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Augustnætter.
Det cr atter Høstens sorte Nætter
med de store lyse Stjernepletter.
Vinden suser orer nøgne Sletter.
Og bedrøvet
hvisler det og risler det i 1.rst et.
Vinden suser.
Somrene Skæbne kalder.
Snart vil stige
Stormens vilde Galder,
slus de solberuste Blade [alder.
Køligt triller
Dug som °raid fra Luftene
skjulte [Kilder.
Græssets Hvisken
lyder saa vemodig.
Kold er Verden,
tør saa sommerfrodlg,
— medens Maanen stiger rund
og blodig
over Mulde
pan sin Vandring gennem
Rummets Kulde.

Chr. Stub-Jørgensen

Hvor mange Ord
har det danske Sprog?
Al Dr. plir], LIS JACOBSEN.
Jeg ved ikke hvor otte man har
spurgt mig: Hvor mange Ord er
det egentlig i Dansk? Men jeg ved
at der ikke er noget Spørgsmaal,
jeg har fattet stillet tilnærmelsesvis
saa lidt. Spørgsmaalet ligger jo
saa snublende nær ; men lige saa
let del er at spørge, lige saa umuligt er det at svare.
Lad os springe midt ind i Sagen. Jeg spørger Dem, for at tage
et konkret Eksempel. Hvorthange
Ord kender De, der begynder med
„Bar-huld'? Uden Betænkning vie
De svare „Boreuidakjule og -forklæde, Bomuldslagen og -vaar,
Bomuldshandske og • strømpe, Bom uldsgnin og -Iread, Bomuldstøj og
-stol, Bomuldsknipler og -blonder
— aah, der er jo uende'ig mange".
Og det er netop, hvad der er. Lad mig fortsætte. Foruden Beklæd
nIngastykker, lavet al Bomuld, som
kan dannes fra Bomuldssærk til
dito Trøje,alderuden Stofnavne som
Bamuldsdarnask, -drejl, -lærred,
-silke, -satin, -taft osv., er der Genstande, hvoraf B dnuld udgør en
Del, som Bomuldsvæge, Bomuldsknap, -høkage o. lign. Kort sagt
enhver Ting, der kan laves el Bomuld, eller hvori Bomuld indeholdes
som en Bestanddel, bærer i sig
Muligheden af et Ord ned Bomuld, Om Ordet allerede findes
osv., om en eller anden (manke
mange) har brugt del, er olie vanskeligt at afgøre. Og er det ikke
brugt i Dag, kan det blive brugt
i Morgen. ingen kan I og for sig
benægge Ordets F.ksis'en
Som del gear med Ordet Bomuld, aaaledes gaar del med Tusiti-
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der og aller Tusinder ni andre Ord
i Sproget. Tag 1. Eks. Ordet „And%
Med det kim man danne Andebryst,
-ben, -lev, -gump, -lever, -vinge.
osv. At disse Ord kan bruges i
Dansk, derom er der jo ingen
Tvivl, men hvor mange af dem,
der virkelig er brugt, det er tvivlsomt. Ethvert Navn pan et Dyr kan
sernmensætles med ethvert Navn
pan Dyrets enkelte Dele, sna har
vi et (hilst< Ord. Man vil se, at
ogsaa pan delte Olurnade er Mulighederne ubegrænsede.
Nu vil De maaske sige, at De
vil udelukke alle snadanne sammensatte Ord. Men del Ord, som
føles som sammensat i en Tid,
smelter sammen til et Ord i en
følgende Tid. Overgangene er
umærkelige. Ordet Bryllup er el
enkelt Ord, men I Oldnordisk hed
Ordet brud-biaun. Begge Ordets
Led, Brud og Løb, maa den Gang
være følt som selvstændige. Ordels egentlige Betydning — Brudeløb, d. v. s. Brndeoplog, Brudens
Hjemførelse ved Brudgommen og
hans Følge (en Rest af det gamle
Bruderov) var gennemsigtig. Senere afsnuppedes de enkelte Led,
sen man fik Former som Bryilaup,
Bryllup. Paa denne Mande er det
ganel med mangfoldige Ord. som
vi nu føler som Enkeltord, og pas
den Maade vil det gaa !ned mangfoldige at de Ord, som nu eksisterer som samurerisalte. OM Aarhundreder vil de være sammensmeltet til Enkeltord, og de Dele,
de er sammensat af, ell kun kunne
udfindes af lærde Sprogmænd. At
udskille de sammensatte Ord af
Sproget, neer man vil optælle dets
Ord, er derfor halsløs. Gerning.
Men Sprogets frodige Skaberevne viser sig ogsaa pas andre Omtander. Lad os tage Afledninger.
Al Substantiver kan man 'ved t.
Eks. at tilføje Endelsen ell danne
nye Substantiver, især med eed-
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e! nyt Substantiv. Ingen kan afgøre, hvor mange af disse Ord der
alk nede eksisterer, end mindre,
hvor mange af de eksisterende Ord,
der vil fæstnes i Sproget.
Og sandev gaar det med enhver
Afledningsendelse. De Ord, der
kan dannes eller er dannet ved
Hjælp el dem, er utallige, thi Grænsen mellem den Dag, da de kun
er flygtige Øjebliksdannelser, og
den Dag, da de man siges at tilhøre det faste Ordlorread, lader
sig ikke drage.
Det samme gælder 0,d, der tilhører en snævrere Sprogkreds, en
Familie, en Skole, en Klasse af
Mennesker (Tyvesprog, Haandverberjargon, Barnesprog osv.) Man
kan ikke afgøre, hvilke Ord der
saa at sige er den enkeltes eller
de enkeltes private Ejendom, og
hvilke der er ganer over til ni blive Fælleseje for en Slægt eller et
Folk. Den lille Pige, der første
Gang dannede Ordet Gagagger for
30-10 Air siden, kunde saa lidt
som hendes beundrende Forældre,
der kreerede Ordet, vide, at det
skulde ophøjes til Litteratursprog
af Otto Benzon, Karl Larsen, An.
dersen-Nexø og Bergstedt. — En
skønne Dag er Ordet maaske forsvundet igen, men at bestemme
Tidspunktet herfor er ligesaa umuligt som al bestemme, naar det
indireadte i Fællessproget.
Del her anførte vil vistnok være tilstrækkeligt til at vise, at et
Sprog er en levende Organisme.
der ikke lader sig fastholde og
fæstne ved et Magtbud: Hertil og
ikke længer I
Og endnu et; Vil man bestemme, hvor mange Ord der er i del
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danske Sprog, mas man først bestemme, hvad man vil forstå& ved
Dansk. Er del del Sprog, der tales i Danmark eller er det — mere snævert begrænset — det Sprog,
vi kalder Rtgssprnger. Dog selv i
saa Fald er Grænserne flydende,
Mange af de Ord, Jeppe Aakjær
bruger i sine Digte, vil maaske
de fleste Københavnere udelukke
Ira R,gssproget ; men der er jo
ogsaa flere Folk i Landet end Københavnerel Eihvert Menbeskes
Sprogfra,else vil være beteliii el
trans Milieu. For den, der skal
heakrb.e hele Sproget, Ridtkt del
al være lydhør overlig de forskellige Sprogleedse, kWt: del virkelige
: stille sig udenfor sit eget Millien, hvilket ikke
er meget lettere end at finde det
Arkimediske Punkt.
Spørgsmaalst orn, hvor mange
Ord der lindes i Spre.gel, er uløseligt, fordi Sproget ikke er nogen
Enhed, men en Mangfoldighed, —
fraskelligt for dig og for mig, forskelligt for i Dag og i Morgen.
Nu kan jeg tænke mig, al en
eller anden Læser vf spørge; Men
hvad gør i al Verden .den danske
Ordbog", der jo skal være en Ordbog over alle Sprogets Ord, neer
det er saa vanskeligt at bestemme,
hvilke Ord der tilhører Sproget.
Ja, det er et Kapitel for sig, som
jeg ikke her kan gøre Rede for,
Kun sari meget skal siges, at en
fuldstændig Ordbog over el levende
Sprog i sig selv er en Modsigelse.
Den er utænkelig, fordi det levende
Sprog ikke er en afsluttet men en
evigt vekslende og skabende Organisme.

ilusifiorierskolo le jrer

sættende Betydning. Til Fantast
har man dannet Fantasteri, til Pedant. Pedanteri osv. At disse Aflednir ger er Ord I Sproget, vie rugen benægte; men 0,e•gairgen
fol del almene t.I det individuelle
er flydende. I en Tale i Folketineet for ca. 30 Aar siden uselaatle
Edvard Brandes del femmede
Funktionalisme med el dansk 0 d
„Embedsmanden", et Ord, b0111
dog ikke vides et være brugt sidt n.
I en „begavet Mands Dagfing•
skrev J. P. Lcabseri for er he.vt
Hundrede iler siden ; „Del blev
Ikke til noget med det Daghngerr.
Ordet var en Øjebliksdannelse, der
forsvandt, før Blækket var blevet
tørt. Af lignende Ord, som lindes
I litteraturen, men som man dog
er I Tvivl om er en levende Del
af Sproget, kan nævnes „Egnisteri"
(Oehleutchhiger), ,Københavneriet
og Tivolirier (t-ioldschruidt), .Spaakonerr(rnoderne københavnsk Dagblad) o. ni. fl. San at sige ethvert
Suhstanti i rummer ved denne ene
Afledningsendelse Muligheden for

Virkelyst. Undervisningen omfatt.:
Madlavning (daglig- og finere.),
Syltning, Henkogning, Anvendelse
af Frugt, Bagning (Brød og Kager),
Rengøring og Vedligeholdelse af
Hjemmet, Borddækning og Servering, Vask og Strygning, Indkøb og
Husholdnings-Regnskah, Niringsmiddelbare, Sundhedslære, Barnepleje, Sygepleje, Skreedclersyning
og Knipling og finere Heandar.
bejder.

Forstanderinden,

Helene Hjul.

Eleverne deles i Hold (Familier).
1 hver Familie er ca. 7 Elever,
hvoraf den ene bærer Navn al
„Husmoder", hun faer Husholdningspenge, køber ind og fører
Regnskab. Ligesom .Husmoderen'
har de andre Medlemmer af Familien deres bestemte Arbejde og
Nummer. Hver Mandag bytter de
alle Arbejde.
Paa Skolen tindes 3 Køkkener,
Spisekamre, Anretterstue, 2 Spisestuer, 2 Elevdagligstuer, Skolestue,
Festsal, Ltererindeværelser, store og
gode Eierværelser, Strygestue og
Vaskerum samt Bestyrerindens private ',ringhed. Forstuerne er gode
og rummelige overalt. — Bygningerne samler sig om en stor Gaardsplads, og omkring det hele strækker sig en gammel Have.
Til Skolen er knytet 3 faste Læ-

Landets første Kvindehøjskole,
Vreldegalird Kvindehøjskole, hvortil Vilhelm Birkedal i en Del Aar
var knyttet, og hvor han lukkede
sine øjne, — omdannedes den 12.
September 1000 til Husinuderskole
og kan ittsaa nu fejre nit Jubilæum
som efladen.
Skønt Vældegaerd ligger nær
København og nyder godt af dens
Nærhed, ligger den dog med sin
gamle Have og omgivet at Mark
og Skov I fuldstændig landlige

Omgivelser, saa Skolearbejdet kan
foregaa under sunde, rolige Forhold.
UndervisnIngen meddeles i et
velordnet Hjem, hvor alt er indrettet med de unge Pigers Tarv for
øje. Der lægges særlig Vægt pas,
at Undervisningen I Hjemmet og
Skolekøkkenerne bliver udviklende
og dannende ogsaa I ren personlig
Forstand, og der strrebes efter gennem del praktiske Arbejde at vække Elevernes Omtanke og

rerinder.
Fritiden om Dagen benyttes til
Spadsereture ell. lign. Om Aftenen
samles Eleverne i Dagligstuerne,
hvor der ofte Irenes højt og musiceres. I hvert Kursus lader Skolen
desuden afholde enkelte Koncerter
for Eleverne, med Assistance at
vore første Kunstnere pas Sangens
Omrande. Vseldegarird Husmoderskole, hvis Forstmaderinde er Frk.
Helene Hjul, vil fejre sit Jubilæum
under megen Opmærksomhed hele
Landet over.
Skolens Navn har gammel og
god Klang.

Hvad faar vi
for Pengene?
--o—
Hvad Publikum betaler!
Det var visibelt den kendte kdustritnand, Skibsreder A. P. Møller, der for nogen Tid siden udtalte, at det vilde have stor opdragende Betydning, hvis det blev
gjort Befolkningen klart, hvor lidt
den i visse Tilfælde betaler for Varerne, og hvor stor en Del af Prisen den trine aflevere til Staten i
Form af en Skat.
Spørgsmaalet har faaet fornyet
Aktualitet, idet Prisfaldet er kommet under Debat ogsaa ude i det
store Publikum. Prisfaldet, der ikke vil komme til at virke føleligt
paa de Grupper af Varer, Talen
her er om, nemlig Spiritus, øl,
Tobak og Chokolade, fordi Skatten sluger saa stor en Del a! Udsalgspriserne.
Hvad betaler vi i Skat for
vore Varer.
Det er ikke Smaabeliab, Staten
tager Ind i aarlige Afgifter. Alene
vore Rygere betaler igennem Tobaksindustrien næsten 33 Mill. Kr.
aarlig, og natir vi drikker vort Øl
giver vi Staten en Afgift paa 29
Mill. Kr. Spiritusindustrien, — det
vil jo sige ,De danske Spritfabriker" — yder et Kontingent at meget nær ved 30 Mill, Kr. mulig,
og endelig maa vore Chokoladespisere af med 12 Millioner Kr.
til Staten. Det er altsaa et Beløb
paa over 100 Mill. Kr., Forbrugerne paa denne Mande lægger i
Statskassen.
De Industrier, Talen er om, hævder, at de allerede paa Grund at
Kroneris Stigning er meget vanskeligt stillede, idet de maa arbejde
med en konstant og kontant Kroneydelse til Staten, og Staten maa
derfor — som det ganske træffende er sagt — være forsigtig med
Hanen, der lægger Guldæg. Naar
Tilfældet yderligere er, at den svigtenGe Penge rigelighed gør Forbruget mindre. forstaar men, al
disse kontrollerede Industrier kan
være svært stillede. Vi kan som
oplysende Eksempel nævne Tobaksforbruget. Det er omtrent del
samme som det var i 1905, skønt
Befolkningstilvæksten siden da er
ca. 33 per., og Befolkningens Trang
til at ryge ganske sikkert ikke er
bleven mindre i de sidste 20 Aar,
Talen er om. Omsætningsskatten
plus Raatobakstolden udgør nu
det dobbelte af Produktionens samlede Værdi for tyve Aar siden, eller
udtrykt i Tal omtrent 33 Mill. Kr.
mod en samlet Produktionsværdi
i 1905 paa 16 tit 17 Mill. Kr.
Nogle i 1 Ina trerend e
Ekaempler.
Vi faer det bedsta Billede af,
hvor stor en Andel Staten tager
af vore udbetalte Kroner, ved at
nævne bestemte Eksempler. Vi begynder med Spiritus
Salget af Drikkespiritus er nu
kun ca. 1:1 pCt, al det, det var
før Krigen. Set Ira et socialt Synspunkt er delle glædeligt, men set
fra del rene Produktionens Synspunkt er dette naturligvis Ikke saa
behageligt.
Man tsar Sprilfebrikernes Forhold til Staten belyst ved at sammenligne disses Fortjeneste ved
Salg sidste Aar, nemlig 475,000
Kr. mod Statens Fortjeneste pas
samme Kvantum Varer, nemlig
29,000,000 Kr.
Som vi har søgt at anskueliggøre det, faer vi, naar vi betaler
10 Kr. for en Flaske Spiritus, kun
for 1 Kr. 70 øre Vare (heri beregnet bilede Produkhonsprieen

Avancen), men vi maa betale 2
Kr. til Forhandleren og Broderparten 6 Kr. 30 Øre til Staten.
Men lad us vende os til andre
beskattede Vales. Pas PilsneraTet
er Skete. 43 },Cr. at BryggLriernes Nettopris, paa Lagerøllet 75
pCt. og for Eespoitellet 66 pCt.
Og for Tobakkens Vedkommende er Forholdet noget lignende,
Vi nejes med at nævne Cigarerne,
hvor Skatten plus Raatobaksafgiften er ca. 30 pCt., stigende til ca.
55 pCt. af en gros Priserne.
Og endelig har vi Chokoladen;
den moder med en Skat af ca. 25
pCt. af en gros Værdien plus RARvarebeskalning, som dog ikke her
er særlig følelig.
Ovenstaaende Eksempler er i
hej Grad predagogiske. Den ulige
Dame, der garn- ind og køber for
70 ae Chokolade, lænker vist
næppe paa, at hun pari deri Maade bidrager til Sut ens ludfægter
med 20 Øre, og Ryg icii, der køber sig en Cigar, har næppe heller Fornem nit hen al, at han svarer sit særline Luksusb.drag til
Staten. Vi er vist allerede opdragne til at vide, at vi egentlig kun
faer meget lidt Vater for vore
Penge.
Indnetrien rejaer Krav
om. Reduktion at'
Beskatningen.
De kontrollerede Industrier søger for øjeblikket at iværksætte en
Aktion for at faa Særbeskatningen
sat ned. De hævder, at de hidtil
kun med Nød og næppe har kunnet bære de faste Afgifter, og al
det nu vil være ødelæggende for
Produktionen, hvis Sterbeskatriiiigens Højde opretholdes.
Man hævder fra industriens Side, at Statsmagten ikke kan stea
som den eneste i Landet, der ikke
tager Konsekvenserne at den Valuta- og Prispolitik, hvis Resultater
har hidlert den hastige Stigning
af Kronen.
Industrien paapeger ogsaa meget
skarpt i den Polemik, der finder
Sted med Regeringen, at Pengeknapheden allerede har vist sig i
cu Forbrugsi.edgalig al de Varer,
der her er Tale om, saaledes at
Staten kan vente mindre Indtægt
paa disse Luksusskal-Konti, men
ogsaa maa Imødese forøgede Udgifter i de paagældende Fag, fordi
Virksornhederr.e man indskrænke
Produktioen at de Varer, der hol-

— er bleven oplaget paa Film og
forevises paa Søndag i Biografen.

Allinge-likandvig Tennisklub afholder den natlige Turræling paa Baner hag tiørers Horcl Søndag den 30. August Kl. 1,30

Ferietidens glade Dage

Største hager at
krohold/MIN i

er nu snart talte. Turisterne rejser
hjem og Etteraarsstormene pifter
Bladene at Træerne. Men endnu
er Skoven smuk og farverig, Rønnen praler med sine Bær og Lyngen blomstrer. Ris Søndag e. der
Koncert 1 Finnedalen — og ogsaa
paa Strandhotel et spilles der for
sidste Gang, — Benyt Lejligheden.

Flere Hundrede Klædninger haves pas Lager i 10 forskellige Kultirer og Kvaliteter. Ægteblaa Cheviot til Voksne Ira
70 Kr. Serge' fra 100 til 120 Kr. Finchskins 57 Kr.
Covercoat og bruumeterei 85 Kr. Peber og salt 72 og 95 Kr, Fine
brunstribede 75 og 105 Kr. Stort Lager af ekstra Benklæder og Veste.
Prima Forarbejdning og ekstra god Pasform.

••••••••••••••••
•
Zografen.

Stort Udvalg og Priser.

Lørdag d. 29. da. Kl. M.

Søndag den 30. August Kl. 8

Wiel orhorllel.

Efter Svend Rindoms Lystspil
,Wienerbarnet" i 6 Akter.
Fremstillet at Nordisk Films Co.
Hovedrollerne spilles al Karina
Betl, Gunnar Tolnres, Else Nielsen,
Martin Herzberg og in. and. kendte
Skuespillere. „Wienerbarnet" . har
haft stor Sukcea overalt.

air

Benyt Lerdagsforeatillingen
hvis De vil sikre Dem en
Plads til denne gode Filml!!

Konfirmationsklædninger, saavef i Matros- som Jakkesæt
haves i alle Størrelser og el.sira gode Kvaliteter. Vi lager ogsaa Mani
og syer efter Bestilling, og for god Pasform garanterer jeg fuldt ed.
Vi er godt forsynede med Kludevarer. Ægtehlaa Kirs), og
Illagonal. sEgreblaa Cheviot og Æsgieblaa engelsk Morges og
kulørie Kamgarn, alt i prima Kvaliteter.

Hatte, Huer og Kasketter billigst og f meget etart Lager.
311anelletskjorter, Kraver, Flipper. Slips og Seler saml all
tel Haneekvipering. Dertil har vi selviølgelig et godt Udvalg i alle
andre Manulakturvarer til Allerbilligste Priser. Kioletnj, Bomuldstøj. Lærreder, Dynetøj, Fjer, Gardiner ore naturligvis største
Lager oe. Udvide r Trikotage og Garn, sera Frrlk kan vel nok
gø e dem tordeagtigs e indkøb hos mig. Proieri.e er nedsat betydeligt.

,ens Xansen,
Malerforretning i Allinge.
Fra Iste September har jeg overtaget Maler Thorngrens Værksteder i Allinge og anbefaler mig med al Slags
Malerarbejde: Vogne, Møbler og Bygningsarbejde.
Ærbødigst

41
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W. Schou, .\laler .

111

Svensk Knækbrtid
Kiks og Ilisquit

(istiefurtie.

Invafler og Vaffelfragter
fans tros

5.2.

3etlfte fonfre &dune t)al)e altib paa
ifti;3rte
Larsen Fager i 4 Ctorretfer.

ret~11•1~11•11k
Hotel •
•

„FillilellalooU

%Ringe Roluittat, og $robuttforretning.

rir

Ztotiegob.

Søndag d.30 ds. Kl. B Eft

Koriceri

ifsiiinrthol.

Fra 8 II A heri

, tort lIbba ( g i

bllsalli,

Sumin er, £tint', goinfurcr,
1 1
91«m. m.
~"...«+

GRATIS ADGANGSKORT
i'ed Henv. til Hotellit.

1

des oppe i mregtoge Høj :er ved
Hjælp at de ekstraordinære Statsskatter.
B. T.

(& ør Zere. Zs'iibrot) af alt "c"tobegob,,,,
, og Ze bti»er tilfreb.
f)o.‘

Urmager og Guldsmed
Allinge. = Tlf. 93.

Glldslieeesle op leder.
—o—
Søndag deri 30. August.
Ols K. Kl. 2, Pa e. Fitsi:,jter,Nyker.
Allinge Kl. 2. — Jespersen, Rø.
Onsdag d. 2. Samfundsmede
paa Mene hedshjeni mer.
Luthersk Missionsforening.
Allinge Kl. 3, Hammes Løkke.
I Tilfælde af ugunstigt Vi jr
i Missionshuset.
Tein Kl. 6.

H. Mortensen.

Metodist-Menigheden (,Beiesda").
Søndag Gudstjeneste Ki. a Eftm.
Søndagsskole Kl. 2.
Enhver er hjertelig velkommen.
Pastor Berger-Petersen

Fra lige til Uge.
—D—

Wienerbarnet, det i sin Tid
saa omtalte Lystspil, der vakte
Begejstring overalt og saa at sige
blev et Led i den Propaganda for
Optagelsen al de krigshærgede
Landes Feriebørn i danske Hjem,

%Hinge
Roluitint, ag 13roMittforretning.

•••••••••••••••
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merl

•
•

.
Sidste Søndag tor

30.—s.-1925.

,81raeilholoilors

Tjfarvning.

Kun ved el kølle de bedste FarØ
ver og benytte disse efter den paa•
4. trykte Opskrift optures et tilfredsstillende Reauliel,

1
•
•
•

asimneenereareves~

Koncerter

•
FR. BIDSTI-2UP. •
•

••••••••••••••
De allerbedste

Dampkul
renliarpede •-- 75 kg pr Hektoliter
- sælges los'et pan Vogn eder i
Sække tilkørt Banen, til laveste
Dagspris.
Sække til Svedlevering ud-

Jeg fører Twink-Farver at
Krone Tehl. i 24 forskellige Farver. Disse renser og farver aldeles
lortrinli el.
Opal farver til Farvning af
Uld, Bomuld og Silke i B•eve a
25 Øre luds i ane gangbare Farver. Dette danske Fabrikat farver
udmærket og en tillige meget
Opal- Opakylningafarver
er meget tremme og eirveudea sær•
lig til lette Sloffer.
Til Vask af sarte Sloffer kan jeg
anbefale Lui og Skum-Sæbespaarier.

Nordloodois

iiideld118„ P. C. Holm, Allinge,

Klemensker

Skot*forretning.
Til Efternavet anbefales
gode Ride- og Skaftestøvler.
Smarthederstovier, sorte og
brune. Stærke Dagligsko.

Træsko- &Truebandestøvler
Er Parti Damestøvler billigt.
Avle Slags Hene- Deene- og
Børnefodtøj i stort Udvalg.
Altid gode Varer til rimelige Priser.
Køb Deres Skotøj i

IZ lierne» Skotøjsforretning
Tlf. n. 47. A. MUNCH Tlf. n. -17.
Alle Slags

Solder, Flannel q Nup
har faser eestraordinær Nedsættelse
i Pris i denne Uge. Altid billigst.

Nortileodels l oodelshos
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fitgadin du Nords ildsalg

En lille, antik

Sofabænk
er til Salg ved Henv. til

Harer Kofod.
KaVeizarie. Allinge.

En Karl
kan tao Plads til 1. September
Smedegaard, Ro.
Tlf. Ris 24.

Olsker
Skydeselskab

Spiralsenge i flere Kvaliteter Ira Kr. 17,85.

Umalede Barneudtræks-Træsenge fra 18,75.
Hvidlakerede do. med indsatte Fyldinger i Gavle og Sider,
malet lysblaa indvendig Kr. 31,50.
Spiralmadrasser Ira 11,50.
liefornimadrasser med fast Hoved, stribet Betræk, 16,85.
Prima Hessiansmadrasser med Skraa- og Fodpude 16,85
Do. til Børn, med Skraapude 6,85
Forlængelsesmadras til Udtrækssenge 3,65
Prima Vattæpper Ira 17,25, Uldtæpper, lyse fra 10 Kr.
do. mørkegraa Ira 6,75.
Svære Bomuldstæpper 130x 180 c n 4,85
Prima stribet fjertæt Bolster til Underdyner 105 em 3,35
Højrødt do. til Overdyne, dob. bredt Ira 4,40,
Vaskeægte stribet Dynebetræk dob. bredt 2,35
Svær rundtrandet TwIstlrerred, dob. bredt Ira 2,15
Prima modtrandel bleget do.
fra 2,80
Prima hellinned Lærred
Ira 4,95.
Prima Fjer I mange Kvaliteter Ira pr. kg 3.25

Den bedste Vare. Det storste Udvalg. Don bill. Pris.

Victor glancfi, Allinge.

Bornholms IlevelibilNirilarioo

af Fabrikens allerbedste Produktion, dvs. en Kvalitet, som
er mere end Tip-Top i alle Henseender, sælges for

80 ore pr. Halvkilo,
og Prisen er den samme for Salg i Pakker som i store og
smaa Bøtter, og er beregnet for kontant Betaling.
Altid friske Varer paa Lager.

Nordlandets Handelsburs,
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29. ds. Eftermiddag KI. 1.
Reglementeret Gevær 89 ur'en
!finsigte benyttes.
Nye Medlemmer er velkomne.

Bestyrelsen.

Frapihil Ira Tein
B uestorenirw. t 1 Rø Brugs'. og til
Reure Tirsdag og Torsdag.

Tif. Allinge 91 y

Hof-Pilsner

2

og Savværk - Tlf. n. 13.

Tlf. n. 13

anbefaler Havemøbler og Flagstrroger.
Vaskemaskiner, god Konstruktion (udlasnes gerne i Prøve).:
ToJrnller, lette og praktiske.
Kludeskabe og Kommoder.
Et Parti Senge fra 30 Kr. Hele Soveværelses- og Spisestuelnablement
leveres med kort Vint. Et Parti Stole fra 10.50 Kr.
Itrandretlger, ItygnIngstommer, Lungter, tar.e4der rn .m.
all I bedste Forarbejdning.

L. Pihl, Klemensker.
941/~1111119000••00•••••••00•••0

Ponnyvogne

er fin, frisk ou velsmagende og giver

paa Gummi. 1 Fragtvogn. 6
Arbejd% Fjedervogne 1060 —
3000 Pund er til Salg.

Conmistensfedt
Automobil- og Traktorolle
er pair Lagr,' Itt b ilr,rsle Priser.
Nye Skjoldplove N•. 4
srelges I r M5 Kr. Stk.
En brugt 9" Fjederharve
øreli cs fur :15 Kr.

LÆKKERT SMORI; [BROD
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Fajance & Stenkrukker

,

i stort Udvalg.

Sylteglas. H Gummiringe
til Sylteglas altid billigst.

Smed Dich, Klemensker,
Til. n. 16.
Til n 15
flusholdnin g s- riEurlef
1 kg Daaser 110 øre
1/, kg 60 —

13. var cut
Til Syltning
anbefales
DEMERARA Nr. 1
Granuleret MELIS
HEL MELIS i Toppe
STØL)T MELIS
HEIDELBERG„DRUEEDDIKE
Spansk Ling- og hvid PEBER
Gul SENNOP, NELLIKE-MUSKAT
SYLTEPULVER
PER JAMEN r, Ovi rbirirtiogr-papir.
NB. Sukkerpriserne
er stier nedsatte.

MolonictI on 3robnftforretninq.
Prima

Alle Slags

tørre Xornvarer

llrlloiolshrikeller

al uy Hest købes og betaes nie,1
højeste Dagspris.
Tlf. Nr. 7 eller 109 bedes benyttet.

til Vinteren. — Giv os Bestilling
til I evering i de første Maeneder.

Nordt andeis Handelshus

NorEllndels Handelshus

De bedste Kvaliteter i
Mine gode bekendte amerikanske Overalls og Trojer i alle
Storrelser baade til voksne og Bern. Prima blaa Molskindsben
klæder og mange andre forskellige Arbejdsbenklæder. Trojer. Bluser og Skjorter. Underbeklædning i Uld og Bomuld til voksne og
Bern. Alt i mægtigt Udvalg til smaa Priser.

Jens Hansen.

?tobier stoppes og betrækkes
ude saavelsoin hjemme.
Forhyr-. Dprir n” , Min!' P!'°^,"

4,;rifatE

Seletøj • v, Fodporrer
tetes suii ii 1 g
NB 2 Herreeyk ler seelges
billigt.

Ofre
Pskod •

Xlemens 911asfiinsnedkeri

BORNA MARGARINE

RØ

aidd-fik.

FINESTE DANSK FABRIKAT

Henry Hampe.

5.93. Larsen,

slanke f/a5ker

gryder eL
fisidce44et..
13or9.
(
I1

afholder sin aarllje Præmieskydning ved Tejn Lø dag den

Fyldte Chokolader
"AL B A" Spise-Chokolade
"ANKER" Cacao kun 1 Ile kg Pakker

RO
Sadelmagerforretning.

43riferne .1(ia otte •oberftvffer er Ineilet
()ett)beliqt nebfatte og leoere.L3 altib billifiit i
?tfiiitge 5 - olonint &13robuftforretning

C. Larsen

Uge for Uge og Dag for Dag
stiger den danske krone,
og vi er lige saa hurtige med at regulere Priserne paa de
Varer, som indgaar til . Salg, 1 de sidste Uger er det særlig
alle Slags Sukker, Frokost- og Javakaffe, alle Sorter Flormel, Rugsigtemel, groft Rugmel og bløde Vaskesæber, som
er nedsat i Pris. og vi regulerer -Priserne daglig.
Ved kontant Betaling giver vi stadig 4 pCt, Rabat.

Nordlandets Handelshus.

Gonllnental

illli011111111111

loves has Lal cr til oingaaeride
Levering.
Cyklelygter i stort Udvalg.

E. Johansen.

Finsk Tjære, Carbolinium.

Allinge kolu:d.,..1 ug - 1>ntinktforretning.

anbefales som det bedste og holdhareste til Tage.

Prisen er billig.

4111inge gotottint

.zrobitrtforretning.

Tlf. Ro 71.

11111111111~111111•111101 18 pCt. Superfosfat og
F.-istra snære

Decimalvægte

Tjære, Tag lak, Kultjære,

Texaco Ta gfilt

som vejer 200 og 250 kys — med
Skydekid — srelges billigt I

Nordlandets Handelshus

37 pCt. Kaligødning

ventes daglig, og Priserne er særlig lave denne Gang.
Alle Bestillinger ekspederes franco pr. Bane.

Nordlandets Handelshus.

Bestil Deresryksager I
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CatrriC

Margarine.
Hvorfor købe Margarine fra Vogne. der

„ROYAL" Koge-Chokolade
„B E C A" Hoge-Chokolade

kører Dagen igennem i Varmen med en
Vare, som forringes meget i Værd; derved.

bA

FINESTE DANS': FABRIKAT

Vi sælger den allerfineste Margarine til Pri
ser, der trodser enhver Konkurrence.

Bornholms Vegetabil BO Ore.
Extrafin Plantemargarine 75.

Set betaler sig

Vi vil altid have konkurrencedygtige
Priser, hvorved vi haaber at tilfredsstille
ærede Kunder.

at kende !friserne paa Varerne i

Niessens sne-2Idsalg
efir. elsen,

Kid lieres Forbrug i Produkla
Til Damptærskning.
Bedste Kvaliteter i Olier.
Dampsylinderolie & Motorolie,
Prima Balataremme i alle Størrelser.
Remsamlere i alle Dimensioner.
Remvoks og Harpiks.

lInherfog ilfarerne eg 4.Vriferne
llitberjogetfe faa
Ze bil ocb
ftaaelje af, at 1)er er 13riMitbub, Ze fan vare
tjent ineb.

Drik

9J1c*It (91e-libialq, (fjr. elfen.
Telefon 100.

Ilibgarnpriler

tainge goloniatz og 3roburtforretning
£eer
£ehoninte
,-trt)ge4aaiter
5)otnne og gliber

(Z)

bebrt og biffinjt i

Ailioge NOI011181- og Profildiorroloilip

Køkkenudstyr.
Gryder, Stegepander, Kasseroller, Kander
i Emalje og Alluminitun.

vil tilfrebi.ntiffe Zeit. 5 t f)ar ZN'ittereje af at

SPOPTISVMD'

letnre Z'ent ctrer, font fait iltre o Zere.d fremtibige forbrug.

NY FOUR1SKENDE
SOMMERDRIK

Messens Ene-21dsalg

Garlsirer91
Bryggerierne

Det hænder
for eller senere, at Do har Brug
for en lille Annonce. Et Værelse
eller en Lejlighed ledig, brugte
Sager til Kb eller Salg, Undervisning. Pension eller andet
Husk da. at Nordbornholms Ugeblad har don største Udbredelse
hor paa Egnen og at dot koster
mindst at avertere i vort Blad.

ST RØM PER

pas Margarine, Sukker, Mel, Kaffe, Sagogryn, Svedsker, Rosiner, Abrikoser og løvrigt mange andre Varer.
Vi bringer gerne Varerne eller sender dem franco

U Id
; Silke
og
;Bomuld

:Bed 09
illigst

( ..?rabilfifforreftlitui

Se her!

Et stort Parti Filthatte er hjemk o mmet og sælges for
5 gr. pr. Stk.

Nordlandets Handelshus.

Beskyt Køerne
mod Kulden! Køb vore prima Kodækkener.
det betalt gennem større Mælkeydelse.

De vil hurtigt faa

Nordlandets lian delsbus.

Borilholffis Simre- & WillienSSOS
Afdeling i Allinge
Kontortid : 10-12 og 2-4.
Renten af Indmkad er paft:
3 Marinadens Oprolgelme
Almindelige SpareknouevilkEtnr
Folio
i
Inefinfdelln en
hidtil2,5 pCt.

4,5 pCt, p. n
4
2
3,5

••■
••■•11.61

ARBEJDSTØJ
Stor!
Udvalg
‘Gode'

Kdi[eler
$5maa
iyi Priser

Ved De,
vi sælger
gode Arbejdsveste for 5,50
at

stærke Buebskindsbenk1.6.00
Overalls med Elastik

i Selerne
blaa Sergesbenklæder

10,75
16,50

kulørte Habitter
i smaa Numre fra 42,00
Blaa Sergeshabitter,
smaa Kumre Ira 55,00

til nærmeste Station. — Altid billigste Priser.

.1[1rincie Sloføttinf-

••■•••••■1111)

.~11,»•01~105.91R

%Hinge W10141[11- & $roDuftforrctitino.

VI har nedsat Priserne

ved Cfir. isen, Allinge

Nordlandets Haorlelshlls.
Sorte Bomuldsstrømp er
fra 0,85
Svære graa Makostrømper 1,25

Svære, ribb. Strømper,
meget stærke 2,00
Fforstrornper
i flere Farver

2,35
Stærke danske Strømper 2,50

Nordludols hodelshas

f)3itgningsartikler.
5`.3rwbber, Vanter, ':i:oininer, encent, ZaonP,
031w3jerebe ?error, 5Z'rnbber og (.'"nittetrug.
friter og Solte
g",xvitØler og 34ef1ag.
cl'aguinbuer og c-talbninbtier
anbefate5 til biltigfte 43rifer.
?Minør aulonialz ag

robuftforretning.

