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Udgl•et alf et Intoremmontolcali.
Anwrnrolinventle: Otto tiornItzkn.
Telefon 74.
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Trykt I Allinge Bogtrykkeri.
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irdanar I et Antal af 1600 Ekpreenni.
og formendes gennem rorrevreeenee
til olie IIiern I Allinge•Snoiltlg,
~ker. IttiOilter, Ro og Klemontiker

occocesomnacrecerecooreoneserrOcean
Fredag den 27. Juni 1919

„Nord-Bornholms Ugeblad"
ferkkes t el Antal af neind,51 1600 E.xernpi.
og forsendes geenvr, Fortreesersd i Allinge.
Søndrig,Ol.sker, Rnes,er, tie og Klemensker,

„Nord-Bornholms Ugeblad"
nar den slarsie Udbredelse i Narrfre linned
bilerr lamt t tilmed Hjem og egner sig den.
for 1.,•ds1 til Arerterisg.

„Nord-Bornhohns Ugeblad"
optager ,:e."7:VBfklaiikWY.1.5fr af enhier Ål
saassm Kob, Salg, l'oreningsmeddlielser,
Efter- eller Aflysninger, Auktioner rk.

„Nord-Bornholms Ugeblad"
pdgaar hver Fredag, kan bestilles paa alle
Posikanterrr Samt paa Bladets Kontor og
koster I
halvaarlig.

Yerdeus ulykkeligste ku.
—0—

Dansk ..Rede Korsaahner en Bespisning i Wien.

Bau opretter, og som de selvfølge- locipeden" op paa Verdensudstillinlig faer gratis Lokale og velvillig gen i Paris, hvor del var en stor
kvindelig Medhjælp til, saa der in- Reklame, al Kejserprinsen karle om
gen Omkostninger bliver ved Be- nied et Eksemplar. Denne „Væltespisningen. Hver fjortende Dag for- peterenss Fader Miehaus døde senyes Kortet, saa længe de smaa nere i stor Fatligdom, men AngelMunde er sultne. Det er med andre sadisme tog hans Ideer op, og i
Ord en Børnesamaritan, det drejer Halvfjerserne præsenterede sig den
sig om — og den kan man støtte „i3icykles, vi ældre alle kender.
uden mindste Hensyn til politiske
Omkring 1880 kom den her til
Anskuelser eller Sympatier.
Landet, hvor de Velhavendes unge
Sultedøden truer uskyldige Børn, Sønner tumlede med Dyrene med
og det er kun den, man er med det lille bille Baghjul og kæmpetil at jage borl, hvis man giver sit store Forhjul snart i en afsides Gade,
Bidrag dertil.
snart paa en øde Plads. Flere al
Vi vil nemlig gerne bede vore dem blev meget dygtige, og stolte
Læsere om at hjælpe med, ogsaa var de, naar de kom rullende paa
til dette menneskekærlige Værk, »e nederdrægtigt stødende Hjul —
der ganske vist paabegyirdes uden- disse Mænd, hvis Sønner nu ryger
for Danmark, men som dog vil tjene af Sled paa Motorcykler med ti Mils
vort Land til Ære, om det blot kan Fart.
gennemføres efter en nogenlunde
Til en Begyndelse var Cyklen
anselig Maalestok. Og det haaber [noderne; man behøver blot al kigge
vi, det kan, da det gælder ulykke- i Halvfemsernes Vittighedsblade for
lige Bern — og da .Rede Kors' at opdage den Rolle, den spillede
endnu ikke e: gaaet forgæves et i den mondæne Verden; selv Seleneste Sted, medens dets Repræsen- skabets Danner maalte op — i de
tanter har henvendt sig privat til nyskomponerede Cykledragter — og
emu Kreds af kendte Forretningsmænd træde Pedalerne, og de gjorde det
for at bede om deres Assistance. med ligesaa stor Passion, som de
DiTMC1I,/ Benny Dessau har lo- nu lægger deres skønne behandskede
vet at indkassere Bidragene pas sit Hænder pas Racerens Rel.
Kon'er, Raadhutpladsen Nr. 2, og
Men alt SOM Maskinen blev niere
vi vil med Glæde modtage enhver og mere udbredt, gik den ud mil
Pengegave, serv del ubelydelleare Modens bug og over i Trafikems.
Beløb
Dere blev ikke alene plukfisk, merl
Naar Hr. Rau rejser tit Wien, billigere, og ved Aarbuirdredskillel
111CL1451Ct han 7 Tons Ff evregryn, 4 kaldte allerede Tildeler Damsnak
Tons Levertran, te, Tstn Melir og for Cyklens Paradis.
Det herlige Befordringsmiddel blev
1 /1 Ton Medikamenter. Det re Gaver, han har limet ved den første elltilienødeu laget r Ilrug al alle
alun/tilrev Forespørgsel hos sine SIM117114111104/111M, og thi er ikke kir
private feekendle; ng dermed arab. meget sagt, al hver! endte volteeni
Menneske i Ibuirriark ejer eller hm
ries Bespisningen.
Vi haaber, vore Læsere, som har ejet en Cykle.
Hvilke purunge Minder, fyldte
I ljer le for Børn, vil hjælpe med tel
at holde delve smukke Forelegende rued Sot og Varme og Oplevelser,
i Gang ved al sende os Bidrag. har vi Ældre ikke limet ef den, og
Forhaabentlig vil del ikke behøves hvor meget faer de Unge ikke Ira
længe — mett. nu dør Børnene, Aar til Aar !
Og saa dens praktiske lielydiring,
hvis Fleandsrækningen ikke kommer
dens Uunclværlighed i daglig Hanstraks.
del og Vandel.

Under ganske beskedne Former
og i al Stilfærdighed har det danske ,Rade Kors'. i Wien for længere
Tid siden begyndt en Barmhjertighedsgerning, idet det bespiste en
halv Snes udsultede Børn, der var
magre, elendige og fortrykte — som
knap vovede at svare, naar man
lalle til dens, og som aldrig smilte.
Børnene fik kun en Tallerken
Havregrød og lidt Mælk to Gange
om Ugen; men det har vist sig, al
de er levet op af det, har fartet
bedre Farve I Kinderne og et andel
og gladere Udtryk i Øjnene, om at
de er taget til I Vægl. Del var et
Forsøg. Mari vilde prøve, med hvor
Ildt det var mulig' at hjælpe de
ulykkelige Børn, der findes i Tusindvis f Wien, og som uden al have
mindste Skyld i Krigen endnu man
lide usigelige Kvaler paa Grund al
dens Forbandelse.
Eller al have gjort dette lille praktiske Forsøg vil del danske -Røde
Kors" Kontor — som ledes af Oberstløjtnant C. F. Fock, og hvis energiske Sekretær Hr. Axel W a hl
Bau i disse Dage er i København
— nu aabne en slørre Bespisning,
udelukkende for Børn. Og Hr, Bau
har allerede faaet Ministeriets Tilladelse til at udføre de Varer, det
Cyklen kan i Aar holde 50 Aars
drejer sig om; Havregryn og Mælk
til de raske Børn — og Leverlran Jubilæum, og det er ikke 40 Aar
til de syge, som ligger paa Hospi- siden den første danske Mand sad
talerne med Tuberkulose og andre paa den tohjulede Ridehest. Ordet
Sygdoirune, de har Irreel solo Følge Cykle har endda ikke været almenaf Underernæringen.
kendt saa længe.
Dens første Forløbere var kun
Der dør daglig en Mængde af
disse Bern paa Sygehusene, som Legetøj, saaledes den pudsige _Daner ove.fyidte; og de smaa Lig er dy-Horse" paa hvilken man spankukun lige biet el fjernet fra Sengene, lerede afsted i Løb, skrævende over
naar Sygeplejerskerne lægger nye Stangen, der gik Ira Hjul til Hjul.
Patienter i deur, Patienter, der er
Danderlieslen var for Resten en
saa udhungrede, at de ligner Ske- Omdannelse af D r a isin e n, der
letter.
saa Lyset i Mannheirn fire Aar tid— -- --ligere; den havde to sinaa Træhjul
De Børn, .Røde Kors" vil søge i en Træramme med dels Styr, dels
at holde i Live — tor stort mere Saddel foroven. Dell mindede ikke
drejer det sig ikke om — vil ran saa lidt om den .Cyklehests, der i
udleveret et Kort, der i to Uger Indeværende Sommer aabenbart er
gives dem Ret til et Maellid Mad bleven meget populær blandt Drenge
ørn Dagen, Havregrød og Mælk, og Smaapiger.
Dette Legetøj forsvandt imidlertid
aop de mas spise paa Stedet i et
Kokken, Oberstløjtnant Fock og Hr. gariske, og først i 1867 dukker „Ve-

Cyclen.

Sommerfu,51—
Flyv ud, min Sommerfugl,
flyv ud ud over Jordens Flade.
Glæd dig ved Markens
Blomsterskrud
og Skovens grønne Blade.
Se hvor det alt er lyst og smukt
og glæd dig ved din unge Flugt,
Sommerfugl du glade.
Med Spæt al unge Blomster smaa
staar alle Enge grønne.
I Himlen høj og elskovs blaa
du føler Livet denne
i evig Uro over Jord
— og kterden er saa rig og stor,
Sommerfugl du skønne.

I evig som mer melodi
.
de høje i e unigeet
h:l ji e galte a .og
og
tunge,t Pragt,
P
oaa Trods
og Inadin broget rige
Soirojtrotgriudndur
du flagrer uingsgeoe.mDfrealgIs

Med lyse Blomster, Plet ved Plet
stamir Jordens grønne Slette.
For dig er Livet lyst og let
og muntert lagt til Rette.
Og du kan flagre hvor du vil;
For dig er hele Verden til,
Sommerfugl du lette.
Flyv ud, min Sommerfugl, [lyv ud,
ud over Eng og Agre,
ud over Jordens Sommerskrud,
og fryd dig ved at flagre.
Elsk all, hvad der er lyst og smukt
paa Livets korte Sommerflugt,
Sommerfugl du fagre.
Agnostus.

Ægteforeningen.
-§Angaaende den tvungne borgerlige
Ægteforening skriver en Indsender
i „Vore Damer":
Det Forslag til en ny Ægteskabslov, som Regeringen har lagt paa
Rigsdagens Bord, har, som ventet
i en ualmindelig Grad vakt alle
Menneskers Interesse og affødt Diskussioner i det uendelige, lande
mundtligt og skriftlige privat og
offeniligt. _
Der protesteres fra mange Sider
højlydt mod mange Punkter i Forslaget — mod den lettere Adgang
til at søge Skilsmisse, mod Indblandingen af øvrigheden, hvis Ægte[milerne ikke kan kumme til Enighed om Udøvelsen el Forældremyndigheden; mod Forslagets Tendens
til at lade en al Parterne afkræve
delt mulen Pert Erstatning i Penge,
hvad milen del nu er for en hævet
Forlovelse eller lor ydel Arbejde ;
ma tl den unægtelig rime rethaverske og krævende end just otleivillige og taalmodige Amid, der besjæler flere Punkter I Forslaget.
Men mest af all samler Protesterne
sig min den loreslaaede Indførelse
al tvungen borgerlig Ægteforening.
Den foreslaaede ny Ægteskabslov
er paa de fleste Punkter I Overenssternmelse med nugældende svensk
og norsk Lov, og det er stadig bleven fremhævet, hvor heldigt delle
var. Men netop paa et saa vigtigt
Punkt som selve Ægteskabets Indgaaelse, bryder det danske Forslag
Enigheden og kræ ver den borgerlige Ægteforening, mens de to andre Lande lader Folk vælge frit
mellem kirkelig Vielse og borgerlig
Ægteforening.
Som Forholdene er her i Landet
for øjeblikket, kan enhver, der slam
i Modsærningsfortiold til Kirken, eller som føler sig indifferent over
for den, saa udmærket slippe for
at lade sig kirkelig vie, hvis dette
vilde faa ham til at føle sig som
en Løgner eller en Hykler. Vi har
jo den borgerlige Ægteforening,
som det ikke kunde falde noget
fornuftigt Menneske ind al rynke
paa Næsen ad. Ethvert fornuftigt
Menneske føler vel Respekt for anderledes tænkende, som har en fast
Overbevisning, og som lever efter
den; man føler langt slørre Sympati
for den, der nægter at lade sig kirkeligt vie, end for deu, der inderst

inde er en Spoiler eller Tvivler,
men som bølger gammel Tradilion,
fordi del er bekvemmest.
Som det er nu, har Folk altsaa
deres fri Vilje ved Indgaaelse af
Ægteskab soul ved Foretagelse af
en Begravelse : de kan gaa til Kirken eller de kart undgaa den, ganske som deres Samvittighed kræver
del. Men i samme Øjeblik, som
Staten kræver den borgerlige Ægteforening, underkender den altsaa
den kirkelige Vielse og frakender
del i Kirken indgaaede Ægteskab
dets borgerlige Retsvirkning. Det
er et voldsomt Stød, der her føres
mod Aarhundreders Praksis og Tankegang — man vil gøre den kirkelige Vielse til en Art Topfigur paa
Kransekagen eller „en Fjer i ens-Hat", en aandelig Luksus, som de,
der bar Lyst, gerne kan faa Lov at
tillade sig, men som er uden Retsvirkning.
Det er lidt vanskeligt at se, hvorfor den tvungne borgerlige Ægteforening skulde være saa paakrævet.
Statsministeren har udtalt, at hvis
man lod Folk vælge frit imellem
de to Former for Ægteskabs Indgaaelse, vilde disse i Virkeligheden ikke
blive sidestillede, idel den kirkelige
Vielse havde Traditionen for sig og
desuden de smukke Kirkerum at
friste med — men mon der egentlig vilde ske saa stor Skade ved,
at Folk lod sig kirkelig vie, hvis
deres Trang til borgerlig Ægleforetring ikke var mere vaskeægte, end
at den forsvandt ved Udsigten til
de tændte Kærter, Orgelets Toner
og det smukke Kirkerunt?..1-tivis der
ikke findes vægtigere Grunde, saa
er de ikke egentlig overbevisende?
Meningen skulde vel være, at ingen skulde Ivinges til at handle
mod sin Samvittighed. Del vilde
ingen komme til, hvis man lod Folk
vælge frit. Skad e Staten og Samfundet kan det umuligt, om Folk
foretrækker kirkelig Vielse, men man
skulde eller Forslagels Tendens næsten tro deller
Hvis Forslaget genne-inføres, vil
man blot opnaa, at de Mennesker,
som virkelig hører Kirken til, vil
anse den borgerlige Ægteforening
bor en dum og overflødig Akt, man
tvinger dem ril at udføre, og det
var vel ikke netop Hensigten ! De
vil — som 1 Frankrig, hvor borgerlig Ægteforening kræves — ikke
anse deres Ægteskab for fuldbyrdet,
førend de bar faaet den kirkelige
Indvielse til deres ægteskabelige Liv;
i Frankrig foretages ofte den borgerlige Ægteforening den ene Dag,
hvorefter Bruden tager hjem til sine
Forældres Hjem, og barsl næste Dag
føl— efter den kirkelige Vielse
ger hun sin Mand til deres ny Hjem.
Derved Mar den tvungne borgerlige
Ægteforening i de Kredse, som vil
høre Kirken tit, den Andenrangsbetydning, som det tydeligvis ikke er
Regeringens Hensigt herhjemme, at
den skulde have ; del ser jo tværtimod ud, soul om „det kære Barn netop skulde tages under Armene.
hjælpes frem og bringes i en meget

respekteret Stilling.
Man kan nu engang ikke pastvinge andre en Overbevisning, selv
om man personlig anser sin egen
Overbevisniug for den eneste rigtige
og et uvurderligt Gode. Den, der
helst vil have Kirkens Vielse ril sit
Ægteskab, vil aldrig kunne indse
del tiltrækkende ved en almindelig,
borgerlig Ægtefore ning.
Menneskene vil i al Evighed være
utaknemmelige tor Goder, man vil
paatvinge dem. Det er mærkværdigt,
al delle ikke slam klart for en Reeering, for hvem Ordet Frihed ellers siges at have saa skøn en
Klang !

Hoilifirel og Helbredet.
—o—
Der er snart ingen Ting, der er
saa vigtig som Humøret, hvor det
gælder del legemlige Befindende.
Enhver Læge — hedder det i et
fremmed Blad — skulde lægge sine
Patienter paa Sinde, al et godt Humør er en Hovedbetingelse for el
godt Helbred, og en god Latter
kan ofte have bedre Virkning end
mangen Medicin.
Naar vi ler, anspores Slimafsondringen og Blodomløbet forbedres,
hvad der atter fører med sig, at
Fordøjelsesorganerne har lettere ved
al udføre deres Funktioner. Endvidere kan anføres, at Latteren virker
som en gymnastisk Øvelse saavel
for Aandedrættet som for Musklerne.
En frisk Laller skaffer Luft ind i
den allermerkeste Krog af Lungerne
den ryster Skuldrene, masserer Leveren, ridgIatter Rynker, renser Øjnene (naar Latteren driver Taarerne
frem), og stimulerer Nerverne.
Del er allsaa, hvad Latteren virker. Ved Siden heraf har det sin
Interesse al læse, hvad den engelske Læge Woods Hulchinson skriver om det daarlige Humørs ødelæggende Virkning paa Helbredet.
Ved Hjælp af Mikroskopet kan det
bevises, at Angst og Raseri fremkalder store Forstyrrelser i Legemets
Funktioner. Der er saaledes et Par
Smaakiiller, der ligger ovenover Nyrerne og kaldes Binyrerne, som,
naar et Menneske bliver bange el•
fer vred, udsondrer tie lorskeilige
Slags Vædslcer. Eu af disse virker
paa Hjærtet, en anden paa Musklernes Blodaarer og udvider dem
saaledes, al de bliver overfyldt med
Blod samtidig med, at Mavens Blodkar trækker sig sammen. Derved
fremkommer den Forstyrrelse i Fordøjelsen, som man otte føler, hvis
mart under eller kort eller et Manilid enten bliver vred eller overrasket
ved erg daarlig Nyhed.
Naar en saa kraftig Reaktion
fremkaldes af el eneste Vredesudbrud, kan man tænke sig, hvorledes
el fortsat daarligl Humør maa virke
nedbrydende paa Helbredet, og hvilken Lægedom der kan være i et
godt Humør og en frisk Latter.
Hvem der vil leve godt og længe,
Irer derfor søgeal vedligeholde eller freme!stcc et godt Humør.

i Almindelighed mere hen til For- Jeg slam pair Broer,
mangen Aften silde
mue' end tidligere, og sikkert med
og hører Livets Mening i dens Lyd.
Rette, idet Nykælveren holder Mælken bedre pas Græs end pas den Del risler hen, mit Liv,
Vinterfordring, som de sidste Aars
I denne Gyde
Mangel par Kraftfoder, Oliekager, mod fjerne Ment,
hvorom jeg intet ved har irødvendiggjort.
som. Kilden risler
Denne Forskydningen i Kælvningsgennem Tjørn og Tyde
liden har medført, at der nu lægges mod Havet ned flere Kalve til om Foramer end formod Havet altid ned . . .
tier', og det er disse Foraarskalve,
Harald Ben gstedt.
vi gerne vil henlede Landmændenes
Opmærksomhed [ma.
I og for sig skulde det være nok
saa let at opdrætte Kalve om Sommeren som om Vinteren. Den ior
Kalvens Sundhed og Trivsel vigtige
Skitse af en fhv. Sygeplejerske.
Faktor, rigelig Bevægelse i frisk
Luft, er Efteraarskalven som Regel
Med hurtige, lette Skridt gik Minna
afskaaret fra at nyde godt af, og frem og tilbage pas Molen. Del
naar Erfaringen desuagtet viser, at vnr køligt, Morgenbrisen streg ind
de Kalve, der lægges til om Efter- ind fra Østersøen. Klokken var kun
aaret, i Almindelighed lykkes og lem om Morgenen.
trives bedst, hidrører det utvivlsomt
Saa tidligt var hun ikke vant til
fra, al Etteraarskalvene faer den bed.
til al færdes hernede ved Havnen.
sle Pasning. I Vintertiden er hele
Men Anledningen til MorgentuBesætningen paa Stald, og den Opren i Dag var rigtignok glædelig !
mærksomhed og det Arbejde, som
Hun ventede Elsbeth paa Besøg
dens hele Røgt og Pleje kræver for
Irer til Visby, og de havde ikke
at give tilfredsstillende Udbytte, gør
set hinanden i lang Tid.
det lettere al vise Kalvenes Pasning
Deres Bekendtskab og Venskab
fornøden Omhu end i Sommertiden,
stammede Ira den Tid, da de begge
hvor Køerne og Ungkvæget er paa
uddannedes ti !Sygeplejersker i StockGræs, og kun de smag Kalve er
holm, og de havde været trofaste i
paa Stald.
dette Venskab i de Aar, der siden
Hvis Kalvene ligesom Føl og
var forløbne.
Lam fulgte Moderen paa Græs, saa
Den ene var gaaet sydpaa for at
er der ingen Tvivl om, at Foraarshøste mere Erfaring ude fra „den
kalven vilde trives bedre end den
store Verden".
efteraarsfødte. Den Mande, hvorpaa
Den miden — hun selv — havde
Kalveopdrælnin gen foregaar, nødvenmed Glæde modtaget Tilbudet om
diggør imidlertid en særlig Pleje
at være den styrende pen Hospitaog Pasning af Kalven i Modsætning
let i denne lille, hyggelige Afkrog.
til Føl og Lam, der mere passer
Men netop delle højst forskellige
sig selv eller er henvist til Modei deres Arbejde havde styrket [liderren. Og det er denne Pleje af Kalligheden i deres Venskab.
vene, der i Praksis falder lettere
Elsbeth havde med sine Breve
om Vinteren end om Sommeren,
bragt et - Pust Ira det pulserende
som gør, at Katvetillæg om EfterLiv, hun levede, ind i Minnas ensaaret som Regel foretrækkes.
formige, stillestaaende Tilværelse,
Med Nutidspriser repræsenterer
medens de jævne Skildringer fra
gode Kalve imidlertid saa store Værdet gammelsvenske Gotland fik Elsdier, at det lønner sig udmærket
beths Hjerte til at banke, fyldt, som
at ofre paa dem, hvad en rationel
del blev med Længsel efter all og
Opdrætning kræver Det er ikke
alle derhjemme.
her Hensigten at komme nærmere
Uventet havde Minna modtaget
ind pas hvorledes fornuftig Kalveen Meddelelse fra Veninden, al nu
opdrætning skal udføres i
irreelle hun hjem for al styrke sig
der, men d'-t skal understreges, at
lidt og en Anmodning out at skalle
kun hvor Ernæringen er saa
hende Logi . . .
at Kalvens Vækst kan holdes godt
Damplløjlen bebudede Skibets
i Gang, uden al den bliver fed, og
Ankomst.
sari ligelig, al Tilvæksten bliver no
Og nu var Eisbeth der, lidt mere
genlunde ens fra Uge til Uge, der
bleg og tynd, men heldigvis den
er Fordringen, som den skal være.
velkendte Mie Soistrattle alligevel !
Velfordrede, trivelige Knive opnaar
Arm I Anni vandrede de ad Guuden Vanskelighed en Tilvækst al
ca. I Pd. daglig det første I falvaar. den med de loppede Brosten, drejede om el Hjørne og begyndte nl
Skal Foraarskalven naa delte, man
der passes godt pas, al dens For- klatre op ad el al de amen, snævre
døjelse holdes f Orden, hvilket fal- Stræder, der nedefra og opad skærer de bredere Gader, der Itg,esom
der vanskeligst om Sommeren, idet
Mælken let bliver btaasur, og det omkranser det Kalkbjerg, hymnen
teater Kalven ikke. Denne og andre Visby er bygget.
Saa kom de Ind paa HovedstrøVanskeligheder er til al komme
uden om, og det lønner sig at gøre get, hvor vældige Kirker uiner mønoget derfor. Og der, hvor delte der Øjet, Portbygninger er hvælvede
sker, trives Foraerskalvene lige saa over Gaden, og den ene mærkelige
godt som Efteraarskaivene, og del Bygning viser sig efter deri miden.
Elsbeth vilde helst have standset
mea være Marlie!.
og spurgt om det hele, men Tiden
J. Brink Larsen.
tillod i Øjeblikket ingen -Turist"Ekstravagancer.
— Vi mim skynde os til dit Logi,
sagde Minna. Du ved, at ved vort
Arbejde gælder det Punktlighed fra
Provinsen, med dens
stolle Kæmpegrave, Morgenstunden af. Men hvor jeg
dog glæder mig til af vise Dig
med fjerne Byers stille Gadefred
Om hver en Brosten
rundt i al denne Herlighed senere!
er en tilte Have Nu allons !
hvor Solen daglig varmer
Saa standsede de loran el stort
længe ned.
Bygningskompleks, som Minna forHver Gade ender
klarede var Husholditingsskolen,
i den grøntre Verden, hvor Elsbeth foreløbigt vilde faa el
hvor Køer brummer
Hjem.
i det søde Græs.
Elsbeth blev forestillet for ForstanFra Sogn til Sogn
er der en munter Færden. derinden, og de to Vininder skilles
Paa alle Veje køres Hø i Læs.
for atter at mødes senere heri paa
Dagen.
Og gennem Byen
Saa fik Elsbeth sine Værelser anrisler der en Kilde.
vist, to bitte smag Stuer med favnedens Rislen er som fyldt
ined Blomsterfryd. tykke Mure; de las i en Sidebyg-

Drømmen.

I ,frooinsell.

Foraarskalvenes Pasning.

—g—

Skønt det er naturligt, at Køerne
kælver om Foraarel, var vi inden
Krigen kommen ind pas at tilstræbe
Efleraarskælvningen, fordi det viste
sig, at under de daværende Fodringsforhold gav de Køer, der kælver om
Elteraaret, alt andet lige, op imod
1000 Pd. Mælk mere i Aarsudbytte
end Foraarskælveren. Dette Merudbytte skyldes den forholdsvis bedre
og regelmæssige Vinter- end Sommerernæring.
Under de sidste Aars vanskelige
Foder bestræbte man sig for el
lykke Kzelvninges til mu Elteraaret,

ning, — Huset var en Gave fra en
svensk Prinsesse. I Midten al det
forrige Aarhundrede havde hun levet her pas GolMml, og med sjælden Fremsynethed havde hun skænket Ejendommen til to-narigt Uddan•
nelseskursus for de ubemidlede unge
Piger lier paa Øen.
— Efter al Sandsynlighed en al
de mange gamle Klosterbygninger,
der findes heri Visby, tænkte Elsbeth, medens hun sad ved Vinduet
i den dybe Nische og kiggede over
et smalt Stræde, hvor ni Udsigt begrænsedes af et Par mørke, massive
Egetræsporte i en høj, svær Havemur. Idyllisk — slængt inde — men
kønll
Dejligt med al denne kølige Stilhed efter den tange, trættende Rejse.
Her vilde hun hvile ud og maaske
linde sit gamle Jeg igen; det var
„gattet tabt" ude i .Verdensvrimme•
len, mente hun.
Hun faldt i Tanker, og Erindringerne stormede atter frem.
Hun vilde lære sig al se Sin Skæbne
modigt i øjet, hun vidste jo, al til
hende vilde Lykken aldrig smile
mere I Det vidste hun — Langt borle fra Hjem og sine
kære havde hun I sin Virksomhed
mødt en Landsmand, hvis Helbred
var svagt; det var Nerverne, der
meldte Pas. Han havde hanbet al
komme sig ved del berømte Kursted. En arvelig Sindssyge truede,
og han var bange for sin Del deraf.
Medfølelse, blandet med Bevidstheden om national Samhørighed
drog hende imod ham fra første
Stund, de mødtes. Elsbeth, der ellers altid havde været saa sikker paa
sig selv og havde plejet saa mange
ime og gode Mennesker uden personlig at paavirkes, ramtes saa ubønhørligt af en Kærlighed uden Haabl
Es ist eine alle Geschichte . . . .
Hun forudsaa Tragedien for dem
begge, naar hun lagde Mærke til
hans stigende Interesse for hende
— og saa var det, hun rejste bort,
hjemad, til Visby.
Der var endnu en Ting, der ikke
vilde lade hende være i Ro, og det
var Mindet om en Drøm, hun havde
haft lige før sin Alrejse.
Aller saa hun alt saa levende for
sig i Tankerne, hvordan hun der i
Drømmen havde fundet sig selv
stenende i en lille Have, der pas
alle Sider Indhegnedes af høje Mure,
overgroede al Vedbend og Slyngroser — thi herligste Roser, der udsendtC en bedøvende Duft herinde
I Solvarmen.
San hk lurt med rit Øje pas Blomsterile Inde i den lille Have, og
det var ogsaa Roser, røde Roser
allesammen. Elsbeth syntes, 'at hun
nu igen mærkede deres fine, stærke
Duft, medens hun genlevede det
hele i Eriudringen. Haven ined Roserne var saa stille og fredelig. Hun
var ganske alene med hele dette
Blomsterflor — dog nej : En Sommerfugl nærmede sig langsomt. Hun
iagttog dens yndefulde Bevægelser,
betragtede dens fine Vinger, h"mis
Farve var hvid, og kom saa pludselig i Tanker om, at del vat den
første Sommerfugl, hun havde set
i delte Aar
En Snemand, tænkte hun!
Brun betyder Liv . . . . Var det
ikke sandart, man sagde?
Hvid er Døden inden ret længe I
Del hed det sig i Ammestuen.
Hvor Du dog er taabelig, Elsbeth, sagde hun til sig selv. Nu
sidder Du netop og dvæler ved
Tanker, Du vilde besejre med denne Rejse. Nu er Du jo borte hjemme.
Hurtigt rejste hun sig og ordnede
skyndsomt sine Sager.
Det var snart paa riden at finde
Spisestuen tor at faa Dagens første
Frokost I
lugen Drømme-Minder. Det var
Dag —

— Kvik og udhvilet mødte hue
Minna om Eftermiddagen.
— Før vi begynder al lege Tarisler, vil jeg vise Dig lidt indenders
Visby-Liv, sagde Minna.
— Her paa l„. Sal har vi el lille
Frøkenkloster i moderne Stil. Det
skyldtes saamrend Prinsesse Eugenie.
EI mindre Antal ubemidlede, gamle
Damer lever her el behageligt I.iv
med Komfort og Velvære for en
duge Udgift.
De unge Piger gik op ad den
brede Trappe og fandt en Del gamle
Danner hyggeligt passiarende omkring et Kaffebord. Opvartningen
besørgedes at en lille, ung Elev
nede fra Husholdningsskoleri — del
hører med til Uddannelsen. .
Priorinden; Frøken Sofia von
Menck, præsiderede, høj og rank,
for Bordenden. Hendes kloge og
gode Øjne lyste af Smilende Velvilje, da Intim bød de unge Damer
Velkomnien. Efter endt Præsentation
blev Samtalen livlig. Man mærkede, '
hvor glade Damerne var over denne uventede Adspredelse i den daglige
Ensformighed, de nøjsomme Sjæle.
Ved Priorindens højre Side sad
en gammel Dame med et ejendommeligt, fremmedartet Udseende, der
talte med stærk Akcent. Hun var
Datter af Sveriges sidste Guvernør
i Vestindien. I en ung Alder havde
hun for stedse, sammen med sine
Forældre, forladt St. Bartholemy,
hvor hun var født og vokset op.
Nu havde hun I Visby fundet en
tryg Havn. Og hendes fremmede
Tonefald gav hendes Tale en sær
Ynde.
Forts.

Ell Alliogo Muh?
—p—
Siden H. Louis Co Ir n købte
„Næs" og lod det daværende Pensionat indretle til Somrnerbolig er
der udført adskilligt Arbejde, der
lader formode at Hr. Cohn har Interesse og Sans for at gøre de fra
Naturens Haand smukke og afvekslende Klippepartier endnu mere tiltalende; og Frygten for en eventuel
Afspærring synes at være ugrundet.
De hvidlakerede Bænke, der forrige Aar var bleven anbragt mellem
Klipperne til Publikums Bekvemmelighed, er na henflyttet Id del kommunale Anlæg, hvor de unægtelig
hører mere hjemme, og der er istedet for opstillet nogle smukke og
tiltalende Naturbænke, der harmonerer bedre til Omgivelserne. Desuden
har Hr. Cohn ladet plante adskillige
Træer mellem Klipperne og langs
Spadserestien samt udbedret Vejen
bag Ejendommen, der ikke egnede
sig for Bilkørsel
Pair det Areal, ca. 10 Tdr. Land,
midtvejs mellem „Næs" og ,Sandkaas", som Hr. Cohn købte ifjor,
og hvorpaa en nybygget straetrekt
Villa nu pynter op i Landskabet,
vil der efter Forlydende blive opført endnu en Villa, Endvidere har
Hr. Cohn købt ca. 3 Tdr. Land ved
Grønpedal af Sparekasseb. Ridder,
og det er vist Meningen at der ogsaa her paa Højdepartiet skal opføres ell Villa.
Vi tror dog ikke det er Hr. Cokes
Mening at afspærre disse Arealer,
helt for Publikum, tværtimod kunde
det -tænkes at Hr. Cohn her efterhamitten ved Plantning og Anlæg
af Veje vil skabe er Parkanlæg, der
vil blive en smuk Pendant til det
kommunale Anlæg mellem Byerne.

Motorbaaden „Thor",
der i sidste Uge har foretaget en
De! Lystture med Turister, sættes
nu i regelmæssig Kystfart. — (Læs
omstaaencle Bekendtgørelse).

Gudstjenester og Moder,
Søndag den 29. Juni

St.

Ols Kirke Froprædiken Kl. 8.
Allinge Kirke Kl. Hl, Skr. 9 1/2
a f.del ingen.
KUnF
gd out': sK
Tirsdag K.
Allinge
Onsdag Fælles
Torsdag K. F. U. M. samt Mød e.
ved Sandvig Havn Kl. 71/1;

Motorskibet „Thor

if

2 Gange daglig

Sandvig-Allinge-Helligdom-Gudhjem
8 FM. 1 " Eftm.
Fra Sandvig

145 815 —
- Allinge
2"
- Helligdom. 910 —
—
32s
940
i Gudhjem
Fra Gudhjem 10" — 4 30
510
- Helligdom. 11 —
5"
1145 —
Allinge
6
12 —
i Sandvig

eller hvis Vejret hindrer Sejlads paa
Østkysten — 1 Gang daglig

Hammerhavnen-Vang-Hasle
•

Fra Hammerhavnen 10 Fm.
102° - Vang
11" i Hasle
3" Eftm.
Fra Hasle
440
- Vang
Hammerhavnen 510 —

Damefrisør
Ondulation. Haarvask
Specialitet i Haarmasage.
(5 Aars Uddannelse i Paris) -

En flink Pige
kan faa Plads straks paa

Hotel Sandkaas.
Lon 50-60 Kr.

Viggo Glistrups
KAFFE.
Ægte Java Kaffe.

meget billig og færdig til at opstille

Allinge Kolonial- & Produktforretning.

En ung Pige
kan faa Plads i 111111 Blomsterforretning paa

jr=2=0e=o=1

Udkommen er :

for Besøgende ved

Nordlaudets

Hammershus Ruiner
Nyt Oplag. — Pris 35 Øre.
Goinitzkas Forlag og Tryk.
Faas i alle Boglader.

It==0‹::==i
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Konditoriet
er aabent fra Iste Juli

Servering i haven.
91t. S. Xentiftu.n.
Rø.
Heste - og Hønsefoder for Juli
Maaned anvises paa Afholdshotellet Tirsdag den I ste Juli Eftm.
Kl. 3-7.

Kornnævnet .

To nykomfirmorode Drenge
kan faa Plads son] Bydrenge pari

Henvendelse til Telefon Allinge 3
og Sandvig 12 og 13.

En flink Pige
kan til Iste Juli faa en god Plads
paa Skovgaard pr. Allinge.
C. Hjorth,
Telefon l02.

eller ældre Rand, som vil malke•
og passe nogle laa Køer, kan fas
Plads straks eller lidt senere part
Skovgaard pr. Allinge.
C. Hjorth.
Telefon 102.

i lyse og mørke Farver.

Klapvogne, Legevogne og
Trillebøre, Hjul til Legevogne
og Gummiringe til Barnevogne
haves paa Lager.

P. C. Holm.
Prima

Bord margarine

RØ.
Det Beboerne tildelte Brænde
kan faas udleveret ved Henvendelse
til Gdr. Krøyer, Kroggaard.

'ned Frihjul og nyl Gummi samt
et godt Bord sælges billigt ved Henvendelse til Enevoldsen, Rutsker_

anbefaler

Xaffe, Te,
Chokolabe og Cacao

Allinge Kolonial & Produktforretning

Billigste Dagspriser fra

Ren amerikansk Fedt

Spisestel
complette 12 Personers Stel i mange
smukke Mønstre haves paa Lager.

Kaffestel, Vandstel,
Glasskagle, 01- og Vinglas
Poreelain og Fajance
fra den kgl. Fabrik,

Sølvplet-Skeer, Gafler
og Bordknive

Hindbærsaft
Hyldebærsaft
Jordbærsaft
Kirsebærsaft
Ribssaft
Solbærsaft

Allinge KolonialP. C. Holm. , og Produktforretning,

all i stort Udvalg til rimelige Priser.

Allinge Kolonial &
Produktforretning.

i mange Kvaliteter

Ligkister og Møbler.
anbefales.

L. Pihl.

Iiotojr
Tøjrepæle, Ocr, Esser,
Fjederhager, Løgner,
Grimer

billigst i

NomIlamlels Handelsbas.
Ris, Sago,
Rismel, Sagomel,
Kartoffelmel, Majsmel,
Abrikoser, Blommer,
smaa og store Rosiner.

Allinge KolonialProduktforretning

anbefaler

Et Parti 11 Idmousseline,
Crepon ni. nr. er hjemkommen
og sælges til rimelige Priser.

Ell lille tikroillshamie
3 Led
sælges til halv Pris.

Nordlandets Handelshas

li

tilIs frols ngø i
1{1111

1411114!111101 ng Mulammeiroder
'udleveres mod Rekvisitionssedler.

Allinge Kolonial- &
Produktforretning.

Hasle limIkerforrelning.
Aljetonder og Saltekar
samt al Slags Bødkerarbejde haves
part Lager. Reparationer udføres.

C. Aakerlund,
Telefon Hasle 105.

Tobak
C. W. Obels bekendte Mærker
anbefales Ira

Soda, Blegsoda, Ludpulver
Risstivelse,
Skurepulver
Allinge Kolonial & Produktforretning
Vi har en ekstra god Kvalitet

hurtig og holdbar Gulvfernis,
son] sælges i medbragte Flasker
eller Dunke til laveste Pris.

!slambadets Handelshus

er paa Lager i alle Numre.

Nordlandets Handelshus.

Citronessents
Mandelessents
Vanllicessents
Vanilietabletter
Vanillesukker
Vaniliembenger
Kardemomme
søde Handler
bittre do.
Rosiner

Allinge Koloniale og
Produktforretning.

Havemøbler
Snedker L. Pihl,
Telefon n. 13, Klemensker.

Hjemmefarvning
Diverse Farver — saavei til Uld
som Silke anbefaler

Allinge Kolonial- og Produktforretning

Bedste Sort kalorie
11 /4" —

I 1/2" — 2•—

3«— 4'

Lagrede cementerede Muffen,.
.t. — 6" — 9"

Glaeserede Lerkrybber
til Ko- og Svinefolde — er paa Lager og sælges til allerlaveste Pris.

NomIlamiels
Riis og Bifbuit
uden Kort
fra
Allinge Kolonial & Produktforretning

llarneesHaarkuItus
i
fjerner Skæl, styrker Haaret.

J. B. Larsen.

Koste
af Revling og Piasava
anbefaler

Allinge Kolonial- og
Produktforretning.
Aromatisk

Maltlait
til Hjemmebrygning er hjemkommet
Prisen nedsat.

J. B. Larsen.
By og Herredsfuldmægtig

Johannes Kofod, Hasle.
trrelies paa Raadhuset i Allinge
hver Mandag efter KI. 10 Form. og
i Klemensker Kro hver Fredag
fra 2-5 Eftm.

Friskbrændte kislen Nr. I
Haardtbrandte do, til Ajlebeholdere
Aldeles frisk

Tagpap og Som
Billigste Dagspris.
HiRP l(01M- og

Prodt[IdlorrBIRillg

Allinge Kolonial og Produktforretning

Bomuldsgarn,
Hækle- og Brodergarn

Allinge Kolonial- & Produktforretning,

Prima dansk og engelsk

Nordlandets Handelshas. Marfelie-Seebe
Blod Sæbe
Blandsæd

Allinge Kolonial- og
Hvedemel,
Produktforretning. Prima
Bagepulver
Blandet Frugtsaft

sælges saa længe Lager haves for
1,70 pr. rm

Lagendowlas

Sogneraadet.

En brugt Cykle

Et Parti prima fintraadet
engelsk Medium i 85 cm. Br.

hele Ærter
brune Bønner
K I ipilsk

Nyheder.

samt Birkekoste er til Salg hos

Barnevogne

Flækærter

da bestil Deres Tøj hos mig, da jeg
altid er den billigste. Træffes hver
Onsdag Efterm. i Klemensker paa
min gamle Bopæl.

Telefon 137,

Ekstra Tilbud.
Kaalrabi
Sangholm og Øster dundom
Allinge, Kolonial- &
Produktforretning.

11~11

rialvailiserel Traadyn
alle Bredder og Maskevidder haves
paa Lager.

starar nu færdige til Levering.

hver Eftermiddag og Aften
Aflæg Haven et Besøg.

l'il De spare Penge?
J. Joh
Sh rvedderforre n I ng,A Bingo

pro[liddrardHirig

KONCERT

Allinge Kolonial- & Produktforretning,

NB. En nag Pige, som har
Lyst til at lære at sy Veste, antages
straks.

Taglak Dore
samt Tjærekoste anbefales fra

Nordlandets Handelsbos

anbefaler sig med Kørsel
over hele øen.

Konfirm. Dreng

Olsker.

Hotel Allinge.

Telf. Kl. n 13,

!ladyer og Lotman
Vejmand Pedersen.

Nomlladels Ilamlelsbas

Klemensker Samlkerlorrelning

samt kortfattet historisk Oversigt.

Prima

Ren brun Oliesæbe
do. grøn Oliesæbe
Det gode Ludpulver

Specialitet:

Hurtig og prober Betjening.
S. Bang, Allinge (ved Kirken).

Vejviser

sælges a 10 øre Halvkilo.

Forlang hos Deres Handlende

Barber og Frisør
1=0=1

Pulveris. Soda
og
Krystalsoda

Overretssagi. Dojesen-Noetaed
Sct, Mortensgade 17, Hanne, Telf. 22
Fuldm. ved Byfogedkontoret i
Hasle).
Kontordag i Allinge Mandag
do. i Klemens (Kroen),Tirsdag Eft,

Straabatte
i alle urotter

anbefaler

9hirbInOct
ft0e101W.
Sygevat
og
Gazebind
er hjemkommen.

B.

J. Larsen.

Aalborg Cement
sælges fra Lager og frit tilkørt
Banen efter laveste Beregning.

Nordlandets Handelshus.

Bonevoks
Malerfernis, Gulvfernis, Linolie
samt Farver til Olie og Kalk
anbefales fra

A111000 i(01Hial og Produktforrdpipo.

Tapeter.
Stort Udvalg. -- Billige Priser.

Tapetklister.

Allinge Kolonial- & Produktforretning.

Damekraver
i elegante Ny!,ede
NomIlamlets Hageishus

Færdige Klædninger,
Benklæder og Arbejdstøj
billigst i

Nordlandets Handelshus.

Klædevarer.
Engelske og danske Klædevarer er paa Lager i righoldigt Udvalg.
Klædninger leveres efter Maal med kort Varsel.

Nordlandets Handelshus.

Et Parti Twistlærred
er hjemkommet, saavel i enkelt som dobbelt Bredde.
En god Vare i 70 cm. Bredde sælges for I Kr m.

Nordlandets Handelshus.

Skjorlellofiel,
er hjemkommen i mange smukke Nyheder.
Ensfarvet Flonel i alle Farver.

Nordlandets Handelshus.

Bornholms Spare- & lilallokasses
Afdeling i Allinge &"---` 9"--Kontortid : 10-12 og 2-4.

Modtager Indskud paa alm. Sparekassevilkaar til en Rente
af 4 pCt. p. a., paa Folio til 2 pCt. p a.

Vær saa god af gøre Bestilling til Efteraaret af

Kaligødning, Superfosfat,
Nørresundby Gødningskalk.
Vi vil sælge denne til allerlaveste Pris.

Nordlandets Handelshus.

Ideal Roehakke uden Kile
Blade af knivstaal — alle Størrelser.
Blodstobte Balge — med Uaranti.

Lebomme, Hoatleer,

Iløstriver, Trteskovle, Staalokovle, Stanlapader.
Alle disse Redskabet sælges meget billig i

Nordlandets Handelshus.

==z--?,4%- 4Q„
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Vi har endnu et Restparti af
Hotajr, Grimer, Ntroegrimer, Grimeakafter, Tøjrepæle,
Store Ringe, Fjederbager og Nedled og der kan gøres en god
Handel herom i

Nordlandets Handelshus.

Lyse dVcrtier.

FoRR

Det er de lyse Nætters Tid,
de hvide Elvertaagers Tid
og Taagen driver nattehvid
ind over grønne Enge,
ind over varme Sind
Den kogler længe, længe
og slører Sjælen i sti Spind
al sære Nalletanker,
der vildt og vejløst vanker.

IStii(j.liw"k
N
Værktøj

‘T-'-;.,
''>'©
..N
og Haveredskaber . .......

An lyse Nat — aa lyse Nat,
du har mig i dit Drømmegarn
— thi jeg er Elvemattens Barn
der slumrer dybt og længe
i lyse Nætters Fred :
de nallevaade Enge
og lyse Nætters Kærlighed
der suser gennem Skoven,
og Himlen klar foroven.

—
Allinge Kolonial kt. Produkt forretning
Stort Udvalg. Billige Priser

Nye Sendinger. Frit Salg.

Det er de lyse Nætters Tid . . .
og Natten er saa frisk og ung
af underlige Drømme tung,
saa sære, farveslyngle
al Natlens Trylleri.
De hvide Taagers Tyngde
og Klamhed driver bort deri,
bort — over hvide Sletter . .
An sære, hilde Nætter!

Valmede florfrokagor og frisk Soyamkron for Fedekalve.
Vablede 55 pCt. Jordoodkager
Do. 44 pCt. Itomald‘frokager
Grove livedeklid. Billigste Dagspris pr. kontant i

Nordlandets Handelshus.

Jeg kommer til dig, Elskede !
An lad mig græde ud hos dig,
thi Taagen tryller paa min Vej
den hvide Elvertaage Ae Jeg er elverskudt I
Men kære, du vil vaage
og glemme hvad jeg har forbrudt,
ja glemme Sorg og Kummer
og drysse mig i Slummer.

Havregryn i los Vægt. Valsede Byggryn.
Grove og fine Byggryn, ekstra Flormol
af aldeles prima Kvalitet.

Nordlandets Handelshus.

Den bedste Nid( ler Paplage
sælges i hele, halve og kvart Tønder samt Spandevis — og den billigste Pris er i

Nordlandets Handelshus.

kil Deres Tryksager i A11111110 Bogtrykkeri
Regninger, Meddelelser, Fragtbreve, Brevpapir, Konvolutter.
•••
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De lyse Nætters Kærlighed . . .
An underlige Nattestund
jeg kyssede din røde Mund
og slumred ved din Side
mens Duggen sagte faldt . .
Min Tanke gaar saa vide :
den favner Natten, favner alt
hvad lyse Nætter rummer
i dyb og stille Slummer.

n
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Hangar in finbriks

VEGETABIL

Aa lad mig græde I dit Skød
mens Natten snar sin Drømtnesaed.
De bange Taarer som jeg græd
forvandler sig til Sange,
der klinger paa din Vej .
Aa — hvorfor er jeg bange jeg ved jo at du elsker mig
og al min Sorg forgætter
i elve:11%4de Nætter.
Agnoslus.

MARGARINE
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er anerkendt som den bedste.
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Faas hos alle Handlende.
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Bygningsartikler.

Rønne-Allinge Jernbanes

Brædder Planker Tømmer

Køreplan.

Tagpap, Søm og Spiger, Støbegods
Cement, hydraulisk Kalk

Søgnedage.
Itonne—Sandvig
820
Fra Rønne
843
- Nyker
903
- Klemensker
923
- Rø
941
- Tein
954
Allinge
Sandvig

10 —

anbefaler
630

Allinge Kolonial & Produktforretning

653

713

733
751

804
11
81

11—
1111
1124
1142
1205

1220
1240

(2r Brødrene Anker
Jernstøberi Sc Maskinfabrik
Telefon 2.
Hasle Telefon 2.

Sandvig—henne
•
Fra Sandvig
- Allinge
- Tein
- Rø
- Klemensker
Nyker
- Rønne

840
831

L9Ktil

gii1
972

9713
10.7-

haves stadig paa Lager ved Levka. Pris 4,50-5,50 hl.

Billigste Priser

Stort Udvalg

ion

Søn- og Helligdage.

Køkkenrekvisitter

Rønne—Sandvig

Vi har rigelig Lager af

111

845
Fra Rønne
1235 450
- Nyker
904 1254 509
- Klemensker 921
111 526
939 129 544
- Rø
- Tein
144 556
954
- Allinge
1004 154 809
- Sandvig 1010 2= 615

faas hos

Allinge Kolonial- & Produktforretnirg.

Sandvig—Bønne
Fra Sandvig
- Allinge
- Tein
- Rø
- Klemensker
Nyker
- Rønne

040 230
048 238
058 248
114 301
133 323
145 335

205 353

Prima krydret

645
653
703
719
738

754)
810

Svinefedt til Spisebrug Kr. 2,10

Prima rent amk.

do.

til Stegebrug — 2,00

Bornholmsk Vegatabil Ilargarine

— 1,35

Otto Mønsteds Oma

— 1,35

alle Priser pr. 1/2 kg. — Hver Dag nye Sendinger, derfor absolut friske Varer. Sælges i smag
Bøller og i løs Vægt. Prisen er den samme.

Postautomobilen

Nordlandets Handelshus.

Rønne-Hasle-Allinge
I. Juni-30. Sept.
Fra Rønne 2,15 Eftm. Refour 5,45
- Hasle 3,00
— 5,00
• Allinge 3,45 —
—
4,15
Ved Dampskibsforsinkelse kan Afgangstider] udsættes indtil 5,45 Eftm.

Skovle og Spader
sælges billigt hos

Allinge Kolonial- og Produktforretning•

