
Polmaskiner 

til dt ret! yderste (1,reese re, d 

vart Brtli de v1,11 eu af de P. • 
ve maskiner, sem Ro.rld Arnundae 
tit trynede ilt tætn 	yrourig. 

I ker al Ile to M eakIner var Ig-
Yed.. 

• -"eadie- "'ha le 

"11,:i, Peeranter, Vn 	Rragreini• 
tree t n Slæde, et Telt, Stil, Sove-
poser, etager, Benzin og 3 Mand. 
A , en Isens Maskine ()lyv tort id R. 
Lnreee og Ileucle :lom Mekaniker. 
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Pinse 
Du hvide Due, 
du hellig Aand, 
der !tyrer uJ 
fra Guds egen  Fra, red 

Sari vid en Verden 
dig synes afthen 
saa mange Sjæle 
beredt tir Daaben, 

*væv, Hirnme;lugl, 
spred dit Vingefang 

mod Jord, der toner af Pinsesang. 

Naturen smykked' 
sag rigt t I R al, 
at !neme beiat 
deg, var Pinsegte,i 
Hver fjeret Sanger 
..!log (næ 11. stride, 
om Lise hvisken' 
hver lønlig Kdde - 

Og Lej •serser t Flok og Rad 
pas B emstemprog 

tolhe P.nsel,vad. 

Men Dueblikke)  
mod Dybel gatir, 
der rager Amider) 
sig B Reaaar, 
tel Mar h iset( et 
dear venligt 
inenra Hjertegrunde.: 
den eftersuler - 

Og hos Maria deri Bleer sig ned 
og bringer Himlenes Himle med. 

Du ken ej nodes 
en Pinse paa, 
du man den vilde 
i inderst Vraa - 
Du kan den søge 
Alverdens Steder, 
den er kun der, 
hvor din Afmagt grader 

den er kun der, 
hvor det tene Sind 

kan se, bag Korset, 
mod Naaden ind. 

Og Pinse varer 
ej stakkel Stund, 
den fælles aldrig 
som Lev i Lund - 
Har du for Alvor 
som Gest den buden, 
du kan ej siden 
den være uden - 

Dens rene Lue dig vinker frem 
igennem Mørket 

til Lysets Hjem — —I 
Betty Totte 

Kapital og 
Kapitalister. 

Et Foredrag for Ungdom- 
men, holdt I letndenterfer- 
~Ingen ar Otto Benzon. 

Jeg hørte nylig en kommunal 
F-mbedeirrancl, C:ind:del us prolie.ces, 
pitestrot, at derite Sandhed vel 
*faldt, da de saakaidte borgerlige 
Portier var de Styrende, men, hvor 

e 
det ægte Demokrati var kommet 
til Magten, der skulde man bare 
et, hvor der vil blive samlet Kepi- 

L' tal. Det ty en el de mærkeligste 
'Partsstande, jeg har høre. -- Se til 
/biland, fra dette Naturens Haand 

;.Salt rige Land, der nu hos de pri• 
3,:•vetkapealiske Stater søger at tryg- 

r. 

Fredag den 29. Maj 1g25 
acuzyzarncoccoccocemcarxxml 	  

le  eller true sig Kapital til, den 
Kapital, som dets doktrinære Magt- 
havere lidt nationaliseret 	saale- 
dea hedder .41 aljerie- ran russisk 
— og derther horireeeret. 

Eiler se til %ore celle Kreenlit-
ner rund+ oni 1 Landet, hver der 
er lejlietieJ ril at r memeeliene 
det økonomiske Resuhro at de en-
skellige Partiers Styre. Ja, De he-
hsrver blot al  gas  fra København 
til Frederiksberg. Ju mere demo-
kratisk Styret e -, desto større hiker 
Sent!eu og desto mindre Kapitalen, 

Nej, Stat og Kommune kan hver-
ken bevare eller øge Kapitalen. 
De kan det biandt andet ikke at 
den Grund, el Stat Kriminelle, al-
tid er I I lænderne p is el 1"erti, 
der f.) gier, ar el andel Parti skel 
komme til Moralen. Og det ene 
Parti vir Pekker ikke sande Par ee Gad komne:urinerende °raid, for 
sammen til der andet. 	

for bl. ø. at kunne skalle sera Au- 

	

De kan del dernæst ikke, fordr 	
tomobil, og selv har jeg iGullatch- 

Star ug Kt immunt! mangler deri 	
Tid en op'ee et følgende : Portner er' s 

sunde person' ige Ego.sure, der 	
D, eng i en stor Be enkle her i 

!rar Borgeren ni at spare, spare 	
Byen skulde koar! rmeres. Huscis 

sammen til sig og sitre. 1-1% is ikke 	
Beboere skød 5.i mme n Irl en pree 

malleirae Love fryer eller svir ge, 	
K d.l.rifri,r.:-.sake, og rier indkom 

ham rit i saa Ilet.seende at ente 	
ikke mindre end 100 Kr. Dem lav 

Vold paa sin Natur. Fur stetter man Konfirmanden, fur at han 
Skattelovene Straf paa Sparsom- 

 selv kunde anvende dem til noget, 
melighed og Præmie paa det mod- 

 han trængte til. — Hvad gjorde 
satte — og del er vi for Tiden in- 

 Knægten? Han tog en Bil, og I 
de paa — saa bliver den ganske den kørte han hele Dagen om i 
naturlige Følge, at Kapitalopsam- 

 Gade irre, lod den holde og tøffe, 
lingen standser, Kapitalen for bru- 

 mens han dinerede i Kælderen hos 
ges og saa ender det hele med 	

sin glad imponerede Far, kørte 
Arbejdsløshed og økonomisk Mi- 

 saa videre rundt i Byen, indtil det 
sere. 	 sent paa Aftenen lykkedes ham at 

Jeg  sagde før, at Kapitalisterne køre hele Kapitalen op. Den Dreng 
desværre var nødvendige, Hvorfor 	

bliver 'rappe mere Kapitalist. 
,desværre'? 	Fordi Kapitalusw, 	

Naturligvis bliver de sporadiske 
— som al Magt — frister til Mis- 

 Tilfælde af Sygdommen hængende 
brug, naar den rette Ansearslølelse længst fast der, hvor Pengene sidst 
mangler — frister til tvivlsomme forsvinder, og det er vedvarende 
Finansoperationer og utvivlsomme et lidet opbyggeligt Syn at se 1. 
0,erdaadighedsanfald. Og, jo let- 	Eks. en lille Fikketrøken flot hen- 
tere Kapitalen er kommer, desto slængt i et Hjørne af sin Fars 
ringere er Ansvarsfølelsen. Vi har store RolI.Royce, køre op foran 
ikke sjældent set det hos de saa-  en af Strøgets Modelorrein:nger 
kaldte Far's Sønner, og navnlig for at anstreenge sig med at prøve 
saa vi det 1 Gullasch-Tiden. 	

en ny Selskabskjole, en Kjole, der 
Det var en modbydelig Epedemi. ikke har Spor at Ærmer, kun sva-

Og den angreb i relativt samme 
ge Spor al Liv og Nederdel, og 

Grad alle Befolkningslag fra øverst hvor det Stof, som plisse ikke er 
til Nederst. 	 gaaet med, er betalt med fabelag- 

Sygdommens mest iøjnefaldende tige Summer.' 
Symptomer var Spillesyge, Fraad- 	De Irma dog ikke al elme Ud- 
seri, Pelsværk og Automobiler. slet paa Kapitalismen lade Dem 
De sidste ikke mindst. I det hele 	forlede til at ae  Den] gal pas samt- 
taget synes Eksplosionsundoren at 	lige Kapitalister. Den Kapitalist, 
have haft en mindre heldig Ind-  der i Leddigang forbruger sin Ka• 
flydelse paa den menneskelige prialrente eller entlogsaa sete Ka-
Mwal. Fil lager Kvinde betroede pitalen, skal man se ned pen. Han 
mig engang, at Vejøer til hendes har Ingen ,raison d'. le". Men deri 
Hjerte gik gennem Automobil — KapIrallel, der øger sier Kapital ved 
naa, det var nu ikke d en Vej, jeg at arbejde med den, han ar en 
skulde -- og man tør vist nok an-  nytuf; Borger. 
tage, at del hl e  Sæde bag pas 
Motorcyklen har boltret mangen 
ung Evadatter hen ad en Vtj, tom 
ikke netop var Dydenn. 

Men det tvuge Køn er ingen-
lunde ene one Svaghersen. Han-
kønnet er ikke el liaar bedre. Of-
fentligheden har særledes set en 
at Folkets imaree Mær: (I, en Ror-
gerrepraesenrant. stille an I højeste  

1)11 s Irlfirt og 1( mier z. 
Etl Dt1111)P Msfii 1 I re dretre• 

dens 13"Cr Cr del 	.`11 klenlare 
del holde. heaat et F ae k næ. (te-
ne., men Tyskerne 111.r 410,4 ensmaer 
at benytte denne Kendsgerning til 
at give 1-1(ch-Raaberie for Rhiular-
ekia San hørrgbed med Riget yder-
ligere Styrke og Varn,e. Rhinlan-
dets Indsats i den tyske Kultur har 
været stor baade paa Videnskabens 
Litteraturens, Musikkens, Teater-
væsenets, Undervisningsvæsenets 
og Politikens Omraade, saa man 
forstaar i Grunden godt, at det i 
saa hej Grad har Tyskernes Hjerte, 
som Tilfældet er. Et al de Byg-
ningsværker, der maaske har bety-
det mest for Tysklands Kultur, 
er Kølner-Domen, som vi her b!in-
ger et Billede af. 

Koins Domkirke er et al de 
betydet:gele Monumenter frø den 
gotiske Periode, ase eterisienet I 
sine Demensioner, al dut kun lyk-
kedes Middelalderen at rejse Dele 
al Bygnineen, nem tørst blev fuld-
endt I det 19. Aar hundrede. Opha-
!eiset? bit gyudtea i ardea: Halvdel 
at det 13. Arrillundrede. i 1887 
ophængtes den daværende Kirke-
klokke i Tam net ved Siden af tie 
gamle, støbt af franske Kanoner. 

Aarg, 

En loyendeFredgriksboNtiesi 
tirawe,ete 	laer,lejerne P, demen, 
.Kongiga qua erg P. Jorgensea, 
Tøphoim veto Hundested t Frede- 
riksborg Amt. 	.Robin Konge- 
gnAtti" tiod ved Fel ~kuet i Fjor 

Kege pen Fløjen at 2.aa, ge 
Hingste og Hiken Ilte I. Præmie. 
De i er k miet i A4r og anse, som 
deri helate at indeverern`e Ains 

nirige Fre :er k tilerehineste. Pa-
de:en cr -Pnmmery Trapholm•, 
deri Fjol rr m 11-aarig fik  sir Al-
kniv I I. Kl. B., og BOM nu atm, 
pari Bornholm. Morfaderen er  Gl. 
Pornmery, 

Fra Uge til Uge. 
0 

Kongens  l_Avjfegerkorps 
kommer til Rønne 1.  Pinsedag, 

2. 
 

Pinsedag om Formiddagen 
kommer de til I  fammerahua og 
bliier vist rundt af Pune. Kofod 
og inkvarteres om Natten i Anton 
Grørrh, che Lade I Sandvig Næste 
Dag fortsættes langs østkysten. 

Biografen foreviser 2.  Pinsedag 
det store smukke Skuespil: 

,.0iftes og skillesal 

Ja, Ægteskabet er et Lykkespil, 
og det ayr.es, som om Gevinster-
ne bliver mere og  mere sjeldee. 
Niar man harer om et rigtigt lyk-
keligt Ægteskab, kan man være 
temmelig stinker pas, at det hejst 
er en Maaned siden, de  panel-
dende indtraadte I den hellig. Æg-
testand, Men ►  dette som i  andre 
Livets Forhold, skal der et Par 
Undtagelser til at bekræfte Reglen, 
og en al Undtagelserne er Ægte-
parret Samuel Baldvin ug Hustru, 
som vi træffer paa deres Sølvbryl-
lupsdag i en hjertelig Pernille  og 
Vennekreds. Og -- som en al 
Festtalerne ytrer — nu er det  det 
lykkelige Ægtepars Børn, som 

skal forsøge at gere det samme 
Kunststykke : at leve el lykkeligt 
og harmonisk Ægteskab 125 Aar. 

Det er del, vi skal se i Biogra-
fen paa Mandag - 

Sølvbryllup. 
Mandag den 1. Juni (2. Pinse-

dag) kan Kristen Jensen og Husnu 
I Tein lette rides Selvbryllup.  

44,4IL447" I 	 4 	• 
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Den i 0,181 afholdte Auktion pas 
Hotel Allinge havde trukket mange 
Folk til Byen. 

Bilkørsel 
besørges ined Lamt hil og 6-7 
PerNWICirfir Bil, 

Tir. _X Iiinge Al y. 

Henry Hompe, 

resilighoder i KRID. 
Rhinlandet har 1 disse Dage 

lejret sit 1000 Ars Jubilæum un-
der store Prsiligheder bl. ir, I Rhi-
nens Hovedstad Kain og i Byerne 

telgivet af et lInteressentmkab. 
Anovarirbal,entle: otte» Gornitaka. 

1"elaton 74. 
trykt 1 Allinge Bogtrykkeri. 

isreCI, QCoMmarttreCIXIDuCOCC1 comme 

•- • 

r romur 1M amt sl  Ait tran 1111Itta4s.1. 

tit elle  «lem 1 4111aga.fliaadvIg. 

obiker, Iltatøker,  R. si 	 ør. 



Pianoer 
114 Orgler eg Violiner. 

. e. "10111 
Chr. Travisen-Holm. 

Udpint oiegspleeler, 
Ai:e S,sgs P, n:. t 	.plareming 

sunde kg ,•dt”«.. E‘sca,pliier. 
Timage tic 1.2k1rtattlxitug uåskrtna 

1. Jan,. 
NB. Etgen Handel fra Solned-

gang Fredag til Solsteds, Lørdag. 
tamret Th. Rather Clausen, 

[?numsen, 

Bilkørsel 
t‘e 	 Last 1,1 	fl 
Personers Ml. 

Tlf. killing.. GI ). 
1I 	e 

En ryiigrc Karl 
Bims en ung Pige, 1+1 Mol') 

ed 	•• t• ,ager attaks 
iller ill 1 

VtrvPrgitard, Olsker 

Nu ir 

.n 	1 
at t‘ele 

Nye Cyttlet. 	M t Let er rr >nal. 
ite.et ;.! ..e 	dve Marker II 

P tr. t. 

Cyklvhandler 

ff. C. Stunde. 

Norge Salpeter 
Lokalforellg. 

Pien ung Pige 
antages sum Hu -holciairivelev Ira 
15. Juni. 1..km Rives. 

Fru Ribs's Pensionat. 
ke 120 

Al Skyld 
„,  al. v 	Julie diehelsen, 

1 
 0.sket 	 helts  betalt 
til K. A. !Mogensen, lhvattg 
sentst 1. Juli, 

ttttt eittit,tasicarer.u, 

terre og 
itM.vrte 't3.arDtr. 

£of,' 
Zorreife, 

Imentitt 	izet“.%ler 
fobe<3 bebfl og biltigft 

Kolonial- og Produktforretning. Allinge 

,.ROYAL"  Koge-Chokolade 

„B E C A"  Koge-Chokolade 
IFIfirSTIR TPANNIK TAIRRIk iT 

.....1■01,.•■■•■••■•■■■■■••••■•=1•1...M.M.1.■ 

for eller senere. at De har Brug 
for en lille Annnnce. Et Værelse 
eller en Lejlighed 	hruute 
Sager til KOb eller Salg, Under- 
visning, Pension eller andet 	. 
Husk da. at Nordbornholms Uge-
blad har den største Udbredelse 
her paa Egnen og at det koster 

ffillingt !kolonial: og Vrollunforrttning. 	mindst at avertere i vort Blad. 

ep(' 
9?iner, 

(rebc 
Q3".;fitffejern 
(abegrehe 

§)t)l)peierit 

aitherAle iltort lliwatg og til billigite 'Vrifer. 

ffillinge Sntottiat= 6t $rubnitforretninø. 

Senge-Udstyr 
stort llwnlg i bobbelt og enfelt `-t3rebbe ftrib. 

ulfter tig 7:',gtin.it4'ngruct, jolcrgtc, robt og 
binat Zflticintin. 'A4 jer i forifellige 
£nocntrerreh i forjfeINe 	ualiteter i %mufl) 
og 	(nett; alt i 

(ft pceut Il>uatcl i ffinrilincr, 
?Ilt til biflige $rifer 1)o - 

XanJen. 
r 	 

    

liorpholmsSpare- & ii3a001MSSOS 
Afdeling i Allinge 

Kontortid 10-12 og 2  -4. 

Renten af Indskud er tutti: 
3 Mnanedern Opnigelne 	 4,5 pst. p. n. 
Almindelige Npurrkmosevillinnr 4 
Folio 	 2 
i  Forsorgelnemardellngen 	3,5 	- 	- 
hvortil Preetnie, hidtil 2,5 pst. 

 

   

      

Vi har Lager af bedste Sorter 

Tørrede Abrikoser og Fersken, 
do. Æbler. Store ~k. Blommer 

Store blaa og srnaa Bageri Rosiner 
Ekstra Blandinger med 

Abrikos og v., Fersken. 
do. al Abrikos, Fersken, 

Blommer og  Æbler. 
af alle Slags i org. Pakker Udsøgte Frugter 

Vi sælger til de laveste Priser. 

Nordlandets Handelshus. 

.t(gningsartikier. 
.93tYchber, 131anfel, Zontiner, Cement, 1:%-tc11.114), 

OSlaferebe 'error, Silltbber og '-.:nittetritg. 
k`emeittror.!,--:-.friter og I.Mte 

N:xeng.‘3ter 	ejtag. 
Zagbinbucr og '''tatbnittbner 
atibefale til billigite j;rifer. 

i cjoraard= 
og dommerfrakker 

til Damer og Børn er nu pas Lager i et stort og smukt 
Udvalg i moderne Stoffer og  fikse Faconer og til vort be-
kendte rimelige Priser 

Frakker i lyse og mørke tnonstrede Stoffer 
1155 • .48 • 59 • 74 • 1 t5 Kt. 

do. 	prima kulørte Klædes 36 . 	. 6,N . as 
•

. 120 Kr. 
do. 	engtarvet kulørt Gabardine m. og ud Besætning 

39 • 5.1 65 - 74 • $2 • 105 Kr. 
do. 	ensfarvede Reps 76 . $2 . 100 Kr. 
do. 	lyse og mørke Covereoat n2 • 36 • 6$  • 75 Kr. 

sort Onhardine 55 . 77 - $6 . 89 Kr, 
do. 
(In. 

sort Klæde 11 • A') . 	• 7A - 	IfS K' 
NlIl Ekstra store Pitorrel,4er haves altid pas Lager. 

Stort Lager i Pigefrakker. 

Vi har Pigefrakker paa Lager i mange Faconer og 
Stoller og i et stort larveudvalg, alle Størrelser, ogsaa til 
gaiiske urnag I til 2 Aar gl, til alle Priser Ira ganske billige 
til gode, prima Kvaliteter. 

Se vore Vinduer 
Se i Porretnriigen  hvad vi tilbyder og hor vore 

logen Købetvang 

magasinddj tNords udsalg. 
Køb Uldmousseliner 

i 	 a Magasin du Nords Udsalg. C. 75 forskellige Monstre haves paa 
Lager. foruden mange Farver i ensfarvede. 

Victor filancfi, 

De hilste kuliteler i 
Mine gode bekendte amerikanske Overalls og Trojer i alle 

Storrelser baade til voksne og Born. Prima blaa Molskindsben 
klæder og mange andre forskellige A rbejdsbenklæder. Trojer. Blu-
ser og Skjorter. Underbeklædning i Uld og Bomuld til voksne og 
Bern . Alt i mægtigt Udvalg til smaa Priser. 

Jens Hansen. 

INT011 	NO RI)  

Nyheder 
I 

færdigsyede sorte og kukirte uldne Kjoler. 
Ca.. 150 Stk. færdige Kjoler haves paa Lager i moderne, 

fikse Face:nor, I. emstillet paa Magasin du Nords Systuer. 
Et 'stort Farv udvalg forefindes af ensfarvede kulede I Uld-

satin, Poplin, Gabardine m. m. Moderne tær nede, i mango smtAke 
Dessins, m6nstrede Ulderepe.Marocain i sidste nye Mønstr o, hvide 
Uldcrepe-Marocain med sort Besætning. 	Ligeledes er en Del Uld- 

; 
mousselinskjohir hjemkomne. Alle Stbrrelser haves paa Lager fra 

St. 36-50. 
Storsto Udvalg - Billigste Priser. 

Ill1Lp.:,3LN311 du Nords Udsalg 
ved Victor Planck. 

Pris som Pilsner.. 

1,111111111111fifilitJMID1191111 
■ ,1■14 	" 	! 

Det hænder 

Priser. 



Et lille Parti 

ar fin.-  frisk og v&imagearie og giver 

Frott 
stielges saa længe Forraad haves for kun Z Kr. pr. m. 

orlatief 

Vore Uldmouseliner 
er hjemkomne i fikse Monstre og stort Udvalg. 

Billige Priser. 	Se Vinduerne. 

Nordlandets Handelshus. 

Xlemens Nrasftinsnedkeri 
Tlf. n. 13  - og Savværk - Tlf n. 13. 

anbefaler Havemøbler og Flagstiritger. 
Vaskemaskiner, god Konstruktion (udlaanes geirie I Prøve).; 
Togruller, lette og praktske. 	Klirdeskabe og Kommoder. 
Et Niti Senge La 30 Kr. Hele So,evwrelses- u, Spitles.ueinet),,ineid 

leveres med kort Finit Et Parti kilolo lul 10,50 Kr. 
Rrandstlger, ilygningstommer, Lægter, Rraedder m. 

altt titide F■narbridiling. 

L. Pihl, Klemensker. 

Traadvæv 
til Indhegning af Hønsegaarde o lign. haves paa Lager i 
alle Dimensioner og sælges billigst i • 

%Hinge $1olintial.,  e 	ktiburtfurretning. 

V
owneeleue~aennomesireire~nenk 	 

Nyheder 
i fixe moderne Kjoler 

og Sommerfrakker. 
Stort Udvalg 

teessens Ene-2Idsalg 
efir. Glsen, 211inge. 

‘4 11~111111~.0.1■111~11.^ 

A)tielen bel-?Over mere 
at (laa 	flmbt! 

blot 	Dit bære jan !loge at »ettpettbe fig til 
mig, Da jeg har Det ftorfte £ager af ftrrbigfebe 
RhOttissger i alle-.-"-::- torrelfer og tit 43rifer, Ze 
irre filaber mange €- teDer. = '.1tobe £lerre»ntte 
»ar jeg, et helt ølt gro4:N.  Faller, font ()liner folgt 
tit langt uraber • ben atm. 	bel jeg ør Dceret 
fut fjetbig at fan et 13roDelager operbraget. 
Sioc.4 mig fait Ze fa« alt »bah 23eflcebttiftg an-
gaar, og i be flefte 3._•iifeelbe billigere enb nubre 

eg »ar opjan et fint £aAer af gt«De 
i be nt)eite ,Monftre, juni ran fao jajet efter ,.1naal 
for »bem ber wifter bet. 

,ens Xatzsen, Allinge. 

Kotøier, 
Grimer, Tøjrepæle. ',egoer 1.ed E% Flederbsger, Pule 

'tabes be.-ht 1.1! 

oloniai u11 443robnftiorretiting. 

iverilr i Nordorilhohlls illehlad! 

Køreplan. 
Rosne-Allinge 

Jernbane. 
J. Maj t:1 15. September 

Søgnedage. 

t 
RonneH.8,00 12,50 4,10 7,15 9,30 
Nyker 	8,17 1,10 4.27 7,32 	9,47 
Klørans 8,30 1,27 4 40 7,45 9,59 
Re 	8,46 1,43 4,56 8 01 	10 13 
Humltdal8.54 1.51 5,04 8 10 10 21 
Tejn 	9.00 2,00 5.10 8,1610,27 
Allinge 9,12 2,12 522 8.27 10,37 
Sandvig 9,20 220 530 8,3510,45 

t 

Sandvig 7.25 9,05 1,12 5,15 8,20 
Allinge 	7'31 9.13 1 19 5.23 	8,28 
T. in 	7,39 9 :".1 t  '?8 S 32 	8.37 
Hund, døl 7,44 9.2, 1,32 5,37 8,41 
RN 	r,54 9,38 1,44 5,49 	8,53 
Klemens 8,08 9.53 2.00 6 05 9,08 
Ny ker 	8,:8 10.05 2,10 6,15 	9,20 
Rønne H. 8,37 10,25 2,30 6,35 9,40 

e) lel er kun Mandag og To sdag. 
1-) 	r ikic- Mandag og T,,tsdag, 

Søn- og Helligdage. 
fiffene--Nandvla 

Rønne H. 8,00 12,50 4,10 
Nyker 	8,16 1,06 4,26 
Klemensker 8,28 1,18 4,38 
Re 	8,43 1,33 4 53 
Humledal 	8 51 1 41 501 
Tein 	8,57 1,47 5 07 
Allinge 	9,07 1,57 5,17 
Sandvig 	9,15 2,05 5,25 

Pliandelgt- Bamser 

Sandvig 	9.00 1.50 5,35 
Allinge 	9 08 1 56 5,41 
Tein 	9,15 2.0f; 5,50 
Humledal 9,20 2,10 5.55 
Ro 	9,31 2,21 6,06 
Klemensker 9,46 2 37 6,22 
Nylier 	9,56 2 47 6 32 
kønne li. 10,16 3 05 
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° Citronvand. 

Apollinaris. 

Erindringsliste 
ginuNle 	',roret 2-•4 Finn 

Danip›kihse.reditinner,, gabt„ ved Ski-
benes Ankomst og Afgang Tirsdag 
og Fredag Elterm., Mandag og 
Torsdag Form. 

Distriktslægen 8- 9 og 2 .1 
Folke bogsam 1 inv en (Borgerskolen I Sal( 

Læsestuen: Sognedage Ira 5- -9 Eftm. 
UJlaan Mandag og øredag 7-8, 

samt Tirsdag 3-4. 
tljælpekassen : Formd.. 0. Thorngren, 

Kasserer Snedker Chr. Lind, Sandrig. 
iC1 libetieS1. er aaben for Linds 8.12, 2.6 
Klemens Jernhanestalion do. 
Kremnerkinitoret 10-11 og 2 4. 

Laane. ri Diskontobankan 2-4 Eftm. 
Postkontoret: Søgnedage 9-12 og 2-6 
Skandinavien-Amerikalinien: 

Agent Otto dornitzka, 
Sognepriesten Tirsdag og Fredag 6-7. 
Sparekassen 10 12 og 2 - 4. 
Stempallllial i Sparekassen. 10- 12, 2-4 

Branddirektøren do. 
statbuimaiien lur LivaInrsikring ved Chr 

(}isen. Messen Kontortid 1-- 4 Hm 
Telegrafritanonen Q-12 og 2 6 
Toldkamret 	1 2 Form, 2-5 tilterm. 

øger Do en Pige, en Karl 
eller en Dreng, eller lining- 
.if i.),.. en Svend illo Lær - 

ling en i.odurnrester eller an. 
den Medhlielp, tier Hir snarest aver-

tere .i Nord-Hornholms Ugeblad 

det hver Fredng bringes direkte ind 

e. “4(X) Hjem og beses al saa godt 

som hvert eneste Tyende En An-
nonce her i Bladet vil derfor saa 

godt som Bibi bringe et fillreds-
stillende Resultat. 

Strømper. 
sorte Bomuldsstromper !re SN Ore 
Svære Makasirtimper ara 2,50 
Svære ribbede Smemper,.meget stærke, 2 Kr. 
Florstnamper fri 2,35 
Svære 'danske SI:lamper 2.40 

ffitirblanbet43 (100~6 

f"w^/'■^/"■•;. 

Senge-Udstyr. 
Det er klogt at forsyne sig med Sengeudstyr fra os. 

da vi kun fører gode Kvaliteter med Ciaranti for Farveægt-
hed og Fjertæthed. 

God Landfjer, meget fyldig 4 Kr. pr, kg. 
Ekstra 	- 	 6 Kr. pr. kg 
Ande-I lalvdttn, meget blod og let 8,50 :pr. kg. 
Stribet Bolster til Und&dyner 2,75 pr. m. 
Dobbeltbreds Dynesatin 5,50 pr. m. 

Uoriattet.f?"MsE?us 

Nye bornholmske Spegesild 
fede norske Spegesild, 

fin, 1'11141(os-rist Klipfisk 	aldeles ekstra Kvalitet. 

Nord landets  Ilandelshus. 

Gode Bland 	ilavegrtesfro 
Alle Slags Roefro, Knalrabi, Turnips, 

Gnierne. Rødbeder og rlarkroefre 

Aldeles paalidelige Kvaliteter sælges i 

Nordlandets Handelshus. 

Æglc 6inieums4lære til Tallent .  
sælges i hele, halve og kvarte Tønder samt i Blikdunke og 
løs Vægt meget billigt. Tønderne til Laans. 

Alle olierevne Farveri Daaser sælges 

Nordlandets Handelshus. 

Alle Mennesker, 
isrim har a t. hvorledes 

lletoholms hoolobilMdroarioe 
fremstillon. behandles og opbevares. vil ganske uvil-

kaarligt forlange dette bojfine Produkt til sine Maal-

tider. - Alle il'orrotuinger i Allinge-Sandvig sælger 

Bornholms Vegetabil Margarine. 

Fyldte Chokolader 
L „A R A" Spise-Chokolade 

„ANKER" Cacao kun i 'is kg Pakker 
FINESTE DANSK FABRIKAT 

7,15 
7,31 
7,43 
7,68 
806 
8,12 
8 22 
8,30 

8 50 
8 57 
9,06 
9,11 
9 22 
9 38 
950 

10 10 

~NO 



Kunstgodningen bedes be-
talt inren I. Juni. 

IReetyre leen. 

,AllingeSandvig 

Ungdomsforening 
erholder  HedlemAbal  2. Pinse-
dag Ki. 8 paa Christensens Sat. 
Mele:risle-et skel ferevist s. 

leentygebren. 

Lyngbrænding 
foretages r ae nrerrueeie Dage. 

Å. Jacobsen, 
Cirenhoim asker. 

Drej om 
paa Haandtaget og ring op Telefon 
Allinge 74, naar De har et eller 
andel at avertere 

Annoncer virker bedst 
og koster mindst 

Riem det iklve 

Maa vi være her? 

Mig R lidpialliniosplfilor 
lit Mark oe Have er :j,.teiee nu. 

Ferstirdee ove ale 
..-,. 
e• ::. iffailetyst, Stiling e, 

M. Kr. Kofod, 
Ttl,i0,1 s.-• ,!,,, ,_ .; ; ,e. 47 

Ekstra-ordinær Grelt rileirsainling 
efholdes Torsdag den 4 Juni 
KL.-) pari Ikter Aluner-. 

Dagsorden: 
5,a1 Mejeriet regne Andele i den 

danser.: Andelsbank? 

Bestyrelsen. 

2 fi. Lugekoner 

rierson6i1 
udleje«. 

defe fon Milinge 53. 
Harry Ril«, 

Til Salg 
En god KVIE, der har bestaaet 

Tuberktriinpm,en'ee'ear til Salv 
H, Hannen, 

l.y 	d :1 Kirmen,ker. 

En ung So 
tjenlig til Siagtnine købes og en 
I Aar emu mei Kvie sælges 

rilegaard i Olsker. 

1111,••••••41,11•41•11 
• 

Siografen. 
2. 113.1nmedag ki S. 

llillosou skilles 
Sket Ssuespil r 6 kerer. 

Hovedeillen spile s el I elie R ek. 

• 
INNI/911,41••••••••

• 

Kaalplanter, . 
semi etir andre Sig UcIplaut-
ninesplenter tjenlige lit Udplant- 
ning anbefales. 	 e 

er;sertner 1.1«dgren Tein. 
keeee 63. x 

vili(51.)en3 
Urmager (ig Guldsmed 
~tiir.rcrr. 	7'f r.. 9::c. 

Averter i 
Korilbornh<Anl,", T7;:ebtLet, 

Gardiner! 

I I ligte 

Kub Deres Gardintøj hos os. 
Vi har et meget stort Udvalg lige fra de bil- 
til de bedste. 

Nordlandets Handelshus. 

til Kokken,- og Spiseborde samt Voksdugborter 
haves altid paa Lager til de billigste Priser. 

Nordlandets Handelshus. 

.More Misfer 
a natuaniferet .h>eflutraø i Rite 4tiare, 
ludal:, Rogrimer, 9;trfeurimer, 9;Mch til 
parationer. 	fcrirle3 mcb *tor glabat. 

Nordlandets Handelshas. 

Straahatte! 
Køb  Deres Hatte hos os, Vi har det største Lager af fikse 
moderne Hatte til alle Priser. 

Et Parti Hatte fra i Fjor sælges meget billigt. 

Nordlandets Handelshus 

Godsljellosig og Meder. 
Søndag r`,ert 31. Mej 

I. Pinsedeg. 

Ols Klike Kt. 8, 	Allinge K'. 10. 

2. Pinsecla g. 

Allinge Kirke Kl, R. 	O's Kl. 10. 

Luibersk Missiaeaforenine. 

1. Pinsedeg; Tejn K.. 2, C. Holm 

2. . 	. 10. 0. Th erneeen 

I. Pinsed . g; Allinee 4,30. C. Holm 

2. 	 e ed Ha ni niers h as 

Kl. 4. 0. Thorngrecn. 

Hvis det bliver Regnvejr i 
Allinge Missionshus, 

Metodist-Menigheden (.Betesda'). 

Søndag Gudstjeneste Kl. 4 Eftm. 
Søndagsskole Kl. 2. 

Entn•er er hjertelig velkommen. 

Pastor Berger-Pelereen 

Mejeriet 
Humledal 

afholder ekstra-ordinær Generalfor- 
samling Tiandagt den 2. Juni 
Kl. 3 i Ru Brugsforenines Sal. 

Degsmilen: 

I Andelsbankens Forhold 
Frelresorgarrisatiorien. 

3 Eventuel!. 
Bestyrelsen. 

Godkendte 

is Katteeijnei‘ 
skal alle Cykler forsynes med fra 
I. Maj. – - Prisen er 250 — 3,40 
-- 4.00 -- nit etter Behag has 

217. C. Sruncfi. 
Allinge. 

Od og Slanger 
eaint alle C) e:edele haves pair 

Leger. Pi lsmne er billige. 

Mit Cyelevarksted bringes i 
venlig Er niring. 

XI e .9rune fi. 

Allinge 
Tærskeværk 

Skyld lit Teerskeselskabet bedes 
ir dbetalt inden i, Juni. 

Bestyrelsen. 

Olsker 
Statsnkat for 2. Halvnar 

1924— 25 bedes 'udbetalt ril 
Skadeopkræverne I Løbet ef Maj 

Marined. 
SO,znerandet. 

for den nordre Pynt ved Allings 

Neve (Mølletrenden) antastet al en 

Ftskerband, som med to  voksne 
Roere al fuld Kraft fra Pynten  sty-
rede mod den tørste Kajak. Denne 

ændrede Kursen saa langt udenom, 

al Angriberne opgav Forsøget paa 

at „vædre" den, og de svingede 

erpaa hurtigt r ed mod den anden 

Kajak, som holdt sig næsten inde 

ved Land. Denne Kajak førtes at 

en 13-earig Dreng, som straks ind-

saa Faren ved at blive trængt ind 

mellem Klipperne og Baaden og 

brugte arte Kraeree for at dreje 

Kajakken saa meget til Siden at 

et Sammenstød kunde undgeas. 

Det lykkedes, for sars vidt som det 

kun var Agleisngvneri, der ramtes 

al B allere.. meu r meste Nu fik 

lian el Slag i Aireigtel al en Aare 

(nonaske et Forsøg pas ni vælte 

ikken). og Veetisir.aendeue fort-

.sarie Fe en ude ti 11u bekymre sig 

enn D.eirgires Skrig. 

Delte brut, leAngreb blev meldt 

Ill Pebret, dels for our muligt at 

ferebygee Gentagelser, dels fol at 

helære i eekoinieende one at vi 

le. er  I el c,vdiseret Land. Et Held 
bur del at Slaget ramte Kæben og 

ikke Øjer eller I ijærueir, da Leen-

gen sikkert saa vilde være kæntret 

ug druknet inden der kunde komme 

Hjælp. 
Vr forstsar ikke nt ente smaa 

Baade kan vække Uvilje i den 

Grad, al nogle Fiskere lader sig 

tudede til en saadan Raahed; del 

er 10 ikke vor Hensigt at gas (lem 
i Næringen; vl lurlanger hun at 

Ina lidt re den Etiske Lue, son» de 
selv indnendeg og lidt Motion el-

ler en Arbejdsdag i et indelukket 

Lokale. 

Allinge-Sandvig 

AfholtisforenIng 
Møde Onsdag den 3. J nul 

• paa Forstoreingele „11,reeriee, 

Dagsorden: Briudeueteir. 

Alle Medie/limeene bedre; ri re.'.e. 

Mejeriet 
liajbjergaard 

kan saa Rads straks. 

Gartner Kofod, 

3fallelyst, 

Godningsforening 	 Voksdug 

Eiterhaanden som Udviklingen 

skrider frem og Arbejde! bliver 

mele kompliceret, føler de Menne- 

sker, hvis Arbejde tvinger dem til 

el ensformigt, stiliestaaende Inden- 

dørs-Liv (Kontorister, Høand- og 

Fabriksarbejdere) Trang hi efter 

Dagens Slid at fan lidt frisk Lue 

og Motion I Form id Fod- eller 

eller Cykleiute eller anden Idræt, 

der af Ungdommen nærmest be-

tegnes anen Sport, og selvfølgelig 

kan drives el Yderlighed. 

Indenfor idizet for Legemskultur 

hører R.rspoii, der træder Mu ,k- 

lerne og udvider Bryelkasseu, lige- 

som Lunkerne har godt af den 

friske Sølut:, og blandt disse Idræts- 

mænd, der .plasker til Vands" hu- 

jer Kajakroerne. En Kajak er jo 

forhulesvie billig at lave og kim 

laves ef enhver, der er lidt Hee 

paa Fingrene. For Tider, bygges 

der i Tusinde s af disse sneet over- 

dækkede Lærredsbalde over e: 

Skelet af tynde Limer, der kan fans 

udsavet paa ethvert Skæleri. 

Her i Allinge er der I de sidste 

Aar bygget en halv Snes saadanue 

Bilede, der er Fjerne til megen 

Adspredelse og Glæde, og inan 

skulde tro at de smaa, lelle Ka-

jakker ikke kunde være til Forar-

gelse for nogen. 

I Ildtil har vi .Kajakmaerld' og. ; 

saa været forholdsvis uarriasiede. 

AI en og anden stene Malortraed 

her været „lidt nrergeriende", vel 

englene for ar se um de sinde Tin-

gester kunde klare sig i .KitIVSII-

del", er ikke taget fortrydeligt op, 

da Kajakkerne er mere sødygtige 

end mange hor; men i Tirsdags 

Aftes, da vinkle Kijakker eller en 

Udleet venree biem, elev de ud 


