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Pigerne er klædt f hvidt, 
smiler blidt, 
danser over Stene : 
Solen smykker deres [laer, 
Maagerne i Lullen stav 
spejdende mod Havet. 

Beadene med fulde Net 
vugger lel 
ind mod Havnemoler] 
stryger Sejlet ned fra Maet, 
femmer deres fulde Last, 
Mad til mange Munde. 

Ebbe Nielsen. 

Yaa modtur 
gennem 8uropa 

Sems fortmller om sine 
Dagbogsoptiloelser og Minder. 

(Kun tor Nordbornholms Ugeblad) 
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„Nord t3ornhoints Ugeblaa" 
IrtLits f et Anled af mind« 17011 liniepr. 
rp Afraffm(44,4 	Poffvot,snål Altt ved 
røre had i Allinge. .Nunarre, ()Utur, Kat-
eller, h, op Klemenker 

„Nord-Bornholms Ugeblad' 
501 den største Udbredelse I Nordre Herred 
klirer last t ethrert Hjem op 'riff ng stir• 
at bads: 111 Arertuirtp. 

,,Nord-Bornholms Ugeblad' 
optager perm flektm.:Iptereiser 4/ enhver .4,1 
',Jason+ Køb, Smig, Fortrtinplmsdlehlear, 
eller eller Aflysninger, Anktioner rk. 

„Nord-Bornholms Ugeblad' 
adsaat hver fredap, han bestilles paa alle 
Postkontorer t,:rat paa Rendets Kontor op 
kaster 1 Kr k,,,/...41g. 

Skærsommer. 
—a— 

Dagen er saa lys og Lir,g, 
Sol og Sang 
over Marken bølger ; 
Rugen har sart fulde Aks, 
Blomster smaa af alle Slags 
titter frem 

Lærken over Græsset grønt 
fløjter kønt, 
svinges sig mod Skyen ; 
Himlen er saa dyb og blaa, 
Viberne har Unger smaa, 
nu er det Skærsommer. 

Den 3, September forlod vi Frei-
berg, kom forbi de berømte Selv-
gruber, men mane nejes med et 
kikke pas Hejseapparaterne ved Ned-
gangen til Skakterne. Egnen er 
meget bakke', hist og her Skove. 

Kom ved Middagstid ned i den 
milurskønne Theranderdal, hvor Vil-
laer, Slotte, gamle Borgruiner og 
pragtfulde Parkanlæg fryder vore 
øjne. Fulgte den dybe Dal forbi 
afvekslende smukke sandaiensforma-
tioner, smaa Fabriksbyer og Villa-
kvarterer. Dalen udvider sig, mun-
der ud 1 den brede Elbdril, og uden 
vi aner det er vi I Dresden, en af 
Tysklands smukkeste og livligste 
Byer, Savlisens gamle Hovedstad. 

Pas Vejen til Posthuset, hvor vi 
vilde afhente Breve og Aviser, kom 
vi forbi de atom Markedsballer. Sas  

opsøgte 	vort Herberge og lod 
Hvilen og Aftensmaden vederkvæge 
Os. 

Dresden er en stig By (med over 
300,000 Indb.) og pøl et fornemt 
lodtryk. Kirker, Slutle og offentlige 
Bygninger har „Stil' over sig, og 
det gælder baade den gamle Bys 
Renaissancebygninger omkring The-
nierplads som Neuslads mere mo-
derne Komplekser. 

Over Elben farer tre Broer, der 
forbinder Altsladt med Neustadl. — 
Her og tangs Klirerne er brede Ga-
der, store Pladser og pragtfulde An-
læg (BI Ufriske Terrasse ined Palæet, 
kgl. Kunstakademi og nydelige Bil. 
huggerarbejdei). Omkring Thealer. 
plads ligger Hoftheatrel, Muareet, 
Hofkirken og den i dorisk Stil byg-
gede Hovedvagt. Midt paa Pladsen 
er rejst el Mindesmærke pas en tre 
Meter hej Sokkel over en af de 
sachsiske Konger, der har bidraget 
mest til Byens Forakørnielae. 

Det kgl. Slot er et imponerende 
Bygningskompleks med Taarne og 
Spir. Over den grønne Hvælving, 

semsdikeide 
stande, knejser det 100 Meter høje 
Slotataarn. Museet Johanneum har 
en kostbar kgl. Porcelænssamling, 
hovedsagelig al det før saa berømte 
Melsener-Porcelain. 

Ikke langt derfra tigger det japan-
ske Palads, opført al sleben Sand-
sten, indeholdende Biblioteket og 
antiks Kunstværker. De omliggende 
Haver er anlagt med megen Smag. 

Det nye kgl. Theater er ogsaa en 
Interessant Bygning, deri Arkitektur, 
Maleri- og Billedhuggerkunst synes 
at have naaet Idealet. 

Oppe fra den Bralske Terrasse, 
anlagt pas de tidligere Fæstnings-
volde, engang Frederik den Stores 
Borg, har man en glimrende Udsigt 
over Elben og Kaierne, Skibe, der 
arbejder sig op mod Strømmen el-
ler glider forbi, over Neustadt, Bel-
vedere og Dreedens Taarne og Spir. 
Særlig om ?silenen er her en yndet 
Promenade, — og Musikken lyder 
dæmpet inde fra Haverne og de tor-
nemme Restauranter. 

Hvilken Forskel mellem Dresden 
og Hamborg, den By, som jeg først 
mødte prut min Vej. Og dog er de 
begge blomstrende Handels- og Fa-
briksbyer, og begge ligger ved den 
samme Flod ; men Elben her er 
ung og kaad, Livet lyst og let ; ved 
Hamburg er Elben bred og træg, 
Tangen og Skorstensrøgen lægger 
sig tungt over Menneskenes Sind, 
dræber Livsglæden. Derfor er Dres-
den evig ung, evig Impulsiv. 

Her er dristig Arkitektur (Zwinger, 
Frauerikirke, Jakobakirke, Lustgarten 
Palads, Udstillingspeladset), her er 
Kunst og Videnskab, Handel og Fa-
briksvirksomhed arbejdende Haand 
I Haand, Dresdens Vartegn er og-
saa det Imponerende Mindesmærke 
„Germaina• med de fire kvindelige 
Figurer, der repræsenterer Kraften, 
Videnskaben, Freden og Begejatrin-

I gen. 
Begejstringen har de fælles med  

Franskmændene og østrigerne, -
Dresden er som et lille Wien, eller 
Paris i lotmindsket Maaleslok. 

Er Dresden en smuk By, er Om-
egnen det ikke mindre. Særlig er 
en Tur op ad Floden med en af de 
snue Lystdampere — helst helt op 
i det sachsiske Sveilz med de for-
vitrede, ejendommeligt formede Sand 
stensklipper og Huler — af beta-
gende Skønhed. Eller man kan tage 
med Nejsvævebanen over Loschwile 
og Blesewilz. Ovre pas den anden 
Side Floden ligger Grosne Garten, 
en milevid stor Park med mange 
sjældne Vækster, idylliske Smitaaner 
og den zoologiske Have. 

I Omegnen findes mange smukke 
gamle Slotie• Pliinitz, Morilsburg, 
Albrechtsberg, 

— — — 
Solen skinner næste Morgen; det 

er koldt og blæsende, Efteraar I -
Jeg skynder mig op for at gøre 
Toilette, drikker Kalle og gaar mig 
en Morgentur opefter Kunstudstillin-
gen. Overall brede, lige Gader, 
offentlige Parker og Pladser med et 

mig over - 	enlighed og Akku- 
ratesse, der synes at være overalt 
undtagen netop i mit Herberge og 
den deromkring liggende Bydel med 
trange Baggaarde og skumle Værel- 
er. 	Naa, vi kan jo ikke alle leve 

paft Solsiden I — Uvlikaarligl glider 
jeg Ind i Byens Centrum, nærmest 
Elben, hvor pragtsyge Konger om-
kring Slottet har opført en Række 
PragibygnInger I Renalsancestil med 
kække Sejler og himmelstræbende 
Spir. Gik saa pat Musæum og hvi-
lede mig ud paa Garolabroer, fra 
hvis høje Bropiller jeg havde en 
glimrende Udsigt, 

Næste Dag var jeg ude at lede 
efter min gamle Ven og Rejsekam-
merat Selen Madsen, der havde 
faaet Beskæftigelse pas et mekanisk 
Værksted. Fandt ham ikke efter 
den Adresse; han havde skiftet 

Skullet drev jeg udefter mod 
Grosse Gaden. Gik om Ellermid-
dagen i Zwinger, hvor særlig Maleri. 
samlingen var Interessant og righol-
dig og bl. a. indeholdt mange itali-
enske Mestres Værker (Rafaels Sle-
ntre), Gik derfra i Naturhistorisk, 
Gedloglak og Etnografisk Musæum. 
Var om Aftenen I Borgerparken og 
Belvedere. 

Næste Morgen regnede det. De 
Heste rejsende gav sig til et spille 
Kort eller rafle om en Genstand. 
Opholdsværelserne var mørke og 
opfyldt al Tobaksrøg. De las, der 
vovede sig ud, kom hurtigt tilbage. 
Dar stilledes Bekendtskaber og dis-
kuteredes. Man drøftede de daariige 
Tider, den store Arbejdsløshed, Over-
produktionen. Udenfor sivede Reg-
nen stadig ned og bidrog til den 
triste Stemning, Da det endelig blev 
Opholdsvejr, drev vi ope' ud, for 
om muligt at finde Beskæftigelse. 
VI var trætte at det omstrejfende Liv, 
længtes eller en fait Stilling — og 
havde intet imod et længere Ophold 
i Dresden. 

En Vismand 

Ntoderen Ilar 1.111 
1.1titii :i flt 4h` 	''`411 larr 
de, jeg giv  ltig lur? 

fl.,us vej" `,Int', lig Pi. 
1.40, 411.-1. 	'Ir 1-4•,; 41-d1:4;1 :tf  gøre del 
saatlan, sul !eg liigtir el, til Styk 
Lerve ror 	Is.L!endle al ,Isle 
nodet sned hende' 

Hurtig Forstenelse 

.leg 	jeg elsker ile; 
gnu'ie, sort Sande, det  smukke, ilet 

del.' 
Iiun  Del kommer snar 

••,c•ligt.111.11 	vir ei ik, For' vil_ 
Bire os  sin V(1,41111'1.C.! 

Hun havde den 

Veri-lifen Du har limet (lin 
1land til 	 ;ti 111C.11 sin 
megen II , 	 I tvvel' stor 

FrtifOl • I hl har j et! isgs4tti 

En fejl 
Spekulation 

Skitse. 

Oberst }Tallis til Anlikvilels-
runuller Isidor Meyer: 

1lin Herre En Ven af mig, stor 
Samler af Aulikvilel er,  -kar- med., 
delt 	ni De til Tider er t Be. 

Sialtieulteder tf en 
betydelig Vierdi ; men sum niaa-
due  har en eller  anden lille  Fejl 
eller l'regelmmssighed. Hvis De 
derfor skulde virre i Besirldelnr 
:tf en saadan GensImid hvilken 
leg gaar url fra, De kan smige bil 
ligt), vil Tie nmaske varre saa ven 
lig eingatiende at give mig Unden 
retning'derdm. 

Deres forbundne, K. Harris. 
_ 	 — 

1...Met-yde til Oberst Harris.  - 
'rede Herre. Vi. 	i BesidtlelsP 

af Deres Skrivelse ar G. I) og er 
i Stand til af. meddele Dem, at 
ri netop for Tiden har en saudar 
Genstand, som De orRker• 
er en Vase fra det, 2' Mil, g ;Dynd 
sti, dot hvis den ikke havde vie 
ret "1 en ,sttnItin Tilglan.l, af 'del 
ikke kan lielnle sig, at lave der 
belti i Stand, vilde have en Vieed 
af niiinist 8J10 Kroner. Da Vasen i 
micheriiit har en saadvi Fri], al 
Ile{+. tiltun er udelukket, vil vi 
salge den for den uhørt billige 
Pris af. :l5 Kr, iiicir lusele. milt 
Dnre,‘, .O•rekIL' roehyres e Bestem 

lee'ner VI os med 11 jagtel. 
se -- I. Meyer, 

f)hors1 K Harris ih I Meyer 
t I ,, takker for Dere: oingdaea. 

.'e Syar, som er i min Besiddelse 
Ird Tiensyn til den Vise fra del 

.2. Ming Dynasti, vil jeg'hede Dem 

. ...nik, den omhyggeligt. pakket ef! 
ler vedlagte Adresse, Jeg sculler 
Dem 	hermed pr. _Post 
1; Mier ilt 1, ir 1'astai g til  Dmk- 
IIinI af Deres 	vel.] Forsdl• 
iistsvii. 	Deres forb. K, Hit -rig. 

øst  
ni- tu 

Min 
tr 	1v ,(11,,t, e. 	1 /1 ; 
I tv 1 	 ,111 	1.1 

4., 11 ir 	 II 

Din »mier, 
kim skil virre, 1, er1 	n I ...mart 
'<kul hale Bryllup, allerrde 
Fred.ig4 	 ketl- 
det demi-9.re vil være rixig sne 
ii■ Jr art koninte s  1:f 11111'{h;" 	141 

der 1/iip, 4111,1%1, ,, :k1,.• 111111 kr 	! I ri 
filet jeg Sold 	,e1111, 	I 	, n 

Gve, son] jeg er sikker lint I in 
ril avne' om Du vil 	1.,1114 , 1 	f 

I'ur 'Iluge imidi:nze ell 	fr 
dei 	111ing 	 cl, 

ih- tør jeg nok sige, sit. 'tro ..•r 

itti,t±c.t v 
iler slid Kroner" Nila Du lid!' al-
tid varet min Yndlings-Nfere nrT 
jeg er kun 141.irt vw.,1 .:1■ krum, ~Wa 
Urt noAel. 	 ;Med •dr.. 

Insker. tor Dit Ægle. i. !b, 
Inehlyer jeg Din hengivne Orilr.el. 

P. C VtlSen blieer send :Bil ber 
Pr:1 lir !sidde 3,1eyer, deri In-lokal-
te Aiiiikviletsbandler. 
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• Alinal Denaison til Frederik R. 

1.["•ovis 
Nlin ktere_ste"., idskede ' Firea. 

Tank Dig' Onkel I farris,  ed 

[1.r 	flottet sig. Jeg Fik 
r". tro 14:4111 tru til 'Morgen, buegi 
11  s!,rivie-r, ai han enender 1:111.1 rIl 

kr),..$1> ir Vase fra det 	2' 
over 141t) liednet 

inird D l i Frir-erindring 
ril P ikke fra den AnfikviTitsh:Br 
del, hvor V.,isen er kohi 
helst. wire  med ;Lit pl.!ZIZE,  I q),  til 
Du kan roere 'tuet ; eneær jeg'etalent 

- Udl pist til sis 1";1-4.11, /..:"trk Dit 
ikke Lort. herover i 	 i 

rir 	 • 

S 	Onkel 	. 
;il. Oire sari 11.1.111.f.r. Pen,.-' p "O 41-7'"t 
rio's' Persent! 
- - 	- -- 
Maud prit,lislIn til flher, '' - 

1.:a ve 0i11“`1! ['rederi'. 
Lakker Dig nitit mange 
den pragtfulde :Ming 1"- ,s, 
den korti'eft.er• Dit 1,11-(,‘• 	I. 	ri; 
bisiv xi'eret et siori Nell! 
pat te den -, for hver af de """ 
le sin: I Stykker em. p_kit ' 	ett 

in-.01•• 	■ i• 
var sintihi 	,irm; t1,!^rirldki.:,,, , , 
%.1.1 	1),, ilal r ' 

illi Liktu-ennieligr Vier \L ed 

• nberst K. liarris til 

Jlin 1,:nme 

til en Ekspure 

skulde hive, er saa"fejla.,:e; Gir 
vru Relidi fil Dl, 	er 	ed? 
err Tiræset. 	tik (1,41, ,1".11,',1, -04 
har an:milen:1 denne Itan,14.1. Vil• 
1)11 hare. 1.7lejl.iglieduil, 	8t11149. - 
Stykkerne Retur nr i Stedet Le. 
det- jeg Dig modtage indine.e 

801 Kroner saa kan 
Du kube Ali, hvall Du il lerfnr-

Din hengivne Onkel. 

Oberst K. Ilarris til 1, 11F.1'erj 
klin Herre! Hvad i ! ! 
Deres o s v. • K. Ilstel 

B. 	1. 	' 

ItdrIlret af et Intere.nentskalo. 
Ivrevarehntende: Otto Gurnitskn. 

Telefon 74. 
Te) ke 1 illinee Itoktrykkeet 

Fredag den 27 Juli 1928 
ocozoo=00 



Ira Afsenderen i del øjeblik, Befal-
bet er indbetalt pea 

denne Foitendelse vil si tIgbåta 
gøre opmærksomme paa, at den 
nedsatte Kommission til Forenkling 
at Staisadmlnistretionen her under 
Overvejelse at benytte Ohnsystemet 
I Stedet for som nu al lade Indbe-
talingerne !megen gennem Amtstu-
erne. 

For Indbetalinger af større Beløb 
til Institutioner, der har Giro-Konto, 
er Systemet i hvert Fald biede 
praktisk og billigt, og det byder 
pas en Sikkerhed, men aldrig op-
nese ved nogen Mellemmand. 

fM1 ~9, D 	)00eD 4)"  T(;)4)(“)å~  

VI hylder vor Konge 
og hejser vort Fla 

i Danmarks sollyse Sommerdag.  
Vær hilset bestie at By og Land, 
Du Danmarks tiende ehristlen 

H. Mich Andersen. 

Manegens Konge 
hedder den spændende Film, 
paa Lørdag og Søndag forevises i 
Biografen. For al undgaa Træng• 
sel anbefales del Publikum sne vidt 
muligt at benytte Lardagstorestillin-
gen. 

Bryllup. 
Paa Søndag vies i Allinge Kirke 

Frk. Ellen Madsen til Gdr. Chr. Jan-
sen. Hullegeaul, Klemeis. 

Kong Dans Bøn. 

Hvad hedder det Land 
IP' 	 med den grønne Bøg 
og den gule, gyngende livede?" 
.Det hedder et Hjem 

for den kukkende Gøg 
og for Ungen i Vildandens Rede." 
Men Søen hvisker sas blaa og blid : 
.Nej, det hedder endnu 

som fra Arila Tid, 

hedder Danmark." 

Men engang var det 
et navnløst Land 

trods Folk og Borge og Hytter, 
Og Vinden maner: 

.Kong Dan! Kong Dant" 
- over Riget suser en Rytter. 
(Jern ban steg fra en jævnet Høj -
der faldt Rim af Rust, 

hvor lian ridende fløj, 

filen første al Danmark. 

Det skygger pas Vang, 
det skumrer I Skov, 

der mulroer al gamle Tider, 
Kongen staer i er sløjfet ,Hov, 
hvorover Stjernerne skrider. . 

To Digte af Chr Bjerregrav 
-0- 

Glæden. 

_ ring dig glad, naar Sorgen bone 
cif dit Hjerte og dit Sindl 
Hæv dit Blik imod det høje, 
-,yng til Glæden bliver din. 

Foler du dit Hjerte briste 
i den taarefyldtc Dall 
Husk, det første og det sidste, 
det er Sang i Himmelsal. 

Syng dig glad for alle Tider, 
koste hvad .det koste vil; 
engang maa du dog omsider 
evigt hore Herren til. 

Da skal Sangen hist derhjemme 

blive din evindelig; 
hvor dit Sorgerne vil glemme, 

leve i - Gn.& Himmerig. 

Hvert et Lys i Livets Nat, 
er en Trøst i Livets Smerte 
og en Glæde for hvert Hjerte, 
bliver Sjæls og Legems Skat; 
thi hvad skønt vort øje skuer 
daler fra Guds-Aanden ned; 
der vort Liv, vort Alt vi finder 
frembragt ved Guds Kærlighed! 

Skaber alt det godes Rodl 
som er- fra den sande Kilde; 
den udspringer, aarie, silde, 
i en klar og dejlig Flod, - 
genneinrisler Livet stille, 
gør det frugtbart, smukt og rigt, 
lader Himlens Straaler spille 
i vort Hjerte frydeligt. 

Tak: Du store milde Gud, 
som ved Faderkærligheden 
bragte atter os et Eden, 
sletter Synd og Sorgen ud, 
Nagle fi 	o ve 
i Vorherres Jesu Navn , 
han i Sjæledyttet skuer, 
leder til sin Faderfavn. 

Det gryr over Mark, 
det lysner i I und, 

del dalces mod kommende TRIrr. 
Mrn Sukket eliger ha Seem Bund. 
men Skyerne skrider og skride-, • 
.Kong Dan blev jordet 

ved Leireeaard - 
Lad Ingen, 

der ikke hin Drot InTstny, 

blive Herrer i Damlærk." 

Sne hvisker Vinden 
med sagte Røst 

.Den stærke kan kue den svage. 
Men Hegl maa skanne 

en bjerget Høst -
Har det brugt sine Seklers Dage 
stridt sig dansk i Sind og Ild, 
vil Landet endnu til den sidste Tid 

hedde Danmark.' 

Danmark er steget 
af Bølgens Skød, 

og I Bølgens Dyb skal det dukke. 
Hvor dejligst den 

danske Tunge lød, 
skal skrigende Stifugle vugge. 
Muld er Kvinde, og Muld er Mand, 
men mere end en 

vil drømme som Dan, 

de drømmer om Danmark. 

OLUF HANSEN. 

ere 

Det ugjorte Arbejde. 
-0 - 

Hvilket Menneske mon ikke i no-
gen Grad kender, hvor besværligt 
der er at slæbe omkring med en 
tyngende Byrde al Tanker og ide-
lig bristende Forsætter om det Ar-
bejde, man skulde have udrettet; 
men som stadig og atter, Dag efter 
Dag bliver forbigaaet. 

Jeg kender en lille Husmo'r, løv-
rigt en velbegavet og fortræffelig 
Kvinde, elskelig Hustru og sad 
Mo'r - som meget mere end hun 
selv aner forslæber sig paa den 
hemmelige Byrde, som de ugjorte 
Gerninger kan dynges op Ifl. 

Gang efter Gang har jeg set hen-
de dødsenstrret synke sammen i en 
Lænestol og mere eller mindre op-
givende repetere all det, hun abso-
lut skulde have haft færdig I Dag 
eller i delte Tidsrum, men som hun 
sørgellgvis ikke har kunnet overkom-
me. 

Der stod Stoppekurven med all 
Udhalet og Mandens knaptøse 
Skjorter skreg eller hende, og inde 
pas Væggen i Spisestuen hang 
Kobbertøjet med en ganske anden 
Farvetone end den oprindelige. -
Og saa var der Lysthuset, som 
Manden paa hendes indstændige Bart 
havde ladet opstille i Haven pas 
den Betingelse, al hun selv skulde 
male det. Stod del -der ikke Mened 
efter Maened I den gloende Solhede 
uden saa meget som et Stænk- ef 
Femte. 

Jeg tanker Ilt naar jeg er Vidne 
til en af hendes Dages Besværlig-
heder, at det meste el det, der afløs-

endes Kræfter, egentlig er det, 

som hun slet Ikke fik peabegyndt. 
Tit kunde det være halvt ;udført 
den Tid hun taler om det. 

Nu er det imidlertid 'rulledes, at 
den lille Frue Ingenlunde er den 
eneste, der griber fejl fat paa de 
Krav, Dagen og Tiden stiller til et-
hvert Menneske, i hvilken som helst 
SItllntg det monne trate. 

Der er altid noget, man skal, og 
der er jo dog °gule noget, man 
kart udrette - all indenfor de for-
stieltige Evners 13egrænsuing, hvis 
num dog etlirs er normalt og sig 
selv bevidst. 

Tit kan Misforholdet mellem det 
ønskede og del endelige Resultat 
naturligt have sin Grund i en fejl 
Vurdering al Evne og Kraftvierdi, 
men snu, oftest gældende Grund er 
utvivlsomt manglende Livsmod og 
1.1 91 t•l at gribe det vingede øje-
blik og' til -A holde fast - holde 
ud længst mulig. - Naturligvis kan 
der øgene være anden og dybere 
Brist i Karakteren, som gør sig gæl-
dende i dette Forhold som i alle 
andre. 

Det er svært, det man kan Isa 
sat I Gang en Dap, nier det lige-
som er Solskin langt inde i ens 
Sind og Sjrel. Der er jo Dage, man 
navsten køn r_,verkornme nit, hvad 
der falder for. Det er ligesom Kræf-
terne vokser mens de bruge', -
er lykkelige Timer. Der findes ikke 
den Pude i Verden der er saa blød 
at lægge et teel Hoved til Hvile 
pas som en Dags godt Arbejde. 
Det er som man med en via Ret 
kan affeje de ellers opiroppende 
Bekymringer med et rask Slag. 

Der kan derimod byve et nok 
sas trangt Leje  at finde sig tilrette 
med, naar der - først og fremmest 
set tre ens egen Samvittighed og 
dernæst Ira ens Omgivelser heade 
Løn og ruil)..mbari %ises hen til det 

stadig forsømte. 
Natuiligvls hører der Overvindel- 

aaUleeireiagntalauesk 	lanieee. 
at Itu skat der ikke helmes, for alt 
er i Orden, som man for sin egen 
Ro og Freds Skyld maa have det, 

og selv sagt skal der under Arbej-
der skikkes Bud el Viljeslivet for 
ikke at bøje af. 

Men for dem, der en Gang bar 
laet Opmærksomheden vendt i den 
Retning, og som iøvrigt gerne  vil 

handle redeligt med sig selv, er 
der ingen Vej uden om. man kan 
ligeseagodt springe i det som kry-
be i det. - Igennem skal man. 

Det ugjorte Arbejde har gjort 
mangen en Mand til en kraftløs 
Stakkel, og mange liere Rygge  er 

bleven krummede under Aaget al 
denne hemmelige Byrde end under 
Udførelsen al et leve ærligt Slid. 

BIIR,  

Guder l 1, der mit Sprog frirstarir I 
• 1.nd Landet endnu f tusinde Aar 

hedde Dan mark '• 

liee~gretteriere 

Aefierig 5ibittering, 

Det er meget almindeligt, at Folk, 
der har en større Udbetaling at 
skulde udrede el Sted, hvor de ik-
ke uden Omkostninger personligt 
kan indfinde sig, benytter sig at 
en Mellemmand, al hvem de faer 
en Kvittering for Beløbet. Hermed 
tror de, at de har opfyldt alle Krav; 
men det er ikke rigtig, hvad vi 
skal belyse med et Eksempel. 

For nylig skulde et Par sjaelland• 
ske Landmænd betel* Renterig 
AFJJ4; freii3enjgrliTii Køben-
havn.  De betalte pen et Sted, hvor 
de gennem mange Aar har indbe-
talt Beløbet, i Hjemegnen, og de 
hk en Kvittering fra Vedkommende. 
San skete det imidlertid for nogle 
Dage siden, at 'den, til hvem de 
havde betalt Renter og Afdrag, døde, 
og ved en hurtig Opgørelse viste 
del sig, at Boel var Insolvent. Be-
løbet - det drejer sig om ca. 1800 
Kr. - var Ikke blevet indbetalt til 
Pengeinstitutet, og de paagreldende 
Landmænd maa derfor penny be-
tale.  

Selvfølgelig er det ikke alminde-
ligt, at det gear som i dette Tilfæl-
de, men det kan anale akt og er 
sket flere Gange I Løbet at Altrene 
og for de Mennesker, dit kommer 
til at gas ud over, 
en lung Byrde. 

Tilfældet bør ikke gentage sig, 
og del maa derfor paa det indstæn-
digste Muredes Folk kun at betale 
hvor de kan Ina en behørig Kvitte-
ring. 

Mange vil sige, at de plejer at 
betale til den, der f. Eks. har ord-
net el Lean, og saa er de sikrede ; 
men det er ikke rigtigt. Kun det 
paegreldende Pengeinstitut, der skal 
have Beløbet, kan kvittere, og man 
maa derfor pas det kraftigste Ul-
mede kun at sende Penge gennem 
Postvæsenet; thi derved risikeres in-
tet, og i disse Tider kan man des-
værre ikke vare forsigtig nok. 

Den mest nærliggende Forsendel-
sesmetode er vel nok at benytte 
det udmærkede Girosystem, som 
Postvæsenet har indført. Man beta-
ler pas Posthuset Beløbet til ved-
kommende Pengeinstitut' Ofronum-
mer, som faas paa Postkontoret, 
Det koster kun 10-25 øre at frem-
sende endog ret store Beløb ad 
denne Vej, og Kvittering fra Mod-
tageren følger, ses snart Beløbet er 
fremme, ligesom Narko er borte 

Fra Uge til Uge 
-0- 

Kongen og Dronningen har varet 
en lille Sviptur herove paa Klippe-
øen, besøgt Nexe, Rønne og Nord-
landet, som hin synes al nære sær-
lig Forkærlighed for. Det var, som 
sædvanlig, en el disse smag Lyn-
tourneer udenom Festarrangementer 
og Virak, en fransk Visit, svaledes 
som vor demokratiske Konge helst 
lider det, Derfor var Niels Nielsen 
og K. A. Petersen opart opvartende 
Kevallerer, hvad der ellers vilde være 
utænkeligt. 

For nogle Dage siden var Konge-
parret pen Fyn, og ved indvielsen 
al  Stadion i  011erup blev nedenstaa-
ende smukke Sang alsiinget: 

Til 

Kong Christian X. 
VI hørte derhjemme, 

den Galle vi var smile, 
om Konger og Prinser 

med Guldkroner paa ; 
de sad pas Troner i Sohel og Maar, 
og Riddere tjente i Kongens Oaard. 

VI lærte i Skolen 
om Dannemænds Færd, 

og forrest red Kongen 
I Danernes Her, 

og stred han med Ære 
og kæmpede godt, 

sas hyldede Folket sin tapre Drot. 

Men da vi blev større, 
med Undren vi sag, 

at Kongen ej havde 
sin Guldkrone paa! 

VI au noget mere 
end Purpurpragt -

et Hjerte, der slog 
bag den jævne Dragt. 

Og da blev vi glade; 
thi danske forstaar, 

at et Hjerte er mele end 
Sobel og Maar. 

Vel Danernes Konge, 
men jævn I Færd, 

æra dansk som det Rige, 
hvis Drot Du er. 

Og de vi blev større, 
vi unge forstod, 

at Ridderens Lanse kan dryppe 
af Blod! - 

Naar Sværdene ruster og Ploven 
gaar 

har Danmarks Ager sit Oyldenaar I 

Da Rigerne blussede 1 Bul 
og 1 Brand, 

da saa vi en Konge, 
der elsked sit Land, -

Al Verdens Konger 
greb Sværd I Hssnd, 

Du styred dit Rige I Fredens Aand. 

VI danske er slotte, 
del ej er ved Spyd 

vort Fædrelands Ager 
blev øget mod Syd. 

Du kom med Fred 
pas den hvide Hest, 

mens Danmarks Rige 
var klædt Ilt Fest. 

Saa længe der grønnes en Beg 
I vor Lund. 

vi danske vil mindes hin 
mægtige Stund. I 

Saa længe det lever - 
vort danske Sprog, t 

de lama det Navn I vor Sagabog. 

Ved Ledvogterhuset. 
Af Georg von Ompteda. 

-o- 

Jeg stod saa tit I min Barndom 
ved Ledvogterhnset og arra' 
mod Lokomotivet, hvis Dampsky 
steg hvidt mod det hvælvede bias. 

Og mur saa Kolossen damped 
med Piben, Hvæsen og Brus 
fin ijserne, frenrinede Egne 
forbi det ensomme Hus, 

da stod jeg og stirrede længe 
mod Toget, der brusende gik --
til Skinnernes blanke Stanistrang 
laa øde og tom for mit Blik. 

.Aa, hvem der blot knude rare 
mod Kimningene lyse Rand l" 
Jeg bar I mit Drengehjerte 
rir Længsels fortærende Brand. - 

Og bort fra min lille Verden 
med Toget jeg jublende drug 
- en Yngling, hvis higende I iperle 
i Længsel forventningsfuldt slog. 

Ak, kunde jeg vende tilbage 
til Ledvogterhuset - som Dreng 
og staa og stirre I Længsel 
langt Skinnernes blanke Stang - I 

I 	 SLub:J•rigenalan. 

Køreplan. 
Rønne-Allinge Jernbane 

   

Søgnedage. 
Rønne -Nan ~g 

Rønne H. 8,00 12,50 7,25 
Nyker 8,16 1,10 7,42 
Klemensker 8,28 1,28 7,55 
Rø 8,43 1,46 8,11 
Tejn 8,57 2,04 8,26 
Allinge 9,07 2,17 8,37 
Sandvig 9,15 2,25 8,45 

Smid vIg-IlLaname 
Sandvig 9,40 5,40 9,10 
Allinge 9,47 5,48 9,17 
Tein 9,56 5.59 9,26 
Rø 10,12 6,16 9,42 
Klemensker 10,28 6,33 9,58 
Nyker 10,40 6,45 10,10 
Rønne H. 11,00 7,05 10,30 

Bøn- og Helligdage. 
Rano e-Illau lvIg 

Rønne H. 8,00 10,10 12,05 7,30 
Nyker 8,16 10,26 1,06 17,46 
Klemensker 8,28 10,38 1,18 7,58 
Re 8,43 10,53 1,33 ,13 
Tein 8,57 11,07 1,47 	8,27 
Allinge 9,07 11,17 1,57 	8,37 
Sandvig 9,15 11,25 2,05 	8,45 

andvIg-11",to 
Sandvig 9,30 1,50 6,25 	9,10 
Allinge 9,37 1,56 6,32 	9,17 
Tein 9,46 2,06 6,41 	9,26 
Rø 10,01 2,21 6,56 	9,42 
Klemensker 10,17 2,37 7,12 	9,58 
Nyker 10,27 2,47 7,22 10,10 
Rønne H. 10,45 3,05 7,40 10,30 

Gudstjeneste og Moder 

Søndag cl. 29. Juli 
Allinge K. Kl. 8, Ole Kirke Kl. 10. 

kan det blive 



Det er endnu ikke for sent 
at kotue Sommerkjoler I s _ e v ømt store l . tiv.11 
i Ink c l r ltlmousGCliilt r til rimeligt Priser 	n Dr 

andre Steder, 

9iorblitOrt3 4niibd:As 

Ymte til Xjoler og itu 
laer De bedst og billigst hos IN!: 
Fine Monstre fra 2,10 pr. ist 

YordlandHs handelshi 
erulleremeeemeneasseleseilmesteølki"eseeltesseneemeserk~iree, 

Limonadepulver 	Klemensker. 
5 Ptre 	- • 	 Skotøjsforretning Allinge 4:1 ‘,7)3 .  

Tlf 12. 

 

Krabbesalat • 

 

Nye Kartofler koges med 
terne pan, sfanr til de er 

--.1doirle og pilles da, og skæres 	i 
-tynde Skis-er som til Agurkesalat 

En lille Agurk snittes ogRaa 
Skiver, dette lægges i en Glas-
skrud. Krabber, der er kogte, pil-
les niar de er 411'm-ilede og lreggeg 
1 en Krans rundt over Agurkesa-
laten og Kartoflerne. ti hanrdkog. 
te, lunkne Æggeblommer tværes 
gennem Sigten log røres merl Olie, 
indtil man har en tyk Mayonnai-
se, da tilsættes Salt, Edike, Peber 

• pg lidt Sukker og hakket. Persille, 
let'oreffer det timides over Sain-
t" der skal stag pan et koldt 
Sted tp den serveres. 

Oplysende 

Drengen Hvid er det for 
et Dyr, Onkel? 

Onklen. Det er en Zebra 
Drengen: Hvad limstiller dm? 
Onklen: Ja den -- den bruges 

mest til at. illustrere noget:w'et Z. 

Frugtpunch 

en Flaske ganske let Binekvin 
eller ganske almindelig tor lys 
Landvin komMes en ottendedel 
kg. Kirsebær, hvoraf Stenene er 
taget ud og desuden det tiamme 
Kvantum Jordbær, Ribs og Hind-
bær, om man vil G flanede, tynd-
skaarne \ brikoser 

Natir Frugten har trukket. et 
Par Tim-r, hugger man den ned 
i en 11-11 y rap, knutt, a' el lurlut 
kg. Sukke,. og 1 Liter Vand. I 
dette trækker det over Ilden, men 
uden at koge, i 5 Minutter. Da 
Øldes det dp I Terrinen ,erg Vi. 
pen kommes I. Drikken afkoles 

- nu ganske og sættes paa. Is nogle 
Meier. Ved Anretningen hældes 
et Par Glas sinAallutgne lastykker 

ligesOm man kan hælde en Fla. 
ske mousserende Ringvin i, men 
delte kan godt udelades. 

En Sætternisse 

Skitse. 

Rodaktoren af "Dagens Øje" 
sad ved Skrivebordet,'da jeg kran 
ind; lian gemte med en Intrlig Be- 
vægelse sin Checkhof;. (Han hav-
de fra tidligere Tid navnlig Kend- 
skab til mig, som en utrættelig 
Ea'port i at hæve Forskud paa tu. 
visse Arbejder i. 

Glæder mig urne:Ideligt at se 
Dig, gamle Ven. En Evighed, si-
den jeg snut Dig sidst. Ser forban-
det godt ud, som sædvanlig. 

Ornininlrel ved denne ovenud 
elskværdige Velkomst svarede nu 
jeg: Del glæder mig, at Du viser 
saa megen Interesse for mig, fordi 
jeg netop f Dag er kommen for 
at tele om mig selv. 

Redaktøren blev bleg af bange 
Anelser: men tog sig nydeligt I 
det og bød mig nu<I Fatning en 
Stol, medens han selv - tog Plads 

Hor nu, sagde jeg, idet jeg sat-
te mig mageligt. til Betle; hvor-
mango Gange tror Du jeg har væ-
ret forelsket i mit Liv? 

Ja, det ved jeg ikke saft lige, 
lad inig se, hvor gammel er Du? 

35 Aar! 	 • 
• Bevares vej, Du ser Ikko 'ud 
at Være en Dag oser 31 AM' og 
10 Mormoder, sagde det elskvær- 
dige Bæst og fortsatte Men lad 
os formettle, at Du torate Gang 
er bleven forelsket 1 17 Anes Al- 
deren og uranske e. 2 Gange om 
Anret eller den TM: del bliver 
akses :u; Ganger, glii• det ikke? 
For at tage et rundt Tul, kan vi 
jo sige 40 Gange følt ,  

nej' Udbrød jeg og slog atIn 
Maud baardt f Bordet; der (lx' 
ger Du Fejl ,  .leg hue kun ~ok 
fordshot. øen Gong I mit LIV'  eg 
det, or nu, furet ant•Ved jod, bvad 

land fireriighod er I 
Du store Kineser; hcreTtseIldent 

Sjældne unge Dame, som Dit efg. 
forelsket 1? 

Hun er ingen ung Dame; hin 
rn Gudinde! 

Ja, ja du: men selv sjældne un-
ge Gudinder p'ejei• dog. at. havte 
et Navn, hvad hedder hun? 

Sels-i•rilee:ig; det er Mary May. 
Hvad, Marv May. Skuespiller-

inden, jeg gr:;tulerer Dig; hun er 
rm af de smukkeste unge Piger. 

-Den siwil..kesu,e i hele Landet., 
sVaredr jeg med Fasthed Men 
;ler er desværre ingen Grund til 
at gratulere endnu. Sand Kærlig-
lind bar :Thit N'anskeligheder nt 
kæmpe med. — Jeg har en Rival, 
han hedder Ilaraid. 

Der var ris Gang en Kong Ha-
rald, saple Ri:doktoren tankefuld. 
han ll'ey dræbt i et Slag. 

.lc%,  vil urske. det !myrte været 
h. In luen, ,kede jeg hitpen; nk 
net, h in cr i Live, jeg har set et. 

nf ham. 
'Men si, ulig, har denne Fyr 

denne Ilaruld da Penge? 
Nej, hat er 	i rink Forfatter. 
Hvad skriver lian? 
Ve I det ikke, Mary vil aldrig 

rigtig fortælle om ham', udover 
at han er gevaldig dygtig og alt 
eriailan noret Sludder. - Jeg har 
skrevet et Digt om hende, eg det 
vil re-g gærite have Dig til atse- 
In 1 ladet. 	g vel. incl vil finde 
(kl. !neger bedre, end noget,-rlen- 
ne 	ungen sinde bar skVe- 
tet 	har kaldt. det "Frøken 
Mni•v", isisg ilet er signeret 'af Mig 
og ii'egitei Mary May. 

Lad mi se det` 
r I. 	hall] 	som ban 

hurib,  'oh i.nuanem 
'1'111;-1 i det. Ilnu 

vil ikke gines, hader Tanken om 
al Wivi. Fru vi eller andel. og (æ-
sker kun .11 hiv,- Frapen hele sit 
Liv. .1e.; hinker ikke, det gor no-
get, al latin kables "egensindig" 
del kali b :a ikke blive fornuerrnet 
over. Du bruger Udtrykket her i 
den sidsk- Linje. "An, hvorfor er 
Manden lordinnt til at elske en 
sæl egensindig Sjæl" Nej det gear 
nol. IL 	n .11 vil Du have det i? 

•• 	d finde Plads 	til 
-• dubl 

Dig? 
Det er storartet. ,sart tænker 

jeg denne Harald er færdig paa 
Arenaen i denne On1,_!ang. Tak 
for Venlbdteden, prille Ven ,  

To Da-nr senere bragte Bladet 
mit Digt, og — to enge efter det. 
te. blev Mary og Ilar.ald giftt -

Digtet bar min 'Underskrift og 
var ganske rigtig tileunel 	3lary 
May: — men i deri sidste Linje 
sien! der: "Var høten sinde  en 
Man& fordonit til at. stirre pair 
en Skabning saa fæl?" 

Nu spnrger jeg: -- "Hvordan 
i al Vorden kunde jeg vide, at 
Mary's I harald var finder-licilak. 
tor ved "Dagens Oje"? 

L L. 

Ud fra Gerningen bedommer 
vi Mennesket; tul fra Motivet ---
Karakteren. 

Hvis Raadsfagningcr virkelig 
havde den prak I iske Virkning, der 
tilbygges dem, vilde iu;olk benytte 
.dem noget mere. 

Pligtopfyldende 

Et Automobil lober mod en 
Afvisersten i tandsbygnden og 
slam.  en K,ollialte, sari Føreren 
bliver begravet under Vognen. --
Dette forhindrer dog. ikke, den 
gtddlige Bei jent i at varetage sin 
Pligt efter Bogstaven. — 

"Det kan ikke nytte, at De 
skjuler Dem", siger han graval. 
Viorlig, "jeg man have Deres Navn 
Og Adresse"; 

Reklame 

;Hun: (betragtende en Ruin) 
Trenk cis Gaug, del bar virret 
saa pragtfuldt ; og nilaer. det. 
kun sørgelige 'Rester 

Han Skov gammel Ting; --
det vilde vlerr ei)Aintreitile Ide, 
iusem Reklame t-'i' et , tuller andet 
Tand-konserverende Miilute1 
nfskra kkrinir Eksempel, livsid 

Syforeningen 
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, 2. Anglis. 	Y æv. n ister 
Alle velkomne. 

Lagdik Spisestue- 
og el Fb ■ it Se værelsesmøblement 
srelgt s hitbet }'tandel pas Bortrejse. 

.7ru afolm, Nygadee, Allinge. 

Pattegrise 
er -lil Sele e. 1-8 	:•• 
pen Skos 11Am t 0 

H. Jensen. 

girændeplukning 
og Slacr6oerpluRning 

er luthudt i mb, Skov. 
Jagende Hunde vil id,ve skudt 
H. Bendtsen, Hedobo, Olsker. 

Et god( Stykke 

KLØVER 
er til Salg. 

PENSIONAT SKOVBO. 

•• 	•• ••••••••••• 
• •  

!Biografen. 
Lørdag den 28. og Søndag den 29. 

Juli Kl. A. 

NEOMPHollge 
Stor t  spulede Cirkusfilm 

I  6 Akter. 

r.  Verdens mest modigste og for-
voves Sensationsartist ALBERTINI, 
kendt fra _Samson Døds-Akrobaten" 
I Hovedrollen, samt ABEN JACK 
Verdens mest intiligente Menneske-
abe . Aldrig er der pas nogen Film 
vist saa storslanede Cirkusprmstati. 

e epenr en <e S ener ger nes en 
helt Vejret fra Publikum. 

lt/B For at undgaa Trængsel om 
Søndagen bedes Publikum 

" 	' benytte Lørdagsforestillingen. 

664.6.8991141.111111111  

Lysttur 

til Christiansø, 
toregaar med „Uranis" al Tein 
Søndagen  den 29. Juli. Fin Tein 
Kl. 12,30. Fra Allinge Kl. I. 

Damer I Kr. og herrer 2 Kr. 
Tein Ungdom. 

En. Karl søges 
Møllegaard i Rø 

6-7 Personers 3ii 
udlejes til enhver Tid. 

Billige Priser, 
L, Dellgren. Tlf. 4. 

HØSALT 
1'50 kg. Sække billigst 

-Spansk Salt 
I 50 Kg. Sække og mindre Vegt. 

Sineste 5Cafikensalf 
anbefales III billigste Pris. 

a ffl3..vat,.,dt,„ 

Olsker 

Crr',4rr e:3cm: 	ar 

.7.'ojesen .7C&fo,d, 
las, flor'. 	 ; 

ihkonletiiks i 	 *a, 
ilcelles t Hamle or,,ang roma, 

s ra ager 
til meget billig Pris. 

Ifirtingt %Modal= og 

$roburtforrttning. 

Bil udlejes 
III enhver Tid billigt. 

Tlf. Sandvig 32, 

Raadhus Havemobler 
er lin pen Lager a 50 Kr. pr. Sæt.  

Dadskemaskiner 
30  Kr. pr. Slk, 

kan fans pan Prøve uden Købetvang. 

Klemens Maskinsnedkeri. 
Til. n. 13.  

Fluefangere 
10 øre Stykket 

2. Larsen. 

9ianoer 
af allerbedste inden- og udenlandsk 
pnbrIknl, sælges meget billigt. 	- 

Dingle lustrutnenter tages i Bylt 

Johan C. KOhli, 

Allinge. 
En stor 4 Værelsers Lejlighed 

udlejes. 

A. Stange, Tein. 

Udsalg af  godt Skolej hl sniaa Pris 
Reparationer udføres smukt og solid 

()ilde Materialer. 
(jade Risiesiøvler haves altid 

paa farter. 

Nye Bunde skum; I Træsko,. 

Telefon nordre 47, 

Ordet er frit 
Vi ger vore mange Læsere i fly og 

pie  Land oprnærkaom paa, et enhver kats 
tan optaget Artlkier og Indlæg om Emme 
al almen interesse i ,Nord-hornhalms 
Ugeblad'. 

Betingelsen ør kun, at det skram* 
holdt i en sømmeha  Porm og  inde 
rimelige Grænser, samt at indsendere_ 
Underretning tor Redaktionen —o 
Navn og Adresse. Ligeledes  mod 
Redaktionen gerne Meddelelser om 
danne Ting og Forhold, som egner 
til Behandling i  Bladets Spalter. 

Dette gærder bande Byen og  Len 
og det er en Selvfølge, at Reclakti 
altid vil iagttage den strangesse Dis 
ion med  Hensyn til sine  Kilder_ 

Ermaringsliste. 

Folkebogsamlingen paft Raadhuset 
Udlaan hele Aaret: Tirsdag 3-4, Frø-. 
dag 7-8, Læsestuen liver Dig til up 

hjælpekassen: Foræd.. 0. Thorngrtn. • 
Kasserer Snedker Chr. Lund, Sand 

jarnbanest, er gaben for Gods 8-12, 
Kæmnerkontoret 10-11 og 	' 	• 
Lemma- å Diskontobanken 2-4 Eftm. 
Postkontoret: Søgnedage 9-12 og 
Sognepræsten Tirsdag og Fredag 
Skandinavien-Amerikalinien: 

Agent Otto Gornitz 
Statsanstalten tor Livsforsikring ved 

Olsen, Messen. Kontortid 1-4 E 
Telegrafstationen 9-12 og 2 - 4 
Toldkamret 8-12 Form, 2-5 Ellen- in. 

Klemens Jernbanestation 8.,--1
-6

2 Frn.. 
2 Eft ' Kommuneskat for I. Halvnar 

1923-24 bedes Indbetalt inden tete 
August. derefter vil Reidancielisten 
blive skrevet og Reoler tillagt. 	, 

Siøgneraadet. 

Prima d a n sk 

Marseille-Sæbe 
40 Ore Halt kilo 

golostial,  
& ProNiMorretiting. 

Prima levende 

Rodsgiter 
sælges som Regel hver For-
middag paa Allinge Havn. 

Tlf. 95. 	Chr. Lind. 

-I 

Klemensker 
Sadelmagerforretuiug 

anbefalet sig med stod 11.14..1,z af • 
Soleklar III te Seri sa :set sun 
Isene Dele t prima Mularalie 	æt- 
lige Priser. 

Clutiselanguer, Sofaer, Stole, 
Piske, Tornystre og Kufferter 
i stort Udvalg. Reparationer al alt 
III Faget  henhørende. Hiirligt  solidt 
til moderate Priser. 

L. Karlsen. Klemensker. 
Telefon nordre 20. 

NB. En Del Leedergrim 

Borgmesterkontoret 	Ettm .  
Sparekassen 10 -12 og 2-4. 
Branddirektøren do. 
Stempelfilial i Sparekassen to-12, 2=4" 
Darnpskibseapeditionan. asben ved Sid- • , 

bones Ankomst og Afgang I  nada; 
og Fredag Etterm., Mandag  og • 
Torsdag Form. 

Distriktslægen B-9 og 2-3. 



Asparges, Ærter, Carotter, Snittebønner. ‘rokslianner, 
Perlebønner samt alt I Kød-Konserves sw‘ges til 
meget billige Priser i 

?Mim roluning ■ zrobtittforrttuittg 
iiiimem~~7~~~ 

Alle Mennesker, 
Bom har set,Shvorlødea 

roholms Vegetabil NirOdrilk 
fremstilles, behandles og opbevares, vil ganske uvil-
kaarligt forlange dette hojfine Produkt til eine Maal-
tider. - - Alle Forretninger i Allinge-Sandvig ~laer 

Bornholms Vegetabil Margarine. 

Syltede Frugter. 
Æbler, Pærer, Blommer, Stikkelsbmr,'hyttehær, Feistien, 

Abrikoser, Annanas samt tørrede Æbler, Ahrikii,;er fk; 
Ferskner sælges til meget billige Priser, 

+111inge gaionint $robuttforretnittg 

BORNA MARGARINE 
or fin, frisk og velsmagende og giver 

LÆKKERT SMORREBROD 

Sardiner 
i Tomat og Olie fra 40 øre Ds. Berdrl Sild. Anschioser, 
Gaffelbitter, Laks, Hummer. Rejer, østers. Muslinger, Makrel 
sælges til meget billige Priser. 

Allinge Kolonial & Produktforretning 

Husk at bestille 

Hostbindegarn 

fftlinge nolonial R fproburtforretising 

helt' i Nordbroholms llgehladI 
Billigste Annoncepris. - Læse. overalt paa Nordlandet 

1-; c. d 

FICWRTEX 
BILLIGT OG HOLDBART 
da det ikke tager Skade af 
Fugtighed.1/afid og Svamp. 

Pris pr 8 
, 
75 

Meter 

Bredde 1B45 
;;;;;;;;;;; ......... 

A tryhandles Q : 

Magasin du Nords Udsalg 
ved Victor Planels. 

Bestil Deres Tryksager i Allinge Bogtrykkeri 
Regninger, Meddelelser, Konvolutter, Brevpapir, Fragtbreve. 

Love, Reklamer. Tryksager for Mejerier og Aktiesolskabai 

/1NG. t  'S/4" 
ATORI) 	Ar0135) 

Restpartiet 
af Dame- og llenelommeroverloj 

udsælges til ekstra nedsatte Priser. 

magasin dui  Nords Udsalg 

- 130 cm 

Bomuldslærred, prima 7E+ cm 

Lagendowlas, 
Dowlas til ulmet] 	- 70 CM  - 

Hvide Varer. 
br., pr. m, 100 Ø. 

- 275 ø, 

- 	88 ø; 

Messens Sne-2Idsalg 
ved Cfir. &Isen, Allinge 

..s> Telefon 100. .z> 

Sr 	klar over 
at De kan købe originale amerikanske Arbejdsjakker-hos os 

for kun 7 Kr, — saa længe Forraad haves. 

Nordlandets Handelshus. 

10 Stk. Ileffedragior. 
Billige Priser 

efir.61senNlessen,Allinge# 
Telefon 100. 

-Straahatte. 
Det største Udvalg og de billigste Priser vil De finde 

hos os. Hatte til Arbejdsbrug fra 1 Kr. 80 Øre. 

Nordlandets Handelshus, 

Vor Tids Kvinder 

   

  

Grønt-Konserves. 

  

   

    

    

Nulidong k v3rlir her i Mod. 
k,a41,,ng 	 ti lers 	Ad 
gtrug til nais'ea At Itv enror  sig- 
ganske angerledes frit og er 4elt 
bestenunende ved alt vigtigt 	i 

Men der er ogsaa Vanskelighe. 
derfril' ,gent - - 	,-/fa lde 	1'ligr•  
terne J'et 	i flere 
fere føl" 	tItl 

At ■:..e I n ell god og belainksom 
i 	mulet falder ledere 

for tleb, hvis llokednitgave er^that 
buslfge-,;. end for den. rivis rtgent-
lige Arbejde er af en anden .1rf. 
ilet ikke lunt tager Tiden, det le-
der Tankerne og Sindet i en an-

, den Betning og forer ofte fil, at' 
den unge Pige mener, af grin ikke 
bor besværes med Mislig Gerning 
Ene var det en given Sag, mule 
Ifusmoiteren faldt fra, al sat ea 
voksen Deller overfog! Slvret 1 
I I jeminel 	• Itutildags ser in in tir. 
le ell ensom Mand, der kir stistel 
sgu llusl rit og har sine 
re bord,  fra fljeminel. De -er vil. 
lierI il al vende iilbage og styre 
1111% For 11 1111: Illell'?fInf ved, 	det 
til t-vre el Offer, ikke At tale olm 
al del nianske vil virke.ffuslyr-
i  ende ind pin deres 1:remtitl, og 

beter ikke deriinritr. 
Med varet Folelse at slude sig 

dl NI aaditas 'fierning rr i 
varsl:eligere for den, der 

selv skar i en Virkst,mbed. Hun 
er hashel fil noget amtet og pan- 
.irkesikraf i 	hele Tankegang. 
Og k[willier  der noget i Vejen, er 
del ledere jar 7sraiiiles Kvinder 
al sige: ".leg kan sarge tor mig 
elv". Del er iii:enkeligt andel, 

mal tit delle i omuge Tilfaddr  ril 
gitre hende mindre Malmodig n. 
verfor Minden rei, have en .ludel 
i 'rle in ',rige Skilsmisser, vi nu I 
M mistet ning Id for borer inl. 

hvirvlen (knager Ikke blot 
i ilcl okonniinsIce Liv ved Siden 
;ir 	lituiliar ogsna 	k tin. 
munal og politisk Valgret, og hun 
vil mer -og mer ses :14 betivl fe den. 
Ilvorledrs til det, nu silde sig, 
mier Mand. og Husfri] horer til 
forskelligt,. politiske eller mocia- 

og...defaiar  beter.' er_A.1- 
+rir? te.i kunde i ente mig ell 1114! 

Pige sige "N r ar jeg gifter  -  mig, 
vil  isg virkelig blive ved :+f lage 
Ilel i alt Alette. ligesom for; det 
skal min Mand forstav, al leg vil. 
steg vil' ikke holde min S.rning 
tilbage". leg kunde ogsha ovnles 
mig at hore en anden ung Pige 
sige: "Jeg vil sir:Ilte at gitre vort 
Hjem lem for min Mand. Jeg v.11 
sr at forstaa ham, .sge  -"rse  det 
gode i dm. 11,1+1 er ivrig 15r, 	Og 
114.-sir jeg ikke kin se det, holde 
snip Nyting lilltnge...Nnar ban 
kommer rel eller mismodig 
Ideal, skal han finde ()Jamintring 
,'g Simle, ikke Modsigelse". Den 
,tort.t4t, inige aeroli~ Sil•rni.ip"nnhf, 
'vil irakiske blive plaskonnet er 
›Innflen som nn ;el, ganske fif, 
ilcant 	i Begyndelsen. T det.len. 
ge Lob tror ieti 
snu sandt del er, at  1'11 11114111 
sktii hjrrlpe sin M:ind til nl, erkert,  

de Sandbeden liver del er lang 
vanskeligt, saa er det, Manittin• 

og fremmest trænger til ni 
nitide i sit [Tjent, dog ikke kritik, 

,nien Sympati. 	. 
Noget ganske nyt er el. Offet 

af denne Art ikke. Af Dronninger 
forlanges def, aldeles fingeni, 
de skal 1:1ile all, vige fur.-dettes ku 
er gasret bul til, og-ttrul-:tivendelit: 
-mange Kotider er der Ikke, det 

	

jævne Ft Irlinld har bragt. 	, 
rende Ofte ror deres Hjem. 

E. C, T T. unddillt 1. 

KakkelovrispinisnIng 

Almindelige .firrnkakkelovite 
-børstes forst af for Slut, deret. 
htx /nuemirer 111311 Illed (.11 f(Ir-

Kaltkeloyinst.rvierte, og blan-
ke, den tuf ved af bolsi(' burfigt 
og fast, mod Kakkelovnen. Er nu 
Sværten for fast, kan den sti:vires 
lafefd tidl. Sprit. De bien Kakkel- 
•o Vue luer! Nikkelbesætning over. 
gnides med N'attieline og galdes  
Imre ined el riol 	!..1:111(le 
(ler vers 	llutiplrtler pait 
<let 	kall etui i Heglen tierots 
ven let at gnid+. !ned rit Fingie, 
der er ilyi,pei i Skiirepirlvi•r. tl," 
huder ilske K;Ikkel4eYpili 

. 	. 


