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I Dag fører vi vore Læsere op ad den naturskønne Rinflod med 

de mange stolte Borge, forvitrede Borgruiner og gamle Sagn, helt op 

mod leillesheint med den berømte Vin og det store Udsyn. Dybt nede 

glider Floden og bærer de kraftige Hjuldampere. der med festklædte 

Turister sejler fra By ril By. Hvide Villaer og Sinaabyer dukker frem 

mellem Vinbjerge og grønne Skove. Ovre paa den anden Side ligeer 

det gamle Muselaarn, oprindeligt el Hanetaarn, hvorfra Vagterne i urn-

lige Tider spejdede efter Fjenderne. El Sagn, der skriver sig fra det 

14. Azuhundrede, fortæller os om Grunden til dets mærkelige Navn : 

Ærkebiskop Hallo, der levede I det 9. Aarh., var en haard og grusom 

Mand. Et Aar, hvor Høsten slog fejl, indespærrede han en Del hung-

rige Mennesker, der kom for at bede om Brød, i en Lade og stak Ild 

pas denne, for at Døden kunde gøre en Ende paa deres Lidelser. -

Da de ulykkelige skreg om Hjælp, skal lian have sagt: Nu pibe Mu-

sene I — Siden da blev han stadig forfulgt af Mus og vidste til sidst 

ikke andel Rand end at flygte udi det isolerede Taarrl . men ogsea 

her fandt Musene ham, og han led en ynkelig Død. 

Musetaarnet ved Rillen. Den skornie Jord 
—0— 

Se, der risler frem en Kilde, 
hør dens glade Sang, 

ved dens Bred gror Blomster vilde, 
pluk dem paa difr Gang. 

Her, der lyder Sang i Degen, — 
lyt dig glad derved, 

tro det bedste, det er Sagen, 
hash, saa fair du Fred. 

Der er tusind gode Tanker, 
lænk dig en hver Dag, 

kast paa dybe Vende Aneer, 
stig paa Højdens Drag. 

Se, vor Jord er skøn — ee Livet 
er vel !menu. 

Mange Glæder blev os givet, 
agt kun ret derpna 

Agt kun ret derpaa, thi mangen 
ser de Glæder ej, 

glemmer Kilden, Blomsten, Sangen. 
Tankens Himmelvej. 

Og dog er det alt os givet 
at en kærlig Gud, 

al vi Vandringsmænd mod Livet 
tro kan holde ud. 

Saa vi gaar igennem Verden 
syngende at Mod, 

vidnende ved trofast Færden, 
at vor Gud er god. 

C. Just Pedersen. 

Illempftesengen. 
Itornirolmernovel le 

af Chr. Stub-Jørgensen. 
tseee-c=i 

De gamle Møbler, man den D ig 

i Dere ser rundt out i herribeirnsee 

Bondehjem, e, solrat Kram, der 

holder Slægtled efter Slægtled ud 

og er helt gruet earemen med de 

gamle Gaarde. Og blandt disse 

Møbler lægger rime særha; Alærke 

ti! de mange prægtige Himmel-

senge, i hvis Udsmykning de kamfe 

Haandvaerksmeetre har lagt el de-

res Skenhedselrede. Det er o:le 

uforglemmelige Pragtværker i Ege-

træ, og pari deres Sidefjæle firmes 

tid. helt kunstfærdige Udskæringer. 

1 ljørnestolperne, der bærer den 

e ede Sengehimmel, er bilruden] 
Mis ervrerker at Træskrereremist, 
r ee Ira !selve Himlen smiler tand-

egt malede Engle litildsaligt over 
(le sovende. 

Skulde el Par Kærestefolk fæste 
Bo 1 en ny Gaind, hørte Hjem-
gifteaengen !ned til den mele ie-

lige Del af Udstyret. Dens Dellens 

:doner gjorde, at den 'mutte for-

arbejdes paa Stedet, og naturligvis 
gjorde dens Ullyireligheri, et den 

uvægerligt groede fait i Gaarde. 

Den prægligste el disse Senge 

er vel nok Hjeingifiesengen paa 

Skarpeskade. Fule, rier er hjemme-

hørende paa Egnen, ved adskilligt 

at berette om dens Tilblivelse, der 

forener den med yderligere Berøm-

melse. Jeg har derom redet mig 

talgende fertælle: 

— Gene Lars Kure paa Steee 

Skarpeskadegaard havde tilskødet 

r1,11 unge Lars del Jordstykke,  

hvor Lire Skarpe-mde blev bye. 

gel, og da den nye Baard stod 

fmrdig, manglede der endnu kun 

det for at gøre den komplet : Hjem-

gift esengen. 

Og Bryllupel blev berammet og 

Snedker bestilt. — Men der faldt 

svært med Brylluper det Femtal-, 

og hver en Snedker pan Bøjden 

havde sno rigeligt at tage sig til, 

at Kurerne var nødt til at bestille 

Sengen hos den, de mindst havde 

tænkt sig til det Arbejde ; det var 

gamle Vævst paa Lyngen. 

Vævst var vel fra sin Ungdom 

bekendt for at være en dygtig 

Snedker, men med /kelene blev 

han en Del tokkenoldiet ; han kom 

ikke sammen med Folk og boede 

ene I en lille Kasse paa Lyngkan-

ten, hvor man nødig korn, navr 

det var mørknet. Hvad han levede 

af, var der ingen, der vidste. Ar-

bejde havde har] aldrig, og Penge 

var der nok lider ingen af ; der-

til drak han en Del og turede vidt 

om. Dog havde ingen set ham 

betle, n,en man ymtede om, at del 

nok ikke var frit for, at lian om-

gikkes lidt med Skidteri og Djæ-

velskab, som holdt til derude paa 

Lyngen ved Nattetide. Der lur und-

gik man helst at fornærme ham 

og spyttede tre Gange, naar han 

var passeret En. 

Men unge Lars skulde giftes, 

og Datteren paa Naeogairden var 

allerede længere henne end hel-

digt var, saa Kures marine tage til 

Takke med Vævst, om de vilde 

have deres Seng. Og da den gamle 

lalle med Vævst, var denne sur 

mild som en spæd Snogeunge. 

Lars kunde bare lide paa lune, 

han skulde nok fare Seng til sit 

Bryllup, og det skulde blive en 

Seng, som der ikke var set Mage 

til. 
Saa blev Salen paa Lille Skarpe-

skade ryddet uf Værksted ; Træ og 

Værktøj blev bragt friveje, og nu 

kunde Vævst komme naar han 

vilde. 

Men der gik e Dage, og der gik 

14, og det gik hen paa den tredje 

Uge, — og stadig kom der ingen 

Vævst. Hytten ude i Lyngen stud 

rom kir salme Døje som sædvan-

lig ; Vævst var ude pile Vandring. 

Eli Mand fra Nordiandet havde set 

ham deroppe tor et Par Dage siden 

og del lod ikke til af lian havde 

Hast. 

Og den gamle og den unge Kure 

rev sig i Haerel af Fortvivlelse. 

Der var lyst og bedt og ledt til 

Bryllup, men hvad vilde Folk sige 

tit et Bryllup uden Seng ? Gæst-

erne skulde nødig sige Skarpeskade 
nemet paa. Mio kom Vævet ikke, 

ve, de prisgivet. 

— Og Dagene gik, ug det blev 

Dagen før Bryllupet. Saa var alt 

Ilgab jo ude. Meri lige i Mørk-

ilingen var ter en, som hankede 

paa i Skarpeskade. — Den gamle 

Kme lukkede up. Del var Vievst. 

Det kan nok være at deri gamle 

Kure glemte all, hvad der hed 

Overtro. Han aabnede Sluserne 

for hele sit Forraad af Fol handel-

ser, og da han havde tømt dear 

oser den syndige Veevsts Hoved, 

sagde han til ham, al da Sengen 

alligevel ikke blev lærdtg, kunde 

ban ligesaa gudt Kag hjem med 

del samme. 

Vævst tog ganske rolig mod 

Skyllen, og da Kure t ar færdig 

sagde han temmelig studs : 

— Dine Skældsord kan du godt 

spare dig, og din Seng skel du 

fas alligevel. Sæl bare Lys ind i 

Salen og lad mig om Arbejde!, 

saa skal jeg nalr have jer Seng 

færdig i Morgen tidlig. 

Gamle !.ara blev tidl underlig 

ved delle her. Vævsl var Tildeles 
ædru og rolig, og der var poge! 

fryelinclgyclentle ved hane Kure 
vilde helst ikke have Item ind i 

Husel, aren han turde Ikke andet 

end skalle ham det, han forlangte. 

Lyset blev tændt i Salen, og saa 
gik Vævet ind, leasede Døren et- 

ler sig og stak Nøglen i Lommen. 

En Stund eller tog han fat. -

Men del var Ikke som naar een 

Mand arbejder : det lød som om 

der var hundrede, der savede, hev-

ie le, tiarmede og bank -de paa en 

tinul;. Nuar Sier ger steg vatr dem, 

som om Taget skulde lette. 

Og Folkene, der sad I Stuen 

ved Siden, blev helt underlige ved 

dette hersens. Mage tit Spektakel 

havde de aldrig hørt, og del var 

umuligt andet end at der maltle 

være Troldtøj med i Spillet. 

Til sidst blev del den gamle 

Kure for meget. Han gik hen tit 

Døren og kiggede ind gennem 

Nøglehullet. 

Og derinde gik Vævsl, og sam-

luen med ham arbejdede ganske 

rigtigt en hel Sværm af Underjords-
folk. Det var bitte emir] gran Pus-

linge, skrive og forvoksede var de, 

men de snedkererede og sled i 

Arbejdet, sart Høvlspaaner og Sav-

amuid stod som en Sky i Luften. 

Den gamle blev jo nok lidt skyg 

ved (lette her ok vilde id Al trække 

sig tilbage fra Nøglehullet, de plud-

selig en af de underjordiske siger: 

— Iler ei el Øje for messet. 

— Hug del ud I vat der sile en 

anden, der svarede, og 1 det sam-

me løb den andel! til Neglehullet 

og slog gamle Kures 	tid nied 

el Stemmejern. 

Deri meste Morgen stod Sengen 

færdig, og Skarpt:skilles Ære var 

reddet, fur prtegtrgere Seng fand-

tes nuppe paa hele Landet. 

Men gamle Kure tik aldrig sit 

øje Igen, og der skal endnu vare 

gamle Folk paa Bøjden, der i de-

res Barndom har set den enøjede 

Skarpeskadehonele, sari noget sandt 

man der jo være i Ristorten! 

liolerilroo[joos Suig, 
Jeg svinger min Kølle 

paa Bondens Vang, 
jeg synger min Sang, 

ses det klinger, 
at den, der lyder 

111 Hyrdens Sang, 
kan føle, hvad Tonerne bringer. 
Fattigtolks Børn har Sangen behov, 

Legen laer Mislig Enue, 
Som Barn med en Kalle 

og siden en Plov 
lærer vi Livet al kende. 

Jeg svinger min Kølle, 
jeg fattige Dreng, 

jeg synger om Hytten derhjemme 
og tryller de herligste Minder frem 
fra Hjertets Lønligste Gemme. 
Fattigfolks Bern kan juDte og le, 
de har jo ogsaa et Hjerte. 
Som Barn og som Hyrde 

vi lærer al se 
Kilden til Fattigfolks Smerte. 

Jeg svinger min Kølle 
paa Bonden' Vang, 

jeg synger fra Gryet til sile, 
tit Hverdagens niraa er mættet 

at Sang 
og Daglivets Hjul sten stille. 
Fattigtulks Børn maa !arte omkring, 
sanke i andres Lade. 
Hvor er dog Livet 

en forunderlig Ting, 
Bogen med brogede Blade. 

P. M. Christiansen. 

Vor 'Ns llonodersogolsor. 
Der er kommen et , nyt Blad at 

Gyldendals Blote poeultervidenska- 

beitge Værk 	_Det nittende Aar- 

eundrede e . Del er skrevet af Mag. 

scient. R. 5 [id rck 	omhandler 

Resultaterne at !Lavforskningerne i 

det sidste Hundredaar. Forfatteren 

omtaler her samvel de vigtigere 

Ekspeditioner og Undersøgelses-

' rejser som de Instrumenter og 

(oder, der har været benyttet til 

' forskellige Titler, og de Teorier, 

der i Aareres Løb har været frem-

me. 

Det er egentlig tørst i del Inde 

Andiundrede at Oceenoierafien er 

opstaget som selvstændig Viden-

skab. Genske vist sten Mennesket» 



Humlebien. 

Du lodne Humlebi, dig  har jeg  kær, 
din Ktøverlærden hver op i Vunger. ; 

lammeskyet Dis som Solsktnsti ejr  

din Brummen sætter Has til Lærkesangen. 

Naar Kvierne i lyse Rækker staar, 
mens Vinden skælmsk dem ind i Øret blæser, 
du tao al Blomsterbægret frit din Taar 
helt Ind mod deres vande, brede Næser. 

Den røde Klaver lar du ingen Ro, 
men sænker Snablen dybt r Honningkander., 
og  malker Tøs ::in yvertunge Ko, 
dm Snurre durrer klari gdyht iniod Spanden. 

1)u under dig ej mindste Arbejdshvil, 
int n up og  ned du uden Stands man svinge, 
Imens du synger som en benskridt Pil, 
og  Solen g linder I din gyldue Virre t:. 

Du Ille Spillemand, du Barn af Sol, 
du er som Sjælen i den danske Sommer, 
hvor Mejsen ruger mellem Kaprllot, 
hvor Høet dufter, Skyer gear og  kunstner. 

0 lad, som du, mig  fromt mit Kald (oralen, 
du hade Flyver over Somrens Banker, 
saa fri og  frank jeg  lar min St,le paa 
og  synger muntert, mens jeg  Honning  sanker ! 

Jeppe Aakj:rr.  

Turist-Ruten Sassnitzzl-lornholin genoptages. 
1914-1924. 

TI lange Aar varede det ri. 
altsag inden Turisttorbindel-

sen med Tyskland, der 1 ii 

1919 uanede Kulminations-

punktet, atter kunde k enop-

lages, og Hr. Rolf Muelitr 

vil som den, der i man ge 

Aar forgæves har lag t sig  i 

Selen herfor, endelig  se sine 

Planer virkeli ggjort. For-

haabentlig  vil deri genop-

ta gne Rute atter sætte Ku-

lør ome det t de mange Aar 

hensygnede Turistliv og gi-

ve er ekstra Plus i  No el-
værterIies Omsætnin g, det 

kan for plante sig  i.l de 

handlende, saa Kommunen 

som Helhed vil fas Gavn 

deraf. Den lyske Mark etaer 

jo nu lan gt bedre end den 

danske Krone, og  Gæsterne 

ved Tysklands Badesteder 

er i Reglen godt forsynet. VI h•dsietier et Kort over de Forbindelses-

Ilnirr med Bornholm, der eksisterede far Krigen ; den Gane  var der 

næsten daglig  Forbindelse med Tyskland. Foreløbig  bliver der kun 2 

Gange ugentlig  Forbindelse, idet deri tyske Damper ..Freja' sejler om 

Søndagen, Minen' orn Onsdagen. Bornholmske Feriegæster og  Born-

holmerne selv vil ogsaa faa Lejlighed til at komme en lille Sviptur til 

Rn een, Idet der arrangeres billige I.yslture. 

En rask Politihund. 

l i l Ly 
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BOR' IIOLM. 

gr... ske VIden om i favei 

ges langt tilbage : tuen det vare,:e 

længe inden man kom videre t rid 
til at Ltaisiaa Fordeliegen mellem 

Hav og  Land, Kystliniernes Fur- 

mer o. 	sure havde præknæk 

Betydning tor Skibsfarten. Først 
ned mod vore Dage er deu viden-

skilbelige Undersøgelse at Havet, 

dets Dyre- og  Planteverden, be-

gyndt. 

Efter i Hovedtrækkene at have 

g jort Rede for de i den nyere Tid 

foretagne Undersøgelser og  de for-

skellige Forskeres Indsats, et Ar-

bejde, hvortil ogsaa adskilli ge dan-

ske Videnskabsmænd har yd, t vrei-

difulde Bidrag, fastslaar Magister 

Spiirck, at paa det Punkt, hvor 

Kendskabet til Havene for hund-

rede Aar siden var størst: Spørgs-

umalet om den geografiske Udbre-

delse, er man fremdeles narret vi-

dest. Det maa nu siges at være 

saa godt som fuldkommen løst, 

Med Hensyn lit Kendskabet til 

Dybden og  til de fysisk-kemiske 

Forhold, er man vel ikke med 

saa vidt, ment har dog  r store Træk 

faaet Kreelskab lit de faktiske For-

hold. 

Med Hensyn til Havforskningens 
yn gste Side, den biologiske, ataar 
man paa de alleifieate Punkter 

endnu ved Begyndelsen al den te-
oretiske Diskussion. Næsten alle 

almene Spergsmaal paa delte Om-

raade er først rejst omkring  ved 

det sidste Aerhundredskifte. 

I øvrigt er det for længst fast-

slaaet, at der næsten overalt i Ha-

vet findes levende Organismer, men 

det er i de senere Aar pasvist, at 

Antallet at disse Organismer hyp-
pigst, og  særlig  ude paa de store 
Haves Bund, er forholdsvis ringe 
i Sammenligning  ined La.,dj..irdens 

Dyre- og  Plargev eroter. 

For den almindeli ge Bevidsthed 

staar Havels Dyreverden i Almin-

delighed som uhyre rig. Dette er 
i Virkeligheden slet ikke Tilfældet, 

og  naar man har haft denne fejl-

agtige Opfattelse, skyldes det dels 

at man ikke altid tænker over, hvor 

store Arealer og  Vandmasser det 

er, der skal befolkes af de ganske 

vist cit,e talrige Arter og  Individer, 

som fanges, dels al Zoologer og  

Botanikere ofte med Forkærlighed 
har opsøgt og  samlet pas Steder, 

hvor Dyre- og  Planteliv er særlig  
rigt — Koralrev o. lign. Endvidere 
har men gennem de sidste Aars 
Ekspeditioner lært, at mange Dyr, 
som man tidligere har anset for 
Bunddyr, i Virkeligheden lever I 

det adbne Hav, men nede paa 

store Dybder, sadledes at Bund-

faunaen i Oceanerne sikkert maa 
betragtes som yderst fattig. 

:.Paa Grundlag  al de talrige Ind-
samlin ger har man yderligere kun-

net konstatere en Del almindelige 
Udviklin gslinier hos Havels Orga-

nismer med Hensyn ril Beskyttere 
— mange Organismer fra de øvre 
Vandlag  er saaledes vandklare 
Svæveapparater osv.;  ogsaa de for-
skellie e Former af Dybvandsdyr 
har hyppigst et vist almindeligt 
fælles Præg, SaaS0111 Mørke ene! 
røde 1-araer, Lysurganer, mange er 
blinde oav. 

Det er endnu kun en overordent-

li g  ringe Dt.1 al .lordens Have, tie, 
er grundigt og  plantuæssIgt under-
søgt, ug  det endda kun Ide alier-

s!dste Aar, Hvad der har bidraget 
til at gøre Udviklingen af Havets 
Udforskning  uensartet, er, at næ-
sten alle, der har sysselsat sig  der-
med, oprindelig  har været uddan-
net til noget ganske andel, ug  
hyppigst største. Deler' af deres 
Tid har wc:et beskæfti get med an-
det Arbejde. Der har ikke været  

noget Sted, hvor man har kunnet 

uddanne sig med det særlige For-

msal: Havforskning, tor Øje. 

Der klages one over at Politi-

hundene ikke duer til noget. Ne-

denslaaende Beretning giver de 

raske Schaferh unde Oprt jsriftig, 

idet vi har modla g et følgende fra 

Norge. 

Forleden Atten forefaldt en gan-
ske mærkelig  Begivenhed ved Ny-

dalens Fabriker i Aker. Politiet 
havde fartet Melding  om at en ar-
bejdsvilli g  skulde afstraffes, og  i 
den Anledning  Indfandt fire Politi-

betjente med en Politihund sig  

udenfor Fabrlkerne. Ved Halvtolv-

tiden kom et Par Hundrede Men-

nesker i Flok og  Falke, og  da Po-

litibetjentene spærrede Vejen for 

dem og  opfordrede dem til at vende 

om, blev dette besvaret med Slen- 

kast, af hvilke flere rande Betjen-

tene. Hunden blev saa løst og  

gik paa Flokken som en Løve -

med del Resultat, al hele Sværmeri 

straks flygtede alt 	Remmer 

og  Tøj kunde holde. Hunden for-

fulgte dem og  forsynede sig  med 

en og  anden Buksebag. Senere 

fik Spektakelma gerne Forstærknin-

ger, men ogsaa da blev de drevet 

pas Flu gt. 
Vi bringer ovenfor en Tegnin g  

Ira de ejendommeli ge Optrin. 	I 

Hjørnet ses Politihunden MIRA 
der gennem Aarene har været til 

stor Nytte. Den har 13 Fe.ste-
præmier, 3 Ærespræmier og  1 Eks-
trapræmie, dels pas Udstillinger og  

dels ved Konkurrencer. 

Potpourrier, Marscher. Strygemusik, Strengemusik, Solo og  Korsang 

27. ds. Kl. S Aften Christensens sal afholde en Koncert, 

samt spille kl. 4 ved Sandvig  Havn. 

Benyt den etiealsaende Lejlighed til at høre det professionelle Musikkorps. 

Det fortrinlige 14 Mands Stabs-Nuslkkorps vil Fredag  deu 

p‘ogrammet omfatter bl. a: 

Duet for Violiner 

Entree 50 Ore. 

Frelsens Hær, Allinge-Sandvig. 

Stor Musik- og Sang-Gudstjeneste. 

Kyllingefoderet BORNHOLM 
Alle Kyllingers Livret!!! 

Absolut det bedste og  billigste Tørfoder. 

filohninti= og 13røuttiorretinng. 

Sommerfodtøj, Dansk Arbeide. 
Restpartiet 	brunt Fodtøj fri Nerier og  Danner r mange nye 

Faconer og  t alle Numre udsælges I disse Dage meget billigt. 

Rrtsla indma«) anbefales til nedsatte Priser. 

A. Melby Christiansen, Allinge. 

‘jodatig åvendborg )t1! 
Som 111.1 kan faas i Forretninger og  Restauranter paa Net rftiornhohn -

eller fra Depotet for Bornholm i Sandvi g  — Telefon Sandvig 25. 

SperittlIteter: SVENDBORG BOCK 	gtse A) r,g 
AVENA MALTØL (Sundhed r el) 

Desuden fnes : PILSNER ØL Skatteklasse 
LAGER ØL 	— 	I og  fI 

Ekstra LAGER ØL Luksusklasse A 
DOBBELTØL Skatteklasse II. 

C. E. Kontoed, 
exam. Brygmester, Medlem af Dansk Brygmesterforertmg. 

Masser af gode kalliskil3rileidsluirlshrEllier 
og forøvrigt Sparrer eg Itra-dder af alle Mage syges til de 

nugældende meget rimelige Priser. 

Husk an vi har gode 11/4  Toms Uclskudshrædder, som er sær-

lig gode og  solide til alle Reparationer. 

Nordlandets Handelshus. 

Vi har rigeligt Lager af særlig gode Kvalittater 

Bageri-Flormel og al Slags Sukker 
og  Priserne er sat saa lavt, saa det kan tilraads at købe store Parder 

til Opbevaring. 

Frisk (,irer, nye Krydderier, Husblas, Vanille. 

Ved kontant Betaling gryer vi 4 pCr. Rabat. 

Nordlandets Handelshus. 

Vi modtager gerne Bestillinger paa 

18 pCt. Superfosfat, 37 pCt. Kali. 

Nrre Flødals Gødningskalk 
snarest muligt 111 Levering  i Augus.—Septembei. 

Chili Salpeter i Sække. Norges Salpeter i Tosider. 

Restpart er ligralsursøs 11111.gl 1 	DAN4e, 

Nordlandets Handelshus. 

Bedste Standard F3st- 
liindegarn 	 c • r..' 	 hg, 	... ir 

I ugnestelea tu en inee kt rimelig  Pris 

Nordlandets Handelshus. 

Danske grove Hvedeklid, 
danske grove hugklid, grove engelske 1ltedelclid i 50 

kz 'sække samt dansk grov Soyaskratt t ■ ,4  p inia Natan !Kajs 
ha. vi nedsat betydeli,t i Pos og  der kan handles meget fordelagtig. 

Nordlandets Handelshus 

Vi smækker Priserne ned 
paa alle Surrer tørrede Frugter nf b. da e Slag+. 

Abrikeeer, Ferml.ner, 111011111tee, Ittr%Inc,r, u.lh,e e 

.1.1b1er, Æbler r S...ve. Sun nal(' IteNinrr 	n 	Iler kebei 

meget billigt i 

Nordlandets Handelshus. 



Den bedste Tagtjære sælges. 
Sort Tagptx Tjære. sort Linoleurnatjære 

i hele, halve og kvart Ten ter og Dunae. 

Rød Tagmaling i Dunke, 
Vi sælger Tjæren i Nedoezegl og Lr derfor billtrze,e end mange 

andre Sælgere. 

Nordlandets liandelshus. 

Ny Cement i Sække. 
N) e Se ndinger af Læder-Tagpap — n.eget strik!. 

Icopal og Ituberrold 	1 storre Partier giver vi billigt Tilbud. 

Nordlandets handelshus. 

Beskyt Kerne mod Kulden. 
De vil hurtig Isa det betalt ved forøget Mrelkeydelse. 

Almindelige enml imprægnerede Kodirkkener havry paa 

Lager til billige Priser. 

Nordlandets Handelshus. 

.97onelskjoler 	8,25. 
ffousselinskjoler fra 8,50. 

3Culorte Voilefijoler fra 9,25. 
Creplijoler fra 70,50. 

Zeptiyrkjoler, prima XV. 76.50. 
211dmousselinkjoler fra 20,85 

YrotMlijoler 	fra 18,85. 

fflagtisn du Nords Udsalt? 
ved Victor Planck. 

Magasin du Nords Udsalg 
'`i har det største Udvalg 

Metervarer, 
færdige Kjoler 

Bluser, Jumbers, 
Nederdele 

Golftrøjer 
Drengehabitter 

Stortrøjer 
Dameovertoj 

og de billig- 
ste Priser 

glancfi, 
Allinge. 

Ponnyvogn 
areiges bugt 

Smed Mogensen. 
Tif. Rufske,  75. 

Herre- og Damecykler 
er tidlig III Salg. 

Smed -Mogensen 
Tit. Rutsker 75. 

Et 3-4 Fags 

HUS 
i Sandvig ønskes til Købs. 2000 
Kr. kan uill/erales. Billet mrkr. 
HUS mei Opgivelse al billigste 
Pr , s rundinger 111.-ders Kontor .  

Olsker Dreasloroiliog, 
Butikken er lukker Onsdag den 

2, Jan (2.6 n Dyrskuedag). 

Mejeriet 
Kajbjerggaard. 

Dyrskuedagen (Onsdag il. 2 Juli) 
el Bulken lukket 	11 For. 

Det største Lager 
og de billigste J'riser 
finder De altid hos os. 

Sorte Itomuilimstromper 0,85 

Svære ribbede do. 	1,50 

Sidsle Nyheder Ira Scala og Ti-
voli  er hjemkommet. 

Polyfon-Apparater  tilbydes paa 
Ratebetaling. 

Sandvig Boghandel. 
E Ahraliamsen. 

Til. 55. 

Tein og limegns 
2Ingdomsforening. 

EDLEMIS-IIAL  afholdes 
Søndag den 29. ds. Kl. 8  pas  Chri-
stensens Sal. 

Medlemmer, der ønsker at del-
tage t en Udflugt til Duendde be-
des henvende sig til Ansgar Elle. 
hye senest I. Juli. 

Bestyrelsen. 

Græs paa Rod 
er til Salg, Henvendelse paa 

Lyngbolt. 
Tlf. Klemens s. 4. 

(..wer:duss.t.izitardx 

4ojesen Xofeed,  Rønne 
116,rirmngre.de 17. 

lakessition, Dekumentskrinuag etc, 
ryet. I  Hasle  Onsdag Forind. 

»r. 53orclf vaccinerer 
privei Jarug til medier Juli 

i 
1 	Filmaileerel 1 6 Akter efter 
I Alexandre Dumaa'i4 berømte 

R-nuart. Hoveornileine udgøres af 
tørste Klasses Kunsinere. 

S 	Denlberernle Forfatter har i dette 

1 

 Skuespil »kildiel del  elegante Sel-

skabsliv, solo farel i Paris. 

Allinge=Sandvig 
Sygekasse. 

Kontingentresiaucer til SygAas• 
hedei indberalr i denne Man-

ned. om  Medlemsre're.1 skal ved-
vare. 

Medlemmerne af Sygekassen ge-
res herved bekendt merl, at Tand-
læge Hess Petersen fra Rønne 
trieffES paa 	,tel Sande:g 	v C r 
Fredag, og har Konsultationstid 
fra Kl. 10 - 4. Medlemsro; en be-
des medbragt og der betales V4 af 
Kdrisultattonabetelbet, de 5/4  be ales 
at Sygekassen t Henhold tit 0,,er-
enskomst Takst 2 

Bestyrelsen, 
NB. Da der intet elektris, Lys 
findes i Allinge er Tandtægens 
Konsultationsværelse i Sandvig. 

Til ordsti Pris kures 
Kratfise etter Beallbins.:. 

Afskaarne 	imster sælges iningt 

I. Andersen. „R liniely" 
Tlf. Al!. 116 y. 	SamIk.las. 

. En Del 

Nye Plove 

4 Sik. 

2-mdr. Grise 
er ni Salg. 

Chr. Vesterdal, 
9. Sig. Pc,. 	Otaker. 

lig liesentsforeging 
hulfiler Sommerfest, Slartkiag d. 
29 Juni I 1-'aviiiol,eli ved Hellig-
dommen. 

Kl. 4 Foredrag af Realskolelte-
rer Pedersen, Askir,ee by, (Imiter 
Testlig Sanu.lenkonuA mrd fælles 
Kaffebord i 
Andre Husmandsloteniuger indb. 

0110 Reservedele 
Alle Reservedele id Fond-Vogne 
haves nu pari Lager, og kali saa-
ledes enhver Reparation blive ud-
ført meget hurtigt: 

Klan regte Ford Reservedele. 
Autoriseret Forhandler 

A. 7flikkelmen, 
Telefon 102. 

En lille 

Fjedervogn 
sælges. 

Olsker Kirkeskole. 

111/ 	
• er billig til Salg hos 

..........111••• 	
Smed !tinuge Tein. 

Sierrate Udvalg i Kameraer, Film, 
Rad, r, Papir er og Tilbehør. 

F;ernkaldelse og  Coprering ud- 

	  I llameliddamell. 
fores; lstr Klasses Arbejde. 

Sandvig Boghandel 
E. Abrahanisen. 

Tlf. 55. 

Søndag den 29, Juni KI 8. 

TIL Sandvig 55 

Pololooplader. 
Haildelslies. 

Roehakker 
Balges —  Høstleer, Lebornme, 
Henriver med de rigtige Skafter 
sælges i 

Nordlaudets 
•••••••••••~0 • • 
Biografen. 

Ubleget kipret Twistlærred 
do, 
do. 

Bleget Lagenlærred 140 cm 
- Lagendowlas 

Linned Lagenlærred 
do. 	ubleget 

Dowlas 70 cm bredt 
Medium 
Kulørt Satin i mindre Maal 
Sorte og kulørte ds.._-)belt brede Lastinger 
Ensfarvede Kjoletøjer 
Dobbelt bredt Frott, stribet og ensfarvet 
Uldmousseliner 
Bomuldsmousseliner 
Uldne Kjoletøjer i mange Farver 
Kbakistoller til Drenietøj og Herrejakker 
Bomuldstøj til Kjoler og Forklæder 
Rød Dynesatin 
Stribede Dynebolster 
Blaat og sort hvidtprikket Sirts 

Jessens Varepriser. 	EMs!jousie og Meder. 
Søndag den 29. Juul 

Ols Kirke Ki. S. 
Allinge Kirke Kl. 10. 

Ira Kr. 1,22 
enkelt 
	

1,18 
bleget slidstærkt 
	

1,60 
bred prima Vare 
	

3 65 

325 
4,65 
2,20 
0,96 

1,10 
1,25 
3,50 
1,65 
2,85 
3,25 
0 75 
2.65 
1,60 
1,10 
2,50 
3,00 
1,45 

  

efir. Olsen, Niessen. 

 

      

   

Telefon 100. 

  

      

      

Hre•••••••••••••••••••••H • 

BORNA MARGARINE 

1111111»..11,991111/11/1118(811119111IMINIMINIMIMININI!  

• 
	er fin, frisk og velsmagende og giver 	

I I LÆKKERT SMORREBROD 

Sengeudstyr 

 

Spiralsenge 
lIarnendtrækasenge, umalede 
Spiral madrasser 
Reformmadrasser, stribet Stout med fast Skraapude 
liessiansmadrammer med Skraapude og Fodstykke 
Vattæpper 110x 180 cm 17,00. 130 / 1,0 

Prima Itomultimtippper 130x 180 cm 

Uldtæpper, giaa Ira 6,50. Lyse Ira 

hvidl 	Dynematin 	 fra 
1{1.h.) I 	 no. 

Højmilt Dyneholister, galaideret fjedret dobbelibledt 
Fjer og Dun, prima damprenset i mange Kvaliteter fra 

Magasin du Nords 
vod Victor Plancit. 

c}cerdige Ajoler! 
SomuIdskjoier fra 4,85. 

pr. m 

fra 16,25 
18,00 

— .11,75 
16,85 I 
14,65 
19,55 
3,95 
8,75 
3,20 
2,45 
1,75 

3,25 pr kg 

Udsalg 

Sorte Baku 	do, 

line Florstromper 

I alle Farte. 	2,50 
Dyrskuedagen, Tirsdag den I. Svære Trandstromper 	3,50 

Ju I, lukkes Udsalget Kl. 12. 

Gode 

kendte 	
1

Mier, er oa 	t nile Priser, 
Geare ter ,,g 	„nak, g, 	alle  

li ise-Korloller 
Huschaptung. Horen z & Kaden-

tid rm 1.. i stolt Udealg. 

E. Abrahamsen.! 
	

sælges i 

RØ 
Brugsforening 

Cigarer. 
Silkemtrumper i alle Farver. 

2,00 

Sommerlejlighed. 
1 Værelse og Køkken ønskes rit 

Leje t Jul', r Nærhersen af Sand-
kawl, af tinge enlige Fedk. 

Billet, mrk. Sandkaas, 
modtager Bladets Kontor. 

STRØMPER 
U 1 d  

Silke 
og 

.Bomuld 
'Bedst og 

illigst 



I. 

ILDET 
„Rov AL“ Hoge-Chokolade 
„B E C A" Koge-Chokolade 

riNENTE DAttaM rAteRIKAT 

Udryd Agerkaalen! 
Dansk Agerkanimpulver e; hiereko.amen og tilbydes fra Lager. 

Minge Roloitial: og 43roburtforretiting 

Koge-Chokolade. 
Priserne nedsat. 

Største Udvalg I SpIme.IDItokolader, konfekt og Drops. 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

Saltglass. Lerror og Krybber. 
En Ladning Rør og Krybber er hjemkommen og tilbydes til 

meget billige Priser. 

%Hinge fanfoiliat,  og 	i•obsiftforrettting. 

Prima dansk Hvedestromel 
er paa Lager, Prisen er billig og iøvrigt har vi nedsat Priserne bety-
deligt pas alle Foderstoffer, 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

Se vort store Lager at 

..ord=Voksdtig 
før De køber andre Steder. 

Vort Lager i hvid og kulørt Voksdug er meget 
stort 

for Tiden, Borter i Voksdug og vaskeægte Stof haves og-
saa paa Lager. 

Nordlandets Handelshus. 

'hor hen I Dag? 
-0- 

Dampskibene Met hornholtu • 
og ,,111ammershua" 

til København Mandag, Tirsdag og 
Fredag Ettm. 

fra 	 Tirsdag, Onsdrrs og 
Lørdag Kl. 8 Anse. 

til Christians. Søndag og Torsdag 
med Afg. ha Allinge Kl. 11 Frn. 

316torband TROR 
10,00 Sandvig 
10.15 	Allinge 
11,45 Siammershalde 
1,00 Helligdommen 
1,30 Gudhjem 

Kun Søgnedage. 

7flotorhaad „Hammershus' 
og „Olga" 

fra Hammerh. til Jons Kapel Kl. 2 
Retur Kl. 5 

Rutebilen 
7,55 wRenne 	9,25 
8,30 Hasle 	8,55 

	

8,48 	 8,42 

	

9,10 A 	 8,22 

	

9,20 	 8,15 

	

9,30 	 8,05 

	

10,00 	 6,05 

	

10,07 A 	 6,00 
1 0,40 5,25 

	

11,00 	 5,00 

	

11,38 	 4,27 

Jons Kapel 
llinge 

Sandvig 
Hammershus 
Sandvig 

Illoge 
Rø 
Gudhjem 
Aimin ding 

,kun Søn- og Helligdage. 

10,10' 
9,40 
9,27 
9,07 
9,00 
8,50 
7,25 
7,20 
6,45 
6,25 
5,47 
5,05 12,15 	 3,45 

en 
Rønne 

Køreplan. 
Rønne-Allinge 

Jernbane. 

Søgnedags. 
Itename-Ps■aadvise 

Rønne K 8,00 12,50 4,10' 7,15 
Nyker 	8,17 1,10 4,27 7,32 
Klemensker 8,30 1,27 4,40 7,45 
ae 	8,96 1,43 4,56 8,01 
Humledal 8,54 1.51 5,04 8,10 
Tejn 	9,00 2,00 5,10 8,16 
Allinge 	9,12 2,12 5 22 8,27 
Sandvig 	9,20 2,20 5,30 8,35 

Mas ri v ig-ILsnae 

Sandvig 	9,05 
Allinge 	9,13 
Tein 	9,22 
Humledal 9,26 
Re 	9,38 
Klemensker 9.53 
Nyker 	10,05 
Rønne H. 10,25 

Dette Tog lnher 
17. Aug. inm 

4.  5,00 
4,45 
3,45 
3,35 
3,00 

En Sending Uldmousseline . meget fine Kva-

liteter og fikse moderne Mønstre er hjemkommet. Denne 

Sending er indkøbt meget fordelagtigt og sælger vi samme 

meget billigt. 
Ensfarvet Mousseline, svær Kvalitet 3,35 pr. m. 

Moderne mønstret 	 4,50 - 
Nordlandets Handelshus 

Taglak, Carbolinium, 
finsk Tjære, Cement, Tjærekoste 

og Kalkkoste 
og iøvrlgt alt hvad der hører til lor at las pudset Facaden, fas, bedst 
og billigst i 

er det bedste og stærkeste til Prisen. 

Graa Buckskindsbenklaeder 6,50  
Glaa Maskin 	do. 	7,00 

do. 	svære do. 	8,75 
Molskindsbenklæder, exlra t ære 10,00 
Hvergarnsbenklæder 	12,00 
Maskinjakker 	 7,00 
Blaa Overalls 	 8,00 
Svære amerikanske Overalls 10,00 

91arliltturiet5 kinthri5hit 

imomm 

Allinge Nolauial- og ProfiklEarreinifil. 

Vort Arbejdstøj 

7,15 
7,31 
7,43 
7,08 
8,06 
8,12 
8,22 
8,30 

8,50 
8,57 
9,06 
9,11 
9,22 
9,38 
9,50 

10,10 

1,12 
1,19 
1,28 
1,32 
1,44 
2,00 
2,10 
2,30 

5,15*  
5,23 
5.32 
5,37 
5,99 
6,05 
6,15 
6,35 

8,20 
8,28 
8,37 
8,41 
8,53 
9,08 
9,20 
9,40 

kun Irs 15. Juni til 

Gardiner. 
Se vort store Lager af hvide og ecril Gardiner !ør De 

køber andre Steder. Da disse Gardiner er købt i Septem-

ber ifjor, ligger Prisen betydeligt mider Dagsprisen. 

91001nutict5 k)anZiel5Int, 

Alle Mennesker, 

fremetillse, behandles og opbevares, vil ganBne uvil-
kaarligt forlange dette hujens Produkt til sine Maal-
tider. - Alle Forretninger i Allinge-Sandvig sælger 

Bornholms Vegetabil Margarine, 

Søn- og Helligdage 

Rønne H. 
Nyker 
Klemensker 
Rø 
Humledal 
Tein 
Allinge 
Sandvig 

8,00 12,50 
8,16 1,06 
8,28 1,18 
8,43 1,33 
8,51 1,41 
8,57 1,47 
9,07 1,57 
9,15 2,05 

4,10 
4,26 
4,38 
4,53 
5,01 
5,07 
5,17 
5,25 

Siandvig-lirene 
Sandvig 9,00 1,50 
Allinge 	9,08 1,56 
Tein 	9,15 2,06 
Humledal 9,20 2,10 
Re 	9,31 2,21 
Klemensker 9,46 2,37 
Nyker 	9,56 2,47 
Rønne H. 10,15 3,05 

5,35 
5,41 
5,50 
5,55 
6,06 
6,22 
6,32 
13,50 

Erindringsliste 
Bergmesterkontoret 2-4 Eftm. 
Sparekassen 10-12 og 2-4. 
branddirekteren do. 
Stempeltilial I Sparekassen. 19-12, 2-4 
Dampskitisexpeditionen, aaben ved Ski-

benes Ankomst og Atgang I irsdag 
og Fredag brierm.. Mandag ug 
Torsdag horm. 

Distriktalagan ti-9 og 2-.5. 
Polkabogsamlingen paa Raadhusitt: 

Udlaan hals Arret: Tirsdag 3-4, Fre- 
dag 7-ö, Læsestuen hver Uag til K1.9 

1-ljtklpekassen : Formel., 0. Thorngran, 
Kasserer Snedker Chr, Lind, Sandvig. 

Jernbanesi, er &aben tor Gods d-12, 2-0 
Kaemnerhontorat 10- Il og 1-4. 
Laane- Ø Diskontobanken 2-4 Ettm. 
Postkontoret: Søgnedage 9-12 og 2-b 
Sugneprtesten Tirsdag og Fredet' 4-7, 
Skandinavieri-Amerika1inien: 

Agent Otto Gornitska, 
Stataanittailen for Livilorsikring ved Chr. 

(:)$.211. Messen Kontortid 1-4 Em. 
rekgralstationen 9-12 og 2 6 
T0I4k4iur ri 8 - 12 Form, 2 	dtierni. 
Klement Jernbanestation 8-12 Fm. 

2-6 Elin] 

\,4 
Nordlandets Handelshus. 

ere hjemkomne og 

sælges i Aar meget 

billigt. 

Se Priserne i vore 

Vinduer, 

En Del Hatte fra 

i Fjor sælges til halv 

Pris.  

Sirubling 
aQ0 

Miler.% ~nok Fabrikat 
Pukker. 

Ile"[Jedslf Kvableler i Arliejfilaj, 
3 	 . 

Mine gode bekendte amerikanske Overalls og Trojer i alle 
Storrelser baade til voksne og Bom. Prima blaa Molskindsben-
klæder og mange andre forskellige Arbejdsbenklæder, Trojer, Blu-
ser og Skjorter. Underbeklædning i Uld og Bomuld til voksne og 

Born 	Alt i mægtigt Udvalg til smaa Priser. 

Jens Hansen. 

Vine og Spirituosa 
fra C. .7C monster & Sen, ,7Ce6enfiavn, 

fortein, Madeira, itordeaux,-,Itourgogne Vine. 
t :.;8 .. Rom og Cognac 

anbefales I:vellagrede finelKvaliteter 

Minge Storoninf- 5S 7robuRfforrelni% 

P. Wulfs Cigarer. 
Alle Mærker vellagrede. 

Tobak, Shagtobak, Cigaretter. 
tyrkiske, ægyptiske, Virginia - stort Udvalg i 

Zfffinge Skofortidf 	??robtlfitforrelning 


