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Vinden, som veagner
1 Strandens Græs,
vandrer ved Kvæld
mod den blege Kiming,
vandrer som Tanker
for Længslens Pres,
Blikket (alger I Allendrømme
sagte krusede tante Strømme
fra Kystens Næs.
Skyerne tåarnes
ved Verdens Rand,
Mulmet hyller de dunkle Tinder,
slukt er hvert
Skybjergs Solskinsbrand;
en Stjerne stiger af sorte Kløfter,
hvor trodsigt de sorte
Tinder sig løfter
min Længsels Land I
Brisen bærer
hvor Længslen vil,
men ingen Bro
er spændt over Søens
dæmpede allengraa Bølgespll,
der blødt under Næsseis
Skrænter klukker mens Mulmet kommer
fra Søen og lukker
min Verden til.

Chr. Stub-Jergenten.

Ny Næringsvej.
—o—
Alt kan misbruges og bliver det
nite — ogsaa en saa udmærket
Bestemmelse som den i den ny
Ægteskabsiov, der yder svigtede
„Forioveder' Erstatning, naar de
har forberedt sig — mere eller
mindre — alvorligt til Bryllup'et.
Det var ellers en god Beskyttelse
mod mindre pæne Mandfolk, der
ikke tog det saa naje med et !Egteskabalofte og lokkede unge Piger — ja ældre med — paa gele
Veje.
Men nu er der ogsaa griset Forretning i den Lovparagraf. Det er
blevet til en hel Næringsvej for beregnende Kvinder, som lier øjner
en Chance til at skaffe sig god
og varende Indtægt.

En kendt københavnsk Sagfører
har fortelt „031sjællandsFolkeblad",
111 der lindes adskillige Eksempler
paa Misbrug af Erstatningspligten.
Han har nemlig behandlet en ganske Interessant og typisk Sag al
den Art. En ung Forretningsmand
var blevet forlovet med en ung
Pige fra et pænt borgerligt Hjem.
Hun havde købt forskelligt Udstyr
og Møbler til flere Tusinde Kroner, Men samtidig viste hun sig
sus lunefuld og urimelig, at den
unge Mand var lige ved at fortvivle.
Hen vilde dog Ikke sine op. Men
sita tral han en Veninde al den
unge Dame, som viste sig ualmindelig medfølende og foretaaende.
Triaidat blev hun ligefrem hans fortrolige og gav ham Medhold. Og
det endte, som det sne ofte gør,
med, at de ro gik ud en Atten,
og pas en lille Forstadsrestaurant
korn Kæresten og overraskede dem.
Og nu vidnede Veninden til Fordel far den unge Mands Forlovede,

!Hekse, Kneaker. Et* ag Miermwei.k.r,

Fredag den 8. Oktober. 1926

Sagen var lige ved ni gaa til
Retten, da Sagføreren ved et Tilfælde fik lidt at vide fra en hel
anden Side, som man Ikke havde
regnet med. Og det viste sig nu,
at deri unge Dame i de sidste Aar
havde vatret forlovet et Par Gange,
og at det hver Gang var gavet
pen akkurat smile Mande. Og
den forlovede havde hver Gang,
for at slippe for offentligt Vrøvl
mulle ordne „Sagen i Mindelighed" med en klækkelig Erstatning,
hvorefter den unge Dame solgte
det købte Udstyr og i det store
og hele tjente ganske godt pas
Forretningen.
Ved al gaa de to Damer melmere ind paa Livet, fik Sagføreren
dem til at nisten, at de ligefrem
„arbejdede' sammen og delte Indtægten af den smagfulde „Forretning". Der blev ingen Erstatning
denne Gang, men nu gear det
altsaa ikke mere.
Lignende Fremgangsmaade praktiseres i ikke saa faa Tilfælde. Men
det er sjældent, de er saa oplagte
som dette — dvs, de kvindelige
Spekulanter ordner som Regel Affæren, inden den naar frem til Juristerne. Og saa er der Ikke meget at gøre. Saa mas de dumme,
clearede Mandfolk punge ud og
for Resten fortsætte Betragtningerne over de træske Skønheder.

Mariehønen.
—o

—

Hvis man er et af de Mennesker i Verden, som holder at, at
alt er godt og kønt og værd at
sige smukke Ting om, man man
nødvendigvis sætte Pris paa Mariehøns. Der er kun godt at sige om
dem — ja, maske er der en mindre heldig Egenskab hos dem:
De amager hæsligt!
Men da vi jo heldigvis ikke har
Udsigt til at skulle leve i Hungerperioder, hvor man spiser Insekter,
vil det ikke faa større Betydning.
Der er velsagtens heller ingen, der
har prøvet at spise dem. Naar
man alligevel ved, hvordan de
smager, er det ved at betragte Kyllinger, som har spist dem : Ud stiller et Ansigt op, som vidner om,
at det var en bedsk Mundfuld. Det
er kun Kyllinger, som kan tænkes
at sætte Næb i Mariehøns. Den
ældre, ærværdige Høne, som har
sine Livserfaringer i Orden, vilde
aldrig indlade sig pas sligt. Sanledes er Naturen jo, al den forsyner sine Individer med Evne ill at
indsamle Erfaringer, der beskytter
dem.
Samtidig med, at de Dyr, der
efterstræber Insekter, saalecles er
beskyttede mod at æde Mariehønsene, der smager ilde, er ogsaa
Mariehønsene selv beskyllede. Men
de er det ogsaa paa andre Mander: Først ved Farven: Redt og
gult er som Regel Advarselslarven
— og derved ogsaa Beskyttelses-
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Nutidens største Nordmand.
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kan siges om Mariehønen er, et
den er meget nyttig; Den sætter
en uhyre Mængde Bladlus til Livs.
Og den begynder allerede paa den
Sport, naar den er helt ung — sa a
ung, al den har en hen enden

Form, nemlig Larvens. Mariehønen
overvintrer. Den sidder gemt i
Sprækker af Bark, I Hjørnet al
Ledslolper, under store Sien osv,
Og naar det begynder al blive
varmt I Vejret, kommer den frem

og aEgteskaherne stiftes. Hunnerne lægger Æg, som afsættes i
smag Hobe pas Undersiderne al
Bladene, og som i Løbet el kort
Tid udvikles til Larl.er, Moder-Ma-

Ingen er i Tvivl om, hvem Overskriften sigter III — naturligvis Fridtjof Nansen, som paa Søndag lylder hå Aar.
Som Dreng var han Jæger og Fisker og Skifeber, en Frilutlanatur om en Hals, en Elsker al Naturen. Som Voksen fik alt delte et
storsleaet, eventyrligt Udtryk i hans berømte Skifærd raver Grønland,
en Ekspedition, der støttedes af den danske Etatsraad Garnel, og senere i hans ikke mindst berømte „Framm-Ekspedition, hvor ban drev med
Isen over det attiske Hav. Beretningerne om disse to dristige Ekspeditioner, „Paa Ski over Grønland' og „Frem over Polhavet", er oversat paa de fleste Kultursprog og slog hans Berømmelse fast over hele
Verden.
Aerot efter, at Nansen var vendt hjem fra den sidste Færd udnævntes han til Professor ved Universitetet i Oslo, og her blev han
hurtigt en Foregangsmand i Oceanografien. Sin Kærlighed til Naturen
bevarede han friski al sin videnskabelige Virksomhed gennem Aarene,
og sit nationale Sindelag lagde han stærkt for Dagen i Unionsopløsningens Dage i 1905, da han fremlagde og forsvarede Landets Sag I
de store Verdensbiade og i en Brochure .Norge og Foreningen med
Sverige", som ogsaa udkom pair de tre Verdenssprog Engelsk, Fransk
og Tysk. I et Par Aar 'var han derefter norks Minister i London, men
vendte i 1908 tilbage 111 Professorat,
Men havde Verden hidtil bøjet sig i Beundring for Fridtjof
Nansens Gerning, saa er det dog intet imod den Beundring, han siden 1920 har nydt for sit kæmpemæssige Arbejde for al hele Verdenskrigens Saar. Hvem kender ikke hans storartede Arbejde for Hjemsendelsen at Krigsfanger? Henimod 450,000 Fanger blev ved hans dygtige og energiske Administration hjemsendt. Og hvem har ikke hørt om
hans vældige Arbejde for at redde de sultende Russere fra Døden?
Henlmod 2 Millioner Mennesker blev reddet fra Hungersdøden. Man
!orakler knapt, hvorledes det har været muligt at skalle to Millioner
russiske Flygtninge Beskæftigelse og Underhold i Europa. Men man
bøjer sig for Kendsgerningen og for Frldtjof Nansens ædle Person og
Basker ham Kræfter til at løse mange store Opgaver for Menneskeheden' ogsaa i Fremtiden.
Vi bringer ovenfor et Billede, der er et Minde om Fridtjof
Nansens første Enspedition tværs over Grønland paa Ski. Billedet viser Ekspedition Medlemmer : i Baggrunden fra venstre til højre Ole
Ravna, Styrmand Sverdrup, Gaardbruger Kristiansen og Samuel Bratto;
i Forgrunden siddende Fridtjof Nansen (tilvenstre) og Løjtnant Dietrichson (tilhøjre).

farven — i Dyreriget. De Insekter,
som er rede, er som Regel Ikke
til at spise. Og Mariehønen er oftest rød eller gul med sorte Prikker, Den kan ogsaa være hvid eller grøn — og Prikkerne er paa
nogle Arter tegnede, saa de danner et helt Tavlebrædt over de
halvkugleformede Vinger.
Desuden afsondrer Mariehønen,
naar deri angribes en gul Vandske,
der trænger sig ud gennem alle
dens Led. Denne Vædske, der løvrigt er det lille Dyrs Blod, er biller og lugter ubehageligt. Dertil
har Mariehønen til Beskyttelse sia
Form: Naar den kalder sine seks
Ben og sine i Forvejen meuten

riehønen anbringer altid Æggene
pas Planter, hvor der er mange
Medium. Om del er Forsynlighed

overfor Afkommet, ved man ikke:
Del kan oksen være af den simple
Grund, at de lægger Æggene,
hvor de selv opholder sig: Og
de gear altaner netop, hvor der er
god Bladiuse.Gang. Men ses snart
Larverne kommer frem, lager de
ogsaa fat paa Bladlusenes Horder.

Larverne er meget levende. De er
leret sorte, bliver senere mere brogede og bliver besat med forskellige Muldfolder
Huldfolder og andre sære Pry,
Naar Larverne har ædt sig fede
og mætte i Bladlus, der er en sød

og klistret Spise, forpupper de sig:
Læsere, som færdes i Have og paa
Landevej, og som har Øjnene med
sig, vil ofte have bemærket nogle
SMID?, mærkelige Pupper, der er
rade og sorte, og som slaar nogle
kolossale Slag med Hovedet, hvis
man rører ved dem: Det er Mariehene-Pupper. Endelig 'laer da en
skønne Dag Timen, da Mariehønen kommer ud al Puppen — lidt

langagtige og med Vingerne og
hele Skallen, som omgiver Kroppen, bløde. Men i Løbet al nogle
Timer retter Dyret sig, bliver halvkugleformet, og Skal og Vinger
bliver faste. Og nas fortsætter den
sin Larvelorms Indbug paa Bladlusene.
Visse Aar optræder Mariehønsene 1 enorme Mængder. For nogle
Aar siden havde man dem overalt
her i Landet I sandarme Masser,
al det var helt paafaldende — selv
om det ikke naaede den styrtende
Bunke, der skel være forekommet
i et Aar i Treserne, de Vejene otte var helt rødbrune af de smal

skjulte Følehorn sammen under
Kroppen, danner den en glat Halvkugle, som det ikke er saa let ion Dyr, og da alt var levende af dem.
Angriberne at fas Tag I.
Hvad der de gør, at de det næste
Saaledes sørger Naturen for si- Aar optræder langt færre, ved man
ne Individer. Men den Sørger
Ikke. Nogle Forskere har formodet,
Virkeligheden ogsaa paa den Maa- al del kunde være, !ordl der i de
de Ion sig selv: Naturen har Brug
store Aar ikke er Fede nok til de
los Mariehønen: Vl sagde, at der kolossale Mængder, og at nogle
j
kun kan siges pæne ring om den ' derfor dør af Sult. Men det er iklille Mariehøne — eller Vorherres I ke sandsynligt, al det er rigtigt,
Høne, som den ogsaa kaldes, et da der altid synes al være Bladlus
Navn, Nom jo opera tyder paa, al nok. Men viet er det, at selv eller
den er forlenet med gode Egen- et meget stort Mariehøne-Aar kan,
skaber. Det er Jo da ogsaa den, i der kamme et meget fattigt Aar
Børnene beder om at flyve op til I og det kan f. Eks. ske selv I Som
Vorherre og bede om godt Vejr. I re, da den mellemliggende Vinter
— Og en al de bedste Ting, der t har været mild, og hvor dut altsaa

til Stadighed paa Rekognoscering
efter Isbjerge mellem New Founlandbankerne og Skibsfartsruterne,
og Radiomelding om hvert eneste
Isbjerg, der er observeret, sendes
til atle Skibe og til det hydrografiske Departement.
1 den Beretning som Professor
Barnes har sendt det hydrografiske
Departement om den ny Metode
at angribe Isbjerge paa, udtaler
han, at skønt Termit paa ingen
Mande er noget Eksplostvstof, bevirker dog det, at -ran pludselig
udsætter Isen fur en Varmegrad at
5000 Gr. Fahrenheit, ikke nierne
at der laves Revner i Isen, men
tillige en Eksplosion af Isen, grundet paa Dannelsen af Gasarter.
Deri Eksplosion hjælper til at bryde isbjerget i Stykker, og disse
Revirer har i alle Tilfælde bevirket,
at Isbjerget er faldet Ira hinanden.
Der er heuyilet Ladninger paa 60
—5000 Pd. Termit, som anbragtes
fra 2--4 Fod inde i Isen ; men
Virkningen vilde have været langt
større, hvis Ladningen var blevet
anbragt dybere. Det voldte ingen
Vanskeligheder at arbejde pan Isbjergene, og Hullerne blev hurtigt
boret. Tre Isbjerge blev ødelaet I
Nærheden af Twillingnie, Nes(
Foundland, og Forsøgene vil bide
fortsat næste Aar.

Ikke kan være den, det har dræbt
de overvintrende Eksemplarer 1
særlig stort Antal: Sidste Aar havde man til Eksempel mange Mariehøns, Vinteren har været mild,
men tsar bar der ikke været mange Mariehøns. Tit Genereld har
Bladlus, Larver, Mider og andre
Dyr, som snylter pan Planterne,
været mange Iser: De har haft godt
af den aldsie milde Vinter. Der
havde været nok at gøre for Mariehimaenes -- og navnlig deres
Larvers — Umætteligt'« : Det er
jo virkelig kolossalt, at disse smaa
Larver kan æde 30 —40 Bladlus ud
I en Køre. De kan i Løbet ri! vir
Dag sætte !iranske ca. 100 Bladlus
lit Livs. Det er en vistnok Æderekord!
Der er da vir-Irene Grund for Folk,
som har Haver., og som om Efteraaret træffer Mariehøns, der synes
at ligge døde, til at samle dem op
og til at anbringe dem paa et Sted,
hvor de kan være beskyttede mod
Vind og Vejr -- men dog ikke Inden Døre. De skal være i det Fri
for Ikke for tidligt paa Forarget ni
vaagne igen: Det er je Varmen,
der vækker dem af Dvalen.
Man har enkelte Steder forsøgt
at opdrætte Mariehøns. 1 Landet,
hvor der er rigeligt al dem, opsamles de tidligt paa Anret, naar de
endnu befinder sig I den dødlignende Overvintringstilstand, og sag
sælges de til andre Lande eller til
Egne, hvor der er Mangel paa dem.
De sælges i Pundevis — og de
kan altid afsættes.
Det er altsaa egentlig lidt galt,
naar Børnene beder Mariehønsene
om at !lyve bort. Man skal r‘ ærimod glæde sig over, at de vil være i Ens Have og tage sig af Snylternes Mangfoldighed. De høet til
Naturens store Ordenspoliti, som
sørger fer at Ødelæggelserne ikke
bliver for store. Godt paneret med
den halvkugleformcde Hjælm og
udstyret med eventyrlig Appetit har
det lille Dyr med det blide Navn
gode Betingelser for al kunne røgte sit skrappe Hverv paa værdig
Vis.
B. T.

" Iskahelig Forening
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Skræmt ihjel.
--o—

Vor
libyer DO br.

Ell Dosis, som Isbjergene
ikke ku stag
—o—
Smeltning af Isbjerge ved Hireip
at Termit er bleven foretagen med
Held ud for Kysten at New Foundland af de kanadiske Myndigheder,
efter hvad Professor T. H. Barnes
ved Mc Gill-Universitetet i Montreal har meddelt De forenede Staters hydrografiske Departement. —
Termit er en Blanding af Aluminium og Jern-Oksyd, der advikler
en Varme af 5000 Gr. Fahrenheit.
Denne umaadelige Varme virker
paa Isbjerget ligesom en overordentlig høj Varmegrad paa Glas
og faer Isbjerget 111 at sprænges I
mange Stykker. Kystbevogtningens
lspatrouille har forsøgt at ødelægge isbjerge ved Hjælp af Granater,
men uden Held. Sprængstofferne
lavede kun et lille Hul i Isbjerget,
delvis paa Grund al den døvende
Virkning, Is og Fugtighed har pna
alle Ekspiosivstoffer, og lspatroljen
111 nu i næste IsbJergsæson kunne
gøre Forsøg med Termit og saaledes bekæmpe en al de største Farer, der truer Skibsfarten.
Isbjergene brydes al deres egen
Vegt af fra' de grønlandske GietCirere og flyder ned lange Kysten
af Labrador. Naar de naar ned til
New Foundlandbankerne og det
grundede Vand der, bevirker deres
store dybtgaaende, at de drejer
øst paa, lige ind paa det transatlantiske Skibsfarts Ruter. To Skibe
af den amerikanske lapatrouille er

„lynende er en saadan Udgift. ve i Has', ten a t faa ham at se,
Vi har slet Rand til den lige I , men tispe Brr t e tie Drengen ikøjeblikket, og det er forbavsende, ke, lieseso al ► sen blev holdt i fuldat Udgiften kan løbe tan højt op. 1 atten dig Wil.el,hed om sin Moders
Men det er desværre lige pas Øje- 1.1v. No er denne Formue kommet
blikket, den maa afholdes, for el- tit h am Y .rna en sidste Hilsen frs
lers bliver siyiland• Pindebrænde , en tilode til en elsket og savnet
og gammelt Jern. Og kan vi ikke, San. De ,i unge Mand er ikke overtrods ale, afse disse Penge? Det{
det at sin megen Rigdom, men
er jo ikke Dem og mig, som skal r har pa a Lykanskoinger smliende
give en 300,000 Kr., ‘i skal give snøret: Jeg havde nok klarel mie
hver efter Evne, en Halvtredsøre, endda'!
en Krone, et Par tre Kroner eller
noget mere.
Gør vl del, er det en blivende
Værdi', vi faar ud deraf. Smukt,
om den ge.ifødte *Jylland" havde far A bege Saud sie ug Orreen har
kunnet bruge.' pari god og nyttig eng., [e'et Kamnieteanger Peter
Mande, — som det har været pas Corn elius til at synge sine bedTale, — men g, nukt ogsaa, naar ste
pa,1 Christensens Sal
den med sin garnea Rigning, helt førstk omærende Søndag Aben K'. S.
Ved. Flyl 'et Fru Agge Honore.
Igennem den gamle, kommer til
at ligge paa sin garni e Plade, en
For at sen mange sem muligt
Pryd, et Minde om, hvid Danske kan fart Lejlighed ril at hore den
har kunnet hygge og brt.'ge Byg- berø mte Sanger, vil I <k' -MedlemIlingen til, — i Kr ig som i Fred mer kunee Ina Adgang ill en bilviste den Flaget med ilæde'. - lig Entre.
en sundt paetrængende Manen,
'Se Annoncen !
idet den løfter vore Øjne og Tan Foreningen, der gear i si: fyrenker, om, at vi ikke er smaa, fordi li di • AM, og eltsaa mener at have
vi er faa.
!, er verstaaet sine Børnesygdomme
Amlegaarden, d. 6, Okt. 1926. ' vi i sikkert faa Forunjeise al dette
OVE KOEFOED.
Artailk,ement, og høaber tørst I
na 'sic Manned at ku nne begge ud
;rm d eu ny Koncert,

1

I Gear tilov I. P. Miiller 60 Aar.
Som Løjtnant ved Ingeniørkorpset
blev han i sin Tid kendt som en
fremragende Idrætsmand; han arbejdede meget for at hm indført
britisk Atletiksport i Danmark.
Hans idrætslige Arbejde gav ham
en levende Interesse for personlig
Hygiejne, og han har ved sin til
en Mængde Sprog oversatte Bog:
,Mit System", lært et stort Antal
Mennesker at bidrage til deres
Sundhed ved nogle Minutters Morgingymnastik i Hjemmet før Badet, Han har ogsea agiteret stærkt
for Lultbad med kraftig Frottering
af Huden og for Aantiedrretsgymnastik. Fra 1912 har han været bosat i London, hvor han har oprettet el Minier- hisliint for Gymnastik.

Fregatten „Jylland".
Er det ikke hændt Dem, nt De
har undladt en Udgift, som De lige l øjeblikket daarllgt !endt Read
for, og bagefter fortrød De alligevel denne hæderlige Sparsommelighed, fordi disse Penge havde
skaffet Dem noget, som vilde have
halt Værdi langt ud over øjeblikket, — og Pengene havde De vel
naar være skulde ?
kornnet

For tolv Åer siden fandtes en
Mand død pari el Hotel I London.
Der blev meget tale om Sagen, og
en hel Del mystiske Omstændigheder blev trukket frem i Lysel.
lagen kom tit det Re 'ullai, et Manden muntre være død en naturlig
Død.
Men saa en Dag for ikke længe siden fik Scadand Yerd er Brev,
tivoli den anonyme Afsender forklareee, at han havde myrdet vedkommende Mand. Manden ear adn
Fjende, skriver hare og jeg opsøgte ham i deri Hensigt at myrde ham.
Jeg kom ind i hans Værelse, vi
sad og talte en Stund, saa teak
jsg k n Revolve• frem, retlede den
i i od ham og sagde, al nu skulde
han dø. Han blev ude af sig selv
af Skræk, tiggede og bad. Jeg il
skat give Dein en Churce, sagde
jeg. I ler er to hvide Pulvers-. Det
t ne ind, trolder en dødelig G Ir, det
andel er fuldstændig uskadeligt.
Jeg hælder nu Pulverne i hvert
sir Glas Vand, drik sen al det ene.
Hele Tid n huldt jeg Revolveren
rettet imod ham, Han sart, at jeg
mente det alvorligt, og han stirrede paa Glassene. Han faldt til
Gulvet og var død. lian var død
af Rædsel, for begge Pulverne var
uskadelige. Det var Kridt.
Politiet har ledt den gamle Protokol frem, og der slaar det ganske rigtigt, at man havde fundet
Kridt i den døde Mands Mave.
• Hvad Brevskriveren angaar, er
der vel næppe Udsigt til at finde
ham. Selv tilføjer han i Brevet,
at Politiet ikke skal besvære sig
med at lede efter hanl. Det vilde
være forgæves Anstrengelser.

Ee ting Matros fra Bordeaux, der
gør Tjeneste som Rndioteregratist
pan et Kolfordiskib, bar arvet
750,000 Dollars, hvilket i øjeblikket vil sige 25 Mill. Francs. Del
er den unge Mands Moder, som
har testene:Mere' ham denne Sum,
saa der et 1 og for sig ikke noget
eventyrligt i Arven, og dog er det
en Afslutning paa en Famitletragedie. Hans Fader og hans Moder
blev i hans tidligste Barndom skilt,
og Moderen rtjste til Argentina,
hvor hun gitrede sig Igen. Gang
paa Gang sendte hun Sømroen Bre-

fra 2 Kr. Stk.
Frsrgy
Gilette Karkerina,
skleser i elegante Etui
fra 4,50 5,00 Kr.
Ægte GlIetteblade
Rotbart Rarberbiade
10 Stk. 2.25 pr. Stk. Se'i ori•
Barberknive
Stryggereastne
til Knive og Blade
Rarberkoste, ltarbersanbe
HaarklIppentaskiner
Skiegklippemaskiner
Friserkanerne
Lommekanuun
Elfenbens Trrttekanun e
Tand og Negleborsiter
Fine Losnnseknive
,Egle Svaneknive
!Skræddersakse
Linnediuskse
limesakse
Itroderisakie
Neglesakse
K lirdeborsler, limarborster
Allinge
2U ri.
T11. 12. 2

-

En Fodermester
og en Pige suges til 1. Novbr
Vaidneddegnard,
pr. Trin Tif. Allinge 110.

En Karl

GmIslienesie og Moder.
—0 —
Fredag d. S. Kl. 7,30: Møde paa
Menighedshjemmet ved Ssenansdmissionær Estrup,
Søndag den 10, Oktober.
Allinge: Kl. 9,30 Konfirmation.
Tirsdag ingen K. F. U. K.
Onsdag Kl. 4: Gudstjeneste i
Allinge Kirke ved Pastor Wilhelm
Nielsen Rønne.
Leth. Missionsforening
Tejn Kl. 2,30 Allinge Kl. 5.
Forsamling.

Njertelig Yak
for udvist Opmærksomhed ved
min Konfirmation.
Ejvind Kofoed.
Storeclal
- in og mine Forældres hjerteligste Tak for udvist Opmærksomhed ved min Konfirmation.
Holger Haagensen,
Skovsminde, Olsker.
odtag min og ruin Plejemoders hjerteligste Tak for al 1
udvist Opmærksomhed ved 1
min Konfirmation.
Jens Peter Hansen,
Villa „Kaasen" pr. Tein.
1

H

jertelig Tak for udvist Opmærksomhed ved ruin Konfirmation.
Almen Kofoed,

R
in og mine Forældres bedste Tak for udvist Opmærksomhed ved min Konfirma-

M
tion.

En Afekedshileen fra
en Mor,
—0- -

Gliefte
Barbermaskiner

Frode Andersen,
Klemens By.

m

odtag min og mine Forældres Tak for udvist Opmærksomhed ved min Konfirmation.
Povl Anker Jorgensen.

Njtertelig Yak
for al udvist Opmærksomhed ved
vort Bryllup
Karla og Poul Holm.
En nylig konfirmeret

17.18 Aar søges til I. November.
Romer, Tysk egaard.

2 Ellsgmlerljerlerme
staar til 5-;a1.,;
Maler Hansen, Itu
•••
111111■1110=1111■■•■

En Fodermester
kan faa Plads straks eller 1. Nov.
Klingegaard, Rutsker.
Hm; I Allinge

ønskes
Skomarer
til Købs.
Jorgensen, Allinge.

Olsker
Sogneraadets ord Mode
for Oktober er udsat til Tirsdag
den 12. ds.
Samme Dag Kl. 2 Eft. afholdes
Licitation over Kørsel af Skærver og Grus samt Pudsning al
Rabatter og Grøfter paa Kommunens Veje.
Olsker Sogneraad, d. 6./10. 1926
P. S. V.
Jannis Hansen.

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

Se her!
Gymnastikken for Gammelmandsholdet begynder ONSDAG
den 13. ds. Kl. 8 Aften paa Al•
tinge Gymnastikhus.
God Tilslutning forventes.
Illeatyreleen.

Polyillion=Plader
og Gratuopboner. Stort Udvalg
Altid sidste Nyheder!
Harnionicaer. Violiner og
Handoliner.

E. .brakanisen,
Th. 55.

Dreng
Olrik til at malke kan faa Plads
til 1. Novbr. paa
Gudiningegnard

Averter i
Nordbornholms 'Ugeblad

Kakkelovne, Kamiller, Komfurer

det er en c}ornøielse

GRITZNER

at barbere

De
kender

Ny hjemkomne til meget betydeligt n edsa t t e Priser kan je;.,
;.mbefale anerkendte Mærker fra Akts. C. M. HESS, Vejle.
Righoldigt Lager af IiIngasinovne, sorte og emallierede.
Runde Magasinovne med Kogeindretning, smukt forniklede
med lodrette Trækkanaler, meget brændselssparende og solide.
Firkantede Ovne af mange forsk. Typer ni. Kogeindretning.
Ovne til Soveværelser ø. lign. i mange Størrelser fra 50 Kr.
Enna! jerede Ovne af forskellige Typer. Emaljen er holdbar
og af en smuk Farve og Glans.
Salonovne med Pladekappe og forniklede.
Komfurer, sorte og forniklede til meget nedsatte Priser.
Garovne, Petroleumsovne, Hurgryder.
Remervedele til Ovne og Komfurer fra C. M. HESS.
Kakkelovnsror, støbte, billige Pladeror, Røgtude til runde
Ovne, Rørbøsninger, ildfast Sten og Ler. Ovnkit, Fyrdøre til Murgryder, Rensedøre, Riste, emaljerede Vaske, meget nedsat i Pris.

111

vel

Allinge Kolonial- & Produktforretning.

Danmarks populæreste
Symaskine?

Vi modtager gerne Bestillinger til Levering fra Skib,

Allinge

og vi sælger for 16,00 Kr. pr. Ton.

Der findes en GRITZNER
for ethvert Behov.

og
Sinterlli(leber

4 - 5 Pers.
udlejes. Billige Priser.
R. Hareher.
Bestillinger modt, Tlf. Allinge 120.

Lastkørsel

(fteraaret 1926 f)ar bragt
itt)e f stit, ut)e Ctoffer og i star
ticttpclig 'ftifligere ,]3rifer.

udføres billigt
1'. Sørensen.
Tlf. Allinge SO

?Jf

?.flt bort S'ottfertion er, trop fluat)
$riier, af ubniterfet llatitet.
sl3rinta stoffer og B'orarbeibiting.

Urmager
Allinge

itibUerg
og Guldsmed '
Tlf. 93.

Daifi8Eris8r-blolleo

Cr:fftra itore ,-turretfer finbeg
paa £ctger baabe i fort og rutort.

hell

Onsdag og Lørdag. (Øvrige Dage
modtages event. Bestillinger).
Joh s Larsen, Allinge.

9Ititpartict af fliffer fra fibfte
= 35 *'r.
C~cef ett ubjcelge tit 20
I)at toilet 60 z 70 = 75 r. 85 Str.

En pæn ung Pige
til Hjælp ved indvendig Gerning
og Madlavning kan til 1. Novem
ber faa Plads
Kiollergaard, Ro.
Tlf. Ro ti x

?tit ottfeftion titpac3fe
aben Mitrabeta(ing.

En Fodermester
kan faa Plads til 1. November
Dyndezanrd, Rutsker.

Magaiiit bil giorb Itbfaig

•

•

•••8•11111•411••••••

tic i Sictor 431ancr,

Biografen.

bratte 'Ifarr, let fturfte IlDUalp. Zen

Sendag den 10. Oktober KI 8

teessens sne-dalsalg
1

»amefrakfier
med Priser fra

Al Jagt

fillinge-Sanhig Gymnastikforening
Fredag d. 15.

paa

Christ. Sal

en

offenti. Aftenunderholdning
med paafølgende

Kl.

Lystspil i 6 Akter.

•••••••••••••••

efir. Olsen, Allinge. filt: 100.

alholder

Den lette Garde
Denne Film er forbudt for Bom.

17 Kr.

. paa Hammersholms Grund Cr
strængt forbudt
Jagende Hunde vil blive skudt.
De jagtherettigede.

AI Jagt

er strængt forbudt paa Mortinge7,30: KONCERT. — Kl. 8 opføres af lokale Kræfter gaards Grund i Rø.

en EFTERAARS-KABARET i 2 Akter og 20 Afdelinger.
Hr. Musikdirektør Hansens Trio. Nexø, medvirker.

Bestyrelsen.

iveffir i Nordborilholms Ugeblad!

f«,Probitfitforreliiiit(3

er hjemkommen, og Prisen er meget nedsat.

Allinge Knlonial- & Produktforretnim.1,

0111090••••••••••••••••••••••••••
•
•

11111011 lielmver more 31 g aa tlaarligl klædt!
•

Sedan-Vogn

Zitme: og 13ine-?vraffer er int iaa
?ager i et ftort og rigt)olbigt

NOilide 310fonitif-

(

De rigtig gode Hjulbøre

RO

TORSDAG, den 14. Oktober,
Eftm. 1(1. 3. afholdes paa Rø Afholdshotel offentlig Licitation over
Levering af Skærver og Grus til
Sognets Biveje samt Brænde til
Sognets Skoler. Desuden bortliciteres en Del Grøfteoprensning.
Sognernadet.

I stort Udvalg er nu hjemkommet

Gødningskalk

977C Tune/!.

P. C. HOLM, Allinge.

zen

I Løbet af faa Dage ventes en Ladning

Forhandler:
Tlf. 34.

natir man har slebet sine Barbe, blade med

Slibemaskinen „B E L LO", som sælges i

Et opretst. Piano
et brugt Eg-Spisestue- og et Soveværelses-Møblement, forskellige
Stole og Borde, en Eg-Dragkiste
er til Salg pr. kontant, kan ogsaa
fzias paa Ratebetaling ved Henv.
IP. Jul Sandarsen

•
•

Vi har flere Hundrede Klædninger paa Lager, •

og de sælges til 35 - 45 - 55 - 65 - 75 - 85 og •
ep
100 Kr. for deri allerfineste blaa Serges.
•
•
Fisker-, Arbejds-, Ride•
og Stadsbenklæder i Tusindvis!
•
Overfrakker og Ulsters fra 55 Kr. — fine Ting. •
Stortrøjer, Motorjakker og Regnfrakker i flere Kvaliteter og billige Priser.
øl,
Største Lager af Hatte og Huer.

11
•
•
•
▪
•
•
Et meget stort Udvalg af Manchetskjortt:r, Kra•
•
•
li ver, Flipper, Slips og Seler.
Fine strikkede kulørte Veste og Sokker.
•
•
•
1 Tricotage har vi selvfølgelig ogsaa det største •
•
Udvalg til billigste Priser, --Vort Klæde- og Kjo- •
•
•
• letøjslager er nu godt sorteret, saavel som alt til
•
Manufakturbrancen henhørende.
•
•
•
ei
De tjener en god Dagløn ved at købe
•
11,
Deres Forbrug hos
•
•
•

:

ens ,dansen, Allinge.
•
•••••••••••••••••••••••••••••••

`&1 del gardinrester
udsælges saa længe Lager haves fra 30 Øre pr. m.
Klare dobbelte Sengetæpper fra 11 Kr.

efir. asen teessen.
Telefon Allinge 100

1101. K MEN Peter Cornelius

synger Søndag Aften Kl. 8 pr. paft Christensens Nal.
Program og Billetter a 1,50 (reserv. 1,85) fans i Bogh. — Ingen Skat

Al Jagt

Al Jagt

og ulovlig Færdsel er strengt forbudt paa vore Jorder i Sandvig
Vang:
Georg Holm, Andreas Grønbech,
Fritjof Nielsen, A. Kofoed og Vilhelm Jensen.

paa Georg Sonnes, Bukkegaard,
Sandemandsgaard, Spannergaard,
Langegaard, Aksel Andersen, Fuglesangen samt Gildesboets Jorder
i Rutsker er strængt forbudt uvedkommende.

Jagten aflyses

Jagten aflyses

paa St. Myregaard, St.'llallegaard,
A. tiaagensen og Lindesgaards
Jorder i Olsker.

paa følgende Jorder i Olsker.
Dalegaard, Bakkemøllen, K. Pedersen, K. Drejer, Ludvig Nielsen,
Lundegaard, Skovsholm.
Omstrejfende Hunde skydes.
De jagtherettigede.

Jagten aflyses
Herman Kofoed,
1-ledebo, Olsker

Ell sod Lifileko
eller Malkeko er til Salg
Skovsholut, Olsker

Olsker
Kommuneskatten for Iste
Halvaar 1926-27 bedes indbetalt
senest den 20. ds. Efter den Tid
foretages Udpantning uden videre
Varsel.

llogneraudet.

Køreplan.
--,-.-,-,.

„ROYAL" Koge-Chokolade
,,B E C A" Koge-Chokolade
PISE,T43 t.+AN1911i iraeretHAT

I

vi sælger Arbejdstøj til de billigste Priser!
Blaa lakker, alle Størrelser
do. Benklæder
Stærke Overalls
Ægte, gule Jakker
Hvide
do
Hvide Benklæder

5,00
4,85
5,85
8.50
7,50
5,75

9

•

1

8,32

Klemens

8,45

Rø
-1'p11

9,01
915
9,27
9,35

ge
Sandvig

er fin, frisk og velsmagende
magende eg giver
LÆKKERT SMORREBROD

2,45
3,02
3,15
3,31
3,45
2,57

6,30
6,47
7,00
7,16
7,30
7,42

4,05

7,50

Ifinse e:vig-Kamme
Sandvig 11,45 4,25 8,10
Tein
Rø
Klemens
Nyker
Rønne

11,52 4,32 8,18
12,02 4,41 8,27
12,19 4,55 8,43
12,35 5,11 8,58
12,48 5,21 9,10
1,10 5,40 9,30

Ronne-Mniadvlx

8,30

1,10 7,25
8,46 1,26 7 41
Nyker
Klemens 8,57 1,37 7,52
9,11 1,51 8,06
Rø
9,24 2,04 8,19
Tein
Allinge 9,33 2,13 8,28
Sandvig 9,40 2,20 8,35

Rønne

1119991,111996••••••••••••••••••••11,
•
Ø •
el
•
•
BORNA MARGARINE

•

8,15

Søn- og Helligdage.

Nordlandets Handelshus.

• •

Rønne
Nyker

Allinge

Ved De,

at

Rønne-Allinge
• 1'
Jernbane.
Søgnedage.

• •••

Plandrig-Itenz•

Sandvig 11,40 5,55 8.45
Allinge 11,46 6,01 8,51
: Tein
11,54 6,09 8,59
e
12,08 6,23 913
•
lemens 12,22 6,37 9,27
Ro
K
12,32 6,47 9,37
Nyker
H 1250 705 955
:/

liP• •••••••••••••••••••••••••••

Xeb Sseres Jengetej hos os!
Vi har kun de bedste Kvaliteter til rimelige
Priser, og vi garanterer saavel for Farveægthed som
Fjertrigthed for alle vore Varer.
Stribet Bolster, dobbelt bredt
3,25
Rødt Nankin
2,45
Dobbelt bredt Satinbolster
4,25
God Fjer
pr. kg. 3,50
Ekstra god Fjer
Ekstra fin Fjer

---.
-

4,00

Dyner. købt hos os, syes og stoppes

gratie!

r(orNartbet' f?anN2Ist?us
Nye

Sendinger af gode

Jagtgeværer
som paa Grund al den lave Franc-Kurs sælges til meget
lavere Priser.

Nye Patroner, Patronhylstre, Jagtkrudt, Hagl m. m. sælges i

Nordlandets Handelshus

Nye norske Spegesild

9
saakaldet Fedesild, al passende Størrelse, aldeles fortræffelig Kvalitet, sælges billigst i hele Tønder, men ogsaa i
Fjerdinger og løs Vægt.

Nordlandets Handelshus.

De hedde kvaliteter i 112,111*j.

Vi har rigeligt Lager af

Mine gode bekendte amerikanske Overalls og Jakker i alle Storr
baade til voksne og Born fra 4,00-575. Prima blaa Molskindsbenklæder og mange andre forskellige Arbejdsbenklæder, Trøjer. Bluser og Skjorter. Underbeklædning i Uld og Bomuld til voksne og
Barn. Alt i mægtigt Udvalg til smaa Priser.

Prima harpede Kakkelovnskul
knuste engelske Gaskoks
og Briketter.

Jens Hansen.

Bestillinger bedes venligst indgivet, og vi sælger til
absolut billigste Priser,

Mingt Roioniatz og $roNirtforretning.

llorilholffisS ore- & liandasses

Vare nye Xplestoffer

Afdeling i Allinge
Kontortid : 9-12 og 2-4.
Renten af Indskud er pair:
3 Maaneders Oprdgeine
4.5 pCt. p. s.
Almindelige SparekahNevilkunr 4
Folio
iFormergelnermfdelingen
3,6
hvortil Præmie, hidtil 2,4 pCt.

Alle Mennesker,
som har set. hvorledes

Bornholms oellei§hilNdroifille

•
1
fremstilles, behandles og opbevares, vil ganske nn
ykaarligt forlange dette højene Produkt til sine Maaltider. - Alle Forretninger i Allinge-Sandvig sælger

Bornholms Vegetabil Margarine.

ARBEJOSTEI
i
l
'
IIII1111111111111111111111111111EMIll

Sførsfe Udvalg.
Bedsfe Kvalifeler
Billige Priser:
MdqdsinduNordsUds.
Teif.5

VICTOR PLANCK
Telt 5
ALL INGE

ør hjemkomne. C23 Priserne ligger i Aar betydeligt
lavere end tidligere, og Kvaliteterne er fortrinlige.
Se vore Vinduer.

Nordlandets Handelshus.

Erindringsliste
Borgmesterkontoret 2-4 Eftm.
Dampakibsesperlitionen, naben ved Skibenes Ankomst og Afgang Tirsdag
og Fredag Efterm., uMatidag og
Torsdag Form.
Sygebuslregen 8-9 og 2-3.
Polkebogsam1ngen (Borgerskolen 1. Sal
Læsestuen: Søgnedage frit 5-9 Eftm.
Udlaan Mandag og Fredag 7-8,
samt Tirsdag 3-4.
:1-Ijlpekasses%, FK?
a rm.
Larscr
jernbanest. er aaben ler Gods 8-12, 2-6
Klemens jernbanestation do.
Kæmnerkontoret 10-1! og 2-4.
Laane- & Diskontobanken 2 -4 Eftm.
. ostkontoret: Sognedage 9-12 og 2-6
kandinavion-Amerikalinien:
Agent Otto Gornitzka,
Sparekassen 9 -12 og 2 -4.
Stempelliliat i Sparekassen. 9-12, 2-4
Branddirektøren de.
Statsanstalten for Livsforsikring ved
Stationlorst. Koloed, Kontortid I-4Em
Telegrafstationen 9-12 og 2-6
Toldkamret 8 -12 For" 2-5 Blterm.

Alt Slags Støbegods samt

Morsø Nomillrer og bklulovoe
sælges, De nye Sendinger samt det gamle Lager er kalkuleret til de nye, lave Priser.

Nordlandets Handelshus.

De nye Redskaber er billigere
og læg Mærke til at vi

sælger kun

de kendte Mærker at:

Roegrebe, Læssegrebe, Spredegrebe. Nye Enekurve i alle Størrelser,
Sædskovle, Viborg Staaiskovle, Løvespader, Marstrandspader og alle andre Redskaber.

Nordlandets Handelshus.

Ilaireas~~"eeletselessmemøreall
øger De en Pige, en Karl
eller en Dreng, eller man gier De en Svend eller Lær.
ling, en Fodermester eller anden Medhjælp, bør De snarest avertere i Nord-Bornholms Ugeblad
der hver Fredag bringes direkte ind
c.1800 Hjem og læses al Ban godt
som hvert eneste Tyende. En Annonce her i Bladet vil derfor saa
godt som altid bringe et tilfredsstiilendt.: Recultat.

Gulvtæpper

fra 15 Kr. Store en'iiterede persiske 16 Kr.

desserts 8ne-2ldsalg
elir. (Isen, Allinge
Leverandør til Varelotteriet.

offieffie~1~111111~~

