"...1.■1,:...›

•
.7 •

_—
•

.."-''
.%';'':

.'"

•,,,,..I,

..f r"-'

..-

- .- • ,
''' ; - ...;•-~
..,"'.

,411,kil. ,Lt
„trg "`!"

udelyet Iif et
øøøøø ~skel).
Anerarrhavende: Otto GornlIrka.
Telefon 74.
Trallet I Allinge liogtrykkerl.

111 elle Illevn 1 Allinge-Sandthr.

Nr. 488

„Nord-Bornholms Ugeblad.
trykkes t el Antal af mindst 1700 Exernpl,
og forsendes prnnern Pos:vissens! riter ord
vore Bud 1 Allinge. Sandvig Olsker, Bolene., Re op Klemensker

„Nord-Bornholms Ugeblad"
kar den største Udbredelse I Nonirs Herud
bllyir kis‘ l tlhurl kern og egner sig de"
ar bedst IB Arrrlering.

„Nord-Bornholms Ugeblad"
optager gerne Bekendtgørelser af enhver Art
maa-rarrt Køb, Salg, Foreningsmeddelelser,
Efter- eller Aflysninger, Aahtioner de.

„Nord-Bornholms Ugeblad"
adgaat hver fredag, kan bestilles pao alle
Postkontorer samt paa Bladets Kontor og
hoster 1 Kr, halraarlig.

5jærnt 2Ivejr.
Den halve Himmel brænder,
men kun et Nu. Et mægtigt Lyn 1
Der høres ingen Torden,
for det er langt fra By'n.
Mon bag ved alle Tage
og mange Mile Ager,
der stanger Lynet Jorden,
der knitrer det og brager.
Der staar et Hus i Brand!
En gammel Kvinde blander
et Salmevers med Jammer,
imens hun stirrer part
de hirnmelsendte Flammer.
Der raslet vildt med Lænker,
og Køer brøler højt,
en Sprøjte etaer og piber
og hjælper ikke en Døjt.
ved Elinbeerbusken staar der
en Kommode med Beslag,
nu revner Heden Lakken.
Der faldt Taget med el Brag,

uomocuom

Fredag den 1 September 1922
ommmontnoomo

kede Historiker og Musreumsmand,
J. J. A. Worserres Ledelse ydeligere
øget og udvidet. Din optager nu
de allerfleste al Rummene i det lille Renæssanceslot.
De allereeldele Genstande er al
noget usikker Oprindelse. Her findes smiledes del berømte oldenborgske Drikkehorn, hvorom et Sagn
fortæller, al del for henved 1000
Aar siden skin være givet til Grev
Otto af Oldenborg af en Elverfrue,
han traf en Gang, han havde forvildet sig i Skoven. Dets hele Stil
og Udseende viser imidlertid, at del
maa være betydeligt yngre, og det
formodes at være lavet af en westfalsk Kunstner part Bestilling al
Christian den Første. Hornet er af
forgyldt Sølv og rigt ornamenteret.
1 øvrigt findes der ikke meget fra
de første Oldenborgeres Tid. Der
er blandt andet en Guldmedaillon
med Emallering, som antages at have hørt til Kong Hans's Hosebeandsorden, el Guld-Knivskaft med Christian den Andens Nevnechifler, en
Kaardeklinge med Frederik den Førstes Navn og et lille Tafleluhr
sølvforgyldt Kasse, der har tilhørt
Christian den Tredias Dronning
Dorothea. Men det er tørst fra Frederik den Andens og Cristian den
Fjerdes Tid, at Samlingen begynder
at faa et fyldigere Indhold.

1660, samt andre Dragter med de
paa den Tid brugelige Kniplingshalstørklæder. Der er ogsaa en af
den jagtivrige Dronning Sophie ArneIles Ridetrøjer med tilhørende Hirschfænger samt hendes Jagtbøsse. Blandt
Kuriositeterne er et Skakspil, hvis
Konge og Dronning pen det ene
Parti forestiller Frederik den Tredie
og Sophie Amalie, paa det andet den
svenske Karl Gustav og hans Dronning. Der er olme Prøver al Kong
Frederiks egne Eitenbenaarbejder.
Gear man IH den næste Konge,
træller num pas mangfoldige Vidnesbyrd om, øl Christian dee Femte var en vældig Jæger, der er
mange Jagtvaaben, en Falketrælle
og Geviret at den Hjort, der angreb
Kongen I Dyrehoven og tilredte
ham saadnn, at dette vistnok blev
den væsentlige Aarsag til hans Død
Anret efter, Der er ovne adskillige
af hans og Sønnens, Frederik den
Fjerdes Spadsereslokke, lange, guldknappede Stave. Her ses ogsaa den
prægtige Wismarpokal af Bjergkrystal og tre kostbare biaaemaillerede
Oulher og rige sed'vbekladte Møh;
ler, mest italiensk Arbejde. — Der
er dejlige Eitensbenarbejder og en
pragtfuld Krystallysekrone, Nom menes at være en Gave fra den franske Kong Ludvig den Fjortende lil
Christian de Femte. Noget meget
fint er ogsaa Frederik den Fjerdes
Brudgomskiredning at svært karmasinrødt Fløjl og med Sølvbroderi.
Særlig Interesse har den store Samling kulørte Glassager, som Dogen
I Venedig skænkede Frederik den
Fjerde og som er opstillet I et særligt Rum.
Fra de senere Kongers Tid er der
en Mængde Dragter, Valben, Smykker og utallige andre Sager; og Ira
alle Perioder er der en Mængde
Portrætter, Buster o. deel. Den personalhistoriske Del af Samlingen
slutter med Frederik den Syvende.
I Riddersalen med de kostbare
Tapeter og det rige Stukkaturlon er
opstillet Tronstolene og de 3 store
Løver at drevet Sølv. Kronregalierne som tidlige har været opbevaret
I et solidt anaaset Rum 1 Hovedlaarnet, er I Aar udstillet til almindelig
Beskuelse, efter at der er truffet de
videstgaaende Sikkerhedsforanstaltninger,

Det er kendt, at Frederik den Anden var en Mand, der ikke foragtede Baechl Gaver, og der findes Ira
hans Tid blandt andet en mægtig
Glaspokal med indridsede Navne,
Den halve Himmel brænder,
men ogsaa Sager som Sølvtallermen kun et Nu. Et mægtigt Lyn
kener med Ravbunde, Guldsmykker,
Der høres ingen Torden,
Armbaand og Halskæder med Ædelfor det er langt fra By'n.
stene, Geværer og Pistoler af mærOg her er alting roligt,
kun li'esom Tryk i Vejret,
kelig gammeldags Form, et dejligt
man sveder ganske stille
gammelt udskaaret lbenhols-Skab,
og aander lidt besværet.
Sværd og Korn mandørileve og Kongens Elefantorden — den ældste der
Vi har en diset Himmel
kendes, — m. m.
med las og matte Stjærner.
Del er langt ude I Landet,
Fra Christian den Fjerdes Tid er
det onde Uvejr kværner.
liere kostbare Dragter, Bægere, FaVilhelm Bergetrøm.
de, Kender og Krus, Valben og
Smykker, men ser Kongens Skrivekalender, hans Rejsespejl og hans
Kompaa med indgraveret Navnetræk,
den blodplettede Dragt fra Søslaget
—x—
ved Femern, og en Mængde større
De danske Kongers kronologiske
og mindre Genstande al Guld, Sølv,
Samling paa Christian den Fjerdes
Jaspis, Agar, Elfenben og Krystal.
skønne Lynblot ved Nørrevold er
Af kvindelige Nyttegenstande ses
blandt de af vor Hovedstads Seværet Par eralvbeslagne Klædebørster,
digheder, der nyder europæisk Beder formodes at have hørt til Dronrømmelse — eneslanende som den
ning Anna Catharmas Udstyr, og
ord.
er i Henseende til Art og Omfang.
af Prydsager endnu mere, deriblandt
Som andre af vore Samlinger ræket meget smukt lbentrolte-Tollletbord Ak, kendte jeg bare de rette Ord,
ker ogsaa dennes Begyndelse tilbage til den tørste danske Enevolds- med en Sølvfontæne, og et sjældent der kunde dit Hjerte glæde, ak vidste jeg blot hvor din SorrIg bor,
konges Tid, Fra Frederik den Tre- Uhr med Sangværk.
Ogsaa Christen den Fjerdes Skri- saa hastig som Vinden derhen jeg for
dies Tid samledes her nemlig en
og skulde den søndertrrede
vebord er opbevaret, og er Stort ToMængde Kunstsager og Værdigen- I
haands-Sværd bærer hans Navn paa Ak, vidste jeg hare den Lægedom,
stande, som havde tilhørt de danske
der gav dig Smilet tilbage, Konger, fra de fineste Smykkesager Klingen.
Selv om min egen Verden blev lom,
Der er er fra Frederik den Tre- om alle Korthuse pustedes om,
til de sværeste Møbler ; og de Kongerne for godt et Hundrede Aar si- dies Kongetid en Mængde kostba- naar du fik solrige Dage!
den helt ophørte at benytte Slottet re Arbejder i ædelt Metal og Ematil Beboelse, blev de mangfoldige lite og en fint udført Elfenbensmo- Ja, kendte jeg bore de rette Ord,
men Ord, — der siges saa mange,
ældre og nyere Sager omordnede del at Fregatten „Norske Løve".
de skiftes, de drejes — vide de for,
Man ser den Dragt, Kongen bar men hvem kan finde de lægende Ord
til en Samling af sjælden kulturhidorisk Værd, og under den udmier- ved Arvetryldingen paa iSlotspladsen til dem, hvis Hjerter er trange I

Rosenborg.
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2'e rette

Kan hænde jeg dog de rigtige hindi,
der Iresked soen klare Vine,
sea Roserne btomstred
og Tesagen svandt, hvad saa om jeg kom
med Lykken pas Kant,
naar Roserne bare blev dine.

Inge Sidenius-Nielsen.

ffaa Fodtur
gennem Europa.
SITTUB forbener om sine
Bogbagooptelnelser og Minder.
(Kun tor Nordbornholmi Ugeblad)
—0—
Kethchen fulgte mig pari Vej. Solen skinnede festligt, men en frisk
Nordenvind blæste Stev og Snavs
gennem Gaderne. De mange Gadehandlere segle pare bedste Mande
at værne deres aabne Boder, særlig
en gammel Jøde, der solgte antikvariske Bøger og Blade, var Ilde faren,
naer Vinden legede Tagfat med de
gulnede Blade. Lige ved stod et
Par yngre Handelsmænd og forhandlede nogle patronlignende Tingester,
men ingen skænkede dem Opmærksomhed. Den ene treadte op pal
en Kasse, for at demonstrere Varen,
og idet han fyldte en brunlig
Substans pas et lille rundt Glas og
salte det fast i Mikroskopet, malere
han „Wienere! Saaledes ser megen
al den Ost ud, som 1 spiser hver
Dag, se engang !"
Jeg rakte op eller Tingesten og
kiggede gennem Lirisen. Brune
tregeagtige Mider, al Slags hæsligt
Kryb vraltede over hinanden.
Saa fik Kethchen Mikroskopet.
„UH' sagde hun og lod det gaa
videre blandt den nysgerrige Kreds,
der havde samlet sig.
Handelsmanden greb efter et andel af de sman Lommemikroskoper,
hældte en Vanddraabe pile Glasset
og raable ,Ægte Donauvand. Garanteret uforfalsket!'
Et Mylder al forskelligt formede
Mikrober boltrede sig lystigt paa
Glasset.
. Kun 60 Kreutzer og enhver kan
selv undersøge, hvad de daglig feer
at spise og drikke.'
Jeg købte straks et.
, Hvorfor smider du Penge ud liI
enden noget Skidt", sagde Kilte.
„Skidt", sagde jeg indigneret. ,Del har de sin store Betydning,
al man er Island III at undersøge
den Mad, man køber eller proppes
med paa de forskellige Gæstgivervarde.'
„Bare du 388 ikke helt mister
Appetitlen".
— 1 en Forstaderestaurent tømte
vi Afskedsbægret uden mikroskopisk
Undersøgelse, og Kilthe log tilbage
med Sporvognen. Jeg tovede at
sende Kort og Hilsen fra de Byer,
jeg traf paa min Vej.
Sne lagde jeg Donaustaden bag
mig, alle de brogede Indtryk, og
vandrede ene gennem en skovrig
Egn ad Vejen til Lins. I St. Pbi-

ten — en ejendommelig Provinsby
med en nresten lusindaarig Domkirke — traf jeg tre Kollegaer, en

Tysker og to Ungarer, unge rejselystne Fyre, der gerne vilde se ses
meget af Verden I den kortes) mulige Tid. VI fulgtes ad og underholdt os med al oversætte ungarske
Gloser pac tysk og (finsk ; thi selvfølgelig vilde de ogsee til Danmark.
Nyeste Dag, den 13., blæste det
op til Orkan og voldsomme Regnbyger bandt os i flere Timer 111 en
lille Landsby, Om Eftermiddagen
klarede det op og henad Atten nagede vi atter D011811 ved Melk, en
lille By ved Foden at en Klippeknude, pas hvilken et af Østrige
største Klostre er bygget. Vi var
oppe og ses dette mægtige Benediktinerkloster, der blev grundlagt
1089 og genopført 170118. Kirken
er nydelig og Ira den store Gaardsplads kommer man ned I en prægtig Park med Fiskedamme og stort
Gartneri.
Overnattede i den lille By og gik
næste Dag til Ybbs ; herfra videre
•til Arnstettem, hvor vi indlogerede
Os hos en gemytlig testgiver, der
underholdt os med diverse Jagthistorier. Egnen er her meget bakket
og afvekslende, vi nærmer os atter
Bjergene, overskrider Ennstloden ved
Enns og lager herfra med Toget
til Linz, da det var umuligt at nas
videre for Regn og Uvejr.
I Gasthot zum galdeven Hirschen
fik vi Klæderne tørre og korn i en
varm Seng. Næste Dag var det
Søndag, og vi benyttede Formiddagen til at se lidt af den smukke By
og Fæstning, der ved to Broer er
forbunden med den overfor liggende
Bydel. Af Kirkebygninger er Domkirken med de smukke feerne, Votivkirken og Kapusiner- og Karmeliterkirken de interessanteste. Readhuset og det smukke Landhus, Torvet med Trefoldighedssajlen og de
med Statuer smykkede Brønde giver
Byen sit Prag. Var en Tur oppe
1 et gammelt iæstningsagtigt Kloster,
hvorfra en glimrende Udsigt nedover
Byen og Floden; men mørke Skyer
trak atter op over Byen og gød sit
Indhold ud over os; vi retirerede
skyndsomt tilbage til goldene Hirsch,
hvor der i Haverestauranten efterherinden samlede sig et lystigt Selskab. Og medens Regnen piskede
mod Verandaens Glasruder og Lynene knitrede i det Fjerne, gik ølkrusene rundt og den tunge Tobaksrøg drev op mod Lottet i store Flager. Musik, Skæmt og Lystighed
tik os snart til at glemme Uvejrets
Rasen, ved enkelte Borde kom Kortene frem ; det var som en Vinteraften hjemme, hyggeligt og gemytligt, — ikke en Stemmeretten i Syden.
Der kommer en ung Mand ind I
Lokalet. Han etaer og ryster Regnen at sig, man jeg lægger ikke
rigtig Mærke til barn, førend han
staar bag min Stol og etaer mig
paa Skulderen:
.Serves, Kammerat 1"

Ovearaakelsen var skor. Vi gjorde
Plade til ham, og da han havde
faeten„Seldel Bier, fortalte han,
at han var røget uklar med Mester,
havde taget sit Tøj og gruet. Af
K:nhe vidste han, at jeg var i Linz,
og fisede sart om Eftermiddagen
tage! med Toget, for at naa mig.
.Du skulde ikke skrive mere til
Kate-, sagde han, .hun et bleven
sari sær. De er alle søn stive og
far. ,ælte nu siden de er lejet. Wien
er et Hul! Jeg længes efter gamle
Norge, efter Jenterne der; de et mere
liketil, la mig hm I — Og der er
Bjerge, du, høje, med Sne, og brusende Elve. — Tag med, Kammerat, du skal ha dig en norsk Jenle
med Guldhaar !
Nordmanden var altid veltalende,
naar det gjaldt gamle Norge, hans
Tale blev rig paa Overdrivelser og
spækket med norske Eder. „Ta mig
fan og tjusan djævle' var Oid, som
gerne forekom I hveranden Sætning,
Udtryk, som han ikke mente noget
med, men som, efter hans Mening,
hørte med og forskønnede del nor.
ske Sprog. I Grunden havde han en
god Karakter, et godt Hjerte, fornøjelig og omgængelig.
Da del næste Dag klarede op og
blev fint Vejr, fulgtes vi ad og lod
Tyskeren og Ungarerne i Stikken,
thi det er i Længden Ikke rart med
altfor megen Paahæng.
Vi forlod den brede Donauflod
og drejede ind i den segnrige Traurg
dal, der skiftevis udvider sig eller
snævres ind mellem skovklædte Bjerg
Dase. Solen bager ned i den stille
Dal, alt ataar sari friskt og grønt,
og der dufter sødt af vilde Jordbær
og nyslaaet Kløver. Den langbenede
Nordmand interesserer sig] for Jordbær og finder mange Paaskud til at
dase og drive Tiden bort I Skyggen
al Skovbrynet. Jeg derimod, jager
efter nye Udsigter, nye Indtryk, mas
bestandig skynde paa.
Først henad Aften naaede vi Wels
og blev gæstfrit modtaget paa Gæstgivergaarden. — Efter en Omvej
tit Schwanensladt, naaede vi den
19. Juni Leakirchen, hvor vi overnattede efter en dejlig Tur i herlige
Omgivelser.
I Formiddagssol og med en frisk
Brise i Nakken kommer vi forbi
Hertugen al Cumberlands smukke
Slot. Del danske Flag vajer lystigt
for Vinden. Hvorledes er det muligt, hernede 1 Østrig? — Jo, de!
er virkelig Dannebrog, vort gamle
danske Flag, som jeg ikke havde
set i over et Aar, — del hvide Kors
gik helt ud til Randen. Nordmanden foreslog at vl gik op at hilse
pas Familien : der var sikkert kongelige Gæster.
Fra det høje Bakkedrag an vf
ned over Tiauneee, indrammet af
skovklædte Bjerge, og loran os duk
kede timundens Tage og Spir frem.
Da vi kom ned gennem Byen vajede Flag ved Flag, alle danske. Havde de høje Bjerge ikke været,
skulde man tro, at det var en dansk
Provinsby i Festdragt.

Fra Uge til Uge
—x—
Som det vil ses af Annoncen giver Søstrene Hj or t b øl (Indehavere
al Pens. ,Skovbo") en Koncert pas
Allinge Teater. Søstrene Hjoribøl
har rejst over hele Europa — Amerika med — og givet Koncerter,
hvorfra de her meget fine Anbefalinger. Frk. Ingeborg er meget fin
Violinist, har spillet paa selve Frazirata i London, og Søsteren Oda
glimrende Accompagnetrice. AllingeSandvigboerne vil sikkert Ikke fortryde at gas hen og høre dem, de
vil isg en musikalsk Alten med god
Musik og bagefter en alle Svingom

Klemensker
Skotøjsforretning
anbefaler Ridestøvler, Skaftestøvler,
Træskostøvler samt alt andet Fodtaj.
Reparationer udføres smukt og billigt.

A. Munch.

Polyphor

Koncertapparater!
og Plader er hjemkommet, og
tilbydes til F a br iken e Priser.

Kataloger gratis.
Sandvig Boghandel.
E. Abraimmsen.

SaahVede

53terpluRning
i mine lyneparceiter ved Kokkeløkken er forbud!.
P. Ped ersen.

En pæn pige

Trifofium Nr. 14. Fiy.serlivede.
i ,\;-1,5 r1 v '.
Saarug.

Qtfillille
. Øylottiai=

søges til November paa

Pasiegaard pr. Tejn.

En Del Møbler, Tæpper, Havemøbler og Husholdningsgenstande,
som Bordtøj, Frysebasse osv. part
Grund at Peusionatsfortnindskelse .
Træffet Kl. 10.12 Fm. og 6.8 Eftm.

Kaptein Hahn.

Høstfest.
Olsker flusmnndsforening afholder Høstfest Søndag d. 17. Septbr,
i Pirestegaardshaven og Forsamlingshuset.
Stort Program senere.

Vi

aj irlgeendn olonial. og f -let. el;s1r4ode Hindegern
Produktforretnin g
-

Søndag des 3. Septhr. Kl. 8.

r
I

Vil De have

Spyt i Næverne
og tag fat!

en god Kop Kaffe,
anbefales det at købe Kaffen hos ret.

Spændende amerikansk Folkeskuespil, I Hovedrollen de verdenbeHarald
rømte Skuespillere :

Vor rene Javakaffe og
FrohostRafTe, blandet, giver en

Sochvood og May Alli•
son.

fortrinli

Gravhundehvalpe
Anders Jensen,
Risefflund pr. Tejn.

En enlig Herre
ønsker en 2-Værelsers Lejlighed I
Allinge.
Bladets Kontor anviser.

lad k.

•
••••••••91111041411)

Allinge Kolonial- &
Produktforretning

Bil udlejes.
En 6-7 Personers Linousine og
*aben Vogn, Billige Priser.
L, Dellgren.
Tlf. Rutsker 75.

Strømper.

Bestyrelsen.

(gode Rottehunde) er til Salg a 10
Kr. pr. Stk.

eg 43robuttfurrenting.

er hjemkommen og bedes i:fhemet.

Tlf.

Til Salg!

fyld:g, Priser rimeitg.

Xunstgøriningen

Tit. Allinge 59.

if•—••••
Allinge 810gr11

retrup 1:44. ren r.,.-.

Tvtoft Smaahvede

KLID.
Prisen er nedsat.

?Minut Rutunini,

&13ruhuftforretuing.

De største Udvalg og de billigste Priser finder De hos os.

Bomuldsstrømper
Svære Mako-Strømper

Traad-sirørnper,

alle Farver

Engelske Strømper,

Overretssagfører
2ojesen Nofoed. Rønne
as, Diortertege,de 17.
Inkassation, Dokumentskrivning m. m,

uldne

Kr. 0,75
2,00
3,50
-1,80
--

glorbttutbet k)anU1441ø.

Træffes I Hasle Onsdag Fortud,

Husbestyrerinde
kan til 15. September faa Plads paa

Faaregaard i Olsker.

.sin og omegns
2Ingdomsforening
afholder stor Fest paa Sommerlyst
Søndag d. 3. September.
BaI for Foreningens Medlemmer
Kl. '7,30.
Stor Preetnieskydning at 14. Skyltekreds Kl. 2.

Kransebinding
Laura Andersen
Klintely ved Sandknas.

Kakkelovn,
et Par Stavseler, en Radrenser, en
Leesfjedervogn, ellGimmerlam tjenlig til Tillæg, og gode Spisekartofler er Ill Salg pr, kontant. Kan eventuelt byttes med en Ko eller Lødekvie. NB. al Slagtning udføres.

H. Jensen,
Skovaholm, Olsker.

Det betaler sig

Sufifier.
Stedt

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

Gudstjeneste og Moder

med efterfølgende B A L afholdes
Søndag den 3. September KI,
73/2 paa Allinge Teater.

Søndag den 3, September
Allinge Kirke Kl. 10, Skrm. Kl. 9%
Ols Kirke Kl. 2.

Program-Billetter fans t Allinge
Boghandel saml ved Indgangen.
Nummererede Pladser 2 Kr., andre 1,50, all -1- Skat.
Derefter gratis Bal.
En konfirmeret

Dreng.
eller yngre Karl kan straks fas Plads

hos Charles Kjoller,
Skovfryd, Olsker.
En pen, flink

Pige.
III Hjælp til indvendig (terning kan
1. November faa Plads paa

Lindesgaard.
Til. Allinge 82.

Nordlandets Handelshus.
Vi beder om Bestillinger paa

18

pCt. Superfosfat og
37 pCt. lialigoduing.

til laveste Bestillingspris —

og

Nørresundby Gødningskalk,
til Levering fra Skib i September Maaned.
Pris a 23 Kr. for 1000 kg. frit paa Vogn. —

gterblanbc0 ianbelouø.

3.13. ettOeit

Koncert
Søstrene Njort6ol:
Violin og Slaver.

En ny Sending Regnfrakker er hjemkommen.
Raglan Frakker med Bælte 23,50.
Engelske Militærkapper sælges med Garanti for 40,00.

ikke at køre uden Cyklelygte,
naar man kan købe en god og billig Lygte hos
Cyklehendler
A. Mikkelsen, Allinge,

Bestyrelsen.
En brugt

RegnfrahKer.

udføres ved Henvendelse til

Bedste Sort Standard Bindegarn
i store Nøgler er pas Lager.
Prisen er 140 Øre pr. kg. pr kontant.

Nordlandets Handelsbus.

11","\N"S"
Ordet er frit !
Vi gør vore mange Læsere i By og
paa Land opmærksom paa, at enhver kan
faa optaget Artikler og Indlæg om Emner
at almen 'Møreste i ,Mord-Bornholms
Ugeblad'.
Betingelsen er kun, at det skrevne er
holdt i en temmelig Form og indenfor
rimelige Omnier, samt at Indaandire— til
Underretning tor Redaktionen — opgiver
Navn og Adruse. Ligeledes modtager
Redaktionen gerne Meddelelser om 3111R.
danne Ting og Forhold, som egner sig
til Behandling i Stedets Spalter,
Dette amider boede Ryan og Landet,
og det er en Selvfølge, at Redaktionen
etlid vil iagttage den strzengeste Diskretion med Hensyn til sine Kdder.

Sveitserost,
garanteret ægte.

Allinge Kolonial & Produktforretning

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

Grove dansKe Klid, pæn Vare.
Et Parti Havre

sælges saalærige fayrread haves til 23 Kr. pr. 100 kg

Allinge Kolonial & Produktforretning

Til Hjemmebryg anbefales
meget kraftig Bygmalt.

Frisk hamle og

Gier.

Nordlandets Handelshus.

NYe

Sommeren har bragt alle raske
Bern sollrand;e Kinder, det vi: sige, dr r er nogle, som Ikke er tievel brut e„rnvn søm kun faer nogi Ars'gle brune Retter rundt
a.nu lille
Itt — crl'elriødsp
Søster kalder dem — nemlig Fr, j-

Klædevarer

er hjemkommen cg sæl,les hl meget bill;ge Priser.
Graa engelsk Habit,
syet efter Maa'. 89.00
Ægte blad
Serges 125,00
Habiter leveres efter Maal paa
faa Dage.

Nordhaders linigishlls

8

Permers 111t

udlejes til koracre og længere Lid!lugter.
Moderate Priser,

$'edersen, Yein.
Tlf. /klinge hi,
12 a 12 Psrsomers

TU Rf ST-BIL
udlejes billigt,

C. Hjorth.
Tlf. Hasle 131.

ner.

Vi har et stort Udvalg i

Bindegarnet

‘Aanehetskjorter

er hjetukori.m.1 og k,-rir
err c.
Større og mindre Nøgler e irs
Behag. Billigste Dagspris.

til meget rimelige Priser.
Gode kulørti; Skjorter 6,50.
Ekstra do. med Slips (8,00.
nipper i alle Faconer.

on
43roburtfortettiNi

Traadvæv

Nordlandets Handelshus.

færdige iklædninger
og ificedevarer.
Stort Lager af Herreklædninger — saavel i kulørte som
i fint blaat Serges og Cheviot. — Konfirmand- og Drengeklædninger i stort Udvalg, Ekstra Benklæder i mange Kvaliteter. Fine stribede Kamgarns- og svære blaa Fiskerbenklæder. Buchskind, Serges og Cheviot 6.50 pr. m.
Stort Udvalg af Prøver, hvoraf De kan vælge og Ina
syet efter Maal. For solidt Arbejde og god Pasning garanterer

Hidtil har det ikke været moderne at være fregnet, med en Forandring er nu skel paa dette Omraade, I alt Fald i Amerika, hvor der
ved en stor Børnefest er udsat en
Præmie for den mest frejnede. Charles, som du ser tier, vandt anden
Præmie. En anden Dreng, Georg,
fik første Præmie, men hun var 333
frejnet, at hen ikke en Gang kunde
fotograferes. Hans Ansigt var sari
prikket som en Skreniceslcærm.

i alle Dimensioner er atter pin lager.

91fiitty Di011int Dg
43roilurtforretuing.

Kjolestoffer i sort og hvidt og kulørt, solide Drengehablter i Matros- og Jakkesæt, samt Underbeklædning.

Vi har særlig fremskaffet virkelig gode og smukke

Nedenstaaende Tilbud er et kort Uddrag af Lageret,

For Drenge:

Uldent sort KjoIeterj 90 cm br. 3,30
do. hvidt do.
3,75
do. kulørt
2,38
hvidt broderet do. 130 cm br. 2,65
hvide Silkekjoler ha
21,00
Konfitmationsfrakker I smukt
Farveudvalg og Priser fra 18,00
Pige-Regnslag I Størr. fra 810,00
14 Aar, uanset Størrelse

Matrosfacon fra
25,00
Jakkt.habiter fra
44,00
Kraver, Flipper, Knopper
Undertøj, Handsker. Strømper
Seler, Paraplyer osv.
Klæde til Frakker og
Stortrøjer fra 6,50 pr. Meter.

filtessens IJne-2ldsalg
2lIlinge
ved efin &Isen, Allinge
<>.•

••
•

_Ø_Ø

••• • ••

a.

i stort Udvalg.

Strømper, Sokker, Trikotage, Garn

Flirsch sprungs
Cigarer.
Hvis du blot nogenlunde har været flink til din Bibelhistorie i Skolen, saa vil del ikke være sag vanskeligt for dig al klare denne lille
Skarpsindighedsprøve. Paa de fire
Billeder, du ser her, mangler Hovedpersonen. Hvem mangler paa
delle Billede her ?

Keltentid,
fra P, Wult, Horwiti
E. Nobel m. fl. I hele og halve
Kasser, og Æsker med 10 Stk.

Cigarer
I halve Kasser til 5 —6--71 ' t Kr.

Critarilloa
alle gangbare Mærker føres.

Cigaretter
største Udvalg i danske og udenlandske Mærker.

Shagtobakker
alle bekendte Mærker før es.

Stort Udvalg 1 Shagpiber,

&13
. 5-2Clt.Jen.
Telefon Allinge 12.
Ja, det er utroligt, hvad Folk kan
tinde pas. Denne Dreng var ogsaa
meget opfindsom ; han fandt pen at
kravle ned i en stor Mælkespand,
men desværre kunde han ikke finde ud al, hvorledes han skulde komme ud Igen. Han manke reabe out
Hjælp, og da de Folk, der kom til,
Ikke kunde las ham ud var der ikke andet al gøre end at køre ham
og Spanden paa Hospitalet. Herfra
sendtes der Bud eller en Blikkenslager, som klippede Spanden itu
og halede Drengen ud, Han blev
straks udskrevet som fuldstændig
kureret og da han korn ned i Gaarden stod Futogrefen og snappede
ovenstaaende Billede.

Kartoffelmel,
, Ogsna ved at se pas dette Billede gæller du let, hvem Vogteren
spejder efter.

Sagomel,
Rismel,
Kok usmel,
Majaftager,
Mannagryn,
Semoulegryn,
Boghvedegryn,
Havregryn I løs Vægt.
Kyllingegryn,
Prima hvide Sagogryn,
altid bedste Varer til billigste Dagspriser.

J. B. Larsen.

men vil De allerede af dette kunne overbevise Dem om vore
billige Priser.

Til Piger:

Fine Node kulørte Hatte Kr. 6,50
Kasketter fra
3,00
Sportshuer fra
2,75
Kraver, Flipper, Slipr. Seler

,ertå ,anen

derfor benytter jeg det ikke. DaarUge Varer kan man sind købe til billige Priser. VI fører kun gode Varer og De skal se, det er del billigste
som De køber hos mig.

For de Forældre, der skal gøre Indkøb af Konfirmati-

og (taljel hos

Cigarer

Prima rødt og blaat Dynesalen, stribet Bolster og Nankin samt prima Fjer og Halvdun. - Dobbelbredt Lagenlærred
2,25, hel Hørlærred 135 cm bred 4,50. Gode Twistlærreder
Dowlas. Medium. Bomuldstøj. Skjorteflonel. Kjoleflonel
Pæne gode hel- og halvuldne Kjoletøjer i mange Farver til de allerbilligste Priser.
Dette her for den Pris! er et sag elastisk Udtryk,

onsudstyr er et Besøg i Messeris Udsalg i Allinge en Fordel.

ic ali e? Da altid billigst

til alle Priser.

Dynetøjer og andre Metervarer.

Xerdirmatioris=UdAri

IT1.

køber De selvfølgelig altid hedet
og billigst hos mig, da det er min
Specialitet.

,erw Xansen.

}eng .fif ensøn.

H e rre l i n g en

Hatte, Huer og
Kasketter
anbefales til meget billige Priser.

Filthatte i alle Farver
Sportshuer fra
Blaa Kasketter fra
Alle Spejdere kender Legen med
at finde Sporet ef en flygtende Kammerat. Men en Spejder var Ban snild
at de andre aldrig kunde linde harm
Selv naar han skulde passere blød
Mosegrund eller en Strandbred, som
skarpt viste Fodsporene, var hans
Fodtrin ikke at opdage. Hvordan
tror 1, han bar sig ad? Hen havde
sin Rygsæk et Par Reservetræsko
og de var tildannet i Form af et
Par Klove, og near Forfølgerne kom
til det bløde Sand, sari de ikke andel end Sporene ef en Ko. Nu kender du den Hemmelighed.

6,75
4,00
4,00

Nordlandets lindolshos.
51 gl. Foderblanding,
J. J. Larsens, Odense.

Over det øverste af disse 2 Billeder nue du maaske spekulere lidt,
men ved at se paa det nederste
kan du hurtigt besvare SpørgsmanIet, — hvem det er, der mangler
der.
Onkel Peter.

under Kontrol af dansk Landbrug
og Handelslaboratortum.
Prøv den, og De vil blive lorbav
set over det gode Resultat.
Prisen billig.

?Ilunge Stvioninti og
fflroiusitforretntag.

En Sinaglernat ved
Kristianiafjorden.
-0Hvorledes et Smuglerl:up
planlægges og udføres.

Fineste dansk Fabrikat
›t•Kg Pakker.
Rap
9,N

VI har Eneforhandling
af det ægte

3ZEPHYR

REFORM KilAYENJ

Spar Penge - Spar Varele.
Bemærk Varemærket.

• Va r. er

Nordiandets Handelshus.

BORNA

giver lækkert Smørrebrød.

Honseshaller
er atter pas Lager.

Kyllingefoder fra;Fabrikken Grand Danois anbefales af Opdrætt.
Kød

og

Benfoder til Høns,

Min« Stotonial & $robtatforretninn

Arbejddt3i og
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.
Ny

Sending Isenkram.
Spisestel og Servantestel.
stort Udvalg i

Gias, Kopper og Tallerkener.
Prisen meget lav.

Allinge Kolonial- og Produktforretning

Høsalt!
lx.rartig't Og billigt.

Rotattial, og 4gruhuftforretning.
leteral~jene~"rearererse~royerøree„,pne,ø~remer~

Alle Mennesker,
som har set. hvorledes

Bornholms Vegetabil Nargerioe

fremstilles, behandles og opbevares, vil ganske uvilkaarligt forlange dette højflne Produkt til sine Maaltider. - Alle Forretninger i Allinge-Sandvig eælger

Bornholms Vegetabil Margarine.
~0~~0rereøseimian~reee~
514"~iresesø,

I det norske Blad ,Verdena Gang læser vi:
Det er en varm Sommernat. Min
Kone og jeg sidder paa Verandaen
I vort beskedne Sommerhus og nyder den lumre Stilhed. Terner eg
%sager er forlrenget gattet til Hvile,
Makrellen jager ikke længere Smilesildene, og alt sander Fred og Ro.
Kun langt ude i Fjordmundingen
kruser en tifoldig Vind Havoverfladen soul for med en frisk Nuance
at fuldstændiggøre denne Adagio i
[Beat.
- I Nat bliver der Smugleri siger min Kone pludselig.
- Ja, de! lyder sandsynligt nok,
men hvoraf sluger dutdet egentlig.
Jo, nu har det blinket tre Gange
i Huset derude paa Odden, og det
betyder ganske vist „kWt Farvand".
Der har i alt Fatd ikke været Nattero at las her for Smuglerepektakel,
neer det Signal har vist sig.
Efter som min Kone har 6 Ugers
Erfaring som Landligger og jeg kun
en tilsvarende, besluttede jeg et afvente Begivenhedernes Gang. Min
Kone gear i Seng belært af Erfa•
ringen. Hun mener, at det er bedst
at fra Søvn, ler del ventede Spek•
takkel begynder.
- - En Time er gaget, og intet mistænkeligt er endnu sket. Ikke flere
Lyssignaler, Ingen Molorbaade, heller ingen mistænkelige Fiskerkvaser
Stilheden hersker fremdeles. Jeg begynder saa smalt at tvivle paa inin
bedste Halvdels Evne til at drage
Slutninger. Og dog ligger det ligesom i Luften, at der vil ske noget.
De opfanger mit al Stilheden
skorpede øre en Lyd, blot en svag
Fornemmelse al en arbejdende Maskine. Jo, der kommer nok noget
alligevel. Og ganske rigtig, et Fartøj dukker 'rem bag Odden. Det er
en Motorgalease, som nu etaer Ind
gennem Fjorden. Dens langsomme
Tøf-tøf-tø! akkompagneres al en
Motorbreds iltre Tut tultut. Galeenen
har „Lods* med.
Min Kone havde Ret. Delte her
er Ikke til at misiorstae. De kommer nærmere og nærmere med Kurs
mod vor ellers velsignet !redelige
Bugt.
Galeasen er nu helt inde og ankrer op næppe 100 m. fra min Veranda. Og pludselig er hele Bugten
fuld øf Fartøjer. Det er Molorbeatie,
Snakker, Pramme og Joller. Guderne maa vide, hvor de er komne fra.
De ligesom skød ud fra Land, og
nu vrimler det af dem.
Og sae begynder Losningen af
den dyrebare Last. Del foregear se*
eandelig ikke I Stilhed. Der skældes
kommanderes, huhej og raabea
klingende Dielekt, i et gebrokkent
Svensk og flydende Tysk. Jeg syltes
Spektaklet maa kunne høres milevidt. Smuglerne num være temmelig sikre pas, at der virkelig er
„klart Farvand'.
Jeg ved, del er dumt al blande
sig I den Slags, men kan Ikke styre min Lyst til at se det hele pas,
det nærmest mulige Hold. Følgelig
tager jeg min Pram og ror over
paa den anden Fjordbred, hvor Losningen (ellever. Jeg sætter mig ned
pas en stor Sten, hvorfra der er
godt Overblik,
Galeasens Last beatnar hovedsagelig af Spritdunke, nogle sortlakerede, nogle gral, nogle rede og
andre blanke. Desuden er der Kasser, ganske sikkert med Cognak og
Whisky.
Jeg faar Ikke Lov st sidde længe,

!er en Mand, &åbenbart en af Lederne, pal en tidl ublid Mande spørger.
hvad jeg sidder der og glor for. Jeg
svarer ham med Il præsentere mig.
- Ae, et det Dem! Jeg har hørt
Tale om Dem og kender Deres Fader. Det er altright det, men tag
for en Sikkerheds Skyld denne!
Det er en Whiskyflaske, og den
kosh-r mig ,10 Kr. Jeg betragter
den som en relativt billig Billet.
Manden gear tilbage til sit Arbejde
og Skuespillet fortsættes. Del varer
imidlertid ikke lange, før en ny
Smugler entiteter mig. Men nu er
jeg paa del rene med Jargonen .
Jeg køber selv!
- Hold Kæft'
Og jeg viser ham Flasken.
- tier, ja, sse er jeg rolig for
Dem!
Manden slaar sig ned hos mig,
og jeg indleder en Samtale om
Smugleri i Almindelighed og det
foreliggende 1 Særdeleshed med
ham.
Jeg gør bl. a. den Bemærkning
om de mange Spritdunke og de
forholdsvis Ina Kasser.
- Jr. del er jo Alkoholen, de
vil have, og Spritten den er nu ligesom mest koncentreret I
Jeg faar et vide, al Lensmand,
Politi og Toldere,• „arbejder sammen', men at Lensmanden er bortrm Ist, og at Politiet er ude ved „Sierbygda". Del sidste lyder lidt mystisk
men jeg faer Forklaringen.
- VI nar givet dem det, de kalder „et f,nt Vink'. Der ligger nogle Dunke i et gammelt Badehus
ved „Serbygda", og nu er de ude
al hente det.
„Serbygda ligger mindst to Mil
herfra.
- Men Politistationen er vel ikke helt uddød af den Grund ?
- Aa, vi har en Mand med Motorcykle til al passe pas dem I en
Port lige overfor Stationen:
- Men der kunde jo ske andre
ubehagelige Tingi
- Der staar ogsaa en Udkigspost
i Husebakken.
- Med Motoicykle?
- Naturligvis.
Husebakken er et for Smuglerne
meget strategisk Punkt.
- Men hvad gør De, hvis der
kommer Melding om, at nogen er
efter Dem?
Manden vilde Ikke ind pas det:
- De kan heller ikke fas al Ting
at vide.
Selvfølgelig ved Smuglerne Raid
for det ogsaa. Jeg faer et levende
Indtryk af, hvor alt er glimrende
planlagt og udført. Der er udarbejdet en hel Krigsplan med mange
Alternativer, og lang Tids Erfaring
har lært dem denne Krigskunst HemMeligheder og Finesser.
Jeg antyder for min interessante
Ven, at jeg kunde have Lyst til at
skrive om dette i Avisen. Jeg faer
promte og selvsikkert Svar :
- Det gør ikke noget. Vi bruger
aldrig de samme Trike to Gange etler hinanden.
Han rejser sig, trækker prut Skuldrene og gear for al deltage I eller
for al afgøre en eller anden Trætte
om Lastens Fordeling.
Jeg tager mig en Tur op over
Landevejen. Der staar en lang Række Biler, Personbiler og Lastbiler,
smart og store. Jeg tæller dem, Der
var 27, væsentlig Chrisilania-Biler,
men ogsaa lokale Køretøjer.
Komedien har varet i næsten to
Tinter. Lasten er bragt op i Bilerne
Betalingen er afgjort; mindst 10,000
Liter Sprit plus diverse Kasser Whisky og Cognak har skiftet Ejere.
Motorgaleasen letter og staar ud
af Fjorden. Den skal antagelig hjem
for al hente ny Viger. Og pas Landevejen sætter en lang, skummel
Corso sig i Bevægelse.
- - Det er næste Atten. Jeg sidder
atter pert min Veranda. Det lokale

Blad har jeg leret ud og studerer
dets Lokalrubrik. Og der finder jeg
en keit Notits om, at Politiet I Gier
/Wel var brevel ventet, al der var
dreve, Smugleri paa Sorbygda, at
et Balthus blev benyttet som Spritlager, at Politiet beslaglagde 10
Dunk: Sprit, men at det, desværre
ikke lykkedes at nappe Smuglerne.
Jeg 'iraker efter: Id Dunk. Sprit
a Me reimu-n 20 Kr. Cif, vedkommende Badehus, det blIver ca. 200
Kr. Ivilket mas siges at søre en
ualmindelig billig Assurance.
Og det er en sandlardig .Begivenhed Anno 1922?

Køreplan.
gyldig fra 1. Ju,11 for

Rønne-Allinge Jernbane
Søgnedage.
Ban ne-lihkadv ft
Rønne il.
Nylaer
Klemensker
Rø
Tejn
Allinge
Sandvig

8,00 12,50 1,25
8,17 1,10 7,42
8,30 1,28 7,55
>1.46 1,46 8,11
9,01 2,04 8,26
9,12 2,17 8,37
9,20 2,25 8,45

Nar dyet-Remme
9,50 5,40 9,10
Sandvig
9,57 5,48 9,17
Allinge
10,06 5.59 9,26
Tein
10,22 0,16 9,42
Rø
10,38 6,33 9,58
Klemensker
10,50 6,45 10,10
Nyker
11,10 7,05 10,30
Rønne H.

Søn- og Helligdage.
.Kanne-111.
8,00 12,35 7,30
Rønne H.
8,16 12,51 7,46
Nyker
8,28 1,03 7,58
Klemensker
8,43 1,18 8,13
Rø
8,57 1,32 8,27
Tein
9,07 1,42 8,37
Allinge
9,15 1,50 8,46
Sandvig

Sandvig-Kame
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

øger De en Pige, ars Kari
eller en Dreng, eller mangler De en Svend eller Laer.
line en Fodermester eller anden Medhjælp, bør De snarest avertere i Nord-Bornholms Ugeblad
der hver Fredag bringes direkte ind
c. 1700 [-fjern og lasts af sis godt
som hvert eneste Tyende. en Annonce her i Bladet vil derfor sari
godt som altid bringe et tilfredsstillende Resultat.

41 .Commeu fir
er fundet ved Hullegaard i Olsker
og kan alhentes hos H. P. Marker
Vedby, Olsker.

paa Haandtaget og ring op Telefon
Allinge 74, naar De har et eller
andet at avertere.
Nordbornholms Ugeblads Annoncer virker bedst og koster mindst.
Glem det ikke.

