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Sannaås aabner „Nord-Bornholms Ugeblad" 
et Antal af mindst 1600 Exempl. 

og fat:sendes gennem Postvæsenet MURING 

wr-frig.DISker, Rutsker, Ri og  Klemensker, 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
har den største Udbredelse Nordre Herred 
harer hest I ethvert Hjem og  egner sig  den 
or bedst Ill ArerteHng, 

.Nord-Bornholms Ugeblad" 
oplagr,. gerne Bekendterreiser af enhver Art 
saasom Keb, Salg, Foreningsmeddelelser, 
Ffter- eller Aflysninger, Auktioner ett. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
udgaar hver Fredag, kern bestilles paa alle 
Postkontorer samt paa Bladets Konlor og  
koster I Kr- 

..9en første goraarsdag 

Solen var kommet tilbage, 
jeg sag den fra Sengen — saa 
at Himlen var høj og bias. 
Og der lød Stærestemmer . 
Rundt om Ina Sne, halvt smeltet, 
Hvor skønt i Havens Gange 
at gense Foraarsæltet . . 

Foræret er kommet rejsende. 
AI fjern og svimmel Pragt. 
Nu er jeg atter bænket 
i Midten af mit] Magt. 
Et Lys har fyldt min Stue, 
der slam et Skær af Btaat 
igennem aabne Døre -
snit Hus er Solens Slot. 

Smag gule og hvide Blomster 
staar i den vaade Jord. 

. Hvor stille, mild er Luften - 
en Lue, hvor alting gror. 
I Grøften risler, blinker 
det skanne Klare Vand. 
Se Søen, isen, Isen . 
hvor hvid i Vaarens Brand. 

Del visne Græs paa Skrænten — 
saa lunt er her at ligge. 
Mirintierne er Sødme, 
som giver mig at drikke. 
Ak, jeg, som ved, mit Hjerte 
skaf engang standse, briste -
hvor maa jeg sorgløst elske 
all det, som jeg skal miste. 

Der er ej Aar og Alder, 
der er kun Sol, som skinner, 
der er kun ulig, soul lytter 
til Vand, der rinder, rinder. 
- Af Barneledder stuer der 
rundt orn mig dybe Spor. 
Rundt om mig er en Verden, 
som leger, ler og gror 	. . 

Kai Hoffmann. 

Spitzbergen. 
—0— 

Folkenes Read, eller hvad del nu 

er, delle underlige Fredsprodukt 
hedder ovre I London, har meget 
al varetage og har naturligvis smil 
ved at blive færdig med noget. 

Den 9. Februar undertegnedes i 

Paris del Dokument, hvorved Nor-
ges Suverænetet over Spitzbergen 
anerkendtes, og i den nærmeste Tid 
liaaher man, al Overenskomsten kan 

underskrives. 
Selvfølgelig faer vort Broderland, 

hvad der er tovet, og forhaaberellg 
varer det ikke alltor længe, thi Nor-
ges Tænder løber i Vand. Vel er 

denne Cadeau fra Ententen noget 
trold, men en Frugt er den nu en-

gang, og en Udvidelse al „Riget",  

som selv de mest demokratiske No-
tioner vedblivende har en lille Svae-

hed for. 

I en reldgammelfflog, umulig „Is 

landske Annaler", staar under Aar 
1194 „Svalbaldi fund hin". 

Hvad er del, de gode Nordboere 

har fundet? Ja, del fremganr af de 

nærmere Omstændigheder, at del er 
et Land ; men det varede længe, 

inden de Lærde Islev enige (endda 

ikke helt) om, at det drejede sig 

om de Øer vi nu kalder Spitsber-
gen. 

„Svalbardi" er her et Egenavn; 

det beslanr al Adjektivet „sval", som 

vi jo endnu bruger paa Dansk til 

at betegne Anelses Kølighed, og saa 
af Neutrum-Substamivet „Bard•, der 

betyder en mod Havet nedleldende 

Skraaning. Ordet er almindeligt den 
Dag klag pas Island; hvis en Is-

lænder fra Søen ser I, Eks. Møens 

Klint, kan lian udmærket pege ind 
paa den og sige „Svalbard". 

Vi tager fejl i at tro, at Nordbo-
ernes Færden i det nordlige og helt 

arktiske Farvande efter den livlige 
Periode i Vikingetiden sygnede hen 
og• indskrænkede sig til de „almin-
delige Ruter' mellem Norge og Is-

land. Der har aabenbart været mange 

nu ukendte dristige Farter viden om 

— de ufrivillige Besøg i daarligt 

Vejr ulorlalt — og baade Handels-

sejladser og Opdagelseslune over 

den vældige Havstrækning mellem 

Grønland og Nordamerika mod Vest 

og Hvidehavet og Sibiriens Rand-
kyst mod øst. Saadanl tyder bl. R. 
Notitsen om Svalbard paa. 

Men der kom alligevel Tider, hvor 

de nordiske Folk fik andel at lænke 

paa ertd det høje Nord, og vendte 

saavel deres fredelige Id som deres 

Ufred ined sydligere Lande. Og da 

den store Havenes Genopvaagning 
begyndte, var det andre Nationer, 

som tog fat. Eftersporingen at Nord-

ostpassagen, der skulde være en ny 

og god Vej udenom Spanien og 

Portugals Ruter for at koturne til 

Kina og Indien, kaldte først og frem-

mest Hollænderne og Englænderne 
mod Nord. 

Mange uforfærdede Mænd har 
vovel Pelsen og Livet paa de far-

lige, iskolde Veje, og Beretningerne 

er fyldte med Mod og Lidelser og 
Død. 

En saadan Ekspedition norden om 
Asien udsendtes fra Holland bande 

1594 og 95, men kom ikke længere 
end til det isfyldte carlske Hav. -
Næste Aar var man paa ny ude 

under de Herrer Jan Corneliszoon 
og Jacob van Heemskerek, og da 

fandt Skibenes Overlods og egent-

lige Fører Willem Bareuts pen, al 
man muligvis kunde slippe langt 
lettere ved at slikke direkte over 

Nordpolen til Østasien. 

Det var den først langt senere 
nedslaaede Ide om et isfri' Polarhav, 
han syslede med. 

Den  17, Juni 1596 saa %reols 
Land med lave Bjergtinder, dækkede 
al Sne. Del var Nordkysten af en 
a! de største Øer, og Hollænderne 
kaldte den meget naturligt Spitz- 

bergen eller „Del nye Land'. „Ilet 
nieuwe Land' hedder den paa Ba-

lents Korl, og først Ira 1612 linder 

man den mi gængse Benævnelse 

brugt. 

Deroppe vendte bemeldte Ekspe-
dion om ; Berents havde aabenbart 

opgivet Hanbet om en stik-nordlig 
Kurs, og der sejledes til Novaja-

Semlja, hvor Baronis døde næste 

Fornar, inden Overvinlringen var 
helt sluttet. 

1607 var Henry fludson paa Spilz-

ogsna paa Vej til Kina, og 
han og hans Folk berettede i Hjem-
met om de vældige Skarer al Hva-
ler og Sæler, de havde set boltre 

sig deroppe. 
Hermed var den fjerne øgruppes 

Fred forbi. Løse Eksistenser og 
faste Skibsmandskaber styrede i de 
næste Aartier derop for al lange 

Hvaler, og Spitzbergen fik en lille 

Periode, hvor man uvilkaarlig kom-
mer til at lænke paa den Kehraus, 

Guldgraverne i vore Dage lavede 
oppe i Klotidykes kolde Egne. 

Som en Paddehat skød Fiskeri-
stationen „Smeerenberg" frem. Fedt-

byen, der drev af Trane som kogtes 

af Sødyrene i uhyre Kobberkedler. 

Hver Sommer boede der en 10,000 

Mennesker i Telte og Skure, og et 
syndigt Leben førte de naturligvis. 
Der var baade Beendevinshoder pg 

Spillehuse. Gøglere og Kvindfolk 

med. Fra 1620-35 besøgtes Far-

vandet al over 300 hollandske Skibe, 

men der kom ngsaa rigeligt med 

Englændere og Tyskere, Nordmænd 
og Danske, ja selv Franskmænd og 

Spaniere. 
Kristian den Fjerde hævdede nu 

Nordhavel som dansk Hav. Der var 

evige Kævlerier mellem Diplomater 

og imens leverede Seneenderre der-

oppe hinanden ligefremme Søslag 

om Fangstpladserne. 

Delle blev de ellers ret godmo-

dige Hvaler for meget, og ret lun-

Ugl forsvandt de lige saa stille fra 

Spilzbergens nrolige Kyster; allerede 

1640 hører num Klage over deres 

Forsvinden, og sart sank Suremen-

berg med al sit Hurlumhej sned 
hen s Ruiner, og da der ikke bliver 

sneget Rnin tilbage at Telte og Skure, 

er der i vore Dage pas Byens Grund 
ikke andet al se end store Gruber 

Jorden. 
I dem stod Kobberkedlerne, som 

Sølolkene gravede op og slæbte 
hjem igen, da der ikke var mere 
Tran at fylde I dem, 

Om denne ældre Tid kan læses 
i „Naturep's sidste Mannedshefte, 

hvor Fridtjof Nansen fortæller ent 
Svalbard og Barents. Fremtiden skal 
jo først til at skrives. Lad os høabe 

al den for Norges Skyld bliver om 
ikke gylden, saa dog frugtbringende 

og interessant. 

IVi r. Ink i „Dg. Nyli." 

.fra 

Yoesiens grave. 

Nye Dage, nye Nætter, 
nye Haab, som blusser højt. 
Skønt vi ikke ser del, sker del. 
Og en Morgen mod os ler det 
fra et Gry, hvis Stjernetakler 
føder Dramme om Mirakler. 

L. C. Nielsen 

Men delle sknI du lære, 
Barnlille, paa niti Skød -

,Der lindes ingen Lykke, 
som ikke Irer s I n Nød ! 

Og der er ingen Sorg 
saa ukuelig stor, 

at ikke ngsaa d en bærer 
Glædens gyldne Spor. 

Thorkil Barfod. 

Tro ej, at Tiden kan vor Elskov døde 
hg Vandflods-Skove. slimede 

at Alder; 
naar Solens Flamme i et 

Brændglas folder, 
kan selv et fugtigt Træ 

for Ilden glade. 

Aage Matthisen-Hansen. 

Vi lever endnu. Og vi ved, 
det er Vaar. 

Bias Draaber hører vi falde. 
En Joudrufod, soen i Gruset gaar, 
til Livet kan atter os kalde, 
Slumred vi end fra Aar til Aar 
i Kamre af sorte Fjæle ; 
deri jordgraa Due fra vort Bryst 

vi staar, 
0 Fornar, tag vore Sjæle. 

Hans Hartvig Seedorf, 

Rundt om os staar de stumme Ting. 
Og Uret gaar 

den samme Vej i Ring, i Ring, 
Høst, Violer, Vaar. 

Og Solen skinner ind og ler 
og hvisker blidt: 

Et Hus, el Hjem — hvad vil du mele 
Se, alt er dit! 

Kai Hoffmann 

Tal dæmpet i mit Hjerte, 
naar Dagen bliver endt, 
og alle stille Stjerner 
paa Himmelen er tændt, 
og naar ruin Glæde høstes, 
lad da snit Hjerte trøstes 

mod dig, dit Hjerte Vendt. 
Hans Ahlmann. 

Elsk Himlen og Jorden, 
den gavmilde Jord, 

det er tel, og det ved jeg du vil. 
Men elsk mest dem, der er 

skabt som du ; 
det trænger du selv mest til. 

Valdemar Rordam. 

Lov og Tak I nu slikles 
al deri leerne Glans 

Fy for dere der bær med Bram 
Ry, som ej er hans; 

hæv din Haml og bind dig selv 
Ærens dyre Krans, 

ikke Kongens Smykke, 
kun ell ærlig Mands. 

Niels Møller. 

San gamle synes vi selv, vi el, 
nar vi drømmer om nit det 

som svandt. 
Endeles, endeløs synes os Strømmen 
af alle de Timer, som randt . . . 
Tænk, all hvad vi slæber med os 
af Glæders, al Længslers 

og Smartere Vrag . . 
Tænk ogsaa del skal viskes ud, 

det vi lever i denne Dale 
Chr. Rimestad. 

Men rev end Døgnet vor Tanke med 
i Kampens Flugt, vi var ilde farne, 
fandt vi ej Fristed og Hvilested 
ved Hjemmets fredlyale Arne. 

Oscar Madsen. 

Engang, ved vi, 
den tyste Stilhed kommer, 
Majmaarieds Afmagt, 
Juni uden Sommer, 

Ak, Tiden skynder sig 
alt, hvad den mægler, 
med al hm Mulddynen 
over alle Slægter. 

Thøger Larsen. 

O Livets Fjollescene, 
o Maskespil, hvor Døden 

svinger Narrebriksen 
med fyndig Ironi ! 

Men hvem har sags forresten, 
at han, den gamle Gøgler, 

er Mester for det hele, 
naar Festen er forbi —' 

Edv. Sod erberg. 

I Stevets trange Fængsel 
gear Kærligheden ind 
Id Ordets dulgte Længsel, 
Ill Daadens dybe Sind. 
Den frigør bundne Kræfter 
i vældigt Sammenspil 
mod det, de læugles eller 
og lønligt skabtes til. 

Valdemar Rordam. 

Spire, grønnes, gro af Muld, 
ranke sig mod Solens Guld, 
vokse, visne, slænges hen, 
dø — og blive Muld igen 

Aage Hermann. 

Tik, tik, tik, tik, likliklik ! - 
Hvert et lille øjeblik 
sluges al et andel. 
Tikiiklik — et rapt Sekund. 
Tikliktik — Minuttet rundt. 
Tiden løber, løber, løber, 
løber ud i Sandet. 

Ludvig Holsten. 

Thi Liv kan irelles i Ann og Dage; 
det sibe ke udle staar da tilbage, 
det, Døden tvinger, hin aabenbarer 
af Mulmets Verden, der evigt varer. 

Olaf Hansen. 

Bent paa Eiffeltaarnet, 
Af Louis Levy. 

—x— 
Det gaar saaledes for en Dreng 

paa seks Aar, naar han for første 

Gang ser Eiffettaarnet, at han ikke 
linder det videre højt. Del rager nem-
lig el godt Stykke op over hans Er-

faring og heade en Dreng og etl 
Voksens ser i Tingene jo netop kun 
der, de har erhvervet sig Betingel-
sen for at se. Da Bent kom tit Pa- 

Ad 



Til Flyttedagen 
anbefales: 

Kjole-Alpacca fra 4 1<r. 
Voile i flere Farver og Mønstre fra 1,10. 

Frotté til Dragter ot, Nederdele fra 5,50. 
Saltt Udvalg i Damelinned. 
Husholdningsforklæder fra 4,50. 
Handsker i Silke og Bomuld. 

Svare Strømper fra 1 Kr. Parret. 

Færdige Klædninger fra 75 Kr. 

Vindjakker, alle Storrelser 25 Kr. 

Stort Udvalg i Arbejdsbenklæder og 

Overtræksbenklæder til meget billige Priser. 

Hjemmesyede Arbejdsbluser 7,50. 

Kulørte Skjorter 6,50, 

Svære graa Sokker 85 øre. 
4 Lag Lærredsflipper 75 Øre. 
Slips i alle Farver og Kvaliteter. 

Nordloodels handelshus. 

God triørrenset Saasæd sælges. 
Toradet Byg af Tystofte Prentice. 
Seksradet Byg af Tystofte Hors. 
Svaled Segerhavre. Gul Næsgaard Havre. 
Blandseedliorn. Ærter. Vikker. 

Priserne er billigst pr. Kontant 

Nordlandets Handelshus. 

BRAND- OG LIVSFORSIKRINGS- 
SVEA AKTIESELSKABET 

HOVEDKONTOR: BREDGADE 28 
(Odd-Fellowpalæets søndre Pavillon) 

tegner alle Kombinationer af Livsforsikring til billige Præmier 

ved Henvendelse til Selskabets Agentur for Bornholm .  

TII. 60 V. J. Claussen, Sandvig. Tlf. 60 

Til Flyttedagen anbefales 

Stort Udvalg 
af hvide og kelede 

Forklæder 
til Damer og Børn. 

Dame-Linned. 
Korsetter i stort Udvalg 

Strømper i Uld al: Silke 

Trikotage. 

Magasin du Nords Udsalg, Allinge. 
DOMMER  

 

Damekonfection. 
Spadserefrakker, Dragter, 

Ulstre og Regnfrakker. 

teoderne :gamebluser 
lederdele og Skorter 

i største Udvalg. 

En Vogn, 
Italtnindeln, 	Lb. kt-itit, 1500- 
2$101t Pd. 11., Lun 	di enigt, ro pas 
Grund af AnNkant Ise af slumr Heste 

P. Sose, Klein, IH pi. Tein St. 

En omli 

Dreng eller Pige 
med wide 	 nulages 

I.ære paa 	V 1..1.'1.. 

Allinge Bogtrykkeri .  
Aktieselskabet 

Forsenilingslinselilaininerslins 
afholder ordinær Generalforsamling 
Tirsdag den 4. Maj Kl. 71 /2. 

Bestyrelsen. 

4-Ugers Grise 
er ill Salg part 

Dyndegaard i Rutsker. 

Et lille Parti 

godt renset græsfrø 
er billig til Salg lins 

Anton Christiansen, 
Ru St. 

Samme Sled kan en Pige Isa 
Plads til 1.5. M:1 eller byte Juni. 

Tein. 
God saltet Sild 

anbefales. Prisen nedsat til 15 Kr. 
pr. kvart Td. Et Pauli settere lagt 
10 Kr. pr. 1/4  "Id. 

Fiskernes Salgsforening. 

Plejlirskbl Infight!!l 
er til Salg. 

Otto Karlsen. Blæshjerg, 
Rutsker. 

Nogle magre 

Grise eller Søer 
ønskes til Købs. 

Slagter Hansen, 
Allinge. 

Tiirre Malerfarver 
alle Kulører. 

Alle Malerfarver udrøres efter Bestil-
hug. 

Malerfernis. 
Prima Gulvfernis. 

Intiligtørrende og glansfuld. 

Malerpensler, 
Kalkkoste. Tjærekoste. 

"■.. 

Herre-Lingeri. 
Manchetskjorter i alle Størrel-

ser, saavel hvide som kulørte. 

Bindeslips og Sløjfer i rig-

holdigt Udvalg. 

Bløde og stive Flipper, 
hvide og kulørte, i alle gangbare Faconer. 

Bløde og stive Hatte. 
Handslier,Stolilie,Paraplyer,  

Lommetørklæder 
Sokker og Seler. 

Alt i stort Udvalg til billigste Priser.,  

Gør Deres Indkøb, hvor 
Lager og Udvalg er størst. 

ris fandt han, at Byen saa ud som 
,bu Enden al en Cafe' senere har 
bart udybet denne forøvrigt fortrinli-

ge Difinition. Og saaledes er det 
ogsaa gasel med Eiffellaarnet, for nu 
har han været paa dels Top og set, 
hvor smaa Mennesker ser ud deroppe 
fra. Og derved har faaet;Begreb om 
den [reneste Maalestok, der gives: 
det er stolt, der gør dig selv lillel 

Berit og jeg har foretaget Rejsen 
sammen til Eiffeltaarnets Top og vi 
har sammen faaet Indtryk. af noget, 
der er det modsatte af at gas til-
hunds i Tingene, vi er komne op 
over dem, vi har faaet taget et Fug-
leperspektiv. Meget, der var spredt, 

har samlet sig; vi bar set hele Paris 

paa ihr Gang og del er ikke saa 
lidt. Det er rimeligt al begynde med 
saadanne Helhedsbilleder, det tiltalte 

ogsaa Bent, han fik et baade lykke-
ligt og gammelklogt Udtryk i sit 

Ansigt, og han lo af Fryd og blin• 

kede med Øjnene, sikker i sin lille 

vetstøbte Menneskeform. 
Der gaar Elevatorer til Tops og 

Bent har dyb Forkærlighed blandet 

med Respekt, for Elevatorer, Han 
syntes ogsaa, det praktisk set er be-

tydelig nemmere at komme tilvejrs 

paa den Maade — Børn lænker of-

te som gamle Mænd med den sam-
me Stædighed overfor det rent prak-

tiske. Men han fik nu ikke Lov t. 

Han maatle bruge sine Ben helt op 

til anden Etage, ja sommetider brug-
te han ogsaa Armene og Maven, 

forvildet i denne Urskov af Jern. 
Det hændte, at Bent kiggede ned 

for at iimale den Højde, han havde 
erobret. Hans Blik faldt dybt, dybe-

re, til Bunden. Øjeblikkelig fik han 
et Udtryk i sit Ansigt, som om han 

havde fane( et Slag af ell Haand 

midt i det, det blev helt fladt. Og 

saa turde han ikke ruere.gaa oprejst 

luen gav sig til at kravle med Bag-

partiet spændt og Hovedet løftet. 
Nu begyitte altsaa Taarnet at virke 

som det skulde. Den lille syvaars 

Krop maatte pludselig fungere sik-

kert overfor en ;stor Usikkerhed, 
niaatte altsaa tage sin Tilflugt til 
Slægtens hemmelige Fond. Og gan-

ske rigtig! Sum han krøb der, om-
givet af fast Staal og Luft i Bevæ-

gelse, hk jeg et stærkt Pust af mig 

selv, mærkede, at det var in i 
Dreng. Hans Bevægelse svarede lit 

nogle Erindlingsbilleder, der nu 

skød frem fra min egen Barndom. 

Og jeg følte en mærkelig nier' fuld-
kriminelt Tilfredstillelse ved dem, 

en Følelse af helt at forslag, blan-
det med den modne Glæde ved helt 

at vide. Saaledes er vel den fader-

lige Følelse; jeg levede selv i Dren-

gen, der kravlede tier. Og min For-

stanelse førte tilret Resultat, jeg tog 
Drengen ved Haanden, rejste ham 

og vidste ham, at sammen med 

rutg gik det niege, bedre. .Saa fulg-
tes vi da ad, 111111 ill bejaede paa at 
bilve Hei.e over Stum lorten, jeg ven-

tede paa det øjeblik, du han vilde 
se mig fast nid i øjnene og smule 
let og glad hen i Vejret. 

Forts. 

Frk. Bertelsen, 
der til Isle Maj forlader Allinge Sy-

gehus, hvor- bon i ca. 7 Aar har 
udført en Sygeplejerskes ansvars-

fulde og menneskekærlige Gerning, 
har ved sin rolige og tiltalende Færd 
vundet 'sig mange Venner blandt 

Patienter og Befolkningen, hvilket 

tandt Udtryk, da hun i Etteraarel 
fik overrakt et Guldur som Erindring 
fra Patienter og Venner. 

I længere Tid har Frk. Bertelsen 
ønsket at komme til sin Hjemegn, 
men dette er stadig blevet udsat, 
grundet paa Bestyrelsens Henstilling. 
Nu har hun imidlertid Mad Stilling 
ved et umiddelbart ved Barndoms-

hjemmet liggende Sygehus. Vi en-
sker Frk. Bertelsen Held og Glæde 

ved sin fremtidige Virksomhed. 
x 

Foraarsfest 
i Missionshuset ,.Betesda' St. Hø-
dedng. Kl. 7. Der bliver Lysbil-
led-Forectrag, event. synger Sang-
koret fra Rønne. Bortsalg af torsk. 
Genstande til Fordel for Missions-
arbejdet. — Entre 25 etre. 

Pastor ørsna3s. 

Missionshuset 	ESOk‘, 
Møde hver F.cd,10 KI. 8 

Puster Orpnues. 

8n No 
soul skal kælve Ode Kalv i Juni, 
er til Salg. 

Karl Espersen, 
Vest for Lytiggaard, Olsker 

Gæslinger og Kyllinger 
er til Salg hos Munch i Sæne. 

En drægtig ting 

Ged er til Salg. 
Kjøller. Vang, 

En god Snedker-Drejebænk 
er til Salg samme Sled. 

Olsker. 
Formue- og. Indhommtalcut 

til Staten for 2det Halvaar 1919.20 

modtages part Bækkegaard saml pas 

Mejerierne „Humledal's og ,,Kaj-
bjerggaards to tørste Udbetalinger. 

Sognerendet. 

En Ged, 
som nylig ilar lammer, er til Salg 
hos Lund, Siveitsittis t Ren. 

Stedt Melis 
ug 

Yuddersufifier 
faas aller 

Allinge Kr_,Ionial- og 
Produktforretning. 

En ung Ko, 
son, skal kælve 2den Juni, er til 
Salg hos Anton Schou, Lindesko-
ven, Rø. 

,Wot 
Legilei, Esser, Ocr, Grilller,  Grfrue- 
skaller og Tøjrepæle er til Salg. 

Altloge Kolooial- og Pro[luktforroloioy 

Allinge Biograft 
Søndag den 2. Maj. 1(1. 71 /2. 

9r. Carltons 
mystiske :Forsvinden. 

Et af den helønde 
Jac Deebs Eventyr. 

Anirk. Letektivfilin i 4 store Akter. 

Sædvanlige Billetpriser. 

NNN 111111•411111111~11 
Singer Symaskiner 

er altid de bedste. Gode Betalings-
vilkaar, Rabat pr. Kontant. Brugte 
Maskiner tages i Bytte. Reparationer 
udføres billigt. 

E. Abrahamsen, 
Tlf. 55, Sandvig. 

Sode Scettefiartofler 
er til Salg a 12 Kr, pr. Td. 

H. M, Andersen, 
Klintely ved Sandkaas. 

Græsning til Gæslinger 
kan faas paa St. Halleguard. 

Grise, 
der bliver 4 Uger den 8. og 10. Maj, 
er til Salg pari 

Store Lærkegaard. 



Paveredskaber 
tøvrte llbbotg oQ billigfte s]3rifer bod 

9111inge gutoulat: ug +13rOuttfarretitisto. 

Mie Sorter 

..7Clever- dræs- og !Roe fro 
er paa Lager og nfvejet til hver Bestiller. Vi udleverer gerne dette i de 
første Dige. -- Fremdeles rigeligt Lager af alle Sorter. 

Nordlandets Handelshus. 

Xerresundbq 'ociningskalk 
losses i disse Dage og til Tirsdag Aften. Bestillinger modtages. 

Pris 40 Kr, pr. 1000 kg. -- saa længe der losses. 

Nordlandets Handelshus. 

411••••••••••••••• 111~1~14 

I 	Nye Tapeter i stort Udvalg til billigste Priser. Prøver sendes 
gerne. — Billeder indrammes. — Rammelister sælges. 

Rullegardiner og Gardinstænger 
leveres efter Mani. Indrammede Billeder passende til Gaver 
altid paa Lager. Loftspap sælges billigst. 

Telefon 66, 	 Charles Svendsen, Ha

NNNti 
 

:419.1114~1~11111141 •••■•■•••  

De bedste Sorter, som kan skaffes. 
Kraftigt Flormel af canadisk Hvede 

do. af australsk Hvede 
do. af bornholmsk Hvede 

sælges billigst mulig og er foreløbig fri for Rationering, 

Meget smukt og kraftigt Rugsigtemel. 
Grovmalet prima Rugmel 

sælges mod Aflevering af Kort eller Mærker til de fastsatte laveste Priser. 

giurblattbet ,k)iniiietoø. 

Færdigsyede 	• 

Klædninger. 
Jeg har købt et Parti Klædninger og sælger dem billigt. 

Ligeledes tør jeg nok sige, at jeg har det største Udvalg her 

paa Pladsen af Benklæder og alt henhørende til Ar-
bejdstøj samt Strømper, Uldgarn og Tri-
kotage. Endvidere alt, hvad der henhører til Manufak-

turbrancen, alt i prima Varer til den billigste Pris. Husk det 

og glem det aldrig, da jeg averterer saa sjælden. 

Jens Hansen, 
Allinge. 

Urte= og ,93Iornsterfre 
faas hos 

Ming nfiluitiat,  & 1rumtftforrchtlitn. 

TRAADVÆV 
i alle Maskevidder og Bredder haves paa Lager og anbefales 

til billige Priser fra 
• ?Muge  $1aleitinl $robilitforretitinq 

.7fingsten 
gfermod Dammegaard 
:dam til Aftwayrielse paa l ille D.im-
tnegaard i Klemens. 
"1 	s. 31. 	P. Hansen. 

Til Flyttedagen 
anbefales Klædeskabe, Kommoder, 
Kulfelter saml andre pæne Møbler, 
der er pal Lager og sælges gerne 
fil rimelige P•is 

Snedker Joh 3 Pihl, 
Ro St, Ti 

Sorn fi. Svinefedt, 
fersk (1 . salt Flæsk, løget Flæsk, 
fersk Medisterpølse, Kødfars, Lunge-
pølse og Knækpølse anbefales. 

Høkor Sørensen. 

Andeæg 
er til Salg a 40 øre. 

Fri gaard. 
Kirkehogaard pr. Tein. 

En Fodermester 
kan fan Plads til Isle Maj paa 

Maegaard i Rø. 

2 unge Geder 
er billig til Salg paa 

Ny Skovgaard, Olsker. 

Vi har rigtig gode 

bornh. Spegesild 
Pris18 Kr. pr. Fjerding, natir Træ-
erne byttes. 

Nonlladels Haudelshus, 

Overretssagfører 

2ojesen Xofoed, Rønne 
St. Horteumentle 17. 

Inkassation, Dokumentskrivning m. m, 
Træffes i Hasle Onsdag Forind. 

111•••••••••••••• 
Sjælden pæne og leticogende 

6ornfi. Xogeærter 
prima Yleekierter. 

Og særdeles god og smuk 

fcereisk Xlipfisk 

Nordlandets lludelshus 

;Brandstiger, .lag- 
stænger salut Straa- og Tegl-
lægter anbefales, 

Klemensker Suotikerforrelning 

Telt Kl. n 13, 	L. Pihl. 

Frugtsukker 
kan anvendes ved al Madlavning. 

Fims uden Kort hos 

a. J3. 

r 
Forlang hos Deres Handlende 

Viggo Glistrups 
KAFFE. 

Specialitet: 
Ægte Java aildre,. 

qiimenememimmeemowl  	 

RØ. 
— Det Sognets Beboere tildelte 

Brænde 
kan afhentes ved Henvendelse til 
Gdr. Krøyer, Kroggd. 

Sognerandet. 

Kryddersild. 
Et lille Parti prima Kryddersild 

realiseres til 6,50 for 1 Otting. 
4,50 for 1/,„ og 50 øse Pd. i løs 

Vægt. 

J. B. Larsen. 

Svenske pløjede tørre 

fine Panelbrædder 
2  Torns og 3  , Toms 	alle Længder fra 6-22 Fod. 

Ligeledes særdeles tørre og fine pløjede og høvlede 11 /4" >: 5' og l• ..6• 
oni: ent hen kvistbi Granbrædder, som er meget egnede til Loft, 
Gul■ e 	lign. — Der er mange ;r1 de lange Længder. Disse sælges pr. 
løbende Fod og nied stor Rabat pr. kontant. 

Nordlandets Handelshus. 

teessens sne-Vidsalg. 
Lageret af Manufakturvarer er meget stort og omfatter 

et vel sorteret Udvalg. — Se mine Varer, disses Kvalitet og 
Prishillighed .  

Hvidevarer Medium 1,85, 2,00, 2,25. 

Lagenlærred 4,00, 4,30, 4,00, 4,85 .  

Dowlas 1,25, 1,35, 1,65, 1,85, 2,00. 

Lagendowlas 4,50, 4,75, 5,00, 

Duge i alle Størrelser. 

Linnedvarer Dugedrejler 0,50. 
Lagenlærred 0,00, 6,25, 6,50. 
Haandlileededrejl, prima Vare .1,00 
Viskestykker 1,75, 2,35 
Blelærred 2,35, 

Heluldne kulørte, 

lliolostoltor 	i mange smukke Farver. 
Alpacca, stribede og tærnede. 
Satinered Flonel, mønstr. og strib. 
Frotestoffer, hvide, bland blegrøde. 

Bomuldsvarer Zefyr, smaa- og stnrtærnede fra 2,50. 
Bomuldstøj til Forklæder 

og Kjoler fra 1,90. 
Voile fra 75 øre. 

Iilduaror til Dame- og Herredragter. 
til Børnedragter og Overtøj 

Ira Ib Kr. 

Bardiotejer hvide og Kulørte i smukt Udtalg 
fra I Kr, m. 

»per Udvalg i Silke, Uld, Flor ug Bomuld 
til Damer, Herrer og Børn. 
Meget stort Udvalg I hvidt, sort, Kulørt. 

Damekonfektion. 
Nyt hjemkommet, moderne Faconer i sorte, blaa, kulørte 

og hvide 

Gulvtæpper. 
Linoleum, Axminster og Plysh. 

Vaskebordtæpper, Sengetæpper, Vaffel og klare. 

Kjolefløjler. 
Glatte og stribede i stort Farveudvalg. 

efir.elsen,91tessen,Alhenge. 

Wg% • • • 
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0111111101m 	Mupritielatrik 
s  

VEGETABIL 
MARGARINE 

er  anerkendt som den bedste, 

_r.: 

-u; 

SAS 
.k...)-:  

q"• % 

•.4 	 
Faas hos alle Handlende. 
	e"... , 	=0, 	 

n9. 

Zngbitthiter, etalbtainbiter, 
9.11tirgruur og 91ifte, 3ttrDvre og ticlifeure 

tit meget biltide Briter bad 
%Hinge g'olimitit S 1;robuttforretnitte 

TAPETER, TAPETER, 

Pigekjoler og  Frakker. 
Drengedragter. 



LOItT 
er j...) 	tao Q 

rAlt MAIItt 

Fineste dansk Fabrikat 

i if3Kg Pakker. 

r 

Tapet og Malervarer 
Gulvfernis 
Malerfernis 
Kalkfarver 

anbefales fra 

Allinge Kolonial & Produktforretning 

Messens Sne-2Idsalg. 
Sirts' til Xjoler og Yorfilteder, 

blaat med hvide Prikker, udmærket Kvalitet, 	80 cm bredt .  

Pris Kr. 2,35 pr. ni. 

Chr. «Isen, Allinge. 
Sorte 

Olie-Regnfrakker 
for Herrer lir, 25,50. 

Ens Pris for alle Størrelser. 

6/ir. 
Engelske Dame- og Herrestoffer til 

SpabereOragter og riabitter 
prima slidstærkt Helulds-Klæde, Cheviot og Buchskin 

fra 23,50 til 38 Kr. m, 

efir.elsen,.91ressen,211inge. 

Yillinge Åclonial= 
d 9roduktforretning 

otteetater 

», giititel, 	ago, 	ttgoittet 
ffin:egrtpi. ‘artoffetutel. fiattitagrt)ii. 

Zi,emitlegnit. 23tiggrtm. Toluner. 
Wofitter og 21britofer. 

..0 

?lit i )tiii‘a .;(trer og til 'Giftige 	rifer. 

-21iiiticle i{oioniai% 
& 	orretninq  r. 

Erindringsliste. 
Toldkanuet 8 12 Form., 2- 5 FAterat, 
Kietroterkrottoret 10 - 11 og 2 4. 
Horgote.tetkro,toret 2 1 Hun. 
Lanse- 	Iltst,tmituhattLett 2- 4 tiltro 
Spnrei.a~n to-12 og 2-4 
Braaddireisto ■ elt 	do- 
Srrrnpeihlial 	Sparekassen. 10- 'I?. 2- 4 
Italtip,ktb.sexpeditionen, aabett ved ;:1,t.. 

helte?, Ankomst ng Aigang 7 tredon; 
og Fredag Ellen» „ 51aattag og 
lordag Form. 

Sngror.z:uer,  Tirtotag og 'Fredag 6 -7. 

13i.tritdsltegett A --9 og 2 
Stgited.,ge 9 IS 'v 2 I", 

Søndag 9 • 1 i, 
Tkdegt:11,-dationett 8 horgen til 9 Alten. 

Sortdag 9--111 
Statsatetiatten for Lit-,,Ittrsikrin 	red Chr,  

01.5ett,, Messen. Kortamid I- I F.M 
Folkebogsamlingen paa Kaadbuset: 

Fredag 7-8, 
Jerahanest. er  aaben for Gods 8,I2. Z-7 
hjælpekassen: Fornid.. Bagerm. P. Ilnlm 

Kasserer II. K. Kofod , Kontortid hver  
Fredag fra 8-7 

8ficereriet 
og 917askinsnedkeriel 

anbefales. 

,Iflemensfier. 
Telefon n. 13. 

3
øger De en Pige, en Karl 
eller en Dreng, eller mang-
ler De en Svend eller Lær . 

ling en Fodermester eller an-
den Medhjælp, bør De snarest aver-
tere i Nord-Bornholms Ugeblad 
der hver Fredag bringes direkte ind 
c.1100 Hjem og læses af saa godl 
som byen eneste Tyende. En An-
nonce lier i Bladet vil derfor saa 
godt soul altid bringe et tilfreds-
stillende Resultat. 

Rønne-Allinge Jernbanes 

Køreplan. 
Søgnedage. 

Rønne—SH.nliviK 
715 	600 
808 	623 
828 	6:13  
848 7W 
906 7E 
919 	734 
92.5 	7.111  

Mandvic—Rønne 
Fra Sandvig 	112.5 	810 
- Alljnge 	113a 821 

Tem 	 1149 
Rø 	 12117 	8572 
Kleinenslcer 	1230  
Nyker 	 1245 	9311 
Rømte 	 1111 	9F7) 

Søn- og Helligdage, 

Fra Rønne 	845 	12.15 7,50 

- Nyker 	41113 1253 8i-1R 
Klemensker 919 	199 822 
Rø 	 935 	125 83 

Telt! 	949 139 854 
Allinge 	1059 149 9r1ri 
Sandvig 1605 155 91-   

Mandlilg—Roune 
Fra Sandvig 	035 . 6— 
- Allinge 	04J 6utt 
- Tein 	052 6/ 
- firt 	 Int 6'32 
- Klemenslcer 125 63i -i 
 Nyker 

- Rønne 

Finsele 

golden-Sirup 
er el rent Produkt af Rør-Sukker. 
Meget kraftig og velsmagende. God 
Erstatning for Sukker til al Mad-
lavning, 

Vi har rigeligt al 

alle Sorter Sukker 
men,  samme sælges kim mod Afle-
vering af Mærker, 

Priserne er billigst i 

Nordindels 
Vi har det gammeldags 

Snove spanske Salt 
.Waff. 5ralikensalt 

gint og rent Smørsalt 
st.it Stykker tit Kreaturerne. 

Bordlandets bleishlls 

Vi har store Oplag af udmærkede 

9ode 2Idsfiuds6rcedder 
i rtllt3 I amr;tler Meget, t itnelige Pri,.ter Og stor Rabat 
pr. kontmit 

Nordlandets Handelshus. 

2ielassekder med Woedefilid 
af Sukkerfabrikkernes prima Produktion er nu paa 

Fortrinligt Tilskud til Hesse, Kcier, Svin og Hons. 
33 Kr. pr. 100 kg. 

Nordlandets Handelshus. 

llorilholms Spare- & 133ilekasses N91  ___------3 Afdeling i Allinge 6---T'-L-- 
I 	' 	Kontortid: 10-12 og 2-4.  

.1,  Modtager Indskud paa alen. Sparekassevdkaar til en Rente 
af 4 pCt. p. a., part Folio til 2 pCt. p. a. 

MarKfrø..o Markfrø. 
Eneforhandler 
for Trifolium 

Bestillinger bedes venligst snarest indsendt. 

lf(inge M'olottialz og $robtirtforretaing. 

Prima 

Tagtjære og Tjærekoste 
anbefales til billigste Priser fra 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

fiskere, se her! 
Et lille Parti svære islandske Vanter er hjemkommen 

og sælges til en meget rimelig Pris. 

%orbinsilkt kinube(*W. 
Vi har atter 

Rullegardinstof 
paa Lager i forskellige Kvaliteter og Farver. 

9torbinnbet knus'netott. 

3 frit 	haves 
Q3ollittlbgrofager. 	ot)affraa. 43afaiefager. 

oro,:fager. ('littettfober. 9lela?.4fefober. 
`1)g. tiure og '.:31aitbfceb til embt)taing. 
5N3ouittlbfrofeiger, 	ot)affroci og Wait1, 

alt i !tube tinide tlarrr fil ',tiltalte Zugoin«tr h04 

9,111Inge 3kofonitif- sis frottillforrefiting. 

Vi har friskbrændt Portland Cement, 
Vægpal) i smaa og store Ruller, 
Gibsrorvæv. Bedste Tagpap i Ruller, 

og 'tilsiger til letrente legoprins. 

Nordlandets Handelshus. 

Averter i Nordhorilholms Ugeblad! 
$rima Zafipnp, frifibrtrilbt «ment, 
prima 	 finder og Zoomer 

alt til billigfte Zagøri,:5 l)LW 

%iling ~tillid & $rOilitforretning 

Fra Rønne 
Nyker 
Klemensker 
Rø 
Tein 
Allinge 
Sandvig 

935 
943 
952 

10F7 
1025  

136.701 103 
155 771 1055 


