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„Nord-Bornholms Ugeblad" 
pr .r.tes 1 el Antal af mindst 10 ■JU Extmpi. 
ug forsendes gennem Postvæsenet I Allinge. 
Sandelg, Olsker, Rutsker, Rø og Klemensker. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
har den største Udbredelser Nordre Hened 
bliver tesi t ethvert' hjem og egner sig der 
ar bedst til Avertering. 

,.Nord-Bornholms Ugeblad" 
optager gerne Bekendtgørelser af enhver Art 
saasom Køb, Salg, Foreningsmeddelelser, 
Efter- eller Aflysninger, Auktioner ile. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
adgaar hver Fredag, kan bestilles paa alle 
Postkontorer samt paa Bladets Kantor og 
hoster I Kr. halvaarlig. 

gorgruinen. 
Solskin over Ruiner, 

graa Klipper og Mure gran -
som plantede Fanestænger 

Tireer i Borggaarden slag. 

Gran Klipper og graa Ruiner, 

og Træer, som i Borggaarden gro. 
Jeg sikrer fra Klipperanden 

ned, hvor Mennesker bo. 

En Stemme taler dybt nede, 
der bræger et Steds en Ged. 

Jeg bliver saa blid 111 Mode 

i Eftermiddagens Fred. 

Saa blid og saa blød og saa stille, 

saa ganske nær ved at græde. 
Del er ikke Sorg, Ikke Glæde, 

det er, slet ikke al ville. 

Der suser Fred gennem Grene, 

der vifter Fred i en Brise ; 
en Fugl sidder nær mig — alene 

og synger stilfærdigt sin Vise. 

En lille stilfærdig Brise. 
lidt sagteligt Sus gennem Grene .. 

Ak, skønt er al sidde alene 

og lytte til Fugl og lit Brise. 

De ljærne Menneskers Færden, 

og nær mig en Fugl mellem Graner ! 
slet ingen i Verden aner. 

hvad Lykke der gives i Verden. 

De evige Livsens Floder 
rinde saa ganske stille, 

og Fuglen, min lille Broder, 
saa lifligt vil for mig spille. 

Johannes Jørgensen. 

Bent paa Eiffeltaarnet, 
Af Louis Levy. 

—x— 

Men helt rolig blev han ikke, før 
vi stod ved første Etage. Her var 
Plads, her var en hel Restaurant og 
mange interessante Automater. For 

Bent er en Automat den ideelle Bu-

tik. Naar man lægger en Skilling 
i en Gulvsprække, bliver Skillingen 
væk og der sker ikke mere ; naar 

man handler i en Butik, skal man 

høre en hel Bunke niorstaaeligt 
Vrøvl, før man faar noget. Men 

!lam man i en Automat lægger Pen-
gene i Sprækken, saa ligger Ønskets 
Oplyldelse straks i Skuffen, det er 

nemt og godl indrettet. Dog hændte 
det engang at Chokoladen udeblev. 

Et lrygleligt Øjeblik, hvor hele Bents 
Livsanskuelse ramlede sammen, me-

dens hans 'Tænder endnu lob I Vand. 

Her pari Eiffeltaarnels første Etage 
er Automaterne ligesna interessante 

som andre Steder. Bents Hjerne er 
som en Drejescene. Natir del ene 

forsvinder i Feltet, saa kommer det 

andel og lager al Plads op. Først 

da der ikke var mere at vente at 

Automaterne, gik det op for ham, 

hvor han var og hvad han var ude 
for. 

Det dukker op paa en højst mær-
ketig Mande, det er de overvundne 

Farer, der først taler ud af ham. 

Han giver sig til at spankulere om-
kring paa smaa kry Haneben og 

pludselig begynder lian at bande. 

Hans Forrand af Eder er ikke videre 
stort, men dog respektabelt, og han 
bruger i øjeblikket alle dem, han 

kan. Saaledes maaler han sig med 

Taarriet og hævder sin Selvstændig. 
hed. Han ser ned og bander trium-

ferende, han ser til Vejrs og bander 
koldt. Han vokser nabenbart ved 
hver Ed, til sidst er han saa stor 

som Taarnet, det mærkes tydeligt ; 
han behøver nok ikke mig mere, i 
hvert Fald række ham kan jeg ikke. 

Men Ydmygelserne begynder igen, 

for vi skal videre. øjeblikkelig glem-
mer han Ederne og tager min Hund. 

Trappen, vi stiger ad, er bleven 

snævrere, synes derfor stejlere; det 
er nødvendigt at være tavs og passe 

godt paa. Eflerhaanden kommer 
Bent i Stemning, som om han fløj. 

Men saa gear han paa Næsen, vi 

maa Ran langsommere. Dybt nede 

Ira kommer Elevatoren og svinger 

os forbi. Det rører Bent dybt, at 
den er helt tom. Er vi alene her 

paa Teamet ? Han siger ikke noget 

men trykker min Herind i sin; hans 

er helt varm og vaad. 

Vi har nand anden Etage. I sam-

me Nu husker Bent Automaterne 

fra før; roen lier er ingen Tid at 

spilde. Elevatoren gear med det 

samme. Saa bliver vi puttede ind 

i den store Glaskasse og stiger strax 

efter hurtig opover. Bent ler, som 

om lian blev kildet i Maven. Han 

er nu ganske tryg og løber fra Vin-

due til Vindue. Jorden synker bort 

dernede, og Folk bliver same som 

Tinsoldater. I Jeg kan se paa Bents 

øjne, at lian nu har opgivet at for-

staa, han ser kun. Og det han ser 
er en munter Leg, en Spøg, der for 

ham ikke har meget med Virkelig-
heden at gøre. Kun et enkelt øje-
blik bliver han alvorlig og spørger: 
Vi kommer vel ned igen ? 

Da vi har naael Toppen, ligger 
Paris for vore Fødder. Skygger af 
Skyer glider hen over Byen, mens 

Vinden slaar Bents røde Krøller til-
bage Ira hans Pande. Denne Pande 
er ubeskrevet som el Blad. — Jeg 

lægger endnu engang Mærke til, at 
den er smukt tonnet Jeg løfter 

Drengen op og peger, søgende at 
dele Billedet, at prikke det ud for 

ham. Men kan ser kun Helheden, 
lager del allsammen I en Mundfuld 
og føler sig endda ikke mæt . . 

thi ogsaa lier er der Automater! 

Hvorfor? 
Vi Mennesker spørger bestandigt 

„Hvor lor " , 
saa ofte vi mødes af Garide 

paa Garde. 
Guds Vej er jo ikke den samme 

Som vor, 
og vi vil nu helst være dem, 

der skal made. 

Hvorfor skal jeg aldrig Ina hejset 
en Krans 

paa Huset, som jeg er i Færd 
med at bygge ? 

Hvorfor skal de andre se Blaalult 
og Glans, 

mens jeg er bestemt til at leve 
i Skygge? 

Hvorfor skal de andre med Majløv 
i Favn 

gna forrest blandt dem, 
der til Livsfesten kaares ? 

mens jeg sidder syg 
i mil rugende Savn, 

i Tvivl om, det nogen Tid mere 
vil vanres. 

Ak, kunde jeg lære, hvad gerne 
jeg vil, 

at lægge til Side min ængstende 
Spørgen 

og bylte „Hvorfor" med et frejdigt 
„Hvortil", 

da var det forbi med min Stikken 
og Sørger]. 

Da vilde jeg midt i det skiftende 
Spil 

af Jubel og Lykke, af Ve og Bande 
Lili Svar fin min Gud 

pæn mit Spørgsrunal „Hvortil', 
Id at føre dig hjemad og frelses 

af Natide. 

J. Paulli. 

Sinn Fein'erne. 
Irlands Nationalister og Oprørere 

—o— 
Partiets Udviklingshistorie. 

„Sinn Fein" Bevægelsen er be-
standig Storbritanniens største Be-

sværlighed og den Antager, saadan 

som del var Tilfældet for nylig, højst 

urovækkende Former. Paa Irlandsk 
betyder „Skin Fein" egentlig „Vi 

selv", og det er Navnet pari Irlands 

republikat:ske Parti, Men Betegnel-

sen bar ell langt videre Betydning. 
Den politiske Grundlære, paa hvil-

ken Sinn Fein-Bevægelsen bygger, 

blev nærmere udviklet i nogle Stu-
dier om „Ungarns Genopstandelse', 
som i 1904 offentliggjordes i del 
thiblinske Ugeskrift „United 'Irish. 

mann" (Forenede Irere). 
Ungarns Ualliængigliect var lier 

fremstille' son] Resultatet af en ublo-
dig Revolution, af et undertrykt Folks 

Beslutning om at overhøre Under-

trykkernes Love og Paabud og blot 
arbejde, som om disse ikke eksiste-
rede, paa dels eget intellektuelle, 
økonomiske og politiske Genfødelse. 
Det var saa Forfatterens Mening, at 

Irland skulde bære sig ad paa samme 
Maade. Der skulde ophøre at sende 
Deputerede:til Westminster, at betale 

Skal til England, at betjene sig af 

Kronens Domstole og Forvaltnings-
organer, al købe Varer i Stotbritan-
nien, at læse engelsk Litteratur osv. 

Naar Irlænderne ophørte med alt  

delle, skulde, mente Forfatteren, 
snart den sidste engelske Embeds-
mand og deri sidste engelske Han-

delsrejsende lorsvinde fra Irland, 

uden at man behøvede at bede dem 
derom. Irland skulde se virkelig. 

gjort Kongstaneen ,Irland uden Eng-
lændere!" 

I et fransk Skrift karakteriseres 

denne Tankes Talsmand, „United 
Irishman's Udgiver, Mr. Arthur Grif-

fith, saaledes : Han var en ung Mand 
hos hvem den keltiske Folkesjæls 
to mest fremherskende Ejendomme-

ligheder var forenede, nemlig Gat-
ternes praktiske Syn og Irlændernes 

Indbildningskraft, 1 en sølle Hytte, 
spartansk i del ydre som i del indre, 
fandtes delle irske Hovedkvarter, og 
herfra udgik hele den Bevægelse, 

som trodsede det engelske Parla-
ment og hele det engelske Impe-
rium. 

Bevægelsen antog imidlertid vex-

lende Former. Politiker blev over-
ladt til en Levebredspolitilcer, og Be-
vægelsen indskrænkedes til en Kamp 
tor „Home rute", som ikke fandt 

nogen Tilslutning i,  Folkets store 
Masse. Det parlementariske Parti 
bevarede ikke den stærke Trang til 

Uafhængighed, og Nationalisternes 

Krav table i Westminster den irland• 
ske Idealisme. Griffiths Tanker be-
tragtedes som Utopi. 

En lille Gruppe, der omfattede 

Mænd af den fenianske Tradition 

(oprindelig el hemmeligt Selskab 
med det Formaal at gøre Irland til 
en Republik), holdt i November 1905 

et Møde, paa hvilket Griffith opstil-

lede et Program, hvori de økono-

miske Spurgsmaal hk en særlig 
fremtrædende Plads. Og Griffith 

præciserede lier, sikkert for første 

Gang, Tanken i sit System med Ud-
trykket „Politisk Skin Fent'. Nav-

net var dermed kastet ud, men det 
var ikke endnu det rette Navn paa 

det Parti, der siden blev ,Sinn 

Fein. 
Dette Parti har aldrig været el 

hemmeligt Selskab ; thi del holdt 

aablie Klubber over hele Irland, og 
i 1907, da det kaldte sig „Shin Fem" 

vin der ikke mindre end 70 Alde-

lunger. Der blev øvet en voldsom 

Propaganda, I. Eks. ved al der solg-

tes Frimærker med Navnet .Eire" 

(Irland), der klarbedes paa Brevene 

ved Siden af de engelske Frimær-
ker. Endog under „Shin Fent' Be-
vægelsen i 1916 benyttedes disse 

Mærker. 

Der kom saa en Periode, hvor 

Bevægelsen mislede sin store Be-

tydning, og hvor der faktisk var 

stort Frafald. Men i 1913-16 spil-
lede del alter en Rolle. Man vil 
erindre, hvorledes Lord Kitchener 
havde sit Mas med aLfaa Irerne til 

at makke ret, men hiabrIedes de al-
ligevel lod sig indrullere i den en-
gelske Hær, — „fordi den kæmpede 
for Folkenes Frihed". Men mange 
Sinn Fein'ere følte sig bedraget. 
klorid nævntes jo ikke blandt de 

Lande, for hvis Frihed der kæmpe-
des, Altsav manne Frihedskampen 
foregaa paa Irlands egern Jord, -

- og Si' Fein Armeen dannedes. 
En stor Del af Irlands Intelligens 
stillede sig pas denne Side og kræ-

vede fuldstændig Skilsmisse fra Eng-
land med Republik for øje. Det 
var ganske imod Griffiths Program. 

Men Sinn Fein Navnet beholdt de 
saavelsom den trefarvede Fane med 
den grønne Nationallarve, hvidt og 

orangegult. 

Mari vil erindre Paaskerejsningeri 

1916, rda et Par tusinde unge Men. 
nesker kæmpede en hel Uge mod 
en engelsk Arme med Artilleri og 
døde med Smil paa Læberne for 

deres Nationallletssag. Der blev her 
præsteret Hellebedrifter, som paa en 
~ide vakle selv Englændernes Sym-

pati. Med stille Mod døde mange 
af Førerne, gamle kendte Friheds-

forkæmpere og ganske unge, for 

Standretterne. Mange rosende Be-
retninger om store nationale Bedrit-
ler fortælles Ira den Gang. 

Men Realiteten var, at Rejsningen 

medførte mange Nationalisters Over-
gang Ira Horne rule tit Sinn Fein. 

Sinn Fein er bleven el politisk 

Forbund med Centralstyre i Dublin 
og med Grilfitlis Parole: Irland uden 

England ! I Spidsen for Forbundet 

staar nu Grillilh og Velare, der ud-
gør Personifikationen af Skin Fein 
i 1909 og Sinn Fein 1916. Ved 

denne Sammensmeltning er Sinn 
Fein bleven Irlands mægtigste Parti 
efter først at have repræsenteret en 

almindelig politisk Bevægelse, der-

efter blevet et Oppositionsparti og 

sidst et provisorisk Regeringsparti 

eller et Oprensparti. 

Paaskerejsningen 1920 synes nu 

til Dels døet hen. Den af de paa 

Grund af Paaskeopstanden arreste-
rede Sinn Fein'ere iværksatte Sulte-
strejke tyder dog paa, at Ilden hol-

des godt vedlige i Hunden. Der 
begaas fremdeles politiske Mord, og 

de sidste Efterretninger gear ud paa 
at der er arresteret 150 Sinn Fem• 
erg og at Lord French som Mands 

Vicekonge skal afløses al en an-

den. 
Det sidste Ord er ikke kørt Ira 

Sum Fein'erne, 	 Sv. A. 

mod Jaar! 
Nu vokser Rug, nu spættes Hegn, 
nu skinner Sol i Skove, 
hvor meder Lov, soen faldt i Fjor, 
de unge Blomster sove. 
Nu knurrer Frø i Mølledart, 
nu kvidrer Fugl pari Kviste, 
som skulde hvert el Hjerteli) 
af sød Forlængsel briste. 

Og hvert et Haab, der bastet Ina 
i Vintrens kolde Fængsel, 
sig rejses ungt og vingestrerkt 
og sprænger Baard og Siængsel ; 
og hvert et ringe Tankefrø, 
der vested gemt og stille, 
det henter Kraft til Frenitidsveekst 
i Foraarsluftens Kilde. 
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De første 

' 
De første Blomster 

-eselleb. 	ved Vanrens Gær de 
stod og glæded 
sig  ved at v ære. 

At skinne festligt 
i Foraarsk joleu, 
at kysse Luften 
og  le mod Solen. 

At fange Sødmen 
af Vaarens Briser 
og  lytte længe 
til Vindens Viser, 

At møde Stormen 
med ydmyg  Vuggen 
og  vaagne glade 
i Morgenduggen. 

Atstaa med Længsel 
de knapt kan skjule 
mod Sommervinde 
og  Sommerfugle. 

Chr. Skib Jørgensen 

Blomster. 

Forlang hos Deres Handlende 

Viggo Glistrups 
KAFFE. 

Specialitet 
Ægte Javn kaffe. 

1111111~1~111111111~1111~111111111111~ 

Ny Sending prima Soyaskraa 
sælges a 52 Kr. pr. 100 kg, 

Foderblanding og Foderkager 
er nedsat i Prisen. 

Der ventes Majs om fas Dage, 
Ren Bygskraa, Majsskraa, Knækmajs 

sælges billigst i 

giorblaubct5 

fortrinlige 3pisekart6fler 
50 kg 5 Kr. — mindre Vægte 12 Øre kg 

Fine Rosenkartofler til Lægning  sælges a 12 øre kg. 

9torbItutbe% 

Magasin du Nords 
Udsalg i Allinge 

Damekonfection. 
SpadserefraKKer, Dragter, 

Ulstre og Regnfrakker. 

teoderne ̀,:damesluser 
lederdele og Skørter 

i største Udvalg. 

• 

ManchetsKtorter i alle Størrel-

ser, snavet hvide som kulørte. 

Bindeslips og Møger I rig-

holdigt Udvalg. 

Bløde og stive Flipper, 
hvide og  kulørte, i alle gangbare Faconer. 

Bløde og stive Hatte. 

HandsKer,StoKKe,Paraplyer,  

Lommetørklæder 
Sokker og Seler. 

Alt I stort Udvalg III billigste Priser. 

Gør Deres Indkøb, hvor 
Lager og Udvalg er størst. 

Herre-Lingeri 

J. P. SOMMER. 
Magasin du Nords Udsalg, Allinge. 

anbefaler: 

Stort Udvalg 
af hvide og kolerte 

orklffider 
til Damer og Dorn. 

Dame-Linned. 
Korsetter i stort Udvalg  

e Strømper i 	Si Silke 

Trikotage. 

Haven i Maj. 
Af Havebrugskonsulent Gram, Sorø. 

—o— 
Det usædvanligt milde Vejr i April 

har for alle tleraarige Planter . og  
Drivbedene været særlig  heldigt, 
hvorimod Køkkenhavearbejderne er 
forholdsvis længere tilbagelisær hvor 
Jorden er svær ;  stærk Regn har gjort 
den tung  og  ubekvem, selv hvor 
den først i April faldt helt godt, 
saa at man der fik saaet nogle tid-
lige Urter ;  men her vil Jorden nu 
let blive slemt skorpet. Efter tidlig  
Saaning  i mild Jord og  paa lune 
Steder pipper Løg, Ærter osv... nu, 
livligt frem. 

Køkkenhaven 
Der er fremdeles Travlhed i Ha-

ven, og  navnlig  hvor Aprilarbejderne 

er blevet opsatte. Først i Maj  saas 

andel Hold Ærter (til Hovedforsy-

ningen)  samt Vintergulerødder og  

Rødbeder. Til Afløsning  af Radiser, 
Salat, Spinal og  Kørvel saas hver-
anden Uge. 15.-20 Maj, naar Jor-

den er bleven varm nok, saas Agur-

ker, Græskar (særlig  de .rankefri' 
til Smaahaver), Bønner og  Sukker-

majs. Saa snart det er mildt nok 
udplantes tidlig  Blom-, Spids- og  
Savoykaal, og  sidst i Maaneden ud-
plantes Kaal til Hovedforsyningen 

.samt Selleri og  Porre, spanske Lag, 
Tomater og  nyzeelandsk Spinat. 

De tidligt saaede Urter udtyndes 

saa snart de er store nok dertil, og  
med det samme skrabes (hyppes) 
ganske lidt Jord sammen om dem ;  
iler synes bl. a. at h jælpe noget mod 
.01111" i Gulerødderne. De tidligere 
.Erter hyppes, og  ril de høje sættes 
der Ris eller der sættes Pæle hen 
tangs Ydersiderne og  trækkes Jern-
!rand (Nr. 18)  paa dem; 4-6 over 
hverandre med ca. 20 cm Mellem-
ruin, eftersom Ærterne bliver høje. 
Haandli julshakkerne er udmærkede 
til at løsne Jorden med hen mellem 
Rækkerne, saavel som til at hyppe 
Ærter, .Bønner, Kaal og  Kartofler 
(første Gang). 

Ny Jordbær kan endnu plantes, 
men de giver ikke mange Bær i 
Sommer. Plantes de nied de sæd-
vanlige Afstande, 50-65 cm mellem 

Rækkerne, kan Jorden godt udnyt-
tes ved nogle Mellemkulturer, som 
lave Ærter og  Bønner, Porre, Salat 

Blomsterstænglerne skæres af Ra-
barber, Syrer, engelsk Spinat, Pur-
løg  og  f jorgamle Skorzonerrødder. 
Med tørt Vejr kan Vanding  blive 
nødvendig;  der rim da vandes grun-
dig  en eller faa Gange. De saa ofte 
brugte .Sjatvainling` er ikke god. 

Noget andel er, al en let Overbrus-
ning hen mod Aften efter hede og  

solklare Dage frisker udmærket og 
hjælper godt til at holde Skadeir. 
sekterne borte. 

Frugthaven. 
Her er nu ikke meget Arbe jde 

udover at passe paa at Skadeinsek- 

ter og  Svampeangreb ikke 
'n 	

breder 

sig. Sprøj ter: 	ar derfor stadig være 

rede med de forskellige Væsker. — 

Her er ikke Plads til at kometre 

nærmere ind paa alle disse Arbe jder, 

men det tilrandes varmt at følge de 

m Rand, so 	hver Maaned offentli g- 

gøres fra Statens plantepatologiske 

Forsøg. 
Svagtvoksende Frugttræer h jælpes 

nu med Chili- eller Norges-Salpeler 

eder flydende Gødning, enten nu 

snarest eller naar de er helt afblom-

strede. Ogsaa Frugtbuskene og  æl-

dre Jordbærstykker har inaaske godt 

deraf. Har Træerne blomstret godt, 

— hvad de tegner til isar, undtagen 

Pærerne —, men har alligevel ikke 

sal tilstrækkeligt Frugt, kan det 

komme af Mangel paa Fosforsyre, 

og  del er da godt al give dem I — 

2 kg  Superfosfat III hvert middel-

stort Træ — helst inden en Vanding  

eller Regn, og  det bør hakkes ned. 

Sidst i Ma j  begynder Udtyndingen 

at Skuddene paa Espaliertræer og  
Vinranker, og  Knibning  og  Tilbin-

ding  af de tilbageblivende. 

Blomsterhaven. 
Dækningen f jernes nu helt fra de 

kælne Planter. Frø saas .paa Fri-
land af flere etaarige Blomsterplan-

ter, og  Sinaafrerplanterne af de kæl-

nere Sorter, som er saaede i Stue 
eller Drivbedel, prikles snarest og  

afhændes derefter, saa de kan ud-

plantes sidst i Maj, da ogsaa andre 

Gruppeplanter udplantes. 

Georginer og  Gladiolus udplantes 

ogsaa. En trel Del Stueplanter kan 

sættes ud paa Friland, naar man er 
sikker for Nattefrost ; det gælder 
navnlig forskellige Stedsegrønne, — 

men ogsaa haardføre Paltner, Dra-

tæna o. lign. har godt deraf, naar 

det laer er lunt Sled. Ogsaa dem, 

der har blomstret i Vinter og  nu 

har Hviletid, kan sættes ud. og  flere 

af deur, der skal fremelskes Som-

mer til Blomstring  til Elteraaret og  

Vinderen, saasom Vinterasters, Gyl-

denlak, Vinter-Levkøj  o. fl., bliver 

langt bedre ude i Haven end i Stu-

erne. Naar Drivbedet er tømt for 

Udplantningsplanterne, kan der stil-

les Potteplanter deri — eller der 

plantes Agurker eller Meloner. 

Olsker. 
Resterende Kommuneskat 

for 211el Halvaar 191920 inaa være 
indbgtalt til Kassereren A. Jen s e n, 
1.3ækkegaard, inden 15. Maj  d. Aar, 
hvorefter Udpantning  vil blive fore-
taget ilden videre Varsel, hvilket 
herved bekendtgøres. 

Sogneraadet. 

Kartofler til Salg. 
Nielsen, Kokkeløkke. 

Rugeæg 
af ægte Ancona er til Salg  a :lel ø. 
pr. Stk. hos 

Skræder Westh, 

Torvearbejde. 
3a 4 bosiddende solide Mænd 

kan fas Arbe jde ved Tørvegravning  
I Spællingemosen til Sommer. 

Henvendelse lin Lyngholt, 
Klemensker. 

En flink Bydreng 
kan Ina Plads straks. 

Gartner Jensen, 
Telidon Allinge -11.  

En flink 

Dreng eller Pige 
med gode Sk,rlekunitskatier smages 
i lære paa gode Vrigear. 

Allinge Bogtrykkeri. 

Mim !flom!, 
Søndag  dell e. ma j. K1 	e 

Hvor Sorgerne glemmes. 
Gi ibende Kreilr gliecIssk [respit i 4 Akt 

I Hoedrollerne 
Rita Sacchetto, 

Gerda Christoffersen, 
Anton de Verdier ret, fl. 
En af Nord. Films Co. bedste Film. 

.7 

 

ladetiden, 
Morsomt Lystspil. 

NB. Motoren er bra gt istand, saa 
der igen kan vises 1. Kl. Billeder. 

Sædvanlige Billetpriser. 

iiiiiHbo•  
Rø. 

Med hil ventet Tilladelse alhedes 
der den 15. Juni 

Tombola i Rø 
til Fordel fur Satellahressionen og  
Rø Kirke. Gaver dertil modtages 
med Tak nf Sylorenin gens Medlem- 
mer. 

En Ged, 
som nylig  har laminer, er til Salg  
hos Lund, Sivertslius i Rø. 

Græsning III Gæslinger 
karl fans paa St. Halleg-nard. 

Hallelyst, 
har et stort Udvalg  af Stedmoder 
i forskellige Farver. 

7 Kr. pr. 100 Stk. 

Rø. 
— Det Sognets Eg t,“ere ntdrbe 

Brænde 
Iran afhentes eil Henvendelse til 
Gdr. I{:.-oyer, Kroggd. 

Sogn erand et. 

grandstiger, 
stænger samt Straa- og Tegl-
lægter St i hi 

1(lernenslw Sneherlorrelninl 
Telf. Kl. n 13. 	L. Pihl. 

RO. 
Juni og Jill inn■ ti,iger jeg Elever 

i Haandarbeide li rimer ug. 
Pris 6 Kr 	tleNket.. modtages inden 
2fl. Maj. 

Thora Jensen. Rosenly. 

Vi har rigtig gode 

bon'''. Spegesild 
Pris15 Kr. pr. F jerding, rifler Træ-
erne byttes. 

Nordlaudets Handelshus, 
Overretssagfører 

.Wojesen .7rofoed, Rønne  
P.11. nort•megnele 17. 

Inkassation, Dokumentskrivning m. m, 
Trælles i Hasle Onsdag Formd. 

De averterende 
anmodes om nt indlevere deres An-
noncer inden Torsdag. Smna Aver-
tissementer kunne dog som Regel 
medta ges indtil Torsdag  Middag. 



Mie Sorter 

Srcesfre, Roefre, 2frtefre. Mede Iner Fied 
aa

l. 8, 
P

K
tur OrAnarn. 

Missionshuset „OETES01". 
Græsfrø til Haveplæner, forskellige Blandinger. 

Pris a 1,30 — 3,09 — 5,00 pr. Kg. 

Hjemmeavlet Græsfrø i Blandinger sælges rm gel billigt i 

Nordlandets Hanclelshus. 
••••••••00•9114/••~11••••0•••••••• 
•  

TAPETER, TAPETER, 	
Xingsfen 

 3fermod Dammegaard 
Ise p•i,1 1.1:1.. Run. 

megaard i IUeiiu ns. 
Telf. s. 31. 	P. Hansen. 

LO ET TAS 

ALBA 

Jeg har købt et Parti Klædninger og sælger dem billigt. 

Ligeledes tør jeg nok sige, at jeg har det største Udvalg her 

paa Pladsen af Benklæder og alt henhørende til Ar-
bejdstøj samt Strømper, Uldgarn og Tri-
kotage. Endvidere alt, hvad der henhører til Manufak-

turbrancen, alt i prima Varer til den billigste Pris. Husk det 

og glem det aldrig, da jeg averterer saa sjælden. 

Jens Hansen, 
Allinge. 

Ude= og .931omsterfr6 
faas hos 

2ttlingt 	& 13røttitforrettlittn. 

TRAADVÆV 
i alle Maskevidder og Bredder haves paa Lager og anbefales 

til billige Priser fra 

Min« qntøttini tk,13rOliftforretulun 

Vi har store Oplag af udmærkede 

Joule 2Idskuds6nedder 
i alle Længder. Meget rimelige Priser og stor Rabat 
pr. kontant. 

Nordlandets Handelshus. 

Hos os kan købes 

alle Slags Brædder og Planker, 
alle Længder og alle Bredder, 

som passer til enhver Anvendelse. Priserne er meget rimelige i 

Nordlandets Handelshus. 

Bemærk! at alle hos os laante Sække: 

Sædsække, Foderstofsække, 
Frosække og Poser 

man bestem! leveres tilbage ved første Lejlighed — og inden Isle Juni. 

Nordlandets Handelshus . 

Færdigsyede 

Klædninger. 

Spise Chocolader 

Nye Tapeter a stort U !valg til billigst2 Prise,. Prøver 
gerne. 	Rilleder ind almues. — Rar nuelister 

Rullegardiner og Gardinsta?nger 
leveres efter Matt!. li.drammede Billeder .passende til Gaver 
altid paa Lager. Loftspap sælges billigst. 

11, 	Telefon 66. 	 Charles Svendsen. Hasle. 
• 
....0111•••■•••■•• •••••••• 

Til Flyttedagen 
anbefales Klædeskabe, Kommoder, 
Kullene: samt andre prelle Møbler, 
der er paa Lager og sælges gerne 
til rimelige Priser. 

Snedker Joh s Pihl, 
Rø. St., Tif. 55. 

Fineste 

9olden-Sirup 
er el rent Produkt al Rør-Sukker. 
Meget kraftig og velsmagende. God 
Erstatning for Sukker til al Mad-
lavning. 

Vi har rigeligt af 

alle Sorter Sukker 
men samme sælges kun mod Afle-
vering af Mærker. 

Priserne er billigst i 

Nordlandets Heudelshus. 
Mal 

Gæslinger og. Kyllinger 
er Ill Salg hos Munch i Sæne. 

En drægtig ung 

Ged er til Salg. 
Kjøller, Vang. 

Ea god Seedker-Drejelnetilt 
er til Salg samme Sted. 

Grise, 
der bliver 4 Uger den B. og 10. Maj, 
er til Salg paa 

Store Lærkegaard. 

Tein. 
God saltet Sild 

anbefales. Prisen nedsat til 15 Kr. 
pr, kvart Td. Et Parti senere lagt 
10 Kr. pr, 1/4  Td. 

Fiskernes Salgsforening. 

Plejhrshi Langhalm 
er  til Salg. 

Otto Karlsen, ,Bleisbjerg, 
Rutsker. 

Olsker. 
Formue- og Indkomstskat 

til Staten for 2det Halvaar 1919-20 

modtages paa Bækkegaauf sari paa 
Mejerierne „Humledales og „Kaj-
bjerggaards to første Udbetalinger. 

Sogneraidet. 

Stødt Vielis 
O g  

ftu ddersufiker 
toas atter 

Allinge Kolonial- og 
Produktforretning. 

En ung Ko 
sone skal kælve 2den Juni, er til 
Salg hos Anton Schou, Lindesko-
ven, Rø. 

Singer Symaskiner 
er altid de bedste. Gode Betalings-
vilkanr, Rabat pr. Kontant. Brugte 
Maskiner tages i Bytte. Reparationer 
udføres billigt. 

E. Abrahamsen. 
Tlf. 55, Sandvig. 

87z No,  
som skal kælve 4de Kalv I Junf, 
er til Salg. 

Karl Espersen, 
Vi st fur Lynggaard, Olsker 

q"? 

MARGARINE 
er anerkendt som den bedste. 

Faas hos alle Handlende. 

Seksradet Saabyg „Abed Juli" 
Første Afgrøde efter kontrolleret Avl samt 

Saasæd af Toradet Byg, Havre, Blandsved, 
Fine Vikker, Solo-Ærter, Gleeno-Ærter 

er paa Lager og sælges paa gode Vilkaar. 

Nordlandets Handelshus. 

llorilliolois Milrvario8131ffiks 
VEGETABIL 

COOCCCO=0 1r2 

• 

Butikerne i 	lukkes 
fremtidig indtil videre saaltdes- 

Mandag, Tirsdag, Onsdag. Torsdag Kl. 6 Aften 
Fredag 	 - 8 - 
Lørdag og alle Aftener forud for en Helligdag 	- 9 	- 

Samtlige Handlende i Allinge. 

Til Foraars-Saisolloll 
anbefales: 

Kjole-Alpacca fra 4 Kr. 

Voile i flere Farver og Mønstre fra 1,10. 

Fro» til Dragter og Nederdele fra 5,50. 

Stort Udvalg i Damelinned. 
Husholdningsforklaeder fra 4,50. 

Handsker i Silke og Bomuld. 

Svære Strømper frat Kr. Parret. 

4~#3' 

Færdige Klædninger. fra 75 Kr. 

Vindjakker, alle Stø rrelser 25 Kr. 

Stort Udvalg i Arbejds:benkleeder og 

Overtræksbenklæder til meget billige Priser. 

tijemmesyede Arbeldsibluser 7,50. 

Kulørte Skjorter 6,504 

Svære graa Sokker 85 Øre, 

4 Lag Laerredsflipper 75 Øre. 

Slips i alle Farver og Kvaliteter. 

Houllaildels handelshus. 

Vi har friskbrændt Portland Cement, 
Vægpap i smaa og store Ruller, 
Glibsrorvæv. Bedste Tagpap i Ruller, 

og sutilter til laveste Dagspris. 

Nordlandets Handelsbus. 

Kotøjr 
Legner, Esser, Ocr, Grimer, Grinieskniter og Tøjrepæle er til Salg. 

Rolintiat & 1;roDuftforretning 



Ordet er frit ! 
VI ger vore mange 1./C5t1e i 11) og 

pal Land °Pinx. ksnin paa, at enhver kan 
fag optager Artikler og Indlæg om Emner 
af almen Interesse i ,Nord•Itørintoirns 
Ugeblad". 

Betingelsen er kun. al del skrevne er 
holdt i en sømmelig Form og indenfor 
rimelige Grænser, samt et Indsendere-- til 
Underretning for Redaktionen — opgiver 
Navn og Adresse. Ligeledes modtager 
Redaktunien gerne Meddelelser om saa-
danne Ting og Forhold, som egner s.g 
til Behandling i Bladets Spalter. 

flette galder haade Ilyen og Landet, 
ug ilet er en Selvfolie, at Redaktionen 
altid ri! iagttage  alen strengeste 
	 ined Hensyn til sine Kilder. 

Erindringsliste. 
Toldkamret ti-12 Form., 2-3 Etterm 
Kæmnerkontoret 10-11 og 2-4. 
Borgmesterkontoret 2-4 Eftm. 
Laane- d DiSkonlobanken 2-4 Eftm. 
Sparekassen 10-12 og 2-4. 
Branddirektøren do. 
Slempellilial I Sparekassen. 10-12, 2-4 
Dampskibsexpeditionen, aaben ved Ski-

benes Ankomst og Algang Tirsdag 
og Fredag Efterm., Mandag og 
Torsdag Form. 

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

Søndag 9-13. 
Telegrafstationen B Morgen til 9 Aften. 

Søndag 9—I0 
Statsanstalten for Livsforsikring ved Chr, 

Olsen, Messen. Kontortid 1-4 Em 
Potkebogsamlingen paa RaadhuSet' 

Fredag 7-8, 
jernbanest. er aaben Inr Gods 8-12, 2-7 
Iljtelpekassen: Fortud.. Bagerm. P. Holm 

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

Sfitzreriet 
og Wasllinsnedkeriet 

aitherates, 

Xlemensker. 
Telefon u, 13. 

Doger De en Pige, en Karl 
eller en Dreng, eller mang-
ler De en Svend eller Laer • 

ting en Fodermester eller an-
den Medhjælp, bør De snarest aver-
tere i Nord-Bornholms Ugeblad 
der hver Fredag bringes direkte ind 
c. 1 700 Hjem og læses af saa godt 
som hvert eneste Tyende. En An-
nonce her i Bladet vil derfor saa 
godt som altid bringe et tilfreds-
stillende Resultat. 

Rønne-Allinge Jernbanes 

Køreplan. 
Søgnedage. 

Itoune—SiteidvIK 
Fin Wittlit, 	 745 	5011 

808 
828 

925 

Sands Iu--Ronne 

62.1 
64 11 

848 	7•(' 
906 	7211 
919 	734 

7.111 

Søn- og Helligdage. 
Itonnp—Sandvig  

Fra Rønne 	845 1235 750 
- Nyker 	903 1253  8171  
- Klemensker 919 	109 822 
- Re 	933 123 
- Tein 	949 139 
- Allinge 	1059 149 
- Sandvig 1005 155 

Sandvig—nonne 
Fra Sandvig 	035 
11- Allinge 	04J 
a. Tein 	052 
- Re 	 to? 
- Klemensker 12,5  
- Nyker 	136  

• Rønne 	155  

- Nyker 
- Klemensker 

Rø 
Tein 
Allinge 
Sandvig 

Fra Sandvig 
- Alijnge 

Tein 
Rø 
Klemensker 
Nylap 
Rønne 

8 
854 
904 
910 

935 
9433 
952 

107-  
1025  
1 0 rb 
1055 

6- 
608 
67, 
up 
Gro 
701 
75-1 

1125 
1136 
1149 
1207 
1230 
1245 

1t0 

810 
821 
834 
852 
915 
9311. 
9511 

Vi har det gammeldags 

grove spanske Salt 

Nekkensalf 

.int og rent Smørsalt 
SteuNalt I Stykker til Kreaturerne. 

Nordludels flaudelshils 

Fineste dansk Fabrikat 
i YeKg Pakker. 

Tapet og Malervarer 
Gulvfernis 
Malerfernis 
Kalkfarver 

anbefales fra 

Allinge Kolonial & Produktforretning 

fiskere, Se her 1 
Et lille Parti svære islandske Vanter er hjemkommen 

og sælges til en meget rimelig Pris. 

glorbinitbet 
Vi har atter 

Rullegardinstof 
paa Lager i forskellige Kvaliteter og Farver. 

91orMailbet 	flitbet440. 

Xclonial= zJc  

9roduktforretning 
anbefaler 

alle Serier Kolonialvarer 
ti( biffiy sl3rifer. 

110101lial% 

SC 

Prima 

Tagtjære og Tjærekoste 
anbefales til billigste Priser fra 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

Bestil Deres Tryksager illilloo logtrykken 
Regninger, Meddelelser, Fragtbreve, Brevpapir. Konvolutter. 

Foderstoffer 
i frit Salg 

haves til billigste Dagspriser hos 

Skofoninf- 

Hvidevarer 
'jollebom 
lijoiesiollor 
Bomuldsoarer 
kilovarer 
Oardilliejer 
Shop' 

Zefyr, smag- og stortærnede fta 
Bomuldstøj til Forklæder 

og Kjoler fra 
Voile fra 75 Qlre, 

2,50. 

1,90. 

Dowlas 1,25, 1,35, 1,1;5, 1,85, 2,00. 
Medium 1,85, 2,00, 2,25. 
Lagendowlas 4,50, 4,75, 5,00. 
Lagenlærred 4,00, 4,30, 4,60, 4,85. 

Duge i alle Størrelser. 
Dugedrejler 6,50. 
La.genleerred 6,00, 6,25, 6,50. 
Haandkluededrejl, prima Vare 3,01}- 
VisKestyKKer 1,75, 2,35. 
Blelærred 2,35. 

Heluldne kulørte, 
i mange smukke Farver. 

Alpacca, stribede og tætnede. 
Satinered Flonel, mønstr. og strib. 
Frot16stoffer, hvide, blaa,iblegrøde. 

Ill Dame- og Herredragter. 
nil Børnedragter og Overtøj 

Ira 10 Kr. 

hvide og Kulørte i smukt Udvalg 
, 	fra 1 Kr. ni. 

Udvalg i SilKe, Uld, Flor og Bomuld 
Id Damer, Herrer og Bø, n. 
Meget stolt Udvalg i hvidt, sort, Kulørt. 

2elasseiodel med 3fuedeklid 
af Sukkerfabrikkernes prima  Produktion er nu pen tager. 

Fortrinligt Tilskud til Heste, Kiler, Svin og Ilems. 
33 Kr. pr. 1(K) kg. 

Nordlandets Handelshus. 
■••■•■ • • ■ • • • • • • 	 • 

Dortillohos Simre- & lailliebsses 
Afdeling i Allinge 

Kontortid : 10-12 og 2-4. 
Mm1tager indskud pita alm. Sparekassevilkaar til en Rente 

al 4 pCt. p. a., paa Folio 111 2 pCt. p. a. 

Markfrø. Markfrø. 
Eneforhandler 
for Trifolium )1/4. 

Bestillinger bedes venligst snarest indsendt. 

2fftittne Stolottialz og 3robuttforretning. 

Messens sne-Vidsalg. 
Lageret af Manufakturvarer er meget stort og omfatter 

et vel sorteret Udvalg. — Se mine Varer, disses Kvalitet og. 

Prisbillighed. 

Damekonfektion. 
Nyt hjemkommet, moderne Faconer i sorte, hlaa, kulørte 

og hvide 
Pigekjoler og Frakker. 

Drengedragter. 

Gulvtæpper. 
Linoleum, Axminster og Plysh. 

Vaskehordtæpper, Sengetæpper, Vaffel og klare. 

Kjolefløjler. 
Glatte og stribede i stort Farveudvalg. 

efir.elsen,gliessen,211inge. 

ffiMIN~111=111~~11  	 

.Maveredskaber 
,L%-torfte 1lbbnitj uQ bittififte 43rifer 
911tione gotoilial= ug 13roputtforretning. 


