;._11

• ,

_ø.,. •

111gehlad og Annoncetidende

.

-

Ansvarshavende Udalvor:
Otto 161oruttaka. å Telefon 71.

Tor Allinge-Mundvig.
Gadhjenå. tasterlars. Rasle

Trykt 1 ~neo Rogtrykkcrt
Oplag en. t500 11-:kNoturlanrr

Olsker, Rutsker. Ro og Klemens.

Nr. 74

_

Alm. Annoncer 10 Øre pr. mm, etterf. Gange 8 Ø.
Forrettlingsmin. 8 å<

Fredag den 31. Maj

Annoncer og lokal Slof man vier,'
senest 2 1.),47,e for ilfadet utiviar.

i Yra griennesfiets Liv for Wundrede Yusinde A'ar siden
9 den grønne Slim,.
0 grønne Skov, jeg sidder sort
en Fremmed her i Huset,
hvor fordum Dag og Nat jeg kom,
af Sang og Duft beruset.
Jeg ved ej selv, hvordan det gaar,
men ak, jeg mærker næppe
den fine Duft, der om mig staar
fra Bukkarblomstens Tæppe.
Og Gøgens Kuk i Krattets Dyb
og Droslens Sang foroven de visne Blades vimse Kryb
og Vindens Sus i Skoven.
Jeg sidder som en fremmed Mand,
hvor jeg engang var hjemme . .
min grønne Skov,
min Ungdoms Land
jeg kan dig ikke glemme.

—o—

Cirkus. Manegens friske Savsmuldduft og den ramsure Lugt fra Dyrene giver tilsammen en ejendommelig hidsende Duft.
Mest bidrager vel nok Manegens
muntre Børn til at forherlige Cirkusstemningen. De har da ogsaa
deres eget specielle Væsen, Blodet
ruller varmere og hastigere gennem Aarerne, der er kortere fra
Ord til Handling end hos andre,
lettere til Graad og Latter.
— Ikke desto mindre er det en
Misforstaaelse, naar mange mener,
at de muntre Ansigter leger og
gøgler sig gennem Livet. I Virkeligheden kræver vel ingen Gerning,
saa myreflittigt og jernhaardt Arbejde Aar efter Aar, som den at
tilegne sig Tricks, der skal faa
et Cirkuspublikum til at le eller
gyse nogle Øjeblike.
. . . Alt dette var der næppe
nogen, der tænkte paa i den sensationstørstige Storby, da det omrejsende Cirkus „Columbia" rammede sine Teltpæle ned paa Udstillingspladsen.
Det var Premieraftenen.
Inde bag Forhænget herskede
der Travlhed. Kun Dyretæmmeren,
Carlson, syntes ikke at havde
travlt. Han slentrede rundt i sin
sorte Uniform, der var udstyret
med sorte Galioner. Under Navnet
„Dyretæmmernes Kongen havde
han i de sidste Aar fulgt .Columbia" med sine imponerende Løvenumre. — Han var en smuk Mand,
høj og slank, med et ravnsort,
bølgende Haar og mørke gn istrende
Øjne, der skød Lyn, naar noget
gik ham imod.
Henne ved Indgangen stod den
lille Lassokasterske Annie Clayrie
og lænede sig op mod sin smukke

brune Hest, alt medens hun med
fulgte .Dyretremmernes

Øjnene

usynlige Hænder . . . Og inden
Publikum faer Tid at tænke, staar
Dyretæmmeren og lille Annie
frelste udenfor Buret.
Mage til Bifald er aldrig hørt
i nogen Cirkus — aldrig havde
nogen set en saa dristig Leg med
Døden . .
Men næste Aften var der sket
nogle Ændringer i Programmet.
Der var kommet en ny Linedanserinde, og lille Annie optraadte
ikke med sin Lasso i Løveburet,
Og en Maaned senere hed Cirkus ,,Columbia's Lassokasterske
H. 8.
Mrs. Carlson .
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Der er altid noget poetisk over
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Kærlighed i Cirkus,
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De forskellige Fund af Kranier
og Knogler fra Menneskets forhistoriske Periode har sat mange

Penne i Bevægelse Verden over
og sat manges Tanker i den stærkeste Svingning. Hundrede Tusinde Aar tilbage i Tiden arbejder
vor Fantasi sig nu, ikke mindst
efter Fundet af de Kranierester,
som man mener fuldkommengør
Darwi ns Teori om Menneskets Udvikling fra en heijerestaaende Dyreart, fornemmelig en Abeart. De
fundne Kranierester, som man efter Stedet i Australien, hvor Fun-

Konge'. Saadan havde hun staaet
Aften efter Aften, uden at han
anede det. Hun beundrede og elskede ham, men der var aldrig
nævnt et Ord om Kærlighed mellem
dem, og mangen Nat havde hun
grædt sig i Søvn, fordi han syntes kold og uden Følelse.
Men der var endnu en, der fulgte
Dyretæmmerens Færd: det var
Linedanserinden, den skønne Zigøjnerske, Maritza. I hendes kulsorte øjne glimtede det faretruende.
Han skulde tage sig i Agt. Hævn
maatte hun have, en blodig Hævn,
thi han havde med Foragt afvist
hende, da hun havde tilbudt ham
sin Kærlighed. Situationen var
efterhaanden blevet saa spændt,
at de gamle erfarne Artister Mand
og Mand imellem rystede paa Hovedet, idet de mente, at det maatte
ende med en Katastrofe.
Premieraftenen stod hun lænet
op til en Teltpæl, næsten synligt
dirrende af Had. Med et gled et
djævelsk Smil over hendes smukke
Ansigt, hun havde faaet Øje paa
den lille Annie og opdaget, hvem
hendes Blik dvælede ved. Nu var
Tiden til Hævn inde, og nu var
pludselig en Plan født i hendes
Indre.
Hun skyndte sig ind i et lille
Oplagsrum, stak en mystisk Gen-

Vor Inddeling af Aaret har endnu
tydelige Spor af gamle Tidsregningsprincipper ved den store
Rolle, Maanen spiller. Paa vore
Breddegrader indretter vi ikke vore
Festligheder efter Fuldmaanen,
selv om det endnu ikke er lykkedes at fastlægge Paasken efter
praktiske Principper; den er stadigvæk afhængig af Maanen. Men
naar man betænker, at de primitive Mennesker altid har valgt
Natten til deres Sammenkomster,
forstaar man Fuldmaanens praktiske Betydning. Ganske særlig

det er gjort, kalder Neanderthalmennesket, menes jo at være det
Led, som Darwin manglede for
at have Bevis for sin Udviklingsteori.
Ogsaa Tegnernes Tuschpenne
er kommen i Bevægelse ved disse
Fund fra fjerne Tider, og ovenfor
bringer vi saaledes et Billede, der
viser, hvorledes en Tegners Fantasi udmaler sig i Livet paa Jorden paa den rid, da Neanderthalmennesket levede. Man ser disse
Abemennesker i Færd med at
genne en anselig Flok Tykhuder

— Elefanter, Flodheste og Næsehorn — ind i en Indhegning. Formodentlig tænker Tegneren sig,
at disse Dyr har været Menneskets Husdyr dengang.
I al Fald giver Billedet et ret
godt Indtryk af en Periode, hvor
Livsbetingelserne for Menneskets
Forfædre var strænge og faldt
nøje sammen med hele den Natur,
der omgav dem. Men Intilligentvæsener har Neanderthalslægten
altsaa været. Og det maa da i
det mindste være os en Trøst.

stand ind paa Barmen, og med
et triumferende Smil paa de skønne
Læber vendte hun tilbage. Folk
skulde faa en Sensation, hvis Mage
de aldrig havde oplevet . , .
Cirkus var fyldt til sidste Plads.
Musiken spillede op, Klovnerne
væltede rundt i Manegen, Børnene
jublede, medens halsbrækkende
Præstationer og muntre Løjer
fulgte Slag i Slag.
Lille Annie syntes at være Publikums Yndling. Bifaldet ombrusede hende, naar hun smilende
lod sine Lassoer flyve. Med et
behændigt Kast kunde hun trække
en Rytter af Sadelen og binde ham,
saa han ikke kunde røre et Lem,
og uden at blinke standsede hun
med sin Tryllesnor den forskrækkede, herreløse Hingst, der prustende for rundt i Manegen, saa
Savsmuldet rejste sig i Skyer for
dens Hove.
Programmets Sensation var
gemt til sidst, og da var det Carlson, der spillede paa Publikums
overspændte Nervestrenge.
Manegen var omgivet af et solidt Jerngitter, og indenfor tumlede Carlson dodsforagtende med
tre vilde Løver. Ovenover det
aahne Bur promenerede Maritza
cigaretrygende paa en gyngende
Publikum gyste, og
Staalline .

ved en Reserveudgang stod som saa mange Gange før — den
lille Annie — skælvende, medens
hun fulgte den, hun elskede, med
tindrende øjne.
Under tordnende Bifald luskede
til Slut de to Løver ud, medens
Carlson kærtegnende strøg den
tredie, den store, kraftige Nero,
med Haanden gennem den buskede fjernt fra Indlandsisen kæmpede
en haard Kamp for Tilværelsen.
Manke.
Annie grebes pludselig af Skræk Aarets Middeltemperatur var da
aver Maritzas Adfærd. Hun saa omtrent 50 lavere end nu. Der
hende famle med Cigaretten og var da Aarstidsskifter som nu,
en mystisk lille Genstand . . . og blot med den Forskel, at Vintrene
idet en lille spruttende Genstand var længere og Somrene korte,
falder, river Annie Døren op og men sandsynligvis ret varme.
Overfor Tropernes paradisiske
staar i et Nu indenfor Gitteret
nogle Meter bag Nero med sin Tilstande maatte der hos de Grene
af Menneskeslægten, der bosatte
Lasso parat.
sig
i klimatisk daarlige Egne af
Der lyder et Brag som af et
Jorden,
opstaa Krav om Klæder
eksploderende Kanonslag . . Carlson trækker sig blegnende tilbage, og Boliger, Krav, som de, der
idet han holder den spidse Jern- blev i Troperne, blev forskaanet
stang foran sig . . . Nero snerrer for. Ejendommeligt nok har mange
af Raseri og Smerte, krummer lavere Menneskeformer som Ildlænderne, beholdt deres Nøgenhed
sig til Spring og . .
Publikum er lamslaaet. Saadan og Mangel paa Boliger, til Trods
et Nummer har ingen nogensinde for et ugunstigt Klima. I SydAustralien og Tasmanien hersker
været Vidne til.
I samme Nu springer Nero — et Klima, som er betydeligt værre
for at sønderrive Dyretæmmeren, end Nord-Australiens tropiske
men hvad er det? Midt i Springet Klima; men dette har dog ikke
giver det et Ryk i Dyret og det medført nogen Forskel i Beskyttumler til Jorden, sum grebet af telsen overfor Vejrligets Luner,

forstaar den, der har været Vidne
til de tropiske Maaneskinsnætters
fortryllende Glans, fuldt ud dens
Betydning for Menneskehedens

ældste sociale Forhold. Poesien
aabenbarer i sit Væsen saa meget af det ældgamle, at Maanens
poetiske Betydning uden videre
er indlysende, blot ved en udviklingshistorisk Betragtning; det
samme gælder Foraaret. For Tropernes Mennesker spiller Aarstidernes Vekslen naturligvis ingen
større Rolle; men saameget vigtigere maa den have været for vore
Forfædre i Europa, da de ikke

Det viser sig, at den - simpleste
Form af Klædedragt er ops taaet
af Impulser, som oprindelig ikke
har haft noget med Beskyttelseshensyn overfor Kulden at gøre,
men maa være opstgaet skim Smykker og padle! Bedækning af Kroppen med seksuelle eller andre Hensigter for Øje.

Sangens Betydning for
vort Folk.
—o—
Sangens dragende og oplivende
Magt er af vore Digtere beskrevet
baade i Poesi og Prosa, — intet
virker saa oplivende paa svage
eller trætte Nerver som virkelig
smuk Musik, og intet saa beroligende paa vore Smaabørn, som
naar Mor nynner eller synger ved
Vuggen. —
Vi danske ejer en herlig Skat
af Sange ligefra Kæmpeviserne og
Folkeviserne til det 19de og 20de
Aarh und redes Digteres dejlige Vers
satte i Musik af geniale, danske
Tonemestre.
Det er ofte sagt, at det danske
Folk ikke er nogen syngende Nation i Sammenligning med vore
Naboer mod Syd eller vore skandinaviske Brødre. Dette er en uHgtig Paastand. Ganske vist findes
der en stor Del Mennesker baade
herhjemme og i Udlandet for hvem
Sang er ensbetydende med den
sidste nye ,Schltiger', alle disse
Revue-Viser, som gaar hele Jorden
rundt; men der findes dog ogsaa
.Gud ske Lov" endnu mange Hjem,
hvor vore gode danske Melodier
dyrkes.
Radioen spreder nu daglig til
de Hundredtusinde danske Hjem
alle vore lystige og sentimentale
Viser og Sange, og Interessen for
at hore virkelig god Sang og for
selv at synge er i levende Vækst
i vort Folk. Derom vidner den
stadig stigende Tilslutning til vore
Sangforeninger, hvor Sangerne
Aften efter Aften møder trofast
op til Sangprøver og med Kærlig.
hed og Iver gør et ærligt Arbejde
for gennem Sangen at skabe Glæde
for sig selv og andre, samt KorDirigenternes Higen efter Sammenslutninger og Højnelse af Sangens Millieu.

81' Xjem.
Ordet Hjem betyder for den
ene det Sted, som ligger Hjertet
nærmest, den Havn, hvorhen man
tyr under Livets Kampe og Skuffelser, sikker paa at finde Trøst,
Hvile og Forstanelse. For den anden vil Hjemmet maaske kun sige:
En nødvendig Station, hvor man
spiser og sover og klæder sig om.
Naar Hjemmet føles som et
saadant blot og bart Opholdssted
i Stunder, hvor ikke noget andet
og mere underholdende frembød
sig, saa kan man være sikker paa,
at der har været en Mangel ved
den daglige Omgangstone.
Forældrene, og især Moderen,
har ikke formaaet at skabe en
Helligdom ud af Hjemmet, en Følelse, som er noget af det mest
dybtgaaende i Menneskers Hjerte,
ganske uafhængig af ydre Kaar.
Det er tidt om smaa beskedne
og lavloftede Stuer, at de uforglemmeligste Minder og de kærligste Tanker samler sig, hvorimod
Livet under de store Former kan
lade Hjertet koldt, fordi der trods
al ydre Glans savnedes det, der
giver Næring til Hjertet og Følelsen.

Bisam Yelsen.
-0En elegant Privatbil, tørt af en
livrdderch Chauffør, standsede
udenfor Josef Wolmuths Pelsvareforretning i Joachimthalerstrasse
i Berlin, Ud at Bilen steg en ældre,
soigneret Herre og en ung, smuk
Pige; de gik ind i den for Øjeblikket mennesketomme Butik. Hr.
Wohlmuth viste sig bag Disken
og bukkede dybt; han saa, at det
var fine Kunder, der beærede hans
Forretning med sit Besøg.
— Jeg ønsker gerne at købe
en Pels til min Datter, sagde den
fremmede Herre med en velklingende Stemme og et venligt Smil.
De kan tænke Dem, min Datter
er i Dag blevet bestjaalet for sin
Pels, da hun var ude paa en Biltur og selv kørte. Lige midt paa
Unter den Linden skete det; min
Datter forlod Bilen et Øjeblik for
at lægge et Brev i Postkassen, og
da hun kom tilbage, var Pelsen,
som hun havde ladet ligge i Vognen, borte. Det er forfærdeligt!
— Ja, det er uhørt, sagde Forretningsmanden. Man kan aldrig
være forsigtig nok.
— Min Pels var meget kostbar,
faldt den unge Dame ind. Jeg havde
fanet den af min kære Papa. Og
nu kommer det jo an paa, om
han vil købe en lige saa fin Pels
igen, da jeg har været saa "for
sigtig . . Hun gav sin Ledsager
et skælmsk Blik, og han strøg
hende paa Kinden.
— Du har dyre Passioner, mit
Barn.
Derpaa vendte han sig til Hr.
Wohlmuth og sagde.
— Vis mig, hvad De har at
vælge imellem.
Wohlmuth bukkede endnu en
Gang dybt og gik efter en BisamPels, en af de dyreste, han havde
tilbage fra Vintersæsonen.
- Aa, den er henrivende! raabte
den unge Dame. Den er endnu
pænere end den, jeg før havde.
— Hin, mumlede den gamle
Herre. Hans Blik gled fornøjet
over Datterens slanke Skikkelse,
Pelsen passede hende ganske udmærket.
— Papa, tiggede Pigen med en
af Iver skælvende Stemme
Den gamle tav.
— Denne Pels er sikkert dyrere,
end jeg har regnet med, mit Barn.
— Jeg er i dette Tilfælde villig
til at sælge til en meget billig
Pris, forklarede I ir. Wohlmuth.
Det er en Model. Jeg kan sælge
den for 1300 Mark.
— Papa, bad den unge Pige
endnu en Gang og vred sig henrykt foran Spejlet.
— Ja, der er vel ikke noget at
sige til den Pris, sagde den gamle
Herre saa.
Han tog sin Tegnebog op og
begyndte at tælle Penge op; men
de smaa Sedler syntes ikke at
strække -til; han lagde dem ned
igen og tog en Tusind -Mark Seddel frem, og Resten betalte han
i 20-Mark Sedler.
— Tillader De, sagde Hr. Wohlmuth og greb Sedlen med de fire
Cifre, at jeg sender Sedlen ind i
min Bank til Kontrol. Det er et
Forretningsprincip. Banken er her
ved Siden af, og min Piccolo vil
være her igen om et øjeblik.
Køberens Ansigt var forarget.
» Det er uhørt" mumlede han og
slog sig saa ned i en Kurvestol.
Straks efter kom Piccoloen igen.
Sedlen var ægte.
— Tusind Tak, sagde Hr. Wohl•
muth. Hvorhen maa jeg sende
Pelsen?
— Ingen Steder, svarede Kunden brysk, samlede Sedlerne sammen, stak dem i Lommen og gav
den unge Pige Ordre til at følge

sig; Hr. Wohlmuth havde kun et
at gøre: at hænge Pelsen paa
Plads igen.
Henimod Aften samme Dag
standsede en ung Dame sin Bil
udenfor Hr. Wohlniuths Forretning. Han genkendte den unge
Pige fra om Formiddagen.
— Papa har ikke haft Ro for
mig, lo hun, da hun kom ind i
Forretningen. Og tilsidst gav han
efter. Her har De Pengene. Og
saa lagde hun de samme Sedler
paa Disken, som havde ligget der
om Formiddagen.
— Mange Tak, mange Tak,
sagde Hr. Wohlmuth, kastede et
Blik paa Sedlen for at se, om
den havde samme Nummer som
den fra tidligere paa Dagen, og
det havde den.
— Jeg tager Pelsen paa med
det samme, bo Pigen. Papa bad
mig gøre Undskyldning . . . Og
saa gik hun . . Og snart gled
Bilen ned ad Joachimthalerstrasse.
— ——
— Hvad siger De, raabte Wohlmuth inde i Banken. Men, De har
jo kontrolleret den samme Seddel
i Formiddags!
— Sedlen i Formiddags var
ægte. Denne er falsk, endda en
daarlig Forfalskning, Hr. Wohlm uthl —

49-rit &rdsfiifte
Kødkontrollen.
I Anledning af Argus' Indlæg i
sidste „Nordbornholm" ønsker vi
at udtrykke vor Tilslutning til hans
Ønske om at faa flere Skatteydere
til Kommunen, og vi skal her paapege det uheldige Forhold, at flere
af vore største Hoteller drives af
Folk, der ikke er Skatteydere her
i Kommunen.
Vort ærede By rand bor i Fremtiden gøre Bevillingen afhængig af
Helaars-Ophold her i Kommunen.
En ny Bevilling er paa Trapperne.
Lad os faa en ny Skatteyder.

Hr. Redaktør.
Anledning af den noble anonyme Artikkel i Deres Blad for
24. ds. bedes De venligst optage
følgende:
I den af mig udgivne Køreplan
er alle Togtider rigtige. Dampskibsselskabet ,,Østerseen's Fartplan er optaget ganske som Selskabets Bestyrelse har anmodet
om at faa den.
Redaktionens Bemærkning, angaaende Køreplanen, tillader jeg
mig at betragte som en — daarlig — Vittighed.
4: for Optagelsen.
Med Ti
Allinge Jernbanestation d. 27 Maj 1929

H. P. Kofoed.

Hr. Kofoed synes at være uvidende om, at den Slags Tryksager
ifølge Lov skal være forsynet med
Trykkeriets Firmanavn og kan —
hvis Anmeldelse sker — idømmes
Bødestraf. Vi ønsker dog ikke at
være Anmelder, men nøjes med at
notere den begaftecle Fejl og overserStationsforstanderens Slutningsbemærkning; derimod har vi bedt
„Flere Læsere' udtale sig om de
andre Punkter i Stationsforstanderens Svar og modtaget følgende:
Stationaforat. Kofoeds fareplan.
Til Hr. Stationsforst. Kofoeds
overlegne Indlæg skal vi tillade os
at bemærke og oplyse, at har
Dampskibsselskabet „Østersøen'
forlangt Planen optaget saaledes,
er Fejlen selvfølgelig Selskabets;
men det hele tyder paa, at Selskabet overhovedet v11 have "saa
lidt so ni muligt" med Forstan-

deren og hans Køreplan at gøre. 18latelea boter Ø Denuarrbassea :fra
Den komplette Mangel af Annon- trentl iermatorflationett paa 41111mitr,
cer fra vore Hoteller peger i sam- Ilar irn, Zillobt4 mob at Stomitinnen
me Retning.
'til roboer gib bar 31et til et ~dalr
At østersoens Fartplan ikke 2ebningente,
er optaget i Indholdsfortegnelsen,
Stubtes P. $. eelftet,
maa vel betragtes som et nobelt earbDift bar ef ttelitiateRnea
tavl
Modtræk fra lir. Kofoeds Side; tSeeitliera tit at hiat 5118gretainq aben
men er ikke hensynsfuldt overfor Ret til tlbflengning
(hedt Totte.
Publikum.
Vor Paastand med Hensyn til
4
Trykfejl i Togtiderne er rigtig se blot Hverdagsplanen : Sidste
—ø—
Togs Ankomst til Sandvig er trykt
_Lykken
er
hverken Gods eller
2030 i Stedet for 20?0. — HelligGuld",
har
en
af vore Digtere
dagsplanen: Sidste Togs Ankomst
til Allinge er trykt 2023 i Stedet sunget, og at det er saaledes, bekræfter Livet for os Geng paa
for 2020.
Gang.
Ergo havde vi Ret.
Det er ikke Rigdom, der brinflere Læsere.
ger Lykke, nej, ofte er Lykken
mere tryg til Huse i de lave Stuer
end i de høje Sale. Hvis Velstand
og Rigdom kalder det taknemmelige Sind frem hos Mennesker,
Dmpsk. „Hammershus", da er meget vundet; men hvor
der siden det nye Selskab overtog ofte ser vi ikke, det modsatte er
Skibet har ligget i Neg° og gen- Tilfældet, dette, at Mennesker krænemgaaet omfattende Forbedrin- ver mere og mere og dog ikke
ger, saa det nu er Island til at tilfredsstilles, hvor meget der saa
rumme et betydeligt Antal Passa- end naas.
Da er det velgørende at finde
gerer, er nu færdigt og afgaar i
Morgen Kl. 10 fra Nage til Allinge. Modsætningen, det nøjsomme, tilK1. 12 afgaar det herfra til Stubbe- fredse Menneske, som har fundet
købing (se Annoncen), hvorfra det de rette Livsværdier at glædes
„G r
afhenter et større Selskab, som vil ved.
tilbringe nogle glade Dage paa
Bornholm. De medfører eget OrHvad Haisnaver
kester, der Søndag, Mandag og
Kan Indeholde.
Tirsdag giver Koncerter i Palmehaven, og returnerer Skibet herfra
Det er ret almindeligt, at Søfolk,
Onsdag Nat.
naar de fanger en Haj, sprætter
Til denne Skibets første Prøve- den op for at se, hvad den indetur under det ny Selskabs Ledelse, holder. Ved Øen Mauritius fanmedtages ogsaa Passagerer herfra. gede man fornylig en Haj, der i
Fredag d. 7. afgaar _Hammers- sin Bug gemte Resterne sien Hund,
hus' atter i Lysttur, denne Gang en Ged og andre Bendele. En
til Tyskland, hvor et Rejseselskab anden Haj havde et mere uhygskal afhentes. Dette kommer her- geligt Maveindhold, nemlig en Portil Lørdag og returnerer Mandag. temonnæ med fire engelske GuldBornholmere kan benytte Skibet stykker, nogle Dollars, en Diaog opnaar derved en billig 4 Da- mantring og Resterne af et Kærges Berlinerrejse.
lighedsbrev. — Under Krigen
Om Lørdagen gaar Hammershus gjorde man iøvrigt den Opdagelse,
til Rønneby i Sverrig, med born- at Tyskerne i Amerika fragtede
holmske Goodtemplarer og retur- Handelsskibe, der skulde forsyne
nerer Søndag Nat.
den tyske Flaade med Olie og
Senere skal Skibet gaa i fast andre Fornødenheder, netop genRute Allinge—Simrishamn.
nem en Hajmave, idet man i en
Vi ønsker at Heldet maa følge saadan fandt — Skibspapirerne
„Hammershus" under den nye Le- fra et Skib, der var afsejlet fra
delse.
Amerika med denne Kontrabande.

De rette hiveverdler.

,fra 2lge til 2lge.

Allinge og Gudhjem Boldklub
ukæmpede i Søndags en Kamp
paa Banen i Gudhjem. Gudhjemboerne vandt en overlegen Sejr
paa 10 Maal mod 2.
10 unge Mennesker
fik i Fredags ved Retten i Allinge Bøder for ulovlig Jagt.

Allinge-Sandvig Huaflidaforening
udstiller paa Søndag de i Vinterens Løb forfærdigede Genstande. Vi anbefaler vore Læsere at se
denne Udstilling — særlig de unge
— og vi tvivler ikke om, at mange
vil faa Lyst til at begynde et Kursus, naar de ser, hvad der kan
laves af nyttigt Haandarbejde for
smaa Midler.

S8ger le eg Livslefiggerekel
flat ben gamle Gytte hrIge4,Inifier ile
?lbgang OUT erei Qjrnbom forbisot,
bor
e funbet et var 0JaIolkber, tital
qet mere potitift Røbe eller tBal, tjat
5De Rreaturet tit Sate etter pif Ze
tabe jaabanne, bor Øe fanet nne Barer biem, paratager te 5Dent Neparatiuner,bar te fladet en ne aortttning —
bourban fral aott faa jan bet at vibe,
bøia te ilte averterer i bet $lab, fem
vietelts laf rå
„Iterbarraboim«
!rejes af alle i 91orbre terteb og er
betl'« et fortrinligt VInnonceldab.
1 5enb Sere5 Wimmer til „lRael»
botobolio", Zetefon Plffinge 74,

Vi beder indtrængende de averterende indløse vore Indbetalingskort, da vi har store Udgifter og
maa betale Postvæsenet forud for
hvert Kvartal.

bebanblebe i TolOajja følaelibe Saner:
ermhip ffloniebtinjninlinea Meen.
Reb an `.1.lerelaing.
Tit IltalTittltnwninith for YlflinaeE.- anbnig ftenualgw, terition 'Bløden.
a
og De gavner det
Eupplenitt Gad
danske Landbrug og
?lubr. fra tqnlabruger Ole 8oeliblen
Industri og skaffer
ane Ilbfltitning øf fienbvititileit ntibe•
Arbejde til Landets mange arfalebea.
I beictsIøse.
ran ernnidomitern6 skesne onbrog
Qing. storioeb om 'iflnbetfe tit VII•

...-----'
"'Ken danske Varer

etrailbbolefirt

batia Viften. glrbtoae4.

With. fin 9N1rnr `21r11M1itin4ubbnIg
um ZinnbrAe til «I levere ett4in lit

Fest- og Bryllupssange
leveres billigst fra

Allinge Bok,tiykkeri.

Njertelig Yak
fur al Velragelse ved vor kære
Moders Sygdom og Begravelse.
Pas Familiens Vegne
Karl og Margrethe Hermansen,

En drægtig Kuie
er

til

Allinge -Sandvig Husflidsforeningb

afholder Sondeg den 2. Juni Udstilling paa Christensens Sal Kl. 4 Ulin. Der bortloddes en Sogriesstol samt et Søgræsmøblement hestaaende al 2 Stole, I Bord og 1 Sofa.
Foredrag Kl. 5 Eftm. — Entree 35 Øre.
Paa Indgangsbilletten er to Gevinster.
Bestyrelsen.

Salg
Skovly, Rutqker. Tlf. 54 x.

20 N, 2 Milapo[18rs grise
er til Salg.
Smedemester Dich, Klemensker.

Lærredsko
med og uden Raagunnni i hvidt
og graat haves paa Lager i alle
Størrelser til smaa Priser.

Lysttur til Stubbekøbing.
S S -Hammershus" sejler Lørdag den 1. Juni Kl. 12 fra Allinge
til Stubbekøbing og returnerer fra Stub! ekohing Onsdag den 5. Juni
Kl. 24. — Billetpris Tur-Retur 20 Kr., enkelt Tur 15 Kr.
Billetter kan faas ved Henv. til Hotelejer Jørgensen, Tlf. Sandvig 13.

Palmehaven.

Axel Mogensen,

Søndag, Mandag og Tirsdag d. 2. - 3. - 4. Juni

Tein.

Stor Koncert Orkester fra Stubbekøbing.

Strø-Halm
er til Salg a 10 Kr. pr. Læs.
Kildesgaard, Olsker.

En Dreng 15.16 Aar
nied gode Skolekundskaber kan
faa Plads paa
Hammerens Granitværks Kontor.

Bornfiolms Yugleskydningsselsfia6

„Srfallelyst"
Udplantnings-Planter til Mark og
Have anbefales.
Tlf. Sandvig 6 og 47 .

D. .7Cr. .7(o fod,

1•111111••■•••••
•

.Biografen.
Søndag Kl. 8

Livet lim loves!
•

11•••••991119.699

Vedkommende,
som har fjernet Kurvestolen fra
Nirwanas Have Natten mellem
Mandag og Tirsdag, bedes venligst aflevere den.
Admiralinde Tyrk.

Olsker Tyfehohislordoo.
Medlemmerne gøres opmærksomme paa, at Foreningens Tyr
er opstaldet hos Karl Olafs en,
Bækken, der er ogsaa en privat
Tyr paa Stedet, som kan benyttes
indtil Foreningens Tyr kan gøre
fuld Tjeneste.
Generalforsamling afholdes i
Juni Maaned og bliver nærmere
bekendtgjort.
He•tyrelsen.

Al Leeskørsel
samt Kreaturtransport og Kørsel
af Svin paa Leveringsdagene besørges. Ring til Tlf. Re 59. y.
Charles Jensen.
NB. Skal De selv ud at køre
da ring efter min 4-5 Personers lakkede Bil.

Extrahne fede

flommesild
e* pas Lager

Gudhjem
[)en nye Harerenser er nu paa
Lager til billige Priser.
Reservedele haves til den nye
og den gamle Hanerenser.
NB. Nogle brugte Rensere meget billigt.
A. Larsen.

Nye moderne

findes som sædvanlig hos

Hedvig Plarckmann,

Endvidere anbefales Rorvæv, Mursten, Tagpap, Icopalpap og
alt til Byggefaget henhørende. — Leveres i egen Pil overalt.
Tlf 55.

Varm Blodbudding
faas hver Fredag Middag.

A„eyster,Wask.

fifiora Yetersens modeforretning.

Malerrurer

Klemensker Handelsgartneri

Produgten.

.93qgninp=åtøbegodå •
Staldvinduer, Tagviaduer, Renseluger, Kiste, Jeravamke
og nurgryder er pas Lager i stort Udvalg og til allerbilligste Priser

!roduften.

Kunstgødning.
Superfosfat -- Kall — Nurgessuipeter — Kalksalpeter.
Chilesalpeter og NItropliaska haves paa Lager

Produkten.

Forretningsoverdragelse.
Hermed min bedste Tak til alle nulte Kunder, som har ydet mig deres
Støtte og Velvilje i de 19 Aar jeg lmr boet her i Vang. tlaaber at det samilte
Inga blive overført min Efterfølger J. HAMMER, som har arbejdet hos mig i 6

Aar, og som jeg kan anbefale paa (let bedste.
Ærbodigst
Jens Espersen.
Henhold til ovenstaaende har jeg købt Bagermester J. ESPERSEN's
Forr.tning i Vang og naboer denne nantIng det) Z. Junl og anbefaler mig
hermed til de ærede Kunder med alt til Faget henhørende,
Ærbodigst
J. Hammer.

jp• •• It•••••••■11 • *MV ..4.114141. • 11•11*** *et

Al LastKørsel,

NORDBORNHOLM 1Hes i alle Hjeml
og egner sig derfor bedst for Avertering.

er Zurol?

„Zutof" er bet moberne »pa.
rationQmibbet, bnormeb man uben
•I Stan( og ,rush talt faintartliele.

loppe og None one Hloga titoner.
„`])urol" er et neimenifintigt
g.lititint, (Orla jnreetoft, banbe
•• i op tibetdor Zuben, fri for fla•
beigematoffer eller Siire af nogen
Viet, og tan berfor anbenbe?, til
Snmmenjojning af die S
amtoner,
boibe op Nilorte, og ton fonte at
I
. topek

i

')urot" nnuenbe4 meb tilfreb13ftifl.nbe Mefaltnt tit 9teparation
øf 8tromper, ananebettijorter,
lbibertuj, Sengetøj, `nouzfelin,
Sifte, Slniplinger, L»arbiner, Zuge,
Seroietter, alle Slap;) albue Stoffer, 13araoftier, 0.5nmmifortIrrber,
glepufrntter, ,..tInbebropter,
bælter, bubeflanger, ,./..tnimetninte
nf
glidlenarbiaer, .Vitbirlobtoj, 01nlorber, 'Sejt, $referiniooer, Smile, erille,13r4vectf in. ni.

1

Qubuibere til Stnirtniuq meb S-linb
up Stof, til 13.anfirtning nf battetrom, Stjolegout, Vibrer, t8aanb og
Stiolcerreb, tit ?Ipplitationarbejbe
ug til nt otiertrrette %iftintiffo nreb
net 'tuf tir.
NB. ,,g)iiiul" er ilte bronblartipt.
analt i 3 Storrelier.
Er. 1.35
Stormal tube
4;niabolbningatube, trb. Zritib. 2,011
;Intruftritobeir 5 bobb. ;tan. 3,60
(27.)noft Opfinbelle, Tarif? VIrbejbe.

1

Magasin du Nords Udsalg
vod Victor Planck, Allinge.
I Inejurfuothl. fut VIrlin6e-c:Esaubbin

ineb Cplanti.
t.•

samt Befordring af Kreaturer og
Svin, udføres med ny 6-cylindret
Chevrolet. Altid billigste Pris.
IF.rbodigst
Tlf. Rø. 57,
E. Hansen, Tein

85•tyrrtea...

Et Parti Guleradder
Stenbymollen.

Da jeg selv har været ovre paa
Fahriken ng købt et Parti Herre-,
Dame- og Bernelodlej kontant,
kan jeg sælge det saa billigt, at al
Konkurrence er udelukket.
F. Eks. brune Herresko
Nyhed 14,00.
Brune Herresko med Raagunimisaaler 14,50.
Damesko fra 7,85,
Tofarvede Damesko
med Raagummisaal 13,00.
Tofarvede Pigesko
Nr. 28-31 Kr. 9,75.
--- 32-34 Kr. 11,00
Brune Drengesko, Nyhed 9,75.
Barnestøvler fra 3,85.
Der spares mange Penge ved at
knhe Fodtøj i Klemensker.

Allinge Apothek.
1 Kone søges til at skylle Flasker 2 a 3 Eftermiddage om Ugen.

Der maa uære Tillid
Produkten. mellem
Køber og Sælger,
S'"vab

af alle Dimensioner er paa Lager
og Prisen er billigst i

Olsker Husilidiskole afholder
Udstilling Søndag den 9. Juni.

Husk
at købe Krogh-Hansen

hjenikommer atter i denne Uge og anbefales Ira

Traadvæv

Udstilling

hjemkommet.

Gudhjem Handelshus.

Nu er Planterne tjenlige til dplantning.
store, kraftige, godt hærdede Kaal- og Blomsterplanter, Stedmoder ni. in.
Kransebinderi 140 Haveanlæg \Ir Grønsager.
Tlf. n 44x kan benyttes.
Th. Rømer Clausen, Klemens
NB. Forretningen er lukket fra Solnedgang Fredag til Solnd. Lordag.

elle'. Enke kan faa Plads straks
med at passe to Barn.
Prim
Tlf. s. 31 y. v. Bakkegsard, Kl.

Et stort Parti FodtQj

HASLE
Obs. Paategning udføres.

mange nye Natte

En ung, sund Ko,

er til Salg pas

Værdifulde Solvpræmier.

Køb Deres Forbrug af Træ hos os.
Vi har altid et righoldigt Lager af Panelhrædder, Forskalling, hulplojet Træ,
Planker, ru Brædder og svenske Lægter.
Alt i prima tørt Fyr og i alle Demensioner.

pal

En ældre Pige

Produkten.

Efter Skydningen Middag paa Hotel „Hammershus'.

Bestyrelsen

kan (alts Tirsdag
4
Allinge Kalkbrandert

,, ■ 111 lige har kalvet,
Kote
Boegen, Klrkemelten.
Tit. Rutsker 7.

Foraars- og SommerDamehatte

Skuespil i 11 Akter.
Sæsonens største og mest
glansfulde Film.
•

Friskbrændt Kalk

afholder sin aarlige FuglesKyd ning Grundlovs/ingen
den 5. Juni Kl. 10 1:0 rm. ved Hammershus.

Folopliwralor
i stort Udvalg til billige Priser.
Alle Foto-Artikler!
Plader og Film
fremkaldes og kopieres.
Cigarer, Cigaretter og Tobakker
anbefales.
En halv Kasse Cigarer Kr. 4,75
Nye billige Schagpiber.
Brevpapir, Postkort, Rammer ni. m.
Fotograf H. C. Lund,
Allinge.

Værelse
med Kost kan taa:, stos
Formand Andersson,
Strandvejen, Allinge.

•••••■•■••N« • 141411 NIM •••••••••

Rø
Søndag den 2. Juni Kl. 7,30
Møde i Salen ved Pastor Pedersen,
Allinge. Alle er velkommen.
K. F. U. M. ogIK.

nuar en Handel skal afgøres.
En Forretningsmand, der søger
at opreklamere en daarlig eller
for dyr Vare, vil hurtig faa utilfredse Kunder, og disse vil søge
andet Sted hen. Omvendt vil en
usolid Køber snart komme i Miskredit. saa han ikke faar Varen
overladt, for den er betalt.

Rutsker.
Statsskat for 2det Halvaar 28-29
bedes snarest indbetalt til Petersen, Risegaard i søndre Distrikt
og Johannes Hansen 10. Pcl. i
nordre Distrikt.
-- Kommuneskatten for læte
Halvaar 29-30 modtages i Forsamlingshuset ved Mejeriudbetalingen.
rioguersadet.

Skal et Skid Rave
53elydning
indenfor en Landsdels Beboere
mellem Køber og Sælger, mellem
Arbejdsgiver og Arbejdssogende,
saa maa det have en konstant
Udbredelse, og man maa være
sikker paa at det kommer i alle
Hjem, saa Læserne let kan finde,
hvad de søger. Et saadant Blad
er „Nordbornholm". Et Blad, der
kun henvender sig til et bestemt
politisk Parti, duer ikke til Avertering, thi de averterende henvenJer sig i Almindelighed til alle
uden at spørge om deres politiske Overbevisning.
At ,.Norclborritiolm" efterhaanden benyttes mere og mere som
Annonceblad af By- og Landboere
er en Kendsgerning, og det bedste Bevis for at Annoncerne læses,
er at disse sjelden behøver at
averteres mere end en Gang.

Elegante Visitkort
50 Stk. med Navn 2 Kr.
Allinge Bogtrykkeri

ile

-ø (tilrev tit at flade er net noget al
bet narbifulbeffe els stniiihe fan far(
taggegane.
.;',(ntet Nier ap i Ziluarelien ion] et
vinligt, luft turigt.
sin d e - aa bunb, bet fan vi »cl
11,,n Re -- thi er b„
nar, kel
vi rfelig ingen Stuaft.
at/vifte ilte, men for 'vange er entitet fan Menet en turflig
iling, her intet giner og bul virrer
!amt.
Zet er bet imbertige urb bet uirte1 ige em il, at man riretten MC ?an farbare, boab bet er, t'er (lov bet Ina
ncerbifulbt, at bet qtreber nubre,
15::1 Wenftcer fra ejreleti, en 81ertel
fra .f jertet, juin ieetibe4 nbruibft for
ben finifenbe feln, og font giver nnbrt
ben trusse irritenintel fe, at her ben
er fflobbeb og %enligbeb til.
naar bil (litier!
untt filjan rt tamil dig ; futil
naar hu givet en VItinige eller tumlbu forcerer noget bort til elregt og
1Benner.
T1 enge og fflatier er hellige, men et
Enfil giner jan n enbelig meget niere.
fil tab 1111eime Re 'mb ei,,bw, og
.,jeriet.8 @bebe - ilfe bet hiiiiiiiic
eller ben forfarne £.1ufti9beh --er et nuttigt Illebtein nf eainfinibet.
Cot man blot nnebe ben Iltagt, Der
ligger i Enfilet, vilbe alper bruge bet
93anbeit.
etnnlhierter fan fritelte reb &ruefutil, og en Stni 11W end( fan fprebe
eol ober Sivet.
ZIa her er meget at tage fat paa,
fan ovn» eirtilet,
eugevIderffen, ben fifle -;'Weigtflent,
W1oberen, ..uftruen, Sketetinben, tier
ejer tunen til byer Zag n t toge fat
min) ntcb bet Emil, ber tiger: „bet
Ral fagten gan difainnien" - fane
bet tb at „gaa" for fig fel» og for
nubre, og bet Smit I an opuur9; tuen
uran Ral begnnbe ittbnenbig fra, fra
bjertet Slibe, og ilte nieb %renberned
og Unnithett Q3encege(fe.
Øer taW om Ea[ed3 Emil - (ab
Vort ennit ncere eoten, tier Infer fe(n paa t'4rcianeir9bage.

sir.

I r=g=:,Z>==i I
Averter i „Nordbornholm" I
14
11:=1=*=B:=11 r=s==-4,

Vil De have Fart i Omsætningen?

Køreplan

Hvad hjælper det at Lageret er fuld af Varer,
naar Butikken mangler Kunder.
Den store Omsætning til en lille Avance giver den store Kundekreds,
naar der averteres i

Almindingen Gudhjem Kanne
Jernbane.

„N ORD BO RN HO LM".

anmodes helligst om at indsende vort Tilgodehavende for Annoncer
paa tilsendte Indbetalingskort, Postkonto Nr. 14146, hvilket er den
billigste og bekvemmeste rdaado. Alle Indbetalingskortets 3 Dele maa
være udfyldte ved Indbetalingen, molt Deres Postbud vil være Dem
behjælpelig hermed og modtage Beløbet f. 5 Øre i Porto mod Kvittering paa Postbeviset,

Møllers Bogbinderi
Tlf. -166.

Chr. Diderilisen, Rønne.

Tlf, 466

Indbinding af Bager. - Protokolfabrik. - Papirvarer.
I. Kl. Arbejde. -- Rimelige Priser. - Hurtig Levering.
Leverandør til Biblioteker, Foreninger og Øens største Forbrugere.

Kædevarer
~1.1111111,

Nu, Køerne skal paa Græs,
anbefales vort Lager af Tøser

Grimer, GrimesRaf, ter, Fiederhager, Led
og Tøjrepæle.
Priserne er meget billige .

Produgten,
Jens Hansens Manufakturhandel,
Allinge,
anbefaler sig med et stort Lager i færdige liCkeduinger, Over-

frakker, Eletere, Stortrøjer, Ylotorjakker, Regnfrakker,
Hatte, Huer og Kttaketter samt alt i Arbeidetøj. - Prima
amerikanske Overalls. Jakker S.: Bluser. Bestilling paa Klædninger
efter Maal. 1. Kl.s Arbejde til billigste Priser,
Itid Ledete' Kvalitet og atonal° Udvalg i Trikotage og Uldgarn.

Eneste dIrekte Ruter fra KehenliaLn tli New York og
Canada med re gelmmssI g Afgang flere Gange hver Md.
Til Canada Ingen PaLviserIng og Liniens e gne Folk
modtager Pass:-.gererne I HA LIFA X og WINNIPEG.
Ved Ankomst I» Canada kan Arbelde anvises III Land_
Garbejdere, g ift; o;! ugifte, samt til unge Piger.
Illustrerede Haendboger med alle Oplysn;nger fa,a gra tis fra
n scagererAfrl ell ngen, NOrNGEiIS NYTORV
K. eller bos:

b1). $eterfen, evanefe,
agtr. Reiffer, Ramte, .1antr. @fornit3fa,
3:atagraf 13. tinter '.&11(fen„tadle
fflornitåln,
'llagtr.

BRØDRENE ANKER, HASLE.
JERNSTØBERI di 31ASKINFAHRIK.

Køreplan.

Ililvedgre, 3131[1[18re, llaverefikaheri
Alle Slags sælges billigst i

Sandvig-Kanne H.

9,25 14,10 17,50 20,40
eanbuig
9,30 14,15 17,55 20,45
'Allinge
9,38 14,23 18,03 20,53
7"eilt
1110
9,50 14,35 18,15 21,05
SlIenien
10,04 14,49 18,29 21,19
9tuter
10,14 14,59 18,39 21,29
tilande fp, 10,30 15,15 18,55 21,45
nonne H.-Sn,udwig.

7,55 12,50 16,15 19,15
8,10 13,05 16,30 19,30
8,20 13,15 16,40 19,40
tite
8,34 13,29 16,54 19,54
Zeit'
8,46 13,41 17,06 20,06
filflinge
8,54 13,49 17.14 20,14
9,00 13,55 17,20 20,20
anbnig
') Oobet fint fra 27. ZIuui tit 27.
',Itiunift (begge ind).
Itointe

Vluter
Sflemeim

SØN. OG HELLIGDAGE
Sandvig-Hanne 11.

9,10 14,05 17,50
9,15 14,10 17,55
Zein
9,23 14,18 18,03
9,34 14,29 18,14
Rfeinen
9,47 14,42 18,27
giftler
9,56 14,51 18,36
%Mlle
T. 10,10 15,06 18,50

earibnig

2,050
20,55
21,02
21,15
21,29
21,39
21,55

Rønne H.-Sandvig-

%amt
flyfer
Stteinenft

Øo
grin
'Allinge
/anbolg

7,55 12.50 6.25
8,10 13,04 6,39
8,18 13,13 6,98
8,31 13,26 7,01
8,42 13,37 7,12
8,50 13,95 7,20
8,55 13,50 7,25

19,25
19.39
19,48
20,01
20,12
20,20
20,25

tieGNEDAGE

16,20 20,30
16,25 20,30
17,21 21,18
17,31 21,28
17,51 21,48
17,59 21,56
18,10 22,08

Gudhjem Almindingen Revne
•)

BORNHOLM

Sandvig

i

Telefon

Flaskerensningen forøge/Ir u
der Iagttagelsen af de ,%tri?n
gaste Krav til Renlighed og Hy•
giejne.
Ved Fabrikationen anvendes

kun de allerfineste Reastollar .

Produktet etnar fuldt ud pna
Højde med de oversøiske .Fabrikkers.

7,40 3,00 16,26 20,20
(53utsbjem
7,49 3,10 16,35 20.30
efterlarl'
eftf.( marie 7,58 3.19 16,44 20.39
PlIminbing 8,17 3,38 17,04 20,58
8,29 3,50 17,15 21,10
Slatitlebn
9,15 4,40 18,05 22,00
91tKo
Fenne b. 9,15 4,40 18,00 22,00
*) S2ober Fan fra 27. 3uni til 27.
flugt* (begge incl.)

Kød

AG F.
SØN- øg 11 E 1, 1,1
Rønne Altnindingrn Gudhjem

$læd ,eres Ven

flionne
Y/e7,43
&flt Iebn
Cftermarte
Cfrertar
(kubbjent

7,45 10,25 13,00 20,00
7.45 10,25 13,00 20,00
8,33 11,08 13,48 20,49
8,43 11,18 13.58 20,59
9,01 11,36 14.17 21,18
9,30 11,44 14,25 21,26
9,20 11,54 14,3; 21,36

Gudhjem Almindingen non ne

7,40 10,2,1 12,55 19,50
ohtbbjern
tfterlar33
7,49 10,29 13,05 20,00
£berainrie 7,58 10,37 13,13 20,10
211minbingen 8,17 10.54 14,32 20,28
VInfirfebn
8,28 11,04 14,4'1 20.40
glero
9,15 11.50 13.30 21,30
tifenne
0,15 11,50 13,30 21,35

FLÆSK,

og Pølser

modtages til Røgning hos
Slagterm. Pniltipsen, Sandvig

selv!
Fotograf Alfred Kjoll er, TIL 4
mod et Fotografi af Dom

leverer de fineste Portrætter.
10~.

Aktieselskabet

Hasle Bank
modtager Indskud paa Indlaanshog og Folio, Terminsydelser til Kreditforeninger,
ordner Kreditlaan ni. ni.

Nic. Koefoed, Johanne dansen
V ietnal ieforrefining

Skrædder-og Herreekviperingsforretning leverer gode Varer til billige Priser. Tlf. Klemens n. 44 x.

anbefaler
hjemmelavet Fars, Medisterpølse,
Ltingepolse, Sylte og Leverpostej.
Fersk, saltet og røget Flæsk.

SKANDINAVIEN
Lindeplads - Allinge - Telefon 45
AIMErMKA LINIE 21alervarer. Ajletønder,

Alt til Faget henhørende anbefales.

Itonne•Allinge Jernbane-

Køb Deres Forbrug .1;.
Sodavand fra
Mineralvandsfabriken

1ton ne• Almindingen Gudhjem

»lønne k). 7,45 13,10
7,45 13,10
tilep)
Vlatidebn
8,33 13,58
Pflminbingen 8,43 14,118
Chermnrie 9,03 14,28
9,11 14.36
Efterlag
9,23 14,48
gi3oblijem

e t'verterencle

Gnikke over hen der Ind

Farver til Olie og Kalk i bedste Kvaliteter, - Olierevet Lilyhvidt, Titan- og Zinkhvidt.
Coleolit er en udmærket Vægfarve, let at udrøre i Vand, føres
i 25 Farver. - Strygefærdige
Oliefarver. Emal leIak, hvid
og kulørt. Trtiernalinw til uhøvlet Træværk, dækker godt og er
billigt i Brug. natik inglaastir,
Lukker, Lakfernin i forskellige Kvaliteter, Fertil'', Gulv.
fernia, Terpentin. Kit, ihe,
Jironeer og Tintur.
Perialer i stort Udvalg, alt føres i bedste Varer fra anerkendte
Fabrikker og sælges til billigst
mulige Priser.

y. e. xohn.

Nordlandets Handelshus.

All» hvori

Kotojre, Kogrimer, Kædevarer

Optrenduingmbmende altid paa

af alle Slags sælges. - Prima Hampereb. Billigt
Tougvaerk. Alle Ting som bruges ved Kreaturernes
Udbinding sælges billigt. - Galvaniseret Hegntraadfletning for Høns sælges meget billigt i hele
Ruller,

Nordlandets Handelshus.

Iste Klasse IV Stammer af
Barres Roefrø, Bankholm Kaalrabi, alle Sorter Turnipsfrø,
Gulerod, Rødbede, Urte- og Blomsterfrø i løs Vægt og garanterede Pakninger sælges i

Lager, billige Priser,
Tlf. 29.
tlieert Hansen.

Mingskjere
faar gennem en Annonce i Nordbornholm alle Ejere af Hopper
indenfor vort store Opland i Tale,
og da Hesteavlen nu atter er i Opkomst, vil et større Tillæg tiden
Tvivl være formaalstjenligt.
Averter derfor Deres Hingst her
i Bladet.

Koloed &

Mortensen

Ityggefh-r,rretning

Nordlandets Dandelshus.

Saltkar og Skoldekar anbefales
til billigste Priser.
Hasle Bødkerforretning,
Tlf. Hasle 105.

Bornholms
Spare- og laanekasses
Afdeling i Allinge.

Kontortid 9-12 og 2-4.
Renten af Indskud er paa
3 Mdrs Opsigelse
4,5 pCt p. I.
Alm. S parekacsevilkaar
4
Folio
2
i Forsorgelsesaidelingen
3,6 hvortil Præmie, hidtil 2,4 -

LigWster og Ligsenge
altid paa Lager i alle Storre ser,
og forskellig Udstyrelser og Priser.
Anton Sønnen Byggelomening
Telefon Allinge 69.
Indehaver Chr. Sonne.

seodef

Nordtionliolm
hver Uge!

Husk derfor paa os, naar Do
har et eller andet at avertere.
,,Nordbornholm" læses i over
tre Tusinde Hjem og kommer til
alle her paa Egnen. Egner sig
derfor bedst for Avertering.
Sniaa Annoncer bedes saavidt
muligt betalt ved Indleveringen.

Benmel.

Godt, tørt Benmel er til tialk.
Tlf. 79.
10 Kr. pr. 100 kg.
It'ndernii e Infilibri ken. ‘ y

Mlingefreglyterk
anbefales.

Elfenbellslakeret Sovevffirelse
med 3-finjet Spejl, compl. fra 450 Hr. Egetrus engeleK ,

Spisestue, compl. fra 550 Kr. Chesterfields Dag- '
Vigetue, I Sofa 3 Lænestole med Velour, fra 450 Hr.
Ratebetaling kan indrømmes. Solide Købere fra 20 Kr. mdl. :

Allinge ny 11111øbelmagasin,
Havnegade sa. Allinge,

Ligkister og Ligtøj.
•■•■■••••■••■■••••■

Hasle Snedker- og
Bygningsforretning
Største Lager af Ligkister, Ligtoj og Ligsenge.

Tit. Hasle 35.

Mursten, Teglsten, Drænror.
Tlf. 127.

lriller og Fincev2
Læseglas - Barometre -Tene,
metre - Regninaalere i

Conrad Hansen, Tlf. Allinge 140.

