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,,Nord-Bornholms Ugeblad" 
el A n fal af mindst 1600 Eeempi. 

og forsendes gennem Postrasenel eller ved 
vore Bud 1 Allinge. Sandvig, aSker, Rui- 
øker, Ke eg Klemensker 

„Nord-Bornhoims Ugeblad" 
kar din største llubredelse i Nordre Herred 
bliver leret I ethvert Hjem og egner sig der 
or bedst til Avertering. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
optager gerne Bekendtgørelser cu,  enhver Art 
u asom Køb, Salg, Foreningsmeddelelser, 
efter- eller Af lysninger, Auktioner etc. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
iedgaar hver fredag  kan bestilles paa alle 
Postitaatorer samt paa Bladets Kontor og 
koster 1 Kr. hairaurlig. 

form i Kololliimeo. 
En lille Have bag grønne Tremmer, 
el lille Lysthus, en simpel Bænk. -
Nu ses i Foraarets sorte Bede 
de første spæde og grønne Stænk, 

Det gror saa frodigt - 
et Væld ef Planter 

gear frejdigt frem i den gyldne Dag. 
Og over Haven hver Søndag vajer 
saa frit og festligt det skønne Flag.,  

Jeg kender ikke saa rig en' Glæde, 
saa lys og dyb som en Havemands, 
der spirer Løn. for hans Slid 

og Møje, 
-det vokser frodigt - 

og det er hans! 

Vort Land er selv soni en lille Have, 
og hvis vi dyrker den godt, det gror. 
Og aldrig smelder et Flag i Brisen 
saa skønt som over en Haves Jord. 

Matabele. 

GruotIblingglsor 

lur varig Sundliorl, 
Legemet bukker rt= 

der for Sygdom, n arm det 
har mistet Evnen til at 
forsvare sig. 

Rent Blod er en al de væsentlig. 
ste Betingelser for varig Sundhed. 
Blodet er det Middel, hvorved Lege-
mets Celler fornyes og opbygges. 
Dersom Blodet er godt, vil hele Or-
ganismen være 1 Orden. 

Blodets Kvalitet afhænger af ens 
Sundhedstilstand. Udslet i Ansigtet, 
en belagt [unge, Gigt, Sukkersyge, 
Fedtsyge (Korpulence) og lign. er  
Tegn paa usundt Blod. Kort sagt: 
enhver klonisk Lidelse kan føres 
tilbage IiI en eller anden Mangel 
ved Blodet, 

De hvide Blodlegemer er bitte 
smaa Celler, som ikke blot føres 
frem af Blodstrømmen, men som 
tillige Synes at bevæge sig omkring 
efter eget Tykke, opsøgende Bakte-
rier, som har fundet Adgang til 
Kroppen. De samler sig i store 
Mængder, hvor der lindes Bakterier, 
som:skal uskadeliggøres. 

Men for al Blodet skal kunne be-
sidde Evnen til at forsvare Organis-
men og ødelægge Bakterierne, er 
del af allerstørste Betydning, at del 
er sundt, Naar Blodet er sundt, er 
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Blodlegemerne kraftige og virksom-
me ; men bliver Blodet først daar-
ligt og usundt, sne kommer Blod-
legemerne øjeblikkelig til at lide 
derunder, og man begynder at se 
Tegn peu, at deres Forsvarsevne er 
nedsat. Naar Huden mister Evnen 
til at beskylle sig selv, opstanr der 
Filipenser, Eksem og andre sygelige 
Tilstande i Huden og Slimhinderne. 
Naar Slimhinden mister Evnen til 
at ødelægge Bakterierne, opstaar 
der Næsekatar, svuldne Mandfer,Saar 
i Munden, ofte sammen med Tand-
carlea. Længere nede finder vi ka-
tarralske Tilstande i Maven og Le-
veren. 

Leveren er et_ at de vigtigste Or-
ganer til ødelæggelse at Bakterier, 
den opsamler dem fra Blodet, øde-
lægger dem, og udskiller deres dø-
de Kroppe I Galden. Neer Leveren 
mister Evnen til al tilintetgøre Bak-
terierne, gear disse uhindret igen-
nem, og ophober sig i Galden, hvor 
de danner smag Korn, der ofte bli-
ver den tørste Begyndelse til Dan-
nelse af Galdesten.-  Naar Blodet er 
sundt, vil det uskadeliggøre Bakte-  
lierne, og Galdesten vir vanskeligere 
opsled. 

Den legemlige Organisme bukker 
under pas Grund af, at den mister 
Evnen til at forsvare sig. Det rette 
Middel til at afhjælpe alle disse Van-
skeligheder besteer i at forhøje Le-
gemets Modstandskraft. Ingen, der 
lider af en kronisk Svaghed, kan 
blive helbredet.  fra sin Lidelse, med 
mindre havs Livskraft og Sundheds-
tilstand i del hele laget kommer 
op paa et højere Stade. Han mart 
saa at sige legemlig ornforaridres, 
ombygges gennem en fuldstændig 
Fornyelse al Blodet. Naar man I det 
hele taget kommer sig efter en Syg-
dom, skyldes det netop, at en saa-
dan legemlig Omforandring er mu-
lig. Naar Blodet feer en bedre Be-
skaffenhed, saa opbygges kraftigt 
og mere levedygtigt Væv, og saale-
des hæves hele Organismen op over 
de Svækkelsestilstande, som tidlige-
re var til Stede. 

Man maa ved Hjælp al sund, god 
Føde skaffe Materiale til Veje, saa 
at Organismen kan blive bygget op 
paa ny. Man man leve et naturligt 
Liv og ægge de langsomme Livs-
processer til livlig Virksomhed, f, 
Eks. ved Hjælp af Lys og Sol, Bad-
ning, frisk Luft, sund Føde, Gym-
nastik o. a, Legemsøvelser, rationel 
Beklædning, Hvile og Søvn. 

Legemsøvelser . er for Kroppen, 
hvad Skraaningen er tor Bækken, 
der danser ned ad Fjældsiden. Van-
det i en snadan Bæk løber nu og 
da ud i Luften, hvor det forvandles 
til Skum, og saaledes direkte udsæt-
tes for Luftens og Solens Paavirk-
ning. Saadant Vand er klart som 
Krystal. Nede i Dalen og paa Slet-
ten derimod kan Vandet danne en 
stillestaaende Sø og være Tilholds-
sted for allehaaande væmmeligt Kryb 
Nogle Mennesker gør deres Orga-
nisme til en saadan stilleslaaende 
Pøl, og !dia undrer de sig endda  

over, al de ikke har det bedre end 
Tilfældet er. 

Saadanne Mennesker mas be-
gynde paa al arbejde for al fas 
nyt livskraftige Blod ind i alle Le-
gernsvæv og Celler. 

Dr. K. 

Den skønne Jalime. 
(Serbisk Folkevise) 

—x— 
Tvende bejlede til skøn Fatime. 
Allerførst den slanke Yngling Aill, 
saa den rige Olding Jernlir-Agal 
Og da sagde skøn Fatintea Moder: 
Tag, min Datter, tag den rige Jernin ; 
all, hvad Alil ejer, det er intet 
blot mod Frugterne I Jerntins Have 1 
— Intet Ord forlod Fritimes Læber: 
hun blev givet hen til Jernin-Aga. 

Da den gamle Jernin 
bød til Bryllup, 

bød han ogsaa ined den unge Alil, 

Da den unge Brud blev ført 
- til Hjemmet, 

spurgte, skøn Fatime højt fra Hesten 
Kvinderne, som red ved hendes Side: 
Sig mig, hvilken er den unge Alt, 
hvilken.  er  den gamle Jernin-Aga ? 

Og da svarede de unge Kvinder: 
Hin er Ynglingen, den slanke Alil, 
som er fattigt klædt, i simple Klæder, 
men som løfter kækt sit unge Hoved, 
Held den Kvinde, 

som ham bar til Verden, 
held den Kvinde, 

som hans Mund skal kysse ; 
— Hin er Oldingen, den rige Jernin, 
som er kostbar klædt I Flejelskjortel, 
og hvis hvide Skæg 

nem helt til Bæltet. 

Intel Ord forlod Fritimes Læber, 
men Ira hendes øjne randt 

der Tsarer, 

Forarv Jef [lie& rige Grund hans Søstre 
gik den unge, skønne Brud Murede; 
en af dem bar Korn, 

en anden Honning ; 
Tag, o Svigerinde, Korn og Honning 
solo el Tegn paa Frugtbarhed 

og Sødme —. 

Men Fatime svarede dein begge : 
O forlad mig, Jernins kære Søstre, 
giv mig ikke Korn, ejheller Honning, 
før mig ind I Jernins stille Stuer, 
red en Sygeseng til mig derinde. 
Jeg skal ikke ligge syg saa længe. 
Men lad bringe Budskab 

til min Moder: 
Det som dræbte mig var 

Jernins Rigdom 
og min Længsel eller •Alils Armod. 

Christian Stub-Jørgensen. 

draa godtur 
gennem 8uropa. 

Sems fortæller om sine 
Dagbogsoptegnelser og Minder. 

(Kun for NorabornholmseUgehlaa) 
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Hvidgraa Drypstensdannelser hang 
-som istappe ned fra Tragtens Hvæl-
ving, der snart udvidede sig, snart 
snævrede sig ind ; de var haarde og 
klamme al føle paa og klang som 
Metal. At og til var der Sidegalle-
rier, men de var enten for 'navre  

eller sad for højt oppe; jeg havde 
Indtryk af al befinde mig inde i en 
uhyre, forstenet Svamp, Vandet var 
koldt og Bundens Kalkleg ujævn 
og skarp. Jeg var ved at vende 
om, da jeg skimtede en større, tom 
Hule, der las højere; men ved mit 
Forsøg pas at rine derop, trillede 
Lyset ned fra en Afsats og gik ud. 
Jeg var dog velbeholden naeet der-
op og tændte en Tændstik, for at 
orientere mig. Lyset Fandt jeg dog 
ikke, men de delle Galleri var mere 
bekvemt, fortsatte jeg i den Retning, 
jeg mente, Hovedgrotten var. 

Skønt meget økonomisk med For-
bruget af Tændstikker, slap de alt-
for hurtigt op, og jeg satte mig ned, 
for al tænke over den ubehagelige 
Stilling, jeg havde rodet mig ind I. 
Med de tre Tændstikker, der endnu 
var I Behold, kunde jeg ikke finde 
tilbage til mit Udgangspunkt, og jeg 
gøs ved Tanken om det kolde Vand. 
Der maalle da vel ogsaa en Søndag 
Eftermiddag komme Folk til denne 
berømte og ellers saa besøgte Hule. 
Jeg fik foreløbig Tiden til at gea 
med at trække Strømper og Støvler 
'paa, det var da godt at jeg havde 
haft dem surret fast paa Ranslen, 
og mine kolde Ben blev nu atter 
varme. 

Hvor længe jeg havde siddet og 
hørt paa Vandets Mumlen og Draa-
hentes Fald mod den hearde Kalk-
grund, ved jeg ikke, men fo'r plud-
selig op ved Lyden at Stemmer. — 
Spændt lyttede jeg efter — nej, det 
var vist indbildning. Men lige med 
et skimter jeg el Genskær af Lys 
inde fra en af Hulerne, de forvredne 
Drypstensdannelser og Kalktappe 
kastede fantastiske Skygger. — Jeg 
rejste mig op og famlede frem 
efter Lyset, Men kunde ikke naa 
det, thi paa en Gang var det atter 
forsvundet. 

„Hallo I' raabte jeg og fo'r for-
skrækket sammen ved Lyden af en 
hæs, ukendelig Slemme, der skulde 
være min egen, og som skrattende 
kastedes tilbage et Steds langt inde. 
Men Lyset blev tændt og jeg hørte 
Stemmer svare mig. Lidt etter lidt 
kom de nærmere og jeg blev bug-
seret ud af mit Fængsel — maatte 
gennemgaa et længere Krydsforhør 
og en Advarsel — op slap endelig 
lykkelig ud i del fri. 

Det var meget farligt, havde Fø-
reren sagt, at følge Vandløbet, da 
Bunden var undergravet, sari Vandet 
delvis fulgte andre Løb under Flod-
lejet. Men da der ikke havde staael 
nogen Advarsel eller Forbud, ansaa 
jeg det overdrevent; jeg var laltfald 
sluppet derfra uden at blive vaad. 

Adelsberggrotten er en af de stør-
ste europæiske Drypstenshuler, og 
den lille Flod danner en Sø Inde 
I Bjerget, hvori lever mærkelige 
Hulepadder og andet Kryb. — Den 
største Grotte er den eaakeldre Danse 
sal, hvor Befolkningen ofte samles 
Ill Fest. For at bevare Drypstens-
dannelsernes poiceirensaglige Farve 
og samtidig skaffe flatterende Lys-
vIrkninger,• er der overalt indlagt  
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elektriske 1.ysprerer. og det hvide 
Lys fremhæver Grilledernes mærke-
lige Drypstensdannelser, der som 
lange Orgelpiber rager frem overalt, 
-- Jeg havde forsynet mig med et 
Stykke, men del var saft ubekvemt 
at slæbe mundt trr d 	at jeg hurtigt 
smed det hort. 

Sent rim Altenen narrede jeg Ma-
rtina og overnattede der. Egnen 
bliver nu mere bakket og bjergelg, 
Vegetationen yppigere, udstrakte 
Skove op ad Ansene. 

Næste Dag Q. OM.) narrede jeg 
op til Ober-laitinch, en lille spredt 
By, hvor Jeg pas Posthuset spurgte 
efter Breve, videresendt fra Triest. 
Opdagede derved, at det ikke var 
det rette Lalbach, Hovedstaden 
Krain. Det ligger længere nede ved 
Floden Lalbach (Ljubljanel. Henret 
Eftermiddagen naarde jeg derned. 
Det er en stor By pas over 30,000 
Indbyggere, temmelig udstrakt, bre-
dende sig paa begge Sider af Flo-
den og med et gammelt Slot (nu 
Fængsel) ragende op i Midten pas 
en isoleret, skovbevoksel Klippe-
knude. Der 'matte være stort Mar-
ked, thi Vejen ned til Floden og 
langs denne var tæt besat med Bo-
der og en tæt, glidende Menneske-
strøm. Underlig ene og fremmed 
følte jeg mig, — det summede om 
mine øren — et Sprog, jeg ikke 
forstod. Endelig, nede paa en at de 
gamle Træbroer, der førte over Flo-
den, traf jeg et civiliseret Menneske, 
som forstod Tysk og viste mig Vej 
til Kassereren, der gav mig Sove-
kort til Hotel ,Bayrischen Hof' og 
bad mig komme igen næste Dag, 
da han skulde tit Fest. 

Jeg spiste til Atten, drev lidt rundt 
og gie paa Folkelivet og Byen, der 
har flere smukke moderne Bygnin• 
ger, en gammel Domkirke og en 
evangelisk Kirke i byzantiak Stil. 

Lysene tændtes, de gamle Træer 
i -  Parken ved den rislende Flod fik 
førøget Tiltrækning for unge, livs-
glade Par ; men jeg længes efter at 
komme til at sove i en rigtig blød 
og varm Seng, og „Bayrischen Hof' 
skuttede ikke mine Forventninger. 

Næste Dag var jeg lidt ude og 
las paa Byen og gik om Eftermid-
dagen i fint Vejr gennem el smukt 
og afvekslende Bjergland, der efter-
haanden blev vildt og skovrigt. -
Sent om Aftenen naaede jeg den 
lille Bjergby Krainmirg, efter først 
at have overskredet den lange Bro, 
der fører over Floden, hvor de store 
Mellabrikker arbejdede for fuld Kraft. 
Byens emde lange Hovedgade, der 
førte stejlt op ad Bjerget, var næsten 
øde, og del var mig umuligt at finde 
noget Gæstgiveri, hvor de havde 
Plads. Endelig forsøgte Jeg el lille 
Gæstgiveri, der las helt ude i Ud-
kanten, og var »I heldig at trætte -
en Kollega, der trakterede med Af-
tensmad og skaffede mig Natlogi. 
Dybl nede under mit Vindue bruste 
den skummende Flod, klemt inde 
mellem lodrette Fjelde, og hele Nat-
ten kunde Jeg høre den øredøvende 
Støj. 
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staar ril Alben)tielse a 5 Kr. pr. Ko. 	og samme færdig paa Lager i 
valset, knækket og gruttet falden efter præmierede Tilstand. 

Spring tyr  Stor flOrf1(9111erlblISk Fiols 
Etter at have drukket Morgen-

kaffe og split Frokost, der ogsaa 

var 'restill pas min Kollegas Reg-
ning, gik jeg om Formiddagen ved 
9-Tiden videre op gennem Bjerg-
dalene, der snart snævrer sig ind, 

snart udvider sig tit grønne Enge ; 
Bjergene er oftest alrundede, 
bevoksede, med bløde Linier, ligner 
næsten kæmpemæssige Muldvarpe-

skud, og for hvert Sving ni Lande-

vejen aabnes nye Synsvinkler. 

Stadig højere g anr det, og ved 

Middagstid nem jeg den lille idyl-
liske By Neumerkt, der ligger inde-
klemt mellem granklædte Bjergarie. 

— Den skummende Fos driver en 
Mængde Fabriker, og videre op 

gennem Dalen er der mange Sav-
værker og Turisthoteller. Egnen var 

ogsaa vidunderlig smuk, og etter at 

have spist !il Middag I den lille By 

og blevet klippet, arbejdede jeg mig 
videre op over Karnlnerbjergene. -

Befolkningen her er at en anden 

Race, smaa, buttede, firskaarne, og 
taler tysk Dlalektsprog med mange 

t'er og I'er i Endelserne, — bredt 

og jovialt, — er meget religiøse og 

meget troskyldige. 
Højt oppe i Dalen overnattede 

jeg hos en Gæstgiver, hvor jeg spi-

ste til Aften med Familien efter først 

at have overværet Andagten. Kunde 

om Natten ikke sove for Stenskred, 

der med Mellemrum som Laviner 
raslede ned ad Bjergskraaningerne. 
Ikke at undres over at disse Bjerg-

boere stemte Sindet til Andagt, thi 
Døden lurede stadig paa dem oppe 

fra de høje, forvitrede Bjerglinder. 

Næste Dags Formiddag naaede 
jeg endelig op over Passet Loibl, 

hvorfra en vidunderlig Udsigt. Og 
saa gik det rask nedefter forbi hen-
rivende Partier og interessante Kul-

svierhytter. Jeg havde her god Lej-

lighed til al se dem lave Trækul i 

primitive med Jord tildækkede Ovne, 
hvorpaa uophørlig dængedes Vand. 

Den bias Reg tegnede sig smukt 
mod de mørke Graner. 

Ved ,Djævlebroen', en snæver 

Kløft, hvor den spinkle Bro fører 

over el skummende Vandfald, var 

jeg sne ivrig beskæftiget med al 

ridse mit Navn i Klippevæggen, al 

jeg ikke bemærkede en Gendarm, 
før han stod lige bag mig og for-

langte mit Pas. Jeg kunde ikke 

lide hans Paatraengenhed, men kom 

efterhaanden i Snak med barn og 
bildte ham en hel Del ind, hvad 

Jeg bagefter mande fortryde. Der 
eksisterer nemlig en Lov i Østrig, 

at Ingen maa gas permanent arbejds-

løs i længere Tid, og nu havde jeg 

pralet af, at jeg rejste Europa rundt 

for min Fornøjelse og godtgjort, at 

jeg i over et halvt Aar ikke havde 

gjort for to Øre samfundsnyttigt Ar- 

bejde. Tonen blev paa en Gang 
mindre venskabelig, jeg malle pænt 

gas med til nærmeste Station for 
at Rapport kunde optages ; thi selv-

følgelig skulde jeg anbringes paa 
en Tvangsarbejdsanstalt 1 

Mit Mod sank betydeligt under 
Nul, en Trøst var det, at vi skulde 

til Unlerbergen, der las paa min 
Rule — altsaa ingen Omvej — og 
løvrigt stolede jeg paa, at jeg som 

dansk Borger i værste Fald vilde 
blive udvist. 

Fra Uge tit Uge 
—0— 

Dansekursus, 

Examlneret Lærer I Dans, Hr. I. 
Gadstrup modtager i disse Dage 
Indmeldelser til sine Dansekursus 
i de forskellige Byer. 

Hr. Gadstrup er blevet meget ro-

sende omtal! i Pressen for sine 

glimrende Evner til at lære snavet 

Børn som voxne de moderne Danse, 

Honoraret er yderst moderat, og da 

det hører til Sjeldenhederne at der 

tilbydes Ungdommen her paa Nord- 

lagdel en sat god Lejlighed til at 
lære moderne Plastik, henviser vi 
til omstaaende Annonce. 

Tennieklubben 
aabnede i Søndags den nyanlegle 
Bane ved Allinge Havn, og nogle 
Spillere fra Rønne var indbudt for 
al demonstrere det ,ædle` Boldspil. 
Desværre var Vejret koldt og blæ-

sende, men en Mængde Tilskuere 

fulgte dog trolig Begivenhedernes 

Gang. 
Beoen slaar Klubben i godt 600 

Kr, foruden et stort personligt Ar-

bejde med Planering og Indhegning, 

men fotheabentlig laer den Fornøj-

else af den I mere end een Som-

mer. 

Fotograf 

Alfred Rjøller. 
Kodak Fotografiapparater 

udsælges til de nye, nedsatte Priser. 

Alle Rammer, Visit Cabinet 
indtil ';r  Ark, forgyldte og i ægte 
Mahogni, udsælges ined 25°,10  Rabat. 

Mejeriet 
Kajbjerggaard. 

Inden den 15. Maj ønskes Tilbud 
pas Kalkning al Mejeriets Bygnin• 
ger, samt en Del Malerarbejde, at 
udføre inden Pinse. 

Anvises paa Mejeriet, 

China- Livs -Eleksir, 
er aller hjemkommet til betydelig 
nedsat Pils. 

J. B. Larsen. 

Øgle yestudisk Rørsukker, 
er hjemkommet og anbefales til 
billig Pris. 

a Z. 2t1."€,71-. 

.Mugg. 2ielis 
og 

Florsukker, 
er alter paa Lager, 

3. ffi. £a0eit.  
En Fodermester 

kan las Plads straks paa 

Ke3regaard. 
Rutsker. 

Danseskolen 
er begyndt og fortsættes hver 

Tirsdag og Onsdag. 
Børn Kl. 5, Voksne Kl. 8. 
Nye Indmeldelser modtages. 

I. Gadstrup. 

4711 Salg! 
El hvidla keret 

Soveva3relseamøblement. 
Træffes fra 2-3. 

Westphal, Sandkaas. 

Lørdag den 13. Maj 
aabner undertegnede en 

lielualielorreloing 
paa Lindeplads f Allinge samt Ud-
salg al fersk Kød fra Slagler 

Kofoed i Sandvig. 

Sofianne 47fansen. 

En Anden-Karl 
søges straks til 

Hullegaard i Olsker. 

Sortspættet Hund 
er bortkommet. Oplysninger bedes 
sendt til 

Fund), Lindesgaard, 

Sted sælges Fis cd. halm. 

E. Andersen. 
Tlf. Sandvig 3 

Søndag den 14. Maj 
aabnes 

Sommerlyst i Tein. 
Teiu og Omegns Ur gd.,n,forening 
afholder stor Fest Kl. 4 med Kon- 

cert. Sodavand og Kagesalg fore-
findes. 

Ki. 71 /, Bal for Foreningens Med 
femmer, 

Bestyrelsen. 

flortemonnce 
indeholdende godt 10 Kr. er tabt 
paa Vejen mellem Allinge-Sandvig 
Lørdag den 6. da, Finderen bedes 
aflevere den III Hans Didriksen, 

Sandvig. 

2 Læs Foderhalm 
og 20 Tdr. Kaalrebi, 10 Tdr. Spise-
kartofler og 5 Tdr. Sættekartofler er 
til Salg paa 

Finnedalen. 
Tlf. Sandvig 26. 

Ekspeditrice. 
En ung Pige kan antages som 

Hjælpeekspeditrice. 

J. B. Larsen. 

Tilleje eller Salg. 
Min Ejendom ønskes udlejet ell. 

solgt. Henvendelse til Hr. Skipper 
Kofoed. 

Edv. Højer. 

9ulv-gernis 
bedste Kvalitet. 

Hurtigtørrende og glansfuld. 
Gulvtik 

hurtigtørrende. 
Prima Ri aler.Fern 

Hans Linolie, 
Møbellak, Vognlak, 
Slibelak, Matlak. 
Schellak, opløst og tør. 

Hvid Japan )E mnlllelnk, 
i hele, halve og kvarte Daaser. 

Cyklelak, sort og kulørt, 
bedste Kvalitet i smaa Daaser. 

Straaltattelak, 
sort, brun og bina. 

Guld- Naiv- og Kohherbronee. 
Broneetintur. 

Nøddetræ.: og MabognibeJse, 
Tabsfarver 

til 011e og Vand i alle Kulører. 
!Bonevoks 

Møbelpolitur. 
Malerfarver 

tørre og olierevne. 

Olierevet 
Blyhvidt og Zinkhvidt 

Tapetklister, Lim 
121/, og 5 kg, Spande. 

Natronlud isiandak Non. 
Malerpensler, 

alle Kvaliteter. 
Lakpensler, Aquarelpensler, 

Skrivepaneler. 
Vaskeskind 

anbefales til billige Priser. 

rY . 493. £azurti, 
Telefon Allinge 12. 

Olsker 
Det bekendtgøres herved, at for 

Kommuneskatter for 2det Halvaar 
1921-22, som ikke er betalt, vil 
Udpantning blive foretaget uden vi-
dere Varsel eller 15. Maj d. A, 

Sogneraadet. 

Flink yngre Karl 
eller stor Dreng kan fas Plads rirex 
paa 	

Bondegaard i Rutsker, 

Overretemagfører 

Sojesen .7rofoed, Røn" 
11e, Mortentsgads 17. 

Inkissation, Dekamentekrivning m. m, 
Træffes 1 Hasle Onsdag Fotmd. 

Prima Svineskraa al livede, 
Bye og Mais. Prima dansk Hve-
stromel til Smeagrise. Grove Rode 
Hvedeklid. Grove, danske Rug-
klid. 

V: noterer billigste Dagspriser. 

Nordlaildels ilartielshos. 
En yngre Karl 
kan las Plads paa 

bfrs RoseddIegaard 

Blandet Frugtsaft, 
Ekstra Kvalitet nedsat Pris 

i halv og hel Flasker. 

H iriR idbbeess ar sf  f t , 

Kirsebærsaft, 
Hyldebærsalt, 
Blaabrersan. 

Bedste Kvaliteter til billigste Priser. 

353..earsen. 
Tilberedt 

Malerfarve 
i alle Kulører. 

Vognlak, Møbellak, Gulvlak, Gulv-
fernis sælges meget billigt tros Ma 
ler og Detailhandler 

J. J. Hansen, 
Allinge. 

Hatte, Huer og 
Kasketter 

anbefales til meget billige Priser. 

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

Nordlaudels Ilaudelshus, 
T agtiaere. 
Lædertagpap. Icopalpap, rød 

Tjæremaling. Karbolinlum. 
Særlig gode Kvaliteter I Aar. 

Allinge Kolonial- og hInkllorrolnlng 

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

Graa engelsk Habit, 

syet efter Maal, 89,00 
Ægte blaa engelsk Serges 125,00 

Habiter leveres efter Maal paa 

faa Dage 

Nordlaudels Handelshus  

9 rima Sæk 
og ålanger 

lige hjemkommen til meget billige 
Priser. Alle andre Cykledele haves 
paa Læger. 

Stort Udvalg til meget nedsatte 
Priser. 

Reparationer udføres. 

M. C. Funeh, 
Allinge. 

Fra Fabriken GRAND DANOIS 
har vi 

Kød- og kloder til BIMS 
og Spec. Kyllingetoder, 
som sælges i større og mindre Vægte 
efter Behag. 

Nordlaudels Haudelshus, 
En yngre pæn 

Pige 
kan km Plads strakt 

Smedemester Carl Pedersen, 
Allinge. 

Rugeæg. 
al ægte Ancona samt Andeseit dag. 
gamle Kyllinger, Ællinger, Giedip. 
ger kan bus efter Bestilling. 

Fri Baard, 
Søndre Kirkebogsard. 

Traadvæv 
alle Demissioner er Stier pint La-

ker 

%Itingt Rolonial. en 
$reouttfurretuing. 

Cement. 
Ny friskbrændt _Cement er_ paa 

Lager. 

tilflugt SivIoniet ,  
&13roileftforretning. 

ri~~4~~4~411  

Allinge Biograf. 
Søndag d. 14. ds. Kl. 7 1 /1. 

Doktor Caligari. 
En enestaaende og spændende 

Film i 6 Akter om Spidristne, Pu• 
torisene og lign. 

Dekorationerne er milene al frem-
ragende Kunstnere. 

Til denne Film har Barn under 
16 Aar Ikke Adgang. 

.Frelsens .7fær, eisRer. 
Major Isaak fra Kbh. holder Fo-

redrag Mandag, d. 22. Kl. 8 i For-
samlingshuset. 

Frelsens Hær, Allinge. 
Major I iaak leder Mø le Søndag, 

d. 21. KI. 8. 

Friskbrændt 

Aalborg Portlo b1110111 
i Sække er oplosset i disse Dage. 
Priserne er betydelig lavere og med 
Rabat for større Partier. 

lordiaildels Hadoishus. 

Nye hskesioller 
er h emkomne og sælges til rimeli-

ge Priser. 

Frottstoffer 	 3 75 
Uldmousellne 	 250 
Bomuidsmouseline 1,20 

Nordlaudels Rodeishus 
RandersBlodfoder 

for Malkekvæg eg Ungkvæg 
Pris Kr. 25,50 pr. 100 kg, In Sæk. 

Randers Mori- og Svifleloder 
Plis 26 	. pr. 100 kg, fri Sæk. 

Dusk Klidmelassefoder 
prima frisklavet. 

Pris 19,50 pr. 100 kg, fri Sække. 

Nordlandels Bandeishus. 
Bedste dansk Fabrikat al 

Hugget Melis, stødt Melis, 
Flormelis, Topmelis, 

Demerara Kandis, samt 
Ægte St. Croit Sukker, rent 

og lyst, ægte Liverpol Rør-
sukker, lyst og kraftigt. 

Sidstnævnte Sorter er Produkt af 
Sukkerrør, og er derfor meget sø-
de og kraftige, og bør anvendes til 
Bagning og Madlavning. 

Nordlaudets Haodelshosi 
Ny Sending store søde 

2ffissina-Mppeisiner 
sælges 

Nordlandets Handelshue. 

Tyren er 
Forældre. 

Samme 
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r Alunt. Jernbane. 
Køreplan. 

Søgnedag. 

e 

Ipet■■•  dyk 

8,20 2.00 6,20 
3.37 2.19 6,39 

recker 	8.50 2,36 6.54 
9.06  2,32 7,12 
9.21 3,09 1,29 

age 	9,32 3.22 7,42 
al vig 	9,40 3,30 7,80 

841ffid  wit-11~18* 
(1-■ 	( 	it 

vig 	11,30 10,
t 
 00 4.10 8,15 

e 	11,4010,08 4,26 6,23 
11,55 10,19 4.36 5.34 
12,10 10.36 4,36841 

,tisker  12 30 10,58 5,169.13 
12,46 11.10 5.38 9,28 

e 	1,10 11,305,60 9,45 

ther kan Ludas. 
/bør lirke Lordeg. 

a-  og Helligdag*. 
Relelle■-tian•711g 

tie 	8,45 12,35 7,50 
cer 	9.03 12.53 8,08 
menik er 9,19 	1,09 829 

9,35 1,26 8,34 
In 	9,49 1,39 8,54 
lInge 	9,59 1,49 9,00 
fldvIg 	10,05 1,55 9,12 

Nand v I ir-fliva 
ilvig 	10,35 6,00 9,38 
age 	10,43 6.08 9,43 

10,52 6,17 9,52 
11,07 6,32 10,07 

men sker 11,25 6,50 10,27 
ker 	11,36 7,01 10,38 
nne 	11,55 7,20 10,56 

me og emu, slurke 

rtirvekufferter 
meget bulket 

dlandete Handelehua 

yheder 

skestoffer, 

 

enske Kvaliteter. 

- .ribede. 

Mønstre. 

 

Mønstre fra I IS øre m. 

i Nord, Allinge 
or Planels. 

'lederdele Kr. 12.25. 
6 Kr. 
smukke stribede Monstre. 
.s pr Stk. 
0, godt Stol uden Appretur. 

hvide rundskaarne Hushold-
2,25. Pyntelorkheder 95 Fir. 
Silke Bomuld Ira 58 Øre. 

lu Nords Udsalg 
ved Victor PlaRek, 

11=zit=x).;:=1[0. 

   

 

• 

 

:r er nu hjemkommet. 
Kr., smaa Numre 55 a 65 Kr. 
dninger 115 Kr 
48 Kr., alt efter Størrelse. 

,finger modtages, syes efter Maal. 
god Pasning garanteres. 

7 paa over 50 forskellige Dessins, 
del bedst og billigst. 

.sen, sillinge. 


