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OD OfTion, 

I Tiøndelek en er der i den se-
ne , e Tid gjort Forsøg med Motor-
traktoren til Fremdrift af Tømmer. 

Forsøgene er faldet heldigt ud, 
idet det hal vist sig, at en Motor-
traktor vil kunne benyttes paa 70 

1,Ci. at du molske 1'øinnrerve je ng 

at Traktoren I en enelas Vinter 
vil være al uvurderlig Betydning, 
idel den kan slæbe Fiernmerei firm 
over den bare Mark. 

Oeenstasæride Billede er hentet 

-p- 
Ira Foriøetee t Trøndelagen. Del 
viser det Lees, som Motortraktoren 
kan fad frem, sanimentlenet med 
de sædvanlige Hestelas, Fremtid 
og Fortid mødes her paa Billedet. 
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Udgivet af et luterresentekalo. 
Atotaroolottentle: Otto Gorulti,ka. 

Telefoto 74. 
Tr,kt I.tilluge, Bogtrykkeri 

1.4ge•r I at ,frital et 17811 litkiatapt, 

rir etla R /P1111  4 Illittge-tlanelelg, 

oto.olter, Illett•k•r. Ha ag Klesnetiook•e. 

Fredag den 17 April 1925 
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Mod Foraaret. 

Det er s Dag et Vejr —• 
el Solskinsvejr I 

0,  søde Veer, saa er du atter nær! 
Nu vil jeg glemme rent, 

at del er Vinter, 
nu vil jeg gaa og købe Hyasinther 
og bringe dem 111 en, som jeg 

bar kær. 

Hun købte af de hvide og de blus 
hun købte af de smukkeste, 

hun saa. 
Det er I Dag el Vejr! 

og Solen 'skinner! 
Og om mig svæver luller 

lyse Minder, 
dem far jeg med til den, 

jeg tænker paa. 

Og de kom svævende I Ring 
og Red. 

Hun gik imellem dem 
og var sne glad. 

Det er i Dag et Solskin uden Mage, 
og jeg har Solskin nok 

ti! mange Dage, 
og jeg maa kysse hvert et-lille Blad. 

Hun kyssede dem alle, tis er især, 
hun bragte dem til den, 

hun havde kar. -
Min Ven, her kommer jeg 

med Hyasinther I 
min Ven, nu glemmer vi, 

at det var Vinter I 
Det er i Dag et Vejr, 

et Solskinsvejr ! — 
Ludvig Holete i n. 

Fra fjerne Lande : 

Negerhovdingens Fjer. 
En Historie fra Central-Afrika. 

Hyls du følger Kongofloden -
helt 111 du naar opover mod dens 
Kilder — vil du efter Ugers og 
Mainedere valgige Strabadser gen-
nem Urskove, Surepe og Jungle 
nu op til Malua, ti Negerrige 
midt inde i Central-Afrika. Saud-
synligheden er fur Resten stinet 
tor, at du Ikke naar frem, fur der 
er el stemt Klima, som Europæer 
kun daarligt raider. I disse Egne 
snmler del med Slanger og vilde 
Der, og de indfødte Negerstammer 
er heiler ikke at spøge med. 

Men A liste r var alligevel kom-
mer helskindet frem til Metua, 
hvad mere var, han havde gjort 
glimrende Forretninger, for ved et 
Trefælde havde kan reddet Høvdin-
gens 2-arrige Dutter Ira at drukne, 
og tre den Dag var Udsalte hans 
:tiorne Ven og Forbundsfælle. -
Han havde tiltuske! sig borde Skid 
og Elfenben fur sine cut/vidisse 
Varer, og trere haabede hall el las 
fat i. Han blev derfor an andet 
end henrykt, de han en Dag korn 
tilbage Irs en Ekspedition længere 
tude i Landet, og ses at der var 
kommen em ny Europæer til Ulke-
.las Landsby. Det var en Fransk-
e:read, «n lang, mager Fyr med 
Skam over hele Ansigter. men Ali-
Cei syntes alieresist at lien skulde 
kende hene 

D upr es,  præsenterede den 
tremmede sig, 

— Ah tænkte Allster, saa vi 
skulde træffes igen. 

Det var mange, mange Au milen 
nu, men del, sam var hareit, kun-
de aldrig glemmes, Atleter og Du-
pres havde været sammen paa en 
Ekspedition i Natombaland, akku-
rat Magen  til den, Alisler var pas 
nu, og de havde tiltusket sig en 
Mængde værdifulde Varer af de 
Indfødte. Men pal Vejen ned mod 
Kysten fik Atister Feber. Da var 
del Dupres begik sin Niddingsdaad 
-- Han lod den dødssyge Mand 
blive alene tilbage i Junglen med 
to indfødte Bærere. Selv drog han 
videre med alle Varerne, Hestene 
og Tjenerne. 

— Jeg drager afsted for at hente 
Hjælp, sagde han til Alisler, Men 
Ugerne gik uden der kom Hjælp. 

— Der maa være tilstødt Dupres 
noget, tænkte den syge, ellers 
havde ;han ikke svigtet mig saa-
ledes, 

Mærkeligt nok kom Allster sig, 
men syg og elendig, som han var, 
kom han ikke III Surt før flere 
Maaneder senere. I Surl boede en 
europæisk Missionær. Til ham gik 
Alisler. Missionæren stirrede paa 
barn, sum om han saa el Genfærd, 

— Er De I Live, spurgte lian 
forfærdet. Dupres sagde, at De 
var død af Feber i Junglen. 

Del øjeblik glemte Mister aldrig. 
Formilder', tænkte han. .--- 

Depots har stolet eaa, al jeg skulde 
dø, og er draget videre heade ned 
del, som var mit, og sit eget. 

Siden havde han aldrig truffet 
Dames før nu. 

— Mister, præsenterede hen sig 
roligt og sari den anden ind i 
nene. 

Depres blev  ganske bleg trods 
Solbrændtheden, 

— Lever du, stønnede lien halv-
kvalt. 

-- Som du ser, sagde Mister 
uden at ((smække en Mine. - Du-
pres sari ud som om han hvetkeri  

vidste ud eller ind, men saa valgte 
han at være fræk, og hen kom 
med en lang Historie om at alle 
Varerne, han dengang førte med 
sig, var sat til, da de blev fterget 
over Kongofloden part en Fleade. 

Atister rystede afværgende paa 
Hovedet. 

— Lad os ikke græde over del 
Græs, som visnede i Fjor, sagde 
lian roligt. 

Tiden gik, og de to Købmænd 
var tilsyneladerlde gode Venner. 
Takket sære Alisters gode Forhold 
til Uuale gjorde Dupres ogsaa go-
de Forretninger. Uaala kom ofte 
over i de to europæiske Købmænds 
Telte og snakkede med dem om 
alt muligt. Det var en smuk, høj 
Mand, og det var ikke vanskeligt 
at se, el han havde kengeligt Blod 
I sine Aerer. En Dag, da han korn, 
havde han en vldundrlig smuk Fjer 
pas Hovedet. Den kunde vel være 
en halv Meter lang og var saa 
skinnende og blød, at Duper z al-
drig havde set Magen. 

— Hvad tror du Ikke, Damerne 
1 Paris vilde filve for at Ina en 
snilden Krigspynt, sagde ban alde-
les henrykt, da Høvdingen var 
gaaet. livordet' skel jeg Ina fat 
den? 

•— Aah, del fair du aldrig. Del 
er selve eløselingeljeren, *um er 
laget el sien hellige Fugl. Den gi-
ver han !kke fra sig ril nogen hvid 
Mar,d. 

Naa, jsg vil forsøge, sagde. 
Duprez, og samene Atten gik han 
over tøl Wales Hylle 

Han kern strantende Iilhnge. 
Her ser du Fjeren, sagde han 

hoverende III Anrette og der hed. 
eta er, at 1111/1111 ham lovel el skaf-
fe mig sen mange tiet skal være 
tur 30 Kroner Stykket. lian vilde 
sætte hele sin Stamme i Arbejde. 
Jeg vil bruge hver evige Skilling 
jeg ejer og har til Fjerene, og jeg 
vædder paa, at de  vil  give mig 
500 j Ct. Netto i Udbytte. 

--  Naa, ja, du om det, sagde 
Alisler, jeg vil ikke eje en eneste 
af dem, for er det Maturnernes 
hellige Fjer, kan du være sikker 
paa, al du ikke slipper levende ud 
af Landet med dem. 

Duprez lo spotsk. 
--- En maa tage Chancen, naar 

den byder sig, ,sagde han selvid-
frede. 

De første Dage, som fulgte, fik 
Uaala ikke let i en eneste Fjer, 
men saa en Dag kom Iran mt d 5 
storartede Eksemplarer. 

— Har du i hele dit Liv set no-
get saa vidunderligt ? sagde Duprez 
og streg begejstret en at Fjerene, 
som straalede i alle Regnbuen. 
Farver. 

Dagen efter fik han 8 og nu 
fulgte Fjsreee Slag I Slag, et Par 
Dage fik heti op imod '10 Stykker. 
Men Ikke en Fjer fik han under 
30 Kr. Til Slut begyndte det dog 
at gen r edefter, og en Dag hk 
han bare 3, og de  næste Dage 
slet hiken. Nuvel! Duprs z var for-
nøjet, som det var, elan lurede 
samlet op Imod Tusinde dejlige 
Fjer. De blev ambe ggeligt pakket 
I en stærk Kasse, og hans to pas-
lideligste Bærere fik Ordre til at 
passe gsnli  gaa deir, 

-- linie du koner er leveode Ira 
det, sagde Alberto. Jeg tror ikke, 
du slipper helskindet tid al Landet 

ined  en eneste at Fjerene. 
-- Æde del skal nok eau, re,gsle 

Dripre z. Og hele den lange Vej 
fra Malurt til Upoto gik hin med 
Revolveren spændt og vogtede paa 
si n dyrebare Skat. Mere alt gik 
godt. Han mulede Kysten og drog 
henrykt Ilt Markedet I Cape Town. 

To Maaneder senere drog Meter 
op fra Landsbyen. Hans Mani var 
oven Upoto. Og etter uendelig 
Slid rig Strabadser kom han en-
delig frem til del lille Skur af et 
Værtshus, som ligger midt i Usle-
to, hvor Værten Murdoeh gav ham 
en hjertelig Modtagelse.  

-- Det var rart at ae dig, sagde 
han. Duve: rejste her igennem 
fer en Tid etden, rit hen fortalte, 
ar 1  havne  røret )11iiinuir11 r ~øm. 
Jeg hash, r, el du her varet lige 
stos heldig sum ham. 

Ses hen har gjort der godt e be- 
mærkede Alberto 	Det tav V) ii(1. 
n ær ker, 

-  Du er sudl frir Dyden en 
mærkelig Mand, Mister. Nuar jeg 
tænker pøs, hvordan den Slyngel 
behandlede dig den Orme I Jung-
ler+, og au glæder du dig over 
bens field, 

Atleter  Smilte venligt Sagde 

lian dig,  hvor han skulde heri 
spurdle han 

— Til Markedet I Cape Town. 
lian angde, el lian havde lånet 
nogle vidunderlige dejlige Fjer, 
og mente vist at blive en ren Kri-
stis paa dem. 

Ja gid, han hare kommer vel 
frem, lo Atleter, Da skal han kom• 
me ordentlig! op at danse. Jeg 
vilde give meget for et være Id 
Stede, ruter han byder sine kac- 
here Fjer hen]. Nej, du, jeg har 
endnu ikke glemt Forræderen fra 
Nalomba. 

Sea hvordan det,' 
— Hver eneste Pier er uægte .  

De er lavet paa Fjerfabrikken 
Fastehu ch Sneet I London  og har 
kostet mig 3 Kroner Stykket. Jeg 
havde dem med for at tuske dem 
bort I Mutua for Huder og Elfen-
ben, men nu har Duprez købt he- 
le Beholdningen for 30 Kroner 
Stykket — 30,000 blanke Kroner, 
min Ven, sars nu har jeg furet min 
Andel at Fortjenesten tre Natom-
bilekspe,litionen og mere til. 

Ond rm! i hindi" 
s'esers -Per-sese 

, 

Den 17. April fylder Pastor N. 
P. Gravertgaerd, deir kendte, dan- 
ske Præst i Amerika, 	Aet, Pa- 
støn Oravengasrds Vugge tilrid i 
Hjemmel Sogn  I  Vestjylland, hvor 
trane Forældre var Oaardinendsfolk 
med en star Flok Børn. 1 1888 
drog Gravengurd soen kun '23-
enrig ung Mind til del fjerne Ve-
sten fur at gaa paa Planteskolen 
i West Denmark. Her log han Ek-g  

semen I 1891 og Aarel efter teo-
logisk Embeds-Eksamen paa En-
gelsk, 
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Ny Rader og Ratinin 

fladlamiets hodelshus. 

Stod Sisirei-pil r i1 Amer. 

tiandlo gryr toiegaar I Rusland 
tør  Revoluilonen. 
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En flink og pi olier 

Køkkenpige 
kan !Ha 	id I idrii 

Riis reassionat 
Allinge. 

Tvirsk farveszbe 
i abe KLIA,ef 

Klingty Maiseilleanbe 
Hvid Siaargsrebre ISO H. kg. 

Suniigh  Sabe 
_Aggerberbs• tiseeespatiner 

.Numas Seebeapapener. 
,Norma' Silkeskrat 

tessive Ludpulver 
Lut Riese 

Illeersoda - Blegvand 
Salraiakapirhus 

Klorkalk 
Creme Tabletter 

Fere Tabletter 
Siivelse - Royalt* 

Kvilayaberk 
Renstaks 

Mcsopolie I Kg Dunke og let Vagt 
!'edsrolle Legnid Vestaer 

ill at oppolere Møbler med 
Alt anbefales III billigste Priser 

Larsen. 

Oste, 
alle  Slags Ill billiget* Priter. 

3. 93, Car5eit 

Yngre Karl 
eller Drenge som 

v.1 deltage i Mslkning  sagas  til 
I Maj. 

Ntellegttard, 

Paalidelig Karl 
kan fair Plads til I.  Maj  pie 

llynddalegaerli  1 Rø. 

riudsljellesieog Medet 
Søndag den 19. April 

KonfirmaliGn i Allinge Kl. 9,30. 
Set. Ols: Ingen  Gudstjeneste 

Propneuer Anker  Larsen isler Kl. 
3 i  Olsker Missionshus og  Kl. 7 
i  Tejn Missionshus. 

Luthersk  Missionsforening. 
Tein Ki 2 All. 4.30.  H.  Moreusea 

Baptistmelugheden. 
Allinge Kl. 7,30. Ungdoinernøde 

Abildgaard. 

Metodist-Menigheden (.13leteeda`). 
Søndag Gudstjeneste Kl. 4 Eftm. 

Søndagsskole Kt. 2. 
Enhver er hjertelig  velkommen. 

Pastor  Berger-Petersen 

Frelser,* Hær,  Allinge. 

Fredag Kl.  R. Muslkinøde 
Søndag KI. 10 Fin. 

Hell/egereisesgudsljeneste 
Ki 1,30 SoridAgtskole 
Kl,  B Alten Prelsensmøde. 
Sandrig R.radstue: 

K'. 2 Søndagsskole, Kl. 4 Jubelm, 
Torsdag Atten Kl. s Muslkmeda 

P. Frelesleben 

Det hænder 
for eller senere, at De har Brug 

for en lille Annonce. El Værelse 
eller en Lejlighed ledig, brugte 
Sager til K6b eller Salg, Under- 

visning. Pension eller andet 	. 

Husk da, at Nordbornholms Uge-
blad har den største Udbredelse 
her paa Egnen og at det koster 
mindst at avertere i vort Blad. 

Averter i 

Nordbornholms Ugeblad 

7;i 

k'l-';.-1 17 AZ, odl,lii% le Gravengsard 

,4 	din norne Fird -.our Krister,- 
us Fk›rky. c'er r f1/4,rrike:Ige 

dateeleektienigh,der i %metriks, indg 
tæl ben  I  1909 bk iset n:ere wIrge 
Preesiekald 1. Krvnborg iblebrasks, 
hvor lue var Præst t 1 1922, da 
han trak sis; 111!*.ZIge (11 Prastesko-
leo i Des Morres, kwa, hvis ise-
nu han havde varet i mange Aar. 
1 „dee danske leyangellska lutherske 
Kirtel Aree:::,a' har han hele Ti-
den indtaget en fremskudt Plads. 
han var Formand for den Komite, 
der uderbejdede Kirken' Forfat-
ning, og ban har været Sekretær 
og Formand for det danske Kirke-
samfund derovre, — Blandl hans 
Skrifter her særlig ,.En Julegave 

ir fra Amerika' fundet stor Ildbre• 
del». 

Mejeriet 
„Kajbjerggaard" 

KslIttikg 111  MeleiteLs Bygntnger , 
samt en Del MA arbejde el:ulkes 
uutert. Arbejdet +Indse» pal 

— Tflnud udverset  inden 
April d. A. 

Bestyrelsers. 

En flink Pige 
kan las Pinds til 1. Maj. 

G. Fri Berg. Allinge. 

ieste til Salg. 
En 	Vallak -;  Aar 
En 	do. 	3 Aar 
Fri sort 	do. 	3 Aar 
kaggaard, Tit  Rute 

'Alheder ifcsraar,I= 
og dommerfrakker 

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

Frakker  i lyse og mørke menstrede Stoffer 
55 - 58 - 59 - 74- 115  Kr 

do. 	i prima kulørte Klædes 36 - 46 - FS - 85 • 120 Kr. 
do. 	i ensfarvet kulørt Gabardine m. og ud Besætning 

39 - 53 . (+5 - 74 - 82 - 105 Kr. 
do. 	i ensfarvede Reps 76 . 82 - 100 Kr. 
do. 	i lyse og mørke Covercoat 	36 - 6$ •  75 Kf• 
dn. 	i sort Gabardine 55 - 77 - 5e3 89 Kr. 
do. 	i sort Klæde ,s .  69 • 72 • ;9 - tk.t 	Kr .  

NU. Ekstra  etore Størrelser haves Altid paa lager.  

En Kåd 

En Pige 	Stort Lager i Pigefrakker. 
Fra vor iydshe Praslegnard 

sender ui <in hjertelig Tak til 

alle, som gla2dede os med de 
smukke Erindringsgnuer, der nu 

pryder vort 
Hedvig og Axel Langer. 

Ytjertelig .7aR 
for udyret Opuher ksi.iihed ved 
%.01.1 Bryllup. 

Dagmar og Ole Thorsen 

5Vertelig Yak 
for udvist Opmærl(somhed ved 
vort Bryllup. 

Ester og Ernst Carlsen, 

RØ 
Aldersrente udbetales al 

Gaardejer Kofoed, Mellegaard den 
1. Søgnedag i hver Maaned Kl. 5 
—8 Eftertid. paa Rø Alholdshotel 
og ellers i hans Hjem. 

For Etter uden modtages  Stats• 
skat og Kommuneskat at 
Georg Johansen pas Mejeriet Hurn-
leds! ved hver Udbetaling og for-
øvrigt I hans Hjem. 

Statsskatten for 2. Halv-
aar 1924-25  var forfalden til 
Betaling 1 April og Kommune-
skatten for  1. Ha I ■  tsar 1925 
—26  lorfali:er  111  Betahug  1. Maj 

Segneratidet. 

Udsalg 
til Fordel for Hedninge- 
misesioesen  flioldrs 	knuge 
Menightdahj.:iu 'TIRSDAGEN den 
21. April, 

Fra Emil Jensen fra Kina 
taler Kl. 3 Ettern d. og 7,30 Alt. 

GAVER mediirges mel Tak i 
Preestegaarden og paa 

Menighedshiensmet. 

Alii  figeSand vig 
Ungdomsforening 
afrydder Medie:n*46i Sønneg  d. 
1`4.  April Kl. 7 pas  etnisk.nsens 
Sal. Medlemskort skal forevises. 

Bestyrelsen. 

Undervisning 
g;,e+. i  Klaverspil. 

honorar 2 Kr. Timen. 
Ragna Kore ri..)tr.yvaan! 

I I. r..erheils 

Ell lad Egelralromie 
og Grise, der bliver 4 Uger  den 
19. April er dl Salg hus 

14. haderen 
13 Sign. Olsker 

        

        

  

4-Ugers 

     

    

  

Grise 

 

    

Andeær; 	tfi  Salg paa 
Orogaard 

Lejlighed 
len 3 Værelses Lejlighed 

yrilarsIkes tit Leje Ira I. M,ij e,,erdu. 
:'ølt 15: 'Maj. 

Bladets 

ken rila Plads til  1.  Maj 
Valdneddegaard 

Til. Allinge 11(1 
1•01r «1•11~~11> 4111.4.1 

Grundet pil Beskadigelser 
at P,antriingan forbydes  alle Uved-
kommende  Adgang  til min Strand-
løkke. 

P. I, Holm. 

Klapvogn 
used K.rlr che, 5 a 	Kt) 1  50 tb r  y, 
sælges: for 40 Kr. 

Frela;Pedernen, Sandvig 

lillige Vanter. 
Al  Mangii.1 	Plads sælges en 

Del Stander meget billigt, lige-
ledes  nogle Rabarber i Blokke. 

H. Andersen, .Klintely• 
Sandkaas. 

Sunde store Gylter, 
som farrer 	 sælges 

J. Kjoi ler, 
' „Lindlyst", Krashave, Klemens. 

Olsker 
Husmandsforeng. 
Have  og Kartoffel:sprøjten 

er I  fuld Virksomhed. — Bestillin 
syar indgives til Formanden eller 
Aug. Jensen snarest muligt. 

Bestyrelsen. 

14.  Skyttekreds 
Salonskydningen begynder 

lerailniurn.eLdt 

Halm 
er til Salg. — En Dreng søges 
til I. Maj. 

Avlsbruger Lund 
Allinge. 

Siografen. 
Sindag den I. April Kl. B 

Noderne Slaver 

15-17-aars Dreng 
søges isl I. Mpj. 

Ad,ibruger 	Kofoed, 
Til. Sandvig 35. 

Tillavede 

Ndierldrver 
i alk Kulører i 1/,  og  1:, kg Ds. 
Malerfarver I større Kvanta udrøres 
Kærne. 

Inla .Malerfernis 
Tørrelse — Terpentin 
Tørt Zinkhvidt 

Olierevet do 
do. Blyhvidt 

løs Vægt og Spande 
paa 	— 5  kg. 

Tørre Farver 
heade til  0i,e.  Kalk og Limfarve 

alle Kule'er, 
Shellak, tør og opløst. 

Prima 1,1m. lal. hos 
Japart F..natile Lak 

Ile d i l.c , halv og kvart 1)adae , 
ku.ørt I alle Paner, 

Sort Cykklak. Sort Robialak. 

!Nobellak. Vogniak 
Branoline,  lys og mørk til Op- 

lakering al Møbler. 
Broneer, 	Sølv ,  Kobber- 

og grønt. 
Bronce'Fntur 

Sort 9% irlak 
Rut'31:§K blrygeink 

Mrde,penal. r. linkprnsler. 
Prima 1,Intfarreansirygere 

Kun betlate 1.(,..11iteiel !ulvs ug 
mine Priser er altid billige. 

t; t±nr«n • .  

Rosenkartofier 
er ti!  Salg 

K. Krak, Egeløkke. 

Vi har Pigelrakker paa Lager i mange Faksorwr og 

Stoller og i et stort Farveudvalg, alle Stnrrelser, ogsaa til 

ganske smaa 1 til 2 Aar gl. til alle Priser fra ganske billige 

til gode, prima Kvaliteter. 

„ a». Se vore Vinduer ■Elit 
Se i Forretningen hvad vi tilbyder og bor vore Priser, 

Ingen Købetvang 

magasin du Nords Udsalg 
ved Victor Planck. 

Køb Uldmousseliner 
i Magasin du Nords Udsalg, Ca. 75 forskellige Monstre haves paa 

Lager, foruden  mango  Farver i ensfarvede. 

Victor Ylanck, Allinge. 

De bedste Kvaliteter i Arliejdstuj, 
Mine gode bekendte amerikanske Overalls og Trojer i alle 

Størrelser baade til voksne og Born. nrima blaa Molskindsben 

klæder og mange andre forskellige Arbejdsbenklæder. Trøjer, Blu-

ser og Skjorter. Underbeklædning i Uld og Bomuld til voksne og 

Børn. 	Alt i mægtigt Udvalg til smaa Priser. 

Jens Hansen. 

En Yngle  

Medhjælper 
suges  Iii  I. Maj, • 

kolod.  haregaard 



lheilkgendr 	.1 Teknisk Skole 
Allingsl anbefales. 
Tlf. 11 	H. Chr. Lund. 

linevoglle. 
Nyt  Udvalg al Vtigi e i moder-

ne Faconer er hjemkommet og 
sælges Ill meget timelige Priser. 

Vegne I 41sgrirs med Vulst 
100 Kr, Do. uden Vulai 90 Kr, 
Do. med Trefadding 75  Kr., alle 
i  moderne Farver og prima Kval 

lap vogne uden Kaleavhe Kr, 
Do. med prima Kaltche og dobb. 
foret Fodkasse. 

Legevogue, Barnestole, 
VuLater, Baineaenge i Bambus vg 

Jern, Løbehjul. 
Gu ru miringe &Reservedele Id Vogue 

Trehjul til Legevogne 
anbefales til billigst mulige Pateer 

P. C. Holm, 
Allinge. 

Nolervarcr. 
ForJatimiliSothli  kan jeg an- 
riltere%.ne og udrørte frareer 

Al IITIMit Italilet I e I 	Pir‘ri, 

Embillelakker r hyld A con'. 
lures oasen t smart Dasser, 

egoeib,  ill Reparallon 
p,ie Tre ug Metal. 

Fernis og Lakker 
Mon, n  Ib „111b1,..0., (bil ■ •$fil‹, 

V ■111:W.11,, ALII ■ 0111,14,1 

!ielle ■ Ink og Ui?...eldsp, :■11),geldh 

Tørre Farver Mølle rifl i(i11k 
løres t meget Kraftige og holdhare 

Kvaliteter. 
Br, irce, Tin ur, Pensler, Betiser, 

Kit, ()Ibs, Mos in, ru. 
Til Gulvene tører  jeg sen 

fere Aar wra¥ekte og nie?,,eL t111- 

kendte Lakfernis,  der ir meget 
slidstærk og tørrer hurtigt og DIAnkl. 

P. C. HOLM. 
ALLINGE 

Nu er 
Tiden 

:4,  inde til 
at købe 

Nye Cykler. — Mit Lager er kom• 
pienerei af de bedste Mærker til 
meget olieelge Poser. 

Cyklehandler 

511—e. Funcfi. 
Ål tinge. 

Od og Slanger 
saml alle Cykiedele haves paa 
Lager. Priserne er billige. 

Mit Cyklevierksted bringes I 

917 e Yuncli, 

Godkendte 

,,Katteøjne ti 

8orllholms Spare- & Ilaankasses 
Afdeling i Allinge to 

Kontortid 10-12 og 2.- 4. 
Renten af lodskud er pat': 

3 „Iiitoundern Op•Igi•Irie 	 4,5 pet. 
Sparrkitiini'vlikitor 4 

Molto 	 2 
I tiorwarrigr Itrwrifile•li ivn 	3.5 
hvortil Privinle, 1'141111 2,5 »CL. 

%ur 

p. a 

11011110111111~11•1111111~~eriuellai 

	1 

molemenenisamaamomisia~~~410~i~~~~~11111exø 

11/2CASA, 
NORD  '%w NORS 

Nyheder 
I 

færdigsyede sorte og kuliirte uldne Kjoler. 
Ca. 150 Stk. filerdige Kjoler haves paa Lager i moderne, 

fikse Faconer, fremstillet paa Magasin du Nords Systuer. 
Et stort Farveudvalg forefindes af ensfarvede kutorte i Uld-

satin, Poplin, Gabardine m. m. Moderne ta3rnede, I mange smukke 
Dessins. miitistrede Ulderepe-Marocain i sidste nye Monstre, hvide 
Uldcrepe-Marocain med sort Besætning. Ligeledes er en Del Uld-
mousselinskjoler Hjemkomne. Alle StOrrelser haves paa Lager fra 
St. 36-50. 

Storste Udvalg. - Billigste Priser. 

Magasin  du Nords Udsalg 
ved Victor Plassek. 

~Mk 41~1. 
ex, 	* 	..t 

114:11,- 	la4;ffiik 

Foipliske Atelier Konfirmationsayer, st*rt I drat& i 

Sittadtashør he 4 ‹, 
eleddsibøgør frs 3 R- 
Porieveioitalibr  2:, 

skal alle Cykler forsynes med frs 

	

1. Maj. 	Prisen er 2: 50 — 3,00 

	

1,4)0 	nit eller Behag hos 

377. C. Slimet!. 
Allinge. 

B iler udlejes 

Nielsen, 

.  rt 

4 

Hvide, ecru, kulede, 

9ardinteier 
fra Messens  egen Fabrik 

efir. Chen, 
Allinge, Telefon 100 

4411;4b 

MESSENS bekendte prima hvide og elfenbensfarvede 
Gardlntejer Ri tvundet Garn i meget stort og rigt 
Mønsterudvalg i enkel og dobbel Bredde .  

Stores, afpassede i Metermaal.  
Rester af Gardintøjer. 

None Regulerings.Komiurer 
er *ilde! bedste 

line Støbejern 

i meget &muk 

og 

frs cise. — 

Al Bagning og 

Strzgrillg 

lykkes 

godt med disse 

altid paa Lager — højre venstre'.  — 

Billige Priser — Gammelt Støbegods tages i Bylte. 

Nordlandets Handelshus 

N 'Ira llio  ti l P0[1111110 
af Lurerne og Sneglebælg hedes venligst bestilt 

?Ittinge R'otoniat og 4.zrobuftforretning. 

Alle Mennesker, 
tom her ?set. hvoriAdas 

llorpholmsliegelabilNirgarille 
irel~ritLillrr~s i:!+ 1iarJr}t£4tr tik ex..‹.-)41-..iarrig• vil gn.nwitt3 

tOrlb "we diAttk+ højfim F'r,•idtikt, til /Stile Mfaal. 

tider. - AN i'tirrk.itr,;.ug.,1- l A1kingi Iiranrivig IssolgSr 

Nordlandets Handelshus. 

Blodmelassefoder 
anbefales  som et fortrinligt Foder til Heste, Køer ng Svin. 
Vi  har rigeligt Lager at ny Sending  og tilbyder til meget 
fordelagtige PriSer 

olonial og 43rebuftforretning 

Svære 2" Ajlepumper 
elges for 3(5 kr Netto Misere Zr $• og E-  Ajløperaper 
alle med lang Slagslang og Reliktens Ved ri ciplpua os Riirriøengcle 
besørger vi Pumpen komplet med meget kort Varsel -- eventuelt pr. 
Bane. 

Frostfri Pumper, svære N. A. S. 
har si I 4 Størrelser. Disse atbeprer bedst  og er de solideste som 
lindes. Reservedele lige ved Hunden. 

Ajlerender, Ajleelor, Ajlesprødøre arolgom 

Nordlandets Handelshus. 

3nclen behottrer mere 
11. 	

, • 

Ilt ‘Ithl ()(.1(.11‘lt 
blot golf  Dit limre fna rtone at »mei& fig til 
mig, brt ieg Dav bet flotte Vager af fa'rbigfDebe 
glebninger i alletosøljer og til NWifer, 	e 
tife fintier mange etcber. z flube frberreliatte 
()ar lefl, et telt en gro £ager, font blider folilt 
til langt unber ben alm. 13r15, brt jeg t)ar ihrret 
jas tjelbig at faa et 13roDelaner oDerbraget. 
5":)O mig fait Ze feta alt t)Dab ‘23eftrebning tut-
gaar, og i tie flet te tilfeelbe biftinere etib anbre 

teber. deg tiar ogfaa et fint 2ai er af %IltrDe 
i tie tiDefte Iflonftre, font fan faa fnet efter fluat 
for hpein tier Imiter bet. 

,ens Yiansen, 

witrrA4.1 
Fyldte Chokolader 

„A L B A" Spise-Chokolade 
,,,ANKER" Caeao kun I i/8 kg  Pakke, 

irINtSTF DANSK FARRIKAT 

1 

Bornholms Vegetabil Margarine. staben'« lukket. 
Lndv. C. 

Tlf. Allinge 10, 

med 

Stor støbt Vandgyde 

„ støbt Stegeovn 

„ Kageplade 

▪ B;adepande 

5 Størrelser føres 



Køreplan. 
R011nik-M1Inge 

Jernoftwt. 

Seguectag• 

Reane 8.2.5 2.00 6,111 
Nyker 8.42 2.1 6,29 
Klinten, 2,33 6.46 
FtN 9,11 2,49 7,02 
Tein 9,2e, 3.04 7,19 

9,37 3,17 
1a.-dt,tg 3.25 7,41, 

læmerit; --egeege. 

'1 t) '1 
Sandvig 10,01 11.20 4,25 8,00 
Allinge 10,08 11,28 4.33 S,08 
Teio 10,18 11.39 4,43 8,19 
Re 10,34 11,56 4,59 8,36 
Klemens • 10,53 12,15 5,18 8,56 
Nyker 11,06 12,28 5.30 9,10 
Rønne 1 1,25 12,50 5,50 9,30 

Bon- og Hulligclava. 
Reenia•-llattoditg 

Fra Remis. 
Nyker 

- Klemensker 

- Re 
Tein 
Allinge. 
Samb. 

8,25 12,45 7,40 

	

8,42 	1,02 7 57 

	

8,55 	1,15 8 10 
9,10 1,30 8.25 
9,23 1,42 8,38 
9,33 1,53 8.48 
9,40 2,00 x.NN 

..;a1.4141x-- itimarr 

	

' i  I ittw, 	, 	, 	, 

	

I 1,; ,;., 	1 ,• 	• I 

Erindringsliste 

Damestrømper I' Uld Ira  1;85. 
Damestremper, Bomuld 1,00. 
Sokker i Uld 	 1,75. 
Sakker, Bomuld 	35. 
Bernestremper I Uld 	1,00. 
bernestremper i Bomuld 50. 

efir. «Isen, teessen. 

IT.414"  BORNA MARGARINE 

«MINI 

er  fin, frisk og velsmagende og giver 

LÆKKERT SMORREBROD 

Nordlandets Uaiidelshus. 

Strømper. 
Sorte tiontuldsstrinnper fra SN øje  

Svære Makostremper Ira 2,50 
Svære ribbede Strømper, meget stærke 2 Kt 

Florstremper fra 2,35 
Svare danske Strømper 2,50 

Norillanbct(% itnbrUstilit( 

LOE" 

Saasæd 
Tystofte Prentice Byg, Seger Ha\ re, ; ul Nivsgarird 

Havre, Solo Ærter, Glænø Ærter og Vikker tilbydes i el 

rensede og spiredygtige Kvaliteter til billigste Dagspriser 

Bestillinger bedes venligst indgivet i 

Allinge+ kolonial- og Produktformtning. 

Traadvæv 
til Indhegning af I lønsegaarde o ligål, hat  es paa I ager i 

alle Dimensioner og sælges billigst i 

«Muge R01°11141-  og $robstrtforretning. 

Gødningskalk 
ventes under Losning Lørdag og Bestillinger bedes venligst 

indgivet hurtigt, da det er meget vanskeligt al skaffe flere 

Ladninger nu i Foraaret 

%Hinge !kolonial,  4t $robuf forretolow 

Senge-Udstyr 
'stort llbb(N i botWelt og tildelt Vrebbe ftrib, 
ffiolfter og 	ntin.  (ffinaroet, folcnte, robi eg 
blaat 	 'jr*' 	i forifellige 	tialtteter. 
engen  itureD  i forifelliqe Pbaliteter i •honittlia 
all biur.  &ter: alt i f&ihrborer. 

;.1(ylit 11bOalg i ffiarititter. 
:)flt til billige 'Vrijer 

en43 ,fanisen. 

Gardiner! 
Fare 	 ;.Wit' ; 	 . 	 1.1,„1„«  

pea disse er meget billige. dyr de allerede er indkat i Seip 

tember t fjor. 
Enkeltbred, Gatdiner fra 4i5 

	

I hlbbettbitile dr. 	150 

	

do 	so 

.S"letikfirr,iyik`:Nmarer 
fjer o‘l Dun. 

ohrgte robe og tilsti "3:Inicifi tnt. 
tribebe 11 iiDerbinter, hertmtte 
Vdgeititouter,oivicW 	Vinneb. 

Vager at b(' te iibte %3■Ittitre i 	og .1111. 

Messens sne-Vidsalg 
ved efir. elsen, 

Dame, Herre og Børnestromper 
i ftort llbbalg, klattet glatte font utøttitrebe . 

mcegtigt (tarlleithatg. 

Itøremesterknninret 2 -4 ettm 
Ueriipskiblexpedllionen, &aben ved Ski-

benes Ankn,:lat vg Afgang Tirsdag 
og Fredag Ettern,, Mandag og 
Torsdag Ntirni. 

Distnktsheinen 8--9 og 2-3. 
Folkebogsamlingen (Borgerskolen  1  Sal) 

Læsestuen: Søgnedage fra  5-9  Eftm. 
11dfaan Mandag og  Fredag 7-- 8, 

samt Tirsdag  3-4. 
Ilnelpekassen : Pormd.. 0. Thorngren. 

Kasserer  Snedker Chr. Lind, Sandvig. 
Jernbane«. er råben tor Gods 8-12,  2-6-. 
Klemens Jernbanestation do. 
KaimmIrkOntortt 10- 1 t og 2--4. 
Laane- å Diskontobanken 2 -4 Eftm, 
Postkontoret: Søgnedage 9-12 og 2-6 
SktIndinavien-Amerikalinten 

Agent Otto Oorniteka, 
Sognepræsten Tirad^1  og Freder, 	- 7. 
Sparekassen 10-12 og 2-4. 
Stempelfilial i Sparekassen. 10-12, 2--4 

Branddirektøren do. 
Stai.,anstaiten for Livsforsikring ved Chr 

Olsen, Messen. Kontortid 1-4  Lui 
Telegrafstationen 9 --12 og 2-0 
toldkamret 8-12 Form, 2-5 Etterm. 

slanke 17c.". 
m.  Gu/o! 

9yder ef 
fisicke4,1?eL 

Rigtig:godeQkantskatkrne 

Udskudsbrædder 
'/,` 	4.1I•  og 5' snini 1- 	4' 	■ ig F)'. VI har lige truet Stab 

ler ned, ses der kan ekspederet i 	irengder i disse Dage. 
Mindre Padler al 1%* kantskaarne Uiskudshredder I11 Res!. 

Meget rimelige Priser og stor R 'hat pr. Konhirt. 

Nordlandets Handelshus. 

ColbilW  50 git. toittrol. 	oberbhutbinq, 
eqafttaa, :,ara :.ontitlbt‘frorager, 
:orbuobrager, (z?..olfirrerager, 	oNttager, 
fflat)Mdger, .■-„vrfrofager, U.,oftWager. 	iourig 
alt i  -t oberftoffer tilhbe0 fra Vager. 

$rifer 'te meget billige i 
Roluttinla og Vrobortforretaing. 

havsø puha Lager  i 
'Ellinge 41olontale otl $robuttforretititi4 

"ROYAL" Koge-Chokolade 
„B E C A" Koge-Chokolade 

1.1  116.  F. ■,4 '1 t, ti,t th.a$ /,‘ 	1$ 	4 

6 

Ok  
L'It'sik ri d Nrjt  1S‘ 
	 - --- 

eger De en Vige, en 1: nr 1 

t3 eller on Dreng, eller niaei[z. 
ler De ost Svend elle, Irer - 

ling. en Poderrnueter *Iler ar,-
den 1.3-..dbitrip, hør De  smaresi  avrr . 

lere l Nord-Bornholm» Ugeblad 
der hver Fredag brinves direkte ind 

c. 1800 iiitni i)g lagi's tit IRA  godt 
som hvert enerne Ty.:nde En An-
nonce hel i 11lndkt .1; derfor smil 
godt vom sillid bringe (-I /.11110..ki4- 

,IiliQudt  Ravuha ;. 

N‘W/N.IN".""iii 

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

da vi kim fører gode Kvaliteter med Garanti for Farveægt-

hed og Fjertrethed 

Ond Landfier. meget fyldig 4 Kr pr. kg. 
Ekstra 	 6 Kr. pr.  kg. 
Ande-halvdun, meget blød og let  8,50 pr.  kg. 
Stribet Bolster til Und&dyner 2,75 pr. ni. 
Dobbelthredt Dynesatin 5,50 pr. nl. 

Svovlsur Amoniak 


