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Udgivet nf et interemkentnkah.
Amavarmlinvende: Otto Gornitekn.
Telefon 74.
Trykt i Allinge Bogtrykkeri
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Intet al tmoni 1141a•ailarirr
til Mis, liajout I Allinge-filorånditg,

Olsker, [integer. Ro og lilerneneker.
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April.
--0—
Det første Foraars gyldne Sol
gør Græsset til en Kongestol,
og saligt er et Middagshvil
ved Vejen under Solens Smil.
Ak, giv mig under Himlens Blaa
en Grealterand med Følfod paa,
og lad en lun og sole! \ile('
fart lullet ud mit Vintersind.
Saa vil jeg glemme Nød og Nag
for denne blanke Eoraarsdag
og sværge til den hvide Sky,
et nu er Verden ung penny.

Chr. Stub-Jørgensen

So'en bager Bankens brune Sid( r,
god Mand, glad Mand
kaster ud sit Korn,
sym vidunderfuldt
en Vaarnat skrider
op mod Maanekalvens gyldne Horn
Hejre Atm du svinger,
Livslrernbringer,
slynger Sæden ud i Syd og Nord:
Tomme Marker grønnes,
alt forskønnes,
Evigheden Bander i dit Spor.

Ludvig Holstein,

Vaaren! Vaaren er i Brud!
Fiedefulde Komme!
„Svit svivitl• — hør Svalens Bud:
,Nu er Kulden omme!'
Ager, Bugt og Egelund;
vaagner sødt af Vinterblund;
— nyfødt Verden straaler!
Livskraft ildner Krop og Sind;
hver en Pore suger ind
Vaar i fulde Straeler.
Mark ved Mark har Blomsterbal.
Lundens grønne Gemmer
triller lydl af Fuglekald
— her de søde Stemmer!
Buela i blinker 'anet, langt ud.
Luften blaaner — glemt er Slud
Duegens Taarer smiler.
Lys og let fordamper Sky Solen straaler: Bugt og By
varmt i Vearlys hviler.

COCCX2riceno

piller, Eksempelvis kan fremhæves
Matthæus 13., som indeholder Ikke mindre end 7 al Herrens Lignelser, deriblandt den om de f re
Slags Sredejard, og endvidere Romerbrevet 13 med Ord som disse:
„Bliver ingen noget skyldige udi ri
det at elske hverandre', og .Kærligheden gør Ikke ondt mcd Næsten; derfor er Kærligheden Lovens
Fylde.'
Men særlig skal der gøres opmærksom paa, ni Paulus' naenkundige Lovtale over Kærligheden
lindes I 1. Korinlherbievs 13. Kapitel,
Svaledes begynder del: „Taler
jeg med Menneskers og Engles
Tunger, men ikke har Kærlighed,
da er jeg et lydende Malm cl'er
klingende Bjælde. Og har j g
praktisk Gave og kender alle Hemmelighederne og al Kundskaben
og har al Troen, sari at jeg kan
flytte Bjerge, men ikke har Kærlighed, da er jeg intet. Og uddeler jeg alt, hvad jeg ejer, til de
fattige og giver mit Legeme hen
al brændes, men ikke har Kærlighed, da gavner jeg intel.•
Lad os først se paa, hvad der
siges om en Ordførers Virksom.
hed. Det er sal sandt, som noget
kan være, at Paulus ingenlunde
lod haant om dybtgaaende Overvejelser eller om omhyggelig Oplysning; han var jo en stor Tænker og en kundskabsrig Mand. Men
han regnede denne Veltalenhed tor
tom, som var sammenset al velklingende 0,d, kløgtige Tanker
og Interessante Oplysninger, men
bundfallig paa Kærlighedens varme Vilje.
Han har jo Ret. Hvor megen
Tale har der ikke lydt, som kun
virkede overfladisk, fordi den trods
alle glimrende E ieriskaber var ritten
Livets største Kraft: Kærlighedens
lid.
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Paval me• e haendegibelige Virks 'mlle der i nd den at ta'e blis er
tor Pau'us del rene Ingenting, naar
de Ikke drives af Kærligheden.
Mari kan give tillade smile og store Giver til de fattige under livlig
ærgerrig Pralen fra hejre Haand
til venstre, shegit vor Herre advarede siæ,kt imod at lade den venstre Haand vide, hvad den højne
har taget sig for, og man kan saga Martyrdødens grusornate Pinsler mere al Lyst til Martyrkronens
Glans end a! Hengivenhed for Sagen, der Ildes for.
En Modsætning til den glimrende, men lomme Velieleehed er
Hjerlets Matide at tele pas. Ordene kan her være meget ufuldkomne, men Handlingerne til Gengæld
som det pige Guld, ægte og værdifulde.
Led os mindes Hans Egede og
hans Hustru, Gjertrud Rask. Præsten Mads Melbye, hvis »Fortællinger a! Kirkens Historie" burde
være Folkeoplysning i mange danske Hjem, siges om de to: Etter
utallige Vanskeligheder nariede de
endelig i Sommeren 1721 Grønland,
hvor han byggede et Hus til Skjul
mod Vinteren, og i sin Glæde
kaldte han Huset Godthaab. Daglig drog han om blandl Grønlænderne, undslog sig heller ikke for at
overnatte blandt dem I deles hæslige Hyller, lærte deres Sprog,
gjorde sig bekendt med deres Sæder, hjalp dem med Venlighed
alt og trøstede dem I deres Nød.
Han og lians Hustru plejede dem
i deres Sygdomme, navnlig cla
Børnekopperne !erste Gang kom
til Grønland og rasede der ned
uimodstaaetig Voldsomhed.
Hans Egede læge aldrig at tale
Gioniandsk andenledes, i mi al dal
faldt hain weeet svært at udtrykke sig del I. Dertil s ar han for gammel, da han kom derop — 35 Aar.

Men han har huet den Ros af en
indledt Grønlænder: ,Du har gjort
det imod os, som ikke vore egne
vilde liae gjort; thi du har bande underholdt os med Fede, naar
vi ikke har haft noget at spise, sen
°gule begravet vore døde, som ellers, om du Ikke havde været her,
havde maattet ligge for Hunde,
Ræve og Ravne. I Særdeleshed
har du undervist os om Gud, hvorledes vi skal blive enlige, sne vi
nu glædelig kan de og vente et
bedre Liv efter dette."
Selvfølgelig var der det i Hans
Egedes Virksomhed, som kunde
kritisere.' — og han er bleven kritiseret bande af Samtid og Eftertid.
Men det er værd at lægge Mærke
I I ledeende i den grønlandske Præst
H. Ostermanns ædruelige Bog:
.Den grønlandske Missions og
Kirkes Historie.' (0. Lose, København, 1921):
Jeg skudeo, at Hans Egedes
Missionspraksis I det hele og stcre er den vigtigste. Var hans
Kendskab til Grønlandsk end ringe nok, hans Ord blev dog grebet af Folk i del fattige Land og
fortalt videre af hans Tilhørere,
Hans almindelige Navn blev ,Teleren,' Men først og fremmest fik
de gennem hans Personlighed,
Færd og Vandel et uudsletteligt
Indtryk al Kristendommens Virkelighed og Magi. De med ham samtidige hernhutiske Missionærer I
Grønland burde have set og erkendt,
I hvor høj Grad de „gik Ind i hane
Arbejde — høstede, hvor han havde senet.' — Ja, han havde Hjertets og Gerningens Veltalenhed, og
liaris udmærkede Hustru ikke mindre.

J. P. Kristensen-Randers.

Morten Borup.
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To slags Yolloloohod.
— 0-Et Forsvar for Tallet 13.
—0 —
Det er jo velkendt viden om, at
Overtroen har haft forfærdelig travlt
med at gøre Tallet 13 til el usselt
og mistænkeligt Tel. Fan det ud
af Verden han man ikke; men
mange Mennesker har gjort sig
megen Ulejlighed for at undgaa
13, hvor det kunde lade sig gøre.
Indbød man til et Selskab, blev
der sørget for, at Gæsternes Tal
ikke blev det uhyggelige, jeg uu
har nævnt et Par Gange, og 13
til Bord, maatie man ikke være.
Og der har været Hoteller, hvor
intet Værelse fik dette Nummer,
Den hellige Skol' er uden Skyld
i, at tretten kom i ondt Rygte. Det
er i det nye Testamente knyttet til
'urørlig indholdsrige og elornme Ka-

Vi bringer i Dag et lille. Foraarsbillede tie Sandvig, hvor Hotellerne er ifterd med at vnagne op
al Vin t erdvalen. Bag den idylliske Ro aner man Foramsrengering rag Udluftning af Tæpper og Sengetøj,
det gælder om at faa de store Hoteller færdige inden Pinse, hvor det frelste Hold Turister ankommer for
at nyde Feriens glade Tid, og forhaabentlig vil flere ret snart følge etter, ses det mart blive en god Sæson

14. Aarg.
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Jeg far vandret.
--0 —
Jeg har vandret vilde Stier
gennem Gires og vienet Lov,
jeg har hørt de første Bier,
ser det første hvide Støv;
jeg har plukket Anemoner
pari en solbeskinnet Skrænt
og i Luftens tusind Toner
mine Fuglevenner kendt.
Jeg her vandret vilde Siler
i en stærk og trodsig Vind,
og hver Celle i mig vier
sig ill frodigt Foragt ind. Nu mod Aften blander Skyen
fredfyldt redt med violet,
og jeg søger hjem til Byen,
sund og lykkelung og oret.

Ejnar Thomsen.

ED Dog i Mollie Collo.
Baron Ceder!en var I Monte
Carlo klædt om og klar til at gaa
ned i Casinoet. Han knappede sin
Smoking og stillede sig foran Spejlet. Nu er du, Carl Adolph, sagde
han til sig selv, blevet saa gammel,
at du vilde være komisk for Verdens Øjne, hvis du Indrømmede,
at du elskede en Kvinde; du har
mødt hende i Monte Carlo blandt
Monte Carlos tvivlsomme Kvinder.
Skal Jeg tage hende med mig hjem
til Sverig? Skal jeg, hvem og hvad
hun end er, Mia en tyk Streg over
hendes Fortid og kalde hende min
Hustru? Jeg ved kun, at hun spiser paa Hotellet hver Dag sammen
med os andre. Og at hun er alene. Jeg ved blot, at hun er pragtfuld, og at jeg elsker at se hende
bevæge sig gennem Salen.
Pludselig kom han med nogen
Skamfølelse til at lænke paa de
Penge, han havde tabt i Casinoet.
Han havde loresiiller sig den Behagelighed at vinde de 20 000 Kr.,
han havde tabt, tilbage, firdelt hen
rejste fra Monte Carlo.
Han forlod sit Værelse, gik ind
i Elevatoren og traadte et Øjeblik
efter ud pas Pladsen foran Gastnoet. Aftenen var stille. En høj,
selskabsklædt Dame, ledsaget af
en undersætsig Herre i Smoking
kom gaaende fra Cafe de Paris hen
imod Hotellet. Baronen saa' ikke
lejl. — Det var hende. Hun var
ikke mele alene, hun gik ved hans
Arm. Hvad kunde det betyde?
Deres Kurt, Monsieur, sagde
Manden, der stod ved Indgangen
til Spillesalen.
Baronen studsede, ledte paa sine Lommer. Kortet havde ligget i
n veestre, indre 0•e t.akketomme. Har jag tabt der? tænkte Baronen.
Nej, det ligger t mit Kjolesæt. Han
skyndte sig tilbage ril Hotellet. Han
gik hudrer und paa air Værelse, aabnede Skabet I Vieegen ogr mele
eller Kortet r en Kplearet. Kartet
var borte.
Baronen gik tankefuld tilbage til
Casinoet. Det ma■ være taget ha
mig. Ligefrem tager op af min
Lomme.

-- Jeg har mistet mit Kort sagde Baron Cederlen til en af Opdigerne og tog sine Papirer frem. —
Jeg vil gerne have et nyt.
Kontorfolkeneisaa' paa Cederlen,
bladede I nogle Bøger, søgte nied
deres,Pegeflugre i Rubrikker.
Han skrev under paa deri grønne Lap. Han kunde uhindret gie
ind i Spillesalen.
I:Deren saa' han, at de to, det
unge Æglepar,rjvar gruet ind umiddelbart:før ham. Der gik hun, høj
og stille, imellem Spillebordene og
de lyske Rouletter. Han sar.' dem
sætte sig ved et Bord, hun Aften
eiser Aften havde siddet ved
De sad vis a vis tæt ved Markøren. De spillede med alle Farver
Jettoenr, hvide, brune og grønne,
der stod opstillede i Stabler foran
dem. Baronen saa' straks, al de
spillede et varsomt Beregningsspil.
,Højest og LavestTM. Men det gav
et Sæt i ham, da hans Øjne pair
saa nært_Holdrialdt paa den fremmede, unge Mands Ansigt. Det var
lige_saa!paafaldende -plumt og simpelt, som hendes var:regelmseseigt
og kvindeligt udtryksfuldt.'Der var
noget lavt over ham, tænkte Baronen. Den brede Næse, øjenbrynenes strittende Børster, de hinanden
tætsiddende Øjne og den ru, lave
Pande. Det er da besynderligt,
tænkte Baronen hvad er han for
en- Fyr ?
Han besluttede:selvjal:spille_ og
sætle .sig for: Bordenden, hvor en
Plads var ledig. Han saa' ikke over
paa hende, løftede ikkeløjnene,
fordi han:feite sig iagttaget; —: Han
vilde spille-,Hojest og Lavest" med
en jævn Indsats, varierende Indlem 20 og 100 Francs.
Straks lagde han Mærke til Vanskelighederne ved r. aeplacere sine
Jettons. Han kom derved til at se
nøjere- paa .Spillerne, og inden ti
Omgange _havde han: konstateret,
at Ægteparet spillede sammen, Den
ene splittede „Højest", den anden
,Lavest".
Baronen-sars' paa hende. Med en
næsten indre Forfærdelse følte han
Sandheden, der laa aabenlyst: Professionelle Spillere.
Der gik:noget i'Stykker f Baron
,Du kom mig
Cederlens:Drøm.
Møde fra selve:del Rige at Skønhed, som vor Tro aldrig vil slippe,
vor Fantasi :aldrig give Afkald paa,
vort Hjerte -aldrig
Baronen passede sine Felter,
men han følte intet for sine egne
Tal. Han vandt vist. I Virkeligheden fulgte., han_ med epsendUnteresse Ægteparret. De"_tabte; Navnlig han tabte. Nanr;han'var7udgaaet-for hvide og brune•Jettons,:bankede han let i Bordets Klæde, næsten umærkeligt, med Pegefingeren. (Dervedblev:Baronen pludselig opmærksom paa !Mandens
grove, store Hænder og flossede,
flade Negle.
De tabte ustandselig begge to.
Han tik et ondt Udtryk I sit haarde Ansigt,',Hun .san',.blot bekymret ud. De forlod Rouletten samtidig, begge tomhændede.
Hver Dag i Sæsonen løber Rouletterne uopholdelig Ira ti Formiddag til tolv Nat.
Ogsaa" den følgende Dag. Cardnoets berømte Saltes de Jeu var
fulde af et elegant.-og apilleberuset
Publikum. Baronen var kommet
om Formiddagen, havde forladt
Rouletten og' spillede 'med stort
Held i Salens Midte, Da han rejste sig for at gaa til Frokost, havde han par nogle Hundrede Francs
nær vunder:det tabte:Beløb tilbage.
Ved Spillesalens Udgang blev:eBarenen tiltalt at en Herre: Manden
med den laede:Nsese2og-,Øjenbersierne.'
—
Baronen hørte nogelaorti %lian
eller %riet.

— Vil De, Hr. Baron, tilgive
I mig - sagde Manden med et diskret, rivende, behændigt Ordspil
neer jeg forklarer for Dem, i
hvilken pinlig Situation min Hustru
og jeg befinder os. — Jeg maa
nista*, al vi har tabt alle vore Penge.
Jeg beder Dem, Hr. Baron, at
vise mig den Tillid at Jaane mig
2000 Frar.cs. — Blot i to Dage.
— Jeg beklager, Monsieur sagde Baronen — Jeg kan ikke
hjælpe Dem, henvend Dem til
Banken.
— De kan hjælpe mig -- udbrød Manden, glemmende Barontitlen og med næsten truende Stemme. — De har vundet alle Deres
Penge tilbage
- Hvad siger De? — sagde Baronen overrumplet og veg nogle
Skridt fra Manden.
-- Ja, Hr. Baron — fortsatte Hr.
Badet nu heftigere og ligesom mere indtrængende. — Jeg ved det,
jeg %ed, at De har vundet, og at
det er Dem en let Sag at Janne
mig 2000 Francs.
I det samme drejede Baronen Hovedet og fik Øje paa hende. Hun havde ubemærket nærmel sig
begge Herrerne. Hun stod der igen,
hej, harmonisk af Skikkelse, og
som hun traadte hen til dem, gav
DragtenslFeld og Linier hende paa
samme Tid Fylde og Slankhed.
Hendes Øjne fik paa hemmelighedsfuld Mande Mæle. De talte til ham.
De bad om Hjælp. Hnn greb ned
i sin Vestelomme efter en lille
Mappe, aabnede den og stak den
Ubekendte to Tusindfrancssedler.
-- Tak, Hr. Baron. Tak. Jeg
skal give Baronen en Kvittering.
— Behøves ikke, — Han mærkede hendes øjne hvile paa sig.
Derpaa hørte han et sagte: Tak.
Baronen bukkede let og forlod
Spisesalen.

En Kvindes Ansigt. Det havde
et træt og flygtende Udtryk, som
om hun selv flygtede.
Et Glimt af Waggonens Ruder.
Saa gled hun bort.
Baronen rejste højt, højt mod
Nord, hjem til Sverrig.

LOitTTA:'

Emil llonnelycke.

„ROYAL" Koge-Chokolade
„B E C A" Koge-Chokolade
FINESTE DAN/4K FAIIRIK AT

Til Flyttedagen
anbefaler vi os med et stort Udvalg i
Arbejdstøj og færdigt Herretøj!

Stor Prisnedsættelse
Før De køber bor De aflægge
min Forretning et Besøg, og De
vil indse, at her køber De 1. Kl.
Cykler med størst mulig Garanti.
Monteret med ekstra prima Gune
mi til meget lave Priser.

Mr.

e.

ffitnefi.

Allinge

Tlf. 34.

Gode, blaa Benklæder
Stærke Overalls
Svære. blaa Jakker, alle Numre
Arbejdsveste, alle Størrelser
Stærke Buckskindsbenklæder
Kulørte Habitter
Ægte blaa do.
illotorjakker, svær Kvalitet
Fikse Gabardinefrakkcr

fra
fra

4,75
5,50
5,50
4,75
7,50
45,00
50,00
18,00
30,00

Nordlandets Handelshus

Mm ilrEgorlorrelq,
bringes i velvillig Erindring.
L. Hermansens Efterfl.

Tlf. Ro 71

Klædeskabe,
Kommoder, Spisestuestole,
Horde, Soveva..relsesmobler
og Madrasser købes for-

delagtig hos

Snedker [PM,
Tlf. n 13

Samme Alten skete noget for
Banken uforudset. Spillesalen fik
Besøg al el Par smag, mørke, elegante Mænd, der netop var kommet fra Paris — De gik en diskret,
søgende Rande gennem Salene.
Hr. Badet sad vis a vis sin Hustru ved en af Rouletterne. Han var
begyndt at vinde — I et Nu havde han faaet Øje paa Opdagerne.
Baron Cederlens ubekendte Debitor samlede pludselig alle sine Jettons sammen og gav sin Dame
et Vink med Pegefingeren. De forlod Salen.
Men det franske Politi er adrætte Folk.
Og samme Aften blev lian arresteret paa? Hotellet. Hun': var forOg samme Aften blev han arreeteret paa Hotellet. Hun var forsvundet.
Baronen er ved at — pakke- sine
Kofferter. Han havde besluttet at
forlade Monto Carlo.
Han vilde ikke spille mere.
Det bankede paa Døren En Mand
traadte ind.
- HeniraPpdagelsesbeljent. Er
det Hr. Baron Cederlen fra Sverige?
— Ja, svarede Baronen forbavset.
— Kender Baronen dette Kort?
Baronen sale paa et lille, grønt
Kort, Manden rakte barn.
— k, det er mit Adgangskort
til Spillesalen. Det blev fundet i Hr. Barens Eje.
Han maa have skaffet sig Adgang
Ira Baronens Veerelae:og-:,taget det
Ira", Dem.
Opdageren 'bukkede:og gik.
Då Baron Adolph Cederlen' tidReligt næste Morgen.. steg
piden til Marseille, ; tænkte ' han
ikke paa sine mistede 2000 Francs,
men pie: et Ansigt, , han havde
set i Toget,' der' gik" i den._ modsatte Retning —

c

Klemensker

Tlf. n 13

3fempels røde No66er

2undma ting
er betydelig nedsat i Aar

buldog Tætningsmasse anvendes i Stedet for Beg.
Brugsanvisning i hver Danse

Somuld 2aadeværk
haves paa Lager

9ummi-Bernis
anbefales til Olieklæder og
Presenninger.
Klæber ikke -- brækker ikke.

5. A, £arsen,

0?4 og boer

Stort Udvalg af Dæk ug Skinger til Dagens billigste Pris.

977
Tlf. 34,

e Yunefi.

Allinge.

i tørre og ubrørte
?yarber.
£ar, stift ,
C
, -bettar, Zorretfe,
eroelttilt og 13ett,Mer
rebe bebft
og bittigft i
2t tinge S'olonial og sl3robttrtforretning.

Gardintøjer.
Ved særligt fordelagtigt Indkøb kan jeg i Aar tilbyde
Gardiner til meget smaa Priser.

Smukke Gardiner til 90 - 130 - 160 - 180
Zoo - 210 - 215 - 235 - 250 - 275 - 3oo - 350 - 375 385 - aoo - 450 - 5oo pr. Meter.
Afpassede Størrelser og Metermaal.
Gardinprøver 50 Øre.

Messens
sne-Vidsalg
essen,
øfir.

CtiallSheS
&port

Syltede Asier
i løs Vægt
do. Agurker i Daaser
med 100 Stk. og løs Vægt
Pickles med Eddike
med Sennep
do.
sælges i løs Vægt

I. B. Larsen.

Sdiespaaner

5271inge. 57f. 700.

r

slanke Plaske»
ni Guki-Elk.

tyd er eL
jes i d cy 14 eZ,
J30 d.

i los Vægt — 1,35 pr. kg.
A ggerbeehs Stebespaaner
i Pakker
IK I Inggry Marsellimuebe,
Brun, blod Sæbe, prima Kv.

De bek. nye Vaskestoffer

Sun' ightstebe
Perfectionstrbe
Vaskepulver og Illegmoda
Galdeturbe

„Silkolin" og „Shaneen" haves paa Lager i mange smukke
Dessins. Stoffet ne er fabrikerede af Kunstsilke og-.. Bomuld
og er ægte i Sol og Vask.

49.Z.

Larsen,

Nordlandets Handelshus.

»amefionfefition
Nye flotte ;Modeller til alle Priser fra 2o Kr.

efir. «Isen, teessen.

c}rtigtsaYtel'
e
Hindbær, kirsebær,
Hylrlr brer. it laaburr,
Ribs, [tirabarber
Mandet Frugtsaft.

Prima Varer fra t. D. Beauwais
til nedsatte, billige Priser.

Vore Mouseliner
er nu hjemkomne, og Priserne er billigere end nogensinde.
Kom og se vort store Udvalg i smukke Nyheder

Nordlandets Handelshus.

Syltede !Trunter

Si bar (toft Vager og hyrbele+3 binig 4.krijer.
Zette
ogjaa for be qobe foittfroorite

lni1tit>5tintt»er
bife egner fig feerbefe til otte s.lielmvotioz
iler, ,:)onfebitje, Z-fure o. 1g.

ct

IIindbær
Jordbær. !dommer.
Tyttebær Vaidoodd I. r.
Gele, Hindbær, Jordbær, Pibs.
Danske Kotnpotfrugter,

I Loihic og forte Vcenoberj ikrige,3 mei) jtor

Pærer, Æbler, Blommer
i Glas og Daaser.

bat pr. gontant i

e rigtige tone, btatte og ftcerre

viojne og tpulcu «Sittn= og Voitt:tittrner

Amerik. liompotfrugter.
Marmelade. Orange. Abrikos,

Nordlandets Handelshus.

Jordbær, Hindbær, Solbær.
bl.
marmelade

i les Vægt ug til smaa Priser.
Fersken og Abrikoser

Fyldte Chokolader
„AL B A" Spise-Chokolade
.M.NKER" Cacao kun i 1/8 kg Pakke r
FINESTE DANSK FABRIKAT

Flere Hundrede 1{1E11141pr paa Laver
Solideste Syning, bedste Pasform og til de billigste Priser, som findes.
Fine blaa Kamgarnsklædninger
55-65 Kr.
Ekstrafine blaa Sergesklædninger 85.90-100-110
do.
Brunstr ibede
45-60.65-75-85
Prima graa (Peber og Salt)
65-80
80
Brunmelerede, ekstra gode
75-80
Coverkot
50-50
Gode Buckskinds do
Ekstra Benklæder i Buckskind og Kamgarn i mange Monstre.
Blaa Fiskerbenklæder i Prima Kv.
Jeg har Benklæder og Veste i Hundredevis i alle Storrelser, samt
fine Gabardine-Overfrakker, Regnfrakker, Motorjakker og et kolosalt
Lager af Herre Hatte, Manchetskjorter, Kaikiskjorter, Huer, Slips.
Kravethj, Seler og Sokker i et uhyre Udvalg. Pæne og gode Klædevarer til dem, der vil have syet efter Bestilling. Stort Lager af
Mouseliner Ira 0,90 m.. samt alle andre Manufakturvarer .
Billigste Priser faas altid hos

Tlf. 29.

enj

X anjen . , 29.

i Halv- og Helkilo Daaser er nu
meget billige

i stort Udvalg, — Bedst og billigst

Allinge Teglværk.
Fra Lager sælges til billigste
Dagspriser:
I/s-murer i alle gangbare Stør
[-eiser. Tagsien, Mursten og
haandstrøgne Facadesten.
Et Parti frasorterede Tagsten
sælges for 100 Kr. pr. 1000.
Priserne paa Teglsten og Ror
er nedsat med 20 pCt
Allinge Tegl værk

Plalorlorllis

og min bekendte litirtigtorrende

Sule-„Cafifernis
er meget nedsatte i Priserne
Prima Gulvlak
Itoneolie, Nlopolie.
Lignid Veneer
— Mopolie
doper
tonevoks, Prima Kvalitet

Hel- og Halvkilo Ds
Alt til nedsatte billigste Priser

Styr, Mier, Pllmlier
meget nedsat i Pris

Allinge Kolonial- & Produktforretning.

917 e. Amsfi,
Tlf. 34

orlang udtrykkelig
det stedl. Sportsvand!
Fordi det smager bedst, da det tilvirkes af de fineste Raastoffer,

som der vel at mærke ikke spares paa, og af det bedste
Vand i Danmark! Fordi De derved skaber Arbejde (Skatteyder]) i Kummunen, hvorved De selv lettes!
Fordi De derved forøger Fabrikkens Købekraft hos de stedlige
Handlende, Haandværkere m. ni
Mineralvandsfabriliften BORNÆIOLM, Sandvig.
~111~11111~11.

,̀MagaJin du .WordsUdsalg
har et stort Udvalg i Herrelingeri, Arbejdstøj og Tricotage.
Restpartiet af vore Motorjakker udsælges for 14,85- 11,85
tidligere Pris 26,00 —1850
5,70
Et Parti Overalls, alle Størrelser, tids for pr. Par
Blaat Maskintøj haves i Jakker fra 6,00, Benklæder 630
Kitler 1 o,4o, Kedeldragter 1o,75, Overalls 6,75,
Priserne er for voksne Størrelser.
Prima Kvaliteter føres i blaa og stribede Mollsbenklæder,
graa uldne Benklæder, blaa uldne Fiskerbenklæder, Ridebenklæder m. m.
Største Udvalg i Manchetskjorter, Slips, Seler, Sokker,
Hatte, Huer, Handsker.
Vegahuer, fremstillet af ekstra prima Materiale
6,00
Et Parti sorte og kulørte Sokker udsælges for pr. Par 0,55

Magasin du Nords Udsalg

Allinge

ved Victor Plauck.

fianclictftjorter
Cl' bittigft 1)o

Nordlandets Handelshus.

2. Larsen

• ttar«it.

Gulvklude

Sondag den 2, ,717aj er vor Yorrelning
aa6en fra
4.

r)'f)TI

—

(III

Urmager og Guldsmed

o5,

O:t.

Forretningen er aaben Søndagen
den 2. Mal fra Kl. 4 Efterrod.
11011~I~
,
1•1111~01.11~~112111~

sjiff e, jtribebe 5fjorter fra 5,50
6,50
mf tro fbære bo. meb 2 ••14)per
3ittbeftip i mange sinonftre 2,00
flobe c'til)per 50 £re.
tort libtiatg i rfflørte e, offer fra 49 øre.

Ud.

Vi bar rigeligt Lager af

Dame-Overtøj
til Foraar og Sommer
smukt og righoldigt Udvalg og

Pris

FA lille R,estparti Ira sidste Sæson sælges til
og derunder.

vel rensede og spiredygtige

f?cinelsbus.
(4 nttioniicret Zynaltetning tit r,minicgoarDc,
ette '2rebber, jtore og film s:witer, fbeer 'Save

er nu p.ra Lager i et
til meget billige Priser.

halv

Magasin du Nords Udsalg

Sorter.

ved Victor Plauck.

Tyretofte Prentice Byg
Trif. forædl. ilbero Ærter
Gul Niemgaard Havre
Segerbe% re
Soli, 'davre
Nolo Ærter
Vikker

Færdige Kjoler.
Sort og kulørt. uldent

Uldmouseline, Bom-

Cd3a tp. g l a t .i,-)egittraab. (klb. s43iggetraab.
uldsmouseline, Tricoiine, Zephyr,
Uldcrepemarocain osv. i smukke. illuder.
ramper. ----- Gtore, ttne ieltbinger fult e5 til
Itentillinger• bedes ven•
El C Mønstre og meget fikse Faconer.
?taret.3 labefte Woteringer, og bk4fe 13rifer • er ligst Indgivet,
Priserne er i Aar meget smaal
Alhrig
e
meget billige i
Magasin du Nords Udsalg

Nordlandets Handelshus.

eatittb til orotttfoher.
?ale
officin (--.-Atebittgecrrter, 63twitmrter,
s23ittler. Z-Olubogt)bebe. 61'1 eelinep. - Cjt lille
43orte etNrabet tlog, efftra 4-Zbat. icelg65 i
Nordlandets Handelshus.

Produktforr etrimg

En Anden karl
kan faa Plads til 1 Maj
Nielsen Idealroll

To Karle
kan faa Plads til Maj
Bolbygmard, Klemens St.

ved Victor Planck.

EKstra Tilbud.
Et

Parti teserne/ Zephyr. 1

[ri

br , i

smukke, moderne, elegante Mønstre, garanterede sol- og
vaskeægte,

sælges for pr. rre. 1,38

Magasin du Nords Udsalg
ved Victor Planck.

flrifoletunJ %arldrø
Trifoleum har meget fine Analyser og alt Fre Riran Q i teres ifølge Statskontrollens Regler. Bestillinger bedes ven• ligst indgivet saaledes, at Frøet kan bliv e leveret rettidigt.

forlang Izo deres Xebrnand

§

DANMARK S
Kaffetilsætning!

i

Rfiring Siorøninf & Ti.',)tobttftlførretiiiticl
•

ileroliolms Spore- & laallekasses
Afdeling i Allinge
Kontortid : 10-12 og 2-4.
Renten af Indaknd er pall:

Ny Billedserie :
Humoristiske Dyrebilleder
1-12.
vwww,Ai,‘,

t nratant■ df■r% Opwite•Die

r

4.5 Det. p. R

SpnrrlAngimekvIlkimr 4

F°lo1 7.err;plar‘nrdellngrn
hlortil Prwmle, hidtil 2.5

■

3,5

plet.

•

nger De en Pige, en Karl
eller en Dreng, eller mangler De en Svend eller Lzer•
ling, en Fodermester eller enden Medhjælp, bør De snarest avertere i Nord-Bornholms Ugeblad
der hver Fredag bringes direkte ind
e.1800 Hjem og læses at saa godt
som hvert eneste Tyende. En Annonce her i Bladet vil derfor MB
godt som altid bringe et tilfredsstillende Resultat

å

røre nqe ardiner
er nu hjemkomne, og Priserne er .:iaar,:meget billige!
1,25
Svært dobbelttraadet Gardin
begge
Sider:1,50
do.
med Bort paa
dobbelt bredt
2,00
do.
SE VORE VINDUER!

Nordlandets Handelshus

Køreplan.
Rønne-Allinge
Jernbane.

som har set, hvorledes

lionihohilsilloolahil margarine
fremstilles, behandles og opbevares. vil ganske uvilkaarligt forlange dette højflne Produkt til sine Maaltider. - Alle Forretninger i Allinge-Sandvig sælger

Bornholms Vegetabil Margarine.

itewiebe

Rønne
Nyker
Klemens
Re
Tein
Allinge
Sandvig

8,25
8,43
8,57
9,14
9,29
9,42
9,50

1,20
1,38
1,52
2,09
2,24
2,37
2,45

6,30
6,47
7,01
7,16
7,30
7,42
7,58

!!nødvig-kiwniar:
Sandvig 9,35 1,00 8,15

9,53 1,19 8,34
Tein
Rø
10,08 1,35 8,50
Klemens 10,24 1,53 9,08
Nytter 10,311 2,04 9,20
Rønne 10,55 2,24 9,40

Prima Klipfisk
Ekstra fin, hvid Klipfisk atter hjemkommen.

Søn- og Helligdage,

Ekstra Kvalitet - Ekstra nedsat

notottial. ng lkohuttforretning.

s c a r"

Dette Foder, der er anbefalet af mange Landmteno
tilsikrer hurtig Vækst og Fedning, giver stærkere Benbygning. smukt Udseende og skaber en hidtil ukendt Sundhed
i Besætningen.
•
46 ti! Køer betyder: Mere Mælk, federe
Mælk, mere Smør.
11
, forebygger Stivsyge.

riscdr

faas i

Åofoniof-

7robklførrelttiiill

CMI».

•

BORNA MARGARINE

•
•

Zraabliirli

Søgnedage.

Albr, g e 9,43 1,08 8,23

,,

Zagm).
./3rcebber, ]3taitter,
610>jerebe urror, Rri)bber og Z-uilletritfl.
Vriter ofi t3otte.
ZAMitbiter, .taropiitbiter,
5:;x-ritøter oe 61.3eitag
altbef atea tit -bif(igfte s3rifer.
%Hinge aoluilial. ug $robuttforretning.

Alle Mennesker,

Torskelevortraosioderel

tIlmniitøartitter.

Itanne-MandvIg

8,25 1,20 8,35
8,41 1,36 8,51
Nyker
Klemens 8,53 1,48 9,03
9,08 2,03 9,18
R41
9,22 2,17 9,32
Tein
Allinge 9,33 2,28 9,43
Sandvig 9,40 2,35 9.50
Rønne

er f)ienirommeit o( t)nue van Vager i alle sine=
Ite»ibber og forffeffiqe
sl3riferite er iiebiat fotrAjalt.
. ?titings Roloniatz og 13rubuttforretning.

Opaber, ¶i iver,
Grebe,
Z'filffejcerti,
Oraiiegebe,
5:- »ppeicerti
aitbefele i (tort lihntg
tit hittigfte 3rifer.

%Ringe gotoniata og Iroburtforretnittq

hlband Wilx-R11,1118 I

Sandvig 9,25 1,00

Allinge 9,32 1.07
9,41 1,16
Tein
9,51; 1,31
Ro
Klemens 10,11 1,47
10 22 1,58
Nyker
Rønne
10,40 2,15

8,15
8,22
8,31
8,46
9,02
9,13
9,30

Polyphon Plader.
Fra 1. April er Priserne betydeligt nedsatte.
Dobbeltspillede Plader, 25 cm. kan nu Jaas Ira 2,50 pr, Stk.
Pulyphonapparater med den nye patenterede ovale
Toneforing er det bedste, der kan faas.
Største Udvalg i Polyphon-Apparater og Plader samt
andre Musikinstrumenter.

Sandvig Boghandel, E. Abrahanisen.

er fin, frisk og velsmagende og giver

MANCHET

LÆKKERT SMORREBROD

LIHNHIMMININNIM~11411»11,1114~4,411•••

SKJORTER

De bedste Kvaliteter i Arhejilsiej,

Største Udvalg.
Ledsis Kyclifeter.
Billige Priser

Mine gode bekendte amerikanske Overalls og Jakker i alle Storr.
haade tit voksne og Bern fra 4,50-700. 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.
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Udgivet nf et Interessentmknh.

I flgant tet Adled af 1800 Elassatial

Ansvarshavende: Otto Gornitzka.
'Telefon 74.
Trykt i Allinge Bogtrykkeri
-' ise CG
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Tætved pløjer en Bonde sin Jord,
roaber sit Hyb monotont og kere
Kragerne hopper t Plovens Spor
og svinger sig over
,d tit
hans Hoved bort.
Solen ledes usynlig blid,
det er Pilefløjtens Tid:
bagved hvert Gærde paa en Sten
sidder en Dreng og skærer si g en.

Sophus Claussen.

Radio og ,'viser.

—o—

(Efter „Radio Times').
Jeg har hørt, at Radioen en skørne Dag vil overflødiggøre Aviserne, men i den Henseende har jeg
mine Tvivl.
Noget lignende sagde man, da
Biograiteatiene dukkede op. De rigtige Skuespil vilde blive noget, der
hørte Fortiden til. Og dog er det
I øjeblikket saadan, at hvis De vil
have en Plads i Galleriet i Aften
saa maa De slaa I Kø og vente til
I Morgen.
Og Teletonen vilde gøre alle
B evforsendelser unødvendige. Men
gjorde den det? Nej! Sidste Anr
blev der sendt flere Breve end nogensinde før — ganske vist sendtes mange af dem for at rette Fejl,
der var opstaaet i en Teletonmeddelelse. Siden Radioens Fremkomst
er der 'ensiler tiere Blade end før,
bl a. for at fertælle os, hverfedes
v.
u ee Radio.
For mit personlige Vedeomn ende maa j g tilstsa, rit jeg fort rokker de skrevne Nyherter frecefor de
broadc istede, særlig fordi Speakeren aldrig giver mig Sad meget som
et to Minutters Oebeld til at linde
el svært Ord i et Leksikon. Smiledss mister jeg en trel Del Oel,
to dl Speakeren udtaler dem !ulds ændig korrekt, og derfor i eslaar
j e dem seldølgelig ikke. Heri
Geret", og
de en G gie
jeg spildte Bul ker af Tid paa at
spol u'ere over Kur a, redte jeg tilsidst opdagede, at han b lyde ment
„Ret vare'.
Men Aviserne er ikke alene en
Seteder al Nyheder. De Ilar andre
nyvige 0.nraader. Neer jeg kommer ned til Frokost, hval er ilet
sa.., der s kjuler mine g feee, moreelignavne Blikke tor ruin 1 ethe
H d ilel? Min Avis! Og jec k rir rk-

til all e Bleen
Olsker, Rutsker. Rø er KiPillekerie
LYZCO7:1.M. r,:czx~'

XiXantxxrna Crux=

Fredag der) 30 April 19`z6
ceOlX)

tXXxXDOXOCCCOOCCOxlircerXIDOGCCOOCICCCCCIXITIZIX.ImusEnCCCO:1 Go=

berne beslutter at udsende deres
mest oplivende Nyheder paa en
kold Dig, kan de dog ikke viske
forebyggende paa saa meget som
en eneste Frostplet paa en enkelt
Taa.

Fred og
Foraarsrengoring
—0 En mængde gode Rand til
den lille Frue.

Og et Fortrin til: En Avis er
god Il! et vist Brug paa et gammeldags W. G, men prøv at bruge Radio.
Et andet Punkt, soen er vrerd al
lægge Mærke til, er delle: Ante
at Broadeteting var opdaget for 300
Aar siden, og ni den trykte Als
var et moderne Produkt i Lighed
med Radioen. Kan De forestille
Dem, hvorledes vi vilde have jublet over en [de, der satte os i Stand
til at ,læse' og selv bestemme,
naar vi havde Lyst til et vederkvæge
vor Aand med Telegrammer i Stedet fur at være tvungne til at lytte til
bestemte Tider. Forestil Dem, hvor
lykkelige vi vilde være over at
kunne udvælge de Ting, der interesserer os, og springe de andre
over. Nu mas vi vade os igennem
Bunker at Slof — mest ligegyldige
udenlandske Telegrammer — før vf
kommer til de Fodboldresultater,
der interesserer os.
Hvis dette sidste havde været
Tilfældet, tror jeg, Sagen vilde have været den omvendte. San skulde vi høre Beklagelser over, at Avisevne helt truede med at overflødiggøre Radioen.

Samle gader.
—0-Nej, intet er saa lyst og varmt
som Veer i gamle Gader!
Hvor ungt og friskt
hvert fattigt Snage
som grønt I Solen bader
Det gnistner I a de hvide Sten,
hvert Messinghaaedtag skinner,
I alle Døre Kattepus,
der s likker sig og spinder.
Hvert Vinde har sin egen Blomst,
de gule Krokus flammer,
bag Havemure lyse Skud
paa vedbendkleedie Stammer.
Hvert Sket er som et gyldent Syn,
der vinker mig og lokker,
hvert Vindpust bringer
bom ell Klang
af Eventyreis Klokker.
Tom Smidth,

Livel paa Lade! i

OFIsteiRrIrhs Tid.

Tag et Værelse ad Gangen.
Planlæg ikke mere Arbejde for
hver Dag, end man med Rimelighed kan overkomme, thi ellers bliver Resultatet uvægerlig Nervøsitet,
Ophidselse og Hovedpine, hvilket
[cedre!' er behageligt lur En selv
tibi Ens 0 eeivelser.
Een Person bør aldrig forsøge
ar hytte alt fur tunge Moteer.
Hvis SpireeFjedermadresser malts ()vel e ed Aluminium-Malere,
vil dette lothirelre dem i at ruste.
Ell elle Smule Møbelcreme vil
la t blankpulelet Messing til tsr ho[•
ee sig meget længere, og del :amme gælder Ion Koullutets V.deortielende.
Sp sekgerrensrvinduer tør have
gu mil Mul sømmet tast til Kammen,
stis Fruer ikke karl kumme ind.
Kam Ammoniak i. varmt Vand

Ulden kartes.

ke sætte en tlaadiøs Med realoe up
ad Tepoden sure en Sttere,.
Osr, gange Avlsir er ikke en K rkeeeard lor gamle B givenheeer.
Nej, selv den rt:est t vel de, •o- ly d e, Irsa ale e VejrbereinIng k in
Ikke stikke Fyr i Karin nett saa Is
sum elorgeublailenes Ny hetbrablikei.
Avisen-æ, der er meget deslige
Vdrineledere, har fer mange fstilee
Mennesker en vis Betydning i
Spergsmailet: Tæpper i Sengen.
Men selv om Broneeestingselske-

Foraarsrengøringen staar for Døren; Lysten til at vaeke, skilte og
skruppe raser overall; del gælder
da om at las del hele med og samtidig vide den bedste Mande, hvorpaa de lorskellige Ting kan gøres,
thi for den øvrige Del at Faneliens Skyld bør man se at fas Huen overstaaet sne hurtigt som muligt. Her er nogle gode og særdeles nyttige Rand, som de fleste
Husmødre vil være glade for.
Rørsæder I Stole kan komme til
at se nydelige ud, selv om de er
blevet mørke at Brug, hvis man
vasker dem I en stærk varm Opløsning af Salt og Vand og derpaa
smører det flettede Væv over med
Hattelak.
Man bør ikke glemme at smøre
børhaandtag ag Hængsler paa Døre og Vinduer, selv om de endnu
ikke hviner.
En vigtig ForaarsrengørIngs-Forberedelse er det at planlægge en
særlig nem Menu for Rs neørIngsUgen.

Skjo•tiiing ar Har.

Gamle indendørs Bondesysler, der forsvinder,

eg w'et Gultæpper over med ter
Svamp, dyppet delt; det vil friske
Farverne betydeligt op.
Nyt Linoleum bør aldrig skures
eller skruppes, Pletter maa fjernes
med Mæle.
Anbringes eI userskageet Leg i
en Stue, hvor der for nylig er nia•
isl og hvor Luften er slem, vil
denne straks loisvinde.
Kommes Udi Paralin paa Vinduerne, naar de pudses, vil de blive
klare som Krystal.
Den bedste Mosele at rense Killefl er og Glasknuder paa er at ty: de dem med koldt Vand og komme ell euseea.et Kartoffel i. Man
rysler nu Gsitsrauden godt og Glasset vil blive helt klare
Fedtpletter kan fjernes fra Tapet,
ved at man anbringer et &elske
tykt Trækpapir over Stedet og piesser delle med er varmt Strygejern.

Sand og varmt Vand er bedre
ril ni skure Hylder med end Sæbe.
Teen I en Tepotte, som ikke
hee",værel brugt I længere Tid, amager olie muggent. Fyld Tepotten
med Vand og lad er iødgrødende
Stykke Kul Inide red deri. Tepotten er da alter frisk.
Poreelrenagensterde bør vaskes
i koldt Vand I Stedet for varmt.
Vand med Eddike bør bruges III
Afvaskning af polerede Trægenstande.
Naar Vintergardinerne lægges til
Side, bør der drysses meget tørt
Klid imellem.
Glem ikke et ~Ind midt paa
Degen, selv om Travlheden er aldrig saa stor, Men kan holde ud
meget længere, riser Maaltiderne
overholdes.

Hudens Hygiejne.
—o —
Naar der er Tale om Hudens
Pleje, er der meget vigtige Forholdsregler, man bør iagttage. Den
første er den, at Huden [toldes ren
og fri for alle Urenheder, og den
anden er den, et Naturen bliver
understøttet ved en passende Beklædning, som kan hjælpe til at
regulere Varmetabet fra Huden.
En Maskine, der er fremstillet
a! Mennesker, bliver lettere ødelagt
af Rust og Uvirksomhed end ved
bestandig Brug, og det samme gælder med Hensyn til det menneskeliee Legeme. Jo bedre det bliv er passer, og j r fort.ultigere det
bliver brugt, jo bedre fungerer det,
og ja længere holder det.
Hver Dag udskilles en betydelig
Mængde forbrugt Materiale al Blodet, ug en stor Del heraf udskides
gennem Huden, og navnlig af den
Grund er det vigtigt at pleje sin
Hud ved Badning og Frottering.
Badning er en Naturdrils, som
ruar ogsaa kan linde [Lis Dyrene,
selv hos Dyr af lavere Arter. 1-beerI ir skulde da ikke Mennesker, som
er Skutenngens Mesterstykke, glæde sig over Badet og bruge del
pas furnetug Maaee? og dog bader mange Mennesker kun en eller
to Gange om Anret eller maaske
slet ikke.
Dyr og Planter synes at glæde
sig ved badet. Den luede Furaursregn er den Masee, hulpas Moder Natur skænker alt Levende et
Bad. Paa varme Sommerdage kan
uran se Kornet paa Marken tørt og
med hængende Aks, der er bedækket med Støv, og Bioristerne I Haven med nedhængende Blade og
Knopg'er, men runer son Regnen
kommer med em forfriskende og
fornyende Kraft, sera sker der en
stor Forandr ng. B.ornsierne rejser
sig ligesom i letkuemliehed og
Kornet retter sig.
Lige sea forfriskende opkvikkende virker Bader paa Menneskene.
Den, sum søger efter Kilderne rir
Kraft og Livsm a gt, er seer Beeneig

paa den rette Vej. Den ydre Renlighed er som et Pant paa den indre Reldighe.t, teir en bekendt
Mand engang sagt.
Badet befrier Huden for alle de
opsamlede Urenheder og cor deri
blød og smidig, Blodørnieber i kluden forbedres, ob dur k.n kilere
og bedre udføre sine forshellige
Funktioner. Tidlige! e har man ikke
tillagt Huden nogen større Betydning for det almene Befindende,
wc n man gaar nu bort fra denne
Anskuelse, idet mart bur imat at
vu:,:ere Værdien af det A brj1,.,
som Huden udfører for hele Kroppen. En velpli.jel og virksom Hud
kan endogsaa foruden sine egne
Fr,ristioner lette Nyre t e og Lungerne deres.
Som Rensel enbad er det varme
Bad fra 36- 39 Gs C udinæ ke!,
og et sa,glani ti.ld ore Ugem er ikke
I. meget, :elv 0111 m-n ra ger sin
da.:s lige kolde Vandt), handling.
D-une sioste hærder Hu.al.1 og ir,
112,11g gen readent, et udmærker
M (Idel Id Forebyggelse af Forkekim. n. En energisk Frottering af
Hu Jen etter Budet forhøjer dettes
V.rkn.ng i bet)delig Grad.

Flink Dreng
kan faa Plads 1 Maj
11°4,8v/tag pr. Allinge

St Bededag. (Fredag d. 30. ds.)
Ols Kirke Kl. 10. Allinge Kl. 2
Indsamling til Kbh. Kirkefond
Søndag den 2. Maj
Allinge Kirke 10., Sct Ols 2
13ornegudstjeneste ved Sekretær
Andersen og Sognepræsten.
Tirsdag: KFUK-Møde i Allinge
Kl. 7,30

Bil udlejes M
Snma Priser
Ludvig Pedersen .

Ring op fil Allinge 139!

Halionriserllo

er atter nedsatte
Prøv min Kaffe
og De vil blive tilfreds!

9. 2—earsen,

13-15 aars Dreng
kan faa Plads straks eller til I.
Maj
Pihl, Engvang
Tlf. futs 21 x

Et Parti Halm

IN og mine Forældres hjerteligste Tak for udvist Opmærksomhed ved min Konfirmation.
Ingeborg liendtsen, Olsker.

ivk

Brænde-Skriq
Hobro Mølle
udføres luta.

Moderne Sonunerfrakker ,
impr. Gabardine ni. Foer 26,75.
Foraarsnyheder i bløde Hatte og
Huer. -- Mægtigt Udvalg i mod.
Sokker, Slips og Manchetskjorter.
Skræddersyede blaa Sørges
og mod. Sommerhabitter er
nu paa Lager til meget smaa Priser Et Parti Habitter er fremlagt til særlig billigt Bortsalg.

M000loklorhusof, Hasle,

Golfveste, Forklæder og Underkjoler.
Daniel linned fra
11,48
Mousellner og
mod. Vaskestoffer 1.28
Et Parti svære Silke Florstrømper pr. Par 1,78, 3 Par
4,95. Kollossalt Udvalg i moderne Strømper fra 0,88. (dubl). I kel)

Ekstrabilligt Arbejdstøj
Prøv vore stærke arm-. Overalls til 5,85. Jakker og Benklæder a 4,85. Zephyr Skjorter 4,00. — Svære Maccosokker
68 øre. Ekstragode Mollskindsbenklæder i stort Udvalg. Billige
Arbejdshuer. Ægte svenske Vega
Huer føres.
Et Parti Macco-Underte.
klædning uds. ekstra billigt

Folkeregistret.

delse heraf vil medføre Bøde

Folkeregistret i All..Sand vig
Den 24. April 1926
H. Mortensen. / Transen-Holm.

Allinge kirkepard•
Menighedsraidet har vedtaget felgende Regler far Kirkegaarden :
1. De Gravejere, der lader det
øverste Jordlag bortgrave for at
.erstatte det med tilført Muld, maa
selv besørge og bekoste Bortkørselen at deri afgravede Jord. Kun
den Jord, der bliver tilovers ved
Planering af nye Grave, maa henlægges paa Kirkegaardens Affalds.
pladser.
2. Jord num ikke aflæsses eller
henlægges paa Kirkegaardens
Gange.
3. Ved Plantning af Hække og
Indhegning af Gravsteder skal
Retningslinierne anvises af Graveren eller Kirkeværgen.
4. Gravsteder, som ikke vedligeholdes, sløjfes, og efter 20 Aars
Forløb mag de Gravsteder, der
ønskes opretholdte, fornyes.

Kirkebestyrelsen.

MagasinduNordsUds.
VICTOR PLANCK
Teli.5 ALLINGE reit.5

En Fodermester
og en Anden.Karl kan faa
Plads til I. Maj
Store Vedbygaard
Tlf. Rutsker 34 y

1E3111

FNEs

udlejes. — Mindre Løsn. orpsol
udføres. Skolekørsel
Telefon Itu 37.

Min Forretning
er aaben
Søndag d. 2. Maj
JENS HANSEN,
Allinge.

s oldaterces
Festligt Møde i Klemensker
Missionshus den 2. Maj Kl. 3
Rostkjær taler.
Gamle Soldater og Soldatervenner
er velkomne.

Mloorolvaorisioli, ,Boreholm`
suger kvindelig Arbejdskraft til
Haskerengoring o Ig. fra 1 Maj
Telefon 8,111141%1g 25.

aler.Farver

Bedste Kvaliteter. Alle Kulører.
Hel- og Halvkilo Ds.
Olierevet Zinkhvidt
bedste Kv i 5 og 2 ],/;,. kg Spande
Olierevet Blyhvidt,
kemisk rent i 5 og 21/2 kg Spande
Tørre Farver'
i alle Kulører til Olie, Kalk og Lim
Vandr. Krit, Irlandsk Mos
Prima Lim, paler- Pibeler,
Spartelfarve, HITIS,
Sanopaplr, Smergel lærred,
Terpentin, Tørrelse,
Tapetklister,
Egetrielak, Altorniak,
Vognlak, Bande I ak ,
Mach Varnish
Hvid Japan Emailleink
i Hel-, Halv-, og Kvartkilo Ds.
haves paa Lager i alle Kulører.
Cykielak, sort og kulurt.
Sort Ovnlak,
Automobil:8k,
bedste Kvalitet i sort, blaa, graa.
Hattelak i alle Kulører,
Shellak, tør og opløst,
Brunelle, lys og mørk,
Tubefarver, alle Kulører.
Alle Slags PenslerMalerlærred. Aarekamme,
Alle Malerfarver og Lakker fores k ri n i bedste Kvaliteter, og
Priserne er paa de fleste Varer
betydelig nedsatte.
Maling udrøres gerne.
Allinge
Tlf. 12.

!IL S".!
au.

Udstilling
SPORTSVAND
NY FORFRISKENDE

SOMMERS UK
CLitLstre. 4
JI
!,1"j g gerierne

Kviekalv
('/2 Aar) efter gode Forældre er
til Salg.
Jens Kofoed,
Lershoj, Rutsker

14. SkyttekrNis
begynder Skydningen paa Banen
ved Maegaard i Rø Fredag den
3n. April Kl. 9 Fm.

EI Facil Folovoliriloner
talsalges
i
Cigar forret otingrrt
ved Posthuset, Allinge.

isord orpijoillis Hgehtad
udkommer Mug i to Numre
-- 674 og 675.

PAN.

Fikse Sommerkjoler

M000l8klurbosoll

saavel for den Tilflyttede, som
for hans Husvært eller Husbond.

Største Udvalg.
Bedste Kvaliteter
Billige Priser.

teligste Tak for udvist Opmærksomhed ved min Konfirmation.
Margit Nielsen Tein

lhoiåkturillisd

Metodistmenigheden („Betesda").
Søndag Gudstj. Kl. 4 Eftm.
Søndagsskole Kl. 2.
Enhver er hjertelig velkommen.
Pastor Berger-Petersen

11111111111EMIIIITIIIIIIII11[MM111

I N og mine Forældres hjer-

til næsten ingen Penge og mod,
Damefrakker i største Udvalg.

Luth. Missionsforening
St. Bededag : Tein Kl. 3. Ungdomsmøde. Sang og Musik.
Allinge Kl. 5. H. Mortensen.
Søndag: Tein Kl. 2,30. Allinge 5
A. Henriksen.

Det bringes i Erindring, at
Flytninger saavel uden for Kommunens Grænser som fra en
anden Kommune til Kommunen
skal anmeldes inden 5 Dage
ved Aflevering af Flyttebevis.
Husværters og Husbonders Opmærksomhed henledes paa, at de
skal paase, at Afmeldinger og
Tilmeldinger finder Sted. Undla-

ARBEfisut

tion.
Karl Petersen, 7 eta

er til Salg paa
Klingegattrd, Rutsker

Gudsljollosto og Mor.

I N 'og-mine Forældres-bedste Tak for udvist Opmærksomhed ved min Konfirma-

M

Oiskee HumflidsmItole afb.
Udstilling Søndag deri 2 Maj Kl.
5 i Forsamlingshuset med Foredrag af 111-..Lærer Nielsen, Anker
Som Besøgende ventes d'Hrr.
Amtmanden og I. P. Nielsen; Grønvang.
Bestyrelsen.

Ung,

Hest

ønskes til Købs
Avlsbruger Jens Jensen,
Tlf. linienge 122

TilFlyttedagen

I ihilvttte s vige Bias,
hvor Kloderne [dyst
. om Kloderne gas — —
i Joidkris Lukt,
hvor Torden og Storm,
Solskin og Slud
som Stemninger skifter,
mens Skyerne skiller
q.
Farve og Form
og jegres nf store. urolige Dritler,;
— I Kræfternes Løb
ad Lovenes Vej,
nianende Jordlivels mylrende Kuld
al Muld, over Muld, r Muld —
jeg aner en Odd, et evigt Jeg,"
tier har Nerver i Klodens Inde
og I Slæglerr.es Marv,
og hvi%'. Evrier'1ra Solene tindre,
hvis Væsen er Værnernes Tarv.
Han vakle"- Fædrenes hellige Ord Tanker,
der spurgte Himmel og Jard;
han vakle Tvivlen
i Sønnernes Sind
Img aauded Fornyelsens Østenvind
orer hæmmede Evners Ranker og Higen mod denne al-rige Gud
strømmer soen en Sankt-Ebrisild ud
fra Tinderne
af alle Folkeslags Tanker.

Theger

Larsen.

Andeæg
og Strohalm er til Salg.
Lindesgaurd

494111991, 1111,1110911•••
•

ffliogr rfen.
Søndag den 2. Maj Kl. 8.

Ilmorvileroo

Spændende CowboVfihn i 5 Akter
med Tom Mix i Hovedrollen,

Chplills sko hp,
Morsomt Lystspil i 2 Akter.
Hovedrollen spilles af Chaplin.

•
91101■11111/911•19•114119

anbefaler jeg mig med et stort
Lager af nye Cykler sand alt
Tilbehør
Priserne bet> del igt nedsat.
Nogle brugte C> it ler sælges
meget billigt
A. 3likkehen, Allinge
Telefon I U2

eller en L.--j.ighed ledig. bru:jte
Sager til Kel) eller Salg, Under-

En flink og paalideliK

visning, Pensum eller andet
Husk da, at Nordbon nholms Uge-

Fodermester
kan I. Maj faa Hads paa
Hol Itendergnard
Aug. Olsen.

Det hænder
for elp,r senere. al De har Brug
for en lille Annonce. Et Værelse

blad har den storste Udbredelse
- her paa Egnen og at det koster

mindst at avertere i vort Blad
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