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„Nord-Bornholms Ugeblad"
trøskes l si Antal af mlltrisi 1700 Exempl,
eg farssnits, genmm Postrerssna eller red
roer Bud I Allings, Sandvig., 01sksr, Ratfair, Rø og Kismsreskir
„Nord-Bornholms Ugeblad"
*ar der, størst,' Udbreshass i Nan.int tined
bltyrr lava! I sihysrl fifsm og øv., sig ,Sen
ør bød,' 1/1
rørlyrin g .
„Nord-Bornholms Ugeblad"
Ipta,V., før« Rffiksndlgorrissr 91 snitur Arl
ta&SOM Kub, Salg, Forsningsinsildsleissr,
elisr- sikr Aflysnrnf er, Auktions, els.
„Nord-Bornholms Ugeblad"
rav gal h'et tredug, kan bsstillss pari alts
Posiltoniorsr samt paa Bladets Konlor og
koste, I Kr, halr«rilit.
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Hvorfor ikke denne Aften synge?
hej og stille staar den lyse Net.
Ingen fjerne Stjernekloder tynge
Himlens Bleghed I den lyse Nal.
Alt er sølverhvidt og klart og stille,
smeltet i den lyse Nat til- Et I
Ingen fjerne Skumringsskyer skille
denne Hvidhed, hvori alt er El.
Alt I — den Klodesværm,
hvis Baner lænker
Universets virvarsvilde Sjæl,
og de Tanker,
som min Hjærne sænker
min egen uropinte Sjæl.
Et i denne hvide Mildheds Aanden.
Et i denne himmeldybe Fred,
fri for Sorg og bundne Længslers
Vaanden,
uden Lykkekrav bag Hjertets Fred.
Hvorfor ikke denne Aften synge,
nynne sagte som den lyse Nat,
medens ingen Mindeskygger tynge
Himlens Hvidhed i den lyse Nat,

Viggo Stuckederg,

Yaa Fodtur
gennem Europa
Senna fortoner om sine
Dagbogsoptegnelser ag Minder.
(Kun for Nordbornholms Ugeblad)
Søndagen tilbragte vi i Erfurih.
Var om Eftermtddagen en Tur ude
i Parken, og om Aftenen studerede

vi Folkelivet pen Strøget. Vi havde
dog ikke Read til at gaa i Teatret,
maatte nejes !ned et nyde en Genstand udenfor et Forlystelsessted.
Vor slidte og ikke helt pletfri Rejsedragt stak for meget al mod det
elegante Publikums Toiletter. De saa
paa os og gjorde deres Benrærkninger. Hvad vilde ai Proletarer vel
egentlig her blandt del elegante
Publikum? — Uvilkaarligt trykkede
vi os tilbage i Skyggen og filosolerede over Livsvilkaar og Levernaade
blev bitre og Daa os gal paa
Samfundet. Men var det 1 Grunden
ikke naturligt, al de, der var med
til at yde, ogsaa nød Frugten af

Arbejdet, Og hvad bestille vi andet end at daske rundt pari Lamlevejen — fra By til By. Vilde vi da
Ikke arbejde — deltage f Produktionen ? — Jo, der kunde stundom
komme en kriblende Fornemmelse
i Fingrene, en Trang til et bruge
Armene Ill andet end al dingle frem
og tilbage under Morseben. V, søgte
ogsaa Arbejde i de Byer, vi korn
igennem, i Begyndelsen brasende
ind alle tre, senere efter Tur — en
ad Gangen. Men overall mødte vi
en beklagende Gestus. — „Leicier,
keine Kondition
— Arbejdsmarkedet var overfyldt. Heller ikke I Erfutilt var der Plads ledig. Hundreder gik arbejdsløse.
Mandag Morgen (26. Aug.) tegnede det; men benod Formiddagen
blev det Opholdsvejr og vi forlod
Byen. Vor medbr'agle Frokost blev
spist paa en Grøftekant, sag korn
Bygerne og i limer- Kb og temmelig
vaade naaede vi Weimar. Byen er
i livlig Udvikling; det er ikke mere
Gbthes og Schillers By, Byen, der
syslede med Videnskab og skønne
Kunster. Weiniar er smittet af det
217. Aarbundiedeillatefide Il, "Welmar er ogsaa I Begreb med at blive
Industriby med klaprende Maskiner
og snurrende Hjul. Glithes stille,
krogede Gader og hedlige Idyl er
ikke mere, men Minderne om hans

Tid lever endnu, og en prægtig
Statue i Parken samt en DobbeltStatue i Bronce af Gaithe og Schiller fortæller de Besøgende, at her
har de levet og virket, skabende
tysk Aand, tysk Kultur. — Her er

1,Vielands

Statue og et pragtfuldt
Monument; Fanetarereren og den døende Soldat — til Minde om de
blodige Slag ved Jena. Slottet har
mange Seværdigheder, og Readhusel, Thealret, snavet som de fleste
nyere Bygninger er opført med sikker Kuristsmag. Ogsaa Kirkerne er
Interessante, særlig Fiiratengrull.
Om Aftenen gik vi en Tur gennem den smukke Slotshave langs
'Indleder), men Regnbygerne drev
os hurtig hjem til Herberget.
Nusle Morgen forlod vi Byen,
gik nerium Slotshaven (ig op over
Bakken. Landet er meget frugtbart,
Vejenes Træer bugner af Frugt. Allerede ved Middagslid havde vi
tilhagtlagt de to Mil, der skilre ns
fra Jena. Kom derned gennem en
dyb Dal med smukke Partier. Byen
er milte Iran med mange Villaer,
indeklemt, som den ligger, i den
dybe Dal ved Sinde, omgivet af nøgne
Bakkedrag (16,000 Indb.) Den gamle
Michaelskirke med Luthers Mindesmærke, Slottet, Museet, et Par gamle
Teara og Volde, Rester at tidligere
Fæstningsanlæg, en Mængde Min(tem/efter, -1«adtreart med Snap- hansuhret, det gamle .Taarn paa
Bakken, Minder om Kejserslaget, —
og Jenas Seværdigheder er gennemgaaet.
Ude i Villakvarteret ligger vort
Herberge zu Heimalb, selv en Villa
i herlige Omgivelser. Her spiser
vi og hviler ud til næste Dag.
Over Biirgel, der ligger pen et Højdedrag, tvinede vi ved Middagstid
Eisenberg. Da det begyndte at

Far har travlt.
—0—
Jeg er bange for ni sige til min Dreng; ,Hør, gaa din Vej,
jeg har travlt og kan umuligt bruge al min Tid til dig"
jeg tør ikke lukke Døren mod et koldt og hurtigt Svar for hvem ved, om han sut kommer, naar han trænger til sin Far.

Jeg har kendt en Far, som svared, saa hans lille Dreng fortrak,
kan en travl Mand ofre Tid part Drengens Lejer eller Snak? ,
Han blev gnaven ved hans Iver, bad ham ganske simpelt gas ...
hvad brød han sig om, hvad Drengen miden gik og gemte pair.
Da den Knægt kom ud i noget, hvor han ikke helt var klar,

gik han hastig samme Vej, men fik del samme korte Svar;
,Stik nu af, og klar dig selv, Drenlg, støt du selv din ugen Sag,
plag mig ikke med de Smaating, jeg her Ikke Tid i Dag."
Men sinaa Drenge fatter hurtigt — efterhaans som Tiden skred, •
gav han Afkald paa den Drøm at vinde Fars Fortrolighed;
Han forstod, det var en travl Mand, som forlangte Ro og Fred og han kom først, da han havde Ildt ubodelig Fortræd.
Men da Smerten sveg og Skammen, skreg hans Far paa Nødens Dag:
,As, hvorfor skal jeg dog rammes af sag bittert et Slag ?"
Men en Stemme i hane Indre fælled Dag og Nal sin Dom ;
,Det var dig, der sendte Drengen væk, saa ofte som han kom,"
Derfor — ugegag lit han kommer skal han linde mig beredt
fil en Snak og' til et Read, ihvad der end ken være sket.
For jeg frygter hvis jeg vrisser: ,Sink mig ikke, du maa gae",
al den Dag vil komme, hvor han aldrig banker pas,
EDGAR A. GUF.ST,

regne, blev vi en Del ,lorainkel, og
tog tilmed lejl al Vejen tvrors over
Bjerget. Korn ned i Dalen paa den
enden Side og fulgte en Aa og
Markvej til Kr.:panda. Ved 7-Tiden
nalrede vi endelig gennem Dalen tit
Gern I Fyrstendømmet Remat:., Byen
ligger ganske kønt paa en Bakkeakraaning, har mange Fabrikker rig
en nydelig ny Kirke (Triniteila),
Gem er særlig læretid for de udmærkede Klædevarer, der forfærdiges
der, er en blomstrende Fahrlkaby
(ca. 45,000 Indb.) Fortiden Kirkerne,
Randhusel og Thentret uras urevnes
det gamle Slot °Mei stein med Park,
der ligger surnitt pie delt anderi
Side Floden Falster ined prægtig 1 idsigt over Byen og Dalen.
Meden, manne Rejsefæller næste
Dags Formiddag var ude og lede
etter Arbejde, gik jeg alene over
Ponneburg og Schwolin 111 Altenburg. Det var bah nyt Igen at gaa
alene i egne Tanker og glæde sig
over den srnukke, alveksicime Natur.
Herind Eltermictdagen dukkede Altenburgs gamle groteske Slot frem,
knejsende paa en langstrakt Porfyrklippe med 'den g
sine beakyttende Vinger.
Altenburg er en snurrig gammel
By med et stort, tragtformet Torv,
hvis Munding kiler sig ind under
Borgen. Her er Plads dl store Markeder, og Omegnens Bøndervogne
rasler endnu derind, som det har
været Skik i maaske tusinde Mr.
Thi Altenburg er en gammel By:
„Altenburger Bauern, reiche Leute,
eigentnmhelle Kleidung, AbkaSmmtinge der \Venden', siger et gammelt Mundheld. Og sandt er det,
Altanburgerne er noget for sig selv,
midt 1 del 20. Aarhundredes Industricentrum har de bevaret deres
egne Sæder og Skikke.
Byen har 35.000 Indbyggere og
7 Kirker. Raadhus i tysk Renaisance.
Oppe Ira den gaMle Borg og de
prægtige Haveanlæg har man en
milevid Udsigt over et frugtbart og
bølgeformet Land, man kan se ned
i den gamle Bys Gader og al den
blea Skorstensrøg, der langsomt
bølger op, lugte hvad Borgerne skal
have til Middag.
Oppe i Borgen med de ejendommelige `Feerne ser man Tronsalen
og el Rualkarnmer, historisk berømt
ved del af Kunz von Kaultungen i
Aaret 1-155 her forøvede Prinserov.
Endnu viser man 1 Slottet de med
Guld prydede Rustninger, Vanben
og Bødlens Sværd samt mange
gamle Malerier.
Sart gaer Turen etter nedad gen-

nem stejle Gader, ned til Herberget,
hvor jeg bæller de andre ved en
Kop Cacao, og medens Solen rødmer I Vest gearvi trælle Ill Ro.
- 1 det store kristelige Herberge
sover mange trætte Rejsende, fattige
1 store Soverum med mange Senge,
de mere velhavende 1 Enkeltrum;
alle feer Husly, ogsaa dem, der
lel lian betale, — men sart maa de
til Gengæld -gøre • Morgenarbejde,
pudse Støvler, hugge , Brænde. —

Iler cr Folk i alle Aldre, Oldinge
og Børn -- thi vi er paa Tærskelen el det store Indutuilancl
sen, hvor der er mange Arbejdere,
mange Fabrikker, megen Arbejdeinshed.

Dronning
Dagmar
r S,Djra•-Hisberintris.
/111 Val
rir Dagmorviserne, de skuml
Folkeviser, der fertmlier noilmeti
.giggig leah men den ædle og n43
riir Prinsere fra Iltilintern,
te eller Dragtmis, hvilket alliatd
Navn, I Danmark biny rordreeb
tattagens altan.
fil Inignme,
Det terrin-1 Ir.a ris hergilaaarledea
hun blev al Ment et. lit Longen" eget.
Skib og kom til 'ham i 00ae, rafl
levorledee hun her, (la han. i Nforgengave diblet hembi
alun
helst, basarale, at all, tanger
skul+le gives' fra og„.,:: ',angive
Sheganing, deri som r /primer
Fængslede biskop
V,LIdera:1.1-.
hangen forti-rid nu sit Løfte tg
sagde, al, korn Bispen fri kunde
han 'Murske gøre Ilende til Finke
inden er. .far-: men nu visre den
fi4raini4 n kun ikke ve:

riden F.lnergl. trim trig.Rronen nf
sit flovede og erkberede, a f, hun
ikke vilde trere Dronning i Danmark, natir hendes Ord ikke skulde agtes. Overfor denne Optræden gav Kong Valdemar efter, og
Biskoppen blev fri, ganske vi:at
til megen Uro Ek>r
7 .far levede de samsten. Sav
blev Dagmar farligt syg --•• Visest siger under en Tlarneii>d/Ner.
"Dronning (tagmor ligger udi 'Ribe syg, til Ringsted lader hun sig
vente'; stnar iler med Henaydning til, at Bingstell var Keingehu.
sets Begravel3eited. "De ie,:ite
hende tnt, de. ledte hende
disse Ord-kikleer Vi-en den mioendes Uro,
i Forbindelse her.
med ser vi riell fromme Dronning
danske naivt prove paa ar fon
lij.elp ved Trylleinidter, idet hun
›4›'rger den adelige itmk(rti, tiden Kirstin, drr er hos hanli: —
"K:111Si, Du hese ug kamt Ida skriI.L , Se 1113!1 Pine?"
ve, ■Jg

hvad itemia inaidieviiia erklærer
ikke at kunne, Irwrineid lied Inc.
ser -nf eit. :Aarlagisiarg f,r+.
1+Imiget, :er fral.';ct'Vkilt,
paa Skanderltinaz. Itu" sendes
nu Ilbud Ch.19. hane, Dg Kongre
sky:rater aig.:eanieilea., mat ban ritjrr
sint Lerls,tyre
Ina
incm
han 1:Omnier 11.,g I,,r ;CM: "Dagiunr døde i liden lana,rilis Arm;
tla Kongen red op :ni Surrede".
En gammel friest, Duver...11rib
ler, "den gatilte FelituteS1,", for.
thi(' om
gatler, a".
at- komme betl til 111 Familie, arg
lian lienu'ilevlitari-, sagde Manden,
at. hans Kane lige V:11' død, merl
at -der
nptiI.p vue l,uslput et
Etrev ,i,a m,-en'1 vilde glarele hentyvt blu Prwsien
de, og

sn 1ltiijf, "lur Mia kande da ikt:e -

e:'ere ret langt burte ugedun'!.

Præsten niaatt jri ',plys, Matt.
ad Vi ikke :•,.1:11edeS kan
, den
talgt ;ktjwri.ii, der, skilles fra Legemet, Der v,tr sikkeri Fra den
saMme Tankegang, at- Sja,leit bevieger sig langsomt gerpiern Rum'.
mei, Valdemar Sejr gik ud. .da
ban bud de illsterluvrerende J:Nina (kr Ikale med sig, utalaagmar do4.
maatte lala med ham endnu en

• - I '11-.1w
'''
Gang.
Ditainne 5!1:31- øjnene op Igen
l
,ent tager Arskeet med terme. Hun
«at at ile;
reier:,eig ellers
etry ttt-t totiir' lgeseleeat hun bie
'elme' eff19 turbuer om- Smal:1g~
.og peereat dun "Stritter" c: s!,-.ro
.- uettiewngende -.14Wilgtzermer, sene
sem. Man lei e
lian.
:: man kunst
- - vrere • tii at armlo
.A111111.1 dat
at delthe7-- kunde serhire hende
1«.1,
.
• San RID'. Cele, ja, man kalder det.
a :len Dag i Deg "en Dronning Dag. aver, Synd", naar et.Meni.eske nu
eeruroliges :d neget, 1111in- syneg er
i•ritfor uireiyreeigt at tage- Hensyn
ril; men Sagen er tenni-bevis, at,
der bag den lilIC'Hannting har
agere 1-7•11, og at
starlet ret :dem:
Dronning Dagmar har virret til
:n vie Grad pvnresvg og forheneetig. Saltedes vil tlet, ofr.-e tem
insekt MerineSker. Den ruerete game
IL:l'rti'f. 11 ir sags, at F.r1k,•tler
tror, at det er noget meget stort
tre interessant, der stundom lunder Tavsheds Lorne betro,: Præsten paa Dødslejer, vilde forlait.
ses, adr -de kunde fad tit' vide,
hvor smant det lager sig ud. Iletlr
stort de¥ti i Virkeligheden er, ved
kun de paege-Itlende selv.

UVEJR
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•
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Nu knoppes Dødens Have, - - •
nu grrumes alle Getive,
h'v'or Derhene Stillled hor' jtevarr "110i" og ',Lave' H
selv de forladte Grave
e

fane Gronsvter over Jord.,

'

nu Int den gran og irisle
Sten-nogne Vintertid -San Sejrrigt frem det bi'yder,
selv mellem 1.1rosetii sis

iler

det Gemme frem sin Strid.
Sol orer I1' ett urtigger

,
.

Gyde rakker

r

.
dens Straaler dept i Bund; •
de skyder Blink al Skarnet,
de Ir get Skjul med B:irnet
og rødmer Kiwi og Mund.
Bundt Selen giver Styrke
ej blot til den der dyrke
i Jordens Skud sit Ilrod.
Den giver ogsan Kræfter
til den, der længes øftes
at trostes, i sin Nød.
Nyt Liv, nyt Haale vi skyldes'
den Sol, der os omhyller
1 'varme Straalers Skreir.
Hvert Blad, der • bryder Svøbet,.
bar Vintrene Afmagt hobet og bragt os Sømren nær.

»ger
114!:1- ll1

d

I
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Køkkenet
Ostesmør
Hertil In-treer man lige Dele
Ost og, Stnnr , 'ikke M.Irgarine!

,der garn vinro hvad Slags
riet skal, ricis ten. Snouret sættes over Ilden i en lille 1(aeseredle: men over ganske svag Ild.
Nnar Sumerer begynder al smelte, huddør men den revne Ost i.
Blandingen limbles np i en Pereelreasskaal reg roregi, indtil den
er tenderen kold. Dn arkes den
kolig) Sted, helst tran T.
el
Del smøres pren ravt Fremskbrod.

Snrdcismor
Rislet fast Hvedebrød hegne"inerleSreeivientwe - - Smør der
el ra r t med fint hakkede Snrclei
ler
beletages med tynde. Skiv'qr røget Laks og serveres paa
ett senunenfoldet. Serviet..

Sol over Land?

Nu gronne5 alle Kviste,

AF 01TO CARL OLESEN

.

yy-i.".nz)•el
''sql7Te
er Bkti3nØb1;

main HmØel
-IT4kr!)6

Hus og Hjem
Grønærter med Koteletter
Efter at 4rterne er 1;gelgede,'
Øges Bælgene af i let saltet.
Vand, hvoepaa Vandet sis fra, ,.114
Bælgene kaStes bort; Gronerien-:
k:oges nit i Vandet med noget
9rnor. Naar de er more,' strøs
le..*013et Mel pas og lige for Anret';---.01legen hakket Persille, lidt Suk.:
ker og lidt Fløde. el:.aaetne anpaa et Fad, enten: i en .1yb.
eller hits selve Fadet ug
toti lægges ganskr -rebt,,
Wera

Hatigwilelcage I
Et helet kg. .Snuir terres til
Skum, hvorpari 8 Æggeblommer
rures i
een. Derpaa rene
et lialgve kg. Slikker deri, I Tesketulti leenet, 1 Teskefuld elethe
Niliiker, I 'espehuld Kardemomme, en otteodel kg. finiskaoroo
Sukat, 1 sylici
et halvt eg Mel og tilsidst de
si titte:diede , eggell vider. Dejgrii
en emme, I' trin,
en al dorn med lier
!tildele
og bages, indtil den ikke niere
havuger ved, naar cu Steikkepitel
stikkes ned i den. Den kan Bent.
imeelaerge.

ft Na'. firmen er S,
DctRegnen
,alder stod og stærk
over Gane og Tag torn Pukker og
Trommers Lyd ... Nu og da viser
sig el Lyn som hastige Glimt i
.
rderbesurrenee
s1.1,1!, ede Messieelidre
'•
ser, Og Btreseren, der har u kort
sonoi,fitni,•griber Pletten og spidset
Menet, sen Tonen piller gennem
Mørket
Men nu farer Lynet frem pas Dirigentpledsen og slam Takt merl
sin Ildstok -• dirigerer det hele
Orkeeler, som !alder Ind: Tatteratte
latterette tte rette-lettere tte- ta net ane
- Fortissimo . . Og Lynet slagir
med el kort Smæld sin Stok ned
pen det høje Tag, der er højest at
alle Byens Tage, og som det just
har valgt til Nodepult
Uvejrsintroduktionen er fuldført.
Nu viser Uvejret først sin Vælde.
Del er umuligt for Mennesker at
at lænke pas andet end Uvejr, naar
det raser med saadan Styrke; thi
Uvejr er en sælsom Magt, der binder Naturelt - Menneskers Sind
og Dyrene med Rædselens lemmenReb.

Ude pas en Mark ister en Hingst
rundt og rundt i sit Tøjr og vrinsker rd Skræk
. Men Ingen henter den I Stald. - Ingen tør, Thi
Uvejret er kommet sne uventet, siger Bonden til sin Kone, som ligger i Sengen og jamrer over det
Hent ni Vejr. - Og desuden er
Uvejret faret I Hingsten, sukker
Bonden. - Ingen tør komme den
nær ! ... Og Hingsten kaster Benene højt I Vejret, som vilde den,
sparke alt det onde og sorte bort..
Haugwitzkage 11
, Fraaden alaaa....de~Jdulen,
medens den gallopperer. 30111 om
Et lialeL kg. tinno- røres id
den troede, den dermed kunde flygSkum Mell et halvt kg sludr
te Ira den Magt, der har slaget den
lis, livorima 10 ,Itetgelledirrnee
tilsaltes lidt. efter Indt :Id I igotne..I
med Angsten. Thi Lynet er i dens
I Vinglas lergnae..Nlan rurer derøje. Og den skriger af Rædsel,
efter 1 Teskefuld Musket reel,
medens dens Løb bliver vildere og
I est:chikt reven elriseatbir /11111Ir
vildere, fordi Lynet bliver ved at
tg Vaitilliees.seth,
sætte Tempoet op hurtige end den
skoldede, lr'irkketele; :bitre Mandler; en 111, 1.4edet -kg. Mel 'tg de I ll
hurtigste Preste. Og Hingsten følalttip !;kedt. ..Egg,11..ider -1011
ger Takten pas den vilde Færd, som
ter del stumnu- h,antom Mel derdog ikke billiger den liengerere
i. 1)e1 vore',
I.
halv
bort end indenfor den Cirkel, som
:no ten Time i
111111111'i1';11111 Oi IL
dens Hove har hamret i det ytrede
i det vaade Græs, del ligger revet
op med Rod al Jernskoenes iltre
Tramp. Lynet vil strække Livet el
Naturlig Aarsag
den stolle Hingst, der blindt lystrer
Den g:ank. timnand : 11:1 jeg
Taktstok og Tempo. Det er en Kamp
sal Itavde reddet ndg i Land fra
mellem det himmelske Uhyre og
Vraget, .turl -jeg paa• en• Simnine •••
den jordiske Kraft: Men Hingsten
ruf vilde 1“.inder, <lyr ingen Tunge
trattes ikke ... Da knitrer Lynet af
ha er !
Vrede og skoar sin Stok ned i den
Kvindelig Bielegetste De- ulykkelige Sk.:delinger, lokieledes
Cirkel, som Hestehovene bliver ved
kunde de sen fide?
al trække op. Det stolte Dyr sanser
Sornaltrien:• Det kunde de
ikke Faren, men løler kun Angsten
te; det var det surre gjorde dere
og Grænsen for sin egen Kraft bliVilde!
ve trukket, medebs dens Skrig kvæles al Tordenbasunernes molto,
Afvænning.
Og Hingsten stejler stiv af RædVeninden: Ilvor ledes fik llu
sel. Lynets Stolt hot ramt den, -•DM Mand vænnet af mod at spil•
Et Blink, der er hørte, ses hastigt
le Kort?
det kom
Deav unge rF2tne: Jeg kil il feile
Den stolte Fiffigst ligger som 1
Med hant lever Dag!
' - •
Krempe og stønner al Smerte. Dens
Sved har blandet sig med Regn.
For naturligt
Der stenr Damp op fra den.
Forfa I I eren : I I ~for ikke
Pludselig harer Bevægelsen op,
bule Pedersen fas den Bolle; Iran
En stille Stern at Blod blander sig
kan bedre spille fortlieddum end
med dal hvidgule Fraactskum, som
nogen af de andre?
langsomt drypper ned I del vaade
Teaterdieeld.<11191: Dor er
soisvedne Orms.
kun det kedelige; at hrrn ogsaet udenfor Svellen spiller tlen Bolle!
- -- Og se Lynet lægger sin Taktstok,
Der er Forskel
daiTerdenbasurternes sidste Passage
klar Luften til at dirre, indtil den
Ilte: Jeg undere" mig over,
ruller ud J en tjur: smoreandn.
int on ung Pige ikke termer:11m gie;
Og da -hilder Regnen som blide
Bold lige sat godt. smil en :vinmdl
Tsarer, sone om den tog Lynets
[lun: An, ell M:11111 PI' SZ1111111eUdnad pen sin Samvittighed. •Thi
get titørre, -og lettere at fanget
indefra Byen lyser et brandrødt

Stir : Det et del fair ir Huk. det
stel al y., a Jr.
Da ku,thnnel B
uJ vag sin
Mark og linder sin Stenbed knækket
Hans Tsarer Mander sig med Regnens, der i store Dreabet grander
Over det stolte, dræbte Dyn.

Fra Uge til Lge
0-Biografen
giver os paa Søndag Lejlighed til
al se en kultur-ilistotisk Filret, et
-Dismø fra Middelsideren•, byg get
over Kristofer .ismons Roman.
I brogede Billeder oprulles Billeder Ira Folkelivet, saaledes tom det
formide sig heri Norden i Telen
etter Reformationen, Livet pas Landet, Sæder og Skikke, Tro og Overtro. .Præsleenktn•, Priestegaardens
faste Inventar, der gik i Arv med
Embedet, hendes Skæbne er den
rade Trend. der Reer gennem Filmen
1 ispiretigt andre Tunede - lyse og
manke, brogede Billeder,-som Kustoler Janson er en Mester III at
forme, Filmen til et gengive.

Køreplan.
Rønne-Allinge Jernbane

awrin•-f4andvIt
8,00 12,50 7,25
8,16 1,10 7,42
8,28 1,28 7,55
5.43 1,46 8,11
8,57 2,04 8,26
9,07 2,17 8,37
9,15 2,25 8,45

SaindvIg-Rm•
Sandvig
Allinge
Tein
Klemensker
Nyker
Rønne H.

9,40 5,40 9,10
9,47 5,48 9,17
9,56 5.59 9,26
10,12 .6,16 9,42
10,28
10,40 6,45 10,10
11,00 7,05 10,30

Søn- og Helligdage

Manne-Nand vig
8,00 10,l0 12,05 '7,30
Rønne H.
Nyker
8,16 10,26 1,06 :,46
7
Klemensker 8,28 10,38 1,18 17,58
8,43 10,53 1,33 8,13
Rø
Tein
8,57 11,07 1,47 8,27
Allinge
9,07 11,17 1,57 8,37
9,15 11,25 2,05 8,45
Sandvig

Sandelg;-Rønne
Sandvig
9,30 1,50 6,25 9,10
9,37 1,56 6,32 9,17
Allinge
9,46 2,06 6,41 9,26
Tein
Re
10,01 2,21 6,56 9,42
Klemensker 10,17 2,37 7,12 9,58
Nyker
10,27 2,47 7,22 10,10
Rønne H.
10,45 3,05 7,40 10,30
41

Udtalg

Q-Allinge Havn.
Chr. Olse
Herman Mortensen,
Formanden, Laur. Pedersens, Hans
Madsen.
Randrig Ilave.
Cm. 0,...,1, L.1.11 Andersen, Fromanden, Joh.' Romer, Harald Mogensen.
Legater.
P. C. Holm. Hans Madsen.
Ka~ og 1Regeteknh.
Formanden, P. C. tinlin, Laur.
Pedersen.
Fattige,
Emil Holm, P. C. Holm, Laurits
Pedersen, Harald Mogensen, Land•
distrikisffirstandaren.
Alderdom. understøttelse.
Emil Helm, P. C. Helle, Hans
Madsen, lenelklistriktslotelntideren,
Gat- og Vandvverk.
Chr. Olsen, Emil Andersen, Th.
Hansen, Laur. Pedersen, Joks. Ro;
mer.
Skolak °madam' onen.
Th. Hansen, Laur. Pedersen.
anadbaset.
Merro. Mortensen.
Emil Holm,
Formanden.
Valgbestyrelse.
Formanden, Chr. Olsen, Laurits
Pedersen.

Søgnedage,
Rønne li.
Nyker
Klemensker
Rø
Tejn
Allinge
Sandvig

kom mule

•AllOk•il% II ilelk 44 Ål% 4

ir •■ffil. 9 ■41/ • ~II W 4111441/ ‘11

Erindringsliste.

FolkehogsamlIngen.
Chr. Olsen, Chr. Larsen.
Hjeelpekaanon.
O. Thomgren, Formand.
Snedker Chr. Lind, Kniserer,
Sandbedakonsmianlonen.
Chr. Olsen, Joh. Romer.
BygnIngakommhelonen.
Chr. Olsen, Emil Andersen, Hans
Madsen, Harald Mo2ensett, Fortud.
Brandkonamlaalonen.
Herman Mortensen.
Sanatoriet.
Formanden, Sup]. Chr. Olsen.
Forskønnelse.
Chr. Olsen, P. C. Holm, Emil
Andersen, Hans Madsen, Johannes
Rømer.
Sygehuset.
Emil Holm, Laur. Pedersen.
Gader og Veje.
Emil Andersen, Herm. Mortensen,
Hans Madsen, Joh.s Romer.
Politlkorpaet.
M. C. Funch.
Skolen.
Th. Hansen, Emil Andersen, Formanden, Landdistriktslorstanderen.
Bornebogsamlingerne.
Chr. Olsen, Har. Mogensen.

Borgmesterkontoret 2-4 Eltm.
Svendeprøve.
Sparekassen 10-12 og 2-1.
Formanden, Hermans Mortensen,
Branddirektøren do.
Stempelfillal i Sparekassen. 1J-12, 2-4 Hans Madsen.
Dampskibsexpeditionen, &atm
Skibenes Ankomst og Afgang Tirsdag
BevillIngansevnet.
og Fredag Efterm., Mandag og
Emil Holm, Emil Andersen. Hans
Torsdag Form,
Madsen, Johs Rømer, Formanden.
Distriktslægen 8-9 og 2-3.
Folkebogsamlingen pas Raadhuset:
Udlaan hele Anret: Tirsdag 3-4. FreVtergeraadet.
dag 7-8, Læsestuen hver Dag til KI.9
Emil
Holm,
Supl. Laur. Petersen.
Hjælpekassen Formd.. 0. Thorngren.
Kasserer Snedker Chr. Lund, Sandvig.
Jernbanen.
Jernbanest er siben for Gods 8-12, 2.6
Emil Holm, Hans Madsen.
Kæmnerkontoret 10-11 og 2-4.
Larme- ri Diskontobanken 2-4 Eftm.
Supl P. C. Holm, Jatis. Romer,
Postkontoret. Søgnedage 9-12 og 2-6
0-7.
3ognepreesteu Tirsdag og Fredag
Ved Searrionen.
Skandmavien-Amerikatimen:
Agent Otto Gornitzka,
Th. Hansen.
Statsanstalten lor Livsforsikring ved Chr.
Olsen, Messen. Kontortid 1-4 Em.
Brændsel.
Telegrafstationen 9-12 og 2 - 4
Emil Holm, P. C. Holm, Hans
Toldkamret 8 12 Form. 2-3 Berøm. ,
Klemens Jernbanestation 8-12 Fm. Madsen.
2-6 Eftm.
Enkeborn.
Chr. Olseir, Chr. La-sen, Jollen
Rønner.

ved

Rø

Godningsforening

Plejebørn.
Emil Halm, Adolf Madsen, 'Frk
Hjorth.

Bestilling part Superfosfat og Kall I
Fattlgforatandere.
111 Efterearsbrug modtages i Rø
C. Linsen. P. Holm, Th. AnBrugsforening indtil 29. Juni,
dersen.

Alle Immo ?moser, kkke, AilS80f,Firlima
es isflane ren
g
siden t:i. Juli d. A.

11.K113'1<abk:t,

bedes bestem' ruter , mier

nverretrsasrferer

.k?oft,..sets 5.^,f ,cd,R,,,,no i
..., I
I. 1 la- b. •atiadt 1 i
lekssa.itioe,!',41,ini.:Dtarilani a a.

i .«,,,,

Nordlandets -Handelshus.

.

Host.- •-•.,,,,i,..,11 Portred.

Bil udlejes
111. etiliier Ild t, iligt.

Vi beder om Bestillinger paa,

Tlf. Elm iirly ig 32.

16 pCt. Superfosfat,

p3lideN Pille

.37 !riCt. Kaligødning,
'Nørre Flødals Gødningskalk
i Au
—Seplem
som 1 Fornaret.

Maaned. Priserne

højere

Nordlandets Handeishus

Nur dor skal udsaltes i demo Tid
ten Sild eller Kod. saa mart det anbefales at bruge enten
t spanske grove Salt eller dobbelt rafn. Køkkensalt. Vi har stort Lager af begge Slags
Priserne er lavere end som i Fjor.

Nordlandets Handelshus.

kno las Plals v d Husgerning
I juli.

Magasin b Ållifige,
•Et 4 Fags Hus
Allinge er til Sa g.
Amalie Johansen.
Ark.: Fr. Bohu, Nytnus pr. Lobæk.

Raadhus Havemobler
er

nu pas Lager a 50 Kr. pr. Sæt.

2)adskemaskiner
30 Kr. pr. Stk,
kan fan paa Prøve uden Købetvang.

Det bedste og billigste

eges i

1-10SALT
Nordlandets Handelshus.

Naar Varmen kommer
skal Paptagene repareres og smøres med

den gode Linoleumstjære,
som fabrikeres af Rønning & Gjeriøf, København. --- Vi sælger denne i
hele, halve og kvarte Tønder samt i 25 kg Dunke.
Rod Tagmaling „filion" i Dunke.
Imprægnerede Strimler Ill Reparation.
Vi sælger Tjæren i Nettovægt og tager Tønderne tilbage lit Returnering, hvoti~tan hanrll ØbWigt kors 03.„

91orbla0e0 Oanbe14#0.

Klemens Maskinsnedkeri.
Tlf. n. 13.

Rumledal
(Modnings forening
Bestilling paa Kunstgødning til
Efteraarsbrug modtages inden lide
Juli pas Hollrendergaard.

Aug. Olsen.

Klemensker.

Skotøjsforretning
Udsalg at godt Skotøj Ill smaa Priser.
Reparationer udføres smukt -og solidt.

er fin. frisk

og velsmagende og giver

LÆKKERT SMORREBROD

Amk.

Standard Bindegårn

fineste Kvalitet i store Nøgler tilbydes. Vær
Bestilling snarest.

sart

god at indgive Deres

Nordlandets Handelshus.

k ler

er de siee.keste og mest letløbende.
Forskellire ,nytre soli,te Cykler
havre pis Lager. Elttbkere Cykler
Ira 105 Kr.
RiCh. Nielsen K.emensker
TI
51.

Høsalt
tilbydes Ira Lager

tit meget billig Pris ,

?knuge nolimisti=
`43ruOuttforretniuti.

pas Lager.
Ny.: Bunde sættes i Træsko.
Telefon nordre 47.

Olsker
Brugsforeningen er lukket
Torsdag den 5, Juli. 2, Dyrskuedag.

åtort .93a1
'afholdes PAS Sommerlyst I Tein
Søndag den 1. Juli Kl. 8 for Foreningens Medlemmer.
Bestyrelsen,

Sadelmagerferretrung
anbefaler sig med stort Udvalg al
Seletøjer hele Sæl seavel som enkelte Dele i prima Udlørelse tit billige Priser.
Chniselonguer, Sofaer, Stole,
Piske, Tornystre og Kufferter
i slud Udvalg. Reparationer al alt
til Faget henhørende. Hurtigt solidt
til moderate Priser.
L. Karlsen, Klemensker.
Telefon nordre 20.
NED. En Del Lredergrimer
udsælges uhørt billigt.

:13orch
vaccinerer hvor Dag i Juli
Maaned.

111111114114•41111114~11111111

53iografen.
9rceJteenken
Drama fra Middelalderen.
efter Kristoffer Janavne Roman, optaget i ,De Sandvigske Samlinger ° ved Lillehammer.
Hovedpersonerne:
Mergarete Pedersdotter
Hildur Carlberg
Søften
Einar R'dd
Karl, hans Kæreste Greta Alruroth
Provsten
William Ivarson
Klokkeren
Lorentz Thyholt
in, flere.
Delte er en et de mest gribende
Films, der endnu er fremstillet al
Svensk Films Industri.
e

De bedste Høstleer Marseille-Sæbe Olsker Forsamlingshus,
Rixford
9torbinOet# Oati,e100,,

Tørre gode Udskudsbrædder,
'/4 og 1 Toms, alle Længder, er paa Lager, og der ventes en
stor Ladning af samme Slags Brædder i Løbet af Ugen som

kommer.

Til Tagbrædder og Reparationer
er dette et solidt og billigt Materiale. 4 `)/13 Rabat pr kontant.

Nordlandets Handelshus.
Nye, store Sendinger af:

lcopal og Lædertagpap
sælges til ganske smaa Priser.

Alle Slags Søm og Spiger

sælges meget billigt i

Nordlandets Handelshus.

40 Øre Halvkilo

%Muge Roloniat=
økl;ruburtNrretuillg.
Prima levende .

Radsp/tior

sælges som Regel hver Formiddag paa Allinge Havn.
Tlf. 95.
Chr. Lind.

Meudati den 2Jen Juli Kt. 7,30
Aften alhnlder T. Simonsen fra
Norge el Bibelsk Foredrag, hvortil
alle indbydes.
Sang til Orgel og Harpemusik.

Intern. Forening

for Bibelstudium.

Olsker.
Ned Sognetaadeis Jultmede, som
er fortags ni Lørdag d. 7. Juli,
afholdes Licitation over Skeervekerael paa Kommunens Biveje — om
Elienuiddagen Kl. 5 i Olsker Forsamlingshus.
Nognerandet.

To Senge med Madrasser,

Gudstjeneste og Moder

1 tritslaaende Hønsehus er billig
til Salg.
Fodermester Schou,

Søndag d. 1. Juli.
Allinge K. Kl. 8, Ols Kirke Kl. 10.

kjellerwtaW, Ro.

talt

Mand ,og
.- for
daarlig Helarmitmg Ira .landsm.
Side. lian 111.11.V+Itetk` (bile Itk
klarede., at lam vor Kantasps.,
at hans fluatri vsnr gruel (iver
denne ir,, fra 'Ten rn 1,ke f: ir.
ko, I Beg:k rid,
de thyt
gaminen med
men Nvi4,,eetniii,
arm megen l•Itr ■ r.rd 1.}4 r , Irtrg be•
hreldri Svigervrinnen, ar han halt.
de rdaet Datteren til al blive haSiden baud,- dr tirgn
sig %viv: rig ti:t litIV41" 1114
54111 udmærket imellem .'t'ri'l rlTertre: men miers var SI,INeringdvren igen begyndt at odelirge 1:nr.
nul det flendltnt, at den
unge frue var Flyttet blem III
h'orwldrene, idet hun trgt It moms
med kig og mi vilde 'Utile,
■tanderis .‘deoltst spurgte ala
Klient, 'hin han sar villig til al
Enge titriarn rig 1{:7111 Igen, damsur
de fork f titurn drrrilm Ilre. u
Kanen ikke oftere Hikst sin Nt'.•
der at blande sigt Forlørldes ril
Manden. Drite %r3redv Inel ja til.
rter.
Innintwevil niry-re.te T-r,
at Skylden Jaa-Ikal~rinM4P.i.....Ni
ren. flan vilde give den unge Prise
det Haml at hold • vie til Itihelens
I.
Ord: om 'ru
d
•,
skal rtyriad,. tiir i••• :
og gas lim sin 11 a.i. ;la., !, I, l?.
at de for I rrnnl teur .-" ■,•
i lige saa
('ir S ■gk'f 111 de.
de havde
deres F,
ren havde Id an.let
hold..

Det mest beundrings- sydige
femtal: hende
A: Ilar han
om sin f:nrid'?
B: .11, hver en Smilte'
A: Ilet kabler jeg muligt:
den Ha,
B: Ilten rent: 55.5
1-zommef,as. lian man havl'
En god Grund

Prima dansk

Høforke, Grebe, Roehakker, Staal
Lebomme,
Skovle og Spader &elges for Tiden til meget lave
Priser,

Salomisk Dom
ei■
en ung 1.1. 11' nyrig Iltti..■

Klemensker

Sendeg den 1. Juli Kl. 8.

Gode RI

A. Munch.
BORNA MARGARINE

GOricke
Westfalen

6-7 personers f il

Kaibierggaard.

udlejes til enhver Tid.
Billige Priser.
L. Dellgren. Tlf. 73,

Dyrskuedagen (Torsdag d, 5. Juli
er Butikken kun eaben fra_KI, 710 Formiddag.

Mejeriet

1141'mm:ren . Bynier satte I le
lirs p id tront, hvr ,r1)..: b
.:1a
.‘nkIngene
'
paa 2 Sal lir
En rask Forretning
kunden Er De meget. ‘nringet
Ujeblikleet ?
Chefen: Bevares: jeg er g:1,ø
;ke til Deres 1"jene,del
jeg ser i
Kunden ,
/ -re:: indu, al Dr har Ii1000 O
ertrakker lit Salg. .tvg vil gerne
prøve dem!
Det kendte Manden bedst
Herren: Jeg inlader mig at
henvende mig til Item med Anmodning om Bidrag til de/ nye
Drn4erhjern! .
tirykkene) .
retten:
kektier 1M: ?!.a.i.1 bedre fil,
Mel titan er Ikke hjemmel
Han havde lid nok

A. Ilvo rden kan Du med allo Dine f ateee,,,,er riaa at følge eas
godt luv,' I den nye I .irteraitit"'
11: An' .I eg la.xer merlens jr!l ..;
venter pus min Kone, tisus vi

Gardiner

"~no 4.
.k•~••••—
••• •

bedt rig hil`
9'

H

PINPS

Koteletter al Grisentarbract
En stor \(art)rad deles i fire
Stykker; de bankes og isirities
runde, hvorefter de
NN'S i et
pisket ..,Egf>gvemIrs i HaA43, fiwn-i
der er kinntnet Sals . delem nu
prut Panden i brunet. Smør. Disse
Boldel l er serye:....s blade sned
• ■ _; alKartofler a! c.r..ns,.:11:
1 brunet s;mor.
tid 1111,

›"I
f
d;«;
t 4.1

a. re."

i

Grønt-Konserves
A sparges, Ærter, Curøtler, Snittebønner, Voksbanner,
Perlebønner samt alt i

dans k Fabrikat
Pakkar.

åengeuddqr
17a6er 6illigst,
naar 9c fia6er de bedste Varer.
Vi fører kun solægte, fjertæt Nankin og Bolster
samt prima Fjer og Dun til billigste Dagspris.
Dyner syes og stoppes gratis.

91airblaithe0 ianbelotø.

STRØMPER.
Til Trods for stadige Prisstigninger er del lykkedes os et købe

et Parti gode Strømper til meget rimelige Priser.

Svær og stærk Strømpe :0,88
1,80
Ekstra svær ulden do
2,25
Stærk dansk do
;2,65
Fir3e engelske do

Dct Irrnder ufin, af de 'Kjoler.
Dirklit der eller bluser sum man
har købt med "Gitrnms " fur at
være asgto i Vask, at ilet viser :Ag,
al, de trods alle 1'orsigtiglied4„,t.r.
anstattninger falmer i lask og
[nister al Farve. Derior gør Mari
kiogt i at vaske akt' disse Ting
i Tykmte4k, selv om man tror. at
de er vaskeægte. Mælken skul vare fuldstiendig tyk, og al Flade
skal omhyggeilg - fjernes, da selv
den mindste Smule l!edistof sætter Pletter. Til Irer Kjole bruger
man, I Liter Tykon.1k, som titan
pisker godt -og deler i to Hele.
Hvis Tøjet, er meget snavset,
'g ister, hvis det. ingen Pletter
har, behover man ikke rat bruge
Sæbe: i modsat Ti fælde indgnider man de plettede Steder med
lidt Gabtes s•Inr P r derpaa at-vaske Tiljes grundig, :ret, fors! i
sien ene I til og dernæst. i den an.
ilet! Hel 1• \hinsults. San snur, det.
le er færdig!. skylier 111;111 Tojet
ml i koldt Vand. 'ægget! de•
lem rene Klædet!, Ilter tl.si UM,
lidt og stryger ti1.111 s In. /»r er
er ikke nrnlrrndigl r h'i''' Tøjet.
Denne urinelv aabetates særligt
pas Lande!. hvor man ved Storm.
mertid har Overflod at M„relk.

Moderne lyse og melerede Strømper til billige Priser.

Nordlandets Handelshus.

Krydrede Lammekoteletter
Koteletterne bankes, formes og
vendes t ,,!Eg, revet, Brod. ug Par.

Høstbindegarn
tilflugt nolonint & 9Probuttforretiting

based Skorpe, 1111ar (len !,;leges,
,;()In er meget velsmagende. De'
anrettes pyntet med Persille, der
ru' kni2f. r Klaret, og de mao sluses,
meget varme, ellers er de fkkie
,!rode.

Se vort store Lager af

Lammeragout

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

Nordlandets Handelshus,

Alle MennesKer,
har set, hvorledes

llorllholigs

Nargarlile

fil Ragout invender num helst
Forkodet, Bryst og Bov. Kodet af.
vaskes, hugges i 'Snmastykker, og
brunes let, i lidt Slubr i en (',[illeret. Gryde. •Naar det er ganske
lysebrunt., egentlig kun gin, til.
sættes noget Sparesuppe eller noget Vand ,Salt og Peber ,og om
man vil et Lng. Nital. Kodet er
.urart, jtevaer man Suppen med
lidt. Mel, og mini tilsætter lidt.
Kødekstrakt, hvis del, beinives. Et.
Par Æggeblommer rores hvide,
ogisermed legeres Sovsen. Malt
kan, hvis man vil, ogsan komme
nogle Asparges og Gulerødder i

Ragout'en og sirts lidt hakket Persillo oveni- ut.

fremstille., behandles og opbevares, vil ganske uvilkaarligt forlange dette hiajfine Produkt til sine Maaltider. - Alle Forretninger i Allinge-Sandvig sælger

Bornholms Vegetabil Margarine.

Mit Arbejdstøj
er altid del bedste og billigste, delfor tjener De Dem selv bedst ved at
købe det hos mig.

Aferls,nier.

`Vrebuttforrttiling

Nordlandets Handeishus.

Sardiner
i Tomat og Olie fra 411 Ore Os, Benfri Sild. AnscItioaer,
Gaffelbitter, Laks, Rejer, Hummer. østers. Muslinger, Makrel
sælges til meget billige Priser.

Allinge Kolonial & Produktforretning

Syltede Frugter.
Æbler, Pærer, Blommer, Stikkelsbær, 'Tyttebær, Fersken,
Abrikoser, Annanas samt tørrede Æbler, Abrikoser og
Ferskner sælges til meget billige Priser,

%Ringe %bionik! &$rolinftforretning

SriRotage, barn
og Strømper er det en Selvfølge et De ingen Steder køber billigere
eller an godt som hos mig, derfor skulde De i egen Interesse købe hos
mig. Desuden har jeg el pænt Udvalg l Bernebekledning.

i

ens Yiansen,

‘4NGIM/4, 4‘4 P GDMIllt
FORD
NOR1)
Se vort store 2ldvalg

Drengehabitter

i Bælte- og Matrosfacon, syet af prima hvidt Satin, lyst og mørkstribet Kadetsatin og
•
Khakistof.
Kulørte, ensfarvede og stribede Sommerbluser,
alle Farver, alle Størrelser.
Kiprede ensfarvede marine Lærredsbenklæder.
Matroshuer i hvidt og stribet Kadetsatin,
Drenge.
6 øre.
Straahatte til smaa og store Dreng5

Hæklede kulørte Drengesllps Sportsstrømper, alle Størrelser. Sorte med hvid.
Ring og kulørte i nye prima Kvaliteter.

Magasin du Nords Udsalgved Victor Plandl.

Tlf. 5.

Beklæd Deres Gulve med

FLOORTEX
BILLIGT OG HOLDBART
da det ikke tager Skade af
Fugtighed, Vand og Svamp.
Pris pr

Jens Hansen.

Meter

8 75

Ud fra lier-ningen hedt !Minen
Memleskel: ud fra Nfolivet. Karakteren.

vi

ALL,B,

Hvis itstadslagninger virkelig

navels den pril:zliske Vil-1;4114G der
t.iltrgges (lem, ,nile 1•011c
1/1:111 !løget niure .

til

Jaar De bedst og billigst hos os.
Fine Monstre fra 2,10 pr, m.

Fine Pandekager
:4 Spiseskefulde Mel røres
;Id
med 4 hele Æg, en god Pa't.li
Mælk og lidt, Sall, indtil Dejsu
er rigtig fin og glat. Ha bages slet
i. tynde Pandekager
ell varm
Pande, der kun lige Cr fedtet, h V;L'I.
G:114; en kage er færdig rullesale;
sammen ug L'i'gge,; pen et varmt

sadizes

jrote til Xjoler og .931iiser

ini~»
14.r.m
?

,som

Kød-Konserves

meget billige Priser i

?[illuge 4latonint
Vask med Mælk

Fineste

Nordlandets Handelshus.

forhandles

Magasin du Nords Udsalg
ved Victor Planek.

