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Annoncer ug lokalt Slot nies være indleveret 

senest 2 Dage lor Bladet udgaar. Fredag den  17. Februar 
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Ugeblad og Annoncetidende 

Ansvarshavende udgiver : 
Otto GornItakev. = Telefon 74. 

Trykt i Allinge Bogtrykkeri 

N r. 7 
I Alm. Annoncer 10 øre pr. min, eller!. Gange 8 Ø. 

Forreiningsann. 8 - 	 - 	6 Ø. 

agnar I en. 3500 Eksemplarer 

til alle Hjem I .tIlinge•Plandlilg. 

Gudhjem. fil.terlorn. Mosle 

lintwit er. It.. og Kleneen•. 

['--=1° [̀=-'=-1  Yra 5rilandsmuseet, der skal flyttes 

Ragsange n. 

Som bekendt har Dansk Folkemuseum fremsat en Plan om 
Anbringelse af Dansk Folkemuseum og Frilandsmuseum paa Statens 
Grunde mellem Frederiksberg Have og Pilealleen, allsaa ved Foden 
af Frederiksberg Slot. Hidtil har Dansk Folkemuseum og Frilands-
museet været adskilte skønt de har samme Ledelse, men ingen af 
disse to Museer har haft ideelle Forhold at virke under. Frilandsnut-
seet har ved sin Beliggenhed i Lyngby i høj Grad været Stedbarn 
blandt vore Museer, idet dets afsides Beliggenhed har bevirket, at 
Besøget kun har været meget sløjt. Ved nu at lægge begge disse to 
interessante Samlinger ud paa Pladsen ved Frederiksberg Have ska-
ber man den Enhed, som de bør have og giver dem Plads nok og 
en Beliggenhed, der vil gøre dem besøget i den Udstrækning som 
de fortjener Det er Tanken at udforme Frilandsmuseet ved Frede-
riksberg Slot som en gammel dansk Landsby fra Fællesskabets Tid, 
idet de fleste af Fi ilandsmuseets kommende Bygninger jo oprindeligt 
er bleven til er!" saadan Landsby fra før Udskiftningen og bærer saa 
stærkt Præg heraf, at de for ret at forstaas maa placeres under lig-
nende Former som oprindeligt. Der vil saalcdes efterhaanden som 
Frilandsmuseet fuldstærldiggøres med de endnu manglende Bygnings. 
typer genopstaa Billedet af Fortidens danske Landsby samtidig med, 
at de sidste Spor af de oprindelige Landsbyplaner. udviskes ude i 
Landet. Vi bringer her et Par Billeder fra Frilandsmuseet. Det ene 
viser et Gaardinteriøre af Næsgaardcne fra Skaane, dct andet en Stue 
i den nordslesvigske Gaard fra Haderslevegnen. 
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Melodi: Georg Hygaard. 

Der er ingenting, der maner 
som et Flag, der gaar til Top, 
mens det drager vore Hjerter 
ug vort Sind mod Himlen op 
og det vajer under Saling 
som en flammende Befaling. 
Aa, men ogsaa som en Hvisken 
om det største som jeg ved : 
Ikke din og ikke min, 
men hele Folkets Evighed. 

Det har vajet for de Slægter, 
hvorved vi og vort blev til, 
over Fredens milde Toner, 
over Kampens hede Spil. 
Det var forrest naar de sejred, 
det var med dem naar de fejred 
langt fra Hjemmet, Hjemmets 

Fester, — 
det var raabet naar de stred, 
og det sidste Suk i Bølgen, 
naar det stolte Skib gik ned 

Derfor blotter vi vort Hoved, 
hver Gang Flaget gaar til Top, 
mens det drager vore Hjerter 
og vort Sind mod Himlen op. 
Det er vore Drømmes Tolk, 
det er baade Land og Folk -
lad dit hvide Kors forkynde 
for hver fremmed Havn og Red 
— omend hele Verden strides 
jeg er Danmark, jeg er Fred. 

Axel Jael. 

rom_ Di c=•=.0.=. 
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Af Lærer L. K Larsen 
(Rytterknægten.) 

III. 
At Bornholmsk holdes saa lidt 

i Ære, som Tilfældet er, skyldes 
formodentlig til Dels dette, at vi 
ikke har nogen Litteratur paa Born-
holmsk. Sproget er i saa ringe 
Udstrækning blevet benyttet til 
skriftlig Fremstilling, at vi kun 
med Besvær staver os igennem 
de enkelte Forsøg, der nu og da 
gøres, og som jo ikke alle er lige 
vellykkede. 

Medens Færingerne, der ikke 
er halvt saa mange som vi, har 
baade Litteratur og Presse paa 
deres eget Sprog, har vi ingen af 
Delene og ingen Udsigt til fore-
løbig at faa det, da vi mangler 
den dertil fornødne Interesse; og 
medens Færingerne har Skoleun-
dervisning paa deres eget Sprog 
ved Siden af Danskundervisningen, 
saa er Kravet her, at hver eneste 
al Skolens Timer bør være en 
Tinre i Dansk. Der er heri ingen 
Undtagelse for Bornholms Ved-
kommende, og i denne Forbindel-
se vilde dt t næppe nytte at hævde, 
at Bornholmsk ogsaa er Dansk. 

Forovrigt vilde det næppe forringe 
Udbyttet af Danskundervisningen, 
om en eller to af Ugens Dansk-
timer ligefrem anvendtes til Un-
dervisning i Bornholmsk og Sam-
menligning mellem Dansk og Born-
holmsk: snarere vilde Danskun- 
dervisningen vinde derved. 	I

; 

Det var ikke mere ener rimeligt, 

om vore Dagblade daglig eller i 
hvert Fald regelmæssigt bragte et 
Stykke paa Bornholmsk, omhand-
lende særligt bornholmske Tilstan• 
de og Rørelser paa Aands- og 
Kulturlivets Ornraade, eller at vi 
havde et bornholmsk Tidsskrift. 
I Stedet for er vore Presseforhold 
saadan, at et af de bornholmske 

Dagblade maa have fat i .en Ek-
spert i det bornholmske Sprog' 
for at kunne meddele sine Læse-
re, at Harraslævan ,ordret over-
sat' betyder Harveslæden, me-
dens samtlige Bladets landlige Læ 
sere og mindst 75 pCt. af  Læserne 
i Byen dog ved, at harveslæden 
ordret oversat til Bornholmsk vilde 
hedde Harraslænj, og at en Stile-
va og enj Slæ er to meget for-
skellige Ting. (Det første er Hun-
køn, det sidste Hankøn). 

Forinden vi kunde ønske os et 
saadant regelmæssigt kommende 
Stykke Bornholmsk, maatte der 
dog foretages et lille Arbejde og 
vedtages en ensartet, nogenlunde 
konsekvent og navnlig letlæselig 
Skrivenraade. Naar Bornholmerne 
mener, de ikke kan læse Born-
holmsk, er det nemlig ikke alene 
det uvante, der volder Vanskelig-
hederne, men ogsaa den meget 
forskellige og undertiden ret ube-
hjælpsomme Maade at skrive paa. 
At Sproget kan skrives letlæseligt, 
har Elna Schdne vist. Saa kan der 
rnaaske indvendes, at hun for Let-
læselighedens Skyld har taget for 
store Hensyn til den tilvante dan-
ske Lydbetegnelse; men hun har 
utvivlsomt Ret i, at Simpelhed og 
Letlæselighed bør være det over-
vejende Hensyn. 

Vi maa ikke mene, at vi ved 
en selv nok saa snildrig Sammen-
stilling af de til Raadighecl staa-
ende Tegn kan vise fremmede, 
hvorledes Bornholmsk lyder. Det 
er selvfølgelig kun for BornLol-
mere, der skal skrives paa Born-
holmsk, og vi læser det lettere og 
hurtigere, jo færre Tegn, der an-
vendes. Men Vanskeligheder er 
der, og saa længe hver løser dem 
paa sin Mande, vil det være be-
sværligt og forbundet med Ær-
grelser at læse Bornholmsk. 

å'ved terev te 
61skifrerke6ona! 
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Hvoddan gaared Jer henna i 

Olsker nu ded e Storm aa Raijn-
sjask. Decl e vel Ilsom her, Folk 
har en hel Del aa ploja ion. Aa 
i Då ed et fyrlit Vær, sa jii har 
nojts me aa passa min Ko aa 
sysla mina Grisa, an ded ble ja 
hal tilia færdier me, an saa fijk 
ja Lyst te aa skriva te Jer for 
aa sporra, hvoddan 1 tæver nu 
desse urolie Tidarna. Allijnabona 
har ju dornes aa ruarla me bande 
Elektricitet aa Kommunestyre, men 
di Tijng lar I vel varra an rora 
ver hos Jer. I har ju et kraftijt 
Kommunalraacf,e der inte ti jo? 
aa ded Elektriska kommer vel ijen-
nem Jer nejle jert Sogn udav I 
sæl vil had. Den traaløsa har I 
vel dernera fraa garnla Tider, men 
hvoddan ed, e hon ente ver an 
ble nogged gammeldås. Der kom-
mer ju emmer Forbærijner paa 
ded traaløsa Ornraaded, men der- 

som hon e bied forx1dad, saa 
kaijn I ju fornys Abberated. Der 
har ju vad trawløs te læijne foreijn 
I fijk i Olskersen, men nok om 
ded, ded e nu livsl læijne sin, 
ja troer ded e trædevy Aar sijn, 
ja høre Jer anakka om a I hadde 
bodde traaløs an Træskoavis, sa 
I har ju hat nioliga Averterninjs-
mander. 1 deijn traaløsa kommer 
Nyhedarna gijærna et Pir Då forijn 
vi læser dom i Aavisan, men ja 
vil nu senna detta her til Aavisan 
fost, saa ska vi se om et Pir Da, 
om inte ded røjer ijennem deijn 
traaløsa, lyttan roen ætte. I hår 
ju et dajlijt Forsamlingshus, aa 
der har I seddenen vakker Be-
tijænijn, en ræjtij gijesvassen en, 
ska ja lova for. Naar der e Jubi-
læumsfest æjle Venstremøde, Salt 

ska Døttern hen an pudsa Lam-
per, aa saa ska der somma Tider 
fyras fraa Formiddaijn aa. Naar 
en Forenijn lajer Lokålarna, aa 
di vil hå fyrad aa tændt Lys, saa 
har di ijkje Spor aijned aa gijorra 
eijn aa invitera Madammen paa 
Kaffe aa go Kåga aa sporrana, 
om hon vil varra saa venli aa 
gaa dorn lid i Væijn i Kijykkened 
aa hojla Spetakkeled ver læje, saa 
ska ni se han e i sit Es. Saa fy-
rar hon, sa ded bræijner kansje 
i bæijgje Karklonana, aa hon slaar 
Stenolja paa Lamparna sa di kaijn 
bræijna hela Autanijn, aa saa staar 
hon aa trættes me Jer i Kijykke-
ned aa ver Kaffebored aa puffar 
Folk i Sian aa sajer te dom: Du 
kaijn saamæijn godt tå eijn Bidda 
Hveddebrø au, du behøver inte 
sidda der aa æda enbart Kringla, 
du. Saa ska I båra hora, der blir 
en Skrattan, aa der væltes et Par 
Koppa Kaffe paa Bored, an saa 
gaar ded hela saa godt, naar båra 
Gamlemoer e me, aa hon e i ded 
retta Humored, sa Albouana e 
paa dorra Plås, ræt ud te Sian. 
Men for monga Aar sin hadded 
vel nær gaad galed me hæijnes 
Hanka vel. ara der inte Gymnastik 
i Flused jo, aa hon synes a ded 
va ravnemaj Sjov aa se gaad, 
aa derfor sto hon midt paa Pa-
sifikbanaijn. Men naar saa de 

unge Karana skulde sprijna over 
Hestijn rite tant Telov, va der eijn 
aa dom uforskammad nok te aa 
ta læje Vaj, aa daa liaijit kom 
halla Væijn sto hon der, aa haijn 
fijk sijn ena Arm ijn om deijn 
ena Hankijn, aa sikkenen avedom 
— Polka der ble, al hvem troer 
1, der sijæjlde? 

Men ded va Moded vi kom fraa, 
naar 1 nu gijor i Orden ætte Jer 
saa godt I kaijn aa gijer heijne 
lid for an romma op Daijn ætte, 

saa kaijned gijærna varra, hon 
fyrar an tænner Lys næsts Gong 
au, dersom I e slidskena nok te 
aa invitera heijne. Æjlans kaijn I 
hondamaj fyra sæl aa gas te Nit- 
bona aa laana Lamper aa tænna 
Lys i Hused, hvis I vil ha varmt 
an lyst, Aa hvis I vil se hela Au-
tartan, kaijn I forlademaj sæl slaa 



Har De en god Forretning, 
saa .averter for at bevare den 

ønsker De en god Forreiniog, 
saa averter for at faa den 
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Stenolja paa Låmparna. I skante 
lade Jer saa domme men bSra 
fole Jer jenirria van, aa kaijn 
urte faa Kaffevanned te aa koge, 
saa kuijne I ju sæl sorja for lid 
tort Opkijylnebræijne, saa faer 
Hused 	saa store Bræijnsels- 
udgijefter, for ded grøna Æjebræij-
ned der e, ded e minsanternaj 
drojt aa tæra paa, for Vannel 
ska fos' piiesa idaad forijn ded 
kaijn bræijna. Men 1 maa nu se 
as varra lid goa me na, saa hon 
ksiju faad te aa gaa rundt der-
henne paa Jørned, for ed inte 
hal skralt jo. Hon kaijn vel nok 
læijga et godt Ord ijn for, hvor 
a Skatterne ska tås. Æjle, e hon 
inte Servernijnsdania ver Kommu-
nalraadsmøden jo. I troer vel inte 
a Sognaraad smider hæijne fraa 
Forsamlijnshused, saalæijne hon 
passared saa godt som hon gijor. 
Saamajed e sikkert, a her i desse 
wire Sognarna ska vi leds læijne 
rette hæijnes Måga. Der e en Tijng 
ja vil sporra Jer om, tår I nu ælte 
hva hon sajer. Hon sajer a I kaijn 
godt hjælpe Jer• me lid Kijylne, 
for I kaijn la Ungdommijn mora 
sig nonne Time, sa di kaijn hojla 
Varmaijn, aa 1 ælre kaijn ju gaa 
hjem, hvis 1 blir kojla. Naar ded 
e Husaforvalterskan sæl der saje-
red, saa skujle I tå aa gijorrad. 
I ved ju nok a di unge Meijnesken e 
inte kijive aa om Låmparna gear 
ud midt paa Autanijn, aa a der 
slet inte kaijn tænnes Lys oven-
paa, hvorfor ska I saa °si:1 me 
Kijylne aa Stenolja. Der e hæjler 
ijnijn Skå te a Låmparna lyser 
lid dæmpad, for dær e inte altid 
saa fint, aa saa ser 1 inte om I 
har faad noggen Kalkmalnijn i 
Tojed. Hvis der naijn Stå e nåd 
Antikmosæon, aa I har nonne Se-
værdiheder der e gamle nok, saa 
far 1 dom vel faa eijn Æresplås 
eijngong. Her i Sogn, hvor jå kom-
mer te_Møde, der blir vist Imø-
dekommertfiecr fraa Huseds Ledet: 
se, her blir pyntad aa jyssad op, 
saa Folk synes her e hjernlijt aa 
hygget* aa komma, aa vi paa-
sijønnared. — Nå, men ded e pi-
nemaj bled Sæijnatid aa jå ska 
hen aa snive, Men I maa håd saa 
pent, aa Lokke aa Hæijl me Jer. 
Jer goa gamle Ven aa forhenvæ-
renes Olskijærkebo. 

JENS PÆRSEN. 

RedIfii0[1011. 

Bedes optaget i „Nordbornholm". 

Endskønt jeg ikke agter at føre 
en Avispolemik med den frv. Hr. 
Redaktør C. E. Koefoed, vil jeg 
dog for Bladets Læsere oplyse, 
at det Brænde, som ovennævnte 
Redaktør i sidste Udgave af „Nord-
bornhohn" opgiver at være leve-
ret til Allinge-Sandvig Kommune 
i Aaret 1925-26 har beløbet sig 
til over 5000 Kraner, hvorefter 
Understøttelses Væsenet desuden 
skulde have faaet Brænde til ret 
store Beløb udleveret. 

Til de forskellige kommunale 
Institutioner, Skolerne i Allinge-
Sandvig, Pedel bolig, Bibliotheks-
lokale, Gymnastikhusene, Raadhu-
set, Gasværket, Sygehuset og Fat-
tighuset, som i 1926 var beboet 
af 6 Hustande eller Familier, har 
Brændekontoen været noget un-
der 2,000 Kroner, altsaa kun cir- 
ka en 	Del af dette Beløb, eller 
‹iver 3000 Kr. mindre end af den 
frv. Redaktør opgivet. 

At denne kan fremføre disse 
Usandheder, maa ja foreløbig være 
hans Sag, men ovenstaaende tje-
ner kun til at illustrere den fana-
tiske Frerngangsmaade, denne Her-
re benytter sig af, for at kunne  

gøre Reklame blandt et Publikum, 
der vil tage alt for gode Varer. 

Allinge, den 15.-2.-28. 
EMIL HOLM. 

Bengnaveriet. 

Fhv. Redaktør C. E. Koefoed 
har i ,Nordbornholm" for Fredag 
den LO. Februar skrevet en meget 
interessant Artikkel med oven-
staaende Overskrift, hvori han bl. 
a. omtaler Udgifterne for Kørsel 
til Slotlyngsvejen. Heri meddeles, 
at Hr. Emil Andersen har faaet 
udbetalt 3170,00 Kr. og Hr. Frank 
Holm 1481,00 Kr., ialt 4651,00 Kr. 

Under Læsningen af nævnte 
Artikkel steg frem i min Erindring 
en Samtale, jeg paa det Tidspunkt, 
de Vejarbejdet paabegyndtes, hav-
de med en Mand, der fortalte mig, 
at han havde tilbudt Vejudvalgets 
Formand, Hr. Jørgen Jørgensen, 
at stille et Spand Heste, 2 Vogne 
og en fuldbefaren Kusk til Raa-
dighed for en Dagløn af 10,00 Kr.; 
men at Hr. Jørgensen pure havde 
afvist Tilbudet. 

Det bemærkes, at nævnte Mand 
der har Vognmands Borgerskab, 
hverken er Byraadsmedlem eller 
Søn af et Byraadsmedlem; men 
trods dette god nok. 

Da jeg efter de opgivne Sum-
mers Størrelse meget tvivler om, 
at de ovenfor nævnte Herrer har 
kørt for en Dagløn af 10,00 Kr., 
vil jeg gerne bede Hr. Jørgen Jør-
gensen offentliggøre, hvor meget 
de Herrer har faaet i Dagløn for 
deres Kørsel, og hvis denne lig-
ger højere end 10,00 Kr. pr. Dag, 
hvorfor man saa ikke modtog det 
billigste Tilbud. 

Jeg synes, det er Hr. Jørgen-
sens Pligt at oplyse Skatteyderne 
om dette Forhold, og jeg kan for-
sikre, at en Mængde af disse er 
i høj Grad interesseret i dette 
Spørgsmaals Besvarelse. 

EDVIN ANDERSEN. 

Borgerforeningen. 
Undertegnede har faaet tilsendt 

et Udklip af Socialdemokraten fra 
den 9. ds. med en Artikel om mig. 
Anonym — som tilforn! Beteg-
nende! 

Den Slags forbigaar man ellers 
i Tavshed, og dette havde jeg og-
saa gjort, saafremt jeg ikke havde 
faaet oplyst, hvem ,Gine" var. 

Artiklen begynder saaledes: ,Vi 
Fattigfolk i Allinge-Sandvig ..." 

„Gine" er saamænd Fru Marie 
Holm, Østergade, Allinge. 

s  Vi Fattigfolk" !!! 
Godt bredt Løvinde! 

København, den "is  1928. 

C. E. KOEFOED. 

Da adskillige af Nordbornholms 
Læsere ikke har læst Gines Arti-
kel, er vi anmodet oni at aftrykke 
denne i næste Nummer. 

Kommuneregnskaberne. 

Borgerforeningen har modtaget 
nedenstaaende Skrivelse fra Inden-
rigsministeriet dateret 13. Febru-
ar 1928. 

I Andragende af 18. Oktober f. 
A. har Allinge-Sandvig Borger-
forening for indenrigsministeriet 
besværet sig over, at Allinge-Sand-
vig Kommunes Regnskab ikke 
fremlægges til Eftersyn for Kom-
munens Beboere paa behørig Maa-
de, idet kun selve Regnskabet har 
været fremlagt, men ikke de til 
Regnskabet hørende Bilag og Spe-
cifikationer. 

I denne Anledning skulde man 
efter stedfunden Brevveksling med 
Amtmanden over Bornholms Amt 
tjenstlig melde, at det ikke efter 
Bestemmelserne i § 16si den un- 

der 12. November 1921 stadfæstede 
Vedtægt for Styrelsen af de kom-
munale Anliggender i Allinge-Sand-
vig Købstad vil kunne kræves, 
at ogsaa de til Regnskabet hørende 
Kvitteringer og lignende Under-
bilag fremlægges, hvorimod det 
kan fordres, at det fremlagte Regn-
skab er af et saa fyldigt Indhold, 
at Kommunens Beboere gennem 
de fornødne Specifikationer ved-
rørende de paagældende Forhold 
kan komme til Kundskab om Kom-
munens Økonomi. 

P. M. V. 
MARTENSEN-LARSEN. 

Som man ser af Skrivelsen, in-
deholder denne en betydelig Ind-
rømmelse til Kommunens Beboere; 
idet disse herefter kan fordre, at 
det fremlagte Regnskab er saa 
grundigt specificeret, at Beboerne 
kan faa et indgaaende Kendskab 
til Kommunens Økonomi 

Byraarlet her gav som bekendt 
et blankt Afslag paa Borgerfore-
ningens Henvendelse angaaende 
denne Sag; nu faer det ærede 
Read blot bide i det sure Æble 
og give Borgerne ordentlig Besked 
om, hvorledes det forvalter Skat-
teydernes surt fortjente Skillinger. 

BORGERFORENINGEN. 

:Fra 2lge til ege. 
„DansB. Arbejdes” 

bornholmske Afdelinger, som vir-
ker i Fællesskab, har vedtaget 
bl. a. at søge oprettet en Afdeling 
for Allinge Sandvig, Olsker og 
nordre Del af Rø. Tirsdag den 
21. ds. Kl. 8 holdes der efter Ind 
bydelse af Allinge Haandværker-
og Industriforening samt ,Dansk 
Arbejde" et Møde i Forsamlings-
huset ,Hammershus" med Lys-
billeder fra forskellige danske In-
dustrier og med Foredrag af Amt-
manden. Man haaber, der vii 
komme mange — Adgangen er 
fri, — for at se og høre og der-
efter handle. Denne for Landets 
Velfærd vigtige Sag har Bud til 
alle, Gamle og Unge, Husmødre, 
Lærere, Arbejdere; for de sidste 
er det umiddelbart indlysende, 
hvilken Betydning det har, at dansk 
Arbejde købes, fordi det vil sige, 
at flest muligt Hænder beskæfti-
ges. 

Aftenunderholdningen 
i Tirsdags Aftes til Fordel for de 
arbejdsløse havde samlet jævnt 
godt Hus. Boghandler Joh. Søren-
sen havde bredt sin store Samling 
ud paa Bordet foran i Salen og 
fortalte vidt og bredt om det pri-
mitive Liv, der endnu leves af de 
Indfødte nede i Centralafrika. Hr. 
Sørensen forstod i flere Timer at 
fængsle Tilhørerne ved sine liv-
fulde Skildringer, fremviste og 
forklarede de mange mærkelige 
Sagers Brugbarhed og sang nogle 
af de Indfødtes underlige melo-
diske Sange til Tonerne af Musik-
instrumenter, hvoraf et enkelt „Kla-
ver" væsentlig bestod af udhulede 
Græskar i forskellig Størrelse, 

Efter Foredraget meldte Hr. V. 
Steffensen, at Kaffen var serveret. 
Medens det ene Hold afløste det 
andet ved Kaffebordet, gik Tiden 
med Samtale og Forklaringer. 

Mange udtalte deres Glæde over 
den vellykkede Aften, og da det 
oplystes, at der var indkommet 
betydeligt mere gennem frivillige 
Bidrag end der gik med denne 
Aften, lovede Hr. Sørensen at 
holde et nyt Foredrag Tirsdag d. 
1. Marts, denne Gang ledsaget af 
Lysbilleder. 

Vi bringer alle, der har bidra-
get til det gode Resultat, vor hjers  

teligste Tak, og forventer at end-
nu liere vil inøde op tit den næ-
ste Underholdning, der altsaa er 
planlagt til 1. Marts. — En sær-
lig Tak til Fru Steffensen og de 
Danner, der paatog sig Tilbered-
ningen og Serveringen af den yn-
dede sorte rudedrik. 

Guld bryllup. 
I Dag kan thv Ejer af Sdr. Nar-

regaard i Rø Niels Christian 
Lund og Hustru Fru Anine Ma-
rie Lund fejre deres Guldbryllup. 

Guldbrudgommen, der er 72 
Aar, er fedt i Rønne og ,Son af 
Prokurator H. P- Lund. Guldbru-
den, der er 76 Aar, er født i Øster-
merle og Datter af Gdr. Morten-
sen, Lersbygaard, 34. Sig. 1 1878 
købte N. Chr. Lund Sdr. Nørre-
gaard i Rø, som han ejede og drev 
i 38 Aar, indtil han for 12 Aar 
siden solgte Gaarden og flyttede 
til sin nuværende Bopæl, „Siverts-
hus", i Rø. 

N. Chr. Lund og Hustru nyder 
i høj Grad deres Medborgeres Ag-
telse. De er begge stilfærdige 
Mennesker, som sætter Pris paa 
Hjemmets Hygge, I deres Bedrift 
har de været dygtige og arbejd-
somme, og endnu er de begge 
raske og rørige, saa Fru Lund 
kan passe sit Hus og Hr. Lund 
sit lille Landbrug. 

Hr. Lund har været et virksomt 
Medlem af Rø Sognerand i 2 Valg-
perioder, men har iovrigt aldrig 
søgt offentlige Tillidshverv, 

Postkonto 14140. 
De averterende bedes venligst 

bemærke at vor Postkonto  er, Nr. 
14146 

Vi har i disse Dage tilladt os  

at udsende Indbetalingskort paa 
Annoncer i „Nordbos eholm' For 
Januar Maaned Disse bedes ven. 
isst udfyldt. (Deres Posthud vil 
eentuelt være Dem behjælpelig, 
modtage Beløbet  og afgiver Kvit-
tering herfor). Piletuen er kun 5 
øre tor Beløb indtil 2S Kr. 

Indbetalingskort kan ogsaa med 
Fordel benyttes af udenbysboen-
de, der ønsker at tegne sig som 
Abonnenter paa ,Nordbornholm'. 

Husk vor Postkonto Nr. 14146, 

titiertifettienter. 
;Betalingen for Nobrunte bliv« for 

13anbete aletifriminenbe atminbrlignitf 
egfrerbet teb $Ltflen en 93/aaneb efter. 
at be bar bart i SIS:sart, og aimabel 
br 'ludet-mb< one oenligft at labiale 
93afloptretuningerne bel) 13redentatinnen 
r,f$oftbutiet. Glade cofioalrecaniagen 
uinbloft tilbage, glime bet nemlig eliten 
ilrbeirle peb faoafielnatn og peb nb• 
fteeelfe af ratl 93oftonfurnning, tigefoin 
be ottrterenbe feta faer en elltra 11b-
gift tit llorta og ben ane 93oftopiran. 
nitte. 

«lederes:Dr bebrit trinbh, at 
V3labet inren anbtu Nbtant bar rub 
far Sbiertielemeidrs, aa ba IBlabet 
nbariar i ca. 3500 Ztfal. og tIrtrt 
9taiiimer tofter ilte las fan Stroner 
om 'Karet at ubienbe, aelber bet rm. 
turligniit om at uabgan al unebeenbill 
llbgift tit F2Iftrar4eibe art) aribfrae. 
iling af Wnertialemenitrnee tBetalina. 

Byens stærkeste Betjent 

er Navnet paa en spændende 

Film, der fremvisesZpaa Søn. 

dag i Biografen. Skønt Hand-

lingen ikke foregaar i Allinge, 

er der Ingen Tvivl om at den 

alligevel treakksr fuldt Hus. 



Udsalget slutter 
Tirsdag den 21. Februar sidste Dag. 

971agasin du Nords 2ldsalg. v. 23icior ..91anefi, 

ryrrellrEider 1" og 1 314" 
Disse Brædder er indkøbt til 
Billige Priser, og kan derfor 
oysaa sælges meget billigt og 
med stor Rabat for Kontant. 

5. 2. Larsen 

AUKTION 
i Allinge. Mandag den 20, Febru-
ar, Eftrm. Kl. 1,30 afholdes.efter 
Begæring af Skrædermester Westh 
m. fl. Auktion paa Hotel Allinge 
over Klædninger, Overfrakker, 
Regnfrakker, Arbejdstøj, Skjorter, 
Uldtoj, Klæderester, et Parti Hvi-
devarer, Duge, Haandklæder, Sen-
getæpper m. m., 1 Bornholmerur 
og en Del brugte Cykler, Borde, 
Stole' Baljer, Billeder m. 

Dommerkontoret for RønneKøb-
stad m. v., den 14. Februar 1928 

0. Krarup. 

Nyeste, bedste, billigste 

Hadiaapparalor 100 grofier. 
Mange Stationer paa Højtaler. 

Johan C. Keefoed, Allinge. 
	 ....1•F■3.«••3ffi= 

En ung Orne, 
passende ti] Gylle, staar til Afbe- 
nyttelse hos 	Carl Nielsen, 

Frydendal, Olsker. 

Stor Pf?dfigffiilSkCafi, 
D. s. U. i Rø indbyder til Præ-

miemaskerade i Klemens Kro Søn-
dag den 19 Februar for Medlem-
mer af D.s. U. og Partiforeningen 
i Klemensker. 

PROGRAM; 
Kl. 7 	Aabnes Indgangen. 
KI 7,30 Indmarchering af de Ma-

skerede. 
Kl. 8,45 Præmieuddeling til de 2 

smukkeste Damer og de 
2 mest komiske Herrer. 

Kl. 9 	Maskefald. Derefter Dans 
ti] Kl. 1. 4 Mands Orkester 

Kl. 11 Stor Appelsinregn. 
KI.11,30Ballondans med Præmie 

Verdensberømthederne Peter Klap 
og P. Pip kommer til Stede og 
underholderPuhlikum hele Aftenen. 

Kom og se! 	Kom og se! 
Medlemskort skal forevises. 
Bohmanns Maskeradegarderohe 

kommer til Stede fra Kl. 6. 

Meget stærke kantskaarne 

ø 

Meget stærke kantskaarne 

hskulisheder 11" q 

Rø. 
Ungdomsmøde hos Nielsen, Sten-

by, Tirsdag den 21. Februar Kl. 
7,30 ved Lærer Simonsen. Alle 
indbydes. 

uliallelysi", Allinge. Kra...of belkorabailaarr orsen-des oweraft. 
Fra Planteskokr1 vristales Frvert. 

trwr, •BNItke, ito*or as. ml. H. 
ud!dre<,, 	 6 og 47 

.11. lir, illoribd. 
- 	 

Allinge-Sandvig 
Hjælpeforening. 

Generalforsamling  
Torsdag den 23, Februar Kl. 7,30 
i Forsamlingshuset Hammershus. 

Forslag fra sidste Generalfor-
samling om Forhøjelse af Begra-
velseshjælpen, vil igen komme til 
Behandling. 

Derfor bedes alle møde. 

Beetyri4lrez. 

Et godt Føl 
er til Salg eller Bytte med en Hop-
pe, 2-4 Aar. 

LI. Dnmmegaard. 
Telefon Klemens s. 31 x. 

Rø. 
Fortegnelse over de offentlige Bi-

veje i Rø Sogn er fremlagt til Ef-
tersyn paa Re Afholdshotel i 4 
Uger fra den 20. Februar. 

iingnermadet 

D. s. U. Rutsker 
afholder festlig Sammenkomst 
Forsamlingshuset Lørdag den 18. 
Februar Kl. 7,30, Foredrag, Op-
læsning nt. na Medlemmer af D. 
s. U. og soc. Dem. Forening I 
Rutsker indbydes. 

Bestyrelsen. 

Møde Allinge. 
Allinge Haandværker- og Indu-

striforening og Dansk Arbejde paa 
Bornholm indbyder til offentligt 
Møde i Forsamlingshuset -Ham-
mershus" f Allinge Tirsdag den 
21. Februar Kl. 8 Aften, 

Foredrag af Amtmanden OVE 
KOEFOED og Lysbilleder. 
Adgang gratis. 	Alle indbydes. 

• RADIO 
2 Stk. 3-Lampers sælges billigt, 
Mekaniker Jørgensen, Østerlars 

Auktion 
Sidst i Marts vil der blive afholdt 
Auktion paa Smedegaard i Rø over 
Saasæd, Rug, Havre, Ærte og Vik-
keblandsæd samt Kartofler. 

En Gase 
ønskes byttet med en Gaas. 

Anton Jensen, 
Splisgaard Trinbrædt. 

Tlf. Klemens n.46 y kan benyttes 

Ildre Hils 1 Melsted 
er til Salg eller Bytte med en lille 
Ejendom. 	Aksel Sonne. 

OLSKER SYGEKASSE 
afholder ordinær Generalforsam-
ling i Olsker Forsamlingshus Fre-
dag den 28. Februar Eftermiddag 
Kl. 6 med følgende Dagsorden: 
Beretning og Regnskab for Anret 
1927. Valg af Kredsformand og 
en Revisor samt Formand. De 
benyttede Kontrolboger bedes ind-
leveret hos Kredsformanden eller 
Kassereren senest den 22. Februar. 
Regnskabet ligger til Eftersyn hos 
Kassereren. 

Bestyrelsen. 

Kontingent 
til Bo rn hol 'ns Brandforsikring mod-
tages hver Dag i denne Maaned 
paa Rovang, Olsker samt i Tein 
Brugsforening Tirsdag den 21. Fe-
bruar Eftermiddag Kl. 3-5. 

K. A. Mogensen .  

Frelsens Hær 
Allinge. 

Stor Sang- og Musikmode ledet 
af Brigader Søderstrørn fra Ku-
benhavn, med Assistance at Stren-
gemusikkorpset samt Officererne 
fra Hasle med flere Tirsdag den 
2L Februar Kl. 8 Aften i Lokalet 

Gratis Adgang. 

Blodappelsiner ne 
er hjemkomne. Fine Spise- og Mad-
æbler. 

Nordlaedets Hadelshes 
Annoncer 

„Nordbornholm  " 
virto.r batist og koster mindst 

Glem Gel ikke 

Vi har et prima Parti 
h► er Sort. 

Seger-Saahavre. Foraars-Vikker. 
Glænø-Ærter. 	Snedinge-Ærter. 
og Ægte ungarsk Lucernefro og 
noterer gerne Bestillinger til For-
aarslevering 

Nordiandels  lindelshes  
Ophold søges 

for en ældre Kone, helst hos en- 
lige Folk, 	Michelle Madsen, 
Adr. H, Jespersen, Storegade Hasle 

En flink Pige, 
17 - 18 Aar, kan faa Plads 1. Maj 
paa Skærpingegaerd. 

Telefon Ruts. 44 x. 

Lejlighed 
2 Stk. 2-Værelses Lejlighed er 

til Leje straks. Chr, Jensen, 
Klemens Kro. 

Olsker Illlsommisiorenillu 
Festlig Sammenkomst med hu-

moristisk Oplæsning og Pakkefest 
for Medlemmerne afholdes i For-
samlingshuset Fastelavnsmandag d. 
20. Februar Kl. 8 (umiddelbart ef-
ter Generalforsamlingen Kl. 6.) Da-
mer bedes medbringe Pakker. 
Gratis Adgang. 

Bestyrelsen. 

NB. Højskolelærer Kjeldsen kom-
mer med Lysbilledforedrag Lørdag 
den 25. Februar. 

Marmelade 
Hindbær-, Orange , Æble-, 

Blandet Frugtmarmelade 
Kun allerbedste Kvaliteter føres og 
sælges i løs Vægt til billige Priser. 

5. S. Larsen, Allinge 

Mikker Forerirallsioreoiq 
Torsdag den 23. Februar Kl. 7 

Oplæsning af Hr. Lærer Hansen, 
Melsted. 

Bestyrelsen. 

14-16 fars Orm eller Pie 
søges til I. Maj. 	Ovesen, 
Bøgeskoven, Tlf. Gudhjem 97 v, 

Bestillingslisterne 
paa Kløverfrø, Græsfrø, Roe.- 
fro af alle de forskellige Sorter. 
Samt Bestillinger paa Kunstgød-
ning og Salpeter af alle Slags 
bedes os tilsendt. Den laveste Pris 
og franco pr. Bane erholdes altid 
ved Forudbestilling. 

Nor[Norlds 
Frelsens Hær 

Hasle. 
Brigader Sederstrom leder Møde 
Søndag den 19. Februar KI 9,30, 
4 og 8. I Helligpeder Mandag den 
20. Februar Kl. 8. 

51.A.1NTI7NTICIr 
Møde for unge Piger I Missions-
huset Onsdag den 22. Februar Kl. 
7,30. 

9.4».C•4114••••• 

Siografen. 
&dag den 19. Februar Kl. 13, 

!el dam« 1(812st-dee 1927 
ilierliillerler fra Lysekel 
Byen strkesie lleijeel 

Skuespil i 5 Akter. 
1 Hovedrollen Lefty Flynn, der op-

træder som Mesterbokser. 

•• ••111111•••••••••• 

Olsker Radio-Klub. 
Festlig Sammenkomst med mor-
som Underholdning og Oplæsning 
Lørdag den 18. Februar Kl. 8. 
Foredrag m. m. Kl. 6.30. Alle 
Medlemmer indbydes venligst. 

Bestyrelsen. 

Gode Spisekartofler 
sælges kontant saaledes: 

50 kg ni. Stek8 Kr. pr kg. 9 Ore 

Nordludeis Handelshlls 
Spegesild 

er billigt til Salg, 
Johannes Hansen, 

Sandager, 	 Østerlars. 

Spis Xnsefiovis 
Fineste Delikatesse Anschovis sæl-
ges i los Vægt til billig Pris hos 

g. S. Larsen, 5111inge 

Til Sall 
75 gode unge Høns R. I. R. og 
2 gode Malkegeder sælges grundet 
paa Bortrejse. 	B. C. Hansen, 

Tlf. Ro 32. 

Frugttræer og Frugtbuske 
skal sprøjtes snarest med 

ytonarch Jr.l 30 
Denne aftappes i medbragte Dun-
ke og sælges billigst i 

Nor[ilanels liadelshos 
10■111....•■•■••• 

Ee nylig holineerel Dreng 
ønsker Plads ved Landvæsenet. 

Toldassistent Lundbech, 
Tlf. Sandvig 40. Hammerhavnen. 

Allinge-Sandvig 
Ungdomsforening 

afholder stor Præmiemaskerade 
Søndag den 26. Februar paa Chris. 
tensen Sal. Nye Medlemmer kan 
optages indtil Lørdag dell 25. Fe-
bruar hos Charles Riis, Allinge eller 
ved Telefon Allinge 49. 

Program senere. 
Ilentyrelsen. 

Ungsvin 
og 4 - 5 Ugers Grise er til Salg 
eller Bytte med Sæd. 

Offergeard, Rø 

Gaser er til Salg 
eller Bytte med Gæs paa 
Kffppeguard, Telefon Ruts. 86 x 

Averter i 
„Nordbornholm" 

Rutsker. 
Resterende Kommuneskat for 2det 
Halvaar 1927-28 tillægges 2 pot. 
Rente efter den 29. Februar. Mod-
tages i Vang Lørdag den 25. Fe-
bruar fra 4 til 6, iøvrigt i Skatte-
modlagernes Hjem. 

Sogneraidet. 

Alt SadQlmagQrarbeiclQ 
udføres solidt og biligt. Lager at 
Seletøj, Kurvemøbler og Rejsetut, 

m. m. 
H. Holm, 

Tlf. 95. 	 Gudhjem 

Affill[]e Apotek 
Gudhjem: Malerm. Johansen 
Hasle: Frk. Poulsen, Vesterg. 

Alfr. Mtehelsens 
iffirmagerforreiabsg 

Allinge 
anbefales By- og Landboere 

Reparationer udføres 

P w) 
mine delikate Salater. 

Alle Slags Paaleg. 
Konserves og Frugtsafter, 

tørrede Frugter, 

JOHANNE HANSRN, 
Lindeplads, 

Telefon 45. 	 Telefon 45. 

Rug. Lundgrens 
Kehmatithiforretning 

anbefaler prima 
Kninalaivarer 
til billigste Priser. 

an betalt; 
Unger, Blade. Legeinj og 

ylanikinotrtimrntrr. 

Vil De have en Bil 
til at gaa økonomisk, hør De bruge 
B. P. Benzin, fans hos 
H. A ndersen. Cykleforretningen 

Hasle. Telefon 66. 
Betjening hele Døgnet. 

Poul Marckm an n 
Hasle, sælger de anerkendte, go-
de Polyphon-Grammo-
foner og Plader. 

Mange gode Nyheder. 

Elegante nye 

BORNHOLPIERUHRE 
med Metalskive, stadig paa Lager. 

' Jens V. Anker, Hasle. 

Skotøj 
repareres smukt og solidt paa Sko- 
magermester 1'. Dam. Værksted. 

Skomager 0. Hammer, 
Storegade, Hasle. 

NB. Tlf. Hasle 13 kan benyttes. 

A. Lyster 
Hasle. 

Varm Blodbuding 
hver Fredag Middag. 

C. Jousee, VallileisprInerl  
anbefaler Frugt, Blomster, Grønt-
sager. Haveanlæg Frugttræer og 
Buske. 
Tlf. 41. 	ALLINGE 	Tlf. 41. 

3nlier og Pincenez 
købes bedst hos Uhrmager 

Conrad Hansen, 
ved Havnen, Allinge. 

Nic. Koefoed 
Skrædder- og Herreekviperingsfor- 
retning leverer gode Varer til bil- 
lige Priser. Tlf. Klemens n. 44 x 

Gudhjem 
Originale Saxonia Radsaamaskiner 
og Makre-Thi. Harver haves paa 
Lager. 

NB. 5 lidt brugte Radsaama-
skiner, Fjedertands Harver og Grelt-
harver sælges billigt og paa gode 
Betalingsbetingelser. 

A. Larsen. 
Maskinhandler. 

af 



Alle Tryksager 
saasoni 

Regninger, Meddelelser, honvolnil..r 

Dags-Dato, Vekselblanketter. 
Visitkort og  Takkekort, 

Love og  Regnskaber, 

Sange og  Salmer, 
Medlemskort 

Leveres bedst og billigst fra 

Allinge Bogtrylilier 
Iling op Telefon 74 

Klemensker CemenIslaberl. M TIL Kl. n. 77. 
RØR i alle gangbare Størrelser haves paa Lager og sælges til 

meget nedsatte Priser. Ved Bestilling nu af større Partier til Levering 
næste Aar særlig gunstige Tilbud. Glasserede Rør, Krybber og fritst. 
Grisetrug haves paa Lager. 

Nyt Ligkistelager i Allinge 
(ved Bryggeriet.) 

Stort Lager af Ligkister, alle Størrelser, Egetræs-, hvid- og sortma-
lede. Ligtøj og Ligsenge forefindes. 

Byggearbejder, Nybygninger saavel som Reparationer udføres 
hurtigt og solidt. Forslag og Overslag udarbejdes. 

Vinduer og Døre leveres fra Lager, saavel som efter Bestilling. 
Alt til billigste Priser. 

Kofoed & Mortensen 
Telefon 77. 	Byggeforretning all Maskinsnedken, 	Telefon 79, 

Allinge Cykle- og Auto-Værksted 
anbefaler alle Slags Reparationer af Cykler og Automobiler. 

Reservedele og Tilbehør. 	Radiomodtagere. 	Ladestation. 

A. Mikkelsen, Allinge. TH.102 

De bedste !Mikler i Arhejd818j• 
Mine gode bekendte amerikanske Overalls og Jakker i alle Starr. 
baade til voksne og Barn fra 3,25-500. Prima hiaa Malskindsben-
klæder og mange andre forskellige Arbejnsb,3nklæder. Trojer, 81u-
ser og Skjorter. Underbekla3dning i Uld og Bomuld til voksne og 
Bern. 	Alt i mægtigt Udvalg til smaa Priser. 

_ 0 _ 
5Der tommer ofte to ulig e 

Piger 9j3eber fan, kim foxterrier følgen. 
De gammel gabel heroin: 

`a tet. 13eber fil at vibe, at en 
buelig, ung  Start gulbe 4aur en lab og  
horen 	ipe, fortrob ban meget berpaa 
og  brEngcbe Starlend tynbe C.-Icebne 
Wien ban blev foaret, at bet ftnlbe fan 

»etre, Der man altib ulige 4.eir tillam-
men, tbi tommer to tabe fammen, mad-
tc bo futte ihjel. R3ar be begge bueli-
ge, ha blev be alt for rige og  trtmge. 

frulbe Derfor gifte til bobe 

buelig  og  en tab, 
en jorgelibe og  en grab, 
en arrig  og  en from, 
etc flid) og  en tom, 
en mager og  en feb, 
en tutbig  og  rn teb, 
en Dejlig  og  en grum, 
en jpatifig  og  en film, 
en feenbe og  ni blinb, 
en Pinden ug  trinb, 
en nogen og  en Itcrb, 
ru briftig  og  en ræb, 
en fug  og en tarif, 
en vittig  og  en bødl, 
en fbag  og  en odb, 
en buen) og  en milt', 
en gammel og  en ung, 
en tel og  en tung, 
en tragt og  en ret, 

en hungrig  og  en mat, 
en »reb og  en blib, 
ell fort og  en baib, 
en tør og  en tumb, 

en [fifle og  en !adb, 
en gab og  en calb, 
en tarrig  og  en funb, 
en tan og  en ramt, 
en frift og  e« trold, 
en Mb ag  en gal, 
en tal og  en final, 
cu tolo og  en barm, 
en rig  og  en arm. 

Indpakilloppapir 
poser og  økonoinruner 

leveres til 
Fabrikaprla 

Firma paatrykkes 
Hurtigste Levering  

fra 

Allinge Bogtrykkeri. 
Telefon 74. 	Telefon 74 .  

1 

llubblem 
erteriaria 
Ziltrmatit 
ilfininbingta 
liatirttbs 
!hl* 
81,ast 

13,10 18,50 
13,20 19,00 
13,29 19,09 
13,48 19,28 
14,00 19,40 
14,50 20,30 
14,50 20,30 

8,( 0 
8.10 
8,19 
8,37 
8,49 
9.35 
9,35 

II1orgmellertontorel 2

- 

-4 artrn 
133orldioIm43 18ratibforlifeingfelliab 

Sonnetomm Rlfreb Parfes. 
1)nmpitibdepebitionen, aaben neb 

bene ?Infami! og  ilfgaug 
bag  og  fyrebag  %Wera., Vanbag  
o g  Torbbog 

Slgtehutflagen 8-9 og 2-3. 
olifebogfainfirtgen (18orgeritoien 1.45af 
t.ftefefluen Sagneborie fra 5-9 eftm, 
Mim ?J/opbag  og  firebag  

famt %irabag  3-4 
tieelpefagen. `firorm. Web.2arfen, 
Shaferer 	Stfaua nettbfen, eanbv. 

ernbaneft, 93aretaret aabent for Giab4 
8,30-12 og  2,30-6. 

Stiemeaffer 3crebaneflation 
Rontortib 8-11,30 og  13-17,30 

Stremneefontoret 10-11 og  2-4. 
Stirfeueergen 3-4. 
2aane- & 93114iontobanten 2 -4 flm 

, 93oftfontoret. Goeinebage 9 -12 og  2-41 
E-.fanbiliaDien-Rmeritalinien. 

?Egent Otto 4liornitåta 
,Sparetoafen 9-12 og  2-4 

tempelfilial i Sparefaafen 9-12 og  2-4 
ffiranbbirettoren bo, 

sjabacafflaiten for 2in,3forfitring  neb 
8tationt,f Rofoeb. Stontortib 9-12 am. 
%ifigrofftationen 9-12 og  2-6. 
Zolbfamert 8 -12 3011:11. 2-5 ilittrm. 

!køreplan. 
Rønne-Allinge Jernbane. 

Ep god guomieltiaqs 
-0- 

Fru al bebe %ibing-Rebaltar 123ertelferis 

5, -c nar 9fluretrpefirr i berniug. tan 
ej, 	engang  flere ejenbomme bre, og  

bau baabe paataget lig  (letgi 

fam flag  5om betarbt neb, ba 

be Nibe inbizie,:. `3.1trit boa arbeigebe 

fig  igennem og  tvabe paa rit 9Dobaie-

,je forledte 8onuen, at nu bebe tion 
juin en geetbfri SNO. 

Det var gab, gammelbaga peb, at 

engair ffulbe bane rit. 
Man fatte Rrig&larene benne IDO 

flemt i Stammetrogen. 
Ofemenniff bar Di tabt meget i bige 

apillet;.% Male glar, men bet fturfie 
Der pi vet libe beroet', a: om lige, 

fim iniftebe 	for, buet' alibi 
irs N.te, Briar 	penge blev fat 

o.,er 
'Mou tag  bel jan ter, - faa over-

legent' 
faa af benl, Der i Strimaarene let. 

fiubigt brugte anbre3 og  egne 1.1iibler, 
tig fig  for at ofre 91efleit af Linet paa 
nt betale af for at tumle bo aben at 
bille fin ncefte eller Sairlimbet en 
enefte Dbib. 

9_Reit bil tan gabt neme, tsi i `f rent-
tiben lommer lit at fedte benne garn. 
inelbag3 Dnb i tojfeebet, 1)1313 bet cl-
ler: NI grin ad vel. 

■ 1■IiI■Iffiffiffili■••••■ 

Ell pind lEgleskohsregel 

Averter i „Nordbornholm" 

~tønder, 
Saltkar og  Skoldekar anbefales 
til billigste Priser. 

Hasle BodkerforretaIng, 
Tlf. Hasle 105. 

En Pige 
kan 1. Marts faa Plads paa 

Ileslegaard, Olsker, 

Et lille Parti 

Langhalm 
er til Salg paa 

Hitesebjerg, Rutsker. 

Bornholms Brudiarsikriogssolskoh 
Kontingent modtages hos P. '<joller 
i Vang Fredag den 24. Februar 
fra Kl. 1,30-4 V. P Thiesen 

FLÆSK, 
Ked og  Pelse 

modtages til Røgning hos 

Slagter Philiipaen, Sandvig. 

En 3-aars Plag, 
en 1-aars Plag er til Salg paa .  

Kjellergaard Rutsker. 

[Billigt Salg 
I Gig paa Gummihjul, saa god 
som ny. 1 Naturtræs jumbe paa 
Gummi. 5 nye og brugte Fjeder-
vogne i god Stand. I saa god 
som ny Pladevogn. 6 nye og 
brugte Plove samt forskelligeAvls-
redskaber, Ajlepumper 
Spredere. 

Carl Pedersen, 
Smedemester, 	Allinge Ti f, 98. 

Sæheforretningen „Prima 
Lindeplads. 

Blød Sæbe fra 0,25 pr. halv kg  
Smbespaaner fra 0,55 
Alm. Fløjtekedler fra 1,93 
Emalle Jerngryder fra 1,14 
Al:atter fra 0,53 

faa ikke over fin eller kil 
Køb Deres 'Forbrug af_ So-
davand fra 

Mineralvandsfabriken 

B0RtItighP1 
Sandvig 	 Telefon 25 

A iiillp Skred 
Optirmadningsbriende altid paa 
,Lager, billige Priser. 
Tlf. 29. 	ieert llanseo. 

oglilaasten 
samt Beskæring al Frugttræer og 
Buske udføres til moderate Priser 

Gartner Lindgren, Tejn. 

Tlf. Allinge 68 X. 

•••••••••••••• 
• 

fli Ligkister • 
Tlf. n. 13. 1,, PIHL. Klemens 

IN» 81.94141 ••11111) 

Ligkister og Ligsenge 
altid paa Lager i alle Størrelser, 
og forskellig Udstyrelser og Priser. 
Anton Sonnem Byggeforretning 

Telefon Allinge 69. 
Indehaver Chr. Sonne. 

glæd deres Ven 
med et Fotografi af Dem selv I 

Fotograf 
Maller, Allinge. Tlf. 4 

leverer de fineste Portrætter. 

Blormesier M u ii c h, Hasle, 
anbefaler sig  med 

alt Glarmesterarbejcle, Samvittig-
hedsfuld Udførelse. 
Rollegardiner til Fabrikspris. 
Elegant Indram Il ng  af Billeder. 

Gardinuttenger  og lipejle 
i alle Størrelser. 

Might% paa Lager. 

1. LUNN TrmkoForieliliull 
Ekstra gode Klædesko 

til uhørt billige Priser. 

Soveværelser 
.(̀Jareje og Stole 

Tlf n 13 L PIHL Klemensker. 

Lager af 
Teglsten Sarsten,Iirs•nror.  

alle Størrelser, billigste Priser. 

Varerne bringes overalt. 

Kaffe, Chokolade, 
Kak,,,, og liiwyuiir er ubetin- 

get bedst og  billigst 

„PRIMA" 

KøreplAn 
AilinindIngrn Gudhjem Kunne,  

Jernbane, 

,i044NEDAGE 
*Jodhjem 	 Kinn, 

Rønne Almindingen Gudhjem 

/Rønne 45 	8,05 13,20 19,00 
gle/e 	 8,05 13,20 19,00 
Rollefag 	8,53 14,08 19,48 
411minbingen 9,03 14,18 19,58 
Cilermarie 	9,22 14,37 20,17 
► fteriara 	9,31 	14,46 20,26 
Nubbiem 	9,43 14,58 20,38 

EP ,lis og  HELLIGDAGE 
Gudhjem Almindingen Hymne 

(11ubbion 
Ofterlauk 
Ofte:lande 
Rim fribingen 
9infirtaa 
!llero 

4>. 

Itemne Almindingen Gudhjem 
8,15 13,00 20,00 
8,15 13,00 20,00 
9,03 13,48 20,49 
9,13 13,58 20,59 
9,32 14,17 21,18 
9,40 14,25 21,26 
9,50 14,35 21,36 

Søgnedage. 
nonne 1!.-Mandelg. 

Bleritte ,f.), 	8,15 	12,40 	18,30 
a  ?tter 	8,30 	12,55 	18,45 

Stlemen3 8,40 13,05 18,55 
91a 	8,54 	13,19 	19,09 
7<in 	9,06 	13,31 	19,21 
11111inge 	9,14 	13,39 	19,29 
Ganboi,i 	9,20 	13,45 	19,35 

NandVIK-Retarse 
'''tittbbig 	9,55 	14,00 	20,00 
RItinge 10,00 14,05 20,05 
tein 	10,08 	14,13 20,13 
910 	10,20 	14,25 20,25 
Stleniena 10.34 14,39 20,39 
92t)ter 	10,44 	14,49 20,49 
Rumle Sj. 	1 1,00 	15,05 	21,05 

Søn- og Helligdags. 
nonne H.- Sandvig. 

:hamir 	8,30 	12,40 	19,25 
glaler 	8,44 	12,51 	19,39 
3ttemen4 	8,53 	I 3,03 	19,48 
310 	9,06 	13,'6 20,01 
Zein 	9,17 	13,27 20,12 

9,25 13,35 20,20 
anbnig  9,30 13,40 20,25 

Sandvig  Rønne  II. 
eatibbig 	9,45") 14,00 20,45 

9,50 14,05 20,50 
teist 	9,58 	14,13 20,58 
91a 	10,l,9 	14,24 	21,10 
Stleatend 	1(1,22 	14,37 	21,24 
Rater 	10,31 	14,46 	21,34 

.b 10,45 15,00 21,50 
*) bar i 	aorbinbrfie rub 

Zoo  til ?lego. 

Vi er til Tjeneste 
med en Mængde gode Ideer til en virkningsfuld 
Reklame i „NORDBORNHOLM.' 

Ønsker De en Annonce, der vil blive læst 
og husket, da ring op Tlf. Allinge 74 og med-
del os, hvad De ønsker at reklamere med, vi 
skal da sende Dem et Udkast og opgive billigste 
Pris. „NORDBORNHOLM" læses i alle Hjem 
indenfor Deres Kundekreds. 

„NORDBORNHOLM" er det billigste og 
mest fordelagtigste Blad at avertere i. 

Gør et Forsøg, og De vil blive overbevist. 

8,10 12,55 
8,20 13,05 
8,28 13,13 
8,47 13,32 
8,58 13,43 
9,45 14,30 
9,45 14,30 

19,50 
20,00 
20,10 
20,28 
20,40 
21,30 
21,35 

'Nonne b. 
?Irre 
YInfirtebn 
Riminbingen 
Uftermarie 
Cflerlar 
114ubbjem 

• Clh "f1  
.grinbringsfiffe. 


