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„Nord-Bornholms Ligeblad" 
4i Aneal af vanåse ,7,)o i7,..zerrint 

oe 	 Pastv.,..nee eller red 
rore Bud 	1.1ffiLe Sard.cg,  Olslrer, nat- 
aber, g. ee /(morønsker 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
bar den Horste Udbredelse f Nordre Herred 

. alleer hest 1 øltort Hjem og egner sig der,  
ar bedst Hl Avertering. 

„Nord-Bornholms U,yeblad" 
!etaser gerne 841Glhell,p,rsissr qf rnhrer Arl  
86€1451551 A'./b, Salg, farentngsmeddelelser, 
Etter eder Aflysninger, Auktioner die. 

„Nord-Bornholms Ugeblad' 
adeaar M'er Fredag, kan bestilles paa alle 
Postkontorer samt pare Bladets Kantor Og 
k08.1., 1 Kr. halpaaritg. 

Siesta. 

Sendeg ti. 17. dune 
Allipge Kirke Fro-Prattliken lie S. 

Ols Kirke' flairnetter K1. id, 

Høns og Kyllinger' 
købte Id hej Pile. 

ferie:nom. Skovle, Tein, 

ffark 
tor udviel Gprnrerketembed ved vort 
Bryllup 

Dagmar og William Hansen. 

IP** 6111•111414111~1% • 
5liografen. 
Serulae den 17. Jern 

Defillyvelltle hilder 
eller 

Dødsseitieren. 
Sidste Ateml 

at de drog el Lettelsens Suk, da 
Klokken endelig blev saa mange al 
de havde Lev til at hælde os ud. 

(jodle e: en aristokratisk By, her-
fra spredes Gatha-Kotenderen ad 
over Verden med Oplysning om de 
Folk, der „betyder noget" og ,er 
noget"! Det er ogsaa en lærd By, 
der tremmer Kunst og Videnskab 
og bar store Prneetabrikker, men 
derudover er der heller ikke meget 
al Interesse. 

Eller at herte været pat Posthuset, 
en smuk Bygning, og Arnoldi-Plade 
med Mindesmærke, gjorde vi Ind-
køb al Fødevarer og holdt Magtlid 
I  det Grønne udentot Byen. Gik 
sen videre ad en bred Charme -
gennem et næsten fladt Terrete - -
Nattede henret Alten en Ifakke, frn 
hvis Top vi saa Erfurt ligge nede i 
Dalen med Domkirken og Severi-
heltens katekteristiske Spe, foruden 
de andre Kirkerearne, der giver By-
en Præg, 

Erfurth har en stor Udstrækning, 
men tæller ogsaa over 80,000 Indb. 
C:14't er  gdzerrerneLByegned_Faeste 

Damers Fodtøj ng Handsker 

Ell ['pile k:Irl V.,11;1 utul Tent 5.1;1 
1-1 rdl N:Atil  mulige undr 

b ir,  Iet Ion ise 	Ilantleker ere. 
I, 1111 	,;• ■ 111.Frniiskin:rodgnO 

	

"!),,,I eh  111%-,5'1' 	111«,:t1  L;rrn- 
,:l.,  smile urer mime jeirfeite". 0-14 

er ri ■Ilitz milt. live,' h eelper 
frtiletrer, Inl. Ile-leve 	skarve. 
ener der en Bulner p is 1 Lindsker-
ne.  ..›; 41,  sletter en .11:10te i'ets lie 

viere vetkIrerlt, og der ene .'nisi 
1111111L55 	!•:.13 5:511:5! r,11.51t, Og 
1- 11•1111115.,.1 	ror 	al 	..441 
tillukker er ikiallelikt,o, der nar.4.4. 
nr, al  111:111 aldre.; tunneler knep-
per, Id.,:if.1" 4116'1' stilet.  er Rom. 
der te 	reet.:,! In'in 
mel em-  o1 imeekteelf 
lereteltee lem tivane t il 1)V;1141(11, 

ikke 	i 	111V11 i Slil 

leerregehroderier og deres 

Behandling 

Selv tem man Irer nitter( 	et 
!netto-. i 	emter 	erderir • 
Pigl,' roen ;kim. -'etar eerheolet 
feedigr, stryger ele'eemi mei rette 

g'aa Yodtur 
gennem Suropa 

Servus forlener om sine 
Dagbogsoptegneleer og Hinder. 

(kun ler Nordbornholms Lied:tele) 

Seehsen-Welmar-Fleeriach; 
sen-Melringen, Sachsen-Koburg-Go-
the — alle disae arnes Fyrstendøm-
mer, der har bevaret et Skin af Selv-
stændighed og Lokal-Prelriolisme -
har prangende Grænseskilte og sinaa 
Skilderhuse, hvor Vagten paraderer, 
men ellers ikke synes al have an-
den Opgive end 'al demonstrere 
Lillentirsteteris Betydningsløshed. 

Dysse Fyrstendømmer ligger Ind-
kilede mellem hinanden, smiledes 
al vi paa en Dag godt kan passere 
et Par 'Stykker, og det morer os at 
done Skildvagterne med al synge; 
eLiebe Delmold, eine wurtelerechOne 
Stade doinnen cire Soldat I" 

Befolknineen er ellers meget forc-

e:g2; 
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Fredag den 15. Juni 4,,1923 
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Gudstjeneste o g  Møder 

Aa, blot sidde her i Solen 
i Parkens, gyldengrønne Dyb -
med Blikket følge Svalens lien 

egieg egtereigke,getmelg 0er mekr 
Iff~t Tøf 	•-- 

fra Dagens Stjerne! rene I 
aa, blot in sidde ganske stille 
og glædes ved, at m an entide  

Syrenens violette Klynger-, 
— dens fine, skerdne Blomstersne -
for frodig Fylde matte bøde 
med langSom Visnens tyste Ve -
og Guldregn dryppede saa længe 
mod Pireuen Ranet ns Guldfaugsdrys, 
al næppe mærkbart den vil drages 
fra Livets Lyst ved Dødens Kys. 

Aa, alt for horsigt er dog Liva -
saa rig ens Piads ved Festens Bord -
der bære, eennerii Letter, Strømme 
mig Hilsen fra den' armske Jord. 
Jasminens stiaks: Krydderdufte 
sig luder mod sll S 	niti Skød- 
et Favntag fra de fjerne Zoner, 
hvor alt er Ild og Blod og Glød 

Men Brisen, der om Nakken leger, 
den korn muk lie det høje Nord --- 
den Tisted Kulde ned ad Ryggen, 
bar Jøklers Mærke, Reners Spor. 
Ak, jeg sad savet:hg maa lukke 
betaget mine øjne til, 
mens bag om mig stisar Farvelunker 
fra Midnatssolens Flammespil. 

Smsa, gyldne Menter, Blomstersole, 
mig straalevirker af unit Blund. 
Hverv kastel' disse gyldne Dynger 
sau rundeligt i Plænens Bund? 
Ja, hvem har tændt 

mod Grotter-is Goldhed 
hin Valme-Lysnings Luehav .- 
Den samme Haand 	 - ' 

i Grams vel slængte 
de vilde Blomsters Guld og Rav. 

Amt, bluf at sidde ganske stille 
i solvarm Stilhed — Brisens Brus -
og drikke med den vild* Rose 
en aundkedssvanger Sommerrus. 
Mens Sjæl og Legem Hvilen nyder, 
de spænder om en Verden vid -
og Hjertet — ak, selv Hjertet smiler 
imod de røde Rosers Tid -- I 

Betelt : TheitieL • • •,. 

godt vedllgeholdle og vidner om 
Velstand. 

VI overnattede I en Landsby og 
næste Morgen (24. Aug,) saa vi Go-
thas massive Slot ned• de -to uens-
formede brede, tagformede Tamme 
hæve sig op over Byen og Dalen, 
Ved )0-Tideir inarscherede vi ind i 
Gatha (30,000 Indb.), der ligger 
kønt med udstrakte Villakvarterer og 
stole ,Haver. 	:Foryel ligger 

Raridimeet, tr 	heltin fører en bred, 
stejl Gulle op ril Slottet. Midt 1 
Gaden er anlagt prægtige Formener, 
hvor Vandet i Kaskader stadig væl-
ter sig nedad fra den ene Etage til 
den anden, næsten lige Ira Slottet 
til Torvet. Delte storelaaede Vand-
Panorama er fuldført til Minde ores 
Kanalene 500 Aors Jubilæum. 

Slottet virker noget tungt og klodg 
*et, gotisk Stil, men 'Man har her-
oppe fra en prægtig Udsigt ned 
over Byen og Omegnen. Bag Slot-
tet eteekkr r sig fi vielefig.Peric, og 
her ligger M112/:et i  herlige °mgl. ,  

velser. Det indeholder naturviden-
skabelige Samlinger, Malerier, Kob-
berstik etc. Mange Rarieteler, til-
hereede Fyrstefamilien, er opbeva-
ret - her, og det • morede os at gas 
de gamle Arvesager Igennem. Vor 
Orundighed vakle Tilsynets Mistanke 
— vi opdagede, at aarvaagne øjne 
stirrede pari os 	;vi blev vistnok 
antaget for nogle 'leternationale For-
brydere, der seglet al gøre et Kup. 
Straks blev jeg ilde berørt, jeg havde 
besøgt sat mange kostbare Samlin-
ger, havde vandret ene om I Louv-
res pragtfulde Sale uden al rele mig 
beluret — og sat, her I denne Pro-
vinsby, delle lille spidsborgerlige 
Fyrstendømmet . 	. 

Vott.Sprogt. som de ikke forstod,-
havde maaeke givet den første An-
ledning til 'Mittanke; nu "lod vi dem 

Idet vi fordelte om 

Opeynexurevd saa uenige Bryderi',  , 

hvorigennem Genflodens blanke 
Strøm langsomt flyder og spejler 
hvide Huse og grønne Træer_ 

Den Elektriske suser gennem Ga-
derne, der er Liv og Færdsel, og 
den nedgaaende Sols Straaler giver 
alt en gylden Farve, 	_ 

Der er en - egen Kolorit, en egen 
St'eatnIng over en -stor By en Lør-
dag Alten, Butikkerne er fulde af 
Kunder, der er Lem og Travlhed, 
ikke mindst foran Traktørsteder og 
Forlystelses-Etablissementer, LM-

heden er glemt og det er set in-
den vi linder Ro i Zu Heimals op-
redte Senge. 

Søndag Morgen gjorde vi Toilette 
og børstede Sløvfer. Part vor Vej 
gennem Byen besøgte vi Domkir-
ken.. (katolsk) rund et smukt Maria-
billede 1 Mosaik over Portalen. Her 
hørte vi en Del af Messen og den 
smukke Korsang. Kirken har ny-
delige Glasmalerier og den 10,000 

kg tunge Klokke har en fyldig Klang. 
Udenfor pen den store Plads stiar 

en Kæmpestatue af e Luther —, og 
Badedes synes Lutheranere og Ka-
tolikere at kunne enes godt i den 
gode Stad Erfurth, 

Blandt Byens mange Kliker er 
der ogsaa en, l hvilken Luther her 
prædiket som Munk, 

Af andre Seværdigheder er del ny 
Readlote med Statuer el Frederik 
Barbarossa og Wilhelm den Store. 
I Indgangsportelen og Readbussalen 
er der prægtige Vægmaleriet,  der 
fortæller os Byens Historie. gennem 
Tiderne. Foran Liiberther  ligger 
ogsaa en smuk Bygning: Thuritigia. 

Nede ved Floden er der mange 
smukke Panter, og de gamle Volde 
er lavet om til Anlæg og — Kirke-
varde. Udenfor Voldene strækker 
store Arbejder- og Fabriksbygninger 
sig I firkantede Karreer, Olen Erfurth 

er mest berømt tor sine Blomster-
beeer ng Gartnerier. 

t. • t e-  nertnerbyen.  

de gere, reair inan regner drue 
Tid rig Ilmege, der er anvendt 
dereeeeeVert_af behandle det paa 
neeftersignetsge 	faer, Bro- 
deriet et dedenred Udseende: 

Pare et fast Girleteeppe breder 
ugen et dobbelt seinmenlagt, rent 
hvidt filtsele int. P:115  deftegkeggeet 
•mens det rierdiee-  Broderi nied 
'Retten nedad og stikker {let 'med 
ikke for  stort- -'-giellennerm -  ;ned 
Knappermale faet. i Tam-pet og I 
det beide Stykke, idet' men rreek. 
ketl-  det sat lige og saa 
50111 	 rei,1 1erger Meg et 
åndet hvidt leurredeeitede. dyp-
per der i koldt 'Vand, vrider det 
godt-  op.og,  dukker (len  -Side. -af 
Bet- del-hg, dee vender opad 

Vi:emter 	heft. glat der- 
nserl. • Eitel:  inid 	dit'Tituts 
horlab urtuer one  det fugtige • 
Klarli', sirmekere omme.  Bletderig 
et stel si rem' , mr mulige 	in: 	- 
der ilet- tigge flere 'Flitter. ,Deeel-
ter  (eger  man Broderiet rift lier 
•-.1•;.epliei og gnider der etar eman. 
gen over med ris Klit I, SUM  man 
clvrepor cl; 11;,lat'nKr -11-itg 

tel .1;t•L; a I+  Hader 
Gelatine (lensbisen 	ireirejera nu 
[31'5)51erlet 55.15'1,,,,,• ■•'; 511.5'51 52-1 meget 
varmt Jern, idet man trykker nue-

BØ 1,(lier .141. \'1.,41 ILdemendineen 
min 'leen-per neekkes .lottel, der 
salv not inal Imelerer lett: sti 
omhyggelige re.t•sren a11id r"volker.  
rut el, eller ;ti!.le :L:ae 	•11'...• 1-,11• 
glat ud rer 
i',IV(4';Elllelr L;(1'11:41,11 .11(.21 	i 

'lag 1  lel 	1111111.0 '1 . .1,5 ,1,5;51., -: ■ 111 

Jol, har 1111%44 vil .4 

deret paa del- 

.".ec46 1~4. 
prikl' af -vore be~plifere 

med Carlo Wleth i Hovedrollen. 

Den som endnu ikke her set den-
ne glimrende Fnug ege, endnu Isa 
Lejlighed til .e overvære sidste Af- 

•deling.. 

Ekstranummer. 

Chaplins omme Punkt 
Uhyre morsom Chep;in Film. 

• • 
4111~1111111911,1ifiNellM14,   

9affelfidder. 
EXItainl Vare. 

i smart Da, 65 Fire, store D3. 100.. 

Benfri Sild, 	. 
-prima Kvabset.-Prisen nedsat. 

A.nohovis. PIM:a Kvt. nedsat Pris. 
Sardiner 1 Ofte og• Tftwat 

mange P gee 
Beget Lax i Detteer.'  

Hummer. Flakeholler, 
Fiskerireb, Fliheuuuk.intg, 

A11'121111111 I  Skiver ug Stokker. 
Berrosis Leverpostej 

med Treleer t Danser og løs  Vage 
Prisen nedsat. 

Altinget el ellt 
Till, 	CY •  et.e.  12. 

Bedste hurtigtorrende 

111V= ellitS 
Bedste hurtigtørrende Gurv-Lak 

Bedste Maler-Fernis 
esZinkhvidt 

Okker 
' Itallenakrødt 
Engelskrødt 
Dødenkopt 
Kelkblaat 

!Kalkgrønt 
Linifervegnant 

Shellak, Mabellak, Vognlak 
Hvid og kulørt liften Ernaillelik 

Cyklelak, Ovnlak 
Malerpensler, Lakpensler 
Kalkekoete, Tjærekogle 

Malerfarver udrøres i alle Farver. 

2'. 23. £az44-w. 

Middel mod Næseblod 

De Mennesker, der lider af Nee 
reblod, skal lukker el, .51adard .111- 
kb-1- lukke 	 e i 

 Vejret dyb: ;!ørenem s+,-:sen; 
Inkøer urent tes1 a .  1, dele 

Fingrene klemter trut Nmetei dem 
riv rast. i og 	!!‘l'11111-111 
lien, som 111:111 1111 11, 5151521' 

Sno, bckeudt brinerie dele' :lin-mele 
La-i-lake, gennem ,sirtsen ind:tande-

de, I.11fl Ill(1511`1. 



Grise, 

CLO 
ker 	( cao 

Pletsegl dan," Fabrikat 

›Isitg %Muer. 

'`F' Alt i Kædevarer, 
Tojr, Grimer, Legner, Es, Led og Tøjrepæle samt Reb i alle 
Dimensioner anbefales til billigste Priser. 

& ical)tirtforretning 

Se vort store Lager af 

Uldmouseline 
i fikse Mønstre og line Kvaliteter for De køber andre Steder 

Nordlaudets Ilandelshus, 

Alle Mennesker, 
som har set, hvorledes 

Bornholms ligvelabil Naroarinef 
fremstilles, behandles og opbevares, vil ganske uvil- 
kaarligt forlange dette højfine Produkt til sine Maal- 
tider_ - - Alle Forrfartiirger i Allinge-19andvig  Bælgar 

Bornholms Vegetabil Margarine. 

Mit Arbejdstøj 
er altid der bedste og billigste, derfor tjener De Dem selv bedst ved al 
købe det hos mig. 

Jens Hansen. 

ficerdigsgede Xlcedninger. 
Jeg har det Største Udvalg 

og (ører absolut de bedste Kvaliteter i alle gangbare Mønstre til 
saa billig en Pris som ingen anden. Metal tages. For nøjagtig Pas- 
ning garanteres. 	' 

Stort Lager af Klæde, !-laste dg Kasketter. De kali tjene 
Dem em god Daglen ved at købe Deres Forbrug hos mig. 

Jens Hansen. 

Ejendom i Allinge 
Den Boet eller Øfd. Enktfru P, -

tersen 1. 'hørende Ejerid ore pis 11." 
ne n i Allinge, af An ar co. 2200 " 
Alen, er id Salg ved snarest H. r.- 
vendelse ni Kø imee...1 P. C 
i Allinge ølli. r eigterier Fr. 1",,re. 

Til Salg. 
Hjølue,k‘rtre, Sti varia' og meregi 

Puder, en Del Gulv- Des- og Vat. 
lopper, Legetøj, Værktøj. 
skaber, 

Kaptejn Hahn, 

En ældre god 

HOPPE 
er til Salg 

Jens Pedersen. Bedegade Klemene. 

Endnu sælges ekstrafin 

efiofiolade 
til 160 pr. Halvkilo. 

?Muge goioniat. ag 
13robuttforretniitg, 

Høns og Kyllinger 
samt alt lindet Fjerkis købes og 
betales med højeste Priser. 

hotel Sandvig 
Til. 13. 

Vort • 

Kyllingefoder, 
det bedste lom sluse Kyllinger, 

anbefales. 

%ging Ralaninf,  
$roDurttatretning. 

Bil udlejes 
til enhver Tid billigt. 	, 

Tir, _IElaimlizig 

Overretssagfører 

2ojesen DCofoed, Range 
Si, diortezeigade 17. 

Inkassation, Dekuotentikrivning m, to, 
Treties i Hamle Onsdag Formd, 

Lak, Fernis og Pensler. 

?Muge *pletutal= ag 
ruhuftforretning. 

tørre og ud-

rørte 

Malerfarver 

Sengeudstyr og Sardiner 
køber De abet bi;iigst og 	'st hes 

i etw Xansen. 

STRØMPER. 
Til Trods for stadige Prisstigninger 	er 	det 	lykkedes os at købe 

et Parti gode Strømper til meget rimelige Pri•ee 

Svær og stærk Strømpe _0,88 
Ekstra svær ulden do 1,80 
Stærk dansk 	do 2,25 
Fine engelske do 2,65 

Moderne lyse og melerede Strømper til billige Piber, 

Nordlandets Handelshus. 

engetiddqr 
9e ke6er billigst, 

naar 9e Re6er de 6edste Varer. 

Vi fører kun solægte, fjertæt Nankin og Bolster 
samt prima Fjer og Dun til billigste Dagspris. 

Dyner syes og stoppes gratis. 

9tarbiatibe0 kffittbet«nt4. 

ffriflotage, garn 
og Strømper er det en Selvfølge at De ingen Steder køber billigere 
eller see godt som hos mig, derfor skulde De I egen Interesse købe hos 
mig. Desuden har jeg el pænt Udvalg i Børnebeklerdning. 

j ens Xansen, 

.tmkGe,t,iNsik  
iVORD 	NOR1)-  

Se vort store 21dvalg 
Drengehabitter i Bælte- og Matrosfacon, syet al pri-

ma hvidt Satin, lyst og mørkstribet Kadetsatin og 
Khakistof. 

Kulørte, ensfarvede og stribede Damebluser, alle 
Farver, alle Størrelser. 

Kiprede ensfarvede marine Lærredsbenklæder. 
Matroshuer i hvidt og stribet Kadetsatin. 
Straahatte til smaa og store Drenge. 
Hæklede kulørte Drenesliips - 65 øre. 
Sportsstrømper, alle Størrelser. Sorte 

Ring og kulørte i nye prima Kvaliteter, 

Magasin du Nords Udsalg 
ved Victor PlancK. 

med hvid 

Tlf. 5. 

Njoletej i 21Id og 2omuld. 
og alle andre Vater i Metennaal har vi et stort Lager ai og sælger altid 
billigere end de fleste. 

ens YianJen 
netaleer~1~~~masmomeemeem~0~11~~ 

Gasapparater 
El stort Parti bedste danske Gas-

apparater er pas Lager. 

løvrigt anbefales vort Lager al 
Køkkenudstyr, 

Glas&Porceiaein. 
Allinge Kolonial Er Produktforretning 

Kvindeligt Arbejderforbund 
AliingieSarelvig 

afholde' Mediedismerd,  tete Forstue-
liugshuser Hammerelius Tirsdag d. 
19. KI, 7,30. 

F3e-nf-vref-111 

frite til Aoler og .93Iuser 
kar De bedst og billigst hos os. 
Fine Monstre Ira 2,10 pr, m. 

Nordlandets Handelshus. 

Gardiner 
bedst og billigst i 

Nordlaudets Handelshus, 

Vort store Udvalg i Haveredakaber 
anbefales til hitbyste Dt4.priS. 

Urin- 

Plisnegraks 

Atllrtge t‘r , lortiat- & 
Produktforretning 

En Dering 

Slaamaskine 
næsten sal god som ny og en 
Haand•Mrelkevogn er billig el Salg 

Avlsbruger P. Pedersen, 
Allinge. 

5 Ugers 

Cr III 5114:11 Isas 
Valdnøddegaard, 

Allinge nye ModehandR! 


