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f4gtar t et letel at i7tler 

en alle filene I Atnage.istandelg, 

Mester. netekee, et. og Ittereseaste4se. 

den mærkelige Følelse al at ar. 

bejds t Pagt med Naturen — den 
samme Følelse man kan have, 
near man holder en Rorpind og 
Balden for eu Storm stryger hen 
over Bølgerne. Vindens Retning 
og Sejlenes Stilling, det  er den 
Pagt, der bestemmer, hvor Balden 
gear hen, og Pagten er sluttet med 
del største  1 Verden. Stalden er 
det ogsea, near man pløjer, Til-
skueren, der gear bag ved, bliver 
ked af det Inden frelste Omgang 
er forbi, men han, der holder Plo-
ven, han der ser Jorden vælte sig 
over, som den gør for de moderne 
Plove, eller sno sig lang og sam-
menhængende, som den gør tor 
de gamle — han bliver aldrig kul 
et del, for ham gear Dagene aren 
Timer, og han finder Guldhornene. 
Jrg ved det baade fra mig relv og 
andre. Hvad skulde der ellers være 
for el mærkeligt Trylleri, der fik 
de unge kvindelige Landvæsens-
elever til i Foraaret 1922 al gas 
Dag efter Dag. vande til Skinder. 
Fure op og Fure ned, syngende 
af fuld  Hals, mens Vandet este ned 
i Spande og Stormen klaskede 
med de vande Dragter? 

Der er noget ved Ploven, noget 
med Sang og gode Tanker, der 
kommer og gear, noget med Lær-
ker, der slaar stille hajt oppe !Luf-
ten, og Muger, der tegner Furen 
med hvid Kontur, som et langt 
Bælle, der snor sig efter Ploven, 
op og ned, 

For Resten, siden vi taler om 
Maager, mur vil jeg fortælle en Hi-
en-41e med en Morel 1, eller rettere 

sagt med to. 
Der var paa en Herregaard ovre 

i Jylland en Karl, der var ivrig 

Jæger — i alt Fald var det hans 

største Lyst at skyde noget levende 
og se det falde og bagefter ligge 
dalt I hans Herind. Naar den 
Slags Ting gaer ud over Dyr, ane 

smiler vi, men gear det ud over 

Mennesker, saa hænger si Forbry-

ee.eu. 
Denne Karl gik ogsaa og plej-

ede. men ikke n ed et glad Sind, 
og derfor fandt han ingen Guld-
horn, men ban fandt noget andet 
Han fandt en ustyrlig Lyst til at 

skyde de Maager, der fløj beeelier 
Ploven, og undertiden var hen sen 

nær, at han næsten kunde glem 
dem. En Morgen es han Bøssers 
med udi Marken, og midt i en 
Fure vendte leer sig hurtig om og 
skod nid i Mangeflokken. 
barslede flere og dræbte en, men 

Cr sart glad, skønt mit Ideer er i Hellerne blev bange for Skudet og 

Fraal, og jeg snart skal herfra,' 	løb med heade barn og Ploven. 

- Siden dee Gang har jeg ganel 	Telluren havde han om Livet, 
Dag efter Dag og Uge etter Uge og da Hestene strammede til, kunde 
bag Ploven, og efiertreanden for-  han ikke komme ud al den, men 
stod jeg, hvad Bedstefader mente blev slæbt med. Ploven hoppede 

k.... med, at man kan linde {toldhorn, benover Geesmarken og Tarme 
13: 'mer man pløjer med et glad Sind Gang paa Gang Manden, der slæbte 
rd. og et vaagent fedje. Sea et der bagefter, og da Hestene standsede 

.intet, der forstyrrer, og saa gør var Manden død. 
sit Arbejle godt og man fin- 	Den, der havde budt Maager- 

der mange lorekellige Ting; en god nes Tillid -- er. Tillid med Åer-

.:el:lernvittightd, Glæde over Livet og hundreders Hævd — han havde 
• 

April. 
—0—  

Naar den smelter, Sneen, 
1 min Have, 

og Erantis møder mig ved 
Ger deetave, 

og en dristig Sol etsar op 
al Vintergrave 

a  og gør salig alle Knoppers Visende, 
er det, som om Lullen var 

Utide Aaude. 

Neer min Fod i Mulde trætter 
Mærker, 

og en sagte Søndenvind finstæreer 
Saneee fra de første glade Lærker, 
er det som jeg skulde stige  - 

stige 
syngende til Himmeriges Rige. 

Knud Wilnaledt. 

Foraarspiojuing. 
--o— 

Min Bedstelader lærte mig at 
pleje, de jeg var 8 Aar. Vr gik 
sammen, han og jeg, og jeg holdt 
ham i Høanden, mens jeg bar el 
TrIllebaand over Skulderen. Det 
kunde ikke bruges inde paa Mar-
kerne. hvor vi gik. Mens en Karl 

blev sendt hjem med en Besked, 
lod Bedstelader mig prøve at styre 
Ploven, og han gik ved Siden tit 
og korte Hestene. 

,,Hvorfor skal jeg lære det, Bad-
stelader, det bar man jo Karle ter?' 

Jeg havde altid syntes,  at det 
rnaatte være neget at det kedelig-
ste, der var til, at gaa Fure op og 
Fure ned bag en P,ov. 

Den, der pløjer, kan tinde Guld-
horn', svarede han og tog et rask 
Tag i Plo%en, der var ved ar glide 
ud al Furen. 

- saa 	han ni , g  nm 
Mrneeu, efter gryr og plejede nede 
i ti,:esvig, og torn pludselig plej-
e. e e Ouldhons op, som havde 
ligger i Jorden I Tusinde Aar. 

„Tror du, der er flere, Bedste-
fader ?" 

„Je" sagde bett, _Enhver, der 
leajer med et glad Sind og van-
geni Blik, kan finde Guldhorn.' 

„Har du ogsaa !tredel et, Bi d-
siefeder 

,Ja jeg har, nen Dreng, jeg 
bedt der, da jeg var ung, og har 
teint det skim]. Det er derfor jeg  

read sin Dom, og  deri ligger Mo-
oden;  men der er en til. —  Jeg 
forbyder altid  mine Elever at have 
Tømmen om Livet.  De holder lige 
eau godt, near den ligger om ven-
stre  Sknlder og  gear ekrast ned 
under højre  Arm — og saa er den 
let at befri sig for, hvis det skulde 
blive nødvendigt. 

H- C. Andersen 

Der hænger en udstoppet Mange 
i mit Kontor, Det er den, Katten 
skød. Den har Vingerne  bredt 

Sageties som den havde det 
den Forneradag for  mange Aar 
siden. 

Sne fogden 
i .Landmandens. 

hed, hent:Angst Ion Sygdom, hane 
store Searharhed osv.  Der danner 

sig Myter om hent Liv. Smulen 
per det de fleste Genier, Noget 
af del er sandt, andet Tildigtning. 
Men I tit Elysium kan K C. An-
dersen roligt smile ad alle dine 
Segn og Myter om hene Perlon 
og hane Liv; thi el atter fast, at 

hos alle danske mærkes det som 

nar en blid og venlig Herind 

griber dem om Hjertet,  nul  1-1. C. 
Andersens Navn nævnes. Det er 
Minderne fra deres Barndoms tyk-
kellge og fredfyldte Stunder, da 
de uforgængelige Eventyr  tabe de. 

res smukke (rir kinge Sprog re de• 

res Sind. 

Fra fjerne Lande : 

Kanton - en forvandlet By, —0_ 
For den rejsende har Kanton, 

denne den mest ..kinesiske"  at  elle 

det hieenelske Riges 
altid været el at de mærkeligste 
S.eder paa Jorden. Lige indtil tur 

ganske nylig saa Udlændinge tan 
godt som aldrig noget til Byens 
kube. I Varhundreder er denne By 

praktisk talt forblevet uforandret i 

Udseende som I Karakter 	en uhy- 

re Bikube al menneskelig Virksom-

hed, lige saa indeklemt af Fortidens 

Vaner og Skikke som af de mæg-
tige Mure, der pas alle Suler om-

gav den indre By. 
Desto mere forbavsende er det 

for en Fremmed, der atter gæster 

Kanton, at se den vidunderlige 

Forandring, som denne By har 
undergaaer blot i Løbet al de sid-

ste 5 Aar, saavel i Udsende som 
med Hensyn til Befolkningens Op-
træden og Trenkemaade. For den, 

der har set Kanton for 20 Air 

siden, er Forandringen en fuld-

stændig Aebenbaring. 

Kanton var en By,  saa tætpak-

ket al Mennesker, at der næppe 

er Plads for Indbyggerne til at be-

væge sig Gaderne var smalle Sil-
er, som ikke lod sig betterde af 
Køretøjer. Bygningerne var lave 
— sjældent mere end een eller to 
Etager. Befolkningen var fanatisk 

og bundet til sine same gammel-
dags Sæder og Skikke. Et tusind 
Templer prydede Byen og opret-
holdt den ældgamle filosofiske og 

religiøse Tro. 
Næsten pas et øjeblik er ell 

dette bleven lorvendlet, ng i Dag 

ligner Kanton en europæisk Stor-
by med brede Gader ug høje Beg-
ninger, genneruktydset af trutten-
de Automobiler og oni Natten 
etraateriele at elektrisk, Lys. Alle 

Templer, paa tan nær, er borte, 

Afgudsbillederne og Mumie er 
nedrevne. Den moderne Tendens 
er synlig overalt -- I det smerte, 
khakiklredle Politi, som sildig !ni-
gerer ved Aftrækkeren pair Martser-

Pletolen, i det indre Arrangement 
af Butikkerne cg i de udstillede 

Danmarks Eventyrdigter inbilerer 

Man plejer ellers ikke at feste paa 120 Aars Dagen for store 
Mænds Indtræden i denne Verden, men i Odense har man dog Ikke 
villet lade 120 Aars Dagen kir H. C Andersens Fødsel gaa stille hen, 

og en Borgerkomite har derfor lavet Fest i den Anledning. 
Nu er H. C. Andersen jo uden Sammenligning vort Lands ene-

ste virkelige berømte Digter, sad det kan vel forsvares al lejre hans 
Minde saa hyppigt som der overhovedet kan findea Lejlighed dertil -

saa meget mere som vi sidste Sommer hørte haarde Ord at ee japansk 

H. C. Andersen-Dyrker for vor tilsyneladende Ligegyldighed overfor 
den store Eventyrdigters Minde, Men der er jo i Aar yderligere Grund 

for alensehorgerne  til at holde fast ved deres berømte Bysbarn, idet 
nyere H. C. Andersen Forskere i den sidste Tid er begyndt at pille 

ved den afdøde Dieters Fødehus I Odense. De paastaar rent ud sagt, 

at Digteren ikke er født der, og maaske —  ingen ved noget — slet 

ikke født i Fyns Hovedstad. Sagnet herom er maaske kun et skøre 

Eventyr. Men rent bortset  fra om han er fedt eller ikke [ødt i Odense, 

saa etaer det dog last, at han har hall sit Barndomshjem der og havde 
sine tidligste Minder fra denne By — og (stene det turde vel være til-
strækkeligt til at- fea enhver Odenseborgers Hjerte ti] at banke af Stolt-
hed hver Gane, Talen er om H. C. Andersen. 

Isreer Eventyr for Ven Jerieliaus Bortt. 

Det er ikke Herraigreri her at fortælle Digterene Liva Eventyr. 
Det har han selv gjort, og det er senere gjort eaa ofte, ja, det hører 
jo med id ens Skalekundskeber, sart det kender dr fleste at os. Han 
var et Fattigbarn, der havde lenet Geniets Guddornsienve. Han sled 
sig selv frem, oplevede et helt Folks Taknemlighed og kunde gas i 

Graven sone Konterensraed "og højt hædret. Den 2. April 1805 fødtes 
han, den 4. August 1875 døde han, ligesom Oetertelieger, kort efter at 

han havde fejret sin 70 Aars Fødselsdag. 
Der gear Sagn om hane Særheder, lians rasende Forfængelig- 



En Dreng, 
14-15 Aar søges til 1. Maj. 

Stenby gaard, Ro. 

Rugeæg 
af brune hellenere sælges a 25 Ø. 

Skoveholm 1 Olsker 

En yngre Karl 
kan til 1, Maj  fra Plads paa 

Eindeagaard. 

En Karl 
køn las Plads ril 1. Mej pen 

Ilandmtadgaued 1 Ru. 

Rosenkartofler 
er til Salgs 

Chr. Mogensen Tein. 
Tit. 106. 

Klemensker illoo kors 
Mandag  deit 6. April Ke 7.30 

taler G. Jørgensen og Fru Morten-
sen i Missionshuset. Streegtorke-
Irer medvirker. Korn ug borl 

Rugeæg 
at 11;. P1. 	fans a 20 Cl. Stk 

4-irons 011,  Olsker. 

Flere Hundrede Ratle 
er  nu  hjemkommet - fra de bil-
ligste ni de mest elegante - bande 
Indenlundshe og udenl. Modeller. 
Konfirmationallatte  tre 5 Kr. 

Thora Pedersens 
liodeforretning. 

ALLINGE. 
Nogle unge Mennesker antages 

som Pensionærer, Bladets Kurator 
anviser. 

,, 1111511111111L1 lllllll 13111It lllllllll 

Pris som 
,,„„. 

En Fodermester 
ag en Pige  kan fad Plads I. Maj 

paa tlitileguard I  Rd. 

15-16-aars Dreng 
som vil passe Kreaturer og malke 
søges I. Maj. 

Schow, liarnmershus. 

RUGE-ÆG 
al hvide Wyandoltea søalges. 

issø Ole Stk. 
IL Chr. Haremmets', 

Rosang pr. Rø 

En Dreng 
el. yngre Karl kan Isa Plads Straks 
eller 1. Mie 

Riaegaard, Olsker, 

Til iste Maj 
søges en yngre Medhjælper lamt 
en Fodermester  paa 

Væv e rgaard, Olsker 
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Hotel 'URIN 
atibner I. April. 

Sophie Holm. 

Rs5 

b loRirollortm `åg, Dee er I Løbet al las Aet 

biede* an Rel.isleresn s.-avel i 

%os 1 Skind- 
- 0.adelivea i Karriol/ var tidligere 

41 Pii*t tarogiteride Misse. De Iran-
:Et Geder ves overevemmet al en 
Flod at Mennesker, de' var tvur-

: gel til at bevæge sig langsomt 
uf Mangel oaa Plads. Ale gik til 
POds, undinen Mandarinerne og 
Udlændinge. som blev banet i Bæ-
resiol el Kulier, der stadig ureelle 
skrige op for at skalle sig Plads,  
Nuar en esaden Bærestol korn fur. 
bi, veg de spadserende Ill Side 
for at give Plads, og neer to Bæ-
restole mødres, styrtede Fodgaen-  

gerne ind i de nærmesle Butikker 

I L,  for al undgaa at blive rendt over 
Ende. Skarer af nøgne Kulier, kun  

forsynet med et lille Klæde foran, [ 
-• var uafladelig paa Vandring, bre-
' rende Varer paa lange Stænger, 
r. tetabende og svedende. Larmen 

var i det hele taget frygtelig, da 
je• der - foruden Kuliernes Skuml 
'- hørtes Raab og Skrig Ira de 

F . handlende foran Butikkerne, Larm 
at Trommer, Rub fra Clarlesteiger- 
ne, Ringning fra Tempelklokkerne 

i og Musik indefra Husene. 1 de 

i
l'.  mere beiterdede Gader herskede 

1' 
der et evigt Tusmørke som Følge 

E - af de uralege Sedie, som sink 
ir tværs orer Gaden eller ragede op 
. I Lufren. En Kineserforretning re-[ 

klarecrer ved Hjælp af en flad 
e  Bjælke. som enten rager ud over 

Gaden eller er anbragt højt oven-
over Butikken, og hvorrea stiar 
male] Forrelningeee Neve ni. 13 an-
erien i skrigende Farve,. alle For-
retninger var :talere ud imod Gaden, 
og dekorerede med store lakerede 
eller forgyldte Udskæringer. be-
hængt med Silke, der var malet I 
lyse Farver og udstyret med hi-
storiske Bilieder eller Citater paa 
store Ruller. Farver var der over 
alt, dæmpet til en fuldkommen 
Harmoni al det evigt herskende 
Tusmørke, dog her og der overgydt 
af Solens &Teater til luende Flam-
mer af barbarisk Skønhed. 

Hvert Haandværk havde sin Ga-
de; Skomagerne havde en lang 
Smøge for sig, Boghandlerne en 
anden, Elfenben- og Træskærere 
en tredie o. s. fr. Der var Alde-
linger for Viftemagere, for Tilvir-
kere al Gudebilleder, for Hatte og 
Parap:yrnaeere, for Sølv- og Guld-
smede, lur Poicelbensbutikeer ug 
Ligkisieforreininger, for Pengehan-
del efe.  Der  var Restauranter og 
Thefo-retninger, Slagterboder, hvor 
der solgtes Kadavere af Hunde og 
Slanger 1.4 Peinschnit Citere og af 
Katte og Rotter for de letrige. 
Høns, Ænder og Fisk, ras og 
kogle, var udstiller i Tusindvis 
emmen med Myrrader al andre 
Førne,lentreder, som efterspørges 
a! en Befolkning paa to Millioner 
Mennesker. 

Kanton var, og er endnu, i 
udpræget Cr ad en Floden:es By. 
Paa disse flyder der en Mangtol-
dighed af Fartøjer. Den Kineser, 
der I disse Egne ejer tri Band, 
lever paa deri med Kone og Børn 
og Børn sammen med mandlige 
og kvindelige Tjenere - alt efir 
hene, Forhold. For hver arbeels- 

!.• dygbg Mand pas en Bud, findes 
.. et halv' Dusin Kvinder og Børn, 
,:.. 

 
0$ del  er typisk for Orienten, et 

',;-:. Manden eksl udføre del meste al 
'e Arbejdet ved Aererne. 
,-. 
	

Det er el Mysterium, hvad en 
:,. bel Del at Bladfolkene lever al, 
..' ilet de Lægger op I maanedsvis  

ledert af røre sig til noget og lever 

F-.,  dog højt al del frugtbare Lands 
le redt. Muligheden er, at Famillene 
'-'..,.Ove.eboved er en Røver med hem- 

•Sret&fige Indtægtskilder. I det hele 
:løgl  er det utroligt, hvad der  gaar  
.4 Smug i Kina. I Intet Land i 
.:%rdere rører der sig et  snedant  
• tiv ,onder Overfladen" sem her, . 	. 

Det meste el, hvid der forevist 1 
Befolawneens Dybder. laster Ikke 

at se 12,ager s Lys 	Del siges og 
er tusket rs,edær.igt. at Kantons 
.flydende" Befolkning gear op til 
en kvart Millitm Sjæle. 

I 1918 begyndte Rekonstruktions-
arbejdet. De gamle Mure, som om-
gav det tæl befolkede Rye/otium. 
blev level ned, og I deres Sted 
blev der anlagt en bred Boulevard 
omkring hele Byen. Efter delte 
Arbejde blev der foretaget Ekspro- 
priationer t elm Stil af S u 	a t- 
Sens militære Styre 	trods de 
heftigste Protester -- og el Net al 
Hovedirafikaarer blev udlagt. Hvor 
de eksisterende Gader biet var 6 - 
8 Fod fik men nu Gader 70 -100 
Fod brede. Til Gengæld for de 
Arealer, der blev inddraget til de 
nye Gader, rejste Bygningerne 
langs disse sig I Vejret til fem, 
seks og syv, ja lige op til tretten 
Etagers Højde. Hele dette Arbejde 
er som sagt udført I Løbet al fem 
Aar, og at en By, der her været 
brandskattet til det yderste af en 
hel Række militære Magthavere - 
Kina man uden Tvivl være et 
meget rigt Laud. 

tititoncer til iurfte 
maa 	titlebitiafi af 

,s";)elliabageite bete ind-
kimet feiteft 

gudsli000sto q klor. 
Søndag den 5. April 

St. Ols Palmesøndag Kl. 9,30 
Konfirmation. 

Allinge Ingen Gudstjeneste 
Kl. 3 i Sandvig Missionshus og 
Kl. 7,30 Allinge MenIghedshjern 

Missionær L. Hansen, Rønne 
Skærtorsdag 

Allinge Kl. 10 Altergang 
St. Ols Kl. 2 	do. 

Langfredag 
St. Ols Kl. 10, Allinge Kl, 2 

Luthersk Missionsforening. 
Tein Kl. 4 H. Pedersen 
Allinge 4,30. 0. Thorngreen - 

Beptistmenigheden. 
Kapellet i Sandvig, Møde Søndag 

Kl. 3. Nadver. 
Allinge 7,30 Forst. Rødvig 

Metodist-Menigheden („Betesda'). 
Søndag Gudstjeneste Kl. 4 Eftm. 

Søndagsskole Kl. 2. 
Enhver er hjertelig velkommen. 

Pasior Berger-Petersen 

Frelsens Hær, Allinge. 
Fredag Ki. 8. Musikmøde 
Søndag Kl. 10 Fm. 

Helliewareleeseudsljeneste  
Kl, I 30 Surdags kore 

- Kl. 8 Aften Frelsensrnøde. 
Sandvig Raadslue 

Kl, 2 Søndagsskole, Kl. 4 Juhelm, 
Torsdag Alten Kl. 8 Musikmøde 

P. Fre esleben. 

releclleinitieree al • 

Olsker Sygekasses 
2 Kreds bekendtgøres herved hvis 
at Kontingeuitt nrodtakes i mit 
Hjem Ira I. t:I 8. April for 2. Kv. 
og fremdeles Ira 1. til 8, i hver 
Kvartaismeaned. 

Skovishoirn I Olsker 1925. 
Hans .lerasen. 

Nordlandets 
Ungdomsforening 
afholder Bal i  Rutsker F'ursarn-
lingshus Fredag den 3. April KI, 
7. - Medlemskort skal forevises. 

Itestyrelsen. 
••■■■••••■•••..«•••■••~P..«...... 

En Fodermester 
kan løn Plads til 1. Maj. 

eaffergrtørd I  Rur. 

Mimrer. 
Til Foraaissiusetnee kan jeg en-

betalt olierevne Og udrørte Farter 
el prima K-, eleet I sele FRtVeIT, 
Rusaillelakker I  hvid ;:e =le 

leres ogsee i smag )Jaaser, 
godt egnede til Reparation 

pas Træ eg Metal. 
Fernis ag Lakker 

"shellak, Slree:r.e, 
Vognlak, AteoreobIllsk, 

Sc`deltair og russisk Strygelak 
Tørre Farver tiOIlengiKalk 

føres i meget kraftige og holdbare 
Kvaliteter. 

Bronce. Tintur, Pensler, Beitser, 
Kit, Gib', Mos nr. m. 

Til Gulvene fører jeg den 1 
flere Aet prøvede og meget aner-
kendte  Lakfernis, der er meget 
slidstærk og tørrer hurtigt ogblankt. 

P. C. HOLM. 
ALLINGE 

Nu er 
Tiden 
inde til 
al købe 

Nye Cykler. - Mit Leger er kom-
pletleret ef de bedste Mærker tit 
meget hellige Priser. 

Cyklehandler 

977. c. Stillnok. 

Alliii 

Od og Singer 
saml alle Cykledele haves paa 
Leger. Priserne er billige. 

Mit Cyklevrerksled bringes i 
venlig Erindring. 

4977  e Yuneff. 

Del meddeles herved at Peter 
Steffensen, boende i Garin. Jen-
sens Ejendom ved Havnen fra 1. 
April d. A. er ansat som Pedel for 

Yorsamlingsfluset 

„Jfammers flus"  

og modtager Bestillinger paa Ud-
leje af samme. 

Bestyrelsen. 

En flink ung Pige 
og en yngre Karl  søges Ill 
1. Maj. 

MolIegaard i Rø 
	‹IMM11~~16 

Godkendte 

,,Katteøjn

• 

e' 
skal alle Cykler forsynes me.i  fra 
1. Maj. - Prisen er 2.511 - 3,00 

I  - 4,00 --- all eltr.r Retlig hos 

917. e. Sruncfl. 
kliner ,  

Pia  Slaget 11. 
Krimmeiriovelle I 5 Akter, 

Optaget at Nordisk Filme Gimp, 
Hovede,herne u tiures nf Karina 
Bel!, Aage Fauna, Peter 
Malberg og mange andre al vore 
bedste Skuespillere. 

• 
•••111~••••1111••• 

Barber- & Frisør- 
Lærling antages. 

Jobs. Larsen.  Allinge. 

En svær, rød 

1I Aar. 10 Kv. 	1J  „ 

-P' er til Salg. 	,` 	
1

• 	

. 

Peter Hansen, 
Solbakke, Rø.;iresSie 

Nye Ildaaig at V..agne i  moder-
re nevøer er hiteakomasel ølg 
rrelgta dl ægget natlige førreer. 

Vogue ifingrian med Vulst 
,Crt.t Kr, D. .uden Vulst 90 K*. 
Do. med Triefadding 75 Kr., alle 

moderne Faretr øg prima Kviet. 
Klapvogne  uienKelesche 
Do. med prima Kaleche og 	-Iv. Wyandottes. 
foret F.4kause. 

Legevegne, Barnestole, 
Vugger, Bareearnee r Bernbus  og 

Jern, Løbehjul, 
Gu m mi r in ge Reeervedele til Vogne 

Trekker] t,t Legevogne 
anbefales til billigst mulige Pri sir 

P. C. Holm, 
Alting,. 

Hoppe 

`Biografen. 
Søndag den 5. April Kl. 8 

Barnevogne, feeneraitarreamIllng  
Maeeeg den e 

April 1;: 

Kviekalve 
= 	1 Av  ymte, er  re Salg. 

Hullegaard, Ro 

n2 Glaapigo  khi fan Plads for 
Somineren, 

Hotel HaIMileT110. 

Sømlag den 5. ds. ell:reder Ung-
elornsloiertiugen FREM sin salige 
GenernIforsersuling I Rø Al. 

heldshorte Ki. 7 30 pr. 
Medlemmer ue bedes Mede lal- 

tigi up. 	
Bestyrelsen. 

kan tan Piads til 1. Maj pis 
Dynddaiegarird s  R.- 

Rugeæg 	ringgemle Kyllinger 
sælges. Rugehøns købes. 

Stationst,xit. 

Paalidelig Karl 

Køkkenpige 

.1, te] Jensen, 



9arti 
anze= aRegnf rakker 

i graa og drap, lige hjemkommen. • 	Udsælges 

saa længe Forraad haves fra 

15 Kroner 85 Cire pr. Stk. 
GARANTERET VANDTÆTTE 

Magasin du Nords Udsalg 
- ved Victor Pianek. 

Victor .?lanek, 

rikotage= 
"'""""""", u 

ROOilrifiaiffill*Yer, 
stort Udvalg i 

Nordlandets Handelshus. 

siktffictiaaalker 	rrs  c tir 
rrirrldratbmzer 	K "•'- 

•i;e 

øg .eklaulnings inagadin. 	
r 

Crepe  de Chine samt olie Arier i kulørte uldne Kjoleløjer og til alle 
Pti5CT. 

Vilmuusseline, mønstrede Voiler, mønstrede Kunstsilitestolfer, Eolrenne, 

føres 	flere Kvaliteter og F.c..rner fra 24 80. 

Sokker, Seler, Matchetknapper nr. ni. 

Prima Stortrøjer med Fuer fra 
Største Udvelig  i Hatte', fluer, Slips, Mariche2t2s,k5flor,  ler, Flipper, 

Nogosill du Nords Udsalg, 

Hvide Voile I fikse Faconer 	 27,50 	18,85, 15,50. 10,50 
Uldmouseline I moderne Kassquelscunir 	 31,50 
mønstrede Kunstsrlkestoifer i meget smukke Menstie 

og Faconer 30,85 
- 	Vaskesilke, god Kvalitet 	 fra 32,85 
- 	Crepe Voile med Silkt.sititier 	 29,00 

Kulerle uldne Kpler haves i ensfarvede stribede og ternede 
stolt Udvalg fra 	11,50 

Frakker 
Gabardine er paa Lager i fikse Nyheder. 
snar/1 1 i thirige e sum 

Brune Klædesiraktr,r 	 fis 

1 Klæde, Eskimo og 

fkrrhigf»the 	ofi Solifirlitativitrfwbitinger 	Ny Ratio og Ratinin 	Et stort Parti Rester 
sælges a 225 t?1..e pr. Pakke. 

til. hitliffile 1$rifer 	36 ,q-r. 	 Numil flis kfipiqpi2 	af. Crepe og MOILISelln• meget smaa etsal CS 
U U UU' ,  hjemkommet og sælges saa længe Forraad hases f atte, 	fiam»etftjorter, S-hatierr 

Geler  etc, = SN» iffe alibre C^teber, for e »ar 
jet mit tibl)alg. 

4tik. NG A Sik \kik NG A Sik 
DU 	NORS 

onfirinations=Udstqr  Kaffepriserne 
er nedsalte hos 

til !tiger og »renge er nu prut deager 	Minke  9 ‘33 £tuu,m,. 
i største 2Iclualg til smaa rriser. 	

Til. 12. 

Mildsog8iiisdier 
ens Yiansen, 	 g3 „ z .„„ 

Agurker 

Ulaterlacon til Helaarsbrug 
Lysdrap  Ulsieifacon, kraftig Kvalitet 

Hvide Stoffer i Metermaal 

eta te _Vagt og lltwaig aj 

Matros Habitter 

Færdige Kjoler. 

33,00 
30,00 
27,00 

anbefales 111 billig Pris. 

Klemensker Sadelmager- og 

Mdelforreloing, Til u. 26. 

hink farvesæbe 
I kii,e Kulører, 

Klin4 ry Marserliestebe 

Hvid Stangsache SO A. kg. 
Sunligh Sxtre 

„Aggerheelts" Stebespttaner 
N ■ Ift 	 , ■ ••,• 

I 

110,11101100N • 
TollotleHerrevrerelser I Eg, 

Sofa, 4 Stole, Læneziol og Bord, 
piysberrukket, sælges for  485  op 
565 Kr. 

To ny  Chaiselonger  140 Kr, 
pr. Stk. Endvidere anbefales La-
aer i  Linollumstacpper, Di-
vaner, SpIrAlsonge. Madras 
aer og  Seletøj,  Arbejdstøj sas-
vel som Ki.ewler i fin Udførelse 
111 same Priser. 

NB. Eir Del brugte Arter j.isselvr 
sreli es tril gr. 

Asier, 
Pickles i Eddike. 

do. 	Sennep. 
heves: pari Lager 1 løs Vægt. 

Prima Kv.rli,et 
I Krone pr. 

bise 11,)5 

J. B. Larsen. 

Gode 	 lor 1,23 pr, Meter. 
En N'engde 	i Flonel sælges for l Kr, — 

Cacao 

3. 2. Larsen 

Allinge = Tlf. 93. 
Urmager og Guldsmed 

	,••••■•••=1•1011■ 

Nordlandets Handelshus. 

Blodmelassefoder 
anbefales som et fortrinligt Foder til fleste, Køer og Svin, 

Vi  har rigeligt Lager at ny Sending og tilbyder til ~gat 
fordelagtige Priser. 

?Uting Millonial 	13rabiirtforreiniaR 

NOM lleguloriogs-lioffilorer 
CT al der Hedeas 

line Sinhojern 
1 meget smuk 
og enlid; tid-

ferske. — 

Al Bagning na 
51egning 
lykke. 

godt med dine 

altid paa Lager — højre venstre — 
Bill4.±e Priser —  Gammelt Støbegods tages i flytte 

Nordlandets Handelshus 
r>" Aileoumper r7 	- . 

sæl,es ha  30 Kr.  Netto.  Svære 21 /1"  og 3" Ajlepamper .• 
alle med laiig Siagsratig og Rdrkrans. Ved al opgrl,e os Rørlefigde 
besørger vi Pumpen komplet med meget kort  Vantet --  eventuelt pr. 
Bane. 

Frostfri Pumper, svære N. A. S. 
har vi i 4 Størrelser. Disse arbejder bedst og er de  solide'', slem 
findes. Reservedele lige ved Haanden. 

Ajlerender, Ajlesier, Ajlespredere  &elges billigt. 

Nordlandets Handelshus. 

Saasæd af Byg og Havre 
B ”1,1-a.lnr,k Alr. - samt Glacno Ærter, Snedinge Ærter og 
Vikker lun r  brat Iles 511511, di Partielme  ikke er 51o.e 

Nordlandets Handelshus. 

Trifoleurns Markfrø. 
Har De endnu ikke bestilt Deres Forbrug af Mark-

frø, modtager vi meget gerne Deres Bebtillinger at notere 
til billigste Dagspris 	• Vi beder gerne om Bestillingerne 

snarest, saa vi kan  laa  Partierne afvejede i rette Tid. 

?Mage Molmital og Vrobuttforrdning, 

Nye Nar er nu paa Lager. 

med 

Stor siøhi Vandgryde 

• Stegeovn 

„ Kageplade 

• fl,adeparirie 

5 Størrelser føres 

Mange smukke Mønstre til 30 - 35 - -10 - 45 øre. 

Eneste Lager i Allinge af 1'1ONA Tapeter. 
Vore Priser er de laveste, køb derfor hos os, 

Kr. Koloed, 
ved Skolen, Allinge. 

Rester billigt 

ol illclr r)(; 	 '‘3'oberbiatibilifi, 
eo»aitraa, Icra 
Zorlmtablaqer, (:,:offittefacler, 	ot~afac er, 
gial»fater, ff:,wrirk)Nier, CS;ottic3fager 	i£11)ri 
alt t 7.<oberftoffer titht)bec fra ,',ager. 

443riferae lueut biltige i 
Minør ltutonint= u *;roluittforretning. 

MESSENS bekendte prima hvide og elfenbensfarvede 

GardintøJer af tvundet Garn i meget stort og rigt 

Munskrurivalg i enkel og dobbel Bredde, 

Stores, afpassede i Metermaal. 

Rester at Gardintojer. 

G3/r. elsen, "tressen. 



Køreplan. 
klr_t 	

Jern r>ar.. 

Si, ... ,..t1Nd,‘• e 

'-  
4 

7 

:4t 

S.rndvig 
ge 

1 ere 
NN 
Klemens 
Nykri 
Rønne 

0.00 
0,08 
ri, 
0,34 
0,53 
I,05 
1,25 

t) 
1.24) 
1,28 
1,39 
1,56 
2,15 
2,28 
2,50 

4 .25 
4.33 
4,43 
4,59 
5,18 
5,30 
5,50 

8,00 
P% 08 
8.19 
8,36 
8,56 
9,10 
9,30 

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

FINESTE LtAllit414 FABRIK ILT 

Rigtig gode kantskaarne 

Udskudsbrædder 
4 11' ”g 5' sand 1' 	,ill 5'. Vi har lige lar..et Stab,  

ler Led saa der kan ekspe,leres 1 alle Længder I disse Dage. 
Minde Partier al 1':'," kant.kaarne Wikudsbrredder til Rest. 

Meget rimelige Priser og stor Rohat pr, Kontant, 

Nordlandets Handelshus. 

Gardiner! 
Vore nye Gardiner er nu hjemkommet og Priserne 

pua clisse er meget billige, da de allerede er indkøbt i  Sep-
tember  i fjor. 

Enkeltbreds Gardiner Ira 65 Ore 
Dobbelthrede do, 	150 - 
Kulørte 	do. 	80  _ 

Nordlandels Handelsims. 

Strømper. 

 

Sorte Bomuldsstromper fra 85 Øre 
Svære Makostrørnper  fra  2,50 
Svære ribbede Strømper, meget stærke. 2 Kr 
Florstrømper fra  2.35 

Svære danske Strømper 2,50 

91orblanlict Ontilie154ili5 

  

_.̀7'eitognityr,f?ptet)ar -« 
)1er o(.1 Pun. 

robe oc blaanitefatin. 
tribebe lInberbwier, f fertxtte 3elfter. 
£tmenftouter, Zorillac4 oq 

.VaAer  af-  be feltble gitinre  i 'tSjer 	ult. 

griessens 8ne~21dsedg 
ved Cire. Olsen, Allinge 

Dame, Herre og Børnestromper 
i flovt.  ilbuge,  fnoi»el glatte fim InQuftrebe 

mcegtiAt ? S-arhenbpain. 
Damestramper i Uld fra 1;85. 
Dameettørnper, ilumuld 1,00. 
Sokker i Uld 	 1 75. 
Sokker, Bomuld 	 35. 
Itørr.eretrørnper i Uld 	1,00. 
Børeestrørnper 1 11 „huld 50. 

Ofir. «Isen, teessen. 
96.9699aiasaffiroaee  tl 

BORNA MARGARINE 

er  fin. frisk q velsmagende og giver 

LiEKkERT SMØRREBROD 

0,05 
0,12 
0,21 
0,35 
0,51 
1,01 
1,20 

6,00 
6.07 
6,16 
6,30 
6.46 
6,511 
7, t.N 

9,12 
9,25 
9,3! 
9,45 

10 01 
10,11 
10,30 

Svovlsur Amoniak 	Rugeæg 
11 tv. PI. Ri.c45  Nås R 20 ø. 511t, 

r.. %Ringe ke,toitiata Dc 13robuttNnetning 	trtruisatall, Oisker. 

haves paa Lager i 

De bedste Kvaliteter i Arliejtislaji 
Mine gode bekendte amerikanske Overalls og Trøjer I alle 

Størrelser heade til voksne og Børn. Prima blaa Molskindsben 
klæder og mange andre forskellige ArhejtIsbenklaider, Trøjer, Blu- 
Ser oi 	 i Uld og Bomuld til voksne og 
Børn. 	Alt i mægtigt  Udvalg til smaa Priser. 

Jens Hansen. 
11111111181 

Bornholms Vegetabil 	
s
ne 

fremstilles behandles og opbevares. vil ganske uvil-

kaarligt forlange dette højline Produkt til sin. basal-

tider. - Alle Forretninger i Allinge-Sandvig sælger 

Bornholms Vegetabil Margarine, 

Vældige Prisfald 
paa alle Foderstoffer. 

Nye Seikiltig.es kummer dug ri g  ut 
A ,  Prima G. F. Majs, tynde Solsikkekager, 
11i Dansk Soyaskraa. Coldinge 60  pst. Foderblanding, 

9 Grove danske Hvedeklid ost Rugklid. Melassefoder. 
N,t,4:, Sutdos{; Incd lumske Jordnodkager og  Kokon . 

kager ['hver e,,t11,s 	I „..•  t.', 

NordlawkIN liztadelshus. 

Fyldte Chokolader 
B A" Spise-Chokolade 

,,ANKER" Caoao hun i 1/e  kg pakker 
fNVSTE 11ANSK FABIIIKAT 

Bon- og Helligdage. 
Renne-Nreadiii 

Fra Rønne 
	

8,25 12,4,5 7,40 
Nyker 
	

8,42 1,02 7.57 
• Klemensker 8,55 
	

1,15 8 10 
- Rø 
	

9.10 1,30 8,25 
- Tein 
	

9,23 1,42 8,38 
- Allinge 
	

9,33 1,53 8,48 
• Sandvig 
	

9,40 2,01) 8,55 

Mandelg-lignar 

Fra Sandvig 
-  Allinge 
- Tele 
Ra 

• Klemensker 
• Nyker 
• Rønne 

•)Laber  Mandsir Oaridak  
t)  Labi r TiiNtlag  T udtag ru +tag ,  

å
øger De en Pige, en Karl 
eller en Dreng,  eller mang-
ler De en Svend  eller  Lær ,  

ling, en Fodermester eller an-
den Medhjælp, bør De snarest aver-
tere i Nord-Bornholms Ugeblad 
der hver Fredag bringes direkte ind 
c. 1800 Hieni og les al saa godt 
sr,in hvert eneste Tyende 	En An- 

nonce her i Bladet vil derfor sari 
• godt som altid  tvringe 
I stillende Resultat. 
L al! lit 	1.1fi j  lun  n..... 

Lindengnard. 

En Karl 
kan taa Plads til I. Maj pas 

Ilinatintadgaard I Ho. 

Rosenkartofler 
er llf  Sales 

Chr. Nogentien Tein, 
Tit. 106. 

Klemenker h Nors 
nand« din 6. Apoi K,. 7.30 

Igler Ø. Jørgensen og Fru Morlen• 
sen 1 Mission .!.,huset. Strengeurne 
iler medvirker. Kom og hul! 

dit )Confirrnationen 
artbe!ater ri es mod et stort 1~1g i sorte eg kvide kjetetkier tit 
meget rimelige Prisar 

Matros- og Jaltkwhabitter  i ekstra 

kv:ditetr!' 	Se  «WC. liftnittair. 

Nordlandets Handelshus. 

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

da vi kun fører gode Kvaliteter med Cimanti for Farveægt-
hed ns Fiertreihrd 

God Landfjer. meget fyldig 4 Kr. pr, kg. 
Ekstra 	- 	 o Kr. pr. kg. 
Ande-Italvdun, meget blød og let 8,50 pr. kg. 
Stribet Bolster til tInd6rdy net 2,75 pr m. 
Dobbeltbredt Dynesatin 5,50 pr m. 

otilank 	1)aitZe14.;1),114; 

Cl tillreds- 

	~1~1•~111«.1=~ffl.m 

lorpholms Simre- & 133081(338es 
Afdeling i Allinge 1," 

Kontortid : 10--12 og 2 4. 
Renten til Intheknd rar petit 

3 Ifturenvillvr‘ Opedip,Inr 	 pl'l. p. Il 
Alturrirletige Npar4.1~4,‘ I I k nnr 
Folio 
I li"nrieurirpfacmpfillpillnic.•■ 	3,5 
ht,•4>rt11 l`rmaPilv, hidtil-  3,5 pel. 

Alle Mennesker, 
som  har sot,  hvorledes 


