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„Nord-Bornholms Ugeblad"
kikkes f el Antal af issiodsi 1700 fraropl.
eg forrods gennem Postrasiosi iller 1'41
VOM End 1 Allinge. Strttfirty, Olsker, Rallik«, Ed og Kurveasker

„Nord-Bornholms Ugeblad"
ja, dia stirets Udbredelse 1 Nordre Herred
•r2.51 i etbred Hipo ag egner sig duo' Sædsi ill Audio-Erg.
,Nord-Bornholms Ugeblad"
rpiager giros Bekehdrporiesr af enhver Art
saa.-Jr,
Salg, Foreologinieddeielier,
l filer alder Al ,..s.oingtr, Aaktlooer sti.

„Nord-Dornholms Ugeblad"
ilgear hire Fredag, kan fristilles paa alle
Aostkonlarsr saml paa Bladets Konkr og
kosts, 1 Kr. halrnarlig.

Men engang skal Mennesket kende
at jeg er hans Fælle og Ven:
naar Jorden beholder den døde,
som Havel har givet igen
Jeg skærnier ham blok imod Vraget
og Bølgernes rastløse Gang,
men løsner ham siden fra Dybet
og Havbundens Mirede Tang.
Da glider han op imod Lyset
med øjne som buede Glas
og vender tilbage til Kysten, -en kyndig i Dødens Kompas.
0, selv skal du siden forsøge
at følge den svingende Pil.
Da hilser jeg dine Laterner
og kalder dem Stjernernes Smil,
Og raaber dig dette imede
med Rummets forrejste Vinde;
Til Landet biir mil, er jeg Havet,
og jeg er din Ven 'og din Fjende.

Saa lodtur
gennem Suropa

Kender du mig. Jeg er Havet.
Jeg er din Fjende og Ven.
Jeg drager dig bort I min Bølge,
men bringer dig atter igen.
Jeg tjener med Flid og Troskab
de fire forrejsle Vinde.
Fra Landet blev dit, var jeg Havet.
Og jeg er din Ven og din Fjende,

dgeør t et A..tnl pat 1700 eAt•eeepi
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Servile forheller om sine
llaglipjeztegneletr %Minder.
(Kun for Nordbornholrna Ugeblad)

Om Morgenen regnede det, men
efter at vi havde spist Frokost begyndte det al klare op og .vi gik
da en Tur ud og , sae paa Byen,
Altenhurg ligger paa bakket Termin,
Bakke op, Bakke ned. Et Par store
Torve med Kirker, et stort Anlæg og
Jeg bærer tavs og taalmodig
Park, men ellers intet al Interesse.
et,
ode Last paa min Ryg.
Gik ved Middagstid alene ud ni
Jeg nynner den trætte hi Hvile.
Jeg synger den frygtsomme tryg.
Byen gennem en gammel Lindealle,
Men sover den trætte omsider,
forbi et Par Landsbyer og gennem
og glemmer Kujonen sin Anes',
Skove tit Perng, vi gemme!, beskidt
da henter jeg dem ined en ifølge
By med en skumniel Kro.
og lukker mig over min Fangst.
Gik derfra og spiste den indincible
Fra Korset til Karlsvognens Stjerner Altensmad paa en Grøftekant. Temjeg spænder mit drivende Nrt.
melig koldt og blæsende. Gik viFor, mig er den druknede Sømand dere til en Landsby, hvor jeg logeen Fisk, der har vasket sig uret. '
rede mig ind paa Gæstgivergearden,
Men Stumper af splintrede Master,
læste Aviserne ved et Oles Øl og
som tre fest Tyfonerne gav,
fik anvist eir god Seng.
forvandler jeg ved mine Strømme
til gyngende Kors paa hans Grav.
Efter at have drukket Morgenkafle
(31. August) vandrede jeg over el
Jeg skænker den legende Smaadreng nøgent, bakket Termin, Der var
Muslingeskaller og Rav,
men drnkner ham siden i Stormen, Sol og Byger. som kastede mørke
Skygger !renover Stubmarker. Rigthi jeg er det nidkære Hav.
Det hænder jeg skærmer en Skude, tig Efteraarsvejr med klar Luft. —
formildet ved Pumpernes Støn.
I Dalsænkningen, ved et Vandløb,
Men Samanden kræver sin Hyre,
las Smaabyer og Fabriker med høje
og Havet forlanger sin Løn.
Skorstene, Fabrikerne dominerer i
Sachaen, og efterhaanden som jeg
Ved Sildestimernes Blinken
nærmede mig Chemnitz tog de 111
og Hvalryggens buede Skar
forlokker jeg Fisker og Fanger
I Antal og Størrelse. Byen ligger
til Kamp imod mig og mit Vejr.
opiat I en Dal ved Floden, der bæMen tiest rammer Harpunen
samme Navn,
rer
min Balges usaarlige Ryg.
Gennem Forstæder med rygende
Og Hveden gear ned I mit Mørke
Fabrikker, Arbejderkvarterer og krydog snøfter sig rolig og tryg.
sende elektriske Sporvognslinier nagThi tredel min bølgende Flade,
ede jeg ved Middagstid Chemnitz
hvor Lyset forskræmt vender om,
og under Fabriksfløjlernes skinghar Mørket lagt sig til Hvile
rende Fløjlen banede jeg mig Vej
og sagt mig, at Solskinnet kom,
ind mod den gamle By. Overall
nital Tangens deverkie Triade
blev klevel ef Dybvandets Dyr,
Trængsel al travle Arbejdere, der
der sejler med Lamper pas Snuden vælter ud al Fabrikerne og iler mod
,•etgi kalder sig Harbundens Fyr.
Hjemmet eller de stort, Folkekokkeuer, overalt Kimen ara Sporvogne,
0,
pal 1-1r Bund har jeg værnet,
hvad erot lTIC!1, Milt Broder, har bragt. der i alle Retninger krydser Gaden.
Spiste ogsaa min Middag I ValksHer gemmer jeg Polhavets Helte
ug Pedefiskefnee Fragt.
kikke og tilbragte Eftermiddagen
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med nt se part Byen.
Chemnttz har henved 200,000
Indbyggere, er udpræget Fabriksby
og kaldes gerne „Sachsens Mancheeler, Her er benved 100 Bomuldespinderier, der beskæftiger I Tusindvis af' voksne og Børn. Kunstvæveri i Uld, Bomuld og Silke beskæftiger over 3000 Arbejdere, og
Sprømpestrikkerler beskæftiger henved 30,000 Mennesker. De mange
Maskiner til egel Brug og Udførsel,
specielt til Forarbejdning at Klæde
varer, bygges paa store Maskinfabrikker, der beskæftiger over 5000
Arbejdere, foruden talrige Specialfabriker for Vævestole, Kamme og
Spoler.
Chemnitz har en stor Bonegaard,
hvorfra et Ntel at Jernekinner for.
grener elg ud over Landet. Her er
ogsaa store Cenbalmarkedshaller,
Industrimusæer og tekniske Skoler.
Her kan man se og lære alle de
forskellige Maskiner at kende, følge
Udviklingen fra de farele primitive
Væve til det fineste og mest komplicerede Maskineri ; se de gamle
Katinnatrekkerier og meget andet.

COMDCMCCOD:CmcCaaeocOD

Grunden

Lige for 11.9ie

Skitse
Det kom som en fuldstændig
11carbloffentle Overraskelse for
Grosserer Beheikm, al hane Forlovelse ikke fgrInb, cent den egentlig skulde — eller, rettere,
so,m hen linede Langl sig det,
Det, var ikke let. al hille tal år,
hVad. der i Grunden svir i Vejen.
I ete' nalemOdig Sitelitileteatt satte han sig til al itmike over Polbl etmel
De havde vrevrt forlovet.
go nok, han og Alire, til at kende
hinanden helt, igennem. Deres gode Sider og deres Seer:thriller vat'
sloint en riaben Bog; og Fortiden
— sun meget Imn,finvde fundet
det klogt at
- havde ikke kastet St:ygge -iver deres tinge.
Lykke. Kort sagt, ingen n r dem
var under den andens ForventMager.
De havde aldrig skændtes, undlagen <tyer rene Ting:gener, der
forlængst ene glemte; rive s hun
til Tider havilte 'grebet ham: i at
ke med for si, n- Interesse paa
andre Darder, 'havde han
jeblikkelig halt en trovterklig og

ree 4(1~
~T
mine Landsmænd og Rejeeferiler.
Næste Dag (Søndag) begyndte
ogsaa med Regnvejr, men etter at
have børslet Fodtøj og gjort Toilette,
vovede vi os udenfor. Gamle Veteraner I stiveste Puds drog gennem
Gaderne med vejende Faner og
truttende Miligennusik. Vi fulgte
Strømmen hen paa Torvel, hvor
der paa Kejserens, Bisinaicke og
Molskes Statuer under stor Højtidelighed blev nedlagt Kranse III Minde
om Slaget ved Sedan,
Derfra gik vi paa Musreurn, Geweinernuseunr,
kel futs ni egen ug det hieturieke Musmum. —
Var om Eltermiddageu I Slotsparken og S:ultkitIteil, hvor del øgede
stod et smykket Kriegerdenkmal.—
Orn Aftenen var der stor Fest med
Illumination og Fyrværkeri.
Blandt Byens gamle Kirker man
nævnes Sct. Jakobi, Sct. Johannis.
Sct. Nikolaj og Sen. Pouls Kirke
samt Peterskirken, fra hvis Turne
man har den bedste Udsigt over
Byen. Endvidere det nye Randhus,
Børsen ogresino. Som Kuriositet
saa vi et forstenet Træ i Parken og
en fransk Kanonkugle var indmuret
i vort Herberges Væg.
Mandag Morgen, forlod vl Chemnitz med Dresden som Mast. Egnen er stadig bakket, Vejret ustadigt
og blæsende. Spiste Ill Middag
den lille By Oederan og gik derfra
til Frelberg, en smuk, middelstor
By med et gammelt Taarn, Byport
og Rester af ældre Fiestningaardreg.
I Parken en slor Sten til Minde om
Svenskerne og 30-earsinigen, Her
er flere antikke Denkmal i gotisk
Stil, en gammel og en uy Kirke.
Her er righoldige mineralogiske
Samlinger og metalrige Selvgruber
findes 1 Nærheden. Pas Torvet viser en Sten Stedet, hvor Primæreveren Kunz v, Kauffungen blev henrettet.
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Alke folede
die . I:tin_
skeer med eis Blidhed.-inm levede
godt for Fre<mtiden; og lian
tiaa sin Side gjorde ficnigeld, sart
vidt .det vni- forenelig+ med Murs
Verrdighed og Overlegenhed, sum
Mand. Alice havde ikke rkstrava.
ggrite Vaner, der kunde formr)rhc,
Tilegerelsen for en ung Mand med
beskedne Indkomster. Hvad mere
var, lutr -havde selv lidt, Penge
bg kr.teye,le
at mimik:. heialle,
Inva:-:ete vor ude ni more sig: -og ben -c kbd• i1,n1 en Prik, lfvor
Indigneret, kunde for.
Igsnge
' tælle die, eJei e Pige, al han ikke
kunde dieormes om, at lade hendo betale; fur der var nogen F.
re far, af hun skulde tage .1.tren
paa Ordet;
-,.
,Ons hun elskede Ilane; det Nas
hævet over (udi ty
-- Men
hi-ad var der tiar i Lejen? Ilan
rynkede neetrengt Panden. • Revieltheiten om, et. der var er eller
andet, vilde ikke lade ititnr 1Y1 ''',L
Mysteriet maatte løscc •
Nim-iglen kunde blive afitj:diit
Alice var ,titid ontkr1ii:! 1hun mereir" lirer in, aut AI. .
nen, For bon gik pari Nom
_
/ion hentede lyene ad til Flok 1,1
et eller art,ået. tired Om Aftente
var de sommeri : to■I hindr etter
invieertele gire elh'r
ret; og SaZI plejede. hun jrr
ham fonem ved I lovela igen, ni n ar
han havde fulgt. hende hjem, og
skip 113111 ikke, loe- eli
1,1 es91lehigende 'I flig
del-1.411nel int ti firsterm PeogrilmnWIT for d
- en eder ride
hun

— tiair -Insuite lette plialseligt
op --- lian bilide.' Frublei ed af ,let
- enevierbrelig, de, sea' fer
til Itinantitin
Der vir kun el
-til at ramle 1. id 11111 A l le
In, ,, gav eig drik- ilt al bringe
(liden „sin' ae -kunde
blive gifte'
\‘;

fhi sinrr•
er iler
In11,11.,
1111'd1

I ,•nr

deti Talende ittisagde.
Goe ikke Nen. al ittig
jer! er i en 1- •,' i '
(In, nej det

hvatt
1 I 1:1r-

,1, ■,1, rt pilk' 111'•' It lt 1, , ed, ti

1.111,i■

Tti.t •

tivinde

denne Ganer.
Skueqpillerinde
Etbet
ved Empire 1 eateret, lo
sket .1\1'1' 111-11,1,1'lIND),111,1'. .11'g
kart rirrrIr 11•11' illa I'rintiuligi,,sl,
,11,11•11e Galig, •
med
.titen tit .i(I 1.1 . .1.1 j Vejen?
1 en Stud og bem1114.11
gravede sit A figitti. i 1 Letelertte.

Jeg lier varret en iopinanli Idiot ; jeg inir brugt alt, tivuet jeg
her og g: jeg ,lappede ih
øjer
,lir er C11 Ti i
Ire ved let
Ethel lav, di-skele afventende
Du vel at min e lunde /1:t+• ulig
rt I' LUED [lun' f-er 3 biannaler si.
den og revl:mere, ;Ir jeg skuldre
holde mig fra Spiritus, Kari :rtt
Kvinder.
Det .egiege, ig r farm lentlig
til mig; benverketle Ethel spyritig, Led ri
7,LIcr matuge nyn delt

-1
111,1
11ffirj.1
,11"
Tili lev 11-11
i NiatiOlig El/Tl'ining: og nu —

Og un har Makoet opeinge£, al
der nerveler Penge i Kas_sen't
leg blyet: gal, Ethel'
.Sao bliv det ;hellere i
Kontor, ilet vil tøaske rore ham I
,1••.1et„ ger ikke noget at Bore, —
jog har Fris!: til !:lokken '1 merl
at skaffe. Pengene., ellers fortgellerhsn det ti' den Gemte ri ,! c.,;-La!
Du er stemt i Knibe Præer, sig
mig, hvormeger. har Du. hm. —
dfsporieret neer 'P
' fr00 Kroleer: og jeg ved ikl?e,
hvor jeg sk,11 skaffe dem fra!
Jeg er overrasket over Dig, Pcter ;at udsette Din Familie for
Skam og a-rmte Dig selv i en s.%:1..
dart Forlegenhed for lumpne 500
Kroner, ry skold ihe'
V.Ituz.nu gotkElliel, og sig mig,
hvad ieeskil Bore'
St;Si:ke...s. Dreng, det ved jegVirkitlig. ikke
Irvorrn- i al V'er,len E
kuuniner
nu riner
urtue op id mig?
• DU bie ;din! vtreei sen giof; Du
har et flj, vrie :Ir Ilido inder Cif
af Overnetilernelndende
lishbed,
kan Du_ vil Du ikke
hjælpe wig, Ethel?
Et Djeblik Kend hun uheseitesno
og helliget', utrighnorligt. ment siv
Fod elge 'Peppe!, sal gik hun
hen til del litle Skrivebord, trak
en Skuffe ud og begyndte at
fylde en Check.
overart skul jeg gitre den betalbar til; Dig selve
3n, Tak VAlirl. far jr.; lian Ved
ikke faa deem i Serik-re
.Nejggeg har ingen Penge heri
Det er oesea ilet samme, bhell
jeg fane Belobet,
Du er en viglig Knap, Et hel
Minutter .senere, niddet:8
Piet er stod i en Telefonliox og
fna t 1-11 NH111111(. ',

ro

han aficm-kvnilt,i, til sig selv, jeg

hmele gea til Seenen, ingen 'tvivl
anefie, ikke, jeg inde satt

meget deninulii‘k 'ramleurt, — —
niin, der Ivar vi trueltindelsgit, —
-119111i, er (IH ilry;. guntie Dreng,
-jii dell er klaret, if-tI har PelnMig Vi v..c i etten. riet .,kuttleik
hive rlignie191, na vr iler Penge i .
igeu P.9 r :-gem!
— —

lelelegtlgete A rbejeere, der overil te I sin Lejlighed talte hetes
'frieren med en Vare ___ ' huveeies fandtes r e viden. Arbejdeenes Sag havde forelobig lidt
il e e eeefee jeg ørero: jeg kunde
et, alvorligt Knirk.
tikke lie re ef med harnefere; i otnMelon J-le•ee Alks GreJskaalen
,Pers et. andet Punkt fik disse
trent en lede Time ilår jeg linft
pas Herder, hun indaandede DamDage Indflydelse, pajs Afgørelsen
den !s kakt-nev idiot hængende ilaf, hvem der negle Ma,nlcder sepen, gen urgi ede branket og aveVel' inis!' '.,tila om det rørte mig
nere- blev valgt til itepublikkens
der bitterste, om han blev arre/lede, ()mas Døren
drn' og
Præsident. Blandt dere der an- meter : — hvad siger Du? — Nej,
Værkstedet, — Jepsen! Jepsen
erate at seelges, var Louis Nap-eneturlievis er der ingen Penge til
tter], den mere Napole nn Bre- taidee hu. e, det var tel at hørt pas
Dækning rir hans Check!
dt rsøn, CM ikke genial. nuel =- Stemme
at hun van t Krigshumør.
gerrig og foretagsom ung Mand,
• • e.
B. S. D.
Hun stillede sig op beg Bordet
.ir:' lerede gjort flere fru -sugren
mell den ene Haand I Siden og
fi Magten i Kong
Noget for sig selv
Itu er.eskudt Meve.
L5 I leet.. fire Til delit var hen
h:evet).
Jepsen kom ind, hall tog lang' - reret paa Fæstnet: Hvor kan der nure, ar eg.,
gen leen, treer han sad i li Aar
eoml
Skraaen ud og puttede den i
Dame der herme virker sari til.
. San lykkedes det
Iteie
Ilerrene lie.rt
trækkende paa
reg Gang, da der blev foretage' Vestelommen, løftede saa Hovedet,
B: Hvad, ved Du ikke det; --stak Næsen frem og snusede.
Reljarilti011er I hans Lejligbeee,
det er Fru K., hende der endne
at etes! tul derfra i en :Ururers-gbei.
.Du snuste Jepsen,' sagde Maikke har været omtalt i Søndagsdere Dragt og med en Fe4nmel
dommen
og satte egene deri anden
aviserne(
Pibe mel lem leerulr
leenne
Herind I Siden.
tabte han peer sin elaug
first
» Ja, jeg snuser Mutter, og det er
Pinligt
vilde hele lede den I rigge, men. emi
Ikke saa sært, for jeg har lugtet
besid:lede' lin sig he a, at dello
Karen. Er ban forlovet den
ikke p eeesder Bole snu ,emie.1
meget svedent I min Tid, du ved
Nfand der. det viser kim, at nogle
,erheidee, o,t kin ret den up I I i•
nok der Indebrændte 40 Køer, da
unge Piger er parat til, at, gifte
de. Han tilap re ` til Fileten 1
jeg var Hjulmand paa Lundehorg,
_
sig med den forstt åen bodele
leotee • Najeee in I 1:1541■ •
og
jeg skal love for, del var noget
urp
iteregueng
u
skikkelige Idiot, der heder dem
af
lt sig 'negre
der rev f Næsen, men det var ikke
erlmeterveilligi, ør/ de der ee ursi
derom. Heem er den unge Pige?
hum !end Genera . Ceenignae, er
Lilli: Dtt er mig!
noget ved Siden af dette her, noget
. det ikke underlireti, at, Louis
saa dundrende svedent har jeg alballenu blev valgeell Pereeirient
drig mærket'.
faa Ane efteregjOrde lian sig til
»Skammer du dig Ikke. Frederik,
Kejser.
skammer du dig ikke." Madam Jepsen dirrede af Vrede, saa Krøllerne
E. C. T ! Lund dels 1.
omkring ørene rystede. »Ja, jeg
,
1 Slutningen el Febeaar 1848
spørger bare. Her gear jeg og slihavde i Paris den Ilevolution emder Ira Morgen til Aften og kræser
Umuligt
der, Sted, hvis Virkninger havde
for dig og sen hanner du mig ved
ladet sig mrcrke arver en meget.
Tnnlen:
al sige aaarlan noget Sludder, seeAnne . knæt Du
st-ur DC. al Europa. Kengedereog Din Mand.ikes: leve lekkeliel
det' noget Galskab, det er jo rent
i -1. ranerig var faldet og blesardinen, uden delte evindelige
Da Var
Vta. :Ifkist ah en
ud bagt ligefrem Løgn Jepsen'.
Skændede
le Ni og -fremmest Ved ArbejderJepsen var en godmodig Mand,
Den unge, Ente: itej, ikke Hjælp, at Ilevolutionen var
der holdl meget af sin Kone, nu
lykkeligt l,•
gjort, og det. var dedur en naturda han 55/I paa hende, 11k han el
lig Sag, at der blev lettet 111, hvad
fuldstændigt komisk Udtryk, Han
der fordrede» af dens og deres
spperste evrer, Lims Mane.
var helt forbløffet ved et se, hvor
Louis Blene Icrævede, at Staophidset hun var.
teir skulde anerkende enhver% Hot
„Om Forladelse, Karoline, saa
Limfarvede Lofter e
til et passende Arbejde, der var
maa jeg have taget fejl, sagde han
tilstrækkelig lønnet, og om Regnir en end ikke havde rent ud
Sandenne samt hvide Gipsfigu- spagfærdig og satte sig.
e
erreekr•nde ;ledne Ilditighetl, saa
rer kan irein selv retese, nemt og
Ægl"rtl begynder atesieieses
seelesedeeed~fieretrehiegier~eig- -hietteeeefter~(1~fisge ',DieJ'en er lenet niece sveden end
de, der var' i l'Orle;;■ •11.1]( deren leeikieee ‘..,sker ruem Lettet Madam Jepsen har tænkt sig, den
for. Dette .blev emellerticLet svæi rent koldt- Vand; man skal sørge
rere Løfte at hedde, end man havfor at vaske paa en Led hele Ti- er lige til at snerpe Munden semmcn ved. Jepsen lukker Øjnene,
de ventet.. Under de urolige ForBredde ad
den og kun i en
lede blev 'liden vanskelig. for In.
Gangen; nunar Loftet er tort va- medens han synker den første Mund(fregner', der blev stor Arbejdesker nia r det over' i leigende Op- fuld, men derefter klemmer han tap'pellet], de "NatiOnalseeekst eder",
losning Men koger 1111sbie&. el- pert paa.
der straks blev, Oprettet, foretog
ler fin Lem i Vente rig evatei• det,
„Del er ogsaa noget Snak, Muller,
ikke, og man hunde dog ikke blii denne Opløsning kommer 'nem
Grøden smager godt, den er ligeve ved at eteldere flere og flere
rebs, der er udrette, i Vend ug det
Arbejdspeelser uden fleneyn til,
skel v•ere -saa. tyret at del, ikke frem udmærker, Karoline?'
Iin der var Brug for Arbejdet.
efsætter Striber, naar det vaskes
Madammen lægger Skeen og ser
,
lem Slags erbegle kunde man jo
paa Loftet. Med Hensyn til fedts- paa sin Mand. —
» Nej, hør nu.
itok en Stund tillid skuffe, nemfigurer bruger inau stunnie Mc- Frederik, nu har jeg været gift med
lre Joerlarbejde, enen det .ver ik'ode.
dig i tredive Aar, og jeg har funke alle Arbejdere, der var egnede
hertil.
det mig i meget, men delle lier er
Uddel. die.e Forhold blev det
dog for galt."
Svedet
Strygetøj
efterleaanden smiledes, at 'af de
• Hjulmanden grunder et. øjeblik,
150.000. (19r havde lhenvendt sig
Hejs man har svedet 'fejet, ved han vil sen gerne formilde sin Kret
om Arbejde, beekreftigeele man
at stryge det med et, for vartrut tie. kun c. '3;.000. Den store Masse
kern, snupro man Stedet flere
gav man 'label/agten, eden at der
„Jamen Mutter, del er virkelig
Gange over nier] Boraks, oplist
17retiterdes 11;.1.2et Arbejde de-min
Mening. Nunar jeg bare kikker
Vand, og fortsætter denne Terme
tur. Alle 1;:r inieforierejede, bangangsmonde, til den gule Farve øjnene og saa saadan lorslear du,
de de ,der fik halv L u ruting, og
er forsvunden, hvorefter man kan tænker paa noget andel, sne smade, der eriger •• uden at fas saa
stryge • Sted et lort.
ger den al ingen Ting", siger han
grumme niøget 'mere end de ikkcarbejdende.
saa, men nu gear det Madammen
Sec( f 'Juni Mearied besluttede
for vidt.
RegMengen sig til tut ophæve NaSnavsede Frakkekraver
» Naa saadan•Frederik, Du vil altitionalværlistedsinetilliiinnen,
sad gøre Nar af mig,• raaber hun,
det den samtidig dermed lod ArGod ligvid lenandsæ,b'e opleeeri
bejderne virer, re de kunde lade
i en Simili,. Vand, well' dette er skyder Tallerkenen bort og løber
sig transpOrten ud til Provingjort, til5ættrZ131■111 lidt Salmiak- hen i Sofaen og giver sig til at
serne til Arbejde der eller, for
.begg.g Dele godt græde.
splritte
saa vidt •som de var riv leer 17
Tenene •
n isiZ vatre tem» Herregud, lille Karoline, hvad
og 23, lade sig indrullere sem —
melig tyk. Pen et rent Køkken- skal jeg da sige?" spørger HjulSoldeler. Dette eerreireristeee en
bord eller et Brædtelaegger Man
manden. » Først sagde Jeg, at Grøtryg:tele 1. whitriese. I Stedet for
et elaandk14.e og Fralekeleraveu
at. fan del luvede Arbejde paa
den
var sveden, det var galt, sne
atter glatt pralle 'dette; Kravens indStedet kunde men alt saa blive
gnidee nu godt, men ikke alt for sagde jeg, at den smagte udmærket,
sendt 1111 hearils Arbejde - i en -elkraftigt med Masån, tie nein bor det var ogeaa galt, og al den smaglerenelen fjern Egn af Landet elundgaa at galde får strerkt, især te al ingenting, det var del værste.
ler maeske soen Seklet over til
Algier. Man gjorde ()Prøv Mild gear det er lyse Farver. Der tun
Hvad skal jeg dog sige, Karoline?•
Regeringen eg rejste Barrikader skyller men efter med lunke,nt,
»De skal holde din Mund,' svaoveralt i Gaderne. Ilegeringen
Vand evvilket, bedst sker med . en
rer
Madammen hylende af Artigverdrog Iler) :insekt; General Ca- Svamp. Ved denne Behandling beskab. sen
gregime ett sker Hejsningen ned, !herder Kraven sin Farsen, og men
gear ud i Værkstedet til
og h:111 fuldbyrdede det egsaa i
har da ingen særlig Ulejlighed
Dagene frir 2.2
21i fine ;" for 75 med Stregningen. Sari snart Ken-, sit Arbejde, grundende over Kvin•
Aar siden Men del buelede
ven er 101', begger 111:111 er„fugrigt
dees Lunte — Eu Tinte efter gaar
• 10.0(X) Mennesker laset, lomvien
Klæde over reer og presser den
Deren op, ug Madcm Jepsen kornat de, der lille; eeehet 'ned Van- Med et meget varme Jiern, idet
mer ind. Jepsen lader, sone han iki el: aiel, Ides dejen-leret. Der
man mere trykker .. end egentlig
ke ser hende indtil hun steler hag
var naturrieve. mange uf dem, stryger ' Kniven, Ille stemme
gier kom i le> kke, ,ter ikke var
r pert Herretøj fjerlur 111.111
ham og griller Item i Armen.
F'
Tt11111e mango,
si, paa drone Mande
»Frederik! siger hun,
vue del, ueeati, iler herte teede

Grøden.

ii,,,-.1,1, i

n

Juni

Revolutionen

Hus og Hjem ,

hvid er der nri Mutter e'

Velkomne Feriefester.

»Der er eireteu, F eeerik, ;tan ;
R slimer Rud. Item, _Købe nvar sv,Jeu. 1.,11aer„Jvi
ellea .
erons Foikebtad•, har 01C0 Primilte
ler aller taget Ket. phold I Vang.
.Var d. n .1,4(.141,

Hjulmanden.
» Men kom nu ind og faa Kalle,
jeg har nyhad Hvedebrød, Frederik,
og det er godt,' siger hun. „Det
er vist næsten udmærket'.

Du møder pas Jord
en Mængde onde og spottende Ord,
de er som en isnende, bidende Vind,
son; dræber hvert Kærlighedsfrø
dit Sind,
luk aldrig dem trut.
Du meder pas Jord
en Grieshoppesverm
af letsindige Ord,
de gnaver hver Alvorens Blad
el dil Sind,
351 grønneste Træ
blir en udtørret Pind,
luk aldrig dem ind.
Du møder pari Jord
en Skare al gode og kærlige Ord,
de varmet dit Hjerte
og løfter dit Sind,
og hjælper dig ud af
Bekymringens Spind,
luk altid dem Ind

Fra Uge til Uge
-0Endelig — I Juli Marined
fane
vi Sal og Varme, den Varme, som
vi har længtes efter I Uger og Maaneder. De forfrosne Turriter liver
atter op og begynder snit salut at
grade Vandet med Tæerne, Havet,
den store glitrende Flade, lokker og
drager, Bilerne har faaet KonkurrenterAygebegdene lægger ud, de hvide
Sejl krydser langs den skirede Kyst,
Motorbaadenes hidsige Stempelslag
fortoner sigt en melodier( Snurren,
» Thor' gruer igen i regelmæssig Fart
langs Kysten til Helligdommen og
Gudhjem,
Maitre det gode Vejr blot vedvare
endnu nogle Maeneaer, sire der kan
komme Kulør paa Jordbærrene og
de mange Sommergrater, tier benytter Ferien ril et Opbrud pilel

Kriminelt ?
Kriminalpolitiets Sangkor synger
pas Mandag Aften i Allinge Teatersal. Etter leolicerten Sal.

Biografen
fremviser paa Søndag en Film Ira
Rullerne — tør Revolutionere der
skildrer Tilstandene I Czarnget ug
de trygtelige Jødelortølgeiser.

Vort Brandvæsen
holdt i Tirsdags den ordinære Generalprøve ved Gymnastikhuset, som
sædvanlig trimlende et beundrende
Publikum. — Sprrejleførerne retlede
energisk &malerne mod Drengenes
Buksebage, der glinsede al Væde.
Ogsaa enkelte Brandmænd lorvaudledes t Løbet al Sekundler Id veritable Vandmænd. Efter disse heltemodige Bedrifter raslede Sprøjter eg
Vandvogne atter hjemad, ug de raske
Branthurenu tortatiede Aftensmaden
med god Appell, krydret, som den
var, med Anekdoter Ira den minderige Dag.

Koncert og Bal.
i denne Tid, hvor saa mejeeg Ungdom ferierer
ee re, er del Kure
ceder og tetes Irreelt- ir hiver Anen
pas de firrskellt,:, Hoteller. Vi henleder Opireei keereneden paa øen
paa Søndag pas Hotel _Allinge'
stedfindende Koncert.
Se Annoncen.

Da Redaktør Dams Besøg hirhsshenllig etter betyder en Række KOTwipondaricr III liovedstailspreesen
om ser naturskønne et eg inar tillige om ledustrsudstill€egent Rønne
ter vi nok paa egne og Medborge.
res Vegne mrle- !tem lijerteles velkommen.

Gudstjeneste og Moder
Søndag d. 8. Juli.
015 Kirke. Kl. 8, Allinge K Kl. 10.
Sandvig Meetienstitts Kl. 4 Eftm.

bowl og Bal
Søndag d. 8. de. Kl. 8
pert

Hotel Allinge.
:411111999•911111■1119•11111.

Zografen.
Sømlag den R. Jur' Kl. 8.

Elsker livermire.
Stort Skuespil i 7 Akter efter Aa•
ge Madelungs Roman.
Filmen gengiver, head der skete
1 Rusland 1905, Jødepogromernes
Aar, da de første Oprør rystede
Czarrigets Grundpiller.
Med Benyttelse af russiske Flygtninge, Jøder og Interiører al Jødehjem, har instruktør Drt•yer skabt
en Mesterfilm, fuld al dramatisk
Kraft,
Hovedrullerne udføres af russiske
'tamkø rir rt-eettre letes'.: re:- —e

Børn under 16 Aar har ikke Adgang til denne Forestilling

migimeemmirfameam

Tømmer, Lægter
Papester, Staketræm mer, Brandsifger, Fiagseeng(r, Tagspaaner larm
Sniehusvm.:uer u. In a. er D - bedst
tjem reei at bestille pas

Klemensker Savværk
og Illasklosoedkeri.
Tlf. ru 13.

Klemensker

Sadelmagerfarretning
anbefale: sig med stort Udeelg af
Seletøjer hele Sæt saavel som enkelte Dele i prima Udførelse til billige Priser.
Chaiselonguer, Sofaer, Stole,
Piske, Tornystre og Kufferter
i stort Udvalg. Reparationer af alt
til Faget henhørende. Hurtigt solidt
til moderate Priser.

L. Karlsen, Klemensker.
Telefon nordre 20.
NB. En Del Lædergrimer
udsælges uhørt billigt.

STRØM PEig
U ld
Silke
x og
'pomu Id
'Bedst og

Iligsi

Erindringsliste.

Vi beder om B estillinger paft

pCt„

sup4mmlostat,

37 pCt.
t, Nørre IFIød 1( , F.. Gødningskalk
Aueust -Stplers her Maaned. Priserne bliver Ikke linjere

ill Leve/ in,

end som i Foraaret.

No-tilandets Hande lshus I
-

ycerokgsgede Xicedizinger.
Jeg har det Sterste Uct,,ra,Xg
og fører iOsolut de bedste Kvaliteter I alle gnngharr Monslre til
tan billig en Pris sum ingen andeu. Metal Inges. For
tig
ning garanteres.

Stort Lager af Klædt., Finne og K. ,,ene3. De kali 111;e
Dem en god Dagløn ved af købe Deres Forbrug hus mig.

Bc,rgmr‘tt,5,1>nitsre: 2-- 4 Ettm
Sparekassen 10-12 og 2 - 4
Braridinieteren do.
Stemeettionl i Spitrvkassen. 10-12. 2-4
Danift%k bsc+tpctlItimen, serien syd Skibenes Ankomst og Bigang firsdag
oe Fredag Efterm., Mandag og
Torsdag Form.
Distiikrsliegen S -9 og 2--3.„
l:oikeboesarnlingen pas Raphuset:
nidisen Nete Anret: Tirsdag 3-4, Frelie•ft stuen liver Dag til Kl 9
dag i
Thorngren.
lijaeirekas,i,, • F•irend..
;iredser ,Cht 1.1nd. Sandvig_
11(145,
12, 2-6
e' satien ii.r
K.:,
1,6‘,11,<.1110(.1 1., t
:1i. h e
.f I

Rønne-Allinge Jernbane
Søgnedage
Ilentto-Nandsh:
Rønne H.

8,00 12,50 7,25
8,16 1,10 7,42
8,28 1,28 7,55
8.43 1,46 8,11
8,57 2,04 8,26
9,07 2,17 8,37
9,15 2,25 8,45

Nyker

Klemensker
RO

Tejn

skal Paptagene repareres og smøres med
som fabrikeres af Rønning & Gjertef, København. - Vi sælger denne i
kvarte Tønder samt i 25 kg Dunke.
bete, halve
Rod Tagmaling „Glion" i Dunke.
Imprægnerede Strimler til Reparation.
Vi sælger Tjæren i Nettovægt og tager Tenderne tilbage til Returnering, hvorfor der altid kan handles billigt hos os.

910Tbittitilet

Allinge
Sandvig

NandrIg-nonve
9,40 5,40 9,10
9,47 5,48 9,17
9,56 5.59 9,26
Re
10,12 6,16 9,42
Klemensker
10,28 6,33 9,58
Nyker
10,40 6,45 10,10
Rønne 1 1.
11,00 7,05 10,30
Sandvig
Allinge
Tein

den gode Linoleumstjære,

a0elø#1W.

»algod

for Tiden til meget lave

9loirbtnubet5 kmuthetMiii4i.
Prima dark

Marseille-Sæbe
40 øre Halvkilo

G6ricke

og lign., som ønskes fratrukken Regnskabet, bedes bestemt returnere't

Naar Varmen kommer

Spader

2-6 Elin.

l

Nordlandets Handelshus,

Skovle og

Priser.

Ovo Cioriitl A:1
Chr.
Siatsanitralli n :or
Em.
flisen, N1s5%,,i hontiiitid
en
I.) og 2 4
elei.pa 1;t
.1-0k11,111Ite I is 12 Forbi,. 2 5 1:Mern'.
e hbrint-station 8-I2 Fur
1<k mens Jr

Køreplan.

Inden 13. Inli d. Å.

De bedste tiøstleer
Lebomme, Rixford Roforke, Grebe. Ronhakker, St&sl

'
g 1 red..'

„eriJ .fif arsen.

Alle lamme Fri oser, kkke, Kasser Flasker

Nordlandets Handelshus.

I [ru
Z- o

h„ :konurser. ,lignsiisee 9

Sogovniteir '
Skanduiavw:,

Amk. Standard Bindegzirn
fineste Kvalitet i store Nøgler tilbydes. Vær saft god at Indpier , `firro
Bestilling snarest,

Westfalen Cykler
er de stærkeste og mest letløbende.
Forskellige andre solide Cykler
haves pan Leger. Billigere Cykler

fra 105 Kr.

Rich. Nielsen, Klemensker
Tlf. n. 81.

Ho salt
tilbydes fra Lager
til meget billig Pris.

Radspælter
sælges som Regel hver Formiddag part Allinge Havn.
Til. 95

Olsker.

HATTE

8,57 11,07 1,47 8,27
7
r"'
075

renndalt -iteane

er fin, frisk og velsmagende og giver
LÆKKERT SMORREBROD

Sandvig
Allinge
Tein

9,30 1,50 6,25 9,10
9,37 1,56 6,32 9,17,
• 9,46 2,00 6,41 9,26

R9

10,01 2,21 6,56 "9,42

Stort

'Klemensker 10,17 2,37 7,12 9,58
Nyker
10,27 2,47 7,22 10,10
Rønne H.
10,40 3,05 7,40 10,30

Naar der skal Nedsaltes i dolme Til

Billige

1411111kejlikø~j1kl
e
ur • ~. • Wbør ■DiF • lo1.11/ • %dr • ile

0 vurretaeagtører

enten Sild eller Kød, saa maa det anbefales at bruge enten
det spanske grove Salt eller dobbelt rallin. Køkkensalt. Vi har stort Lager af begge Slags
og Priserne er lavere end som i Fjor.

NORDLANDE, 5
MANDELSNUS

if'ojesen Xofoed, Rønne
Mi, orte.n.gadr• 17.

inkassation, Ilakumentskrivaiug m m,
T tiles f Hasle Onsdag Formd.

Nordlandets Handelshus.

ALLINGE

Bil udlejes

9tanoer

rel enhver Tid billigt.

Tlf. Sandvig 32,

Det bedste og billigste

sælges i

HØSALT

Raadhus Havemobler
er nu pas Lager a 50 Kr. pr. Sæt .

Vadsliemaskiner

Nordlandets Handelshus.

Tørre gode Udskudsbrædder

paa Haandtaget og ring op Telefon
Allinge 74-, naar De har et eller
andet at avertere
9

'/.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.

Nordbornholms Ugeblads Annoncer virker bedst og koster mindst
Glem det Ikke

Til Tagbrædder og Reparationer

er dette et solidt og billigt Materiale: 4 10" Rabat pr kontant:

Nordiandets Hand•ishus,
Nye,

Chr. Lind.

Ved Sognerandets Julirnede, som
er forlagt til Lørdag d. 7. Juli,
afholdes Licitation over Skarvekørsel pas Kommunens Biveje --- om
Eftermiddagen Kl. 5 i Olsker Forsamlingshus.
Sognerandet.

Rønne-Sandvig
Rønne H.
8,00 10,10 12,05 !7,30
Nyker
8,16 10,26 1,06 17,46
Klemensker 8,28 10,38 1,18 17,58
Rø
8,43 10,53 1,33 8,13

13ORNA MARGARINt-

Prima levende)

ft01011141= ore
$roDurtforretning.

Søn- og Helligdage.

Tein
Benror

?Liliane golostial
13rolinfUorretning.

store Sendinger af:

Icopal og Lædertagpap
sælges til ganske smaa Priser.

Alle Slags Søm og Spiger
sælges meget billigt i

Nordlandets Handelshus.

Ordet er frit !
Vi gør vore mange Lreseta i By og
pas Land opmærksom pas. et enhver kan
las optaget Artikler og Indlæg om Emner
af almen Interesse i ,Nord-Bornholms
Ugeblad',
Betingelsen er kun, at det skrevne er
holdl i en sømmelig Form og Indenfor

rimelige Grænser, saml atIndaeridere - til
Underretning for Rednktfonen -- opgiver
Navn og Adresse. Ligeledes modtager
Redaktionen gerne Meddelelser om saldanne ring og Forhold, som egner sig
/ tre Behandling i Bladets.Spalter.
Dette gælder heade byen og Landet,
l og det er en Selvfølge, at Redaktionen
altid ril iagttage den strsengeste Diskret

ion med Hensyn til sine !(Ilder.

30 Kr. pr. Stk.
kan Nas paa Plove uden Købetvang.

Klemens Maskinsnedkeri.
Tlf. n. 13,

al allerbedste inden- og udenlandsk
Fabrikat, sælges meget billigt.
Brugte Instrumenter tages f Bytte

John C. Koefod,
Til Salg.
Et hvidlakeret Sovevaerelsesmøblement, forskellige andre Møbler,

Senge, Klædeskabe og Servanter
salut Køkkeninventar, Porcelæn og
Lamper.

Klemensker.

Fru Hahn, Allinge
mellem Byerne.

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

Gode Materialer.
Gode Ridestøvler haves altid
paa Lager.
Nye Bunde nettes i Træsko.

A. 1‘111-1.331.C,11.
Teleton nordre 47.

6-7 personers jil
udlejes til enhver Tid.
Billige Priser.

L. Dellgren.

Tlf, 73.

j

øger De en Pige, en Karl
eller en Dreng, eller mangler De en Svend eller Lær.

ling en Fodermester eller anden Medhjælp, bør De snarest avertere i Nord-Bornholms Ugeblad
der hver Fredag bringes direkte ind
c.1700 Hjem og løses al saa godt
som hvert eneste Tyende. En Annonce her I Bladet vil derfor sag
godt som altid bringe et filtredestiftende Resultat.

fl

11,

• 4.

Dronning

Mit

Bengyerd
rtieT 1)1gmarsI)oil gifte.
!;!. Nlativinar Sejr si,„!, igen. niti!
1',11!!111.1 Ira Portugal:. i I)an•
in ni: blev han kaldet 1:engrer'1
I
ing Kong 1,retierik il. 7'
;il
ledsIget nf 2114'1I et. !lert urende
ls.olee..!.
k•lid• 111 :1 rr'1'llec
•!
i 'I ./; I, I ■ !Ae, AV-ror
'•

•,

H
II; 1-1.,L.IICAP
01.,LL:: L I:S,•11111Pil 11C11.
S;13 korn Frederik

1.•

dansel' Fffibrikart
i Kg %Ø-

Roestrø

STRØMPER.
Til Trods for stadige Prisstigninger ,er del lykkedes os at købe
et Parti -gode StrompeLtil meget rimelige Priser,:

Svær og stærk Strømpe 0,88
1,80
Ekstra svær ulden do'
2,25
Stærk dansk do
"2,65
Fine engelske do
Moderne lyse og melerede Strmaperitil billige Priser.

Nordlandets Handelshus.

11,1!•1H1 VIIII1P11;”! VC/I,

Grønt-Konserves.
Asparges, Ærter. Carotter,:Snittebønner, Voksbønner,
Perlebønner samt alt i Kød-Konserves sælges til
meget billige Priser i

littinge %Nitid & $robuft!orrttuing
‘
ANGikS.,47 .GASL

NO RI)

d 7 fil.
Irn, plasin•15vialekraaili" 1..,!! ',LM-Irren og sagde
'Jeg. tror
-.fess
""tanr
bliver :!- :!(Isket
den' gainle
Ilronnia!!". Wory-ine svarede, at
Pil var rorbausrmie i; se Skon!n•
'ritte :ras lydelige .efter
!"()
ben
OI rfterk,onthelen par!
lit:ming, Hoved
skallins fuldendte Form, den re.
--konne Tanclrekke op
Pebr!
oi+ llaavpisl,.
lydpli
'n had hat de vreret en saa•
dr.iiK! Kvinde
riret en dyg•
lin Kvinde, (ler ror Fksempel kim
• ‘',1^s t Spid.ei! for Higet
!".'31IrYVIS'Frav.r.NsIsv.
"Men- Folkevisen skildrer hende
• _not ikke blot si real ogliaard,
men s'au ;ind. 1 Mn,ls'etairig ill
naginar mager hun klun
Kunden til al helnmille Folktt
haardf OII VISP71 dlaider rued PI

Ar0

Se vort store 2ldvalg

ir. lian ILIdg'Iger TI:W.11;1'11 i Frig
billir ilr.rbi af en Pil. Delle
Ikke. historisk rigtigt, idel. iler
P(' I Sild:11'11Pd vides, al hun !lude
111PLI ,
Penselsetig,•ruen del.
.'ror '1•}•drligelted, byod 111:111.
Thi' 4-1'1 ni,
■
11■1,1■4 i hen', r's level-1,1P Live oi.r, bur slutte-1,
-.1 bi-orlefes mio uroskede ben.
(les Drhl. rog citer denrn, er !,1:1
1)11'1,11 blevet opsat. !il !lereten"f)Odsinaalle, der:ikke
ilinghar rande! Sle,d.
1-1:!o har spurgt, om Hengemt-d.
v"neet saa find,

•
•
,Ni f..-It.qr_Nld s+
e, ..,

er øllid
kel e e

e j, reeht

red,

Jens
Syltede Frutf3.,f,ter.
..F.bler, Pærer, Blommer. Stikkelsbær, Tyttebær. Fer sket4.
Abrikoser, Annanas samt tørrede Æbler, Abrikoser o
Ferskner sælges til :neget billige Priser.

»lige %lotoniat $rn>iirtforyetn'

trrifiotage, Jarn
og Strømper er det en Selvfølge at De ingen Steder trnber billigere
eller san godt som hos mig, derfor skulde De I egen Interesse købe heil
mig. Desuden har jeg et pænt Udvalg i Kernebeklædning.

ens Y,‘»ansen,
Sardiner

Anseltioser,
i Tomat og Olie fra 40 Øre Ds. Benfri' Sild
Gaffelbitter, Laks, Hummer, Rejer, Østers. Muslinger, Makrel
sælges til meget billige Priser.

Allinge Kolonial & _Produldforretning
Husk, at bestille

Høstbindegarn
aingc Raionial & 13robuttforretiting
Se vort store Lager al

Uldmouseline

'r skalle! hende i fikse Mønstre og line Kvaliteter lur L)L
(!el ulig Iltelt.Man "bar peget pas, at (ler i
I lret lo•r Tieng-erels- Komme til
I hinmark blev paalagt !doree
Shal, 'vf !telt. ni. dette fejlagtigt
■ '!re bleret tilskrevet Bert•-•
I
Deres 6u/ve med
— ril
'1-1) IL t
frembrevet, at
' •'. enhver,
. nieru'e
uheldlgt • lit

Nordlandets Handelstins

Drengehabitter i Bælte- og Matrosfacon, syet al .prima hvidt Satin, lyst og mørkstrihet Kadetsatin og
Khakistoi.
Kulørte, ensfarvede og stribede Sommerbluser,
alle Farver,' alle titorreiser.
Kiprede ensfarvede marinn Lærredsbenklæder.
stribet Knilersatio
Matroshuer ; tie dt
'ilure Drenge.
Straahatte tit smaa
Hæklede kolorte Drenge.silips
øre.
Sportsstrømper, alle :ztørrelser Sorte med livul
Ring og kulørte i ny prima Kvaliteter.
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Victor Planch.
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• I, rotur Huld

Dia •er i liver( Fald

FLOORTEX
8 75
Meter
BILLIGT OG HOLDBART

da det ikke tager Skade af
fugtighed, Vand og Svamp.
Pris pr.

del

rr ror Fkr.nnipel :,kil] over.

Tll. 5.

n !(!
EtillwcIr. rr ■ •1 1G I,l. niar
1.",irilianilrn bar va'ret afllnldt

f rite til 41er og. "81itser
faar De bedst og billigst hos os.
Fine Monstre fra 2,10 pr, m.

Nordlandets Handelshus.

Gardiner
.bedst og- billigst i

Nordlandets Handelshus.

Alle Mennesker,
o har set, hvorledes

111

llorphohismNelihil Plorlorille
fremstilles. beoribnoks Og opbevares, ti gau:si(ti uvilkiarligt forlange (lette kiejtirie-Produrv, til
tider. - -

Forretning-3r I Allinge-,:z3ind. kg

;lens andel er Tilrwi•
tit ror Forholdet har va.trol!
modsat.
ile!,

Endelig har man ment, nt do.
ulykkelige 'Forhold tindyr Bett- .
gulmus Sonar!. og Abels ildhad.
Ilar stillet ogsaa 7kroderen i -et u.
heldigt I
[ha ' rr tolirtlexild
dette al sige , ret!tøar vi betragterrleng !rd.
111 ■ 11g11.1. '1(‘r
?I' syml, e1t•Ittatr
ror
der 'Blev
trIV■ 1. .‘1311■141.eri'll
h et. ",del :Ir

1..1 Ir

:if
!!!!ilder"
!!.' 1
I It.k l',1111'1101
l'1 e■-r! shrlirles Itorit til
.

Frindrer vi Ordsprergel
•.
k i -1 fra Siniufer tol..jer dette g'intle ()ll
ug yP 1 r!'rr' ‘"rier, hvorledes den
SI•c t,t var, Ileinz:erd var 1:•rminet
Siaf, 11.1 erfa rer vi • al "let vor 'en
'Men' Srlidagti i "og"ilave"
'Pougrerd, ''torn /Ina
i
kan godt
,,•• ■■ ••0 rande!! ar din, idet. vi !bar
nk'm huske, at "Viserne naturligt
var tilhojelige til at. overdrive,

Maalsael‘er

Bornhtdrris Vegetabil Margarine.

E. C.

d'a'l I.

forhandles a .
Magasin du Nords Udsalg
ved Viet« Planck.

Jengeudditr
ke6er
naar »e Re6er de 6edste 2)arer.
Vi fører kup solægte, fjertest Nankin og Bolster
-samt prima Fjer

,

og Dun til billigste Daxepris.

Dyner syes og stoppes gratis.

9torbiatthet Otuth el 540.

