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Yoraar.
Rusk det far igaar og Blæst,
Storm al r!glig stiv Syd,esi;
Men ,D
Det er Solen e r
Nyfødt er den hele Jord'
— Nyfødt, som den var ifjOT.
Vintersæden staar saa kønt,
Krøller saftigt, blaaliggrønt.
Hvide Maager,
Sorte Raager Følger Harvens skarpe Skeer
Der, hvor bonden Byggen saar.
Højt I- P.len bagved Laden
Bygger allerede Skaden,
og fra Egens noeee Top
Flyver der en Klage op,
Skrigir hæst med slunken Kro;
Der ven een — nu er der to !
— Det er nok i disse Dage,
At Krage søger Mage!
Pas den grønne Tjørnehæk
Husmandskoner] grundigt soler
Sine, Dyner, sine Kjoler,
Børster Vinterstevet væk.
Og ved Sognefogdens Dam
Rasmus Fisker Baaden tjærer,
Faer sig en Bid Brød, en Dram.
— Det maa til, for .Søen tærer- 1
Under stive Poplers Sus
Ligger Degnens pæne Hus
Hyggeligt og lunt.
Muren, den er lige hvidtet,
Og Stakittet malet brunt.
Inde i den lille Have
Er man alt begyndt at grave;
En forfrossen Orenkaalsetok
— Sidste Levning af en Flok,
Sidste Kæmpe af et Kuld Knejser over skørnet Muld;
Krocus danner gule Retter,
Hvide fleltie Plænen spætter,
Alt Imens en enkelt BI,
der er vaagnet af sit Hi,
Drikker sig en Foraarsrus
I Pebertræet.* Blomsterkrus,
Hanen — som det svage Kens
Fødte Værge — sine Høns
Første Gang i Marken fører;
Stolte de hans Galen hører:
Hvilken Styrke, hvilken Klang!
Vinteraloen var ser trang
— Trang, som Noahs Dyr fandt
Arken Men i Dag gear de i Marken,
Lige ned til Præstens Vang,
Klukker der i samlet Kor:
„Nej, hvor Verden dog er stor 1"
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nem en Del Landsbyer og o k re m•
rede i en Ga!stgivergaard el Par Mil
fra Koburg. Deri 17. August overskred vi Gr ænses mellem Bayern
og Sachsen og naaede Koburg, hvis
gamle Slot og Prestre ag er bygget
part en Kil ppekinije cg saaledes
kunde iagtta ges i længere Afstand.
Koburg ha r ca. 20,000 Indbyggere
og ligger indeklemt i hzdalen ved
Foden af det 464 m høje Slotsbjerg.
Kommer man ind i den lange Hovedgade num man strække Hals for
over Hustagene at faa øje pas den
gamle Borg, hvor Luther sad som
frivillig Fatiee og skrev deri bekendte
Salme : ,Vor Gud han er sen fast
— Ej, men se, hvem kommer der
en Borg". De vi havde spist 111
Hen ad Stien ganske ene!
Middag, gik vi en Tur ud 1 Byen,
Det er Sognefogdens Lene,
hvis nyere Del har mange smukke
Væver, buttet, fin og skær.
Villaer og Anlæg og ger et velha.Hejda, Lene! Stop en Kende!
vende Indtryk.' Af Seværdigheder
Hvad er det for Hast du har!
Her er netop Plads til tyendet
maa nævnes det gamle Slot .EhrenLad os faa en Passiar!"
bure med Billedgalleri og smag— Akt men ad den smalle Sti
fuld dekoreret Slotskirke, Slotshaven
Gear ham Lene tavs forbi,
med det lille Palæ, Randhuset, den
Sender ham et høfligt Nik
gotiske Moritzkirke med 78 m høje
Med et flygtigt, venligt Blik
Qpnefeeeyieetegbelen
I,te_ree ,tiefee_AJneelesmrerker, Rege~,"Iffff=~åden
rIngebygni itgen 'part "Torvet i italiHvor Jens Hansen hende venter
Stil med mange Billedhuggerog i Smug et Kys sig henter.
1ensk
arbejder, flere Slotte efc.
Næste Dag var vi oppe paa den
— Og imens den Gamle tænker :
gamle Borg, der er indrettet til Mu.Foraarsluften gør dog tung!
Denne stærke Krydderdrik,
sæum, og kan maa her se det VæSom os Vaaren gavmild skænker,
relse, hvor, Luther opholdt sig. Er kun sund nuar men er ung.
Her oppe er ogsaa pråelige Park.
Man maa nøjes med el Nik,
anlæg, Restauration og OrkestermuMed et flygtigt, venligt Blik:
sik; men det dejligste er dog d. n
Man er gaaet bag ad Dansen,
Man kun i Reserven araer
milevide Udsigt ned over Byen og
— Men hvis jet{ var tyve Aar,
Dalen, Skove og Højdedrag med
Kunde du gas hjem, Jens Hansen!"
Slottene Callenberg og Rosenau.
Sophus Bauditz
Hen paa Eftermiddagen gik vi videre og overnattede i en Landsby
en Afis Vej derfra.
Efter en styrkende Søvn drak vi
Morgenkaffe og betalte for billigt
Ophold. Sart gik vl videre, stadig
gennem bakket Landskub (Thilringerwald), spisende Æbler og nydende det dejlige Sommervejr. I en
Landsbys Høkerbutik fik jeg Øje
paa en Spegesild. Havde i halvandet Aar Ikke set en Spegesild.
Som hypnotiseret blev jeg staaende.
Gamle Minder fra Hjemmet dukkede
Sems fortæller om sine
op, Minder om en dansk Søstrand
Dagbogsoptegnelser og Minder.
og blanke Sild. Det maatte bestemt
(Kun for Nordbornholms Ugeblad)
være en dansk Spegesild, der havde
forvildet sig herned. Jeg købte din,
Bamberg er abe dejlig uregelmæs- købte Smør' og Brød — i Mangel
sig bygget, op og ned, ud og ind af Løgsovs og Kartofler! — og ude
krummer de gamle Geder sig; Øjet pas en Greftekent blev den !luet
møder ingen Ensformighed, stadig og ædt. Mine Kammerater delte
langes Interessen af noget Nyt. - ikke min Begejstring over den salte
Der ligger Marterntkapelle, en al Sild, hvis lurfriskende Saltvandsduft
Tysklands ældste Kirker med Vin- efterliaanden fik en ram Smag, thi
duer I byzantlak Stil, nu historisk den var ikke udvandet. Jeg rimet
Musæum — eller det: gamle Slot spise Silden selv og fik en ulidelig
paa Karolinenplatz, Randhuset, Mi- Tørst,
chaelskirken og Unser helten Fuglen
Gin Eftermiddagen ankom vi til
Kirke. Over Regnilz og Malnkana- Hildburghausen, der ligger nede i
len fører flere nye og sneukke Broer Dalen med en gammel Borgruin
og det bakkede Landskab er som knejsende paa Bakkekammen. Overen Park med smukterilegte Gartne- nattede i en Landsby en god Mils
rier. Tobak dyrkes meget her og
Vej videre fremme. I LandsbykroOmegnen, og de smukke Bladplan- erne kommer . man ligesom mere I
ter er en Fryd for øjet,
Kontakt med Befolkningen, her tilGennem vekslende Landskab med bragte vi en behagelig Aften med
ekovkiredie Højdedrag kom v, gen- et spille 'Kort. Di: tyske Kort og

— Langsmed Skovens natene Rand
Gear en gammel Jægersmand,
trekke t at Anita af mindst 1700 fumpi.
Langsomt, bøjet — han er træt.
og Pr:endda k-vnetem ekokleerunst eller ved
vort flad i AlAnpr. Sandelg, Olsker, Ret- Pas en dejlig solet Plet,
t Der, hvor Bakkehældet skumrer
shir, Re eg Klemensker
Og at /kummer blanner,
„Nord-Bornholms Ugeblad" Sætter han sig mødig hen
sar den sts:.::.1.111Preariss I N,)nlratførrira Med sin Hund, sin bedste Ven.
— Han har amidet Foraarsluft,
Hird,
elltetrt Item og egner sig derat ords! tU Avertering.
Em af Muld og Bukkardult ;
Han hal fartet Foraarsiariker,
„Nord-Bornholms Ugeblad" ungt i Brystet Hjertet banker.
Ppktffee tur, , 'rlzenureffie,riser ej trihrar Art
— Der er ingenting itu I—
katuom Ar..„
l'Ore ,* ingsmedd4leiser,
Og de gemte Foraarsminder
Effisr- stier .41{ffsutuffer, Auktioner «te.
Sødt ham rinder nu i 1-1u;
„Nord-Bornholms Ugeblad" Øjne bles og Kinder røde,
Dans til Smedens Violin,
«draw hue Fredag, kan &kalks paa ølle
Hede Læbers første Møde,
Postkontoree saml nug Markis Karfor og
Elskovs unge, stærke Vin.
hasler 1 Kr. hiil.norUg,

„Nord-Bornholms UgeOlarl"
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Benævnelser er noget anderledes,
men .66- er opart her et yndet
Spil som Tidsfordriv, og efterheanden lærte vi at kende Kortene .

tl«W 75 Air
siden
Den Hær, vi havde i Marletai
lur 75 Aar siden, var ved Krigsminister Teelterninge Virkeen!hed blevet mir-4stel stum godt farm
,I11.111igi. I lieeseende til, hyren
'Dyede-mur:indlem skulde betros,
var der i tirunden ret synet
Enighed blandt de kyndige. Man
saa ben til den
erinerige Kaptajn af Gener-nistaben Luseres
term den rette' Mand. Men krille
gamle Officerer mider din enge
Marvis L-artundoll fandt man ikke naturligt • saa nejedes man
med at gøre Lessue til Sialia,e)141, Overgenerii:eas nærmeste
Saadgiver og Imjiv )Jaand, og
-'ansatte som Oser-gener-å I ea relelre General, der vidste, at JettsiS(Je
y: 'Åben-

dem ritudeods,..
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var ikke klar neer .Sliennpiest5CIVIIP, da Sivejere, bw•r arrer felt•
irer enadenne rerledd ekulde ty
teen. Omsider kom Lats•eite til
.)4 fik bragt Orden til Veje. For
denn e tpereaende l'oritan fr
1,:essne S■kyltirn paa ag, idet
lian hl Forklaring fremhawrelo
al det. var hnne• shereto Fe More
sne hen heil ile ikke laet den fornonne Vieg i pare, art alle var klirre over Allarmpladeorne.
Ure Nordmændene under de
Forlerltl, der Fie- snart en Snes
Arir siden furter 01 Adskilleliers
fra Sverrig, mindedes den eidsiv Gang, du havde shinet aneler
VIIIIhen for nt vrerge deres enlysteendigheir, velfertude
riess
Niende (irere, d'et erindredes mer
end enegen anden fra den
nemlig Oberst Kreter, emderjs dek Prreetrern, [felten
fra
NIhrslrand og flere :.;tetier, —
I Treoareterigen fik vi i Rene
reark rnrske Navneal hylle, -nemlig ile Irs, Rye, Seidepperug
grelt og Helgreen. Rye
Sehleppegrell havde tjent sent
refficereir i VIE Anni i ide man- .
go Aar, siden Eureeia havde virret :1...3erlgerek Tjteteret I feter-
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Oneseendielied, der i haj firart
e og for sig ikke saa Atort, da ,vi
kom til at gitre Gavn, da lian sevar dobbelt saa mange. — vi
nere skulde Porevare Feteterikee
!burde nok egentlig fanget hele
sled.
,Oprørsarken og endt Kr'lgen;
timen vi forfulgte ikke den (tyg:
E. C. T. u u rid a h J.
(ende Fjende slterkt nok. ft.jatsien flyglede mod Syd, og vi iltytg
etter og besatte Dannevirke, af:ventende Angrebet af de tyske
Tropper, der nu kom Slesvig-holstenerne til 'Hjælp, især ar de
prøjsiske. Et Par Dage før vi
Kobenhaen pen en saa sneuk
;ItInade Fik vt."11' fri Forfatning,
Frihedspartiet reje!. Op;ror i Berlin, Kongen h tyde da
;sendt l' Garde imod del, men
;ligesom denne var ved at tojree,
;kaldte ban don tilbage og gav
efter for Oprorets Fordringen
Il-fel-fugen af Augustenborg kern
snart efteit til Berlin for at beele om Hjælp, og -Kongen sendte
ilmani sin Garde til lijrelp, nogol
!Garden var tilfreds nied. "Gade',snavset Ira Berlins Gader eleul{de nu afeadskes i ærligt og i
godt dansk Blod" hed det blandt
Ilvern har ikke set i-i Pindsvin,
;Officererne og Soldaterne
naar man en Aften i Sommer- 1' Paaskedag, d. 23' April, enliden har gaaet i Haven: da er
reb Fjenden med 19.009 af sirier raket. SL411 rasler i Buskene.
ne 30.000 Meret Vere var leen
oisaa viser der sig et af disse
.009. Om Udi:ildet kunde her
mest
ejendolunelge Dyr. itv ikke være Spnrgsmaiilt men
ittjuefaldende red dem er le spid.forst. efter 8 Timers Kamp mod
se Pigge pæl' Byggen. Bagkrop;kelet i !Tal saa eeerlegne, tillige
pen og 'Hovedet. Natir Dyrele:
'saa dygtige Fjende veg vor lille
mærker, at man 1,r. i N:ri-heden.
;Styrke. da Fjenden forte stærruller det sig hunrig samteen, 1,11
ke R eserver frem. Ypperligt var
Ben ag den
rim Kugle,-saa
,Kampon fort fere vor Side under
lille Ilale er ganske skjulte, og
,Lateseee Overledeli-e: Slesvigman kun ser Piggene rom slikslaget var i Virkeligheden til- • ker stift ud fra Krn_ppen: d.t.g ruFrederielastagot de(
det en let Sag at, faa det til aller
sintikkrste, vi pi-testerede i Troat strække ..sig rid: men 1.1(1 er
aarskrighn: Det var i Anledning
Synd. at gener der- lille Dyr Foraf Slesvigslaget, at Ploug akrev
træd, Og niol, 111:1:1 hellere fordet smukke Digl: "Paaskeidokholde sle, ganske rolig og i agttage
1" kinuel mildt fra den danske
det uden dets N'iderele Det vil
Kyst, inettlte over Lande dog om
snart at sig selv rulle sig op, ose.,
sug )tvard en Dyst".
da fremkommer det lille spidse
Vor firer & ast sig- rm tilbage
Dover, SOM ender I ■ -tt lille Gidtil Als. fader Neje ramle der
setrine; de I lave Ben og den
«len ?A' om Eftermidditeen . vor
lille hitte Hele..
runge Hier i FlensbOrli, hvad en
Det er pair Vandring for at søen saadan teutini ikke helt
ge sin Føde,-sortt bestear af Inkyndig Styrke er nidsal t' r. Et
sekter, Mus, Fugleunger, Snegle
Byste om., at Fjenden tra.Sogte
o s. v. Navnlig ;,ror det megen
sejrende frem, vakse Panik mel'eytte ved at udeydde en Mæng-, • .
lem de i. Byen lndkvartoreele
Insehl+tr. Det tretttr, •
fi
Soldater; Of cerer og Feilk vidki m i Nodstilfulde til Tal,:;.■-_• ikied
!elg Javel-ken pli ellør, frile Rielite
%tider ol Flugter, 'Pst &x et Mk
I
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svin, som var 1 Fangenskab med
v.
sine 6 grande Unger, 1 2 Dage
tun var blevet fodret med PlanPinse — det er Hjertet. glade
grøde, døde 2 af Ungerne :tf
Vished om en Veer
■fairgel paa Mælk. Man skulde
Festligklaedte Folk, der under
.snes, at det langnemme Pindsvin
lyse Bøge gear
:anskslig vilde kunne fange Miss;
Unge Længslers blide Sødme,
nen dog gør (let. det med stor
Anemoners skære Rødme,
at det af mange forts
Fuglelien um Fuglelykke,
rækkes fremfor Katten til at bolSoten som et Hete,ensray kke.
ig nonner fri for disse Dyr.
Pindsvinet har en ganske ejenPinse — det er Lysets Stir
ionunelie Slande at fortære de
over Minkens Rest vogne Snegle paa; det vil nok
den Forklarede, dit
jah- Sneglen, men. ikke den. Mas!hinkes Kokke næst e Slim. som- den afsondrer; det
Pinse -- det er Hellignandeli,
tit'er sig derfor til at trille SnegTrøst tur Savnet, Bod tor Vaanden,
en i Jorden, alle den, tremme
Ild for Troens rene Alter
saa den, mase den med Sn u den
over vandrus usle Pirring
s. s. v., indtil den endelig bar afdyet al sin Slim: da aftorrer
Pinse — ja, det er just Aanden •
?indsvinet den golt:i Grresset.og
eder den..
over Køds Forlis —
Blink fra Sværdet ler del tande
Pindsvinene lever sammen pnris: de indretter sig en Bede 1
tabte Paradis som de enten finder elkindens Strejf i alle Kroge,
er nwd megen Besvær selv graDød for Skimmels mugne Snoge, •
ver; her sninmenshrher de en
Gyidenring omkring den Pande,
ihengde Lov og Hø og laver et.
der vil Otiddonisaritiden sande.
ale, hvor hunnen kun Sommernat
'oder .1-S ITnger, som den plejer
Pinse — det er Pinselillier
ned megen Ombar og forsvnren
i hvert Havebed,
i1 der yderste imod fjendtlige Anstærke, glade, unge Stemmer
meb. lien imod Bristen kan Ungennem Skovens Fred terne selv sags deres Fode, reg
Sang --- der som paa Jakobsstige,
Vinteren
begynder
er
de
saa
utur
neer til Hindens lyse Rige,
"ede. at de ligesom Forældrene
Sang fra Sind, som Vaarcn lette,
em lægge sig til at sove lige til
og for dem, der mest blev trælle.
starts Maancd, og i den Tid tæ✓ paa det Fedt, de om Sorn~
Pinse - - ikke En faer Pinse
•en har samlet sig. I denne Tid
uden Barnetro
71: Pindsvinet meget vanskeligt M.
den alene bygger trygt
erkke.
til Faderlijerlet Bro
En meget ejendommelig EgenFøler du hans Tag I Sjælen,
;knh bos diere Dyr er deres
øjner end du Kisteljælea, •
iimrxliagelighed for Gift; de kan
da skal Aandens Luer gløde
Eks. lade sig bide af Giftslanklart i Pinsemorgenrøde.
ær. uden at det _gør dem noget,
Betty Tofte.
eg herom har den tyske Natur-kinker Igenz mange interessen:e Iagttagelser at Meddelt. Han
snyde =ledes en Gang et 'Tunsindsvin i Fangenskab, soire havle ranet Unger, medens han hagsle det. En '
Dag lukkede lian
Fmhy. svens.< Pagraignøjniant
flugt= ind i Kassen til dem,
gfter først at have forvisset sig
Eneroth, som sidde Vinter var hersm, af dens Giftredskaber var i
ovre og holdt en Række Meder,
orden. Den bugtede sig straks
_ kommer 2g Pi.nsedag til Olsker Forsen inrod- PindscralnAbg_dimie Unsaudin gsinis ug holder et Foredra g.
ger ina og diede ;ler, det rejsio
Den udmærkede Taler vakte densig .ganslæ• rolig og snusede . til
ilangen, som njeblikkelig bed det
gang betydelig Opsigt saavel ved
' Snuden. Pindsvinet. slikkede
de valgte Emner som ved den klaslot Sanret og snusede igen; pen
re Forstaselse at BibelensProfetier,
kurie Mande fik det eflerhaanden
han lagde for Dagen.
10 Bid i Hoved, Tunge og SnuDa Hr. Eneroth kun holder delte
le; men da greb det hehrcndig
liugormehavedet, knuste det med
ene Foredrag paa Nordlandet denne
Tænderne og. and det med GiftGang, anbefales det Folk at benyttænder, Giftkirtler og den halve
te
Lejligheden.
Krop; saa vandrede det - tilbage
IV.
Se ornat. Annonce.
til Ungerne og lod dem atter fortsætte deres Maaltid. Om Aftenen
fortærede det Resten af HugRundrejsebilletter,
armekroppen, og saa vel det selv
Konkurrencen med den nye Omsom Ungerne befandt sig i bednibil har foranlediget Jernbanebestyste Velgaaende; der blev ikke
relsen til al udstede RundiejsebilletSpor af Hævelse eller Betændelse i Savene, som Hugormen
ter med, Ret til Udstigning og Ophavde tilføjet det.
hold ved de forskellige Stationer.
Det er ikke alene for Slangegift, at Pindsvinet er. uimodtage- Et længe følt Savn er derved endeligt; men denne Egenskab gjælder lig blevet afhjulpet.
overfor næsten alle Gifter, baade de, som dræbe andre varm.Landdistriktet
blodige Dyr ved at, Idømme
er nu endelig, efter aarelange Forasgring med deres Blod, ,
handlinger, indlemmet i Allingestat ai nthilFerer, Døden Ved ab negl; Sandvig Kommune under Rubriken
I;i/jakiP-t% '
Købstadens Markjorder.

siddet

Fra Uge til Uge

Biografen
Herre (som ustandseligt niar
trendt sin Dame over Fødderne):
Det gik jo glimrende; jeg mani
nok have Deres sidste Dans Ogsaa?
Den unge Pige. Det — jeg
tror De har linfi den1

• Lille Plge (der for førstøj
Gang ser en stor dansk Hund):
/kalif, Mor, se hvor Automobilerne
Ø stænket den stakkels Hund
til l

en Adelsmand, der,
altid bavle trTv1t, uden at fim
nogeimudrett.c‘lites. <ker %agt "Lis.
Eitet'llence splids:g en Time om
~genen og sager nirør den hø-,

152&-rftrlit r2 4r,

har paa Søndag en Sensationsillm
pas Programmet, nemlig .Dødsnalten
Twin Fork', en Film, hvis
mest drastiske Scener: Skovbranden
og Sprængningen af Dæmningen.
har været omtal! og illustreret at
Pressen I Ind- og Udland.

Nye Cykler
og Cy-t; Ir:- tass '• nter hos
Smed E. Mogensen,
Ra'srei.

.Gulviali,
Lakfernis og Guivfernia
i
Kvaliteter som Ikke
k'rti u.
rere s'æ,ge ug gla.simde.
Strygeherdiae Oliefarver

i Daascr

I alle "-niver, tryrIrlmig

Torre-Farver til Olie en Kalk.
Olierevet Zinkhvidt oe Blyhvidt.
Emallelak, hvid og tout. i Danser.
Lakker, Broree, Brimolein, Mopolie,
Bonevoks og Pensler
anbefales.

P. C. HOLM.

:arsen
anbefaler
Ægte . Portvin til 2!,0-300—
' 375-40D-150-500-550.
.
Specialitet: Ny hjemkommen
Portvin 375.
Madsherry prima Vare 300.
Ren Sygevin,
illnwrftillaphne (græsk Portvin).
Prima lagret Sherry.
Extrafin tør Amontillado,
Fine Sauterne Vine.
Rmskvin.
Fine lagrede madeira Vine
350-450 —550-600.
Fanborg Portvin.
•
Tokayer.
Kirsebærvin.
„
Gammelvin.
Sherry.
Rødvine fra
• 250-- 400 Flasken.
K i ng Georg, ~sile,
W hi sky Mackenzle, Steves.
n
Cognac Hennesy, Meukow, Robin.
Cognac f billige Varer f VI og V, Fl.
Alle Slags Likører bande

orginalelg danske,___
Sherry Brandy
i hel og halv Flasker.
Ægte Wermonth.
Hollandsk Genever.

Fterings

Careit
Telefon Allinge 12.

21firudtsfiarver
med halvrunde Tænder — 4 og 6
Leds — essiges fra Lager og Prisen
er lavest i

Nordhadets

hotiolshus.

Gudstjeneste og Moder
I. Pinsedag.
Allinge. Kirke Højmesse KI-10.
Ols Kirke, Kt. 2.
2. Pinsedag.
Allinge Killte Kl. 2.
Ols Kirke Højmesse Kl. 10. Skr 9,30

Forars-Eldsalg. c,

tillid den bedste; den cr hurtigtættende ug glanste','
Petra buttiglavnen

Vi kan i dette Foraar
bevise folgende:
Trods
stigende Konjanktruer kan si sælge vore Varer til
Pessr, der ikke cr bøjer:. end Priserne tor 5-6 Maarreder tilbage.

Varerne er inikabt i rette Tid.

armewee^~~~"
Faldne sælges ekstrafin

efiofio &Ide
til 160 pr.

?filing Polmtili- dg

Damekonfektion.
Sorte Klædes-, Kamgarns- og Alpaka-Frakker. -- Kulørte Eskimo-,
Suges-, Covereoats, Gabardine- eg
KIndesirakker.

Kjoletøjer.
Lageret af Kjaletajer er iser meget stort. Værdien al dette Andrager for Tiden mellem R og n Tusinde Kroner og er derfor meget
en:fattende.

Bom uldstøjer.
Til Kjoler eg
betræk rn.

Dynebe-

I nre•i'e Uge 1 ommer .'c meget
Higede Bannitiaefterspurgte
'Mer til 2 Kr. atter paa Lager,

Floneller.
Mønstrede og ensfarvede I mange
Kvaliteter.

Hvidevarer.
Glat Bomuldslærred fra 1.00 Kr.
Ekstra
do.
1,22
Vimet
do.
1,18
Ekstra
do.
1,35
Shirting fra 75 øre,
Dowlas Ira 1 Kr.
Bomuldslærred, Doelas halv- og
hellinued til Lagener.

Raadhus Havemøbler
er nu

pas 1.14,,e1 a 50 Kr,

pt. Sat.

Vads Rem as kiner
30 Kr. pr. Stk.
kan Idas pas Plove I: ' n Købetvang.

Kimens Maskinsnedkeri.
Tlf. n. 13.

•

[Biografen.
2den Pinsedags Atten Kl. 8.

Oedoollell
i TwiA Fork.

Stort spændende Folkeskuespil
i 7 Akter.
e
•
••••••••1111411141.•••

1,„„

En Karl
fr,a Plads paa

Krtillergaard i Rutsker.

rif -g""

Samme Sled 1;a:.'
paa Akkord.

øger De en Plge, en Karl
eller en Dreng, e:ter maneo ler De en Svend eller Lær •
Dynetøjer.
Erfaringen er en god Læremester. ling en-Fodermester eller anI ca. 40 Aar har jeg solgt Dynetøj den Medhjælp, bør De snarest averog stoppet Dyner. derved opnaas tere i Nord -Bornholrns.Ugnblæd

Forstenelse at, hvilke Kvaliteter Dynetoj og Fjer, d.sr er fordelagtige i
Brugen.
Vi anbefaler sol- og lysægte Dynesatin, slidstærkt, fjernet Bolster og
damprensede Dun og Fjer.

Gardiner. Hvide Gardiner af tvunden Garn.
Udvalget omfatter 32 Mønstre.

der hver Fredag bringes ,l.rekte ind
c. 1700 Hjem og fades at eas godt
sent hvert enes:g T)ende. 2:1 Annonce her i Bladet -vil derfor sis
godt som altid bringe et ultredasudlende Resultat.

Kob

Deres Landbrugs- eg

Koloniallodder
i min Kollektion.

Alt i
tørre og udrørte
Malerfarver
Lak, Fernis og Pensler,

Mange fidoisid.,. øg
1.3roburtførretning.
Den traadløse Radio 'J \s"iiP•W
synes mest tilbøjelig til at følge
Telefontraadene til stor Gene for
Ordet er frit l
dem, der endnu maa benytte sig
af den gammeldags Indretning.

J. B. I,arsens
Gulvfernis

VI ger vore mini. Læsere I By og
paa Lind opmærksom pas, at enhver kan

fax optaget Artikler og Indlæg om Emner
at almen Interesse I ,Nord-Bornholms

U"d
Biebtliangelsen er kun, at det skrevne er
holdt i en tømmen Form og indenfor

rimelige Grænser, samt at Indsendere — tll
Underretning for Redaktionen —opgiver
Navn og Adresse. Ligeledes modtager
Redaktionen gerne Med8elelser dm saa-

danne Ting og Forhold, som egner sig
til Behandling i Bladets Spalter.
Dette gælder band* Byeneg Landet,
og det er en Selvfolge, at Redaktionen
altid vil iagttage den strængeste Diskret
lian med Hensyn til sine Kilder.

Duge og
Haandklædedrejl.
Dugedrejl 130 cm br., Kr. 4,85 m
Hanndkliededrejl 42 cm br. 1,10 m

Strbmper.
— Udvalget i Dame-, Herre- og
Børnestramper i Uld og Bomuld er
meget omfattende i sort og kulørte
Farver, Kvalitet og Priser.

Uldgarn.
Sort, grant, normal, hvidt, lysehlant
morkebIrial, morklilla og grønt.
Sort og meleret Uldgarn
pr. Halvkilo 3,50.
Stoppegarn
i Uld, Bomuld og Glen:gig:e,

Trikotage
til Dame-, Herre- og Børne'aeklaim

lehr `Olsen

Chr. Transen-Holm,
Allinge.

Motorcykle
M. S. U. 2V, Hestes Kraft 1 god
og driftsikker Stand er billig til
Salg hos
Rich. Nielsen, Kieruenaker
Tlf. n, 81.

Borgmester- konteret 2 -; navm.
.s
sparekassen 10-12 og
Branddireineren da,
Stempelfilial Spar44.ss.sen. 10- I!, 2-4
Gameskibsexpeditio.nen, :laban ved Skibenes Ankomst ng .'teeng Tirsdag
og Fredag Etter,- mandag og
Torsdag horn.
Distriktslagen 8-9 u',7,
Foikebogsernfirigen.pas Raadhlteet:

lidtaan hele Aarch Tirsdag 3-1, Fredag 7—d, Læsestuen ht•crli.:q tit Kl..9
Hjælpekassen : Formel,. '...: Thorriven.
Kasserer Snedker Chr :., Sandvig.
Jernbanecc. cr dåben tr- ticiz1s 8-12, 2.6
Kæmnerkontoret to- ir ng 2.. t.
Læane- dl Ditkoutobankes 2 4 nitin.
Postkontoret: Sw.trtedage 9-12

og 2 -6
b -I.
naprwsten "ld..!ag
Sog
Skandinavien-AnAtegrei4n;,1d-. , , (loritzka,
ved Chr.
ikt
Statsanstalten
Em.
Olsen, Massen_L kd:.Lurtid
Telegrafstationen 9- -12 eg 2-4 .

8 - 1.1
Wessens gne- 21dsa 1g. Toldkamret
Klemene
Allinge -- Telefon 100 ,

2—.5 Efterny,
il---12 Fm.
2-6 Ettal.

Udplantningsplanter
Alle Slags Ksalplanter, Porrer,
SeileLl og BlJnisterplanter m. m. er
u tjenlige til UdpIatentng.
Bestillinger modtages gerne.

Gartner A. 0. Lindgren, Tejn.
TI!, Allinge 63 x.
Kra ise leveres eller Bestilling.
ge jclitrisuedrføres.
H
ilavbelairib

Alt t

Guds Verdensplan.
Redegørelse (illustreret ved et KJ. r) u Hiberens Fren rt ”Ing øf
Guds Handlemeade med Menneskene igeuneur Tiderne og del storslasette
endelige Resultat.
C>fre,12Lt1i_A't P‘C:arE)CirEL"..
af fhv. PirennerInjinant J. ii. Eneroth. i Olsker Forsamtingahtur
2. Pinsedag KI 4. samt t Tein (ved Skolt ■ .) KI. 10 Fornid
Fri Adgangl! Alle Indbydes! Ingen Kolleltt!

International Forening for Bibelstudium.

Olsker
•

Statsskatten for 2. Flalvaar 1922'23 samt Kornimmealrallen for 1.
Halvaar 1923.24 modtages paa Dalegaard III sædvanlig Tid saml ved
Mejerierne .Flumledal• og .,,Kajbjerggaard" første Udbetaling.
Staliskatlen bør være indbetalt
Inden den 15. Juni.
Sogn ern
•

Olsker
Al Listen over samtlige Restancer
af Kommuneskat for 2. Halvaar
1922-23 at Dommeren er godkendt
til Inddrivelse ved Udpantning bekentgøres herved med Tilføjelse n1
denne vil blive foretaget uden videre Varsel efter den 26. Maj d. A.
Sogn erna (let.

Co.

SIR. ledig Kjoler

haves paa Lager i Uld, Frotte, Shantung, Ulchnousseline, Voile,
Zepiryr, Foulard ni. ni,
Færdige Bomuldskjoler 5,85,
Færdige Bluser og Nederdele.
Kulørte Flonelsbluser 4,85,
Kulørte uldne Nederdele 4,85.

Magasin du Nords Udsalg
ved Victor Planch.

..11.11011~111~1110010~111111

Fredag d. 25. ds. Kl, 7,30 Oplæsning at Hoiskolefortorstander A.
Hansen paa Brugsforeningens Sal.
Alle indbydes.
Afholdsforeningen.

Tyreforeningen

er flyttet til Solhøj pr. Sandknas St,
eg har ~Inge-14- y~

Klemensker
Alt Reparationsarbejde udføres
pænt, solidt og godt til meget billige Priser.
Absolut gode Materialer.
Ærbødigst
A. Mortensen, Skomager.

tein og limegns
<MV 11

Srugsforening
Tilbud ønskes paa Opførelse af
Pakhusbygning. Konditioner kan
fans hos Fisker Chr. Bendtsen.
Bestyrelsen erholder sig Ret til
al vælge mellem Tilbudene.
Tilbudene skal være indleverede
senest Lørdag den 26, Maj Kl. 12.
Middag.
Bestyrelsen.

Klemensker

Sadelmagerforretning
anbefaler sfg med stort Udvalg af
Seletøjer bele Sæt saavel som enkelte Dele I prima Udførelse til billige Priser.
Chaisefonguer, Sofaer, Stole
Piske, Tornystre og Kufferter
i stort Udvalg. Reparationer al aIl
til Peget henhørende. Hurtigt solidt
til moderate Priser.

L. Karlsen, Klemensker.
NB.

Telefon nordre 20.
En Del Lædergrimer
udfætg.,es uhørt

Som 11(Isd fis CrgolEoder
anbefales:
linedingo-Ærter Vikker
Illundinidskora Vikker

ML. Xlurteatigada 17,

inkanation,Ilikumentskrivning m. in,
Tranes I Hasle Onsdag Fortud,

GORICKE CYKLER
(Wesiphalen)
og tirre andre Rode Mærker, Cyk1,:r ; nitgniale Marter fra 120 Kr.
Nogle brugte Cykler med ny Gummi sælges meget billigt.

Rich. Nielsen,
TIL n. 81. K11181eatkIr Tlf. n. 31.

Bornholms Dampvaskeri
T11 9. — Rønne — TIL 9,
anbefales som Øens eneste store,
moderne Vaskerivirksomired.
Indleveringer
fra Allinge. Hr. Barber Larsen.
„ Sandvig: ,Fru Emma Didriksen,

Klemensker.

Alt i Kædevarer,
Tojr, Grimer, Legner, Es, Led og Tøjrepæle samt Reb i alle

Skotøjsforretning
enbetaler Udsalg af godt Skotøj til
meget smart Priser. Omsyet Skotøj
og Reperationer faer De altid godt
og solid! udført.
Gode Materialer.
Nye Bunde sattes I Træsko.
50 Stk. gode

Skoletornystre
sælges meget billigt.

1V1.1.12-1cli.
Telefon nordre 47.

pasta pil

11,;;C; e3.
Tlf. Allinge 101.

Bil udlejes
til et,b‘e,

f. ■ •,z:,
Tif Sandvi ,
Vort

Kyllingefoder,
det bedste tor snus:, Kyllinger,
anbttz,

%fiiiiøe
rS Vroilittlforretsiinø.

Ilrielr8 Og Olomslerfra
GlnlerodIrro eg Itødhedefro
PIrenegrtri,

Nordindels hodgishos.
Dahlsminde i Olsker
-- hvortil hører cl, 9 Td. Lati■1 «altet byltet med en starte Liendorn.
P. C. Holm. Tein St.

Amerikanske
Hattefarver
I 0 lorskellige Kulører. Pris for
Glas med Pensel 150.

J. B. Larsen.
Flagliner.
Tøjsnore.
I afpassede Maal og Metervis.
Prisen betydelig billigere.

a. c`8. 2azt4".

Dimensioner anbefales til billigste Priser.

-ingelt~artetning

Herrelingeri
i største Udvalg.

Coul, Manchetskjorter med extra Manchetter 590.
Bløde hvide Piqueflipper 0,50
Kulørte ensfarvede Sokker 0,65.
Sportshuer fra 2,35.
Sorte Bindeslips fra 1,45.
Kulørte do. fra 1,75.
Bløde kulørte Hatte fra 6,50 - 7,00.
Seler til voksne fra 0,95.
Manchetknapper pr. Par o,30.

ANDEÆG
er til Salg,
FrIgaard, Kirkebogsard.

Fodermester
kan straks faa Plads paa
Kildesgaard,
pr. Tein St.

Allinge nye Modehandel
Dame- og Børnehatte. Smaa Priser.
Eld. efter Uldhandler Jens Hansen.

m. m.
Vi har det store Udvalg i Bindeslips, Sokker i Uld,
Bomuld og Silke og Manchetskjorter, hvide og kulørte. Mo-

torjakker i alle Størrelser.

Magasin du Nords

FLOORTEX
BILLIGT OG HOLDBART
da det ikke tager Skade af
Fugtighed; Vand og Svamp.
Pki:ti
eri:

8

75

Vort store Udvalg i Haveredskaber
anbefales til billigste Dagspris.
Urte- og Blninsterfro.
Pla3negrzes.

Allinge Kolonial- &
Produktforretning

Tjæring og Kalkning
senil annaa Reparationer. udføres.
Karl Andersen
Klemens St.

Alle kilovarer al:
forhandles
Magasin dn Nords Udsalg
ved Victor Planek.

9affel6idder.
Extrafln Vare.
i smag Ds. 65 øre, store D. 100.
Benfri Sild,
prima Kvalitet. Prisen nedsat.
Anehovis. Prima Kvt. nedsat Pris.
Sardiner i 011e og Tomat
mange Priser.
Beget Las i Deaser.
Hammer. Fiekeholler.
Fiskerand, Fiskebudding.
Annanas i Skiver og Stykker.
Neonais Leverpostej
med Trøfler i Damer og les Vægt,
Prisen nedsat .
Allinge „g:4 qt 0
Tlf. 12. '
J-ci"en'

el eztra Kvalitet til Skagler, Tømmer og Tøjr sælges meget billigt i

ved VIetor Planek,

Beklæd Deres Gulve med

Sundheds-Kaffe.
Den bekendte at Læger anbefalede
dialtkaffe fra Chr. P. Hansen
kras i Allinge hos
Tlf. 11.
ii. Lund.

Vampe YOVVfer k

Udsalg

Nordindels Hoodeishlls.
.dojesen Xofoed, Rønne

Stedmoderplanter
1 mange pragtfulde Farser. 6 øre
pr. Stk.
M. Kr. Kofoed.

Hatte

liggendet.

Georg Westh

„Yrallelgsl",

Altid færdig Lørdag.

1.1 billige Prik, finder De i
Nic. Kofods
Skrædderi og Herreekviperingsforretning
I Klemensker.

14-15

hos

Det &første Udvalg i

afholder Generalforsamlingen i Re
Afholdshotel den 24 Maj Kl. 7.
Forhandling om Foreningens An-

Elendomsmiegler

al tirune ialiencre er t 1 Sig
Maler Nielsen.
Allinge.

Specialitet Manchetlinned.

RØ.

Aksel Jensen.

Rugeæg

Kotølre, Kogrimer, Næsegrimer,
Fortøjrs, Cleirneskalier, Esser, Led,
Tøjrepæle og Ringe smiges fri Leger. Billige Priser J

Nordloodels llaodelshos.

Nordigodgls

Biodels lls.

Alle Slags

iliveredskilher

nye Sendinger til nye nedsatte Priser. — Kultivatorer pie Skaft til
Havebrug er meget tinnet! au.

NordIndels
• Eloodgishos.

Gasapparater
Et stolt Porti bedste danske Gasapparater er pas Lager.
løvrigt anbefales vort Lager al

Køkkenudstyr,
GlaS & Porcelaeln.
Allinge Kolonial & Produktforretning

Se

iAbs.ato.,;- ]
•n.
ber,
Vi line hum

i

2 N:

ki;ge,.,•it

Ska.
aner.

rvItt
og vi lutr hunl 1 kiNue-3,rud'it,r,1
liandlin.ei. Det
af
S:ev)„ han. Skeiham har vi
nge.r,
i-unt
rer, [ ) j,
,krevne

og i

kender :die Sagnet om As-er
Rig i' F jenneelev Mellem Bore rig
Itiaared, der drager I Leding og
giver gin' lfuair i Ite.....ked om al
.itna Kirken, byt.,
Ratte ut
• hun filer' ril -Sim, kun et - Spir,
hvis det bliver en Datter. lian
vender hjem og ser i■-> Taarne.
Dette Sagn er upialideligt. Esbern Snare og .111salon var ikke
lisfor,t.aieleen
Tvillinglnaul
er lammet :4; :il ,1,ser.itig havde
hygget fjentielev Kirke, og saa
satte -siden Nlisalun de tø Team°
itria den. Del var noget iiswffrinligt, og snit dannede Sagnet elg.
Aeaeg, Rig og 1 rir Inge gyneø at
derfor tjener De Dem selv bedst ved at købe del bos mig.
'hare, levet et lykkeligt .Samliv
ined deres 'sunde og krtirligc,
Sønner og. Døtre i hvis bIgk. for
berigt den unge Saltener, den
iligelge 'Knud Lavards Son var op- .
toget. Det gul' et smukt. Indtryk,
nuar vi lusrer (km lier:miner ÆrkeDocIsleje
biskop Ali:alon pia
urelle flest ennuelee itin de koal.
pr. m. 300.
bure Sulvskaale, en Muld. ti halte
Prima amerikansk Kvalitet, 120 cm, bredt, hvid Bund Stilling denging ittridlog mange
af, og sart til S!ie , :rtg le.g:tnientemed blaat Mønster,
re "den lille Ski-d, hvoraf Parler
pligigle at drilcis •" fil Broder
Nb.
Esbeen.
t, teey stir et,
•salon

Mil Arliejbloj er altid hl stærkeste og bil igste,

Jens Hansen.

BordvoKsdug

Magasin du Nords Udsalg
ved Victor Plassek.

Det cr vliu;ke'igi :d beregne

CII

roer Skele ttet p a s
(blind at, at Briediplatlerne
Itygradslivievlerne lit er h...ri:e. "nen min bar mem,
dunter.
ions Ilojtle bar varet
Han Nar vel nuel, i N'aalguibrug,
svhininede i sulel Rustning og bar
gerne givel en llaandsrækning,
liv.rir den kunde tilirrenges —
11f:111(18. kid('

Sengeudstyr og gardiner
køber De altid billigst og bedst hos

Yiansen.

I

SOM

det .hanl. natur-

ligt aisaa ud tet-I :ulde TrteCly,

BbitNA er god I

.

'hans etrrilter' tirig. Allerede
lian n-el-mede vi¢ tie 20 Anr, tl>"1.g
han.'iideri Lands, til Paris, hvor
han slUderede Teotrrgi og, fur
Livet--kriNtledy. sig, inderligt til en
Retning, (ler surlit betonede Tt‘iens Betydning. Di ban 10 Nar- er-.
kappedes Svend,
1 er. kom
Til Trods for stadige Prisstigninger er del lykkedes os at købe
og•Vtildemar oin'l‘faglen,og
et Parti gode Strømper til meget rimelige Priser.
han sluttede naturligt. til sin 1'C11
fra Barndommen.. Valdemar. lian
Svær og stærk Strømpe 0,88
var med' denne til Blodgildet
Ekstra svær ulden do - 1,80
Rostrille, Paa 'lugt genneinSjtelland Int. den rol.m.der.i4..c svfin,h;
Stærk dansk do
2,25
K rigslolk og endelig sammen med
horn -og Eelimai Simre i Bonden,
Fine engelske do
2,65
tesneen-Snare skaffe« i KollundModerne lyse og melerede Strømper til billige Priser.
borg, og hvori disse tre satte over
til Jylland i en forfærdelig
Stormhat. Aldrig har en Baml
baoret en bragt, iler hav betydet
~1~~~~ det tor Danmark gom den, der
rummede disse tre herlige 1-felte
Faren. var stor, men de nonede
ilog Siver. Slaget sted pari Grade
!lede, og nu var det Kong S'aidemor og hans 'Vett Absalon, hvem
Vi har et velsortefet Lager i Arbejdsbenklæder, jakker,
• det- pardivilecle at sterile Landet
Bluser, Overals. Skjorter i Flonel, Zephyr og Dowlas, blaa udadtil og sarge for Udviklingen
Kitler, hvide Benklæder og jakker, uldne Benklæder.
indadti1;:&j.;
handle i
Prima blaat Maskintøj.
1,,rellert?Khli,
:if;;rort, Kniig
Alt i gode Kvaliteter og meget billige Priser.
dentin. fik Alttaksi valgt til

STRØMPER.

Nordlandets Handelshus.

vort store Lager at

Uldmouseline
i likse Monstre og line Kvaiitcb,,r tor De ktg)er, andre Steder

Nordlati'det ilandel.shus.
BORNA er bedst og billigst

Alle Mennesker.
som bar set, hvorledes

llorohelms Vggelabil Margarine

fremstilles, behandles og opbevares, vil vanekø nonkaarligt forlange dette hejfine A?rodukt til e+l t,s Maa1tider. - Alle Forretninger i A1.1inge-Randvig .inalger

Bornholms Vegetabil Margarine.
BORNA smager delikat.
1•■•■•••••••~

Køb Tapeter nu.

I Allinge Papir- og Tapethandel ved Skolen,
Lysægte Fiona Tapeter. - Dansk Fabrikat,
Forlang at se vore Prevebetger.
Vi har I Aar Mønstre og Farter tor enhver. Smag. Priser fut 0,35-3,00
Stort Udvalg I Friser og Borter.

Chr. Kofod.

( u til claraaret
anbefaler jeg enhver al købe Deres Klæder hos mig. Jeg har del største
Udvalg og !ører absolut de bedste Kvaliteter i alle gangpare Mønstre til
sag billig en Pris som ingen anden. Mord tages. Fur nøjagtig Pasning garanteres,
Stort Lager af Klæde, Halte og Kasketter. De kali tjene
Dem en god Dagløn ved at købe Deres Forbrug hos mig,

Jens Hansen.

Køb Deres Pinsehat hos os.
Vi har det største Lager af moderne Straahatte til bil-

igste. Priser, En Del Hatte Ira iljor sælges særlig billigt.

giorbiattbet kfintbet44n4.

im•■=memseremmeam..e~ø~sineemffle",„,"

Arbejdstøj.

Magasin du Nords Udsalg
ved Victor Planek,

derigeucidtqr I
Re6er 6illigst,
naar »e lis6er de bedste Varer.
Vi fører kun solægte, fjertæt Nankin og Bolster
samt prima Fjer og Dun til billigste Dagspris.
Dyner syes og stoppes gratis.

9atInattbet ()mit elosiL

i. Hovkilde, o. lian led prL-cgo—Skiteinont.er., 1):1,1 hvilke. man
sin Sva .LI lig 1■ I'lull),1:1V 1+,1rgi agt;
F31111)0T81( Ileidgliel a'. tov al Kongen og Tlipeti i;lottrle. eirke '
men.
Inderligt VIII' ilk•Ie to knyttede
•• til- hinanden, Prut .gt NTentierhog
VIII' Åh --:!:/

faldt, lila, eden ar han Lunt tilbage, Dcu Nat Kee•N'alili;Inaetleke
- • bair (! Nat I e,n- igennem ogTrc-Ic: i Tlat,ids Salmer, forovrigtpatt
Lutill, og da den 51atirige Absalon ;druide 1.-irres te Tjenesten ved ).atletwir, Begravelse, var, .han
lian
lieg.eget, at ban nreplie
Int. Graid. l liegleu, tikke
liged e iltlettitir r,ig ror AbI(>11
b g. tiet
Vorlmbletiet1 •11•..dernmilegien
1
r. ■.
ettee.!.
•
1. 4. I! NDDA 111.1

BORNA giver lækkert Smørrebrød—:
•

.+,1,:i1•1.•

ud fra den ovri.te liter, og Natten

rate til Xjaler ag :131iiser
laar De bedst og billigst hos os,
Fine Monstre Ira 2,10 pr. ru,

Nordlandets Handelshus.

Gardiner
bedst og billigst i

Nordlandets Handelshus.

SriRotage, garn,
og Strømper er deten Selvfølge at De Ingen Steder køber billigere
eller ses godt som hos mig, derfor skulde De I egen Interesse købe hos
mig. Desuden bar jeg et pænt Udvalg i Børnebeklædning.

gens Yiansen,
Xjoletej i 211d og 53omuld.
og elle andre Virer 1 Melermaal har vi et stort Lager al og sælger altid
billigere end de fleste.
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