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„ Nord-Bornholms Ugeblad 
trekkes I et Antal af mindst 1600 Exempl. 
og forsendes gennem Poslycesenet t Allings. 
Sandvig Olsker, Rakker, Re og Kkmensker, 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
har de, største Udbredelse I Nordre Mened 
blker last t ethvert Hjem og egner sig der-
for bedst ,a Avertering. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
optager gerne Bekendtgørelser af enhver Art 
saasom Keb, Salg, Foreningsmeddelelser, 
Efter. eller Af lysninger, Auktioner ete. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
adgaar hver Fredag, kan beseilles paa alle 
Postkontorer samt paa Bladets Kontor og 
kaster I Kr. halvaarlig. 

Jernbaneulykker, 
—§— 

Samtidig med Jernbanenettets Ud-

vikling og paa Grund af de forøgede 

Krav, som denne Udvikling og den 

hurtigere og forøgede Toggang fø-

rer med sig, er naturligvis ogsaa 
de med Jernbanedriften forbundne 
Farer blevne forøgede. 

Ganske vist er det statistisk be-
vist at Sikkerheden for den Rejsende 

er betydelig større end Sikkerheden 

i den almindelige Gadetrafik i vore 
Tiders Storbyer. 

Man har savledes regnet ud, al 
en Person, som daglig tilbagelæg. 

ger 700-800 km med Jernbane, 

maa blive 125 Aet gammel for at 

komme til Skade ved en Jernbane-

ulykke og mindst 700 Aar gammel 

for at omkomme ved en saadan. 
Men desuagtet vækker ethvert nyl 

Ulykkestilfælde en betydelig Op-

mærksomhed paa Grund af del An-

tal Ofre som disse Ulykker i Rege-
len kræver, den materielle Skade, 

de foraarsager, og de ofte uhygge-

lige Biomstændigheder, men kern 

for alt, at der saa otte opstalt; Brand 

I den forulykkede Togstamme. 

Den farligste Form for en Jern-

baneulykke er, hvor to Tog, som 

kører i modsat Retning støder sam-
men. 

EI bemærkelsesværdigt Sammen-

stød al denne Art indtraf i Aaret 
1907 paa den indiske Nordveslbane. 

Begge Lokomotiver rejste sig lodret 
op mod hverandre. Katastrofen kræ-
vede 21 Døde og 8 haardt saarede. 

Den materielle Skade beløb sig til 
250,000 Kr. 

En anden, Form for Sammenstød 

er den her hjemme sørgelig kendte 

Gentofte-Ulykke i 1897. Her blev 
et pan Stationen holdende fuldt be-

sat Tog paakørt bagfra af el indkom-
mende Tog. 

Undertiden sker Ulykken derved, 

at to Tog skal mødes ud for en 
Station, idet det indgaaende Tog 

ved fejlagtigt Sporskilte kommer 
ind paa det besatte Spor. 

Som Eksempel paa en sander! 

Ulykke kan anføres et Sammenstød 
i Courvitie i Frankrig i 1911. Paa 

Stationens ene Spor holdt et Gods-
tog, og et andet Tog rangerede 
tværs over det første Hovedspor for 

al gøre det rudel Hovedspor klar 

k 
Ill et Persontog der holdt lige uden 

for Stationen. Medens denne Ran-
gering foregik, kørte el Eksprestog 

i fuld,Fart, 86 km i Timen ind paa 

det første Hovedspor, og et Sammen-
stød blev Følgen, hvorved 12 Men-
[æsker mistede Livet og 15 saare-

des haardt. Netop som denne Ulykke 
indtraf, kom det ovennævnte Tog 
kørende ind paa Stationen og var 

paa et hængende Haar lige ved at 
køre ind i Resterne af det forulyk-

kede Tog. 

En hel anden Art af Ulykker dan-

ner den som indtraf paa Berliner 
Højbanen i 1908. Her kørte to elek-

triske Tog, begge kørende i samme 

Retning, sammen i en Trekant hvor 
de skulde anvende samme Spor. 
En Vogn i den ene Togstamme ka-

stedes af Sporet og over Banens 
murede Underbygning samt slyn-

gedes ned paa den 10 m lavere 

liggende Gade. 36 Personer døde 

eller blev haardt saarede. Lettere 
Beskadigelser forekom ikke i dette 

Tilfælde. En Vogn blev hængende 
paa Kanten af Banebygningen. 

Man skulde synes at Sammenstød 

var saa godt som utænkelige paa 
dobbeltsporede Jernbaner. Men sar 
danne Kalamiteter indtræffer dog. 

Som Eksempel maa anføres en?Ulyk. 
ke paa Strækningen København — 
Korsør, Et paa Stationen indgaaende 
Godstog afsporedes, og medens del 

endnu var i Bevægelse, stødte del 

sammen med et Stationen paiserende 

Godstog, som lob pan et andet 

Spor. Den materielle Skade var id 
stor, ligesom Traliken Inrityrredea 

betydeligt. Ingen Mennesker k0111 

til Skade. 
Pan Endestationer Indtræffer al og 

til ret typiske Ulykker, idet et Tog 

kan løbe ud over Slophomme o. I. 

Som Eksempel herpes kan nævnes 

et Tilfælde, som indtraf pan Gere 

de Montparnasse i Paris 1895. Lo-

komotivet kørte over Stopbommen, 

knuste den metertykke Betonstopper 
og havnede paa den 10 m dybere 

liggende GacW. Toget standsede ved 

Randen af Afgrunden, og ingen Rej-

sende kom til Skade. Lokomotivet 

knuste en Bladkiosk og ihjelslog 

Kioskdamen. 

En større Ulykke af samme Art 
indtraf i 1905 i Sønderborg. Et blan-

det Tog kørte her ud over et Blind-

spor og styrtede ned fra den 5 m 

høje Banevold. Lokomotivet kom 

underst, Tenderen lagde sig oven-

paa, og den nærmest følgende Vogn, 
en kombineret Post- og Personvogn, 
kørte op paa Tenderen. Lokomotiv-

føreren blev slaaet ihjel, Fyrbøde-
ren haardt kvæstet, og den materi-

elle Skade beløb sig til 30,000 Kr. 

Sluttelig kan Togulykker indtræffe 
ved Afsporingen. Toget hviler paa 

sine Hjul løst paa Sporet og holdes 
kun i Lejet af de 2-3 cm høje 
Hjulkanter paa Hjulets Inderside. 
Undertiden kan fijulkransens. Tryk 
mod Skinnen blive saa stærk, at 
Hjulet hopper over Skinnekanten. 

Sandavne Ulykker indtræffer me-
get otte. Verein Deu.scher Eisers-

, bahnverwaltangen anslaar dem 

t Tyskland til mere end 1000 om 

Aaret. For Amerikas Vedkommende 

er Tallet omtrent det samme. 
En herhjemme mere sjælden Form 

for Afsporing foraarsages ved, at 
Skinnerne pan Grund af Solvarmen 
udvider sig og danner Kurver, som 

ikke kan passeres. 
I Amerika indtraf i Agrene 1902 

—1911 ikke mindre end 172 Afspo-

ringer af denne Aarsag. De fleste 

havde dog mindre alvorlig Karakter. 

Her i Landet indtraf i 1913 den 

kendte Bramminge-Ulykke af denne 
Aarsag, hvorved en Afsporing tand( 
Sted og 15 Personer mistede Livet, 

medens 20 Personer blev haardl 
kvæstede. 

Undertiden foraarsages Afsporing 

derved, af Banelegemet er ender 
Reparation og Toget passerer Stræk-
ningen med for stor Hastighed, hvor-

ved en Katastrofe meget let kan 
indtræffe. I 1911 gik et tysk Eks-
prestog med en Fart af 90 lun i 
Timen ind paa et 'iirovisorisk anlagt 

Spor ved Mellheinis Station. Ten-
deren afsporedes, den nærmest føl-
gende Vogn væltede, den efterføl-
gende Personvogn styrtede ned fra 

Banevolden og de tre derpan føl-

gende Personvogne kunstes. 13 Pert 

soner mistede Livet. 7 blev [mult 
og 26 let savrede. 

Sluttelig kan omtales Jernbane-

tilykker, foranrsagel ved Jordskred, 

nedstyrtede Broer o. I. 

Virkningerne al alle disse forskel-

lige Aller af Ulykker er omtrent 

de samme. Slaget ved Sninmenskr-
det Implanter sig lin den stive Ma. 

%linie og Tenderen Ilt de lettere 

byggede Vogne, og her virker Sla-
gel mell voldsomt. Kraften ved An-

slagel fordeles fin Lokomotivet over 

de efterfølgende Vogne. Presset bli-

ver størst Bærmes! Lokomotivet, thi 

hele Togstammen trykker jo fremad 

mod dette. Kranen aftager grndvis 

for hver Vogn i Toget. 

Virkningen beror jo ogsaa paa, 

hvor Togstammen er svagest. I et 
Tog, som er sammensat af Kupe-

vogne og Gennemgangsvogne, er 

særlig de første mest udsatte. De 

sidstes Sidevægge giver Vognens 

Overbygning en større Styrke, idet 

Kupevognenes Sidevægge er svagere 
paa Grund at de mange Aabninger 

til Kupadørene. 

t....Virkningen af et Sammenstød er 

i Regelen den, al Vognene telesko-

perer, d. v. s. presses sammen i 

Længderetningen eller sprænges ud 

til Siderne. Herved presses Sæderne 
i Vognen mod hverandre. 

En typisk Teleskopering indtraf i 
Preussen i 1905 ved Spreenberg. 

Et Eksprestog for ind f et i modsat 
Retning kørende Persontog. 17 Per-

soner mistede Livet, 14 blev haardt 
kvæstede. Antallet af let saarede 
var meget stort. 

Man har forsøgt at forebygge og 
modarbejde Teleskopering ved at 

bygge Personvognene helt og hol-
dent af Slant. Det er her Amerika, 
der har været Foregangsland, lige-
som der i Amerika siden 1915 kun 
man anvendes sandanno Vogne i 

- Persontog, 

En af de frygteligste og uhygge-
ligste Biomstændigheder ved disse 

Ulykker er, at næsten hvert Sammen-

stød eller Afsporing panfølges al 
Brand i Resterne. Saaledes indtraf 
det ved et Sammenstød pan Stræk-
ningen Lyon—Marseille, at begge 

de kolliderende Vogne umiddelbart 

efter Ulykken stod i Brand. 
Dette medfører, al de Mennesker, 

som den egentlige Ulykke har skaa-

net, ofte bliver Offer for den paa-
følgende Brand, der ikke sjældent 

bliver saa meget mere frygtelig, 
som Slukningshjælp og Sluknings-

vand savnes. Delte er et meget al-

mindeligt Billede ved en saadan 

Katastrofe. 	 .Dg. tslyh." 

August. 
Nu falder Mørket langsomt 

paa store Agres Tavl 
og Vejens Træt og 

Grøftekantens Tidsler, 
de lange, lave Længer og 

Bondegaardens Gavl 
staar qenfærdshvidl. 

Poppelløvet risler. 

Og Skyerne, de ligger 
i Vest som røde Sværd. 

Del Muse Kvæg har lagt sig 
tungt og lytter -

de tørste spinkle Stjener 
har spejlet deres Skær, 

lidt bleget Sølv, i Lnudevejens Pytter. 

Men Aftenbrisens Bølge, 
af krydret Duft bespændt, 

langs Hø f Hæs og.  
Æblehaver flakker. 

Langt borte blev en Lampe 
med et I Mørket tændt, 

en gylden Blomst sprang ud 
paa mørke Bakker. 

De blege Stjerner vokser, 
det store Stjernespil 

en dæmpet Krydsild 
over Himlen sender. 

fallen var det visselig 
værd at være til, 

ifald jeg holdt din Høand 
i mine Hænder. 

Hans Alrlmann. 

Red. af „Kbh, Amts Flkbl." Rud. 

Da m, der f. T. opholder sig i Vang, 

har sendt sit Blad følgende: 

Som merbrev 
fra Bornholm 

Kongen af Vang hedder Olsen, 
ikke Ole, med hvem han bar me-

get tilfælles, men Oluf Olsen. Han 
er min Vært og, f Modsætning til 
saa mange andre Værter, en saare 

flink Mand. Hans borgerlige Stilling 

er Leder af Stenhuggeriet, der be-
skæftiger en Snes Mand. Bestyrer 

at et Landbrug paa ca. 200 Tdr. 
Land og ved Siden heraf ejer han 
det stedlige Silderøgeri, hvorfra min 
Kone hver Dag henter vore traditi-

onelle Frokostsild. Som man vil for-
stal, har vor Far en Del at tage 
Vare. Huset, jeg bebor, er en Ilden, 

hyggelig Fiskerhytte, der 'er monte-
ret med stilfulde 13ondestuemøbler  

og en regte:.d3ornholmer. Pladsen, 

vi mader over, er ikke stor, men 
parabel. To Værelser foruden et 

Gæsteværelse og et lille Køkken. 
Til Gengæld har vi en stor Veranda 
ud niod Vangs skønneste Have og 
denne Have er noget at en Sevær-

dighed. Hus og Have er beliggende 
kun tre-fire Alen fra Havet, det her-
lige, blaanende østerhav, der for-
lyster os med sine melodiske Bøl-

geskvulp, snart i Ro og Stille, snart 

i Oprør og Kamp. I vor Have fin-
des del ejendommeligste Gærde af 
30-40 Alen høje, nalurdannede 

Klippeformationer og ud imod Ha-
vet en lunende Hæk af Tjørne. Der 
rummes Plads til Blomsterrabatter 

og snirklede Gange, til Ribs- og 
Stikkelsbærbuske og en Mængde 
Frugttræer. Haven er smukt vedlige-

holdt og dens ejendommelige Ind-
ramning af Klipper gør den til no-
get paa sin Vrs enestaaende, der 

da ogsaa jævnlig lokker forbipasse-
rende Turister inden Døre — dens 
Ry er viden bekendt. 

Foruden mit Sommerhus med 
alle dets Herligheder ejer Kongen 
af Vang en fire, fem andre Huse 

og hele Lejet bestaar af talt en Snes 
Bygninger, den højeste og smukke-
ste er bygget i Villastil, den domi-

nerer Stedet, selv om Stilen ikke 

passer i Ensemblet, og den beboes 

af .Hans Majestæt' med Husstand, 

1 de øvrige Oluf Olsenske Huse 

har Turister eller Sommergæster ta-- 

get Bo fra Kælder til Kvist — og 

stadig er her dog Pladsmangel. Som 

en værdig Krofar traver vor Vært, 

Kongen, rundt og vaager over, at 
alle hans Undersaatter har der godt 

og intet mangler af de Smaafornø-

denheder, det paahviler ham at holde 
sine Beboere med. En har Brug for 

et nyt Primusapparat, en anden 

'mangler et Par Kopper og Glas, 
en tredie har Brug for en Stege-

pande og jeg selv for en — Nat-

potte, men med min medfødte Be-

skedenhed nænner jeg ikke at tage 

Del i det Kor af Besværligheder, 

som vort taalmodige Overhoved dag-

lig maa overhøre og afhjælpe — — 

dog, selv uden dette lille Møbel 

klarer vi os godt og finder, at en 
Sommer i Vang er en Sommer I 

Glæde, i Fest og i Skønhed. 
Lejet hernede blev oprindelig op-

daget af Martin Andersen Nexø, der 

anbefalede Kunsthandler Ferd. Nat-

han at tage Sommerlejlighed ved 

dette, hidtil uberørte Stykke Bom-

iwlm. Hurtigt samledes en lille 
Kreds af Københavnere der, ligesom 
undertegnede fandt, at her var godt 

at være. Olsen, Lejets Faktotum, 

skaffede os møblerede Fiskerhuse 
og for Forplejningen bliver det hver 

Families egern Sag at drage Om-
sorg. Min tørste Frokost bestaar af 

Sild I Variationer, røgede Sild, Spe-
gesild, stegte Sild osv., et Æg og 

en Ostepind, TII Middag har vi og-

saa Fiskemad: Butler (en Art Pig-

var) og Torsk. Disse Flsk er udmær-

kede, købes for næsten ungers Peng( 

og har don Fordel at være Iriskø, 

lige trukket op af Havet, før de 



om, 
Cognac 
~utalt 

Brændevin 
Whisky 

Diverse Vine 

kommer paa Panden eller i Gryden. 

Vil vi have Kødmad, gaar Turen 

Id Allinge eller Hasle, men Slagte-
rens PriSer er bovedstadsuiressige. 

Dog, paa Kosten trommer del jo 
ikke an, vi har , den friske Luft, de 

herlige Smaature i Oplandet, vort 

daglige Bad fra fri Strand lige uden-

for Døren og Turene til det nærlig-

gende Jons Kapel, over Ringbak-
kerne, er vidunderlige. Paa Vejen 

plukker Ungdommen I Massevis af 
Blaabær, der giver en fortræffelig 

Suppe og udmærket Saft. Vil man 
undgaa de stejle Bakker — og af 

dem er der orange — saa forlæg-
ges Udflugten til Finnedalen, et 

Skovternen af sælsom Skønhed. 
011e pakkes Familiefrokosten og vi 

forlægger Residensen til Sandkaas, 

hvor Verdens mest usnærpede Ba-

deliv foragaar fra aaben Strand, og 
senere pakkes Madkurven ud i Ho-

tellets prægtige Have. Eller vi Inger 

til Hammershus og pakker Kurven 
ud paa Slotsruinen. Disse Udflugter 

tager for Cyklisten en tre Kvarter 

og for de gaaende en halvanden 
Time fra Udgangspunktet Vang til 
Bestemmelsesstedet og efter nogle 

Timers Ophold paa disse Punkter 
er Hjemturen for den rene Leg at 

regne. 

Blandt Lejets Gæster har vi „Per 

Pryd° den verdensberejete Andreas 

Winding; Bibliotekaren fra Aarhus, 

Erling Sleensgaard med hans smuk-

ke Frue, der er Kunstnerinde om 
en Hals og ikke mindst paa Svøm-

ningens Oniraade ; Dekteren Hans 

Kruse, der drager Omsorg for at 

ingen bliver syge og m. a.; lad mig 

ikke glemme et Par smukke, musi-

kalske Damer, der uden Tvang be-

arbejdede vort eneste Musikinstru-
ment, Klaveret, i det Nathanske Hus, 

hvor hver Aften Koloniens Medlem-

mer samles i Fruens gæstfrie „Sa-

loner• til Kaffen, Toddyen og -
Sladderen. 

De indfødte. Nattero var mere 
end en Gang værel forstyrret af 

Livsglæden, Latteren og Sangen fra 
dette Lejets mest gæstevenlige Hus. 

Det lille eksklusive Selskabs mand-

lige Medlemmer har løvrigt dannet 

en Forening -Morgenrødmen', hvis 

Medlemmer daglig har forpligtet sig 
til at møde I "Foreningens« Have 
— al Stykke Baggnard til Brugsfor-

eningens Udsalg, hvor Træerne (øl-

træer) jævnlig skifter Plads og hvor 

Dagens Program fastsættes ved den 

Svale Pilsener som de mødende 

skilles til at hente hos den afholds-

venlige Købmand. Mødet afbrydes 

mier „Postmesteren" fra Hasle, vor 

allesammeris Ven, Postbud Lind, 
kommer kørende medbringende Avi-

serne og Breve fra forrige Dag -

disse med Længsel ventede Sager 
— har vi Beboere i Vang ca. 24 

Timer senere end alle andre af Dan-

mark Riges Beboere plejer at faa 
dem tilsendt. Er Posten omsider 

kommet hæves Mødet, og Medlem-

merne iler hjemefter til Frokostbor-

det, hvor den bornholmske Sild fra 

„Kougens« eget Røgeri indtager Hæ-
derspladsen. 

At Stedets Indfødte danner foruden 

Olsen, Lods Vang og Smed Morten-
sen Eivien, Navnlig er Lodsen po-
pulær, halt er Børnenes svorne Ven 

og han er utrættelig, naar det gæl-
der at ro ud i en Baad for de frem-

tøede og for Børnene. Kun fordrer 
han, al der synges om Bord 	for 
en Sang af glade Børnestemmer 

roede han gerne øen rundt og Gu-

derne skal vide, at de kære Unger 
ikke sparer paa den gæve Lods 

Kræfter, der, trods hans 70 Aar sta-

dig tue holde for. Ak ja, Bern er 
nu engang Tyraner. 

Mit Sommerbrev er rnaaske, trods 
bedste Villie, blevet noget tørt, det 

skyldes kanske den megen Væde, 
som netop i disse Dage ødelægger 
Feriegresternes ellers em! sprudlende 

Hunner, Men uu skinner Solen svagt  

i det fjerne og jeg iler til Posthu-
set, som bestyres al Fisker Holm, 

der foruden Embeder som Postme-
ster tillige indtager følgende pran-
gende Stillinger: Havnefoged, Fyr-
mester, Toldofficiant og endda faer 
han Tid til at forsyne samtlige Be-

boere med del daglige Fiskeforbrug. 
Som eneste Medhjælper indtager 
Fruen en i de mere officielle Hverv 
førende Stilling, 

Ferieliurlloue vender hjem. 
De vender hjem igen 
fra Sommerluften, 
fra Havels Friskhed 
og fra Kløverduften ; 
de vender hjem pasny 
til Strædets Gru. 
De rejste ud 
med matte, trætte øjne, 
og møder op 
saa muntre og forfløjne 
med Mindet om 
et herligt, sollyst Bias 

Her, hvor han pludrer, 
snakker, ler og jubler 
om løst og fast; 
den lille, 
blege Grubler, 
der rejste ud 
forkommen og forknyt ! 
Hans Sjæl, der drak 
al Fattigdommens Kilde, 
er bleven omskabt 
i den skønne, stille 
Natur — det er som alt 
ham synes nyt ! 

Paa disse Minder 
vil han tære længe — 
Naar Vinterdøgnene 
de barske, strænge 
gaar vaade, triste 
gennem Kuldens Stad, 
saa vil igen 
de lyse Feriedage 
slaa for ham; 
han vil mærke Solen bage 
og se sig selv 
rank, solbrændt, frisk og glad. 

— — — 
Nu kalder Pligten, 
Sliddet, Tvangen, Skolen, 
han misser længselsfuldt 
mod Sommersolen, 
imens han bakser 
med sit Rejsetøj. 
Og naar han aser sig 
igennem Trængslen, 
saa kan det hænde, 
al den smærter: Længslen 
mod det, der svandt -
mod Himlen blaa og høj! 

Morten Klinge, 

Hvad Pin ikke maa i Spm. 
—0— 

Under et Foredrag i Roskilde Høj-

skoleforening toilette Censor P. A. 

Rosenberg i Følge „Rosk. Dagblad" 

følgende lille Oplevelse : 

— Jeg boede I Madrid hos en 

Departementschef. Han havde paa 

sin Væg et Maleri af en af Spani-

ens største nulevende Mestre. Før-

ste Gang, jeg roste det, lagde Jeg 

nok Mærke til, at Værten svarede 

undvigende. Imidlertid kunde jeg 

ikke lade være med gentagne Gange 
at udtale min Beundring. Stor blev 

min Forbleffelse, da Manden omsi-

der sagde: 

— Maa jeg have den Fornøjelse 

at forære Dem Maleriet ! 

— Paa ingen Mande. Det er jo 

et kostbart eg herligt Værk, 

— Jo, De har rost det tre Gange, 

De skal have det. 
Og han tog det ned og satte del 

ind paa mit Værelse. 
Jeg var ulykkelig. Billedet var 

flere Tusind Kroner værd, 

Jeg forklarede Sagen for en an-
den Spanier, og han sagde ; 

— De har begaael en Dumhed. 
Man maa aldrig rose noget i en 
Spaniers Hjem. Det betyder nemlig 
det samme SOM en Begæring. 

Nu skal De imidlertid blot lede 
gas et Par Dage. Saa køber De 
nogle Blomster, sætter Maleriet ind 
til Fruen med Blomsterne ved Si- 

den af og skriver paa et Visitkort 
en Undskyldning for, at De kommer 
fra et Lund, hvor Ridderligheden 
og Æresbegreberne ikke er sne 
stærkt udviklede som i Spanien. 

Jeg fulgte Raadet, og alt kom i 

nydeligste Orden. Der blev ikke 
talt et Ord om Maleriet. 

Men jeg turde under Resten af 
Besøger knap skæve hen, hvor det 

hang. 

Nat. 
Der er saa stille i den lyse Nal. 
Det er som randt ej længer 

Livets Kvide. 
Alene i del tætte, sorte Krat 
en Nattergal i Søvne slam sin Trille. 

Fuldmaanen kugler sig 
saa rund og rød 

pari Himlens binagran Hvælv 
bag Skovens toppe. 

Hver Stjerne glitrer 
med en matgrtl Lød. 

saa stor en Stilhed 
ruger tungt deroppe .. . 

Du store Stilhed! 
Kryst mig i din Favn, 

lad al min Virkeis her 
gaa helt i Glemme 

og slet paa Livets Lister ud mit Navn 
og bær mig bort derhen, 

hvor jeg har hjemme. 

Carl Kjersmeier. 

Fra Uge til Uge 

Festen paa „Hammershus.' 
havde vundet ualmindelig stor Til-
slutning og tjener Arrangøren, San-

geren Edmund Florents, til me-
gen Ære. Aldrig har der været en 

Fest med et saa overdaadigt Program 
og med Assistance al saa ypperlige 
Kræfter. Publikum var i Feststem-

ning og alle Kunstnerne fik Kaska-
der af Bifald og Hr. Edmund Flo-

renls endda dejlige Blomster. Del 

blev en uforglemmelig Aften. 
Billetsalget, der Indbragte godt 

700 Kr., marine desværre afsluttes 
tidligt om Formiddagen — da Lo-
kalerne Ikke kunde rumme de Tu-

sinde, der ønskede et høre de flinke 
Skuespillere og støtte del gode For-
merit. 

I Bondestuen 
optræder Humoristen Gustav Lund 
hver Alten, Søndag undtagen, da 

Rønne øgene skal tieneres med en 

Visir. Mandag, Tirsileg og Onsdag 

er der FolkelorestillIng lit nedsat 
Pris. 

— Te' an sig mej, hva' Forskel 
æ der egentligt pari Kapital og Ar-
bejde ? 

— Kapital, det er, tenar som a' 
jaj lianer daj en Krone. Arbejde, 
det er del, jaj saa vil ha' med aa 
faa den tilba'e, 

Hr. Petersen : Nan, Peter! Din 
Søster skal giftes med mig til Nyt-
aar. Hvad siger du til det ? 

Peter (der afskyr Hr. Petersen): 
Det har hun rigtig godt af. 

Teaterdirektøren: Det gør mig 
ondt, Fru Sorgenfelt, at maatte sige 
Dem det, men — — — De er for 
gammel til at spille Agnete i „El-
verhøj'. 

Skuespillerinden : Nu har jeg op-
traadt i den Rolle i fulde 37 Aar ! 
Det skulde De have sagt, da jeg 
debuterede. 

Manden (der vil leje Værelse): 
Og saa averterer De _pragtfuld Ud-
sigt«. Her er jo ikke andet end 
grimme Baghuse. 

Konen (der lejer ud); Det vil jeg 
nok sige! Ser Herren ikke den pragt-
fulde Regnbue? 

— Hvad er det, du der gemmer 
saa pænt i Æsken ? 

— EI Minde om min kære salig 
Kone : Haar. 

— Hun havde jo ikke grant Henri 
— Nej, men je g. 

--777r 

En ung Pige, 
50111 vil rejse med til Jylland, kan 
straks !Ira Plads som Barnepige for 
en lille Dreng. 

Henvendelse Hammershus, Værel-
se 68. 

Xunsthonning 
i halvkilo Danser 

Allinge Kolonial- og 
Produktforretning. 

Ell ældre Pige eller Enke, 
som kan malke to Køer, kan fas 
en let Plads til 1. September eller 
1. November hos 

Jens Hansen, 
Lindesskoven I Rø. 

Ægte Livorno 

ffi 	Ett 
er hjemkommen. 

J. B. Larsen. 

EN dygtig Malkefodermester 
kan straks faa Plads paa 

Svartingegaard. 
pr. Hasle. 

Hjemmefarvning 
Diverse Farver — saavel til Uld 

SOM Silke anbefaler 

Allinge Kolonial- og Produktforretning 

horrelsupl. 
Sct. Mortensgade 17, Renne, Telf. 22 
(tidli. Fuldm. ved Byfogedkontoret i 

Hasle). 

Kontordag i Allinge Mandag 
do. i Klemens (Kroen) Tirsdag Ef. 

Bonevoks 
Malerfernis, Gulvfernis, Linolie 
samt Farver til Olie og Kalk 

anbefales fra 

Alliogo Word og Produktforroloiog. 

Majsskraa 
linfekmajs 

Hel Majs 
Soyaskraa 

Svineinel 
Melassefoder 

anbefaler 

Allinge Kolonial-
Produktforretning 

ri  
Grise, som bliver 4 Uger den 

20. og 28. ds. er  til Salg hos 

Avlsbr. Grønbech, 
Sandvig. 

Xaffe, Te, 
Chokolade og Cacao 

Billigste Dagspriser Ira 

Allinge Kolonial- og 
Produktforretning. 

IVRIRIMIneFIGIN"'"0"~el. 

Allinge kolonial-  & 

Produktforretning 

Zen horoolusfre 
tloitheftue. 

Søndag ingen Forestilling. 

Mandag, Tirsdag, Onsdag 

Folkeforestilling 
til nedsat Pris 

Benyt denne sidste Lejlighed 
til at se Lunds morsomme Drikker. 

Northildels 
Ablomohilselskah 
anbefaler sig med Kørsel 

over hele øen. 

Henvendelse til Telefon Allinge 3 

og Sandvig 12 og 13. 

Klid 
paa Januar Rekvisitioner lags hos 

Allinge Kolonial- 
og Produktforretning. 

Prima amerikansk 

Sirup og Frugtsukker 
er hjemkommen og sælges uden 
Kort. 

g3. ,£aze/14,, 

En Køkkenpige 
kan faa Plads til Isle September. 

liøiers Hotel. 

Gudstjenester q Meder, 
Søndag den 17. August. 

St. Ols Kirke KI, 10, Skr. 98/.. 

Allinge Kirke Kl. 2. 
Mandag Ungdomsafdelingen. 

Tirsdag K. F. U. K. 
Onsdag Samfundsmøde. 

Torsdag K. F.U. M. 

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

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 faer 
det tilsendt. 

Erindringsliste. 
Toldkamret 8-12 Form , 2-5 Efterm. 
Kæmnerkontoret 10-1I og 2 -4. 
Borgmesterkontoret 2-4 Eftm. 
Laane- di Diskontobanken 2-4 Eftm. 
Sparekassen 10-12 og 2-4. 
Branddirektøren do. 
Stempelfilial i Sparekassen. 10-12, 2-4 
Dampskibsexpeditionen, aaben ved Ski-

benes Ankomst og Afgang Tirsdag 
og Fredag Efterm., Mandag og 
Torsdag 1-orm. 

Sognepræsten Tirsdag og Fredag 6-7. 
Distriktslægen 8-9 og 2-3. 
Postkontoret: Sognedage 9-12 og 2-7 

Søndag 9-10. 
Telegrafstationen 8 Morgen til 9 Atten. 

Søndag 9-10. 
Statsanstalten tor Livsforsikring ved Chr, 

Olsen, Messen. Kontortid 1-4 Em 
Folkebogsamlingen paa Raadhuset: 

Fredag 7-8, 
Jernbanest. er  aaben for Gods 8-12, 2-7 
hjælpekassen: Formd.. Bagerm. P. Holm 

Kasserer 11. P. Kofod . Kontortid hver 
Fredag fra 5-7. 

Ordet er frit ! 
vi gør vore mange Lasere i By og 

Paa Land opmærksom paa, at enhver kan 
fas optaget Artikler og Indlæg om Emner 
al almen Interesse i „Nord-Bornholms 
Ugeblad". 

Betingelsen er kun, at det skrevne etr 
holdt i en sømmelig Form og indenfor 
rimelige Grænser, samt at Indsendere— til 
Underretning for Redaktionen 	opgiver 
Navn og Adresse. Ligeledes modtager 
Redaktionen gerne Meddelelser om las-
danne Ting og Forhold, som egner sig 
til Behandling i Bladets Spalter. 

Dette gælder baade Byen og Landet, 
og det er en Selvfølge, at Redaktionen 
altid vil iagttage den 'trangeste Diskre-
tion med Hensyn tit sine Kilder. 



Langelands kult Hønsefoder 
fremstillet under Kontrol af Dalum Laboratorium — fars hos 

?,Iftfiqf Aofolual- 	f robiffifforreinitu3. 
11~1/4~kål~~, 

0114 	- og Ogill 	p 1111 
Ford. Skildpadde 
Stegte Kodlinger 
kølerske Pulser 
Farseret JIvidkaril 
Kødfars ill. Bruillivial 
llfalekebnf 
Kalvekarbonade 
Narrekis 
Gullasch 
Lobeseoves 
Stegte Frikadeller 

	

1 kg D. 3,50 	1/,, kg D. 1,30 
- 3,00 
. 4,00 
. 2,25 
▪ 2,40 
. 3,20 
• 3,20 
▪ 3,20 
„ 3,20 	-- „ 1,65 
▪ 3,20 	— „ 1,65 
„ 3,20 	- „ 1,65 

2,05-
1,15 
1,25 
1,65 
1,65 

Hinge Kolonial- og Prminkliorrelning, 

Kul- og Cocesprisen 
er nedsat, 

Allinge Kolonial- og Produktforretning 

ovn 
r===<>•=a=l1 

Magasin du Nords Udsalg, Allinge 
J. P. Sommer 

Telefon 5. 	(ved Havnen) 	Telefon 5. 

i=raOc=a= 

      

      

      

       

   

Stort Udvalg 

 

Billigste Priser 

   

   

Kokken rekvisitter 
faas hos' 

Allinge Kolonial- & Produktforretnigg. 

Hostbindegarn 
er hjemkommen og bestilte Partier bedes venligst afhentet. 

oq $rubuftforretning. 

Prima Dampkul 
ventesi Løbet af 8 Dage. Bestillinger bedes venligst indsendt. 

?Ming 51'01011ff:d= og %robuttforretniug. 

Yil De spare Penge? 
da bestil Deles Tøj hos mig, da jeg 

altid er den billigste. Træffes hver 
Onsdag Efterm. i Klemensker pas 
min gamle Bopæl. 

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

J. Johansens 
Skrtedderforretning,Alllnge 

Telefon 137. 

$rima fiaffinolie 
.

• 	

Rotorotie 
▪ ultitberolie 

Zri»remuic fra 114" 
glemfamlere 
glemmefebt 

eliefraørefauber 
43ubfetUift 

bedst og billigst hos 

?Whig R1)1°111(11= 
ug $ffistftførretning. 

ulte-4bbife 

9.'rubberier 
euttegta 
13elefita 
ultetrutter 

anbefales fra 

%Hinge Roland,  
& $robintforretnino 

Hule 118iIkerlorrgIlliog. 
.A ljetonder og Saltekar 

samt al Slags Bødkerarbejde haves 
pas Lager. Reparationer udføres. 

C. Aakerlund, 
Telefon Hasle 105. • 

Prima 

laglak og Nære 
samt Tjærekoste anbefales fra 

Allinge blod- & ProilakiforreLoiog 

Til Amtsnævnets Rekvisitioner 
har vi: 

Prima bornholmsk Ryg 
og dansk Hvedeklid 

men efter Bekendtgørelserne skal 
alle disse gerne være expederel i 
første Halvdel af August Maaned. 

No[11131111013 Hamielsims  

EtParti Melasse 
sælges tor 15Kr. pr. 100 kg.  

Allinge Kolonial- & 
Produktforretning. 

Prima 

Fluefangere 
15 Øre Stk. 

Inas hos 

J. B. Larsen. 

Abrikoser 
Blommer 
Rosiner 

Æbler 

Allinge Kolonial- & Produktforretning 

En ganske fortrinlig 

Lak-Forms for Bllivene 
hurtigtørrende og holdbar og dertil 
rimelig i Prisen — sælges i 

Nordlandets Hamielshos. 

Sirup 
prima lys amerikansk 

Allinge Kolonial & 
Produktforretning. 

Meget sollde, 

pl8jetfe og hylede BrEider 
til Loft og Gulv — alle Længder — 

91orDintibet 
st-)(mbet5fiii5. 

Prima dansk og engelsk 

Marielie-Sæbe 
Blød Sæbe 

Soda, Blegsoda, Ludpulver 
Risstivelse, 

Skurepulver 

Allinge Kolonial & Produktforretning 

Alle Traddsm, 
Dykker og Stifter 

er nedsat ganske betydeligt i Prisen 
og er billigst 

Nordinfits Bandeishus, 
Prima 

Bord margarine 
Ren amerikansk Fedt 

anbefaler 

Allinge Kolonial & Produktforretning 

Prima Hvedemel, 
Bagepulver 
Citronetuients 
Bandelessents 
Vaullleisamenta 
Vanilletabletter 
Vanillesukker 
Vanlliestreuger 
Kardemomme 
sode Handler 
biltre do. 
Rosiner 

Allinge Kolonial. og 
Produktforretning. 

Tobak 
C. W. Obels bekendte Mærker 

anbefales fra 

Allinge Kolonial og Produktforretning 

Nye friskmalede Varer af' 
amerikansk Flormel 
dansk lyst Flormel 

dansk Rugsigtemel 
dansk groft Rugmel 

meget smukke Byggryn 
valsede, fine og grove, 

som vi sælger til allerlavesle Pris. 

Til Rugmelssorterne forlanges sta- 
dig Kort, 	de andre Sorter er der 
fri Handel med. 

Nordladels ilantleishos.  

Koste 
af Revling og Piasava 

anbefaler 

Allinge Kolonial- og 
Produktforretning. 

Ål Slags prima 

dansk Sukker 
til Syltning og Husholdningsbrug. 

For at lette Ekspeditionen mod-
tager vi gerne Sukkermærker forud 
som Bestillingsmærker. 

bordlandets Handelshas 

Tapeter. 
Stort udvalg. — Billige Priser. 

Tapetklister. 

Affil* 	& Produktforretning, 

Meget fire, narre 

Panelbrædder 
alle 1-rr.gder sælges i 

hiladel8 handelstins, 

Soyaskraa 

Svinemel 
er psa Lager, 

Allinge Kolonial- & Produktforretning, 

Bedste Sari Oraiorfir 
1 1/4' —  Ir!,' — 2'— 2 ," 	-- 4' 

Lagrede cementerede Mirer 
fi• -- '1. 

Glasserede Lerkrybber 
til Ko- og Svinestalde er pas 1.a-
ger og smiges til allerlavesle Pris. 

Nordlandets handelshas. 

Ribs og Bifkuit 
uden Kort 

fra 

Allinge Kolonial & Produktforretning 

Alle Slags 

Piasavakosle og Dorsk, 
Kalkkoste, Kalkpensler, 

]Talerpensler 
sælges til billige Priser. 

Nordlandets 
Handelsbus. 

Blandet Frugtsaft 
Illndhsersaft 
Hyldelnersaft 
Jordbrernart 
lliirmeblersaft 
Ribssaft 
Sol bierma ft 

Allinge kolonial-
og Produktforretning. 

Til Malkekøerne har vi: 
valsede Jordnodkager 

do, Bomuldsfrokager 
do. liorfrokager 

frisklavet Soyaskraa 
frisk Melassefoder 

Pris 15 Kr. for 200 Pd. 
og sælger gerne. 

Nordlandets ilandelsims 

Tagpap og Søm 
Billigste Dagspris. 

ruloge Kolonial-  og Prodakfforrelllillg 

Vi har rigelig Lager al Kærnefo-
der til Grise og Høns. 

Hel Majs, valset Majs, 
borny. Byg, rank. Foderbyg, 

Hvedeklid, Bygskraa 
og sælger smaa og store Partier ef- 
ter allerlavesle Notering. 

Nordlandets handelshus 

Klipfisk 
1,20 Ore kg, 

K01011i31- & Produkfilorreloing 
Nye galvaniserede 

Vandspande og ilaskeliallier 
al den gamle svære Kvalitet er hjem-
kommen og sælges til meget rime-
lige Priser i 

Nordlandets Handelshus 

Mel, 
amerikansk, uden itirerker 

Allinge 
1(olooial- & Produktforretning 

I drist. Dage hal vi huset store 
Partiet 	fpg liv ■ itinielleni er ringle 
sirlig g ,rdr 

kaolskdarog lhisiallislirder 
,.e 	lykke I alle I ungdræ. 
tie odnuetket anvendelige til 

mange Ting rig alle Item:Moiret. 
Pilsen pas drage et noget 

ng heder alle om al glor Porewmg-
gel og Randøl I 

Nontladels Vandelshus 
sialskidea.,""•~1~0^8 

Ligk ister og Møbler. 
anbefales. 

Klemensker Snedkerforretning 
Telf. Kl. n 13, 	L. Pihl. 

Fuldlirmitg Mersten Nr, I 
Haardthrændte do. til Ajlebeholdere 

Aldeles irisk 

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

NorrIlddels Hadelslins, 

Forlang hos Deres Handlende 

Viggo Glistrups 
KAFFE. 

Specialitet: 
Ægte Java Kaffe. 



Værktøj 
og Haveredskaber 

Stort Udvalg. Billfge Priser 

Allinge Kolonial & Produktforretning 

Nordlandets Handelshus. 

txY  R Et. L A.GZE  

Damestrømper 
Bomulds, sorte og hvide fra 150 Øre Parret, 

Flor, sorte, hvide og kulørte 315 	- 
Silke, 	 do. 	 435 - 

Messen, Chr. Olsen, Allinge. 
Telefon 100. 

Børnestrømper 
Kulørte Bomulds Ira 90 Øre Parret 
Hvide uldne 	100 	— 

Prima sorte Bomuldsstromper, passende til 12 a 14 
Aars Alderen, udsælges 101 165 a 117 Øre Parret. 

Messens Ene-Udsalg 
Telefon 100. 

Arbejdstøj. 
Kulørte og hvide Herreskjorter fra 650-825. 

Stribet Blusetoj. 
Busserundetoj 275 Øre m. 

Uldne Kjoletøjer, Bomuldsflonel, Vaskestoffer 
x 	Dynetøj, Lagenlærred, Duge-Drejler 

Chr. Olsen, ,Allinge 
Telefon 100.  

El.f.  N J(3 RE—UD:31W 

• 

tgarer 
fra 

&"attentib, 3. Vulff og 
'k 	,it.fcr)fl.nting 

fano hø. 

%Hinge 
«ødet: d 13robuftforretning. 

I 

Dobbelt renset Salt 
til Nedsaltning af Kød, Sild og til Madlavning.  

Billigt Salt til .1-Tøsaltning. 

Nordlandets Handelshus. 

Brødrene Anker 
Jernstøberi & Maskinfabrik 

Telefon 2. 	Hasle 	Teleton 2. 

2  Kul haves stadig Nid I.ager ved Levka, Pris 4,50-5,50 hl. 

rø1~98~1" 

Ris, Rismel 

Sago, Sagomel 

Byggryn, 31ajinneI 

Mannagryn 

Kartoffelmel 

Seinulegryn, havregryn 
Fltekrerter 

Brune nonner 

Prima :trak. Flormel 

Pr* 	 dansk Flormel 

i 

"ialat"arromm~~•~11181.12  

alt sunde og friske Varer fra 

Altluge Kolonial- og Produklforrotilioil 

Bestil Deres Tryksager i Allinge Bogtrykkeri 

forestastende Høst anbefaler vi 

Bedste Standard Manillagarn 
Prim I hele rithiter pr. honinut 270 pr. kg. 

Bedste Sort ren Juteguru i passende N,Aglel, som !ober oin• 
trent dobtlell saa langt som Maiaildgan i, Pris 3 Kr. pr. kg. Delle er 

sat-iledes meget fordelagtigt at bruge. 
Alle Bestillinger ekspederes i disse Dage. 

Nordlandets Handelshus. 

llordolllis pare- & lAilnkilsus p„-  
Afdeling i Allinge G---'2 "---- 

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

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

Nye Varer. Kadettg; 
blaastribet og hvidt. 

J31aat cAlaski.titøl i 3 J-Cvaliteter. 
Stribet Jliasetaj samt Skjorteflonel 

er nu hjemkommet og sælges billigt saa længe Lager haves. 

Nordlandets Handelshus. 

Skovle og Spader 
sælges billigt hos 

Allinge kolonial- og Produktforretning. 

.*.■ , llorolielffis 	Mugnelaliriks 
VEGETABIL 

MARGARINE 
er anerkendt som den bedste. 

Faas hos alle Handlende.  

crerlacccoc 	 
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Bygningsartikler. 
Brædder Planker Tømmer 

Tagpap, Søm og Spiger, Støbegods 
Cement, hydraulisk Kalk 

anbefaler 

Allinge Kolonial & Produktforretning 

Engelske Dampkul til Tærskningen 
er paa Lager, og der kommer om faa Dage en Ladning igen. 

Alle Bestillinger ekspederes renharpede og gerne snarest, 

Engelske knuste og harpede Koks 
er paa Lager, og foreløbig er der fri Handel hermed. 

Nordlandets Handelshus. 

J3ornholm. 
Den friske Morgenbrise 

stryger over Soen, 
den første Luftning, at den nye Dag 
som løfter Tdagedisen over Øen, 
og lotter Minigeflokkens 

lette Vingeslag.  
Det første Blik af Solens Øje skuer 
forynget atter over Havet vidt; 
Ru r Klippens Top, 

som i dets Straaler luer, 
det tørrer Duggen al den ru Granit. 

Mens Bjerg og Dal 
sin Taagekappe kaster 

og træder Item 
Sortrens grønne Dragt, 

mens Østersøens Bølger 
- 	mod Øens Klipper haster, 

der som et Værn 
er om dens Skønhed lagt, 

der aander Duft fra Blomsters 
søde, Gemme 

og fra en frugtbar Eng og Agerjord; 
der stiger Sus af Skovens 

d ystre Stemme, 
hvor Snerlen \sig om 

Egestammen snor. 

Der lyder Sang al Mennesker I Virke, 
som aarle er begyndt 

pas Dagens Maal, 
det ringer fra en kalket Landsbykirke, 
i Jorden klinger Plovens blankeStaal, 
Det pusler mellem Krat 

og Brombærranker, 
hvor Fugleskaren 

fandt for Natten Seng, 
og nu udløses Morgnens lyse Tanker 
i lystig Kvidren at dets glade Streng. 

Jeg synger med, mens Lærken 
opad stiger, 

vi har jo samme Trang 
i Hjertets Grund, 

vor Længsel stedse 
mod del høje higer, 

vort Blik dog søger 
ned i Dalens Bund. 

Paa Jorden har vi Hjem 
og Rod f Vrimlen, 

der har vi Reden bygt 
for Barn og Viv ; 

vi stræber kun at naa 
saa højt mod Himlen 

for at skue Stedet for vort Jordeliv. 

Hvor er her skønt 
paa ,Østersøens Perle"1 

men hvad er skønnest 
i en skøn Natur? 

, deri gamle. Eg ovnvunden 
al sin Snerle ? 

de vilde Klipper, eller Havets Gro? 
Jeg vilde skildre dlg, 

men Evnen glipper, 
modlag ruin Hyldest kun 

— paa -ringe Vls, 
mens Bølgeir synger 

 imod dine Klipper 
en evig 	n 

ril din Skønheds Pris, 

Martin Jensen. 

Rønne-Allinge Jernbanes 

Køreplan. 

Søgnedage. 
Itftuni+—Nnndviir 

Fra Rønne 	 820 
	

630 
- Nyker 	 843 
- Klemensker 	

903 650 
713 
*7 7]  - Re 	 923 

- Tein 	 941 
	

751 
804 - Allinge 	

954 810 - Sandvig 	10- 

Sandvig—Monne 
Fra Sandvig 
- Alljnge 

Tetn 
Rø 
Klemensker 
Nyker 
Rønne 

Søn- og Helligdage. 
Ronne—Sandvig 

Fra Rønne 	845 1235  450  
- Nyker 	904 1254  509  
- Klemensker 921 	1 11  526 

- Rø 	939 129 544  
- Tein 	954 144 556  
- Allinge 	1004  154  
- Sandvig 1010  2— 

 609 
613  

Sandvig—Rønne 
Fra Sandvig 	1040  230  
- Allinge 	1048 238  

- Tein 	 1058  248  

- Rø - 	 1114 304  

- Klemensker 	I 133 323 

- Nytter 	 11 45  335 

- Rønne 	 1205 355  

Nye amerikanske Hvedegryn, 
ogsaa kaldet Mannagryn — og nye Sendinger af 

Friske amerikanske Havregryn og prima danske do. 
i Pakker er hjemkommen. Prisen billigst i 

I — 
I I I 
124 
142 • 
205 
220  
24 0  

840 
851 
9(74 
922 
94  

10- 
10F 

645 
653  

719 
7371  
750  

703 

810 


