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Udby Preastsgaard skal bevares og indrettes til et 
Gruntvig-Mulsum. 

Gruntvigs Barndomshjem 

Mai 

Oh, velkommen Maj I 
du evige Maj! 

du Barn som kan smile 
os trygge og glade 

med leende Sollys 
pas Bøgenes Blade 

du legende Pige 
f Skovstjernens Rige, 

der gør os til 
smilende Smaabenn som dul 

Med Bogfinkettær 
over duftende Jord, 

i leende Sollys, du meder os aller. 
VI harer din sollyse, 

barnlige Latter 
Stærenes Fløjten, 

i Srnaakilders Sprøjten, 
i Vearvindens Legen 

med Vindenes Løv. 

Med smilende Ord 
en Længsel som hor, 

du kommer med Sommerens 
solgyldne Kerte. 

Men Bagene strækker 
i bedende Smerte 

de bladløse Grene 
imod oig du ene.— 

Du gemmer dit Ansigt 
og græder i Sorg! 

Men kort er din Grand, 
du kender jo Rand 

Du smiler — 
da skyder paa Bøgenes Gene 

smaa Blade, ses lysegrønne, 
bløde og rene. 

Da ler du og traller, 
du smiler — ;eg kalder 

paa Saovsyre, Majblomst, 
Konval og Viol, 

Oh, glemmer vi ej 
vrid der teende Leg, 

at Hjerter var tungt, 
ja saa lunet al at græde! 

Du flytter i smilende, 
jublende Glæde 

ved Skovstjernens Redder 
de ameabitte Fødder 

og ler, mens du løber 
med trippende TIM. 

Vi følger din Vej, 
hvor du løber I Leg: 

Til Oliede, ttl Sollys 
og Dag du os døber. 

Vi lytter og ler, 
hvor du legende løber. 

I Baelekenes Reden, 
i tiradernes Hvislen, 

vi barer de smaabille, 
trippende Trin. 

Akt snart er du træl, 
skønt din Leg er aes let 

Du gemmer dig bort 
bag de SM*8 Anemoner 

og slumrer ens trygt 
under [legene* Kroner. 

Men hvem kali vel glemme 
din barnlige Stemme. 

Vi knæler I Tak 
for de evige Smil 

Tf ariettas Pedersen. 

I Efieraaret troadte en Komite 
sammen med det Formsal at søge 
Udby Priesiegaard, Gruntvigs Barn-
donishje.n, bevaret og indrettet til 
et Gruntvlg-Museum. Komiteen, 
hyls Formand er Provst Meinertsen 
I Mern, er nu saa langt fremme 
med Forarbejdet. at den træder al-
fenttigt frem med Anmodning om 
Pengemidler ill Planens Realisati-
om. 

Restaureringen og Indretningen 
al Museet kan gennemføres for ca. 
20,000 Kr., et ikke overvældende 
stolt Beløb til Bevaret! e af delte 
nationale Minde, 

Udby Præstegnard er ikke blot 
Oruntvigs Barndomshjem, men til-
lige en af Landets ældste og smuk-
keste Prrestegaarde. Den ligger i 
en hyggelig og gammeldags Lands-
by, en Mils Vej nord for Vording-
borg, omgivet at en meget anselig 
Have med prægtige Træer. Gen-
nem en lav Port kommer man ind 
paa den store Gaardsplads. De 
lange Sidelliaje kravler saa mor-
somt op ad den skru Gaardsplads 
og forbinder den gamle Lade med 
Stuehuset. Laden er den ældste 
og fra det 17. Aai hundrede. De 

radtleo og IEslol. 
Del havde hele Dagen' væsel et 

lorfrerriellgt Regnvejr, nu  v a r  det 
sfaael om, Solen var ved at  gaa 
ned i Flammer, Landskabet var 
rødt. - 	Dette sad en Padde og 
Salt pas. Den sad ked Siden af et 
dybt og bredt Hjalspor, som at 
Regnen var omdannet til en tie! 
lille Sø. Padden var helt væk, deri 
var blevet dybsindig, thi det gaar 
jo an for det, sum er stygt  el se 
pas det, som er smukt. Himlen 
var Ild, Dalene !undt om var Pur-
pur, Vandet rundt om var som et 

andre Fløje er noget yngre og 
noget er lavet om indvendig, men 
staar dog i det store og hele s.,m 
da Gruntvig var Barn, I Lænken 
mod Øst, ,Kapelkit Fløjcis", har 
Udvalget facet nogle Værelser over-
ladt til Indrettelse ni el Gruntvig-
Museum. 

Eli al Stuerne kaldes Grunivigs 
Stue, og det er muligt at det var 
her. Gruntvig boede som Kapel-
lan. Udenfor Vinduet etnar en Lind, 
som har faaet  Navn  efter den sto-
re  Fub.eupdrager. Sulte Hoved-
højen vender mod Syd. Fra denne 
gik I gamle Dage en lille Fløj ud 
i Haven, Og tier fødees Gruntvig 

1883. En Plade I Muren fortæl-
ler om, hvor denne Føj har starlet. 
Nede i Haven er der mange Min-
der fin Orunivigs Tid. Endnu staar 
f. Eks. Stubben at det gamle Æb-
leIrre, hvorunder han sad og „læ-
ste sum en Leg i sin Bogs. Det 
hele er indrammet af det herligste 
sjellandake Landskab med Bakker 
og Skove og bræmmet længst ude 
af Hav og Sund. 

Spejl; selv i Regnpytten, hvori 
Græs og Vejsnavs flød, kunde 
Padlen spejle sig. 

Fuglene sang, men færre og 
lerre, elteisom Dagen sank,  III 
sidst sang ingen Fugl mere. Lut-
len var stille, Vandet var stille. 
Padden rent glemte sig, deri glem-
le tit den var ræd, at den var styg, 
den bare sad og abirede ind 1 
Solnedgangen. Den syntes n1 Ting 
var saa velsignet, den selv ogsas. 

I all, som lever, ar der et Oen• 
ak il id  det es .ge. Intet jrø 	er sart 
frastødende, al ikke Lyset fra det 
høje nanr del, sommetider bundt, 
sommetider ømt. lagen Skabning 

91'141ATMel. ;$A4' lav eller 
uren 	dens øje  .  rummet dog 
Stjernernes Uendelighed, 

En Mand kom mimende, det var 
en Præst, læste I en Bønnebog. 
han saa først det stygge Dyr, da 
han satte sin P,id pas del og apral. 
Saa kom en ung Ret, hun her 
en Blomst ved B.srmen, hun blev 
saa skræmt al det stygge Dyr, at 
hun, uden at ville del,; lille sin 
Paraply pari Padden, og Paraplyen 
traf llge I  Dyrets erie  øje. 

Sas kom file Skoledrenge med 
klare, !ulme Ansigter. men gru-
somme var dr, 

SWedei  begynder  vi. Sylen 
rast den Vej, som hele Menne-
aireluden  har  gaser, lis OrOsonl-
hed op mod ILirmhjertighted. Dren-
genes øjne atraelede  al Sniattred, 
Leg  og Gerde. livet al dem hu-
d* tin Mor, gode Knnime, star, dr 
indaauchtle Lutret' med finske Lun-
ger, de var elsket, de var fri, de 
var glidel Hvad havde de sari an. 
det at Køre end at vege grusom-
me? Grusomme mod dem, sum 
var ulykkelige. Padden slæbte sig 
bort, saa hurtigt den kunde ; den 
vilde ned i Hulvejen og gemme 
sig. 

Men Drengene fik Øje pas den. 
„Isch, det ækle Dyr! Lad os slaa 
den ihjel! — Ja—a I' 	lo - 
far raske Drenge ler, naar de gør 
noget, som er ondt. De tik fat i 
en Kvist, som de spidsede, de 
vilde prøve at stikke Padden i  det 
øje, som vat saaret at Pigens Pa-
raply. De vilde bore Hullet større, 
de vilde same selve Saarel.  Aah, 
som det frydede dem! 

Det arme Dyr kunde Ikke skri-
ge, Blodet rendte af dels øje, 
Padden prøvede at komme væk, 
den havde jo Intet ondt gjort, den 
var bare styg Den ene Fod slæb-
te den efter sig, del ene øje hang 
ud af Hoveder, En af Drengene 
kom med et Stykke at en Skovl, 
og for hvert Paf han uanede al 
give Dyret, gav dette Slim Ira sig. 
.Se, hvor den saylerl' raabte  Dren-
gene. 

De prøvede, om de kunde lan-
ge den 1 en Løkke, Levet al et 
Skohaand; men Padden slap hver 
Gane  uden om Løkken. Nu tik 
den slæbt sig ned i Iljulsporpyiterr 
og  rodet op i Vandet, saa Dren-
gene ikke kunde se den. Den va-
skede Mennesker' Grusomhed af 
sig I skiddent Vand. Og disse 
Drenge, med Forser og Glæde i 
Kinderne, morede sig voldaorni, 
de snakkede alle pas en Gang. 
„Skal vi ikke finde en stor Sten 
og lade:den plumpe etter deni — 

Ja-- 	uldne de allesammen .  
Nogle  passede  pas,  hvor Pn hien 
var, andre løb eller en Sten og 
kom springende med den f — da 
de alle marine vige lit Side fur en 
Vogn, sum kom 111 Hukcjen. En 
tung Voi,n, trukket nt et gammelt 
halt Æsel. Og ikke halt alene, 
men magert og døvt og skrøbeligt 
i  alle Mandet. Dut bar to Kurve I 

TI. Skyttekreds 
begynder 'skydningen pas Ba• 
nets i 0.sker den 10. Maj Kl. 8. 

En 'ny i, Personers 

Bil udlejes. 
Charles Pedersens. 

Vognmand, Allinge. 

en T ■ re•- ■ lang  mier sin Ryg og trak 
elen 	Vogn tillige. V. jer' var 
Mød rif Regnen, Hjulene sank  1, 
det gav Stod paa Stød I Stænger-
ne, og hvert Sind gjorde ondt I 
.4:.,Ierit brudte Nørke, og Ildne«, 
Men ‘1,:i brød han sig ikke om, 
som drev pas Æslet. Der gamle, 
udslidte k.'eel gik som i en Sky 
al Pbakeilag og Randen. 

En at Drengene Nubre: „Vogn. 
hjulet Reer lige river deni 	Jal  
Det vilde de alle se pas. Men M.*. 
lel gik med  Hovedet  ludende mad 
Jorden og fa; øje pas Fedder', 
der juli tisk IL.iveilet op et Dyn-
det. 

Æslet 'molen smed*  til Pert-
den, og nu  syntes dit, som rim 
deri ene Stakkel vilde hjælpe den 
anden, for I  det  *emme bøjede 
Æstet ril Siden, det spændte 
med trin yderste Krak Der boids 
ham" cg der gjorde forfærdeligt 
ondt I Sasrene. Men Vognene 
Hjul blev halen peg tværs ud at 
Sporet, 

„Hvor  vil du hen?'  skreg Drl• 
venen og  slog Slag I Slag pas Æri,  
Ise. - 

Men Padden var helst! 
Og der stod Drengene. Hen, 

som havde taget Stenen, og som 
siden skrev drille, han kastede 
den langt fra sig, Thi Ira dit 
Uendelige oven over, som nu 
var mørkner, herte han tydeligt: 
— „Vær god!' - 

Victor Hugo. 

Oodsljeoesto og Mer, 
Søndag den 10.  Maj 

ingen Gudstjeneste i Allinge og 
St. Oie. 

Olsker Missionshus Kl. 3 og 
Allinge Missionshus KI. 7 

Anker Larsen, Gudhjem. 
Mandag Kl. 7,30 Foredrag med 

Lysbilleder i Olsker Missionshus 
og  l'Irsdag  Kt. 7,30 I Allinge Me. 

nighedshjern ved Diakonisse 
Elna Larsen. 

Sognepræsten er bortrejst Lør-
dag den 9. ilt Lørdag den 16. — 
Men bedes henvende sig til Klike-
Satigettle. 

Luthersk MiasiuiAlorening. 
St. Bededag Allinge Kl. 4,30. 

0, Thom aren. 
Søndag Tein KI 2. Allinge 4.30. 

C. Rønne. 

Metodist-Menigheden  Glistsidal). 
Søndag Onderfenrate KI, 4 Eftm. 

Søndagsskole KI. 2. 
Betiser ei hjertelig velkommen. 

Pastor Berger-Petersen 
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Badesvampe 
VnibLeN‘anape 
Tai■ ti,w%ampe 

Guluffiniarstaapc 
In■keskiltd. l'alibbeklade 

Pudgehand■ker 
'Fniulhørliger, Nectebarater 

Kramme 
Galvklarde, Karklude 

Vaiblcmbrifedicr al Gies  0  link 
Min‘irkotNte, Frjekotite 

Nknreborater. Gith.krablit.r. 
e  r. 
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Kom ■ 
og se 

mit store Lager 

af nye. solide 

CYKLER 

*flt i Mø. 
IR- 

Krogh -Hansen 

Klemensker. 

Klemensker Cementstøberi 
Tagateu. !: snaks og Urcc Nat-sten, Bor igangba•e 

Strktel§• tiraudrloge 1,E t ar. Ajlehrholderhlokke wtml an- 
k!le Cent viser. 	dang 	I e,  ries -- c 

A. Skov, Klemens St. 
Td. n 77. 

Blodmelassefoder 
anbefales som et fortrinligt Foder til Heste, Koer og Svin. 

Vi har rigeligt Lager al ny Sending og tilbyder til meget 

fordelagtige Priser. 

og 4:•roburtforretiting 

Senge-Udstyr 
Mort 11bnalg i bobbelt og enfelt '.)3rebbe `trit. 
$oliter og Zatin. 	 Mægte, robt  Og 
blaat Zonefatin.jer i forfrellige 	baltteter. 
VagettIttrreD i forirellige Mnaliteter i t;oinnlD 
og 	Ir.:11er‹. ell i si:11)1110nm. 

?lit til billige 	fifer 
)ceitt 11bDalg i Nfirlditer. 	

til nedsatte Priser, 

,end Xanden. 

aithefale i port libbalg og til billigfte Wifer. 
Miner betontals & $robiatforrenitng. 

?Ilt i ture og 
ubrorte 
	

P. C. Holm, 
laf, 

orrelfe, 
erpentin og 13eitc.;ler 

tøbeg bebft og billigft 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

3n4en behovet* mere 
at (Ida k\iarliQt rhxY Det hænder 

blot rosi vil bære faa floge at »eitpenbe fig tit 
mig, Da jeg »ar bet ftorfte Vager af fmrbiginebe 
fitøttluger i alle ',..".torrelfer og til 43rifer, 
ilte filiber manne , .-.'teber. = `23lobe klerrehatte 
»ar jeg, et bett en gro,.g-,  rager, font Miner folgt 
til langt tiaber ben alm. jzri:4, ba leg »ar turet 
fad helbig at fan et 13robelager otlerbraget. 
."--)e; mig ran Ze faa alt twab 	 an- 
gaar, eg i be flefte ill rlbe billigte enb anbre 
Z-teter. deg »ar ogfaa et fii4 Va: ,er tir !hele 
i De ti»efte Wionitre, font fait 	fnet eller SMdal 

for »bom bel viifter bet. 

j ens Xansen, 

lIROYAL" Koge-Chokolade 
„B E C A" Koge-Chokolade 

risr.riTiR DÅ i ist raaata ii 

Nheder i cjoraardat 
og dommerfrakker 

til Damer og  Berni er nu pas Lager i et stort og smukt 
Udvalg i møderne  Stoffer og fikse Faconer og til vore he• 
kendte rimelige Priser 

Frakker  i lyse  ng  mørke mønstrede Stoffer 
:så 	- i 4. 71 - 115 Kr. 

do 	prima  kulørte Klædes 3t; 46 • 85 • 85 • 120 Kr. 
do. 	ensfarvet kulørt Gabardine m. og ud Beenitning 

19 5.1 . 65 • 74 	82 • 105 Kr, 
do. 	ensfarvede Reps 76 • 82 • 100 Kt. 
do. 	lyse og mørke Covercoat 82 • 36  - 68  78  Kr. 
do. 	sort Gabardine 55 • 77 -  88 - 89 Kr. 
do. 	sort Klæde 41 - 69 - 72 • 79 • 83 	Kr. 

N11. Eltillrn %irøre Slorreillscr havea altid paa Lagf,r .  

Stort Lager i Pigefrakker. 

yi bar Pigefrakker part Lager i mange Faconer og 
Stoffer nR i et stort  P,Irvendvalg, alle Størrelser, ngsaa til 
ganske  smaa I til 2 Anr gl. til alle Priser fra gan,,ke billige 
til gode, prima Kvaliteter. 

)14*  Se vore Vinduer 44g: 
Se i Forretningen hvad vi tilbyder og hor vore Priser. 

Ingen Købetvang 

Magasin  du tiords Udsalg. 
ved Victor Planck. 

Køb Uldmousseliner 
i Magasin du Nords Udsalg. Ca. 75 forskellige Monstre haves paa 

Lager, foruden mange Farver i ensfarvede. 

Victor Ylancfi, Allinge. 

Mine gode bekendte amerikanske Overalls og Trojer i alle 

Storrelser baade til voksne og Bern. Prima blaa Molskindsben 

klæder og mange andre forskellige Arbejdsbenklæder. Trojer. Blu-

ser og Skjorter. Underbeklædning i Uld og Bomuld til voksne og 

Bern. 	Alt i mægtigt Udvalg til smaa Priser. 

Jens Hansen. 

4t4AGJISik 4k1611t5/1V 
NORD 	-1V0111)  

Nyheder 
i 

færdigsyede sorte og kulbrte uldne Kjoler. 
Ca. 150 Stk. færdige kjoler haves paa Lager i moderne, 

fikse Faomer, I, omstillet paa Magasin du Nords Systuer. 
Et stol t Farv udvalg forefindes al ensfarvede kulorte i Uld-

satin. Poplin.  Gabardine in. ni. Moderne ta3' nede, i  mange smukke 

Dessins, mdnstred i Uldcrepe•Mal ocain i sidste nye Monstre, hvide 

Ulde epe-Marocain mad sort Besætning. 	Ligeledes er en Del Uld- 

mousselinskjoler hjemkomne. Alle Stiirrelser haves paa Lager fra 

St. 36-50. 
Største Udvalg. - Billigste Priser. 

Magatdn du  Nords Udsalg 
ved Victor Planek, 

Malerl- og BIlledindram-
aIng udfe es  hurtigt og billigt. 
Største Lager I Rammellater, 
nyt  Lager er hjemkommet. 

Ovale Hammer  haves fra de. 
niindsre ni de  blerte. ha de bil-

,i010/111N4W^#11%" ii  ligale t.I de krieste, Mahogni og 
Guld, —  og Indramning I disse 

gratis. 
s. Chr. Dam, Møb&snedker, rr 

i stort tilvalg rit bedste Kvaliteter 
Ilegutraad  i alle 

Beddtr og Maakevider er paa La-
ger og sælges til helvdel;g ned-
satte Priser. —  Som, Holte og 
Skruer  i alle gangbare Mad. 

Virrktoj  til alle Slags Haand-
værk i stud Udval. Til Slibning 
al  Vrtiknaj feies Carborundum-
stene i  loisketlige Størrelser og 
Finhede,, dette er en Væddesten, 
dtr er uundværlig for Haand,,ær-
kere. 

lloyeredskaher 
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for eller senere, at De har Brug 

for en lille Annonce. Et Værelse 

eller en Lejlighed ledig, brugte 

Sager til Kiib eller Salg, Under- 

visning. Pension eller andet 	. 

Husk da, at Nordbornholms Uge-

blad har den største Udbredelse 

her paa Egnen og at det koster 

mindst At avertere i vort Blad 

udlejrs til ei;tre; 
Oharlee Jensen, 

Tlf. Rir 	Basiltitadganit1 

Se her! 	De boble [vakler i Arliejdsleje 
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BORNA MARGARINE 

er fin, frisk og velsmagende og giver 

LÆKKERT SMORREBROD 

•••••••••••• 

Gardiner! 
Vore nye Gardiner er nu hjemkommet og i'riserne 

paa disse er meget billige, da tie allerede er indkøbt i Sep-
tember i fjor. 

Enkeltbrede Gardiner fra 55 Ore 
Dobbeltbrede do. 	150 - 
Kulørte 	do. 	80 - 

Nordlandets Handelshus. 

Strømper. 
Sorte Bomuldsstromper fra 85 øre 
Svære Makostrømper fra 2,50 
Svære ribbede Strømper, meget stærke. 2 

Florstrørnper fra 2,35 
Svære danske Strømper 2,50 

91orblattbetc‘ 4)estbe1otW 

Senge-Udstyr. 
Det er klogt at forsyne sig med Sengeudstyr fra os, 

da vi kun fører gode Kvaliteter med Garanti for Farvægt-
hed og Fjertæthed. 

God Landfjer, meget fyldig 4 Kr. pr. kg 
Ekstra 	- 	 6 Kr. pr. kg 
Ande-Halvdun, meget blød og let 8,50 pr. kg. 
Stribet Bolster til Und&dyner 2,75 pr. m. 
Dobbeltbredt Dynesatin 5,50 pr. ro. 

åidste (riheder.  
.loteitoffer, ljel 111b.t.,"' 9.)ht.‘getiiier, 

og N./31)1111db, 
glatte, teeruebe 	moliftret.)e , toffer, eii43faroe1e 
,tofer i `.111oDefaroer til Zragter. •-< t:fe twriiebe 

tofer tit 43icrfferter og 	raffer. 

Zantefunterfiøtt I Mort Uhøflig 
'Mattafe 	Icebe (SSaharbine og moliftrebe 

fer. "--ibfte gtøeber i fiffe 91Zobefter meget hittigt 
Vujr ittiprerulterche gicinifraffer 

i prima meltot tit Zanier O ,,)errer. 

911essens Sne-2Idsalg 
ved efir. Olsen, Allinge 

(? ger ei .1:11, <̀," 	' 
• festeicek4eL 

r Citronvand. 

rEI,L 

Pris som Pi ås!.,-'sti 

•, 4„,„„.• 

En flink 11)igoi. 
1„,, [Iraks f..a T.-J(14(1s nas 

el at det bedefe 

tire 5/ 41^4Mti 

i merl smuk 

og 

øse. — 

Al %ening te 

wo,11 med ditto 

ffitraolo 	Podning 

Morsø Repolerings-Kodurer 
med 

Stor s'e.t-,1V,sv.1a,,,it 

, s'iNbt Stegeoi.n 

„ Krp'ate 

• Bradtp.r,d: 

5 Størrelser føres altid paa Lager --titajre venstre — 
Billige Priser --- Gammelt Støbegods tages i Bytte. 

Nordlandets Handelshus 

af Limerne og Sneglrbælg bedes venligst bestilt 

,i110111(11 Lefl PrOblirtfOrretlfillq, 

Porobolios 8paro- 	13allekasses 
Afdeling i Allinge 

: 10 12 og 2 4. 
Rent en af Isidsf.tld er paA: 

3 'Ion nedre.' 	 .1,5 pst. p. 11. 
Int ih-ligy Spor., In Il ••• ■■ • k nar -I 	• 

En 1 111 	 ,e 	 n 
I 1:011"11111rVIINI./111.111.111 n g Ir at 	 :11,3 
h vort I Pro,  to I v, h id 411 2,3 pel. 

	■111.1~Inerffir 	 

Alle Mennesker, 

MI SSFNS bekendte prima hvide og:edenbenstarvede 

Gardintøler al tvundet tiara i sneget stort og rigt 

Mønsterndvalg i enkel og (lobbe} Bredde. 

Stres, afpassede i Metertnaal. 

Rister af Gardintøjer. 

4!.1.• 41,4 lig 

• P 	lk ts; 1 ni, • ••.' 

• 
Pir 	'Q 

*'(ft 	* 

• 
• g 

* 
.3. .4  k * 

ø 

Hvide. ecril. kulede, 

gardintejer 
fra Messens egen Fabrik 

seer. lusen, 
Allinge, Telefon IH 

(!, 

som 1:1r set, hvorledwi 

Bornholms hoolibilNargarine 
fremstilles, behandles og opbevares, vil ganske uvil-
kaari.‘t forlange dette højfint Produkt til sine Mael. 

- Alle Forretninger i Allinge-Sandvig sælger 

8ornho4ns Vewetabii Margarine. 

efir. Asen, messen. 

skinke flaske,. 
m. Cizi/d-ftk 

Dæk og3langer 
r,a,nt ale Cyrt,ede:e ilsøs pa.: 
Lager. Priselie er billige. 

Mit Cyldevirrkated bringes i 
renlig Elindring. 

317 e gitnefi. 

NT3r t 
stort Lager af 

moderne 

Barnevogne 
9 'Nu t 

Lege-& Dukkevogn 

til yderst billige Priser 

• 

rogli=Hanse n 
Cykleforretningen 

Klemensker. 

Kaalroer. 
4phiekartnt1er 

Sre: 
byd 0. , el. 

• Clisarleu kjolter. 
TIL klinge 103r 

Stehnoaerplanter 
S • T. 'T 	 niarie 

anKfale,. 
blartner iiindarrea, 

Te 	T 	 Cif! x 

G id,  endte 

,,Katteøjneir 
5441 alle Cykler torsyees mel tnt 

Pr-P.1 	250 —'301 
- 4,00 --- alt efter behag hos 

c. Sruncli. 
c 

Cykler 

No er 
Tilen 

•tts'e til 
at kohe 

Nye Cy: er. -- M t I. 	r ti,,in- 
plrite.et At de bcdste Mitrker tit 
Ir eAct blitlige 

Cykleittindli r 

977. e. Sruncfi. 

It« Skole. 
........4•■•••••■••■■•■•■•■■•••••■• 

Hattelakker 
i olk 

J. B. Larsen. 



.1(gningsartilder. 
±1:rcebber, sviaitrer, Zomitter, &ment, :tagvn, 

@lai.ferebe 2ervor, Probber og &'7,..1.1iitetritg. 
rticv og Volte 

:.,;-)mtgler og tl(l'ing. 
agoitiblier >J41 €:‘tgliwiliblier 

altbefale til biltigitc 4.rijer. 

»uge itolonialz og 43roburtforretolug. 

Nyheder 
i fine rnodnrne Kjoler 

Stort Udvalg 

teessens Sne-dalsalg 
CÆr. 

Traadvæv 
til Indhegning af 1-lønsegaarde o lign, haves paa Lager i 
alle Dimensioner og sælges billigst i 

%HINK Rateutal= og $robuftforretulog. 

LOICT99  

Fyldte Chokolader 
„A L B A" Spise-Chokolade 

,/4.NKER" Cacao kun f 'Is kg Pakker 
rfNFN"!. r: DANSK FABRIKAT i 

Ktsreplan. 
Rønne-Allinge 

:..W Jernbane. 

Søguilili« e 
filaaae--nand via 

•1 

Rønne 8,25 2,00 b,10 
Nyker 8,42 2,18 6,29 
Klemens 8,55 2,33 6,46 
Re 9,11 2,49 7,02 
Tein 9.26 3,04 7,19 
Allinge 9,37 3,17 7,32 
Sandvig 9,45 3,25 7,40 

lameAveg-illaname 

.) 	t) 	*) 
Sandvig 10,00 11,20 4.25 8,00 
Allinge 10,013 11,28 4,33 1%,08 
Tein 10,18 11,39 4,43 8,19 
Re 10,34 11,56 4,59 8,36 
Klemens 10,53 12.15 5,18 8,56 
Nyker 11,05 12,28 5.30 9,10 
Ramle 11,25 12,50 5,50 9,30 

Søn- og Helligdage. 
Rase-(læids Is 

Ft., Rønne 
- Nyker 

Klemensker 
Rø 
Tein 
Allinge 
Sandvig 

filientisife-Rierine 

Fra Sandvig 	10,05 6.00 
- Allinge 	10.12 6.07 
- Teln 	10,21 6,16 
• Rø 	 10,36 
- Klemensker 10,51 
- Nykar 	11,01 

6,30 
6,46 
6,56 

- Rønne 	11,20 7,15 

1) Løber Mandlig Onsdag Lerdag 
t) Løber Tiradeg Torsdag Fredag. 

Erindringsliste 

8,25 
8,42 
8,55 
9,10 
9,23 
9,33 
9,40 

12,45 
1,02 
1,15 
1,30 
1.42 
1,53 
2,00 

7,40 
7,57 
8 10 
8,25 
8,38 
8,48 
8,55 

9,12 
9,2s 
9,31 
9,45 

10 01 
10,11 
10,3(1 

I Allinge ønskes straks eller le-
fere, 

Inger llingatassen, 
thvt..rs 1 iotel. 

Fra Dags Dato lim jeg anhtiet 

el Skomenrisled 
ved Itu Nt. ug anbefale( mig 
[levie I hl de arrede Kunder. 

H. Olsen. 

Biler udlejes. 
(Il 7 Pers. og 12 Pers.) 

Al LastblIkerael besørges. 

Frank Holm, Allinge, 
Til. 133. 

2iografen. 
Seudag den 10. Maj Kl. 8 

!Idols Bare 
Drama i 8 Akter al Rex Beach. 

Bern bar ik<e Adgang til denne 
Forestilling. 

•••••••••••••••• 

EI priperl [udlud Ywreise 

Olsker 
SYGEKASSE 

altraider ekstraordinær G..nera,for. 
samling Lørdag den 16. Baj 
Kl. 7 Eftm. i Olsker Forsamlings. 
hus. Dagsorden er Vedtagelse al 
Forhøjelsen at Dagpenge undt.( 
Sygdom samt Forslag om Al yde 
Kredsformændene en Godtgørelse 
af 40 fa:e pr. Medlem for et mod. 
tage Kontingentet, og Revisorerne 
Honorar for Revisionen. 

Hvis Generalforsamlingen ikke 
er beslutningsdygng vil en ny Ge-
nerallmsanding pave afholdt uww. 
detbart ener deo første. 

Bestyrelsen. 

Egetræs Buffet 
nied Skab til Salg. 

Bladets korii,r anviser. 

Re, 
Tyreforening 

atholder ordinær Generalforsamling 
i Ro Alholdsholet Mandag den 18. 
Maj Kt. 7, -- Medlemmer! e bør 
mede fuldtallig op. 

P. B. V.  

Axel Jensen. 

A llingeSamlvig 
Ungdomsforening 
afholder Nedlenorbal Søndag 
den 10 	KI, 8 paj. crihniett. 
sena Sal. 

Medlemskort skal knevlers. 
Bestyrelsen. 

Vore Uldmouseliner 
er hjemkomne i fikse Mønstre og stort Udvalg 

Billige Priser. - Se Vinduerne. 

Nordlandets Handelshus. 

Klemens ffaskinsnedfieri 
Tlf. n. 13 - og 8avvierfi - Tlf. n. 13. 

enbetaler Havemøbler ug Fingertænger. 
F:Lakermaskiner, god Kotistruktion (udIar.nes gerne i Prø‘c): 
Toirn I ler, lette og pr. {diske. 	K Itrdesknhe og Kommoder. 
Et Parti Senge fra 30 Kr. Hele So.eværelses- og Spisestuemøblement 

leveres med kort Friet. Et Pa,t1 Stole fra 10,50 Kr. 
Brandstiger, Bygningstommer, Lægter, Brædder nr. m., 

alt i bedste Forarbejdning. 

L. Pihl, Klemensker. 

Itorgmest.rknntnret 2 • 4 Hflm. 
Denipakit-selneditionen. 'aben ved Ski-

benes Ankomst og Afgang Tirsdag 
ng Fredag Eiler in 	 og 

aJ« l'Or M. 

Distriktslægen 8-9 og 2-3. 
Folkebogsamlingen (Borgerskolen I Sal( 

Læsestuen: Sognedage fra 5-9 Eftm. 
Udiaan Mandag og Fredag 7-8, 

samt Tirsdag 3-4. 
Hjælpekassen Formid. 0.1 hurtigren. 

Kasserer Snedker Chr. Lind, Sandvig. 
Jernbanest er aaben for Gods 8-12, 2.6 
Klemens Jernbanestation do. 
Kæmnerkontoret 10 11 og 2 4 
Lampe. tf Diskontobanken 2 -4 Ehm. 
Postkontoret: Søgnedage 9-12 og 2-6 
Skandinavien-Amerikalinien: 

Agent Otto Gornitzka, 
Sognepræsten Tirsdag og Fredag 6-7. 
Sparekassen 10-12 og 2-4. 
Stempetlilial i Sparekassen. 10-12, 2-4 

Branddirektøren do. 
Stats,"stelten for 1.ivsforsikring ved Chr 

1_,Ilbe:1, Messe,. Kontortid 1-4 Em 
TelegraNtalionen 9--I2 og 2 6 
Tolelk»ndri 8-12 Form, 2-8 Etterm. 

$
eger De en Pige, en Karl 
eller en Dreng, eller mang-
ler n.. en Svend eller Lær. 

Ung er. Vodermester eller an 
den Ntediiireip, not Le anetest aver 
lyre i Nord-Bornholms Ugeblad 
der hver Fredag bringes direkte ind 
c. 180() Hjem og læser, af Min godt 
soni hvert eneste Tyende En An• 
fonte bet 1 Bladet vil derfor Isa 
godt sortt altid bringe el tilfreds 
stillende Resu ltat. 

Nyre bornholmske Spegesild 
fede ~vrikke spegesild, 

raltitørret Kllpfink 	alrig.i•ri ekstra Winther 

ordlandei liandeishus. 

(Todo Blandinger ilavegnesfra 
.4111e Sluge Resefrer, kenalrabi Turnips, 

Bestem*, Rødbeder eg Iliarbre•fe. 

Aldeles paalidelige Kvaliteter sælges 

Nordlandets Handelshus, 

igle Liooleillogire III Tagene 
sælges i hele, halve og kvarte Tønder samt i Blikdunke og 
løs Vægt meget billigt. Tønderne til 1.aans. 

Alle olierevne Farver i Dasser sælges 

Nordlandets Handelshus. 

Vi har Lager af bedste Sorter 

Tørrede Abrikoser og Fersken, 
do. Æbler. Store amk. Blommer 

Store blaa og smaa Bageri Rosiner 
Ekstra Blandinger med 

' Abrikos og ' Fersken. 
do. al Abrikos, Fersken, 

Blommer og Æbler. 
Udsøgte Frugter af alle Slags i org. Pakker 

Vi sælger til de laveste Priser. 

Nordlandets Handelshus. 

  

Frott Ft lille Parti 

 

  

  

længe Forraad haves for kun 2 Kr. pr. m. sælges 3811 

 

      

    

NnbekNbus 

      

      

Andeg til Salg. 
Chr. Olsen, Messen, Allinge. 

Bestil Peres Tryksager i Allinge Bogtrykkeri 

Aucrter i Nordboroholms !Witt 
Billigtete Annoncepris. Lames overalt paa Nordlandet 


