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Slaget ved Helgoland.

Algrøn hedder mit Fædreland.
At Havet blev det løftet,
en svømmende Kløverhave
al vaarbiaa Strømme kløftet,
Himlens Fugle i tusind Aer
bar Frø fra fjerne Skove,
derfor fagrere nu hver Veer
del vugger sin grønne Vove.
Algrøn hedder mit Fædreland,
hvor hver Mand har sit Eje;
Kornet bølger sari keernetungt,
og Rugen gaar i Leje,
Lyngen blander sin stærke Duft
med Lindens sommerligt blide;
gennem den bladlige Aftenluft
de svimrende Svaler glide.
Algrøn hedder mit Fædreland,
og aldrig skal det visne,
før den sidste danske Mand
for Dødens Frost man isne,
Fugleskarer fløj ud derfra
med Frø til fjærne Lande,
lige frodigt og ungt endda
det løfter sin frejdige Pande!
L. C. NIELSEN
Det ostrigake Moderskib .Sehwarzenberg" skydes I Brænd og sager Nødhavn.

Danmark besidder sjældne og
gode historiske Samlinger, der belyser vore Forfædres Liv og Færd.
Ikke mindst interessant et det store „Landbrugsmuseeum" ved
Lyngby, der viser Landbrugets Udvikling genenen lange Tider, og hvor
der er opstillet Oaarde og Bygninger fra de svundne Aarhundreder
bande Ira nuværende og tidligere
Dele at Danmark.
Skibsfarten har sit ,Søfartsmuseum` pas Kronborg Slot, og pas
Orlogsværftet findes Modeller al
mange af vore gamle Skibe.
Men noget tilsvarende som Landb u;smuseeets Bygningsafdeling haves for Skibenes Vedkommende ikke, og student vil vel ej heller
kunne oprettes, Men el enkelt
Skib som den historisk berømte
Fregat .Jylland' kan vi bevare
som el eneateaende Vidnesbyrd
om, hvorledes de gamle „Svaner",
Trekrigsskibene, ind- og udvendig
saa ud med deres smukke Bygning
og stolte Rejsning,
Jeg synes, at her, trods de daarlige Tider, ligger en L n dso pg ave, som kan gennemføres. Skulde vi ikke give hver alt lille Bidrag! Ring op eller send et Bidrag
til en af de mange rundt om paa
Øen, som har meldt sig villige til
al modtage Bidrag.
Komandantgaarden. Sept 1926.
Th. Thornberg,

Enighed gør stærk
Skitse af Joseph i B. T.
—0—
Han var en pæn Mand, Hun var
en ken og Hink Kone, og de el'kede hinanden. San fik de en

Dreng, og Drengen voksede op og forfærdelig ud. Ole stod bag ved
skulde opdrages til en rigtig Dreng, ' Faderens brede Ryg, godt i Læ,
Irisk og dog artig. Idealet al en og han var pludselig blevet skrupuDreng, naturligvis. Det var de eni- artig og meget slem — lian skar
ge om, da de stod ved hans Vug: Ansigter al sin Mor og dansede ..
ge, de snakkede aaa godt med
Det var en pinlig Situation. For
hinanden om Fremtiden, og saa der blev bande bandet og grædt
og alaael i Bordet og truet
kom Fremtiden
Det begyndte en Dog, da Ole Men Ole var kun seks Arg, han
syntes det var sjov, for han forstod
ikke vilde spise Vælling.
— Nan, saa lad være ! sagde ikke meget al del.
Det var den første Dag. Den
hans Far. Men husk pen, at saa
næste havde bande Oles Far og
feer du ikke mere Mad idag. Kan
man være kræsen, saa kan man Oles Mor tænkt over Tingene og
hver tor sig havde de besluttet, at
ogsaa sulte.
— VII du øjeblikkelig spise din den anden aldeles ikke forstod sig
Mad op] sagde Oles Mor. Du faar pas Børneopdragelse, nu skulde
Piben las en enden Lyd, for det
Smæk, hvis du levner. Sari
nu tæller jeg til '25, og inden jeg var Synd for Ole, at han blev helt
forsømt.
er færdig
Oles Mor sagde til sig selv, at
— Fer sagde, at jeg mattie vænu overtog hun helt alene Opdrare hl.
— Men jeg siger, at du skal gelsen. Oles Far sagde akkurat
det samme — ogsaa til sig selv.
spise op!
For Oles Skyld!
Ole ene Ira den ene til den anDel udviklede sig hurtigt tul rigden. Rejste sig, gik fra Bordet og
hen til sit Legetøj. Og nu skete lig hyggelige Tilstande. For hver
der det, som aldrig burde være Gang Oles Mor sagde: Del maa
saa afbrød Oles Far
sket, og som aldrig var sket, hvis du ikke!
Oles Far havde tænkt sig rigtig om. hende og sagde bistert: Det maa
og
For saa havde han ikke leet og du gerne, Ole, hører du! .
omvendt. Og saa stirrede de paa
sagt: Du har Ret, Ole — det er
Mandfolkene, der bestemmer Far- hinanden som lo arrige Katte, rynkede Brynende og stirrede saa paa
ten.
Oles Mor rejste sig og gik hen Ole. Han saa fra den ene til den
til Drengen. Hun tog ham ved Ar- anden, og udviklede sig til el rigmen .... hun var megel bleg, me- tigt falsk og troløst, lille Væsen.
get bestemt, siet ikke til at spøge For han holdt altid med den, der
gav ham Lov, Det skiltede adskilmed, Og hun sagde:
— Forstod du ikke, at du Nar lige Gange om Dagen, uden anSmæk, hvis du ikke spiser din den Afveksling end den, der Indtraf, naar Modparter' greb fat i ham
Vælling op? 1.
-,- Det er Mandfolkene, der be- og kløede ham. Naar det var hans
stemmer Farten! svarede Ole. Pas Mor, der slog, sari hylede Ole og
dig selv, Mor, du er kun en Da- kaldte paa sin Far — og Far kom
straks og befriede hm. Naar det
fik Ole Smæk. Og saa rev derimcid var Far, der slog løs, saa
hans Far ham fra hans Mor og gav nyttede det ikke at hyle paa Hjælp,
ham Chokolade. Og saa blev hans for Mor salte sig bare hen og græd,
Mor rasende og skældte hans Far los hun kunde jo ikke magte Far.

14 Aarg.
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Det varede seks Uger. Og da
de var gaael, var hver Gnist af
Kærlighed trævlet i Laser mellem
de to, der dog engang elskede
hinanden saa højt, og deres yndige Dreng var blevet et forsømt,
halvt frækt, halvt skræmt, lille Væsen. De var lige stærke, Far og
Mor, for ingen al dem vilde give
tabt. Det var en Kamp om Herredømmet, der kun kunde ende med
fuldkommen Sejr eller haabløst Nederlag, det vidste de begge ....
Men en Aften skete der noget
forfærdeligt, noget helt umuligt ...
som aldrig kunde være sket, hvis
blot et Glimt af sund Fornuft var
tilstede mellem de to. De kom i
voldsom' Skænderi, Oles Far og
Mor — og de tog slemt paa Veje,
for de var begge enige med sig
selv om, at nu kunde det være
nok, nu skulde der være en Ende
pas de ulaalelige Tilstande . „
Og mærkeligt nok tænkte de del
begge ud fra det Synspunkt, at
det var Synd for Ole at den anden
skulde blive ved med at ødelægge
ham ....
Saa hændte der del, al Far i
Kampens Hede gav Mor en Lussing. Aldrig, aldrig havde Ole
drømt del muligt. Og Oles Far
havde heller Ikke troet, hen nogensinde kunde drives Beat vidt.
Og Oles Mor .... hun saa pas
Far, helt forvildet, og sen hulkede
hun, som om hend'es Hjerte skulde briste. For nu var del da forbi,
nu var al Kærlighed død, og hvad
var der asa al leve for?
Oles Far salte sig ned, pludselig helt mat. Han stirrede ud i
Stuen, uden en Tanke i Hovedet,
blot med en underlig dump Fornemmelse. Og Ole ....
De glemte begge to Ole, skønt
det dog var for hans Skyld, de nu
i et Par Maaneder havde hadet
hinanden og ondt søgt alle Midler

til al pine og plage hinanden. Olt
rystede over hele Kroppen, borte
var h int udspekidereile ParlIgengrri mellem Forældrene, lian var
sig selv igen, en lille, god Dreng,
der holdt saa meget af Far og
Mor, men alligevel mest af Mor
og nu var Verdens Ende nar, frir
Far havde slavet Mor!
Han kunde ikke holde det od.
Han lob . , , ned ad Trappen og
ned til Viceværten, som var en rar
Mand, der fortape ham Historier,
rinar de mødtes,... og han gem•
le ale hos Viceværtens Kone og
hulkede forfærdeligt og sagde, at
lian vilde alMIg, aldrig hjem mere, for Far Iling Mor, og han var
sari bange
De saa pari hinanden, Viceverlen og hans Kone, og de blev
enige om, at det bedste vilde være at lægge Drengen I Seng pas
Sofaen og senere sende Bud op
til Christensens, at han var I gral
Behold .... bare sige, at han var
gruet derned for at lege og var
faldet I Søvn, sis behøvede de
ikke at lade Christensens mærke,
at de vidste Besked om noget ...
Viceværten og hans Kone salte
sig hver i sin Stol og sin pas
Ole, der straks faldt i Søvn, udmaltet at Sindsbevregekse, og han
sagde:
— De har dog været saadanne
prægtige, lykkelige Folk i alle de

Aar, de har boet her i Ejendommen.
— Der er vel en anden.... sagde hans Kone.
Ole gav sig lidt I Søvne, og de
lo gamle blev siddende I Mørkningen, de vilde ikke tænde Lys
for ikke at vække ham ....

Oppe pea tredie Sal var der ogmørkt, Oles Mor sad ved Vinduet, og hans Far sad med Albuerne støttet til Bordet. Ingen af
dem sagde noge , og de havde
helt glemt Ole begge to ....
Men pludselig lød Oles Fars
Stemme sari underlig i Mørket, a
hun foer sammen, som vaagnede
hun at en sær Drøm ....
- Naar jeg kan blive
det
at jeg sitar dig
ond
eneste Menneske pas Jorden, jeg
holder at .... 332.... maa du nok
hellere lage dig al Drengen. Jeg
, ja, for du vil
gaar nu, Else
vel helst være fri for mig
Han var pludselig blevet sig selv
igen, han var vaagnet — han forstod. Og hun toer hen III ham, da
lian vilde gas, og hun slog Armene om hans Hals og sagde, at
Skylden var opart hendes, og sen
græd hun igen og puttede sig Ind
til ham
Tiden stod stille for de to, Men
saa ringede det forsigtig paa Døren, det var Viceværtens Kone, der
fortsite, at Ole var kommet derned og havde leget og var faldet

s aa

De henteSøvn paa Sofaen
de ham og bar ham op I et Uldheppe, og han vaagnede slet ikke.
Men næste Dag, da Oles Mor

. ldre hestrengt forbød ham at am
le Skiver Rugbrød pis Dugen, og
Ole sagde: Det tuba c.ia da godt,
ikke Far ? — saa sagde Olen Far
med F.trertryk, at user Mor sagde
Nej, sart var det Nej.... og 0.e
blev helt myg, for det var han ik-
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ke vant til
Del var saa uni.erlIgt, at Far
og Mcr havde samme Mening. Men
da han opdagede, al nu vin det altid sandair, slog han sig til Ro og
fandt det helt naturligt. Det kun-

til sin Far og prøvede paa at faa
Medhold, men saa spurgte Far niug
tid, hvad Mor havde sagt . ,
saa nyttede det jo ingenting
For Mor gjorde det samme, naar
hin prøvede hos hende. Og pas
den . Mande blev bande Ole og
hans Far og Mor lykkelige igen
— til stor Trøst km. Vinværten
og hans Ko:ie.

Solen og Nuet.
Solen lalle til del gyldne Nu:
grib mit Lys med al din Hu
før din Stund er leden,
jeg er Evigheden,
grib mig nu l

Hastigt favner vi den grønne Jord.
For og bag os
Mulm og Mørke gror.
Sorte Skyggebølger
glubende forfølger
vore Spor. rj.

sin Ungdom var han Fører I Ung-

pi .1 l'rekms 0 •
Ane. kat.:.
mildhed, og denne Gang Tot a,
værne om en gammel Fregat.

dommen., lystige Lag, nydelsessyg,
rigt klædt, men stadig sari godgørende mod de Fattige, at han godt
kunde tage sit eget Tøj af og give det bort. Store Drømme havde
han: Jeg ved, jeg vil blive en
stor Fyrste,' og han udr ustede

,Nu samler man saannend ind
til en gammel Skude' vi! maaske
en og anden sige. Ja, det gir
man, en gammel sjælden Skude.
Sjældne Ting hør bevares, °gase
naar det er en Skude.
_Folkets fælles Minder, Folket
sammen binder". Omkring ,Jyl-

sig til at deltage i et stort Krigs-

de hænde, al han luskede sig tud

At dit Liv er kort, fuldt vel du ve.,.
Fyld dig derfor dybt
med Evigheden,
før du did skal drage,
hvor de døde Dage
synker

Fregatten _Jylland-.

at overtage Faderen, Forretning.
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Den 3. fictobtr er det 700 Aar
siden, al Franc skanerørden. ns Sid
ler, den hellige Fraøls al Assisi
— _Fattigdommens Apostel', som
man har kaldt ham — døde, og
Tus eder af Pil-mimnre er f den Anledning fol Tiden paa Vej til Asstaf.
Frants var Søn af en rig Købmand, og han blev opdraget til

tog.
Pludselig opgav han det hele,
søgte ud i Assisis Omegn og begyndte et Eneboerliv, idet alt det
verdslige nu syntes ham den rene
Forfængelighed. Absolut Forsagelse og den største Fattigdom var
nu for ham det mest attraaverdlge, lian levede sammen med Syge og Fattige og fandt sin Trøst
at hjælpe dem. Og saa begyndte han at prise Fattigdommen og
præke Fattigdommens Evangelium.
Mange sluttede sig snart til ham.
og efterhaanden dannede der sig
Munkeordener paa den Lære, han
prækede. Det var de saakaldie Tiggermunkeordener.
Frants al Assisi er en af Kirkehistoriens religiøse Genier. Skønt
Kirkens lydige Søn opstillede han
et Ideal for et kristent Menneskes
Lov, som maatte sprænge det middelalderlige Kirkesamfund. Han selv
og hans Tilhængere gik barfodede
ud I Verden, klædt i Bondens birune Kittel, de tabe og seng om den
kristne Glæde, og uden at eje noget skaffede de sig Føden ved at
arbejde eller ved al ligge. Det var
den inert fuldstændige Foraarsagel-

land' ssmles Minderne om den
Tid, da Havenes stolte Svaner,
store og smag, fyldte danske Sunde og. for ud til „Fredens milde
Gerning' eller .Kampens vilde
Spil', alt eftersom deres Virke medførte. Træskibenes Tid, Sejlskibenes Tid er forbi. Danskes Gøren
I den Tid var ikke ringe. En Gang
skal 144 danske Sejlskuder være
starlet Gibraltar ud paa een Dee.
Kilde til stolte Minder for den, c'er
var med i den Tid, I sor Tid gc,Li
at mindes,
Mindes mange end det smukke Syn af Sundet fuldt al Skibe
med hvide Sejl, kommende Slægter tear det Ikke at se: men for
dem kan vi bevare „IvIland° som
et Vidne om Fædres Gerning til
Søs, „Jylland" blev bygget af og
tjente for det danske Folk; nu er
den gammel, den er den sidste
n! de mange, deri bør Folket bevare.
P. K. V. Pedersen.

Udsalg
I Sandvig Missionshus

se.

Den hellige Franls al Assisi blev
kun 41 Aar gammel.

Torsdag d. 7. Oktober Eft. Kl. 3
Sognepræsten taler.
Gaver af enhver Art modtages
med Tak af Syforeningen.
Alle er Velkommen.

'17.~.101~

Men mod alle Skyggers onde Agt
Wied dig, kleed dig
helt i Lysets Pragt.
Dyb, som ingen master,
har du, mens du straaler
din Magt.

er hjemkommen,

Udsalg i Klemensker, Okker,
Rutsker og Rø Brugsforeninger.
11

3fallelystf4 SIrlltrnge
M. Kr. Kofod.

AllingeSandvig

tekniske Skole.
in4d.ter)nkitnogberaf AtEtelenveKri. M7amplaa ga
den
Skolen.

Bestyrelsen.
IIN13111111,41111141•11,1,14
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Sendag

den 3. Oktober K! 8

Lille Kaptajn Januar.
Komedie i ti Akter efter Lorna
Richards berømte Roman.
En al Hovedrollen spilles af den
5 aarige fiabby Peggy.
•
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RØ
TORSDAG, den 14. Oktober,
Eftm. Kl. 3. afholdes paa Rø Afholdshotel offentlig Licitation over
Levering af Skærver og Grus til
Sognets Biveje samt Brænde til
Sognets Skoler. Desuden hortliciteres en Del Grøfteoprensning.

Sognernadet.

4-5 Pers.

Sedan-Vogn
udlejes. Billige Priser.

II Marcher.

Jagt en aflyses
paa min Grund

Hans Peter Lind.

Mellem Fortids Mulm
og Fremtids Gys,
Timerne, der smuldrer og fornys,
over Mørket rejser
du din Trods og knejser
klædt i Lys.

Jagten aflyses
paa Hyldegaard, Broddegaard,
Bjerregaard, Frydenhoj, P. Romer,
Marcher, E. Hansen, Hansen, A.
Bohn, M. Jensen Strandgaarden i
Olsker.
Jagende Hunde bliver skudt.

Jeg er Lys og du det lyse Nu hvor er Mulmets Angst
og Mørkets Grit,
Natlen, Nøden, Smerten.
Der er to i Verden.
JPg og du.

Bestillinger modt. Tlf. Allinge 120.

En Dreng
eller yngre Karl til at passe
Kreaturer kan straks faa Plads
Kirkebogaard ved Allinge,
Tlf. Allinge 113.

En Husbestyrerinde
kan faa Plads straks eller 1. November.

Harald Olsen,

Chr. Stub-Jørgensen

Al Jagt forbydes

ved Lynggaard Olsker.

paa Præstegaard og Niels Schous
Jorder i Ro.
Jagende Hunde bliver skudt.

En pæn ung Pige

Al Færdsel

godsljnoslo og Moder.
—o—
Søndag den 3. Oktober.
Sct. Ols Kl. 9,30 Konfirmation.
Sandvig Missionshus Kl. 3 og
Menighedshjemmet Kl. 7: Møde
ved Gaardcjer Anker Larsen.
Tirsdag Kl. 7,30, 1<. F. U. K. paa
Menighedshjemmet i Allinge.
Onsdag Kl 7,30: Samfundsmode paa Menighedshjemmet (ikke
Kredsmødet.).

Hollandskillomsterlog

med Skvdevaaben er forbudt paa
flakkegaard, Smedegaard, Sjellegaard og Engvangs Jorder i
Omstrejfende 1-lunde skydes.

Stedet, hvor den hellige Maud fodtes, og som nu er
Dual for Pilgrimmenes Rejse til Assisi.

De Jagtberettigede,

Ell mol looghoorgi

Gulvtæpper
fra 15 Kr.

Luth. Missionsforening
Tejn Kl. 4, 11. Mortensen.
Allinge Kl. 5. 0. Thorngren.

er bortløben. Oplysninger til

Mortensen,
Enggaard Rutsker.

En Fodermester
kan faa Plads til 1. November
Dyndegaard. Rutsker.

En Karl
søges til 1. November
Muukegaard, pr. Allinge.

Store emiterede persiske 16 Kr.
Alt Slags Støbegods samt

Niessens 8ne-21dsalg

Mors() kuduer og hiaelono

efir. Asen, Allinge
Leverandør til Varelotteriet.

sælges, De nye Sendinger satnt det gamle Lager er kalkuleret til de nye, lave Priser.

Det hænder
for eller senere, at De har Brug
for en lille Annonce. Et Værelse
eller en Lejlighed ledig, brugte t 1
Sager til Kiib eller Salg, Undervisning, Pension eller andet.
Husk da, at Nordbornholms Uge- I
blad har den storste Udbredelse
her paa Egnen og at det koster
mindst at avertere i vort Blad.

til Hjælp ved indvendig Gerning
og Madlavning kan til 1. November faa Plads
Kjollergaard, Ro,
Tlf. Rø 9 x

ordlandets handelshus.

De nye Redskaber er billigere
og læg Mærke til at vi sælger kun de kendte Mærker

af:

Roegrebe, Læssegrebe, Sprede-

!

Fyldte Chokolader
"A L B A" Spise-Chokolade
„ANKER" Cacao kun I Lis kg Pakker
FI PNCSTE DANSK FABRIKAT

grebe. Nye Enekurve i alle Størrelser,
Sædskovle, Viborg Staalskovle, Løvespader, Marstrandspader og alle andre Redskaber.

Nordlandets Handelshus.

Ilikkelovne, Nominer, Komfurer .
.

En men Pige

Messens

p2ta
i søges til Nuvem
P'æregaiard pr Teta
I
Tlf. Allinge 59.
i

I stort Udgalg er nu hjemkommet

»amefrafifier

..ne...."...~....

En Lødeko

Ny hjemkomne til meget betydeligt nedsatte Priser kar jr ::
i
anbefale anerkendte Mark er fra Akts. C. M. HESS,Vejle.
og en brugt Kakkelovn er til
Righoldigt Lager af Magasinerne, sorte og emallierede.
Salg
Runde Magasinovne med Kogeindretning, smukt forniklede
WeiNth, Lærkegaard.
med lodrette Trækkanaler, meget brwildselssparende og solide.
Firkantede Ovne af mange forsk. Typer ni. Kogeindretning.
oameirissr
(.)vne til Soveværelser o. lign. i mange Størrelser fra 50 Kr.
Emaljerede Ovne af forskellige Typer. Emaljen er holdbar Onsdag og Lørdag. (øvrige Dage
og af en smuk Farve og Glans.
modtages event. Bestillinger).
Salonerne med Pladekappe og forniklede.
Joh iFi Larmen, Allinge.
I
Komfurer, sorte og forniklede til meget nedsatte Priser.
liaiorne, retrolenmaovne, Morgry
Reservedele til Ovne og Komfurer fra C. M. HESS.
Kakkelovnsror, støbte, billige Pladerør, Røgtude til runde (Læder) er glemt i en Forretning
Ovne, Rørbøsninger, ildfast Sten og Ler. Ovnkit, Fyrdøre til Mur- i Allinge for en Tid siden og bedes venligst indleveret til Pedergryder, Rensedøre, Riste, emaljerede Vaske, meget nedsat i Pris.
sens Skotøjsforretning.

med Priser fra 17 Kr.

etb.. &Isen, Allinge. Mf. 100.
•••ø•••••••••••••«••••••••••1
• •

_saioneo adell

der.

•

Overfrakker og Ulsters fra 60 Kr. --- fine Ting.
Stortrøjer, Motorjakker og Regnfrakker i flere Kvaliteter og billige Priser.
Største Lager af

•

•
•

•

•

Den 4. Oktober Kl. 2 Eftermd.
afholdes paa Mejeriet Licitation
over Mælkekørsel, Smør-, Kul og
Iskørsel samt Bortsalg af Mælkeaffald for Aaret 1927.
Konditioner er fremlagt til Eftersyn paa Mejeriet fra 28. Sept.
P. B. V.
e. Vang.
Licitation en afholdes KI 2 Eft.
Ikke som tidligere averteret KI 4

•
•

•
•

Fine strikkede kulørte Veste og Sokker.
vi selvfølgelig ogsaa det største
Udvalg til billigste Priser. — Vort Klæde- og Kjoletøjslager er nu godt sorteret. saavel som alt til

I Tricotage har

Manufakturbranden henhørende.

De tjener en
Deres Forbrug hos

Dagløn ved at købe

Y(llinge.

•95511••••••••••••••••••■••••••••
•
del gardinrester
udsælges saa længe Lager haves fra 30 Øre pr. m.
Klare dobbelte Sengetæpper fra 11 Kr.

.Carsen,

g.

god

end XanJe tz,

er hjemkommen i ekstrafine Kvaliteter. Afnakket 60 øre Halvkilo,
uafnakket 50 øre, fin hvid letvirket Klipfisk 35 Øre Halvkilo.

(,'"Iteraciret 1126 »ar bragt
nue fillit, nue C-toffer og i filar
bettpelig billigere $rifer.

Hatte og Huer,
af Manchetskjorter, Kra-

Et meget stort Udvalg
ver, Flipper, Slips og Seler.

Klipfisk

i Zatitez og "Vige- Karter er nu Nul
?ager i et ¶tort og rig»olbigt Ubbatg.

efir. asen, teessen.
Telefon Allinge 100

?lift bort gonfertion er, tro» lnlaa
13rifer, af ubnicerfet ~titel
(?'orarbefbning.
rinia stoffer

PolyphouPlader

Nye Sendinger af gode

og Gramophoner. Stort Udvalg
Altid sidste Nyheder!
Harmonicaer. Violiner og
Mandoliner.

(fftra ftore Ctørrelfer finbey
paa 2ager baabe i fort og tillod.

Jagtgeværer
som paa Grund af den lave Franc-Kurs sælges til meget

E. Abrahamsen,

lavere Priser.

Tlf. 55.

91eftbartiet fif ?yraffer fra fibile
cefoit ubjcelge tit 20 = 2b = 35 gr.
»ar filtet GO = 70 = 75 = 85 (er.
2111 gonfertion tit ba5fe
aben Witrabetaling.

1.1111~~11

Lastkørsel

Allirtwe -.,. Tlf. 03.

9nagtfin hit Torb, » at

En god Malkeged

vcb 3ietur $lane,

Nye Patroner, Patronhylstre, Jagtkrudt, Hagl IM. ITL sælges i

Nordlandets Handelshus

udføres billigt
V. Sørensen.
Tlf. Allinge SO

Urmager og Guldsmed

beMte Qtare. Zet tturDe nabola.

•

Mejeriet

«.•fteratir5= og
Sinterlititieber

Nye norske Spegesild
pg
Fjerdinger og løs Vægt.
1

Nordlandets Handelshus.

Vi har rigeligt Lager af

Prima harpede Kakkelovnsko
knuste engelske Gaskoks
og Briketter.
Bestillinger bedes venligst indgivet, og vi sælger til
absolut billigste Priser,

Danmarks populæreste
Symaskine?
' Forhandler:

.917
Tlf. 34.

Bestil Deres Tryksager i

Bogtrykkeri

Regninger - Meddelelser - Festsange - Konvolutter - Brevpapir

g,

e Yuncii.
Allinge.

Der findes en GR1TZNER
for ethvert Behov.

)

saakaldet Fedesild, af passende Størrelse, aldeles fortræfF
felig Kvalitet, sælges billigst i hele Tønder, men ogsaa i

er billigt til Salg
A. Stange, Tejn.

Zen bilttffiic `Iki?•

Rflttttge Rolottiat: og $rorniftforretning.

•
ø
•
•
•
•
•
•

Fisker-, Arbejds-. Rideog Stadsbenklæder i Tusindvis!

M ilpsio-1{31d el ovil

Nordlandets Handelshus.

r

og de sælges til 35 - 45 -55-65-75-85 og
•
I 100 Kr. for den allerfineste blaa Serges.

er billig til Salg.
Hans Andreassen,
Bolleris, Klemensker.

er hjemkomne. cJ Priserne ligger i Aar betydeligt
lavere end tidligere, og Kvaliteterne er fortrinlige.
Se vore Vinduer.

[In

Vi har flere Hundrede Klædninger paa Lager,

En større, lidt brugt

rare ntte Xjolestoffer

gaa artig !kil!

lop håner mere at

Ef ?ar sorte kilaclier

P. C. HOLM, Allinge.

sne-21dsalg

slanke flasker
m. Gu/a! Bk.

Køreplan.
RU1112 e-Allinge

„IL° • Jernbane.
Segnedage,

Ny Klipfisk
af allerfineste Kvalitet er hjemkommen og tilbydes til meget ned -;at Pris.

?Ming oioniat 43,

litesuae-Maadvit
Renæ

Nyker

„ROYAL" Koge-Chokolade
„B E C A" Koge-Chok" -de

Klemens

kg
Tein
Allinge
4ndvig

FINESTE DANSK FABRIKAT •

8,15
8,32
8,45
9,01
9,15
9,27
9,35

.1•1•11.1.■111.

at vi sælger Arbejdstøj til de billigste Priser!
5,00
4,85
5.85
8,50
7,50
5,75

•• 411419•990411••••••••••••••••••••
•
11 •
BORNA MARGARINE • •
•
• •
• •
e•

• •
•
• •
•
•

er fin, frisk og velsmagende og giver
LÆKKERT SMORREBROD

Sandvig 11,45 4,25 8,10
Allinge 11,52 4,32 8,18
Tein
12,02 4,41 8,27
Rø
12.19 4,55 8,43
Klemens 12,35 5,11 8,58
Nyker 12,48 5,21 9,10
Rønne
1,10 5,40 9,30
Helligdage.
111••nne-Slandylg
8,30 1,10 7,25
Rønne
8,46 1,26 7 41
Nyker
8,57 1,37 7,52
Klemens
9,11 1,51 8,06
9,24 2,04 8,19
Tein
9,33 2,13 8,28
Allinge
9,40 2,20 835
Sandvig
Sandvig-Riana
Sandvig 11,40
11,46
Allinge
Tein
11,54
12,08
Rø
Klemens 12,22
12.32
Nyker
Rønne 11. 12 50

5,55
6,01
6,09
6,23
6,37
6,47
7,05

8,45
8,51
8,59
9,13
9,27
9,37
9,55

•••••••••••••••••••••••••••••••

Wfituge RuluuIat=

$rubutifyrretning.

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

?Klinge gotoniat, vf( 1.3robuttforrentill

De boble Kvaliteter i
Mine gode bekendte amerikanske Overalls og bakker i alle Storr.
baade til voksne og Bern fra 4,00-575. Prima bias Molskindsbenklæder og mange andre forskellige Arbejdsbenklæder, Trojer. Bluser og Skjorter. Underbeklædning i Uld og Bomuld til voksne og
Boi.n. All i mægtigt Udvalg til smag Priser.

Jens Hansen.

Køkken=Udstyr
Isenkram, Udstyrsartikler, Glas,
Spisestel, Kaffestel, Emaillevarer,
Alluminium m. m. faar De altid til de

Hvidevarer er hjemkommet
stort Udvalg fra 58 øre pr m
efir. &Isen,

er pas Lager og tilbydes tiI billigste Pris.

Det største Udvalg i alle Arter

teessens sne-Vidsalg
i

Ny Spegesild

Son- og

Nordlandets Handelshus,

:

F.30
6,47
7.00
7,16
7,30
7,12
7,55

-Rinenr

Ved De,
Blaa Jakker, alle Størrelser
do. Benklæder
Stærke Overalls
Ægte, gule jakker
Hvide
do
I-(vide Benklæder

2,45
3,02
3,15
331
3.45
3,57
4,05

billigste Priser i

Allinge

oloitial ()q 43robuftforretninfi.

Telefon 100.

•

Xeb Seres Jengetej hos os?

Oofohohos Søn- & Lundum

Vi har kun de bedste Kvaliteter tiI rimelige
Priser, og vi garanterer eaavel for Farveægthed som
Fjertæthed for alle vore Varer.

Afdeling i Allinge
Kontortid : 9-12 og 2-4.

Bolster, dobbelt bredt
Rødt Nankin
Dobbelt bredt Satinbolster
God Fjer
pr. kg.
Ekstra god Fjer
Ekstra fin Fjer
Stribet

Renten af Indskud er pair:
3 Manneilerm Op•dgelsie
4,5 ilet. p. n.
•
•
Almindelige Spnreka•mevilknar 4
•
Folio
I Formorgelmermfdelingen
3,5
hvortil Friende, hidtil 2,4 pCt.

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

•

Dyner, købt hos os, syes og stoppes gratis 1

Erindringsliste

111~~1.1.1111~1~

Alle. Mennesker,
som har set, hvorledes

Bornholms Ilel elobil margarine

9

fremstilles, behandles og opbevares, vil ganske uvilkaarligt forlange dette højflne Produkt tiI sine Maaltider. - Alle Forretninger i Allinge-Bandvig sælger

Bornholms Vegetabil Margarine.

1•1110~~~~~

i-HATTE
Fine ilalienske Haarhatie
Bedste Kvaliteter.
Billige Prisen
MdgdsinduNordsUds,
tett5

VICTOR PLANCK
ALLINGE Telf.5

4197
~
-4.
I

Borgmesterkontoret 2-4 Eftm.
Dampskibsexpeditionen, anben ved Skibenes Ankomst og Afgang Tirsdag
og Fredag Etterm., ,.,■ Mandag og
Torsdag Form.
Sygehuslægen 8-9 og 2-3.
FolkebogsamIngen (Borgerskolen 1. Sal
Læsestuen: Søgnedage fra 5-9 Eftm.
Udiaan Mandag og Fredag 7-8,
samt Tirsdag 3-4.
Hjælpekassen : Form. Arb, Wald. Larsen
Kasserer Sth. Klaus Svendsen, Sandv.
Jernbanest. er aben for Gods 8-12, 2-6
Klemens ,jernbanestation do.
Kæmnerkontoret 10-11 og 2-4.
Laane- dc Diskontobanken 2 - 4 Eftm.
Postkontoret; Søgnedage 9-12 og 2-6
:-,kandinavien-Amerikallnien:
Agent Otto Gornitzka,
Sparekassen 9-12 og 2-4.
Stempelfilial i Sparekassen. 9 -12, 2-4
Branddirektøren do.
Stats,nisimten tor Livsforsikring ved
Stalionforst, Kofned. Kontortid 1-41:m
degralstalionen 9- 12 og 2. 6
ro dhamr.a 1'-12 Form. 2- 5
rewle~krgøranurei•N~~...Ili
øger Ue en l'ige, en karl
eller en Dreng, eller ni a ugler De en Svend eller Lær•
Ting, en Fodermester eller anden Medhjælp, bkir De snarest avertere i Nord-Bornholms Ugeblad
der hver Fredag bringes direkte Ind
c.1A00 Hjem og læses al saa godt
aom hvert eneste Tyende. En Annonce her i bladet vil ilerlor søs
godt som altid bringe el tilfredsstillende Restsirat,

3

r(' orNati(')et'

Til Damptærskning anbefales
Maskinolie,
Dampcylinderolie,
Remme„
Remsamlere,
Remvoks,
Koncistenstedt.
Alt til billigste Priser.

Mimi<

(aPrøhgffkreftlitm

Isenkram

Knive

Gafler

Et Parti Knive og Gafler, enkelte og i Sæt, udsælges sart længe Forread haves til Spotpriserl
Vi noterer: Fine Staalknivc fra 50 Øre Stk.
Fine Staalgafler fra 50 -øre Stk.
Knive og Gafler i Sæl fra 1 Kr. Parret.
SE VINDUET !
SE VINDUET !

. Alli nge

& Produktforretning

Avertér i Nordhorilholois ligeblad!

