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Fredag den 14
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den er lier en mægtig Stram af en
dansk Mils Bredde. Den dannes
som bekendt af Floden Garonne
og Dordogne, der løber sam men

Juli

Vinhøst i Frankrig.

tik sile Iljetto I Allinge•Niand•Ig,
(lirker. hulekar', R. og klemearirer

10de

1922

Aarg.

4.111 1.)
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sig om at frembringe de foi trællelige røde og hvide Vine, der har
gjort Bordeaux kendt over hele Verden som Vinbyen par excellence.
nogle Mil nedenlor Bordeaux. Jord.
Blandt de talrige Sorter Druer,
,,Nord-Boraholms Ugeblad"
bunden er, navnlig paa Grund af som dyrkes i denne Egn, er der
har den starsiø trøibrødels. I Nordrøtterted det Dynd, som den gulbrune Flod
flere, som i fortrinlig Grad egner
alfen løst V e(hrert hilent og egner sig citri Aartusinder har aflejret og stadig sig til Fabrikation af Champagne.
at beds' il; Møer:eine.
afsætter, overordentlig frugtbar. Kli- Der laves da ogsaa her adskilligt
,,Nord-Bornholms Ugeblad"
maet er vidunderligt. Atlanterhavets af denne Vin, merl det er ved Lov for@plager gerne Beksndtgarelsør al enhver Art
tahSom Ksb, Salg, Foreningsmeddelelser, Nærhed bevirker, at Sommervarmen budt at kalde den „Champagne•,
efter øller Af lysninger, Auktioner de.
ikke er saa stærk, som længere in- skønt den stiler fuldt paa Højde
„Nord-Bornholms Ugeblad« de i Landet, medens Vinteren, som ined de fineste Mærker frs Reirns
udgatu hver Fredag, kan bestilles paa urle kun varer et Par Maaneder, er me- og Eperniy — (len hedder : _Grand
Postkoatorer saml pas Bladets Kantor og get mild; Frost er ikke hyppig og inousseux".
koster 1 Kr. halvaarlig,
Vinnvlen er Befolkningens Hovedaltid kortvarig. I den varmeste Tid,
Juni—September, er Middeltempe- indtægtskilde, nogle Isa Hektarer
raturen ca. 20 Gr. Celsius — til Sam- er tilstrækkeligt III at give en Fagulinat.
menligning kan anføres, at Køben- 'nitte sit rigelige Underhold, og da
havns Middeltemperatur i de tre Bondebefolkningen er nøjsom og
Julinaltens Vinde er saa milde,
Sornmermaaneder er ca. 151/2 Gr. sparsommelig, er den genneinganLyset over Parken er saa blødt.
Celsius — men Sommeren varer prak- ende særdeles velsianeride. Dertil
Og i Mulmet rinder varmt og stille
tisk talt i otte Maaneder. Der blæ- kommer, at Prioriteter er saa godt
Livets Kilde;
Alf som skabtes, drømmer saligt sødt. ser som Regel kun svage Vinde ; som ukendte i denne som for øvmen ikke sjælden mærkes Naboska- rigt i den største Del af Frankrig.
Se de Par, som ind i Parken triner: bet til den spanske Sø, og en or- Enhver Bonde eller Herremand ejer
Læben hvisker, Foden træder let.
kanagtig Storm drager hen over Eg- siu Gaard kvit og frit ; det betragAlle Gange dufter af Jasminer.
nen, selv om Sommeren kan der
tes nærmest som en Skam at optaAmoriner
optræde Storme, som jeg har set ge et Prioritetslian i sin Ejendom,
mellem Løvet tumler sig adret.
Vidnesbyrd om i den herværende dg den, der gør" det, e faer feleOrd
Unge Pige med de blanke Blikke,
Park i Form af store Træer, der for for al være paa Frierens Rand,
dæk forsigtig til din Hals og Barm, et Par Maaneder siden blev rykket
Naturligvis er Jorden i meget
Lad forgæves om din Gunst
hej Pris; for Tiden betales en Td.
op med Rode.
ham tigge,
Følgen af de gunslige Naturfor- Land med ca. 10,000 Kr. Skønt der
tro blot ikke,
hvad han hvisker te dig,
hold er, at al Ting vælder op al er 'stærkt udstykket, .findes der i
elskovsvarm I Jorden uden overdrevne Anstrengel- denne rige Provins talrige Herreser Ira Befolkningens Side. Her i gaarde ined tilhørende prægtige
Det er Skæbnens Lov for Mand
Parken vokser kæmpemæssige Mag- Slotte, for en stor Del fra gammel
og Kvinde.
Bønhørt er hans Elskov hastig endt, nolier, hvis mægtige aakandelignen- Tid. Men det maa erindres, at en
i dit Favntag vil sin Grav den finde. de Blomster udsender en berusende Bondegaard paa 10 Tdr. Land og
Dø og svinde
Duft. Mimosetræet. som udfolder en Herregaard paa 100 do. svarer
skal hans Flamme,
sin gyldne Blornaterpragt I Februar til og er fuldt saa indbringende 9o111
naar den d in har tændt,
—Marts, Dadelpalmen, der naar ar en Bonde- og Herregaard med det
P, C, V. Hansen.
Højde ni indtil 20 Alen, eavrbier- femdobbelte Areal af Sjællands bed.
træet, Cedertræet rn. ft Der har i Ble Jord.
Aar, til Trods for den regnfattige
Vinhøsten betragtedes i gamle
Sommer, som altid været og er en Dage som en Fest, hvortil der knytoverordentlig Rigdom paa al Slags lede sig en Række ejendommelige
—0—
Frugt : Blommer, Ferskner, Æbler, Skikke, men dette er nu fuldstænFor latteren
til
nedenstaaende Pærer, der her nyar en Udvikling, dig forandrer. Paa Grund af NatteSkildring, her I nogen Tid haft den en Saftighed, Sødme og Aroma, som frost i det tidlige Fornar vil VinFornøjelse at være Gest paa Chit- er ukendt under mere nordlige Him- hesten i Aar kvantitativt rimeligvis
teau de St. Genes hos min Ven og melstrøg. I særlig Grund egner Kli- blive lidt under Middel. Derimod
Slægtning Grev Ejnar Oberbech- ma og Jordbund sig for Figentræet, bliver Kvaliteten fortrinlig, da DruClausen, der i 1910 ved Gthermaal
der i denne Tid og til lige ind i erne, takket være den varme, solmed Gi evinde Chenu-Lafille, Datter November bærer en Fylde af mod- rige Sommer, er ualmindelig velaf den verdeniberørn te Pariserki- ne Frugter. Desværre finder der ik- udviklede, ligesom de har været
rurg Pean, kom i Besiddelse at ke nogen rationel forretningsmæssig luidstaendig fri for Sygdom.
nogle af Girondes betydeligste VinUdnyttelse Sted af al denne FrugtNaturligvis spiller Priserne paa
godser med tilhørende Slotte. Pean, rigdom, hvad der ikke kan fortæres Vin, der er Frankrigs vigtigste Erreder 1 1898 afgik ved Døden, har op- af Befolkningen paa Stedet, og del
portartikkel, for Landet i Almindefendel et kirurgisk lustrument, der er den mindste Del, bruges til Svi- lighed og Provinsen Gironde i Særbærer hans Navn, og som er kendt
neføde eller raadner op under Træ- deleshed er' overordentlig stor Rolaf enhver Læge Vereen over. Han erne.
le, og det er ikke med de blideste
har sat sig el storartet MindesmærMen del er naturligvis Vinavlen, Følelser uran her ser paa de Hindrinke, der tillige vidner om hans var- hvorpaa denne Egns saa vel som
ger, der af fiskale Hensyn i Form
me Medfølelse med den lidende en stor Del af det øvrige Frankrigs af høje Toldafgifter eller under PasMenneskehed uden Hensyn til Na- økonomiske Trivsel beror. Langt virkeing af Afholdsbevægelsen i de
tionalitet, idet han nogle Aar før den største Del af Arealet er be- senere Aar fra en Række Landes
sin Død med Bekostning at adskil- plantet nied Vinstokke, hvis fange Side er blevet lagt i Vejen far Indlige Millioner Francs i Paris lod op- lige Rækker giver Landskabet Ka- førsel af Vin ; navnlig har ,Tørlægbygge og indrette et Hospital
rakter. Her vokser Vinen overalt ningen" af De forenede Steler gjort
spiral Pean", hvortil der er Adgang paa de flade Marker, 'ikke blot — et stort Skeer i Afsætningen af Frankfor Patienter al alle Nationalireter.
som i Champagnedistriklet
paa rigs Vin, Denne stod i Aarene 1916
Cberau de St. Genre, der er el de mod Syd hældende Skraaninger, —19 i Højkonjunkturens Tegn ; sestort og prægtigt Slot I Rennreesan- Vinhøsten har netop i disse Dage nere har Priserne været nedadgemcestil, er smukt beliggende i Nærhe- raget sin Begyndelse, og Vinstokke- , ende, men er nu atter i Opgang.
den af Gironde-Floden, et Par Mil ne bugner af modne bitte og grøn- I
Den herværende Boedebefolkning
lis dens Udløb i Atlante r havet FloDruer. Klima og Jordbund forener er rel gammeldags og kunaervaliv

„A'ord-BornAolms U,?eblad«

trykkes ' eIA,orat ae EIMd.s 106(1 Ettstetpl.
ag forsøsdu gsfustrn Postrautøut eller ved
vore Budt Atlingø. Sandvig, Olsker, Kuksker, Ile og Kierrenøker

l'elgaar i et ielati 1.1" 1114)(i kia•elePi.

i sin Trenkemaade og holder mut
af at vandre I sine Fædres Fodspor.
Vor Landsmand Oberbrch-Clausen
har pas denne Egn gjort et stort
Arbejde og været Foregangsmand
med Hensyn til Indførelsen af nye
og mere rationelle Dyrkningsmetode.
3ordeaux, som nu har ca. 400,000
Indbyggere, hor, takket være sin
fortrinlige Havn, i Aarhundreder
været Handelscentret for Provinsen
Gfronde og Udskibningsstedet for
dens verdenskendte Vine. Den er
Hjemstedet for en Række store Vinfirmaer, af hvilke flere er grundlagt
og drives at danske. Et se de største og mest kendte er Firmaet
Scerøder &heler, der blev grundlaet omkring Midten af det 18. Aerhundrede, og som i flere Generationer har været Stedet for del danske Konsulat.
ren al Cheferne er vor sympatiske Vicekonsul Charles P. Maaløe
som stammer fra Kerteminde. Han
beeyndte sin Virksomhed 50171 et
ga lirke ungt Menneske for ca. 40
Aar siden i det samme Firma, i
hv iket han eflerhaanden arbejdede
sig frem til en ledende Stilling.
Han blev gift med en fransk Dame.
Kcnsul Maaløe har ved sin store
Hj elpsomhed gjort sig afholdt af de
talrige Danske, særlig Søfolk, som
i Isarenes Løb kommer til Bordeaux.
Jer drives i Følge Sagens Natur
en betydelig dansk Skibsfart paa
Bordeaux, som er et af D. F. D. S.3
vigtigste Anlebasteder. Selskabets
dy ?ege Repræsentant er Hr. Johan1.
se n.
Holger Panduro,
cand. polit.
(Efter Poliliken).
13,-9.-21.

De frugtbare
Klipper.
Povl W. skriver i Dagens Nyheder.

ge til I
Hvor ofte har jeg ikke under
mine Somre pen Bornholm haft
Folk, der tilfældigt var kommen
derover, sige: —.Ja man det er jo
latterligt, ar vi aldrig ler rm har
tænkt pas al rejse til Bornholm."
Derfor lægger jeg et godt Ord
ind for Bornholm. Nu, i disse Dage, hvor saa mange Folk sidder og
lægger Planer til Sommerrejsen.
.leg kalder det en Eventyr-Ø. Javel! Den er heller ikke andet. Man
kan ogsaa kalde den de frugtbare
Klippers Ø.
Del lyder som en Paradoks.
Der ligger en lille Skov mellem
Dynddalen og Stammershalle, Den
er nu i privat Eje. Saa jeg er desværre ikke sikker paa, om De kan
Isa denne Skov akse, hvis De kommer derover. Men denne lille Skov
lorlæller Sagnet om de Iruglbare
Klipper. Skoven er i 3 Etager, Man
staar i selve Skoven, og saa det
foran En paa en Klippe rejser sig
en anden Skov — og en bajere oppe igen, ligesaa bugnende grøn
som den nederste.
Eller man kommer saa ofte gasende ad en Skovsti ved Stranden,
og derude i Havet, højt oppe pas
en Klippe, løfter sig et Rønnebærtræ — ensomt paa Toppen af en
nøgen Klippe — ude i Havet.
Saa det er altsaa ikke Paradoks
det med de frugtbare Klipper !
Det er, som om den store Mester,
de han i Tidens Morgen skabte
denne Ø derude, har sagt til sig
selv : .Nu vil jeg skabe noget underligt og sælsomt. Jeg vil rigtig
vise, hvor dygtig jeg er. Jeg vil
paa denne Ø lade mit Geni straale
til evige Tider.'
Han skabte en Ø, der var nordisk og sydlandsk paa en Gang.
Han skabte Skove, der paa et ganske ringe Areal havde en Naturens
Botanisk Have, med Repræsentanter
for alle danske, norske og svenske
Træsorter. Langs Vejene, disse Stier,
højt op orer Havet, hænger tunge
Klaser al Kirsebær og red Sensommerlade tynges Grenene til Jorden
at Æbler og Pærer, og Brombærrankerne slynger sig op ned af Klipperne og tilbyder En sine lækre Bier.
De tilhører ingen — alle disse Frugter. Det er Naturens store Frugthave.
De vandrer igennem disse Eventyrskove. Her dufter af Lag — der
af Kaprifolier (Bornholm er Kaprifoliernes Ø), her af Viol, der at Tjørn.
Og pludselig silur De overfor en
Lysning i Skoven „ • Et Skridt til
— og De er redningsløst fortabt.
For det Løv der foran Dem, som
De J Deres Naivitet tror er Skovbund — er Toppen og Kronen af
høje Træer. De er kommet til Randen ni en Klippe. Men Kilderne
dernede i Dalen har allerede ringet
med deres Selvklokker for at adva-

Det er fuldkommen aandssvagt, at
jeg behøver at gøre det. Men nu er
det desværre altsaa saadan, at jeg
mart lægge et godt Ord ind tor
Bornholm.
Sommerens Turiststrøen vil nemlig ikke gerne denne Vej. Del mas
være almindelig Dovenskab hos
Folk, eller ogsaa vil Københavnerne,
naar de holder Ferie og skal trække frisk Lue alligevel være I Nærheden al den By, de er flyglet fra.
For at kunne smutte derind, hvis
man en Dag keder sig. Eller ogsaa
render man efter de mondæne Badesteder.
Nu ligger der en Eventyr-Ø i Østersøen, som er ligesaa dansk som
alle andre danske Øer — men alligevel virker fremmer og sælsom.
(Del er som om man er kommet
langt, langt bort til en ukendt Verden, hvor man oplever de sælsom- re Dem,
:'r Solen gear
Ved Aftenstid,
ste Eventyr), — og saa lænker vi
ikke over, at her kan man tilbringe ned bag Hammeren, forvandles hele
en Ferle, som der ikke findes Ma- ; Landskabet. De befinder Dem da

1 Italien. Fuldstændig Italien* Klippenatur. Ja, sari forbløffende er Ligheden, at man bliver ganske forbavset over, at den gamle Fisker,
man møder paa Redningsvesenets
Sti siger „Godaften I' i Stedet for
,Bona sere, Signore!"
Og se — al deri Skønhed giver
man Afkald pari, blot fordi Petersena og Hannens n",a.inger Sommeren i Hornbæk. Og saa skal De
ogsaa gere detø
Jeg vil indrømme, at en Overgang følte man sig ikke fristet til
at tage til B.Irnholm, Det var i den
Periode, da Tyskerne and Bornholm,
som de f sin Tid aad Fanø Nordsøbad. Ved Fanø Nordsøbad stod
man overfor det Tilfælde, at Tjeneren pas ,Rutel Kongen af Danmark"
kun talte Tysk, og pas Bornholm
stod man overfor tyske Villanavne
— for Eks. _Helmat in der Fremde",
„Wilhelinsruhe" — og Værter og Betjening pas adskillige Hoteller var
Tyskere.
Nu ved man, at tyske Turister er
noget af det forfærdeligste der findes — og er nok til at jage Mennesker, blot med en Smule Høflighed, snare langt væk.
Og det har sikkert — ja, jeg er
ganske overbevist om det — skadet
det bornholmske Turistliv. For en
Dag forsvandt jo Tyskerne og de
kom ikke igen.

7or6eredetsfsfilasse
til Xleilentkolen
indrettes lige elter Sommerferien
pr!. Gr und al at Fru M. K o 10 e d
trolder op med Unde-visning.
Træffes Kl. 10-12 Fm., og Ira
Ellermiddag.
Kp!. Hahn,
Allinge.

•••••••■••4141141, :
•
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ne, bløde Stemme og hjertelige Foredragsevne og ved den Sympathi,
som præger hele hans Optræden,
ejer denne Sanger Evner, som sætter ham i den inderste Kontakt
merl sine Tilhørere, og der findes
næppe en Sanger herhjemme, som
med større Kærlighed garn III sin
Opgave.

Hvem kender ikke

14.

Fra Uge til Uge

Ricitafor Poss-Nielsen,
den populære dansk - amerikanske
Skuespiller, der i Formet blev alle
bornholmske Børns Ven ved paa
vore Skoler at fortælle dem Eventyr
og Historier af vore danske Digtere, ferierer for Tiden paa ,Højers
Hotel' i Allinge, hvor han i Aften,
Fredag Kl. 8 giver en ,filerær Morskabsaften' for ogsaa at øve sin
Kunst for de voksne. Det viste sig
nemlig, at Skolernes Lærere og Lærerinder var fuldt saa glade for hans
Præstationer som Eleverne, og det
er smukke Lovord fra dem, der garanterer vort Publikum en morsom
og interessant Aften i hans Selskab.
(Se Avertissementet.)
Sangeren Edmund Florents
fra København, giver Torsdag d. 20.
Juli Kl. 7'/2 en stor Sangaften i
Sandvig Missionshus „Nazareth",
og Søndag den 23. Juli i Allinge
Menighedshus. Programmet er sammensat af de smukkeste, danske
Sange, og Hr. Florents vil sikkert
med sit hjertegribende Foredrag og
med sin Stemmes Velklang berede
Tilhørerne en virkelig Nydelse.
En Musikanmelder skrev om Sangeren ved dennes Jubilæumsfest
Aar 1 København: .Med sin skøn-

Søndag den ID. Jah Kl. 8.
Sidste Del al den store Sukatsfilm,

Blade at Satans
Skuespil af Edgard Højer.
Billeder fra de store Revolutioner
I Frankrig og Finland.
Spillet af de mest populære danske Skuespillere, som Tonna Fre.
deriksen og Holger Nissen,
som Salenes, den faldne Engel.
Denne Del danner et selvstændigt
Afsnit at Filmen,
Rosende omtalt i hele den
københavnske Presse.
Kun een Forestilling.

•
•
111 ••••••••••••••

Og nu er aller alle Hotellerne pari
Bornholm — paa en eller to Undtagelser nær — paa danske Hænder.
Nim, jeg sidder ikke her og reklamerer for Hoteller. Jeg reklamerer heller ikke for Bornholm. Men
jeg synes blot, at det er taabeligt,
at De, der nu skal ud at holde Sommerferie, ikke tager et Sted hen,
lidt ud over det almindelige — en
Saga-121 — som Bornholmerne selv
en Gang har skænket Danmark !

Allinge Olollrill,

Fru Ayoe Willumeen ?
— Alle Københavnere kender Fru
Ayoe, der Alten eller Aften for fuldt
Hus smelder sine glade, kande eller
sentimentale Viser ud over et begejstret Publikum ! — Provinsen
kender hende fra de arnes, lynsnare
Tourneer, Fruen er en Mester i at
kombinere, og som vækker vild Jubel, hvor de kommer frem ! — og
Bornholm, (der jo nærmest harer
ind under Begrebet: Bilandene I ? ?)
kender hende som en trofast, munter og livaglad Badegæst, der af og
til i Sommermarinederne yder sit
Bidrag til Badegæsternes Underholdning. Men derudover kender Bornholmerne vistnok kun lidt til Fru
Ayoes sprudlende Talent, og naar
Fruen nu sammen med Skuespiller
Er hertil og Pianist Schned I er
Meyer bebuder en Vise- og Oplæsningsaften (se Ann ), føler vi os
overbevial om, al ogsaa ,de ægte'
Bornholmere vil benytte den sjeldne
Lejlighed til al lære Fruen rigtig
at kende. En fornøjeligere Underholdningsalten end den, Konsortiet
byder pas, skal man lede længe
efter.

Sn Ejendom
fra 3 til 10 Tdr. Land ønskes til
Købs.
Opgivelse at Pris og Udbetaling
sendes til

Bagerm. Gerh. Frlberg,
Allinge, Til. 37.

Sovem8Isesmahl er,
hvidlakerede, næsten nye. sælges
til rimelige Priser.
Kaptajn Hahn, Allinge.

Den landskendte Sanger;

Edmund Florents,
(København.)
giver en stor Sangkoncert i Sandvig Missionshus ,Nazareih«, Torsdag den 20. Juli KI, 71/2,
Alle bør møde.

Ro Husmandsforening
indbyder Medlemmerne til en fælles

Udflugt til Hammeren
pr. Vogn Fredag den 21. Juli. Samlingssted Rebro Kt. 9. Nærm,
Oplysninger hos

Bestyrelsen.

Prisliste.

II

TURiST-1311.
udlejes billigt.

— Nedensteaende Vater er gode.
slidstærke Kvaliteter.
Anferie Priser har det si a økonomiske Betydning Il gøre sig bekendt
med.

C. Hjorth.

83 Ø. rn
Dowlas. 70 cm bred
liolonldslrerred, 74 cm 115 70 — 96 do.
Uldent Kjoletoj 90 — 280 -

Forms Nyhder!

(liere Farser)
275 UldninstrefWer ha
Mønstret Tulle 11J cm 200 Sort uldent Kjoletøj
135 cm br. 465 Sorte Barnestromper
pr. Par 50 Øre.
Sorte og kulørte Demestromper
meget stort Udvalg fra 63 øre
Sikker hedsnaale pr. Dusin 10 øre
Bjørnetraad pr. Rulle 68 øre
D M C Hæklegane Nr. 20 50 85 Ø.
Silkebaand, alle Nr. Ira 16.150 Ø. m

Alt Sommerovertøj
til Danner og Bern sælges til Spot.
priser.
3 Partier 'Korsetter sælges med
25. pCt. Rabat.

Chr. Olseii, 141essn. Mhp,
Telefon 1111).

Hirsch sprungs
Cigarer.

Vise- og
Oplæsnings-Aften.

111 alle Priser.

Koncertsangerinde Fru .Ayoe
Willums en, Skuespiller Sophus E,rharth, Planilt C.
SchnedIer-Meyer

Ira P. Willi, Horwitz & Kallentid,
E. Nobel ni. fl. I hele og halve
Kasser, og Æsker med 10 Slk.

Gudhjem Afholdshotel 15. ds. HI. 8
16. - - 8
Hotel Sandvig
17. -8
Blanchs Hotel
18. -8
Allinge Teater
Hasle Forsamlingshus 19 - KI, 73/t

Kiks og Bisquit.
stort Udvalg til nedsalte Priser.
isvafler, alle Variationer.

J. B. Larsen.

Cigarer

Cigarer
i halve Kasser til 5 — 6-7'4 Kr.

Cigarillos
alle gangbare Mærker føres.

Cigaretter
største Udvalg i danske og udenlandske Mærker.

Stedt Melis,
Stødt Krystalmelis,
Hugget Melis,
Hugget Krystalmelis,
Dansk Demerara-Sukker,
Melis i Toppe Nr,
Ægte vestindisk Rørsukker,
altid til billigste Dagspriser.

t4. t!arMt

Grise,
der bliver 4 Uger den 16. ds. er til
Frigaard, Søndre
Salg hos
Kirkebogsard.

Kartoffelmel,
Sagomel,
Rismel,
Kokusrnel,
Majsflager,
Mannagryn,
Semoulegryn,
Boghvedegryn,
Havregryn i Iøs Vægt.
Kyllingegryn,
Prima hvide Sagogryn,
altid bedste Varer til billigste Dagspriser.

J. B. Larsen.
Bil udlejes.
En 6-7 Personers Limousine og
aaben Vogn. Billige Priser.
L.

Bellgren.

Stort Udvalg' i Shagpiber,

£azu,n.

De, der etaer med Restancer III
Sygekassen, maa indbetale disse
inden 15. Juli d. A., saafrernt de vil
undgås at blive udslettet al Sygekassen.

Bestyrelsen.

Herrelingeri

i Hane, Huer, Seler, I.(aLer, Slips
Sokker i smukke og gode Ting.
Sports-Klædninger Og Rafeben•
klæder, Motorjakker og keentrakker,
samt hvide og gule Satins Klædninger.
Stort Udvalg i all
hvad der henhører under Herrebeklædning til billigste Nier,

For Damer.
Nye Ting i Uldmusseliner og
Vaskestofter, Silketøjer, uldne Kjoletøjer i pænt Udvalg. Skørter, Forklæder, Golljakker og Strømper I
største Udvalg. Dertil et stort Lager al Lærreder, Bomuldstøj, Dynelej, Gardiner og alt hvad der henlierer til Manulaklur i Nødvendighedsarlikler til alfer billigste Priser.

Jens Jransen.

?murs fil
udlejes til kortere og længere UdModerate Priser.
flugter.

,J1Æse! 5'edersen,
Tlf. Allinge 67.

Sfiæreriet
og Waskinsnedfieriet
anbefales.

Srlemensker.

.C.

Telefon n. 13.

Syforeningen
har Udsalg i Bethel Mandag d. 24
Juli Kl. 2. Præsten taler.
Alle er velkomne.

Vort irligs18,1

Bekendtgørelse.
Del bekendtgøres herved at Bornholms Amtstueforlegnelae over resterende Skatter og Afgifter til Amtstuen for lste Termin 1922 al Allinge-Sandvig Landsogn under DagsDato er forsynet med Fogdens Udpantningskendelse, og at Udpantningen vil finde Sled uden videre
V arsel.
Dommerkontoret for Rønne Købstad m. v. den 6 Juli 1922.

0, Krarup.

Bf dBl hedde

Kommuneskat for 1. Halvaar
1022-23 modtages pas Dalegaard
samt ved Mejerierne Humledals og
Kajbjerggaards første Udbetaling.
Skatten maa være indbetalt inden
1. August, hvis Renter skal undgaas.
Sogneraadet.
Overretssagfører

2ojesen .7'ofoed, Rønne
Mortru%gade 17.

Inkassation, Dakumentakrivning m. m,
Træffes I fissile Onsdag Forind,

Cement. I

PPISell.

5,00
Blaa Jakker
7,00
Ekstra svære Jakker
5,50
Blaa Benklæder
Graa Buchskinds Benklæder 7,25
9,00
Molskindsbenklæder
8,50
Overalls

Nordlandets liaadelsllosr

Olsker

Nye

Klædevarer

er hjemkommen og sælges til meget billige Priser,
Graa engelsk Habit,
syet efter Maal, 89,00
Ægte blaa engelsk Serges 125,00
Habiter leveres efter Maal paa
faa Dage.

Nordlandets lindelshus
Mod Stivsyge.

Ny friskbrændt Cement_ er paa
Lager.

Fin ug lys Sivinetrau haves nu
paa Lager.

@Minør gulonint,
+4;roDuMorretnine.

Allinge Kolonial & Produktforretning

Hatte, Huer og
Kasketter

Koge-Ærter

anbefales III meget billige Priser.

Allinge Kolonial & Produktforretning

Tlf. Rutsker 75.

Allinge Stenværkers
Sygekasse.

TII. Hasle 131.

Shagtobakker
alle bekendte Mærker føres.

Telefon Allinge 12.

&fifleri

te rt•ri■ oltsr,

Filthatte i alle Farver
Sportshuer fra
Blaa Kasketter fra

Bornholmske
Koger godt ud.
28 øre pr. Halvkilo.

6,75
4,00

4,00

Havregryn.
Fin Vare a 23 øre pr. 1/, kg.

Nordlandets llaarleishus. I Allinge Kolonial & Produktforretninif

,
1
E
"--,71
,N4qm
NORS)

1

Ar0 1:tiø

Høiers Hotel, Allinge.

‘47tNG.A:lasliv

Fredag Arten den 14. Juli Kl. 8 Optræden af

lvoreø

Skuespiller Poss-vi&sen.
Obs

3o Ørr

Enure i Kr B rn

Frisen nedsat pda Majs ar

»anitefrafifter og Xostumer
:Restpartiet af .7rafiker og 5fostumer i
9ar6ardine, 3ritede og Couereoat udsælges til
yderst lave [Priser. ffindste Sa6at 20 pCt.

'..;rflukt rimrso.nt ch, int rrssrnr Pri, ram

Mottniint

Linttførretailig

For at skaffe Plads

1

for ny Tufwsier Al Brædder ulme:K., el snitre P.11:i ,I: R.5!!.!gerel.
magt' oilli¥1.

ZIffinge Aoloniaf. bsZjhoufitforreining.

5 &k. sorte Alpaceafrakker
Ovenvidde 88-91 cm udsælges for 15 Kr, pr, Stk.

IC BORNA er bedst og

Magasin du Nords Udsalg

billigst

Vil De have

ved Victor Pianok, Allinge.

en god Kop Kaffe,
anbefales det at købe Kaffen boa os.
Vor rene Javakaffe og
FrolKostkaffe, blandet, giver en

&erste Udvalg i,93adeartikler

fortrinlig Drik.

Allinge Kolonial- &
Produktforretning

BORNA smager delikat.

11._:11L

Høsalt!
.71i-ELftigt Og
Mangt %huld, og 13reburtforrettting.
giimeimeiesiek".fflkstell~1~1119~1~11~111~11
111111"1"

Alle Mennesker,
som har set, hvorledes

Bornholms bødl! NdfOifillg

fremstilles, behandles og opbevares, vil ganskeuviiaarligt forlange dette højfine Produkt til sine Maal.tider. - - Alle Forretninger:i Allings-Sandvig sælger

Bornholms Vegetabil Margarine.
110

Magasin du Nords Udsalg, Allinge,
ved Victor Planck. Tlf. 5.
Største Udvalg i

Buneforklmder.
Billigste Priser.

"..~,
K.K.^~~~mare~esesewer*".~

Største Udvalg i

færdige Kjoler
hvide og kulorte i Frotb, Zephyr og Voile — alle Størrelser.
Smukke FroWkjoler (tærnet eller stribet) 22 Kr.
Et Parti hvide Voilebluser,
udsælges nu til Kr. 2,00-2,75-3,00-4,00.

Størr. 40-42,

Magasin du Nords Udsalg
i
Pynte- og Husholdnings
Forkloder,

ved Wetor Planck.

Største Udvalg

hvide og kulorte
med og uden Smæk.

Fineste jordhrændt Tjære.
Prima engelsk Carberineum.

Alle Slags olierevne Malerfarver

færdige til Brug samt alle Slags turre Farver til Olie ag Kalkmaling
Prima Fernis, raa Linolie, Torrelse, Terpentin, Malerpensler,

Magasin du Nords Udsalg ved Victor Planck.

Kalkkoste

eg Tjærekoste sælges i

Nordlandets Handelshus.

ø

118mous

1#3

Dersom du har læst Kaptejn Merryets Romaner, MIG kender du lidt
til Hajfisk og kender Sømandens
Uvilje imod denne Fi ik, som spiller samme Rolle i Havene, som Krokodillerne gør i Flod( ene. De garn
Chinafarere vil kunne fortælle dig
om disse lange Uhyrer, der følger
I Skibenes Kølvand e g sluger alt,
hvad der falder udi nbors bande
spiseligt og uspiselig'.

hl begge Siler ng Øjnene sidder
saa langt f-a bblar.den d I an komme. Fvevrii t et fe. den Mærkelighed, at H lierne d-sebe• dingt flere hvide ent scrte. ClinIndelig troede man, det var Farven, der gjorde Udslaget. nen nu tork'ares det
rasledes, at de merkbutlede bedre
torstaar et k åre sig overfor Hajerne.
De kan øjne Hajer pas lani Afstand
og de forsiaar at ht)Ide sig i ualbrudt
Bevægelse, ja, der er Negere, som
er saa behændige Svømme e, at de
ter optage -(aripen med en Haj,
blot de er treviebne' ned ni Kniv.

,ens Xansen,
BORNA

giver lækkert Smørrebrød.

Søgnedage
am.-Samtvli
Rønne H.
8.00 12,50
Nyker
8.17 1,10
Klemensker
8.30 1,28
Re
8,46 1,46
Tejn
9,01 2,04
Allinge
9,12 2,17
Sandvig
9,20 2,25

7.25
7,42
7,55
8.11
8,26
E,,37
8,45

'~nødvig-ltanne
Sandvig
Allinge
Tein
Re
Klemensker
Nyker
Rønne H.

9.50
9.57
10,06
10,22
10,38
10,50
11,10

5,40 9,10
5.48 9,17
5.59 9,26
6,16 9,42
6,33 9,58
6,45 10,10
7,05 10,30

itanne-Nandvig

Undertiden lader de sig friste til
at udkaste et Tov med en stærk
Krog, hvorpaa der er fastgjort et
Stykke Ked, og der maa sjældent
ventes paa Bid. Hvis Tovet hare
holder kart Mandskabet lidt eller
lidt ved !hjælp al Spillet hale Fangsten ombord. Men Ve den, der kommer for mer til den apirellende Hale, han vi: blive fejet overbord med
et Slag.
.• •

Det hænder, at større Hajfisk kommer ind til Badesteder og snapper
en Sommergæst bort midt under det
glade Badeliv. En Svømmer fortæller, hvorledes ban havde vovet sig
for langt ud og pludselig opdagede,
at der var en Haj nær ved ham.
Den stødte Snuden mod ham,
og inden en Baad, som han anraable om Hjælp, kom til, havde
han yderligere 2 Sammenstød med
Hajen, som dog gik glip af sit
Bytte.

Rønne H.
Nyker
Klemensker
Re
Tein
Allinge
Sandvig

8,00 12,35 7,30
8,16 12,51 7,46
8,28 1,03 7,58
8,43 1,18 8,13
8,57 1,32 8,27
9,07 1,42 8,37
9,15 1,50 8,45

NandvIg-Reane
Sandvig
Allinge
Tein
Re
Klemensker
Nyker
Rønne H

9,30 5,55 9,10
9,37 6,02 9,17
9,46 6,11 9,26
10,01 6,26 9,41
10,17 6,42 9,58
10,27 6,52 10,10
10,45 7,10 10,30

Havemitiblerne
bedes bestilt

TILL
ee.

Maskinsnedkeri, Klemensker.

\\ir Rap

Vi har Eneforhandling
af det ægte
94

CL;

Rønne-Allinge Jerrbaae

Son- og Helligdage.

Klædninger.
Stort Lager af Klædninger.
Af ekstragod blaa Cheviot 75 Kr., smaa Numre 55 a 65 Kr.
Allerbedste engelske SergeskIrdninger I I5 1<r.
Prima Buchskinds Klædninger 48 Kr., alt efter Størrelse.
Bestillinger paa Klædninger modtages, syes efter Maal.
For godt, solidt Arbejde og god Pasning garanteres.
Jeg har et Provelager paa over 50 forskellige Dessins,
saa her gør De Deres Handel bedst og billigst.

Køreplan.
gyldig fra 1. Juni for

Tlf. n. Nr. 13.

Den bedste Cykle,

••ZEPHYR REFORM KIIAVET8J

til den billigste Pris køber De hos
Cyklehandler
A. Mikkelsen, Allinge.
Afbetaling indrømmes.

Spar Penge - Spar Vask.
Bemærk Varemærket.

Nordlandets Handelshus.

le allade pilt v er,
5 Øre.

Hønseskaller

a. 53. £(1."<44,.

er aller paa Lager.

Telefon Allinge 12.

•

Kyllingefoder fra Fabrikken Grand Danois anbefales af Opdrifett,

Kød og Benfoder I,1

Høns.

tIflittne Solohint & $robliftforretning

Arbeiddtq 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. Eneudsalg af amerikansk Arbejdstøj og Overalls, det
bedste, der findes til 8 Kr. pr. Stk, Drengedragter føres paa
Lager i alle Størr. og Kvaliteter.

Jens Hansen.

1-injen er Havenes største Fisk
og kan nazi en Længde af 60 Fod.
Den, du ser her, er altsaa kun en
forholdsvis lille Haj. Fiskerne skæret dem op, fordi Hejres Leer kan
indeholde en betydelig Mængde
Tran, som et Vidnesbyrd orzi dens
næsten utrolige Graadighed, kan jeg
fortælle om en seedet' Haj, al hvilken man næsten havde udtaget alle
Indvoldene, al den blev anset for
død og dens værdiløse Krop kastet
i Havet. men i Vandet livede den
straks op, bed atter paa Krogen, og
hvem beskriver Fiskernes Forbavselse, da de alter halede den opskaarne Fisk op pas Dækket. Aller blev
deri kastet overbord, men denne
Gang blev dens hjælpeløse Tilstand
opdaget al nogle andre Hajfisk, som
hurtigt enedes om at sønderrive
deres stærkt svækkede Kammerat.
Ilr

Ny

For mange Aer siden sank e
stor Skonnert ude paa det aabne
Hav under et Uvejr. Redningabaaden kæntrede og det ulykkelige
Mandskab opdagede snart, at de
var omgiver af Hajer paa alle Kan•
ler. Men Føreren, der var en behjærlet Mand, raable til dem, at de bare ualbrudt skulde sparke Ira sig,
da del vilde skræmme Hajerne bort.
Medens en af Mandskabet hvilte et
Øjeplik. gik en Haj over til Angreb.
Et Skrig lød, den ene Fod var bidt
af. Det var signalet til de andre
Hajer til at kaste sig over de ulykkelige, der nu en for en blev trukket ned i Dybel. Kort at fortælle i
Løbet af kort Tid var der al de 22
Mand kun 2 tilbage i Banden. De•
res Redning er en Historie for sig,
som jeg maaske kan fortælle dig
en anden Gang.

. I

Sending Isenkram.

Onkel Peter .
, 0:06 06 W.
1.0 <e>

Spisestel og Servantestel.

stort Udvalg i

j

Glas, Kopper og Tallerkener.

Prisen meget lav.

• Allinge Kolonial- og Produktforretning

Miksed Majs. Plata Majs.
Hvede, Byg, Havre, Blandsæd
leveres i hel, valset, knækket og finmalet Tilstand.

Grove danske Klid,

pen Vare.

Et Parti Havre sælges saalsenge Fortaad haves Ill 23 Kr. pr. 100 kg

Allinge Kolonial & Produktforretning

æger De en Pige, en Karl
eller en Dreng, eller nirangler De en Svend eller Laer
ling .en Fodermester eller anden Medhjælp, bor De snarest avertere i Nord-Bornholms Ugeblad
der hver Fredag bringes direkte ind
c. 1700 Hjem og læses al saa godt
som hvert eneste Tyende. et, Annonce her i Bladet vil derfor saa
godt som altid bringe et tilfreds-

Der findes mange foraltellige Hat
arter, som du kan læse om I din
Natuhistorie. Mange af dem er uterlige, da de kun lever at Fisk, Blæksprutter o. I. En af de mærkeligste
er Hammerhajen, som der er mange al i de tropiske Farvande, og
som er overordentlig :frygte' al de
ledleielle. Dens Hoved er forlænget

stillende Resultat.

HUMMER
Kogt, røget Lak. 1 Daaaer.
Beget Lak• i Skiver I Daae«
Franske Sardiner
1 011e og Tomat.
Norske ~din«
1 011e og Tomat fra 40 Ore.
Rugede Sild 1 Tomat,
Gaffelbidder.
richlovi•.
Benfri Slid
Rejer, Bindinger
Ostere. Cavlar

Thantlsk
Bonwals Leverposte)
med Traller i D aaaer
Bedste Kvaliteter, billigste Priser.

Prisen er nedsat paa
Stor tørret amk. Meje.
Ekstragrove Hvedeklid,
Majsskraa og Kneekmajs.

Nordlandets hodelsbus.
Hvedestrømel,
grove Rugklid,
prima Svineskraa
af Hvede, Byg og Majs,

valset Byg,
valset Blandsaed,
valset Hvede,
Blodfoder
sælges iit billigste Notering.

Nordlandets liadelshus.
Ilegoldslieloioll
sælges til den laveste Pris I

'Nordlandets liandelshus,

