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„Nord-Bornholms Ugeblad" 
trykkes r.  si Antal af mindst 1606 Exempl 

og forsendes gennem l'ositasentl r11.•r rrar 
rare Bad i Atomfe Sandrig, Olsker, Fers.- 

sker, lis og htemtersier 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
kar den slørsle Udbredelser Nordre tiørred 
Utur last l eihrert !Ven: og egner sig 

beds! ell Aser:trin. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
optager gerne Rtkendigirrelser af enhver Art 
seasom Køb, Salg, foreningsmeddeletstr, 
Efter- efter Af lysninger, Auktioner rir, 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
øde«, hver Fredag, kan bestilles paa alle 
Postkontorer samt paa Bladets Kantor og 
koster I Kr, 171,1vaQrllg. 

Eller Chr. Holty. 

Du kære Maane, sænk dit 
Selverslcimmer 

I Bøgeløvet smukt, 
hvor Taagevæsner og hvor 

Drømmeflimmer 
gear bort i ilsom Flugt. 

Korn frem igen, af jeg det Sted 
kan finde, 

hvor lidt min Plge sad 
og glemte helt i Duft af Bøg 

og Linde 
den store gyldne Stad. 

At jeg kan mærke Suset af 
de Buske, 

der kølte hende blidt, 
og kranse Bækkens Bred, 

aa jeg kan huske, 
hun lylted til den lidt. 

Klæd dig saa, Marine, 
kun i Sørgeklæde, 

lag Sløret paa igen, 
og bag dit Skjul af Skyer 

maa du græde 
som din forladte Ven. 

Chr. Stub forgensyn. 

Game! BOISIEISIng. 
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1 Dagens Emne (Dg. Nytl.") skri- 
ver Mr. Ink: 

Der er intet nyt under Solen. 

Dette Ord kan f. Eks. udlægges 

derhen, at Menneskene vedbliver at 
begaa Vildfarelser og gentage dem 

igen. uden at have lært noget, bare 
glemt. 

Historien er med Rette kaldt et 
Spejl, blot synes den at være et 

Mobilfuts, vi aldrig har ved Haan-
den, user vi har Brug for det. 

Hvis Lenin og Trolzki havde læst 
om Johann Borkelsou og Bernhard 
Knipperdollinck, havde de næppe 
opgivet deres Planer, men manke 
tænkt sig et øjeblik om Inden de 

havde ladet sig rive med al Planerne 

og deri voldsomme Udvikling og — 

Nej, del er Fantasi. Vi lader os 
aabenbart aldrig pasvirke at heden-

farne Menneskers Skæbne. VI vil 
være vor egen Mester og Befordrer. 

Ellers er det højst ejendommeligt 
al sammenligne det moderne Bol-
ahevisme-Regimente med Gendøber-

nes -Kongelige" i Miinster for fire 
Aarhundreder siden. Vel var denne 

Bevægelse i sit Udspring religiøs,  

ocicoacmcci 

men den bares oppe af Datidens 
vanskelige økonomiske Forhold og 
endte torn et rent og skært Slats-

Eksperinieril, der havde kastel ikke 
alene Bibel, irren Menneskekmuiskab 

og sund Fornuft overbord. 

De færreste aner vist, at Gendø-

beriet i sin Begyndelse har en vis 

Forbindelse med Danmark, merl 

saaledes er del, nemlig gennem 
Melchior Hofmaren, ved Siden at 

Thomas Mlinzer den mest bekendte 

Anabeptistprolet. 

Han var fedt i Schwaben, og da 
han mente al have læst tilstrække-

ligt i Bibelen, opgav lian 1524 sit 
Haandvrerk som Brindtmager og 

begav sig paa lange Rejser, der 
førte ham til bande Uland, Sverrig 

og Danmark. Mærkeligt nok præ-

dikede han 1527 i Kiel under Fre-
derik den Istes særlige Beskyttelse. 

Men Hoffmanns Opfattelse af Al-

terets Sakramente vakte Uro, og i 
April 1529 maatle han i Flensborg 
forsvare sig overfor selve Bugen-
hagen. Efter dette blev lian udvist, 

drog til Østfriesland og senere til 
Amsterdam, hvor han meget bidrog 
til Gendøberiets Vækst. 

Hans Lære var typisk for, hvad 

„man kan faa ud af Bibelen", og 
han er en Forgænger for talrige 

senere Lægprædikanter. 
Melchior Hof mann lavede del fryg-

teligste Tøjeri ud af Bibelen, kaldte 

sig Profet, tog alle Forfølgelser og 
Lidelser paa sig med oprejst Pande 
og sparede Messiasrigets Komme f 

1533. Da skulde ni nye Apostle 
modtage den hellige Pinseaand og 

genopbygge Jerusalem i Strassburg, 

Noget andet indtraf, nemlig at 
Profeten selv blev fængslet i sanime 

By og som det synes, er død i For-
varing 'flange Aar senere. Del blev 

derimod Bispestaden Minister i West-
talen, der paa en Maade virkelig 

blev et nyt Jerusalem. Del harer for 

langt her at fortælle, hvorledes det 

gik til, nok er det at i Begyndelsen 

af 1539 log Gendøberpartiet efter 

langvarige Spektakler Regimentet i 

Minister og udjog Raadsherrer og 

anderledes tænkende Borgere. 

Johann Bockelson, et uægte Barn, 

drog fra sin Fødeby, Leyden, og 
sit Snedkerhaandvrerk og naaede Ill 
Monster, hvor hans Raab orn Om-

vendelse fra Synderne hypnotiserede 
Folk, mens hans mandlige Egen-

skaber hysteriserede Kvinderne. 
Johann al Leyden var ingenlunde 

ubegavet, men fræk, pairgaaende og 

efierhaanden i Besiddelse af en 
umættelig Forfængelighed og Selv-
tillid. 

Han og hans Svigerfader, Bern-
hard Knipperdollinck tog snart Over-
herredømmet, og da Johann noget 

senere evnede del, spærrede han 
Bernhard inde og lod 'sig udraabe 
til Konge. Dette skele under Ud-
foldelse af stor Pragt og Johann og 
hans Hof (12 Haandværlrere udnævn-
tes til Hertuger) smausede i Over-
flod, mens Mttnsters øvrige Befolk-

ning led bitter Sult, alt eftersom 

Fredag den 12. August 1921 
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Biskoppens og Rigslyrsternes:Hær 

mere og mere indesluttede Byen. 
Samtidig indlede han Flerkone-

riet og skal iall have haft femten 

Kvinder om sig. Første-Dronning 

var den statelige Divara, Enke efter 
en i Holland dræbt Profet. — Hver 

Uge sad han paa Torvet paa en 

høj Trone og „holdt Ret". Meget 
afgjordes straks, og Johann var ikke 

ængstelig for at gribe personligt 
ind. Da sadledes Dronning Divara 
bad om al maalle forlade Staden, 

da Sulten var pas det højeste, drog 
Gemalen sit Sværd og huggede 

hendes Hoved af i cn Ilaandeven-
ding. 

Al Ejendomsret ophævedes, Mad 
og Drikke fordeltes eller visse Sy-
stemer, og 12 Personer fik Eneret 
pas al Nødvendighedsforsyning: 

„Herman Tornele og Johann Re-
decker med deres 6 Svende skal 
lave Sko og Støvlor 111 del nye Is-
rael, Johann Coesfeld Nøgler, mens 

Bernhard von Moer skal passe Sned-
keriet og sørge for, al ingen nye, 
ugudelige Moder indføres." . 	• 

En anden Forordning indskærpede 

— mens Johann og hans Omgivel-
ser klædte sig med Silke, Pelsværk 
og Juveler — at den gemene Mand 
kun marine eje to Frakker, to Par 

Benklæder, to Underhoser, to Huer 
og lire Skjorter ; mens Kvinderne 

havde at nøjes med to Kjoler, en 
Kaabe, to Par Benklæder, lire Skjor-
ter, fire Hovedstykker og fire Arm-

[mand. 

Alt del øvrige blev hentet ud af 
Husene og fordelt ill „det alminde-

lige Bedste". Alt intens Fængsler 

og Skafotter lyldtes, lod Kong Jo-

hann en Medalje slap, livorpria der 

endnu kan læses: „Ordet er vorde) 
Kød og bor iblendt ns. Een Konge 

over alle. Een Gud, Een Tro. Een 
Daab.-  

Fem Fjerdingaar Ina Belejrings-

hæren om Monster; den katolske 

Biskop enedes kun slet med de 

protestantiske Hærførere, men ende-

lig tog man sig sammen og den 

25,Juni 1535 overrumpledes Murene 

ved et pludseligt Overfald. 

Frygtelige Scener udspilledes I 

Gaderne, hvor Gendøberne sloges 

som Løver, og Landsknægtene be-

gik alle Arter al Skændsler. Tillidst 

overgav de sidste „Zions Kæmper" 

sig (der var kun 200 bevæbnede i 

Live), men Kong Johann havde 

gemt sig i el Portkarnmer. 

Han blev fanget sammen med 

Knipperdollinck og en anden P10- 

fel, Bernhard Krechling ; alle tre 
blev knebet med gloende Tænger, 
fik Tungen revet ud og sluttelig 
skaaret Hjertet I Stykker med Dolke. 

Det skete den 22. Januar 1536. 

Savledes endte, som det meritten  
Gendøbernes Jerusalem- med samt 
dets Tyranni, Ejendoms- og Kvinde-

Fællesskab. Enkelte tyske Digtere 
her I nyere Tid fremstillet Johann 
af Leyden som en hejst intelligent 
Person, en glimrende Idealist, Ad-
ministrator og Martyr. 

Historiens: Dokumenter siger no-

get ganske andel. Del er dem, man 

helst mas holde sig til, mier man 

ensiler Sandhed og Lærdom. 

ftaa Yodtur 
gennem europa. 

Servus fortæller om sine 
Dagbogsoptegnelser og Minder. 

(Kun tor Nordbornholms Uwetilsd) 
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San naaede vi alter deri gamle 

interessante By Menux, hvorfra vi 
tik vore Bøger afstemplede 111 Tro-

yes. Tog Afsked med den smukke 

Marneflod og gik gennem temmelig 
øde Strækninger med forfaldne, ofte 
albrrendle og ikke genopbyggede 
Gaarde og Huse. Man skulde tro, 
at Krig eller Oprør havde hærget 
Egnen. Markerne lag ubenyttede 

hen og ved de forladte Bosteder 
voksede alenhcajt Ukrudt i Haverne. 
Hvor Frankrig i Grunden var tyndt 
befolket, naar-  disse Strækninger i 
Aarevis kunde ligge øde hen, her 
var Arealer, som mangen dansk 
Landmand vilde slikke sig om Mun-
den efter. Her var Brug for man-
gen driftig Arbejdsnæve, og vi tænkte 
ofte om Amerika virkelig kunde 
skaffe overflødig dansk Arbejdskraft 
bedre Eksistensmulighed end Fran-

krig — dette af Naturen saa frodige 
Land. 

Vi havde rig Lejlighed til at for-

syne os med Frugt. Kirsebærtene 
hang ligefrem og mildnede paa Træ-

erne, og Pærer og .‘Ebler syntes at 

skulle gaa samme Vej. 

Gennem det bakkede Termin pas-

serede vi den lille By, Colonieres, 

og ankom om Aftenen til en gam-

mel romantisk Stad, Villerof le gran-

de, der har en gammel smuk Kirke, 

altfor stor til den lille By med det 

kongelige Navn. Udenfor Raadhu-

set spillede et Hornorkester, vi blev 
stedende til Koncerten var forbi og 

en Herre viste os derefter Vej gen-

nem Byen. 

Franskmændene er meget musi-

kalske, særlig er de Mestre i at blæse 

pas Valdhorn. En stille Sommer-
aften stod vi længe pas en Bro, der 

førte over en Dal med Skov paa 

begge Sider. Fra Skoven led de 
stemningsfulde Toner over til os, 

og da de hørte op, svaredes der 
fra Skoven paa den anden Side. -

Dette gentog sig flere Gange, og 
mats hk Indtryk af, at den ene søgte 

nl overgas den anden I Tonelylde 
ligesom et Par Nattergale, der kæm-

per for en Mage. 
Den 15. Juli mulede vi Troyes. 

en temmelig stor By (60,000 Indb.) 
med et sydlandsk Præg, 	ligger 

ved Seinelloden, Her var meget at 
se, først og fremmest den mægtige 
Domkirke, der syntes os smukkere 
og mere imponerende end selve 

Notredarrnekiiken i Paris. Den væl- 
dige Bygning var synlig i lang Af-
stand, og den rigtforsirede gotiske 

Stil var en ren øjenlyst, el Arbejde 
der man have laget Aartiiindreder at 

fuldføre. Men Byen er ogsan ell at 

de ældste, kendt allerede I Oldtiden. 

Af andre Pregthygninger maa for-

uden flere Kirker nævnes grathu-
set, Teatret, Lyceet og MliSirel med 

Malerisamlingen. 
Der var Feststemning og Patrio-

tisme over Byen. Vi spiste Frokost 
i Parken nede ved Floden og gik 

rundt og Sari pas Festlighederue. 

Gaderne var smykket ined Blomster, 
Flag og kulørte Papirlygler, og Folk 

I alle Aldre og Køn marscherede 1 
sluttet Trop mod Festpladsen til 

Marseillalaens taktfaste Toner, -
Først kommer Frankrigs Ungdom I 
hvide Sportsdragter med !tagrende 

saa et Kompagni gemte pen- 

sionerede, stivbenede, rheurnatiske 

Soldater, saa atter Ungdom og ad-
stadige Borgere, truttende Flornmii-

sik osv. 
Men del alvorlige først. Vi fin- 

der efter mange Genvordigheder vor 

Kasserers Adresse, bliver trakteret 
med Vin ,og underholdt af Madame 
liI Manden kommer hjem fra Fest-

pladsen, faer vort Tilgodehavende 
udbetalt og skal saa ud at more os. 

Paa del store Torv er rejst Telte 
og Boder, Karuseller og Gøglertelte. 

Her er ægte fransk Folkeliv, lystigt 
gaar det til med Trusten og øredø-
vende Spektakkel, og over Raadiati-

sets Portal smar en Kvindeskikkelse 

(Republikens Gudinde) smykket med 
Blomsterguirlander og kulørte Lyg-

ter. Streng og alvorlig ser hun ned 
paa :le peuple'a barnlige Glæder. 

Der er uniaadeligt varmt paa den 

store Plads i den bagende Efter-

middagssol. Vi spørger om Vej ud-

efter, for at hvile os i Træernes 

Skygge langs Floden. En Mand 

viser os ned ad en Sidegade bag 

Raadhuset. Den ligger lige op til 
Festpladsen, og vi undres derfor 

ikke over at ogsaa den er pyntet 

med Guirlander og Flag. Foran 

hver Dør Maar smukke Danner i 
gule, røde og blad Silkerober ; det 

er som paa el Teater, hvor et øster-

landsk Æventyr skal spilles. saa 

spørger jeg en af de Skraune om det 

er Vejens til Bar. Hun smiler be-

daarende, lægger Hovedet paa skraa 
mod sin hejre Haand og hvisker 

,dotrnir l". Flere kom til og lo. -

Helt benovede rystede vi paa Ho-

vedet og gik videre gennem denne 
mærkelige Gade, hvor Damerne var 

saa indladende og overalt vinkede 

til os. Ved eu Krumning opdager 

vi al det er en blind Gade ; der er 

ingen Udgang. Sao marine vi løbe 

Spidsrod tilbage til stor Fornøjelse 

for Delnimondedamerne og (ladens 
legende Bern. 

Men vi fandt dog rigtig ud af 

Byen, langs Floden, hvor Kagetelte 

og Skydetelte og Dingel-Dangel 

vekslede i en Uendelighed. 
Et Sled, hvor høje skyggefulde 

Træer fedraminede en Krumning af 
Floden, udfoldede der sig et stor-
amenet Badeliv. Det mørkegrønne 

Løv fremhævede smukt de hvide, 



sp.enstige Legemer, der legende 
pjaskede rundt. Dristigt klavrede 

de op i Træerne og sprang.  Paa 

Hovedet ud Idet mørkegrønne Vand, 
hvis hvide Skum sprøjtede langt op. 

El Eldorado for Ungdommen. 
Her sad vi længe loran et Trak-

tørsted og nød en Flaske Vin til 

Aftensmaden, eg de vi om Aftenen 

gik til Ro, kunde vi se Raketterne 

stige til Vejrs og høre Kanonekud-
dene, der forkyndte Festens Alslul- 

ning. 
Næste Dog fulgte vi Floden gen-

nem udstrakte Akasieskove ; Jord-

bunden var sumpet og det var me-

get varmt, men de smukke Løvtræer 

ydede os megen Skygge. Ved Mid-

dag naaede vi Bar, en kedelig By, 

gjorde Indkøb og gik videre, for al 
diuere i del grønne. Vejen var dog 

nu skovløg paa en længere Stræk-
ning, og ligesom vi nettede en her-

lig Oase møder vi et Par ridende 

Gendarmer, der forlanger at se vore 

Pas. — De konfererede indbyrdes : 
der milene være noget galt ved mit 

Pas, thi pludselig forlangte de, at 
vi skulde følge med. 

Der hjalp ingen „kære Mor' -

mellem to vælige Gangere drev de 
os i jævnt Trav tilbage til Byen. 

Termometeret viste 30 Grader Cel-
sius paa Politistationen, saa del var 

ikke alene Angstens Sved, der drev 
ned ad os under Forhøret, thi Ret-
ten blev straks sat. 

En værdig Præfekt fungerede som 
Dommer, og vi blev klar over, at 

der var sket en Forveksling ; Nav-
net havde lidt Lighed nied en efter-

søgt Persons — maaske en Stor-
forbryder. 

Jeg var glad over, at jeg ikke 

skulde forsmægte i et eller andet 
fransk Fængsel, men Nielsen var 

rasende over den Behandling, der 

var bleven os til Del, og forlangte 
Erstatning i en Tale — paa dansk 
—, der var fuld al Injurier, Eder og 

banale Udtryk; men det prellede 

af mod Præfektens over-

Det blev høfligt betydet 

mutte gaa — uden Er- 

Livsmaal. 
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Den, der ikke er noget, naar han 
er 30 Aar, bliver ikke noget. Den, 

som ikke har  noget, naar han er 
40 Aar, tsar ikke noget. Den, som 
ikke her udrettet noget, naar 

han er 50, udretter ikke noget. 

Denne lille Maalestok er vist ikke 

helt ilde og vel værd for Ungdom-
men al erindre. 

Der er saa mange unge, der lever 
det ene Aar eller det andet uden 

at stile efter delte : et blive noget. 

De drømmer om engang at blive 
noget stort : eu dygtig Lairdmand, 
en anerkendt Haandvaarker, en an-

set Præst eller hvad det nu er, men 
de sætter intet ind pan at blive del, 

de er sart naive al tro, al en skønne 
Dag neer de med et Slag deres 

Ønskers Mani — og sen naar de 

det aldrig. 
Nej, den som ikke Dag eller Dag 

sætter Kræfterne Ind pan at gøre 

sit Arbejde bedre I Dag end i Gear 

og bedre i Morgen end i Dag, den, 

som ikke Skridt for Skridt arbejder 
sig frem i Kundskaber og praktisk 

Dygtighed, i Hurtighed, i Akkura-
tesse — han neer aldrig frem, men 
den, som gør det jævne, solide, 

stilfærdige Arbejde — del som i 
Krigsaarene stod saa lavt I Kurs, 
men som alligevel er det eneste, 

der kan bære I Livet — han vil en 
Dag I Forundring finde sig selv 
ved sine Ønskers Mani. Derfor ser 

man ofte den begavede men selv-
glade og selvbevidste blive langt 

tilbage for den, der murske er min-
dre udstyret med Evner, men som 
brugte dem og dermed udviklede 

dem henimod det fuldkomne. 

Enhver ung har — og bør have 
— nogle Timer i hvert Døgn, der 

er hans egne: hans Fritid. Lad mig 
se dig i din Fritid, saa skal jeg sige 
dig, hvad du bliver til. Thi den, 

som kun begærer Fritiden til at 

drysse hen i Lediggang og Nydelse, 

han naar intet af del, han drømmer 

om, men den, som hver eneste Dag 

ofrer en Tid — kort eller lang -

til Læsning, til Dygtiggørelse, til 

Selvudvikling i materiel og aende-

lig Henseende, han er paa ret Vej, 
for ham vildet lykkes. 

Og det skal gro i dig i din Ung-

dom. Hvis du neer de 30 uden at 
have naaet en Livsstilling, uden al 

have dannet dig en Mening ørn Li• 
vets forskellige Spørgsmanl, de er 
du ilde faren —, et unyttigt Red-

skab, en Kastebold for alt og alle, 
Det er Ikke sikkert du har det 

samme Livssyn, neer du er 40, som 
de du var 30; men er du intet ble-

vet som 30-aarig, bliver du stkkerr 

heller intet senere. 

Den, som intet har, naar han er 

40, faer Ikke noget. Det gælder 

rent materielt, at den, som drømmer 

om at blive rig, men hele sin Ung-

dom igennem bruger alt, hvad lian 

tjener, lian faer aldrig samlet noget. 
De første 100 Kr. er altid værst at 

fan i Sparekassen; naar de er der, 

gear del lettere. Og det er enhver 

ungs Pligt, saafremt han ønsker sig 

eget Hjem, Gaard, Hus, Forretning, 

de tørst af Lønnen at lægge en 

Sum til Side og saa siden bruge 

af Resten. Gør lian det, de vil han 

opleve det en Dag, som er an af 

Livets største Glæder: selvhjulpen 
at sætte Foden under eget Bord. 

Og det er en tryg og dejlig Mande 
at begynde paa, naar man selv har 
skabt sig det økonomiske Grundlag. 

Vær Ikke bange for at tage fat pas 
hvad som helst, naar det er et ær-
ligt Arbejde. 

Led mig fortælle el Eksempel : 
For 13 Aar siden kom Jeg som ung, 
fattig Lærer til et Hedesogn. Løn-

nen var lille, Læsegælden stor, men 
Fritiden rigelig. Neer Skoletiden 
var fortil, trak jag I Arbejdstøjet (Jeg  

havde lært et Haaudværk, før jeg 
læste) og begyndte at bygge Huse. 
1 denne Skoles Nærhed ligger nu 
flere Smeltuse og Stalde, som jeg 
byggede i min Ungdom. Mil  Om-
dømme blandt Folk led ikke der-
under, tværtimod, og jeg rettede mig 
økonomisk, tan jeg senere kunde 

ofre min Tid paa Arbejde, jeg havde 
mere Lyst og Interesse for. Det var 
drøje Aar, men jeg har aldrig tor-
trudt del. 

Og alt som man bliver noget og 
faer noget, udretter man noget, -

Men Ind os blot ikke tale for me-
get om det. Kun sen meget er 

sikkert : at den, som intet bliver og 

Intet laar, han udretter heller intet, 

— teen I vor Ungdom skal vi hel-
ler Ikke lænke 588 meget paa delte, 
som paa de lo første Ting. 

Der stod for en Del Aar siden 

en gammel Redaktør og lalle til os 

unge om Dagspressens Betydning. 
Hvad lian da sagde, vil jeg huske 
altid, og lian blev i del Øjeblik for 
mig et af de største Mennesker, jeg 

har mødt. Han sagde omtrent sne-
ledes: „Hvis jeg var 25 Aar og 

havde den bedste Uddannelse, der 
kan gives i dette Land, og jeg saa 

manne vælge Livsstilling, saa vilde 
jeg være Redaktør." 

Noget større end dette, al staa 
ved sit Livs Aften og sige, at den 

Gerning, man har haft sit Liv igen-
nem, var en kærest under alle For-

trold — ja, noget større end dette 
kender jeg ikke. 

Derfor vil gamle Redaktør Svar-
res Minde altid leve hos os unge, 

der hin Sommerdag I Middellad 
hørle ham sige delle. 

Lad det være Mente( for vor Ger-
ning, at vi fylder den, holder af den 
pan en maden Maade, at vi engang 
kan sige som ham : Jeg ved ingen 

Gerning bedre end den, jeg mit Liv 
igennem har haft. 

S, P. Fredebo, 

I Lømmelalderen. 
—0— 

„Smaa Børn, man Sorger; store 
Børn, store Sorger"! siger man. 

Forældre, hvis Børn er i den arm-

kaldte Lømmelalder, vil i Reglen 

kunne tale om deri Ting. 

Tidspunktet, hvor Børn træder ind 
I den Alder, Inder sig Ikke lasisten 
bestemt, kun synes alt et tyde pan, 
at nier] nu om Stunder kommer ind 

I Lømmelalderen med langt færre 
Aar pen sin Bag end 1 tidligere Da-

ge. 
En gammel Skolemand har (tæl-

!ende betegnet Tankegangen lios de 

i Lømmelalderen værende Individer: 

„Hvad Moder siger er noget Snak, 

hvad Læreren siger er noget Snak, 

men hvad Lømmelen selv siger er 

forstandigt.• 

Ubunden Kaadhed, som næppe la• 

der sig styre, afveksler hos ham 
med uhyggelig, rugende Onavenhed. 

Især er han uimodtagelig Ion al re-
ligiøs Indflydelse .  

Del unge Menneske ved ikke selv, 

hvad han er; Barn er lian ikke mere, 
men heller ingen Yngling. Foræl-

drenes Tugt unddrager han sig mere 
og mere for, og disse har ond( ved 

al finde passende Straffe for Fyren. 
Selv en kærlig Formaning vækker 

Uvilje og Trods hos den unge Hr. 

Laban. 
I Stedet for Forældrenes Indfly-

delse træder Kammeraternes. Delte, 

al han søger Omgang med jævnald-

rende, er for saa vidt en meget na-

turlig Ting; del kan — saa at sige 

— danne Overgangen til det senere 

praktiske Liv. 
At paaleagge ham nogen Tvang 

med Hensyn til hvem han skal om-
gaaa, er næppe rigtigt, hvorimod 
man kan advare ham eller forbyde 
ham at omgaas en og anden. 

Al Tvang hindrer Udviklingen at  

et virkeligt Venskab og strider Imod 
Venskabers indre Væsen. Man kan 

ganske vist anbefale ham Omgang 
med vel'opttragne unge Mennesker; 
men man her ikke tvinge. 

Paa den anden Side bør man 

hellere have sin Opmærksomhed 
henvendt paa, hvem den unge væl-

ger at omgaas 'ned. 
Vort Hus bor sten aabent hm. hans 

Venner, for at vi kunne faa Lejfig-
hed til al iagttage og bedømme 

dens. Det er ej heller Skade til at 

spørge sig for. 
Erfarer vi, at der siges noget min-

dre godt om en eller anden KAM-

metal, da hør del være os en Sam-
vittighedssag al tale med vort eget 

Barn under fire Øjne for roligt og 

bestemt at lomme ham til at frigøre 

sig for et sandere Kammeratskab. 

Del er saa meget mere nødven-

digt et bevare de unge for slet 

Kammeratskab, fordi de ofte har ell 

udpræget Forkærlighed for dam- lige 

Subjekter, 

Den der forsteau al dampe paa 
Cigaren, drikke sine Bajei e, optræde 

med migdonnuelig Frækhed, for-
nægte al Autoritet, det er en Fyr, 

som de uerfarne ser op til og kun 

altfor lidt søger at efterligne. 
Det vilde ja være en ubodelig 

Skam Ikke al kunne gøre ligesom 

ham. 
Ganske vist siger Samvittigheden 

deri unge, et lian handler urigtigt, 

men neer ban er mellem Kam me-
rider gælder det om at følge Trop. 

Sna mangen en brav Yngling er 
falden, fordi lian er kilden i slet 
Selskab, og derfor er det nødven-

digt. at Forældrene saa meget som 
muligt søger at vejlede og aabne 

øjnene hos deres Børn. 
0. B. 

Bondestuen 
bliver der paa Mandag Afskedsfest 
for Harmonikakunstneren, Hr, Adolf 
Nathan, der i den Anledning vil 
spille sine kendte Glansnumre. -
Saa rejser Hr. Nathan hjem ril Ho-
vedsladen, for der med sin Hustru 
al lejre sit Guldbryllup (6. Sept.): 
de glade Sommergæster følger efter, 
Sæsonen er forbi og Allinge glider 
tilbage i de vante Folder. 

De lyse Nætter 
er forbi, forsyn dem derfor med en 
kraftig Loinmelygle III en billig Pris. 

Batterier, ekstra Udførelse, 75 Ø. 

J. P. Pedersen, 
Allinge. 

11,•••••••••••••• 
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Alliugc Biogral, 

Søndag d. 14. August Kl. 8 

stadion i fichus 
indvies i Overværelse al Kongen og 

Dronningen. 

Seservestalisten. 
Lystspil fra Nordisk Films Comp. 

1 Hovedrollen Fr. Buet]. 

.Indlad dig aldrig 
med Fremmede. 

Stort Skuespil i 4 Alder. 

Dansk Flormel 
al hejfin Kvalitet sælges nu tor 28 
øre pr. Halvkilo. 

Ekstra Kvalitet ameriKansK 
Flormel ventes om faa Dage, 
og Prisen paa dette bliver meget 
lavere end før. 

Nortilandots Houdolslitis, 
De bedste runde og firkantede 

Vognlygter 
i prima Udførelse sælges til Priser 

fra 15,50 Kr til 21 Kr. pr. Par. 

Prima Stearin-Vognlys sælges i 

Nordlandets Handelehue. 

5 Kr. i Bøde 
betaler sig ikke, nem De kan las 
en prima Messingiygte for Kr. 8,50 

hos 
J. P. Pedersen, 

Allinge. 

Kiks og Bisquit 
i stod Udvalg 1$1 billige Priser 

Skibskiks 
er aller paa Lager Prisen billig. 

J. B. Larsen, 

Til Syltning 
anbefales 

hun Dameravn Sakker 
hun .tødt Krystal 31febb. 
hun Toputølin. Stødt Mulle 
Npriliall4 Peber, Hvid reber 

Lang Peber 
Gni Senn•p, 

lileldelherg Sylte,  Eddike 
Syltepulver 

rurgantnnt i smag Ruller 25 øre. 

1. 13 ter en. • 

En Hest, 
Kv. 4 Tom, er til Salg eller Bytte 

med en større Hest. 

J. M. Bendsen, 
ved Re St. 

Elever modleges i 

.7flaverundervisning 
af Fru M. Westfahl og 

Grete Westfahl. 

2,10lirtUndervisning 
af Grete Weatfalil (om Vinteren I 
Allinge). 

Ægte italusk ham 
Maizena 

i v, kg Pakker, 
betydelig nedsat Pris 

J. B. Larsen. 

Prima Vognlys 
Asps Cyktelys 
Prima Kronelys 

Prima Stearinlys 
til billigste Priser 

J. B. Larsen. 

Saa=Rug. 
PetKus-Rug, et Aars Avl fra 

Dansk Saasæd Comp., sælges efter 

Bestilling paa 

Flejlegaard i Re. 

.tein og omegns 
2lngdomsforening 

afholder stor Fest med Skydning 

paa Sommerlyst Søndag den 140e 

August Kl. 4 Ettm.  

Bestyrelsen. 

Et nyt Testamente 
og en Tegnebog er funden ovenfor 
Vang og kan afhentes hos Strand-
foged Karl Svartl mod dette Aver-
tissements Betaling. 

Klipfisk. 
Fineste arnakket Klipfisk 1 Kr. 	kg. 

NB. 	Et lille Parti Klipfisk 
udsælges for 50 Øre pr. 1, /,, kg: 

J. B. Larsen. 

Humorist, Ålloilmitlerholdoiog 
og Ålskobles1 

Mandag den 15. August 
Kl. 8 præcis 

Bondestuen 
(Hølers Hotel) 

Humnristisk Foredrag. Sange m. rn. 

Derefter Bal. 

To brugte Pelse 
og en Graumfon med II Plader er 
til Salg snares' hos 

Ole Steffensen, 
Ruth Hejlyeg. 

altsammen 

tegne Ro. 
Os, at vi 
sletning 

Saa travede vi aller ud ad Lande-
vejen, spiste vor Mad og badede i 

Floden, der her havde ringe Dybde 

men til Gengæld en rivende Strøm. 
Det var her en Mængde ørreder, 

store Foreller, som nogle Drenge 
havde en vis øvelse i al fange, ved 

al sætte en rund Vidjekurv ned over 

dein og forsigtig gribe ind efter 

dem med Haanden. Deres Fader 
kom nu derned, og de han 588 os, 

raable han, at vi ikke mutte bade 

uden Badedragt; det var forbudt ved 
Lov. Da jeg fartalle ham at vi var 

paa Rejse og ikke kunde slæbe al-

ting med, viste han os, hvorledes 

el Lommetørklæde kunde gere sam-
me Nytte. Siden den Dag benyttede 

vi altid vore Lommetørklæder under 
Badning. 

Eiterhaanden — særlig efter sit vi 
havde foræret hans tre raske Drenge 
nogle danske Frimærker — blev vi 

gode Venner, og han inviterede os 
hjem. Gaarden lag lige ved. VI 

hilste her paa Værtinden, der satte 
Vin paa Bordet. Jeg søgte at forme 

en lille Tale for det lykkelige Hjem. 
Havde alle franske Hjem saadanne 

raske Drenge, da saa det ikke saa 

galt ud for Frankrigs Sag. — Vive 
la France 

Men Faderen blev alvorlig og 
Moderen aftørrede en Teare — — 

antagelig havde de set nok af Kri• 
dens Rædsler. Den velmente Skeel 
blev drukket i Tavshed, 

Saa tog vi Afsked, vi vilde paa 
Grund al den trykkende Hede hel-

lere gaa om Natten ; del var. lyst 

og Meaneskin, og vi maafte Ind-

vinde de mange spildte Timer, 



Nordlandets Handelshus. 

Fra 61e juni gælder nye nedsatte Priser paa 

Sparrer og Bjælker, 
4" 

!•_, 1 - " 	1" Udskudsbrædder. 
Prisen er 15 og  20 pCt, lavere, saa nu kan der handles 

billigt i 

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

Blus BomuIdsbenklteder 
Ekstra svære 	do. 
Overalls i store Numre 
Bluseruuder 

Vi anbefaler os med el me-
get stort Udvalg i 

Strømper. 
Sorte Bomuld sstrom per 85 ø. 
Hvide 	do. 	95 - 
Florstromper 	 125 - 
Silkestrømper 	350 - 
Fine heluldne engelske 

i flere Farver 400  - 

Nortilarifils  
jly 4 rersoners Bil 
og  en 6-7 Personers Bil 

samt 1- og 2-spænder Cirarahanc 
udlejes billigt bos 

V. Sørensen, Borre. 
Telefon Sandvig 32. 

God Lødeko 
er til Salg hos Avlsbruger P. L. Holm 
i Allinge. 

Olsker. 
Kommunens Regnskab for Aa-ret 

tre I. April 1920 til 31. Marts 1921 
samt Fortegnelse over Formue og 
Gæld vil være fremlagt til alminde-
ligt Eftersyn i Olsker Forsamlings-
hus Ira 1.— 14. August d. A. 

Sogneraadet. 

En Malkeged 
er til Salg hos 

Mathias Gregersen, 
pr. Re SI. 

Tagtjære, Tagpap 
Papsøm 

Altid prima Varer. 	Prisen nedsat. 

?.taiitge golontoi: og 
43volntrtforretning. 

Overretssagfører 

2ojesen 5Cofoed, Rønne 
at, Nortensgade 17. 

Inkassation, Dokumentakrivoing m. In, 
Træffes f Hasle Onsdag Formd. 

Ligfistel & Mie6ler 
anbefales. 

Xlemensfier. 
Telefon n. 13. 

Til Syltningen 
anbefaler vi os med 

Topmelis, stødt Melis 
Vanille i store Stænger 

Syltepulver, 
Salisylpulver m. m. 

og 
$rohttforretsting. 

Den bedste 

Sagijcere 
sælges billigt i 

Nordlaudets bllielshos 

Nedsatte Priser. 
paa nye hjemkomne Varer 
Bedste holt Kartolfelmel fra 24 Øre 

Fineste sigtet Sagomel — 24 — 

Allerbedste Rismel 	— 31 - 

Fin hvid Papioe Sago — 40 — 
Extrafine polerede Ris — 43 -

All pr, 1/, kg. 
Saasnarl en Gros Prisen paa en 

Vare falder, bliver Prisen strax ned-
sat hos mig. 

!aren 

En Pige 
Suges straks eller senere. 

Munkegaard pr. Allinge. 

Rene engelske Dampkul 
til Tærskeværker er paa Lager, 

Om ca. 14 Dage ventes en Ladning  al samme Slags 
Kul, som sælges til en lavere Pris, 

Nordlandets Handelshus. 

Prima dansk 

Klid-Melassefoder i Sække 
ventes om tan Dage. Letle er et udmærket Foderslot hor Malkekvæg, 
Kalve og Grise. Billigste Pris i 

Nordlandets Handelshus. 

Vt beder om Bestillinger pnn 

bedste Sort London-Beckton Koks, 
knuste og harpede, til Levering i Seplernher—Ok løber Maaned .  

Vi sælger disse Koks billigst mulig. 

Nordlandets Handelshus. 

Prima engelske Dampkul 
er paa Lager til billigste Dagspris. 

Allinge kolonial & _Produktforretning. 

Et Parti Gødningskalk 
sælges billigt. 

91flinge Rotonlat 44;raDuttforretning 

Grove danske Hvedeklid 
sælges for Kr. 13,20 pr. Sæk = 40 kg 

Grove danske Rugklid 
sælges for Kr. 12,00 pr. Sæk - 40 kg 

Ny Sendinger af Foderblanding, Soyaskraa 
Texaskager, Kokuskager, 

Hørfrøkager, valset Blandsæd. 

Nordlandets Handelshus. 

Store Indkøb 
som sælges særlig billigt!! 

Superior hollandsk Kartoffelmel — bedste Sort 
a 25 øre Kg 

Dobbeltsigtet Sagomel, bedste Sort 
a 25 Øre pr Halvkilo, 

Hvidt, skarpt Rismel — bedste Sort 
a 33 Øre pr. Ilt  kg 

Extrafine, polerede Japan-Alia a 45 øre I', Kg. 
Smaa klare Japan-Riis a 32 Øre do. 

Nordlandets Handelshus. 

Prima Svineskraa 
bestaaende af Hvede, Ærter og Mais. 

Ren Majsskraa, Knækmajs, Majsskraa 
sælges i 

Nordlandets Handelshus. 

Prima amerik. Mel 
Prisen særlig billig. 

%Muge 	4;robuttforretuing 

Til Eftersaaning anbefales 
Gul Sennop, Høj Spergel. 

Nordlandets Handelshus. 

il  f ORRNili p  

4k,*0  

Alle Slags 

Værktøj 
og Redskaber anbefales. 

Glas, Porcelæn og hele Køkkenudstyr 
til billigste Priser. 

?tilfligs Slof ouid & $routfforrettlinn 

Til Nedsaltning af Kød og Sild anbefales 

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

Billige Priser i 

orbfattbet kunibelonL 

Kunstgødningen 
til Efteraaret er paa Lager. 

18 pCI, Suporiosfal, 35 pC1. 
Priserne ere billigst i 

Nordlandets Handelshus. 

frishrmfill Aalborg Porttand hent 
i Sække ventes en af de nærmeste Dage. Billigste Dagspris. 

Nordlandets Handelshus. 

Vi har det stærkeste Arbejdstøj! 

Hvide Jakker og Benklæder haves altid paa Lager i alle Slerr. 

91orblintbe0 

Alle Mennesker I 
som har set, hvorledes 

linhohos bødl! Plaroarme 
fremstilles, behandles og  opbevares, vil ganske uvil-
ka,arligt forlange dette højfine Produkt til sine Maal-
tider. - Alle Forretninger i Allinge-Sandvig sælger 

Bornholms Vegetabil Margarine. 

XOJtleer, ,deforke, 
£e6omme, Westriver, Strygespaaner, Staal- 

Skovle, Spader, 9ravegre6e, 

baade gode og billige Varer sælges i 

Nordlandets Handelshus. 

rJ  
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Fineste dansk Fabrikat 

i ›fsKg Pakker. 

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! 

Bomuldeberred 70 cm bredt 100 Øre pr. m 
do. 	 80 cm bredl 140 Øre 
do. 	 80 cm kipret 175 — 

Ned hvid Sherting 	 100 Øre 
lanwise og Medium 	 125 øre 

Bomuldstøj i forskellige Mønstre 100 Øre 
do. 	 80 cm bredt 	175 Øre 

91orbittubet 

Store 

Derbyshire Kakkelovnskul 
til Vinteren! 

Vi har kobl en storre Ladning af disse gode Kul, som 

ventes til Levering først i Septembet Maaned. Vær saa god 

at give os Bestillinger, som 'fil blive ekspederet til laveste 
Pris .  

Nordlandets Handelshus. 

Prima 

standard Xødbindegarn 
til,billigste Dagspris anbefales Ira 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

Ima Foderstoffer 
Billigste Dagspriser, 

Quioiliat,  og 1.;ffluftforretithig. 

Gødning. Gødning. 
Bestilling modtages gerne hos 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 
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Miltagt 

Aofoninf- 	'roblififforreftling. 

 

Har du et prent lille Lang eller 

en Cigaræske, san kan du deraf 
lave et Stativ for Penneskaller, Bly-

anter og Pensler. gør nogle smaa 
Vinkelindsnit I Kanten, hvori Rekvi-
sitterne kan sidde. Kassen selv kan 

du — hvis det gear an — gøre last 

med en Tegnestift gennem Bunden, 
og der kan forøvrigt ligge løse Pen-
ne og andre Smanting. 

En Fyldepen, som ikke kan skri 
ve, eller som at andre Grunde er 

kasseret, er en rel ærgerlig Ting at 

se paa. Men tager man indmaden 

ud af den og forsyner den med en 

kort god Blyant i Stedet, saa har 

man en lille fiks Ting (a) , hvor Bly-
antspidser] er godt beskyttet, — -

Naar en Snedker eller Tømrer skal 
trække en Linie paralel med Kan-

ten paa et Brædt bruger han el Ap-

parat, som ligner det ovenfor elbil-
dede(b). Som du ser er lavet af en 
Rulle, en rund Pind, et Søm og el 
Skrueøje — men det gør udmærket 

Nytte. — — Kommer du ved Opryd-
ning ud lor en gammel Trillebør, saa 
se her et luldstrendigt nyl Transport-
middel, som du kan lave til Vinter. 
Det er en Trillebør med en Mede 
(en Ski eller lignende) i Stedet for 
Hjul (c). Den har vist sig særdeles 
brugelig Ill lettere Transport. 

Eiler at have genet over fra Prop-

pen til Metelkapslel som Flaskeluk- 

Bon- og Helligdage. 
lian n e.--filein4lir Ir 

800 12.1.5 730 Fra Rønne 

KI4,Iemensker 8828814,61 	12(511.811  877 -Pi  
- 

Nyker 

- Humledal 8.8.5571 .2326 :1.  
Tei 	

212 
- 	n 

Allinge 	907 42 837 - 
Sandvig 915  50 843 

PI an elvIg—itantere 
Irma 	 Tro 55.5 grora Sandvig 

Allinge 

- 	u miedal 	10)0.7  

946 

66012 
Rø 

- Tein 	 611 

 
9.50 613 

H  
• Klemensker 	11902177  
- Nyker 
- Rønne • 	1111110• 

j
ager De en l'Ige, en Karl 
eller en Dreng, efter ~g-
ler De en Svend eller Laer. 

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 af saa godt 
som hvert eneste Tyende. En An-
nonce her i Bladet vil derfor sal 
godt som altid bringe et tilfreds-
stillende Resultat. 

~011.111101~ 
Prima 

Kurvekufferter 
sælges billigt i 

Nordlandets Handelshus 
Ordet er trit ! 

1045 

626 
642 
632 
7-1-3 

91,  
92E 
9-11 
9112 

1010 
1030 

Fra Rønne 
- Ny ker 
- Klemenker 

Ro 
Humledal 
Tein 
Allinge 	822 
Sandvig 	830  

ituntie—stand r ig• 
715 1250 
731 
713 

7514  
ena 
812 

110 

128 
146 
154 
204 
217 
223 

Fra Sandvig 
- Allinge 

Tein 
Rø 
Bundede! 
Klemensker 
Nyker 
Rønne 

Sandelg—Resag 
9.10 540 
9.17 548 
946  
93ei 

1002 
1018 
l()30 
1050 

600 
65-4 
61"R 
6.41 
63.7i 
710 

k?aP 
ft-Jernenes gub'rik 

Mellem Drenge og Piger findes 
altid nogle med særligt Anlæg far 
det praktiske, og det er dens, jeg i 
Dag vil give nogle Smaaviek. Man 

mærker altid deres praktiske Sans 
i et Hjem, for de forslaar at afhjælpe 

mange smart Savn, De sørger tor, 

at Havelangen kan lukkes ordentlig, 

at Haveredskaberne kan opbevares 

paa el passende Sted, at Hundens 
Drikkekar er i Orden osv. 

• .• 

Har du en Kasse med el ordent 

ligt Lang, v11 du sagtens ogsaa 

gerne have Hængsler pen Kassen. 

Iler skal du se, hvorledes du ved 

Hjælp al to trekantede Blikstykker 

kan klare dig paa en udmærket 
Mande. Blikket sømmes eller skrues 
fast, og Billedet viser el Hjørne al 

Kassen i lukket og i amben 

. 	• •-•,_ •-  

Er du nogensinde kommen tre I 
I Haven og her set en Bisværm 
slaa sig ned paa en Gren, hvor den 

næsten ikke er til at fange, det er 
ærgerligt al se. Hæng op paa den 
Tid, da Sværmen kan ventes, nogle 
Lokkepinde I Haven. De hestnar 

af et Brædt med en Pind Igennem. 
Saavel Brædtet som Pinden man 
pas delt Side, der vender mod Jor-

den være dækket af Bark (Fyr eller 
Egehark). Vil man gøre det mere 

tillokkende, kan man smøre lidt 

Honning eller Voks paa. Opdager 

du da en Bisværm, da kald paa en 
Voksen, der kan bringe Sværmen i 

Hus. 

En Kraveknap er en Bagere!, sart 

længe man her den. Men er den 
blevet borte og Butikkerne er luk-

kel og Far stnar og skal i Selskab, 

ja, saa er del ingen Bngalel mere. 

Store Søster kan da redde Situati-

onen. Af to Skjorteknapper og en 

flettet Trend laver hun en Knap (a), 

der kan gøre Tjeneste bande som 

Kraveknap og Manchetknap og som 
saaledes bringer den knapløse ud 

at Forlegenheden. 

Da Bedstefader var lille var der 

ikke saa mange Barberer som nu, 

og der stilledes ikke saa store Krav 

til Frisuren. Naar Hanret blev saa 

langt, at det generede, fik han er] 

rund Potte eller Skeel paa Hovedel 

som en Hat. Det Haar, der stak 
udenfor, blev klippet af, san var han 

thi. Men som sagt vi er mere sir-

lige nu III Dags og kan ikke nøjes 

nied en Baader] Greffirenderfrisure. 

Har Barberen nu lukket og Haaret 

stritter og du skal være rigtig pæn, 

ja, saa kan du hjælpe dig 'ned et 

Blad til en Barbermaskine, en Brev-

klemmer og en Kam (b). Du fører 

blot Kammen som sædvanlig. Fine-

ret bør være fugtigt. 
Det kniber med Plade i Klæde-

skabet. Der er kun en Slang lit 
Ophængning af Bøjler, men der er 
netop Brug for Krege. Saa hjælper 
du dig ved at bore fire Kroge I en 
Bøjle som Tegningen viser.  

ke ser man disse smaa me jailån  

ligge rundt om. Samler man dem 
og Mier dem medSom lam til el solidt 
Brædt, kan man pas denne Mirede 
1.1,e en udmærket Maaite til Katt. 
kenderen. 

Rønne-Allinge Jernbnees 
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Vi gør vore mange Lasere i By og 
paa Land opmærksom paa, at enhver kan 
faa optaget Artikler og Indlag 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— tit 
Underretning for Redaktionen — opgiver 
Navn og Adresse. Ligeledes modtager 
Redaktionen gerne Meddelelser om saa-
danne Ting og Forhold, som egner sig 
til Behandling i bladets Spalter. 

Dens galder bands Byen og Landet, 
og det er en Selvfølge, at Redaktionen 
altid vil iagttage den strengeste Diskre-
tion med Hensyn til sine Kilder. 

bons, Kyllinger 
og unge Duer Købes til Dagspris 

Carl Jacobsen, Allinge. 

Prisen for Prima 

Læder dagpap 
Nr. 0.0 er nedsat 

med 2 Kr. pr. Rulle a 15 E Alen. 

Amerikansk 

gsfalt-Fagpap 
og 

3copal-flap 
anbefales til laveste Priser 

Nordlandets Handelshus. 

De nye Sendinger Hisatbindegarn 
al bedste Kvalitet er paa Lager. 	Bestilte Parti,'r hedes ven- 
ligst afhentet. •Pri,  1 Kr. pr. Halvkilo 

Nordiandets Handelshus. 


