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O Hjerte, skønner du
paa din Lykke,
saa smyk din Længsel
med Gryets Smykke.
Du vandt den Viden
i rundne Tider,
at Vaaren inart
dig af Hænde glider
Saa vælg den Tro i de lyse Dage,
at det der randt
vender rigt tilbage.

-

Den 8. Maj er det Hundredaars-Dagen for den schweiziske
Filantrop Dunants Fødsel. Han er Skaberen af Verdensinstitutionen
'Det Røde Kors, som han i Oktober 1863 fik gennemført paa en
Konference i Geneve. Den fandt meget hurtigt stor Tilslutning i alle
Lande, medens Dunants Navn gik i Glemmebogen Først mange Aar
senere blev han draget frem af Glemselen og da Nobeis Fredspræmie første Gang blev uddelt, fik han Halvdelen af Prisen tildelt. Du
nant døde i 1919 den 30. Oktober. Vi bringer ovenfor et Billede fra
Dansk Røde Kors Virksomheden, taget fra en øvelse, hvor Røde
Kors-Soldater behandler en Saaret og giver ham den første Medicin.

hundrede. Valther Raleig rejste
paa den Tid dernede, og saa vidt
man kan skønne, er det hans RejDu hører Brus
sefælle
Thomas Herriott, der 1585
under Himlens Fæste:
ja, ogsaa dig vil Miraklet gæste. eller 86 bragte den til Irland, men
samtidig maa den ogsaa være
Bered dig ydmygt
paa det, der kommer, kommet til Spanien, for herfra er
som Jorden venter
den blevet udbredt til Italien og
den store Sommer
Belgien 1587. Der er saaledes lidt
med Sus i Korn
over Danmarks Sletter Usikkerhed angaaende dens første
Optræden, mærkeligt nok, men
og blege Stjerner i lyse Nætter.
det har vist sig, at det samme
Chr. Stub-Jørgensen,
er Tilfældet for mange andre Kulturplanters Vedkommende.
Man skulde tro, at et saadant
værdifuldt Næringsmiddel vilde
blive modtaget med Begejstring,
— o -men det var langt Fra Tilfældet;
Af S. E. S.
man stillede sig uhyre skeptisk
Kartofler. — Ja, hvad kan der til det, som Folk i Almindelighed
siges om dem. Man spiser dem; gør overfor naget nyt. De ejende er en væsentlig Bestanddel af - dommelige Knolde var i lang Tid
vores Hovedrnaaltid, ja, mange nærmest en Raritet paa Fyrsterer tilbøjelig til at mene, at Mid- nes Bord; Frederik den store
dagen har været lidt sløj, naar kendte dem, og Ludvig den XVI
der ingen Kartofler har været paa interesserede sig for dem. Han
Bordet. Men derfra og til at tæn- overlod en økonom Parmentier
ke paa, at man ikke altid har et Stykke Jord, for at han kunde
haft dem, er der et langt Spring; dyrke dem og udbrede Kendskavi har dem og spiser dem, og bet til dem. Prisen var meget lav,
det er lige saa selvfølgeligt, som men der var ingen, der vilde køat Julen skal fejres med et Jule- be dem, og selv da man tilbød
træ. Og dog er det ikke saa for- Folk dem gratis, udeblev den store
færdelig mange Aar siden, de var Efterspørgsel. Men Parmentier gav
ganske ukendte. -- Lad os engang ikke op, men viste endogaaa, at
se-lidt paa deres Historie.
han sad inde med ikke saa lidt
Vi skal til Sydamerika for at Menneskekundskab. En skønne
finde Kartoffelplanten vildtvoksen- Dag lod han Markerne indhegne
de; Peru og Chile er dens Hjem- og forbød Folk at færdes der og
land, og den er endnu i vore røre Kartoflerne og lod dem beDage et Hovedernæringsmiddel vogte om Dagen, men ikke om
for Højfjeldets Indianere, som her- Natten; dette havde til Følge, at
af fremstiller det saakaldte chuno der hver Nat blev stjaalet i lange
ved først at lade Kartoflerne fry- Baner, det hjalp selvfølgelig nose og derefter knuse dem til en get, men egentlig Kartoffelavl kan
Slags Mel, som tørres i Solen og man i Frankrig først tale ore efsiden kan opbevares i lang Tid. ter 1769; i det Aar optraadte der
Fra denne Verdensdel er den ble- Misvækst i Landet. Og det fremvet ført til Europa i det 16. Aar- skyndede Dyrkilingtn.

Af Kartoflens Saga.

Fredag den 4. Ma

En Hundredeaarsmindiedag for Røde Kors.

I VaIborgsnatten,
mens Flammer flakker
og hilser Brande
paa fjaerne Bakker,
mens Duggen driver
saa klatrat ad Jorden,
højt oppe jager
et Tog mod Norden
og over slumrende Agre klinger
den brede Rytme
af Vaarens Vinger.
Saa kniipspændt drømmer
nu Skovens Kviste
om skønt i Majvind
og Sol at briste.
Og under Himlen,
hvis blege Rande
strør Stjernesølv
i de mørke Vande,
der slumrer Jorden
i Omrids vage,
beredt til Sol og til skønne Dage.

Fdganr I ro. 3500 Eksem, orer
til alle Olien' I Altlage-filandvig.
Lluditidrrn. Outerlorn. Himle
Olnker. Rnt■ ker. firtog Klernen•.

Kartoflernee i n d førtes til Danmark
1719. Det var fordrevne Hugenotter, der havde ført den med sig;
men ogsaa herhjemme varede det
længe, inden den slog an, skønt
der blev agiteret kraftigt for den,
især af Præsterne, og udgivet
adskillige Smaaskrifter om den
som blev uddelt gratis. Det, der
gav Stødet til Dyrkning i større
Maalestok, var Forbudet mod Indførsel af Kornbrændevin, der korn
i 1816, idet man saa tyede til
Kartoflerne som et brugbart og
billigt Materiale. Nu udgør Kartoflerne jo en væsentlig Del af
Markafgrøden. For Danmarks Vedkommende er Forholdet omtrent
saaledes, at for hver 100 Td. Ld.
Sæd er der 4,7 Tdr. Land med
Kartofler; for Norge er det tilsvarende Tal 21, for Tyskland 44,
og i det østlige Nordamerika er
det endogaaa paa sine Steder over
50. Der findes nu over 1000 Varieteter, hvad der i Praksis vil
sige, at man næsten altid kan
finde en Sort, der er egnet netop
for den Jordbund, der er til Disposition.
I Kartoflernes Historie vil der
begribeligvis ogsaa være et Kapitel om dens Sygdomme. Planten
er et levende Væsen som vi selv,
og Sygdommen er hver Mands
Herre; de kan- være mere eller
mindre ondartede; værst er det
selvfølgelig — for en Plante med
en saa stor Udbredelse og saa
stor Betydning som Fødemiddel,
naar de optræder epidemisk, men
af saadanne har vi desværre et
Par Eksempler. Der er deri berygtede Kartoffelbille. Det er en
Bladbille, der oprindelig levede
i Kotorado paa en anden Plante
af Natskyggefamilien, men som
pludselig i 1860 kastede sig over
Kartoffelmarkerne, aad Toppene,

Annoncer og lokalt Stof mas være indleveret I
seneal 2 Dage fur Bladet udgaar.

og som Følge deraf hindrede
Knoldene i at komme til Udvikling; den bredte sig i de følgende
Aar over hele Amerika og naaede
Atlanterhavskysten, og i 1877 dukkede den op i Europa i Saksen.
Heldigvis havde Regeringen øjet
aabent for, hvor katastrofalt det
kunde blive, hvis deri tik Lejlighed til at brede sig, og den gjorde
alt for at hindre det; om de angrebne Marker blev der gravet
Grøfter, hvis Sider blev smurt
med Benzol, Toppene blev afbrændt
og Jorden grundigt gennemgravet,
hvorved Æg, Larver og Pupper
blev tilintetgjort; takket være disse
kraftige Foranstaltninger lykkedes
det at begrænse og praktisk talt
udrydde Billerne. En anden Sygdom, der har ødelagt mange Kartofler, og som endnu er ret almindelig, er Kartoffelskimmelen, en
Bladskimmelsvamp, der snylter i
og paa Planten, saa den sygner
hen. En voldsom Epidemi hærgede hele Europa i 1845, og siden
har den optraadt med skiftende
Styrke. i 1879 gik Halvdelen af
Danmarks Høst tabt paa denne
Maade. Sygdommen er vanskelig
at bekæmpe; nogle Sorter, f. Eks.
Magnum bonum, er mere modstandsdygtige end andre, og ad
denne Vej, ved Udvælgelse af
saadanne Varieteter, kan man vel
efterhaanden komme den til Livs,
af andre Sygdomme er Knoldforraadnelse, der skyldes en Smørsyrebakterie og Sortbenssyge, der
ogsaa skyldes Bakterier, ret hyppige, men dog af mindre Betydning
Navnet „Kartoffel" er en Forvanskning af det tidligere Tartuffel, der var dannet af tartufolo,
det italienske Ord for Trøfler. Det
norske Navn Potet (engelsk potato) er en Forvanskning af Batat;
man har altsaa oprindelig troet,
at det var Rodfrugter; Knolden
er ja imidlertid en Stængeldannelse, thi den bærer Blade — de
saakaldte øjne —, hvad en Rod
aldrig gør. Tyskerne og Franskmændene kalder dem Jordæbler
(Erdapfel—pomme de terre). Ordet Kartoffel er, synes det mig,
ikke fri for at have en komisk Biklang, hvad der vel skyldes, at
det ofte er blevet brugt i hamrende
eller humoristisk Betydning. Vi
kender Udtrykkene Kartoffeltyskere om nogle Folk, der nedsatte
sig paa Heden 1760 og gav sig
af med Kartoffelavl, og Kartoffelkrigen om den saakaldte bajerske
Arvefolgekrig 1778, hvor al den
Skade, der skete, var ødelæggelsen af nogle Kartoffelmarker; vi
kender Udtrykket; „Han er en
køn Kartoffel", eller det endnu
mere komiske: ,Kartøffel". „At
have ondt i Knolden", er sikkert
et Udtryk, der skyldes Sammenligning mellem en Kartoffel og det
menneskelige Hoved.
Angaaende den forskellige Udnyttelse al Kartoflen, behøver jeg

1928

ikke at sige stort; dens rigelige
Indhold af Kulhydrater (ca. 21
pct.) betinger dens mangfoldige
Anvendelse. Jeg vil blot nævne,
at raa Kartofler er ret rige pas
C-Vitamin (Mangel pari dette Stof
fremkalder Skørbug), men det
ødelægges ved Kogning. Det fortælle% at Mandskabet pari en norsk
Skude fik Skørbrug, og Skipperen
havde ikke andre Midler til Raadighed end raa Kartofler; men
det vidste han, at han ikke kunde
fas Besætningen tit at spise godvilligt; han hængte derfor Sækken
op paa et lettilgængeligt Sted og
forbød Folkene at tage af den;
de stjal selvfølgelig som Ravne,
men da det vilde blive opdaget,
hvis de kogte dem, maatte de
spise dem raa, og_ Mandskabet
fik ikke Skørbrug Resten af Rejsen.

Danmarks llehlorlfinds Farer

1 Dag fylder Folketingsmand,
Dr. phil. Axel Dam 60 Aar. Han
er født paa Bornholm, hvor han
har virket i mange Aar som Lærer, indtil han i 1899 blev Lærer
ved den højere Undervisning i
København og ved Statens Lærerhøjskole. Han har skrevet en Række pædagogiske og filosofiske Arbejder og er i Rigsdagen Fører
for Danmarks Retsstatsforbund.

Nu er os Vaaren lys og huld,
og Dagen gaar i Drømme —.
Om Natten spejles Maanens Guld
i Pigeøjne ømme Det er et Foraars-Sværmeri,
i Strand og Skov,
ved Mark og Sti —.
Ja, Maanen staar
bag Nattens Sky.
En tyst Fatamorgana-By.
Nu er os Tiden mild og god.
Hver Blomst i Svøbet blunder.
Hvert bange Hjerte fatter Mod .
oplever Livets Under
Et Kys, et vaarligt Sværmeri,
idet du vandrer dem forbi - ,
To elskende i Nattens Ly
har drømt sig bort
i Maanens By —.
Emil Bonnelyeke.

▪

Hvor er Arbejdsglæden
bleven af?
—o Pens. Lærer P rim d ah I
skriver i Skive Venstreblad;
. . . Jeg har oplevet den Tid,
da Mads Hansen kunde synge,
saa det gav Genlyd i vore Hjerter..
„Jeg fedtes op ved Fuglesang,
at den jeg lærte lidt;
jeg synger, navr jeg foler Prang,
al flyve let og frit
jeg synger bag ved Ploven
og under Leers Klang,
sats Bakkerne og Skove"
gi'r Genlyd af min Sang"
ja, det var en Opgangstid foldet danske Folkeliv og Mtmighedsliv, der voksede ud af den
vindtørre Rationalisme. Da aahnede den danske Højskole sine
Døre paa vid Gab for dansk Ung.
dom, og dansk Folkeliv blev talt
og sunget i dem der; da vaagnede Menighedssangen med Grundtvig som Forsanger ved sine Salmer; ja, de kom til at runge i
de mange Kirkehuse log gav Sjælefred og Fryd. Da var der Vækst
og Grode ikke alene paa Bundens
Ager, men ogsaa i Bondens Hjem,
timeligt og aandeligt.
Jeg har bogstavelig talt oplevet
ovenstaaende Vers af Mads Hansen. Vi sang bag ved Ploven, men
ingensinde højere og friskere end
um Høsten under Leernes Klang,
tig naar Solen gik ned i Vest bag
Skybjerget, og Leerne var lagt til
Side, da vi begyndte med at sætte
Negene i Rader; da var det især,
at Skoven og Bakkerne gav Genlyd af vor Sang. Vi sang; vor
Nabo sang; det var som Luften
fyldtes af 'vor Sang, ja lod indtil Kl. 10-1 I. Her skal det siges,
det var mest Elskovssange; men
ingen havde lært os bedre Sange.
Skolen havde ikke lært os at synge,
og Sangbøger var der faa eller
ingen af. Tiltrods for den sene
Aften var vi igen paa Pletten Kl.
4 om Morgenen, og med Riven
i Haand gik det atter ud ad Marken til for at samle Rivningen sammen indtil Raderne, saa Vipperne
ikke skulde kafes og trampes ned
af Vognen ug Hestene, 'rear Raderne skulde køres ind.
Naar saa Kornet var tørt op
ad Formiddagen, saa gik det atter løs med Sang og Leers Klang;
hvor vi kappedes med vore Nalker om at faa ophøstet, at ikke
„Hestdrengen" skulde komme og
tilbyde sin Hjælp; ja, da var der
Arbejdsglædel Ingen tænkte paa
det strenge Arbejde eller Lønnen
derfor, men paa, at Arbejdet skulde
gøres og gøres godt, saa vi selv
var glade derved, den lige Fure
og jævne Bund, de korte og jævne Stubbe, saa Nabokarlene ikke
skulde komme og pege Fingre ad
vort Arbejde. Saa sang vi igen
med Mads Hansen:
,,Og naar jeg er af Arbejd træt,
og Dagen er forbi,
min Aand er frisk, mit Sind er /et,
og jeg er glad og fri;
og jeg vil ikke bylte
med nogen Mand paa Jord,
og jeg vil ikke flytte
fra denne Plet i Nord "
Saa har jeg ogsaa oplevet ug
set, at Arbejderne fik bedre „Kaar";
men Gud bedre det, hvor blev
Arbejdsglæden af? Jeg har ogsaa
været med der, hvor man gik
glad hjem med de 35 Øre i Lommen for at have tærsket to Traver Korn om Dagen. Det var Trællekaar. Men bedre Kaar fik man
ikke, da Misundelsens og Tvedragtens Aand blev sat til Højbords
med bedre Kaar. Og hvor. er Arbejdssangen blevet af? Man hører den aldrig! Misundelsen og
Tvedragtsaanden har taget, den,
og Samfundsaanden gik med; de
mange tænkte kun paa at mele
deres egen Kage. Har en Del af
vot'e Redaktører ikke en stor Skyld

i Samfundssplider, dels ved den
Sæd, der sans i Bladene, dels
ved den altfor ensidige Kritik for
ikke at tale om den fæle Kløs- politik, nogle Blade fører. Dis
Arbejde skal nok døde baade Glæde og Sang. Det er ikke underligt, at Sangen forstummer i el
saadant Samfund,

Hvad Folk forlanger
paa Apoteket.
Der er just tidkommel en llog:
„Folkenavne og andre, særlig æl.
dre danske Betegnelser paa Lægemidler" af Paul 1-lauberg. Det
angives i Fortalen til Bogen, at
den er beregnet til Brug ved den
daglige Ekspedition paa Apotekerne. Bogen er løvrigt en alfabetisk
Fortegnelse over mere end 4000
Medikamenter, nye og gamle, som
hver især er at fan paa ethvert
Apotek den Dag i Dag.
Det virker temmelig forvirrende
at gennemse denne Fortegnelse,
Side op og Side ned, skriver Kreds
lægeingerslev, Sakskøbing, i „Tidsskrift for Dansk Røde Kors".
Der er først en Del Midler, som
er opkaldt efter Personer, saaledes
efter historiske eller bibelske Personer, f. Eks.. Judaspulver, Kong
Frodes The, Kong Valdemars Draahi r, Kristi Kerne, Napoleonsdraaber, Set. Johannes Olie, Tycho
Brahes Draaber.
En Del fornemme'Personer har
givet Raad imod Sygdom overfor
Tjenerskabet eller andre, som har
været under deres Indflydelse,
hvorfor man har. Baronessens
Smørelse, Frederik den Sjettes
Brystdraaber, Generalens øienvand. Kammerherre Benzons Hefteplaster, Kronprinsens Draaber.
Nogle faa Præster har været
virksomme, saa man har:
Pastor Nosters Pak, Provst Møllers Ormethe, Provst Rathløvs
Salve,
En meget stor Rolle med Hensyn til gamle Midler spiller Kvaksalverne og de kloge Koner. Hertil slutter sig en Del andre Personel. (særlig Haandværkere), der
næppe har dyrket Kvaksalveriet
som Levevej, men blot paa enkelte Omraader givet gode Raad
mod Sygdom eller Tilskadekomst,
hvorfor man f. Eks. har: Frederik Smeds brune Salve, Slagter
Olsens Gigtsmørelse, Bager Petersens Plaster, Skomagerdraaber,
Skorstensfejerens Salve, Skræderolie, Tommermandsolie, orbechs
Plaster.
Mange Medikamenter har vejle
dende Navne, saa at man af Navnet kan se, naar de skal anvendes. Der er Gigtdraaber, Skæverolie, Skørbrugsdraaber, Sundhedsdraaber for Brystet, Svindsotdraaber.
Og der er Midler overfor enkelte Sygdomsytringer som: Barnebags Drøssepulver, Eddersalve,
Gammelbensskade Plaster, Gulsotdraaber, Høreolie, Oreliørelsesdraaber.
En Del besynderlige gamle Midler er bestemt til Anvendelse overfor Sygdomsfølelsen og bliver besynderligt nok — brugt endnu
i vore oplyste Tider. Der er: Forsigtighedspulver, Forsk rækkelsesdraaber, Hjertensfrydolie, Kærlighedspiilver, Mathedspulver, Rolighedsdraaber, Reesonlig Fordelingspulver, Skrækpulver.
Lige saa besynderligt er ilet, at
der endnu er Folk, som kommer
hen paa Apoteket og faar udleveret de gamle Midler med helt eventyrlige Navne, saasom de kraftige
Tryllemidler: Atlemandsharnisk,
Ceprianrod, Enhjørningsrod, For-

tryllelsesueler, Strrkernands Urt,
Tolv Mands Styrke Draaber, Vildmandsspiritus.
Herhen hører ogsaa en Del Midler, der har saadanne, sikkert forsætligt komiske Betegnelser som:
idiotpulver, Slemme Drenge, Slimdom, Teologisk Salve. lifardrengspulver.
Nogle af Midlerne i denne Gruppe hviler paa gammel Overtro eller hedensk Religion, f. Eks.: Bjergmandstro Rod, Fandens Øjesten,
Guddomsdraabes, Guds Mirakel
Salve, Himmerigsplaster, Livsensrod, Naadesolie.
Og nogle af disse Midler gor
et ejendommeligt Indtryk ved deres højst besynderlige Navne: Esben Asben, Grine ved Dag, Hak
og Tak, Hjip Hjap, 011e polte,
Put i Bug, Ratsi akrabi Strandstikkepulver.
Helt pudsigt er de forvekslede
eller inisforstaaede Navne. Det
kan være saadanne fejlagtigt opfattede Person navne surl: klasemanna The (St. (Jermain The),
Lovises Tællebalsani (Lokatell umbalsam), Peter Nielsens Draaber
(Pimpinelledraaber),
Rysmanns
laraaber (Roamarindraaber), Theo
dor Bendix Draaber (Tinctura benzoes Draaber).
Det kan ogsaa være almindelige
Fejltagelser, som vel hyppigst er
frem komne ved, at tiørn eller t ung.
hørige Personer har hørt fejl. Af
denne Slags Navne er der en
nomadelig Mængde, f. Eks.: Anretningspil ler (Bra n d retspiller), Fi nansrod (Gentianrod), Flygtendes
Element (flygtigt Linelitent), Gravsut (Kreosot), Koinsillekomsalle
(Basi I licu mssalve) K rigerrod (Kreosot), Kulsort paa Rødt (kulsort
Baryt), Magnetsten (Magnesia),
Midsommerolie (Sesamolie), Moskov (Moskus), Pærebalsam (Perubalsam), Signetsthe (Sen nesthe),
Troldkvinderod .(Taraxakumrod),'
Naar ulan ser hen over en saadan Række folkelige Betegnelser
p,ga Midler, der bliver brugt ved
Sygdom eller Tilskadekomst, saa
kan man vel tænke sig, at adskillige af disse Betegnelser jævnlig
maa give det yngre Personale paa
et Apotek berettiget Anledning til
en sund og forfriskende Latter,
naar blot Kunderne ikke ser det.
Selv i Hovedstaden og i de store
Provinsbyer kommer Folk paa
Apoteket og faar udleveret saadanne Midler, saa at mart næsten
maa føle sig hensat til hin fjerne
Fortid, da Apotekeren havde sin
Vii ksomhed i en skummel og støvet 13od, hvor der under Loftet
hang en udstoppet Krokodille eller Skildpadde.

Yra 21,ge til 2(ge.
0Dommen i Retssagen, der af
Byraadamedleni Emil Holm var anlagt mod Borgerforeningens Formand, Hr. Prml. C. E. Koefod,
faldt i Gaar. Borgerforeningens
Formand idømtes en Bade paa
100 Kr. samt 200 Kr, i Sagsomkostninger. Borgerforeningen har
gennem dens-Sagfører forlangt Afskrift af Dommen, da den vil overveje Muligheden af en Appel til
Landsretten.
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•■••••••■•=....-1.1.•■
•••

Stnntreli.
et ingen •inul out, at Stab.
beten er en Mane, lom fan opflag al'Der

Karl Munk. 11/32.

Nye Tapeter paa Lager til
billigere og dyrere Priser.
Et Parti Ruter sælges særlig billigt,
FIF- Bedre Tapeter efter prøve
fra fineste Fabrik exp. oirgaaende.
Prima Kvaliteter i Viegpap.

liaffilleffii~1.11.0.~1111

, En 17-18 Ram Pige
kan tan Plads

Bo Afholdshotel,

EraL

Pige
kan fan Plads hos
?4. Nygaard, Dahlia)
pr. Gudhjem.
Tlf. 68 x.
En nylig konfirmeret

Dreng'
kan faa Plads I. Mal

Hyldfganrd, lintnker.
••■•■■■•••• ■•••■•■-••••■■•.«.■
............ffiffi•■■■■•

En 14-15 Aars Dreng
kan faa Plads til I. Maj
fhv. Smed P. Pedersen, Allinge

En yngre Karl
Dreng kan faa Plads
Boadegaard, Rutsker.

eller stor

En yngre paalidelig

Kari,
der vil køre Mælk og ellers hjælpe
til ined alt forefaldende, kan faa
Plads paa
Hat legatard. Tlf. Rutsker. 5,

kali faa Plads hos
Slagter ii.ofned. K lrmensker.

Allinge Bogtrykkeri.
Telefon 74

En Medhjælper

Ved Allinge-Sandvig Alholtidorenings Foredrag- bortgaves SøgræsSvkin ven 1`r. [15, kan afhentes
hos j. Johansen. Allinge.

kan faa Plads straks hos
Fodermester 0. Rangen,
Splitsgaard.

in og mine Forældres hjerteligste Tak for udvist Opmærksomhed ved min Kon tinuation.
Charles Hansen, Sandvig.

antages straks

M

ik for Opmærksomheden ved
min Konfirmation.

T

William Larsen, Allinge.

T

ak til alle, som viste os Deltagelse ved vor Moder f rina
Ka roline Hammers Begravelse
Børnene

•
•• Damefrakker, Kjoler
•
•
•
•
•
•
•
•
▪
•
•
▪
•
•
•
••
▪
•
•
•
•
•

•
•

•

TIE. Rutsker 75

Neis Grise
til Salg hos Martin Mogensen,
Bøgeskoven, Rø Tb. Gru". 97 u

Gode Pattegrise til Salg
tittuseget:trd. Rutsker.

4 og 5 Ugers Grise
og en Sø til Fedning er til Salg
Vextre Stenbygausrd, Rø

4 Ugers Grise

En Lødeko

Manufakturhuset

•
•

•

RASLE

•
•

•
•

Stikker Hansen,

•

4t

••

Smedelærling

th
(Bomuldskjoler fra 323) plisserede i
Nederdele, Jumpers, Veste og •
Pjækkerter, Kirk]. og Forklæder, • samt en Lodskvie el til Salg paa
elegante f landsker og Florstrom- •
Spa311ingegaard. Tlf. Rø 47.
per i Modefarver fra 1;
48, bom• •
uldsstreimper fra 0.69, Underkjo- •
•
ler, fikse kulørte Macotrajer 0,98. •
En ung sund
Macobenklreder 1,i8.
•
•
i
Stort udsøgt Lager og gennem1-8C7aE31.16t.<7.,
fort billige Priser.
•
er til Salg
•
Vi henleder Damernes Opmærk- •
Ll. Damvaegaard, Klemensker.
sonihea paa vart nye Leger af •
Sommerkjolesiolfer og Bomulds- •
•
løj. Der er el Væld at smukke •
Farver og smagfulde Ministre, og •
vore Priser er, med et stort Salg i
for eje, sat saa lave, el ingen, •
absolut ingen kan snely,- de Sam" • eller .ilitIkeko er til Salg
•
lue Varer hllllEere
.Joh. ilaaseb,
•
•
Nørrekrak, Rutsker
•
•

•

Biografen'
forevise' paa Søndag en rask Cowboyfilm .1 drønende Galop' med
Tom Tyler og Barbara Start- i
Hovedrollerne. — Som Extranummer: „Chaplin paa Brøndkur'

ni. 42.

En Dreng eller Karl

liurtignte Levering

Telefon 74

Hasle
Bog- og Papirhandel

Tirsdag den 8. Maj tan fags
friskbrændt Kalle.

Tjørn
afbrændes paa Dalegaards Grund
i Olsker d. 5. Maj elle- en af de
efterfølgende Dage.

Knapstropper Hingst
(3 Aar) staar til Afbenyttelse paa
Eatrugeanird.
Samme Sted er .tudeæg til
Salg. (Store Ænder),

i=eti. g-e, ENE, 1$"
af præmierede japanske Silkehøns
til Salg a 20 ah e.
Samme Sted er en god Læsljedervogn billigt til Salg.
Christian Jensen, .Lynghøj«
Klemens St.

1■■••••■■•1••.1w-••■•••■•••••

, N ar
a De skal avertere, benyt de

I „Nordbornholm""

Andeæg
kan taras paa

Dalegnard,

Olsker,

▪

&krimier M ll c h, ilrige,
anbefaler sig med
alt tila 'mesterarbejde, Samvittighedsfuld Udførelse.
Rul I egardl tier til Fabrikspris.
Elegant i ndramning af Billeder.
Gsrdinsteruger og Nprilo
i alle Størrelser.
Uligt» paa Lager.

•
•••
••

•
Skum vi holder !neger billige
Priser, tilbyder vi son, Reklame

:
•

10 pCt.

•
•

paa en hver Habit, der sælges
kontant inden 12 Maj.- Vi ror •
stort Lager i kul. og hlaa SergesS.
Habitter. fikse, lyse Sommerha- •
bitter, svendesyede, med Garanti •
• fur god Pasform - nyeste Piwori.
Moderne impr. herrefrakker
i flot Udvalg, En Del Mot o rja k ker sælges i disse Dage for
i2,85 Herre-Pullovers fra 4,95.
V4 har Hvens storsle Udvalg i
Hane, Huer, og Sokker fra 0,5,5,
og vi vil gerne vise Dem de sidste N■ Meder iMan h et skjo rt e r og
Slipset. der ikke krøller,
nyt Patent, praktisk og elegant
Nyhed for Herrer. Fans

•

Sillaved eliemating

•
•••
.•
••
•
•
•
•

•
•
•
•

Manufakturhuset

Kofoed Mortenmene
Bygg, eforretniri“.

9iced ,̀Deres Ven

Freskol

Sterete Udvalg 1 Raierpensier.

Aquardpensler, Lakpensler, Bruncepensler.

et Fotografi af Dem selv'
Fotograf
Klaner. Allinge. Tlf. 4
leverer de fineste Portrætter.
med

Tilbud pin Maling af Butikken

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

Chr. Wesths Skraedderforretning,

alatcv.
Rronir,

lit'vein i
lionaerve• ug Fruglqatter.

ALLINGE

'11r.

,Load gem fotografere
bos P. An.Ker Poulsen.
.1j31aber up i3ifur feemtnItse
up

lapierea

Alle Hylder er fulde

Kvist, Gudhjem

kan levere Dem Ariøejlitej, Undertøj, Sukker lancheteklerter og alipe in. m., til smaa Priser. Mange smukke Mønstre I Bom uldstøjer. Alt i Kolonial. Køb hos mig og De vil blive tilfreds.

Klemensker Skotøjsforretning

orriarreljer

Zr1.17ilit

anbefaler Udsalget af godt og moderne Dame- Herre- og Børnesko.
Skotøj, Træskostøvler og Træhundestøvler.
Reparationer udføres smukt og solidt.
Ah til billige Priser.

Benmel.
Godt, tort Benmel er til Salg.
10 Kr. pr. 100 kg.

Tit. n. 47

. A. MUNCH.

Tlf. n. 47

Manufakturhuset

rodermetsfahrlken, Nyker.

Tlf. 79.

Poul Marckmann
gode Polyphon-Grankraofoner og Plader.
Mange gode Nyheder.
Aflæg vor moderne

Modesalon

et Besøg!
Der finder De det største Lager.
Fikseste Hatte. Billigste Priser.
Thora Potersen,

er nu paa Lager i stort og smukt Udvalg.
Uldmertsaeline, kun i prima heluldne, franske Kvaliteter, er
paa Lager i ca. 80 forskellige smukke Mønstre med
og uden Bort.
Itomuldsmouaseline i lyse og mørke Mønstre pr. in 1,00. 1,25.
Vaskesilkestoffer i mægtigt Udvalg, elegante Mønstre. Et
Parti med Bort 125 cm. brede sælges fra pr. ni 2,50.
Ensfarvet, kulørt Shantung i smukke Farver, 85 cm. bredt,
pr. ni 1,75. Naturfarvet Shantung, pr. til 3,00 --- 4,75.
Tricotine, lys og vaskeægte, i nemet og stribel samt ensfarvet til Kjoler, Manchetskjorter, Drengebluser og Pyjamas fra pr. m 2,15-2,75,
Bomuldscrepe I nye gode Mønstre fra 80 øre pr. ni.
Ulderene, god Kvalitet, flotte Monstre pr, in 2,50.
Kulurt mønstret Voile i mange fikse Nyheder.

TapetfabrIkken
Danmarks
smukke b, sægle

1111

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

J. ft. Rønne, gudfijem
ved blitzens Hotel, --- Tlf. 85.

Briller og ?incenez
Løbes bedst hos Uhrmager
Conrad Hansen.
ved Havnen, Allinge.

N ic. K oefoed

9

Gør t Besøg
i Underlegne/1es Sadelinaguiforresiiiiig,
hvor De vil finde air i Seløluj, (tilt

Hag. Itygefekke

NorrIsildsal vl; Viesult Planeg, t#ilhi e.

Jeg undertegnede anbefaler min

Smedeforretning
til de ærede Landbrugere.
1. Klat Hestebeslag. Alt Smedearbejde udtores hurtigt og solidt
Telefon Rutsker 75.

E. Mogensens Wied].

Xø6 altid Deres briller

!.. .2E 1 j~ur.qGx isin °def. rre ttiinL

Telefon Hasle 1111.

Krervemeb:

udiores

H. P. KOFOE.D
111 halo

Gudhjem Møbelforretning
anbelalei alle Slags Mol der.
Lager al Ligkister og Ligtøj.
A LUND.
[ludhjem.
Tlf, 40.

HASLE
ONSDAG d. 9, Maj afholder
14..F. U.K. Udsalg i Zoar
Kl. 4 aabnes Udsalget.
Kl. a taler Past. Petersen f. All.
Alle er hjertelig velkomne.
Gaver modtages med Tak.

Y rev

vor hjemmelavede

Fars, Medisterpølse
og Paalæg,
lir Varerne garanteres 101.1
altid friske, da de opbevares i
moderne, elektrisk Køleanlæg.

A. Lyster
Telefon Hasle Nr. 74.

01134 In Ngu Bryffirt
Taffeled oase FI , ' a 1. 1d :\11/ill'
'lur Anker.
Sodavand.

Hvidtøl

Anton barsen, Gudhjem.

EopiSpisg-q8iellekutofigi
er til Salg

s Fodermeeter kan lait Plads
Jen% Vevith, Risbygaard.

8agf. 3f. N. Jensen
træffes hos P. A. Thornberg, Gudhjem, Torsdag den 10. Maj
Kl. 3 - 6. -- Tii, Nexø 17.

og Tjæring udlires
og billigt
0 Some, ved Nordbult
Tlf. Klemens n. 7
kan 1 em nes
NB. Nogle Tdl. Reds!. numkee
til Lugning.

"r
e■N
H
- lo

Offentligt Bal
afholdes i Klemene Kro 1.andag
d. 6. Maj Kl. 7.
STORT MUSIKORKI SITR.
Alle er velkomne!

1110~111~1~11N1

Hasle
Vogn-&Karosserifabrik
anbefaler sig med alt til
Smede., Karetmager- og Karosserifaget henhørende.
I ny 3.stedetPowlyvogn pasCiummi
1 brugt 2-sædet do. saa god som ny
I ny 2 Hestes Fastvogn staar
billig til Salg eller Bytte.
1 brugt 15 Tands Fjederhavre .
1 -- 5 -- Kultivator
Orig. Prange Plove med og uden
Patentskær. Reservedele paa Lager.
Alle Slags Avlaredakaber
sælges;billigt

Aug.& V. /Inde rsen T11.45
Ligister og Ligsenge

NB. Vogugummi omlægges billigt.
Leveres paa ca. 1/1Dag ved
Bestilling. Tørre Askeplanker
kan tages i Bytte.

altid paa Lager i alle Størrelser,
og forskellig Udstyrelser og Priser.
A n4 uld ROUM» Byggeforretning
Telefon Allinge 69.
Indehaver Chr. Sonne.

9101•8•1,41111,09•• •
•
•

Mogt Zriure,

Viografen,

niflet Vafa, røgt 'Ilal 013 beileriff.

Søndag del 6. Maj fil 8

illunet lffinaiehruft,
lijeatirielnorI ileurraoffel,
tange.
tilfil> !riffs 'Varer

93ictualteforretniugeu
Lindeplads - Allinge - Telefon 45

TA PETER
I

1J1011[il I!!

bilslør nildi,

fti er limle hitinfourinet.

si.-\oønnbet.

Sillher Hansen,

Nøjagtig lidmaaling med nyt anskaffet Stiginatometer.
Briller efter Lagerecepter expederes. - Billige Priserl

Skrædder- og Herreekviperingsfor
._ retning leverer gode Varer til bil
lige Priser. Tlf. Klemens n. 44 x

'ru. Ilt

HASLE

Nyhederne i Vaskestoffer

Hasle, sælger de anerkendte,

Xøb

45

Vi hat
af solidt tikiiEJDS I
Overalls til Bornholms svaroste
Mand og til en 2 Aars Dreng samt alle Melleinstorrelser.
Vi sælger ikke Udskudsvarer.
Vort store Salg og forholdsvis
smaa Omkostninger tillader os
at sælge gode Vare r til mindst
mulige Fremstillingspris.
Vi har alt, hvad lenkes kan
Undertøj og Arbejdsiiij•
og vi er belavet paa det s:edv au
lige store Rykind til hyttedagen
Vær sikker paa, at De nok skal
saa fuld Valuta for Pengene. Vi
ved jo, at Pengene er smaa, saa
vi har trykket alle Priser til det
yderst.: De skal nok blive tilfreds

stort og smukt Udvalg til billige Poser

H.

ansens

rret niuK

Vic..1411t41

•
Tlf. 71. - E. JOHANSEN, Re.
Tlf. 71.
A asto.l.ty parat 1011, Stencil', Olie, Liumml.
eade‘tation.

Hedvig Marckmann,

d

Johanne

Cykler og Cyklede!~

Til Foraarssæsonen

Tlf. Basle On

Tegll lirllgirrning

.•••••••••11,011111 ønskes.
,ntskes udluft
111 strak:, rire.. Pinse.
alley,yrt•
•
••
•
e Tlf n 13 1. PIHL Klemens. •

i stort Udvalg anbefales de ærede Forbrugere
til rimelige Priser. Gør Deres Indkøb hos deri
lokale Forhandler, der faas den bedste Garanti

althetales

Medlemmerne erindres om, at
S:;gesedler titan afhentes for 1~ft
smige . jfr. Vedtægters 4%, t e,
Kontingentet tnt& indbetales i
Henhold til Vedtægtens § 11, 2 d,
Indlæggelse paa Selehus for
Kassens Regning kan 'kke finde
Sted før Kaution er udstedt al
Formanden eller af et 1:(styrelsesmedlem.
Illeaty røber.

Lila«

•

.9ame- oq 2ernefiatte

Ostrrlars3audhrent
Syscø•kasse.

.9. 2. Larsen, Allinge. • Ligkister

,tele fon 12.

•
•

HASLE

Billig:te og, hed•ste Taizdækning-z.
materiale - leveres og oplægges.
Linoleum- og Parketgulve
lægges - forlang Tilbud.
Lager af Ligkister og Ligtøj.

i
kg. Daaser fores i 20 forskellige Kulorer, og kun i absolut
pers...
[Ismer, som De altid ► il have den storsle hu del af
henytt..!, la Malingen haade bliver blank og er slidstærk. - Desuden
forer jeg tørre Mnlerfari'er i alle Kulører og udrurer dem gerne
for Kunderne. - Olierevet III y hvidt. TI tank vidt og Zinkhvidt
5 kg og 2' . kg Spande og I kg. Daaser.
Hvid Japan-Ernallielnk i
og
Daaser.
KulnrteJninan-Emailieløtkker i alle Kulører fores i stnaa
Større Daaser skaffes paa Bestilling.
udrøres i Vand og anvendes indendørs i Stedet for Lim
1 % farve eller Kalk. --- Er let a t udrøre, nem at paastrvge,
og Føres i
kg Pakker i 22 forskellige Kulører,
Muhellak, Vognlak, Baadclak, Ovnlak og Hattelak i alle Kulorer
Bedste Malerfernis, Tørrelse, Terpentin, Lim, isl. Mos, Sandpapi,
Prima lironeer. Guld-, Sølv-, Kobber- og grøn. Broncetinktur

•

••
•

Asbest-Bolgeplader

•
• Nye hjemkomne
•

• Xatte.

Stort Udvalg. Billige Priser
Louise Larsen, Allinge.
:
•

I draftellde Mol].
Spæne+ :ede Cowboy I
i b Akte

in kvikt'.
• •••
69,69•111,
1. nejlighed
i. Sandv g til Leje (stor Have)
Anvises at Fotograf H. C. Lund,
Allinge.

Vore Gardiner
korinter direkte fra Fabriken.
,rfor er Priserne saa smaa.

Ro.
FRELSENS HÆR akholder
Fornarefest
i Bendisens Sal Lørdag d. 5. Mat
XI. 8 Aften.
Entre 35 Øre.

Olsker
FRELSENS HÆR afholder
Foraarafeat
i Forsamlingshuset Tirsdag d. 8.
Maj Kl. 8 Atten.
Entre 35 ore.

Ho og

Havrehalm

billigt til Salg.

Yegituprk

I kis De synes, et Ures Gerdi;,e1- ikke kan stag for Kritik,
nav Pinsesolen skinner, saa tad
os uden Købetvang forevis. Dem
oil pragtfulde Udvalg i hvide,
kulørte, tærnede og stribede Clar•
lirer i.,ed og uden Bort. Yderst
bihike Pi;,er. Gardinprøver udlaa res gerne. - En Del Gardinres er til Spotprise.
Le/lighedskøb:
Et Parti extra svar M E D I U 51
• salges for kun 73 gro pr. rn

Manufakturhuset
HASLE
1•••••

•
•
•
•
•

•

•
•

•

•
•
•

•

•

•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kløver=t-lo
er til Salg hos
Skovfoged Lærkseen, Ru.
Til. Gudhjem 20 x.

Soldaterliv.
-0En Nat vaagner jeg op ved et
frygteligt Spektakel. En Underkorporal farer fra Seng til Seng, raaber og skriger: „Op, opl Der stilles feltmæssigt nede i (barden om
fem Minutter!' Jeg gnider øjnene, endnu kun
halvvaagen og kan ikke forstaa,
hvad al den Ballade skal til. Enkelte paa Stuen er allerede i
Færd med at klæde -sig paa; men
det falder mig ikke ind at staa op,
fordi en Underkorporal maaske
har et eller andet for, og jeg er
ved at lægge mig til Rette igen, da
_Primus" stikker Hovedet ind af
Døren, sendende mig et gennemborende Blik, - - „Naa, se saa
at komme op der!"
- Det er noget der hjælper,
ham har vi Respekt for, og spilvaagen springer jeg ud af Sengen.
- Nu gælder det om at faa Tøjet paa i en Fart, og medens Sergenter, Kornetter og Korporaler
løber fra Stue til Stue, raabende
og inandende: „Er I ikke færdige endnu, det er da S
til
Tid, inde paa de andre Stuer er
de færdige for længe siden!" osv.,
pakker vi Tornystre og faar hængt
det hele paa os. Paa Vejen gennem Gangen, hvor Geværerne hænger paa Væggene, snapper vi Kanonen, og saa afsted ned i Gaarden.
Næppe er den sidste Mand kommet, førend vi bliver rettede ind
og talt op, og ,,Primus" fortæller,
at han er fuldt ud tilfreds, da der
kun er gaaet IS Minutter fra han
alarmerede til vi alle stod i Gaarden. - Derefter giver han Ordre
til Befalingsmændene at undersøge,
om vi nu ogsaa har alt med, hvad
vi skal have. - Det har vi selvfølgelig ikke; hvem tænker vel paa
at lægge Olie, Viskesnor eller Spisegrejer i Tornystret, naar det skal
gaa i en saadan Fart, det er bare
at faa proppet nogle Klude i. En
hel Del Syndere, deriblandt ogsaa
jeg, bliver derfor trukket frem for
Premierløjtnanten. - Den er ikke
gunstig. ,Primus" er ikke til at
spøge med, og det er ikke godt at
vide, hvad han nu kan finde paa.
Vi slipper dog med en ordentlig
Overhaling. „... Hvad i hede H
bilder 1 jer ind, jeg skal nok for
Fremtiden tage mig af jer Opdragelse." - og saa fremdeles.
Saa rykker vi ud. Der er ingen
Kommandoraah, alt skal gaa stille
og tyst for sig. - Delingsføreren
hvisker sine Ordrer til den nærmeste Rekrut, han lader dem gaa
videre til sin Sidekammerat, og
der gaar en Hvisken ned gennem
Kolonnerne, til hver enkelt Mand
har faaet at vide, hvad han skal.
Vi faar nogle Feltøvelser ind
over Markerne, og skønt det er
nederdrægtig koldt i den klamme
Nattetaage, er det i Grunden meget morsomt; Disciplinen er ikke
nem at holde, og dækket af Mørket finder vi paa alle mulige Tossestreger. - Efter endt øvelse gaar
det atter hjemad, i Kasernegaarden
træder vi af, og nu er det om hurtigst muligt at faa alt hængt paa
Plads og komme i Seng. - Da
den helt overraskende Alarmering
er drøftet, og der er blevet Ro
paa Stuerne, falder vi i Søvn, for
atter at blive purrede et Par Timer
efter. - ingen kan fortænke os
i, at vi er søvnige hele Dagen.
I Dag er vi ude paa Eksercerpladsen; det er herligt Vejr - Solen skinner og det er ganske stilk.
Fra en Gaard i Nærheden høres
et Par Stære fløjte, og højt over
vore Hoveder synger en Lærke de tror vist, det er Sommer! Det

erc ligesom det indvirker paa de
Overordnede, de er i hvert Fale
i udmærket Humor alle sammen.
Kompagniet e. delt i Troppe
paa 8 Mand, og hver Trop har
sin Befalingsmand, som indøver
Mandskabet. - Et Sted kaster de
med Haandbomber og -Granater,
et andet Sted uddannes der Geværgranaderer, og man kan følge
Granaterne med Øjnene paa deres
over 200 m lange Bane gennem
Luften. Saa høres nogle vilde Hyl,
og man vender sig uvilkaarligt om:
de kommer nede fra nogle Grusgrave, hvor der Oves Nærangreb.
Man ser hele Troppen i vildeste
Hurtigløb med Bajonetterne paa
storme frem, for med.vilde Hurraraab at indtage den indbildte, fjendtlige Skanse eller Skyttegrav. - De
ser helt uimodstaaelige ud, som
de der kommer farende. Jeg er selv i en Trop, hvor der
aves Magasin- og Hurtigskydning
med Geværerne; vi har den „morsomme" Sergent til Kommanderende, hos ham bliver vi ikke overanstrengt. 1 Pauserne river han
han den ene Vittighed af sig efter
den anden, og han finder paa det
utroligste. - Da der kommer en
Flyver lige hen over os, kommanderer han os alle ned paa Ryggen,
lader os ,,rette ind" (hvilket ikke
er helt nemt!) for derpaa at præsentere Gevær. - Saa kommanderer han ,Gevær ved Fod"! og
„Ror"! og giver sig til at fortælle
en Historie. Det nytter ikke, at jeg
paa Troppens Vegne beder om vi
ikke hellere maa ligge „Ret', han smiler bare, Længe varer det
dog ikke, før nogle begynder at
sænke Benene; men nu bliver der
fløjtet til Omskiftning, og vi marscherer i Enkelkolonne hen til en
anden Befalingsmand og tager fat
paa en anden øvelse. Til Slut samles alle Troppene
til en rask lille Fremrykning ud
over Terrainet. (Det skal da kunne
ses paa os, at vi har været i Felten!) - Et Sted maa vi over et
Vandløb for at komme videre; det
er saa bredt, at vi uvilkaarllgt stopper op; der kommanderes imidlertid „AvanceC" saa over maa vi.
Jeg løber et Par Meter til Siden,
hvor der er lidt smallere, og springer over; de andre følger efter.
Sergenten vil imidlertid vise sig
ved at springe over det brede Sted;
men Ak og Ve, han forfejler Springet og plumper i med et mægtigt
Sprøjt til stor Moro for os alle.
- Saa naar vi .Fjendens Stillinger'
og stormer med vilde Hurraraab.
98.

Se her!
Skiller Deres Radio ikke Stationerne ad, saa lad det ombygge
og det vil blive meget kraftigere
og skille Stationerne fuldstændig.
Apparater repareres.
Nye Apparater, 4 Lampers, med
Tilbehør og Højtaler, nyeste Konstruktion, meget kraftig. og skiller Stationerne fuldstændig, 225
Kr. Apparatet demonstreres her
eller i Deres Hjem, naar som helst,

L. Carlsen,
Klemensker St.

Telef. ndr. 20.

„Hallelysta, Allinge.

Kranse og Dekorationer forsen-

des overalt.
Stedmoderplanter. Begonier
og Gladioluaknolde samt Fra

• nbefales.

TIf . Sandvig 6 og .17.
Ø. Kr. Kofod.

gal

ikke over Åen eller Vand

Køb Deres Forbrug af
Sodavand fra
Mineraivandsfabriken
BORNHOLM

Sandvig

Telefon 25

Ajletønder,
saltkar og Skoldekar anbefales
til billigste Priser.

til de rigtige Prisel i

Hasle Bodkerforretning,
Tlf. Hasle 105.

Overalls, Jakker, Undertøj.
Alle raar en god Expedition i

Allinge

Nreri

Nordlandets Handelshus.

Opt/endningabriende altid paa

Klemensker Cementstøberi. - Til. Kl. n. 77.

Et Parti gode

Tagsten, ft. og holl. Model, røde, sorte. graa, Kloakror, Drænrør,
Brøndrør, 1 x 1 m, 20 Dæksler, Mursten Kr. 30 pr. 1000, fremst.
ved Maskinblanding og -Stampning, mange Anbef. fra Forbrugere. Bygningsblokke, 4 - , 6
8" til Ajlebeholdere, runde og firk. Blokke
samt Loftsblokke, bedste og billigste Tag, leveres med færdig Armering.
Vandtrug, Stakit- og Hegnstøtter, Fliser, 12 " x 12 ', 24 " x 24 ",
Fortavskantsten samt alle andre Cementvarer efter Bestilling. Lager
af glass. Rør, Krybber og Svinetrug, Tagvinduer, Glastagsten.
Forlang Tilbud. - Varerne leveres overalt.

Lager, billige Priser.
TH. 29.
Geert Hams«.

Forretningskommlutler
sælges med Firma for kun 10 Kr.
pr. Mille.
Allinge Bogtrykkeri.
•

Gyldig fra 1. Maj.

Køreplan.
Xye, flotte gferrefikedninger

nonne-Allinge Jernbane.
SØGNEDAGE.
Ban« H.--14aadvig.

Nye moderne Sontmerfrakkor, prima Stof og
liclforelse, sælges til f,Irllavsende lave Priser.

Nordlandes J(andels/ius

91eunt

7.45 12,50 16,15 19,26
8,00 13,05 16,30 19,40
8,10 13,15 16,40 19,50
8,24 13,29 16,54 20,04
8,36 13,41 17,06 20,16
8,44 13,49 17,14 20,24
8,50 13,55 17,20 20,30

Mern
Sti enene

Øa

Gør altid Deres indkøb
af Lommeuhre, Armbaandsuhre, Stueuhre, Vækkeuhre, Briller, Pincenez, Barometre, Therrnometre samt Guld-, Sølv-, Plet, Nikkelvarer I

?min
VI(Iiiiar
Santinin

Sandvig-- Ramme II.

EMIL VESTH,s Uhr- ta Guldsmedeforretning
Hasle Tlf. 116.

Reparationer og Gravering udføres.

De -'1)2r7ter, eride
anmodes høfligst om at indsende vort Tilgodehavende for Annancor
paa tilsendte Indbetalingskort, Postkonlo Nr. 14146, hvilket er den
billigste og bekvemmeste Maade. Alle Indbetalingskortels 3 Dele maa
være udfyldte ved Indbetalingen, men Deres Postbud vil være Dem
behjælpelig hermed og modtage Beløbet 1- 5 Ore i Porto mod Kvittering paa Postbeviset.

Nye Uldmousseliner.
Mange' smukke, klædelige Mønstre.
Moderne, prima KJOLESTOFFER.

19)--->

4( f`,(,,(

Se Vinduerne!

Nyheder i stort og alsidigt Udvalg.
Vi foreviser gerne alle de nye Varer.

Nordlandets Handelshus.

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
91ø
St em ena 10,04 14,49 18.34 21,29
10,14 14,59 18,44 21,39
9igier
%Jane 45. 10,30 15,15 19,00 21,55
*) røber tun fra 27, guni tit 27.
1111i,juft (begge inel).
eBoubuig
?Miner
Tein

SON. OG HELLIGDAGE.
Henne H.-Sandvig.

'Nonne b,
Nier
Stleinew3
91d
Tein
?Illitine
ennbuift

Sandvig Rønne H.

Satthig
%Iling
Tein
Ffla
SI lenicar
9-tufa
fitoune

:tutte Vafter af frrbige alrealtutger
,c"f,t1fer [ru 3,25 5,00. og 21cbeibetai joint prima nmertranRe Oucrall
13iiino blaa Whilifinecheutlaber ag farfl. mibrc Virbeitlbrittlaber, Trøjer, 8211ufer og eqorter. - lIsibrrbeflabning i Ufo ug 1t1timutb tit roline ag >Barn
1/3rftiffinnet
RIn-bnitigr efter Vadi. I he Ri, VIrbeiN til bi riblfte
?Mia bølle fiealliet og midte fin n otat 'Eritataric
fireirreUr og
1 (11:1>;11
Sii°11

r[

eti5

k) 4115 C

?lliiiige.

m.
ærme
va ndler".1

Man læser
altid en god Annonce
og en god Plakat. Den
god e Annonce giver
de bedate ReAtillaier
,,Nordburnholm",
og den gode Plakat
faml bedat 1 Bladet‘
Ungtrykkeri. - Vi be.
arer gerne enhver
FOWIBIGPOrg Mle

20,50
20,55
21,03
21,15
21,29
21,39
21,56

Køreplan
Alsnindingen Gudhjem Kunne
Jernba..e•
sOGNEDAGE
Kunne Almindingen Gudhjem

7,55 13,10 16,35 20,00
20,00
7,55 13,10
8,43 13,58 17,21 20,48
Yhdirleblj
Yllminbingn 8,53 14,08 17,31 20,58
ef1.rmarie 9,13 14,28 17,51 21,18
9,21 14.36 17,59 21.26
en, tlals3
9.33 14,48 18,10 21,38
C308biott

„N

„NORDBORNHOLM"

nu til
hvor
kan

9,00 14,05 17,50
9,05 14,10 17,55
9,13 14,18 18,03
9,24 14,29 18,14
9,37 14,42 18,27
9,46 14.51 18,36
10,00 15,05 18,50

8tattne
gtqa

meimal

!havn
svage
som
skan-

7,45 12,50 16,25 19,25
8,00 13,04 16,39 19,39
8,08 13,13 16,48 19,48
8,21 13,26 17,01 20,01
1;,32 13,37 17,12 20,12
8,40 13,45 17,20 20,20
8,45 13,50 17,25 20,25

-

Der
hvor
Amer
menn
kanla
der d
æbler
Regn.
funds
- se

til Va

Gudhjem Almindingen Henne

7,50 3 00 16,25 19,50
Dnertar4
7,59 3,10 16.35 20,00
eftermatie 8,08 3,19 16,44 20,09
Yllutitibingen 8,27 3.38 17,04 20,28
Vlatitlebt)
8,39 3,50 17,15 20,40
9.25 4,40 18,05 21,30
gtr(u
81,0me ,£), 9,25 4,40 18,00 21,30
•) 1h,ber lun fra 27. :Nul tit 27.
YtugujE tbegge

1:1314ielit

GE
2411"=' og HELLIGDA

Bønne Almindingen Gudhjem
7,;:,5 o,25 lux) 20,
91einn:
glqu
7,55 i:;25 13,00 20,00

2'1alit 'di)
8,43
211tniabinnen 8.53
Gltenrtatie 9,12
Zficrlare 9,20
9,30
(41"thions

1 .08 13,48 20,49
1,18 13,58 20,59
1,36 14,17 21,18
26
1 :3
4 4 1 4:235 221
1 :5

Almindingen Hun"

05 itblitent
7,50 10,20 12,55 19,50
firt lar,3
7,59 10,29 13,05 20,00
Znerniarie 8,08 10 37 13,13 20,10
Ilinittbingert 8,27 10.54 13,32 20,28
Mirfeby
8,38 11,04 13,43 20,40
9,25 1 1.50 14.30 21,30
Ølvove ,t) 9,25 11,50 14,30 21,3e

