
...agramwma~ 

' 	msi 

4,as% 	s, 	• 

-~e 
,,"—ffli:.----f-f—?' "--fr- 	..: 

1—  ...>  irti,.  fiXi"-  .1W 
Q1 Lkiii;:"...i.z'".c.-  . 	 1~  , 

	

1.4:■;(14',it"4■1: 	 '6it"4%1. 

	

1 	• :'" 	,, 	 ,'f' 
-- s."--' 	/.',:: ''. 	 :-- ' "/ ";" 	Ar.4,  

...-■• 

i......-- .--.--. ---------. --"--,.. '7.•?i . 
«. • 1,,  .Y.,4■14, . 

- • 	.7 

• 40.w.•

•  
• • • • • • • • .• • • • • 	 • • • • • 

Udgivet af et Interessentskab. 
Ansvarshavende: Otto Gornitzka. 

Telefon 74. 
Trykt i Allinge Bogtrykkeri. 

-~e, 
ese, 	'  -.1~.ei. 	,11 ,m,a!ree . - -  

..." 	 /,'",-- 	4,"" ,---'-''''- '5,4-  -- 	
1 --: --- - 	:---_,—. ? -4; k . - : -. , , - _. ,-÷: _ ,-_ _ - - ""' f, 1._ ■  48 

' 

00001300030000C0000000000CCOCCCCCOCOMOCCGC=CMICMCCXX=C0002223000CC=0=0:7000CCD 

Fredag den 20. Juni 1919 
=DOOM 0001:100CCCO=000000CCOCECCCIDOCODCOODOCICCCO COX0OCCCOCXXX200200000000 

"Udgaar i et Antal af 1600 Eksempl, 
og forsendes gennem Postvæsenet 

til alle Hjem i Allinge-Sandvig, 
:Olsker, Rutsker, Ho og Klemensker 

000000000ZOCOCI 

7de Aarg. 
• • • • • • • N. * .i ......•t 1. • 1, •• 11,. • • • ......:ces  

7 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
trykkes i et Antal af mindst 1600 Exempl, 
og forsendes gennem Postvæsenet t Allinge, 
Sandvig, Olsker, Rutsker, P, og Klemensker. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
har den største Udbredelse i Nordre Herred 
bliver læst I ethvert Hjem og egner sig der-
for bedst til Avertering. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
optager gerne Bekendtgørelser af enhver Art 
saasom Køb, Sale Foreningsmeddelelser, 
Eftert eller Af lysninger, Auktioner etc. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
adgaar hver Fredag, kan bestilles paa alle 
Postkontorer samt paa Bladets Kontor og 
koster 1 Kr. halvaarlig. 

Luftens Automobiler. 
Nu bliver det altsaa til Virkelig-

hed, det, der længe har været Hen-
sigten, at vi skal have Flyveruter 
her i Danmark — vel ikke med fa-
ste Afgangs- og Ankomsttider, efter-
som d'Hrr. Aviatører endnu ikke 
helt er Herskere over Vind og Vejr, 
men dog med en bestemt Fartplan, 
hvori Luftkompagniets Direktion 
„forbeholder sig Ret til Forandrin-
ger". 

Begyndelsen blev gjort i Lørdags, 
da de to Sablatnig-Maskiner blev 
afsendt fra Københavns Flyveplads 
til Odense, hvor de to dygtige ty-
ske Flyvere, Be r ch told og No !- 
ting, i denne Uge tumler sig mun-
tert højt oppe over Byen, og med 
allehaande Krumspring og med Mo-
torernes glade Snurren lokker Oden-
seanerne til at tage en Tur med 
derop, ovenover Skyerne, hvor Him-
len altid er blaa. 

Hvem ved? Om et Par Aar, taler 
vi maaske herhjemme om en „Pin-
seopflugt" som noget lige saa na-
turligt som Pinseudflugt i disse 
Dage. 

„Dagens Nyh. Korr. skriver her-
CIM følgende : — Jeg gjorde Pinse-
turen fra Amager til Odense med 
Nolting, og af de Ture, jeg har 
gjort i mit Liv, maa jeg sige, at 
denne var den behageligste og den 
skønneste. 

Sablatnig-Maskinerne har mellem 
deres Vinger en Kabine med Plads 
til 4 Passagerer, der, naar man er 
kommen ind i den, fUldstæriclig lig-
ner et lille Luksusautomobil. Der 
er Glasruder paa de tre Sider og 
aabent bagtil, 'og der er et Ur i 
Væggen, en hængende Vase med 
friske Blomster i Hjørnet, elektrisk 
Lys i Loftet, Centralvarme nede ved 
Fødderne — og ogsaa naar man 
kigger ud af Vinduet paa Vingerne 
og Snoreværket udenfor har man 
det ganske, soul man var hjemme, 
selV om det er den første Flyvetur, 
man er med paa. Det forekommer 
En bekendt og tilvant, fordi man 
har set det saa mangfoldige Gange 
paa Billeder, i Biograferne og paa 
de rigtige Teatre. 

Idet jeg satte mig tilrette i den 
magelige Lænestol og blev spændt 
fast med en Rem, spurgte en Herre, 
der stod, mellem Tilskuerne ved Op- 

stigningen; „Har De assureret Dem?" 
Og lige i det samme hørte jeg i 
mit andet øre en lille, kæk Drenge-
stemme — for der var selvfølgelig 
fuldt af Drenge som ved alle Op-
stigninger —: „Ih, hvor det maa 
være Sjov !" 

Det var Alderdommens forsigtige 
Stemme og Fremtidens Stemme, 
der mødtes. Naar jeg tager med 
Toget eller i Automobil til Odense, 
er der ingen, som spørger, om jeg 
er livsforsikret, skønt der før er 
sket Sammenstød og andre Ulykker 
— og for Drengenes Fantasi er 
Flyvemaskinen allerede det Luftau-
tomobil, de skal op med, naar de 
skal more sig. 

Nolting satte sig bagved Kabinen, 
og hans Mekaniker, som skal tage 
sig af de mulige Reparationer un-
dervejs, bagved ham igen ; og saa 
fløj vi lige lukt op i det dejlige 
Solskin. 

Da vi var kommet et godt Stykke 
op, gjorde Maskinen pludselig nogle 
løjerlige Hop, omtrent som et Skib, 
der slynges op og ned mellem svære 
Søer, og jeg tænkte; »Dumper vi 
allerede?" Men da jeg drejede Ho-
vedet om mod Flyveren, lo han 
over hele Ansigtet — og siden gik 
det saa glat som et Automobil paa 
en asfalteret Vej. Nej, glattere, thi 
selv paa den bedste Vej er der nu 
og da en Ujævnhed, som faar Vog-
nen til at støde eller skrumple lidt. 

Tale sammen kan man ikke un-
der Farten, saa det er unyttigt at 
gøre andre Spørgsmaal end de mi-
miske, naar noget forbavser. For 
Motoren larmer ; men det er ingen 
ubehagelig Støj. Tværtimod. Den 
er saa enstonig, at man meget snart 
glemmer at høre efter den, og saa 
har man en velgørende Følelse at 
at være naaet til den fuldkomne Ro. 
Der høres ingensomhelst anden Lyd 
end Motorsangen, der næsten er 
hyggelig ; og der ses ingen anden 
Bevægelse end Skyerne, der graa 
eller hvide sejler forbi nede under 
Maskinen. 

Landskabet kan man nok se ty-
deligt — det ligner et Kort med 
farvelagte Flader, grønne, gule og 
sorte Marker, ,.graa Veje og hvide 
Huse — men man kan ikke skelne 
Enkeltheder og ikke Bevægelser i 
det. Til de Enkeltheder, der forsvin-
der komplet, hører Menneskene. 
Man ser ikke et levende Væsen 
røre sig noget Sted, og man ser 
ikke et Træ svaje i Vinden. Alt er 
blikstille -- og det giver hele Jor-
den dernede det fantastiske og ube-
kendte Præg, den faar deroppe fra 
Højden. Afstanden forandrer ogsaa 
Naturens Farver. De bliver blegere, 
lysere, pastelagtige — og saa er 
der det besynderlige og imponerende, 
at man, medens man glider frem-
efter, uden at have nogen Fornem-
melse af den voldsomme Fart, med 
et eneste Blik kan overse en hel 
Ø med det blaa Vand paa alle dens 
Sider. Sprogø lignede i Størrelse 
og Form en Klipfisk, henkastet midt 
i alt det blaa, og Fyn omfattede 
man i et Øjekast. 

Det er en-fuldsteendig ny Skøn-
hed, man faar at se. Det er Jorden, 
der viser sig fra en ny Side 	Jor- 
den set udefra. 

Man kan ikke tale sammen i Ka-
binen, hvis man ikke vil sprænge 
sine Stemmebaand for at skrige sin 
Sidemand op; men man kan allige-
vel godt faa sig en Passiar under-
vejs, hvis man ikke kan beholde 
sine Tanker for sig selv deroppe i 
den lette og vidunderligt rene Luft, 
der er en Nydelse for sig. Den gi- 
ver ligesom en let og lykkelig Rus 
— den er saa liflig som den bed-
ste Vin, hvis man har en Kenders 
Lunger. 

Passiaren indledes paa den Maade, 
at man fra Flyveren faar rakt en 
aaben Notesbog, hvis Blade er til 
at afrive, og hvori han har skrevet 
nogle Ord med hvid Plads til Svar 
underneden, som f. Eks.: 

„Befinder De Dem vel ?" 
„Jo, Takl" 
Nolting skrev straks, da vi var 

kommet op ; 
„Vi har Modvind, Flyvetiden bli-

ver I Time 10 Minuter." Det viste 
sig bagefter, at han havde beregnet 
rigtigt. Turen varede præcis en Time 
og ti Minuter. 

Lidt efter hed det paa en ny 
Seddel : 

„Til Højre for os ligger Roskilde. 
Vi er i 1200 Meters Højde." 

Hele den lille Stump Geografi 
fik jeg efterhaanden opfrisket oven- 
fra pas de smaa Sedler. Ude over 
Storebelt skrev Mekanikeren ; „2000 
Meters Højde", og samtidig saa 
jeg for første Gang noget røre sig 
nede paa Jorden, noget, der viste, 
at den ikke var en død Klode, som 
var stivnet midt i sin smilende for- 
aarsgrønne og lyseblaa Skønhed. 
Det var den store Dampfærge med 
sit hvide Kølvand. Den saa ud som 
et lille graat Insekt, der trak en 
tynd, sølvskinnende Hale efter sig 
hen over det stille Vand. 

Efterhaanden blev Passiaren ge-
mytlig. Jeg skrev : „Lad os blive 
heroppe. Her er meget smukkere 
end nede paa Jorden." Og Flyve-
ren svarede : »Indtil nu er Ingen 
blevet heroppe." 

Omsider skulde vi saa lande, og 
jeg huskede, at jeg havde hørt no- 
get om „Luftsyge" med Opkastnin- 
ger, der meldte sig ved Landingen. 

Naa 	det kan jo ikke nægtes, 
at det var noget vanskeligt at hitte 
Rede i, om vi havde Hovedet opad 
eller nedad. Saa jeg op mod Him-
len, var den grønne Jord med de 
hvide Huse, som jeg begyndte at 
kunne skelne, deroppe oven over 
mig; og saa jeg nedad, var der 
blaat 'og hvidt og ,Skyer. I det ene 
øjeblik vippede Maskinen sidelængs, 
og det saa ud, som den baskede 
vildt med de lange sorte Vinger, 
og i det næste drejede den rasende 
rundt om sig selv som en løbsk 
Karrusel. Snart syntes jeg, at vi 
dalede, og snart, at vi steg. Moto-
ren sydede som en Heksekedel, og 
Farten var saa voldsom, at jeg hver-
ken kunde finde Flyveren foran 

mig eller bagved. 
— Var det Glideflugt ? spurgte 

jeg, da vi var sprunget ud af Ma-
skinen, som tit allersidst satte sig 
saa let og elegant som en Due 
paa Odenses grønne Flyveplads. 

— Nej, sagde han leende og ry-
stede min Haand i et kraftigt Tryk 
— det var Deres Flyverdaab med 
Spiraler og et Par andre smaa Kunst-
stykker. Dem vil vi selvfølgelig al-
drig lave, naar Trafiken er kommet 
i Gang med de elleve Maskiner 
og vi faar rigtige Passagerer. Saa 
lander vi langsomt glidende. Men 
her ved Indvielsen af Fynsruten, 
den første, danske Rute, maatte vi 
da vise Odense, hvad en Sablatnig-
Maskine kan præstere Om nogle 
Dage faar vi en Maskine hertil, 
hvor man kan ligge udstrakt: en 
flyvende Sovekupe.. 

JJamperen gaap.. 

Nu tændes Havnens Lamper. 
Nu gaar den store Damper 
med Kok og Skipper, 

Hund og Lods 
til Søs i Røg og Os. 

Der strømmer Havets Baner. 
Der ligger vilde Svaner 
og drømmer paa det blanke Vand 
i Maanens stille Brand. 

Nu dufter Havnens Hylde 
med Sødme og med Fylde. 
Nu leger Hund og Fiskerbarn 
imellem Baad og Garn. 

Og Sommernatten daler, 
og Flagermus og Svaler, 
de krydser let med Skrig og Sus 
om Baad og Fiskerhus. 

Nu er den store Damper 
saa fjernt med sine Lamper. 
Kun. Pigen staar og ser og ser . . . 
Nu ses den ikke mer. 

Harald Bergstedt. 

Ål 110113011S Historie. 
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Blandt Menneskenes Børn er Dan-
sen et ældgammelt Fænomen ; den 
hørte oprindelig med til den reli-
giøse Kultus, som det iøvrigt endnu 
mange Steder er Tilfældet hos uci-
viliserede Folkeslag. Ved de græske 
Gudefester opførtes en langsom, høj-
tidelig Dans, der ledsagedes af Kor-
sang til Akkompagnement af Fløjte 
og Cymbel. I det hele var Terpsi-
chore i sine tidligste Dage en over-
ordentlig alvorlig Muse. Ved Poesi-
ens højere Udvikling indgik Dansen 
som et Led i den mimiske Kunst 
og dannede med den det første og 
oprindelige Grundlag for den udra-
matiske Kunst, der blomstrede un-
der de store tragiske Forfattere. 

Fra Grækenland kom Dansen til 
Rom og fik her efterhaanden en 
anden Karakter. Nu dansede man 
for Dansens Skyld. Under de store 
Fester optraadte Danserinder og for-
lystede Gæsterne ved deres smidige 
Bøjninger og skønne Former. Og 
som i Rom, saaledes overalt i hele  

det romerske Rige. Det var jo saa-
ledes den af Romerne indsatte Fyr-
ste over Judæa, Herodina, den saa 
skæbnesvangert lod sig besnære af 
sin Datter Salome. 

Ogsaa pantomimiske Danse var 
meget yndede, og der fortælles om 
Dansekunstnere, der gav hele Fore-
stillinger af mytologisk Indhold til 
bedste, idet de ved ustandselig Skif-
ten af Dragt og Maske efterhaanden 
fremstillede alle de optrædende Per-
soner. 

Dansen hørte desuden ikke blot 
hjemme i de private Huse ; ogsaa 
offentligt optraadte Dansere og Dan-
serinder til Forlystelse for Menig-
mand, og Dansen ledsagedes af 
Sang og Instrumenter. Heri ligger 
Spiren til det italienske Folketeater, 
som det i Tidernes Løb udviklede 
sig med sine typiske Personer ; Cas-
sander og Pjerrot, Colombine og 
Harlekin. 

Vor Tids Ballet stammer fra Re-
næssancens Dage, da man genopli-
vede Studier af den gammelromer-
ske Tidsalder. Men Renæssancens 
Ballet blev dog paa sin Vis noget 
ganske nyt, idet den foruden Pan-
tomime og Dans omfattede heade 
Sang og Tale i et ejendommeligt 
Virvar. 

Balletten opfandtes i Italien og 
indførtes af Catherine af Medici i 
Frankrig, hvor den var i høj Yndest 
hos Ludvig XIII og Ludvig XIV. 

Det varede da heller ikke længe 
før den vandt Vej til Norden, hvor 
Christian IV lod den første Ballet 
arrangere i Anledning af en stor 
Hoffest. Siden hørte den med ved 
enhver større Festlighed ved Hoffet, 
indtil den overførtes til Hofteatrets 
regelmæssige Forestillinger, og ef-
ter Oprettelsen af den danske Skue-
plads i 1750 har Balletten været et 
fast, mere eller mindre beundret 
Appendiks til denne. Det var imid-
lertid forlængst gaaet op for Folk, 
at Dans ikke blot var til at se paa 
men selv kunde udøves. Og meget 
langt tilbage i Tiden finder man 
derfor i de forskellige Lande Spor 
af Folkedanse, forskellige efter Fol-
kekarakteren. I Byerne og blandt 
de højere Samfundslag, hvor det 
kosmopolitiske Moment gjorde sig 
mere gældende, udviklede der sig 
en Fællestype for Dansen. Her var 
det særlig Italienere og Franskmænd, 
der var de Toneangivende. 

Oprindelig var Dansen højtidelig; 
man bevægede sig i sirlige Skridt 
og langsom Takt, men efterhaanden 
blev Bevægelserne livligere og Tem-
poet hurtigere. Særlig i Renæssan-
cetiden med dens friere Syn og 
stærke Trang til Glæde fik Dansen 
mere Fart. Hidtil havde man dan-
set Kontradanse, i hvilke Parrene 
med dybe Komplimenter bevægede 
sig mod hverandre og omkring hver-
andre i forskellige Grupperinger. I 
det 16. Aarhundrede indførtes saa 
Runddansen, hvor man danser to 
og to; den kom fra Polen og bredte 
sig hurtigt over hele Vesteuropa 
bidrog til at give Dansen et nyt 
Præg af Liv. 



Ogsaa i Norden var der fra gam-
mel Tid Sammenhæng mellem Kor-
sang og Dans. Ved festlige Sam-
menkomster sang man de gamle 
Kæmpeviser, og hyppig tjente denne 
Musik som Akkompagnement til en 
Slags Polonæse- eller kædelignende 
Dans, der indeholdt forskellige Ture, 
Paa sit Erobringstog gennem Europa 
naaede Runddansen ogsaa Norden 
og blev snart almindelig ved Bryl-
lupper og større Fester, hvor Ung-
dommen samledes. 

Man kunde danse langsomt og 
adstadigt, men efterhaanden som 
Stemningen steg, blev Dansen gerne 
livligere. Man finder derfor ogsaa 
adskillige Straffebestemmelser for 
altfor voldsom Dans. Man har fra 
Slutningen af det 16. Aarhundrede 
flere faktiske Eksempler paa, at 
Kvinder er blevet danset ihjel. Det 
var derfor velbeføjet, naar „Alle kri-
stelige og dydige Jomfruers Æres-
krans" opfordrer til at gøre „en kort 
og tugtig Dans". 

Siden hine Dage har Dansen ved- 
blevet at være en af Ungdommens 
kæreste Forlystelser, og Baller at 
være den gængse Form for Selska-
belighed, hvor de unge deltager. 

Mens de forskellige Landes Natio- 
naldanse hører Landbefolkningen til 
og i vore Dage trods al kunstig 
Understøttelse vistnok desværre bli-
ver sjældnere og sjældnere, har den 
selskabelige Dans, der hører hjem-
me i og udgaar fra Byerne, et no-
genlunde ensartet Præg overalt. 
Saaledes er de Danse, der alminde-
ligvis bruges, om end vekslende 
efter Tidens Mode, saa nogenlunde 
de samme i de forskellige Lande. 

I vore Bedsteforældres Dage dan- 
sede man den spanske Fandango, 
Bøhmerdans og Engelskdans; senere 
blev Valsen Hoveddansen. Valsen 
er af østrigsk Herkomst, og endnu 
den Dag i Dag er det Wienerkom-
ponisterne, til hvis indsmigrende 
Toner de unge helst lader sig vugge 
i Valsens Takt. Polka skriver sig 
fra Begyndelsen af forrige Aarhun-
drede og er af bøhmisk Oprindelse. 
Menuetten er fransk og daterer sig 
fra Ludvig XIV.s Tid. Francaisen, 
der ogsaa er fransk, er derimod 
yngre og havde sin Glansperiode i 
Paris omkring Midten af forrige 
Aarhundrede, hvor den hørte hjem-
me i Tuileriernes bonede Sale og 
— med lidt forandret Tempo -
gav „Bal habile"s Dansende Anled-
ning til meget vellykkede Cancan-
trin. 

Og ustandseligt dukker ny Danse 
op og forsvinder igen. 

„V. D." 

Et alvorligt Varsko! 
—§— 

Europas Stabelplads — Amerikas 
Udfaldsport mod Østersøen — Nord-
europas Stormagasin I 

Hvor mange pragtfuldt klingende 
Betegnelser har den københavnske 
Presse ikke i den sidste Tid hæftet 
paa Hovedstaden til Fryd for dens 
smigrede Indbyggere og til Beærelse 
for det ganske Land. 

Mr. Swensson, der fandt vore le-
dige Havnkajer og vore tomme Pak-
huse vel egnede til Oplagring af 
amerikanske Varer, blev modtaget 
med Fanfarer, som var han selve 
Danmarks uegennyttige Rednings-
mand. Disse laagede Begreber „Sta-
belplads" o. 1. blev for os naive 
Danske som et Fata Morgana, der 
bragte os Tusindaarsriget 'nærmere. 

Men der er enkelte, der ser mere 
nøgternt paa det hele, og som ser 
om bag Fraserne og de klingende 
Ord. Og disse Folk set med dyb 
Bekymring Danmarks økonomiske 
Fremtid i Møde. ' 

„Amerika begynder en mægtig 
Finansoffensiv", jublede forleden et 
københavnsk Blad, øjensynlig fyldt 
af Stolthed over den pragtfulde. Rolle,  

der var tiltænkt Danmark paa Ver-
densskuepladsen. 

Tænk, Amerikanerne, der med 
saa smigrende Opmærksomhed havde 
heftet deres Øjne paa Danmark, 
vilde endogsaa anlægge en Bank i 
København. Hvilken Ære 1 

Man fristes unegtelig til at spørge, 
om de, der skriver disse Lovsange 
til den Stormagt, der viser os den 
Hæder at „aabne en Offensiv" mod 
os, da slet ikke tænker paa, hvad 
det er, de falder i Begejstring over. 

Tror nogen mon, at det er for 
vore kønne, danske Øjnes Skyld, 
at Amerika beærer os med sit -
ret kraftige — Kurmageri? Nej, det 
er næppe et Inklinationsparti, der 
tilsigtes — langt snarere et Penge-
giftermaal. 

Hvorfor overvælder Amerika -
og England med forøvrigt — det 
lille Danmark med „Kærlighedsga-
ver" i Form af dyre Luksusvarer, 
Automobiler, kostbare Stoffer, Ædel-
stene, Musikinstrumenter og Fabriks-
varer af enhver Art, samtidig med, 
at der holdes igen paa Raastoffer 
— ikke mindst Nødvendighedsartik-
ler for Landbruget saasom Gødnings-
stoffer, Foderkager og Majs? Mon 
det er til v o r private Fordel, at vi 
ved Amerikas Eksportpolitik saa 
godt som udelukkes fra at udføre 
Landbrugsprodukter til England -
tidligere vort Lands Hovedindtægts-
kilde — medens amerikansk Flæsk 
i lange Baner afskibes til de briti-
ske Øer? Mon vi spinder Silke ved 
at sende vore Penge ud af Landet 
for amerikanske Luksusvarer, naar 
vi ikke er i Stand til til Gengæld 
at opretholde den nødtørftigste Eks-
port her fra Landet ? En Købmand, 
som bare køber og forbruger, men 
aldrig sælger;  ender med at gaa 
fallit. Og der gives dem, som me-
ner, at Danmark ikke vil være saa 
længe om at naa dette kritiske 
Punkt. 

Dansk Arbejde har sagt det 
før, og vi maa gentage det. A m e-
rika er Øjeblikkets store 
F a r e. Vor Frihavn er bleven en 
Oplagsplads for amerikanske Varer, 
og amerikanske Forretningsfolk va-
retager hele Transiten. Tjener Dan-
mark andet end netop Pakhuslejen 
og en Smule Arbejdsløn for Los-
ning og Ladning? Det danske Sam-
fund mærker i hvert Fald intet til 
den amerikanske Guldflod. 

Det var Hr. Madsen-Mygdal, som 
i sin Tid talte saa foragteligt om 
Hjemmemarkedet for det danske 
Landbrug. Vi vil ikke haabe det, 
men den Dag kan  komme, da det 
Marked er det eneste, der staar vort 
Landbrug aabent — hvis d e t da 
ikke ogsaa er overfyldt med ameri-
kansk Smør og Flæsk. Da faar vi 
til Gavns Velsignelserne ved den 
amerikanske „Offensiv" at føle. 

Vi nævnede før Luksusvarerne 
fra Amerika. 

Ja, det er vist særlig i Luksu s-
for b ru g e t, at Tampen i Øjeblik-
ket brænder. 

Vi er maaske i Øjeblikket ikke 
selv Herrer over, hvor meget vi kan 
udføre. Men hvad der i nogen Grad 
ligger i vor egen Haand, er hvor 
meget vi vil indfør e. 

Selvfølgelig skal vi have de Raa-
stoffer, vi kan faa, men det er paa 
de I ær d i g e udenlandske Varer, 
vi skal spare. Og her kan vi gen-
nemføre en virksom Sparsommelig-
bed ved at indskrænke vort Luksus-
forbrug, en Foranstaltning, der hel-
ler ikke i andre Henseender vil virke 
skadelig paa Folkesundheden, 

I en fornuftig Artikel om „den 
gale Balance" skrev „Jyllandsposten" 
forleden : 

Enhver kan fra sin By og sin 
Egn nævne Snese af Eksempler 
paa den moderne og meget smitte-
farlige Sygdom, der optræder under 
Navnet „at følge med", og man 
kan heller ikke være blind for, at 
den for Tiden raser meget værre  

end den spanske. Fra Amerika og 
Tyskland er der i de sidste Maane-
der indført et Utal af Automobiler, 
der allerede. gør Gader og Veje 
usikre og forpester Luften for den 
store Befolkning, som er henvist 
til at bruge Apostlenes Heste. Og 
i Automobilernes Kølvand følger 
Luksus i mangeartede Fremtoninger, 
De handlende kan ganske roligt 
indføre alle de Luksusvarer, den 
knappe Tonnage er i Stand til at 
slæbe hjem, og tage Fantasipriser 
for dem — der er altid Købere. 

Det er paa Tide at reabe Var-
sko over for denne Udvikling, saa 
vist som den er en Fare for hele 
vor nationale Økonomi. Og her 
nytter det ikke at appellere til den 
enkeltes Følelse og Forstand. Skal 
Udviklingen bremses, maa Staten 
besørge det. 

Det er forstaaeligt, at de allierede 
først og fremmest aabner for Luk-
susvarer. De har Erfaring for, at 
Krigen har været den store Værdi-
ødelægger, og at den kommende 
Tid ikke er til overflødig Luksus, 
men vil kræve anspændt Arbejde 
og Produktion for at genopbygge, 
hvad der er ødelagt. Derfor sælger 
de Luksusvarer til høje Priser til 
de nevtrale, der vil betale. Man 
handler ud fra den Forudsætning, 
at de nevtrale skal bære deres 
Del af Krigens Omkostninger, en 
Forudsætning, som de • nevtrale, der 
har villet bruge deres Øjne, forlængst 
maa have været indforstaaet med. 
Netop. derfor er det en dansk Rege-
rings Pligt at holde igen. De tom-
me Lagre skal fyldes igen, og In-
dustrien maa have Raastoffer. For 
saadanne Varer er man nødt til at 
betale den Pris, der forlanges, selv 
om den ogsaa dækker en Krigsskat. 
Men for enhver Luksusvare er 
det en frivillig Sag. Og da hele 
Nationen er stærkt interesseret i, at 
vor Betalingsbalance ikke forringes 
i den Grad, at vi bliver økonomisk 
afhængige af Udlandet, er det Re-
geringens simple Pligt at begrænse 
Indførslen af overflødige Luksusva-
rer. 

Hvorvidt den Foranstaltning, som 
„Jyllandsposten" foreslaar : at paa-
lægge de indførte Varer en forsvar-
lid Luksusskat, er den rette Vej, 
faar staa hen. Vi skal hverken tage 
Standpunkt for eller imod en saa-
dan Beskatning. Vor Opgave er det 
at pege paa sten Fare, der truer 
hele vort økonomiske Liv ved den 
„Lad-staa-til"-Aand, der i Øjeblikket 
præger vort Samfundsliv saavel som 
vor private Færden. 

En Fortsættelse af den Udvikling, 
der har taget Fart i Løbet af det 
sidste halve Aar, vil uvægerligt in-
den ret længe bringe Danmark til 
Betlerstaven. 

Smaa Digte. 
Af Agnost u s. 

Sen Vaar' 
Vaaren med dens Myrden 

og dens Voxen gaar paa Hæld 
og dens vege Ungdomsdrømme 

brister. 
— Og vi mærker pludselig, 

en sen og stille Kvæld, 
at vi er ved at blive Pessimister. 

Somren nærmer sig, dens Kamp 
og Hede stunder til, 

Somren med de tunge 
modne Vipper. 

— Og vi mærker nu først, 
hvor vi f6r i Vaaren vild, 

nu da Vaarens skønne 
Drømme glipper. 

Stemning. 
I Vaaren springer frejdigt ud, 
utæmmeligt, det unge Løv, 
en Strøm af Liv, en vældende 
og blinkende Kaskade . . . 

I Høsten drysser, et for et, 
de trætte visne Blade — 

et for et — som Stnaavers 
Efteraarets Smuds og Støv. 
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Aften. 
Alt rinder Solen i Vesten ned 
og Dagens Lystighed stænges. 
Paa Jorden sænker sig 

Nattens Fred. 
Jeg ved ej, hvorfor jeg længes. 

Natten sænker sit mørke Slør 
om Dagens larmende Riger. 
Min Fred med Solen i Vesten dør 
— jeg ved ej, hvorhen jeg higer. 

EI broget Selskt 
—o- 

Schweitz som de landflygtiges Land. 

En Korrespondent til et fransk 
Blad opregner i et Brev fra Geneve 
Navnene paa et stort Antal af ce-
lebre fremmede, som har slaaet sig 
ned i Schweitz, i næsten alle Til-
fælde fordi Modgang paa forskellige 
Omraader har foranlediget dem til 
at vende Hjemlandet Ryggen og 
søge Gæstfrihed i det naturskønne 
Alpeland. Han skriver bl. a.: 

Bayerns Konge har været i sær-
lig Grad hjemsøgte af Ulykken. Ef-
ter Ludvig den Anden, der druknede 
i Starnbergersøen, og Otto d. Før-
ste, r.som endte sine Dage efter en 
langvarig og haabløs Sindssygdom, 
blev Bayerns Trone besat med den 
gamle Ludvig den Tredie, der kort 
efter sin Kroning blev Offer for den 
Verdenskrig, som jo havde hans 
Tronfrasigelse og Landflygtighed til 
Følge. 

Blandt alle de Monarker, der er 
bleven detroniseret og nu lever i 
Minderne om svundne Storheds 
Dage, da de nød Magtens Sødme, 
er han utvivlsomt den, som lever 
mest tilbagetrukket. Denne gamle 
Mand — 74 Aar er han — lever i 
den største Afsondrethed fra Verden 
og gemmer sig i et gammelt Hus, 
en Mellemting mellem et Slot og 
et Kloster, opført paa en Alpetop i 
Kanten af Graubirnden i Zizers. 

Arveprins Rupprecht, den guldbro-
derede Arrn&ører, der drømte om 
at fortrænge selve Kejser Wilhelm 
og indtage hans Plads som Tysk-
lands Kejser, bor ikke hos ham. 
(Drømmen lever muligvis ogsaa kun 
i den franske Korrespondents Fan-
tasi). 

Ekskongen af Bayern lever fuld-
stændig 'som en Eremit, han, der i 
sin Ungdom satte Kræfter ind paa 
at bekæmpe Hohenzollernes Hege-
moni, og som endnu bærer i sin 
Krop en preussisk Geværkugle til 
Minde om den Tid. 

Hvad tænker han paa, denne in-
desluttede Borggreve? Man paastaar, 
at han interesserer sig for Botanik 
og lader spændende Jagtberetninger 
oplæse for sig i de ensomme Timer. 
Han har i sin Tid oplevet de preus-
siske Monarkers voksende Magt og 
Indflydelse. Om den gamle Fyrste-
Eneboer nu vilde bryde sin Tavs- 
hed, hvilke mærkelige Ting vilde 
han da ikke kunne fortælle! Men 
Stilheden i hans Bjærgslot er saa 
dyb som Gravens, og han afventer 
der sine Dages snart tilstundende 
Afslutning. 

I hans Alder kan det falde for-
holdsvis let at resignere. Men de 
andre tyske Fyrster, der har søgt 
Gæstfrihed i Schweitz, har — skri-
ver Korrespondenten — vanskeligere 
ved at forlige sig med deres Skæbne, 
dog næppe saa meget med Tabet 
af en Magt, som de vel knap nok 
ejede andet end af Navn, som med 
Tabet af Titler og Ejendom. 

Schweitz er oversvømmet af Kon-
ger, Højheder, Storhertuger og Smaa- 
fyrster, men ogsaa af en Mængde 
andre navnkundige Personer, Folk 
fra alle Lande, som er blevet Vrag 
under Krigen og er drevet did til 
det lille forholdsvis fredelige Land. 

I Geneve, i Lausanne, i Bern, i 
rich, kort sagt i hele Schweitz, niø-
der man dem. Næsten i Stimer træn-
ges disse hjemløse i Hotellernes 
Vestibuler. 

Og Ankomsten af ny, celebre Gæ-
ster bebudes stadig. Den ene Dag 
er det Hindenburg, den anden Dag 
Tirpitz, I Glarus er det Fyrst Win-
dischgratz, der gjorde sit bedstefor 
paa en passende Tid at frigøre ØSt-
rig fra Forbundet med Tyskland. I 
Ztirich er det Andrassy, i Luzern 
Vaszonyi, Wiens sidste Haab. 

Andre • farer uophørlig frem og 
tilbage, saaledes Grev Berchtold, 
som under Krigen saa ofte var 
den politiske Scenes Forgrund, skønt 
det viste sig, at han langt fra var 
klar over Rækkevidden af de forskel- 
lige Foreteelser. Det var jo f. Eks. 
ham, der den 23. Juli 1914 ytrede: 
„Denne Ekspedition mod Serbien 
giver mig en hel Del at tænke paa. 
Det bliver en Tur paa mindst seks 
Uger". 

I Schweitz træffer man ogsaa Ba-
ron Musulin, tidligere Ambassadør 
i Bern. Det var ham, som sammen 
med Grev Hoyos redigerede Østrigs 
historiske Ultimatum. I Virkelighe- 
den var han dog kun en gatloneret 
Renskriver af Dokumentet. Han holdt 
Pennen, men de, der dikterede, var 
Grev Tisza, Berchtold og von Høt-
zendorff — den eneste, som appo-
nerede, var Grev Sturghk, der siden 
er bleven myrdet. 

Dersom alle de Mænd, der nu 
vandrer omkring, tavse og melan- 
kolske, ved de schweitziske Søers 
Bredder eller i Alpelandene, vilde 
aabne Læberne og fortælle lidt om, 
hvad de har set og hørt, vilde paa 
en Gang et blændende Lys flænge 
det tragiske Mørke, i hvilket mange 
betydningSfulde historiske Hændel-
ser endnu er indsvøbt. 

Omkring disse Konger, disse for-
henværende Statsmænd og andre 
store Herter, som har mistet deres 
Forgyldning, sværmer en Mængde 
audre Figurer, der omgiver sig.  med 
en vis Hemmelighedsfuldhed og gør 
sig vigtige, idet de giver sig ud 
for at arbejde for mere eller mindre 
fingerede Magtinteresser. De udgør 
et Kaos af Halvkonspiratører, Pseu-
domissarier og Underagenter. Deres 
Eventyr, ubetydelige og dog ofte 
overraskende, vil kunne give Roman-
forfatterne Stof til mange Romaner. 
Det er klart, at mange af dem gør 
Polititjeneste, men de fleste af dem 
er kun Marionetter, som er sat i 
Gang af andre Marionetter. 

Men der maa nøje skelnes mel-
lem disse ubetydelige Personer og 
en lille Skare meget virksomme og 
meget farlige Folk, der ganske af-
gjort er Udsendinge for Bolschevis-
men. I Schweitz findes en hele Stab 
af Repræsentanter for Lenin og Bela 
Kun, som arbejder paa at sprede 
Bolschevismen ikke alene i hele 
det civiliserede Europa, men ogsaa 
i Amerika, Afrika og Asien. 

Ikke oi alene — 
Til Elna. 

Ikke vi alene, Elna - 
ogsaa andre Slægter lever 
Ogsaa vi skal dø 
som andre. 
Vi er kun to Stjærneskud, 
hvis Baner sammen drog. 
I det store Tog 
af Stjærner skal vi vandre. 
Mange, mange Stjærner 

staar paa Himlen ; 
vi to, Elna, er kun to af Vrimlen. 

Ikke vi alene, Elna — 
Andre Slægter lever, 
andre Slægter aander. 
Andre har de samme Glæder 
og de samme Vaander. 
Vi er kun to Blomster, der af blide 
Skæbner for en Stund fik Lev 
at voxe Side om Side. 
Mange, mange Blomster 
gror i Livets Enge 
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Hamoes Haarkultus  
fjerner Skæl, styrker Haaret. ' 

J. B. Larsen. 
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Pulveris. Soda 
og 

Krystalsoda 
sælges a 10 øre Halvkilo. 

Ren brun Oliesæbe 
do. grøn Oliesæbe 

Det gode Ludpulver 
sælges i 

Nordladels ilaildelsims 
Fleekaarter 

hele Ærter 
brune Bønner 

Klipfisk 

Allinge Kolonial & 
,Produktforretning. 

Ligkister og Møbler. 
anbefales. 

Mollusker Slledkoriorrellliq 
Telf. Kl. n 13, 	1.4. Pihl. 

Kotøjr 
Tøjrepæle, Oer, Esser, 
Fjederhager, Løgner, 

Grimer 
anbefaler 

Allinge Kolonial- & Produktforretning, 

Bestil 

„Bornholmernes 
Fesimarsch" 

Bor findes i alle musikalske 

Hjem, 

Pris 1 Kr. 50 Øre. 

Bestilles i enhver Boghandel 

eller direkte hos 

Hj ort-Ipsen, Allinge. 
_J 

og i Skæbnens Veje 
kan ingen, ingen trænge. 

Ikke vi alene, Elna - 
Andre steg og døde. 
Ogsaa vi skal dø - 
løftes højt og slettes 
som Bølger i en Sø. 
Vi er kun to Bølger, 
der fik Lov at glide 
over Livets store Hav 
Side om Side. 
Mange, mange Bølger glider 
over Havets Øde. 
De skal glide — ogsaa 
naar du og jeg er døde. 

Chr. Stub Jørgensen. 

Olsker. 
Kommuneskatten for Iste 

Halvaar 1919-20 bedes indbetalt 
og modtages paa Brøddegaard samt 
ved Mejerierne „Humledal" og „Kaj-
bjerggaard"s Udbetalinger i Ju n i 
Maaned. 

Sogneraadet. 

Flink ung Pige 
kan til Iste Juli faa Plads ved ind-
vendig Gerning paa 

Bondegaard i Rutsker. 
God Løn og familiær Stilling. 

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

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

J. Johansens 
Skrtedderforretning,Allinge 

Telefon 137. 

En flink Pige 
kan til Iste Juli faa en god Plads 
paa Skovgaard pr. Allinge. 

Telefon 102. 	C. Hjorth. 

eller ældre Mand, som vil malke 
og passe nogle faa Køer, kan faa 
Plads straks eller lidt senere paa 
Skovgaard pr. Allinge. 

Telefon 102. 	C. Hjorth. 

Rø. 
Det Beboerne tildelte Brænde 

kan faas udleveret ved Henvendelse 
til Gdr. Krøyer, Kroggaard, 

Sogneraadet. 

Kløverhø, 
Tilbud paa Levering af ca. 4000 

kg godt Rødkløver- eller Lucernehø 
samt billigste Pris for leveret ved 
Værkets Stald udbedes. 

Hammerens Granitværk. 

Guilsljeuesler og klor. 
Søndag den 22. Juni 

St. Ols Kirke Kl. 10, Skr. 91/2 
Allinge Kirke Kl. 2. 
Mandag fælles Symøde for begge 

Sogn i Olsker Kl. 21./2. Samme 
Dag Ungdomsafdelingen. 

Tirsdag K. F. U. K. 
Onsdag Samfundsmøde 
Torsdag Gudstjeneste for Blaa Kors 

Sag i Allinge Kirke Kl. 71/2 af 
Pastor Nørreslet, København. 

Nordlandels 
Aulowohilselskah 
anbefaler sig med Kørsel 

over hele øen. 

Henvendelse til Telefon Allinge 3 
og Sandvig 12 og 13. 

Sygevat 
og 

Gazebind 
er hjemkommen. 

meget billig og færdig til at opstille 

AIlinge Kolonial- & Produktforretning. 

Prima 

Bord margarine 
Ren amerikansk Fedt 

anbefaler 

Allinge Kolonial & Produktforretning 

Mergel og iiIrmfillitill 
kan faas i Abildgaards Mose. Tørv 
efter Anvisning af Brændselsnævnet. 

Konrad Nielsen. 
Tlf. Allinge 103. 

galyalliserel Trudifr, 
alle Bredder og Maskevidder haves 
paa Lager. 

Allinge Kolonial- & Produktforretning, 

Havemøbler 
staar nu færdige til Levering. 

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

Hjemmefarvning 
Diverse Farver -- saavel til Uld 

som Silke anbefaler 

Allinge Kolonial- og Produktforretning 

Boble Sort llninror 
11/4"— 11/2" — 2 "— 21/s"— 3"— 4" 

Lagrede cementerede Mufferor 
4" — 6" — 9" 

Glasserede Lerkrybber 
til Ko- og Svinefolde — er paa La-
ger og sælges til allerlaveste Pris. 

'Kids og Bifluit 
uden Kort 

fra 

Allinge Kolonial & Produktforretning 

Friskbrudio 	Nr, I 
Haardtbrændte do, til Ajlebeholdere 

Aldeles frisk 

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

Nordludels Iludelshas, 

Tapeter. 
Stort Udvalg. — Billige Priser. 

Tapetklister. 
Allinge Kolonial- & Produktforretning, 

Stra4atte 
i alle baroner anbefaler 

9torNanhe0 
~betajO. 

Prima Hvedemel, 
Bagepulver 
Citronessents 
11Iandelessents 
Vanilieessents 
Vanilietabletter 
Vaniliesukker 
Vaniliestænger 
Kardemomme 
sode Handler 
bittre do. 
Rosiner 

Allinge Kolonial-, og 

Blandsæd 
Bonauldsfrok ager 

Klid 
Svinemel og Melassefoder 

udleveres ,mod Rekvisitionssedler. 

Allinge Kolonial- & 
. Produktforretning. 

Hasle Illldkoriorrellliq. 
Aljetønder og Saltekar 

samt al Slags Bødkerarbejde haves 
paa Lager. Reparationer udføres. 

C. Aakerlund, 
Telefon Hasle 105. 

Tobak 
C. W. Obels bekendte Mærker 

anbefales fra 

Allinge Kolonial og Produktforretning 

Aromatisk 

IVIz3LitsiEtrt 
til Hjemmebrygning er hjemkommet 

Prisen nedsat. 

J. B. Larsen. 

By- og Herredsfuldmægtig 

(Idum bro d, klo, 
træffes paa Raadhuset i Allinge 
hver Mandag efter KI. 10 Form, og 
i Klemensker Kro hver Fredag 
fra 2-5 Eftm. 

Kalkbrænderiet 
ved Allinge med Beboelse og tilhø-
rende Jordlod er til Salg. 

Ris, Sago, 
Rismel, Sagomel, 

Kartoffelmel, Majsmel, 
Abrikoser, Blommer, 

smaa og store Rosiner. 

Allinge Kolonial- 
Produktforretning 

Ell lille 111{rudishme 
3 Led 

sælges til halv Pris. 

Nordlandets hilflelshlls 
Prima dansk og engelsk 

Mar)elie-Sabe 
Blød Sø2be 

Soda, Blegsoda, Ludpulver 
Risstivelse, 

Skurepulver 

Allinge Kolonial & Produktforretning 

Vi har en ekstra god Kvalitet 

barlig og holdbar guiviorilis, 
som sælges i medbragte Flasker 
eller Dunke til laveste Pris. 

Nordlandels flolldeishlls 

Tagpap og Som 
Billigste Dagspris. 

K[110[1d- og Prodttkiforrotoill 

Overrelssagl llojosoll-Koolood 
Set, Mortensgade 17, Rønne, Telf. 22 
(tidli. Fuldm. ved Byfogedkontoret i 

Hasle). 
Kontordag i Allinge Mandag 

do. i Klemens (Kroen):Tirsdag Eft. 

Bonevoks 

Allioge i(olooil og Produktforretning, 

Koste 
af Revling og Piasava 

anbefaler 

Allinge kolonial- og 
Produktforretning. 

~ADc 111 
Japan Møbel Politur 

anbefales. 

ffl3. 2C1//,4211,, 

Ell hi hyggel Ludaller, 
blaat Indtræk, gode Patentaksler - 
sælges. 

Haus, 
Frederiksvej 33, Kbh. F. 

Damekraver 
i elegante Nyheder. 

Nordindels lludelshus 

En brugt Cykle 
med Frihjul og nyt Gummi samt 
et godt Bord sælges billigt ved Hen-
vendelse til Enevoldsen, Rutsker. 

Xaffe, Te, 
Chokolde Og Cacao 

Billigste Dagspriser fra 

Allinge Kolonial- og 
Produktforretning. 

Hotel Allinge. 

KONCERT 
hver Eftermiddag og Aften 

Aflæg Haven et Besøg. 

Ki5dboller 
store og smaa. 

Frikadeller i Skysovce. 
~karbonade 

Forloren Skilpadde 
Boller i Selleri 

Bajerske Polser 
i hele og halvkg Daaser anbefales 
til betydelig nedsat Pris. 

J. B. Larsen. 
De averterende 

anmodes om at indlevere deres An-
noncer inden Torsdag. Smaa Aver-
tissementer kunne dog som Regel 
medtages indtil Torsdag Middag. 

Nyheder. 
Et Parti tildmousseline, 
Crepon m. nr. er hjemkommen 
og sælges til rimelige Priser. 

Nordludels lindelshos. 
Bomuldsgarn, 

Hækle- og Brodergarn 
er paa Lager i alle Numre. 

Nordlandets Handelshus. 

Prima 

Taglak og Tagtjære 
samt Tjærekoste anbefales fra 

Inge filard- 

Ekstra Tilbud. 
Et Parti prima fintraadet 

engelsk Medium i 85 cm. Br. 
sælges saa længe Lager haves for 

1,70 pr. m. 

Nordludeis lialeishils 

Lagendowlas 
i mange Kvaliteter 

billigst i 

Nordlalldels Hillidelshils. 
Blandet Frugtsaft 

Hindbærsaft 
Hyldebærsaft 
Jordbærsaft 
Kirsebærsaft 
Ribssaft 
Sol hærsaft 

Allinge Kolonial-
og Produktforretning. 

Kaalrabi 
Bangholm og Øster Sundow 

Allinge Kolonial- & 
Produktforretning. 

Konfirm. Dreng I 	Nordilllldols Iludelshils. 

J. B. Larsen. 	Produktforretning. 

	  Malerfernis, Gulvfernis, Linolie 
samt Farver til Olie og Kalk 

anbefales fra 



Ideal Roehakke uden Kile 
Blade af Knivstaal — alle Størrelser, 

Blodstobte Halse — med Garanti. Leb6mme, Høstleer, 
Rostriver, Træskovle, Staalskovle, Staalspader. 

Alle disse Redskaber sælges meget billig i 

Nordlandets liandelshus. 

Vi har endnu et Restparti af 
Kotojr, Grimer, Næsegrimer, Grimeskafter, Tøjrepæle, 

Store Ringe, Fjederhager og Nødled og der kan gøres en god 
Handel herom i 

Nordlandets Handelshus. 

Vi har rigelig Lager af 

Havregryn i løs Vægt. Valsede Byggryn. 
Grove og fine Byggryn, ekstra Flormel 

af aldeles prima Kvalitet. 

Nordlandets Handelshus. 

Den bedste Taglak for Paplage 
sælges i hele, halve og kvart Tønder samt Spandevis — og den billig-
ste Pris er i 

Nordlandets Handelshus. 

Værktøj 
og Haveredskaber 

Stort Udvalg. Billige Priser 

Allinge Kolonial Si Produktforretning 

Nye Sendinger. Frit Salg. 
Valsede Horfrokager og frisk Soyaskraa for Fedekalve. 

Valsede 55 pCt. Jordnodkager 
Do. 44 pet. Bomuldsfrokager 

Grove Hvedeklid. Billigste Dagspris pr. kontant i 

Nordlandets Handelshus. 

kål Deres Tryksager i Allinge Bogtrykkeri 
Regninger, Meddelelser, Fragtbreve, Brevpapir, Konvolutter. 

, 	
• W I 

r...4' 
W, •   

fiorpholms Marvintlihriks 
VEGETABIL. 

• 

/VIARGARINE 
er anerkendt som den bedste, 
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Faas hos alle Handlende. 
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Bygningsartikler. 
Brædder Planker Tømmer 

Tagpap, Søm og Spiger, Støbegods 

Cement, hydraulisk Kalk 
anbefaler 

Allinge Kolonial & Produktforretning 
Brødrene Anke.E.....,...(9 

Ls  Jernstøberi & Maskinfabrik 

Kul haves stadig paa Lager ved Levke.. Pris 4,50-5,50 hl. e 

Telefon 2. 	Hasle 	Telefon 2. 

Køkkenrekvisitter 
faas hos 

Allinge Kolonial- & Produktforretniw. 

Prima krydret Svinefedt til Spisebrug Kr. 2,10 

Prima rent arnk, 	do. 	til Stegebrug — 2,00 

Bornholmsk Vegatabil Margarine 	— 1,35 

Otto Mønsteds Oma 	 — 1,35 

alle Priser pr. 1/2  kg. — Hver Dag nye Sen- 

dinger, derfor absolut friske Varer. Sælges i sniaa 

Bøtter og i løs Vægt. Prisen er den samme. 

Nord landets Handelshus. 

Skovle e)g Spader 
sælges billigt hos 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

01:13131erfuge. 
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Nu svirrer de lette 
bevingede Sværmere 

rundt i en sommerlig Luft. 
Jeg synes de bringer mig 

Fortiden nærmere 
— Minderne bærer dens Duft. 
Jeg mindes en Sommer, 

som længst jeg saa drage 
i Mulmet forbi mig — forbi, 
med Solskin og Sang 

og med glidende Dage 
og Bølgernes blaa 

De Dag; hvor staar de 
for Sindet dog tydelig. 

Aa hvor jeg husker dem godt ! 
Den Sommerfugl minder 

mit Sind orti en nydelig 
attenaars Pige i Blaat 
og om hendes yndige 

sejstenaars Søster, 
der klædte sig frejdigt i Rødt, 
mens Sommeren modned 

de spirende Bryster 
og fyldte dem pigelig sødt. 

Hvis Meta var sød, 
saa var Ragna bedaarende. 

Hvem troed da ej at se 
i hende en Kvinde, der - 

trodsende. Aarene — 
evig blev Ungdommens 
Alene det Under at se hende smile, 
den Lykke at se hende W! 
— Men Dagene rinder 

og Aarene ile 
— og ingen ved hvad der skal ske. 

For hende var Kærlighed 
ene bestemmende. 

Husker du, da Klokken tre 
om Eftermiddagen vi helt 

selvforglemmende 
kyssedes i en Allé . . .? 
Ak, Ragna, du husker 

det næppe — for Tiden 
har slettet den Ungdoms-Bedrift. 
Det er jo saa længe — 

saa mange Aar siden - 
- — og nu er du lykkelig gift! 

Og Meta (den tossede Tøs !) 
hun har vovet sig 

kækt ud 1 Verden saa trist. 
Forleden jeg hørte 

hun havde forlovet sig 
med en lokal Kontorist. 

Jeg sidder alene og mindes de fagre 
Minutter, mens Timerne gaa 
— og Sommerfugl ser jeg 

ved Sommerfugl flagre 
blandt Blomsterne — 

røde og blaa ! — 
Chr. Stub Jørgensen. 

Rønne-Allinge Jernbanes 

Køreplan. 
Søgnedage. 

Renne—Sandvig  
Fra Rønne 

Nyker 
Klemensker 

Tein 
- Allinge 

Sandvig 

Sandvig—Ramte 
Sandvig 11— 840 
Alljnge 
Tein 
	 1124 	9 57 

1111 	851 

1142 	922 Rø 	
1205 9475 Klemensker 1220 10= 

Nyker 	
1240 10-Fi Rønne 

Søn- og Helligdage. 
Ranne—Sandvig  

Rønne 
	

845 1235 450 
Nyker 
	904 1254 509 

Klemensker 921 	111 526 
Rø 
Tein 
	939 129 544 

954 144 55`" 
1004 151 609 

Allinge 1010 2= 6T5-  Sandvig 

Sandvier—Weinne 
Fra Sandvig 

Allinge 
	

1048 238 
1040 230 

j058 248 Tein 
1114 304 Rø 
1133 323 Klemensker 

Nyker 
	

1145 335 
Rønne 
	

1205 355 

Udebliver Bladet 
beder vi Læserne henvende sig paa 
Postkontoret, og Fejlen vil hurtigt 
blive rettet. I modsat Fald maa De 
henvende Dem til Bladets Kontor, 
og vi skal da sørge for, at De faar 
det tilsendt. 

Klædevarer. 
EngelSke og danske Klædevarer er paa Lager i righol-

digt Udvalg. 
Klædninger leveres efter Maal med kort Varsel. 

Nordlandets Handelshus. 

Færdige Klædninger, 
Benklæder og Arbejdstøj 

billigst i 

Nordlandets Handelshus. 

Et Parti Twistlærred 
er hjemkommet, saavel i enkelt som dobbelt Bredde. 

En god Vare i 70 cm. Bredde sælges for 1 Kr. m. 

Nordlandets \Handelshus. 

Norlolinel Sporislitel Kjoiellopol 
er hjemkommen i mange smukke Nyheder. 

Ensfarvet Flonel i alle Farver. 

Nordlandets Ilandelshus. 

liordelifis Spare- & tiane asser 
Afdeling i Allinge G 

Kontortid : 10-12 og 2-4. 
Modtager Indskud paa alm. Sparekassevilkaar til en Rente 

af 4 pCt. p. a., paa Folio til 2 pCt. p. a. 

Vær saa god at gøre Bestilling til Efteraaret af 

Kaligødning, Superfosfat, 
Nørresundby Gødningskalk. 

Vi vil sælge denne til allerlaveste Pris. 

Nordlandets Handelshus, 

Stort Udvalg  Billigste Priser 

820 
843 
903 
923 
941 
954 

10—  

630 
653 
713 
733 
751-  
804 
810 

Fra 

Fra 

645 
653 
7()j 
719 
738 
750 
810 


