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. Nord-Hornhatms Ugeblad" 
brun r er Anear al ~si #7.10 Extrnpl. 
eg for-sena., gennem Pusl...enes eller ved 
vore Bud I Allinge. Sandvig, Olsker, Rat-
sker, lta ur Klemensker 

„Nord-Bornholm, Ugeblad" 
har den slank Udbredelse I Nordre Herred 
bliver las! I ,hært Hjem ag egner elg &r-
oe bedst flt Avertering. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
ulige, gerne Bakendirerwider af enhver Art 
uasom Kub, Salg, foreningsmeddelelser, 
efter,  etler Aflysninger, Auktioner sir. 

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

c5-N- PrY. 
Sensommer. 

Hastigt rinder Somren, 
Dagene bli'r kortere, 
Nætterne bli'r sortere, 

Høsten rykker nær. 
Somrene Lys er blegnet, 
Somrens Sæd er segnet, 
Somrens sidste Dage 

har  et...214£ jpk,  rzimarilaw,  

Hastigt rinder Somren. 
Fugleskarer dragende 
synger deres klagende 
Hilsen og Farvel. 
Gav end Somrens Dage 
Grund til Regnvejrs-Klage 
— elsker vi dog Somren - 

nu, den gear paa Held. 

Hastigt rinder Sonuen, 
og dens Blomster visner snart, 
Hestens Kulde isner snart, 

Duft og Farver dør. 
Fyldt al Hestens Vemod 
skal vi tyste se 'end 
Somrens skenu. 
svøbt i »dets Skær. 

Chr. Stub-Jirgensen 

Drik Vand! 
—0— 

Vand renser Kroppen mauve' 
Indvendig som udvendig. 

Menneekelegemet besiaar som 
bekendt for en stor Del af Vand, 
ca. to Tiediedele al hele Legemet 
er Vand. For denne .Vandmæng-
de" gælder den samme Lov som 
for Vandr Naturen: stitiestaaende 
Vand bliver let fordærvet, medens 
rindende Vued renses og holder 
sig Irisk. Det et .lerfor nødvendigt, 
at Vandet i 	snelegemet hol- 
des stadigt rindunie ved 1-gnub og 
Afløb. Den bedste Maade at holde 
Tilløbet vedlige paa ir ved at 
drikke friskt og godt Kildevand. 

I -tilfælde at kronisk inangelluld 
Hudvirksomhed er Drikning af 
koldt Valm er ovenneade væruiruldt 
Middel, der Imidlertid mas larven-
des med Forstand, le en nedsat 
Hudvirksomhed otte betyder en 

nedar Virksomhed i Sernhtnderne, 
bied rit, har tel Fyrige, at flydende 
Slutter vanskeligere opsuges. I 
Tilfælde at kronisk Udvidelse af 

Mavesækken-(kan 'det undertiden 
være nødvendigt at drikke Vandel 
III bestemte Tider og pac en be-
slemt Mnade af Hensyn til Mavens 
Tilstand. I saadanne Tilfælde kan 
Vand ogsaa tages I Form al Blive-
Lavementer, 

Rigelig Vanddrikning er et af 
de virksomste Midler til at mod-
arbejde en almindelig Forkølelse 
med, de det vil bidrage til al lette 
Udskillelsen af de 1 Væggene op-
hobede Gifte, der sen hyppig! gi-
ver Anledning III, hvad man kal-
der _Forkølelse'. 

Et eller to Glas Vand, !aget en 
halv eller en hel Time før Maal-
tidet, vil I mange Tilfælde vise sig 
at være et fortrinligt Middel mod 
kronisk Forstoppelse. En Mængde 
Mennesker er blevet helbredet her-
for ved delte simple Middel alene. 
Ved et Lægemøder New York for 
mange Aar siden berettede en af 
de ledende Læger der i Byen, at 
han med stort Held havde anvendt 
delte Middel ved Behandling af 
over et Hundrede Tilfælde at kro-
nisk Forstoppelse. 

I mange Tilfælde af kroniske 

kan skrive sig fra, at visse Slags 
Fødemidler gear i Forraadnelse I 
Fordøjelseskanalen, er rigelig Vand-
drikning meget at anbefale. 8-10 
Glas eller mere om Dagen er da 
lirke kor meget. 

Drikkevandets Temperatur bør 
under almindelige Forhold være 
20 a 21 Gr. Celsius. Ved Feber-
tilfælde og Forstoppelse kan Tem-
peratuien være noget lavere. 

Den Mængde, man skal nyde, 
malt rette sig efter den Virkning, 
man ønsker. I Tilfælde al Feber 
er del en god Regel at tage et 
Glas hver Time. Mod træg Affø-
ring kan man tage et a to Glas 
koldt Vand, før man gear i Seng, 
og samme Kvantum, niar man 
stem op om Morgenen. Tørst efter 
Vand er' næsten altid et Tegn pal, 
et man kan drikke med Fordel. 

Drik r'gelig frisk Vand hver Dig. 
Det bornholmske Kildevand er 

særlig rig pea Radium og andre 
Salte, dr r er gavnlige for Orga-
nismen og forhindrer Krystalise-
ring at Urinsyre i Benvævet, hvor-
for Gigtpatienter altid bør drikke 
rigeligt — og helst Kildevand. 

Dr. K. 

Du skal elske det Hjem - 
—o — 

Du skal elske det Hjem, 
hvor først Lyset du saa, 

hvor du var som en kær- 
kommen Gæst, 

naar du tørst bliver stor, 
vil engang du forstaa, 

det er der, man har villet dig 
bedst. 

Du skal elske det Land, 
soul er Hjemmenes Hjem, 

denne Pleti det skyede Nord, 
dette atormalagne Skib; 

som endnu barrer frem -
hvad du elsker, er mesan ombord. 

Du skal ofre det alt, 
hvad du evner og kan, 

du skal hjælpe at drage dels Dræt, 
du skal elske dets Skønhed 

fra Strand og til Strand, 
du skal tro rem dets Fremtid, 

dets Rel. 
Alfred Ipsen. 

Yaa fodtur 
gennem 8uropa 

Sems fortetiler om sine 
Dagbogsoptegnelser og Hinder. 

(Km] for Nordbornholms  Ugeblad) 
—n -- 

Vi fulgtes ed, Studenten og Jeg, 

og  rem Ellermiddegen dukkede al-
lerede Helles Tamme  og Spir frem 
I Horisonten. Gennem Forstaden 
narrede vi Ind til den gamle Dy, 
hvis Volde og Grave nu danner 
idylliske Parkanlæg med gamle, 
massive Sir-Ib/enke under æld-
gamle Træer, en Idyl, der mindede 
mig om — Besancon ; thi ogsaa 
der var der græsklædte Voldgrave 
og middelalderlige Stenbænke. 

earlg Stad, der ligesom Miinchcn 
skylder Saftlejerne sin Opkomst, 
og ligesom Mflnchenerne lider de 
Folk I Halte af Tørst, der slukkes 
ved Hjælp af det gode Øl. 

Halte hørte i gamle Dage til 
Hansasnedernes Forbund, og Salt-
grubernes „Hallorer" og Stadens 
Krambodsvende var et uroligt Fol-
kefærd, der gav Dyd og Moral en 
god Dag ug bankede de Munke, 
der holdt Stralleprzedikener for dem. 
Saa byggede Bleperne den stærke 
_Moritsburg• ovenfor Byen, for 
bedre et holde Borgerne 1 Ave : 
den ødelagdes I TrediveaarskrIgen, 
men er nu atter genopført I den 
oprindelige Skikkelse. 

Nu har Halte med Forstæder 
over 100,000 Indbyggere, og den 
nyere Bydels Kaserner og rygende 
Fabrikker giver Indtryk af, at det 
er en By i Opkomst. 

Men den ældste Bydel er den 
interessanteste, særlig det gamle 
Torv med den kuppettearnede 
rlekirke, hvis Tierne er forbundne 
med en Bro, og indvendig deko-
rerede, smukke Nrethvælvinger -
samt flere andre mærkelige Byg-
ninger, •  saaledes det 84 m høje 
.Rote Tuml', Roland, Byens Var-
tegn og det traditionelle impone-
rende ,Siegesdenkmel", Interes-
sant er ogsaa del gamle Randhus, 
den gotiske Montakirke og Dom-
kirken. 

Som gæstfri Vært førte Studen-
ten mig omkring, efter at vi i en 
Øl-Kælder havde styrket os med 
en Selde! Bier. Heri vise rui,; det 
store Universitet og fortalte om 
Franckee Stiftelser, uven der *artig 
undervistes 3000 El, .Kund-
skab er Magt", sagde han. „Med 
den vil vi bryde Ferdonts Skran-
ker og erobre 03 en Førelaidling'.. 
Han førte mig uld i kemiske La-
boratorier med Kolber og Glas og 

Indviklede Apparater og sag  e at 
forklere, kern langt Videnaeaben 
havde arbejdet sig frem. Kemien 
var hans Kælebarn, han eksperimen-
terede som en Tryllekunstner med 
Væsker og Pulvere, demonstrerede 
hvorledes Vend forvandledes III 
Brint og Ilt, hvorledes man sugede 
Luftens Kvælstof. 

Jeg  hilste paa nogle af hans 
Kollegaer, der ekspei onenter ede 
med Retorter og Reagensglas, men 
de var blege, perlelige og diskalis, 
uden Såtid for deles Omgivelser, 
de havde, som Faust, solgt deres 
Sjæl. Jeg spurgte min Ven, le.or-
ledes han alene kunde holde sig 
ungdommelig frisk i disse Gift-
dampe og under dell stadige Nerve-
spænding. Han bo; merl en Kol-
lega sagde: ,Eberts har de største 
Evner, han kunde bringe det vidt, 
men han nøjes med al tilegne sig 
de Kundskaber, de Erfaringer, som 
vl andre, efter aaielenge Dage og 
Nætters Slid, talkæmper os'. 

Del blev sent ånden jeg den Nat 
faldt til Ro. Hjernen arbejdede 
med Molekuler og Atomer, med 
Sprængstoffer og Æterbølger. Jeg 

Ven, Studenten, med el Stof,  der 
ved sin eksplosive Kraft skulde 
kunne-opløse faste Stoffer. — En 
vældig Eksplosion, og vi var selv 
Atomer — ude i el uendeligt Rum, 
presset frem gennem Æteren -
viljeløse, evnelese 

Var det eljærnens Celler, der 
var svulmet op af de mange nye 
!udtryk og• bristet som Sæbebobler 
— etter var det Reaktion. — Jeg 
var  saa forunderlig mat og tanke-
tom næste Dag. Dunkelt erindrede 
jeg efterhaanden Gaarsciagens Hæn-
delser, men Studentens Adresse 
havde jeg 'glemt. Planløst drev 
Jeg rundt t den store By. Hvor-
for? — Ja, hvorfor? — Saa kom 
Hjemlængsien, pludselig, overvæl-
dende. Hvid havde jeg her at 
gere I det fremmede Land med 
det nervernispandende Jeg for at 
komme forrest i Kapløbet — og 
til hvad Nytte? — Blev man lyk-
keligere derved? Havde Nutidens 
mange Opfindelser bragt mere 
Lykke og Tilfredshed? — Nej! -
Hver Opfindelse, hver Maskine, 
slavebandt os, magtstjal os, beri-
gede Overklassen, Kapitalismen. 
Der var jo Overproduktion overalt 
I delle Land, Lagrene var lyldle, 
Arbejderne blev afskedigede. Det 
var Afsætningen, det var galt med. 
Udlandet holdt sig tilbage. Det 
mutte tvinges alt at aftage Varen. 
Jeg talte det store Opgør nærme 
sig. Enten Revolution eller Eks-
plosion. - 

- Mon vore Forfædre ikke var 
lykkeligere — uden Kultur. 

Havde de Ikke Ret, de tam, der 
raabie ; Vend tilbage til Naturen. 

Sari drev jeg langsomt ud -af 
Byen, ud ad Landevejen. All var 
trial og graat. Tunge Regnskyer 
kom drivende. Jeg søgte Ly i en 
lille Stationsby, løste Billet til Ber- 

lin, og mens Regnen sivede ned, 
rallede Eksprestoget mod Nord — 
ind i Preussen, hen over firetiden-
bures nøgne Skilt. 

Kupeens Vinduer drev af Regn, 
hæmmede Udsigten tuet og trist 
i Sind isnede jeg mig tilbage 
Sædet, hørte adspredt efter Passa-
gerernes Snak og døsede efter• 
herinden ind. 

Skumring i Skoven. 

Til Vildskoven ud - 
tit min ensomme Plet, 

omgærdet af lysnende Stemmer, 
hvor Hjertegræsset væver sit Net 
over Svanspenee røde Flammer. 
Der  smuldrer  Gren over Stub af Eg, 
Luften er sløret al Myggene, Leg, 
prikl:Italien bag sortnende Kroner 
dør Dagen — som svindende Toner 

Der rasler Kvist ug der rasler Blad, 
mier Vildtet pan Lysningen rykker ; 
mod Himlen stav Treernes 

(funkle Rad 
som buskede, vilde Parykker. 
Saa tung er Luften, 

og Jurdeu 'ae vand 
og kold; kan en vigende 	.reg 

Selvertraarf 
13111,~46Krellpei 

over Ørnebregner og Nælder. 

Et Vildandetreek ge17112III Lyset ror 
saa sort. — Af Mosesaft syret 
ligger en Trunt med Spindel- 

vievslIor 
og Dugblink periebaldyret. — 
Dus og Damp og rundede Fløjt 
at Retreekkrrs Orgel. - 

saa højt, saa hep 
stiger Tystheden, Teagen ale løfter 
bien over Skovkar og Kløfter 

Hugo Natth løsen. 

Da Rosen rodmede 
Et Kærlighedssagn fra Provence 

ved BØRGE JANSSEN 
—o— 

Gamle, gamle Dage, og saa ar 
det I Provence. 

Og Provence har skønne Roser, 
men trimmes! af dem alle er )(sa-
bel des Bouillons, som bor ved 
den rislende Rhone udenfor den 
Stad Villencuve leo' Avfgnon. 

Hendes Fader er rig, her store 
Olivenskove og skønne Vinhaver, 
men skønnest er dog Haven ved 
det gamle Slot, hvor den unge 
Ysabel bor. 

Og nu er det Aften. Solen ideer 
i sin Nedgang, og Glane som af 
tusind rede Roser vælder over Lan-
det ng gløder i Paveslottets Mure 
derovre hinsides Floden; og I Kir-
ken der falder Klokkerne til Slag, 
og inde ve 1 Hejalteret, der svinger 
Kordrengene deres Røgelseskar ; 
inert I Haven loren l'sabef des Bor-
rilioa slot svinger Roserne deres 
Røgelseskar og sender Duften op 
mod Slottets Balkon, for der sid-
der den skønne Ysabel. Hun luk-
ker Øjnene halvt, døser, drømmer 
— — men da retter hun sig brat, 
lytter og smiler ; thi der klinger 
en Guitar, og dertil smægter •,larte 
Ord om Kys og Kærlighed. 



Hun rører elg ej, kun knuges 
den hvide Harmet fastere om Bal-
konens Karm. Og sale spejder de 
atom øjne — og de fanger et Blik, 
der blænder sale at hun bliver hed 
derved. Men hun rører sig ej, 
kun følger hendes Blik den unge 
Trubadur, og da han er borte, da 
den sidste Tone dør, læner hun 
sig tilbage, lukker Øjnene fast -
drømmer lyse Drømme — — 

Men næste Aften, da Yeabel sid-
der peg Balkonen, da Solen syn-
ker og Paveslottets Mure gløder, 
klinger Sangen igen, og brat rej-
ser hun sig, griber en a f de store 
røde Roser, som vælder over Slot-
tets hvide Mure, og slynger den 
lit den unge Trubadur. 

Men Aftenen dernæst, da Solen 
atter etaer I sin Nedgang, de sid-
der den skønne )(sabel Ikke pas 
Balkonen; thi de vandrer hun med 
Bænket Blik blandt Havens Roser 
— nu brydes Grene og Kviste, og 
for hendes Fod ligger den unge 
Trubadur. 

Og ban hvisker, og han beder, 
og han synger den gamle Sang 
om den unge Mø, der en Gang 
havde lovet en Trubadur et Kys, 
men da hen saa kom for et hente 
det, sagde hun nej Han tryglede 
og bad, men Intet hjalp. Da gik 
han tit Elskovshoffet i Avignon og 
klagede sin Nød, og Phanette des 
Gontelmes og de andre Damer al 
Provence drefled Sagen og dømte 
saa: Au unge Trubadur, tag dit 
Kys, og du, unge Mø, du giver 
ham dit straks tilbage le 

Sudan lød Sangen, og de den 
var til Ende, spurgte Sangeren Yen-
bel, om hun ej syntes den Sang 
var god ? Og bøjede han sig ned 
mod hende, saa tæl, saa tæt, og 
vilde lægge Armen om hendes Liv 
— men borte var hun. 

Og sukkende stod Trubaduren 
blandt de røde Roser. 

Men Aftenen dernæst vandrede 
'halset-  lifter -1-HercrerreeNtreget• etter 
klang Guituren, alter hviaked ømme 
Ord, alter søgte Armen om hendes 
Liv, den rigle, den fandt, og Tru-
baduren vandt. 

Men ak, kort var Sejren, )(ta-
bene Fader havde luret, frem brød 
han fra sit Skjul, og han var rig 
og Trubaduren fattig ; og derfor 
jogee den arme af Gaarde og tru-
edes med Dolk og Død, om han 
nogen Tid vendte tilbage. 

Han svor at komme igen, og 
var der end Intet Elskovshof mere, 
hvor der kunde holdes Dom, som 
skulde skaffe unge dokende deres 
Ret, saa var der hvert Fald en Gud, 
der nok skulde bøje den strenge 
Fader. 

Dog, den strenge Fader lo, men 
Ysabel græd, græd, som skulde 
hendes Hjerte briele.' 

Og Trubaduren drog viden om 
Lande og sang sørgelige Sange, 
eta alle smaa Jomfruer mutte 
græde derved; men nær Ysabel 
turde han ikke. komme, thi Faderen 
holdt Vagt Slottet rundt. 

Tiden gik, Muneder og Aar, og 
Ysabel blev saa bleg om Kind. 

Den første Tid sød han i de 
svale Sommeraftener pas Balkonen 
og stirrede mod den synkende Sol, 
og foldede hun Hænderne om Ro-

. senkransen og bad ret inderligt, 
niar der ringedes til Ave derovre 
hinsides den rislende Rhone men 
klang de Klokker end nok saa 
ekent, der var dog den Klang, hun 
hellere havde hørt — Oultarklemt 
og bævende Ord om Kys og Kær-
lighed. 

Men ak, Klokkeklangen døde, 
og ingen enden Lyd lød. Natten 
kom med Stilhed og Stjerner — 
jo:dog 1 	— 	nu kløged det 
gennem Natten : dat var den arme 
Ysabel, der græd og gned. 

Blegere og blegere blev hun, 
syg blev hun, og var hun en Rose  

lig, de var det ene hvid en Rose, 
der bøjer sig tren i Længsel mod 
Dug. 

Og nu to den etrienge Fader 
Ikke mere; angst sne hen det gik 
mod Døden, og lovede ban Ysabel 
at budsende den vandrende San-
ger, og han gjorde det, — sendte 
Folk ud I øst og Vest for al finde 
ham, men de fandt ham ikke -
Død var han vel. Og Dag for Dag 
hajed den trætte Rose sit Hoved 
dybere mod Jord, aldrig mere sad 
hun i Aftenens Time pen Slottets 
Balkon, men hue spærrede sig inde 
bag Leas og Slet, laa for Madon-
nas Fod og bad, om hun vilde 
løse op for hende, ingen mente 
ledes ind, ingen uden en eneste 
en, og det var Døden, der havde 
taget ham, skulde ogsaa tage hen-
de. 

Stå en Alten som Solen sank, 
og alle Klokker klang, og alle 
Roser dulted, stod en farende 
Svend foran Slottet og vilde ind. 

,Med hvem vil I tale ?" spurgte 
Vagten. 

,Med Ysabel des Bouillons!" 
„Her ledes ingen ind", kom 

Svaret tilbage, ,ingen, hører II" 
„Jeg mele ind, jeg skal ind, jeg 

vil ind!" 
„Nytter ej, her mas ingen luk-

kes ind, ingen uden Døden 
„Ingen uden Døden I" gentog 

den farende Svend og var borte I 
det samme. 

Men de Manen steg bag Bjer-
gene, da Vagten halvsovende stod 
støttet til sin Hellebard ved Slot-
tets Port, dukked en sort Skikkel-
se frem foran ham og en dyb 
Stemme lød: 

.Luk mig ind !" 

.Hvem er du?" 
„Døden 
Porten gled op, frem gennem 

Haven tiede den sorte Skikkelse, 
nu standsede den ved Slottet. 
Dør, 

-livem er du a• 
.Døden 
„Passer I' 
Og nu sirer den sorte Skikkel-

se i Døren til Ysabels Kimmer, 
nu klinger en Guitar, nu smægter 
en Stemme, den sorte Kappe fal-
der til Jorden, et jublende Skrig, 
alting bliver stille. 

Og den blege Rose drikker Dug 
eta den vorde' en Red Rose ; hun 
er lykkelig han er lykkelig, den 
strenge Feder er lykkelig, alle er 
lykkelige. 

For det var jo I de gamle, gam-
le, gamle Dage, og saa var det I 
Provense. 

Møllerne 
Hej, hvor den stærke Nordvind 
i Møllesejlet hiver, 
ses Armene slant over 
og voldsomt - Værket driver. 

Derinde bag Kalotten 
gear Hjulet 1 dens Hjeerne, 
der males sindigt Rugen 
af. centnertunge Kværne, 

Men inde under Pilene, 
hvor Agens Vande skylle, 
den stride Drivkraft latter 
I Fart en anden Mølle. 

Og Strømmen sknmmer sindigt 
og driver Hjulet mut 
og tænker ej paa Hensigt -
den Mølle Meler Krudt. 

Mennesket selv er en Mølle 
og maler i sin Hjelme 
til eget Bedste og Værste 
med allehånde Kværne. 

maler Lerredallader 
skønne Farver spilder, 
anden Lagepulver 
Serum -for Baciller. 

En tredje kløgtigt smiler, 
j imens han pønser stum 

paa nye Projektiler — 
Kugler ved Navn Dum—Dum.  

le
Man i del grønne Landskab, 
hvor Fplk gear om og skranter, 
n 	gammel Mand her hegnet 
n 	Have, hvor hen planter.  

n Kejser i sin Alderdom 
ar fundet !Jyde Mast. 

Pet højeste og bedste 
ter det at plante Kamal. 

Sophus Michaelis. 

1— — 
Her skel De se — sagde Per 

Husmands Kone — nu er det jo 
snart længe siden, De har været 
pas vor Kant — Her skal De se, 
hvor del hele er kommen sfg. — 
Hun viste med en skor lianficibe-
vægelse hen over Markerne, der 
lin grønne og skønne mellem Lyng-
bakkerne. 

— Ja, del kan nok være del mer 
godt ud — her her De og Per 
'nok ogsaa ordentlig slidt i det. 

An ja snemænd, vi er ja ikke 
kommen sovende til det, men hvad, 

I 'der er jo Ingen,Ting, der kommer 
'al sig selv — undtagen, kan jeg 
'næsten sige, Børnene. — Ja, De 
ser pas mig; men vi har dog lige 
!godt fimet ti i de tretten Air, vi 
har varet sammen. -- Det kneb 
'øgene for os hvet Gang der meldte 
sig en ny bitte en. Vi har mange 
Gange tænkt, at det næsten var el 
Guds Under, om vi kunde blive 
ved at lås Føden ved Brakken til 
hele Flokken.— Der er ingen an-
den Vej at fan den Ira, end op af 
Jorden, sagde Per altid — og saa 
mutte vi alle være med til at trække 
den op. Drengene kan jo luge 
Roer og passe Køerne, og de Mel 
Piger kan saamrend bære Vand til 
Fæarene. Vi synes altid at Lem-
mene trives bedst, nuar Furene 
laer Vand. 

pro
Goddag, Goddag, se, set her er 

rist 	1 to 
pie floseri-Oker—iredefri~i 
tilpas smørret Smil paa. Nan, nas, 
— ja, De kan vel se, vi har byg-
get til Laden siden sidst, endogsaa 
to Gange. Vi tager en lille Stump 
ad Gangen, eftersom vi lægger os 
ud. — Mor, du kan tro de smea 
Kalve er ordentlig groel til de sid-
ste Dage. Hån lagde Armen om 
Konens Skuldre, Neer vi nu har 
Noel Kaffe, skal vi saa følges ad 
et Slag ned omkring og se det 
hele. — Ja, ja, Mor, du behøver 
ikke al se saa betænkelig ud -
det er da Søndag, og Børnene kan 
nok skrubbe Karbilerne tit Alten. 

— 	Ja, De karl nok høre, tilføj-
ede Hustruen, at den jrevnthen 
stase pas Kartofler — der lindes 
ikke bedre Kartofler I Sognet end 
de, der gror lier omkring. Vi sy-
nes alle emmen, at Kartofler med 
Persille til er en dejlig Ret. Jeg 
ved såmænd ikke, men jeg tror 
det er en god, sund Kost. — Se 
der — der løb lire, fem barbenede 
Rollinger efter hinanden ned ad 
Markskellet — ser de ud, 'som de 
er pas Smalkost. 

Jeg Manne indrømme, at deres 
Udseende bar alle Tegn prut den 
herligste Sundhed. 

— 	Ja, vi har jo ogsaa dejligt 
Rugbrød herude, og der vanker jo 
da opiat en Bid Sul engang imel-
lem. Der bilder jo da mest en 
Gris af til Julen. 

— 	De forlener . Dem lidt paa 
Landbrug, henvendte F'et til mig. 
Ikke smidt, De vil vel nok ind-
rømme, at De ikke har set Rug-
vipper paa, kraftigere Stilke. I Apr. 
Naa, og hvad siger Da til Roerne. 
De fik de ogsaa et godt Lag. Jeg 
alger nemlig ligesom em anden 
Bondemand, der var kommen tvl 
Italien og stod og eta paa nogle 
Munke, der eller at have sagt 
Korn i noget usete foraultenJord, 
stillede sig for Enden el Agrene - 

og slog Kors, mens de mumlede 
Bønner — ,Her keirlper hverken 
Bennor ener Klusseduller, h,e skal 
farmerne M.ig 1/1*. 

Ja, ja — Gud her været ns god, 
sagde Per Husmands Kone, ellers 
var vi vel knap og nap kommen 
her ni, hvor vi er. 

Det er rigtietnok, sagde Per -
monstro ikke Vorherre venter merl 
sin Hjælp, indtil vi andre har gjort, 
hvad vi orker. — Mira vi nu faa 
Sol og Varme, saa siger vi Tak 

Da jeg om Aftenen, etter at have 
smagt pas Kartoflerne, tog Afsked 
med Husmuirdslarrillien og lod et 
(Did !side om, el de ji egentlig 
var mere lykkeligere end mange 
andre, der sad mere stort i det, 
sagde Konen, mens hun holds min 
Haand: — Men dog, hval skulde 
vl vel med det meget, neer vi godl 
kan nejes med lidt. 

Ringen. 
—o— 

Han gear og tænker, 
hun ganr og traller, 

hun triller snart til Alverdens Ting, 
oe hendes Latter a! Strubere gjalder, 
da rød han minder om Festentring. 

Hen gear og skæver, 
hun gear og skænder, 

hun skænder nu f.)r Alverdens Ting, 
lur Letsinds Luner, 

der langsomt vender 
paa Elskov' Veje et Sind omkring. 

Han gear og fløjter, 
hun gier og (læber, 

hun flæber snart ved Al- 
verdens Ting, 

og Spørgemani emirer, 
og Svaret dræber, 

som Frosten dræber en Knop 
i Spring. 

Hun gear og pylrer, 
han gear og pytter, 

han pytter nu ad Alverdens Ting, 
mens dulgt i Lommen 

han Kunden knytter 
etre-der-re snærende, læneha Pine 

Jeppe Ankjier. 

Date - Dabitftr. 
—o— 

En gammel Legende ved 
Prud« Fiblger. 

Der hm et gammelt Kloster ne-
de i Syden et Steds. 

Det var fra gammelt Tid berømt 
for *in storstilede Gavmildhed. 
Ingen gik uhjulpet derfra. Ingen 
bankede forgæves pas Porten. In-
gen Vejfarende blev afvist, og al-
drig krævede man Betaling for no-
get. 

Alligevel blomstrede Klostret; 
dets Velstand agedes fra ku til 
Aar ; en Strøm al milde Gaver 
holdt Klosteret skadesløst, og de 
rige Frugthaver og Marker gav 
deres rigelige Grøde. Og eaadan 
gik det længe, elle døde imidler-
tid den gamle Prior, og der kom 
en ny, som ikke var al deri Aand. 
Han satte en Stopper for denne 
,meningeløse Velgørenhed • , denne 
,Ødslen med Klorlerets Midler", 
som han kaldte det. Bomme spar-
rede de vejfarende ude Ira Kloste-
rets Grund, Tiggerne fik ingen 
Med, men desto flere knubbede 
Ord, og al Pilgrimmene krævede 
hen Betaling for Kost og Logis. 

Men skønt samledes Klosterets 
Udgiftsposter nnægtelig blev be-
tydelig forringet, blev dels Status 
dog ringere Air for Aar, Kloste-
rete tidlige Ry tabte sin Glims 
der blev stille out dels Navn og 
tomt pie dets Enemærker, og de 
milde Gavers Stime ebbede ud. 
Dertil kom at Høsten slog fejl; 
Markerne gav ikke mere deres 
Grøde som tør, og Vivaelen mia. 
lykkedes.- Hele— Klosteret blev 

Aerenes I rre 	ell r-' • 	„„,. 
og Bygniugeine t,, Lee 
ikke var Midler til a, e.., 
vedi:ge 

Da kom en gammel RIguni en e, 
Aftenstund silde til Klosteret o&' 
bankede pas og bed om Husly,' 
Men Munkene lod ham vide, hvor 
fattigt Klostercl var og at det van-
skeligt nok kunde bespise sine 
egne. 

Di udbind den gamle ; 	del 
er nok Ikke saa sært, det er gamet 
tilbage for eder 1 For de I jog Bro-
der Date bort, blev Broder Debi-
ter ozs.X ked af at være her og 
gik sin Vej sammen med item 

De Iorhevsede Munke svarede : 
,VI har aldrig heri Klosteret haft 
nogle Brødre at disse Navne !' 

Di svarede den gamle: ,Nuvel, 
Jeg hører nt 1 ogsaa her glemt e• 
deri Latin ; men del himmelske 
Sprog her I vel Ikke glemt endnu ? 
Derfor: Kom Herrens Ord I Hu, 
hvorledes han selv har sagt : Gi-
ver, 31111 skal der gives eder Luk. 
6,38. Og det er dette Ord so m 
her er gavet i Opfyldelse. Da i 
jog Broder Dale (det betyder ; gi-
ver bort), saa blev Broder Debitur 
(det betyder: sne skili t. der urnes) 
ogsaa ked al at vare her, og gik 
bort med det samme. Sætter man 
sig ud over det ].rest-, sen mister 
man med det ugerne del r mele. 

Thi gom alt I Guds Ord 
stav opart dette fast Giver, saa 

skal eder gives I 
Den gamle Historie har minke 

endnu Ærinde til en og anden i 
vore Dage, der ikke ban taa Ba-
lance mellem sine Indtægter og 
Udgifter. 

Det skulde vel Ikke være Gren-
den, del med Dale og Debiter ? 

Fra Uge til Uge. 
—0— 

er 	 sivur 

Et Glimt af Sol, et opklarende 
Smil i Landmandens triste Aasyn, 
og alter ;mer det ned I Spandevis. 
Mejemalkinerne brummer, Vandet 
enøer gennem Negene og de horn-
halmske Stakke hænger med Ho-
vedet. Kun Roerne etaer brede 
og blanke, lykke og frue, i Række 
og Geled ; de kan sagtens, det er 
lirke deres Tur endnu. 

Saadan tegier I—L 	is Rt, tr e 
i Anret 1923. 

Og den bornholmske Radium 
opløses og strømmer gennem Kil-
der og Bække og Aner -- ud  til 
Rødspætterne, der formerer sig' alt-
for stærkt og bliver tynde og magre 
at Sundhedsvandet — thi Radiuni 
tærer. — 

Men hvad hjælper os al vort 
Radium, niar Saisonen druetier 
Regn, og de rige, velnærede Gigt-
patienter kun kan komme herover 
Id næste Aar 	for til 	Ted 
er vort Radium sikk e rt regne rrek 
eller lappet pie Flasker. 

Den utilfredse. 

Den sidste af Slægten 
— hedder engod, dansk Film, 
der handler om Livet paa en dansk 
Bondegaard, om Bondestolthed og 
om Menneskets Trang til at vandre 
ad egne Stier, uden Hensyn til 
Traditioner. 

En udmærket Film, der sikkert 
samler fuldt HU! I Biografen pas 
Søndag. 

En 
og 
en 
og 

,PerliusmandsHjeni 
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Konfirmalioudjoler 
lindes nu paa Lager i et smukt Udvalg 

i fikse moderne Faconer. 

Silke-Molskjoler fra 12,50 
Voile 	do. 	- 17,85 
Tyll 	do. 	- 21,00 
Vaskesilke 	- 29,50 

Ligeledes haves et stort Udvalg i Metermaal i bro-
derede Voiler. Vaskesilke, Crepe de chine. Eslienne m, m. 

Nioasio du 'Nords tidslig 
Tlf. 5. — Allinge — Tlf. 5. 

Victor Planck 

hork i Nordbrnholms Ugeblad. 
LOETTiS  

ALBA wzn= Blader 

KONFIRMANDUDSTYR 
fra 

inderst  
ti I 

yderst 

Største " P;  Udvalg 

o g 
billigst 

NORDLANDETS 
VANDELSMUS 

ALLINGE 

Overretssagfører 
2ojesen grofoed, Rønne 

85, Iturte.niszad• 17. 
Inkassation, Dnkumentskrivning in. 03, 
Træffes i Hasle Onsdag Forrod. 

.9"il åtatning 

1.. B. Larsen 

ARBEJDSTØJ 

✓ ;Udvalg 
,de 

 leler 

SPriser 

NORDLANDETS 
MANDELSFIUS 

ALLINGE 

Til 

Sildesaltning 
anbefales 

Spansk grøft Salt. 
Fint Køkkensalt. 

I Sække a 50 kg. billigst. 

J. B. Larsen. 
Bil udlejes 

til enhver Tid billigt. 

Tlf. Sandvig 32. 

Plejebarn. 
Emil Holm, Adolf Madsen, :Frk. 

Hjorth. 

Fattigforstandere. 
C. Larsen. P. Holm, Th. An-

dersen. 

Sygehuset. 
Emil Holm, Laur. Pedersen. 

Gader og Veje. 
Andersetl, Herrn. rv'tutteusen, 

Hans Madsen, Joh.s Rømer. 

Politikorpset. 
M. C. Funcb. 

Skolen. 

Th. Hansen, Emil Andersen, For-
manden, Landdistriktsforstandr.ren. 

Bornebogsamliagerne 
Chr. Olsen, Har. Milvensen. 

Svendeprøve. 
Fut untuevn, flt uran Murfalsen, 

Hans Madsen. 

Bevillingsnævnet. 
Emil Holm, Emil Andersen. Hans 

Madsen, Johs Romer, Formanden. 

Veergeraadet. 
Emil Holm, Supl. Laur. Petersen. 

Jernbanen, 
Emil Holm, Hans Madsen. 
Supl. P. C. Holm, Johs. Reiner. 

Ved Sessionen. 
Th. Hansen. 

Brændsel. 
Emil Holm, P. C. Holm, Hans 

Madsen. 

Enkebørn. 
Chr. Olsen, Chr. Larsen, Johsn 

Rømer. 

Rø 
tias Kuls Møde den 2. Sepibr. 

hos Nelsen, Sienby,;aard Kl. 21/, 
P. Holm refererer ha det interne-

. tionate Bias Kors Mode I Køben-
havn. 

-.. 	Alle er velkomne. 

Hvorfor hel* Bade 
ved at køre uden Cyklelygte naar 
jeg sæk:er alle Slags Lygter til 
knagende billige Priser. 

løvrigt haves alle Reservedele 
til Lygter paa Lager. 
Cylilehandler :%. Mikkelsen 

Teleton 102. 	Allinge. 

Hjertelig Tak 
for udvist Deltagelse ved vor kære 

Moder Eljenn Olsens Sygdom, 
Død og Begravelse. 

Ilengta Landergren. 

Siografen. 
Søndag den 2. Sept. Kl. 8. 

Den sidste af 
Slægten. 

Smuk Nutidsfortælling i 5 Akter 
af Edv. Nielsen, Stevns. 

Personerne: 
Ole Enden 	Bertel Krause. 
Inger, Irans Kone 

Ingeborg Petersen. 
Niels deres Son 	Carlo With. 
Strandlogden 	Peter Nielsen. 
Lise, deres Datter 	Astrid Holm. 

m. fir. 

• • ••••••••••••••  
Stue og Kammer 

med egen Indgang er til Leje hos 
Jul. Jørgensens Enke 

-Øster ede Ilings. 

Allinge Kalkværk 
Friskbrændt Kalk has førstkom-

mende Tirsdag. 

2 ældre, .enlige Folk ønsker 1 lille 

2 Værelses Lejlighed 
eller et lille Hus tilkøbs til I. Ok-
tober. 

Billet mrk. Lejlighed indlægges 
paa Bladets Kontor. 

En flink og paalidelig brist ældre 

Karl 
søges til 1. Novbr. 

Broddegnard I Ro. 

Gode Kviekalve 
efter gode Køer, som har bestaaet 
Tuberku::iiprøven 51,1111 en lille 
Liesljedervogn er til Salg 

Klemens n. 70. 

HOSIFEST 
afholdes paa 

Hotel Finnedalen 
Søndag den 2. September. 

Program. 
Riffelskydning (Gode Præmier) 

Kl. 4— 6 Koncert. 
Kl. 7,30 Bal i Salen til Kl. 1. 

A la Carte Servcri:rg hele Dagen. 
Borde reserveirs paa Bestilling. 

TIL Sandvig 26. 

I 
som Ibliver 4 Uger ;den 7. Sept. 
'er tilSsIg, 

Frignard Tein 
Tit. 116 x 

itikk. Grise, 
4 Ilt'er, er til .5,14 pus Loidag. 

Clar. Itlerteumen, Riseolund. 

Hotel Allinge 
Ægte bornholmsk 

Bihonning 
anbefales.  

21flinge Sinlimint; uR 

$romittforrettiiitg. 

Vateehti 
(Bedste Kvalitet) 

anbefales til Garnbarkning. 

V. £arett 

Bornholmsk Spegesild 
lin Kvalitet. 

Stor islandsk Fedesild 
bedste Vare. 

Anbehrles til billigste Pris. 

5.fiLearsen. 
Meget ~rite 

Decimalvægte 
med Skydelod, vejer 250 kg, 

Pris 96 Kr, Netto. 

Nordlandets handelshas 
Reno, kraftige 

dampkul 
Sehlesiske og engelske — sælges 
harpede fra Lager til meget billig 
Pris. 

Nordlandets handelshas 

Brænde. 
I ti 	1.3.1”11. ger 	Brrkt 	prud:, 

samt El- 0,2 Fyrrebrænde tomeu-
tes straks og kommende Maene-
der og sælges tilltgt Ira lossende 
Skibe. 

Besiillinge• rrodiages gerne. 
Emil [John .t.11itur," 

111^111011%,c, ..rikomeer~e‘,"FIVeremeel 

Maskinolie 
Cylinderolie 
Konsistensfedt 
Remfedt 
Pudsetwist 
Balataremme 
anbefales til billigste Priser. 

Allinge Koionial-
Produktfor retning 

Til Salg. 
En Popnyvogn 'ned P.denra .sler 

og ersIvpletteret -Lædersele. 
Victor Kruse,. 

Kirkebyen, Rutsker. 

En god, tro Pige, 
som kan med Børn, kan fan Plads 
1. November i 

Allinge Prrestegafird. 

En ung Pige 
(18. Aer) ønsker Plads til 1. No-
vember ved indvendig Gerning 
paa en deard. Henvendelse 

Rager Holm Allinge, 
Telefon 78. 

M1111-5(111!iiii 

k0111111Unie illiYaiEj 

Allinge Havn. 
Chr. Olsen, Herman Mortensen, 

Formanden, Lartr. Pedersen, Hatte, 
Madsen 

Ssuchig Havn. 
Chr, Olsen, Emil Andersen, For-

manden, Johs Renter, Harald Mo-
gensen. 

Legater. 
P. C. Holm. 11.0,s Madsen. 

Kasse og Regnskab. 
Formanden, 1' C. Hutin, Lån,. 

Pedersen. 

Fattige. 

Enid 	t'. C. 11,r1114, Laurrts 
Ped. 	eldi M,4CIIM.11, 

reli 

Alderdoms under.' ottelue. 

Enal tIolin, 4' C. 	I 
Madsen, Landdisnildshrisielidelen. 

Das- og Vandværk. 
Chr. Olsen, 	Atidersett, Th. 

Laur. Pedersen, Joks. Rø-
rflet'. 

Skolekommissionen. 
Th. Hansen, I sur. 	sen. 

[landhuset. 
Enid Holm, 	Her m„\‘,w,.,:ien, 

Formanden. 

Valgbestyrelse. 
Formanden, Chr. Olsen, Laurits 

Pedersen. 

^Grise 

Gudstjeneste og Moder 

Søndag d. 2. Sept. 

Allinke Kirke Kl. 10. 	Skrtm, 9,30. 
Ols Kirke Kl. 2. 

Billige Priser. 
L. Dellgren 	r 1, Raisker 4 

anbefales 
Topmelis Nr. 1. 

Dansk Demerara Nr. 1. 
Stedt Melis. 

Sukkerprisen er nu betydelig lavere. 
Reidelberg Sylteeddike. 
Alle Slags pLieLa.-1WicW1404-. ---w-ww~1kliesserideekaa.44.- Syltepulver. 	 Herman Mortensen. Overbindings Pergament 

i 

Raadhus Havemøbler 
er nu pas Lager e 50 Kr. pr. Sæt. 

2)adskemasRiner 
30 Kr. pr. Slk, 

kan tan pas Plø,e uden Købetvang. 

Klemens Maskinsnedkeri. 
TIL n. 13. 

Sanatoriet. 
Formanden, Sup!. Chr. Olsen. 

Forskønnelse. 
Chr. Olsen, P. C. Holm, Emil 

Andersen, Hans Madsen, Johannes 
Rømer. 

Folkebogsamlingen. 
Chr. Olsen, Chr. Larsen. 

Bjealpekamen. 
0. Thorngren, Formand. 
Snedker Chr. Lind, Kasserer. 

Sandhedskommissionen. 
Chr. Olsen, Joh. Renter. 

BygnIngskommlusionen. 
Chr. Olsen, Emil Andersen, Hans 

Madsen, Harald Mogensen, Forrod. 

. Eli Liedergrime 6-7  Personers Pli 
1,4  

udlejes rii enhver Tid. 
er inhi 	s Tern 	K . 	r 

Grise, iler blieer 4 tirrer d,  ir 5 
Septu urte Lr ul SJ12. 

G. Mortensen sera Klemens St. . 



18 pCt. Superfosfat 
er hjemkommen og tilbydes frtt Lager. 

Allinge Kolonial og Produktforretning, 

Sr 9e klar over 
al De kan købe originale amerikanske Arbejdsjakker hos os 

for kun 7 Kr, - saa længe Forraad haves. 

Nordlandets Handelshus. 

Alle Mennesker, 
I30131 har set, hvorledes 

BerodaVegglailltbroffilig, 
fremstilles, behandles og opbevares, vil ganske uvil-
kaarligt forlange dette højfine Produkt til sine Mael-
tider. - Alle Forretninger i Allinge-Sandvig sælger 

Bornholms Vegetabil Margarine. 

Masseraf gode Udskudsbrædder 
trekvart eller en Tom brede, lille Længder, sælges  meget 
billigt 

Nordlandets Handelshus 

Priserne paa Margarine 
er 6 ore lavere. 

frisekxinel og sælgest store og staaa Bøller, probert en.bal-
leret t 1 laveste Pris. 

Nordlandets Handelshus. 

Priserne paa alle Sorter Sukker 
er 4 Ore lavere. 

Ægle Dernarara. Ægte St. Crolx Sukker. Duns; grev, kratllL D •ma-
ram. TopmelL Stødt Melis og alle Kr}dJetier tfl Syltning. 

Ren Vinapril sælges i 

9iorhinnhe0 kffilibel4hat;. 
Seasel=100~1~.91.111011 

18 gl. Sllllerlosid og 37 gl blødning 
er pas Leger og udleveres gerne. - 

Narre Flod filis Kalk og Nørresundby Kalk. 
Ledninger ventegi i Løbet af September Maaned., Priserne er nedgat. 

Bestillinger udbedes. 

Fineste dansk Fæbriket 
i )15 Kg Pakkur. 

is. 

Klemensker Cementstøberi 
ved 111.1ntzegnard 	aribrialer Cementvarer til moderate Priser. 

Tagsten - Mursten - Blokke - Brøndslen etc. 

Bestillinger modtages gerne Tit. Klemens 5. 5 y eller 

W. Nobelt, Mirabelle. 	i 

Nordlandets Handelshus. 

7,25 
7,42 
7,55 
8,11 
8,26 
8,37 
8,45 

9,10 
9,17 
9,26 
9,42 
9,58 

10,10 
10,30 

s, 
8,27 
8,37 
8,45 

dt&NG0.?kstiti 
Aroikl) 

Ekstra Salg 

Restlageret af Sommerkonfektion 

udsælges nu til betydeligt nedsatte Priser 

Frakker og Spadseredragter mindste Rahal 20 t.,0, 

9 Stk. marine og kulørte flpadseredragter til 
unge Piger, 14-16 Aer, udsælges for 985 pr. Sie 

All i  Vaskekjoler. Plotte, Voile, Zephyr  otv. 20 pC.. R. 
5  Stk. hvide Voll kjoler, Støn. 38-40-12. 1500 p 41-. 

Hvide Voilbluser, Siem, 3840, 1,50 pr. Stk,, 
øvrige Størrelser Ild 2- 5 Kr. 

Mørke,  kulørte  Flonelsblaser, Sti-+rr, 42-44. p-. Salt. 2,00 

Lyse, stribede do., alle Stem, 4,25 pr. Slis. 

Nogle kulørte uldne Nederdele 4,85 pr. Stk. 

Leverandør  til Vare- og Landbrugslotteriet. 

Uld og uldne, strikkede, vaskede Klude tages i Byd,: 
til  Mule  Dagspris. 

Nagåsiii da bords ~'dsalg 
Victor Planck 

Priserne er lavere for alle Slags: 
50 pCt. Isiederblånding. Dansk Sojaskraa, Hvedeklid, 

Stor og Malt Rals, Dansk Byg, Russ. Byg, Ruse. Rng, 
Valsede llorfriikager, Kokoskager, Palmelanger, Den 
Bygskraft, Blandingsskraa, Rals, Byg og Rug. 

Altid friske Varer i 

Nordlandets Handelshus, 

BORNA MARGARINE 
er fin, frisk og velsmagende og giver 

LÆKKERT SMORREBROD 

   

Ordet er frit ! 	I Standard Høstbindegarn 
VI gør vore mangt Ismer* i By og 

pie Land opmærksom rta, at enh'er kan lag optaget Artikler og Indtægen' Finner 
af almen Interesse i „Nord-Bornholms 
Ugeblad- 

Betingelsen er kun, at det skrevne er 
holdt i en sømmelig Form og indenfor 
rimelige tirenser, samt at Indsendere -- ni 
Underretning tor Redaktionen - opgiver 
Navn og Adresse. Ligeledes modtager 
RPdektionem gerne.  eddelelser om sne-
danne Ting og Forhold, som egner sig 
til Ilchandrng i 1.11.alets Spatier 

Dette gælder heade Byen og Landet, 
og del er en Selvfølge, at Redaktionen 
emir vil iagttage den trrenResle DIskre,- Pen  

nild Hensyn t.1 sine Kilder 

uger [Jo 011 Pige, en Karl 
eller en Dreng, eller niang-

ler De en svend eller Lær • 
ling en Fodermester eller an- 
den Medhjælp, bur De snarest aver- 
Ir 	Norrl.lriornholtril I e geblad 
det hver Fredag bringes direkte ind 
c 1-.00 ›Iii.rs• og liv.as al Mei godt 
som hvert 'negle Tyende. En An-
nonce her i blader vir dunur roe 
godt april etid bringe et tilfreds. 
glittende Retulle, 

Køreplan, 
Rønne-Allinge Jernbane 

Søgnedage. 
Benno-Mandetg 

8,00 12,50 
8,16 1,10 
8,28 1,28 
8,43 1,46 
8,57 2,04 
5,07 2,17 
9,15 2,25 

Rønne K 
Nyker 
Klemensker 
Re 
Tejn 
Allinge 
Sandvig 

pu.i 	ø2er. S nyn, Lise Nat. ler, Lingirmkkende KvaliIPI i',. 	-.I VI 

e. kg. Franske Iløstleier med Garanti. Gøde Lebertorne. 

Gøde netterl kanske illoforlee. Nye StrjigerfPnalirl'. 
III laveste Pillet og forsendes med Bane eller Fragt, rigt/ 

k:e• 

Nordlandets Handelshus. 

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

Love, Reklamer. Tryksager for Mejerier og Aktieseiskabar .  

Sandvig 
Allinge 
Tein 
Ro 
Klemensker 
Nyker 
Rønne H. 

Namid•ig-stegtars 
9,40 5,40 
9,47115,48 
9,56 5.59 

10,12 6,16 
10,28 6,33 
10,40 6,45 
11,00 7,05 

Søn- og Helligdage. 
Benne-eandvtg 

Rønne H. 	8,00 10,10 12,0517,30 
Nyker 	8,16 10,26 1,06 17,46 
.Klemeraiker 8,211 10,338 	18 
Kfr, 	n hi  10:53 
Tern 	8 57 11,07 1,47 
Allinge 	9,07 11,17 1,57 
Sandvig 	9,15 11,25 2,05 

Nandrig-Baune 
Sandvig 	9,30 1,50 6,25 9,10 
Allinge 	9,37 1,56 6,32 9,17 
Tein 	9,46 2,Q6 6,41 9,26 
Re 	10,01 2,21 6,56  9,42 
Klemensker 10,17 2,37 7,12 9,58 
Nyker 	10,27 2,47 7,22 10,10 
Ramle 1-1. 	10,45 3,05 7,40 10,30 

Erindi Ingsliste. 
Borgmesterkontoret 2-4 Eftm.  
Sparekassen 10-12  og 2 -- 4. 
Branddirektøren do. 
Stempeltilial 1 Sparekassen. 10-12, 2-4 
Dampsklbsoxpoditionon,  amben  ved Ski-

benes Ankomst og Afgang Tirsdag 
og Fredag Etterm., Mandag og 
Torsdag Form. 

Distriktslægen 8-9 og 2-3. 
Folkebogsamlingen paa Raadhuset: 

Udlaan hele  Aaret: Tirsdag 3-1, Fre- 
dag 7-8, Læsestuen hver Dag til K1.9 

Iljailpekassen Forind.. 0. Thorngren. 
Kasserer Snedker Chr. Lind, Sandvig. 

Jernbanesi. er  afben for Gods 8-12, 2-6 
Kæmnerkontoret 10-11 og 2-4. 
Laane- ca Diskontobanken 2-4 Eftm. 
Postkontoret: `sognedage 9-12 og 2-6 
Sognepræsten firsdag og Fredag o--7. 
Skrindinavien-Amerikalimen: 

Agent Otto Clornitaka, 
Sutsanstalten for  Livoloraihring  red Chr. 

Olsen, Mentos Kontorha 1-4 EM. 
T eingraLtatininitt 	og 2-4 
Toldkamret 8-12 Form, 2-k-5 Etterm. 
Klement Jernbanestation 8-12 Fm. 

2-6 Eftm, 


