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tgeblad og  Annoneetidendle 

for Allinge-Sandvig. 

Gudhjem. OsterlatrN. IIaxle 

!)inkor. Itutmker, Ro og  Klemem. 

An«varwhavende 	er: 
Otto Gørnititka. - Telefon 71. 

Trykt I Allinge 1-togtr:.kkeri 
Oplag  en. :151/11 Ekmemplarer 
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efteraar. 

Saa svang sig sidste Gang Trækfugleskaren 
i mørke Buer under hvide Skyer, 
svandt som en Myggesværm, højt himmelfaren, 
mod Dagen, der bag Jordens Runding gryer. 

Og der blev dødsensstille under Lovet, 
som eftertænksomt slipper Blad for Blad; 
de daler nølende ned imod Støvet -
ak, det er tungt at skulle skilles ad. — 

Solsikken dybt sit stærke Hoved sænker, 
dens døde Ansigt dølger Hostens Dis -
og Rosen raadner, før den Duften skænker 
kun fattigt blomstrer nøjsom Gyldenris. 

Nu kysser Sol med blege, kolde Læber 
de visne Blade og det vaade Græs 
imod Alleens sorte Grene klæber 
de hvide Straa fra Høstens høje Læs. 

  

 

fis 

  

Fra Himmelrummet strømmer Mulm og Kulde, 
den tavse Jord har Duft af Død og Grav -
Men hvor er alle Glæder underfulde, 
naar Livet kun har lidt at give af. 

Et Strejf af Sol -- og Blinket af en Stjerne — 
en Rudes Rødme i en natlig Stund 
er som et Hjertens Ord, vi hører gerne, 
er som et Smil om en bedrøvet Mund. 

Tungt ludende — som bøjet Oksenakke -
lig store, trygge Dyr ved Længen staar 
den gule Sommer, gemt i lune Stakke, 

der næsten ganske skjuler Bondens Gaard. 

Vi mindes under Høstens kolde Maane 
dem, der gik foran os mod Gravens Fred, 
de, som er lagt i Muld, og de, som graane, 
men gav os Livet først at glædes ved. 

Svøb om os, Efteraar, Din Dødningkaabe 
og ræk mod os Din klamme Knokkelhaand, 

da er det dobbelt Fryd at tro og haabe 

og løfte over Død og Grav vor Aandl 
Axel Jnel. 
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Alm. Annoncer 10 Øre pr. mm, eftert. Gange 8 ø. 

Jaar det mod 
bedre Jider. 
—o -- 

Det er utvivlsomt, at der er 
Lysninger at spore paa vor øko-
nomiske Himmel. Selv om der 
endnu hist og her er mørke Skyer, 
er der dog ogsaa forskellige Ste-
der klar Himmel at øjne. Arbejds-
løshedstallet er dalet til omkring 
de 35,000. Vel ved vi, at dette 
Tal ikke paa langt nær dækker 
den virkelige Arbejdsløshed, idet 
der kun er Tale om de Arbejdere, 
der modtager Understøttelse af 
Arbejdsløshedskasserne, mens de, 
der har opbrugt al Understøttelse, 
og de arbejdsløse, der ikke er 
Medlemmer af nogen Organisation, 
ikke er medregnet og hvis Tal 
heller ikke kendes. Men til Trods 
derfor er her Tale om en Ned-
gang, der tyder paa bedre Tider. 

Et andet og stort Lyspunkt er 
den gode Høst, der nu er kom-
men saa udmærket i Hus, at og-
saa Kvaliteten er den bedste. Og 
saa godt som alle Vegne fra med-
deles det, at Foldudbyttet er sær-
deles godt. Sammenlignet med i 
Fjor er det en Fornøjelse at fore-
tage Aftærskningen. De Tærsk-
ningsresultater, der allerede fore-
ligger, peger i Retning af et langt 
større Udbytte end de to sidste 

Aars, 
Sammenlignet med Hostresul-

taterne i 1925 og 1921 vil der 
dog ikke med Rette kunne tales 

om en Rekordhøst. 
Statistisk Departement har paa 

Grundlag af de sagkyndiges Ind-
beretning pr. 15. September an-
givet Høsten saaledes: Hvede 101 
Points, Rug 91, Byg 109, Havre 
102, Blandsæd 103 og Bælgsæd 97. 

Tager vi den jydske Landsdel 
for sig, ligger Tallene gennem-
gaaende lidt lavere: Hvede 97, 
Rug 90, Byg 103, Havre 103, 
Blandsæd 103 og Bælgsæd 99 
Points. 

Der var i den kølige Forsom-
mer megen Ængstelse for en lille 
Host; man syntes at overse, at 
der til Trods for en noget lav 
Temperatur dog var meget mere 
Solskin end i Fjor, og vor for-
haa bn ngsfu Ide Udtalelse den Gang 
om, at der endnu kunde blive en 
god og rig Host i Danmark, er 
glædeligvis gaaet i Opfyldelse. 

Det er da ogsaa nemt at hore, 
at Landbefolkningens Syn paa 
Tidsforholdene er præget af et 
langt lysere Syn og er langt mere 
forhaahningsfuldt end i Fjor ved 
samme Tid. 

For alt dette er der jo kun 
Grund til at have et taknemligt 
Sind, 

At Efterkrigstidens Vanskelig- 
heden d' 	langt fra hult er over- 
viiiidar. er vi imidlertid paa en 
særdeles kraftig, og ubehagelig 
Maatle blevet belært 	...ed de 

sidste Dages Bankkrak,. 

For de fleste uindviede kom de 
som mørke Skyer paa en ellers 
nogenlunde klar Himmel. Det er 
aldeles ikke underligt, om Sinde-
ne bliver noget opskræmt, 

Nanr et Pengeinstitut som Tiet-
gens gamle, grundmurede Bank, 
der i en Aarrække havde finan-
sieret og havde til Kundekreds 
mange af vort Lands fineste og 

bedst situerede Virksomheder, kun- 

de komme i saa store Vanskelig-
heder, at den var nødt til at lukke, 
om ikke ekstraordinær Hjælp kun-
de skaffes, da maatte jo alt høre 
op. Og at et Par mindre Banker 
ogsaa blev udsat for Rystelser, 
gjorde ikke Sagen bedre; thi 
Spørgsniaalet maatte jo blive! 
„Hvor mange flere er der mon, 
der med Nød og næppe holder 

Virksomheden gaaender 

Det viser sig altsag, at i den 
stærke Opgangstid med de meget 
rigelige Pengemidler har det kne-
bet selv for meget ansete og kyn-
dige Bankmænd at holde sig den 
Sandhed stærkt og klart for øje, 
at efter en Opgangstid følger al-
tid en Nedgangstid, og af Hensyn 
til den sidste gælder det om i 
Opgangstiden at holde Hovedet 
klart og vise et sundt Omdømme 
parret med megen Forsigtighed. 

Der manglede ikke paa kloge 
og advarende Røster i saa Hen-
seende, men de blev desværre of-
test overdøvet under den vilde 
Spekulations øredøvende faaab. 

Nu har vi i lang Tid været inde 
i en smertelig Opvaagningstid. 

Lad os haabe, at Bunden nu 
er naaet, og at Lyspunkterne paa 
vor økonomiske Himmel ni aa brede 
sig mere og mere, saa det for Al-
vor kan gaa mod bedre Tider. 

(-Husmandshjemmet"). 

9amle,977inder. 
(Fortalt for Børn). 

—o- 

Paa det Sted, hvor nu Byens 
store, lyse, rummelige Ungdoms-
skole ligger, laa i min Barndoms-
tid en interessant gammel Bin-
dingswerksgaard, hvor der dreves 
baade Bageri og Bryggeri, navn-
lig det første. 

Bagermesteren og hans Hustru 
var sjældent arbejdssomme og 
muntre Mennesker. En stor Bør-
neflok fostrede de op, og Byens 
øvrige Børn havde i mange Ret-
ninger et Fristed der. 

Alle Bagerens Børn var ligesom 
Faderen selv gennem-musikalske. 
Om de trakterede noget Slags 
Instrument, skal jeg lade være 
usagt; men at de trallede, fløjtede 
og sang under Arbejdets Gang 
Dagen lang er sikkert nok. 

Saaledes artede Livet sig for 
denne lykkelige Familie en Del 

Aar; men da skete der pludselig 
noget forfærdeligt noget. En sør-
gelig Ulykke indenfor Hjemmets 
fire Vægge kostede deres mindste 
Barn, en 4 - 5 aars Pige Livet. 
Det skete i Løbet af Minutter. At 
det var Forældrenes Hjertebarn, 
behøver jeg næppe fortælle, naar 
jeg har sagt, det var den mindste. 
Hvorledes det gik til, vil jeg ikke 
nævne, skønt jeg ved nøje Besked, 
da min Mor lortalte mig derom 
mange Gange; men det er ikke 
noget at udmale for svage Nerver 

soni Nutidens. 
Denne sørgelige Tildragelse ko-

rnede  som rimeligt var sin dybe, 
sorte Slagskygge ind over Hjem-
met. Der blev saa underlig tyst 
fra den Dag af, og Forældrene 
forvandt det aldrig. 

Et gammelt Ordsprog siger: 
„Tiden læger alle Saar'. 1 Almin-
delighed er der i vore kærnefulde 
danske Ordsprog nedlagt en kort- 

fattet, rammende og dyb Sandhed: 
men det her nævnte Ordsprog vil 
jeg i Forhigaaende gag lidt i Rette 
med Det taler ikke sandt. Vel 
kan Tiden lægge en Skorpe over 
Saaret; men kommer nogen ufor-
varende til at støde til clt•n, blø-
der Saaret op paany, hvilket viser, 
at Tiden ikke har formaaet at læge 
det. 

Nu har jeg kortelig forestillet 
(præsenteret) Hjemmet for jer og 
vil saa fortælle en lille Historie 
derfra: ril Bageriet hørte natur-
ligvis Butik. Denne las ikke ud 
til Gaden; men i en Længe oppe 
i Gaarden, som Skik og Brug ofte 
var i de Tider. 

En Efteraarsaften var der sam-
let en Del Drenge oppe ved det 
store Pæretræ midt i Gaarden, og 
mellem disse vat ogsaa en lille 
Buksemand paa 5-6 Aar. De 
store Knægte blev af Mangel paa 
anden Beskæftigelse enige om at 
narre den lille ind i Butikken og 
købe for 2 øre Petroleum. Han 
fik 2-øren, lukkede Butiksdøren 

op, Klokken ringede pligtskyldigst, 
og lidt efter kom Bagerkonen ind 
i Butikken. Drengen udrettede sit 
Ærinde, og Konen mønstrede ham 
lidt uforstaaende et øjeblik ; men 
saa gik der et muntert Lysskær 
over hendes Ansigt. Hun vendte 
sig om mod Hylderne og tog en 
dejlig stor Snegl, som hun rakte 
den lille med Besked om at spise 
den med det samme, Det lod han 
sig ikke sige 2 Gange, men gna-
skede i sig det bedste, lian for-
stod. 

Mens dette foregik, lavede Ko-
nen et Kræmmerhus, hentede Pe-
troleumsflasken og hældte et Par 
Draaber i Kræmmerhuset, lukkede 
det zirligt til og rakte Drengen 

det. 2-øren klingede lystigt i Bu-
tikssk uffen. 

Alt det var de 12— 13aars Vidne 
til gennem Butiksruden. 

Ja, Enden paa Historien følger 
af sig selv. Alle sjokkede slukø-
rede ned over Gaardspladsen og 
ud gennem Porten. Kun den lille 
dansede glad hjem til sin Mor. 

Fra dette Bagerhjem udgik en 
Søn, hvis Navn i mange Aar var 
paa alles Læber. Han var kendt 
af alle Danske og langt udenfor 
Danmarks Grænser. Alle Born-
holmere var stolte af ham, og 
især hans Bysbørn, 

Hvis 1 kan komme i Tanker 

om lians Navn, skal jeg maaske 
fortælle jer en lille Historie igen 
en anden Gang. 	

H. P. Koetoed. 

Regnbuen. 

Den er Hindens Portal 
og dens Glans er kun kort, 

hastigt blegner den luftige Bue, 
staar den skønnest i Glød, 

ulmer Farverne bort, 
som et Drømmesyn 

slukkes dens Lue. 
Mage auffuzeyer. 
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Tit 5-lytte dag en. 9 

anbefaler vi os med et stort Udvalg 
	 • 

i færdigsyet Dame- og Herretøj. 

Alt i 
Damelingeri 

meget billigt. 

Heluldne Damekjolor 	fra 10,50 
Fikse Damefrakker 	fra 18,50 
Strikkede, uldne Golfveste 	5,50 
Jumpers til alle Priser. 
Strømper 
	

fra 0,52 

Gode Herrehabitter 
Moderne, lyn gfa ryet 
Manchetskjorter 
Arhejsskjorter 
Sokker 

38,00 
Ulsters 	35,00 

fra 3,50 
fra 3,25 
fra 059 

Se 
vore 

Vinduer. 

Messens sne-Vidsalg 
C. Olsen. 

Allinge-Sandvig Gymnastikforening 
afholder paa Christensens Sal, Lørdag d. 3, Søndag d. 4 Novbr. 

stor 	ilfidf 111. Tombola 
Lordag aahnes Kl. 7 Aften. 

Søndag aabnes Kl. 4 Eftm. Fra 4.30 Aften offentligt Bal. 

I Salen forefindes 50 og 25 øres Tom' )la samt mange store 
værdifulde Gevinster. Nummerbord, Fiskedam, Konditori, forskellige 
underholdende Spil etc. 

Koncert begge Dage. 

Paa Entrebilletten, 35 Ore, medfl. et  Nr., hvorpaa kan vindes 
en af 3 Genstande. — En Del al Gevinsterne er udstillet hos M. C, 
Fund fra den 27. ds. 

NB. Søndag Eftermiddag bliver der Fodboldkamp mellem Viking I., 
Allinge f. Kl. 1,30 paa Banen. 	 KommIteen. 
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Største Udvalg. 
Bedsfe Kvellifeier. 

Billige Priser. 

MdgfijiIlduNordsUds. 
VICTOR PLANCK 

Teit5 	ALLINGE 	Telt 5 

Yra 2/ge til 2(ge. 
-- 

Basar i klinge* 
Som det vil erindres afholdt 

Allinge-Sandv. Gymnastikforening 
en stor Basar i Fjor for at skaffe 

Midler til Kub al et At eal ovenfor 
Gasværket, der særlig egnede sig 
som Fodboldbane. 

Banen er nu planeret og ind-
hegnet, der er anskaffet Maalsten-
ter, Fod boldrekvisitter ni. ng; 
men skont der er gjort et stort 
gratis Arbejde, har Udgifterne væ-
ret større end beregnet. Den ener-
giske Bestyrelse giver dog ikke 
op, men vil forsøge at appellere 
til Offentligheden gennem Afhol-
delse af en ny Basar Lørdag og 
Søndag (den 3. og 4. November) 
for paa den Mande at skaffe Dæk-
ning fur en Del al Udgifterne. 

Basaren gav i Nettooverskud 
ca. 1000 Kr. Købesummen for det 
godt 2 Tdr. Lel. store Areal var 
ca. 3000 Kr. med en kontant Ud-
betaling af 1000 Kr. Det Onn aade, 
der ligger udenfor den afstukne 
Bane, er delt i Smaaparceller og 
udlejet til Kolonihaver, hvortil 
Foreningens Medlemmer har For-
lejeret. Indtægten heraf er tilstræk-
kelig til Forrentning af Restbelø-
bet. Alligevel er Foreningens De-
ficit ca. 400 Kr. Det er dette Be-
løb, Bestyrelsen søger at faa ud 
af Verden paa en smertefri Maa-
de, nemlig ved Afholdelse af en 
Basar. 

Den Interesse Byens Borgere 
har vist Gymnastikforeningen, bl. 
a. ved at overvære de faa Kampe, 
der forsøgsvis er blevet spillet 
paa denne, giver Haab om, at 
der ogsaa vil blive fuldt Hus, og 
vil Byens Forretningsdrivende og 
andre bidrage med et eller andet 
som Gave til Bortlodning ved Tom-
bolaen, er Formaalet med disse 
Linier naaet. 

Telefon 101 er som sædvanlig 
ude og modtager og afhenter alt, 
hvad der tnaatte tilbyde sig. 

Paa Forhaand Takl 	. 
Allinge d. 22. Oktober 1928. 

Kr. Koefoed. 

Mælkeruten til 'Feje 
blev for 5 Aar siden oprettet 

efter Opfordring fra Beboerne i 

Sandkaas og Tein og har i den 
forløbne Tid afhjulpet et stort 
Savn, da kun faa Beboere paa 
denne Strækning selv har Avls-
brug. 1 Sommermaanederne er der 
gennemgaaende god Afsætning, 

men om Vinteren kniber det med 
at faa Ruten til at betale sig. 

— Efter Forlydende pastænker 
Mælkehandler Larsen at indstille 
Kørslen, hvis Salget ikke bliver 
større. Vi opfordrer derfor Bebo-
erne paa Ruten Allinge-Tein at 
købe deres Forbrug ved Mælke-

vognen, da det vil virke meget 
generende, hvis Mælkeruten, som 
vi har vænnet os til i saa mange 
Aar, skal inddrages. 

Det har jo stor Betydning for 
Beboerne at da har Adgang til 
sund, kontrolleret Mælk. 

Flere Teineboere. 

Industrimissionen er et kriste-
ligt Arbejde blandt Armenierne i 
Saloniki. De nødlidende hjælpes 
med Mad og Tøj, ligesom der 
skaffes Arbejde paa forskellig Maa-
de, saa de selv kan tjene til Livets 
Ophold. 

Skoleundervisning og Søndags. 
skole for Børn Der er stiftet 
K. F. U. K. og K. F. U. M., og 
der holdes Møder og Gudstjene-
ster. Arbejdet ledes af danske 
Folk og er meget anerkendt. Der 
findes mange Tusinde landflygtige 
Armenier i Grækenland, saa der 
trænges til megen Hjælp. Det an-
befales varmtt at støtte det. 

Prøv vore gode 

øgeærter 
Gudhjem Handelshus. 

KoloniahVarer 
For at bedømme 

en Vares Kobsværdi maa 
Kvalitet og Pris sidestilles — og 

ikke kun alene soge de 
billigste Priser. 

Hos mig faar De Kvalitetsvarer 
til den rigtige Pris, da jeg har 
over 25 Aars Erfaringer i Indkøb. 

ti. GRA11, Gudhjem. 

Hasle Snedker- og 
Bygningsforretning. 

Største Lager af Ligki- 
ster, Liglof og Ligsenge. 

Tlf. Hasle  35. 

Enhver Husmoder bteroe rssei  for l ange  

Gudhjem Nones Flormel 

Disse nye moderne 

Varer kan nu købes 

til meget rimelige 

Priser i 

Wjertelig Tag 
for udvist Opmærksomhed ved 
min Hustrus Død og Begravelse. 

P. R. Ellebye. 

A K for Opmærksomheden ved 
min Konfirmation. 

Elly Jorgensen. 
■••••••■••■■•■•■■■••• 

IN og mine Forældres hjer-
teligste Tak for udvist Op-
mærksomhed ved min Kon-

firmation. 
Inger Hansen. 

Andespil. 
Med forventet Tilladelse afholder 

Rø socialdemokratiske Forening 
offentligt A n d esp I i Brugsforenin-
gens Sal Lørdag d. 3. Nov. Kl. 7. 

Der hortspilles 2 fede Gæs, 12 
Ænder, 1 Hane og Duer. 

Kaffe forefindes. 

Medlemmer af D. s. U. indbydes. 
Bestyrelsen. 

Olsker 
Andespil og festlig Sam-

menkomst for Medlemmer Lørdag 
d. 3. November Kl. 8. 

Husniandsloreningen. 

Allinge-Sandvig 
Sømandsforening 

afholder LØRDAG d. 27. Oktober 
Bortsalg 

Kl. 4 Eftm. paa Christensens Sal 
med elterfl. BAL for Medlemmer. 

Ved Udsalget i Sandvig Missi-
onshus blev følgende Nr. udb.: 
Lysedug 	Nr. 	5 blaa Seddel. 
Te Stel 	Nr. 	3 gul 
Pudebetræk Nr. 24 rød 
Gaas 	Nr. 100 hvid 

Tak til alle, der støttede os ved 
Udsalget. 

Til Armeniersagens Venner! 
Tak til alle som har støttet vort 

Arbejde for Armenierne. 
Søndag den 28. Oktober er det 

Industrimissionens Offerdag for 
nødlidende Armenier i Græken-
land, hvis nogen vil give os en 
Gave af Tøj eller Penge modtages 
det med Tak. 
Paa K. F. U. K.s Armenierkreds 

Vegne 
Jørgine Larsen. 

En sort Dame- 

Skindfrakke 
(lidt brugt) er til Salg ved Henv. 

„Irma", Hasle. 

Slagteso 
ønskes til Kubs. 

Bjerregaard, Olsker. 

Islandsk Lammekød 
fineste Kvalitet er hjemkommet 
og anbefales til billigste Pris. 

I. B. Larsen, Allinge. 

Fikse og stærke 

9amestremper 
fra 1,50 

Yfedvig 4917arekmann, 
Hasle. 

En Motoreykle 
ønskes til Knbs 

kage Kofoed, St. Muregaard. 
Telefonopringning frahedes. 

3 Xerepelse, 
I Fodpose, I Mahogni Spillebord 
og en Gyngehest er til Salg paa 

Ruts Kirkeskole. 

grammofon 

Nyt islandsk 

:£arninekød 
ekstra fin Kvalitet er hjemkommen 

y, C. Jiolm, 
En yngre flink Karl 

søges til 1. November paa 

Nymølle, Allinge. 

Yngre, paalidelig Karl 
søges til 1. November paa 

atekkegaard, Klemens. 

En flink Fodermester 
søges til I. November. 

Nordre Norregaard, 

Yngre 
Brogaard pr. Allinge. 

Al Jagt 
aflyses paa Joh. Madsens og Lille 
Myregaards Jorder i Olsker. 

Al Jagt 
paa Vang Stenhuggeriers Grunde 
al fyses. 

A I Jagt, 
er strengt forbudt paa Bakkegaards 
Jorder i Rutsker. 

Omstrejfende Hunde bliver skudt. 

AI strand- og Ladjilgi 
samt Færdsel med Skydevaahen 
paa Hammerens Jorder er strengt 
forbudt. 

Jagtlejerne. 

A l Jagt 
og Færdsel over Valdnoddegaards 
Grund er forbudt. 

Jagten 
forbydes paa Karl Pedersens, Jo-
han Pedersens, Anton Hansens, 
Hans Hansens, Jul. Mikkelsens, 
Martin Christiansens, Per Hansens. 
Conrad Nielsens og Maegaards 
Jorder i Olsker. 

Jagten 
aflyses paa St. Myregaards Grund 
i Olsker. 

Al Jagt 
er strengt forbudt paa Emil Jo-
hansens Jorder og hos Kofoed, 
Kjollergaard, Rutsker. 

En tysk Korthaars Tæve, lydende 
Navnet DORA, er bortløben. 
Henv. 	St. Hallegaard, Olsker. 

Samme Sted er al Jagt 
strengt forbudt. 

God, rund Kakkelovn 
er billig til Salg 

H. Chr. Dam, Allinge. 

"En Orne til Gylter 
og mindre Søer 

staar til Afbenyttelse. 
Jacobsen, Bækkelyst, Rutsker. 

Til Salg. A vli—s92msg oda% t  

unge (læs. 
H. Munch, Kærly, Olsker. 

Kaalroer sælges 
Sigtegaard, Osterlars. 

Mindre Lejlighed 
udlejes i et midt ved Havnen i 
Gudhjem beliggende I-lus. 

Lærer Jorgensen, Olsker. 
Tlf. Allinge 61. 

tiedliggende Hestegang 
ønskes til '<obs 

Nordre Norregaard, Ro. 

Ost! 
Ægtue Ementlinier-Out !Æsker 

- 	grønne Alpeoste 	- 
Dansk Cammenbert-Ost • 

fuldfed 1,:menthaler -
do. Schweitzerost 
do. Tilidtteroat 
do. Goudaost 
do. 	Resthøj Juleost 

halvfed lagret Goudaost 
Steppeost 
Ejdamost 
Gauda med Kommen 

Myseost 
Klosteroste 

Smalt, grønne Oste 
Lagret Mejeriost kun I Kr. kg 

Prima Kvaliteter og 
altid billige Priser. 

Køb derfor deres Ost hos 

S. Larsen, Xilinge 

Julius Hansens Enke 
Sandvig. 

Sortepolse og Leverpolse 
faas Fredag d. 26. ds. 

Ekstrafint islandsk 

Lammekød 
er hjetnkom ni men. Prisen billig. 

ftrodukten. 

nye UR" 
nye X:ter 
nye Xerreslips 
7:Zorblanber t?anZ)elst?tts 

ARBEINT91 

iti Salg, bili brugt, 35 Kr. 
Marckmann, Hasle. 'Ilt. 90. 	En brugt Kakkelovn 

Stort Udvalg i Odeon, Polyfon ønskes til Kubs straks 
og andre Hader. 	 Blaaholl. 



111111111~INJ 
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samt Guitarer, Mandoliner, Har- 
monikaer og Mundharmonikaer 

købes fordelagtig,st i 

Emil &stills 
Ur- og Guldsmedeforretning, 

Tlf. HASLE 116 

Cyklatilheinr. 
Dæk 	6,50 5,00 og 3,00 
Slanger 	2,00 1,50 og 1,10 
Kædeskærme 1 Kr. 
Pumper 75 Ore 
Klokker 	0,75 0,50 og 0,35 
Haandtag 0,75 0,50 og 0,25 

H. ANDERSENS Cykleforretning 
Tlf. 66. Torvet, Hasle. Tlf. 66. 

Annhaands 
Lomme anU re Vække 

Til Salg i NauemVe~ biled 
er hjemkommet store Sendinger af 

det allerstærkeste lirheidslaj i alle Størrelser og 

solidt Undertøj i Uld og Bomuld i stort Udvalg, 
og alle disse Varer sælges til meget smaa Priser. 

Nye Herreklædninger, moderne Stof og nyeste Mode, 

Nye Frakker, Stortrøjer og Regnfrakker 
som er moderne og solidt syede. 

Kom ind og se paa vort store Udvalg! 

Butikken er aaben Søndag d. 4, Novbr. fra Kl. 4 Eftm. 

Nordloodets Hoodeishos 

C 

Xiæcininger og Uistre 
fores i bedste Forarbejdning 
og udelukkende Kvalitetsvarer. 

Man faar saaledes en Klædning, der holder Faconen og 
er stærk. (Vi forer Intet tysk Kram.) 

Den saltvandsægte Sweater og svære Fisker-
bukser billigst her. — — Største Udvalg i moderne 
Pullower og Herreveste med og uden Krave. 

Eneforhandling af „B 0 W" Slips. 

Andreas cjiictnåen. 

7'e6 ikke ved gørene, 
og gaa ikke for langt, natar De lige her i den nærmeste Itv 
kan købe fikse og billige Ting i Broderier, 	f. Eks. stor 
Lysedug og to Løbere paa Lærred 	hele Sættet Kr. 2,75. 
Store Pyntehaandklæder 2,50. Toiletgarniture 1,00. Største 
Udvalg i alle Slags paategnedc og paabegyndte Broderier. 

Alle Slags Garn. 

Tlf. Hasle. 90. 	5rfedvig 4917arckmnan, "faste. 
1111111~2111111~11111111~~1 

Efteraarsvarerne er nu hjemkomne. 

    

Jgosqs Ceilleilislobrri , 
fludlijent. 

Tagsten,Marsten,Ror,Comentvarer Sleb og billige Fyrrebrædder 
til Vognkasser og alle Reparationer sælges ti! laveste Notering. 

Stor Rabat pr, Kontant. Gode Sædvarer modtages som Betaling. 
Skotøjsforretning - Hasle. 
Etteraarsvarerne er hjemkomne, 

Johs. Mantissen 
Nordiandets Handelshus, 

Manchetskjorter, Flipper, Slips, 
Seler, Sokker og Stromper samt 
alt i Undortoj for Herrer, Damer 
og Børn. — Kurante Metervarer 

til billige Priser. 

5oIian Sørensen. 

Køb altid Deres BRILLER 

Emil Wesths 
Ur- & Guldsmedeforretning 

3.-3s- TH'. Hasle lier -*C 

Nøjagtig Udniaaling medStignizionieter. 
Briller e fter  Lzegereeepier ekspederes. 

Billige Priser. 

Tapet-Rester Ta peter 11)0vpr 
Brevpapir, Konvolutter, Eskepost. 

Papirhandelen ved Skolen, All.  

den ny Damefrakke hos mig 
og De faar den rigtige Prakke 

til smaa Penge. 

Andreas Thomsen 

manufaktur. AXEL. MOGENSEN, TEIN. 

Priserne paa alt Ked og Flæsk 
er fra denne Uge betydelig nedsat. 

G. Jørgensens Slagterforretning 
Tlf. ALLINGE 66. 

NB. Forer kun kontrollerede Varer 

Nye lilnedeNKo luenikommet til meget billige Priser. 

risfald! 

iti 

HOB  JgBENSH, 
Tlf. GUDHJEM 58. 

SleganteNyfieder 

Xjoier, 
2)interkaa6er, 

Matte 
er hjemkommet til bil-
ligste Priser 

Ajletønder, 
Vandtonder, Vaskekar og Saltekar 

F. Rønne, Gudhjem. 
TIL 85. 

Alt Snedkerarbejde, 
nyt saavel som Reparation samt 
Paalægning al Linoleum, udføres 
i By saavel som paa Land. 

C. Hermansen, 
Vestergade, Allinge, 

Bestil Deres Frakke 
eller Klædning hos 

Skrædermester H. 0 LSE N, Tein. 
Iste Kl. Arbejde. Billige Priser. 

Prima Grisesylte 
Ferske Kedisterpirimer 

Bayerske Fobier 
i 1/1 , ii!Oi.f, 1 /,1-kg. Ds. og løs Vægt. 

Knoskpolffer 
Fil/elite Leverpostej 
i Daaser og los Vægt. 
Kogt, ruget Skinke 

Rugede, argest. Lainmelaar 
Haget (Iransk Flæsk, 

stribet og Spæk. 
Røget Hellefisk 

samt alle andre Paalægsvarer i 
iste Klasses kontrollerede Varer. 

Altid friske Varur og 
billigste Dagspriser. 

3. 2. Larsen. Allinge 

cSe dier! 
Et Parti nye Cykler 

sælges til linder Indkobspris. 
løvrigt alt Tilbehør for 

Cykler til smaa Priser. 
En brugt Motorcykle sælges for 

125 Kr 

Cyklehandler 

Ø. Xlikkeisen, 
Tlf. Allinge 102.~ 

Jrasle Savværk 
Træ modtages til Skæring. 

Tommer og Lægter lev. efter Best. 

Prov at lade Dem klippe 
med den nye elektriske Maskine. 
Hurtig, red Betjening, 

0 !l. Kjær, 
Barber og Frisør, Hasle. 

ffeirkevin, 
Portvin og Gammelvin 2 Kr. pr. Fl. 

0. C. TRANBERG, 

Kul og !loks 
i prima Kvalitet. 

0. C. TRANBERG, 

MilielE1~111■1 
Extrafin, bornholmsK 

1..-1011111riCk 
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A. Lyster 
Telefon Hasle Nr. 74. 
effille~~1 

.7rogeærter. 
Nye, letk øgende gule Ærter 

Nye Firekærter 
Hele. afskallede Victoriererter 

Grønne Linser 
Brune Hunner 
Hvide Donuer 

Hollandske grønne Kogeærter 
Nye, tørrede russiske Ærter 

Ait sælges til billigste Priser. 

2. ciearsen. 

Briller og pincenez 
Læseglas — Barometre — Termo-

metre — Rcgnmaalere i bedste Kv. 

Conrad 'Hansen, Tlf. Allinge 140, 

er betydeli2, nedsatte. 

Z. 	£firfen, 'flt tinge. 

Hypiogs-Arlilder, 
Brædder, Tagpap, Sem, Hængsler 

og Skruer anbefales. 

Det bedste Opbevaringssted for 

Cement 
i flere Miles Omkreds; — derfor 

altid findelt, reel Vare. 

Forhor om Prisen. 

• Jeg bringer gerne Cementen 

M. GR A Pi, Gudhjem. 
3 Lampe 

adio Tolehtondkteang- m 	ere 

sælges med 
Tilbehør 

og Højtaler for 

En br1ng5t 04 Litr. ampe-Modtager staar 
til Salt; for 100 Kr., dersom 
Handel kan ske i denne Uge. 

Demonstreres gratis. 

Hasle Installatorforretning 
TIL 128. 

Honning 
Bornholmsk Bihonning i 1 /* og 
New Zelands 	do. 	Kilo Glas 
Extragod Kunsthonning i t/,-kg. Ds. 

;1. ti. enden, Qiffingc. 

,Wyggryn 
af nyt Byg til nedsatte Priser. 

Fores i grove, mellemline 
fine og valsede 

;1. ±t4 earint, %Hinge. 

al Tricotage her. 
Vore anerkendte svære, 

varme og fuldvæglige Kva- 
liteter bringes i velvillig 

Erindring. 

Andreas Thomsen 

Buddingpulver set.11eienas 
Mandel. VanilIie. Horn, 

Chocolude, Appelsin, Citron 
7 Breve 1 Kr. 

Savora Fromagepulver 
25 Øre Pakken — fores i 

Hindbær, Jordbær, 
Appelsin, Citron 

Ø. Carcu, Ming. 

e 
494).‘ (9011+911119••• 

',Biografen. 
Søndag den 28. Oktober Kl. 8. 

Spændende Skuespil i 7 Akter. 

Vaskemaskinen. 
• Morsom Farce i 2 Akter. 

6.41440.9.11,999.9 

Vi betaler 
hver Uge over 100 Kr. 
for Papir og Uddeling aL,Nord-
bornholm" foruden Udgifter til 
Sætning og Trykning. 

De averterende bedes derfor 
erindre, at Bladets væsentlige 
Indtægt er Annoncerne, hvor-
for vi maa regne med kontant 
Betaling. 

Ikke alle tænker over, at et 
mindre Beløb hos de enkelte 
kan blive en stor Sum for os, 
og vi har desværre adskillige 
Srnaabeleb udestaaende fra 
de forløbne Kvartaler. 

„Nordbornholm" er ikke no-
get Kapitalistblad, og har kun 
en beskeden Kapital at virke 
med: bindes denne, tvinges vi 
til at indskrænke Læsekredsen; 
men da dette næppe er i de 
averterendes interesse, beder 
vi dem om ikke at vente altfor 
længe med at indfri vore Ind-
betalingskort. 

Vor Postkonto er 14146. 

Glem det ikkel 

93og/iandelen 
I Saudig 

Et godt, velassorteret Lager i 

teoderne Jelipning 
og Gndulation 

af kort saavel som langt Haar 
udfares smukt og billigt hos 

Postbud Ove Holm. Anna Kaae. 

gsenfiram og 8nzadtevarer. ,kt" 
nageovne 	ftktfiestel .£7 SylteitruKRer 

Nyt hjemkommet til meget billige Priser, 

iiii
Gendkem Manufakturhandel 

.1121{IV  I, 	e. 	JeC ! 1! 

Gr. 
14L1'W 1111" 

Varm 31dpoise 
førstkommende Fredag fra Kl. 12. 

Johanne Hansen. 

9•90991111601101119019 

Xursus 
Dameskrædersyning og Tilklipning' 

Dag- eller Aftentimer. 
Stoffer medbringes og Monstre 

erholdes ved Afslutningen. 
Nærmere. efter Aftale. 

Th. Pedersens Modeforretning 
ALLINGE. 

Stort Udvalg i færdige Habitter, Frakker og Ulsters. 
Nyheder i Hatte, Huer og Herrelingeri. 

Mit Skraederi anbefales. Nye moderne 
Stoffer til Habitter, Frakker og Ulsters i stort Udvalg. 

Chr. Westh's Herreekvipering og SkrEleri, 



Allinge nye Møbelmagasin 
Havnegade 53. (forb. Kubin.V.ild.  ikIrgem;en:, Ejeild.) 

Stort 	 ug CTOVt. 1.1;. i ,If

- 	

Spise. 	• 
sttier, I ler.1.4nitrel 	 r 	erd.,ette 1`101,1cr 

• 
Credil indr,nnws f. ,  K• 
Sier Rah•1 rr. (“f1.1 nI 

10 ilars Gaianli. 

Peter Emil Holm. 

/0 Ad? Garanti. 

r 

De søger 
maaske en ny Efteraars- og Vinterfrakke til 

Dem selv eller Deres lille Pige. 

En Frakke 
der skal tilfredsstille Dem, maa forene et fikst 

og moderne Snit med prima Stof og bedste Forarbejdning. 

Til en rimelig Pris 
finder De denne Frakke i Magasin du Nords store og 

righoldige Udvalg, der altid 

er forsynet med de sidste Nyheder i Faconer og Stoffer. 

• Victor Mand, Allinge. 

Harald Jørgensen, BRØDRENE ANKER. RASLE. 
.11:1tNnTOIRF.R1 & 

Gudhjem. 	Tlf. 13. 	 Alt til Faget henhørende anbefales. 

Tobak, Cigarer, Konserves. 
Altid friskt fra Køleskab. 	 køber det bedste Xorn  

arnemindet 
—o— 

Det sker ofte, at vi kommer til 
at tænke paa en Begivenhed, der 
har fundet Sted for mange Aar 
siden, og som vi har været med 
i, og det er underligt, at Begiven-
heder eller Situationer, som i sig 
selv var ubetydelige, i Tidens Løb 
har faaet et underligt betagende 
Skær over sig. 

Vi ved ofte ikke selv, hvordan 
det gik til, at vi pludselig kom 
til at tænke paa en saadan Be-
givenhed, det kan være en ren 
Tilfældighed: Et bestemt Udtryk, 
vi hører, et Billede, et Landskab, 
der med et Slag fører os tilbage 
til ,,Fortidens gyldne Land". 

Eu saadan Situation sætter Fart 
i Forestillingerne og inden vi ved 

af, har vi lige saa hurtigt som i 
Drømme genoplevet et helt Afsnit 
af vort Liv, og det hele kan blive 
saa forunderligt levende og nær-
værende for os, at selv Mennesker, 
som for længst ligger under Mulde, 
kan være næsten som lyslevende 
sammen med os. 

Hvis det er lyse og lykkelige 
Billeder, der glider forbi os, kan 
vi føle som et lille Stik i Hjertet, 
naar vi vender tilbage til Nutiden 
og sammenligner og erkender, 
som det hedder, „at de er svund-
ne, de Festens Dage", og at den 
Glans, der laa over Tilværelsen, 
den Gang ikke har kunnet holde 
sig. 

Det er en uvurderlig Lykke at 
have en Skat af lyse Barndoms-
minder at tage med sig ud i Li-
vet, og deres Rigdom og Værdi 
er heldigvis uafhængig af den 
økonomiske Velstand i Hjemmet. 

Den afhænger af det Familie-
liv, der leves i Hjemmet, af Fars 
og Mors og Børnenes Forhold til 
hinanden, og jeg er nær ved at 
tro, at Hjemmets Baand er stær-
kest netop i de smaa Hjem. 

Jeg ved jo nok, at der er Børn 
— alt for mange desværre -
som kommer fra saa usle Hjem, 

at Mindet om dem senere er som 
en ond Drøn], og saadanne Stak-
ler vil altid, som man siger med 

et Sportsudtryk, være handicap-
pede over for dem, der kommer 
fra det gode Hjem, fordi de ulyk-
kelige hjemløse skal begynde paa 
bar Bund, medens de andre har 
deres lykkelige Hjem som Grund-
vold og som Ledestjerne. 

(Fyns T) 

211inge Yeg tvær fi 
anbefales. 

Mursten, Teglsten, Drænrør. 

127. 

KlædesKo 
(de fleste med dobb. Gurnmisaal) 

Nr. 39-40 Pris 1,65 Kr. 
Træskomager Larsen, 

ALLINGE. 

ElletræsKo 
paa Lager. 

Treesitostøvler 
Nr. 40-43 Pris 11,50 Kr, 

Tresskomager Larsen. 

Illemmesho 
Mange Kvaliteter i Klæde-, Plyds- 

og Skind med extra stærke 
Saaler til uhørt billige Priser. 

Træskomager Larsen. 
ALLINGE. 

Benmel. 
Godt, tørt Benmel er til Salg. 
10 Kr. pr. 100 kg. 	TD. 79. 

Yodermelifsbrikea, Nyk«, 

Tlf. 13. 

Kolonial, Vin, 
Udsalg fra Slagteriet. 

akkelovne, 
sorte og emaillerede, 

Lageret er godt forsynet med 
Ovne i mange forskellige Stilarter 
og Størrelser, og da Fabriken sta-
dig foretager Forsøg for at finde 
det mest brændselsbesparende og 
tillige søger at fremstille smukke, 
solide Ovne til billigst mulige 
Priser, kan jeg anbefale alle, som 
ønsker at købe en ny Ovn, at se 
mit Lager. 

Kaminovne til et og flere Værelser 
Petroleumsovne, lugtfri og stærkt 

varmende. 
Ovnlorsatse i Messing og Nikkel. 
Ovnskærme, Kulspande, 
Kaminspande anbefales 

ft e. 9(olm, 
ALLINGE 

Amatørfotografer,  

Et værdifuldt Minde kan tit 
et af Deres egne Billeder blive. 
Et godt Resultat beror paa godt 
Materiale og sagkyndig Behand-
ling. — Køb derfor Deres For-
brug af Foto-Artikler hos 

Fotograf Midler, Allinge 
ved Havnen. 	Telefon 4. 

Kofoed & Mortensen 
Byggeforretning 

CI> 

 

Ligkister og Ligtøj. 
Stort Lager. 

„gfallelyst" inlange 
Fra Planteskolen anbefales 

Frugttræer, 
Frugtbuske, 

Roser m. m. 

577. 5Cr. .7rofod, 
Tlf. Sandvig 6 og 47. 

FLÆSK, 
Kød og Pølser 

modtages til Røgning hos 

Slagterm. Phillipson, Sandvig. 

Allinge hvori 

Yo6afispiSen. 
—o— 

Det falder os ikke ind at præ-
dike Krig mod Tobakspiben. Det 
vilde kun lidet nytte! Og dertil 
nænner vi nu heller ikke at gaa, 
thi nægtes kan det jo ikke, at vor 
Tobakspibe har været os en kær 
Kammerat i mangen ensomme 
Stunder. Men paa den anden Side 
gaar det jo heller ikke an at nægte, 
at helt farefri er Tobakspiben ikke, 
selv om den ikke er saa farlig 
som de grufulde Cigaretter, der 
nu daglig i Hundredtusindvis 
ryges i vort Land af Kvinder og 
Børn og Læredrenge. Dog, Pibens 
Skadelighed kunde indskrænkes 
meget, naar Folk vilde skænke 
den lidt mere Pleje, men mangen 
ihærdig Røger skænker ikke den 
Side af Sagen en Tanke. Man træf-
fer mange Piber, der er saa „sure" 
nikotinholdige, at de stinker. Først 
og fremmest burde man kun ryge 
lang eller halvlang Pibe, aldrig 
Snadde, der er den mest skade-
lige Form af Tobaksrygning. 

At disse modbydelige Tingester 
ikke slaar Folk ihjel, er et godt 
Bevis for, at Menneskene er sejg-
livede i endnu højere Grad end 
baade Katten og Aalen. Ellers vil-
de disse Giftsmordsforsøg oftere 
krones med Held, end de gør. 
Naa,.Folk derom! Vi kommer der 

ikke! 
Men den lange eller halvlange 

Pibe er langt fra saa farlig, og 
den vilde være endnu mindre far-
lig, blot dens Ejer jævnlig vilde 
anbringe en frisk Vattot i Svamp-
daasen, „Dunken", eller hvad man 

nu kalder den, lige under Røret. 
Denne Vattot vilde nemlig, naar 
den jævnlig fornyes, tage en Mæng-
de Nikotin i sig. Da Ulejligheden 
herved ikke er saa stor, burde 
enhver Røger bruge denne billige 

Foranstaltning. Dernæst bør Piben 
renses grundigere, end det nu 

sædvanlig sker. Man tager Hove-
det af, fylder Røret med Sprit, 
efter at man har sat en Prop i 
„Dunken" og lader Piben staa 
saaledes en Dags Tid. Spritten 
hældes nu ud, hvorefter man gi-
ver Røret en Omgang med Pibe-

renseren, saa at Røret er rent. 
Derefter giver man den en ny 
Dosis Spiritus og lader den staa 
nogle Timer. Derefter skyller man 
den nogle Gange med rent Vand 
og lader den derefter tørre ved 
almindelig Stuevarme. En saadan 
med Omhu passet Pibe smager 
godt, og den indskrænker Niko-
tinfaren i meget høj Grad. 

Fikse siikijuilliersi!,i31:zcosmopmelriids13t:Ifeire,s?:111(3)Pge'asii,leetlelget; 
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 fra 3S Ore ni. Pullovers fra 

 Stort Udvalg i Arbejdstøj, Manchet- 

skjorter 	
r nehet: 

skjorter og Slips. - Kolonial, Tobak og Cigarer. 	Varerne bringes, 

Til. 45. 	H. Kvist, Gudhjem. 

Nye Sendinger af 

Emaillereile o sorte, Infe Mortiryier 
Eliminerede og inonje-malede 1rni.ke. Ovnror, F)rdore 

Itensedore, ItiNte i mange Størrelser. 

Vi sælger til de nye, laveste Priser, 

ord lande I,N Haml elsh us. 

Priserne paa de nye Sendinger amerikansk og dansk 

Flormel og dansk Sukker er betydelig lavere og 

billigst i 

j)e tkloerterencle 
anmodes høfligst om at indsende vort Tilgodehavende for Annoncer 
paa tilsendte Indbetalingskort, Postkonto Nr. 14146, hvilket er den 
billigste og bekvemmeste Maade. Alle 'udbetalingskortets 3 Dele maa 
være udfyldte ved Indbetalingen, men Deres Postbud vil være Dem 
behjælpelig hermed og modtage Beløbet 1 5 øre i Porto mod Kvit-

tering paa Postbeviset. 

Nye Sendinger! 	Nye Priser! 
Bedste danske Kvalitet galvaniserede 

Vandspande, Bulner, Kulkasser, Staaliskovle, Spader, 
Læssegrebe, Roeoptagere, ekntragode Kornskovle, 

Meget solide, billige Koegrehe sælges i 

Nordlandets Handelshus 
Det bedste Vinterbrændsel 

sælges! 
Store renharpede Derhyskire Ovnkul 
Store renharpede Sehleminke Ovnkul 
Hele Skandia Briketter a 60 kg pr. hl 
London liteel.ton Nuskoks a c. 50 kg pr. hl 
Knuste engelske Gaskuks *a c. 40 kg pr. hl 

Gode engelske Srunakul sælges a 150 Øre pr. hl 

Ved Køb af 12 Hektoliter pr. kontant sælges billigst og 
frit tilkørt i Byerne. 

Nordlandets Handelshus. 

Vi betalerstadig den store Overpris for trisklagte, 
rene Æg og beder om Levering hver Uge. 

ordiandets Handeishus. 

Bestil Deres Tryksager i Allinge Bogtrykkeri. 

etorfte Vager at firOige S11 triatiiiger 
og YttliejMoj knut prima omr. ifonRe Dv(rofl 1.),1 Zattcr fra 3,25 - 5,00. — 
lerinin blao WtulitinthAirntrtvber og foil?. anbw Wrbrib,Aiallivber, `bøjer. 

(4-- tjutkr — lInberbellrebning i 1110 og V.Iinstuth til ødetic ug `.Bortt 
pna ftliTbuingrr efter 	Ifle RI. 1ilrbeibr til billig; re 43cW 

%Uth tIcbttc. Bueild on ittiritc Ilanoln I Zeitetam en Illrigarn. 
Stioirtel g g 	 o 

4,)*" 	 t ireur„rtull,r,tol
g  

Rick . 	1,SL Il 

OptmednIngsbrtrade altid paa 
Lager, billige Priser. 

, Tlf. 29, 	Geert Illsarea 

. og betaler høje Priser for nutid., fejlfri Varer. 
Korn modtages som Betaling for alle Slags Varer, som købes 

hos os 	ligefra Ku:, Brædder, Foderstoffer, Kolonialvarer til Knap- 
penaale, og Afregningen vil altid blive tilfredsstillende for Køberen. 

Nordlandets Handelshus. 

Nor dlan(144s Bandelstitis. 


