
- 	 tit 01 115  

.-S.rer'••• 

'1` 
crer›botexarir 5reaeooCcoeseecre inere.-2.-ex-exteoca-cramecreerrx 	 are 

Fredag 'den 11 August 1P22 
occcrecoecoccsaccooacc000ricsotanco 

kid/Oret. at et bi( 	intal ab. 
Anftrart.lis.•ende: Otto tiorrilzka. 

Telefo.o 74. 
Trykt 1 Allinge (togtrykkeri. 

1 dgrirtr 1 et Antal ni 1700 
tir Alle Hjeml Allinar-NanthIg. 

01,k er. ItnI•ker, H. og Klemensker • 

„Nord-Bornholms Ugeblad. 
,r rhån. I el Antal af mindst licID Exerrt,al. 
og forsendes gennem Postecesenel eller red 

vore Bud 1 Allinge. Sandvig, Olsker, Ret. 

sker, els og Klemensker 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
kar døn starste Udbredelse I Nordre gened 
bileer lastl elbrert Hjem og egner sig der-
at bedst til Avertering. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
optager gerne Retteruitewnelser cd enhver Art 
saasom Keb, Salg, Foreningsmeddeklser, 
Efter,  eder AHysninger, Auktioner etc. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
adgaar lirer Fredag, kan bestilles paa alle 
Postkontorer saml paa Bindels Kontor og 
koster I Kr. halvearlig. 

Yd min gamle 917ar. 

Klokke — naar engang  du kalder 
min paa m kære, gamle Mor, 

gaar over Heden
rd  

og din Klang   
til din Barndoms Jo, 
da vil Klokken i mit Øre, 
bringe Barndomsminder frem, 
dybe Minder, der vil rere, 
H jertet hos din Dreng. 

Mor — var jordisk set du fattig, 
synes jeg  dog  du var rig; 
der var ikke i dit Hjerte 
noget Spor af Svig. 

naar ofte Mor, n dine Øjne 
vendtes mod din Dreng  i °read, 
kunde dette Blik mig  højne 
til en Fremtidsdaad. 

Hvad et Moderh jerte gemmer, 
Barnet e j  saa grant forstaar, 
før en Da g, neer Klokken kalder 
h jem til Fredens Vaar. 
De er mangt et Øje dugget 
gennem Minder om den Jord, 
hvor en Moder dæmped Sukket 
med sit milde Ord. 

Klokke — naar engang  du kalder 
pas min egen gamle Mor, 
da vil Minderne mig  bære 
mod min Barndoms Jord, 
da vil først jeg  ri gtig  fatte, 
at din Kærlighed var stor, 

den, du satte o g  at jeg var 
allerhøjest, lille Mor. 

P. M. Christiansen. 

Et Trekløver. 
—x— 

Typer fra et Sommerperialonet. 

Angelika Kort. 
Hun er — ja, hvad kan hun vel 

være — lad os sige mellem 30 og 
40, saa gør man hende I alt Fald 
ikke Uret, og  man skal jo være 
meget forsigtig, naar det drejer sig  
om Damernes Alder. Hun er skilt 
fra Manden og  medfører under sin 
moderlige Varetægt leterli ghedspan-
tel fra dette afsluttede Forhold, en 
væmmelig  uartig  6 Aars Knægt, som 
naar han omtales al Moderen, er 
hendes eneste Trøst og  Glæde, men 
ikke desto mindre bliver knebet og 
nappet, saa det er en Fryd at høre, 
saa snart Moderen og  Afkommet er 
paa Tomandshaand. 

Fin Kort indtager en Særstilling 
i Pensionatet; hun har boei der tid-
ligere og nyder en vis Moderation 
I Betalingen mod al overtage Hver-
vet som Souschef ved Spisningerne, 

der foregear ved 2 lange Borde. 
Værtinden præsiderer ved det ene 
og Fru Kort ved det andet — der 
har jeg heldigvis min Plads. Jeg  
siger heldigvis, fordi Fruens Bidrag  
til Konversationen er af en noget 
lettere og mere tiltalende Art end 
Værtindens. Fru Kort er en Mester 
I at give saa diskrete, eller vel sna-
rere indiskrete Oplysninger om de 
tilfældig t fraværende Pensionærer, 
og  da der skiftevis er nogen borte 
ved hvert Mantes!, faer luen efter-
haanden et ret godt Kensitab til Bi-
ne Husfæller — selv er Fruen imid-
lertid saa forsigtig  altid at være nær-
værende, og  det er egentlig  en Skam, 
da hun er den mest interessante el 
dem, og  sikkert den, der kunde for-
tælles mest om. Ovre ved Værtindens 
Bord er der ikke nær saa rart; den 
gode Dames Indsats bestaar nemlig  
kun i at fortælle, hvor dyrt al Ting  
er, hvor lidt der er at laa, samt 
at udtrykke sin Forundring  over, at 
Folk overhovedet kan spise i denne 
Varme. -- Ud -over Spisetiderne er 
Fru Korts Dag optaget af Fiskeri -
ja, ikke efter almindelige Laks eller 
Ørreder, men efter Mandfolk, Torsk 
kan man selvfølgelig ogsaa kalde 
dem, Flyredere er heller ikke noget 
ilde Ord, men, som sagt, hun fisker, 
og  der er gevaldigt med Bid. Og  
Fruen stopper dem glaedeestraelen-
de I sit Hyttelad, hvor de gear og  
vegeterer, indtil hun faar Brug  for 
dem. 

Sagen er den, at hun selvhaigeli g  
ikke kan leve af at bo paa Som-
merpensionat, og  som den kloge 
Dame, hun er, tænker hun stærkt 
paa Fremtiden. Hun er jo nok lidt 
passe, men de Ofre, hun udser sig, 
er heller ikke Kostforagtere, og naar 
hun sætter en Madding af sødt ung-
dommeligt Koketteri paa Krogen og  
kaster Snøren ud, er alle de halv-
gamle, eller paa anden Maade mer 
eller mindre defekte Torsk og  Flad-
fisk ved at bukke begge Ender sam-
men paa sig selv for at blive den 
fortrukne, eller for at blive i Lig-
nelsen — den tørst optrukne. 

Der er I Øjeblikket to Favoriter, 
som med en hartad utænkelig  Op-
findsomhed søger at gøre hinanden 
Rangen stridig, 

Den ene er en halvgammel Em-
bedsmand med en jævn og god 
Forstand, men daarligt udstyret hvad 
det pekuniære angaar. Den anden 
er ung, Fars Søn, mange Penge, 
men uhelbredelig  Idiot. Til Fru Korts 
Ære, skal det være sagt, at Embeds-
mandens vistnok har Teten. Vl vil 
dvæle et Øjeblik ved de 2 Tilbede-
re og  benytte Fruens Rangforordting, 
Idet vi begynder med 

Fuldmægti g  Lang. 

Han er midt i Halvtredserne man-
ske nærmere Tretis, lang, Ilinger 
man kan godt sige vindtør, stærkt 
nærsynet og  meget tyndhaarel med 
et melankolsk, t javset Kineserskæg 
hængende ned over Mundvige. Da 
han I Følge sin Stilling har Ferie-
r e jse pas de europæiske Jernbaner  

har han været en Del udenland, og  
da lian Ikke hører til dem, der sæt-

ler all Lys under en Skæppe, ken-
der alle Pensionærerne hans for-
skelli ge Re jseeventyr, bamle dem 
han antagelig har oplevet, og dem, 
hen absolut har digtet si g  til. Poin-
tet i dem alle er at afsløre Antoni-
us Lang  som en stor Hjerteknuser, 
og hans Historier ender ufravigelig  
elle som en med et dybt Suk og  
et trist henkastet; 	„Ak ja, det var 
deri Gang . mais tie nont passes, 
ces jonrs 	Ude —". 

Og  hans største Glæde er, naar 
Fru Kort smilende nikkel til ham 
ug trøster ham med, al han vistnok 
er en stor Gavstrik deri Dag  I Deg, 

saa kror Antonius sig eom en Kat 
med et Aalehoved og klister tritun-
ferende Bliklue til Rivalen, der ved 
saadanne Le jlieder er ved at græm-
me sig  en Helsot til. 

Antonius Lang har forøvrigt væ-
ret gift, men er skilt fra Konen, ef-

ter hvad han selv siger, er det paa 
Grund af Gemytternes Uoverenstem-
melse ; onde Tunger, og  dem er 
der jo mange af. ikke mindst i et 
Sornmerpensfonat, paastaar imidler-
tid, al hun er rendt sin Vej  med 
en Sagfører. 

Naa, hvorledes de er blevet hin-
anden kvit, er forresten aldeles li-
gegyldigt. Hovedsagen er, al de er 
skilt, og  al Lang  benytter delte Fak-
tum til at gøre sig  interessant hos 
Damerne, lur Tiden akses hos Fru 
Kort. Delle Ægteskab — siger lian 
dystert --- har været hans Livs store 
Skuffelse. Lige fra hans tidligste 
Ungdom har lian glædet sig til at 
have sit eget H jem, han er nemlig  
et Il jemmemeneeske, oiri ingen an-
den, bens Arne vilde være hans Eden, 
om hin havde en virkelig jævnbyr-
dig Kvinde at dele Amen ined. 

Der er sikkert Øjeblikke, hvor Fru 
Korts føler sig  som den „ jævnbyr-
dige", men naar hun sen, praktisk 
som hun er, tænker paa de høje 
Kulpriser, og  det uhyggelige der er 
ved en kold Arne, bliver hun aller 
tvivkaadig  og giver for en Stund 
Fortrinet til „der drilte im Bunde" 
Veksetlerer Nathans Søn. 

lsidor Nathan. 

Dette kære tinge Menneske er en 
fuldstændig  Kontrast til Fuldmægti-
gen. Han er lille og  tantet, midt 
Tyverne, hyperelegant, gaar med 
Korset .og Slag  paa Bukserne og  
violette Silkestrømper, skifter Dragt 
5 a 6 Gange om Dagen og  bruger 
koloeale Mængder Prontade og Par-
ttime, men han duller ogsaa aldeles 
vidunderligt de jligt. 

Idisor er uh jælpelig  forelsket, og  
Fru Kort holder med Baud Virtuosi-
tet haus Sindstenining svævende 
mellem den højeste Lyksalighed og  
dear mest sitelsonderrivende Fortviv-
lelse. 

Naar Fluens tla jelsbløde Blik med 
ar 

ti
Velbehag  hviler paa den nesøgen-

e Fuldmægtig, raser alle onde Dæ-
moner i Isidors Bryst, og  af Frygt 
for at begaa en Voldshandling  styr- 

ter han 	i Haven og  vender ikke 
tiltage, for Dæmonen er faldet til 
Ro. — 

Oven paa en snerlen Scene er 
Fruen meget kølig  over tor den 
stakkels Isidor, og  det gode For-
hold genoprettes først, efter at han 
har givet en splendid Middag nede 
pas det nærliggende Badehotel. 

Er der saadan en Eftermiddag og 
Aften sprunget el Hundrede Kroner 

som gamle Nathan betaler —, er 
leidor Nr. 1 en Dags Tid eller to, 
thi hvad Penge angaar har han jo 
Overtaget, der kan Fuldmægtigen 
slet ikke være med i Vognen. 

.1a, saaledee kæmper etisse to en 
lortvivlet Kamp oni Sejrens Pris, 
den skønne Angelika, og  saa ender 
de' saannend nok med, at der kom-
mer en eller anden „outsider" og  
snapper hende bort for Næsen af 
de n — og  det var egentlig  det bed-
ste, der kunde hænde dem. 

Thorvald Petersen. 

Ensomhed. 
(Efter M. J. Lermontoft.)  

Vort Livsløb bitre Sorg  som Slaver 
os fængsler i vor Ensomhed. 
Enhver vil dele Glædens Gaver, 
men ingen, hvad vort Hjerte led. 

Jeg er alene. Ingen Klage 
skal trænge fra mit Skyggeland. 
Ur ye 	 mer, Dage i gt synker ri 
og  Aar i Drømmens Ørkensand. 

Og  stadig  ad de vante Veje 
gaar Timer, Dage, Aar forbi. 
Snart ender Gravens dunkle Le je 
de-1 trætte Pilgrims bange Sti. 

Sarmaa det være, jeg  skal vandre 
med Smerte uden Anger frem. 
Mur mørke Grav vil glæde andre, 
inar' end min Vugge glæded dem. 

Christian Stub:Jørgensen. 

En „Rystetur", 

Hvad Mødre kan hitte paa. 

Enkvindelig Indsender fortæller 
i „B. T.': 	

Kupeen Lige overfor mig  i Ken sad en 
med et c ung Kone 	a. 6 Maaneders 

lille Barn. Udenfor paa Perronen 
stod Faderen og  skulde si ge Farvel. 

nr Heykte ved den lille var de beg- 
ge,; 	du store Verden, hvilken 
Uforstand I 

„Kan dig pænt sige Farvel til 
Far, kan dig?', og  sart rystede de 
ined Ungen ud af Vindue!, saa hun 
hvinede et Skræk, ,næ, skal hun 
græde, fordi Far Ikke skal med -
næ di-dl-di — hun ikke græde -
hun skal hoppe lidel" Og  nu gik 
det fra Loft til Gulv, op og  ned, 
ned og  op; den lille fik efterhaan-
den Smag  for den Tur og hylede, 
da Moderen holdt inde. Det havde 
hun dog ikke behøvet, for der var 
nye Ting paa Programmet: 

„Gy — gy -- gy — kilte — kilte,' 
og  den lille Ryg, iler nappe endnu 
var stiv, gyn gede mod Gulvet og 
og  op igen. 

„Kan Søs 
endnu biøse Ben mætte 

danse for Far? 
hop-

pe 
 De 

pe pas Banken. 
Barnet skiftevis lo og skreg; det 

var ogssa ligegyldigt, for 	hvert 
Tilfælde var en ny Rystelse Resul-
titel liver Gang. 

Til sidst var Legen ved et blive 
Ill Alvor; Toget satte sig med et 
Ryk i Breviegelse, netop 3011I Baby 
til Afsked blev gynget mod Vindu-
et ; hun rørte sig, og  del var paa 
et hængende flair nar, hun var 
havnet ude pert Perronen. 

„Vil tin løbe ud til Far! Ne sik-
ken en Røver. Kom du hellere og 
far en Teer hos Mor! Endelig  fik 
den ulykkelige Unge da Ro ved 
sin Mors Bryst ; til Gengæld blev 
hun ogsaa liggende der et Par Ti-
rner ; et Par Gange stak hun i at 
tude for at tilkendegive, at hun var 
overmæt, straks blev hun trøstet 
med Rystelsen, og paany la gt til 
Brystet. 

„Hvor langt skal De:'" spurgte 
jeg  den unge Kone. 

„Til Skive!' led Svaret. 
Arme 	tænkte e Unge, 	nkte jeg, men jeg  

sagde det ikke, Jeg  spurgte heller 
m 	nogen Sin- 

de 	
n ikke Moderen, o 

de havde tilbragt en Alten uafbrudt 
paa Luftgynge og samtidig fortal-
ret 

 
Føde : 

- 
ret en hel Dags Fø: 

Men jeg  fortryder, at jeg  tav stil-
le I 

fiftenen kommer. 
—o-- 

Aftenen kommer, den sorte Nat I 
I Skoven mumler saa dystre Lyde, 
Sus, som slukkes saa underligt brat 
Stemmer, som ingenkan tyde. 

Er det Bladenes Hvislen, 
Dugfaldets Graad — 

eller er del den evige Kvide, 
som ensom ror 

gennem Natten sin Baad 
og  sanker, hvad Mennesker lide, 

min egen Sjælenøds  fredløse Trin 
blandt Stammer i sukkende Soven, 
min Ve, som hvisler i Nattens Vind 
og  flakker søvnløs i Skoven, 

min egen Sjael 	bundløse  Blik, 
der stirrer Ira Skovdybets Kløfter,  
lurer bag  ved mig  fra Stien, jeg gik, 
ser paa mig  fra Grenen, jeg letter —? 

Jeg  vandrer og  vandrer, 
til sent par Nat 

den hvide Mestre sig  haver, 
og  Løvet rundt I del duggede Krat 
selvblegt 	Vaarnatten bæver. 

Skænk mig, o Maarie, 
dery Fred, Fred, du  snar,  

mens  lavs du paa Himlen stiger—
du 

  
 hvide Pilgrim, som ensomt gale 

din Gang mod de fjerne Riger. 

VIGGO STUCKENBERG 
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lige Priser. Vi fører kun gode Varer og De 

Xansen. 

Ycerdige Acedninger 
og Xicedevarer. 

Stort Lager af Herreklædninger - saavel i kulørte som 
i fint blaat Serges og Cheviot. --- Konfirmand- og Drenge-
klædninger i stort Udvalg. Ekstra Benklæder i mange Kvali-
teter. Fine stribede Kamgarns- og svære blaa Fiskerhenklæ 
der, Buchskind, Serges og Cheviot 6.50 pr. in. 

Stort Udvalg af Prøver, hvoraf De kan vælge og Ina 
syet efter Maal. For solidt Arbejde og god Pasning garan-
terer 

,enå Xansen. 
Billige Udskudsbrædder er oplosset! 

''4" og 1" tykke i alle Længder. Ved kontant Handel 
sælges meget billigt. 

Nordiandets Handelshus. 

Vi har for nylig losset: 

Aldeles frisk Portland Cement 
i Sække. Ved Handel om 10 Sække og derover gælder en 
særlig bilflig Pris. 

Nordlandets Handelshus, 

Store, meget lirilllige Nick Shire 1131111)1mi 
til Tærskningen er paa Lager, og kan afhentes naar det passer 

Nordiandets Handelshus. 

Svær og stærk Læder-Tagpap. Nr. ø0. 
i hele og halve Ruller og Strimler til at dække Listerne med. 

Isopal- 	 'Tag') tip 
giver et meget stærkt Tag, og Priserne er i Forhold til i Flor 

kun det halve. — Trekantede Lister, Papsøm, Linoleums-

tjære og Tagmaling sælges billigst i 

Nordlandets Handelshus. 
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Ueltreyrk, 

Far. 
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Lean i Landejendomme. 

Børsens Bevægelser er, som de 
Heste ved, ikke et absolut Udtryk 
for Situationen indenfor de forskel- 
lige Erhverv, derom her Krigstidens 
alt for høje Kurser og Nedgangsti-
dens all for lave Kurser belært os. 

Det er ganske naturligt, at seadan- 
ne Papirer, som er rene Krigsfore-
tagender, og som kun har Værdi 
som eaacian, faar et Smæk; men 
dette er dog kun den mindste Part, 
langt den overvejende Del repræ- 
senterer dog sunde Foretagender 
med stor Reservekapital og fleraarig 
sundt Basis for sin Eksistens. Der 
hersker i øjeblikket en Børsforskræk- 
keise — ikke uden Grund. Del er 
derfor forklarligt ud Ira dette Syns- 
punkt, at Kurserne overall er sne 
lave, og i Særdeleshed er del for-
staaeligt, naar Talen er om Aktier, 
hvor Risikoen som Regel er størst. 
Pengene ophobes derfor i Sparekas-
ser og Banker. Inden for en DeI al 
Bankerne er der jo egsaa stor Risi-
ko. Der bliver saa Sparekasserne 
tilbage, hvor forsigtige Folk uden 
Risiko kan sætte deres overflødige 
Kapital. Hvis man vil undersøge, 
hvor Sparekasserne anbringer deres 
betroede Midler, saa vil man fas at 
se, at en væsentlig Del udlønnen i 
Ejendomme og i andre Foretagen-
der. Men hvorfor saa ikke lige saa 
godt direkte anbringe sine Penge 
Kreditforeningsobligationer og lign. 
i Stedet for at benytte Sparekasser-
ne som Mellemled, inden Pengene 
havner i faste Ejendomme. Man 
kan sikkert gaa ud fra, at Sikker-

. heden i Sparekasser og Obligatio-
ner er ens, men Renten som ydes, 
er ikke ens, der er ofte 1-2 pCI. 
Forskel, naar Hensyn teges Ill Kur-
sen paa Obligationerne. Hertil maa 
lægges Chancen for, at disse kan 
blive udtrukne til Pari, 

Det er sikkert Ukendskab hertil, 
der er Aarsagen til, at Obligationer-
ne staer saa lavt, og særlig gælder 
det for Landejendomme. Der har 
været raabt højt 'om Landbrugets 
Nedgang — beade i Tale og Tekst, 
ogsaa fra Rigsdagen. Det er maliske 
Budskabet herfra, der har virket 
mest dipritnerende paa Kursen. Det 
er derfor en daarlig Tjeneste, Kol-
leger herved .har gjort, idet mange 
Landmænd, som skal hane Penge 
i øjeblikket Ikke kan Isa tilstræk-
keligt paa Grund af den lave Kurs. 
Resultatet bliver saa, at de gamle 
Ejere tager Ejendommen igen, hvil-
ket er sket mange Steder til Skade 
for hele Samfundet, 

Delsyries, som om del nu er be-
gyndt at gaa op for Folk. som skal 
anbringe dere, Penge et sikkert 
Sted, at Obligationerne er Stedet -
der er nemlig en jævn Stigning, 
tuen Landbrugets Papirer er stadig 
for langt nede i Forhold til Byernes; 
men Byernes Repræsentanter har 
heller ikke ved opskræmmende Raab 
om daarlige Tider — Eksempler ved 
Handelen o. lign. — søgt at sætte 
Kurserne ned, men med Tavshed 
fulgt Nedgangen. Det er ønskeligt 
lun Landbruget vil gere ligesaa, idet 
det nemlig er en Samfundssag, at 
vort bærende Erhverv faar billige 
Penge at arbejde med. Forretning, 
selv til Krigspriser, er som bekendt 
ikke den største Udgiftspost paa en 
(isard. 

Landmand. 

Pengeanbringelse. 

Ravets 2Zegn. 

Jag garn over Broen i Skumringen 
Luften er fugtig at Regn. 
Der er i Luften en Saltlugt I 
— 0 Havet og Havets Regn! 

Jeg lugter Søen, jeg smager den I 
Hevet væder min hud'. 
Lutten og Havet har blandet sig, 
og alt er et — et Sluu. 

Det er, som niit Liv er derude. 
Som skulde jeg nu ombord . , 
Jeg elsker Vandrernes Hverdag -
de drivvande Dark i Nord. 

Havnen, Kanalerne, Vandene . 
Del er ingen irernmed Egn. 
Mit Hjerte er barsk og stille. 
Mit Hjerte er Havet i Regn' 

Kai Hoffmann. 

Venskab. 
Mon man rigtig tænker over, 

hvor misbrugt Ordet „Venskab" er: 
der lindes ikke ret mange Venska-
ber, der er preveregte, fuldvægilge 
med Guld, virkeligt Venskab er Guld 
værd, men i overfør! Betydning ; 
selve Guldet. Pengene er netop 
skæbnesvangre for Venskabet, 

Som Guldsmeden med Syrer prø-
ver 0111 Guldet er ægte, kan en-
hver af os med Guldet prøve om 
Venskabet er ægte. Kommer der 
Penge mellem Venner, er det kun 
de virkelige Venskaber, der holder. 

Men hvor mange at os har Mod 
til at gøre denne Prøve, gør vi den 
endelig, er det jo kun nødtvunget. 
Vi er bange for at miste vore Ven-
ner, som om ikke een virkelig Ven 
rigeligt vejede alle de Venner op, 
som dog ikke er ,Venner`l 

Den erfarne. 

Fra Uge til Uge 
-0- 

I Aften gives paa Højere Hotel 
en Koncert, der har særlig Interesse 
ved at den unge Tenorsanger Johan 
Frandsen faar Lejlighed lit igen at 
vise hvilke Fremskridt han har gjort 
siden sidst. For to Aar siden op-
traadte han ligeledes i Allinge ved 
en Koncert sammen med Kompo-
nisten Holger Prehn og var maaske 
den Gang lidt pasvirket af Begyn-
dernervøsiteten, hvilken han nu sy-
nes al have faaet Bugt med. Han 
synger i Atten Sange at Schumann, 
Helse, Grin og — Holger Prehn 
— sidstnævnte spiller to Afdelinger 
Solo. 

Sassnitz-Bornholm. 

Atter — efter et Pusterum af otte 
Aar — sættes den store tyske Sa-
londamper _Odin` i Fart paa dens 
gamle Rute ; Sasenitz —Bornholm, 
og paa Søndag kommer, efter Rolf 
Mullers Udsagn, de første tyske 
Søndagsrejsende til Hammeren og 
det Boand, der under Krigen bri-
stede, knyttes atter — trods Valuta-
dumping og urolige. Tider. Det 
bliver sandsynligvis kun en enkelt 
Prøvetur — Ferietiden er ved at 
ebbe ud — men den viser at Ty-
skerne ikke har glemt „Østersøens 
Perle" — de kommer igen ad Aare .  

For dem, der ønsker en billig og 
bekvem Tysklandsrejse, gives der 
her en uventet Lejlighed til at kom-
me til Berlin — hurtigere end til 
København — og Rolf Mtiller be-
svarer beredvilligt Forespørgsler. 

En brugt 

Herrecykle 
er til Salg for kun GO Kr, 

E. Abrahanisen. 
Tlf. Sandvig 55. 

Traadvæv 
i alle Dimensioner er atter paa Le- 
ger. 

»uge aulontat,  og 
13robuftførretniug. 

En flink urg Pige 
— 17-20 Aar — kat- Ira Plads I. 
September hos Fru Planclt, 
Magr.sin du Neir de Udsalg, Allinge.  

12 ra 16 Termonera 

TURIST-B1L 
udleje) bil! gt. 

C. Hjorth. 
T I. Hasle 131. 

Bil udlejes. 
En 6-7 Personers Linousine og 

aaben Vogn. Billige Priser. 
L. Dellgren. 

Sveitserost, 
garanteret ægte. 

Allinge Kolonial & Produktforretning 

Overretssagfører 

Aojesen grofoed, Rønne  
11t, Mortankrada 17, 

Inkassation, Dokumentskrivning m. m, 
Træffes I Hasle Onsdag Formd, 

8xtra Salg ! 
Færdige Kjoler i Frotte, Voile 

Zephyr, færdige Frolie-Nederdele 
og færdige Vollebluser udsælges til 
meget nedsalte Priser. 

Største Udvalg i 

Forklæder. 
Hvide HushoIdningsforkl. frit 250 

Kulørte 	do. 	 265 
— Pynteforklæder 	0,95 
- do. med Smæk 1,75 

Største Udvalg i 

herrelingeri. 
Kulørte Sokker 	pr, Par fra 1,00 
Lette uldne 
	

1,75 
Svære do. 	 1,85 

— gran Bomulds 
	

0,50 
Kulørte Bindeslips 
	

1,75 
Sorte 	do. 	 1.45 
Mange nye Mønstre 

i Manchetskjorter 
Sportshuer 	pr. Stk. fra 3,50 
Sorte og kulørte Filthatte 	6,75 
Sokkeholdere pr. Par 	 35 
Ærmeholdere 	 28 
Manchetknapper , 	 35 

‘4rtikGAsi.4, 
Ar6TEVD 

ALLINGE 
ved Victor Pianck, Tlf. 5 

INWIHNI~114~ 

Hirschsprungs 
Cigarer. 

til alle Priser. 
Cigarer 

fra P. Willi, HOTWUZ 	Kailernid, 
E. Nobel m. fl. i hele og halve 
Kasser, og Æsker med 10 Stk. 

Cigarer 
i halve Kasser tit 5-6-7V, Kr. 

Cigarillos 
alle gangbare Mærker føres. 

Cigaretter 
største Udvalg i danske og uden- 
landske Mærker. 

Shagtobakker 
alle bekendte Mærker føres. 

Stort Udvalg i Shagpiber, 

Ø. Z. .entome, 
Telefon Allinge 12. 

Kiks og Bisquit. 
stort Udvalg til nedsatte Priser. 

Isvafler, alle Variationer. 

J. B. Larsen. 

Nye Klædevarer 
er bjemkommen;og sælges til me-
get billige Priser. 

Graa engelsk Habit, 
syet efter Maal, 89,00 

Ægte blaa engelsk Serges 125,00 

Habiter leveres etter Maal paa 

faa Dage 

!ionliondels HIllrielshus 

Sufiker. 
Stødt Melis, 

Stødt Krystalmelis, 
Hugget Melis, 

Hugget Krystalmelis, 
Dansk Demerara-Sukker, 

Melis I Toppe Nr. I, 
Ægte vestindisk Rørsukker, 

altid til billigste Dagspriser. 

3, V. aren 

Tlf. Rutsker 75. 



Højers Hotel, Allinge, 
(Spisesalen) 

Fredag den 11. Aug. Kl. 8 Koncert, 
Kgl. Kapeimus.cds Violoncellist Holger Prehn, København. 
Ttrorsanger Johan Frenesien, Rønne. 

Hvide Gardintøter med Tunge 50 øre an 

BORNA er bedst og billigst 

Bestilling pant*, pCt. Superfosfat og 

37 pC1. Kaligødning hedes snarest indgivet til 

qtlriNe "ShfØlliar' 	7frobfilforreitting. 

ViT,har et stort Udvalg i 

2ianchetskj6rter 
til meget rimelige Priser. 

Gode kulørtli Skjorter 6,50. 

Ekstra do. med Slips 8,00. 

Flipper i alle Faconer. 

Nordlandets Handelshus. 

RegnfraKker. 
IfflmwerrEn ny Sending Regnfrakker er hjemkommen. 

Raglan Frakker med Bælte 23,50. 
Engelske Militærkapper sælges med Garanti for 40,00. 

Nordlandets Handelshug. 

44.7".'rr 

do. 	dobbelt (;do. 	 80 
Cremefarvet do. 	do. 	:150 	- 
R.ester til Fortragik 	 1 Stk. Zoo 
Kappe med Tunger 	 75 

Chr. Olsen. 
Messens Ene-Udsalg, Allinge. 

LO ET "TAL 
ALIEA 

S.ise - Chocolader 

Brugt Barnevogn 
er til Salg. 

C. J. Johnsen, 
Havkatten. 

Olsker. 
Urt bekendtgøres herved i Hen-

hold til Landkonunuriallovens § 28 
al Regnskabet over Kommunens 
Indtægter og Udgifter tor Aaret 
1921-22 samt Fortegnelse over 
Kommunens Formue og Gæld vil 
være fremlagt til almindeligt Efter-
syn i Olsker Forsamlingshus Ira d. 
14. til deri 27. August d. A. 

Sogneraadet. 

Olsker 
-- For udeslaaende Restancer af 

Statsskat for 2. Halvsar 1921 
-22 vil Udpantning blive foretaget 
uden videre Varsel eller den 21de 
August, hvilket herved bekendtgøres 
med Bemærkning, at yderligere Pas-
mindelse fremkommer ikke. 

Sogneraadet. 

11•••••••••••••11si 

Allinge bord, 
Sendeg den 13, August Kl. 8. 

Stort alsidigtProgram 
x 

Naturbilleder fra Italien, 

Kongen besøger Amager 

Har De ikke set Cecilie? 
Lystspil fra Nordisk Films Comp. 

med Fr. Buch i Hovedrollen 

samt 

Charlie Chaplin 
i sin 4de Millionfilru 

En Dags Fornøjelse. 
En at de mest grinagtige Chaplin-

film, der endnu er fremvist. 

•••111111991141•••••:  

Stuepige 
søges Id Høfers Hotel. 

Fine blods kolorte Halte Kr. 6,50 
Kasketter fra 	 3,00 
Sportshuer fra 	 2,75 

Kraver, Flipper, Slips, Seler 
I stort Udvalg. 

Strømper, Sokker, Trikotage, Garn 
kuber De selvfølgelig altid bedst 
og billigst hos mig, da det er min 

Specialitet. 

eriå Xanun 
Hønekyllinger 

ønskes (il Købs tros 

Munch i Sæne, 

VII De have 

en god Kop Kaffe, 
anbefa les det al '<abe Kaffen hos os. 

Vi'r rene Javakaffe og 

FroKostKaffe, biandel, giver en 
hun inlig Duk. 

> Allinge Kolonial- 

Tvistlærred 70 cm. 70 ore 
do. svær BO cm. 100 -

Svaertkiprel BO cm. 150 - 

Nordlandets Handelshus. 

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

Bomuldsstrømper 
	

Kr. 0,75 
Svære Mako-Strømper - 2,00 
Traad-Strømper, alle Farver 	

- 

3,50 
Engelske Strømper, uldne 	- 1,80 

91orblanbet 

Til Syltning 
anbefaler vi os med: 

St. Melis, Topmelis, 
Krystal, meget kraftigt, 

Vanille, Hel Kanel. 
Bemrk. Fru j. Winthers Syltepulver, 12 Øre 

uovertruffet i Holdbarhed. 

Pergament i Ruller. 

%Ringe Kolonial & 1robuttforretiting 

Priserne er nedsatte gældende for 
50 pCt. Foderblanding, SoyasKraa 

Texasliager, KoKusKager, ir/ariske Hvedehlid, 
Danske Rugklid, 

Nordlandets Handelshus. 

Vi har bornholmsk Avl af 
Hvede, Byg, Blandsæd og prima tørret amk Mass 

samt Knaelimmis, MaissIcraa, HvetlesKresa og da.nsh 

Hvedestrømel - sælger til laveste Priser. 

9torintibetø k■a0e100. 

Fineste amk. Flormel mrk. Summit 
1 Sække a 50 kg sælges meget billigt. 

Fineste dansk Flormel og RogrsIgtemel til Hjemme-

bagning sælges i store og smag Vægle til laveste Pris. 

Nordlandets Handelsbus. 

Til Hjemmebryg anbefales 
meget kraftig Bygmalt. Frisk Ilemte og <aver. 

Nordlandets Handelshus. 

Miksed Majs. Plata Majs. 
Hvede, Byg, Havre, Blandsæd 

leveres i hel, valsel, knækkel og (initialet Tilstand. 

Grove danske Klid, pæn Vare. 
Et Parti Havre sælges saaIøenge Forraad haves til 23 Kr. pr. 100 kg 

Allinge Kolonial & Produktforretning 

dominerfed 
afholdes paa Hotel Finne-
dalen Strit.?ag den 20. August. 
Kor c..rr fra 4-6. Derefter Pavse 
og NtliCre Pal id Kl. 12,30. 

En Fodermester 
søgas straks ras 

Vævergaard i Olsker. 

18 pCt. Superfosfat og 
hher I e illid hiNsi 	 37 pCt. Kaligodning. 

o hilst hos mig. 

Herrelingeri 
m. In. 

til laveste Bestillingspris - og 

Nørresundby Gødningskalk, 
til Levering fra Skib i September Maaned. 

Pris a 23 Kr. for 1000 kg. frit paa Vogn. - 

  

      

 

91arblaithe0 klanbelonø. 

      

      

Bedste Sort Standard Bindegarn 

      

i store Nøgler er paa Lager. 
Prisen er 140 øre pr. kg. pr kontant. 

Nordlandets Handelsbus. 

   

      

 

      

Vi beder om Bestillinger paa 

Kirsebær 
Produktforretning sand al YRI45 Bter'rugt k 11,es. 

Gartner Jensen. 
Til. Allinge 41. 



(r- 
Elorms 

Vil du have en ny Model til en 

Karusel, 5e saa paa redenstaaende 

Tegning. 

Era KnrnseL 
a) er en gammel Træstub; i Man-

gel deraf en Pæl, der er rammet ned 

i Jorden, b) er en Træstang, som 

hviler i et Hul i a og loroven kan 

gaa rundt i Hjulet c) 1. Eks. ved 

Hjælp af et Spiger som Akse gen-

nem Hjulnavet. e) er el Reb, hvor-

med c er fastgjort enten til Tøjre-

pæle, som er rammet ned i Jorden 

eller til omkringstaaende Træer, d) 

er Brædtel, hvorpaa de kørende skal 

sidde. Det er afstivet ved Hjælp at 

et Par Reb op til b. Den omdrej-
ende Kraft leveres al et Par raske 

Drenge, som gaar rundt inde ved 

Stangen. Intet morer de smaa ene 

meget som at kravle Ind og ud at 

et lille Telt, 

Legetelt for dø smaa. 
Faa fat i en gammel Paraply, som 

forresten ikke behøver at tage nogen 

Skade af denne Leg. Fastbind den 

til en Stage, der er nedrammet i 

Plænen, saa den kommer i en pas-

sende Højde. Fastbind nu i de smaa 
Jernknopper, som rager udenlor Pa-

raplyens Tøj et Stykke Lærred, nogle 

gamle Gardiner eller hvad Moder 

nu vil Isene jer. Og har Moder 

ikke noget at undvære, ja, saa Icau 
I snemænd klare jer med nogle store 

Stykker Papir, som klæbes sammen 

- men del er Jo kun en Nødhjælp. 

Har I Frugt I Haven? For saa 

glæder I jer vel til Frugthøsten be-
gynder. Der kan I nemlig faa Lej-
lighed til at 'klatre. Men der er 
Grene, som kan være vanskelige at 
nar. At kravle op og ned ad en 
Slige er tidspildende, derfor bør du 
prøve dette amerikanske Fil med at 

foretage Frugtplukningen fra el Par 
høje Stylter, Drengen paa Billedet 
har bundet Stylterne fast over Knæet. 

8-9 Personers Hil 
udlejes til kortere og længere Ud- 

'lugter. 	Moderate Priser. 

Xfisel g'edersen, Yein. 
TII. Allinge 67. 

Jag vilde biede dem fast vel Bælte-
stedet. I hunm Fa'd rede a bindes 
smilede t, at man ved el Fald kan 
sætte Fedderse til Jorden aden at 
komme galt afsled. 

Da Jeg var Dreng kande vi prut 
Papir og pas Tre fremstille de ny-
deligste stillejer ved Hjalp at Stænke 
metoden. Vi skaffede os en gam-
mel Børste og en grov Kern (Flue-

lreadvrev er ogsaa 

"~ 

I en Underkop hældte vi noget 
Blæk (sort eller tarvet) og efter med 

et Par spidse Nerie at hive fast-
gjort en Bregne til Papiret eller 

Træet, begyndte Strenkniogew Først 

prøvede vi os [rem paa en gammel 

Avis, for det er jo kedeligt, hvis der 

kommer en stor Klat midt I de fine 
Stænk. 

{ 

Der kan laves de smukeste Ting 
paa den Maade. En n1 mine Kam 
merater udklippede Silhuetter at il-

lustrerede Blade og grupperede dem 

med Blomster og Sommerfugle og 

Blade part el lille Bord, som han 

stænkede og bagefter lakerede, og 

Iran hk megen Ros for det smukke 
Arbejde. Men husk al du maa op-

søge et Sted og iføre dig Klæder, 
som kan tagfe Blækklatter, for jeg 

vil meget nødig være Uven med 
din Moder, og hun bliver vred, hvis 

du laver Griseri. 

Hvem der er størst d de 3, det 

ser man straks, det er Manden. Det 

vil sige, det er del netop (ikke; lag 

en Passer, en Haarnaal eller et an-

det Maaleinstrument, saa skal du se, 

Pigen er størst. Bedraget fremkom-
mer ved, at Tegneren vel har fulgt 

de perspektivske Love for Tunnelens 
Vedkommende, men har undladt 

del for Personernes. Perspektivels 

Love siger nemlig, at jo fjernere en 

Ting er, desto mindre forekommer 

den fur det menneskelige Øje. All-

saa skulde Manden og Drengen ha-

ve været tegnet rueger mindre for 

at svare til de sanamenlisbende Lin-

jer, der, som du jo ser, samler sig 

henimod Turellens Udgang. 

Onkel Peter, 

Hatte, Huer og 
Kasketter 

anbefales til meget billige Priser. 

Filthatte i alle Farver 	6,75 
Sportshuer fra 	4,00 
Blaa Kasketter Ira 	4,00 

Nordludels Handelshus, 

Køreplan. 
gyldig fra 1, Jaet Itu 

Rønne-Allinge Jernbane 

Søgnedage, 
rum-igamaTic  

Rønne H. 
Nyker 
Klemensker 
Re 
Tejn 
Allinge 
Sandvig 

800 12,50 
8,17 1,10 
8.30 1,28 
8.46 1,46 
9,01 2,04 
9,12 2,17 
9,20 2,25 

Sand tig-liezz• 
Sandvig 
	

9.50 5A0 
Allinge 
	

9,57 5.48 
Tein 
	

10,06 5.59 
Rø 
	

10,22 6,16 
Klemensker 
	

10,38 6,33 
Nyker 
	

10,50 6,45 
Rønne f I. 	11,10 7,05 

Søn- og H elligdage. 
Rønne-lhanchir 

Rønne 
Nvker 
Klemensker 
Ro 
Tein 
Allinge 
Sandvig 

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

sundvig--Itesoiaes 
Sandvig 
Allinge 
Tein 
Ru 
Klemensker 
Nyker 
Rønne H. 

9,30 5,55 9,10 
9,37 6,02 9,17 
9,46 6,11 9,26 

10,01 6,26 9,41 
10,17 6,42 9,58 
10,27 6,52 10,10 
10,45 7,10 10,30 

Havemiiblerne 
bedes bestilt nu. 

.C. 
Maskinsnedkeri, Klemensker. 

Tlf. n. Nr. 1:1 

Den bedste Cykle, 
til den billigste Pris kæber De hos 

Cyklehandler 
A. Mikkelsen, Allinge, 

Afbetaling indremmes. 

Prisen er nedsat paa 

Stor tørret amk. Majs, 
Ekstragrove Evedeklid, 
Majsekraa og Knækmajs. 

Nor Madels hohldus. 

         

 

Hvedestrømel, 
grove RugkIld, 
prima Svineskraa 

af Hvede, Byg og M11]5, 

valset Byg, 
valset Blandsæd, 
valset Hvede, 
Blodfoder 

sælges til billigste Notering. 

         

   

Norillddels lindelsbus, 

    

         

         

    

Kartoffelmel, 

  

 

Sagomel, 
Rismel, 

Kokusmel, 
Majsflager, 

Mannagryn, 
Semoulegryn, 
Boghvedegryn, 

Havregryn i løs Vægt. 
Kyllingegryn, 

Prima hvide Sagogryn, 

altid bedste Varer til billigste Dags- 
priser. 	

J. B. Larsen. 

f eigier De en Pige, en Karl 
eller en Dreng, eller mang- 
ler De on Svend eller Leer. 

ling en Fodermester eller an-
den Medhjælp, bur De snarest aver-
tere i Nord-Bornholms Ugeblad 
der hver Fredag bringes direkte ind 

e.1100 Hjem og læses al 5111 godt 

som hvert eneste Tyende. En An-
nonce her i Bladet vil derfor saa 
godt som altid bringe et filtrede-
stillende Resultat. 

7,25 
/,42 
7,55 
8,11 
3,26 
3,37 

9.10 
9,17 
9,26 
9,42 
9,58 

10,10 
10,30 Qryf Re" Vi har Eneforhandling 

Q;. (31 	af det ægte 

3ZEPPII HEFIIIIM KbliETAJ 
Spar Penge - Spar Vask 

Bemærk Varemærket. 	 (ti: 1/øren\ 

Nordlandets Handelshus. 

Anede dansk Fabrikat 
i >t i% Pakker. 

r 
BORNA giver lækkert Smørrebrød. 

• 

Hønseskaller 
er atter paa Lager. 

Kyllingefoder fra Fabrikken Grand Danois anbefales af Opdræt!. 

Ked og Benfoder til Høns. 

?fflinge Rolouial $rOurtforretnitto 

BORNA er god ! 

Arbejdaq og 
Underbeicicedning 

køber De altid bedst og billigst hos mig, naar De vil have 
noget, der er godt. Jeg har det største Lager til de billigste 
Priser. Eneudsalg af amerikansk Arbejdstøj og Overalls, det 
bedste, der findes til 8 Kr. pr. Stk, 	Drengedragter føres paa 
Lager i alle Størr. og Kvaliteter. 

Jens Hansen. 
Ny 

Sending Isenkram. 
Spisestel og Servantestel. 

stort Udvalg i 
Glas, Kopper og Tallerkener. 

Prisen meget lav. 

Allinge Kolonial- og Produktforretning 

Høsalt! 
11z.rEtftigt og billigt. 

thioulat-, 	$robuttforretning. 

Alle Mennesker, 

Bonholm
o
s
m 
  V

h
e g

s

eob
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i
l

le 

de  

odet 
fremstilles, behandles og opbevares, vil ganske uvil-
kaarligt forlange dette højflne Produkt til sine Maal-
tider. - - Alle Forretninger i Allinge-Sandvig sælger 

Bornholms Vegetabil Margarine. 


