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burg hæve sig majestætisk pas en
nærliggende Bjerghaj med sine midtf forlandes gennem Postvæsenet eller ved
delalderlige Taarne og Udbygninger,
vore Bud i Alltngs Sandvig, Ol: kar, RatSam gear del hurtigt nedad gennem
alter, Re og Klemensker
,Og at
den dybe, smalle Drachenieblucht
at
at jeg ikke beServus fartally om sine
„Nord-Bornholms Ugeblad” !tøver frue ud af Sengen hver Morog Annine !nicht med sorte, lodrette
Dagbogsoptegnelser
ag
Minder.
aarden skirste thibr‘dr ■st 1 Notar( Herred gen, nanr det forbandede Vækkeur
Klippevægge, Huler og Spalter (Kun for Nordbornholms Ugeblaf)
hil"? last '1'1'6'111J" °R
sig d' begynder at kime „ . ?"
ned til den idylliske Annaihal, hvor
or afliv, III Avertering.
Sporvognen havde Holdeplads, tor
,En Mand med Deres Formue,
„Nord- Bornholms Ugeblad" Hr. Johnsen, kan ligge og sove
Solen kaster el bredt Straalebundt al befordre Turistenge Ind III Elseoptager gerne ti. rr.:dtgerelter 4f enhier Art
hele Dagen, hvis det lyster horn I' Ind over Sengen og minder os om nue.
eaasom KrO, Jale, r orrningsmddelels«,
Vi klatrede imidlertid atten opad,
lo Advokaten og rakte den unge at sum op. Men vi var kommen
Efter- eller A/lysninger, ~toner etc.
Mand Hitanden. „Man jeg have For- sent i Seng og Krofars Senge var op til den gamle Borg, det er vel.Nord-Bornholms Ugeblad" nøjelsen at ønske Dein til Lykke t• sne bløde og behagelige at ligge i, vedligeholdt og delvis genopført I
• dgaar hver fredag kan bestilles paa alle
Hiram Johnsen rystede paa flo- En Slat koldt Vand i Ansigtet og den oprindelige Stil. Her proraderer
F'osikoatorer saml paa Rladets Kontor ag
*ostet I Kr. halraarltg.
vede, og stod nogle øjeblikke med Ind til Morgenkaffen. Die Schub- Sklicivegten endnu ved den gamle
et komisk Udtryk al Forvirring i sit miidel havde leget sig af vore stø- Vindebro, og ad tappede Brosten
ungdommeligt smukke Ansigt. San vede Støvler i Hiat) om en Ekstra. føres vi ind I den Indre Borggurd.
greb han sin Hat, rev Døren op og skilling, som vi strrengt taget slet De gamle Bygningers Indre giver
forsvandt i Hurtigløb ned ad Gaden. ikke havde Rerad Ilt at afse I men os et Billede al en Borg I Middel.
vi føler os som Hertuger, og det er alderen, Møbler og Inventer, HynII.
jo Ikke hvert Sted at vi fur en sne der og Tæpper. Særlig hyggelig
I den Tro, at den gode Nyhed gæstfri Modtagelse.
var Fruerstuen og de snitte Jomfruhavde omtaagel Hiram Johnsens
Saa forlader vi den hyggelige Kro bure med Brodererammen og KnipleForstand, løb Advokaten eller ham. og vandrer videre ud ad Landevejen brtedlet, Naalepuden og de paabe-.
Nu har vi dig, ■ or egeu Maj,
Han
frygtede for, at den unge Mand gennem en skovrig, bakket Egn. gyndre Arbejder, alt tilrettelagt, som
du friske, søde, milde —
i Vildelse skulde gaa hen og gere Spiste tør Middag paa en Grøfte- var det lige forladt.
snart blander sig med Stærefløjt
en Ulykke paa sig selv eller andre. kant udenfor en Landsby og ankom
den klingre Lærketrille Men der var ogsaa Luthers niere
og alle Knopper presser pas,
Flere andre sluttede sig ril den bar- om Eftermiddagen (20. August) til spartanske Celle, hvor han sad de
ak, nil man I leekAelvajtal.
.eirs-2,4 -logerede os mk. mange en
og vove kerltf mod •f
let en hel Hær al nysi
'etmat.
part
Biblen, stun
det grønne Skær i Kjolen.
hjælpsomme Borgere, der deltog i
MeinIngen er efter en Brand 1874 og Visioner, som da han kæmpede
den vilde Jagt. Der var jo ingen genopført med brede, lige Gader og med Djævelen og kastede BlækflaLidt køligt' var det første Smil,
Tvivl om at det var en Indbrudstyv Husene er opført med megen Smag. sken eller ham. Blækklatten ses
lidt spæd din sprede Ynde, —
dn ligned' en, der evnerig,
det gjaldt om at fange.
Af offentlige Bygninger maa næv- endnu paa Væggen, men maa otte
ej ved ret al begynde.
Hiram Johnsen styrede Kursen nes del hertugelige Palæ med Slots- fornyes, da Publikum skraber PudMan vented' hist, man vented' her
lige hen til det tilte Kvistværelse have, den smukke Kirke, Teatret og sen af Væggen — som Andenken!
i Marker, Enge, Moser, Kær oppe i en mægtig Lejekasserne, Randhuset. Smukke Promenader og Wartburg er som et Museum, et
mens du, en lille, kuldskær Brud,
hvor han hidtil havde haft sit Hjem. Parker omgiver Byen, der ligger Museum for Luther og hans Samstod raadløs I ufærdigt Skrud.
Og da han ilede op ad Trapperne nydeligt i Werradalen mellem skov- tid. I Riddersalen statur de gamle
Men nu den store, rige Sol
tog han 3 Trin ad Gangen og di- klædte Højdedrag. I Nærheden lig- Rustninger opstillet, selv Rustninger
med ti Fold Styrke skinner
stancerede derved ganske den Hær ger det pragtfulde Slot „Landsberg" til Bern, Krigstrofæer, en gammel
og lægger herlig Gyldenlod
af Politibetjente, Mænd, Kvinder og og den maleriske Ruin Henneberg. dansk Fane Ira Kristian IV.s Tid etc.
paa dine unge Kinder.
Vort Herberge var desværre ikke Her er ogsaa den store Sangersal,
Den kryster dig, saa stærkt, saa ømt, skrigende Børn, som forfulgte ham.
Advokaten var sakket langt agter ud. saa hyggeligt som Omgivelserne lod Festsalen, Elisabeth-Gallerie og Kasom ingen Sinde du fik drømt,
og lægger Sommersødme
Da han, pustende og stønnende formode, om Natten kunde vi ikke pellet, hvor den store Reformator
paa Læbens sarte Rødme. —
som en utæt Blæsebælg, endelig sove for Væggetøj, mutte tilsidst saa olie har prædiket.
kom til, var der allerede sket noget. klæde os paa og sov da videre, indOppe Ira de gamle Mure har man
Og alle maa vi elske dig
hyllede som Mumier. Betjeningen en viduederlig Udsigt over skovIll.
og løbe dig i Møde, med Jubel vi bekranser dig,
Der var skel det, at Politibetjen- var datidig, alting snavset og mal- klædte Aase med Villaer og Slotte,
du friske, milde, søde.
tene havde maattet sprænge Døren probert, det var et af de daerligst og nede i Dalen lyser Eisenachs
At du er Aarets gode Fe,
ind til Hirams Værelse. Disse og ledede kristelige Herberger, som jeg Huse og røde Tage i een Elterruldkan selv den ganske blinde se,
nogle enkelte Repræsentanter for til Dato havde stiftet Bekendtskab dagssol. Det blev Atten inden vi
og alle lyse Sommerhaab
narrede den lille By og tog ind paa
• af dig faer Liv og Vækst og Dub —1 den nysgerrige Hob — thi mange med.
Efter at have set Soldaterne drage Bogtrykkerherberget.
kunde der ikke rummes ad Gangen
Betty Tofte.
Eisenech har ca. 25,000 Indbygi Hirams Pauluner — havde de til gennem Byen med klingende Spil,
deres Forbavselse fundet Flygtnin- drak vi Ketle og gik videre mod gere og regnes for en af de smukgen staaende midt paa Gulvet med Eisenich. Egnen er stadig bakket, kest beliggende Byer I Thiningen.
en Økse i Hunden, sysselsat med men meget frugtbar. Bønderne dyr- Et stort Mindesmærke al Luther er
at knuse en uformelig Genstand, ker meget Tobak, hist og her ligger rejst paa Torvet, loran dan gamle
1.
der las for hans Fødder. Han var store Fnbriker. Spiste Middagsmad Kirke, og det gamle Hus, hvor LuVi
Og til min elskede Bro= netop færdig, da Døren brasede ind, I Wasungett og narrede OM Aftenen ther boede, eksisterer endnu,
dera vn Hiram Johnsen testamenterer og saa- med et Udtryk al Tilfreds- Bachteld, hvor vi overnattede i en blev at en ældre Dame vist indenjeg en Sum af firsindstyve Tusind hed paa den sønderknuste Genstand. stor og temmelig flot udstyret Kro. for og saa hans Studereværelse. Dollars
,Lad mig komme ind!" stønnede Her tilbragte vi en behagelig Alten Her er ogsaa Bachs Barndomshjem,
• læste Advokaten op
Advokaten og puffede sig ind. ,Hvad og sov .fortraffellgt.
at Testernentet.
et Mindesmærke for ham og uden•
Atter gennem Landsbyer og'Skdve for Byen ligger Fritz Reuters præg,Hvad behager? Hvad var det er det dog, De gør, Johnsen?"
„Han har bare mistet sin Forstand l• — over Bakker og gennem brede tige Villa.
De sagde? Vil De Ikke være saa
Dalstrøg. Langs Landevejene Frugtgod at læse det een Gang til ..... sagde en at Politibeijentene.
Det var Meningen at blive i Byen
udbrød Brodersønnen aandeløs.
•N e j,' svarede Johnsen, ,tvært- trær, som en velvillig Vestenvind hele den næste Dag, men udover
.Og til min elskede Brodersøn imod ; jeg har genvundet min For- rystede Frugten af til os ; det er Kirkerne, Slottet og Luthers Minder,
Hirarn Johnsen testamenterer Jeg stand, og der ligger det Bæst af el snarligt forbudt at ryste selvt Sie var der ikke meget at Interesse.
en Sum at firsindstyve Tusind Dol- Vækkeur knust, som nu I mange kommer vi Ind i Wilhelmethel og Omegnen var derimod smuk, Sart vi
lers," læste Advokaten igen og til- Aar har forbitret mig Tilværelsen, Vejen slynger sig atter opad mod beslutede at gas videre og serge at
tøjede tor egen Regning: ,Ja reale- Nu er det Slut! Dags Dato begyn- „Hobe Sonne". Her oppe pas del neo Erturt til Søndag.
Om F.ftermiddagen gik vi derfor
des starar der virkelig. Har De no- der jeg et nyt og bedre Levned I grankliedte Bjerg las flere Hoteller,
get at indvende P•
Mine Herrer I Jeg inviterer Dem alle og der var mange Turister, der ned videre gennem Dalen ad en bred
den herlige Udsigt.' !Gennem et Ud- Landevej, der fulgte Banelinien.'
,Og er det gate Meningen, at jeg , pas Østers og Skum I'
' hug i Skoven us vl det gamle Wattnu er Ejer al saadan en Bunke

,Nord Bornholms Ugeblad"
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Penge ? Kan leg sige min Plads op
hos Geo Dickson & Søn ?"
,Ja det kan De god', hvis De
synes 1.
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Yaa Fodtur
gennem 8uropa

Hus øg Hjem
De telte

Sommerkjoler

Di.s.,e eller Sitki,kjiiler tror de
.1.,
i tleaniten; det
urlir •ag, 11:1 S4111t11W, der er qet p,,u Mugkino, nitid vil t.radtko
Kig tnmmen, 'niv um ile tiliser a,*
.an endt prOnwel.; ,le lette Stoffet

med 13niz.
itela,,,,ey ikte al
PfIng# uden liver tredie sting. do
øvrige Sting kan godt virre genske %Man Iti.ding • man kan deri.
I;Artt, *ae
lund bruge noget
:kal det nok hedde, Og med de :doder, ■Iernu er fremme. er der *ae
lidt Syning paa en Kjole, at rigib
tagterl. kan oveek.smnie. Ilet
heri man inderotter Keniniee bor
man bruge Nfaakil
mem i smut
'Piller Ida vil del ikke trække, da
Kantningen
Stoffet ud,
er nem imidlertid bange tur, at
det, elligevel vii trekke, ettal man
blot. jia:i Hagaiden ri et Stykko

last Papir, for Eksempel Skrive.
papir: Pestar., ...i.:ender der dlstrrekkeligt ud, og Nia.kineit - tikker gennem det tinle, g.lairebei at
Pat...leet bliver dell al Syningen,
.:ret det er let at faa-fjerneletteme`

l'i•en4;.ingstitaatle --

.k1.1

gamle
ikke til S,:vning i t„yrnit, Stoffer.

Køkkenet
Kongeæg
I demire Tid, d • .F..e,gen,.. er saa
billige, er det riineli,cm. lit man da
bruger .art mange 211:!1 muligt, ide' .te indeholder gror N'eriaga■
ler ipser er gril 1.11* blodI at rige tenite,ker, ligeners ,alaaa

Mt.nrieaker, der vie ,.entigre.. kan

spise ett .- n:;e
l'4,1;: leder. men giver Blod. Man hiker
imidlertid let, ked af .Eki„ ursar de
stmlie,ervere, paa .rtritine
1ot:rende Olikrilt er en udemer.
kel Variation. soen de fleste bolche- inege t af. Æggene kog«
e, hvorefter de gulos.
halteres som rit oeereknarne Mg,
og la:omnier' leitzige:,, uden at..Hvit
heek r1igee. Fleornme n ..iktes
!- 311.11111C11 111C1.1 luft Champignons,
Ok,,e1u ikge og en Smule Madeira

dier ``herre. Denne [flutene lwg-'
mel- i dl- tegretreie Hvider, vialede, nt Hulningen er fyldt med
Top. De.Irør [ned revnen Pa nuebagte- ken Tid i en
,arvere,: med rixtel,
varm Civil.

ges

Franskbrod t il, som I roknet-ret-

Æg I Karry
Brie man til Midnlag har Bøft f.

Eks. høns eller Kalvekød i Kar-

ry, og har levnet noget. kan man
partere Kudu i entrer Stykker, og
koge Æt:, .:,,.nuuge at der bliver

IBp i Forhold til Kodet. Æggene,
der skal være Intartlkugte, skæres
/ , 8 Stykker hvert, og derefter rører man Karrvsovsen med Oliveneilie, sari deo bliver smidig, derefter kommes 'Æg og Kødet 1; dit
garveres koldt III Sokserebt(1,3 og
en ilg,e

Nn- fris.kei)4,

_

Pmvstens Sen hed Aknandarils,
„.
ban klint firhi, lian syn denne
store skom,hentale Aratthea';er,. from
ind kogte, pilles, rag
Æ koge-.
Mode Vat i Skuldrente,!.
.1.:ggetinatineeæ
liv lermø
slim sr ;1111f:one lille a /orthe.
ili0nikter pint vre1.2.
kW et ..1:
Det slog hani, der var .Svani
og trykkes gen. 1114intinvii
Fset•forel'igrn 11:111 in r II>,
..MayxLiiia., (ler
'''nem en grev
o.; gav ham et l'inierk\ ebenisknaret
- .pr h'andet
sled. saa det sang, og hall
blanneri'Ined .Egsetdononee.
om uden en Lyd.
fylde. i Dublingerne i
tre
Asmirridains sagde til Dorthe •
.isli der bliver Top
"Den Stulibert vil :kiddet/err!' . Ovenpaa anbringes den
ot,: Dem, læ' er saa ung. Det
tie Ende af .1.Z:in-hviden med
Synd for Dem! De skylder
;pingen upa,l. Hvis man, ka n
selv at være forsigtig." nan egs.ia blande Kapers i, de
Ilet g i orde Asmandreus sen ondt
.tyitter og giver en pikant Smag;
Ilir hende; han tog Ilende om
.Eggene serveres pen el hid, der f
vel og kndgetle hende ind til sig
genven er pyntet ined Persille elaf lutter N:este-kærlighed og N'id.er rido liadiser; det hele afgiver
krerited:
n nydelig Anretning .
Dun sakkede dybt, muligvis i.
et lille Skrig. -Skræddermester Ilansenius,
Nummer otteogtyve paa Toryer,
der var pal iMaaneskinstur, kom
Inerte hendes • Skrig. Ilnu fo'r
los pan Asinandwus, kvierkede
ham, væltede ham. • I tan blev liggende ovel•vrehlei, forrierdel.
Skitse.
Skrtrehlelien i ilde hrere-Dorthe væk. Dan var ganske vist
ikke sinnik nok. Sao -forke - han
Det Foregik ved et Aftencelskah,
hende med sig. Ilar bviskede7 til
f el lijorne af kalkalen ettid en
Rende:
mg smuk Pige rig talte sagte Med
"Lille, skære,. kære: .senle,Ntisr :in Broder, med en Slemme..der
sehent"
,. .tirre le. af Ind!grtal ion ,
Dan fandt. sig en -Bænk, han
,st "item! skal ,leis sige, at priesensatte hende' pæl Nille KOM.
fyre mig lOyi Ildill nuar han var i
skreg•
- ru 5.fidaiM Til farad i leg har aldrig
"Hjælp!
—
-.:-, oplevet isager lignende. Det er vir.
I.
samme fik' den lille
.1teligi IniTerdelig , ,e; ar Du kan
Skrædder en Bule i- hovedet.,
•-;-;rovis'sykle nig med, al Ilo ikke
i , Vidste Besked, leraser jer; ikke! • hans lierede' Ordentlig ,satilt ned
rum hans Brysl, ug han slap Der•
- Det - "
the, linn gled ned ar ilenken i
v:' ".leg forikrer Dig, jer; anede
tlrusei.
virkelig ikke, al han hav de ranet
Del var ikke sær
det var
••• int meget , inan, i :ille Titfielde -en !ordentlig Bule.; del var Slag' fin bbeer nndt-: il al finde Dig der,j. . I ne. tilstaa ham en Datil. Og -!'
ler .Toliann,
de sluttet den; kr um skete en pro. , . :hl"n 'D - iv'" ile vries One skud
al:
det
4:-:- Lyn. "Do et ia jo væreyv,
er Næve..
- er artslir Gang: nu svkal - g‘rive Dig
Johannes Svendsen- sparkeli ,
den nejlighed, at præsenil:-e Di- -..han væk, Johannes-- Svendsen
ne".Venner tor :nitii. Aldrig for er 'satte sig ved'lerr af- Dortlife.
v.' jeg bleven forreermet saadan, Og
fohannes Svendsen luftede hen-'
bydet af min egen Broder Det er for _ de op i sine Arme og sagde:
.
}
„,.. ilt, at Du vel ler '".
"Lamseben. Lille Lykke. LamSl• . "Aa VroV1 Ellen, vær nu forne!. se -1"
-.. iig -- den sr 1'i/telt Fyr - -"
Dorthe i hans Arme kunde
1414,,144414ige, det ikke ,blive fri_ Dorthe hvi!IS444
m
km,iiim‘
.
-flirt "rede forTrerrTell,gf
.
. • Ven. Selsh lir i den 'I iltand' Men
Imidlertid var Ludvig Dansen
klammen sig, var kommen paa
,;:---•nalurligVis, Din Søster Alener D'a
maagke. Du kan hvile n11' .1t nu
Benene; lian saa sig- • om efter
neerkwetlet til tillade, at sandan
Dorthe, saa hende ,ikke, sperme-.
en Penson er i Sine ~men med
de af Sted efter 11t.e.de,.Irtmde
mig! Det eii--"
ikke finde Ifende, f• hørte hende
i Slog"Hor nn rolig paa mig, Ellen,- hvine pludselig,du ni a a give ham don Dans, han
lerm, mide _ Ilur propert,.
II
Val( Islev han og borte, - udi'
"Jeg vil ikke flOrr. el Ord mere! hf Sagaen. •
Han sagde til Dorthe:
Det er skrækkelig; -- del: - -"
sode,
"Nu •:l: al Du lade mig tale 'tdl.
','Min ieg0n ..
Hans Onkel rinde forleden Dag og
-urte Dyn-the, - jeg elsker Dig,
efterIbil 'ham en halv 'Million. Og hver blev Du.nf,.nnirt Kære!-Min
han har været cns omsværmet si- aller kæreste, Dig, iii0111 jeg elden. Du man bidt-omme, at det er Sker...!"
et heldigt Terf, a; jeg kunde Præilvi afbrød ham:
sentere brun for flig i Aften, og"
"Tys! Jeg elsker ogsan
Ludvig, ved Gud i IlimleiL San
/'Karre Harnid', svarede hun et
højt jeg kan. Men Du maa ikke'
Øjeblik efter, "Jeg har været for
sige mere. Hvor er her furfuit=dehastig i min - Dora: natte alt kom-. ligt! Jeg. 'ved. naturligvis' slet
mer til ;Ilt, kan je,,,, vist godt tilikke, ens Du vil. forlove Dig med
døn ham den Hans- Jeg har varet
mig, du slemme Dreng. Skontjeg
kir haard imod ham . jeg kan godt
til saa gerne. Men (In lim for
te det 'nu. Jeg - der er han selv,
Himlens Skyld fure stig bort herleg vil gin hen til barn, det: vil
ren til et andet Sted, Irene jeg
klin.. være venligt!"
ikke risikerer at, blive frelst el. .. , . . •
,'.
ler 'reddet og beskyttet."'
"Ja," -- sagde han: - "Ja,.
n.• S. DDorthe"; og han gik med hende.
• Nota be n e' Del cl' en 'meget moralsk Ilistorie, Ludvig
e
Dansen Ity..sIde Dorthe
den Aften.• Don giftede sig'
Ilende- to Milelieder efter. - 'De
rien fdrii, har fire - Bore, Original Novelle.
tende. Maj skal- de-Ira-en' SeWDel. er en grimme]
-o' bryllup.
Men den, er .gunske
historie,
- Gamle Skomager finrald An,
sand.
Jensen gik i Seng Klokken otte.
Dorthe hed hans ttnge Datter.
Christian Engelstoft
Hun rak niisse i S2lig Klokken
otte. Men hun stad op Klokken
Manded(lirri Rene le-r ranet
ni og krøb ud :tf Vinduet, for at
:Ånde Farrnaceut Lkirivig HanTvillinger): Kurt i Dag natur, 1310
sen paa den første Bænk ill højblive 'hjemme fra Skolen, sin kan
ne for Indgangen i Anlæget.
Dit i Morgen forhelle Lre're'rest,
Del var et Mutinetskin. net' var
at Du i Dag har fandt to nye
en lille By med røde Tese, snævre Gader, SOM vår Skæve', »os vBrodee.
mellem Brostenene. -'Karl' Kan jeg ikke najes med
Ludvig Hansen stnt Dorthe
At sige til Li.el'erell ont a, arne i
urinre ind ød• Indgangen: :Ilaren
Morgen,. saa kan vi gemme den;
rejste sig. Din f il; hende i Møsilden tit meste Uge, starjeg farte
de. lian tog hende it sine 'Åerne,
en Dag -fri tilt
Han knuged- hende Ind til sig,
Æg med Mayomtalan

J

En Forskel

L

Ridderne.

•-- •"Istille Dorthe ..;"

Fra Ug•■ til Uge

£emonahpulver.

Gudstjeneste nt' Moder

5 øre Pakker,

Den tiyvrm de Hollænder.
hit tæm Kapr. Meragrars

Larsen, Arninge.

h •er t t, R man „Den flyvende Hofelerar 4 er atdrig deri :teserilDR: del heri ,ægriger sig enslSiod.
Det er en R-Jinati, der saa
sige

11•111,11~11••••••.•
•

kan fas det til at „risle koldt ned
ad Ryggen"; men alligevel m a å
isses, da den rummer saa ;ringe
Te alker og Følelser, der griber Stier,
i tort Indre og tsar dem til at
dirre. Det overnaturlige, det ,hinhar jo altid treekrefsides
liget met, aeskeis Sind, særlig Sa.
mændene. Den danske Nation har
ligesom Ho ilå,ad mange Sømænd,
vi kender Sønla'ndens Liv, hans
Kamp mod Elenta‘nlernit. Det er
-derfor naturligt al det blevet dansk
Filmsselskab, der satte Billeder til
den hollandske Tekst, 'Fantasiene
brogede Billeder, der gi ver Philip
van der Deckene sælsom me Oplevelser Virkelighedens Presg.
Der bliver sikkert fuldt Hus i 101°grafen pea Søndag-

Ro Husmandsforening
afholder festlig Sammenkomst med
Kaffeboid pan Th. Ben disens Sal
ved Ro St. Lørdag deri ,2. Juni KI,
8. pr. Foredrag af S. Jensen fra
Østerfars om Folkevandringer.
Alle Indbydes.
Mdlin. har fri Adgang. Andre 25 Øre.

Allinge-Sandvig
Afholdsforening
afholder Medlmernsmøde Fredag d.
25. Maj Kl. 8.

Dr. Borch
traffes ikke Lørdag og Søndag.

Udplantningsplanter
Stedmoderplanter
, tilbydes
Gartner Jensen,
Tlf. Allinge 41.

Bedste hurtigtørrende

gulv=fernis
Bedste hurtigtørrende Gulv-Lak
Bedste Maler-Fernis
Zinkhvidt
Okker
ltallenehrødt
Engelskrødt
Dødenkopf
Kalkblaat
Kalkgrønt
Limfatvegrønt
Shellak, Møbellak, Vognlak
Hvid og •kulart Japan Emaillelak
Cyklelak, Ovnlak
Malerpensler, Lakpensler
Kalkekoste, Tjærekoste
Malerfarver udrøres i alle FarVer.

2)-

I

Ti1;51g.

Sovekammer-Møblement, Borde,
Stole, Hjørneskabe, Bogglasskab,
'Skrivebord, Servanter, (alt hvidlak.)
'2. Bogreoler, Haveborde, Servantestel, Servlelter, Pudevuer, 'Haandklæder samt forskellige andre Hus-

holdningsgenetande sælges billigt
pan Grund af 'snarlig Afrejse.
Kaptajn Hahn,
Allinge.

e-Gryn

Kyllirig

Rls og Byg anbefales til billigste
Pils.

3. f8. høets.

Mob og Moffislerim
Gulerodsfra og Hodbedefpo
I les Vægt.
Plvertegrtes, god Blanding,

NO?111111d018

hildelshos,

giografen.

Ola Kirke, Gmbtjentste Kl 2.
Albøge MenIghtdshtem, Ov
sti Kl. 10. Allinge Kirke ri randet
indiiettitite Re,tagr,

Allinge.
idu).ter I'delånineigrelanter til Haie og Maik.

Søndag den 2 7. Maj k', S.

ilenlipiendellolluder
eller

Dødssejleren.
Etter Captein Matryat's verdensberømte Roman, som er læst Gene•
ration efter Generation Verden over.
Spillet af vore bedste Skuespiller*
med dutte Lund, Carlo Vieth, Bertel Krause ni. il i Hovedrollerne.
Den flyvende Hollænder er en
al de danske Film, som har opnaael en mægtig Sukces.

M Kr. Kofoed.
Til. Samt.,g i (111

Kvinderne
i Montenegro.
Nair man kommer ned id de
einaa Balkanstater, er Kvindernes
underordnede Stilling I Ssmlundet
nogel al det, man mest forbavses
over, og hvor underligt det end lyder, er det Tyrkiet, der danner en

Undtagelse

herfra. Tyskerne

gør

meget for deres Kvinder, har tilladt
dem I stor Udstrækning al løsrive
Ekstranummer.
sig fra det gamle Tvangslorhold, de
levede under, og endog hvad Klædedragten angal-, lsaa man I de se•
Meget morsomt Lystspil I 2 Akter, tiere Air spore en vældig Foran•
• dring.
•••••••••••••••
Men kommer man b. L'As. ned til
M ,ntenegi,a, er Eetholderic, sum
Hiins, Kyllinger,
de var tidligere, vig helt e• lit NIkl!.sv,
pan
Duer rig unge Reager, købes til hø- tis Aan.I tilt el,l i s vi
jente Dagspris. Et Parti god Han- gamle Tomter, vil ban ift.dt,
eeljer entyrs meget billigt.
Kvindernes Lod er den samme som
Carl Jacobsen,
den Gang, han selv elytede Land
og Rige.
Det er ganske ejencharimeligt for
Køb Deres Landbrugslodder og
andre Europæere at se, hvOrledes
Koloniallodder i min Kollektion.
de montenegiineke gifte tevinder
Chr. Tresneen-Hofm,
simpelthen gør Tjeneste som TrækAllinge.
dyr. Og det er ikke smag Byrder,
deres Herre og Mester lader dem
kg.
slæbe pari; mellem 40 og
er Gennemsnitsbyrden, og det maa
siges til disse stærke Kvinders Ros,
Kolejre, Kogrimer, Næsegrimer,
Forløjre, Grinteskafler, Esser, Led, at del slet ikke ser ud som om de
Tøjrepæle og Ringe sælges fra La- foler sig trykket deraf. Kvinden fral.ger. ae...Billige Priser I'
s-,er ro'!gt cg !:::red., irrh -"errs'
Skridt efter sin Husbond, der er til
Hest, hvis lian ejer en Hesi, eller
rider pas el Æsel, hvis han er den
Overretssagfører
lykkelige Ejer af et eaadanl Dyr.
Sojesen .7(ofoed, Rønne Hvis nogen foreslog, at han skulde
lade Æselet bære Hustruene Byrde,
etl, nortenagade 17.
Inkassation, Dekamentskrivning fri, m, vilde han fornærmet bemærke, at
Træffes I Hasle Onsdag Formd, hans Ækel ikke var noget Trækdyr.,
Ude paa Landet deltager Manden
for en Deli Jo.da.bejdet. hajs 'han
da ikke er. paa Jagt eller ude pas
el at sine smaa Røvertogter, men
at eztra Kvalitet til Skagler, Tom- det meste og sværeste Arbejde udmer og Tøjr sælges meget billigt i
føres at Kvinderne.
I Byerne, I. Eks. i Cetinje, sidder
Skabningens Herre Dagen lang pea
Fortovet foran Kalkhtnene og nyAlle Slags
der den brune NekLr til Ro. en af
sine Cigarm'er, medens de med
Velbehag ser Kvinderne slæbe lurbi med tunge Krukker paa Hovedet
nye Sendinger til nye nedsatte Priser, - Kultivatorer paa Skaft til eller vældige Byrder par Ryggen,
En Mand med Resp.1.1 for sig selv
Havebrug er meget billige nu. gear aldrig i Følge med sin Kvinde.
Er Manden bedt til at have hende
tr.aa hun holde sig i ærbødig
Alatand - fem, seks Skridt bag
ham, Sart lenge de er unge, er de
montenegrinske Kvinder nalmiddellge smukke. Deres Træk er line og
skarptekaaret og Hearet mørkt, om
Borgmesterkontoret 2-4 Eftm.
Sparekassen 10-12 og 2-4.
Ikke af den sydlandske udpræget
Branddirektøren do,
sorte Farve. Den nationale Dragl
Stempelfilial i Sparekassen. 10-12, 2-4
Dampaklbseapeditionen, aaben vad Ski- er nue pragtfuld og fremharver
benes Ankomst og Afgang Tirsdag pas en stilfuld "lade deres ejenog Fredag .Efterm., Mandag og
dommelige Skønhed.
Torsdag Form.
Distriktslægen 8-9 og 2-3.
Men det er kun lil 20-25 Aars
Folkebogsamlingen paa Randhuset:
Udlaan hele Aaree Tirsdag 3-4, Fre- Alderen, den montenegrinake Kvinde
dag 7-8, Læsestuen hver Dag til KI.9
bevarer sin Skenhed. Del [unge og
Hjelpekassen: Formd.. 0. Thorngren.
hulde Arbejde, hutr nist' udføre'
Kasserer Snedker Chr. Lind, Sandvig,
Jernbanest. er reben for Gods 8-12, 2-6 rider hende tidligt, eg to 30 Aars
Kæmnerkontoret 10-11 og 2-4.
Kvinde ser ud som en 60 - 70Laane- d Diskontobanken 2 - 4 Rm.

Naboens Nøglehul.

Alle Nærlevarer al:

Nordlildels hodelshils.

Xampe !Tovværk

Norddels llalldelshils,

llilverellskQher

Nordlandets Eindelshas,
Erindringsliste.

Postkontoret: Søgnedage 9-12 og 2- 6

Sognepræsten Tirsdag og Fredag D- 1.
.•
5 kandinavien-Amerikalimen.:
Agent Otto Gornitv.ka.
tor
Livsforsikring
ved
Chr.
Statsanstalten
Olsen, Messen. KOntorlid.-1-i.-4

Telegrafstationen 9-12.og 2 -4

Toldkamret 8-12 Form, 2-5 Bfteria.
Klemens Jernbanesintion 8-12 Fm.
2-6.Eftin

'

Sundheds-Kaffe.
Den bekendte al Læger i;nbefalede
nadtheifre 1:a Chr. I'. hunnen

Isas i Allinge In- s
Til, I I.

Lund.

Alt i Kædevarer,
Tøjr, Grimer. Legner, Es, Led og Tøjrepæle samt Reb i alle
ensinncr anbefales til billigste Pr i ser.

«Inge Sloloitial & 4■ roDurtforvetnittn

Absalon som Biskor,.
ad. r 1....(t(e1
•:1
ruar deo -Snare -r Ven sag \ •I ■
netvinger
rik. terrie r bar
sad
Vcb:tr•-■ 1111rip
ml
„
.•
overt

I.i- kip.

411- /filiq
I hud (ler skulde yties -bram
iriskup •i K irkee. i det hele 1' telangte.11.in .r•t:,,rferef - ikke.
per4onlie 111ierelighed , men
han mente, kiriceriR Værdighed
spare Opreo ler paa deri rid kri
vette ae, Ilion drev
jr.
BYgnint.,(eii rf N•enkirk?•• i !Qterle•
for de garni i' Tr•ekirker .(rg
i største Udvalg.
de for I ,dlerertel.eil ;1f .ien
tc Minitl (ldret!, Cister..ieav-1•,,,,•
Coul. Manchetskjorter med extra Manchetter 590.
iler pas.r..tre
;.;,(411 ril Tarokt
Bløde hvide Piqueflipper 0,50
da disk Nhurrke
Sides af-der •
Kulørte ensfarvede Sokker 0,65.
AndagtsnvelEer tan te st-or \ æg(
ban" Mark. og Havearbejde, saa
Sportshuer fra 2,35.
de-tog/eta r den 111,nm-ende Rav ci
Sorte Bindeslips fra 1,45
godt Eksempel. ganer ivrit.9 vir
kede han for Colillatel. at Prr
fra 1,75.
Kulørte do.
sierne skulde være ugifte ••
Bløde kulørte Hatte fra 6,50 - 7,00.
al
Det hastie(fra den ældste
Seler til voksne fra 0,95.
været sadledes, at mange fandt
at Priestrene burde være ugifte
Manchetknapper pr. Par o,30.
for urielnklornde at kunne leve for
m.
deres Kald. Ingen kan nægte, ai
Vi har det store Udvalg i Bindeslips, Sokker i Uld, nettoer en stor Tanke. Den kalis.
ske Kirke hævder ,let, stadigt, og
muld og Silke og Manchetskjorter, hvide og kulørte. Mo- at det one er en Fordel, at Præ.
sten er ugift, kan ingen nægte. \'i
akker i alle Størrelser.
ser logsna, at. der er ikke—knit-A.
Ske Mis-6onselskaber, der nægter
Misgionæren at. have en Hustru
ved Victor Planek,
Med sig, medens andre tel ikke
(Irrer .%••-in vidt, men dog fordrer. at
nornerne skal sende: hjem til'Eu.
roren for ikke al. viere en Ti indring
for Faderens Gerning. 1 Nfiddi•l.
alderen blev Ernvel, ram Præsternes Cølibat (darrkere og stærkere,
og Iredseile ile og udsag sig en Ifl.
rle vilde leve med son) dere
Merilij:e/ p, nægtede man dem Ind.
OG
vielsen al !,'Egteskabet i Kirken
Nu lopstiail Iler. el. ejendommeligt
Forhold. De fleste Mennesker pa.t
den 75d indgik deres 5Efltetikab'
pari den lfaade, at. de i Slægts rag
Venners Nærværelse ved et hoj{ideligt, Gilde, ''F(estensol'.1 ; lovede hinanden Troskab. Den kirkelige Indvielse af ?Ægteskabet er .j
ikke. p:tribadi; i Bibelen, om den
end nu falder alle kristne.?..lennesker naturlig, og man ■'1"iiie. gerni,
'z -aPaffer-Yarrfigetroillerfnittatinfriger.
Store Folk, der ba■%art Thiart dertil, drak bande Fresicitsrli og, de
Pr.(.holdt kirkeligt Bryllinni.
der derimod, der tag en Kvinde
til sig, kunde Ikke fad Ilujtirlellgheden- 1 Kirken og drak heller ikved Victor Planek.
ke liOjildeligt Tæstensol for ikke
at vække for star Oprwt;rk•
- hed. De briVile altsaa hverken kirkeligt eller borgerligt Bryllup for del. var Frestensollet ja, i Virkeligheden -- deres F:n-bindet-2
var løsere end alle andres. Dette
kunde ikke gaa an; der manne (la
træffes en Afgørelse.: enten mani:
a t gif.
haves paa Lager i Uld, Frotte, Shantung, Uldmousseline, Voile, to Præsterne have Lov til
'le sig, eller Cølibatet, deres ugil•
Zephyr, Foulard m, m
•te Stand, tnantto virkelig gennem.
Færdige Bomuldskjoler 5,85.
flires. En myndig Pave slog dette
sidste fast. benved 100 AM. før Ah.
Færdige Bluser og Nederdele.
salons Rispet ; men med at gælle
Kulørte Flonelsbluser 4,85,
det igennem gik det langs.nint. InKulørte uldne Nederdele 4,85.
gen 'har i Da ninark stridt stærkere derfor end Absahin. -Det var
hans Overbevisning, -at Crilihatel
Planch.
ved Victor
oVerholdt
stir det refic, ng
det sele. Der blev for en Del Anr
siden skrevet en lloinan,- i hvilken
• han var fremstillet som den, der
selv havde haft . en Kierlighedishi•
Flagliner.
,storic.; men tiet var( en Opdigte!
Tøjsnore.
se, sOin Danmarks Historiker(
Extralin Vare.
i afpassede Maal og Metervis.
.nedlagde ell lwets'mt 11111,igel,P, i •
i smaa Ds. 65 øre, store Ds. 100.
Prisen betydelig billigere.
. urod..
.. •

Herrelingeri

Udplantningsplanter,
Alle Slags Kaalrlankr, Porrer,
Selleri og thortneetplanter tre m. er
nu tierslige til IldplIntrun g.
Bestillinger modtages gerne.

Gartner A. 0. Lindgren, Tejn.
.se

Al

T,t. Al .1 K e 6,8 x.
efter
, Havearbejde udføres.
I di billige Priser

StaIsskarten for 2 flaliaat 192221 samt Kommuneskallen for 1.
Naivest 1923-24 modtages paa Dalr gaard tel sredvanbg Ted samt ved
Mejerierne .flumledni• og .K:11
bierøgaard' tørste Udbetaling.

Statsskatten bør vare Indbetalt
inden den 15. Juni.
Nognernades.

Pris pr
Meter

75

Forhandles a :
Magasin du Nords Udsalg

Ca. 100 SI. !dip Kjoler

Magasin du Nords Udsalg

9affel6idder.

Benfri Sild,

prima Kvalitet. Prisen nedsat.
Anchovia. Prima Kvl. nedsat Pris.

Sardiner i Olie og Tomat
mange Priser.

Røget Lex I Danser.
Hummer. Fiskeboller. Fiskerand, Fiskebudding.
Annanal i Skiver og Stykker.
Benrads Leverpostej

med Traller i Danser og løs Vægt ;
Prisen nedsat.
Allinge
21).
nft4.1.
Tlf. 12. `"..
""""`"''

D. k. £ctzurti,„

1)41 1\11S:11011 11:1Y(.e

jr',

lands Riskop en Snes Aar, nedtag
.(le ..-Erkehiskoeneri -i Lund all
Embede i
tir
1.111111 1)(111111:411“` af 1..andei,-.
op t sar ei ileev
iteinste
fra Paven, iler gav ham I.ov via
Et stort Parti bedste danske Gasselv al v.i.lge sin hrienw,ibt (4
apparater er paa Lager.
.11:saton. .1tdilcsi biet
rut-ente
stor, og de gejstlige vilde ste.akr
løvrigt anbefales vort Lager af
- men in
• forehnin lil I
Køkkenudstyr,
fandt (ler vi for os 11«jst. merke.
Glas & PorcelEein. ligt Optrin Sted, idet klisalon ni
fra sig). sua den em. etter tel
Allinge Kolonial & Produktforretning slog
anden gik) i Gulvet, og fors( tara
sig berolige, da num enedes :an u!
4,.11•
!hertskyrtr, Sagen til Paven
ne hestenite, at Al.-•itim ved Si.
den af at voves ..Erkelaskon skut
de beholde llo:kilde nispesiol
gav Absalon efter. Snol blev har
ikke skil( fra sine Si:di:elidere •
dem havde lian fort i saa marvgi
Kampe, hos dem stalede han par
a llirtm,finde-Forstaaef(..e og Syet

Gasapparater

Le.

I

Klemensker
.A11 Itrparationait.c1
te udlagt.
pænt. sol dr og ga 't hl inc.art
lige Priser.

Arr.,.lsi

te '.1.de..(rier

be.t..,

A. Morteorem. 1' kornager.
F., lendomsmoegler

Georg Westh
er Hyttet til Sobc4j N. SitnIkriAl St.
har Tlf. Abinge 64 y .

Og

GORICKE CYKLER
(Wearpllinti
og flere endte gode Meeikel, tit k •
ler : originale Mærker tan 120 Kr.
Nogle brugte Cykler med ny Gummi ladged meter 99ligr.

Rich. Nielsen,
Tlf. n. 81. Klemensker

Et. n, ril.

Bornholms Dampvaskeri
Tlf. 9. —

Rønne — Til. 9.

anbefales som øens .eneilte snue,
moderne Vitskerivirksemhed,

Beklæd Deres Gulve med

HOLDBART
BILLIGT
da det ikke tager Skade af
Fugtighed, Vand og Svamp.

, ile3411

stJ
og
r Vid ei• Z. r ni
Snig hev
Rich Niel m Klemensker
T

Olsker

Magasin du Nords Udsalg

FLOORTEX

MotorcYkie
M. S

Vort store Udvalg i Haveredskaber
anbefales til billigste Dagspris.
Urte- og Blomstertro.
Plamegries

Allinge Kolonial- &
Produktforretning

Allinge nye Modehandel
Dame- og Børnebrille. Smea Priser.
Egl. efter Uldhandler Jens Hansen.

Raadhus Havemobler
er nu paa Lager a 50 Kr. pr. Sæt_

2)adsfiemasiliner
30 Kr. pr. Stk,
kan lass paa Prøve uden Købetvang.

Klemens Maskinsnedkeri.
Tlf.

TI.

13.

wese.~^~~esendli

Indleveringer
fra Allinge: ffr. Barber Larsen.
Sandvig; Pol Emma DitirtIctitt.

Specialitet Manchetlinned.
feerdig Lørdag.

Altid

Klemensker.

Skotøjsforretning
anbefaler Udsalg af godt Skemi til
meget smaa Priser. Thandsyer Skoird •
og Reperationer har De altid godt
og solidt udført.

Gode Materialer.
Tit» Bunde. tristtei Trnaka.
50 Stk. gode

Skoletornystre
sælges meget billigt.

A. 1V/1.2.11elas
Telefon nordre 47.

Bil. udlejes
til enhver Tid billigt.

Tlf. Sandvig 32.

Endnu sælges ekstrafin

efiokolade
til 160 pr. Halvkilo.

Vort

Kyllingefoder,
del bedste tor smaa Kyllinger,

anbefales.
2tainge Roloniat: og
13robuttforretning, todingo gotontats
era~m~~111.
1111.
111~ fk *roDuttforretning.

En Karl
kan faa Plads paa.

Kiiillergaard I Rutsker.
Samme Sted kan fans Roelugning
paa Akkord.
øger Do en Pige, en Karl
eller en Dreng, eller mangler De en Svend eller Lier.
ling en Fodermester eller anden ~hindi), bør De snarest avertere i Nord-Bornholms Ugeblad
der hver Fredag bringes direkte ind
c. 1700 Hjem og læses af 33a godt
som hvert eneste Tyende. En Annonce her i Bladet vil derfor ase
godt som altid bringe at tilfredsslibende Resultal.

giin og limegns
trugs forening
Tilbud ønskes pas Opførelse af
Pakhusbygning. Konditioner kan
!aes hos Fisker Chr. Bendtsen.
Beslyrelsen erholder sig Ret til
al vælge mellem Tilbudene.
Tilbudene skal vare indleverede
senest Lørdag den 26, 'Maj KI, 12.
Middag.
.$^ id

Hestyrebteta

tørre og udrørte
Malerfarver
Lak, Fernis og Pensler.

tffilitet Rat:lukt= og
prtibuttforretnkag.
'Amerikanske
'Hattefarver
I 5 forskellige Kulører. Pris tor
Glas med Pensel 150.

J. B. Larsen.

4(4
.4

Se vort store La; er el

Uldmouseline

Venderne
Nenr,tel•v.

tilaver og kaut

roet ind 1. Te ithd ern Osairiurki.
Ira: Søn' ril 141:0 harøie. ck,,
t'ke
træhgle fred navid' 1eSe Syl Fer
si,g Ind imellem
Nord- og Sydgermaner,. der- her..
ved skiltes i Sprog leg mere_ En
Tid herskede de Ten Kiel dl.B011men og de p ikke Sletter --- siden
1 rangli' Tvskeene frem igen_ Dele
.1.11111erk:1;le■ le Ile sig' deri vendie-ke'
delg- drev ile ,len mod
"Narre. lem denne Mantle bier der
-(literlietolkning vtri e ,derSffem;
\. end6rne søgte. til Sus og kaseeede
sig ined.. sten- Overmagt. over N3,
lk)IlleleCW'"fR det blev dn- navnlig de ilanZke rier, der .1.1.1
Stednavne pli Lolland rTillifze,
Kinlitze, Krim-11147.e og Bionitzet
914 .1 nister /Zerseli.tet..) vidner om
<len Dag i
de begyndte ot
-sætte. gig fast pan vore Oer. Gru•
gothi,eti.k enan Lit Værlts hoplø ftet
\'endernes Side og fra de Dahskes,
derfor tjener De Dem selv bedst ved at købe del hos mig.
naar"llc fandt liejlirdeed-lil'ateri.
Gbnweld, Asser fligs.barltrOder
var blevet 9verfaldet uf vendiske
Sorovere - mellem ('akter op
jrulland, og elreelit 412 Ti rlY1 ' ikke
trfri.q Tiroder,
valle t.- vergiN.C.
Asser Rig:: render, Skjalm
[;/jorde. itu et 1,.-)g.over. til Venden
Og fik ile i en Del arejen-eder hhv..
de været rut 1. i Rampen, der hav-pr. m. 300.
de kostet lims II reeler i.itYk tit
derrr hinPrima amerikansk Kvalitet. 120 cm. bredt, hvid Bund .trzil"'lnd Skjalm.
de til 'Pnle., liv.iejeta \Taven tiler
med blaat Mønster.
spriell et op ea I dem, deres Tarme truklrei Trem og etmet orakel-en.; dein.
Valdemar den Sener. og Alii5;n1rin
• ved Victor Plastek.
1",11
-r•hrierne
Ung Tara
ug i hvert • kald den .Sideli'
tru i I cifre aldrig undre-dein rttadige
treistid. N'ar -Man part N'enderfog, log del gik [røreod; flirte han
'gik det tilbage.,
tierne l'ori
køber De altid billigst og _bedst hos
en e. han nær
Bagtroppen-, Fjenden. ll'oldie ,; der en
ved
13andslaning lod h:iti de andre
tale; indtil ban udtrykkeligt' blev
opfordret dl ni. sige sin 3Ienirsg.
Sart sagde lian dene og dermed var
Net'
Sagen som Dagel afgjort..
,
heurtepaa fin-hroplade med gJ.t'en
i ;len Mure [Lenet -- Heil mm
nyttet den som elhanilvanhen urtS'er 'Kampen, Mei; hat- hale sornr. -flere hf vore lærde Mener Itlit_bee
nyttet den s:uni Keininapcloetaer/ Pah denne Tid blev der gangjort Inde
ske vist tide
•Til Trods -for- stadige Prisstigninger er det lykkedes os at købe
]tiet:oppet' deltog'
sigelse limid.,
et Parti. gode Strømper til meget rimelige-Priser. •
i krigerisk- 1 fitandgrvareng, og den
*almindelige etnel-eviette. Mening
var ikke Alieabin ligegyldig: Men
natli vi ', enker Lem :11isaintie Tilhojeligited til al tage etsand i
med, sytes ilet dug naturlige at
at'. lem har brugt. Dk- rem til ai litu4ge SIS:: paa Fjenden
Moderne lyse og melerede Strømper til billige Priser.
Saxo ikke omtaler .delebe.med.
M.ineke def.. er
ivder. ikke

Qc4

Finests dansk Faisrlkst
Kg Poikkm-.

Mit Arighloj er altid del slub* og biNste,

Jens Hansen.

i fikst Mønstre og fine Kvaliteter lor De kuber andre Steder

No,■.dlaudets Handelshus,
BORNA er bedst og billigst
~MV

nom hr
llopholms ?Hei

Alle Mennesker•
s

Sengeudstyr og gardiner

Bornholms Vegetabil Margarine.
BORNA smager delikat.

Køb Tapeter nu.
I Allinge Papir. og Tapethandel ved

er

god

STRØMPER.

Svær og stærk Strømpe 0,88
Ekstra svær ulden do
1,80
Stærk dansk do
2,25
Fine engelske do
2,65

Nordlandets Handelshns.

11011

11,

aelltelør~~1~~~1

Arbejdstøj.
Vi har et velsorteret Lager i Arbejdsbenklæder, Jakker,
Bluser, Overals. Skjorter i Flonel, Zephyr og Dowlas, blaa
Kitler, hvide Benklæder og jakker, uldne Benklæder.
Prima bladt Maskintøj.
Alt i gode Kvaliteter og meget billige Priser.

Magasin du Nords Udsalg
ved

Victor Pianola,'

erigeucldtitr!
»e ke6er Silligst,
naar »e Rafler de Bedste Varer.
Vi fører kun solægte, fjertæt Nankin og Bolster
samt prima Fjer og Dun til billigste Dagspris.
Dyner syes og stoppes gratis.

9I.01anbe0 Onubelonø,

ganel Saxo Iltert han: uiirr~rfigc
alt, hvad der vedmanke -an'rorir
dre, rier ved eL eller andet er
kommet til at vække Nlisling hos
dem, de lutr pkitrira i, og easle-e--.
hvert Fald ser det lidt koldt ud
fra AhAaloUs Side. at
i
Testamente kun betænker Saxo
med at fritaee ham fur al betale
nogle Penge, 'han skylder. Det
kunde vel ieetikes, at det Ikke.har

Forlang at
vore Prøvebøger.
Vi har i Au Mønstre og Farver tor enhver Smag. Priser fra 0,35-3,00
Stort Udvalg i Friser og Borter.

Chr. Kofod.

\fu til cjoraaret
enbeteler

jeg enhver at købe Deres Klæder hos mig. Jeg har det

sterstk,

Udvalg og fører absolut de bedste Kv.ete r alle ganedate7t1-EA1Tr=
saa billig en Pris som ingen anden. Haat tages. For nsiagIlg Pazffing garanteres.
Stort Lager at Klæde, Hatte og Kasketter. De kan 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,
En Del Hatte Ira iljor sælges særlig billigt.

igste Priser,

91orManliffi kitutbe144aL

crote til Aeler og .1user
Jaar De bedst og billigst hos os.
Fine Mønstre fra 2,10 pr. m.

Nordlandets Handelshus.

~t'Absal-On behageligt at Være

skildret saa overvejende r;arn
Krigsmand i Sax9s :Værk, der var
bode:tnt til. at lree'ee rtgria -uden

for Landets Sera! ;er, rit dette -har
været ,inxo bekendt,, Itig at' han
derfor har -vogtet rig Ten' at gøre
Billedet 'Mere. kl■iker;tSk'N'ed
medtage Absalons pei'soalige Deltagellsc i IfisainleniTriget:
- A hf ti
maa tie have' et. 'Uth
gringrl:arit t for „f• ile ,iarlige Kampe med Vel-filerne, on. „Basi,11t
det ent
tr i K r.4.teelsrogef, l,
det bleV- ved Edhentlavn ("hoh:
mrrudeneg flavri") "Don •rehiglm
Havn hvIger- vi imellem niwærende
Tille -- K ongensgade, Nikk-daigg.
de -tig II,vbensgade: /Men peu den.
tue Tid tervdt en dy
rejst sig
med sin l'rmkirke i umeorende
Frederike-berggade Og sin l'favit
atteautele., mer Item;ert, pas

Absa.km.
itY(11,"

41,6.
liger. .
'
Ati.talun [tide, nar' Vemden
.. .foibent;ei; nittleelagi ,Dammark.
•" .
r,-c:: .T1 L'n n d ti 1.
-borg

BORNA giver lækkert Smørrebrød. j

Skolen.

Lysægte Fiona Tapeter. - Dansk Fabrikat.

.Yfansen.

BORNA

argorioe,

i! N

fremstille., behandles og opbevares, vil ganske uvilkaarligt forlang° dette højtins Produkt til eine Maaltider. - - Alle Forretninger i Allinge-andvig sælger

Bordvoksdug

Magasin du Nords Udsalg

hvor l e d

Gardiner
bedst og billigst i

Nordlandets Handelshus,

ffrifiotage, garn
og Stromper er det en Selvfølge at De Ingen Steder køber billigere
eller saa godt som hos mig, derfor skulde De I egen interesse købe hos
Mig, Desuden har jeg et pænt Udvalg i- Børnebeklædning.

,ens .fif anser,

•

21joletej i 211d og 2omuld.
og alle andre Vatrer i Melermael har vi et stort Lager al og sælger altid
billigere end de fleste.

,end Yianden

