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Livet.
Livet er sal fattigt,
og Livet er saa rigt,
som det har varet altid
og er evindeligt,
De svedne Marker grønneg,
og Græsset bliver Hø.
Del er at gro og visne,
nt blomstre og at dø.
Der er en Blodels Bølge,
en Rytme I det Birte,
og ene den skal blive,
nit andet skal !orgel].
Der er de nøgne Vægge,
der er det korte Liv.
Saa skriv dit Digt paa Væggen,
din Sang til Livet — skriv
Kai Hoffmann.

Strejfto g i Smaal and
at
Magna. Rengteison.
_0_
Forts.
En af Mændene var en Slags
Opsynsmand for Egnen, Ikke direkte øvrighed Stiv, men han
skulde indberette for Lensmanden
alt, hvad der hændte af Betydning.
Han var ikke rigtig dristig ved at
lade os bo I Hytten, forsøgte at
overtale os 111 at overnatte I hans
eget Hus. Men nu havde vi med
stort Besvær bygget den, og nu
vilde vi prøve den. Vi havde vist
ham vore Papirer, dem forlangte
han bestemt at faa i Forvaring, saa
længe vi var der. Saa havde han
sin Ryg fri.
Midt om Natten vaagner Jeg ved,
at min Ven støder mig i Siden. Og
saa torstaar jeg straks hvorfor. Mine
Tænder klaprer og laver en Musik, der i Nattens Stilhed lyder
som Klapren al Kastagnetter. Vi
er begge to iskolde og gennemvaade, Tæpper og Tøj og det hele.
Duggen er gaget igennem Mostaget, selv om det er en halv Alen
tykt. Sove tik vi ikke mere den
Nal, og seri snart det lysnede lidt,
kravlede vi ud, tæt Tange overalt
og Is paa alle Pytter. Det var først
i April Maaned,
VI havde faaet nok al at sove
ude med vor mangelfulde Udrustning og vilde videre til en anden
Egn. Men først maatte vi have !at
1 vore Papirer.
Da vi havde lenet dem og stod
med vor Oppakning paa Ryggea,
trak vi Revolverne frem og alfyrede
tn taktlast Afskedssalut paa 12
Skud, der gav Genlyd langt paa
den anden Side Søen, og bagefter
tænkte vi, at Folk maaske har
drøftet med hinanden, om det alligevel ikke har været et Par fredløse?"
„Jo, jo', siger Karl Hell med et
stort Smil, jeg kom hjem to Dage
efter. Men de Indre havde hørt
Knaldeviet og tænkte just saadan.
Hytten blev sløjfet saa sent som
sidste Høst. Vi huggede Undersko.
ven, som var groet op til et helt
Vildnis."

Fredag den'.19, November,;1928
ccomdoccoaccoocoxioccoopoomaccoccocricmcocco

cczao

Jeg nikker stille ved mig selv,
forstanr, hvor det lille Grevely
har stenet der de mange /kar og
samlet Mystik, elm man nødig gik
det forbi efter Mørkets Frembrud.

Hvorledes ser der ud paa Maanen?
VI gear udenfor og ser paa Ejen
dommen, 25 — 30 Bistander seraf
paa Rad, reelmalede og med T..gpaptaee, som emne r øj igtige Kupler af den smaa'audske Hustype.
„Det er min første kontairte
komst", siger Karl Helt. .2— 300
Kr. kan jeg faa ind hvert Ane Vi
plukker for el Hundrede Kr. Bær,
Tyttebær og Blankær om Hesten.
Og hvert tiende Aar sælger jeg frir
500 Kr. Skov paa Roden. VI har
en Ko, som giver Mælk og Smør
nok til os, og sari tisker jeg i Sørtue
hvad vi ellers behøver.'
Mens vi stiar der og ser ud over
den blanke Se med de mange snue
skovbevoksede Øer og Holme, stiar
en B sværm ned f et ungt Birketræ lige ved, det summer og brummer som en Fiyvernaskinemotor,
det unge Træ staar og svajer med
Kronen for den tunee Vægt.
En lille Mand med Skæg over
hele Ansigtet kommer ophidset
springende hen ad Vejen n;ed en
halmilettet Kube i Favnen. Men
netop som han nuar hen til Træet,
letter Sværmen og stjler som en
lyk, tung Klump op over Trætop.
pene og forsvinder til sidst som
en lille Prik ud over Søen.
„Bierne —, Bierne!" malier den
lille Mand og springer al Sted,
plumper i de mange Grøfter og
snubler Over Sten og fældede Granstammer. Nede ved Bredden standser han, fægtende med Armene i
Luften.
,Bierne — Bierne!" hører vi
barn endnu en Gang fortvivlet raabe,
men kun Ekkoet svarer ham langt
ude fra Holmene.
I Nærheden at Smaalands største By .Vrieje" kommer jeg forbi
et Elvleh, hvor et typisk smaalendsk Billede opruller sig for mig,
en halv Snes Koner med hvide
Tørklæder om Hovedet ligger paa
Knæ ved Bredden, banker det brogede Tøj med deres Klaptræer og
skyller det under Skæmt og Latter
i det brune, rindende Vand.
En gejstlig udseende Rangsperson farer forbi, tilbagelænet i en
fornem Auto; jeg fanger et klogt
og myndigt Blik bag de siebr e
Brilleglas: Hans her e%årdlehet b lysieet riskopen hår' .Viiejef ,
de fra Prd.tings Digt, som hen holder sin frimodige Sknaltale lur Eros
og Kvinden midt mellem rødmende
.kaplanekor och prosiinnor' —

roaber han med sin hæse Stemn e
fra den anden Side af Vejen.
Det er ringet talt noget, han
har t sin Flaske, Træsprit eller
Radium, og det luftler heller ikke
godt, men hans Blik er sen venligt og sølle bag del lobekseule
Skære, og hin sy ri !er ikke dairligi
og heiler
s.:1
rustne Stemme. San Jeg bliver siddende længe pir Grøftekanten hine
ham.
B• li invinet c c i han
de h.1 la gille,
cch han mumler :
Bei invinet ger snitte,
bel invinet ger realt,
niir hoppet far,
skiir Inir ungdom men
cd' der, som var.
hit ost la en klar.
om det hår får gå.
så tår jeg dille.
Och han somnar 10,
han går Jill hvila,
parkene medlidsamma
kronor sile
hiet Ijus kring
ekalden Wennerbom,
milt kastanjen regner
ned sin blom,
flasken Heger tom,
krypen hårs och
tvårs dilierver kila.
Stille lister jeg mig bort, mens
jeg nynner den sidste Strofe: det
:Ir shunt tier akalder alt fa sovs.

Del gaar 111od Å118111. Del gamle Spøresmani om Livet pari de andre Kloder i Verdensrummet beskæftiger Sundene nu mere end nogensinde tidligere.
Radioens mægtige Udvikling har aabnet uanede Perspektiver, som man
vil mene kan give os Besked om vore nærmeste Nabokloders Beskaffenhed, det vil sige, om der er organisk Liv paa dem i Lighed med
Jdrdens Liv. Fornylig var Alverdens Astronomer optaget at, at Mars var
Jorden son nær, at man mente at det var muligt at Ina nye Kundskaber om denne Klode, som mange mener har et tilsvarende Liv som
vor egen Klode, la ivrige Radiofolk forsøgte endog at komme i Forbindelse med de formodede Marsbeboere gennem traadløse Telegrammer, som sendtes ud pas de stærkeste Bølgelængder i Verdensrummet.
De sidste Forsøg har vist desværre intet givet til Oplysning af Verdensrummets Gaader, og endnu ved man intet om, hvor meget Astronomen e har faaet uf al deres Udforskninger den paagreldende Nat, da
Mars var os nærmeel. I denne Forbindelse er ovenstaaende Billede
ganske interessant. Del viser os, hvorledes en Kunstner paa videnskabelig Basis har konstrueret et Maanebjerglandskab i Gips. I Baggrunden ses vor egen Klode svævende I Himmelrummet mellem Myriaderne
al Stjerner. Sars langt er jo Videnskaben forlasngst narret, at man mener
at kunne hævde, at Malmen er en uddød Klode, kun opfyldt af Bjerge
og Kløfter dækket af Sne og Is. Alligevel er der dog Videnskabsfolk,
der sysler med den Tanke, al forsøge ved Hjælp af en Rakel at nas
Marinen. For det kunde jo lænkes, at den almindelige videnskabelige
Teori om Marinen ikke er helt rigtigt.

Friro hus cch Lill hus
går den store skandalen
i hele den små andska
jammerdalen.

Genom stadens park
går sommareusel,
skelden Wennerbom
han faet glime!
kommer raglende, butelj i band
— kryssar varligt
dyer gångens sand,
far en klunk ibiand,
ler teir mumler salig
under ruret,

Og der dukker han selv frem
bag et Hut lige imod mig,

Bin fly kring hån
liadgårdsmnshone kupe,

och attisk tir saltet på
biskopena tunge,

mococccoxocooccom
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kryp och larver
starla huvudstupa
ned Ii/In tråden,
altt står libggt I blom,
allt år lyilt av dollen& rikedom.
— skaldet' Wennerbom
titter sig i griset tili alt supa.
——
Jeg gear frem mod Byen, sum)ende pen et Stykke Smørrebrød.
.Kom och fd en sup tril maten!'

Del gaar mod Aften ! se Solen synker
bag Bakkekammen i gyldent Skar.
Det gear mod Natten! —
se Maanen stiger
og spreder Selvlys
paa Mark og Kar.
— Snart raader Mørket men lad det raade —
jeg ved i Østen bag Havet blaa
vil Dagens Dronning,
der stille daler
med Livet — Lyset igen opstag.
Det gear mod Aften:
se Skoven falmer,
og Marker plyndres
for Aks og Snart.
Det gear mod Natten;
se imod Norden
staar Vinterdøden og banker pak
-- Snart hersker ødet —
men lad del herske.
I Vanrens Time — til Fuglesang vil atter grønnes de sorte Skove,
og atter blomstre den øde Vang,
Det gear mod Aften!
Livssolen daler
saa snart, sari snart over
(]tavens Rand.
Del gaar mod Natter!! vort Dagværk endes,
og vi er stille I Dødens Land. -- Snart kommer Stunden men lad den komme; —
jeg sænker gerne
og glad mit Flag.
Jeg ved jo nemlig
bag Nattens Timer
— i Ouldglans — gryr
der en evig Dag.
M. I. Westgaard.

Sgmænd.
Bestiklukafets Der ruskede rytmisk i Sit] Mt se.regicrampe. Dørt n
var lukket op for at give Irisk Luk
I det varme lille R1101, — Man sea
dm ensformige fk. zent med sin
lakkede Kars nf tjente Bulker lire:
ve sig og sænke- sig, langs den
brune, blankiernisetede Dørkarm.
Lampen henne over-Kortbordet Udi
lod med en dirrende Sang af Metal og Glas, holdt sile inde ingen
og overlod Ur derheldnineen III
Styremask fICII, der Let aver os arbejdede med larmende Hvirvler fra
de glidende Rorkæder.
Vi havde startet os ned i den
lille Sofa bag Kortbordet, Keptaja
Pihl og jeg. Røgen fra vore Piber
drev ud at den læ Dør.
Kaptajnen var midti en Historie :
— Ja, sne sejlede vi de omsider.
Kulleren hevde tern Maeds
ning. Jeg var den yngste, 19 Aar.
Se, sne havde Per, Skipperen alt•
saa, købt denneher Bøsse af Skovfogeden. Det var en Dobbeltløber,
Den hang inde over hans Køje og
var fint smurt med Olie. — Nas,
si rakte Fiskegrundene og begyndte at hive Grejerne i Vandet. Men
hvordan det nu var, saa var der
ikke Held ved ns den !erste Dag,
Den næste heller ikke. — Det var
vældigt varmt, ligesom nu i Dag,
og del var ganske stille.
San hev vi Kloen ud og gik ned
for at sove.
Skipper vilde selv tage første
Vagt paa Dækket. Han hentede
sin fine Bøsse og satte sig forude
paa Ankerspillet med den.
„Hvad vil du skyde ?' sagde
Rasmus Tibberup.
Skipper gloede part ham:
,Hvad F ...., her er jo nok at
Fugle, Rasmus — bare du vil
gemme dit grimme Ho'de og lade
være at skræmme!'
Og vi faldt i Søvn nede i den
varme Kahyt.
Men saa lød der
et vældigt Skrald.
Vi var Iysvaagne og nysgerrige
dllesammen.
Rasmus stak først Hovedet op.
e Sko'd du noget, Per?"
Henne ved Rælingen stod Skipper med den rygende Bøsse. Han
kiggede undersøgende langs ad
Dækket. San drejede han langsomt
Hovedet om mdd os.
„Inte andel end en Tommelsfinger —
Men hvor F ... blev
den af?"
Han bøjede sig og tog noget
op fra Dækket,
,Den duer easgu inte til Tommelslinger mer', sagde han med
et lille Suk og hev Stumpen over
Bord.
—
—

Søen. Man skal blive haerd at det.
Jeg har set suder: en siillierdig
gammel Fisker ganske rolig med
en rusten Tang hwe en af sine
Tænder ud loran Spejlet. Først
skar han Kødet Ira med sin Lommekniv, og log saa fat med Tangen. Naa, hvad. Det er et Øjebliks
Pine imod Dage og Nætter i utidige Smerter derude paa Søen!'
Kaptejnen rejste sig og rullede
Søkortet op. Fingeren fulgte Kursen, der med Blyantsstreg var sat
nedover Nordroeres mægtige Flade,
le er Dybdere delene sar drysset ud,
som sar del FlUe508V3.
San kiggede han stilfærdigt lien
paa mig.
— ,Nu sejler vi hen over mit
gumle Skib‘.
„Hvad gør vi?'
„VI sejler hen river det Sled,
hvor Tyseerrie sænkede gamle .Marie. Jeg var forhyret med den
som 1, Styrmand. Oe si milene I
altsex ene fra den I Bandene og
ligge og se pen, at Tyskerne skød
den ned. e- Ja, her lige, hvor vi
nu Cr, ligger ,Marie"."
Kaptajn Pihl strøg sig med Herinden over Panden. —
ha, ja
den Krig gjorde os endnu bardere I Finten. Ja, ja. — Men det
vor gamle Skipper, vi snakkede
om. Se, han gik Jo sen i Lind c n
Tid eller. Hane limer, Pc i.rltc eg
jeg var bleven gode Venner. Hun
styrede Huset for ham derhjemme.
Og saa smanbekede han med Jollen. Men Sønnen, Niels, lian tog
Maskinisleksamen og blev en skønne Dag Mester pen _Ellen', hvor
jeg var bleven Styrmand.
Vi havde det ja hyggeligt sammen, Svoger og jeg. Og en Gut
var han ligesom Faderen til al tage en Ting med Ro. —
Saadan var det en Dag nede i
Spanskessen. Vi skulde ned til
Gambia tur ar ruste Jurdnød:'er,
De vi d. Vi havde daaeligt Vr jr,
det lierer jo til dernede, og vi Ida
og slingrede slemt.
Naa, men vi stampede da af
Sted. Vi havde ellers været i Leg
med at male Master og Rundho!dter.
Nu skulde vi klare op paa Dækket, og jeg satte Folkene I Gang
med at samle Pensler og Malergrejer sammen. San vil Skæbnen
et der bliver noget uklart oppe i
Fokkemastere, Der var et Tov k(
i Bekneb i en Blok, da vi
vilde hejse de nymalede Bomme
op paa Plads.
,Spring du op og klar det, Vilhelm", raaber jeg saa'til en at Matroserne.
Vilhelm, han var en stor og stærk
Jyde, skuttede sig lidt og listede
sig sars op i det luv Vant for at
komme til denne her Blok. Nogen
stor Kunstner I Klatring var han
ikke. Det var let at se. Men jeg
mente jo da, han kunde nok holde
sig last. Sart var lian endelig der•
oppe. Han tik Tovet klaret ud og
kravlede nedad igen. Men del gik
endda langsommere end op.

Kaptajn Pihl smilede ved Mindet
om gamle Skipper Per Jensen. Han bankede sin serlbrændte Snadde ud og stoppede den langsomt
med ,Navy-Cut• og tændte. ,Jeg
tror nu, hver skal passe sit. Er
man Jæger, au er man Jæger. Er
San skete det, at vi tog en større
man Sømand, saa er man Sømand,
Vi havde et farligt Mas med at Overhaling.
Isa Blodet standset. Men vi vik, Ellen` rullede over og Vilhelm
lede en hel Del Line om Haand- faldt ned. — Han greb i et Tov,
leddet og fandt noget Spindelvæv det tog vist del meste af Farten
inde i Rasmussen Køje. Det hjalp, fra ham, men alligevel var det
Men Høanden eaa jo ikke munden med et grimt Sus, han kom ned
godt ud. Heldigvis fik vi Vind, og til os.
saa løb vi over til Svenskekysten
Til alt Held — eller Uheld —
og fik fat I en Doktor, som lap- stod der endnu pan Dækket nogle
pede Skipper sammen. — Bøssen I Malerbøtter og Dunke, Vilhelm
var sprængt, iorstaar De. Skipper havnede med et mægtigt Rabalder
begravede Stumperne at den ude I midt t Bunken. Men I Bunken
i Kaltegbt. Han sagde at nu var stod der en at disse firkantede
han færdig med at gaa paa Jagt.' Oliedunke med spidse Hjørner.
,En haard Karl maa han Vilhelms Arm tørnede mod et at
disse her Hjerner, og han rev en
have vatret.'
,,Haard — ae ja. Men det er og- Flænge I Arnien lige fra Hunden
ses et turardt Liv, man fører paa og up til Albuen. Det saa ikke

godt ud. Blodet væltede hem og Vribelm btv■ irnede.
I en Fart tik vl bam hen Ihallkluksfet og f.k ham lagt paa
Sofaen.
,Den er slem, PM*, s. -de Skip.
peren og saa lidt paa Vilhelms Arm,
,jeg kW" — —
Han rystede i Stemmen. Og de
jeg sari paa ham, var ban bgli hvid
i Ansigtet.
-Her, Kaptajn, kald hellere paa
Mester. Han er Spceillai i eabrie
Sur og større Læsioner'. San forsvandt Kaptajnen og Mener Mels
visle sig i Døren.
.Meater, vi mas have noget at
sy med', sagde jeg, ,denne her
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for al DeltageIee ved, vor Faders,

Søndag den 21. November.
Sct. Ols Kl. 10 Skrftm. 9,45
Allinge Kirke Kl. 2.
Tirsdag Ki. 7,30: K. F U. K. paa
Menighedshjemmet.
Onsdag Kl. 730: Menighedshjemmet Festligt Møde for ydre
Mission. Sekretær C Toft og Sognepræsten.
Alle indbydes.

Svigerfaders og B.,-clytelfaders
gra■.else.
Mergre'ir. Kefoed.
Andreas tf .ofered og Familie.

Radio

I

Bortsalg i Ro.
Fredag d. 26. ds. 'vil dee
blive Bortsalg i Brugsforeningens
Sal, KI, 3,30, til Fordel for Herregaa rdsmissionen og Missionsarbejdet i Sognet.
Gaver modtages med Tak hos
Georg Olsen og i Salen om Eft.
Vær Velkommen og Tak for al
Hjælp

er den bedste Underholdning i

Vintermaanederne.
og d Lampers 11[64Iea•
gere samt Filajtalora.
Efter Aftale demonstreres Apparaterne uden Købetvang.
flag til Allioge 101.
Cvklebandler A. Nikkelises,

:111111•••••••111MNI
er mig for storsfaaell.
Menter Niels forsvandt n.ed en
forbavsende Fart, og han var der
lige med del samme med en splin•
terny Stoppenaal og et Nøgle hvid
21
Kinesertraad.
„Her" sagde han og begyndte
at smage Æ.merne op. Jeg had
i Allinge Menighedshjem Tirsdag
Vilhelm om at Leif] ilde sig rolig d 9. November, blev følgende
og fattet, Han var vaageet et Be- Nr. udtrukne:
svimelsen og las og kiggede asa
Gaasen gul Nr. 45. Dukken rød
Spændende Folkeskueupil
Nr. 34. Ænder hlaa Nr. 84. Ser•
i 6 Akter
langt efter Svoger.
fra det mederne Amerika.
„Du skal snart være i Orden, bordstæppe grøn Nr. 65.
Man bedes henv, sig til Kassedin Kvahjyde", sagde Svoger opreren Murer Edv. Holm.
9111111111141111,11111111,998:
muntrende.
San tog Mester fat om Vilhelms
Arm med fast Ilnend og holdt ham,
mens jeg trak en pagt længde
Tiand I N m'er,. 0,t Nal begyndte jeg ni sy. -Men allerede med det første Sting
to'r Vilhelm op med et rædsomt j rentes til Losning i de første Dage.
Hyl og rev først tein Arm fra Me- I
Prima westfahlske Smedekul og
aser — og sna Niral og Trnad fra
ekstra
kraftige, knuste Ovnkoks ekemig.
Ira
Lager til billigste Dagspriser.
„Sne, sen, dit gamle /44151051e,-, j pederes
Foreløbig ekspederer vi
sagde Mester, og han fik Ro pas
Vilhelm ig e n.
gode Afharpningskul a 2,50 Kr. pr likt.
Forts.
Bestillinger af alle Sorter modtages.

Biografen.

Sindig den

Noember Kl. 8

Ved Udsalget

lifirlerSIMS Hjerte.

DR reelle llorsiollookul

Nordlandets Handelshus.
Den svenske
Gymnastiks Fader. I

I)) 0 I di II !I S

1. Foderblaadin

II II C

bestaaende af de værdifuldeste Foderkager kontrolleret,
leveres kun i rensede Sække, som er fri for al Smitte.
Sælge s til laveste Dagspriser.

Danske Hvedeklid og Rugklid,
friske Varer, sælges billigst i

Nordlandets Handelshus.
Svensk Sprængkrudt
Og

prima sort Fængtraad

s:elges billigst Ira

Lager i

NDrdlandets Handelshus.
Den 15. November var det 150
Aar siden, at den svenske Gymnastiker og Digter Pehr Henrik Ling
fødtes. 1 sin Barndom og Ungdom
mutte han kæmpe med mange
Genvordigheder, men under et Ophoid I København lærte han al
fægte, hvilket blev hans Lykke,
thi ikke blot fandt han i Fægtningen el Lægemiddel for en Gigtsvaghed i sin Arm, men han fik
ogsaa derved ledet Tanken hen
paa Gymnastikeng Indlevelse som
et Led i Opdragelsen og som et
Middel i Lægevidenskabens Tjeneste, hvortil knyttede sig Tanken
om, ved planurreesige legemlige
G'velser og ved en tilsvarende aandelig Dannelse, hvori Kæmpeviser
og andre fredrelandske Digte skulde
spille eri Hovedrolle, at opdrage
efierhannden en kraftigere og folkeligere Slægt. Dette blev nu hans
Livs Opgave, som han omfattede
nied den barn egne gladtncle Begejstring og urolige Iver. Hen blev
Skaberen af den kendte svenske
Gymnastik og al Sygegymnastikken. Han skrev desuden en Række
lyrleke Arbejder og mange Digte.
Han døde den 3. Maj 1839.

Cwishets
export
Øl
slanke flasker
m.Guld-Etk.

93yder eL
fisideeMeZ,
_V3ord.

Bestil Deres Tryksager i

Allillge

lloffieri

Regninger - Meddelelser - Festsange - Konvolutter - Brevpapir

-

. noterer
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meget billige 13rifer

for ajle '13eftiftinger
til oraaret 1:,27 ober 18 pQt. (-nitperfofat,
37 pCt. Paligobning, 'Morge Z
, -alpeter, erf)ite
ealInter og sNorre ,(j,tobai gbobningglir.
23crr fut gob At give 3eftifting fnareft.
Nordlandets Handelshus.

?file Ztdil re';0''gutInt)»tctter:ru'l:
alle atibre 3arer. t:!3 Zer fan altib gore,_-;
i
ølt gob

2:ZorNanbet' t?
' anbdst?us
Fotografier til Julen!
Det er ikke for tidligt allerede
nu at lade Dem fotografere. —
Huskl Et Portræt er en god
Julegave.
Ofst4gele« r Nov.

Kolt Ir. 10.

10 - 3,

Billeder indrammes hurtigt!
Stort Udvalg
af Remmer og Rammelister.
Forstørrelser laves efter Deres egne Films,
saavel som efter enhver at mine Plader.

Tlf All 4. Fotograf Alfred Midler.

Øge ZeOinger til k itHe $rifer,
Seerborg Roeftcerere, k)erborg WoeraM.)ere,
Cntaa git,w3pere, gla.qeplaber i ofte Ctorrelf er.
store og fmaa Zrcelloble, taalftoble.
23iffige 43rifer

9iturbiattbet OantiM4uø.
p^.immarserennia~~ansaffiffinsmemal~~011111%.

Ski

Moderne

Kiks og Bisquit
i et meget righoldigt Udvalg.
Priserne er nedsatte
paa de fleste Sorter
Svensk Knækbrød
Halvkg.-Pk. 120 øre.
Sklbskika 1 Kr. pr. Halvkg.
Marcipanmasse,
Chokoiadekiks.
Overtrækschokolade,
Fin Marcipankonfekt,
er ogsaa billigere
Til Julen forventes en Masse
Fin Chokolade-Konfekt,
Ren Chokolade. og
Marcipan-Konfekt
i fikse Æsker i forsk. Størrelse.
Smaa Priser.
Allinge
Tf!. 12.

Vi har et righoldigt /
Udvalg af færdige, uldne Kjoler, smukke, klædelige Faconer fremstillet paa Magasin du Nords
Systuer af moderne pr.
Stoffer i Efteraarets Modefarver, alle Størrelser
fra 36-48
Vi tilbyder fikse Kjoler i Uldserges, Crepemohair, Poplin og tærnede Stoffer, lægede Nederdele, korte Ærmer til
Kr. 10-12-15-18-20.

Køb Deres færdige
Kjole i
Magasin du Nords Uds.
Nydelige og fikse Kjoler i Uldreps. Papillon,
Ottoman, Crepe Marocain med plisseret eller
læget Nederdel, lange
Ærmer, alle med smuk
og moderne Besætning
Kr. 25-28-32-37-45-50,
Færdige Pige-Kjoler
findes paa Lager i alle
Størrelser og til rimelige Priser

‘ANG21.81k
Ar0119
.
Udsalg

ved Victor Planck,
Allinge.

Avertér i Nordbordolms ligehild!

••••■•1•4~■em.

Ny hjemkomne til meget betydeligt nedsatte Iriser kan jeg
anbefale anerkendte Mærker fra Akts. C. M. HESS, Vejle.
Righoldigt Lager af MagasInovne, sorte og emaillerede.
Runde Magasinovne [ned Kogeindretning, smukt forniklede
med lodrette Trækkanaler, meget brændselsbesparende og solide.
Firkantede Ovne at mange forskellige Typer med Kogeindretning. Ovne til Soveværelser o. lign, i mange St. fra 50 Kr.
Emaljerede 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.
~ovne. Petrolenmaorne, Murgryder.
Reservedele til Ovne og Komfurer fra C. M. HESS.
Kakkelovnsrør, støbte, billige Pladerør, Rugtude til runde
Ovne, Rorbøsninger, ildfast Sten og Ler. Ovnkit, Fyrdøre til Mur.
gryder, Rensedøre, Riste, emaljerede Vaske, meget nedsat i Prls.

P. C. holm, Allinge.

Jodvin

fra 2,50 pr. Flaske,
amerilt.
Prima dansk
Madeira fra 3,90 pr. Flaske,
Sherry, Amontillado,
eksiragod Madniterry 3,50 pr.Fl.
Amerikansk de. i 5 kg. Poser,
Sauterne,
ekstrafin Kv.
1
Mal yngler, Mawrodaphne,
Sigtemel, ila‘rensel,
Rodvine i gode vellagrede
Kokosmel, Hvedestivelse,
Varer til forskellige Priser.
altid billigste Priser.
Rom i mine bekendte gode
Mærker fra 3,50 pr. Halvfl.
Cognac fra 3,50 pr. Halvflaske.
Original Cognac, Hennesy,
Martell, Robin. Hel- og Halvfl.
Whisky, alle gangbare Mærker,
Fineste
haves ogsaa paa Halvflasker.
Likører, alle gangbare Mærker.
Alineria-Druer
Kirsebærvin, Gammølvin. •
til billigste Pris.

Lastkørsel

Flormel

.7.

udføres billigt

V. Sørensen.
Tlf. Allinge 80.
(r4:ZsCP---"1"-Xls

J.'arsen,

Carl efir. Mndersens

Aoefiurve

Vindruer

B, Larsen.

fæmomenall stcerfie

g R. Larsen,

Strømper

Ekstra gode, tørre og vellagrede

strikkes paa Maskine hos
Snedker Chr. Larsen, Ro.

Fin sukkersaltet, hollandsk

Cigarer

Flommesild

i hel, halv og kvart Kasser samt
10 Styks Æsker.
Smal& Cigarer og Cerutter
i halv og kvart Kasser
og 10 Styks Æsker.
Alt til nedsatte Priser.
Fin og grovek. Røgtobak,
Shagtobakker
i Pakker og fikse Æsker.
Shagpiber i stort Udvalg.

Efteraars- og Vinterkjoler
-t&r4M/fit
NORS

a d3
•

Kakkelon Kamiller, billiger

5-600 gode

Ny norsk Smaamild.
Stor islandsk Spegesild.
Islandske Kryddersild.
Anchiovis, Benfri Sild.
Gaffelbidder
i Løg, Tomat, Dild og østers.
Marinerede halve Sild
i Stykkevis.

Frugtræer
udsælges i Efteraaret til 1,20 Kr.
pr. Stk. 10 Stk. I0 Kr.

„gfallelyst"
M. Kr. Kofod.
Tlf. Sandvig 6 og 47.

3. S. Car«tt.

Ostersebadet
„BORNHOLM"

J. k. £121.2¢-ri.

Slagteheste kubes

afholder sin ordinære Generalforsamling paa Hotel Allinge, Torsdag den 25. Novbr. Kl. 5.

Heste til Hjemmeslagtning købes
til gode Priser.
Ring til Allinge 103 x,
Konrad Nielsen, østervang.

Nye tørrede Abrikoser,
nye tovrede Pærer,
udmærker sig særdeles til
Blanding med Abrikoser.
nye stenfri Blommer.
nye Rosiner,
nye Figen,
nye tørrede Kirsebær,

RØ

Da der til Menighedsraadsvalget kun er indkommet en Kandidatliste, bliver der ikke foretaget
noget Valg
Valgbestyrelsen.

Jagtaflysning
Al Jagt forbydes paa Hammer.
ejendommen
Vandbygningsvæsenet.

tørrede Fersken,
_Æbler,

En næsten ny

blandede Frugter
Hyldebær,
—
Blaabær.
Smaa Priser.

Magasinovn

I. B. Larsen.

De
kender
vel

Fersk

Medisterpølse

4-5 Pers.

Sedan-Vogn
udlejes. Billige Priser.

Danmarks populæreste
Symaskine?

Bajerske Pølser,
Knækpølser,
Kogt røget Skinke,
Hjemmelavet Grisesylte,
Leverpostej,
friske Varer 2 a 3 Gange om
Ugen. Alle Slags Paalæg udskæres paa Maskine. Billige Priser.

1.

er til Salg
Slagter Kofoed. Sandvig

H. Marcher.

Bestillinger modt. Tlf. Allinge 120.

Hæklearbejde

Forhandler:

m e srunefi.
Tlf. 34.

Allinge.

Der findes en GRITZNER
for ethvert Behov.

B. Larsen.

'

Alt moderne Hækle- og StrikkeArbejde udføres hurtigt og billigt

Grammofonplader,
lidt brugte, sælges for i Kr. Stk.
Sandvig Thestne.

Nye Byggryn
grove, mellenifine, fine, valsede.
Fine og store Topioc Sagogryn,
Mannagryn. Borne-Seinoule,
Fineste Kvalitet Rismel i los Vægt
Pam-Rismel i Pakker,
Pama.Ris i do.
Bedste Karoline Ris
Bedste Japan Ris
Bedste Java Ris
Maisflager
altid billigste Priser.

Ca0en

Pr. rellharpode Kakkeloollskol. •

Kulskib ventes i Løbet af faa Dage og Bestillinger bedes venligst
i
• indgivet.
i
Vi har endnu rigeligt Lager af prima knuste renbarpede
, Gaskokes.
!%

utugt notoniat. og 43roburtforrettling.

eiffirma~~•~1~

Ka-epidn.
Rønne-Allinge
Jernbane.
8 ?tie dage.
Kenme-Y.1KILylg

Rønne 8,15 2,45 6,30
Nyker
8,82 3,02 6,47
Klemens 8,45 3,15 7,00
901 331 7,16
Re
Tein
9,15 3,45 7,30
Allinge 9,21 3, 57 7,42
Sandvig 9,35 4,05 7,50

„ROYAL" Koge-Chokolade
,,B E C A" Koge-Chokolade
FINESTE DANSK FABRIKAT

tdinn4415

ULDTÆPPER
Vore Uldtæpper er hjemkomne.

Priserne er i Aar

meget billigere end i Fjor.
Svære halvuldne Tæpper 125 x 160 cm. 4,50
do. heluldne
125;:160 cm. 7,50
do.
Ekstra svære
125 x 160 cm. 9,00
do.
do.
125x 190 cm. 11,00
do.

Roono-Mond•ig

•••••••••••••••••••••••••••
•

BORNA MARGARINE
er fin, frisk og velsmagende og giver

Sindvig 11,45 4,25 8,10
Allinge 11,52 4,32 8,18
12,02 4,41 8,27
Tein
Ro
12,19 4,55 8,43
Klemens 12,35 5,11 8,58
Nyker 12,48 5,21 9,10
1,10 5,40 9,30
Rønne

Bon- og Helligdage.

Nordlandets Handelshus
•
•
••
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LÆKKERT SMORREBROD
1
•
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Rønne
Nyker
!Clemens
Rø
Tein
Allinge
Sandvig

8,30
8,46
8,57
9,11
9,24
9,33
9,40

1,10
1,26
1,37
1,51
2,04
2,13
2,20

7,25
741
7,52
8,06
8,19
8,28
8,35

c' e paa at
i'icenker ..")
ekvipere Dem nu til Ettoraa.ret, da bor De i egen
ætgs
tigesU
to
dvr
;ig
rasier
og Regnse vort tmo
Habitter,
Ul-

sters,
frakker,

og husk, ilvad enten i De køber bedre eller
billigere Ting, saa faar De hos os :

Z'en 6edsfe 5rvalitel, den Cr!dsie .Torar6ejd ni nq
fil den 6illigsfe [Pris.
35
35,00
440 Duehe
atidranreognyi.ealeatenotnsear61,00
Sol ide k nl. fitiabittet 5
Strrrke klan do.
l'r. kul. ~zar» 55.00 Do. I en bedre Vare 48,50

Drengetøl
i jernstærke Kvaliteter til meget billigste Priser.
Blusefacon fra 7,85.
Ja kkefocon 14,35,

Vort bekendte Arbejdstøj er uden
Konkurrence i Kvalitet og Prishillighed.
Blaat Maskintøj fra 4,85. pr. Stk.
Overalls fra 5,25.
Vil De være velklædt og handle okonomisk,
da ekviper Dem i

:notlanM' Ntielst?us

'tandvid-gearre

Sandvig 11,40 5,55 8,45
Allinge 11,46 6,01 8,51
11,54 6,09 8,59
Tein
12,08 6,23 9,13
Rø
Klemens 12.22 6,37 9,27
12,32 6,47 9,37
Nyker
Rønne H. 12 50 7,05 9,55

iggeffiffile,M1~~1
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Messens Sne-.21dsalg
Nyt Udvalg i moderne lierrek-lædninger fra
Frakker

De bod* kvaliteler i Arbejdsbi],

Kr. 38.

- - 48-50,

Cfir. Olsen, Allinge. 57f. 100.

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

lup helmer niere at gaa harliill kid!
Vi har flere Hundrede Klædninger paa Lager,
de sælges til 35 - 45 - 55 - 65 - 75 - R5 og
100 Kr. for den allerfi,ieste blaa Serges.

Jens Hansen.

og

Fisker-, Arbejds-, Rideog Stadsbenklæder i Tusindvis!

llorilhohos Simre- laallekasses

Overfrakker og Ulsters fra 55 Kr. - fine Ting.
Stortrøjer, Motorjakker og Regnfrakker i flere Kvaliteter og billige Priser.

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

Største Lager af Hatte og Huer.

Et

Renten af Indskud er paft:
4,5 Tæt, p. n.
3 ITIttanederm Opsigaino
•
2
Almindelige Sporektuosovilhaar 4
Folio
R
i Formargelsetottdolingen
3,6 hvortil Proemit,, hidtil 2,4 peg..

Fine strikkede kulørte Veste og Sokker.

•

Alle Mennesker,
BornhollismirOsiiirieisaroarille,
fremstilles, behandles og opbevares, vil ganske uvilkaarligt forlange dette hojfine Produkt til sine MaalAlder. - Alle Forretninger i Allinge-Sandvig sælger

Bornholms Vegetabil Margarine.

111111111111M111M11111111TIIM1111

Største Udvalg.
Bedste kveiliteter
Billige Priser.
MagdsinduNordsUds.
7et■.5

VICTOR PLANCK
Telt 5
AL L INGE

meget stort Udvalg at Manchetskjorter, Kra-

ver, Flipper, Slips og Seler.

Erindringsliste
liorgmef.terkontnrel 7 4 Ertin

Bornholms 13randforsikringselskab
Sognekomet. Alfred Larsen.
Dampsklbsexpeditionen, aaben ved Skibenes Ankomst og Afgang Tirsdag
og Fredag Efterm., jMandag og
Torsdag Form.
Sygelitislregen 8-9 og 2-3.
PolkebogsamIngen (Borgerskolen 1. Sal
Læsestuen: Sognedage fra 5-9 Eftm.
Udlaan Mandag og fredag 7-8,
samt Tirsdag 3-4.
Hjælpekassen Form. Arb. Wald. Larsen
Kasserer Sth. Klaus Svendsen, Sandv.
Jernbanest. Varehuset aahent for Gods
8,30 -12 og 2,30-6.
Klemens Jernbanestation do.
Kæmnerkontoret 10 -11 og 2 - 4.
Kirkeværgen 3-4
Laane- d Diskontobanken 2 - 4 Eftm.
rostkontoret: Søgnedage 9-12 og 2-6
Ag
eerinktalo
in
Icandinavien-Am
titeon:Gornitzka,
Sparekassen 9 -12 og 2-4.
Stempelfilial i Sparekassen. 9 -12, 2 -4
Branddirektøren -Jo
Statsa nstaltggi for Livsforsikring ved
Stationsf.'Noloed. Kontortid 4-12 Fm.
Telegrafstationen 9-12 og 2-6
Toldkamret 8 -12 Porm, 2-5 Etterm.

eger De en Pige, en Karl
eller en Dreng, eller mangler 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
e.1800 Hjem og læses af saa godt
som hvert eneste Tyende. En Annonce her i Bladet vil derfor saa
godt som altid bringe et tilfredsstillende Resultat,

I Tricotage har vi selvfølgelig ogsaa det største
Udvalg til billigste Priser, - Vort Klæde- og Kjoletøjslager er nu godt sorteret. saavel som alt til
Manufakturbrancen henhørende,
De tjener en god
Deres Forbrug hos

Dagløn

ved at købe

enJ Xan3 en Allinge.
9

Woderne

grafiker og Njoler
fra ganske billige
samt Kjolestoffer er !atter hjemkommet fra
Priser.

Messens fJne-2ldsalg
efir. &Isen, Allinge

å

Fyldte Chokolader
„A L B A" Spise-Chokolade
,,ANKER" Cacao kun i 1/8 kg Pakker
FINESTE DANSK FABRIKAT

