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Fredag den 27. April

"ftsfii6et, der skal til Nordpolen

„ffilitte6y Arvis".

Og naar saa Tidens Fylde kommer,
aabner hun for Slusen,
en Strøm af alskens giftigt Slam
med Fryd hun slipper løs,
og bredere og bredere
fremvælter Skidenstrømmen
og tager med sig løst og fast indtil den naar til Søs.
Og naar den saa tiIsidst er borte,
skjult i Havets Øde,
saa gaar hun ud og ser sit Værk
og glædes ved dets Grøde.
Argue.
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Yirkemaade.
Noget af det for læge Læsere
interessanteste ved populær-medicinske Artikler er Forklaringen
paa, hvordan snilde Læger i Aarhundredernes Lob ved Hjælp at
de forskellige Videnskaber, der
solar til Lægekunstens Raadighed,
særlig Kemien og Biologien, har
forsiaaet at udpønse tekniske Fif,
hvorved de paa en Maade „snyder" Legemets normale Funktioner og faer Lægemidlet til at virke netop paa det Sted og overfor
det Organ i Legemet, som det
gælder om at paavirke. Læserne
vil i nedenstaaende Artikel finde
flere morsomme Eksempler herPaa, skr. C. S. i „Svb. Av."

De Bestræbelser, man i Tidens
Løb har gjort for at paavirke Organisrnen med et Lægemiddel, har
naturligvis mest Udsigt til at lykkes, naar det syge Sted kan kornme i direkte Berøring med Lægemidlet. Derfor er man kommet
længst frem i Saarbehandlingen
og den udvendige Terapi i det
hele taget, fordi Huden, filjets, Næsens, Mundens og Halsens Slimhinder umiddelbart lader sig iagttage, og Lægemidlerne her lader
sig dosere i den Styrke og i den
Mængde, som mange Aars Erfaring har vist er den bedste, Saasnart Talen er om Midler til intern Anvendelse, er Sagen straks
vanskeligere, og dog har man efterhaanden lært paa forskellig Vis
at overvinde Hindringerne og ud-
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være ultimurn refugium

sidste

Nyre, Blære, Urinrør, kan man
benytte sig af den Kendsgerning,
at mange Lægemidler udskilles
gennem Urinen. Borsyre for Eksempel udskilles uforandret gennem Nyrerne; Urinen blev derved
til Borsyrevand, der udfører dette
Stofs antiseptiske Virkning ved
Passagen gennem Nyrebækken,
Blære og Urinrør. Et andet meget
anvendt Middel mad Blærebetændelser, Salol, spaltes i Organismen til en Karbolopløsning, som

Den italienske General Nobile, har nu tiltrandt sin anden Nordpolsekspedition, idet han er paa Vej med sit nye Ekspeditionsskib,
»Italie', til Spitzbergen, hvorfra Nordpolsflyvningen skal startes. Det
er Meningen at kredse i nogen Tid omkring Nordpolen og gaa saa
lavt ned, maaske ogsaa lande, for at tage videnskabelige Observationer. Blandt Luftskibets Besætning er en svensk Metereolog og en
italiensk Præst. Forøvrigt har General Nobile faaet et stort Kors med,
som Paven har bedt ham kaste ned paa Nordpolen sammen med
det italienske Flag. Ovenfor ses Luftskibet.

øve den Paavirkning paa indre Organer, som man ønsker.

Paavirkning af Mave- og Tarmkanal
Ønsker man for Eksempel at
paavirke Maven med et Medikament, er der ikke videre Vanskeligheder at overvinde. Ved Udpumpning af Maveindholdet og kemisk Analyse af det ophentede
kan man bestemme, otti der er
for meget eller for lidt Syre, om
der er Slim, og om der eventuelt
slet ingen Sekretion er af Mavesaft, og man kan i Overensstemmelse med sit Fund gennem et
Medikament forøge Syremængden,
neutralisere Overskud af Syre, give
et slimopløsende Middel eller stimulere Funktionen af Mavesækkens Kirtler.
Vil man paavirke Tarmen, er
der straks større Vanskeligheder
at overvinde. Det kan f. Eks. være Tilfældet, at et Medikament,
som man ønsker skal udfolde sin •
Virkning i Tarmen, allerede i Maven forbinder sig med Mavens
Saltsyre til et saltsurt Salt, som
har andre Egenskaber end dem,
man har Brug for i Tarmen. Det
kan ogsaa hænde, at Medikamenter fordøjes i Maven og slet ikke
kommer ned i Tarmen. Med de
hyppigst anvendte Tarmmidler, f.
Eks. Vismuth, Magnesia, Tannalbin, i det hele taget med de i
Vand og sure Opløsninger tungt
opløselige Stoffer, er der ikke noget i Vejen; de passerer Mavesækken og virker i Tarmen efter deres Hensigt; det samme er Tilfældet med en Række Afføringsmidler, f Eks. det af alle kendte Karlsbadersalt, som virker helt ned i
Tyktarmen. Et andet i de senere
Aar overordentlig meget anvendt
Afføringsmiddel — Paraffinolien
passerer Mave- og Tarmkanal
helt igennem uden at fordøjes og

uden kemisk at paavirke Slimhinderne noget Steds, er altsaa et
rent indvendigt Smørremiddel. ønsker man at paavirke Tarmen
med et Lægemiddel, som ikke kan
passere Maven uden at forandres
her, har man fundet paa det Fif
at omgive Midlet med en Kapsel,
som er uopløselig i den sure Ma
vesaft, men som straks gaar i Opløsning, saasnart det kommer ned
i Tarmen, hvis Indhold reagerer
alkalisk. Paa den Maade passerer
Lægemidlet Maven uforandret og
udfolder først sin Virkning, hvor
det skal. Tarmens nederste Afsnit,
Tyktarm og Endetarm, lader sig
ogsaa paavirke ved Medikamenter,
som er indført i Stikpiller og Klysmata.

Lever og Oaldebtære.
Hvad nu angaar Leveren, Galdegangene og Galdeblæren, saa
lader det sig ikke gøre at faa Lægemidler til at løbe derind fra Udførselsgangen i Tarmen. Heller
ikke er de Bestræbelser lykkedes,
som i Tidernes Løb er gjort paa
ved Medikamenter, der cirkulerer
i Blodet, at faa Galdesten til at
gaa i Opløsning. Men ligesom visse Fødemidlers Tilstedeværelse i
Munden fremkalder en stærk Spytsekretion, saaledes fremkalder visse Oliers Tilstedeværelse i Tarmen
(særlig Olivenolie og Pebermynteolie) en stærk Sekretion af Galde.
Heraf kan man med Held benytte
sig i mange Tilfælde. En stærk
Strøm af Galde ud i Tarmen kan
rive mange mindre Sten med sig,
ligeledes en Del betændelsesagtige
Produkter, Er Stenene for store
til at passere Galdegangene og
e indkiles", hjælper denne Behandling jo ikke, saa maa der Operation til, men i mange Tilfælde
lykkes disse ,,Oliekure" overmaade godt, og Operation maa altid

ltr. og Klemrus,

Annoncer og lokalt Stof ntaa rire indleveret
tenes( 2 Dage fer Bladet udgear.

I Urinvejssystemet --

Hun sidder som paa Naak
ved sit Vindu for at fange
et Glimt af Byens Ungdom, som
gaar smilende forbi hun spejder bag Gardinet,
lytter spændt paa alle Lyde,
thi ingen Ting maa hænde,
som hun ej har Næsen il
Hun samler Byens Nyhedsstof
med Kendskab og Rutine
og »ordner« det, 'beklipper' det
med siveng og ærbar Mine.
Og som en dreven Redaktør,
der Læsersmagen kender,
hun stiller Sensationerne
paa Plads i sin 'Avis'
med fede Typer sætter hun
de brede Overskrifter;
— at alle ser dem, 'sluger' dem
maa ske for hver en Prist
Hun redigerer maalbevicIst
og gør det med Rutine
— og gaar saa ellers Byen rundt
med streng og ærbar Mine.

Gudhjem. iiaterlrars. Helede
01r1,nr, tSutrltr r,

udskilles i Urinen, og som har
en særdeles gunstig Indflydelse
paa Betændelser i hele Urinvejssystemet. Derimod vilde man ikke
kunne taale at drikke Karbolvan-

det som saadant; det taales ikke
af Maven. Urinrør og Blære kan
selvfølgelig paavirkes direkte ved
Indsprøjtning og Udskyldning, og
det maa man i mange Tilfælde
ty til, men det er altid noget besværlige og smertefulde Indgreb,
som man undgaar, hvis man kan.
En Del Medikamenter virker
som bekendt slet ikke ved Indgift
gennem Munden, men maa gives
i Indsprøjtning. Som Eksempler
herpaa kan jeg nævne Insulinet,
det nye, fortrinlige Sukkersygemiddel. For dette Stofs Vedkommende arbejder man ganske vist
ihærdigt paa at fremstille det paa
en saadan Maade, at det skal kunne virke i Pilleform, og det ser
ud til at lykkes, men det trænger
i al Fald til yderligere Forbedring,
inden Sporgsmaalet kan betragtes
som tilfredsstillende løst.
Det samme er Tilfældet med
Adrenalien, et Stof, der fremstilles af Binyrerne; det er uvirksomt
ved Indgift gennem Munden, men
ved Indsprøjtning i Milligramsdoser fremkalder det en Forhøjelse
af Blodtrykket, en Virkning, som
man paa forskellig Maade kan
drage Fordel af i Helbredelseskunsten.
Morfin og en hel Række andre
Lægemidler virker paa begge Maader, men det gælder som en almindelig Regel, at Indgiften gennem Fordøjelseskanalen af et Medikament, som skal omsættes gennem Blodet, virker langsommere
og mindre sikkert end Indgift ved
Indsprøjtning under Huden eller
direkte i Aarerne.
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Du skal ikke tage din Pligt paa
Ryggen, som var det en Sæk, Du
som
bar. Du skal bære den
en Blomst i Knaphullet.
Hvorfor? Jo, ser Du, tager Du
den paa Ryggen, da kan Du let
faa helt forkerte Forestillinger om
den; Du kan f. Eks. komme til
at indbilde Dig, at den er meget
større og meget tungere, end den

1Q2

i Virkeligheden er, ja, Du kan
maaske endog komme til at tru,
j at den er baade grim og afskrækkende af Udseende; og io længere
Du gaar med din Pligt paa Ryggen, jo mere bliver den netop som
Du tænker Dig den, Maaske gaar
det saa galt, at Du ganske segner under den Byrde, Du selv i
din egen Fantasi har skabt Dig,
eller — Du kaster den fra Dig i
Fortvivlelse.
Nej, tag din Pligt foran, tag
den op til Dig, se lidt paa den,
ja se glad paa den. Den vil smile
igen til Dig, den vil da vise sig
ikke at være nær saa slem at vandre med, som Du tænkte, da Du
bar den paa Ryggen. Sæt Pligten
i Knaphullet, saa den kan dufte
og blomstre for Dig — og andre.

'Ufred 8cfimidf.
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Danmarks populæreste Tegner,
den godmodigt, morsomme Alfred
Schmidt fylder den 3. Maj 70 Aar.
Han er født i Horsens, hvor Faderen var Adjunkt. Efter sin Køn •
firenation fik han Tegneundervisning af Helsted i København, derpaa i Horsens og kom i 1374 tilbage til København, hvor han kom
paa Kunstakademiet samtidig med,
at han malede privat hos Carl
Thomsen, og ogsaa stud i Malerlære og blev Svend. I Aarene
1883-86 udstillede han paa Charlottenborg, men da var han allerede forlængst begyndt som humoristisk Tegner ved „Punch'.
Siden da har han været knyttet
til „Puk" og „K/ods Hans", hvis
bærende Kraft han var, ligesom
,,Blækspruttens" Sukces vel nærmest maa tilskrives ham. Han
har illustreret adskillige Børnebøger, bl. a. ,Flugten til Amerika',
Molbofortællingerne m. fl. Som
Karikaturtegner ruder han over
en uudtømmelig Fantasi og et naturligt brodløst Lune. Han har
en udmærket Evne til at .kalie
Karikaturer af kendte Mænd i en
Skikkelse, der straks er bæven
fastslaget som klassisk i det store
Publikum.

▪

Nim Go deres Hylle.
— 0—
Den ringe Skade, de ioraarsager,
opvejes mange Gange af den
Gavn og Nytte, vi bar al dem.
Af de Fugle, som bliver her i
Landet om Vinteren, og hvis Hovedernæring Sommeren igennem
er Insekter og andre lavere Dyr,
er Solsorten en af dem, der gør
sig mest bemærket. Denne Fugl
var indtil SOerne i forrige Aarhundrede en sky Skovfugl, men siden
da har den forandret Levevis og
er Sommer og Vinter en almindeFugl i Haver og Parker. Dens
dybe Fløjten høres især i den første Morgentime og om Aftenen,
naar den fra en Trætop synger
mod den synkende Sol. De gamle
Fugle synger langt bedre end de
unge, derfor gælder det om at
frede denne herlige Sangfugl, og
man bor paase, at ikke Drengene
kommer med deres Smaabøsser
og dræber den skønne Fugl, der
allerede fra Midten af Februar
synger Foraaret ind.
Solsorten hører til Droslerne
eller Kramsfuglene. Vor anden
almindelige Drossel, Sangdroslen,
der er en endnu mere glimrende
Sanger, er om Vinteren i sydlige
Lande og vender først hjem i

Marts.

Kongen for alle Sangerne, Nattergalen, er en voldsom Insektæder;
de Myrer og Larver, den træffer
paa sin Vej, er dødsdømte med
det samme.
Mejserne er ikke alene livlige
og smukke, men ogsaa seere nyttige Fugle; alene den sorthovede
Mejse tilintetgører 360,000 Insekter ørn Aaret, fortæller en Naturforsker,
Den tykke, klodsede Dompap
faer gerne Skyld for at være en
dristig Ransmand, der særlig ynder at knække blomstrende Kirsebærgrene og senere æde alle de
Kirsebær, den kan overkomme.
Men til Gengæld er det faktisk,
at den spiser ikke mindre end
50-60 Oldenborrer hver Dag, og
at dens Fortæring af Larver er
overvældende.
Klagen over Irisken er heller
ikke helt retfærdig; ganske vist
spiser den en Del modne Kirsebær, men uden Iriskerne vilde
Kirsebærrene rimeligvis siet ikke
blive modne. Thi i det halve Aar,
før Kirsebærtiden er inde, har
den ikke alene med mægtig Iver
gjort sin store Nytte ved at bekæmpe Kornormen, denne Kornsnylter, om hvilken det er oplyst,
at en eneste Kornorm koster Landmanden 90 Hvedekorn, men ogsaa til Gavn for Kirsebærtræerne,
efterstræbt Biller og Larver, der
især angriber Frugttræer.
Svalerne er Fluernes og Myggenes frygteligste Fjende; disse
Dyr er som bekendt meget farlige
Smittebærere, og i de sydlige
Lande, hvor Moskitoerne sværmer,
er disse de uhyggelige Smittebærere for Sumpfeber. I Sydfrankrig,
hvor Befolkningen i lange Tider
havde lidt af Sumpfeber, blev
man befriet For denne frygtelige
Plage, efter at det ved Lov blev
forbudt at dræbe Svalerne.
Stære og Vipstjærter sværmer
omkring Kreaturerne og befrier
dem med utrolig Behændighed for
de Bremser, de plages af.
Natuglen kan i Løbet af nogle
Timer udrydde hele Hære af Mus
og Rotter, der vil gøre sig til
Gode med Kornet, naar Høsten
er i Lade, og den almindelige Ugle
dræber Mus og Rotter, der paa
Marken overgnaver Sædekornets
Rødder,
Her maa vi stoppe, skønt vi

kunde fortsætte længere endnu.
Men selv af denne korte Artikel
kan man se, at man bor yde Fuglene Retfærdighed og ikke kan
anklage dem for den relativt ringe Skade, de loraarsager. Den
Gavn og Nytte, de gør Menneskene ved at forsvare de Værdier,
Naturen skænker os, er baade
Tak, Anerkendelse og Beskyttelse
værd — saa vi i al Fald ikke
burde bekrige dem.

Fugleven.
•■••••■••■ •••••■■••■•••••■

Folkeskoleis isir lis!
Fra Sekretæren for det store

idrætsstævne, .Hr. Overireren H.
P. Langkilde, har Allinge Borger-

sagde forrige Gang, da I behagede at gæste mig? Jeg lovede end
nu mere kostbart Brændsel, se
heri« --- og dermed tog han Kongens Forskrivning frem af sit Pengeskrin og kastede den i Luerne,
inden Kongen kunde afværge det.
Kongen, som var en rettænkende
Mand, var ikke tilfreds med denne
Afgørelsesmaade. Han syntes tillige, at der laa alt for stort et
Overmod til Grund for slig Ødselhed og undlod ikke at give sine
Tanker Luft.
Han mindede Bager om, at alt
var omskifteligt, at Tiderne kunde forandre sig, og at dtt ikke
var rigtigt af ham at berøve sin

Familie en saa stor Sum Penge.
Men Bager vilde intet høre herom. Han mente, at han aldrig selv

skele modtaget følgende Oplysninger: »Jeg skal herved meddele,
at det bornholmske Dampskibsselskab af 1866 paa Amtets Henvendelse herom har bevilget Frirejse til og fra Stævnet. Jeg anmoder Dem i den Anledning om
at træde i Forbindelse med Dampskibsselskabet for at træffe den
fornødne Aftale..
Alle Statsbaner og mange Privatbaner yder Frirejse. Herom
maa vi saa henvende os til de
bornholmske Privatbaner for vort
vedkommende.
De Skoler, der repræsenterer
Købstæder og Amter, vil paa
Stævnets 1. Dag blive indbudt til
at bese Københavns Raadhus.
Paa Stævnets sidste Dag er der
Fest i Tivoli for alle Deltagerne.
Under Stævnet vil der blive Lejlighed for de udenbys Deltagere
til under kyndig Vejledning at
foretage en Tur i Zoologisk Have.
Betalingen for Indkvartering og
Bespisning, 12 Kr. for hver Deltager, bedes tilsendt Stævnets Økonomiudvalg, Adr. Kontorchef Vald.
Olsen, Raadhuset, København V.,
inden Udgangen af indeværende
Maaned.
Nærmere Meddelelse om Rejse,
Indkvartering m. m. vil tilgas Skolet ne omkr. 1. Juni tilligemed
Program og Emblemer.
Saalecles er Indholdet i korte
Træk af de modtagne Skrivelser.
— Første Stykke dog ordret gen.
givet.
P. Koefoed.

vilde komme til at trænge, og hvad
hans Hustru og Børn angik, saa
havde han alt i levende Live rundeligt sørget for dem. Oluf Bager blev imidlertid gammel, og Lykken forlod ham.
Hans mange Børn, hvem han
havde overladt en Del af sine Rigdomme, viste sig meget utaknemlige. Han havde ventet deres Støtte i Alderdommen, men de vendte
ham Ryggen og lod ham sejle sin
egen Sø. Herover græmmede han
sig meget, og den gamle Mand
var nærved at gas i Jorden over
den skammelige Opførsel af sine
egne Børn.
Imidlertid fandt han paa en egen
Maade at straffe dem ved at ægge deres Begærlighed.
Han sammenkaldte alle sine
Børn og viste dem et stort, tungt
Skrin, som han skænkede til den,
der var bedst mod ham til hans
Dødsdag,
Nu blev de alle enige om at
vise sig kærlige imod ham, og
de blev da med hans Samtykke
ogsaa enige om at dele Skrinets
Indhold efter hans Død.
Da Skrinet efter hans Død blev
aabnet, fandt de ikke andet end
Kampestene, hvorpaa han havde
skrevet de Ord:
.Hvo, der giver sine Børn, til
han tigger, bør slaas, til han lig-

JZaar .Cykken skifter

'henne ornifer Mit gobt tam, [talar]
entrintienge,
Chiheer peb, at int tran blioe vel•
filanenbe, grelber bet netop om 3niaatier gene,
211rb at tirade i laniibet eg 9..tanbel
forfiner man at rebe en `Manne her
og en 'Ziore tier.
Tant, tun malt eli flag Ina V.Iejen
ftrael ineb 6riteeipeiige I gent oilbe roen
faa travlt met) at famle op.
9J?en ben, her nil Bitte fine øjne
op, bil fæabe fin Zilocerelfe aoerftruet
nieb en Rcengbe ftnaa ftitnper Zib,
be faafalble „ledige Cirblit!e".
!der ber ben rette foleffe af ibeii4
tikerbi, bilbe num tage ben op og dere
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Et gammelt Sagn.
Da Kong Frederik den Anden
efter Syvaarskrigens Slutning gæstede Odense, forsømte han ikke
at besøge Oluf Bager.
Oluf Bager havde under Krigen
forstrakt Kongen med en stor Sum
Penge og laant ham flere af sine
Skibe.
Kongen, som kom for at takke
ham for hans Tjenester, blev beværtet paa det bedste.
Det var ved Vintertid, og Bager
lod en stor Ovn opvarme med
Kanelbark. Kongen undrede sig
over den Vellugt, der udbredte
sig i Salen, og da han erfarede
Aarsagen bemærkede han, at det
var dog en vel dyr Brændsel.
Bager svarede nu, at naar Kongen vilde være saa naadig, at besøge ham endnu en Gang, skulde
Brændslet blive endnu mere kostbart.
Et Par Aar senere gæstede Kong
Frederik den Anden ham atter i
Odense. Han sagde da, at han
var kommen for at afgøre en Del
af den Gæld, hvori han stod til
ham.
.Det kan jeg tænke mig, allernaadigste Konge., svarede Oluf
Bager, 'men mindes I, hvad jeg

ger..

Yra 2lge til 2lge.
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Frelsens Hær, Allinge
Husk Frelsens Hærs Basar Fredag og Lørdag. Hasle Strengemusikkorps spiller i Aften.

Oberstl. og Fru Marpurg, som
har været 25 Aar i Amerika vil
lede et Møde i Frelsens Hær Oesdag den 2. Maj Kl. 8. Brigader
Staderstrem med et Strengemusikkorps er tilstede. Da der er gratis Adgang bliver der sikkert fuldt
Hus til dette interessante Møde.

Gysimeistilt.
Paa Søndag arrangerer Byens
Gymnastikforening en Opvisning
paa Christensens Sal af »Vikings«
kendte, fortrinlige Drengehold under Hr. Overbetjent Rekers kyndige Ledelse. Alle, soni nærer Interesse for god Gymnastik. bør
se disse raske Drenge paa Søndag Aften. Billetprisen er sat saa
lavt som til 50 Øre for Voksne
og 25 Øre for Børn, saa enhver
kan overkomme at give Møde.
Tillige ved man jo, at Overskuddet gear til et godt Formaal,
nemlig til Fuldførelsen af en god
Boldbane, hvilket Byens Ungdom
længe har maattet savne.

noget ub af beat.
rl fratift E-tabSinintb uhgab engang
el [lort Diery, font bar blevet til i br
Ciebliffe, ban job eg Deutebe pen 9Jfibbeigeninben.
Qh,:arg Esievtmon, Voronlotibet!IDp.
firaber, mode engang 1 fint 1.1.11abum
pøle en Winitine, [om dl,: narlabelig
forbtebe brui.d Cpmeerfinitibeb.
jon finubs Da allib rit Cfølebog eller en Zatle meb iflegneupgauer øg
jfaffebe lig ab benne /.3ei nogen atItatilinfi for innuglenbe

Zattf Curt bel enhver ung og gammel og ilte minblt elifiorr, lom bil
tiben ihjel",

ine Forældre ng jeg takker
for Opmærksomheden ved
min Konfirmation.

gearg Westerialtl,

Hasle

ir, og mine Forældres hier.
ængste Tak tor udvist Op.
mierksoinlied ved min Konfirmation,

gda Rollout" Rø.

in og mine Forældres bedste
Tak for udvist Opmærksom.
hed ved min Konfirmation.

M

Rigmor Rusen, Ro.
jertelig 'Tak for udvist Op-

n mærksornhed ved min Konfirmation.

Ole Peter Ipsen,

Siøholm Ro.

Hjertelig

Tak for udvist Opmeerksomhed ved min Konfirmation.

!natlys Hales, Allinge.

H

jertelig Tak for udvist Op•

mærksomhed ved min Konf irmation.
Mary Mogensen, Allinge.

1
4r.- E.Lik1W.„11.1.1:1#4'
og Tjæring udføres solidt og billigt
0 Some, ved Nordholt.
Til, Klemens n. 7 y kan benyttes.
NB. Nogle Tdl. Roer «teskes
til Læagning.

Biogralen.

Lille ?dril Iludeiroer

Det bioKrafinteresserede Publikums Opmærksomhed henledes

paa, at Allinge-Sandvig Biograf
afholder sin Forestilling Lørdag.

til Salg mod kontant
Dynddalegotard,

HIJ

Kløver-Hø
er til Salg hos
Skovfoged Lærkesen, Re.
Tlf. Gudhjem 20 x.

lldstillill

El rundt Spisebord
med Plader sælges

Olsker Kirkeskole.

af Man utakt u r

Tlf. Allinge 61.

Førstkommende LØRDAG
d. 28. er Fællesforeningens

En Forkarl

Prevendvalg i Manufaktur

kan fan Plads til I. Maj
Vestre Rosendalegaard, Rutsker

udstillet i Handelshuset.

1 Smukke Mønstre i Gardiner

1

samt alt under Manufaktur
henhørende. — Se Varerne
og hør de billige Priser.

En Karl
kan faa Plads til I. Maj
Hobe., Klippely, Rutsker.

killielll Hilliki8h113

Osteriars:Glid h jern
Sygekasse.

■■••••■•••■•■

En 14-15 Rars Dreng

Medlemmerne erindres om, at
Sygesedler maa afhentes før Lægen
søges, jfr. Vedtægtens § 6, 1 c.
Kontingentet maa indbetales i
Henhold til Vedtægtens § 11, 2 d.
Indlæggelse paa Sygehus for
Kassens Regning kan ikke finde
Sted før Kaution er udstedt af
Formanden eller af et Bestyrelsesmedlem.

Damefrakker, Kjoler

ler, fikse kulørte Maeotrojer 0,98,

• Nolobenklæder 1,18.
forStobriftlfg
u edsr,grfiL
erager
•

••

•
•

••

Manufakturhuset

•
•
•

HASLE

kan ina Plads 1. Maj
Ilyldegmard, fintsker.

4 [jem Grise
til Salg hos Martin Mogensen,
Bøgeskoven, Ru Tlf Gudhj. 97 u.

Gade 4 Ugers Grise
•

vore Priser er, med et stort Fald
for Øje, sat saa lave, at ingen,
absolut ingen kan sælge de samine Varer loillIttere.

••
.•

En ravlig konfirmeret

Allinge Brugsforening.

Sommerkiolestoffer og Bomulds•
•
•

Drift) søges til 1. Maj
Nordhott. Klemens.

En flink ung Pige

gerniern- •

• tøj. Der er er Væld af smukke
• Farver og smagfulde Monstre, og

En flink Medhjælper
og en yngre Fodermester (les

kan faa Plads til 15. Mal

Vi henleder Damernes Oprngerksombed pas vort nye Lager ai

•

kan faa Plads til 1. Maj
fhv. Smed P. Pedersen, Allinge

Dreng.

Itiestyreloest.

(Bomuldskjoler fra .3,25) plisserede
Nederdele, Jumpers, Veste og
Pjækkerter, Kitler og Forklæder,
elegante Handsker og Florstrømper i Modefarver fra 1,48, Bomuldsstromper fra ø.69, Underkjo-

Drug

•

eller yngre Karl kan laa Plads
Iinkkegsard, Rutsker .

Fr. S.

Zihr0 gr3trebi •

m
m

er til Salg hus
Meled tigger
ved Pilegaat d, Olsker.

Qii•N.6.9.0•4•••
•
•

»Ografen.
Lørdag den 28. April Kl. 8,

Ep 11 od Spise- pli Swhilelurioild
er til Salg
Ign Fode, menter kan faa Plads
Jvf..

Risbygaard.

aries Soldat
Lystspil i 6 Akter.

Maar

De skal avertere. benyt da ,

“NordbornhoIrre"

•

glaimsler Mdl hsk
anbefaler sig med
alt Glarrnesterarbejde, Samvittighedsfuld Udførelse.
Rullegardiner til Fabrikspris.
Elegant indramning af Billeder.
thardluenenger og Spej te
i alle Størrelser.

All.-sande. Gymnastik!.

Ko/salat vare9r

paa Christensens Sal

til billigste Priser.

Skønt vi holder meget billige •
Priser, tilbyder vi som Reklame •
•

10 pCt.

under Ledelse af Hr. Overbetj. Reker.

Entre 0,50. Børn o.25

•

Efter Opvisningen Bal for Medlemmer.
Bestyrelsen.

••

•
;
•
•

•
•
•

t

Solid

Hasle
anbefaler 1. Kl. Iiiernmela\ et Fars,
Medisterpølse, Lungepolse, Sylte,
Spegep else, Rnllep else, Leverpostej
Varm Blodbudding
hver Fredag Middag.

Asbest-Bolgeplukr
til de rigtige friser i

Alle Jaar eu god Expedition i

Nye Uldmousseliner.
Mange smukke, klædelige Mønstre.
Moderne, prima KJOLE STOFFER.

Se Vinduerne!
4---Nyheder i stort og alsidigt Udvalg.
Vi foreviser gerne alle de nye Varer.

Nordlandets Handelshus.
97ye, flotte Werrefiltedninger
Nye moderne Sommerfrakker, prima Stof og
Udførelse, sælges til forbavsende lave Priser.

Nordlandes YfandelsÆus

HASLE

Gør altid Deres Indkøb

Vort holdbare, lysægte

at Lommeuhre, Armbaandsuhre, Stueuhrc, Vækkeuhre, Briller, Pin-

er hjemkommet i stort Udvalg til
billigste Priser og anbefales fra
A. Bireh's Boghandel.
Tli. HASLE 133.

cenez, Barometre, Thermornelre samt Guld-, Sølv-, Plet, Nikkelvarer

EMIL VESTH,s Uhr- Gnldsznedeforretning
Reparationer og Gravering udføres.

Til Foraarssæsonen
anbefales

game- og Aernefiatle
Stort og smukt Udvalg til billige Priser

Hedvig Marckmann,
Tlf. Hasle 90 .

had dem fotografere
hos P. Anger Poulsen4 (aber
irrintalbeg
ug fopirre. — 3:or[torreller ubføre4.

'nifon ,fidit 66.

Tapetfabrikken
Danmarks
smukke lysægte

• TAPETER•

J. Rønne, gudfijem
ved Jantzens Hotel. --- Tlf. 85.

Benmel.
Godt, tørt Benmel et til Salg.
10 Kr. pr. 100 kg.
rødernielefftbriketi, Nyker.
Tlf. 79.

Nyheder i Barnevogne, Kurve.
møbler, Rejs etøj, Rullegardiner,
Markiser DI. rn.

Wolft, Alling..

Resterende Skatter, der ikke er
indbetalt inden denne Maeneds Ildgang- vil blive inddrevet ved Ildp:mtning uden videre Varsel.
Nogweraildet

Rutsker

fill Flytning, saavel indenfor som fra KomAnmeldelsesblanketter

munen, ligger til Afbenyttelse i
Brugsforeningerne og paa Kirke-

Folkeregistret.

Kofoed Mortenaens
Byggeforretning.

Udstilling.

'I !f. 77 og 79.

Olsker Haafitdsskole afh, sin
aal lige Udstilling Søndag d. B. Mai

med et Fotografi af Dem selv l
Fotograf

Kloner, Allinge. Tlf. 4

Kl. 4 i Forsamlingshuset,
Foredrag Kl. 5.
Alle er velkommen,
Bestyrelzeis.

T i ril rul 8h)relifog

leverer de fineste Portrætter.
•••ø•

a. r

Rigtig gode sorterede

Tilbud paa Maling al Butikken
ønskes. Arbejdet ønskes udført
straks etter Pinse.

Spisekartofler
sælges i Sække a 50 kg. og i Smaavægte
billigst I

Luililudds lindeishus
Abe M31.iir8,

Frelsens Hær, Allinge.
Oberstl. og Fru Marpnrg. Brigader ,Socierstrøm og Kepi. Isaak fra
Kbh. leder stort Møde Onsdag d.
2 Maj Kl. 8 Att.
Gratis Entre.
Et Strengemusikkorps medvirker.

Ærter, Vikker, Blandsæd med Ærter,
Vikke-Blandsæd til Grøntfoder og
alle Sorter Roefro af bedste Kvalitet sælges

Nor[hodels Melskis

ø
• Nye hjemkomne

•• Yf at t e .
9

Stort l'dvalg. Riflige Pri,er
Louise Larsen, Allinge.

•

Skal »e fiave en ny Xlædning,
81rrceder X. 9. Viesti i Jfasle.
Stof modtages til Forarbejdning. Oppresning og Reparation udføres
godt og billigt. -- Nogle nye skrædersyede Klædninger sælges billigt.
--—

9714 Rører vi alle til
Yerogfi—Pausen, Jelemensker
Vi har nu et stort og godt
Udvalg i alt, hvad en ung Pige
eller Mand kan ønske sig tor
Sommeren. De kan - i Aar hos os faa virkelige gode Varer til smaa Priser.
Koderne, franske 111dmoussellner til billige Priser.
Moderne Iste K1.8 Habitter,
sidste nye Faconer.
Stort Udvalg!

Strømper, Undertøj, Kjoler
og Forklæder til smaa Priser.
Slips, Sokker, Manchetskjorter og Arbejdstøj.
Stort Udvalg!
Eget 1. Kis Herreskrædderi.
En Habit renses og presses og
bliver som ny for Kr 3,50.

Habitter og Frakker sælges
paa Afbetaling,

NB. Vær sikker paa at De altid hos os faar de bedste Varer til Prisen !

De nye Sommerfrakker
er nu hjemkommet, og Priserne er i Aar meget billigere end i Fjor .
imprægnerede Frakker
fra 21,00.
Sommerfrakker i flere Farver
fra 18,50.
En Del Frakker fra itjor uds. til Spotpris. Korn og se det smukke Udvalg,
Messens Konfektion er kendt for sin gode Pasform.

ri. e, ILT ell tit ^. 1

€513.51 :ffl
ALLINGE — C. Olsen. --- ALLINGE

i Sække er daglig ventende.

Billigste Dagspris

og i større

Partier extra Pris.

Norlhodgis

Chr. Mortensen, Tlf. la. adr. 29.

Ligkister og Ligsenge
altid paa Lager i alle Størrelser,
og forskellig Udstyrelser og Priser.
A ntøn Sumineu Byggeforretning
Telefon Allinge 69.
Indehaver Chr. Sonne.

Damernes Opmærksomhed
henledes paa, at jeg, paa Ina Dage leverer skræddersyede Dragter og Frakker til meget billige Priser.

Chr. Wesths SkreadderforretraIng,
ALI.LNGE

Salater.
granit, italienft, ruartft og eilftejatat.
Mort !!beatg i
Konserves og Frugtaiifter.

Johanne 'ansens
Victualietwretning

• • • • • • •

Muge.

45

Alle Hylder er fulde
af solidt ARBEJDSTØJ. Vi har
Overalls til Bornholms syrerests
Mand og til en 2 Aars Dreng
samt alle Mellemstørrelser.
Vi sælger ikke Udskudsvarer Vort store Salg ogforholdsvis
smaa Omkostningertilladeros
atsælge gode Varer til mindst
mulige Fremstillingspris.
Vi her alt, hvad tænkes kan
Undertøj ug Arbejdstøj,
og vi er belavet paa det sædvanlige store Rykind til Flyttedagen.
Vær sikker paa, at De nok skal
las fuld Valuta tor Pengene. Vi
ved jo, at Pengene er smaa, sat
vi har trykket alle Priser til det
yderste. De skal nok blive tilfreds

•
•

•

i nile, finuttr 9.1lonftre tit billigt 43r
rit rr fine fijeudommet.

•
•

Sag f.
ø
•

X. 49?". Jensen

ø
•

trælles hos P. A. Thornborg, Budhjem, Torsdag den 10. Maj
Kl. 3 6. - llf. Nexø 17.

•

▪I •

•.
•
ø

Manufakturhuset
HASLE

TA PETER

•
•

=N L•99

,em•U■•••••rør

Nye Tapeter.
Største Lager.
Smukkeste Monstre. Laveste Priser.

tiviras Klistermel.

ø

Paplrhandelan
ved Skolen, Allinge.

Soveværelser

Villy Westh.

Lejlighed til Leje

Rutsker

4-- 5 Personers Bil udlejes.

"VI

Gudhjem Sadelmagerog Møbelforretning

Alle indbydes.
Afholdsforeningen.

Hasle Tlf. 116.

da henvend Dem til

Største Udvalg. - Billigste Priser.
Nye Tapeter er hjemkommet
i mange smukke Mønstre.
Rester udsælges til halv Pris.

Rundlege og fælles Kaffebord.

møllen.

lægges -- forlang Tilbud.
Lager af Ligkister og Ligtøj.

Sked deres Ven

Saltkar og Skoldekar anbefales
fil billigste Priser.
Hasle Bodkerforretning,
Tlf. Hasle 105.

Fiona Tapet

Billigste og bedste Tagdækningsmateriale — leveres og oplægges.

Nordlandets Handelshus.

Telefon Hasle Nr. 74.

Ailetesnder,

Nic. Koefoed,
Skrædder- og Herreekviperingsforretning leverer gode Varer til billige Priser. Tlf. Klemens n. 44 x

Gueralls, Jakker, Undertøj.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

'd
r
RrilejUSill]
A be jdsilt]

N N ti af Hr. Lierer
Hansen, Melsted.

med 0

Linoleum- og Parketgulve

•66

A. Lyster

Xeb

Bortsalg

anbefaler prima

ved Havnen, Allinge.

•

Manufakturhuset
HASLE

Lørdag d. 28. ds. Kl. 7,30 inh old„

Conrad Hansen,

•

nyt Patent, praktisk og elegant
Nyhed for Herrer. Fars i

Ro. Ro.

Sisbaza"dsforretntsg

købes bedst hos fbrlirmager

•

Slipset, der ikke krøller,

Aug. Lundgrens

Sonclag d. 29. April Kl. 7,30 arrangerer

gpouslikopvisoillg al ;riller og Pincenez
IlikiNos kendte Oreogeheld

paa

paa enhver Hab it, der sælges
kontant inden 12. Maj.— Vi har
stort Lager i kul. og blu Sergeshabitter, fikse, lyse ontmerhabitter, Avendesyede, med Garanti
for god Pasform — nyeste Facon.
Moderne impr. Herrer ra k k er
flot Udvalg. En Del Mol o rja! ker sælges i disse Dage for
12,85 Herre-Pullovers Ira 4,95.
Vi har Byens største Udvalg i
Hatte, Huer, og Sokker fra 0,55,
og vi vil gerne vise Dem de sidsteblyhederiManchetskjort e r og

Hallo! Hallo!

Sorde og Stole
Tlf. n. 13 L. PIHL Klemensker.

d9 m.

4. • ffi 1 •

I • I I • ■■■

9

ilagt erinfe,
tugtt VaIU, ruget ',Flat ug 4:? tfl4ill.
9fitget ffitniehr'ort,
Itjeututrlanet 2eberpufkj, 9bIlrpelfr,

Zeurie.
elltib !rigt' Harer.

Ho og Havrehalm
billigt til Salg.

3irtliatieforretiiiiigett

Xllinge Yegiveerli

Lindeplads - Unge - Telefon 4.5

Soldaterliv.
- Det kan være udmærket, at
„Skipper' evig og altid prædiker
for os, hvad for et herligt Liv det
er at være Soldat, og at vi har
st mindst lige saa godt som i
det civile Liv. At vi har fuld Kost,
Klæder, Logi og endda 50 øre
om Dagen - og kun 7 Timers
Arbejdsdag! - Men vi tror ham
ikke. Sagen er nemlig den, at vi
fra vi stag op om Morgenen er i
fuld Virksomhed til Klokken bliver ca. 8 om Aftenen. Han regner slet ikke med Rengøring af
Belægningsstuerne, Sengeredning
osv., for ikke at tale om Pudsningen, der aldrig kan blive god
nok. - 1 den saakaldte Hviletid
eller om Aftenen finder man altid
nogle pint Pudsestuerne, der, tilfældigt anbragt paa Borde og
Bænke, sidder og blanker Lædertøj eller boner Livremme, andre
børster Tøj og pudser Tinknapper
med Pudsestaal, og atter andre
staar to og to og trækker Gevær
ud med Viskesnor, Bleer og Olie.
Det gaar muntert til under Sang
og Fløjten. Flere af „Jenserne" er
nogle vittige Hoveder, der underholder Kammeraterne med morsomme Historier, saa man er ved
at gaa til af Latter; ligeledes finder de paa et Utal af Vittigheder,
og det er gerne Befalingsmændene, det gaar ud over.
Kammeratskabet er ellers godt
mellem os, er der endelig en enkelt, som har fanet den Ide, at
han er noget mere end os andre,
og gerne vil spille hoven, saa skal
han snart blive vendt af med det,
han bliver „tippet" hver eneste
Nat. -- Det er noget, der plejer
at hjælpe.
Inden for hver Stue lærer man
selvfølgelig hinanden bedst at
kende; vi kalder hinanden med
Fornavn og har gerne hver et eller andet Kælenavn.
so.
Naar Lørdagsparaden er vel overstaaet, kan de lykkelige, der ikke
er blevet „knaldet" i Ugens Løb,
stikke af paa Orlov; vi Bornholmere, og Jyderne for Resten med,
maa derimod nøjes med at gaa i
Byen, hvor de fleste af os havner paa Soldaterhjemmet. -- Her
gaar saa Aftenen med forskellig
Underholdning.
Tiden løber før man aner det,
Klokken er allerede saa mange,
at vi maa skynde os „hjem". Vi
skulde gerne kunne:. rum, det er
jo Søndag i Morgen, at lægge
vore Bukser til Presning i Sengen
inden der bliver visiteret. - Bukserne kommer ud under Vandhanen, og bliver saa lagt til Rette
under Lagenet. Kroppens Varme
besørger Presningen, det gælder
blot om at lirke sig:forsigtigt ned
i Sengen, at de ikke ',kommer ud
af de rette Folder.
- Søndagen er Soldaternes
Hviledag.
Om Morgenen faar vi Lov til
at sove en Time længere, hvad
selvfølgelig Ingen har noget imod;
saa hules de „nypressede" Bukser frem og vi trækker 1 „Stadsen-. Efter at vi har facet noget
at æde, stiller vi til Søndagsparaden, og naar den er overstaaet,
er vi fri for den Dag; de der vil
stille til Middags. og Aftenspisning, har at møde op til Tiderne,
Resten kan, efter indhentet Tilladelse, blive væk hele Dagen. Fridagen tilbringer hver Mand paa
sin Maade; nogle gear Ture, andre spiller Fodbold paa en Plads
bag Kasernen, og atter andre rører sig kun til det aller nødvendigste. Om Eftermiddagen gaar
dog de flette op paa Torvet tor

at høre Regirnentsmusiken spille
og se paa Folkelivet.
Naar denne Folkeforlystelse r
taget, er der gerne en De; Soldater, der søger hen til Soldaterhjemmet, hvor vi altid er velkomne, og Frk. Jensen faar straks
travlt med at skænke os en udmærket Kop Kaffe ti! 25 Øre med
en af hendes gode hjemmebagte
Basser til. 1- Om Aftenen bydes
her gerne paa Foredrag, Sang og
Musik, Lysbilleder o. a., eller vi
samles til en lille Andagt. -- inden vi bryder op, bænkes Vagten
og vi, der ikke kan naa at rejse
hjem paa Orlov, ved et fælles
Kaffebord.
Der bliver i det hele taget gjort
meget, for at Soldaterne skal føle
sig hjemme her.
- - -- Vi har nu ligget inde i godt 2
Maaneder, og er blevet fortrolige
med Soldaterlivet; de gamle Soldater har ikke mere at skulde
have sagt overfor os, deres Overlegenhed eau Grund af deres Viden og Erfaringer kommer dem
ikke til Nytte mere. - Vi ryster
heller ikke mere i Bukserne fordi
en Befalingsmand ser paa os; men
tager det hele med den største Ro
og pjækker den, hvor vi kan komme til del.
Vi har efterhaanden overtaget
alle Vagterne fra det gamle Mandskab, og den Dag kommer hurtigt, da det skal hjemsendes. -Skønt vi efterhaanden lever os
ind i Forholdene paa Kasernen,
er det alligevel med en vis Følelse af Hjemve, at vi ser de gamle
Basser" aflevere Klunset. for senere at gaa rundt og promenere
i det civile Tøj, kun ventende paa
en sidste Præsentation for Kaptejnen, før de stikker af hjem. I vore Tanker ser vi selv den Dag
for os, da vi lystrer Kommandoen
for sidste Gang: „Som civil træd af!"
-- -Hver tiende Dag er det Lønningsdag. Den Dag ser alle Soldater hen imod med største Forventning, thi der er stadig kronisk
Pengemangel i en Soldaterpung.
De sidste Dage er det særlig galt,
overalt hører man: „Aa, lad mig
stoppe Piben!" eller „klan mig en
10-øre til en Kop Kaffe!" -- Nede
i „Tutten' er der ikke megen Forretning, kun de, der faer Forsyninger hjemmefra, er faste Kimder. Men disse undgaar heller
ikke talrige Forespørgsler om at
laane Penge ud; dog gør de klogt
i at lade være, thi det er altid
vanskeligt at faa Pengene ind
igen.

Villaved oliemaling
i

„Hallelyst", Allinge.

Allinge Slureri
Opttendningehraende altid paa
Lager, billige Priser.
Geert Hannen.
Tlf. 29.

ha ikke over heil eller bod
Køb Deres Forbrug af
Sodavand fra
Mineralvandsfabriken

BORNHOIIM
Telefon 25

ligte (iliette
Rottem
IS Stk. 2,25.
Maagen, dansk tO
2.00,
Absalon,
10 Florme
- pr. Stk, 8 øm
Barbermaskiner i ston Udvalg.
Slibemaskine ,læels'. Strygeremme
Lommeknive. Sakse.
Tandbørster og Neglebørster
Friserkamme. Lommekamme.
Elfenben - V■ litetkamme.
Badesvampe. Vaaketvampe.

og

kg. Daaser føres i 20 forskellige Kulører, og kun i absolut
prima Kvaliteter, som De altid vil have den største Fordel af at
benytte. da Malingen heade bliver blank og er s;idstserk. - Desuden
fører jeg terre Malerfarver i alle Kulører og udrører dem gerne
for Kunderne. - Olierevet Illyhvidt.TItaidavidl og Zlists hvidt
i 5 kg og 21/4 kg Spande og 1 kg. Daaser.
Hvid Japan Emitilleialk i 1.4. 1 2 og 1', k6 Daaser.
Kulørte Japan-Emalllelnkker i alle Kulorer føres i smaa Ds.
Større Danser skaffes paa Bestilling.
udrøres i Vand og anvendes indendørs i Stedet for LimFreskolit ferve eller Kalk. Er let at udrøre. nem at peestryge,
og føres i
kg Pakker i 22 fo-skellige Kulører.
Møbellak, Vogntak, Baadetak, Ovnlak og Hattelak i alle Kulører.
Bedste Malerfernis, Tørrelse, Terpentin, Lim, isl. Mos, Sandpapir.
Prima Broneer.
Sølv-, Kobber- og grøn. Bromsetinktur
Største Udvalg i ]talerpedaler.
Aguarelpensler, Lakpensler, Broncepensler

-

:Telefon 72,

Tavle....v.1 lupe. Gummisvampe.

Vaskeskind. Haarnet.
Tandcreme i alle gangbare Mærker.
Arnisan- og Parbacreme.

.7. 2. Larsen, 'Ellinge

5. 2. Larsen, Allinge.
Gyldig fra 1. Maj.

Størite ettner n icerbige Slitrbulutier
•

Køreplan.

1
og ?Irbejb4loi faml }Irisha onteri f an
°mark 04 3dIrtr fra 3,25 5,(0.
rima Von Wtolifinbbenilaber og fon?. nubre 21r btitrabentlaber. "trøjer. VIn•
fer og :?fiorter - 11nbrrbellithing i 11lb og Virrotufb til ooDite og %ru
fflrltiffinerr ene SterSiiinerr elur SOlsal. Ilir ‘11 '?1r- br. jOr til bifligfte 131.4.
tstItIti !tøffe kredit« os florrte 11Deaht 1 /filo lagr os Western.

k)ttilSeii

?litinge.

itanneeAlfinge Jernbane.
,4444.1NIRDA4JE.
Remise H.-mandrig.

11"trn
i re
1 1Rem-isne
lit n

Klemensker Cementstøber'. - Til. Kl. n. U.
Tagsten, fl. og holl. Model, røde, sorte, graa, leloakrør, Drænrør,
Brondrør. I x 1 m, 20 Dæksler, Mursten, Kr. 30 pr. 1000, fremsi.
ved Maskinhlanding og -Stampning, mange Anbef. fra Forbrugere. -', 8 " til Ajlebeholdere, runde og lirk. Blokke
Bygningsklokke, 4
samt Loftsblokke, bedste og billigste Tag, leveres med færdig Armering.
Vandtrug, Stakit- og Hegnstotter, Fliser, 12" x 12
24 " x 24 ",
Fortovskantsten samt alle andre Cementvarer efter Bestilling. Lager
af glasl, Ror, Krybber og Svinetrug, Tagvinduer, Glastagsten.
Forlang Tilbud. - Varerne leveres overalt.

De Merterende
anmodes helligst om at indsende vort Tilgodehavende for Annoncer
paa tilsendte Indbetalingskort, Postkonto Nr. 14146, hvilket er den
billigste og bekvemmeste Maade. Alle Indbetalingskortets 3 Dele maa
være udfyldte ved Indbetalingen, men Deres Postbad vil være Dem
behjælpelig hermed og modtage Belobet - 5 Øre i Porto mod Kvittering paa Postbeviset.

Trin
ennbeig

7,45 12,55 16,15 19,26
8,00 13,05 10,30 19,40
8,10 13,16 1(1,40 19,50
8,24 13,29 16,54 20,04
8,36 13,41 17,0#1 20,16
8,44 13,49 17,14 20,24

s.5i; 13,55 17,20 20,3o

Sandvig---1Ftenne ff.
')

Selibeig
vulings

9,25 14,10 17,55 20,50
9,30 14,15 18,00 20,55
9,38 14,23 18,08 21,03
9,50 14,35 18,20 21,15

Okserne 10,04 14,49 18.34 21,29
10,14 14.59 18,44 21,39
9Inter
`)l ønne es. 10,30 15,15 19,00 21,55
'} !Peber fur fra 27. 3uni til 27.
Mugne (beger ind).
NON, OG HELLIGDAGE.
Remme H.-Sandvig.
Write D. 7,45 12,50 16,25 19,25

)tofer
R:ismens
Zrin
Miner
Sairbeig

8,00 13,04 16,39 19,39
8,08 13,13 16,48 19,48
8.21 13,20 17,01 20,01
S,32 13,37 17.1e 20,12
8,40 13,45 17,20 20,20
8,45 13,50 17,25 20,25

Sandvig Hanne H.
:..--eithaif;
9,00 14,05 17,50 20,50

Gulv-Fernis.
Ærede Husmødre!
Hvis De s il have pæne Gulve, bør De købe Gulvferr.la
ham J. B. Larmen, Allinge.
Det er altid den bedste -

eltliese
Tin
91a
glemme

9,05 14,10 17,55 20,55
9,13 14,18 18,03 21,03
9,24 14,29 13.14 21,15
9,37 14.42 18,27 21,29

911fler
ghtitte

9,46 14,51 18,36 21,39

D. 10,00 15,05 18,50 21,55

-

tørrer hurtigt, klæber ikke; men bliver blank og smuk. Sælges
i 4 1i og '/, kg Dunke og los Vægt.
Gals-lak giver et meget haardt Overtræk.
lirunollne, lys og mørk, til Oppudsning af alle Slags lakerede Møbler.
Lignid Veneer gør polerede Møbler blanke.

Almindingen Gudhjem armee
Jernbane.

5. B. Larsen, Allinge.

Henne Almindingen Gudhjem

Tele fon 12.

Køreplan
IiitNEDA4,1E

31onne U, 7,55 13,10 16,35 20,00

92ere

7,55 13,10

20,00

11fflj11111111111~1~1~10100~1111

8,43 13,58 17,21 20,48
?lalitiebn
Yllurinbingen 8,53 14,08 17,31 20,58
Ufterotarie 9,13 14,28 17,51 21,18
9,21 14.36 17,59 21.26
i.ftatar4
9,33 14,48 18,10 21,38
(9ubbjent

M"

Gudhjem Almindingen Hanne

98.

Kranse og Dekorationer forsendes overalt.
Fra Planteskolen anbefales Frugt.
treer. - Buske, Boner m. ris. Haveanlæg udtures. Tlf. Sandvig a og 47.
H. Kr. Kofod.

.nar6er6lade.

(havn
svage
som
skannu til
hvor
kan i
m.
ærme
vandler". I

„NORDBORNHOLM«

Man læser
altid en god Annonce
Og en god Plakat Den
gode Annonce giver
de bedste Heaultuter I
,,Plordhornholm",
og den gode Plakat

fems bedst 1 Bladets
Bogtrykkeri.- Vi besvarer gerne enhver
Foresporgsei. - -

„N

Der
hvor
Amer
mem'
kants
der d
æbler
Regn.
funds
- se
til Va

7.50 13,00 16.25 19,50
qlubbielfi
7,59 13,10 16,35 20,00
Cliertara
Chermatit 8,08 13,19 16,44 20,09
YtImitibingen 8,27 13.38 17.04 20,28
%tir trbe 8,39 13,50 17,16 20,40
9.25 14,40 18.05 21,30
91rse
%lime e,. 9,25 14,40 18,00 21,30
') euter fmt fra 27. Niti til 27.
Yineult (begge
NON. og HELLIGDAGE
Renate Almind silen Gudhjem

elvene D.
91rse

7,55 0,25 13,00 20,00
7,55 0.25 13,00 20,00

8,43 1,08 13,48 20,49
Walitirbt)
VII ininDiageir 8,53 1,18 13,58 20,59
eflermatie 9,12 1,36 14,17 21,18
9.20 1,44 14.25 21,26
eftrrlat4
9,30 1,54 14,35 21,36
Olubbjent

Sandvig

Gudhjem Almindingen Hanne

Forretnings konvolutter

7,50 10,2G 12,55 19,50
Olubsjent
7,59 10,29 13,05 20,00
illudere
Ceerinnrit 8,08 10,37 13,13 20,10
Yllniiiibingre 8,27 10.54 13,32 20,28
%lettest) 8,38 11,04 13,43 20.40
9,25 it,b0 14,3o 21,30
9trFu
91stilie fj. 9,25 11,50 14,30 21,35

Et Parti gode
sælges med Firma for kun 10 Kr.
pr. Mille.
Allinge Bogtrykkert.

