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„Nord-Bornholms Ugeblad"
trekkes 1 et Antal al nitratet 1730 Exempl.
eg forman pralerne Posteawall eller red
vore Bud t Allinge. Sandelg, Olsker, Ral-

akar, Re og KLIetemearr

„Nord-Bornholms Ugeblad"
/tor dut sbrste Udbredelse I Nordre Herned

girer last 1 ethvert "tein op egner sir derpr bedst til Avertering.

,Nord-Bornholms Ugeblad"
optiger garn, Bekendlpartlser af snarer Art
~som Rak Salt, foreningsmeddelelser,
Eitt" eller 4/ lysninger, Auktioner tue.

„Nord-Bornholms Ugeblad"
snigacu

her Fredag, Aan bestilles paa alle
Postkontorer saml Pall Bladets Kontor og
koster I Kr, halroarllp.

majsang.

Seddelomløbet I Riislander linact
op I eventyrlige Tal. Der vat iflg.
Finanskommlasarinlets0pgivelae ved
Udgangen al 1921 lidt over 11 Billioner Sovjelrublerl — men Produktionen var Hl. .Ec,motni3 Review•
steget til 450 Billioner ved Udgangen af 1922.
Tysklands Seddolmasse var I Marts
1922 forholdsvis inoderal, 121,000
Millioner Mark, man 15de Marts I
Aar vokset' ril -1',272,500 Millioner.
Østrig havde i Januar 1922 I Cirkulation 239,600 Millioner Papirkroneg i Mads 1925 derimod 4113,000
Millioner. — Ungarns Seddelomløb
steg i samme Tidsrum fra 26,000
til 7-1,000 Mill. Malk, medens Polens
voksede fra 239,000 ill 909,000 Milt.
Mark.
Maalt f Papir var Priserne I Rusland ved sidste Aars Udgang femten
Millioner Gange sag bøje som før
Krigen I
At den voldsomme Stigning i Seddelomlebet ikke har nogensomhelst
Forbindelse med en Stigning I Guldreserverne, belyses af den an te

Hypnotiseret ,afj
det svirrende Hjul.

Som man saa'r,
Skitse.

—x—
De engelske Lægeautoriteter beskæftiger sig i disse Dage med
nogle mystiske Sygdomstillælde,
der har vist sig paa Flyvepladsen ved Wimbledon. Sygdommen
ytrer sig ved, al en al Flyverne
for fas Dage siden, da han stod
foran det svirrende Propel pilt en
Maskine pludselig med et Skrig
sprang ind i Propellen og selvfølgelig blev knuse Dagen eller gentog
det samme sig, og en anden af
Aerodromens Flyvere mistede Livet
ved ganske paa s'arrinie Maade al
springe ind i Propellen. De to dræbte var ganske unge, liveglage Mænd
saaledes at Hypotesen om Selvmord
mutte anses for ganske udelukket.
Og da Ulykken endnu en Gang
var ved at gentage sig og kun blev
afværget i sidste Øjeblik ved at Føreren paa den Maskine, der skulde
starte, blev opmærksom paa, at en

For et Par Arte siden var jeg I
Beng Lo; en Familie, der bor
paa en Gaard i del nordlige Fyn
Det er et (ledigt Land, eg jeg
benytt ede den herlige Sommertid ril :II gus;
huer i Ugnen
En Eftermiddag, noget fer Solnedgang, befandt jeg mig sarded:s i \:n-lieden af en lille
Landsby
Alt var sen tyst og stille, Indtil e il pludwlig hørte en Vagn.
rl:r
medentlig mna vare hujet
ind fra d a Sidevej, kumme kørende bagefter mie. Lide «tier gesserede den feele Des ver ell EllspemcknyAn, hvori der und en
Mand. en Dreng og en Illle Prr.
]te hilste venligt god Dag og
var allerede et galt. Stykke hørte, div jeg merl e e. blev (!
pskriesnmet vid el lyde:let: "kror, kræ!"
Jeg Nan mig o.0 rig opdagede da
en Allike, der
Pea en Ledseolge lige ved Vejen, Lavkende
med Vingerne rel nikkende
med IT.ovedee elm ger den havde
-travlt med at hilse -f alle Kreef-

,••••

Papitpellge-Fdribliolleo.
The National City Barm of NewYorks kendte Statiker, G, P, Austin,
har titteudarbejdet en Oversigt over
Sedd, leristedelsen 138 Lande og er
kranme ril det Resultat, at det samlede S.ddelornkab i Aar er ca. 10
Gange sag stort som for et Aar liden. i Mange Lande viser kun smart
Forandringer. men I 5 Lande I Østog Central-Europa er Stigningen
desto voldsommere. 1 Rusland er
Seddelomløbet gasledes I Air c, 40
Gange sag elm' som i Fjor, i Tyskland 35 Gange, f Østrig 17, Polen
4 og Ungarn 8 Gange sag stort som
lur et Aar siden.
C lielv delen et de øvrige i Overdelen eidbr lallede Lande kan op;:rse Natgang t Seddelomlerbei, medens Resten viser mindre Opgang.
30 Lande, foruden de 3 næ, rite, eiser regien-lien en Nettoforøgelse pas
4 pat. i del Aar, som udløb med
Marts 1923,
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rig rere seerikte ckin, den faa
den ikke hjalp til at fure tearven Melere.
Jeg indtør! mig nn 1 Samtale
med Drengen og erfarede .In. nt
han hed Jørgen !+x var Son af
en Vejmand, urtap ham', der kerte Vhttrffirt,lrettt rfee vier ham sele,
te y 'havde fanget 11liken rz,z ranet
`en taa lam. I)en fulgte limit
over alf, ~le }Nit: emir om de
korte en hel illi Betel, fulgte den
med Vognen. Saa kunde don elgene sige "grel Dug" tig 'Thors er
sult.:n" og Rørre mango emne Kensier.
Jeg spurgte barre nu, arm han
vilde sielge den, og vtito hans rt
blankt Tokrone%tylrke, Iran Islev
ganske forskrækket. "Nej, nej, Jette,
v11 aldrig skille mig ved. Klage,
om jeg end kunde len nok sart .
mange Penge for ham!" rruthtet •
han rer trykkede Fuglen teet Ind
at.

et
idet Ikke vazree min
Heneige et, kefbe kerne Yndling';
jeg himle Wilt villet prøve hant,
og jeg forærede ham nu Penge>
no, hvorover han-blev meget gled.
Sen sneede jeg kant Farvel ogvan•

insforlfg forrialet,

Vær hilsel min So!
Guldproduktion 1 1922 var den mindsom Skyernes Mure har fængslet ;
ste i 20 Aar, nemlig 350 Mill. Dolvel mødt hver Viol,
lars, hvoraf over to Tredjedele blev
som spreder sin. Dalt udi Vænget!
Hver spirende Bregne,
- - sendt lit de loienede Stater.
hver lukkende Bøg,
Blandt de ca. 15 Lande, som 'fjor
hver kvidrende Lærke, ,
har bragt deres Seddelproduktion
hver kukkende Gag —
ned, er de skandinaviske Lande,
jeg hilser jer alle
England,
Holland, Svejts, Spanien,
med Sing • paa min Vej
I den unge, den lyse, den dejlige Maj I Czeko-Slovakiet, Japan, U. S. A. rn.
flere.
Og ved du en Mø,
En minche Stidning i Seddelomdu frem 10;- Alverden gad eje,
løbet noteres bi, a. i Frankrig, Paved Skov og ved Se
lien, Belgien, Bulgarien, Rumænien
der hildes de lønligste Veje;
Grækenland, Jugoslavien, Portugal
der hører kun Vinden
den EJ, som du svor,
og Brasilien.
der figlea paa Læben
de lønligite Ord.
Og hvem etaer imod
og hvem alger nej
I den urege, den lyse, den dejlige Maj?
Elith Reumert.

Kur,

91v mig en .domst,
mens jeg lever!

Giv mig en Blomst, mens jeg levei
og Øjet kan frydes derved.
Mit Øje ej skuer de Blomster,
du lægger paa Kislen ned.
Giv mig et Smil, mens jeg lever,
kom mod mig forstatende mild.
Neer føret man har laet mig i Graven,
sut Trænger jeg ikke dertil.
Elsk mug Imedens jeg lever
og Hjertet om Kærlighed her.
Har Døden først lukket mit Øje,
behøves del ikke mer.
e
Græd ikke over min Kislc,
de Tulrer ej bringer mig Fred.
Du maatte langl hellere sparel mig mangen Tum, jeg græd.
Saa stakket er Livet hernede,
rm, hvorfor forstaar vi det ej,
al Sol og af Smil at sprede
et Væld paa hverandres Vej.

pludselig blev aaa ,underlige og
stirrede stift Ind i Propellen, hvorefter Føreren øjeblikkelig standsede
Motoren, saaledes at Mekanikeren,
der sprang næsten samme Øjeblik,
slap med nogle alverlige Kvæstelser.
Det var alisaa klart, at der virkelig var noget paa Færde, og da
man hos den simrede havde en
en Mulighed for et las en Forklaring
paa Motiverne til den tilsyneladende
uforklarlige Handling, lverksaltes
en Undersøgelse med Bistand al
Englands mest fremragende Læger.
Den slimede Mekenikers Forklaring var lige saa lige til som forbløffende, Han sagde at han pludselig havde følt en utmodstaaelig
Trang til at kaste sig ind i den
snurrende Propel, og han havde
maallet give etter for Indskydelsen.
Lægerne er nu kommet til det Resultat, al de tre Tilfælde skyldes
den samme Svimmelhed, som griber mange Mennesker I store Højder og faer dem III at styrte sig
ud I Dybel. De tre forulykkede havde alle deltaget I Krigen, og man
mener, at de derved har pasdraget
sig saadanne Skader tor deres Nerver, al de ikke er sig set,/ helt mægtige. Da mester, hele F.}vepladsens
Personale er tidligere militære. er
der nu 'rufle! saatlanne Foranstaltninger, at ingen maa vise tig foran en snurrende Propel, men skal
forlade Maskinens Forside, ~ad
Motoren er i Gang.

Fra Uge til Uge
—0 —
Se I thryl lup.
•Skrædder og Hent ekviperingshandler Chr. Westh og Hu tr u
ken Mandag den 14. Mej fej,^ dere' Sølvbryllup.

over at se, at den Ikke var tange,
men tænkte rige ikke derover eg
gik videre.~eem• kom Fuglen isulillete
-re- tgegenge
safte sig paa Vejen ilet ved mig,
idet den udstedte sit "kræ. kræ",
Nu kunde 'jeg da begribe, at
den maatte v'a're tam. og undrede mig 1iss,jllg over, at• den senledes var kommen alene her ud
paa Landevejen. Jeg gik hen til
den, udstrakte. Ffaanclen og sagde: "Rom, Klavs," Den rakte
Hals og sera paa mig, men vilde
dOg ikke lade sig tage; da jeg
kom altror nær, floj den videre
Det gentog sig et Par Gange, ind
til jeg lanp,t, bnrie fra horte er
underlig, skarp Piben. Ved a(
frem opdagede jeg, at. Dreng
der sad I Vognen, havde N
sig om - c4*, takirakte Ha.
@jehlikkelig Ren Alliken ø
i stærkeste Feel Iteining)iggleen
til hans og satte sig paa hans
Haaud. Vognen korte nu ganske
langsomt, og jeg skyndte mig efter den for nærmere at betragte
dette Interessante Skuespil.
Drengen gjorde nu en lille Bevægelse -med ' den Heartd, paa
levilleen Alliken sad; straks fløj
den bort og satte sig paa Vejen.
Atter udstødte han den ejendommelige Piben, og atter fløj Alliken op paa hans Ilaand. Det
var virkelig forbavsende; — en
Fugle der' følger en Vogn uldeles som en Hund!
Inden thai endnu var mig nf
Syne, holdt Vognen stille ved en
Sidevej, beter der, tnntrent hundrede Alen fra Chausseen, lag et
lille, vel vedligebbld( Sled, omgivet af en- kulak Have. Drengen steg ned, medens de
to nndre korte ep'Ill Stedet.
De jeg kom nærmere, sag jeg,
at I■lliken: stod Pita Drengens
Skulder, men -jeg sut tigags, at...
tran var en Kraahling
hjalp, sig
frem ved 11j•INi a r
Hun kunde vel omtrent
ten Aar garnnul, ent hans Ansigt
var sail aakan
at man
straks .hlev ind'ragen degne
Heri gik ned i feerften ved Slden al Vejen, to er tier, eekeede,
en Del vitrie
degn beundte han at telukke, i en lille

set san megen Irrefast.LterliWted til et Dyr,
Da reg kom. 'hjem', tir>rtelte jeg
belefølgelig historien, og urin
Vens to smart Drenge blev sut
henrykte derover, at de bad deres Fader, om de matte knyr
Lov til meste Dag at luve over
til Vejmandens Hus fere et se
Drengen og den ejeeldne Fugl.
Faderen samtykkede, og den
følgende Morgen tal helg Farnl.
lien af S, -d. Dat. var EDI T1.1•'•1
paa Vognen, ug de vi korn fiete
dee_ Hus. hvor I Pyen- boede,
spurgte ti o.n, tran ee Iren9 unge
/Nine ikke kuni*de have 1.:yse til
et gode Turen mest. Forslaget
blev med filiede rnerituget, og igl
fornøjede :rukorn vi da til- Vejmanden, gen blev meget feren(leet over det uventede flesø&
Snavet Jørgen vons hints tamme Allike kom nu frem, og vi var
alle med retor fikede Vi, Ine til det
kærlige
Ilengivenhedsforhold,
som bestod imellem, de to.
leegen, :. ion 1:enge stiltiende
havde betragtet Drengen, der
hinkede out ved sin Krykke, men
gav sag fornuftige og beskedne
Svar, Und nu, om hen tillige med '
Faderen vilde følge med limn: ind
'i Stuen.
Imidlertid besaa vi andre linvett, i hvilken der herskede den
smukkeste Orden, og navnlig beundrede vi de forskellige dejlige
Bionister, "Dern sorger Jørgen
tor." sagde den venlige Kgm_
Fer god Stund efter kone ig en
aller ed med Fader og Snur 1-: !ter
at have nieleesogt Skeden i Jergene. Hofte, mente viten,
den.
mulig kunde fiellirede'S. Hat) vilde fra -nu af 'tage barn under 13ehandling mkri irteeting.
.Iorgens Ojne lyste. af Haah, og
vi var alt rørte, da vi rag Afsked
inc'd de vakre Folk..:
I Forrige Aar var jeg at ter Ima
Fyn og halede du den fllrekk
Dorgen gga rask omkring uden
! R rykke. Han er nu inenfirrneret
sagstegl snart paa et. Sendrterium
for at uddannes fil Skolelærer.
Iben er lykkeilie; og tevad har ban
:Ilt takke for sin Tykke? — Næet
um -liglied
Vorteerg sin Keeen4

tiet

1

Arvelighed
Skitse.

I er. Ilimme nf HerreviervIsel
del Der var Bal i Itu
II ten ;f11,11'11.LZI Ulkee'llde ztnt
/11(.11
havde trukkel
anden ene Maud med et lyst,
olen:erg .smigt ind I en afsidro
tiar, .,s.1 diskulcrcdc e•t. taller :III
en sagte, tin.]
I'I 1111911 hint
■
ligende Maa,te.
Ilseng, Du fortaar, jeg
iese ikke noget uden ni kinins.
indsrbygge det pat det nøje-gie.
tsar lyer gOrt Arveligt-red til et
Sigeisirs Jeg siger „flig, Du insin
Oinsruntliglieder girned r
12 Dig Illl<1 bynken Jramingst Jeg
har lig, sti hendes Slacks Og
nal j i, jr ■ il lade. lige ud tir
- rend en gammel Vons
I'c i
og sne videre, Da
:or.,t;larl I kt ilde Narre en 1J1yk1,:s 'al }gin e• Nig med en Snig Visse,
riser 11 -re en Skider, der
Snaluft int. line vil blive nojrigf.im
:out Nl•tml:reil, mulig værre, Arf-ehovt er uk.rænkelide;
Ii
rsr, - --"
13en :indse ulige-Mand var ojengsnlig Ikke 1:los ret for Humor.
a.S.:Iirtidet, Kre're
tisseg. Jeg krenderlSendes Moder
s. --fas^ reok -s- rift-; ja, _jeg bryder
ni) itske meget om hende, Men
' (Manne er isaget,• ganske for sig
ilran - --"
•' •
"Rim -vil ikke vare noget Dor
sig selv mange Aar, tro Du Mig.
Hun vil stinet kOmme til at se-sid
som en Kludedukke, koketterende og fnisende ligegont denne
illigldige Moder. For .seks :far sitkinsedvarede jeg. tings,Frank mod
at g,ifte sig med brøken :troy-Jor.
Lian fulgte min Advarsel; Og - vris.
glad .t11., hun 'Mei! liggemyr} Moderen," Du kenctin: sdredir:-.Nast som. 'Modne, sag : ,DUt ter. Fiarelskitses Skjulerg-S;Mdlieilon. fer? Ofrenes,
t tene sr"inir
re Lighed begynder int lismono
regns
ror. Snegl fest
BlornSterhesi
"Johann? - ligner-nmaSke sin
mOdee-nts
forsagde
-os:7de -toalge Mand, ..!'rnen..levad.
1." Istkesrell
.:113.g:nir, 5.1:i er
huti
"Men Sneen 'er netop, at Ka-- nikteren hænget- sag nole sammen med delte. Sfo.leren 'ser gan' ,..k; vis"-t. ikke San ilde 'ud raten der "
er' alle Tegners: paa. en- uheldig.
Km-akses i hendes Ansigt. Do •
Lo'gle, vurderende Ojtr?, den:
inry; Ir rls; •Iravesyge Mund den ors'imere, /ave Pande. Nuvel;,
i &rite- speeirlifs Tilfielde, skinles- alf (hase ar idierlen anser de.ungdosnirrslige Trrk nas flette
M,.r.,(1:;-.1;:::irde Univ.,• glatns ud i Smil. den lave- .flfill40.
les af yridefokle lokker;
rgirn .o's. .luerne gear..,_ ss; ah,
tilæ r " kel;amer. -tretop "Fru Jennings
inde re t -det :Nuttet Vrerelso.4 •st ek ured -i I loyedeS og
da ❑ f BasMg sio-I den Sarloverle
.unge Sliind ct. pjettlik ni ales.
ililt -- jeg sletl knæk,
• ""Din
kc )Tetsar pier Dig! g- Det er
ikke Fru Jermings, -- det er Johanne!.
Jeg Men den ivrige "Forkynder af
Ar szlighedenii Lovt sur. forsvundet 1 Muengdeit. -

S. n.

Agnes: Du var ikke til Mitry's 21frars FodselsrIngl
. Bodil. Nej,-titers. Ru ved
rh , hvor kedelig hendes sidste
21nars F-Sniselsdag var!

Lilly. Elvem forestiller det
Fotogrnfi?
Kargt', :Sak, en ung 'Mand,,
jeg liar kendt di Gang:
lian - Ser flot ud, 94;4.
ereldig smart,
Bartin: Synes
- Jeg
irør, jeg vir sks-ive til liernijsgu

sesgynligat er den, som «verst sidder.
sit 1 le lian teser Dr alle! Øjne
Kaldes han Hen/ding,
kaldes han Konge,
kaldes sit Lands Præsident synligst han sidder og Folkets Øjne
vogtende er
mod hans Højsæde vendt!

Bornholms Dampva keri

Ses 3ion.

Ti.

Ell P 1!!'g

'

negl

Uset Mængden sit Liv kan leve,
takle og fejle at Da kun zeuser.
Men den,
sninleCitlfiel np 0/..11 1..tliklet,
itihrei hans L.v taa si '
in blev -dog f3yide han bærer,
_
Ansvar for Folkets
Vel og dels Ve!

rarndeset
vertit s, roro tic,g liv
med megen Spænding at de s ordende Fædielandslorsvartre. 1hr lor
dem spiller del ea skar Rolle om
de skal Indrulleres i Hær eller Fraade
CinotTet ellgt Mariner er jo nok
Nr.1, Fodfalket og Atbeithltorperne
er de fleste ikke urer sag begejstret

TIIHælvten kun hans liv er hans eget
leve han man det som Led el Landets!
Vakler hans Fod
eller Fejltroad træder,
alle del ser og fælder sin Dnm.
ingen er skjult,
som øverst sidder ;
ingen har Meg',
som til Magien korn'

for, sae hellere Dunk eller kassabel,
selv ore utro uranske i øjeblikket
kan gas lidt ud over Værdigheden.

Fremtidsmusik.

1 Oaar korn den nye Rutebil, der
daglig skal besørge Forbindelsen
Rønne-Hasle-Alhuge-Sandvig,Rer-Ondhlem-østerlars-østermaDen senil blev Mlle( op over Landel, rie-Alinindlngen-Aarshalle. Den
Blod skel" han eje al ',andele Blod, stene Kolos, Omnibifen, lager sig
en Broder,
godt ud og er sikkert driftsikker.
som bæres af Tusinder Brødre,
Konkurrencen, særlig med Banen,
højest, fordi haft sit Folk forstod.
vil sikkert resultere i billigere BilOg bly sidder Dronningen
ved hans Side. letpriser.
delende mildt
- Den irarulhase Telefon aabnes
hans Sejr og hans Kvide. i Dag - for OlienIligheden. - De
aarlarige Eksperimenterfnger er endt
•Som Landets Lykke er deres Lykke,
med el gunstigt Resultat, og vi kan
er deres alter en Del al Landets,
nu for en Pris af 3. Kr. 50 øre Da
Og følsomt
Folkets Hjerte fornemmer, Forbindelse med Lyngby og del
øvrige Danneark.
Om deres belliser i samme Takt?
Konge og Drefifflt,g,
• vor Bioder -og Søster,
Maria Tudor
hør, hvad Folket
er Navnet paa den historiske Film,
har Sangeren sagt:
der er iscenesat efter Vfclor Hugos
berømte Roman og I pragtfulde Bil1 fældes Smerte
leder med Dilidens Kolorit viser en
vi fandt deres Hjerte.
Dronnings Kamp i Valget mellem
I fælles Glæde
var de til Stedet
'
Kærlighed og Pligt.
I broderlig Kreds vi samlet sladr
og hædrer vort Land i den Hyldest
Miehea Menageri
som bruser mod Kongen! Claard I

komemo-AlL4111

For Rugeis Enhed
i Kod ug Reidird
med fælles Kræfter
vt lølger efter
og bære- til Knneens geg Dronningens Hus
}bas HyLisst. isga Laudet hædrer,
nuai klosterligt
stiger dens Brus I
. .
(Af L. C, Nielsen
,Berlinske Tidendre.)
•
•
•

øger De en Pige, en Karl
eller en Dreng, eller mang.
ler De en Svend eller Lær •
ling en Fodermester eller anden MedhjasIP, bør De snarest aver,
kerer Nord-Bornholms Ugeblad
der hver Fredag bringes direkte ind
c.1700 Hjem og læses af sag godt
som hvert eneste Tyende. En Annonce her i Bladet vil derfor sag
godt - som altid bringe et. tilfredar
tikkende Resultat

dreserede Slanger og Bjørne, der
overalt vækker vild Begejstring særlig blandt Børnene.

Nye CyKler
og Cyliledele faas bililgt hos
Smed E. Mogensen,
Rutsker.

Fodermester
kan straks Da Plads paa

Kildesgaard,
pr. Tein St.

Allinge nye Modehandel
Dame- og Bramehalle. Smed Priser.
El]. efter Uldhandler. Jens Hansen.

zu

Altid faardig

Dahlsminde i Olsker

- fivrnlfl Irører ca, 9 Td. Land ønskes bylts! med
. cn større Ejendom.

P. C. Holm, Tein St.

50 tiilt. Knæte

Skoletornystro

K. F. U. K.

rages meget hIntrci.

A. Mundli.

i Sandvig. • Meste Torsdag den 17.
Maj Kl. 8.

Telefon nerdre 47.

Alle unge Piger er velkronne.

imil.....«14,•41
Biografen.

Yein og omegns
Srugsforening
afholder es iranrdnuer Generalforsamling Lørdag den 12 Maj Kl. 4
hos Fisker Emil Murch.
Til endelig Afgørelse af, hvad der
blev bestemt pas forrige Generalforsamling.
litev ty r el ■ e n.

Rugeæg
af brune Italienere er til Salg hos

Maler Nielsen.
Allinge.

Søndag

„Maria Turlor".

Spændynde his'oosk Simespil I 5

store Akter. Efter NS.c nr Hegns benrade 0, grog om den engelske
Dronning! KørlIgheddridrall med
Eablant. Et lengslende Skuespil med
mango historiske .5.Celler.

•

•

eir••••••••••Ake._

ANDEÆG
er til Salg,
Frigaard, Kirkebogaard.

En 1415 pers. 311
udlejes.

„3(allelysia,
Stedmoderplanter
i mange pragtfulde Farver,

øre

pr. Stk.

M Kr. Kofoed.

Tlf. Allinge 101.

Bil udlejes
dl enhver Tid billigt

Tlf. Sandvig 32.

GORICKE CYKLER
(Westoliales)
og flere andre gode Mærker, Cykler i originale Mærker fra 120 Kr .
Nogle brugtte Cykler med ny (Sum.
, l sælges meget billigt.

'Rios; 'Nielsens
Tlf. n. 81.

Klemensker

Tlf. n. 81.

Tjæring og Kalkning
Karl Andersen
Klemens St.

Sommer lej lig hed
31.
E r 111111e ined 2 Børn (11.8 Aar)
søger 2 møblerede Værelser med
Pension for Sommerferiers
Eventuelt 3 Værelser og Køkken
uden Pension. Nærmere Oplysninger med Prisangivelse. Billet nitid.
Sommerlejlighed tilsendes Bladets
Kontor.

Miehes Menageri

Slanger og Bjørne.

Allinge Kolonial- &
Produktforretning

Gode Materialer
Bunde s tl!et t Træsko,

Lørdag.

Hver halve Time Optræden
med

Vort store Udvalg i Haveredskaber
anbefales til billigste Dagspris.
Urte- og Blomsterfrø.
Pleanogrres.

Skotøjsforretning
anbefalet Udsalg al godt S:radi nl
st■ eget arnes Perser. Omsyet Stos.,
eg Reperarnmet fart De &bud gate
og solidt udleet,
Nye

Specia:. 'et Manchetlinned.

ankommer til Allinge
Lørdag den 12. Maj Ira 6-10
Søndag 4-10
Mandag 11-10
Tirsdag 10-Ib sidste Dag.

•
Erindringsliste... -;

Ds890989

k
Indleveringer
Ira AlIirtsre- Hr. Serber Larsen.
Sandli le: Fru Emma Didtiksen.

samt smag Reparationer udføres.

t/414,..4,d1@ti‘tet,4,4,ktiktfA

Borgmesterkontoret 2-4 Eftm.
Sparekassen 10-12 og 2-4.
Branddirektøren do.
Stempeltllfal i Sparekassen. 10-12,
Dampskibsexpeditionen, aaben ved Skibenes Ankomst og Afgang Tirsdag
og Fredag Efterm., Mandag eg
Torsdag gorm.
Distriktslægen 8-9 og 2-3.
Folkebogsamlingen paa Readhuseti
Udlaan hele Arret: Tirsdag 3-4, Fredag 7-8, Læsestuen hver Dag til K1.9
Hjælpekassen : Poefftds 0. Thorngren.
Kasserer Snedker Chr. Lind, Sandvig.
Jernbanest. er artben for Gods 8-12, 2.6
Kæmnerkontoret 10-11 og
Lune- å Diskontobanken 2-4 Eftm.
Postkontoret: SegneStage 9-12 og 2-6
Sognepræsten Tirsdag og Fredag 6-7;
Skandinavien-Amerlkalinlen:
Agent Otto Oornitaka,
Statsanstalten lor Livsforsikring ved Chr.
Olsen, Messen. Kontortid I--4 Ern.
Telegrafstationen 9-12 og 2-4
Toldkamret 8-12 Form, 2-5 Efterm.
Klemens Jernbanestation 8-12 Fm.
2-6 Eftm.
•

Rønne

i., ft - • ..1 cl? .N • ■■• ■■e !inre,
._aoder ge ssss r.s ry k 'Abbed.

Klemensker.

Alle devarer al:
Kotøjre, Kogrimer, Næsegrimer,
Fortone, Grimeskaller, Esser, Led,
Tøjrepæle og Ringe sælges fra Lager. Billige Priser I

Nordlandets lindelshlls.
Folkohogsaffiling,
Generalforsamling paa Ti r sd a g
Atten Kl. 8 paa Raadhuset.
Beretning. Regnskab. Valg.
Derefter Generalforsamling i Læsekredsen. og Foreningen .Bornholm", Allinge :Vi,

Vort

Kyllingefoder,
det bedste for smaa Kyllinger,
anbefales.

ttflittge ilolontrW
dc `;roDirttforretnirtg.

Orleire og Olomslerir8

Gulero&fro og Rodbedefre
i iLu.
Pirenegrres, god Blanding.

Nordlandets lindoishes,
Køreplan.
Rønne-Allinge Jernbane
Søgnedage.
hitions-18asaad•Ist

t)
E:ra Rønnez, e 8,2
835
5
8,42
Re
Tein
- Sandvig

9,11
9,2s;
9,37
9,45

2,00
2,19
2,36
2,52
3,09
3,22
3,30

6,10
6,29
6,46
7,02
7,19
7,32
7,40

S) Løber kurt Onsdag og Lørdag.
!laud
Fra Sands i g
- Allinge
- Tein
- Re
• Klemensker
• Nyker
- Rønne

(t
11,20 10,00 4,20 8,00
11,30 10,08 4,28 8,08
11.42 10,18 4,39 8,19
12,0010,34 4,56 8,36
12.20 10,53 5,16 8,56
12,36 11,05 5,30 9,10
1,0011,25 5,50 9,30

t) Løber kun Onsdag og Lørdag,
ft) Løber ikke Onsdag og Lørdag.

Søn- og Helligdage.
Niæons-apinfivic
8,45
Fra Rønne
9,02
- Nykel
- Klemensker 9,15
9,30
- Rø
9,43
- Teln
9,53
Allinge
- Sandvig 10,00

12,35.
12,52
1,05
1,20
1,33
1,43
1,50

7,40
7,57
8 10
8,25
8,38
8,48
8,55

SirsodvIg-Reane
10,25
Fra Sandvig
10,32
- Allinge
10,41
- Tein
10,55
- Rø
. Klemensker - 11,11
11,21
•- Nyker
11,40
• Ranke

6,00 9,15
6.07 9,22
6,16 9,31
6,30
9,45
6,46 10,01
6,56 10,11
7,15 10,30

Akit Grise,

engettdtqr
kaSer Billigst,
naar De fie6er de Bedste Varer.
Vi forer kun sølægte. fjertast Nankin og Bolster
»nat prima Fjer og Dun til billigste Dagspris.
Dyner syes og stoppes gratis.

son, 0 ;set 4 Uger rien 12 Ja. er
tit Sarg paa
Stalikezrinrel I Rutsker,

Amerikanske
Hattefarver
i

5 forskellige Kulører. Pris for
Glas med Pensel 150

9Inteblatibet iaubetou5.

J. B. I,:tr,en.
Flagliner.
Tøjsnore.
i fims,' de Mra1 il: Mele; vis.
ry.

Plisen bei)deliv.

P. B. ,Vazuis,
Se vort store Lager af

Uldmouseline

i fikse Mønstre og fine Kvaliteter for De køber andre Steder

Nordiandets Handelshus,

Sundheds-Kaffe.

RUE-Udsalg.
Vi kan i dette Foraar
bevise følgende:

fars i Allinge hos
Tlf. 11.

H. Lund.

9affel6idder.

Nordlandets

Trods stadig stigende Konjunkturer kan vi sælge vore Varer til
Prise r, der ikke er højere end Priserne for 5-5 Maaneder tilbage.

Varerne er indkebt i rette Tid.

Alt i

Damekonfektion.
Sorte Klædes , Kamgarns- og Alpaka-Frakker. — Kulørte Eskimo.,
Serges-, Covercoits,
rhardine- og

tørre og udrørte

Kludesfrakker.

Malerfarver

Den bekendte al Lægir anbefalede

Maltkafe fra (lir P. Hansen

2Ikrudtsfiarv er

med bah-rundt Tander --- 4 og 6
Leds — salg. s Ira Lager og Primen
er lavest i

Kjoletøjer.
Lageret af Kjoleløjer er laer meget stort. Værdien af dette andrager for Tiden mellem 8 og 9 Tusinde Kroner og er derfor meget
omfattende,

Lak, Fernis og Pensler.

Miner Rolontol, og
1roDuttførrttning.

Extrafin Vare.

Alle Mennesker,
som har set, hvorledes

Bornholms Vegetabil margarine,

fremstilles, behandles og/opbevares, vil ganske uvilkaarligt forlange dette hejflne Produkt til sine Maaltider. - - Alle Forretninger i Allinge-Bandvig sælger

Bornholms Vegetabil Margarine.

I smal Ds. 65 Øre, store Da. 100.
Benfri Sild,
prima Kvalitet. Prisen nedsat.
Anolsovis, Prima Kvt. nedsat Pris.
Sardiner" I Olie og Tomat
mange Priser.
Raget Lax i Daaser,
Hunurer. Fiskeboller.

Tlf. 12.

w•

.Si. »93. arsen
anbefaler
— --6-frr---=4ver--4:30-500=-550.
Specialitet: Ny hjentkommen
Portvin 375.
Madsherry prima Vare 300,

I Allinge Papir- og Tapethandel ved Skolen.
Lysægte Fiona Tapeter. - Dansk Fabrikat.
Forlang at se vore Prøvebøger.
Vi har i Aar Mønstre og Farver for enhver Smag. Priser Ira 0,35-3,00.
Stort Udvalg i Friser og Borter.

Chr. Kofod.

91ifti til Yoraaret
anbefaler jeg enhver at købe Deres Klæder hos mig, Jeg har det største
Udvalg og fører absolut de bedste Kvaliteter i alle gangbare Mønstre til
saa billig en Pris som ingen anden. Hard tages. For nøjagtig Pasning garanteres.
Stort Leger af Klæde, Hatte og Kasketter. De kan tjene
Dem rn god Dagløn ved at købe Deres Forbrug hos mig.

Jens Hansen.

Køb Deres Pinsehat hos os.
ki har det største Lager af moderne Straahatte til billigste Priser, En Del Hatte fra ifjor sælges særlig billigt.

WorbtanbeN Onubetonst3,

`frite til Xjoler og f)3luser
faar De bedst og billigst hos os.

Fine Mønstre fra 2,10 pr. m.

Nordiandets Handelshus.

Gardiner
bedst og billigst i

Nordlandets HandOlshus,

betræk m. m.

Ren Sygevin.
ITlavvradaphrte (græsk Portvin).
Prima lagret Sherly.
Extrafln tør Amontillado.
Fine Sauterne Vine.
Rinakvin.

Fine lagrede /Indefra Vine
350-450-550-600.
Faaborg Portvin.
•
Tokayer.
Kirsebærvin.
.
„
Gammelvin.

„
Sherry.
Hedvine fra 250 —900 Flasken.
King Georg, Ainsile,
Mackenzre, Stevarts.

Whisky

Cognac blennesy, Meukow, Robin.
Cognac 1 billige Varer I 1A og Ift Fl.
Alle Slags lakerer baade

orginele og danske,
Rerings Sherry Brandy
i hel og halv Flasker.
Ægte Werinoutk
Hollandsk Genever.

3. S. CarUit
Telefon Allinge 12.

En yngre Karl,

Et stort Parti bedste danakr Gasapparater er paa Lager.
løvrigt anbefales vart Lager af

Floneller.

Køkkenudstyr,
Glas & Porcelaeln.

Mønstrede og ensfarvede i mange
Kvaliteter.

Hvidevarer.
Glat Bomuldslærred Ira 1,00 Kr.
Ekstra
do.
1,22
Vimet
do.
1,18
Ekstra
do.
1,35
Shirting fra 75 øre,

Dowlas ha LK.r.

Bomuldslærred, Dowlas halv- og

hellinned til Lagener.

"lampe Yovv(erfi
af eztru Kvalitet til Skagler, Tømmer og Tøjr sælges meget billigt

Nord lande ts Handelshus.
Alle Slags

llaveredslaher

nye Sendlnger til nye nedsatte Pri-

ser. — Kultivatorer paa Skaft til
Havebrug er meget billige nu. —

Nordlandets Hondelshos,

Allinge Kolonial & Produktforretning

Som ildsæd lil grunder
anbefales;
Snedlnge-Ærter og Vikker
illandindskorn Vikker

Nordlandets l oodolshils.
Overretssagfører

$ojesen Xofoed, Rømt.

Dynetøjer.
Erfaringen er en god Læremester.
I ca. 40 Aar har jeg solgt Dynetej
og stoppet Dyner, derved opnaaa
Forstenelse af, hvilke Kvaliteter Dy.
netoj og Fjer, der er fordelagtige i
Brugen.
Vi inbetaler sol- og lysægte Dynesalin, slidstærkt, fjertæt Bolster og
damprensede Dun og Fjer.

Gardiner.
Hvide Gardiner af tvunden Garn.

Udvalget omfatter 32 Mønstre.

11ortaaseada 17.

Inkassation, Dekumentskrinial m. a,
Træffes f Hasle Onsdag Formd.

J. B. Larsens
Gulvfernis
er altid den bedste; den er hurtigtørrende og glansfuld.
Prima hurtigtørrende Gnivisk.
11~01.514~1^1~
Endnu sælges ekstrafin

efiofiolade
til 160, pr. Halvkilo.

Ødeuge goiontata og
Duge og
3robuttforretning,
Haandklædedrejl. res‘„,"~"relliA~
Dugedrejl 130 cm br., Kr. 4,85 ni
Haandkitededrejl 42 cm br. 1.10 rn

Strtimper.
— Udvalget I Dame-, Herre- og
Børnestnamper I Uld og Bomuld er
meget omfattende i sort og kulørte
Farver, Kvalitet og Priser.

Raadhus Havemøbler
er nu paa Lager a 50 Kr. pr.

Sæt.

2>adskemag Rifler
30 Kr. pr. Stk.
kan bu pas Prøve uden Købetvang.

Klemens Maskinsnedkeri.
Tlf. n. 13.

kan Ina Plads paa

Dynddalegaard f Re. ,

Gasapparater

I næste Uge kommer de meget
efterspurgte dobbeltbrede Bomuldstøjer til 2 Kr, atter part Lager.

Fiskerand, Fiskebudding.

A uuanas I Skiver og Stykker.
Bennuls Leverpoetej
med Tæller I Danser og les Vægt,
Prisen nedsat.
Allinge
,a2R

.Egte Portvin til 250— 300—

Køb Tapeter nu.

Bomuldstøjer.
Til Kjoler og Forklæder, Dynebs-

Uldgarn.
Soli, groal, normal, hvidt, lysebleat
ineikebiant, mørklilla og grønt.
Sort og meleret Uldgarn
pr. Halvkilo 3,50.
Stoppegarn
!Uld, Bomuld og Glansgarn.

Trikotage
111 Dame-, Herre- og Børnebekleadn.

`Chr tlsen
Iflessens

2ldsalg.

Allinge — Telefon 100.

Gulvlak,
Lakfernis og Gulvfernis
1 ekstrafine Kvaliteter som ikke
klæber og etc stærke og glansfuldt.

Strygefærdige Oliefarveri Daaser
I alle Farver, fortrinlig Kvit.

Terre Farver til Olie og Kalk.
Olierevet Zinkhvidt og Blyhvidt.
Emallelak, hvid og coul. I Daaser.
Lakker, Brorace, Brunoisln, Mopolie,
Bonevoks og Pensler
anbefale..

P. C. HOLM.

HATTE
.

Ca. 100 Stk. fædige Xjolcr!

4

Stort

ark

Udvalg

Billige
Priser

haves pda Ll.:vi
k..
Frotte . Shabluiv.
Zephvr. Foutird in ni
Fzurdige Bomuldskjoler 5.85
Færdige Bluser og Nederdele.

Kulørte FlotielsIllus e t 4 8).
uldne Nederdele 4

Magasin du Nords Udsalgved Victor Pleanick.

Det Største

favnla i

Hatte

ALLINGE

i ›IsK9 Pakkar.

:

.1<ti:orte

NCIRDLANDIc ,
HANDEL-MS

Fineste danzk Fabrikat

Vailv■

1.1 billige Priser linder De I

Nic. Kofod.
Skr/eddeil og I ferreekviperingsforreinin g

er altid ilet sIrkesle oobilNste,
derfor tjener De Dem selv bedst ved al købe del hos mig.

Jens Hansen.

i
Intet irosfer ns mere, end

naar en klog Mand begaar. tn
Dumhed, fordi vi net* er blelige til al gøre ifgri
'ffth r.
irsx*Kes

Bordvolisdug
' r. ni. 300.
p

Prima amerikansk Kvalitet. 120 cm, bredt, hvid Bund
med blaat Mønster.

Delte, at kunne andvMre,.e.r
'den Negl; der giver ns denrette
,?1
.70
rs-tairetse af Nydelsen.

Planek.

Sengeudstyr og gardiner
køber De altid billigst og beist hos
j

Del, der mest, smigrer, en
Kvinde, er at vide sig eisket,uden
'at man har Mod til at sige Itendo
nwildsat at Tavsheden ik!det
tke varer evigt

ertå Xansen.

bORNA. er gpdl.!

Tøjr, Grimer, Legerer, Es, Led og Tøjrepæle samt Reb i alle
Dimensioner anbefales til billigste Priser.
Allinge Kolonial & Produktforretning

Herrelingeri

Magasin du Nords Udsalg
ved Victor

Alt i Kædevarer,

Det er Nlrendenes Skyld, at
.Kvinderne ikke kan lide hver'andre.

:

J

J

i største Udvalg.

Coul. Manchetskjorter med extra Manchetter 590.
Bløde hvide Piquellipper 0,50
Kulørte ensfarvede Sokker 0,65.
Sportshuer fra 2,35.
Sorte Bindeslips fra 1,45.
fra 1,75.
Kulørte do.
Bløde kulørte Hatte fra 6,50
Seler til voksne fra 0,95.

__Manctielknapper pr. Par o,30.
m. m.

STRØMPER.
Tii Trods tov stadige Prisatigrlinger er det lykkedes es al kube
et Partigode Strømper:ni meget rimelige Priser.

_Svagir;og staerk Strømpe
ulden do
Stærk dansk __ do
Fine engelske do

Ekstråi svabr

0,88
1,80
2,25
2,55

Moderne lyse og melerede Strømper til billige 1->dser.

Nordlandets Handelshus.

Den Dag en Kvinde ikke lun
set sis Elskede; .1,4.:ti:;igter hun
midens selv den mest
.som
,forelskede Mand kun betragter
Dagen horar
hvad lians
Kærlighed angaiir.

Denne sælges billigt, idet Dagsprisen er meget højere.

Nordlandets Handelshus.

tioolgoms Taglak til Paplagene
er bedste Sort. Stor Sending i hele, halve og kvart Tønder
samt i Blikdunke a 121/1 kg sælges til laveste Notering.
Tønderne tages retur.

"
11"...11".10191~
15•11.~.1.
111.
1.
1~

Arbejdsitøj.

MK
Vi har et velsorteret Lager i Arbejdsbenklæder, Jakker,
Bluser, Overals. Skjorter i Flonel, Zephyr og Dowlas. blaa
Kitler, hvide Benklæder= og Jakker, uldne Benklæder.
Prima blaat Maskintøj.
Alt i gode Kvaliteter og meget billige Priser.

Magasin du Nords Udsalg
ved Victor Plattek,

ved Victor

Plaeck.

og alle andre Vater i Melermaal har vi et stort Lager a! cg sælger altid
billigere end de fleste.

,end XanJen
47rikotage, Iarn

En Mand giver, -hvad lian
kan Undvære, en Kvinde hvad
hun selv Man savne,

og Stromper er det en Selvfølge at De ingen Steder køber billigere
eller saa godt som hos mig, derfor skulde De i egen Interesse købe .hos
mig. Desuden har jeg et prent Udvalg- I Børnebeklædning,

ens Yansen,
Naar man vil skrive om
,Kvinder, burde man dyppe sin
'Pen j ilegnlmen og stro SsAn,
InerfugTesberv pas Papiret,
;Ditlerot..)

Nordlandets Handelshus.
treillwaller~~~11."....

Magasin du Nords Udsalg

Njoletoj i 211d og 153omuld
Hvor indskrænket en Kvinde end kan viere, saa forstaar
'hun altid det inderste i Kærlig
:hedens Vresen, hvor intelligent, eu
'Mand saa er, begriber han aldrig
mere end Dalvdelen,

Galvaniseret Hegntraadsfletning
til Hønsegaarde. Stor Sending af alle Bredder og Maalevidder.

Vi har det store Udvalg i Bindeslips, Sokker i Uld,
Bomuld og Silke og Manchetskjorter, hvide og kulørte. Motorjakker i alle Størrelser.

En smuk Kvinde lever lige
sari meget uf en grini, guru er
timulfuld Maud af en 'ruelse.

Beklæd Deres Gulve med

FLOORTEX
BILLIGT OG HOLDBART
da det ikke tager Skade af
Fugtighed. Vand og Svamp.
Pris pr.
Meter

75

— Punktlighed — siger Lud
vig den lide — er .Kongernes
Herlighed.
1. Grest:'(Ved et, Bryllup):De
passer Ølt sammen de Nygifte,

synes De ikke?
2. Gæst: Unægteligt. — Hun,
c 1' "G rres-Ertke",- og hnn
!We2
getarinner", ' '

forhandles a

Magasin du Nords Udsalg
ved Victor

PI*nek.

