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,Nord-Bornholms Ugeblad,
trykkes I eiAnlat øj ralndsi 17110 Kampl.
og forsendes gennem Posirøvsenel eller ved
vort Bad i Allinge. Sandrig, Olsker, Rutsker, Re og, Kismenserr

„Nord-liornhalms Ugeblad"
tepr døn søsrsle Udbredelse I Nordre h'erred
bliver løvs/ I (Røveri Hjem eg egner sig der•
o, bedst til Avertering.

„Nord-Botnholnis Ugeblad"
optage, ec..714BikmdigirvIrey aj enhver Ari
"TON Kik Salg, Forening-meddelelser,
Ejler- eller k lysnlager, Auktioner sit.

„Nord-Bornholms Ugeblad"
pdgaar hver Fredag; han bssidles pare alle
Rosikoniorrr semi paa Bladets Kontor og
ko g ler / Kr. halroarlig.
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Vel mode du muntre Marined,
hvor alt det ny biir til,
hvor Verden langsomt aabnes
for Lysets Glans og Spil.
Vel mødt du Ivre Mesaned,
Imee_
eer a
m.
teart
ttre"
stad1/Ineeen drømte
skal spire frem sum Vane
Og vil end Regnen sive
og Blæsten ruske haardt,
det er kun forat mane
de lunge Skyer bort.

,

Vel mødt du viltre Masned,
vi længes mod dit Smil . . .
— hvor lidt del end vil drille
og narre os April!
Abel.
1:=1=i

ille

Ø =Cl

Onde og gode Mereds
— 0 -Har du set ham, den unge Mafid,
der trofast Dag efter Dag kommer
til sin gamle Mor eller Far — for
hvem hans Besøg er Dagens Midtpunkt — der cykler eller gen lange
Veje efter endt Arbejdstid — for at
bringe Hjælp, teser der er Trang
eller Sygdom i der
ide Hjem,
skriver Forstanderinde for Magdalenehjemmet, Fre. Marie R a sm us se n, bl. a. i en Artikel i flere
Blade.
Eller har du set ham smøge Ærmerne op og gaa i Leg med Opvaskebaljen ved Siden af sin Hustru,
mediere de muntert og fortroligt
drøfter Dagens Hændelser, eller har
du hørt „lille Mors med en Blanding al Stolthed og Fortvivlelse fortælle, al Jer" vil absolut have Vugpen ved sin Seng hveranden Nat,
„fordi jeg skal sove, og den kære
Ven Tror, at jeg . kan sove, jeg, som
vaegrier ved den mindste Lyd fra
Vue Ken
lavuge ler han omsider
kerunier
Her du set det Blik, hvormed han
betragter, eller den fine ømhed og
Nmnerriared, Inornied han færdes
uretten' eme emte og andres Bene
ita lummer M:211, st .Fadti'navnet
el uge em, helligt som „Modet * ..evnet, ug Trange, el at elske og
lemeytie egne og andees Børn lig-

I

ger lige sari dybl I en god Mand
som i en god Kvinde.
Eller kender du den tinge Sludent, der langt hen I Vinterens Kulde
altid 'emde .glemt' sin Overfrakke,
indtil del tilsidst opklaredes, at den
forlænget var givet bort til en fattig Kaminerne „der trængte mere
end jeg",
Eller har du hørt om den brave
Husbond, der gnar•1 Rette med sin
betroede „hejre Haand * , fordi Hestene i Heftighed var brutalt behandlede, og faer en Opsigelse til Svar.
.Som du vil — i mit Hus skal Ret
være Ret, og de værgeløse behandles forsvarligt" — laer Kusken Id
Svar,
Eller har du set dein paa Rejse,
disse stille, gode Mænd, rede med
en Haandsrækning alle Vegne, mest
overfor Kvinder med smaa Børn,—
og har du set den Harme og Lede,
blandet med Smerte, der kan komme
over dem, naar de saa en al disse
opstadsede, støjende „Damer", der
tiltrak sig almindelig Opmærksomhed. Man kunde se, et de vilde
manne her.
Men — desværre, det er ikke mit
eneste Kendskab til Mænd. — Jeg
har ogsaa gennem min Gerning set
mange slette Mænd.
langt højere Grad og oftere end
vi aner, mishandler Mænd Hustruer
og Børn i Kreti af deres rent legemlige Styrke, timide seksuelt og paa
anden Mande. Skønt det er stralbart, vidner Sualtehesternmelserne i
høj Grad om, at det er ikke de gode
Mænd, der har haft Overtaget, da
de blev vedtaget.
Og vidner der ikke om det samme
nu om Dage, at de kvindelige Nævninge skydes ud, neer en saadan
Sag skal afgøres ved Nævninge ?
Har man nogensinde hørt at de
mandlige Nævninge skydes ud, naar
en Kvindes Sag skal bedømmes?
Hvad mener De om den Husbond,
der hjemsøger den lille 14-aarfge
Piges Kammer, hvor Døren ikke kan
larmes ?
Eller den fine Fabrikant, der spadserer Aftentur med en 15-aarfg Pige
for tilsidst al pardere hende en Sygdom, som_ hun kommer til at lide
uendeligt tor.
Eiler den rige Mand, der besvangrer Huaers unge Pige og, bagefter
sværger paa, at• hen elm ved om
den sag?
Og „Fars Sønner" kan være lige
sne slemme.
Der skal en stærk eg ren Karakter til for al bjerge sig Igennem ilt
dette.
Den største Part al os Kvinder
leder os med Glæde lede al de gode
Mænd — men vi vil ikke længere
regeres af de slette Mænd.
Vi vil se vor Opgave som Mandens Medhjælp, saadan, at vor Færd
kan hjælpe Malene, el at s ære god
— — og sera vil vi ad Lovens Vej
have bat snævre Grænser for den
slette Mand og Kvinde, der sænker
det moralske Standpunkt i vort Folk

aegres

Ilte Amg.

og ødelægger den kommende Slægt.
Loven skrevet og haandhævet al
retsindige Mennesker, — og lige Ret
for Mand og Kvinde i seksuelle Sager, som Tilfældet allerede er i alle
andre Sager.
Enhver ren, stærk og god Mand
man at Hjertet kunne være med her,
og vi Kvinder fra de gode Hjem
med de gode Erfaringer henvender
os trygt dl eder og paalulder eders
Hjælp.

Nutiden ligger som Forstad med mo- ler den store Spigertønde frem, eg
derne Kvarterer og rygende Fabriks- med en rusten, Irrer Stemme lerskorstene udenom den gamle Lims- klarer han og demonatrerer Fremby, Fortiden, der med sjetden Pietet ganasinsaden. V.1 prøver hvorledes
er bevaret for Efterverdenen. Det Marterredskaberne
det
gjorde et ejendommeligt Indtyk paa skumle Rum ejer en Ulimet*, der
os, da vi gennem den moderne For- tager Slielei fringen, saa uran ser
stad, følgende den elektriske Spar- det hele lyslevende for sig. Drtr
vogn, pludselig svingede over en gam gamle Vægter mire den skridtende
mel Fæstningsgrav og san de ;risle- Slemme og dtr Q vtlake Sortir 111r
fiske Bymure, el Stykke Middelalder, en drastisk Mulede at udtrykke hig
foran os. Gennem el morsomt, pas, han morer sig over Virkningen.
rundt TaarreFrauenthor, har moderne og det synes os et han har mulet
Teknik hanet en snæver Vej for Tra- her og puslet med de deevatIkee
fikep ind El den ,gamle By, rig san Pineredskaber i Hundreder af Arie
pludselig skilter Sceneriet, at num som var i1331 en Etterkernmer, en
føler rig hensat til Middelalderen Genentmer al hine Boetter. Fra rre
og mener at se Landakeregte, Rid- mørke Kroge synes .111 letre Suk
dere og Borgerfolk i karakteristiske og sagte Jamren, vi iris ird, bort
Dragter. Men del er et Synsbedrag, fro Uhyggen, bort fra e. meere
man finder dem kun hist og -her
Derude i Solskinnet og rten Ner•
som Statuer pas de gamle Torve lige Sommerlull sander vi befriede
eller de pryder en eller anden an- op. Gudskelov vi lever f en mere
Vil du med ud og mærke
, den bidende Vind, tik Brønd.
human Tid. Sne gerer vt ned i den
medens Solskinnet brænder
Pegnitzfloden deler Byen i to om- gamle By med de snørklede Huse
sit Kys paa din Kind,
trent lige store Dele, hver med sin og de stille Kanaler, der spejler høje,
under Skyernes skinnende Telte
Sognekirke, Sebaldus- og Lorentz-, spidse Gavle, ned til Scheehrunnen,
Vil du med ud og møde
den halvvoksne Vaar, der har givet Bydelene Navn. Kir- Tugendbrunnen, Gesseinanden eg
II
11. 1.1
I
•kerne • mg—bygget . l.. del -Lee til 12. Mandennigemeegieespitren, ere disse
mellem Pilene gear Aarhundrede i gotisk Stil og regnes
Kuriositeter, edei ikleferiberg er sea
med den første Viol i sit Bælte ?
blandt Tysklands smukkeste og in- rig pas, og selvfølgelig skal vi hen
teressanteste Kirkebygninger. — SI. og se 13renvursiglecklein og den
Vil du med ud, hvor Gedden
nu leger I Aa, Lorengo har Id 71 m høje Taarne ældgamle Restauration, hvor der
medens Guldsmede skriver
og en prægtig Portal, smykket med endnu serveres Bratmurar og Bratteom Grøfternes Stram en Mængde Figurer I Billedhuggerbier som for Hundreder•af Air siden.
som en Vaar, der skal gløde
arbejde, og Sebalduskirken rummer
Man. kan gaa i Timevis og se
• og gyse,
en Mængde Kunstværker, deriblandt paa de gamle leebreendshuse med
og hvor Svaler kvIvitter
om diende Lam, Helgenens Grav — med Statuer al de moderne Spejlglasruder, se de
medens Dagene klædes
Apostlene og andre Figurer, et Me- brogede Udstillinger, der er 813
i brusende Ham, sterværk af Vischer.
smagfulet arrangeret. Bagernes Speog de frodige Nætter biir lyse ?
Niirnberg med Forstæder er nu cialitet VJI øjensynlig Honningkager,
Lodvig Holstein. en By med ca. 200,000 Indbyggere der flød med Honningkager, smaa
og har selvfølgelig flere andre Kir- og store, enkelte i vældige Flader, ,
ker; men Byen er, I Modsætning til kunstfærdigt formede som Landskab
Miinchen, ikke nogen Tilhænger af med Bjerge, Seer, Skove og smaa
Katolicismen, Luthers Lære vandt Landsbyer, eller efter kendte Eventidlig Indpas og Borgerskabet kæm- tyrmotiver: Pandekagehuset med
pede tappert for Indførelsen at Re- Hans og Grethe, o. s. fr. — Hos
formationen.
en Kunethanuler vakte et hvidt Klæde
Sørifts forta31er om sine
Næsten hele det gamle Frestning3- med et malet leristushoved megen
Dagbogsoptegnelser og Minder.
værk med ,Grave og Dobbeltmure, Opsigt. Del forestillede Kristus med
(Kun for Nordbornholms Ugeblad)
Taarne og Bastioner er bevaret
Tornekronen, øjnene var lukkede,
den oprindelige Skikkelse. Interes- men fikserede man Billedel i en vis
Niirnberg giver os endnu, trods santest al disse er den gamle Borg, Afstand, aabnede øjnene Big umærden ny Tid (Industriens Tidsalder) der mod Nord pas et Klippeparti keligt og mær saa deir lidende Udmed dens mange Ome/udringer, et er Indbygget .som et Led i Forsvars- tryk. En Inskription forlene, at det
livagtigt Billede fra den gamle Livs- linien. Denne gamle Borg skel være var fundet I et Kloster og at en from
tid, hvor Haandvrerket stod f fulde- bygget af Konrad II. I første Halv- Munk skulde være malet paa el
ste Flor, hvor man satte en Ære I del af det 11. Aerhundrede og ud- Stykke af Frelserens Linklaecle1
at lave Arbejdet solidt og forme det videt 1 sin nuværende Skikkelse at
En Mængde Kunstnere og dygtige
Frederik Barbarosie. Her i dette Mænd er født i Niirnberg, saaledes
rent kunstnerisk set.
Man talte engang om Nilrerborger- Stykke Middelalder irreel de maleri- Hans Sachs, Albr. Deirer, P. Vischirr,
kram med all haanlig Betydning, ske Tamme, Kernaper og Vagter- og mange praktiske Opfindelser er
det var l Overgangstiden mellem gange, slam' et 800-artrig Lindetræ, gjort her, saaledes Lommeuret, det
Haandvark og FabrIkationsvirksom- der efter et gammelt Sagn skal være eaakaldtc „Nyrnbergeneg", og paa
hed; thi elgene her var Nilrnbergerne plantet al Dronning Kunigunde.
Mnsæerne kan man følge den gamle

Vil du med?

Yact godtur
gennem Suropa

Foregangsmænd og oversvømmede
den øvrige Verden med en Mængde
Varer, særlig Legetøj, hvis Billighed
udelukkede al Konkurrence. Varerne
var magiske ikke sari solide som det
gamle liaandvarks Frembringelser,
men del varede ikke længe tør Konkurrenterne indstillede sig til samme
Dille og nu et der ingen, der tænker sig disse Artikler udført som
Haandveerk.
— Niirnberg repneaenterer derfor
berede den nye og den gamle Tid.

Vi fulgte de stejle Gader med de Livstids Frembringelser, studere Udsmaa, toppede Brosten, vandrede viklingen fra det første primitive
undrende bpi dette Stykke uforfal- Stykke Værktøj til•Nutidens sindrigt
seede Middelalder med de historiske maskiner.
Minder og den herlige Udlagt ned
Over Floden fører interessante
over den gamle Kræmmerby, var • Broer, bl. e. Fielachbriicke, en MoInde i der gamle Slot med de an- del al Porte Rialto, og der aabnes
tike Samlinger, I Hedningelaarnet uforglemmelige Udsyn til intereaog Vestnerturne der gemmer alle sante Bygninger og Teisme mellem
de middelalderlige Torlurredskaber. grønne Trav — Thlergertnerthen,
Den gamle Vægter viser el Hals- Henkersteg, Lug ins Land!
Niirnberg virker egenartet pie Belønnene, Klemmeskruerne, Strækkeog Radbrækkeapparaterne, han rul- stueren, den er noget for sig selv.

Fra Uge til Uge I
Op Inserlmbibliotek
tur ‘ordlandet.
- Bibli.leasiitsynet har under 27.
'j4, riel.!.endt Vedtægt for
Allinge-SandvIg
Folkebogsantilog.

, . Iluf›.,e Vedtægten er BOgBalTrilil gens Virksomliedsomraade AllingeSaliddg med Opland (Olsker,
Rutsker, Ru . og det nordlige Klemensker).
Enhver I Virksomhedsomra adel
ful bosiddende over 14 Aar har
:- Ret til gratis Hjemlaan al Bøger.
Boesamlingen udlanner endvidere
paa .:ase Betingelser Bogkasser ti!
. vided' UdIdari i °glandel.
Til Læsestuen, der er forsynet
med Harindbibliolek, Blade og Tidsskrifter, har ogsaa Landboere Ad; gang.

Ilif

Gudstjeneste og Meder

r

..

3fallelyst

Roser i mange gode Sorter antela•
Haveanlæg udføres.
I les.
M. Kr. Kotoed,
Tfl. Sandvig G. og 47.

J. B. Larsens

Gulvfernis
er altid d, n bedste, den u hurtigtør:hule og glansfuld.
Prima hd! tigletrende Gulvlak

GRANOLA
i

Galvaniseret Hegntraadsfietning

er alter paa Lager.
billigere.

J. B. Larsen.

til 1-lønsegaarde. Stor Sending af alle Bredder eg Magevidder
Denne sælges billigt, idet f)agsprisen er meget hojer,.,

fRugeæg

Nordlandets Handelshus.

a! brune Italienere er til Salg hos
Malør Nielsen,
Allinge.

Gasapparater
Et stort Parti bedste danske Gas•
apparater er pan Lager.
(øvrigt anbefales vort Lager al

Køkkenudstyr,
Glas &Porcelaeln.

tioolooms Taglak til Paillilwe

2hr/dm

er pan Lager og tilbydes til billig- er bedste Sort. Stor Sending i hele, halve og kvart Tønder
sle Dagspriser,
samt i Blikdunke n 121 ', kg sælges til laveste Notering.
Tønderne tages retur.

:'[Niuge
og
ronurtforretnitig.

Nordlandets Handelshus.

Norges Salpeter og Chili Salpeter

Allinge Kolonial & Produktforretning

En Dreng

Søndag Højmesse
Allinge Kirke Kl. 10. Skr, 9,30
Ols Kirke Kl. 2,

kan Ina Plads straks hos

M. C. Funch.

losses Fredag og Lørdag. - Af Chilisalpeter har vi ottialt et
Parti usolgt! - Alle Bestillinger udleveres gærre snart.

Nordlandets Ilandel hils.

917issionsfius

Sandvig
Mandag d. 23. April ieslligl Møde, S.ippeptresten ruter, Sangkoret
Kl. 7,30,
meddilter.

Lyng til Tagryg
til Salg.
Loni% Hanmen. Rufs

:........9•••111:

Attedagen
anbefaler vi os med et storl Udvalg af færdigsyede I[ratklæder og Arbejdstøj.

Min Forretning
. kit fra -D. D. foruden et rige holdigt I.detr af
e Cigarer og Tobakker
omfatte
I 1. Kl. Kolonialvarer I
Specialitet:

losses i disse Dage
1:12 ekspederes fra Lager til billigste Dagspris .

Nordlandets Handelshus.

Piletræ
Stammer kobr s.
Anton Senes Byggeforretning.
Alling .

Nørre Med& Gødningskalk

Kulørte Habitter fra 42 Kr.
Regnfrakker
fra 23,50
Vindjakker
fra
9,00
Arbejdsbenklæder 6,50
Amerikanske Overalls og Jakker.

grens Nansens
Lager af færdige Herreklæder er

Nordlandets Hand•lciiius

lEir.....a..JE'F"
7W IS., nu kompletieeet,..mod sidste Nyhe.
H. Lund,
• der i de bedste Kvaliteter og til
Tlf. Allinge 11.
• særdeles billige Priser.

Alle Slags

Køreplan. -

Bog- grPapirafdelingen anbefales.. . Kom og se det store, smukke

:ØM»• Ø* 8084 Lager.
Bestillinger paa Klædninger ef15-16 aars Dreng
. som vil passe Kreaturer. saml deltage i Malkning kan fas Plads 1.
• Maj paa
Hullegaard i Ro.

ter Maal modtages ogsaa gerne.
For god Pasning garanteres.
Stort Lager af Klædevarer og
aliid righoldigt Udvalg i Halte og
Kasketter.

Vort store Udvalg i Haveredskaber
nye Sendinger 1:1 nye nedsatte Priser. - Kultivatorer paa Skaft til
Havebrug er meget billige nu. -

anbefales til billigste Dagspris.
Urte- og Blomsterfrø.
Plænegræs .

Allinge kolonial- ,Sc'
Produktforretning

Allinge-Sandvig

Gymnastikforening

Allinge Kalkværk.
Bestillinger paa brandt kalk
modtag,ls gerne.
P. L. Holm.

En Gaas

Kyllingefoder,

9111infte Rolottini,

Som lidsmil fil Grododor

'.43rønttforrentlisti.

tit u. hser Tid

Tlf, Sandvig 32,
11101~1111111~11~"

re..~.•••st
efioRolade
Rio9rafen.
P. P, Møller, Allinge.

Endnu sælges ekstrafin

til 160 pr. Halvkilo.

Søndag den 22. April Kl. 7,30.
•

%rettes List.

Flot og fornøjeligt Lystspil i 5
Akter med den smukke May All 1,
on I Hovedrollen.

•

.11••••••••••••••

BAL!
Allinge-Sandvig Ungdomsforening
afholder Medlemsbal paa Juristhotellet" i 'Sandvig, Søndag d. 22,
ds. Kl. 7,30.
Fostud valget.

?filinge "tolontolz og

$robuftforretning,

2lllrudtsliarver

anbefales;
Snedinge--Erter og Vikker
Blandindskorn Tikker

Nordloodols l oodolshos.

»at intuaa
Indrømme, at mit Arbejdstøj

er

er uovertruifen i Kvalitet og Styrke.
Store Partier er nu hjemkommet,
saavel i amerikansk som dansk,
og Priserne er yderst billige.
Pænt Udvalg i Borne-Konfektion
og alle Slags Varer i Metermaal

,,end .fanden
J.

B.. Larsen.

oridrll oll lijollisieriro

Jt'ampe Yovuterk

iblulerodsfro og Rodbedefro
i løs Vægt.
af ezIre Kvalitet til Skagler, TomPirenegrrem, gni Blanding.
mer og Tøjr sælges meget billigt I.

Nordlandets limidolsbus;

F - Rønne
- Nyker
- Klemenker
- Rø
- Tein
- Allinge
- Sandvig

8,25 2,00
8,42 2,19
8,55 2,36
9,11 2,52
9,26 3,09
9,37 3,22
9,45 3,30

6,10
6,29
6,46
7,02
7,19
7,32
7,40
f) Løber kun Onsdag og Lørdag.

%indvilg-1h~
Fra Sandvig
- Allinge
Tein
- Rø
- Klemensker
- Nyker
- Rønne

t
ø'
11,20 10,00 4,20 8,00
11,30 10,08 4,28 8,08
11,4210,18 4,39 8,19
12,0010,34 4,56 8,36
12,20 10,53 5,16 8,56
12,3611,05 5,.30 9,10
1,00 11,25 5,50 9,30

1) Løber kun Onsdag og Lørdag.
ft) Løber Ikke Onsdag eg Lørdag.
Bøn- og Helligdage.

Alle ko re ol:
Kolejre, Kogrhner, Næsegrimer,
Fortøjre, Orimeskaller, Esser, Led,
Tøjrepæle og Ringe sælges fra Lager. Billige Priser i

Nodlomlels

til billigste Priser,

Den bedste Spiseolie fans I rir 1/,
Flasker, 3 og 6 kg. Dunke,
og

Søgnedage,

itennr-gradris

Nordloddets l omielshos.

det bedste for smag Kyllinger,
anbefales.

Bil udlejes

med Gæslinger ønskes paa Land. t
paa god og rigelig Sommer - Græsning og Vand. Henvendelse snarest.

Nordloodols Ibildelshos.
med halvrunde Tænder - 4 og 6
Leds - sælges Ira Lager og Prisen
er lavest i

Vort

gaabegynder en Gymnastik for Danser med Henvendelse lit Short ager
Clemensen.

Rønne All.:;;;

Ordet er frit !
gør vore mango Læsere i By og
Pas Land opmrarkaom paa, at enhver ken
Faa optaget Artikler og Indlag om Emner
al almen Interesse i ,Nord-Bornholms

saindvir-Roene
9,15
0,25 6,00
0,32 6.07
9,22
0,41 6,16 9,31
0,55 6,30
9,45
1,11 6,46 10,01
1,21 6,56 10:1
1
1,40 7,15 10,30

Fra Sandvig
- Allinge
Tein
- Rø
Klemensker
- Nyker
- Rønne

Ugeblad",

Betingelsen er kun, at det skrevne er

rhio
mideligie *Cløreeinssrne,r111,12.ti,t7Imnd.,u.gndie:'rde, n- l°j1
modrager
N
R:de
vnktologneAndrgee,r5nte Alle- idgderileedI'esiiser-1--;l000n!asg's
danne Ting og Forhold, sum egne , 5;g
til Behandling i Bladets Spalter.
Dette gælder heade Byen og landet.
eti er
25ev r.:ir°,,te,e,,, ,ri,t, g l.l3eidea%ol.i:re.ni

d
Nordloolols iloodolshos alttid vil iagttage
H
,

Itonne-Sendtig
8,45 12,35 7,40
Fra Rønne
9,02 12,52 7,57
- Nyker
Klemensker 9,15 1,05
10
930
,
1
8,25
Rø
9, 43
1,33 8,38
Tein
9,53
1,43 8,48
Allinge
1,59 8,55
10,0r)
Sandvig

tion med

ensyn til s in. Kilder,

f,,

En Karl

En Karl,
P,a4.15 la 1. Maj

lr; A:v, kan
lintre Itosendateganrd,
Rutsker.
hid

Pæn ung Pige
.4n fan

F'lads til 1. Mtj.

Sager Jørgensen. Allinge.

Flink ung Pige
Atlet fan Plads hos
N. Lund.
Røgeriet i Sandvig.

fil

En 6-7 pers.

udlejes til enhver Tid.
— Billige Priser —
L. Dellgeen, '11!. 73,

En Andenkarl
søges i,

Maj pair
Bandaradgnard

Fodnesier og
En flink og paalidelig Malketø.
durnester samt en yngre Karl eller
stor Dreng, der er vant til at omgaas Heste, kan fas Plads til 1
Maj paa

kaa Isa Pl..ds til 1. M;‘j 130
Avlsbruger C. Kofoed.

Bøgeskoven Rø pr, Cladhjetil.

Rugeæg
øre.

et hvidtak. S,■..e.æreamøblement
og andre Mob:er. Havestole og
Borde t Lamper, Glas, Po e.:Iæn og
undre Ting.
Fru Ruth Hahn. Allinge,

mellem Byerne.

Klemensker.

a nigni
od
ene
rti hieekilsitkro
Pla
ig
Fetot.
r :ny
og

sælges til meget

billige

Friser.

N. C.

A. Mortensen; Skomager.

Fnuch, Allinge.

Klemensker

Sadelmagerforretning
anbefaler sig med Mort udvide d
Seletøjer hele Si
e suset som enkelte Dele i tintora UdIeleire 1:: b !•

Allinge nye. Modehandel

Hvide

lige Priser.
Chaiselonguer, Sofaer, Stole,
Piske, Tornystre og Kufferter

stort Udvalg. Reparationer at an
til Ned henhørende. Hurtigt sol di
til moderate Priser.

L, Karlsen,

elskekStartImpartler.
Prima eng‘

Smergel. og Sandpapir.
anbefales i prima Varer til billigste
, Priser.

Chf, Olseo, Messen, hIlifip,
Tlf. 100,

Altt wra
tor're

2)adskemaskiner

rørte _..;

30 Kr. pr. StIc,
kan fans pas Prøve uden Købetvang.

Malerfarver

Klemens Maskinsnedkeri.

10011•1111110~~
RO.
Konlirmandtest afholdes i Brugssalen Søndag den 22. April Kl. 7
Aften. Pastor Knudann fra Nexø
Alle hjertelig velkomne.
taler.

III meget bIllfee Priser.

31. C. Funch.
Allinge.

3.13. urko
Telefon Allinge 12.

Husk

Staligste6e,

pr. Halvkilo

at

Overretssagfører

ojesen Nofoed, Rønne
iteileasgteris 1g.

'frotiuttførretnitt§. -Inkassation, Deknmentskriveing m. m,

,35 øre,

Klemensker Skotøjsforretning
%taftet , 11(11011i1112 Og

køber De nitid godt Sk•toi til
smaa Priser. Reparationer udføres
smukt og solidt. Gode Materialer.
Priserne betydeligt nedsat.

Vioiuittforretning
Lad Deres Cykle

A. Munch.

nortiniat, u j ;

Dæk og Slanger
Prims, hvid

Lak, Fernis og Pensler.
%fil ligt

Klemensker.

Telefon nordre 20.
NB. En Del Leedergrimer
udsælges uhørt btiligr.

Gardiner ,1

i meget stort Udvalg,
Indkøbt i August 1922,
derfor meget prisbillige.

Raadhus Havemobler

Nordlandets horleishlls

1

liartigtiirrende
kulørte Emallielakker.
Danser. Anycndelice id Lakering
baade Træ og ,%:-raler, Nås

«11~11111111111111~

er nu paa Lager a 50 Kr. pr. Sæt

fas Plads

opfest.

Ftilfr.
Sort Cykielak i Deaser,
Haltelak, sort, Ides, brun.
, 1,11'422;erir ti;
Da •nc. n , 139111(intie `rune Prsrr. Russisk Strygelak. Mørk Brimoline.
Neddetræsbeitse.
S
i
tin]. eller Uldhandler Jens Hansen.
reparere.
Egetrresbeitse.
Alt Arbejde, nyt som gemmelt,
Mahognibeitse.
Barber- og Frisorforretningen
bliver udført al en virkelig dygtig
Vandrevet Kridt.
Fagmand,
samme Ejendom anbefales.
Islandsk Mos,
J.
Larsen.
11Shoutgeryrerkstedet
Prima Lim til Snedkere og Malere .
Tapetklisier,
samme Sled anbefales.
San‘,e1 nyt Arbejde som Relialerpenaler f alle Størrelser.
Llmfarveanstrygere.
e parattoner udføres smukt
og solidt.
Steppedel, Kenstmalemensier,
Skrivepensler, Møllere, Førdrivere.
Ærbødigst
•
G.n Id N. P. Ko-

(up to dales).
Skovfoged Lterkesers,

En flink og paalidelig

HvidvE0ma
Shaeillinliatak rør

S'R.
Tak for Opmærksomheden +cd
min Konfirmation.
Petra 114rivtlausers

C)

Kartofler til Salg

kan !il 1. Maj

Chr. Westh,

eyfiler.

Bondegaard i Rutsker. '

Tlf. n. 13.

Allinge Sanddg
erholder Meillernsenade Nu Forsats.
lingsbusei Ilar;intershus basdag
ds. Kl. 7,30,
ReStyreisen,

»betaler
linier Perset., Bedste Kvalitet.
Talre 7lalerrf
. A le Kulurer
'di-arte Malerfarver
Halv- oe Helkilo Dasser.
Oi. erevet Zmkhvidt.
Oåerevet Blyhvidt,
Tørrelse. Terpentin.

Tlf. Allinge

Jeg sdpr

htipdeligl Irliejr!prioffirl!.

arsen

rate
Red
tviessulbede f',}1..ewli-11:2,...ci..N .1. 2

al ægt

gøre fatand nu, og paa et, Iste KI
Reparationsværksted.

Ållillge-hoth.Mboldsloreniq

— Strint Lager af nye og
brugte Cykler, som sniges me
Ret billigt .

-alhotderidediemarsuade paaFalsaill
tingshuset Hammershus Lørdag den
Willikegge"traiii.11 Træffes f Hasle Onsdwg Formd, 21. April Kl. 8.

Cyldettandler
A. Mikkelsen, Allinge,

Iffil~~11111111.11r

NG Slk E
[OHM.
-",1V61-11)
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o g 80011110111/01181

AG ASP

'4År(ititl)iv

®r nta past,a., Lagar i Istort
Fil~ a5 IP'Etcc:bric,r. 1Primest, ]2""c)rarbajcirii.rig- Etimali_geE) Prisar

••
jy[le

Prima Kvalitet Uldgabardine
lyse og mørke Farver
— 62 Kr. —

Helulden Gabardine
lyse og mørke Farver
— Kr. 35. —

Graa og brunmeieret
Uldstof
— Kr, 39,50 —

Mori".

Pjækkert, ensfarvet kulørt. 39,50.
Sandfarvet Klmde
Melerede m. Lasderbesletn, 59,00.
ekstra prima Kvalitet — Kr. 110.
Svære, bløde Stoffer.

kulørte Klædesfrakker 42 Kr. Hellange sorte Alpaccafrakker 27 Kr, - Hellange sorte Gabardinefrakker med Silkestikninger 59 Kr.

sorte Klædes-, Ribes- og Gabardinefrakker

med og

uden For haves i stort Udvalg - ogsaa i

Regnfrakker

meget store Størrelser.

i største Udvalg.

Magasin du Nords Udsalg
ved Victor PlancK,

spy

Krab Tapeter nu.

For 75 Azur

Papir- og l'apethaild,, I ved Skoleil,,

siden
efter Dag bragte E(serrittning
Oprorets 1 remgang. men nu
varignecle det danske 11-ølk til
Eniglhd o2 Begejstring. Uu kun
Rim d rur rar
værnepligtige,
meldte unge M-end fra ie andre
Samfundslup ia frivilligt, vel
Lok allermest Ira Sit:denternes
Kreds.' Fla.ale Ira
i
,ivIlard inddie
Hierregilin cl isky er 5t!, unge \I end,
der mai Fin- valte:re tihi Skytler
var knyii.de 1B Herregaardene
En Bag knn,/ en flusariffiter,

L.y.;e1 rte Fiona Tapeter. - Dansk Fanr!ts. nt.
Fodring ilt se vare Pra.ehater.
v, har i %ta iV,3a5irC rr Farver ,',N enfirer Sirts?. Prise: ' i Lt .;y'',
Stort tJE.a fe i Friser og Bøtter,

Chr. Knind.

tiet f,earer sicfr,
kr .

i Krigsmini eriet og rit-talte
Pakker.
Krigsministeren, at gamle litive,
rer lunde standset ham paa Gaden 0;4 bedt ham om sørge for,
at d: kunde blis e laget til . Tje-,
nyste igen under hans KI.surnarldø
Det ' syntes Krigsminister
Tselterning godt om. men nu sagde
liegermann-Lindencrorre
"Men hver faer vi Heste fra?"
Krigsministeren henviste h= ana
til en af „Fondevennerres" politiske Førere, o'.r denne skrev et
Oproub til Bladene, hvori Folk
som har set. hvorledes
annuidedes iiim af mode en bestemt Dag i Husarernes Bideltie
med Ilære, dc vild skeenke til,
flagen korn. sild der
langt flere fleste, end der val
Brug for: Ilegmonann-Lindencrø-1
ne tog de bedste ud og takkele.)
fremetinee, behandles og: {opbevares, vil ganske uvil- Men nu frinidie en Mand frem Del
kaarligt forlange dette højfine Produkt til sine Maal- sagde, al (14, Heste der en Gang
var givet til Landet, vilde naturtider. - - Alle Forretninger i Allinge-Sandvig sælger ligvis ingen lage tilbage øy, smægte, Jo or man skulde gøre af dein
Der gik Bud fil N1htilteriei, ug
dsr krem den Ita.%1Qed tillange, at de
ei,,eskytientle Heste vilde vatre
velkomne lins All il leriet.
Dengang vat Straffeeresenet
indrellet• incle.rledt•s end nu f
København og Bitre Steder omkring i Landet var der „SlaveSlaverne, iforte en beskalinnende og ia.inefaldende
bragt --- den cue Side var brun,
&il linden gran -- 'og betyngede
med en Klump Jern ved det ene
. Til Trods .for stadige Prisstigninger er det lykkedes os at købe Ben• arbejdede under Opsigt, men,
var Ikke
af
et Partigode Strømperitil meget timelige Priser.
-irlettr8r
s=reiiNT-FoebrydeOgsna blandt dela" trængte
5?rarrnpe
1
Begejstringen ind. Slaverne i
'Keli:nhava in(Tgav et Andragenti om, lit del mantte tillades dem
at d lege i krigen. Efter dennes
Afslutning vilde de sag vende tilbage til Slaveriet. Begbeingen
~k'ee lyse og melerede Strømper til billige Priser.
innatte afslaa Begæringen — und:r hele Krigen gav saa Slaverne
fleres Overarbejdspenge til de
faldnes Efterladte.
En Slave var del lykkedes at
-flygi- lian kom fil literen, blel
modtaget under et falsk Navn og
I; '- '0
Saa blev lian
tre set af en, der kendte
ham hjemmefra; denne var tankeløs nok til at vise, han kendte
hage, og Hemmeligheden blev røbet. Han maatte tilbage til Slaveriet., men fik naturligvis ingen_
Straf for sin Desertion.
Iblandt Gardens Mandskab,var
der jo folk fra alle Egne, omtrent hver 3. Mand vag- fra den
tyske Del af Riget. Den 28,

4f

altid'''.

i AK9

Bornholms Vegetabil Margarine.
BORNA smager delikat.

STRØMPER.[

Ekstra svær ulden do
Stærk dansk do
Fine engelske do

0,88
1,80
2,25
2,65

Køb ikke Gardiner før De har set vort flotte:Udvalg
I hvide og kulørte Gardiner [moderne Mønstre til ganske
smaa Priser. — Se vore Vinduer.

glorwattuø ointbelquIL

t}-Id;.

end., Ilegvjsirina var dellit
t...1. alle, au i.a.
. a) ()I'. , ft• •1

1

%flint Roloniat & ■Vrohrtforvetning*

JengeitclJtv
»e Ro6er 6illigsf,
naar »e Reber de 6edsle Varer.
Vi forer kun solægte, fjertæt Nankin eg Holster
samt prima Fjer og Dun til billigste DattsprisDyner syes og stoppes gratis.
--

9iorblanbet5 kutubd(.4)115.

k BORNA giver lækkert Smørrebrød.
den QramopliGner
haves paa Lager og kan lags paa Ratebetaling.
Stort Udyalg al Plader i sidste Nyheder ai

sen og Here.
Violiner, Mandoliner, Giiitatei

ilartn, L -,iktier

haves

paa Lager til billige Priser.

Saffilviq bønlig!, E. Abraliaøsoll.
Tlf. 55.

Nordlandets Handelshus.

Marts Klo:;ken 10 Form. stillede
Garden under Gevær paa Basenborg Eksercerplads, tag det Fra
Holsten og Lauenburg udskrevne
Mandskab opfordredes til al. erc lir ee, om det vilde vedblive at.
tjene eller paa Grund ar FOrholdi.tie forlade 'Fjentsteit1/4, dor
erklærede at ville dette og skrift'
ligt forpligtede 'sig til ikke at
j'2111.. i Oprurers ilier, vilde fait
■
l.ov at vende hjem; ile, dor
tic forlade 'I jetuisem uden at afgive en sitadin Erlda•ring,
li'i 2 hel :::diede :,um Krigsfanger lugen meldte sig fra Tjenede; del p
lade Ifolstenerne rig Laueidiargii•rile danne
et Vagtkompagui, iler hidtil \'agt
. 01.11 Kongen, num' den ovrige Garde drog ud; men da Folliend bor- te' delte. Itrienkede dei dem, nt
ledi's ikke svides lit stok
fuldt 'ad pas' dyrt de had Kongen
skriftlig 11-averidet,.e om at stole pul dem og lade dem tjene
11;. - .(iii d-res Kammerater, hvilel bitv • ,p'

.4

i

Alle Mennesker,

Bornholms Vegetabil higede,

"tom J

at kniv" Deres Varer

KUj Ilegerntn3h-lindeurrrnie.

Fineste danuk Fabrikat

tyv

BORNA er
4.$4

god (3

Vi bar Eneforhandling
at det ægte

ZENITH REFOEIM NIMETIJJ
Spar Penge — Spar Vask.
Bern 'k Varemærket.

Nordlandets Haii!elsit us,

«e~ffikom.

•

tienge ucidtitr.
Solægte dobbeltbrede
Dynesatin 5 Kr.
Lagenlærred, dobbelbred 2,25
2.15
Nanking, enkeltbred
Sengefjer Ira 3,50 pr, kg

Chr. Olsou,! Mem,
Til, il 100.

Fra Hovedforretningens
Konfektionsafdeling er modtaget 37 Stk, coul‘!rte

Damefrakker,
der sælges med 25 p et, Rabat
Telefon 100.

Chr. Illsell, Messegi,
•

