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Annoncer og lokalt Stol mart være indleveret
senest 2 Dage for Bladet udgaar,

Fredag den 14. Juni

1100 ,gars ffu6itæum for teordens apostel.

Ved 8fiiftetid.
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Gamle Rim og Vers,
Om nogen sig kunde skikke saa,
at han hver Mand kunde tjene;
Dog Hvermands Gunst
han aldrig kan naa,
det maa han ikke mene.
Husbonde skal selve
Svenden være,
om han sit Hus ret vil regere,
Hustru skal være Tjenestekvinde,
og selv se til Gode ude og inde.
Alle ville Herrer være,
ingen vil paa Sækken bære.
Hvo, som haver en Tjener huld,
give ham baade Sølv og Guld.
Tjenerens Troskab
flytter Bondens Boskab.
6

— Det er nu HOV/kar siden,
at den franske Munk Ansgar, Norog jeg haver redet Eders Hest;
dens Apostel, kom til Sverig og
taget haver jeg Eders
Sølv og Guld, begyndte at kristne Landet.
Han begyndte sin Mission i
og ædt haver jeg Eders Brød;
ikke rømmer jeg i Dag fra Eder, Hedeby i Sønderjylland og døbte
skulde det end vorde min Død.
her mange Hedninger i Sliens
Vande. Fra Hedeby udbredte den
Dagen skal gaa,
ny Lære sig lidt efter lidt op over
Maaltidet skal staa,
Halvøen. Mange Farer mødte Ansnaar Aaret er omme,
gar, ikke mindst fra Kong Erik
putter jeg Løn i min Lomme.
Barn, der af sine hedenske Raadgivere lod sig forlede til at forOm Du tjener Land og Rige,
følge de Kristne. Det lykkedes dog
eller Du som Karl og Pige
gør din Dont og gaar dit Bud, - Ansgar at faa Kongen til at indstille Forfølgelsen, og endog at
om Du styrer Gaard og Fæste
eller kun din Husbonds Heste, - faa Lov til at ringe med Kirkedet er eet for Himlens Gud!
klokkerne, hvilket ellers var HedVed C. R.
ningerne en Vederstyggelighed, og
Ansgar fik en ny Kirke bygget i
Ribe. Saaledes havde Ansgar i
sin høje Alder den store Glæde
Jeg haver slidt Eders Klæder,

at se Kristendommen grundfæstet
i Danmark. Dette havde været
hans Livs Formaal, og han havde
ikke levet og stridt forgæves.
Derimod opnaaede han ikke at
blive Martyr for sin Tro, hvilket
han saa inderligt havde ønsket.
Herover sørgede han meget, og
ofte saa man ham fælde Taarer
fordi Herren ikke havde fundet
ham værdig dertil. Ofte søgte
han Døden paa sine Rejser, som
han foretog dels for at prædike
og omvende, og dels for at løskøbe Kristne, som Hedningerne
havde gjort til Trælle; men overalt ledsagedes han af en beskærmende Haand.
Hans største Glæde var at trøste
og understøtte de nødlidende og
elendige. Aldrig gik han ud uden
at have Penge hos sig for at

kunne give de Fattige, og aldrig
satte han sig tilbords uden at
have sørget for de Trængende.
En stor Del af sine Indtægter gav
han Enker og Faderløse, og han
grundlagde et Hospital i Bremen.
Ofte frydede han sig, fortæller
hans Discipel, ved en Enkes Moderglæde over den genvundne Søn,
som han havde løskøbt af Fangenskab og Trældom og havde
skænket Friheden.
En ædel Personlighed var Ansgar, Kristendommens Grundlægger i Norden, og det er derfor
naturligt, at man heade fra katolsk
og protestantisk Side forbereder
store Mindefester 1100 Aaret for
hans velsignelsesrige Gernings
Paabegyndelse heroppe i Nord.

27.

Atter har Dr. Hindhede udsendt

en Beretning om sine Ernæringsundersøgelser, hvori Doktoren
navnlig beskæftiger sig med det
for Tiden aktuelle Spørgsmaal om
Raakostens Betydning. Hovedresultatet af Dr. Hindhedes Undersøgelse denne Sag vedrørende er
i Korthed:
Det synes ikke, at man kan
nøjes med mindre Næring ved
raa Føde end ved kogt. Men paa
den anden Side synes kogt Mad
ikke at fordøjes bedre end raa,
vel at mærke, naar den bliver tilstrækkelig findelt enten i Køkkenet eller i Munden. Da Raakost
under vore Forhold vil blive alt
for uforholdsmæssig dyr, er der
ingen Grund til at blive Fanatiker
i den Henseende. Men derfor kan
det være ganske praktisk at anvende raa Fødemidler i den dag-

lige Kost, og det af to Grunde:
Først af Hensyn til Vitaminerne
og dernæst som det allervigtigste
af Hensyn til Tænderne. Spiser
man blot rigeligt med Kartofler
vil man dog næppe under normale Forhold behøve at ængstes
For Vitaminmangel, selv om man
holder sig til kogt Føde.

dammene meget almindelige, mens
saadanne hørte til Sjældenhederne
blandt de „vilde" Beboere af Udstederne, hvor Kosten væsentlig
bestaar af frossent Kød og haarde
Skibstvebakker. — 1 et saadant
Udsted med lait 128 Beboere
havde saaledes de 120 fuldstændig fejlfri Tandsæt. Mon der findes sen eneste af dette
Blads Læsere, der har 32 fuldstændig friske Tænder?
Civiliseret Levevis og daarlige
Tænder synes altsaa, at høre sammen. Det er næppe, som man undertiden kan høre det udtalt, saaledes, at Nutidsmenneskets Tænder fra Naturens Side er daarligere end tidligere Slægters. Dr.
Hindhede fortæller saaledes om,
hvorledes der ogsaa i vore Dage
i afsides liggende Bjergbyer (i
Schweitz), hvor Bagere og Slikkeributiker endnu ikke har faget
Indpas, findes en Befolkning med
sunde Tænder. „Fædrene aede
Druer, og Børnenes Tænder bleve
sure*, hedder det, men dette er

aabenbart ikke Tilfældet. Naar
Børnenes Tænder bliver daarlige
er det en Følge af de Slikkepinde,
Kager osv., de selv har spist, ikke
en Arv fra Forældrene. Men netop
derfor kan Fejlen ogsaa, hvor Folk
har Forstaaelse derfor, rettes i et
eneste Slægtled. Et Bevis herfor
er ført af 8 engelske Læger, som
ved en gennemført Agitation for
haard Mad i Løbet af 10 Aar har
udrettet Underværker med Hensyn til Børnenes Tænder.
Paa de Anvisninger, som en af
disse Læger uddeler til Forældre,
gives følgende Regler:
1) Saa snart Barnet behøver
anden Føde end Mælk (8-9 Maaned), skal den gives i en solid,
haard Form, der forlanger Tygning, saasom Brød med tyk
Skorpe, haarde Tvebakker, eller
ristet Brød, Giv aldrig Brød,
opblødt i Mælk, Mel eller
Gryn, kogt i Mælk, eller anden blød Føde.
2) Efterhaanden som Barnet
vokser skal den meste Føde sta-

Naar jeg tillader mig at lægge
Beslag paa Bladets Spalter, er det
imidlertid navnlig for at henlede
Læserens Opmærksomhed paa et
Kapitel i nævnte Beretning, der
omhandler vore Tænder.
I de Stenalderkranier, der findes i vore Museer, findes aldrig
hule Tænder. Tandsygdommene
hører aabenbart sammen med vor
Levevis. En dansk Tandlæge, Frk.
Bu d tz Jørgensen, der har foretaget nogle interessante Undersøgelser over Grønlændernes Tænder, fandt, at blandt de mere „civiliserede" Beboere af Kolonierne,
hvor der leves delvis paa dansk
Maner med blødt Brød, Sukker,
Kaffe, Slikkerier, var Tandsyg-

dig gives i haard Form. Brød
skal aldrig spises frisk og skal
have en god fast Skorpe. Efter de
første 2 eller 3 Aar skal Barnet
kun spise 3 Gange om Dagen og
ikke have Føde mellem Maalti-

derne,
3) At drikke mellem hver Mundfuld er meget skadeligt. Det er
bedst ikke at drikke under Malt!.
tiderne, men at drikke rigeligt
Vand imellem.
4) Konfekt, Chokolade og
Kager med Mælk er meget
skadelige, hvis de tages før Sengetid eller mellem Maaltiderne.
Hvis Saadant spises, maa det være
ved Maaltiderne, og bagefter maa
spises et tandrensende Fødemiddel,
5) Alle Maaltider, og særlig
Aftensmaaltidet, skal ende med
et tandrensende Fødemiddel om muligt frisk Frugt.
Formaalet er simpelthen, at
Børnene skal lære at tygget Mange Nutidsbørn, faar en Føde,
der, om det skulde være, kan tygges med Gummerne alene. At
Tænderne under saadanne Forhold forfalder er ikke mærkeligt.
Den der har prøvet — og det
har vi vel snart alle — hvad det
vil sige at have daarlige Tænder,
vil sagtens gerne gøre, hvad der
kan gøres for at Børnene' ikke
skal komme til at lide samme
Skæbne. De Tanker, Dr. Hindhede her har ført frem, fortjener
derfor Opmærksomhed, og den
her omtalte 27. Beretning bør
læses af mange.
Joh. Nyholm.
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et littioetiitetet i 2onbott meb bete
20,000 Stubenter er $9erbena Rufle.
at en tatubt Qlaarlange ?animerer lige
faa meget duft lem nit ooLitte %n-

Fædrene aade Druer -.
Raakost — Vore Tænder.
Beretning fra M. Hindhedes Kontor
for Ernæringsundersøgelser.
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neffer,
at en rutineret Zaire bruger 7500
erb pr. Zinte eller 125 In. Minut.
at man 2000 Rar j. Re. brienble Olie
pas .Vamprr,
at nogle af grentanblf aaf eller brug-

nee at vare 800 Ilmeter trffe,
at en URanb alminbefigma mur fin
bajefte 18egt i 40-Vlata Vtlberen,
at f8ibeten tun et Nelle S kb omtaler
en Slainbea VIlber reb benbeg %DA
nemlig Vlbralinnta .tuftru Sara, b«
bube 127 Elan gl.,
at Der Daglig hugaf 200 MURiener
Made Merbolt es«,
at en pil %ink:1 er farnmenfat af 65

eigiter,

at en goillettulifolnif far ZbunfiR og
Udret flat ittbrette6 paa Stagen af
et mg ,5elitati,
at lrebeeifbbeeg Stenmur har veMat
Staden mb 40 p(St. af 03runhbdubet,
at iffirunbffen6nehIreggeljen til brt nye
9Intionattnuftnni finber Steb ben 26.
rtt 43OrtgiU)rn fibfle War herhjemme
bar haft en CmIcetiting aj tlfe miners>
tab 3,853,636,711E Rr. ua bar itu rit
aarlig Ziigang af 2-31100 nar Zilntelbetfer.
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liv, der er det ejendommelige for
hans Natur. Dette er utvivlsomt
en same stor Misforstaaelse, thi
Za nu ur gene :biavlere har taxiet det er tvertimod saa, at den kristne
og ejnrfet acta bbierne, er Ziten itibe Tro vil hjælpe et Menneske tiI at
In at aolbe et paagent cis utro, om tage Driftslivet i sin Tjeneste.
ber trrengea til at navide Vagelleitt.
Uklarheden kommer hos mange
bovilebra og buotban jtai man bit frem derved, at de begrænser
nifeette %suler?
Driftslivet til at omfatte det menZe flette bifamilier behetter jour neskelige Kønsliv. Men selv med
;Neget tun 5 eller 6 — ja unbertiern den Begrænsning er det ikke i
[tut 4 Zaater um 3saariret, og er br sin kristelige Orden, at dette kun
indointrrbe, f. (Y.fie pen 7 laster, skal bekæmpes. Dette skal ikke
itiblitieurea til bet ?til- slags ned, men beherskes og tjene
(ral
tal 'Rammer, juni aberne ton beirette. Livets Udvikling. Driftslivet har
92aar jan be niibterfte `laller er fuldt
imidlertid et større Virkefelt end
belagt nteb ?)itget, og ben bagerrte det nævnte, thi Mennesket ejer
Znale ueb Sitibuet er Enlut futb ni mange Drifter: Familiedrift, EjenDier, ha fedter man en Zarle til font domsdrift, H erskedrift, Erhvervs91r. 2 foran ?)tigeflejet, 'Med gsbt drift, Kundskabsdrift, ja, det har
pen nogle Drifter, der trækker sine Rødder
Ind bil ea gob
fan Znge belregge oainn benne Zarle, ind i alle de Egne, hvor den menug en rm tilhettea aeb ni udpibe,
neskelige Virksomhed har sat sig
43aa benne Wtnabe opiinar num at Spor. Alle disse Drifter ligger
faa furnact Zableime i ?hineflejet huert slumrende i Barnets Sjæl og de
andet eller trebje ?Int og inibanar_nt vaagner efterhaanden til Liv og
(Senerne og 23ierne bibler mittbre og er saa medvirkende til, at et Menminbre, thi huer Nana, ber libheeffea neske tager sine Kræfter i Brug
ell 2bi, affreitea ber rit fin •sittbe i for at løse de Opgaver, han tager
Genen, og pcb at tabe :bimle »ugle i sig paa. Ja, et kraftigt Driftsliv
be jaarme muler Witt efter 'tor, bil er en nødvendig Forudsætning
alrbejbabierne bliue for finan og aer. for et daadrigt og virksomt Liv.
beb forminbffea berea
ogfan. Et kraftigt Driftsliv kan, naar det
atrier ulan paa benne !Ulande udpi- faar Lov at vokse vildt og tage
ber og }tan folbe lame fobrer, opunaa Magten, føre et Menneske ud paa
tier en meget furet (60,000) anmilie de vildsomme Veje, men det skatil obebtrittlet er inde, og bede fal- ber, naar det holdes i Tugt og
der font Ilegrl beb algertaniena,a3loin- Ave, de gode Naturbetingelser for
ftring.
et virksomt og dygtigt Menneskekiibinbtil har Mardet jo baret at
liv. Det ligger jo saa lige for, naar
°anrette faa mange 23icr jorn muligt. Talen er om det borgerlige Liv.
veb .cimebtreetteta !Begunbelae [rat
Der er ingen, der tvivler om, at
man for at fan et port kainitingub, en Mand, som Tictgen, der skabte
batte inbfruenfe ,3,i)ngeflejet bed bjeetp saa mange store økonomiske Forenf Zronningaitter. Samtidig meb, at
tagender, havde et stærkt DriftsaRagafinet frettea paa, (regner man bet liv. Han var utvivlsomt en Herbanbrette (»liter mellem ngeffejet og skenatur, Lysten til at herske laa
97fagafinet, thi derved undulat man, ham som en Drift i Blodet, givet
at 2ironningen gaar op og falder sltirs ham i Vuggegave som en slumgafinet Itteb
rende Evne fra Skaberens Haand.
`bag ben 7. Zanle frettea bet lodMen kan noget tilsvarende ogrette bitter, inen famtibig tilfeettea en saa siges om et Menneskes TrosStunittaule, ber irre er ubbaaget (bete
liv, at det i nogen Maade i Styrke
jaaralbte 31)ggetaule) for at Raierue og Inderlighed er afhængig af det
ilte flat fart tulerinentirter pen (»rund Driftsliv, et Menneske ejer?
af Dngeflejeta ttbfnæbring. 5a3aggeLægger vi Mærke til de fremtaafen jættet font Tr. 1 bag bed (»it, trædende Skikkelser i Kirkens Hileret.'
storie, saa vil vi gøre den Opdaffi Q3ifinbe, ber er behaublet paa gelse, at de paa deres Vis er krafbenne 9.linabe, fan ineb gob %ral falbe tige Mennesker; enten har de uden ZanIe 12 x 10 huer 'Dag, og bed mærket sig ved et udpræget Vilni ubjbmge nogle (»auge i Zreeftiden, lieliv, eller ogsaa har de ejet en
nuar benne er gob, fan ber opnanea varm Følelse, og begge disse Evtribe. ner staar i nøje Forbindelse til
inbtil 247 13b. boimina af et
et datidigt Vfar behatua her jo run et Menneskes Driftslivs Kraft og
at nangea em (»ang. Ru er 247$b. Styrke.
jo hm en i3aetorb, jam irre flat faged
Tager vi to Salmedigtere som
font 91orni, men fra 20 3b og op Kingo og Grundtvig, saa vil entil 100 $b. fan gobt tagcc fom 91orni hver, der kender den mindste
og lab os jan bliue Peb ca. 35 n 40 Smule til de to Mænds Liv og
ktottning meb en 3ria af 1,50
Virksomhed, sige, at de begge
Str. pr. 43d, er 40 %3b.=60 Sir. ur. som Slægtsarv i Vuggegave havde
tabe. Udgiften bliver omtrent foraenbc: fanet stærke, slumrende Drifter.
,uftleje 2 Sh., %Ella 4 Ser., euffu Og deres Storhed bestaar ikke
4 Sfrs ---- 10 Sfr. Daerfrub 50 Slr. deri, at de dyrkede dette deres
'Dette er bett birefte orlfenefte,
Driftsliv, da det vaagnede, men
fan give fin kurre, men fannibia gab, deri, at de begge af Guds Ære
aer biaje for altillimier lønbet aber beholdt Herredømmet over disse
neb •• at forrige frugten i `mente og Naturkræfter og tog dein i deres
riset paa 9.12arrente.
fælles Herres gode Tjeneste, DerMerfor, trere !r jer, huia ilte bu for er deres Forkyndelse og deres
er ',Blender, jan je at Edit, bet, thi beo Salmesang ogsaa mandig og kraf»tb ammer bu big fel» og dia 92certe. tig. Den bæres af en stærk og

finitte.

Zronen.

Hverdagstanker,
—oDrIftalivet og Troen.
Det er ikke ualmindeligt, at
man kan høre Folk tak om det
menneskelige Driftsliv, som om
det er af det onde, det skal bekæmpes og holdes nede. Man kan
endog faa at høre, at det er en
af de allervæsentligste Opgaver,
den kristne Tro giver et Menneske, at føre Krig med det Drifts-

inderlig kristelig Stemning, den
bliver saare sjælden klynkende.
De tager deres Naturgaver i Aandens Tjeneste, og disse sætter
deres stærke Præg paa deres Ord
og Liv. Den store Hemmelighed
ved saadanne religiøse Foregangsmænd er ikke den, at de har tilintetgjort deres Driftsliv, men at
de med Guds Hjælp, ofte under
Sorg og Suk og Bøn, har helliget
det, saa at de har ejet Kraften og
Varmen, som stammer fra det
stærke Driftsliv, men de har holdt
deres Liv frit for den stærke Naturs vildtvoksende Skud.
Et kraftigt ,Naturanlæg og et
i stærkt Driftsliv er i og for sig

ikke et Onde, som det ofte hævd es; det kommer an paa, hvorledes et Menneske kan tage det i
sin Tjen' Man kan ligne det
ved vældige Heste. De er udmærkede at have for en Vogn, naar
der sidder en Kusk paa Bukken,
som kan holde dem og styre dem,
hvorhen han ønsker, at de skal
føre ham, og han har stærke Tømmer paa dem; men de er uhyre
tarlige med en svag og vaklende
Kusk paa Bukken — saa tager
de nemlig Magten, og det gaar
ikke godt, naar vældige Heste selv
staar for Styret. Saa ender Farten
let i Grøften. Og under saadanne
Forhold kan et stærkt Driftsliv
blive til Ulykke, det har mange
maattet sande, som har tabt Herredømmet over deres stærke Drifter, saa de er bievne drevne frem
af dem i Stedet for selv at være
førende.
Jesus Kristus har utvivlsomt
-- han, som satte saa meget i
Bevægelse — ejet et stærkt Driftsliv. Vi kan spore det i Evangelierne paa saa mange Punkter.
Han kan blive vred. Hans Straffetale til Forræderne vidner oni
et Sind, der flammer af hellig
Vrede. Han kan sørge dybt, som
da lian stod foran Jerusalem og
græd over den ved Tanken om,
at denne By havde ikke kendt
sin Besøgelsestid og maatte bøde
for denne Brøde. Han bøjer aldrig
af paa Halvvejen, selv om han
møder stærk Modstand. Han er
ikke bange for at støde Folk fra
sig, hvor han maa tale stærke og
dømmende Ord. Alt dette bærer
Vidne om, at han har ejet et stærkt
Sind, men han er altid Herre over
disse menneskelige Egenskaber,
og de maa nøje følge hans Vink.
Vore Billeder viser os mere end
en Frelserskikkelse, hvis Træk i
højere Grad bærer Præg af Fromhed end af Styrke. Hans Ejendommelighed har været Kraft og Styrk e,
som altid var i Faderens Tjeneste,
og som derfor ogsaa kunde faa
Præg af Sagtmodighed og Ydmyghed: n ikke min, men din Vilje".
Denne Bøn er ikke Udtryk for
Svaghed, men for en Styrke, der
bøjer sig.
Men er det saa, at det menneskelige Driftsliv er en god Guds
Gave til Mennesket, saa bliver
det jo vor Opgave at udvikle denne
Gave saalecles hos os selv og vore
Børn, at den kommer i det godes
Tjeneste, men fnat- Lov at udfolde
sin Kraft. Saa først naas det højeste, vi kan naa.
Dette er det rigtige at have for
øje, naar vi skal paavirke Børn
og unge Mennesker. Vi maa ikke
nøjes med at sige: Ror ikkel Smag
ikkel Tag ikke derpaal Men vi
maa hjælpe dem og os selv til,
at alle vore Naturgaver kan blive
tagne i Arbejde under Aandens,
Menneskeaandens og Helligaandens Ledelse. Saa gaar der intet
fil Spilde, og vi stiler efter det
højeste, en Menneskesjæl kan naa.
Men den Lykke nias kun, naar
vi gerne bøjer os for Jesus Kristus som vor Herre. Da kan den
kraftige Naturdrift og Troens Sagtmodighed og Ydmyghed mødes i
det sans ine Menneske til Guds Ære.
Og det er Maalet: Et kraftigt Menneskeliv helliget i Jesu Kristi Tjeneste.
N. Johan Laursen.

Med Hammershus
til Svinemiinde.
— ()—
Aktionærer i „Østersøen' blev
forleden behageligt overraskede
ved fra Direktionen at modtage
en Indbydelse til en Lysttur med

,,Hammershus" til SvinemlInde og skattede Mrlkeleverander finder stor Behag i ell Bænk paa
Mandag den 10. Juni.
Vejret, der i længere Tid havde Strandpromenaden, og da han ikke
været koldt og blæsende, skiftede ønsker at flyttes foreløbig, stabler
ved Afrejsen fuldstændig Karakter. hele Selskabet deres Bagage omSoen lagde sig. og det blev det kring ham med Pralæg om at
fineste Rejsevejr, man kunde tænke holde vaagent Øje med deres Ejensig. De fleste af Passagererne fik dele. Pladsen bliver kaldt ,Larderfor en god Søvn og mødte syns Hads', og han og Rejsegodmorgenfriske op ved 6-Tiden, da set højtideligt fotograferet - for
_Hammershus' stævnede ind mod alle Tilfældes Skyld.
den pommerske Kyst_ Usedoms
Selskabet deler sig nu i SIT1A3sandede Strand ;ru udbredt foran grupper for pas egen Iiaand at
os som et Panorama, indrammet opleve srnaa Eventyr, gøre Indaf Hoteller, Villaer og grønne køb eller studere Folkelivet, men
Skove. To lange Molearme med aftaler atter at samles Kl. I, da
Fyrtaarn strækker sig ud fra Svi- Direktøren, Hr. Hotelejer C. Jernernande. Lodsbanden kommer gensen stiller med en stor Turistpilende, og saa glider ,,Ilammers. bil, der skal føre os ud i Omegnen.
hus' ind i den store Havn med
Til den aftalte Tid holder en
de lange Kajer langs Floden. forbi Kæmpebil i Victnriastrasse, den
en Afdeling Torpedojagere, Turist- har lige Plads t il os alle, og vi
dampere og Lystkuttere.
Der suser itu gennem Byen og ud ad
ligger den store, hvidmalede Tu- Chausseen til Heringsdorf, forbi
ristbaad ,,Preussen", som er kendt nydelige Villaer, Naale- og Løvaf mange Bornholmere fra dens skove, Klitter og Sandstrand. Vi
Ture hertil, og bag den finder vi g,or en Times Ophold i Ahlheck,
endelig en ledig Bolværksplads ell lille interessant Turisthy med
udfor Hotel „Fyrstenhor.
smuk Strandpromenade, flotte HoToldvæsenet lader os uhindret telter og Badeetablissementer, og
passere, og under Hr. Lejeanes ser at Badelivet allerede er begyndt.
kyndige Ledelse traver vi op ad Det er Familiebad, Danner ag f lerGaderne, for at tage Byen i nær- rer tumler sig modige i de .fraa•
dendc" Bølger, der dovent skyller
niere øjesyn.
Svineminide er en forholdsvis ind mod Stranden. Vandet er forny By, kun et Par Aarhunclreder øvrigt slet ikke saa koldt,
gammel, her er derfor intet af Gr. Celsius.
Fra Ahlheck biler vi videre til
historisk Interesse, men da Byen
forbi en Mængde
i den sidste Menneskealder har Heringsdorf
haft en rivende Udvikling som pragtfulde Villaer. Byerne er næTurist- og Badested og nu har sten helt sammenbyggede. og man
ca. 20,000 Indbyggere, er der dog kan ,herfra overse den milevide
meget at se og lære for Born- Badestrand, der er prikket med
holm ere, der er turistinteresserede. Strandkurve, Badehuse, vajende
Her er lige, for det meste brede Flag og Folk. der hader, spiller
Gader, beplantede med Træer Bold eller tager Solbad. Badeeta(Boulevarder), og Husene virker hlissementet og den 500 m. lange
ved deres dekorative Ydre. Her Kejser \Vilhelms Bro er her særer udmærket Lejlighed for en Byg- lig flot og indeholder en Mængde
mester til at studere Arkitektur, Bazarer for Turistartikler, Restauen Variation af Stilarter i det nen- ranter og Konditorier. Her findes
delige. Hver Bygning synes præ- ogsaa det pragtfulde Casino med
get af sin Ejermands personlige ca. 500 Kvdr. Meter stor TeaterSmag, og de fleste Villaer virker og Dansesal samt .Kaiserhof"s
som smaa Paladser, saa man faar store Glassal med Plads til 500
Indtryk af at Svinemunde har en siddende Gæster. Taget er fladt
kultiveret og velhavende Befolk- med Terrasser, hvorfra udmærket
ning. Byen blev egentlig ogsaa Udsigt over Badestranden.
For Hjemturen bliver Selskabet
opført paa Kejser Frederik Ill's
Befaling, hans prægtige Mindes- fotograferet foran Kæmpebilen, saa
mærke findes paa Pladsen foran hver Deltager inden Aften kan faa
et Billede.
Hen paa Eftermiddagen naar vi
Vi gaar op forbi Randhuset til
Torvet med Kristus Kirken, Byens tilbage til Svinemunde, hvor man
ældste, Længere oppe i Byen lig- tager Solbad, hviler ud, indtager
ger den nyere og mere anselige Forfriskninger eller foretager OpLutherskirke. Overalt i Forret- dagelsesrejser i den indre By eller
ningskvarteret ligger flotte Butik- Parkerne. Paa et af de smaa Baker, men Varerne synes hverken dehuse bemærker vi ogsaa det
bedre eller billigere end danske danske Flag: det er Dir. MecklenVarer, hvad mange blandt Sel- burfis (Hotelejer Jørgensens Sviskabet undrede sig over.
Om Aftenen samles vi atter paa
Saa kommer vi ud i Kurgai ten gerson).
med Restauration og Tennisbaner, Strandpromenaden, hvor der udTræerne er grønne og Syren, Ka , foldes et broget Leben og UngSolen skinner
varmt,staar
det er
som dommen hader sig i det elektriske
stanje
og Guldregn
i Flor,
Lyshav. Flirten gaar og Musikep
er vi rykket Sommeren nærmere spiller de sidste moderne Schlagere,
Det bliver over Midnat for vo
ind paa Livet.
lille
Selskab vandrer tilbage genVi 'sitar endelig ud i Villakvarnem
de stille Alleer til Kajen,
teret, der ligger det prægtige Kurhvor
„Hammershus"
venter med
hotel og en Mængde andre Hotelier, og den dejligste hvide Sand- Dampen oppe. Trætte og mætte
r, er Humange Oplevelser,
strand breder sig saa langt Øjet af de
den ene
oret
stadig
lige
friskt
m
rækker, fyldt med smaa Badehuse,
Restauranter
og
andet
StrandirSang
afløser
den
anden,
og
flere
store Badeetablessententer, Boder,
N u af disse er
„egen Melodi' og har følgende
vestar. Her spiser vi vor med- er Paa
improviserede.
bragte Frokost til et Glas „Bier" Ordlyd;
og ser paa Forberedelserne til Naar vi har tiret Gæster og fester
det er endnu hos Jesler og bruger hver eneste øre,
Dagens Badeliv
tidlig paa Formiddagen. Vi følger har vi ikke Raft , til at køre,
aren vi niaa gaa paa rnaa og faa,
Promenaden forbi de store Hofor „I larnmershus- atter al naa.
teller og Anlægsbroerne for Dampug Skibslanternerskibene,
skibene, der strækker sig langt
nes
ensomme
Lys spejler sig i
ud i Havet. Ude mod Vest skim
ter vi Ahlheck og Heringsdorf, og den blanke Flod, ikke en Vind
smaa vimse Motorbaade toffer fra rører sig, det er den vidunderBro til Bro udspyende morgen- ligste Sommernat, Lidt efter sætter ,Hammershus" Kursen mod
duelige Badegæster.
Jacob Larsen, vor kendte, joviale Bornholm og alle, der kan, gaar

til Køjs og faar en velfortjent
Hvile efter Dagens Anstrengelser.
Solen staar allerede højt paa
Himlen, da vi næste Morgen tørner ud. Havet er som en blank
Flade, ikke en Vind rører sig -ikke den mindste Duven. Det blev
en Sejlads uden Søsygens Vederstyggelighed, en Sejlads som sent
vil glemmes. Og da vor Hjemlands
Ø dukker op og vi runder Hammeren, er alle enige om, at en
dejligere Tur havde man aldrig
haft.
Boghdl. Sørensen udbragte da
ogsaa et Leve for „Hammershus'
og rettede en Tak til Direktionen
for denne minderige Oplevelse.
Mens Hurraraabene lod lagde
vi ind i Allinge Havn.
Servns,
Ogsaa Skibets Besætning var paa Biltur, inviteret at ell kendt SvinemiindeBorger.

.fra 2Ige til 21ge.
6.1

I Dag fylder fhv. Avlsbr. Peter
Laurentius Holm, Allinge 75 Aar.

Hjemmelavet Fars,
Sylte &Medisterpølse.

A. Lyster,
Hasle.

Bayerske Pølser, Knækpølser.
Kogt Skinke, saltet og røget Flæsk.

TIL 74.

Altid prim.. Midte Varer.
Moderne holennlreg.

Elfenbenslakeret Sovevrelse
med 3-fløjet Spejl, compl. fra 450 Kr. Egetræs engelsk
Spisestue, compl, fra 550 Kr. Chesterfields Dagligstue, I Sofa 3 Lænestole med Velour, fra 450 Kr.
Ratebetaling kan indrømmes Solide Købere fra 20 Kr. mdl

Allinge ny Møbelmagasin,

BRØDRENE ANKER, HASLE.
31ANKINEAFtlit11{.
Alt til Faget henhørende anbefales.
ni ubbibe `Dere giinbefreb, bor Te ober.
tue i ,gtorbbotuboltii',
„91orbborliffolni" terfrO i urer 350,1 ,j,)i rg,.
VIlene nf itotentilitini er og ,..1311mulnItur forbruger buem .f,rjettl OGrito for riffel
2crfere feber altjan buen 'lar jer Lur 6
„Worbbot
2000 Stroner
Illidlioner Ruiner Lierer, SDcn 3.orretninnuninb, ben ?Inger ober be handige
iber, ben ringe Robeebne og be beguttifebe Ylfirdningii,muligbeber, bor ud et
Duettere i bort Unb Sfejligbeb til nt uboibe
nuar ban forer
gobe ))inret og iobrigt en tonfureenctbogtig.

nsker Se

aorretning,

NDINAVIEN
Canada med regelui4essIg Afgang flere Gange hver Md.
,,__
Pa s v Ise r I n g og Liniens egne Folk
• „..,:,.: TIP::: ,,.,
Til Canada in g en
modta ger Passagererne I H A L I F A X og W I N NI PEG.
,:'-:4.;'
..-..■
Ved Ankomst Ill Canada kan A rbelde anvises til Land-'"---- '' •:- -arlo.jdere, gifte og ugifte, samt Ill unge Piger.
Illustrerede Haandbovr med alle Ophysninger fims g ratis (re P a s sa g e r •eA (dell n g o n, KONGENS NYTØHV ,.., Kabenha■.n M. eller tins:
,Bogtr, Reiffer, ff2dttne, lioatr. MoratWn, Wer.o, &iti. $eterfett, 13nnefe,
`Boqtr. D (oritit,ta, 4Iffinge, `otogrof ,.13. Vlider ,.liontfen, .f5n4fe

Der meldes om højt Barometer
og varmt Vejr i Tyskland. Holder
Vejret sig, kan Hotellerne belave
sig paa hurtig Indkvartering.

Omstrejfende Hunde,

indenfor en Landsdels Beboere
mellem Køber og Sælger, mellem
Arbejdsgiver og Arbejdssøgende,
saa maa det have en konstant
Udbredelse, og man maa være
sikker paa at det kommer i alle
Hjem, saa Læserne let kan finde,
hvad de søger. Et saadant Blad
er „Nordbornholm". Et Blad, der
kun henvender sig til et bestemt
politisk Parti, duer ikke til Avertering, thi de averterende henvender sig i Almindelighed til alle
uden at spørge om deres politiske Overbevisning.
At „Nordbornholm - efterhaanden benyttes mere og mere som
Annonceblad af By- og Landboere,
er en Kendsgerning, og det bedste Bevis for at Annoncerne læses,
er at disse sjelden behøver at
averteres mere end en Gang.

som jager paa Undertegnedes Jorder, vil blive skudt.
J. Kaas, Bridsensgaard.

Frelsens Hær, Olsker
Teskeerne blev vundet paa Nr. 35

for Papir og Uddeling af „Nordbornholm - foruden Udgifter til
Sætning og Trykning.
De averterende bedes derfor
erindre, at Bladets væsentlige
Indtægt er Annoncerne, hvorfor vi maa regne med kontant
Betaling.
Ikke alle tænker over, at et
mindre Beløb hos de enkelte
kan blive en stor Sum for os,
og vi har desværre adskillige
Smaabeleb udestaaende fra
de forløbne Kvartaler.
„Nordbornholm" er ikke noget Kapitalistblad, og har kun
en beskeden Kapital at virke
med; bindes denne, tvinges vi
til at indskrænke Læsekredsen;
men de dette næppe er i de
averterendes Interesse, beder
vi dem om ikke at vente altfor
længe med at indfri vore Indbetalingskort.
Vor Postkonto er 14146.
Glem det ikke!

Elegante Visitkort
50 Stk. med Navn 2'Kr.

Allinge

Bogtryltheri

Hessiansmadrasser

pr. Sæt 9,25, 7,25.
Stribet Stad 13,50,
I in. Bambus Bamsens 8,50,
Ilvidlakerede UdtræksBarne-Træsenge 27,50, 18,50
['malet do.
16,00.
Prima BambusHessiansmidrattet
til Babysenge 3,85.
do. til øvrige Barnesenge
pr. Sæt 5,85.
Stribet Stant
6,90.
Vattæpper 17,00, 15,75, 12,35
Uldtæpper 125 Y.160 cm
9,00, 7,35, 4,25.
do. 125', 190 em
11,75, 8,R5, 5,25.
13nmnIdinæpper, lysegraa
125 x 17.5 cm 3,00
Sengeforliggere med Fryndser
70 ... 40
50 f/. 100 60x 120
1,35
3,25
- 4,25
70 / 140 cm 4,85.

3. aCarsen,X Hinge

Tyverne, som kan paatage sig
Husgerning og daglig Madlavning
paa egen Haand, kan faa Plads 1
juli, event. August.

Fru Ing. Kielberg, Rønne.

Kali Deres Morgenbrød
hos Bager H. Jørgensen.
Bringes overalt baade
Søn- og Helligdag.
Mit Konditori anbefales.
naar Grimen
husk1 eratIeveringsstor,
saa

Svin T

klaSiEl du Nords ildsalg
ved Victor Planck,

Slags Arbejdskorsel og Kreatur.
transport udføres billigtII P. Gudberjrne.n, Ro.

ALLINGE.

LærredsKo
med og uden Raagunimi i hvidt
og graat haves paa Lager i alle
Størrelser til smaa Priser.

Olsker Husmandsforening

Axel Mogensen,

afholder festlig Sammenkomst
Forsamlingshuset Lørdag d. 15de
ds. Kl. 7.
Foredrag af Konsulent Leerberg
om Landbrugets Fremtidsudsigter
samt Foredrag af Husholdningskonsulent Fru Hansen, Nylars,
hvortil Damerne bedes møde godt
frem. Derefter Udsalg og Bortlodning af skænkede Ting. Genstande til Bortsalg modtages fremdeles med Tak.
Entre ved Indgangen.
Bestyrelsen.

Hvide og graa Lærredssko med
Gummisaaler.
Masser af brune Skindsko til
meget smaa Priser.
Træskomager L. Larsen.

P

alm ha en
e

Arsier.
Syltede Asier i Halvkg. Glas og i
los Vægt.
Agurker i Stykkevis og Daaser
med 100 Stk. anbefales
til billigste Pris.

v

Gummifodtøj.
Varm Blodbudding
faas hvor Fredag Middag.

1".Lyster,3fasle.
Køreplan.
Itunne•Allinge Jernbane.
SOGN):DAGE.
Sandvig-Runot H.
.)

(Hotel Sandvig).

Søndag den 16. ds. Premiere.
Daglig Koncert af 1. Kl. Orkester

Bisværme købes
Tlf. Rutsker 86 x.

2ntibbig
VII-tinge
grin
tu
511eineit
9lnfer

Komplet Lysanlæg,

9,25 14,10 17,50 20,40
9,30 14,15 17,55 20,45
9,38 14,23 18,03 20,53
9,50 14,35 18,15 21,05
10,04 14,49 18,29 2 !,19
10,14 14,59 18,39 21,29
10,30 15,15 18,55 21,45

• 811,9"Z•011,11.**01)
41)
•

ffliografen.
Søndag Kl. 8

Et Parti sandfarvede Damesko med Hæl udsælges for Kr.
4,50 og et Parti hvide DrengesKo fra Nr. 35-39 udsælges
for 3,50. Oraa do. med sort Saal
Kr 2,50.
Det betaler sig at købe Fodtøj
hos E. Krogh-Hansen.
Klemensker.
Stort Udvalg. Smaa Priser.

")
fflonne
7,55 12,50 16,15 19,15
92ffler
8,10 13,05 16,30 19,30
SHenteit•S'
8,20 13,15 16,40 19,40
910
8,34 13,29 16.54 19,54
Zeit'
8,46 13,41 17,06 20,06
?flittige
8,54 13,49 17.14 20,14
Gmlbuig
9,00 13,55 17,20 20,20
') ober fim frn 27. auni til 27.
.11iigufl (beige ind).

C. - ntibbig
ViRinge
Zein

Skuespil i 6 Akter,
•

1/1119419111111.1119111111111111

Allinge-tandvig
Gymnastikforening
afholder Bal for Foreningens Medlemmer, SØNDAG den 16. paa
Christensens Sal.
NB. Medlemsmøde førstkomm.
Onsdag Aften Kl. 8,30 i
Christensens Havestue.

Ford Touring,
fin Stand, billigt til Salg eller Bytte.
Wolffsen, Gudhjem.
Tlf. 59 kan evt. benyttes

9,10 14,05
9,15 14,10
9,23 14,18
9,34 14,29
lenten.3
9,47 14.42
9lnfer
9,56 14,51
Womie jj 10,10 15,05

7,50
7,55
8,03
8,14
8,27
8,36
8,50

2,050
20,55
21,02
21,15
21,29
21,39
21,55

ttonn4.... 11. -Snni vig.
ffl ulme
'ittifer
Stlenien
91n
Pilt

VIElinge

7,55 12,50
8,10 13,04
8,18 13,13
8,31 13,26
8,42 13,37
8,50 13,45
8,55 13,50

6,25 19,25
6,39 19.39
6,48 19,48
7,01 20,01
7,12 20,12
7,20 20,20
7,26 20,25

Fest- og Bryllupssange
leveres billigst fra
Allinge Bogtrykkeri

ønskes byttet med 1 gul 3-5 Aars
Kildesgaard.
Tlf. Allinge 81. x.

Kyllinger!
Daggamle Kyllinger af rigtlæggende hv. Italienere kan leveres
18,6 eller 22/ ,
Bestilling paa gode Tillægshaner
modtages gerne.
L. Dam, „Hojvang- Klemensker

Righoldigt Udvalg i

3fa6iller fra 29,50.
Yrak ker fra 24,85.

Eli 7 ?Brum% lukket Bil

Kan fans paa Afbetaling for
solide Købere.

i fin Stand. Skatten betalt til 1.
April 1930, sælges billigst paa gode
Betingelser.
Henv. til Cvklehdl.
E. Johansen, Ru, eller E. Sonne
Hansen, New.
Tlf. 31.

hjemkommet. Pris 25,50. Kan
faas paa Prøve uden Købetvang.

Krogh-Hansen

Biler udlejes.

'Klemensker
j

7-8 Pers. Biler og 12-13 Pers.
Biler udlejes

Frank Holm.
Tlf. Allinge 133.

Murerarbejde

SON: OG HELLIGDAGE
~udrig-Remso II.

Elskov som dræber,

En 1 eller 2 Aars Plag

græsslaanzasRiner

Rønne it.-Sandvig.

32 Volt, med automatisk Vandpumpe, er til Salg.
Admiralinde Tyrk,
Nirvana v. Hammeren.

•

Allinge Skærer'
Optrendaingmbrwnde altid paa
Lager, billige Priser.
Tlf. 29.
Linert Hannen.

Citrin, %Hinge.

Billigt Skotøj.

Vi betaler
hver Uge over 100 Kr.

Feltsenge
Kr H,25. 14,25, 10,oki.
Spiralmadrasser 11,23, 0,85,

Tejn.

En Dansk Uge skal afholdes i
Aakirkeby.

Skal et Mlad iltave
Setydning

er pas Lager i største kjd■

ring til Ro 51.
heonr
tessdaTic
iredsaa tog

AMERIKA
LINIE
Eneste direkte Holer rra Knkenharn til New York og

Sogneraadet har vedtaget at ombygge Rutsker Fattighus.

Senge,
Madrasser,
Uld- og Vattæpper

Eli Yekilffit

Havnegade 53. Allinge.

„Hammershus" gaar i Dag Lysttur til Christiansø med Skolebørn
fra Rønne Kommuneskole.

urdiner
franske og norske i Olie og "ornat.
Hammer, japanske Krabber.
Reit-r. fersk, kogt Lak. i 1),
Ruget lix i Skiver i Daaser.
liaffelbildder, brnfrl
Anehlo•ts i Daaser.
Fin islandsk Fedenild.
Kryddersild anbefales.
Kun bedste Kvaliteter fores.

St. Muregaard.
kan faas paa
En Karl søges straks samme Sted.

Eksport
Kreaturer, 4%
Polso Koer samt Slagteheste købes til højeste Dagspriser.
Sunde Lodekoer staar til Salg
eller Bytte.
NB. Fra den 12. ds. ønskes
10 reagerede Køer, som kælver
i Løbet af en Maatied, til Købs.
A. Frederiksen,
Stantmershalde
Tlf. 121.

Roelugning
kan faas paa Akkord.
Avlspr. Alfred Mortensen.
Tlf. Allinge 96.

En Jumbe,
saa god som v med Seler og
Lygter, staar til alg.
Hjulmager Martin Nielsen,
Tlf. Klemens n. 102.

Atskaarne Blomster

sælges billigt Rabarber 20 Ore
pr. kg. Bestillinger paa Bærfrugt
eller Lodekeer. En stor og 3 smaa modtages.
Springlyre er til Salg paa
I
Andersen, „Klintely`, Sandkaas.
TIL Allinge 116 y.
Pellegaard, Rutsker.

Lødekvier

▪

Naar Ægtemanden
Han gik omkring og følte sig
.skidt tilpas', saa hængefærdig
ud og vilde eller kunde intet. Og
da Hustruen spurgte ham, hvad
der gik af ham, jamrede han:
- Aah, der er vel ingenting at
gøre ved det . . . intet . . . men
. . skulde der ske noget . . . saa
. . , saa ved Du jo, hvor Livsforsikringspolicen ligger . . og Bankbogen og . . . Aah, at skulle do
saa ung!!
— Men hvad er det dog, Du
siger] Er Du virkelig saa syg?
Lad os hente Lægen, inden det
bliver for sent!
— Lægel Nej, ved Du hvad?
Skal jeg do, saa lad mig do en
naturlig Død, uden Plastre, Salver, Pulver, Mikstur og den Slags
Ting.
Den Nat sov hans Hustru ikke.
Timerne sneglede sig frem, men
endelig blev det Morgen. Manden
stod op, tog sit Bad og — nynnede paa en Vise. Nogle Minutter
senere traadte han ind til Morgenkaffen, straalende som en Sol.
— Nu gaar vi os en Tur, for eslog han. Se, hvilket Vejr idag,
skinnende Sol og Frost!
Hustruen stirrede paa Aabenbarelsen og gik for at tage sin
Spadseredragt paa. Men hun gik
som i Søvne. Nattens Angst sad
endnu i hende, og hun forstod
ikke rigtigt . . .
Der gik en hel Maaned uden at
Manden klagede sig. Men saa
blev han forkølet, fik Influenza og
begyndte at hoste. Han hostede
og hostede, saa Øjnene løb med
Vand. Det blev Feber, høj Feber.
Men Hustruen forhærdede sit
Hjerte, hun skulde ikke igen lade
sig narre til at vange en lang Nat
Mandens Sygdom havde kun et
Navn, nemlig den indbildte Syge!
Nu havde han ogsaa Hjertefejl! Og saa følte han det saa underligt i Maven. Var det mon ikke
noget med Blindtarmen? — Han
stønnede. Men ryge kunde han;
han røg som en Fahrikskorsten,
alt imens han talte om sin Bortgang og havde Taarer i Øjnene.
Fruen sukkede i Fortvivlelse over
ikke at kunne hjælpe overfor hans
„Griller".
,Han ender med fuldkommen
Hysteri', tænkte hun. .Han rent
ud sagt paadigter sig Sygdomme".
Nu var han ganske forvisset om
at der var Tale om en Blindtarmsbetændelse, og samtidig følte han
Smerter i Ryggen, forfærdelige
Smerter.
Men nu syntes hans Hustru at
det kunde være nokl Hun tog sig
for at se lidt nærmere paa sin
Patient, rystede betænksomt paa
Hovedet og sagde:
— Du har Ret. Det staar denne
Gang rigtig skidt til med Dig. Hvorledes er det med Livsforsikringen? Du resterer vel ikke med
Præmien? Hvor stor er den forresten?
— Den er paa . . . 20,000, —
stammede den ulykkelige.
— Det var ikke meget! Hvorledes skal jeg og Drengen kunne
leve al Renten af 20,000?
— Ih, bevar os . . . tr-tror du
virkelig . . • det er saa farligt?
Se . . r jeg de saa daarlig ud?
— Om du ser daarlig ud? du
er bleg som et Lig og sveder
frygtelig . . . kold Sved, forstaar
dut
aa
. kold
— Aa
aa
Sved!!
-- Ja, saadan staar det netop
til! Og nu maa du i Seng . . .
Ligge paa Ryggen!
Denne bestemte Tone imponerede ham. — Forhen havde hun
haanet ham, og han havde følt

sig som Martyr. Men nu var det
noget ganske andet. — Hun fortsatte;
— Jeg indser, at det virkelig er
en Blindtarmsbetændelse, der er
i Anmarsch. Men paa Hospitalet
gaar det i et Nu med at fjerne
deri lille Tingest . . Nej, nej —
lig bare stille. Jeg har ringet efter
Lægen — han er her snart.
- Paa Hospitalet I — var alt,
hvad Lægen sagde. Og imens laa
Patienten og fantaserede om skarpe Knive og Karboldult. Et Minut eller to laa han ganske stille
saa rejste han sig op paa Albuerne, sad tillidst helt op, bleg
men fattet
-- Nej, nej, sagde han, nu føler
jeg mig bedre. Der er ingen Smerter mere — intet Sted. Nu er jeg
over det. Hvor er mine Klæder ?
Jeg maa op, Arbejdet venter, og
jeg føler mig helt rask.
Og det var helt mærkeligt saa
hurtigt han kom sig. I lan spiste
med god Appetit, gik lange Ture
og smaanynnede, naar han troede
sig ubemærket.
Han er stadig rask nu . . helt
rask.

bo ikke over beo eller bod

Vil De have Fart i Omsætningen? Ligkister og Ligsenge
Hvad hjælper det at Lageret er fuld at Varer,
naar Butikken mangler Kunder.
Den store Omsætning til en lille Avance giver den store Kundekreds,
naar der averteres i

„NORDBORNHOLM".

1 Kilo

Sandvig

M

Telefon 25

Flaskerensningen foregaar under Iagttagelsen af de strengeste Krav til Renlighed og Hygiejne.
Ved Fabrikationen anvendes
kun de allerfineste Raastoffer,
Produktet staar fuldt ud paa
Højde med de oversøiske Fabrikkers.

Folograliqpnier

DANSKE

GØDNINGS,-

KOMPAGNI

hver lige!
Husk derfor paa os, omar De
bar et eller andet at avertere.
.Nordbornholin" beses i over
. tre Tusinde Hjem og kommer til
alle her paa Egnen. Egner sig
derfor bedst for Avertering.
Smaa Annoncer bedes saavidt
muligt betalt ved Indleveringen.

-

Xvorfor frasec:Tryksager 2alervarer.
3ndpafiningspapir og :roser
hos omrejsende Agenter. der paa Grund af
Rejseudgifter maa beregne større Avance
paa en ringere Vare, og sælger denne paa
Efterkrav og uden Garanti.

gornitzflas :Bogtrykkeri, Xllinge,
er De altid sikker paa at Jaa Deres Tryksager godt udfort til den
billigste Pris og saa vidt mulig omgaaende Levering.. Telefon 74.
Indpakningspapir, Økonomruller, Poser & Konvolutter til Fabrikspris

C

)-1)erterenae

anmodes heftigst om at indsende vort Tilgodehavende tor Annoncer
paa tilsendte Indbetalingskort, Postkonto Nr, 14146, hvilket er den
billigste og bekvemmeste Maado. Alle Indbetalingskortets 3 Dele maa
være udfyldte ved Indbetalingen, men Deres Postbud vil være Dom
behjælpelig hermed og modtage Belohet ; 5 øre i Porto mod Kvittering paa Postbeviset.

Møllers Bogbinderi
Tlf. 466.

i stort Udvalg til billige Priser
Alle Foto-Artikler I
Plader og Film
fremkaldes og kopieres.
Cigarer, Cigaretter og Tobakker
anbefales.
En halv Kasse Cigarer Kr. 4,75
Nye billige Schagpiber.
Brevpapir, Postkort, Rammer m. m.

købes billigst i

1570 Tysk Kalksalpeter.

Køb Deres Forbrug af
Sodavand fra
Mineralvandsfabriken

BORNHOL

ft soder k Norlhorohod

Salpeterkvælstof

DET

altid paa Lager i alle Størrelser,
og forskellig Udstyrelser og Priser.
Anton Sømmen Rygeforretning
Telefon Allinge 69.
Indehaver Chr. Sortne.

Chr. Diderilisen, Rønne.

Tlf. 466

Indbinding af Bøger. — Protokolfabrik. — Papirvarer.
I. Kl. Arbejde. -- Rimelige Priser. — Hurtig Levering.
Leverandør til Biblioteker, Foreninger og Øens største Forbrugere.

Noget kralliol Solooskraa

formalet af god bornholmsk Sæd samt

Fodermel til Svinefoder

det billige

sælges. - Priserne

er lavere for alle Foderstoffer og Korn.

Fotogral H. C. Lund,

Nordiandets liandelshus.

Allinge.

Farver til Olie og Kalk i bedste Kvaliteter. —. Olierevet itiykridt, Titan- og Zinkhvidt.
Cotsoilt er en udmærket Vægfarve, let at udrøre i Vand, føres
Strygefirrclige
i 25 Farver. 011entrvrr. Emallelak, hvid
og kulørt, Trienialing til tillavlet Træværk, dækker godt og er
billigt i Brug. !lask I nglaaser,
Lakker, Lak frrnla i forskellige Kvaliteter. Fernis, Gulv.
fernis, Terpentin. Kit, Hibs,
tiroseer og Tistar.
Pensler i stort Udvalg, alt (pres i bedste Varer fra anerkendte
Fabrikker og sælges til billigst
mulige Priser.

y. e. scan!.

Meltønder,
Saltkar og Skoldekar anbefales
til billigste Priser.
Hasle Efodkerforretning,
Tlf. Hasle 105,

gringslejere
faar gennem en Annonce i Nordbornholm alle Ejere af Hopper
indenfor vort store Opland i Tale,
ci;!, da Hesteavlen nu atter er i Opkomst, vil et større Tillæg uden
Tvivl være formaalstjenligt.
Averter derfor Deres Hingst her
i Bladet.

Benmel.

Godt, tørt Benmel er til Salg.
10 Kr. pr. 100 kg.
Tlf. 79.
Fodertnelsfabriken, Nyker

AllingeYeglværfi
anbefales.

Vi sælger

Aktieselskabet

Basle Bank
modtager Indskud paa Indlaansbog og Folio, Terminsydelser til Kreditforeninger,
ordner Kreditlaan m. m.

galvaniseret 9iggetraad
og glat

ningi

Jærntraad samt Heyntraadlietmed store og smaa Masker meget billigt.

Nordlandets Handelshus.

lohanne dansen

Afdeling 1 Allinge.
Kontortid 9 —12 og 2-. 4.
Renten af Indskud er paa
3 Mdrs. Opsigelse
4,5 pCt. p. a.
Alm. Sparekassevilkaar
Folio
i Forsorgelsesardelingen
hvortil Præmie, hidtil

4
2
3,6
2;1

-

klyggeforretnIng
bc--

Ligkister og 1,1 gtoj.

glæd

`'deres

Den

med et Fotografi af Dem selv!

Fotograf Alfred Kjoller, Tlf, 4
leverer de fineste Portrætter.

Udskudsbrædder

briller og Pincenez

- 5/4 og I Toms tykke - i alle Længder særdeles billigt. Meget svære og tørre Fyrrebrædder til Lofter og Gulve sælges med stor Rabat pr. Kontant.

Læseglas — Barometre — Termometre — Regnmaalere i bedste Kv.

Conrad Hansen, Tlf. Allinge 140,

Nic. Koefoed,

Friskbrændt Portland Cenient S

reer intforrdeee \‘ iap
retningd eleverer
lige Priser. Tlf. Klemens n. 44 x.

i Sække samt store
sælges i

Jernvinduer

til smaa Penge

Nordlandels

Kofoed & Mortensen

Tlf. 127.

Vi sælger store Partier rigtig gode

Nordlandets Ilandelshus.
'spur G" ug aglimunaaut"›

Mursten, Teglsten, Drænrør.

Hasle Snedker- og
Bygningsforretning
Største Lager ai Ligkister, Ligtøj og Ligsenge.

Til. H asle 35.

Jens Hansens Manufakturhandel,
Allinge,
anbefaler sig med et stort Lager i færdige Klædninger. Overfrakker, Ulsters, Stortrøjer, lintorjak ker, Rognfrakker,
Prima
Hatte, Huer og Kasketter samt altt Arbejdstøj.
amerikanske Overalls. Jakker & Bluser. Bestilling paa Klædninger
efter Maal. 1. KI s Arbejde til billigste Priser.
k hid bedste Kvalitet og etemte Udvalgt Trikotage og Uldgarn

i

Gør -,e.t Besøg

Uodertegne•ks Sadelmagerforretning.
hvor De vil fin,te alt i deletal, Kit:

Ritg, Ityg.irkke ni; Kurvemøb:
ler. Udpolstring collorei.
H. P. KOFOED
Tlf. 13
Hamle

