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Vod

Sommerells fod,

Se, det er Tider, da Aksene falder,
lægger sig til Ro paa den
troteste Jord.
Lader og Loer paa Kærnerne
kalder,
Krageflokken skratte:er I Plovjernets Spor.
Dagslyset bliver sad br:stende tyndt,
Aftnerne kommer saa dybe og fulde,
Mørket, det svale, er tidligt begyndt,
manet af Marker og Mulde.
Foraarets Faner og blafrende
Kærtegn,
Majløv og Sct. Hans Beatet
vejredes hen,
Tiaserne bruser om Foraarels
Jærtegn,
bruser og biir stille og bruser
igen, men om den vaagnende
Smerte og Harm
blidt om den bitre, vemodige Alvor
lægger sig trolig! Forventningens Arm:
Vent kun et vinterligt Halvaar.
-natio.
Ilgny Mdl

Lidt om Parfume.
—0-Ægypten var f Miden det Land,
som forsynede den øvrige Verden
med de vellugtende Olier og Krydderier, der brugtes til Parfumering
al Legemet, Klæderne og Værelset;
selv de døde glemtes ikke, idet
Mumierne overhældtes !ned Parfume og Krydderier.
Jøderne satte megen Pris paa
Vellugt; derfor brændtes Morgen
og Atten sødt duftende Myrra, og
til el Brudeioilettes Parfumering
anvendtes en Tolvtedel af Udstyrssummen.
Grækerne drev Smagen tor Parfumen saa vidt, at de havde en
bestemt Salve tor hver enkelt Legemsdel: for Nearel den søde Majoren, tor Hals eg Knæ vild Timian, for Ansigt og Bryst Palmeolie
og for Fødderne smidige Salver.
I Athens Parfumeforretninger mødtes Tidens moderne Ungdom, og
Passiaren gik her livligt. Romerne
fulgte ganske i Grækernes Fodspor.
1 den nyere Tid brugte Man lenge at parfumere Handskerne, der
rimeligvis af den Grund hyppigt
endnu i vore Dage sælges sammen
med Parfumer. Hanclskernageriavet
var navnlig i Frankrig højt anset
og forlenet med specielle kongelige Privilegier. I det 17. Asti:hundrede Indførtes fra Indien den Skik
eelv at tillave sine Pa furner, noget,
I. Fes. Ludvig den Fjortende var
degne til.
Coasse, Gennes og Nizz e leverer
de fleste Rar' materialer til Parfumer
1 Form af bitre Orangeblomster,
Mimoser, Akasirr, Jasmin, tuberose, Ruter og Violer; man regner,
ed der herfra I ~mederne December, Januar og Februar daglig etgarn Indtil 35,000 Postpakker med
friske Blomster.
For at udvinde de aromatiske
Subelanser kan man enten presse
Blomsterne eller lade Parfumen

14. Aarg.

Fredag det3 10. September 1928
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først Rosenolie med 4-500 Kr. og
Ylang-Ylarreolie med 300 Kr pr.
rii,2 k g.

Lyng.
Atter Ind mod Landet
Fjordens Boleer knurrer,
Vinden stryger gennem
Bakkens Egepurrer;
Vanrens Blink er borte,
Høstens Mørke kommer,
Høsten det er Lyngens
blomstrende Skærsommer,
Synes Farven fattig
i sin Blomsterrødme,
samler Bier ringe
Saft og Honningsødme,
er end Lyngens Pinde

runkne, smart og stive,
Lyngen fordrer intet,
kender kun at give.
Niels Jeppesen.

flyvede Sommer,
__o__

om Grene og Narvle, og som sal
er støbt i Duggens Knebe,
Neer Spindene er hilde fif Dug,
har
F.,1,1erkoppen ikke megen GlæAnudtryk men ganske uskedeliel
greb, som hurtigt forsvandt r Glenn. de af Nerier, fri; de ',mer Ver.d•
hylsrre, hvori Treadene indlorptlea,
selens Dyb, hvor forøvrigt sne
aet a! det, Aakjær har skrevet og besk yi ter Smaainsektrene, som rier.
mer sig det ellers billige 1-4iut eltale et lorsvundet.
ler
den lumske Trekant. Men EdDet meste I hans Produktion,
selv
der har virkelig blivende Værd, er derkoppen klarer sig ievrigt
med
stor
Behæn
d
ighed
rundt
pas
hans Lyrik, men den er til GenNettet: Se den entre fra den ene
gæld ogsaa al en sjelden Inderlig
rig dybt alvorlig, hierleerthende Ende +.f Nettet id den anden uden
Tone. Den har skallet ham cl ni ryste en Vencidiaabe ned, uden
Navn pen del danske Parnas, som ! engang — tilsyneladende — al tøs
vatode Ben: Det er et Behlendievil blive atnaende langt ud Frem- !
liedskunststykke,
som nødvendigtiden.
vis aflokker os klodsede Menne— For en Del A A side, kebte
sker den slør !tre Beundring.
Aakjær sin Frerireneenard „Jenle"
Men der er mange Ting, Edderpr. Jebjerg, hvor han drømte om
kopperne kan:
at skabe et Slags Auleetnd eller
En Edderkop skal kunne spinde
lign. Det blev ved Drømmen, thi
em. 1000 Meter Traad paa ars Dag,
de Forsøg, han ved Folkernøder
Lad os regne flot: Sne siger vi, at
og lignende har gjort paa et føre
Edderkoppen er I em lang. Den
Drømmen over i Virkelighedens
kan altsna spinde 100,000 Gange
Jordbund, er ikke faldet heldigt ud.
sin egen Længde. Regner man et
mod Indre MIssforr og dens deværende Havd.rig, Pastor VtItielm
Reck. Det vel et I mange Kraft-

absorberes al Fedt, hvori! den ntI
ter udtrækkes gennem Alkohol 11
(dette sker bl. n, med Jasmin, He- t
Hakon og Viol) eller, snm ved Roser, ligefrem at koge Blomsterne
i Vand i et Destillerapparat. Man
kan oesnn ad kemisk Vej fremstille ].uglestoffer, snoledes Jono, der
lugter som Iris og er meget kostbart, idet den rene Vare koster
-1000 Kr. pr.
kg. Næsthøjeste
Pris betales for kuristie Moskus,
nemlig G00 Kr. Derefter kommer

:den kendte:W(1111(e
i5Igter:'..1eppe:Aakirer peu Jenle 60
Aarees [-len er—Sønår-en —Jydsk
Oaardejer og mantie som Barn ud

at tjene som Vogterdreng. Men
Slcolelæreien opdagede Evner hos
ham for boglig Syssel, og saa blev
han da holdt til Bogen, gik pas
Højskoler og Seminarier og begyndte tidligt en Foredragsvirksomhed, som engang bragte ham
Arrest paa Grund al hans utæmmelige Lyst tit al bruge svovlede
Ord — en Lyst, han har bevaret
usvækket op igennem ~ene,
I Begyndelsen al Halvfemserne
begyndte Aakjær at forberede sig
til Studentereksamen, som han tog
i 1995, hvorefter hen i nogen Tid
illuderede Historie. Studiet opgav
han to Aar eller for udelultkende
al hellige sig Forfatterskabet. Hans
Debutarbejde var et skarpt Udfald

Aakjær er som politisk Agitator
kun Profet for en enkelt Klasse af
Befolkningen, han bliver aldrig
nogen Bjernson, hvor gerne hats
end vil være det. Hans Prosaarbejder er ikke baarne at store digteriske Syner, er nærmest kun Agitationsskrifter, hans dramatiske Arbejder er ubehjælpsomine og naive,
lians Talea er Konstruktioner at
Kratlord og Fraser.

Kun som Lyriker slam han som
sagt i Forreste Række blandt vore
Digtere, og Digte som ,Havren",
_lens Vejmand' m. fl. er tolkelig
Poesi af hej Rang.

Nadr Ederkopperne dyrker Luftfart.
•••••••••■

•

Edderkoppespind er Ikke noget
poetisk. Naar Husmoderen fjerner
det fra en Krog, hvor Spinderen
bar sat sig fast, synes hun endda,
al det er særligt ækelt. Men flyver
de lange Spind gennem Luften rig
klistrer sig fast i Ens Ansigt, synes man dog straks — skønt det
egentlig er ubehageligt med disse
Turede — at der er noget mere
poetisk derover: ,Flyvende Sommer' har ogsaa givet en Digtsam-

rier.
Spindet er del stivnede Stol, som
kommer fra en lille Kirtel pari Edderkoppens Bagkrop. Denne Kirtel
kan stadig borgere: Og nem Vædsken kommer ud I Luften stivner
den — bliver til den elastiske, kimbrige Traad, Dam De kender alt

for godt. Edderkoppen anvender

8eplemberlalleos
Frisk er din Kind,
din Holdning rank,
elastisk hvert et Skridt, du gear;
din Hud er blank,
lyst er dit Sind.
og lyse dine gyldne Haar,
du elgar Cer r en blommet Kice,

saa smuk, det le'r stg sige,

Septemberdagens Pige.
En Enge.? — nej,
ad Ouseeioe,
Et Væsen uden 1.1vsbegser
og Lie ebeliov,
det er du t j —
men du er næsten englekars!
Jeg se r dig der i blommet Kjol
og jeg kan bare sige:
du er mig som den kære Sol
fra selve Hunmerige

Jeppe A ['ideers hjem

er galt. Flyvende Sommer er vir.

kort: Thi her er det kun Aerstidene
Spind, som skal nævnes — ellers
her Læserne tilgode en anden Ar.
tikel med mange pudsige Oplysninger om Edderkoppernes Myste-

Dyr.

som kom du fra den kære Sot,
ja, lukt fra t-himmerige:
Septemberlutt, September sol,

ling Navn.
Hvad er _Flyvende Sommerl'
Nogle tror, at del er Spind af Larven, som hejser sig ned fra Træerne -- som alle har sejl Men del

kelig Edderkoppespind.
Skal vi først nævne, hvad selve
Spindet er — det bliver ganske

Menneskes Højde til gennemsnitlig 1 y, Meler, vilde den tilsvarende Længde for et Menneske blive
1500 Kilometer. Og fra København
til Korsør er der 100 Kilometer!
Edderkopperne er smaa flinke

Trendene som

Klatrelove: Den
kommer oppe Ira og ned ved at
spinde ud. Den navr nede fra og
op ved at løbe ad Spindet. Den
fanger deri. Men den bruger del

tillige som til Flyvemnslitne: Den
spinder løs, ',Kier, mens den sidder paa en G•er., Spindet glide 11(1
fra Kirtlen — og naar en Isne
Truet flagrer og svirrer I Luften,
siger Edderkoppen Farvel til Grenen og sejler ud med sit Lulllartøj — ud til en uvis Skæbne, al IrreIlgvis for at linde et Vinterkvarter, som er bedre end det, den
forlod. Det er kun om Efieraaret,

man ser ilyvende Sommer.
Om Elternaret lægger man overhovedet mere Mærke til Spindelvæv ude I Naturen end pas ;indre
Tider af Aaret: Og mens _Flyvende -Sommer' væsentligst forekomnier pas denne AerSlid, er det samme ikke Tilfældet med de øvrige
Eiternaisspind: Men de ses mere;
Kommer man i deri tidlige Sentember•Morgen ud aver den stubbede Mark, finde' overalt Spind,
som er besat med Perler af Dug.
Eller se en tidlig Morgen ud over
den unge Granplantage: Overalt
kan De se Spind, som svøber elg

Seprem bel ult, Septembersol,
Septemberda gens Pige.
Holger Dractimaun.

Euialias kærlighedshistorie.
Eulalia hed hun — og Navnet
havde straks vakt Distriksliegerni
uforbeholdne Mishag. _Det er
ke el Navn for Mennesker I el
Almindelighed,• sagde han, _og
mindst al alt for en rødt:Jamret Kokkepige.'

,Men mur turn nu saa
er den, der har de bedste AnbeWinger," indvendte Fruen spag-

erdigt?
.Aah, vis-ves. Jeg kendes den
Slags Anbefalnver. Jo gladere
hendes sidele Herskab har været
over at blive at med hende, des
bestie bliver de ... Men gør som
du vil, min Ven. Blot forbeholder
jeg mig, ni hun antJger et mindre
skabagtigt Na', a, saanenge hen er
her i Huset.'
Men med den Navneforandring
gik det nu ikke saft heldigt. Hvordan det i Enkeltheder forholdt sig,
vides ikke, da Dramaet blev udspillet inde i Distriktslægens Kontor en tidlig Moneenseind, by n•
kun han og hun Tnt ta Stene. Men der forlød noget om, at el
Forsøg pan al omdehe hende til
Karen var erstli med at Eulalia rosende havde erklæret, at skulde
hue hedde andet, end hun var
kristeligt døbt, sne skulde min Salighed Doktoren faa Navneloren.
dible ved samme Lejlighed. Og
samtidig havde hun set ham saa
fast ind I øjnene med et Blik, der
gnistrede om Kap med den røde
Paryk, at den gemte Bulderbasse
af en Læge havde opgivet al videre Modstand.
Del var ogsaa de eneste uvenlige Ord, der nogensinde blev
vekslet mellem Distriktslægen og
Eulalia. Tværtimod var det, som
om der var sluttet et tyst Vaabenforbund imellem dem. I det hele
taget maatte bande Doktoren og
Fruen snart erkende, at en prægtigere Pige end den redimarede
Eulalia kunde tel ikke lænkes. Fra tidlig Morgen til sen Aften
var hun paa Færde, skurende og
skrubbende, pudsende og pjaskende. Hvordan hun midt I all delte
kunde faa Tid at lave Mad — og
tilmed omhyggeligt at udpønse
alle Doktorens Livretter — stod
hen som en Gaade.
Alt gik med Sang og Humør.
Den første Dag, da hendes skingrende Toner var trængt op I Doktorens Stue, havde Fruen forskrækket villet grin ned for at standse
hende. Men uberegnelige som alle Mandfolk havde Doktoren holdt
hende tilbage.
Lad hende blive ved, sagde han.
Naar man slider i det som hun
— og saa endda have Humør tilovers til en Sang, saa vilde det
være Synd at forbyde det.
Og saa trallede hun videre —
naar hun da ikke holdt Faddersladder med en at de mange opvartende Kavallerer, som i den Tid
fandt Vej til Køkkenet. Var der
noget Doktorfruen var en Modstander af, Sad var det Køkken-Erotik. Men hun rimene indrømme,
at den Maade, den nye Kokkepige
drev denne Sport pari, var at en
vrisne særlig Art. Køn var hun,
med sin flotte Rejsning, sit gnis!s
rende rede Haar og sine store,
klare Øjne. Der var lidet at sige
til, at bande Postbudet og Slagteren gerne dvælede lidt længere
end ellers f Køkkenet, og at ogsaa
Urlekræmmersvenden blev saa flink
at han selv sprang al Sted, neer
Bydrengen tlifseldiel ikke var der.
Men hvad der forbavsede, var
den Mande, hun holdt dem i Aende paa under deres Dvælen. Ikke
et Øjeblik opgav hun sit eget Arbejde. Munden gik som Kæp i et
Hjul, men Næverne gik ikke mindre villigt al deri Grund. Og samtidigt forstod hun at sætte de andre i Bevægelse. Pludselig under
den heftigste Kurtiseren fik Slagteren stukket en Haandfuld Knive
ud IH Pudsning eller Postbudet blev
sendt tværs over Gaden efter en
Pægl Piskefløde. Men da Fruen
ren Dag kom ud i Køkkenet, og
saa Urtekrærnmersvenden balancerende oppe paa en Stige, sat i
Gang med at pudse de øverste
Vinduer, est blev det hende for ,

meget. Hun mulle lette Hjertet

for sin Mand og Indhente hans
Read og Bistand. Men Distriktslægen to, blot bjenebgt.
— Eutalia an sit forbandede

Navn til Trods, en regederlig Pige,
sagde hen. Lad blot de Tosser
danse efter hendes Pibe.
Da Eulalia havde været hos Distriktslagen et halvt Aarstid hændte der noget mærkeligt. Det indledtes med, at hendes glade Trallen med et forstummede, Hænder.
ne arbejdede sna rapt og villigt
ager fem, tren hun sang Ikke mere,
oa dal korn r uge( alvorligt og eftertænksomt i hendes tør sari glade øjne. Samtidig blev heade Slagteren, Postbudets og de øvrige
Kurmageres Besøg afkortet til en
hastig Udførelse at deres normale
Embedsfunktioner. Og en strenne
Dag, da Eulaliel Øjne sad mest
rødrandede ud, glimtede der en
glat Guldring paa hendes højre
Han n cl
Det var Doktoren, der først blev
opmærksom paa Fænomenet.
— Men Eulalia dog, hvad er del
der for noget Onlenskab, sagde
hin, cg pegede pen Ringen
— Det er haie det, at jeg er
ble'et forlovet, sagde Eulalia, og
au ned i Tæppet, som om hun
var optaget af at studere dets Mønster.
— Men i Himlens Navn, De aet
jo ud som om det var et Derdsfnld
og ikke en Forlovelse, De skulde
meddele. Hvem er sne den lykke.
lige? Er det Slagteren, Postbudet
eller....
— Det er en Sadelniager hjemme fra Sognet, sagde Eulalia stille.
Og mere sagde hun ikke om del
Emne. Hun blev gratuleret bande
af Distriktslægen og Fruen, og de
prøvede efter bedste Evne at pumpe hende for lidt mere detaillerede
Opiyannieer. Men den ellers saa
snaksomme Pige var blevet tavs,
,Vi har kendt hinanden fra Born
af," var alt, hvad hun lod sig fravriste. Og de Oplysninger Doktorfamilien iøvrigt ønskede, manne
de selv indhente. De var nu heiler ikke altfor opmuntrende. Sadelmagererg var, tortalles der, hverken mere eller mindre end en Lej
ser. Han var kommet til Byen for
en Maaneds Tid siden, havde mandigt Arbejde, ranglede slemt iblandt,
og hvad den kønne og dygtige
Kokkepige Sall i ham, matte III
evige Tider forblive en Gaade.
— Men saadnn er Fruentimmer
ne, sagde Distriktslægen og arm
betydningsfuldt pan sin Hus'ru.
— irrationelle, det er det
I er.
— Det er vel en Ungdomshærlighed, sagde Fluen.
— Bøh . , Ungdomskærlighed
. bliv mig fra Livet med den
Slags Sludder
nej, det er nok
noget Hysteri med a hjælpe det
stakkels Skrog pan Benene og me•
re af den Slags.
Og saa kaldte han Eulalia ind
til sig i Konsultationsstuen. Med
al deri bryske Venlighed, der var
hans Særpræg, forklarede han hende, hvad dat var for Dumheder,
hun var i Færd med at hegaa, og
forklarede hende, hvor min ile pæne og dygtige unge Fyre, der vilde blive mere end lykkelige ved
at faa hende til Kone.
— Jamen, det er nu Jernkvist,
jeg holder af.
— Jernkvist, næsten brølede
Doktoren. Hedder Bæstet oveni-

Nej, ved De
købet Jernkvist
hvad .... Eutalia og Jernkvist
det bliver sgu for meget af det
gode.
— Ja, se hvad det angav, sagde Eulalia og rettede sig op -- Ja, vist sne, ja, vizi saa, svarede Doktoren og io, mens han

forskræmt holdt Hænderne frem
for sig .... jeg skal ikke sige et
Ord om Navnene -- det har jeg
de lært.
Der gik atter et halvt Aars
Eulallas S:nd skiftede om Kap med
Sadelmagerens Livsførelse. Snart
sang og trallede hun som i gamle
Dage. „Gudskelov', sagde Doktoren pan sandanne Dage til sin Ko-

ne ; ,nu er Jernbæstet da Arbejde.' Snart hang hun med Hovedet
og saa forgrædt ud, og saa viste
man, at nu var Sadelrnagertn igen
paa Eventyr.
I Køkkenet viste lun sig kun
sjældent. Paa hnnsKarniner suttehun
sikkert aldrig sine Fødder. Hvor
de to Forkg ede egentlig mødtes,
stod hen i del Uvisse, Det var en
Tilværelse, som langsomt sled bilede Humøret og Sundheden ud af
Kroppen pan den engang snu robuste og Sunde Pige. — Men ses
skete der atter uventede Begivenheder, I hendes Sind modnedes
en stor Beslutning. Og en Lørdag
Aften, da Sadelmageren indfandt
sig, endnu en Smule mere slatten
og forsoldet end ellers, tog hun
ham med ind paa sit Kammer.
— Karl, sagde hun, og hendes
Stemme lød saa fast og myndig,
at del gav el helt Sæt i Irans slatne Krop. Kina hvornaar har du
tænkt dig, at vi skulde giftes ?
— 0 tres, sagde han og forsøgte et holde Begreberne nemmet!.
Ja, ser du, Eulalia
ser
du „ .
— Lad mig trin klar Besked.
Hvornanr? blev hun ubønhørligt
ved
— Ja, Penge skal der jo til, Eulalia ... og, æh
. det er jo skralt
med Arbejdet herhjemme, og jeg
har derfor tænkt at rejse ud for at
se at faa far i noget.
— Vil du rejse, spurgte Eutalia
tonløst .
Hendes Bevægelse gav ham Selvsikkerhed.
— Ja, vist saa ... bare et Aars
Tid ... saa kommer jeg hjem med
Penge nok !il at vi kan etablere
OS.

Fyldte Chokolader
A L B A" Spise-Chokolade
"ANKER" Cacao kun i '/8 kg Pakker
FINEST , DANSK FARRIKAT

Averir i Nordbroholms 0p1113[1!
Men Doktoren gik muntert og nynnende ind til sig Kone.

Frelsens Hær.

— Gudskelov, no bliver hun I Afholder Høstfest paa Bendt
' sens Sal i Ro I.ørdag d. 18. K. 8
den Lejrer kvit, sagde han Han
Alle indbydes.
gav til Bunds som en Smn ude
i det Fremmede. Og bedre Skab
Ca. 2 Aar gammel
ne har han saamænd ikke fortjent.

Tyr

Det gik ikke helt efter Distrikts- h og en %ø som skal
have Grise
lægerts Recept. Paa en eller enden
tredje Gang
September er til
Maner num Sadelvrageren have Salg
Thorvald Jørgensen,
været i Besiddelse af mme Flyde•
Rosendale Rutsker.
end
hin
havde
tillivnki
ham.
evre.
I det første halve Aars Tid klarede
Jernkvist sig nogenlunde. Det vor
under Verdenskrisens Dage, og
Nødde - og Brombærplukning paa
der var Arbejde til ham I mange vore Ejendomme er forbudt
forskellige Byer. Brevene til Eula- I Chr. KJeller.
A. Ogilvle.
lia Indløb med nogenlunde RegelKjøllersminde
Strandlutert
Koch, Skovly.
mæssighed, og hver Gang at nyt
var ankommet, forkyndtes det ved,
ril hendes „Sene party 'drinerede
gennem Huset.
Men sen tog det al. Brevene blev som sn art kælver samt Kalve til
til Bre. kort, og omsider holdt de Tillæg er til Salg paa
ogsaa op, og der blev hell stille
Fre vergalard
Har bestnaet Tuberkulinprøven
om Sadelinagi ren. Eul I lia pa ae(1,, sit Arbejde saa flinkt SOM nogensinde før, turn var ellers Ikke
ret vel til al kende igen. Paa den
Maade fik der et Aars Tid og der
Soc. Ungdomsforening arrangegik halvandet. Saa en Dag harkerer Aften Underholdning for
de Eutalia alter b en og laggræm• Foreningens Medlemmer og Soc.
roet paa Døren ril Distriktslægens Forbunds Medlemmer FREDAG
den 17. ds. Kl. 8 paa Østerlars
Værelse.
Forsamlingshus.
forts.
Man har engageret den kendte
Illusionist Aage Darling med
Assistance af Madame Ilkg
til at give ea Forestilling
Derefter BAL for Medlemmerne.

Al Jagt, Frugt-

En ko

Rø D. s. U.

go lgo llosio og Mol'.

Og hvorhen, spurgte hun.
Sadalmageren rodede forfjamsket
rundt i den Krog at Hjernen, hvor
Søndag den 12. September.
hans spnrsorn [lie, geografiske KundTein Missionshus Kl. 10.
skaber las gemt. Der fik han fat Allinge Kl. 2. Hostprædiken
I Rom.
— Til Rom har jeg tænkt, sagLuth. Missionsforening
de Iran, hel! lykkelig over sit Fund.
Tejn Kl. 2,30, Allinge Kl. 5.
Der skal være godt Arbejde for
J. Pedersen.
Sadelmagere .., .
Og saa snakkede han videre om
sine Planer. Fantasien mel) ham.
Han blev næsten veltalende, Pludselige og taabelige Indfald serveafholdes paa
rede han sort læenge overvejede
Note! „linnedalen«
Planer, og Wein], der slet ikke
Søndag den 12. Sept. K1.4.
havde ventet denne Udgang pan
Kl. 4-6 ORKESTER. KONCERT.
Samtalen, blev mere og mere
Kl. S Bal i Salen.
spag.
Kl. 10 Ballonelans.
— Der er blot een Ting jeg vil
Kl. 12 Finale.
vide, Karl, sagde hun tilsidst stille. Madkurve kan medbr. i Anlæget.
Cyklestald samt Automobilpark.
Er du vis gad at dit kidirmer hjem
Igen.
Colherg
Han lo overlegent.
-- Vær luks, min Pige, sagde Paa Grund af Sygdom søges en
han. Om et Ann har du mig igen,
Eulalia var <senen rolig. Hun
ver mere end del. Hun var næsten til indvendig Gerning straks eller
senest til 1. November paa
lammet. Da Kærestemi var ganen,
Hanunersholin
• I
sad hun helt suite
stirrede hen
fnr sig. San tog hun sig sammen
el
og gik op oe bankede lide til Doktorens Værelse. — Distriktslægen
hørte venligt paa hendes Fortælling
om Karl Jernkvisns gigantiske
'Søndag den 12. Sept. Kl. 8
Planer.
— Kan jeg forsvare at sende
ham ud, spurgte hun,
-- Forsvare det, sagde han. Ja,
det er det allerbedste der kan :ie.
Skuespil i 6 Akter.
Saa lærer han at slaa paa egne
Hovedrollen spilles af den be.
Ben, og kommer hjem som et ramte Skuespiller William Farnum
•
Mandfolk.
Og med den Besked gik hun. . :~1,411•••••••••

geostfest

pæn Pige

2iografen.

Los1adt

Bestyrelsen.

Ro
Det bekendtgøres herved, at
Sogneraadet har vedtaget at indstille, at Bevillingen til Julius Nielsen Hartvig til at drive Beværtning og Gæstgiveri uden Udskænkning af stærke Drikke i hans Ejendom 'Rø Afholdshotel , fornyes
for 5 Aar til den 9. Sept. 1931.
Begæring om Kommuneafstemning om hvorvidt Bevillingen skal
fornyes, maa være indgivet skriftlig til Sogneraadet, undertegnet
af mindst 150 kommunale Vælgere inden deri 26. ds.
Re Sogneraad, d. 8. Sept. 1926.
P. S. V.

Land.

Restancer
III Allinge-Sandvis Sygekasse hedes indbetalt inden 20.
Sept. for at bevare deres Medlemsret.

Bestyrelsen.

Arbejde
med Uddybning at en Brønd tilbydes

Bondegaard, Rutsker.

Ell brug Ilejlg-1{Åkeloyo

pila £resord, er til Sa

Fl ekei Orø Thormien,

Averter i

Nordbornhol ms Ugeblad

Ti( Damptærskning anbefales

Masklnolle
Maskinolie

Dampcylinderolle,
Remme,
Remsamlere,
Remvoks,
Koncistensfedt.
Alt til billigste Priser.

.51ofonidf- 65 ?robdiforreinitig

4

hdileler i Arbejdst8je

1

Mire ride bekendte amerikanske Overalls og lakker i alle Stem.
baadt ,il voksne og Barn fra 4.00-575 Prima ble.? Molskindsben
klæder og mange andre forskellige Arbeidtbenklader, Trejor, Bluser og Skjorter. Underbeklædning i Uld og Bomuld til voksne og
Barn. Alt i mægtigt Udvalg til smal' Priser.

De
kender
vel

Danmarks populæreste
Symaskine?

Jens Hansen.

Forhandler:

.
I Pandeplader, Pdhlillatier ell Tilbehør

1

Ulige Ompluil til Ompirskiliq

. tilbydes fra Lager til billigste Priser.

:

97/ e
Tlf. 34.

Der findes en GIUTZNER
for ethvert Behov.

9tftinfic autotrial= og 41;roliiiMorretninø.

af prima engelsk Kvalitet leverer vi stadig paa særdeles

Bilkørsel,
Laet og Persønkorriel med
en 12 Personer:.

Ril

Klemens n. 7 y

gode Vi!kaar og Betingelser.
Vi har fremdeles rigtig gode, skarpkantede
skudsbraedder i alle Længder

Isenkram

SrtinCif.

Allinge.

AntonKoloed.

Gafler

Knive

Et Parti Knive og Gafler, enkelte og i Sæt, udsælges saa længe Forraad haves til Spotpriser!
Vi noterer: Fine Staalknive fra 50 øre Stk.
Fine Staalgafler fra SO øre Stk.
Knive og Gafler i Sæt fra 1 Kr. Parret.
SE VINDUET !

SE VINDUET !

Allinge Kolonial- & Produktforretning

Ud-

Læder-, Icopal- og Sand-Tagpap
i de bedste Sorter, og Priserne er nu meget rimelige i

Nordlandets Handelshus.

Køkkeri=Udstyr
Det største Udvalg i alle Arter

8 —9 Pers. Luksusbil
udlejes. H, Marcker.
Bestillinger modtages

Isenkram, Udstyrsartikler, Gias,
Spisestel, Kaffestel, Emaillevarer,
Aliunniniurn ni. m. fa ar De altid til de
Tlf. Allinge 120.
billigste Priser i

Allinge Tricotage- og
Belilædnings-Magasin.

udføres billigt

Der er det største
Udvalg og de billigste Priser!
Og hvor skal man gaa hen og købe
Dynetøj, naar man vil være sikker paa at
det er fjertæt, og ligeledes Fjer og Lagenlærred,
Tricotage og Garn eller andre Varer til den billigste
Pris og blive retledet med, hvad man bedst er tjent med ?

Naturligvis til Jens Hansen!

9.11 -tt£LiOfierg
Urmager og Guldsmed
Allinge. = Tlf. 93.

til Piger og Drenge faar De bedst og billigst

Xavemo6ler.

i Magasin du Nords Udsalg!

Tlf. n 13 — Klemensker — Tlf. n 13

14'11

Klemensker Skaereri.

Stort Udvalg af Pigefrakker i Eskimo, Ottoman og i moderne, monstrede Stoffer i Etteraarets Modefarver.
20 25-30-35-50 Kr.

Ælde- og Brolol1~rplokoing

Nogle Frakker fra sidste Aar sælges for 10-12-15 Kr.

er strengt forbudt paa min Grund

Færdige hvide Kjoler i mønstrede Kunstsilkestoffer, Vaskesilke, Uldmouseline fra 10 Kr.

Collberg
Offergaard, Ro.

Xeb,Seres åengetejlio3 os!
Vi har kun de bedste Kvaliteter til rimelige
Priser, og vi garanterer eaavel for Farveægthed som
Fjertæthed for alle vore Varer.
Stribet Bolster, dobbelt bredt
l<redt Nankin
Dobbelt bredt Satinbolster
pr. kg,
God Fjer
—
Ekstra god Fjer
—
Ekstra fin Fjer

3,25
2,45
4,25
3,50
4,00
6,00

Dyner, købt hos os, syes og stoppes gratis!

....
rCorlatilbet'14).ati(5421si-ge.

Øltræer
De ærede Landboere bedes hurtigst returnere tomm e Øltræer,
Brygger 6.1 Salmon.
Allinge.

8 Kr.

Et Parti ensfarvede, monstrede Silketricolinekjoler med
pr. Stk. 12 Kr.
lange Ærmer, alle Modefarver
Alt i færdigt Linned, Strømper,
Handsker, Lommetørklæder, Strømpeholdere. Korsetter
m m. til billigste Dagspriser.

M
Matroshabitter er paa Lager i 3 Kvaliteter 24-30-37,50

Nedde- og Brombærplukning forbydes paa min Grund.

Prima Stortrøjer med Lastingsfor, St. 7. 17,50 23,50 Kr.

/1[. Schou, illanunershus«.

Største Udvalg i Manchetlinned,
hvidt og kulørt, Flipper, Sokker, Seler, Hatte,
Huer, Manchetskjorter m. m.

Cigarpriserne
er nedsatte!
Stort Udvalg i tørre vellagrede
Cigarer og Cerutter,

Cigaretter, Shagtobakker
itogto
al:kektte.r.
rite.tR
nfiztse kaa4
ogAglirio

Leverandør til Vare- og Landbrugs-Lotteriet .

Victor 9Ianek,

L. ' "'"" '''

Ell sod Seleko
eller Kvie reaskes Etl Købs
P. C. Holm.

4,

ivoikg

Dalhsminde pr. Tein.

11111111111ffill1111111111111111CMIll

Siersfe Udvalg.
Beds.fe Kvaliteter
Billige Priser.

Kulørte, uldne Kjoler i meget stort Udvalg fra
e

Al Jagt,

Tlf. 12.

MANCHET
SKJORTER

]3roblittferretitinq.

rs.G A si 1,17
Ar6i=t1)
Xonfirmations-Udstqr

V. Sørensen.

Tlf. Allinge SO.

Hvor køber man bedst og billigst sine Beklædningsgenstande, naar man I Eks skal have en Klædning eller
Overfrakke. Stortrøje, Motorjakke, Regnfrakke,
Konfirmationsklædning eller Hatte, Huer,
Kasketter, Manchetskjorter. Seler
og lige meget hvad ?

Det gør man hos Jens Hansen!

lllltligc Molonial

Lastkørsel

En flink Pige
kan faa Piads til 1. November

Hondegaard,
Rutsker.

Grise
(4 Uger) er til Salg hos

T. H. Jacobsen.
Krakgaard, Rutsker.

Extra Tilbud.
Et lille Parti fikse, tærnede Kjole,
stoffer sælges saa længe Lager haves for kun

1 Kr. 50 øre pr. m.

f?aneisi-7us

Køreplan.

COltirirk

Rønne-Allinge
Jernbane.

„ROYAL" Koge-Chokolade
„B E C A" Koge-Chokolade
FINESTE DAPISLI FABRIK AT

Ved De,
at vi sælger Arbejdst©j til de billigste Priser!
Blaa Jakker, alle Størrelser
do. Benklæder
Stærke Overalls
Ægte. gule jakker
do
Hvide
Hvide Benklæder

5,00
4.85
5.85
8,50
7,50
5,75

lartrelvly -Rømme
*
t

Nordlandets Handelshus.
empiresee••••••aemaa.•••»~ir
• •
• •
•
•
BORNA MARGARINE
• •
• •
ii •
er fin, frisk og velsmagende og giver
:I
LÆKKERT SMORREBROD

Il•

•
• •

Sagaodage.
Riege-liamdvig
Gyldig 16. Maj til 15. September
t •
Rønnell. 8,00 1,30 4,20 7,15 9,30
8,17 1,50 4,37 7.32 9,47
Nyker
Klemens 8,30 2,05 4,50 7,45 9,59
8.46 2,21 5,06 8,0110,13
Rø
Humledal 8,54 2,29 5,14 8,1010,21
9,00 2,36 5,20 8,1610,27
Tejn
9,12 2,48 5,32 8,2710,37
Allinge
Sandvig 9,20 2,55 5,40 8,3510,45
`) løber kun Mandag og Torsdag.
Ira 28. Juni til 30. August.
) løber ikke Mandag og Torsdag,
fra 28. Juni til 30. August.

e••••••••••••••••••••••••••••••

Alle Sorter kro kilvarer of o! Hest
købes og betales med højeste Dagspris
Bestillinger over gode sortsrene Sorter Hvede,
Rug, Vinterærter og Vintervikker til
Saasæd i Efteraaret udhedes

Nordlandets Handelshus.

Alle Slags Syltesukker

Sandvig 6,45 9,05 1,15 5,25 8,20
Allinge 6,51 9,13 1,22 5,33 8,28
6,59 9,22 1,31 5.42 8,37
Tein
Humledal 7,03 9.26 1,36 5,47 8,41
7,13 9,38 1,46 5,59 8,53
Rø
Klemens 7.27 9.53 2,04 6,15 9,08
7,37 10,05 2,15 6,25 9.20
Nyker
Rønne H. 7,55 10,25 2,33 6,45 9,40
*) løber kun Ousdag og Lørdag
fra 30. Juni til 28. August .
-t) løber Ikke Onsdag og Lerda l
Ira 30. Juni 111 28. August.

Søn- og Helligdaze.

tenodirig-Rorene

Sandvig
Allinge

Tein
Humledal
Rø
Klemens
Nyker
Rønne

Oordolffis Spare- & imitokasses
Afdeling Allinge
Kontortid : 9-12 og 2-4.
Renten af Indskud er paft:
1.5 pat. p. a.
3 nannerlern Opielgelite
Almindelige Sporekalosevilicoar
Folio
3.6
I Formorgehtennfdelingen
hvortil Prremie, hidtil 2,4 pat.

13 pCI. Supertostd ol 37 gir
til de nye lave Priser. Flere Bestillinger udhedes
Beder om Bestillinger af:

Nørre Flodals fint malede Godnillgskalk
til Levering i September ng Oktober Maaned.

Nordlandets Handelshus.

Aalborg Vement i Jække
(friskbrændt) er lige oplosset og ekspederes fra Lager til
laveste Dagspris. Ved starre Køb gives ekstra Rabat

Nordlandets Handelshus.
Vi har endnu rigeligt Lager at de store

engelske Derhyshire Ovnkul
harpede dO. Nøddekul og Brunkuls-Briketter af bedste Sort. samt knuste
LOndon Koks, som er særlig kraftige.
Priserne rimelige og billigst ved kontant Køb i

Nordlandets Handelshus.

5,35 8,50
5,41 8,57
5,50 9,06
5,55 9,11
6,06 9,22
6,22 9,38
6,32 9,50
6,50 10,10

9,00 1,00
9,08 1.06
9,16 1,14
9,20 1,19
9,31 1,28
9,46 1,42
9 56 1,52
10,15 2,10

Store, rene, meget kraftige

Dampkul
til T tel r 1
5k:
i be
ntg can ekspedere
fi
s
i Dage ve
frnateL
r agier
v Ladning med

store ■
tyske Borsig Kul, som •er fortrinlige som 4
Dampkul og til Kakkelovnene, samt "",
prima knuste Berliner-Gaskoks.
Bestillinger til Levering fra lossende Skib udbedes snarest.

Ile smiyaulip gode ilruktils-Briketter

tir

Nordlandets Handelshus.

S

rik

1

,„

Ny -Klipfisk

Pi%

•-Z_ri

•

af allerfineste Kvalitet er hjemkommen og tilbydes til meget ned ;at Pris

tt-tiitge gotoitiot &Troburtforretiting
1:11 :■:■ 9,11 • 11.■ n,

ii'aEsini us] ed

SPORTSVAND
NY FORFRISKENDE
SOMMER DRIK

Carisber.q
Bryggerierne

Ny Spegesild
er paa Lager og tilbydes til billigste Pris.

'?[Dingo ftotonicki= ag $roDurtforrettling.

Pr, knuste engelske Gaskokes
er hjemkommen og tilbydes fra Lager.

Alle Mennesker,

',)111inge ftolottiat= og 13robuttforretiting
Erindringsliste

fremstilles, behandles og opbevares, vil ganske uvilkaarligt forlange dette liøjfIn4, Produkt, til sin," Masttider. - Alle Forretninger i Allinge-Sandvig smiger

Bornholms Vegetabil Margarine.

Verf store

baner al

alle kohmadsvarer

er nedsat i Forhold til
det nye Pristal,
og derfor kan der altid handles med stor Fordel i

Nordlandets Handelshus

Oj

ventes til Losning i Løbet at September Maaned.

D
•

er paa Lager og vi ekspederer herefter:

Rønne-Mandvfg

Rønne H. 8,00 1,15 4,10 7,15
Nyker
8,16 1,31 4,26
4
58
31
Klemensker 8,28 1,43 4,37 7.,3
8,43 1,58 4,51
Rø
Humledal 8,51 2,06 4,59 8,06
Tein
8,57 2,12 5,04 8,12
9,07 2,22 5,13 8,22 ,
Allinge
Sandvig
9,15 2,30 5,20 8,30 1

af bedste Kvalitet sælges meget billigt. Ægte Rørsukker og stødt Melis i halve Sække
til laveste Notering.

Nordlandets Handelshus

Kunstgødning

e

Borgmestrrknntorei 2-4 Eftm.
Dampsklbsexm-ditionen, aaben ved Skibenes Ankomst og Afgang Tirsdag
og Fredag Efterm., _Mandag ng
Torsdag Form.
Distriktslægen 8-9 og 2-3.
FolkebogsamIngen (Borgerskolen!. Sal
Læsestuen: Søgnedage fra 5-9 Eftm.
Udlaan Mandag og Fredag 7--8,
samt Tirsdag 3-4.
Hjælpekassen : Form. Arb. \Vakl. Larsen
Kasserer Sth. Klaus Svendsen, Sandv.
Jernbanest er a aben for Gods 8.12, 2.6
Klemens Jernbanestation do.
r...,.tno«kontutet tv 11 og 2 - 4.
none- åe Diskontobanken 2 - 4 Eftm.
ostkonioret: Søgnedage 9-12 og 2-6
kanuinavien•Amerikalinien:
Agent Otto Ooinitzka,
Sparekassen 10-12 og 2-4
Stempelfilial 1 Sparekassen. 10- 12, 2--4
Branddirektøren do.
Statsanstalten for Livsforsikring ved

Statlontorst. Knfued Kontorlad
Telegrafstationen 9-12 og 2- 6
Toldkamret 8-12 Form, 2-

trislyetg

6xpori
Øl

slanke flasker
in.Guld-lik.
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