- ~

_,a,
4,.
.-. 414"

-_f'-

.

r

--, ._r,
•f.`_1 ,__ "
,c;
- ,%
-- ?:
'„
" .146

.
. , ,. .,

‘2-----f-

(

--.-

.,

„
,
,,:,
!Ø

' -•

trem•r‘retishgb.
lidArt ,:. rt !tf t.t.
An•wrørslInve‘nde: 01to
'f.r.le•foul 74.
TrYkii i 411inge Itoctrytcherl.
WCS:II:CrJX0IZCCC.CCOD

Nr.

1141Knar I PI Anlwl af 1600
-•

011mkrr, Ital2her, itm og RIrrinen•ker
4

ooccetios:ecreccodoCcozomeccr
" Jeoccoccommrcoocoxceccocco3 )ccrxecaperxmcoococecce

occoozosecccconoccoocoomococom=xmooacomcc

ODOOCCCOJCCODG=an

intet blev sporet, kostbar !udretning Prisen nøjagtig angivet, sne al f.
al Jernbaner og Banegaarde, alle Eks. Optrækkeri pari Restaurationer
og
disse Vidnesbyrd om et vældigt er udelukket. (Hvad oplever man
Overskud ef økonomisk Evne starir ikke herhjemme!) Endelig kæmpes
Klaseasker
Var,
nu I skærende Modsætning til den der en fortvivlet Kamp for at faa
„Nord-Bornholms Ugeblad" Nød og Elendighed, som alle ved Drikkepengene afskaffet, men her
har den stemte Udbredelse 1 Nordre Hen ed
har III Huse i delte Land, der er kæmper man sned en stærk Fjende :
blive, last I ethvert Hjem op egner sig &rblevet nareladel 1 den mest uhørte deri velbeslaaede fremmede, for hvem
or bedst 111 Avertering,
det er en uanet Fryd at kunne spil„Nord-Bornholms Ugeblad' Manlestok.
Den fremmede, der kommer Ira
le Grandseigneur for en billig Penaf
enhver
Art
opigger gerne nekendigsreiser
el Land, hvis Valutaovervægt gør ge, Dets valulastærke Udlænding
*Jason; Køb, Salg, Foreningsmeddelelser,
Efter- eller Af lysninger, Auktioner etc.
ham til Velhaver, mens han rejser fører an i Oingaaelse af Forbudet
„Nord-Bornholms Ugeblad" i Tyskland, har let ved at overse mod al modtage Drikkepenge, og
Nøden omkring ham og falde til Tyskeren !eriger modstræbende med,
adgaar .brer Fredag, han bestilles pan Mie
Postkonionfr samt paa Bladets Kontor og
Ro i den Anskuelse, at ,her er godt da han ellers risikerer at blive mindkoster I Kr. halvandlp.
al være", hvor der ingen Mangel re godt behandlet, Der er ubegribeer paa Adspredelser og Nydelser, ligt, al denne nvrerdlge Lønningsder — med de Pengemidler, der form ikke Iran afskalles dr finillvt.
goraarssang,
staar til den fremmedes Raadighed C. Lambeck har et Sled trættende
— forekommer billige, og for en paavist, hvor umuligt det er at faa
Af den italienske Digter
Gabbrlello Chiabrera (1572-1632). flygtig Betragtning lader formode, Drikkepengesysremel afskaffet, idet
at det nok ikke er saa slemt., som
Modstanden mod Drikkepengenes
Nu kommer Vaaren hid paany,
man troede ; Tyskerne har saamænd
Afskaffelse ikke væsentlig maa søog Vintersneen tør ; Read til at more sig endnu ! Men ges hos dens, der modtager Drikkenu grønnes atter Busk og Træ
lægger man' Mærke til de Menne- penge, men hos dem, for hvem Sisaa yndeligt som før ;
sker, der omgiver en, vil man hur- tuationen paa offentlig Sted i mannu styrter ingen Strømfa Fjæld
med vildt og voldsomt Fald, tigt kunne overbevise sig om, at ges Paasyn at være flot, delte for
tyst mumler Bækkens blanke Væld, det er et svimlende Kontingent af
1 Krone al kunne nyde Tjenerens
— et glidende Krystal. Udlærfiregee. der præger det Publi- .UnderdanIgbed,em Raske enden enekum, som fylder Theatre, Koncert- ste Lejlighed, han har til at gøre
Er Evigheden rifl: vor Lod?
sale og Forlystelsessteder. Tysker- sig gældende, den eneste Lejlighed
All vender hid paany :
ne har netop ikke Read til at væ- til — for en ringe Sum — at spille
Den Sol, der vandrer bort i Dag,
gear op ved næste Gry. re med I det Kapløb, som de frem- Herre.
Gør den fremmede det ved sine
Hvad engang visned, alter gror,
medes Færd efterhaanden gør det
hvad engang skele, sker . . daglige Liv til, og man forslaar den flotte Drikkepenge vanskeligt for
Men den, der sænkedes I Jord,
Uvilje, Tyskerne føler, naar en pra- Landets egne at blive godt betrendser Verden aldrig mer.
lel, uden at deltage i Kapløbet, er
lende Udlænding strør Penge 0111Ak, her paa Jord er intet vist,
icring sig under spottende Bemærk- Forholdet Ikke erindre grelt i hele
hvo ved, hvad Lod han faer? ninger om del tinge Værd, disse den Fordyrelsesproces, der finder
I Morgen skærer Nornen at
Sted hernede og saa al sige fra Uge
Penge har for ham.
den Traad, lunt spandt i Gear.
Jeg oplevede I Spisevognen net- 1ilUge gør det mere og mere umuVort Liv er kun el Gøglespil
at Tant og Taagedunst ; lem Warnerntlirde og Berlin en lille lig for Tyskerne selv at anskaffe
vi lever kun mens Døden vil —
Scene, der — blandt adskillige sig det nødvendigste til rimelig Pris.
som Slaver af hans Gunst. andre— fik mig til at skamme mig Har den 1 landtende nogle Gange
over Landsmænds brovtende Optræ- er faret, al Udlændinge tiders at blinKun Drøm og Drøms Lyksalighed
ke betaler dobbelte Priser, varer
er al vor Lod paa Jord ; den : Et Selskab, bestaaende at tre
det ikke længe, før den indfødte
vort Liv er kort — som Pilens Flugt Herrer og 2 Damer, slængte sig ved
fra Buens spændte Snor. Bordene og rekvirede fire Flasker Befolkning man følge Trop. Man
Vort Hjem er fjernt bag Død og Grav Champagne. Paa Kelnerens Spørgs- forslaar knapt, hvordan den jævne
1 Himlens lyse Land ...
maal, out man ønskede at spise til Tysker overhovedet klarer sig med
Nu rækker atter mod sin Stav
at bjerge det allernødvendigste.
den trælle Vandringsmand. Middag, svaredes der Nej (SelskaI Berlin risikerer man paa adskilbet havde lige paa Færgen indtaget
Hvem lønner Vinger til 'min Aand,
et omfangstrigt Maaltid). Da en an- lige Steder at blive systematisk udIII Sjælens Himmelflugt, den Tjener, der formodede, at det nyttet. Ekspedienterne i de store
at snart mit syge Sind maa nas
var forsømt at byde Herskabet Mid- Forretninger har udirykkelig Ordre
det Land, der blomstrer smukt —?
til overfor valulaslærke fremmede
1.ug bort, h vad gror i Hjertet frem dagens tørste Ret, nærmede sig,
af jordisk Tant og Skeris: raable Selskabets førende Aand : al lægge 100 pCt. Tillæg tilde sædvanlige — I Forhold til Priserne
Nu er det Tid at længes hjem,
» Hvis vi ikke maa sidde her, kan
at tænke hImmelværls. vi godt betale for Middagen selv andet Steds i Tyskland — endog
betydelig højere Priser. Paa BerliChristian Stub-Jørgensen.
om vi ikke spiser den!"
Den Slags Tildragelser gør det ner-Hoteller lægges der over alt
kun vanskeligt for fremmede at fær- 100 pGI. paa Priserne tor Udlændes her, idet Landets egne, der dinge.
I Leipzig har jeg derimod ikke
kæmper en liaard Kamp for overhovedet at holde sig oven Vande, mælker noget til denne Form for
irriteres af Udlændinges arrogante Udnyttelse at den fremmede. Paa
Hotel „Sachsenhol- koster LEks. el
For den, der har levet I fyskland Opførsel,
Det er øjensynligt, at man her Værelse fra 66 til 68 Mark, hvad
i Tiden umiddelbart før Krigen, da
alt var 1 Orden, alt vidnede om k stræber efter, at alt Irma faa Prte- enten Gæsten er indfødt eller fremMagt og Rigdom, hvor men kun get af Vederhæftighed. Mange Smaa- med, og man behandles med Høfsjældent saa vir k e lig Nød, er det træk viser, hvordan man søger at lighed og Venlighed, saadan som
nedslaaende at komme her nu og ! modarbejde Optrækkeri og Snyde- det fra gammel Tid var god Skik i

„Nord-Bornholms Ugeblad"

trykkel et Antal af mindst 1600 L'xempl.
forsendes gennem Postrresenot rIlor ved
vore Bad 1 Allinge. Sandvig, Olsker, Ra:-

Rejsebrev
fra Tyskland.

ved Yverl Skridt blive mindet om ri; Hver Pakke Chokolade er stenpalle Tings Forgrengelighed. De pragt- let saadan, at Prisen ikke kan forfulde Bygninger, - der blev opført 1 trøjes kiler Forgodlbeimdende, ligeVelmagtsdagene, da del kun gjaldt som Tidspunktet for Fremstillingen
om at overtrumfe hinanden. I mer er nøje angivet, saadan et man ikeller mindre smagluld Pragtud fol- ke risikerer al Isa hengemte Ting
delse, de slOrelaaede Anlæg, hvor slukket ud, Paa hver Cigarkasse er

&miren, hvis hele Tone adskiller
sig behageligt fra preusisk Aand,
der i høj Grad præger Indtrykket i
Hamburg og Berlin.
Overall hvor man kommer Irem,
er del paalaidene at se, hvor Intensivt der arbejdes. Kyndige Folk har
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ofte fremhævet, hvordan Tyskerne
med Myreflid arbejder pan det praktiske Livs 0111TWSder og med sejg
Energi har taget tal pan at genopbygge det, der var ødelagt,

Aarg.
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Befolkning. Nu havde jeg glædet
mig til alter ni kunne tale tysk, og
saa ser Folk ondt pen mig og lader
som tie ikke forsteer, og jeg laer
Indtryk af, at man Iser hader østrigerne.
N. 0 Rnasted,
Forbi Gentile grande, der dog ikke
(Fyns Tidende).
er saa stor snu Venezias, men afsluttes at den smukke Marie Maggiore Kirke, gaar jeg en Tur gennem
den nyere isg mere 'noderne By,
der strækker sig mad Nord. Særlig
Solen ser mildt til Alverden,
der aabner lidt eller lidt
ved Havnen er der mange smukke,
de naltelorsovede øjne
stilfulde Bygninger ILloyd3, Nedog strækker sig tungt og bredt
huset, Børsen, den nye, flotte Postbygning etc.) og store Pladser og
Mod Bakkernes Brrem langt borte
Haveanlæg sned Fontæner og antik,
gear Vejene, hvide af Sløv.
Og syngende 13rIsen koger
Brønde (Marin Teresla• og Neptuni grønne Konkyljer af Løv.
brønden). En befærdet Promenade
fører langs Stranden mod Nord, hvor
Etsteds i del ljerne en Rude,
Alperne fortoner sig. San vender
der syltes saa søvnig og blind,
jeg om og opsøger Kassereren i den
revnet og stoppet med Klude
har fanget en Smule Skin.
gamle By, der ligger halvvejs opad
Bjergel med smalle stejle Gader Nu lyner den festligt, endskønt den alle har de italienske Navne og jeg
er i en ussel Stand har Fornemmelsen af endnu at beden slænger med gyldne Straalcr
finde mig i dette Land. Jeg faer
over det grønne Land.
— —
en Mængde Papirer udleveret med
Rejseruter og Adresser paa ForeAldrig hang Løvel saa festligt
ningskontorer og Gæslgivergaarde i
over den hvide Vej Østrig-Ungarn samt Afstandsfortegaldrig var Verden større
nelse mellem Byerne og Dagpengeend da jeg mødte d I g.
maksimum samt udbetalt Diæter for
Jeg var en sprukken Rude,
en Dag!
du var den rige Sol.
Spiste til Middag i ,VolkskLicke"
————
og traf nogle tyske Rejsende i HerLad den, der formaar det, fatte
berget. Jeg syntes dog ikke om
ruin Elskovs gyldne Symbol.
Opholdet der, og efter at have travChr. Stub-å rgen sen
let Triest igennem og bl. a. set den
smukke Katedral St. Giusto, der har
mange indmurede romerske Antikviteter, bl. a. er et af Taarnene bygget over Resterne al en romersk
Triumfbue, gik jeg videre op over
Bjerget, forbi Villaer og Vinhaver,
Sems fortæller om sine
indtil jeg endelig stod paa BjergDagbogsoptegnelser ag Minder.
kammen. Herfra haves en vidunderlig Udsigt —ned over Byen og
(Kun for NordhornholmsreUgebtad)
Havnen; Øjet følger Kystlinien med
—0—
Adriaterhavet var som et Spejl. dens mange Indskæringer og smaa
Ikke den mindste Duvning, kun en Øer, helt ud til Misamara, det besvag Dirren og Maskinens Stempel- rømte Slot, der knejser yderst ude
pas Pynten. Man kan herfra følge
slag mindede om al man befandt
sig ombord paa en Damper. — I Jernbanen, der ogsaa arbejder sig
det tidlige Morgengry var jeg oppe op over Bjergkammen — over trøje
Broer, gennem talrige Viadukter. og saa TrIest hæve sig amfiteatralsk
Hist ovre bag Italiens blaa Bjerge
op ad Bjergene, hvis mørke Linie
man kunde følge hele Bugten igen- gear Solen ned i en gylden Tangenem. PAS den store aabne Rhed dis, og Adriaterhavets blanke Havligger en Mængde Skibe forankrede, flade farves gylden. Som en uhyre
saa Bugten er næppe udsat for Bøl- Præsenterbakke af Guld, der gengiver en Skala al de satteste Metalgernes Pres.
Vi lægger til ved den store Mid- larver, omgivet af Bjergenes blaa
termole, Passene visiteres, og jeg Rand, ligger Hevet dybt nede, og
gear i Land og promenerer paa efterhaanden som Farverne bliver
mørkere og dybere, Imndes SkibeHavnekajen. Klokken er kun 6, men
jeg er dygtig sulten, og da jeg ser nes Lammes og Byens tusinde Lys.
en Bod eller Havnerestaurant, for- Som lysende Perler paa lange Snore
langer jeg noget al spise. Mine trækker de Kystlinien op, Stranditalienske Penge er dog Ikke gyl- promenaden. Men det bliver hurtigt køligt, jeg
dige, og da jeg ikke har andre, tages
Maden fra mig og jeg maa endnu er Ikke mere I Italien, men paa Vej
i to Timer drive rundt 1 Byen, ind- niod det kolde Nord ; der er ikke
til Banken salenes og jeg faer mine Tid til Reffektioner, jeg maa maa
fan Lirastykker vekslet i østriake Sessana inden del bliver altfor mørkt.
Semit/k viser sig -at være en ussel
Kroner.
Det undrer.rnlg, al der vises ett lille Landsby, og Gæstgiveren havde
neden Ringeagt tor italiensk Mønt, ingen Seng. Da jeg havde spist
til Aften, fik jeg anvist Høloftet,
da Byen hovedsagelig har italiensk

majmorgen.

faa godtur
gennem 8uropa.

faldt straks i Søvn og drømte om
en Gondoitart I Venezia med Elvira.
Det er trist at vaagne op til Virkelighed, netop nar:, man befinder
aig som Prinsen i Eventyret, — finde
sin Elskede forvandlet til et skrydende Æsel og sig selv fuld et stik-

Ved Dyrkning af Kartofler og Roer
anbefales et Tilskud et

18 pCt. Superfosfat og
37 pCt. Kaligødning,
som udleveres Ira Lager straks,
Bestilling paa
III senere Levering udbedes.

dlaode ls Handelsbos,

kende, kløende Avner og andet
Nor
Ukrudtsfrø. D4 blev en større Renselsesfest inden jeg kunde komme
ind og faa Morgenkalten.
Saa gik jeg videre mod Nordøst, Frisklavet dansk Klidmelassefoder
ind over Højlandets stenede Grund,
og frisk dansk Blodfoder
mellem nøgne, bakkede og knudrede
til Maleekvreg og Svin ventes dagKlippemasser, underligt lotvredne, lig. Bestillinger modtages. Prisen
rebende Kalkstenen; kun de dybe, bliver rimelig.
snoede Dale og Kløfter var bevoksede med Skov og meget atveks•
lende. Spiste Middag i Puitwelde.
Befolkningen her er hverken Italienere eller østrigere, deres Sprog er
slavisk og de fleste Ord ender paa
ske og ski og sky ; del er ikke nemt
Toradet Byg, Tystoite Prentice,
at gøre sig forstaaellg, thi hvad enSvalef Prinsesse,
de.
ten man forsøger sig med tysk eller Seksradet Byg, Tystafto Korsbyg
italiensk, bliver man Ilde set. Jeg Svalef Segerhavre, Svalet Kronebenytter alle Kneb og er begyndt havre Gul Næsgaard Havre. Blandat agere døvstum. I den Rolle op- sæd. Glænø Ærter. Prima Vikker.
naer jeg ofte mare en med en velspækket Pung. Deres Klædedragt
er ejendommelig og Landsbykirkerne
har løgformede Kupler, vidner om
russisk Bygningsstil.
I Postojna (Adelsberg) er der stor
efter store Ænder sælges hos
katolk Procession, det er Søndag,
Emil Holm, Allinge
det lille Jesubarn, Jomfru Marie i
Krinolineflor og Kirkens mærkelige
Skytshelgen skal ud og soles. • Paper og Kordrenge skrider værdigt
frem, en broget Skare af Bønder
i Festdragt følger andægtig efter, Kulørte Habiter fra
45,00
Solen blinker i den gyldne Mon- Ægte biaa do.
65,00
strans, Røgelsen stiger lodret op i Ægte blaa engelske do
95,00
den stille Luft.
9,50
Vindjakker
Jeg gaar gennem den lille By og Svære Motorjakker
28,00
hen til Grotten, der ligger lige ved Sportsbenklæder fra
15,00
Foden af det lille Bjerg. indgangen
til den store Grolleportal er lukket
med en stor Gitterport, der skilter
tæt foroven og hindrer Adgang. —
El Skilt oplyser, at Nøglen og Fører kan fags 1 del røde Hus ved
Ny friskbrændt ,Cement er: paa
Kirken. Hvor ærgerligt i Jeg havde
Lager.
netop købt Lys med en Ekspedition
for Øje, og nu kan jeg gennem Gitteret se, at der I Grottens Hvælvinger er indlagt en Mængde elektriske
Lyspærer og at der gennem Galle- Ægte ungarsk Lucernefro
rierne løber Sporvognsskinner, ad do. Italiensk Kællingetand
hvilke man kan blive befordret rundt do. Schlesisk Rbdklever
i magelige smaa Vogne. Var del Bedste Sorter Barres Roefro
virkelig de berømte Adelsberg-Grol- Alle Sorter Gulerodsfrø
ter, der var moderniserede, havde Alle Sorter Turnis og Kaalrabi
man virkelig kunnet nænne at jage
Sælges og udleveres fra Lager til
Poesien bort fra dette Sled.
laveste Dagspris
Skullet gik jeg ned til den lille
Flod eller rettere Aa, der gennem
Aartusinder havde dannet de Vidunderhuler, som Mennesker havde
Smaapartier af
skænde!, og ved at se dens Værk,
fik jeg el lille Begreb om Egnens
og
Jordbundsforhold og begreb, at store
Dele af Højslettens Kalkunderlag
sælges
tenene være undermineret at Regnvand ; de mange ejendommelige
Sænkninger med de bratte Brud,
jeg havde set paa min Vej, maatte
stemme fra Sammenstyrtninger af
udhulede Rum.
Gennem en snæver Aabning I Fjel- af ægle Ancona samt Andeæg, daggamle Kyllinger, Ællinger, Gæslindet gled den rindende Elv ud i Solger kan fans efter Bestilling.
lyset, skar en dyb Fure I KalkunFrigaard,
derlaget, snoede sig videre gennem
Søndre Kirkebogsard.
Engen og forsvandt. Der var ikke
meget Vand paa denne Aaralid, jeg
trak Sløvler og Strømper al og torsøgte, maalende Dybden med min kan ble Plads pas
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Store og smaa, stærke

Kurvekufferter
sælges meget billigt.

Nordlandets Efandsishus

Ny Semffing af
store søde Memsina A ppeldner
do.
Citroner
Store
Tørrede Æbler i Skiver
udborede
do.
sælges i

Nordlandets Handelshus.
Tilberedt

A"ndeteg

Til Flyttedagen
Nordlandets Handelshus,

Cement.

aolonini,
& 13ropliftforretning.

Nonliadels Handelsbos

Rosenkartofler
gulifiartofler

Nordlandets Ilandelsbus.
Rugeæg.

En yngre Karl

Stok, at trænge ind i Bjerget ad
denne — den oprindelige Vej; thi
den nuværende store Hovedindgang
var fremkommen ved al borteprienge
Væggen til en af Hulerne.
Forsigtig, bagende mig fast til
Siderne, arbejdede jeg mig ind I
Bjerget, hvor Mørket og Vandels
Rislen frembragte en vis Uhyggefølelse, Bedst var det maaake al
vende om. — Nej, jeg havde jo Lyset,
fik det tændt og famlede videre i
del kolde Vand.

Østre Rosendelegsard

Ung flink Karl
kan faa Plads straks paa

Knarregeard i Rutsker.

Olsker
Det bekendtgøres herved, at for
Kommuneskatter for 2de1 Halvnar
1921-22, som Ikke er 'betalt, vil
Udpantning blive foretaget uden videre Varsel eller 15. Maj d. A.
Sogneraidet.

Ndlt9 Vaskes toffer.
Uldrnouseline i prima franske Kvaliteter.
Frottestoffer. ensfarvede og stribede.
Gabardine i smukke stribede Mønstre.
Hvide og broderede Voiler.
mange Mønstre fra 115 Øre m.
Stort Udvalg. Billigste Priser.

Prima tærrret Zephyr i

Malerfarve
i alle Kulører.
Vognlak, Møbeltak, Gulvlak, Gulvfernis sælges meget billigt hos Ma
ler og Detailhandler

J. J. Hansen,

Fine Sorter Saud tilbydes

Nordlandets Handelshor,

NGASyk Nyheder

Allinge.

Flink yngre Karl
eller stor Dreng kan Ira Plads strax
paa

Badegaard i Rutsker,

Magasin du Nord, Allinge
ved Victor Planck.

Fikse
NORS Nyheder
i Manchetskjorter, Bindeslips, stribede og tærnede Mønstre.
Hatte. Huer, Kasketter. — Sokker i Uld, Silke og Bomuld,
alle Farver. - Seler, Undertøj, Flipper m. m.

Danseskolen
I Allinge er paabegyndl for Børn
og fortseelles Tirsdag den 9. ds. KI.5.
Nye Indmeldelser modtages.
De indtegnede voksne bedes made
samme Alten Kl. 8.

I. Gadstrup.

Tilleje eller Salg.
Mimi Ejendom ønskes udlejet ell.
solgt. Henvendelse til Hr. Skipper
Kotoed.

Edv. Højer.

9ulv-Yernis
bedste Kvalitet.
Hurtigtørrende og glansfuld.
Gulvlak
hurtigtørrende.
Prima lifaIerdPernio.
Ras Linolie,.
nobellak, Vognlak.
Slibelak, Glatlak.
Schellak, opløst og tør.
Ilvid Japan EmailleIak,
i hele, halve og kvarte Dasser.
Cyklelak, cort og kulørt,
bedste Kvalitet i smaa Danser.
Stronbattolak,
sort, brun og blaa.
Guld. Naiv. og Kobberbronee.
Ilrencetintrir.
Nøddetreer= og NabegnibeJse,
Tnbefarver
til Olie og Vand I alle Kulører.
Bonevoks
Møbelpolitur.
Malerfarver
tørre og olierevne.
Olierevet
og Zinkhvidt.
Tapetklinter
i 2'/, og 5 kg. Spande.
Natronlud la landek Mou.
Nalerpenffiler,
alle Kvaliteter.
Lakpander, Agnarelpender,
Skravepender.
Vaskeskind
anbefales til billige Priser,

J.

£a7.oe4e.

Telefon Allinge 12.

Blandet Frugtsaft,
Ekstra Kvalitet nedsat Pris
i halv og hel Flasker.
Hindbærsaft,
Ribssaft,
Kirsebærsaft,
Hyldebærsaft,
Blaabæraafl.
Bedste Kvaliteter til billigste Priser.

9.3..earsen.
En Klapvogn
er dl Salg.

Fisker Peter Falk. Tein.

12 unge 1-16ns
er straks til Salg paa

Skovbo.

Magasin du Nords Udsalg
ved Victor

x ,6218/4,
‘41‘
Jv0 11.9

Planel.

cv
diiineuer

i marineblea!læggede Cheviots- Nederdele Kr. 12,75
Stribede færdige Bomuldskjoler h Kr.

færdige Zephyrkjoler i mange smukke stribede Mønstre.
Stribede Vaskeskørter 3,35 - 3,65 pr. Stk,
Chemisser 2,75 Benklæder 3,40, godt Stol uden Appretur.
Nye fikse Golftrøjer, Korsetter, - hvide rundskaarne Husholdningsforklæder 2,95, kulørte do. 2,25. Pynteforklreder 95 ør.
Mægtigt Udv. i Strømper i Uld, Silke. Bomuld fra 58 øre.

Magasin du Nords Udsalg
ved Victor Plinck,

E•1

•

Klædninger.
Stort Lager af Klædninger er nu hjemkommet.

Af ekstragod blaa Cheviot 75 Kr., smaa Numre 55 a 65 Kr.
Allerbedste engelske Sergesklædninger 115 Kr.
Prima Buchskinds Klædninger 48 Kr., alt efter Størrelse.
Bestillinger paa Klædninger modtages, syes efter Maaf.
For godt, solidt Arbejde og god Pasning garanteres.
jeg har et Prøvelager paa over 50 forskellige Dessins,
saa her gør De Deres Handel bedst og billigst.

.ens Xansen,
IØoca=a1P3=r1=e0=e=KØ =-0e=i11i=e=><>==i1
En yngre pæn

Pige

Meloifistmesihedes

til indvendig Gerning kan straks
faa Plads paa

afholder Bortsalg paa Forsamlingshuset ,,Hammershus St. Bededag
Kl. 7 (Genstande Ira Junlorforeningen vil ogsaa blive solgt.)
Foredrag, Sang og Musik.
, Alle velkomne.

Lyngbolt i Klemens.

Ekspeditrice.
En ung Pige kan antages som
Hjælpeekspeditrice.

J. B. Larsen.

Varerne
Allinge Biograf,
Søndag den 7. ds Kl. "Pli.

Filmens Lykkebarn
Stort interessant Lystspil.

»e er splittergale.

der sælges I vor Forretning, er absolut Isle Klasses, og det bringes
I Forbrugernes Erindring, al Fliserne er billige De kan Ikke Isa
Varerne helt

gratis,
men vi gør Dem opmærksom pisk
et der gives

Rabat

paa alle Kolonialvarer, der betale§

Lystspil fra Nordisk Films Co.
KunstmaIerKlat Rasmus Christiansen
Professor Nelle Frederik Bach
samt Olga Svendsen
og Agnes Andersen,

?Mine Ratoulatz og
*;roDnitførretnlug.

lm••••••••••••:

10~01111.111.

pr. Kontant.

r.:nde

Stedifiedenbiller

VII De have
en god Kop Kaffe,

tiallelyst-Al tinge
Kr, Kofod.

anbefales det at købe Kaffen hos os.

Javakaffe og
Frokostkaffe, blandet, giver en
Vdr rene

forti inlig Drik.

Allinge Kolonial- &
Produktforretning

Td. Sai:dvig 6 og 47.

Telefon 100.
.-‘ilzeg min Forretning et Besøg inden De
bestemmer Dem for en ny

moderne'

Vidder.
Et Parti godt monierede

Herrecykler
sælges pr. kontant for ISO Kr. p, .
Slk.

1F. C.. rfunefi,

Prima

Cacao

Ira
r SI-aller
I Kr. H.r1,1,110

Yoraars=Nheder. -

(hrtisen %essen,

9. A. Larsen, Ytilinge.
Torrode Æbler

Foraarsfrakke eller Kjole.
Uovalget er i Aar Cl. dobbelt saa stort som tidligere. Forarbejdning og
Stofferne pars Højde med del bedste, der tilbydes.

Priserne er nu fra 15 —00 Kr. for Frakker, 8,85 -60 Kr. for
Kjoler.
Uldne Kjoletøjer i Satin, Caschmir, Gabardine, Cheviot, Serges og glatvævede Stoffer.

Uldne Kjoletøjer fra 2,45 i dobbeltbredde,
Gardintøjer. hv- ide og trem i stort, prisbilligt Udvalg
Uldtæpper, dansk Fabrikat, svære K‘ .tliteter.
Ekstra Satinbolstre,

enkelt og , hheltbredde,

i smukke Mønstre og Farver. Priserne yderst billige.

Hele borede og Skiver.

Svedaker uden Sten
er atter paa Lager til billigste
Dagspris.
Allinge
Tlf. 12.
`" •

Herreklædninger.
Blaa Cheviotsdragter, alle Størrelser fra 59,35-6,1,35 kulørte 50 Kr. Drengedragter fra 17 Kr.

Klæde til Herredragter

fra 7 Kr. pr. m.
pas A quavit . Horn, Cognac, %I' hinky,
Sherry Brandy. Likører
ere betydeligt nedsatte.
Ren Portvin, 250 øie pr. Helflaske, er atter
Lager.

J. B. Larsen.

Urte oll Olomslorlro
anbefales .

Larsen.

Vadmels-Golfjakker.
glatte og stribede, passende til Spadsere- Cykle- og Sportsbrug.

Spadseredragter,
i hlaa Cheviot og lyse Klædesstoffer.

Tricotage.
Dame- Herre- og tiørne-Uldtrøjer og Benklæder.

Strømper.
Udvalget omfatter flere Hundrede Dusin i Bomuld, Macco.

Vort Arlielitisioj

.11 del bedste lit ?rim

iT.il ffit'Et
EL stort Udoalj

Prakker til »amer og 53ern
er nu paa Lager til alle cfriser (Ly; i
alle Størrelser.

9a6ardine og Xlædesfrafifler
i mange lyse og mørke. "roer.
J-Clwdesfrakker fra 42 J-Cr,
Coaercoat fra 29 Rr. 50 øre.
Lyse melerede frakker Tir. 35,50
c fVefrakker i Gaaereoat og kulørt
J-Clwde.
Cooereoatfrakker til (Drenge
2 til 5 dase,

Magasin du Nords Udsalg
einge

Victor 9latzeic Allin

ge

Blaa Jakker
5,00
Ekstra svære Jakker
7,00
Blaa Benklæder
5,50
Graa Buchskinds Benklæder 7,25
9.00
Molskindsbenklæder
Overalls
8,50

Nordlandets Halldelslills.

Havre. Svalelf Segerhavre, gul Nresgaard Havre, sortren.
Byg.

Abed Prentice og Tystofte

Da Partierne at de særlig line Kvaliteter er begrænsede, anmodes
de ærede Forbrugere om at indgive deres Bestilling I god Tid.
(

1[11-114it 51.oronitif-

(?hobtlfitforretning.

Hvidevarer.
;Dowlas, Medium, Bomuldsvarer, Dynesatin til Overtræk,
Dækketøj og Haandklædedrejler.

Uldgarn,
sort, graat, hvid og kulørt fra 2,25 pr, halv kg. i sort.
Dame- Herre- og Børne-

Regnfrakker.
og Slag med Hætte fra 10,00

De bekendte gode Englebert

Gummisualer og Hæle
Inas hos

M. C. Fund', Allin ge.

Rugeæg!
af tv. Pl. Recks til Salg a 30 øre
Chr. Westh, Allinge.
Tlf. 28.

Forms Nyheder!
Herrelingeri

i Hitte, Huer, Seler, Kraver, Slips
Sokker i smukke og gode Ting.
Sports-Klædninger og Ridebenklæder, Molorjakket og Regnfrakker,
samt hvide ,og gule Satins Klædninger. Ali i alt stort Udvalg i alt
hvad der henhører under Herrebeklædning til billigste Priser.

For Damer.

Saasæd.

Flor, Silke og Uld. Prisbillige og alle Størrelser.

Nye Ting i Uldmussellner og
Vaskestoller, Silketøjer, uldne Kjoletøjer i pænt Udvalg. Skørter, Forklæder, Golflakker og Strømper i
største Udvalg. Dertil el storl Lager af Lærreder, Bomuldstøj, Dynetøj, Gardiner og alt hvad der henhører til Manufaktur I Nødvendighedsartikler til alter billigste Priser.

Jens Xansen.
Forskellige Blandinger

Herrevask.
Manchetskjorter, hvide og kulørte. Stribede Flonelsskjorter,
samt Dowlas og Bomuldslærred, Kraver, Flipper, Manchetter,
Slips og Humbug. Handsker, Seler .m m.

efir.61senfflessen,ftllinge.
Telefon 100.

åtor nordanz. rnikad 21aP
Jordnodkager, Majs, Bomuldsfrøkager
Coldings kontrollerede 50 pCt Foderblanding
Prima dansk Soyaskraa
Alt I gode og synde Varer haves paa Lager i

Allinge Kolonial & Produktforretning
INy

Sending Isenkram.
Spisestel og Servantestel.
stort Udvalg i

Glas, Kopper og Tallerkener.
Prisen meget lav.

Allinge Kolonial- og Produktforretning

Plænegræs
BORNA er bedst og billigst 9

sælges,

Nordlandets Ilandelsbus

BORNA smager delikat.

ei,oT
kker.
Fineste dansk Fabrikat
i >13,Ifg Pakker.

Trælast. Trælast.
"'Trælast.
"'

larmes tril{
-Vandmænd m.

m.

Er du nogensinde en frisk Morgenstund kommet ne 1 til Havet tor
et tage dig et Bad og har fundet
Vandel fyldt med Var drnænd. Maa_
ske du er vendt hjem igen og maaske du ogsaa har p øvet al svømme mellem Brandmændene. Naar du
Igen er kommet i Land har du maliske ogsaa mærket den Svie, som
Vandmændene efterlader, efter at
man har været i Berø -ing med dem.
Disse primitive Dyrs Udviklingshistorie er meget interessant, hvilket vil fremgas af det, jeg nu fortæller,

El sterreFParti 1" og 1 3 /," Brædder sælges med særlig stor Rubel:
Udskudsbreedder fra Kr. 324 pr. Tylt. løvrigt har vi Lager
af prima høvlede og pløjede Brædder, Planirer forefindes i alle
Dimensioner.'- Gode og tørre Varer. Rabat pr. kontant.

Blæser Vinden en Dag langs Vej.
en skal du leve dig et rigtigt Vindhjul.
Skaf dig et Stykke Karton eller
Pap. Tegn en stor Rundkreds ved
Hjælp af en Underkop og en mindre ved Hjælp af Koppen. Skær tre
Linier gennem Centrum (Diameter).
Bøj dem skiftevis til højre og til
venstre. saa de slear lige ud til Siden.

Naar du sætter Hjulet paa Vejen
vil Vinden tage i disse smaa Trekanter, sari det gear lystigt rundt. Men
se godt efter Biler, Vogne og Cykler, at du ikke kommer galt at Sted.

»uge Rolonini & $rønftforretning
BORNA

Strømper.
Vore Strømper er de billigste.

Nordlandets Handelshus.

BORNA er god !

Nordhorilholifis ligeblad!

Billigste Annoncepris. - Læses overalt paa Nordlandet

Køreplan.
Søgnedage.
Ilenne-Mandvir
T)
Fra Rønne
8,20 2,00 6,20
- Nyker
8,37 2,19 6,39
- Klemenker 8,50 2,36 6,56
- Re
9,06 2,52 7,12
- Tein
9,21 3,09 7,29
Allinge
9,32 3,22 7,42
Sandvig
9,40 3,30 7,50
Nandwir-)finne
( tt
Fra Sandvig
1 1,30 10,00 4,20 8,15
- Allinge
11,4010,08 4,28 8,23
- Tel
11,55 10,19 4.39 8,34
- Re
12,1010,36 4,56 8,51
• Klemensker 12.30 10,56 5,16 9,13
- Nyker
12,46 11,10 5,30 9,25
- Rønne
1,10 11,30 5,50 9,45
t) Løber kun Lørdag,
hit) Løber ikke Lørdag.
Søn- og Helligdage.
n•ni...-Sandrig
Fra Rønne
8,45 12,35 7,50
- Nyker
9,03 12,53 8,08
- Klemensker 9,19 1,09 8 29
- RØ
9,35 1,25 8,34
- Tein
9,49 1,39 8,54
Allinge
9,59
1,49 9,00
- Sandvig
10,05 1,55 9,12
Sandvig-Itanne

giver lækkert smørrebrød.

Gode Bomuldsstrømper
75 Øre.
Ekstragode do.
I50 Meget stærke engelske 200 Ekstrafine
do
300 De bekendte stærke retogvrang strikkede Børnestrømper føres i alle Numre.

Rønne-Allinge Jernbatme

Naar Vandmændenes Æg, som
gennerngear deres sidste Modningsproces i Dyrets Mund, er ført ud i
Vandel, sejler de rundt med deres
Filmehaar (a) indtil de begynder at
antage en Pæres Form, og der foroven danner sig en Mundaabning
(b). Det lille Væsen suger sig nu
List til en Sten, og time smaa Arme
begynder al udvikle sig (c). De bliver flt efter Bidt- til otte Arme (d),
som senere fordobler sig III seksten
samtidig 'ned al den lange Krop
begynder at dele sig i Ringe (e).
Derved er der saa fremstaaet et Dyr
der minder meget om Søpølsen og
andre af Havets Mellemting mellem
Planter og Dyr (i). Men nu kommer del inert besynderlige.

Son du ved, er Fri næ ker dyre
Ganske vist kan man spare noge
i Porto ved al sende aabent Brev
kort i Stedet for lukkede Breve,
men de kan jo læses af alle. Vil
du forhindre delle, saa aftaler du
blot med den, du brevveksler rued,
at I anvender er Stykke Karton, som
ovenslaaende. Det skal have sarhme
Størrelse som Brevkortet I skriver
pas, og I skal have hver el, fora},
net med akkurat de samme Hulter,
Naar du skal skrive, lægger du det
over Kortet og skriver i de hvide
Huller (der er 12), og naar de er
fyldt ined Bogstaver, vender du
det nederste opad og skriver da
i de 12 nye Huller. Ingen kan da
finde ud af dette Virvar, undtagen
din Ven, som har Brevkortsnaglen,
og Briefedes kan du roligt paa et
Brevkort betro ham de største Hemmeligheder.

En Bolskive.

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

0,35 6,00 9,35
0,43 6.08 9,43
0,52 6,17 9,52
1,07 6,32 10,07
1,25 6,50 10,27
1,36 7,01 10,36
1,55 7,20 10,55

Overretssagfører

Sojesen .7rofoed, Rønne
Si, Mortenstad4+ 17.

Dekumentskrininl m. m.
Træffes I Hasle Onsdag Fornid,

prima Sæk
og Tanger
lige hjemkommen til meget billige
Priser. Alle andre CykledeIe haves
paa Lager.
Stort Udvalg tit meget nedsatte
Priser.
Reparationer udføres.

Ø. C. Funeh,
Allinge.

Alle Mennesker,

Nye

som har set, hvorledes

!krafts ilogolahil Nargarillo

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

Bornholms Vegetabil Margarine.

sirbejdtq øg
Underbeklædning
køber De altid bedst

og billigst hos mig, naar De vil have

noget, der er godt. Jeg har det største Lager til de billigste
Priser. Drengedragfer føres paa Lager i alle Størr. fra 20 Kr.

Jens Hansen.

Den underlige Søpølse minder
om en Stabel Underkopper. De løsner sig een for een, vender sig og
sejler ud i Havet som smaa selvstændige Væsener (g), der lidt efter
lidt fordynes med Fangearme (h).
Og i Løber al kort Tid udvikler den
sig til - den færdige Vandmand (i), der kan blive saa stor
som det største runde Spisebord,
du nogensinde har set, og som,
naar den skyller op paa Stranden,
og Vandet damper al den, Ikke bliver til andet end en lille, tynd
Hinde.

Du laver først en vinkelret Trekant
al Pap, eller bedre c ndnu af Blik.
Den anbringes lodret paa el Brædt,
og det skal slag absolut vandret
paa en solrig Plads ude i Haven.
En Søndag, naar Solen skinner, og
Fader er hjemme, lagner du hans
Ur og gear ud i Haven. Paa Slaget
12 sættes Trekanten saaledea,•,_al
den ikke kaster Skygge til nogen
at Siderne. Her gælder det om at
være rap paa Fingrene, og faa Breedlet sømmet rigtigt fast, for Solen
stiler aldrig stille. Medens du spiser
til Middag bliver KI 1, og nu ses
deir skraa Skygge og hvor Spidsen
af den fla.Ider sættes en Prik og et
Ettal. Ved Kalfeild er Skyggen kommet el godt Stykke fremad og saaledes sættes for hver Time en Prik
og et Tal indtil Skiven er omtrent
som el Ur

Klædevarer

er hjemkommen og sælges til meget billige Priser.
Graa engelsk Habit,
syet efter Maal, 89,00
Ægte bias engelsk Serges 125.00
Habiter leveres efter Maal paa
faa Dage.

Nordlandets Halldelshos
Hatte, Huer og
Kasketter
anbefales til meget billige Priser.

Filthatte i alle Farver
Sportshuer fra
Blaa Kasketter fra

6,75
4,00

4,00

Nordlaildels

Tagtjære.
Lædertagpap. lcopalpap, rød
Tjæremaling. Karbolinlum.
Særlig gode Kvaliteter i Aar,

\Ilioga hind- ag Produldforrataiag

Traadvæv
i alle Demissioner er atter paa La-

ger

luge Motonint, ug
43robuttførretuing.
.

