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,Gængse! mod 2)aar.
Der kommer Briser Ira tjærne Egne
og favner Kysten el køligt Gry.
Og glemte Dufte i Solskin segne
mod Jordens Mørke paany, penny.
Der korn en Vind
over frostblaa Seer
fra Vanrens grønne og lyse øer,
!in Palmestrande, der er begravet
beg Kimrningsblaaningen
flerte I Havet.
Did søgte Drømmernes
hvide Skibe og ud mod Kinnningens
sorte Bram
gear solekinsblankt
deres Kølvandsstribe,
saa vidt de drog
og fandt aldrig hjem.
Men fyldt at undrende
Længsel klinger
den blide Vise, som Brisen bringer,
ara Støvet løbet og vingebamen
den rummer Længslernes
Tog mod Vanren.
Den nynner mildt
om de grønne Strande,
hvor Sol.sn sprængte
hvert Blomstersvøb,
k.o. Fu e le baJer I Be'ekeris Vende
oe Lyer kranser
dens b anke Løb den gamle Verden,
som Biaaet kroner
med aldrig standsende
Væld af Toner,
af Jubel fødte, nf Foraur fyldte,
af gylden, furikteride Sol forgyld'e.

Er solklart Gry i den blege Vinter
er Kysten fyldt al en srelsom Sang,
der favner Kledier
og Næs og Klinter —
Da gales Sjee:en
saa trang, sen trang:
Hin Foraarsvise fra [jamre øer
her trodset Mørke

oceninii‘szezzaceccinrzenouncoanorxx-rococeanu:recr000moncerr
jeg Ikke', svarede hun,
for jeg
har travlt; men skynd dig al sten j
op og følg med hjem til Moder;
jeg har noget at fintælle jer'. —
„Hvorfor skal det være nu t Nar?"
— e Jo, jeg skal være hjemme til
Hanegal; jeg havde Besvær nak
med at fan Lov til al rejse'. Saa
fulgte lien med Søsteren, Paa Vejen
kom de Ill en Aa med et Gangbræt. Hun var straks over Broen.
„Skynd dig, Broder, det haster',
sagde hun. Han svarede: .Hvor
korn du dog hurtigt over — men
det er jo ikke til al undres ente,
du er jo død', I det samme fersvandt Søsteren; man mart nemlig
ikke nænne overfor Genfærd, at de
er døde. Han fik hende aldrig rit
se; derimod fik han at vide, at
hun havde været hjemme hos Moderen den Nat, men hvad de havde
taft om, vilde hun Ikke røbe til

Da man senere undersøgte Garnriøglerne, viste det sig, at de alle
var rendet op paa Speerednlere,
Ifl.
At Genfærd viser sig som vandrende eller hvilende Lys er et Fænomen, der er kendt fra mange
Sagn. Min Meddeler fortalte smiledes, at en Slægtning engang fra
Vinduet havde est tie Lys hoppe
i Naboeds Løkke, De hoppede ved
Siden at hinanden, undertiden
sprang de over hinanden, ng forsvandt tilsidst ud over Havet. Det
var i Allinge, dette gik tor sig.
Min Meddeler er langt fra overindse, men tiir I sin Barndom

Bornholmske
Spøgelseshistorier.
—u1
Der var en Karl, der hed Jens
Gadegoard, og han havde en Søs er, der hed Dorthea. Hun kom
hl Kerbenhavn at tjene, og der kom
hun al Dage paa en uhyggelig
Mande. Hendes Frue sendte hende
udenfor Byen for at levere noget
1 rant Daebstej tilbage; hen vendte
aldrig hjem, men man fandt senere
hendes nøgne og udplyndrede Lig.
Der gik mange Aar etter den sørgelige Begivenhed; Pigens Moder
levede r. ndnu, og Broderen var
Igevet stoystrendig Gaardejer. Da

kom Søsterens Genfærd en Nat III

ii ml. gav sig til Kende og rakle
ham Herinden. „H Di er du kold',
Dalede han, _læg dig lidt i Sengen

for at varme dig'. — » tiet kan

fattige sydpolare Kyster har at byde

der sig hemmeligt over den andens Flid, og medens den flittige
enten er udi for at skalfe liere
Sien, som den i Næbet kan bære
hjem die sin Redepiads, eller medens den faer sig et, lille Passtar
med sin Nabo, ser den dovne sit
Snit ril at hugge en eller flere af
sin Nabos møjsommeligt sammenskrabede Sten. Lige saa enen den
lAitiee opdager det, ser den sig
om for at finde Synderen, men
det lykkes ikke altid, ihl han stav
og ser sera Lom og troskyldig ud,
at det ikke er til at elgene, hvem
al alle %boerne, der er den skyl.
dige ; men er den flittige Pingvin
dan heldig at gribe Tyven pas terak
Gerniee, saa er der ogsaa til harv
en god Mening. Det er nogle
velmente, lorsvarlige Lussinger, aet
uddeles, og hujende og skrigende
piker de to, der har det lille priside
Mellersiværenee at afgøre med hoanden, af Sled over Stok og Sten.
Naar saa Alerrelleteen finder Sad,
og den al retfærdig Herme optændte dydige Pingvin vender tilbage for at fortsætte, hvor ban eller hun slap, saa o ve, saa er der
ikke ladt Sien paa Sten tilbage a!
hele Bygningsværket, nu har alle

II.

oprejst i Færd med at vinde Garn
af nogle Nøgler. Idet hun korn Ind
faldt Liget omkuld paa Gulvet. Hun
fik tilkaldt Mandfolkene, saa Liget
kunde blive lagt paa Plads igen.

Irørt en Del og selvfølgelig dengang troet det — men giver løvrigt nu, den sikkert. rigtige Forklaring, at ,del var I gammel Tid,
da Belysningen ikke var saa god,
og Folk snrnmetider var nødt til
al gaa med Lygter om Natten; det
kunde give Anledniug til mange
af den Stags Historier'. Det er sikkert Belysningen og Oplysningen
i Foreningen, der gør at slige Beregninger tru fødes sjældnere. —
IV,
Chr. Fr. Mortensen har i delte
Fourer offentliggjort en Artikel om
Dampskibet .Jerll's Undergang.
Han fortæller tier i litterær Form
om en Matros fra Wire, hyls Hustru Ulykkesnatten havde et Syn;
Jeg søs Haver, ikke andet end
Havet og sari Himlen og er atibent,
tomt Rum nneliem. Bølgerne Val-

rialet er som Rend Ikke andel end
Sten, saa godt som del enesie,.de

paa til delle Brug. — Den dovne
eiser og ser aljaalent til og gir.

En Kone I Anker havde været
meget gerrig og gemt adskillige
Penge til Side. San døde hun og
saa Lig i Gaardens Storstue. Medens hun Ina der, kom den unge
Kone i Gaarden op for at hente
noget; hun saa da Liget etaaende

og frostgraa Søer.

VI skal i dette og følgende Numre
aftrykke en Artikelserie om Dorntermiske Sagn og Overtro, samlet
et Fort. Chr, Stue-Jørgensen,

Et Billede fra Venedig

nogen. —

Se Himlen aaben,
all Mulm maa vige
— og tiden G ænser
er Gryets Rige.

Chr. Stuh-Jørgensen

toge

D33013

14. Aarg.
etmiccopocumacomo

Sukkene! Bro.

teste over hverandre, store og sorte
og fee'e, og der var ingen Ende
pas dem, saa langt ens Syn kunde
række, for Søerne sige lede over
hverandre (re ind i hverandre —
eet var som et eneste rullende
Tæppe forneden, og Vind og Vejr
larmede, saa Lydene Kik sammen
I Brus og Brag. Men med en Gang
sted Havet i sydende Køring som
et eneste rygende Sæbeskum. Det
lysnede over Himlen, og jeg sne
Niels' Ansigt t det lomme gine
Rum mellem Hav og Himmel, hvor
der ikke var andre end han og jeg,
og bare vore Hoveder var der. Og
Nels' Ansigt var saa blegt og
spændt, som kunde han ikke Ina
Luft, men vred Hovedet bagover
I stor Aandenød. Hans Skæg drev
af Væde, der hang Tang og Søgræs
I haus pjuskede Maar, øjnene var
fyldl med Vand; for stadig væk
røg Havet med Skum op over ham.
Stormen peb over vore Hoveder,
og det var som Natternorket blev
tættere og tættere, Han stirrede paa
mig, stakkels Niels, sen fortvivlet
og hjælpeløs, — linns Mund sabnede sig, som vilde han sige noget.
— Fryser du, Nels? spurgte
jeg fra Stedet, hvor jeg stod. Jeg
syntes, vi begge svulmede i Rummet og var helt Inde paa Biniandens Ansigter. Han nikkede langsomt mod mig, hans Hoved vir
tungt, og I det samme 911F1 jeg, at
hans øjne brist. Ansigtet var stivnet, del armt{ og sank, og nu stormede Havet hen over Stedet, hvor
N els lorsvandt.
Og ved Siden al dette Sagn fnat
Konen et mere hanudgribeligt Dødsvarsel:
. . . Da jeg vaaenede i min
gruelige Angel og Vished og tik
tændt Lys, saa jeg, at der under
Niels' Stortrøje, Ger hænger paa

Knagen i Hjørnet ved Vinduet,
stod en hel Pen Søvand, som bredte
sag ud over Gulvet og løb ned mellem Fjælene. Og Trøjen var gennembledt af Saltvand, endda han
ikke havde haft den pas i de sidste 14 Dage.

Naboerne hver for sig bemægtiget
og der er
sig el Par af Stenene
intet andet for end at begynde forfra, Mari kan roligt gas ud fra, at
mere end Halvdelen af Stenene
en Rede er

erhvervet pas uhæderlig Vls.
Bortset fra denne Karakterfejl er

De morsomste ! elle Dyr:
Men de har nogle underlige Manerer,
ikke mindst overfor Ungerne.
—o—
Magister E. Weselbere-lund
skildrer i „Frem' Pingvinen,
som han kalder for Københavnernes populæreste Fugl. lormedelet Stor ni-Petersen. I den
kvikke Afhandling skildres bl.
a. de gamle Pingviners komplette Ligegyldighed overfor
Ungen, der er faldet i Roytnaagernes Vold. Men °gase
andre Mærkværdigheder, hvoraf vi tillader os at gengive;
Ligesom der lindes flittige Mennesker og dovne Mennesket, saaledes forekommer der flittige Ping•
vinter og dovne Pingviner. I ethvert
Samfund findes der Skabninger,
som prøver at fair det mest mulige
ud af Livet med det mindst mulige Arbejde. Disse Væsner er ikke
velset at deres Medskabninger hverken blandt Mennesker eller
Pingviner. Pingvinernes Dovenskab
viser sig tydeligst I den Tid, Redebygningen skal begynde. Den
flittige samler ufortrødent Materialet sammen og bygger sig at det
en lille tarvelig Rede. Byggemate-

der i Grunden kun godt at sige
om Pingvinerne. De er overordentlig renlige, deres hvide Skjortebryst er noget al del hvideste hvide,
som tænkes kan, og de er omtrent
de eneste Fugte, som er absolut
fri tor Utøj at enhver Art.
Det er en rørende Taelmodighed
oglUdholdenhed, som Pingvinerne
udviser l den Tid, de ruger eller
sarger for deres spæde Unger. Ofte
tager de i liere Dage ad Gangen
ingen Næring til sig, og for at
komme op til deres Reder eller
sultne Unger maa de ofte tilbagelægge adskillige Hundrede Meter
ad stenede Klippeveje; først efter
en Rugetid paa ca 40 Dage kommer Ungerne ud al Æggene, og
de er saa hjælpeløse som Fugleunger kan være det. De er dunklædte, blinde og besidder ikke
en Gang saa mange Kræfter, at de
kan rejse sig op selv. Først neer

de er 14 Dage gamle, begynder
de at kunne se, n* mister de Dunene og begynder saa smed at

gin pas egne Ben omkring I Redens Nabolag ; de er saa blevet
dobbelt saa store, som de de kom
ud at Æggene. Neer de fylder en

Maaned, kan de svømme, og kort
eller forlader Forældrene dem, nu

mas de serge for sig selv. Fade!
og Moder svømmer ganske roligt
bort fra L'em, Ungerne bliver i mismodig Stemning tilbage pas Land,
byer de selv maa bjerge sig Føden. Men førend de er kommet
mut vidt, har de rigtignok ogsaa
givet deres Forældre fuldt op at
bestille. Alt Fjendskab og Uoverrnsternmelse med Naboerne hører
op, nu er der ikke Tid til et lille
forrygende Slagsmaal eller Ivrige
Skzenderrier, nu gælder det om at
fa,-. Ungerne fra Hunden. - Det
store og anstrengende Arbejde besiaar I al skalte Føde.: til disse
hjælpeløse Slughalse; i Euighed
og Samdrægtighed ligger Pingvin rane f Tusindvis ude pan Vandet
os fisker ; Rejer, Fisk, Snegle og
Muslinger forsvinder i Maven pas
dem. De har som saa mange Polardr den Evne at kunne sluge
ts mede Marser al Føde pas en
ing, og sari, naar det kræves,
gylpe det hele op igen. Nas] de
e .1 slappet sig propfuld:, sender
de hjem far at fodre den umættelige derhjemme, og sne
serverer de det for Slughalsen,
eller, hvis det ikke gaar twillet
ikker Ungen stmpenhen sit
eget Næb langt ned I Faderens elIndre og henter sig
e.
selv op, hvad der ligger for. - I
denne Stilling kan de blive staaende i et eller to Minutter, det ser
ud, som om den ene er ved at
bide Hovedet at den anden. Det
er selvfølgelig givet, at Forældrene
helst vil have, at deres egen Unge
skal nyde godt at det, de bringer
med hjem, men det er ikke altid,
at de faer dette dog saa naturlige
maske opfyldt. Thi I det samme
Øjeblik, de sætter Foden paa Landlardea, er de omringet at en Flok
skrigende utaslmodlge Unger, hvoraf nogle er end-tg meget sultne,
og som Følge deraf frygtelig mergaaende, og medens de ulykkelige
Kirældre søger at finde deres egen
Unge blandt den hylende og skrigende Flok, jages og mases de al
alle de andres sultne Unger, og
ter at faa Fred er der Ikke andel
ror dem at gøre end at lade dem,
('er skriger højst, faa Lov til en
Gang Imellem at stille deri s Sult,
og Resultatet bliver ofte, at alle de
dejlige Rejer og Fisk, som var bestemt for deres egen dejlige Unge,
havner i nogle forkerte Maver. Hver
et de voksne Pingviner jager at
Sted med en lang Hale af tremmede Unger etter sig, og den, der
i dette Kapløb for Føden bliver
tilbage, dør af Sult. De mindre robuste og paagaaende ender det
næsten altid galt med. En stakkels
Unge, aren er svagere end de an•
tire, lorsøger Gang paa Gang at
vinde med I Kapløber, men stadig
sakker den agterud; den snubler
og falder og prøver igen, men
udmattet af Sult og Kulde tumler
den om og sender sale klagende
Skrig ud mod den forbIstyrtende
Fink; imedens søger dens egne
Forældre forgæves etter den, den
el maaske kommet hele Kilometre
bort fra sin Rede; Enden pan Historien bliver uvægerligt, at en
Rovmaage reer Øje paa den, og
sars er dens lille Liv udslukt efter
et Par kraftige Hug fra Dødsfjen.
dens Næb.
Dødelighedsprocenten blandt
Pingvinerne er stor,
Flundredvis ligger Ligene at dem
paa Ynglepladaerne. De er saltet
ihjel, fordi Forældrene Ikke har
kunnet linde dem, eller fordi de
har forladt dem ; og Ureserrns svale Intelligens har Ikke kunnet fortælle dem, at hvis blot de svømmede ha Meter ud i Vandet, var
de midt i det mest vello,syhede

Spisekammer, de kunde ønske sig,
de store Stimer at utallige Smaatsk og Rejer. Kun benved 30 pCt.
at An'e-P.ngvinene Uger opnaar
at komme udover de første :artige
Maaneder al deres Liv. Pingvinungerne er tovligt nogle morsom•
lue Skabninger. - De er ganske
laadne, de børsteformede Fjer har
endnu ikke viet sig; hos visse Arter er de mørkebrune af Farve, og
de ligner egentligt mest al all en
stor Saunkananfe pas Ben. Først
eller iltre Fjerakifter iklædes de
den voksnes Dragt,
Den størs'e og smukkeste Pingvin hedder Kejserpingvinen, Den
er sort og tall og har paa 11.er
Side af Hovedet to store orangegule Retter, og er en overordentlig smuk ug anselig Fugl. Kejserpingvinen forstair et passe bedre
part sit Æg og sin Unge end de
mindre Arter; den forlader aldrig
sit Al som uden at sørge for, at en
anden lager sig af del. Sagen er
nemlig den, at hvor de garn og
ansat-, slæber de deres Æg med sig.
Kejserpingvinen bygger ingen Rede, den lægger sit eneste Æg lise
ned pari I .en, men i samler Øjeblik, det er lagt, skubber den det
Ind men paa s ne egne Fødder.
Da bliver det liggende, tæt trykket ind til en bar Plet pan Kroppen og dækket udad til at en Fold
at Huden, saa man næsten med
Rette kan sige, at del ligger I en
lille Lomme. Og 52a snar Kejserpingvinen stille paa Isen og venter pas, at Ægget skal klækkes.
Det er kun med Besvær, at den
formsar at bevæge sig; gas kan
den ikke, for saa vilde Ægget 11111e
ud, den kan til Nød hoppe forsigtigt af Sted med samlede Ben. Imidlertid er det klart, at den -ikke
kan hoppe sandan omkring I alle
de 7 Uger, det varer, førend Æg.
gene klækkes; thi alle Kejserpingvinerne er i al den Tid, Rugningen staar paa, vel ved Magt; Fjerene er skinnende rene og blanSe;
der er ikke Tale om, at den sulter i alle de mange Dage. Det forholder sig derfor samledes, at di n,
naar Sulten overmander d.n, genalce roligt
overlader alt Æg til en af de
mange Naboer,
som ikke er saa heldige at have
et Æg at ruge pan. Niar deri er
blevet befriet lur sin kostbare Byrde, gaar den med en end Samvittighed ned til Vandel for at spise
sig mæt, og ses kommer dan op
igen for al overtage line Moderpligter. Otte hænder det, at det
slet Ikke er dens eget Æg, den
faar igen, men det har mindre at
sige, blot den faar et, som den
kan passe part. Pair den Maade
Jaar hver Keje•pMev.nunge C4.
20 Plejemødre eller -fædre, thi hver
voksen Kejserpingvin, enten det
er en Han eller Hun, nærer et
varmt Ønske om at Ina Lov til at
.sidde" paa et eller andel, enten
et Æg eller en hjælpeløs Unge;
eeneeingeaende har kun hver tolvte voksne Pingvin et Æg; Frugtbarheden er ikke synde lig stor
blandt disse Fugle. Det er imi .lertid, som om ønsket om at pleje
og passe et Æg eller en Unge
ikke saa meget stammer Ira Kærlighed til Afkommet, som fra et
eller andet egoistisk Instinkt.
Der (.13s mar otte veldsoirtnie Kam•
pe mellem de vokalte om at komme til tit el hverve sig noget at
passe pari; deri arme Unge eller
Ægget er som est Kastebold mellem de kæmpende, og den Pingvin, der i Kampen sikrer sig Ungen, bliver jaget, puffet op .stødt
til, arm det ofte høender, at Ungen
falder ud al Lommen og bliver

trampet og trykket a! de børn,-

fierrede frugter.

venlige voksne, eller Ægget triller
ud og gaar f Stumpar og Stykker.
Hele Forestillingen har man sam-

menlignet

- ed en Fodboldkamp.

At det gear ud oser Ungen er gi.
vet. - Finder man dem liggende
døde pas Isen, ser min, at de al.
le bærer Mærker al Klør og Næb,
SOM de s kærlige' Forældre har
brugt lynet for at sikre sig dem,
og Forskere, der har iagttaget Pingvinerne i de es Hjemland har olie
set, ['sodedes de ulykkelige Un-

ger har forsagt at værge sig ved
selv at bruge Næb og Klør, og
og ofte prøver de pas et stikke al
Ira de urolige Plejemødre; de gemmer sig i cl Hul eller en Revne I
Isen, hvo - hen de gamle ikke kan
følge dem, og der foretrækker de
at omkomme af Sult og Kulde,
frem for al være Genstand for søn
megen haardhændet Omhu. Dødeligheden mellem Ungerne er slog

Abrikoser, Blommer, Blandede Fragter, Ferskner.
Rosiner og Kirsebær ;mht.': les i nye, ekstragade Kvaliteter,
Nye st ,re Rosiner 47, 41re pr. Halvkit o .

Allinge Kolonial- & Produktforretning.

8inllgkrull, Millefraild og 8iir?ll111(ilpsler
er nedsat meget i Pris .
1 større Partier ekstra billigt Tilbud.

Allinge Kolonial- & Produktforretnimy,

Fin Hvidkaal og Rodkaal
fra Amager sælges

?In inde .Skofobis[- 5S 7ii)roill;lforretninci

og omtrent de 80 pCt af dem
der omkommer,
førend de faar deres Fjerdragt, der
taktisk af for megen Venlighed og
Omhu fra de gamles Side. Har
Ungen haft det Held med s g at
komme godt urdel Tae I en af de
vr kanes Lommer, ja. sart har den
det storartet, men den Perlede, da
den er udsat for al skifte Plejemoder - og den indtræffer Ikke
sjældent - er fuld af Farer. Ofte
hænder del, al Ungen bogstavelig
talt bliver Irandt flad af de krempenelea store Fødder-, of e er dens
1-Ind revet og flænget at Næh og
Klør, og ofte !alder den ned i en
Sprække, hvor den fryser ihjel,
medens Fuglene lige oven over
den !ivrigt diskuterer, hvem der
skal have Lov til at passe og pleje
den, uden at en af dem har saa
megen Forst ind, at den kan finde
paa at hjælpe den ud af dens farlige Stilling,
Alle de mange Kejserpingviner,
hvem det ikke lykkes at Ina en
Unge at passe, gaar rundt med et
brændende Ønske om at fars en.
De har kun de døde Unger 'at lade deres Kærlighed etui ud over,
dem tager de sig ana kærligt af,
at de i mange Dage varmer og
dækker dem; den døde Krop er
forbengs1 srivfloarien, og ved Gnidning mod Isen skrabet Fjer og
Hud af den, de stive Lemmer
brækkes, og de er I en sørgelig
Forfatning, naar det langt om længe emir op for den gamle, at det
er vist et haablest Arbejde, den
har Indladt sig pas.

vo tror!

Nye

risti

Ubleget rundtraadet Lagenstont 125 cm. hr.

do.

do.

Hellinned Lagenlærred

1,25

130

1,35

130 -

2,00

Fjertæt dobb. br. højrødt og lysblaa Dynenankin 3.75

Underdynenankin dobb. br. stribet, fjertæt

2 75

Lyslakcrede Spiralsenge

Mahognilakercde dø

13,50
1)4,00

36 Fjedre

Hessiansmadrasser med fast I lovedstykke
11,50
16,00

og Fodpude pr Sæt

Stribede Stoutmadrasser

Barneseng, imiteret Bambus med Stander
Hvidlakeret ilarne-Træseng

11 50
16,50
18,50

Umalet ]ilarne Udtræks-Trieseng

do.
med tætte
Gavle og Sider, malet lysblaa indvendig

Hvidlakeret

ViskedreJ1

29,00

fra

0,75

Ekstra svært kipret do.

fra

1,00

do.
Haandkhrdedrejl, ubleget

fra

1,20

fra

Bleget do.
meget svær Kv.
Hellinned stribet HaandkIrrdedrejl

0,75
0,95

fra

mønstret Damask

fra

Dobb. br. stribet kulørt Dynebetræk

fra

- hvidt stribet Dynesatin

fra

1,60
1,93

Rødtærnet
Hellinned

-

fra

1 35
1.80

Et Parti lys og vaskeægte tærnet Bomuldstøj

0,98

God rundtraadet, ubleget Tvistlærred

fra

0,65

Udvasket Medium

fra

0 75

Dowlas

0.75

fra

Hvidt Shirting

0,65

Stærke Skolestrømper, ret og vrang
No. 1 2 3
5 6 7 S
4

4 drægtige Gylter

0,78 0,88 0,95 1,10 1,25 1,35 1,60 1,88
0,35
fra

Arbejdssokker

er til Salg

Brogaard pr. Allinge.

Svære sorte Bomuldssokker
Et Parti gode HerrenndertroJer No.

Lastkørsel

0,55

fra
4

5

6

1,95 2.20 2,45
Tilsvarende Benklæder samme Pris.

udføres billigt

V. Sorensen.
Tlf, Allinge 80

Ca 500 Stk. vaffelvævede Kokkenhaandpr. Stk.
. klæder 55x80 ene

0.75

fra

1,85

Svære Jersey-Damebenklæder
Dame-Undertrøjer

4-5 Pers.

do.

Sedan-Vogn

svære

Et Parti ensfarvede Herreveste udsælges for

0,95
1,30
3,50

udlejes. Billige Priser.

Det største Udvalg!
Den bedste Vare! Den billigste Pris !

H. Marcher.
Bestillinger modt. Tlf. Allinge 120.

Al Lastkørsel udforel
og lukket Charabanc udlejes

Bilkørsni

V. Riis. Tif. Allinge 131.

°11°81d(liictolirglrl!k.ildS°10

udfar e s ried
B1 I
til bil l. Priser.

Jo bs. Rønne
Bestilling e r modt. _

, •

Tlf•

57.

Ave* i Nordhoroko(ms dgebied!
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Ven145st aflæg et.eBesols. Se °ore Varer. cflør
oore c priser. - Vor Oggaoe er at tilfredsstille oore
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-_

\)///:\////

AI

....1\j`17.f...---..
-..11....-=),/,...\

-.,.-.,
•

Xlonial= og grodliktforretning.
. ■. ,. .........),
..._..
- -_, .•?,-_=

,...........
. . . ...,

yn

'E
E

NÅ ,
-- #
..
.. ,i

,l,

1

E
=
EE

" ,. ..:
"

'' ..111\i,

....

•

:
E.•=7:.

%km.,

- ..,,---•

I 1 //<
. .,,_\it . -,.-_

\.k! 7
7-

-

=
F.....

.

k:
-L..5'

\l'"`pvl,

:3
-2

VI,'- ')

=
=.E=E._

‘II/

II h
-?
. -%-,;
„Ø...ø.
_-_...„----.....r...

i

/

.i

1.1„

-7 -. '. 1 '--—
•_-,...-<
■
1
_7....
%..;
" ...;..""■•••_•.-::,..
..-4.4,.-.
......
.. ..... -

:'

N 1,1

\s/'\Iii

ti

-

-•-4-/
"....

.,- ,...
_.......

-''''.....---.%‘;‘"
--■. ......"
-, \'''\ /.., ...7 .."-......-..

-■•■
-_,...,~
;
- '-'-';":•2--'"'-!-

./ Ak...."-'1:::''''

:=”

\1 1/

`,, °
1
ip$.; \ ''z. " 11\
•-,-«._..•.=.
,
'
.".....
• •■
__.___,„_,,_=„
. -,-, »,,irtk.f.•4p :;;,.
....-,...
.,,,,
,,....
-..„
•,-..„,-..
\

\:

E
.Z
-.
.-Z

-2

=

t. ‘\.

EE
-5E

..-r.:
=

:.
( ) I eI III1 E

E_. ;,,
---

Srk
Stk.

3. 2. Larsen

jkl
- ‘

E=

Jeg bar •t ste- Udsalg i alle gang,
hare Msr.ser a! prima Naandatieber
III nedsatte Pnser fra ta Ore
=
En /Eske med l store
prima :.,&•be 5$ Ore.
Otivennørhe .13 øre
:„...
Et amtdsatte I (ikte .E.ker med primt. Perrons.. eg
krebs er hjemkommet eg an•
befalet* •maa Julegaver,
!lønsomme Nrebefigterer
Alle gangbare Mmrker Tandpnritn.
i lindereme. Armhan Gi3aerivt.
.=-- l'ald Crenme.
Tuber. Gleskrnkker eg .Erker
Itrillnntine heil%te Voter
linar•and og 2Inndrand
t Prima Parfumer til billige Priser
.Egte Kølnervand
og Marie Farina
Etiprla de Violdrmoir

),

-

.

3. S. Larsen, Xilinge
-.•.
5-

.::,._.
g•

E. 7..
ffl.
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Prima Crevir~ns Medium 1,10
do.
- Stjerne
i 10 m, Stykker a 0,85

Fotografier til Julen!
pr. m.

Det er ikke for tidligt allerede
nu at lade Dem fotografere. —

-

Huskl Et Portræt er en god
Julegave.

Prøv den og De vil købe den i Fremtiden .

Køkkenhaandkiæder 50 bre.

teessens Sne-Wdsalg
efir. &Isen, ,WIlinge

Optageler I Nov. Md.: Kun

Ira XI. 104.

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

Tlf. All

4

anbefaler
ægte Ginette Barbermankiner.
Stort Udvalg til billige Priser.
Barberblade
ægte Gillette og Rnibart til 23 Ore
Milbemeakiner
Rein og Rotteart.
flarbeirknive
prima Varer.
Itarberkoate
flarberripejle.
Strygeremme.
Barberareber
Colgates og danske.
Lammeknive i stort Udvalg.
Svaneknive er nu billige
Itnrnelommeknive og Dolke
Nkrardererakite Linneditakee
lammekar,
Itroderinakne, Negleartkae
Ejnerierareakne
nye Varer til meget nedsatte Priser
Noddeknerikkere i stort Udvalg
Untarboreter, Klredenbøriater
Fejekoste, Stovekeate
Gadeknate, Sknrebtarater
Extra prima danske Nopper
hopolle i et kg. Dunke og los Vagt.

Fotogral Alfred Maller

De
kender
vel

Danmarks pnpu!æreste
Symaskine? Z
Forhandler

977
Tlf 34.

Der findes en GRITZNER
for ethvert Behov.

Billigt Salg
paa Grund af Pladsmangel:
1 saa god som

Prima stive og mellemstive Ko
tite samt Kardteeker og Kan

Xusfi at købe

debøretee m. m. af bedste Kv.
paa Lager og sendes
overalt til nærmeste Station

haves nu

JuleRnas

Ved Køb af 6 Koste godtgøres
Fragten i Varer.

Naar De køber Deres Koste hos
ty til Kommunehjælp.

Forhør Dem om Priserne.
Peter Harker.
Ærbødigst
Tlf. NU() 229 v.

firoduRten.
Wasselnødder, fraranedder, .7fraRmandler

eller en Lejlighed

ledig, brugte
Sager til Kiib eller Salg, Undervisning, Pension eller andet.
Husk da, at Nurdbarnholms Ugeblad har den storste Udbredelse
her paa Egnen og at det koster
mindst at avertere i vort Blad.

1 ny Stivove, 21,1," Skinneg.
2 gode smag Fjedervogne.
do.
2 ny istandsatte
2 billige (75 og 125 Kr.} do.
4 nye Plove.
I Petroleumsmotor m. Magnet
C.

Pedersen,
Tlf. Allinge 96.

Mit

mig, støtter De en Familie fra at

tor eller senere, at De har Brug
for en lille Annonce. Et Værelse

ny

Gig pak Gummi,
1 stor illielkevogn, god som ny,

Til mine Kunder
paa Nord landet.

Det hænder

e Yuncfi.
Allinge.

2>aldnedder, ,gppelsiner, 9' adler, Signer,
efioRoladefigurer, 217arzipanfigurer.
ejlige friske .Z61er. - ftrima 2>arer. -

`D

Xolonial- og firodufitforretning.

store og righoldige Udsalg
i Konserves, 353541111
flammer, Sardiner. Krabber,
Kogt Last, raget Lea,: i Skiver
Rejer. helleflynder,
Gaffelbidder, Anehloria,
Benfri sild, Kødboller,
Fiskeboller,
Forloren Skildpadde,
Abrikoser, Fersken,
Prerer danske og californiske
111111118110 I Skiver
Suppearipargen, Mlikanparges
grønne Ærter. Snittebønner
Carotter og Perlebønner
anbefales til altid billionte Dageprimer og forer kun prima Varer.

3. s9. far«u
Næste Nr. udkommer Fredag.

Rønne-Allinge
Jernbane.
Søgnedage.
Rønne
Nyker
Klemens

„ROYAL" Kørige-Chokolade
„B E C A" Koge-Chokolade

Re
Tein
Allinge
Sandvig

FINENITE DANSII FARRIHAT

8,15
3,32
8.45
9,01
9,15
9.27
9,35

2,45
3,02
3.15
331
345
3 57
4,05

6,30
6,47
7,00
7,16
7,30
7,42
7,50

14nr vig - t.r u,

ULDT/EPPER
Vore Uldtæpper er hjemkomne. Priserne er i Aar
meget billigere end i Fjor.
Svære halvuldne Tæpper 125 x160 cm. 4,50
125 x 160 cm. 7,50
do.
do.
heluldne
125 x160 em. 9,00
do.
Ekstra svære
do.
125x 190 cm. 11,00
do.

Nordlandets Handelshus
.•••••••••• 1111 efll•••••••••••••••• •
• •
• •
BORNA MARGARINE
▪ •
•

er fin, Irisk og velsmagentlo og giver

11

▪ •
• •

LÆKKERT SMORREBROD

sosmeelmo•••••••••■■•eemmmeoese

S.;ndvtQ 11,45 4,25 8,10
Allinge 11,52 4,32 8,18
12,02 4,41 8,27
Tein
Rø
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

Son- og Helligdage .
Rønne
8,30 1,10 7,25
8,4t; 1,26 741
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
Sanchig 9,40 2,20 8,35
isand•ig-BUIROIS

Sandvig 11,40 5,55 8,45
Allinge 11,46 6,01 851
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

Junker £e paa at
ekvipere Dem nu til Etteraaret, dra bør De i egen
Interesse se vort mægtige Udvalg i Habitter, Ul-

sters, Paletots-StortrøIer og Regnfrakker, og husk, hvad enten De køber bedre eller
billigere Ting.

saa

faer De hos os :

,den 6edste Xualitet, den 6edste Srorareejdning
til den billigste .fris,
Solide kul. Althittet 35,00 De aidate nye Faconer
Stærke hlaa do.
30 00 deters og l'aletat• 30.00
Pr. kul. Kamgarn% 53.00 Do. I en bedre Vare 48,60

Drengetøj
i

jernstærke Kvaliteter til meget billigste Priser.
Bluselacon Ira 7,85.
Jakkefacon 14,35,

Vort bekendte Arbejdstøj
Konkurrence i Kvalitet og Prisbilliglied.
Blaat Nlaskintej Ira 4,85. pr. Stk.
Overalls

er odel

Ira

5,25.

Vil De være velklædt og handle økonomisk,
da ekviper Dem i

ot(%Iiet' f?cittelshus

.ameketzfection.
færdige Kjole og Frakke hos os
Køb
Vi har langt det største Udvalg og de billigste Priser.
Ligeledes har vi det største Udvalg i færdige Børnekjoler og Børnefrakker.
NIS. Ekstra sto
store Størrelser i Damefrakker findes
altid paa Lager.

De hed* Kvaliteter i Arbejdstøj,
de bekendte amerikanske Overalls og Jakker i alle Storr
Mine gode
baade til voksne og Bern fra 4,00-575. Prima blaa Molskindsben
klæder og mange andre forskellige Arbejdsbenklæder, Trojer, Bluser og Skjorter. Underbeklædning i Uld og Bomuld til voksne og
Bom. Alt i mægtigt Udvalg til smaa Priser.

A isik
-NOLictl)

Jens Hansen.

ved Victor Planek,

Allinge.

•

.0ordolffis Spare- & liaalleiQsses
Afdeling i Allinge (°
Kontortid : 9--12 og 2- -4-

77i4-7--r, din, i!

vti51h o,

Renten af Indakud er paa:
3 3Inatiederss Opmigelme
Almindelige SpureklaN.evilltrutr
To1lo
i Forsiergebsesinirdelingen
3,6
hvortil Præmis-,
pCt.

p. n

STOVT

Erindringsliste
•

Alle Mennesker,
som har set, hvorledoi,,

Bornholms Vegetabil Ndliffirin

f , e“zatillea, behandles og opbevares, vil ganske uvil-

lrae,i'llgt forlange dette hejrine Produkt til sine Maaltider. - Alle Forretninger i Allinge-Sandvig sælger

Bornholms Vegetabil Margarine.

SOKKER
Sfrsfe Udvalg.
Bedsfe Kvellifefer.
Billige Priser,

l-Ma'qdsindunordsUds.

V!CTOR.PLANCK
Telt 5 .
biNgith. Tele. 5

HvideVarer.

Boriniii•sii-rkontosei 2-4
WM11101111% Brandforsikringselskali
Sognekomet. Alfred Larsen.
Dampsklbsexpeditionen, Indien ved Skibenes Ankomst og Afgang Tirsdag
og Fredag Efterm., siMandag og
Torsdag Form,
Sygehuslægen 8-9 og 2-3.
FolkebogsamIngen (Borgerskolen 1. Sal
Læsestuen: Søgnedage fra 5-9 Eftm.
Udlaan Mandag og Fredag 7- 8,
samt Tirsdag 3-4.
Hjælpekassen : Form. Arb. 1.Vald. Larsen
Kasserer Sth. Klaus Svendsen, Sande.
Jernbanest. Varehuset uabent for Gods
8,30-12 og 2,30-6,
Klemens Jernbanestation do.
Kæmnerkontoret 10-11 og 2 - 4.
Kirkeværgen 3--1
Diskontobanken 2-4 Eftm.Laaneostkontoret: Sognedage 9-12 og 2-6
..handinavien-Amerikalinien:
Agent Otto Gornitzka,
Sparekassen 9 - 12 og 2 - 4
--Davek.,,ssen. 9 12, 2-4
Byanddirektoren do
Stalsanstalten for Livsforsikring ved
Stations!. Kofoed, Kontortid 9 -12 Fm.
Telegrafstationen 9-12 og 2-6
Toldkamret R-12 Form, 2-5 Efterm,

3

•

BikubeStout.
+4 ,

1,40 og 1,30
1
Prisen er for enkeltbredt pr. m. 1,50
3,20 og 2,80
dobbeltbredt pr.
do.
Magasin du Nords landskenate

Stout er som en særlig Spec ialitet fremstillet
paa egne Væverier af bleget, prima Garn i ud ezigte Kvaliteter, og overgaar i Styrke og Udseende
enhver anden Vare af lignende Art.
Bikube-Stovt egner sig i en forGrad
saavel til personligt Linned som til
trinlig
Sengelinned.

eger De en Pige, en Karl
eller en Dreng, eller man g

ler De en Svend eller La:r •
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 af stis godt
som hvert eneste Tyende. En Annonce her i Bladet vil derfor saa
godt som altid bringe et tilireds•
stillende Resultat.

Bikube-

DU

NORS

4 V

ved
Victor Planek,
Allinge.

Bestil Deres Tryksager i Allinge Bogtrykkeri
Regninger - Meddelelser - Festsange - Konvolutter - Brevpapir

