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,Nord-Bornholms Ugeblad„ 
trykkes et Antal af mindst 17)0 Primal. 
er forsendes ~turn POSIMITsit ,I eller i'fil 
rare Bad I Allinge. Sandelg, Oirkirr, Rni-
sker, ne op Klemenker 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
kar den største Udbredelse c Nordre nerier: 
klirer last I vibrer! item og egner sig der. 
oi beds, til Arerirrine, 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
iiptekeer gerne Belløndegynilser qf enhver Art 
tilliSOM Køb,. Sale, lareningsmeddeleiser, 
efter. eller Al lysninger, Auktioner 'le. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
idgaur hyl, Fredag, kan bestilles paa alle 
Postkontorer samt paa Bladets konfor og 
koster I K,r. .bairaarlig. 

C ."1  

Mp ril, 
—o— 

Var del Sol I Gaar? 
Er det Regn i Dag'? 
Mon det nu bliver Vaar? 

En-Taabe er den, 
der tror paa dit Smil, 

du gækkende, lokkende, 
ustadige April. 

Men Film 
er et dejligt Haab 
at bygge pas. 

Lykkelig den, 
der kan hilse ined Smil 

den gækkende, lokkende, 
ustadige April. 

Tynger -Uvejrs Aeg, 
hviner Stormens Røst 
paa sit HærgnIngstog, 

vil Solen snart vise 
sti strualtnCe Smil 

I Jen skælmske, lokkende, 
ustadige April. 

Lyser Solen klart 
gennem mørke Sky, 
husk blot paa, al snart 

n:aa Vinteris smelte 
for Vaarsolens Pil 

i den skælmske, gækkende, 
ustadige April. 

Er dit Hjerte ungt, 
luldt af Liv og Kiv, 
snart let og snart tungt, 

du ligner, mens Taaier:  
' 	veksler med Smil, 

:den gækkende, lokkende, 
ustadige April. 

C K W 

Regn- efter Behag 

Amerikansk Metode 

Kan man lave Regn? — Ja, men 
selvfølgelig kan der ikke laves Regn, 
hvor der ikke er Skyer. Imidlertid 
er Skyer undertiden meget hold-
bare og afgiver kun deres Vand ved 
særlige Indgreb, og her er det, den 
moderne Videnskab sætter ind. 

Men hvad er i Grunden en Sky? 
En Sky bestaar af en mere eller 

mindre tæt Samling, af overordent-
lig smaa Vanddraaber, men disse er 
saa smau, at de bæres oppe af Luft-
sti ømningerne. 

Elvis num nu tilfører Vanddraa-
berne Elektricitet, vil den nævnte 
Lulthinde forsvinde og Dreaberne  

nyde sammen, og 32f1 har vi Reg-
nen. Sari meget har !non længe 
vidst, men Mnaden at eleldricere 
Skyerne pan er ny og skyldes en 
Professor 	al  lie fra Hervard Uni- 
versitet, og paa deus Anvendelse 
til Regninageri arbejder ion Profes-
sor Ira Cornell-Universitetet i  Nttc-
York. 

— Metoden bestanr i al lade fint 
Sand løbe gennem en Tud, der 
staar i Forbindelse med en elektrisk 
Generator, hvorved der kan opnaas 
Spændinger saa -højt som op til 
15,000 Voh, Dette elektricerede Sand 
drysses nu fra en Flyvemaskine ned 
oven paa Skyen, og herved smelter 
Vendte i Skyens ovre Leg sammen, 
hvad der igen bevirker, at de lavere 
ligeende Lag ligeledes fortættes el 
Diaaber. 

Der vil beretter snart blive Brug 
for en Jagtlovgivning I Staterne, 
hvorefter man tam Lov til at jage 
de Regnskyer, som passerer de vand-
trængende Arealer. Nogen simpel 
Sag er Jagten imidlertid ikke. Sky-
ces Hastighed bevirker, al den skal 

" 1 od St Icke før den 

Il C 	h 	e n e. 
grsensning og er klar over, al ad-
skillige Skyer er altfor tynde til, at 
det lønner sig at jage dem, hvori-
mod tunge Regnskyer nok er Jag-
ten værd I 

,`'anse "oraar. 

Jeg ser, hvor Safter stiger 
i alle blanke Kviste, 

hvor over rede Tage 
en salig Himmel ler, 

og venter hver en Morgen 
at se alle Knopper briste 

og drømmer alle Nætter, 
at det store Under sker, 

at Vanrens Bølge kommer 
og sprænger elle Diger 

og bruser over Lande 
og drukner I sin Favn 

al Vintermulm og Kulde, 
— mens op at Floden stiger 

et nyfødt Blomsterrige — 
.1 Sols og &ammers Navn. 

— Jeg venter, og jeg drammer, 
jeg ser pas Knop og Kviste ; 

men ingen Bølge kommer -
og intet Under sker. -

Jeg ser I Almanakirer, . . . 
ja, det er snart den sidste. 

- „Kom Maj, du side, enildel -
Du milde! Se, det aner ! 

H. Boesgaard. 

Den ,,Utro" 
Skitse. 

11r. oe Tru Halling frembød 
Synet ne• et. Irkks14. Æg torYar.- De 
rir unge, eige.ridi 	eit nyde alle 

.1  'nue Verdens. (eeglere uden at be-
kymre Sig om, hvorvidt Pengene 
;ede daretil og de. sne begge gen 
ad; ilet vi! sigce-det var her den. 
gies-ir Digit:termini, um num karl 
kalde reet, vigte sig. 

TTr. 1Tali Tlallidg s a a bedre 
ed end Terri Lilli 	 et 
ecetellgt Fejlgreb fra Neturens 
gide ---- men det var samlait, ikke 
dermed sagt, rit lerir Lilli ikke 
ene-smuk: men ile. Halling var 

smukkere, merl sit 
ItruLtAle ilarne, tir '11*k'. 

retliniede mandige Tere,k ;  i hvert - 
blald sinuklære, end ...inli i Lteng-
kn fandt der foreneligt med Min-
:lens lijæriefred eller retiere, 
hun flygtede ubekendte Rivnlifig 
lers træske Angreb paa sin ret-
mæssige Ejendom., hans Hjerte. 

Formlen dette kendte hun, som 
dere kloge lille Kone. hun var, saa 
rodt de Mangler; rier =aske 
kunne heftes pan hende, som ideel 
Hustru,"  Ilvad Husførelse og lig- 

ne 
som denne Formiddag, da hun 
Avisen, i Anledning af en Dis-
Itussioa 'sin Kvindens Tridtrms4 
gen paa Mandens erhvervsmæs-
sige Onwatider, læste om det sin-
re Antal overskydende Kvinder, 
der ingen Udsigt havde til at bli-
ve gift, fordi der ikke var lige 
sart mange Mænd som Kvinder. 

Hun sars i Aanden- denneover- 
.11i-er-skare som en fjendt-

lig Horde tyde. de elegteskaber, 
. 	tree :ir en -  eller enden Grund 

var Mulighed for et "Angreb". — 
1Ived kunde der ikke.  ske; me-
dens han var borte-  hele Dagen 
i Forretningen 

Det var forgæves, Nans ved 
tidligere Lejligheder mangfol-
dige Gange havde forsikret., at 
foruden hende, var hans eneste 
Interesser udenfor Forretnings-
verdenen, kun Kinesisk Pereellain 
Og Bridge. Lilli mente, hun vidste 
Igaere Besked., eller havde Grund 
tel at frygte, et hun vidste bedre. 

Hem spekulerede' fim pare hvad 
fos, le I ige MR1ligh ede r 	faers. 
herre' Angreb, der lurede pie en 
smuk-Mands Vej. Der var alle de 
unge Piger, han mødte i Spor-
vognen; de unge Kontordame:, 
hun mente at vide, et unge Kon-
tordamer vin.  særlig Farlige; over-
alt lurede der Farer, der var de 
kvindelige Opvartersker I Klub. 
Hen og paa Itestaurntionerne, der 
var ElisperlitrieerlIV i lloghend-
lerforrel nIngerne og AvisuilKalg- 
g&e. 	LY« v i• uhyggeligt nt 
tanke pita. 

Men hun maatte indermine, nt 
til Trods for alt dette surt havde 
[fems tit Dato vist sig stent den 
mest eksemPlarieke 
Havde nitid husket tiendes Fed-
selsdag og deres Forlovelser oe 
Bryllupsdag, vidste :dild, DM Min 
holdt mest af binul 'eller haard. 
Nougat, -og gik aldrig ud med si. 
ne Venner Lordag Aften. 

En af deres bedste Venner af 
den navrotur neigungskreds var 
en Iiilledhugger, Peter Qedst, --
ikke murlaer af fer einre at der her 
var Tak om en af disse sørgelige 
trekantede- 

— Quist kom en d Degene np 
til Hallings re; lid Dem være 
ham behjælpelig med et lille Sele 
skab merl Dans, lian hægte lænkl 
nt nrranwre i sit ,nulier; som 
'den nbelreetie n rime reerkarl • 
han ven lem kunst.. Ikke' klo 
re dette uden hasnerterlig ,issi 
stanee. De skulde være 10 Præ 
Udi Gramirn'riritniedk *Rf:invitde . 
Souper :IL; kolde Firfriaknhiger 
paa en Muffe!, • havde lian lænk, 
sig. 

",leg vilde gerne have Ilet lidt 
fikst," sagt!? han: "det meste er 
ordnet, men der var ligt' el Par 
Ting, jeg gerne vilde liner Jer 
ril rit herlige mig med. Der  f. I 
meget fornøjelige Falk, der 
mer, I kender dr fleste, sindiageri 
dets nye Sagtere: n r• Familier 
Gerson rug saa den nodelilje, rod 
harmede. unge Pige, Dur vist hor 
truffet summen med fer,- 
hun spurgte I alt Feld retleder! 
Dag, om Du kern med". 

"Ilals  •  kommer sikkert merl 
Glæde," svarede Lilli; "men jeg 
vil kun være til Tieevier, jeg damt 
Fer Jo ikke." 

"Paseiar"
' 
 svarede Quist lijee 

teligt;'  "det bliver meget mere et 
rigtig hyggeligt lille Selskab end 
et 13a1; det gear ikke inor,, hvin; Du 
ikke danser. Jeg bor fartet merle 

alkonen og Inge . :ledne 
har malet en pragtfuld Liiiiristisl; 
Baggrund for mine kinesiske Lyg-
ter. Na. ...,Larvel" snu længe_ 
ses vi...forgen." 

Den næste Dag Kl. d, da Lilli's 
nye Deagt til Selskabet kom fra 
-Magasinet, fik hun Lyst til at 

prove den med det samme, Den 
var virkelig nydelig, fandt hun 
selv; den gav hende en sylfedeag. 
lig Slankhed, der glædede hende; 
da hun rar Har over, at hun 
Grundm lirke var saa slank mere, 
rom hun gerne vilde være,. aller 
ga:, ru: tit være. Hun vilde gen 
ind for at vise Hans den nye 
Kjole, hun havde bort, lian var 
kurninen hjem. hun listede gen-
nem -"Gangen, idet hun pris en 
barnlig Mirede tænkte at overg 
raske hane -- 

Iltu t horte hans Stemme inde 
flet Iferreværeleet, hen maatte 
sikkert være ved Telefonen, det 
vine kedeligt. Urin standsede 'uvist 
foran ' leiter], hun • havde næet 
Lyst til et vente med nt „over-
raske" ham til hvo var færdig 
med at tele:kelet-e..' Hun herte 
Iraner le, — sne en -Pavse — og 
sat,: 

"Du del ige, jeg elsker Dig" -
igen eis Pilyse. — 

"[engem ',lien, ja Lurdag. 
Glem del ikke, Glem det ikte. 
Nner og hvor 1/u vil. Elskede, 
og -- Ja, ja, pan Gensyn i Aften." 

Lilli herte hant lægge Horer-
roret paa Plads; hendes Hjerte 
Irink:de med tunge uregelmæs-
sige Sete, hun :tandede i korte 
hid'ige Dreg. e. Nu var det om-
sider kommen, dot hun længe 
havd.. ventet. og frygtet. T Ane-
vi, havde hult levet som paa Ran- 
d r af en :1fgrund, nu var Ulyk-
k e lemmen. Han elskete-  en an-
den; hun huede ja selv hørt ham• 
kalde hende "Elskede", hørt, at,' 
Min skulde træffe hende dienne 
Aften Ved Selskabet. -- Hue kom 
pludselig i Tanker om, at Quist 
lurede omtalt en redlutaret .eng 
Pige, om  havde spurgt, om lians 
kom med den Aften; det maatte 
være hende. — 

Taarene kom hende pludseligt 
i Delene, ny iniuuleivt rev ),in 

Døren ere f.) r hen forbi lians 
keer de sig grædende i Sn. 

— 
11:111 Sti eeed e en Iljeittik nide,  

Jes'  forvildet pag teende, Sart gik 
Tem hen og lagde vareeitte Ar-
mon ens hendes Nakke; nis'et Iet. 
dun  han tik Thi til at enorm-. 
luv: d  11,1- var hende geare imod 
rystede hun huns Arm nt sig med 
ret FICV3S1,`KE, ,.res var 'k-n-trist 
gen hendø imod, 

Hun Totulle 	paa ern (;snu 
tilekkeligt og  nut. i souugr 	lille 
greedehrle Ansigt op Imod ham 

"'Hvem - hvem vor der. nu, 
samt er det reltean rigtig, hvad jee 
nitid har frygtet, Du elsker te 
Anden. --- PS, jeg 	" 

"Men, min karre lille ligs' 
hvad er der .'nil -- lis id Jrit 
Iler — —." 

"Aah, Du skel Ikke prøve pig 
at nægte noget, jeg — jeg hort. 
selv her udenfor, jeg vilde 'ikke 
lytte, men jeg stind for, at 	at. 
men det er flet samme, nu, -• jeg 

selv, Du sagde -- 
fortvivlet Hulken brød hendes 
Stemme; hun rejste dg eg gik 
hurtigt hen mod fyrren. --

Pludseligt gik der et stort For-
stanelsens Senil over hans nor. 
viklede Ansigtstræk. — 

1Tnn ker hen eg greh eta 
-Wow. Lcari.i-hbus Arme. — 

"Aah 	 ulde Puf Det 
var blot, — her se dette Kort, 
rom Quist sendte mig I Morges. 
Det var nogle nye Dansenoder, 
jeg skulde skaffe ham til I Aften; 
jeg talte lige nu med ham og for-
klarede, -hvad jeg havde etaet ug 
at de blev sendt hen til ham. Der 
læs!" - 

Hun greb med skælvende 
1Taand det lille hvide Kort, han 
gav hende, og heste: 

`1Reere IL!, vil Du gøre mig den 
store Tjeneste, at kabe de af ne-
dennævnte nye Noder. leu kØ 
fås fat pan: 

"Du dejlige, jeg{ elsker Dig," --- 
"leardag Aften" — "Glem det 
det ikke, glem det ikke" — 
":1wptisk Shimmy" 	"Nalr 
og hvor Du vil, Elskede" — "Æh,  
iell:ornster". 

Du vil nok ringe mig op, ruter 
Du komoler hjeme og sige mig, 
om Du har fimet nogen af dem. 
l)in Q." — — 

".kah, Hans' Og jeg som tene` 
de; men det Ind -- 	med et 
nervøst, men lykkeligt lille SEMI 
gemte hun sit Flovede. ned hans 
Sladder. — 

-- Det var længe siden, lian 
itevde moret elg, emu .hun gjorde 
den Aften. — Ja, hun dansede 
endda 	til Tonerne af "I)u dej- 
liee, jeg elsker mit.- — 

B. P. 

' 	Ar burfor er D1s I ene daar- 

hg Iturner, Doktor? 
linegen: Aah, der var en Pa-

tient, som jeg først i Gear fik til 
Behandling, og nu I Dag er Vod-

kortunende død. 
A.-Det skal De ikke tage Dem 

Salt nær, maaske var Patienten 
død aiiigevel;  

1411011111 
1. risfatter!  Har Du t, 

nt D, bar giftet 
2. 

 
].rorfatter: Ja, jeg har bart, 

noget om, nt hen har faget sin 
Lesekreds fortioirlet. 



17.a brugt, men godt Island La( 

Dame cyki.'e 

cr 	tiggS.a.1_1_.1 	 udvalg  .% 	t absolut de te-isle Ksaliteter 
pngg-egnarr: i R . 	anbr‘aler leg ri h• er st kube Deres 1•Ireder hus 

saa 	en Pils enm ingen uden. Ban' t Yein og 65 megns niug gatsmøres 

Stort Lager af filtede. Hatte og 
Dem en gi,.; [lagte!' ved at ktf;:e Dete Farin kommtn 	 ag ligs Ti: 

2ing atoms forening . 
I 	t„. 

• 

• 
Na 1! Flyllehm og Forret 

mig. Jeg har del stente 
alle gingt,ste Mer.stre ilt 

ugere. Fer neillgt:g Pas- 

Kasketier. 11 ,  k g, tjene 

Jens Hansen. 

NI Arbejdsfa] ah! dot sirkesle 
derfor tjener De Dem selv bedst ved at helte det hos mig. 

Jens Hansen. 

Sengeudstyr og Sardiner 
køber De allid billigst og be.Ist hos 

}eng Yiansen. 

Njoletej i 211d ogi2omuld 
og alle andre Varer I Metermaal har vi el stort Lager af eg alelger allid 
billigere end de fleste. 

4  ens Y cc- gysen 
ffrifiotage, garn 

og Strømper er det en Selvfølge at De ingen Steder køber billigere 
eller saa godt som boa mig, derfor skulde De i egen interesse, købe hos 
mig. Desuden har jeg et pænt Udvalg I Børnebeklædning. 

,ens Sansen, 

Mønstrede og eta farvede i mange 
Kvaliteter. 

Hvidevarer. 
Glat; Bomuldslærred Ira 1,00 Kr, 
Ekstra 	do. 	1,22 
Vigtet 	do. 	1,18 
Ekstra 	do. 	1,35 
Shirting" fra 75 øre; 
Dowlas fra 1 Kr. 
artlfillidaliji«dg,DOwIrie halv, og 

Tii;ener 

Dynetøjer.. 
Elaiingen er en gonger-tg-ester. 

1 ca. 40 Aar har Jeg solgt Dynekaj 
og stoppet Dyner. derved optulas 
Forshiaelse al, hvilke Kvaliteter Dy 
neIrsj og Fjer, der er fordelagtige 
Brugen. 

VI anbefaler sol- og lysægte Dy-
nesalln, slidstærkt, Ijerlæt Bobler og 
damprensede Dun og Fjer. 

Køreplan. 
Rønne-Allinge-  Jernbane 

Søgnedage 
affrene-Nrindrig 

8,25 2,00  6,10 
8,42 2,19 6,29 
8.55 2,36 6,46 
9,11 2,52 7,02 
9,,26 3,09 7,19 
9,37 3,22 7,32 
9,45 3,30 7,40 

t) Løber kun Onsdag og Lørdag. 
Sandvig-Rem 

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

(tt (t (t 
11,20 10,00 4,20 8,00 
11,30 10,08 4,28 8,08 
11,4210,18 4,39 8,19 
12,00 10,34 4,56 8,36 
12,20 10,53 5,16 8,56 
1'36 11,05 5,30 9,10 
.,(?0 11,25 5,50 9,30 

j.) Løber kun Onsdag og Lørdag, 
tt) Løber ikke Onsdag og Lørdag. 

Søn- - og Helligdage. 
Rønne-SandvIg 

Fra Rønne 	8,45 12,35 7,40 
- Nyker 	9,02 12,52 7,57 
- Klemensker 9,15 	1,05 8 10 
- Rø 	9,30 1,20 8,25 
- Tein 	9,43 1,33 8,38 

Allinge 	9,53 1,43 8,48 
- Sandvig 	10,00 1,50 3,55 

Sandvig-Benne 

Fra Rønne 
- Nyker 
- Kleinenitei 
- Rø 
- Tein 

Allinge 
Sandvig 

Fra Sandvig -
- Allinge 

Tein 
- Rø 
- Klemensker 

Nyker 
- Rønne 

0,25 6,00 9,15 
0,32 6.07 9,22 
0,11 6,16 9,31 
0,55 6,30 9.45 
1,11 6,46 1001 
1,21 6,56 10,11 
1,40 7,15 10,30 

A,: Der simle her i Avisen om 
en Mond, der har haft eeigParn- • 

- ply 1. 20 Ane, 
B.: Saa synes jeg virkelig, det 

tg, var paa Tiden, han leverede en 
tilbage. 

1, 	g_. 

. :),fanti, jeg er fremmed bitr.lByen 
,g1(sinde lie ikke sige mig, iy,,,i 

. .  Fornrermeligi : A- „Min gode 

'tknne GatIo• hedder?" L- B. (hid-, 
.•-•-sig): -,"kg er ingen gM gd..ond, jeg 
!  

;,',,ier Borgmesteren!" 

Anholdt 
Paa t n Itundegaard i Sjælland 

tiltl,og sig følgende: 
grbajdsinand, som nein', 

befandt_ sig alene i Stuen, vilde 
bgnytte Lejligheden til at faa cn 
kkairasnaps. Elan tog Flasken ud 
al Skabet., sle.enktgle en Snaps og 
greb just Glasset_ for at drikke 
den. I det sasnme sprang en stor 
Hund, Som salig havde set paa 
ForbaredeLserne, ap paa hain og 
spændte ham med Poterne, saa 
lian ikke kunde fore Glasset til 
NIumign uden at. 'mis:elle sig for 
Hundens !tid. Denne glatte ej 
heller, at Manden satte Glast 
fra sig; han maatte da staa med 
det i Ilnanden, indtil Husbon-
den trandfe ind i Stuen: ogMan-
den blev saaledes sin egen An-
giver. 

Hun: Min Herre, Deres Mg- 
kabstilbud er en Formermelga 

imod mig. CIM straks, eller jeg, 
ringer rent 'Fjetteren og lader Dem 

.vise ud. 
Hang Skal - ',4?,11 -.--det op-

-:-. fattes som et Afslag? 

Fruen; Det ma3_ jeg sige, det 
er en ng'-delig Orden, De holder 
her i Lejligheden; og De., kaldC 
Dem if[f erskabsSt trePige" I 

Pigen: Ja, det er rigtigt;gnen 
det var for, jeg kong beir i Hu- 
set 1 	• 

,.. 

Den, der gemmer, til Natten -- 

Et muntert Selskab, bestaaenj 
da af Saeltsere, gjorde sidste Vin-
ter i et herligt Slædeføre en 
lille :rur ind i Bøhmen. Efter 
at nsøn hat de moret sig førtrzef-' 
feligg"Jierech e man sig til 'Hjem-. 
farten: Herrerne i den ene Siæ„g 
de havde varet. saa forsynlige at 
medtage flere Flasker Vin. For 
at km -disse over Gramser] uden 
at betale To!,i, fandt de p:•a den 
sindilie List at fylde den store 
Varmedunk, som de havde med-
taget til at varme Fødderne part, 
rig.:d ungarsk Vin. 

Som tænkt, saa gjort. Glade og 
inkat :ti, generes af nogen' Ibid- 

. ..iiibtakinand, naaede de 1.111'u' '  e 
Na sachsisk Grund. Lidt elTl r 
standScde de ved en Gies " 
gatard og 1 slutj,ede da stal s at 
preswc den lierømfe Vin. ',arme-
dunken . blev bragt op i Stuen; 
men hvem skildrer deres Ar-
bavseiat., th. de opdagede, at den- 

. ne i Stedet ror at agere  
gingcl den liflige Vin Kar fedt 
.ined -- varmt, Vand. • 	. 

. 	neg yar en slem Skuffelge, og 
• ingen kunde begribe Aarsagpirk, 

før (-'1ardskarlett 1 Glasstglhie. 
.gagralen loge. flaaden. 

n.rt, ..i. t-i. De, mine lier 
. gagde lian; "da jeg spændte 

stene fra, mærkede leg, ak 
.:'. res Vgaentedunk var ble 	N/ gen I 
',Ironi: derfor smed jeg dot køl& 
.. vand tid og kom varmt Vend 1 
-: Studefer' 

: Gaardskarlen havde trelejr
,jere del saa meget geSt1t fise t., 
.ffitenes, -men d.t-...es Glxde. os,  

i,_ Have yairrkst•L 'o'A•.'Iselick "it. 1  
..-41kone%, agefse et svært :11 _. 8,, 	, 

....11■- 

.11111111111111111111* ametenalig 

foraors ilds§10 
Vi kan i dette Foraar 

bevise følgende: 

Varerne er indkoht i rette TÅ 

Damekonfektion. 
Sorte Klædes-, Kamgarns- og Al-

paka-Frakker. - Kulørte Eskimo-, 
Særges-, Covercoats, Gabardine- og 

Kliedesfrakker. 

Kjoletøjer. 
Lageret af Kjoletojer er laer me-

get stort. Værdien af delte andra-
ger for Tiden mellem 8 og 9 Ty-

'sinde Kroner og er derfor meget 
omfattende. 

Bomuldstøjer. 
Til Kjoler og Forklæder, Dynebe-

betræk tn. rn. 

I næste Uge kommer de meget 
elterspurgte dobbeltbrede Bomulds-
tøjer til 2 Kr. atter pari Lager. 

Floneller. 

Gardiner. 
Hvide Gardiner al tvunden Garn. 

Udvalget omfatter 32 Mønstre. 

Duge og 

Haandklædedrejl. 
Dugedrejl 130 cm br., Kr. 4,85 m 
Haandkirededrejr 42 cm br. 1,10 ni 

Strømper. 
- Udvalget i Dame-, Herre- og 

Børnestrømper i Uld og Bomuld er 
meget omfattende i sort og kulørte 
Farver, Kvalitet og Priser, 

Uldgarn. 
Sort, grant, normal, hvidt, lyseblaal 
mørkeblaal," mørklilla og grønt. 

Sort og meleret Uldgarn 
pr. Halvkilo :3,50. 

Stoppegarn 
!Uld, Bomuld og Glansgarn. 

Trikotage 
til Nme-, Herre- og Børnebeklædn. 

tar `Olsen 
917essens 	2Idsaig. 

Allinge - Telefon 100, 

Chalotter 
er til 5 -1- 

Lyngholt, 

En Karl 
!Ogga, flink og paalidellg, 1. Maj. 

:11negnard i Re. 
Skram Tlf. 1, 

 

Tabt. 

 

En Kapsel til el Bilhjul er tabt 
paa Vejen Ira Hasle - Klemens --Re. 

Mulige Oplysninger bedes sendt 
til 

   

 

L, Delgren. Til Rats 75. 

 

Yak. 
Hjertelig Tak for udvis' Opmærk. 

somhed ved min Konfirmation. 
• Nelly Nielven, 

Østervang Olsker. 

 

531aa Nors 

 

afholder Mode I Sandvig Missions. 
hus Torsdag dan 3. Maj Kl. 8, 
Papirhandler Holm fra Nexø  taler. 

Alle velkomne. 

ER flink pige Pile 
kan fas Plads straks eller til første 
Maj hos 

Postassistent Wolf Sandkaas. 

7ein og Omegns 
Brugs forening 

afholder extraordlnar Oeneralfor- 

bos Fisker Emil Munch. 
Dagsorden: Pakhusbygning. 

Bestyrelsen. 

Smedelærlirig 
antages straks eller I. Maj. 

Smed E, Mogensen, 
Rutsker. 

En lille Enspændervogn er billigt 
til Salg samme Sted. 

Nye Cykler 
og Cykledele faas billigt hos 

Smed E. Mogensen, 
• Rutsker. 

Vort 

Kyllingefoder, 
del bedste for smart Kyllinger, 

anbelalea. 

isstage 

iSt$robuttforretning. 

:;J  Gulvlak, 
Lakfernis og Gnivfernis 
ekstrafine Kvaliteter som ikke 

klæber og ere stærke og glansfulde. 

Slrygefærdlge Oliefarver I Danser 
alle Farver, fortrinlig Kval. 

Terre Farver til Olie og Kalk, 
Olierevet Zinkhvidt og Blyhvidt. 

Emalielak, hvid og soul, f Danser. 
Lakker, Bronce, Brunolein, Mopolle, 

Flonevoks og Pensler 
anbefales. 

P. C. HOLM. 

Irlefr8 og Mollisigrirs 
Gulerothrfro og Rodbedefro 

i løs Vægt. 
Plrenegrres, god Blanding. 

florkdots Haohlshoss i  

Vort store Udvalg i Haveredskaber 
anbefales til billigste Dagspris. 

Urte- og Blomsterfro. 
Plamegrms. 

Allinge Kolonial- Sc 
Produktforretning 

:••••••••■•••«4  

Biografen. 
Søndag den 29. April Kl. 7,30, 

Ungt 
Stor, smuk, fransk Kunstfilm i 4 

Alder. Filmen er optaget I pragt-
fulde Omgivelser. 

nesis,""a91498~~a~ 

2arkfre 
er pari Lager og tilbydes til billig-
ste Dagspriser. 

Mist« %tantal. og 

Vrannttforretning. 

Gudstjeneste og Moder 

St. Bed. 

Allinge Kirke Kl, 2. 
Ols Kirke, Kl. 10. Skr. 9,30 

Søndag' Højmesse. 
Allinge Kirke Kl. 10, 	9,30. 

Ola Kirke Kt. 2. 

	

Trods stadig stigende Kopjunk- 	Intledleriis-Bal 

	

tarer kan vi  s.eIge  vore Varer til 	pen Christensens S.:. 

	

Priser, der ikke er højere end Pd- 	 Bestyrelsen. 
sure lov 5-6 Maaneder tilbage. 



Allinge-Sandvig 

Gymnastikforening 
paabegynder en Gymnastik Jer Da-
mer med Henvendelse til Skarns;  rr 
Clemensen. 

Gasapparater 
Et stort Pant, bedste dansk( 

apparater el pas Lager. 

iovrigt antNefek-s volt Laget at 

Køkkenuds 
Glas & Porcelatie 
Allinge Kolonial & Produktforrstn 

21firudtsfiarver 
med halvrunde Tænder — 4 og 6 
Leds — sælges Ira 1.nr:er og Prisen 
er lavest i 

Nordlandets 

Rugeæg 
al røgte Rode Islands Reds og ægte 
tværstribede Plymouill-Rocks a 25 
øre. 

Chr. Westh. 
Tlf. Allinge 28. 

-Alt 

tørre oglud- 

rørte'- ' 

Malerfarver 

Lak, Fernis og Pensler. 

?Muge Rutouint,  og 

T11. n. 13. 

En Andenkarl 
søges 1. Maj paa 

IlaadNtadgartrd 

Fodgrillosifir og Karl. 
En flink og paalidelig Malkefo-

dermester samt en yngre Karl eller 
stor Dreng, der er vent til at om-
gaas Heste, kan faa Plads til 1 
Maj pen 

Iliontlegan.rd i Rutsker. 

En 6-7 pers. Bil 
udlejes til enhver Tid. 

— Billige Priser — 
Dellgren, T11. Rutsker 75, 

Tømmer, Lægter, 
Paplister, Stakiltrrernmer, Brandsti-
ge'', Flagstænger, Tagspaaner samt 
51nehusvinduer o. m. a. er De bedst 
tjent med at bestille paa 

Klemensker Savværk 
og Maskinsnedkeri. 

Tlf. n, 13. 

.ar~essøn/~seipae~ø1. 

Endnu sælges ekstrafin 

efiofiote!de 
til 160 pr. Halvkilo. 

,Irtitinge goloufalr. i 
13rebuttferretliing, Iq enhver Tid billigt. 

Hullegaard i Re. 
	 Tlf. Sandvig 32. 

Forms og WOW befillj 

;•• ■ .tan P.a ls t.1 1. Maj 	 hvermisfialier østre Rosendalegaard, 	. 
; RJ1.-kir 	 Lye Sendinger til nye nedsatte Pri- 
. ser. — Kutilvalorer paa Skaft til 

Havebrug er irreel billige nu. — 

En Halvdreng I 	Alle Slags 

• I kan fas Plads til 1. Maj hos 
Klemens Maskinsnedkeri. - 	Avlsbruger C. Kofoed. 

Bøgeskoven Rø pr. Gudhjem. 

Raadhus Havemobler 
er nu pas Lager n 50 Kr. pr. Sæt 

Vadskemaskiner 
30 Kr. pr. Stk. 

an trias pas Piove uden Køjetvang. 

   

Cykler 

     

  

Et.  stort Parti ekstra gode 
Cykler er nylig hjennkcimmeTt 
og sælges til rneget bipige 

Priser. 

M. C. Fund], Allinge. 

 

  

• 

   

   

Allutge nye Modehandel 

   

  

D,),Ee- o. lin c l a tr. Sit:n3 Pr.ser. 
-Jens lia“sen. 

 

   

Som Udsyd 1ii kaillfoiler 

   

 

anbefales: 
Sned Inge-Ærter og Vikker 

Illondirtdmitorn Tikker 

   

   

Nordlaudets Handelshus, 

  

Overretssagfører 

fflojenen lfofoed, Rønne 
se, norlenkgncle 17. 

Inkassation, Dekumentskrivning m. m. 
,Trælles f Hasle Onsdag Formd, 

  

   

J. R. Larsens 

Gulvfernis 

     

 

er altid den bedste; den er hurtig-
tørrende og glansfuld. 

Prima hurtigtørrende GuIrlak, 

  

   

GRANOLA 

     

 

I Pakker er atter paa Lager. 
Prisen er billigere. 

J. R. Larsen. 

   

Xallelyst 
Roser i mange gode Sorter anbefa- 
les. 	Haveanlæg udføres. 

M. Kr. Kofoed. 
Tfi. Sandvig 6. og 47. 

   

   

Rugeæg 

     

        

        

..()•.!)3.:arsen 
ant,eia;er 

/Inler-Fernis. Beds'e Kvalitet. 
Tiirre lIalerfarver. Alle Katarer 
I'driirte ?Malerfarver 

'!ih. ng Henrik) Dasser. 
Zolkhvidt. 

Olierevet Ittylivicit. 
Tørrelse. Terpentin. 

Shellak rør oi2 opløst,. 
Vognlak. Mobellak. 

Hvid Einaillelak ' , ' 	, tre,. Danser. 
lirtrtigliirrende 

kalorie FanallIelakker. 
i Dsaset. Anvendelige Irl Lakering 
al bande Tror og Metaller, Isas i 

alle Farver. 
Sort Cyktelek I Danser. 
Hattelak, sort, bias, brun. 

Russisk Strygelak. Mørk Branoline. 
Nøddetrresbellse. 

Egelræsheitse. 
Mahognibeitse. 

Vandrevet Kridt. 
Islandsk Mos. 

Prima Lim til Snedkere og Malere.  
Tapetklister. 

llalerpennler I alle Slettelser. 
Limfarvennatrygere. 

Slepperier, Keinstrnalerpensler, 
Skrivepensler, Møllere, Fordrivere. 
Prima engelske SdnuNprietler. 

Aaringskamine. 
Smergel. og Sandpapir. 

anbefales i prima Varer til billigste 
Priser. 

Telefon Allinge 12, 

Alle Ndevilrer al: 
Kotøjre, Kogrimer, Næsegrimer, 

Portepe, Gilmeskafter, Esser, Led, 
Tøjrepæle og Ringe sælges fra La-
ger. Billige Priser I 

tiodhpflets 
15-16 aars Dreng 
som vil passe Kreaturer. samt del- 

Dæk og Slanger 
til enket 	it.ttv 	.se:. 

M. C. Fund'. 

Allinge. 

1111~illyll~: • 

Min Forretning 
l

yd fra D. D. foruden et rig. 
holdigt Lager af 
Cigarer og Tobakker 

omtalte 

I. Kl. Kolonialvarer 
Specialitet: 

KAFFES 

ti. Lund, 
Tlf. Allinge I I. 

og- & Papirafdelingen anbefales. 

1111.1111,1119 

(Vampe .Tovværft 
af eztru Kvalitet til Skagler, Tøm-
mer og Tøjr sælges meget billigt i 

firliaodgls iland818hus, 
Bil udlejes 

Norilhifiteis 

En Karl 

14154.G.AStiv 
koix9 

<E5r 	 rnst,n, i_aisitgar i /stort Udvalg. , 

piiLsja€, Iff•accsrie,r. 3Prim.a, 3E'orarb 1=Lim.€51i.eas Prisar. 

Helulden Gabardine 
lyse og mørke Farver 

— Kr. 35. — 

- Jytte.  

Prima Kvalitet Uldgabardine 
lyse og mørke Farver 

— 62 Kr. — 

!kappe 

Graa og brunmeleret 
Uldstof 

— Kr. 39,50 —  

Nititue 
Sandfarvet Klæde 	Pjækkert, ensfarvet kulørt, 39,50. 

ekstra prima Kvalitet — Kr..110, Melerede m. Lesderbesaeln. 59,00. 
Svære, bløde Stoffer. 

- 	 — 

Hellange kulørte Klædesfrakker 42 Kr. - Hellange sorte Ålpaccafrakker 27 Kr. - Hellange sorte Gabardinefrakker med Silkestikninger 59 Kr. 

Fine sorte Klædes-,, Ribes- og Gahardinefrakker med og tiden For haves i stort Udvalg - ogsaa i meget store Størrelser. 

Pigefrakker i .stoiste, Udvalg. 

Magasin du Nords Udsalg 
ved Victor Planck, Allinge. 



/i ETT 

thl w! Qcao 

Fineste dan" Fabrikat 
i >f, Kg Pakker, 

IC BORNA er bedst og billigst 

Alle Mennesker, 
som har set. hvorledes 

Alten — Forsøg 

med Spredere 

og Nedfældning 
In. ,ureVprr(11 -in 

	

u+ .,n 	_dl 	tisse 
11 11, I. ,‘11121/111e1S-Pri. M-urrilig er 
.1, ,  nor\ endigt ed fat Ajlen titt- 
it-agt 	(LA rette Tidspunkt. rig 
inder le gunstigste Vejrforli')1d, 
a; snu naturligvis til de rette Af-
tender 

Fos-sugene viser, at. den Ajle, 
jer udbringes i kumme, har 
pst. mindre Virkning end rien der 
;41briliges i April At 'udbringe 
Ven I ler, ry; ]disende Vejr er 
ensbetydende lettid et tretye:eligt 
Tab uf Kvit' aof -- Ajlens Veer- 
distof 	• der bleesse bart., d. v. s. 
rordaniper. Disse 	Forhold, — 
l'id,panktet o,; VejrfarhAdene — 
retter man sig ofte meget. lidt 
efter, del kan madske ogsaa I il Ti-
der vare wIllvendigt at lade an- 
dre Ife.nsvn 	.besfemmende 

I'dkorslers øf Ajlen, men dni. 
skul .61 erindres, 	saridmeme 
Hensyn ko,tcr Penge i Form af 
en mindre gni Virkning af  Ajlen, 
N; dm er Grund tit at  teenke lidt 
neer dette, al Peb:lødigheden \til 
Tit arbejde Illed Ajlen i Solskin 
fremfør i Regnvejr ..irte kun blive 
en eneget dyrt kold Behagelighed. 

l'alt 	kir man ved For- 
sug oml 1-mr., 	I:, :vabingen nf 

orner dens 
Spr. lining, 	•.1 	.!tr,t. rt.4 er 
Itnarinzi 
tie u Middel .1r I I' ›rsug i V., ar-
strd 1.,;.1 3 1..",yrsttg' i Tiodfrillt har 
Ajlen frembrap1 Filkende Mer
udbyl 

I ivedtmisiattentle Opstilling be-
tyder I - Alten ikke nedfældet; 
II-Atten nedhvider :, 1 Timer 
efter Spredningen; 	 ned- 
fældet straks. 

I 316 Foderenheder pr. Hektar 

11 188 

III 601 

Heraf frenigunr det, at Ajlen 
Skal itr..dfieldes og at dette Ar-
bejde skal udføres hurtigst inn-
lig efter Spredningen o; bliver da 
letalf med næsten 300 Foderen-
heder pr. Hektar: Ifolge Bemærk-
ninger til I;ty.-soget, er Ajlen 'løv-
rigt udbragt. under meget gan-
stig, ForhMi, dia vil sige i Gran-
s-1r sn-d hurtig paafolgende- 
Ib:gii, da 	 til Trods 
herfor kar givet' et udmærket Re-
sultat, kan man heraf skimme, at 
delt e Arbejde kiktaler sig endnu;  
b d •e, 	Ajlen' bliver ludk eo-j, i 
turg  og blres.:ride Vejr. 

Statens Itedskabstulvalg her 
iSoniamnen 1010 udfort en Række, 
!Prover ined forskellige Ajlespre-.' 
!der.,  n -offentliggjort BesultMlieril 

1tr.  • al disse PreVer i UCIValgdtd 
P retning, der kan købes ti 

gl,i...i'.(1-21en for en Krone. 
Dy,  Imildinand, der 1:Olier 

mie Tie lidng„ giver sid,. 
Kro - ur■elt. url. han Emir h 

1:nt. Ve LI 	ban 
trug og  Tudkob ar den rette Ajle- 

	

311E-2(1V1*. 	Del 	:1111 I) a ral. har jo 
ogsaa en væsentlig Indflydelse 
pas den rette og fulde Lidnyttlel-
se af-Ajlen, og bor derfor !dræn. 
frcs megen Opmærksomhed_ Med 
lidt IC,:tidskab til Ajlens. Indhold 
ag 1:genskaber, turde det værd 
nrllvsrudc for, alle, ;ri de 
Is! '1 - eller Vifiespreid‘re snarest 
hor afskaffes [lit erstattes ined de 
nyere Itorspredere, der fori'.• 
Ajlen jævn og bringer den i 
infarkt mulig Berorlag med 
tattfew 

Det betaler sig. altid at give 
Agt pria 17orsogsresillfaferne, hg 
;:in vidt :om Praksis tillader del, 
isa betaler 'det si,g ogsaa 	hand- 

	

le iller 	 ■ 	II vq1111-1((w. 
rk,4 Prrtls.is Itvr tidl ,0 

	

eller 	,;.-, dier  
Prak r 

	

t 	/, 

i 	 
BORNA giver lækkert Smirrebrad. 

Geleen Gramsphoner 

Billige 
%Priser. 

Borholms Ilellelabil Margarine, 
fremstille., behandles og;',opbevares, vil ganske uvli-
kaarligt forlange dette hesjilne Produkt til sine Maal-
tider. - - Alle Forretninger i Allinge-Sandvig sælger 

Bornholms Vegetabil Margarine. 

BORNA smager delikat. 

STRØMPER. 
Til Trods for stadige Prisstigninger er det lykkedes os at købe 

et PattiTgode Slrennperlitil meget rimelige Niger 

Sværtog stærk:Strømpe 0,88 
Ekstra svær ulden do 	1,80 
Stærk dansk do 	 2,25 
Fine engelske do 	. 2,65 

Moderne lyse og melerede Strømper fil billige Priser. 

Nordlandets Handelshus. 

BORNA er god! 

Nørre Flodis Gødningskalk 
losses i disse Dage 

og ekspederes fra Lager til billigste Dagspris. 

Nordlandets Handelshus. 

Galvaniseret Hegntraadsfletning 
til Hønsegaarde. Stor Sending af alle Bredder og Maalevidder. 
Denne sælges billigt, idet Dagsprisen er meget højere. 

Nordlandets Handelshus. 

Linoleums Taglak lir Paptagene 
er bedste Sort. Stor Sending i hele, halve og kvart Tønder 
samt i Blikdunke. a 12`/2 kg sælges til laveste Notering. 

Tønderne tages retur. 

Nordlandets Handelshus. 

Norges Salpeter og Chili Salpeter 
losses Fredag og Lørdag. - Af Chilisalpeter har vi endnu et 
Parti usolgt! — Alle Bestillinger udleveres gærne snart. 

Nordlandets Handel-shus. 

Køb Tapeter nu. 
I Allinge Papir- og Tapethandel ved Skolen, 

Lrffigte Fiona Tapeter. - Dansk Fabrikat. 
Forlang at se sove Provel-ner, 

Vi har i 	Mernt're og Furet tor cnhwet S Melt friser 1 A 0,M --3,CO, 
SLOT: 11,1,A1g  i Nist, eg Boder, 

Chr. Kofod. 

Jengettddhit 

 

7 

 

.9e RP6er 

naar 9e ke6er de bedste Varer. 
Vi forer kun solægte. fjertæt Nankin og Solarar 

samt prima Fjer og Dun til billigste Dagspris. 
Dyner eyee og stoppes gratis. 

91orb1nitbet inaberfAttf3. 

haves paa Lager og kan Jaas paa Ratebetaling. 

Stort Udvalg af Plinter i sidste Nyheder ni N iels,hlan-
sen og flere. 

Violiner. Mandoliner, Guitarer og Harmonikaer haves 
paa Lager til billige Priser, 

Sadvill Boghandel, E. Minima 
Tlf. :55. 

Rar, 
Vi 

 bar Eneforhandling 
q4  ,4P 	 at det ægte 

ZEPIN OEFORM 
Spar Penge — Spar Vitalt. 

Bemærk Varemu ekst. 

• - 

11. 

Nordlandets Handelshus,, 

Attedagen 
anbefaler vi os med et stort Udvalg af færdigsyede ilerrekite-
der og Arbejdstøj. 

Kulørte Habitter fra 42 Kr. 
Regnfrakker 	fra 23,rrt  

Vindjakker 	fra 9,0() 
Arbejdsbenklæder 6,50 
Amerikanske Overalls og Jakker. 

Nordlandets Handelshus 


