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Ugeblad og Annoncetidende
For AllIngr-Randvig.
Gudhjem. Ostertarsi. Hasle
Okker, Butaker, Ro og Klemene.

Nr. 69

-4 , ,

,,....1,......',
/11"..f ../ '7! ,
lh

a

4-st ,5„...-.• -1
•

,

.T, ,..._'..s-.3E!!---

,11;4.-..
. 1,..
. r.,..
..

l '-- t -•

-l
. 3--

~-::"'

..-...:;k-.4,....
.., ..,
I 7-.r..-=•
-.-

I •

Alm. Annoncer 10 øre pr. mm, eftert. Gange 8 ø.
Forretningsane, 8 -

aprilsvejr.
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Anavarekkarende Udglwert
Otto fllornitaka. Teirruii pt.
Trykt i Allinge Bogtrykkeri
Oplag rit. 1500 Eksetteplarer

Annoncer og lokalt Stol maa virre indleveret
senest 2 Dage ler Madet udgear,

„Wryllup mellem austral-.firgrene.

—o —
Vi har Regn og Blæst og Solskin
— kort sagt; vi har April.
Følfod staar paa Grøftekanten
med sit lille varme Smil.
Anemoner nikker glade
som i Dans om Bøgens Fod.
P. Bondesen.
April Maaned er en urolig Overgangstid fra Vinter til Vaar. For
hver Dag, der gaar, faar Solen
mere og mere Magt, og alt i Naturen vaagner til nyt Liv. Det er
en Fryd atter at høre Stærefløjt
og Lærkesang. Bierne begynder
at summe omkring Træer og Buske, og Hugormen kryber frem i
Solen.
Undertiden har vi lange, lyse
Dage med blaanende Himmel og
tindrende Sol. Selv om det er
koldt, faar vi dog Lyst til at færdes ude i det Fri. I Haven blomstrer de første Eranthis, Vintergækker og Krokus. Og vandrer
man en Tur i Skoven for at spejde
efter frembrydende Vaartegn, finder man mange Anemoner og
Skovmærker gemt under det brune
Løv; Men det varer dog en Maaned; Tids, før Bøgen begynder
at springe ud.
Fjerne Skove i blaaiig Dis,
Sol og skiftende Skygger,
gyldne Rakler paa Pileris,
travle Fugle, der bygger.
Tung af Grøde er Muld og Mos,
Grøfter svulmer til Bække,
tusindstemning er Vaarens Kor
fra knoppende Hegn og Hække.
Chr. Srnorup.
Det gamle danske Navn for April
er Faarernaaned. Paa denne Aarstid kommer der nemlig mange
smaa Lam til Verden. I Sverig
kalder Bønderne den Enesmaaned
og denne Betegnelse staar uden
Tvivl i Forbindelse med forskellige
gamle Talemaader, for Ekspl.

April-Kokette I
Snart haard, snart veg,
sig, er det Alvor eller blot Leg?
Nu suser Du barsk,
nu vifter Du blid,
Du Vintei gækkens
og Narrenes Tidl
Du sneer med Solskin
og skifter med Signalerne,

udenDRaadets Kontrol.
Vi kan ikke være bekendt at
have en Sundhedsvedtægt af Aaret
I (>04, som bortset fra at være utidssvarende aldeles ikke bliver overholdt.
I denne er f. Eks. §§ om en
Kodkontrot som aldeles Ikke overholdes, skønt selv Landkommunerne næsten overalt har indført
en saadan.
Er det ikke en Parodi, at en
herværende Slagterforretning reklamerer med „her føres kun kontrollerede Varer".
I vor Sundhedsvedtægt § 57 stiar
at Vedtægten udleveres paa Forlangende gratis til enhver Grundejer og Beboer i Kommunen.

Byen ejer kan eet Eksemplar.
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Ovenstaaende Bryllupsbillede er
hentet fra Quensland i Australien,
hvor Kvinderne hos de Indfødte,
de saakaldte Australnegre, forøvrigt ikke staar synderlig højt i
Anseelse hos Manden, men nærmest betragtes som hans Slave.
Bryllupsceremonien er da ogsaa
højst aparte, idet den blot bestaar
i, at Brudgommen afbider et af
Brudens Fingerled, som han rimeligvis delikaterer sig med. Der
fødes for det meste mange Børn
i en Familie, men kun 3-4 faer
Lov at leve, Resten dræbes og

spises af Forældrene, Paa Billedet
ses Brudgommen beskedent i Baggrunden, midt for Teltindgangen,
og Bruden ved hans Side, smukt
draperet med et tærnet Stykke
Tøj og hvid Hue paa Hovedet.
Australnegrene er lidt under
Middelhøjde og stærkt mørkebrune, undertiden næsten sorte.
For det meste er de meget magre
og har stærkt fremtrædende Underliv. — Hovedet er stort og
stygt — med stærkt udviklet Kæbeparti, lille Hage og tykke Læber, og Haaret og Skæget er stort,

kruset og sammenfiltret, — Huden er fugtig og lugter saa stærkt
og modbydeligt, at endogsaa Europæernes Kvæg skyer Australnegrenes Nærhed. — Lemmerne
er tynde og spinkle, men yderst
smidige, og Tæerne er omtrent lige
saa bevægelige som Fingrene og
derfor ved mange Arbejder til næsten lige saa stor Nytte som disse- Australnegrenes Boliger er
yderst simple, ofte har de slet ingen, men søger Ly i et hult Træ,
under en Busk eller i en naturlig
Hule.

sender en Vipstært
i Stedet for Svalerne,
hagler og hyler,
og gør stort Hurlumhej;
men dine Løfter? ja, dem laser Maj I
Louise Rasmussen.

er fuldt af patogene (sygdomsvækkende) Bakterier, som ikke
destrueres i Tanken, og man kan
af den Grund overhovedet ikke
sætte Tanken i Forbindelse med
en aaben Rendesten eller Bæk.
— Vi skal her foretage et lille
Tankeksperiment, som meget nemt
kan blive til Virkelighed.
Som bekendt gaar visse Mennesker rundt med Tyfus Livet igennem uden at være syge, men frembyder ved daglig Afgang af Tyfusbaciller en overordentlig stor
Smittefare for deres Omgivelser.
Det kunde meget vel tænkes,
at en saadan Smittebærer boede
paa Hotellet. I saa Fald vilde Afløbet fra Tanken indeholde de
nævnte Baciller.
— Vi kommer ikke udenom en
Kloak, og den maa udmunde i
Havet. Vilde det ikke være klogest med det samme at lage Tyren ved Hornene og lægge en
Kloak gennem hele Byen med
Udløb mellem Strandslot og Havnen for den vestlige Bydels vedkommende? Vi kan ikke længere
forsvare de mange sundhedsfarlige Udløb til den aabne Bæk.
Det er statistisk bevist, at Dødelighedsprocenten falder med Indførsel af Kloaksystemet, og vi skal
i samme Forbindelse nævne, at

Allinge-Sandvig med sine ellers
saa sunde Omgivelser har en meget høj Dødelighedsprocent i Sammenligning med København og
Landets øvrige Købstæder.
Tilfældet Alexandersen er ikke
enestaaende. Et lignende ildelugtende W C-Afløb til Hovedgaden
i Allinge gav sidste Sommer Anledning til anonyme Skriverier
mellem de omkringboende, der
ikke opdagede Stankens rette Arnested.
Kan et betryggende Kloaksystem ikke indrettes lidt efter lidt?
Udgiften hertil kunde jo deles mellem Husejerne og Kommunen, og
Arbejdet udføres paa den Tid af
Aaret, hvor Arbejdsløsheden er
størst, saalcdes at Kommunens
Udgift samtidig betyder en Aflastning af Fattig- og Hjælpekasse.
Vi stoler paa, at det nye Byraad
vil kunne lægge en virkelig forsvarlig Plan i Modsætning til det
Fuskerarbejde, der udførtes under
det gamle Byraad.
Indtil Kloaksystemet kommer I
Orden, hør enhver Nyindretning
af W. C. forbydes. Der er stor
Debat i Randet hver Gang en Mand
søger Tilladelse til at lægge et
Paptag paa et Hønsehus, medens
sundhedsfarlige Latriner indrettes
rask væk selv i nye Bygninger

Aprils Væde '
er Bondens Glæde.
1 Folkemunde hedder det sig,
at en vaad April og en kold Maj
fylder godt i Bondens Hus. Ude
omkring paa Landet begynder der
nu at blive Travlhed med Arbejdet i Marken, Ploven skrider langsomt gennem de brune Agre, og
Sædemanden saar sit Korn.
April Maaned er Vejret lunefuldt og vekslende, ng derfor ved
man aldrig, om den næste Dag
bringer Sne, Regn, Frost eller
Varme. Vilhelm Bergsø har skrevet disse muntre Strofer:

1929

Byraadets Kloak-Debat
I Anledning af Forhandlingerne
i forrige Byraadsrnøde om Alexandersens Septfetank og Nedlæggelse af en Kloak fra denne, skal
vi tillade os at anmode Hr. Redaktøren om Plads for nedenstaaende Betragtninger.
Hvorvidt Alexandersens Septictank fungerer som den skal eller
ikke, er ikke det afgørende, idet
man maa sætte Hensynet til Befolkningens Sundhed over event.
æstetiske Hensyn. — De af Borgmesteren nævnte Fejl og Mangler vil bevirke, al Afløbet fra Tanken, der skal være klart og lugtfrit, vil blive uklart og stinkende,
men Afløbet fra enhver Septictank

.
gij emmegrisen
i Nordgrønland.
—0—
En stor Begivenhed er det, naar
Skibet bringer Gris til de danske
Hjem i Nordgrønland.
Af alt, hvad der i „Skibstid"
bringes i Land, og det er mange
dejlige og interessante Ting, er
der intet, der i den Grad samler
Interessen om sig som Grisen.
Stort Gny og Bulder og Skrig
lyder fra Skibsbroen. I frydeblandet Angst holder Børneflokken sig
saa nær som muligt til Landgangen. Ved hvert usædvanligt højt
Hyl flygter de, endda Pladsens
stærkeste Mænd og modigste Fangere leder Dyrets Skridt.
Under stor Deltagelse installeres Grisen i et fra Hønsehuset
adskilt Rum, og her under gode
Forhold med Kakkelovn og tændt
Lampe — plejes og fodres den
efter alle Kunstens Regler. Madkurv' medbringer den selv, idet
Foderet ankommer fra Danmark
med samme Post som Grisen.
Hele sit korte Liv igennem kan
den glæde sig ved hyppige Besøg.
Hver Gang, den fodres, stiller der
altid en Tilskuer. Man elsker den
Nervepirring, som en Visit hos
det mærkelige Dyr giver.
Men interessen for Grisen naar
dog sit Højdepunkt paa Slutningsdagen.
Det er en Oplevelse, man diskuterer længe i Forvejen, og som
man ser hen til med blandede
Følelser.
Der er — og især hos Børnene
— Bedrøvelse over, at den morsomme Husfælle skal dø, og der
er Gysen og Angst for, hvorledes
det skal spænde af. Der er uskrømtet Glæde ved Udsigten til et
usædvanligt Skuespil, og man gaar
i lækkersultne Drømme om Sylte,
Pølser og Ribbensteg — Dramaets behagelige og længst varende
sidste Akt.
Den Dag, det gaar løs, er der

livlig Uro omkring Grisehuset.
Prosession føres Grisen til Retterstedet, det vil sige til Sigeghugeg
midt paa hvis Gulv Slagtekarret
er anbragt. Ovenover Kari et hænger en Lygte, og fin det Øjeblik,
Dyret er bragt til Ru under den
dræbende Kniv, er det meget svært
at opdrive en god Se-Plads.
Da maa man beundre Folks
Taalmodighed. 1 Række paa Række
bag hinanden staar de op hele
Tiden, mens Grisen skoldes og
skrabes. Man er parat, hvis en
af dem, der staar forrest, flytter
sig. Saa smutter man ind paa
den ledige Plads, og man er Begivenheden nærmere.
Saa kommer Travlheden i Huset, hvor Tilberedningen af Pølser,
Blodbudding o. s. v. foregaar efter dansk Skik.
Opbevaringen af Flæskesider
og Skinker kommer man nemmere
fra i Nordgrønland end herhjemme.
Der er ikke noget, som heddet
Saltning.
En mægtig Kasse, der anbringes paa Loftet over Butikken (hvor
der aldrig fyres), fyldes med løs,
nyfalden Sne. Deri nedlægges Svinemaden. Og der kan den .holde
sig" fra først i November og til
i Maj Maaned, om man kan lade
den i Fred saa længe.

$ra 2lge til 2Ige.

skænkning af stærke Drikke vedtoges.
12. En Ansøgning Ira Hjælpekassebestgrelsen om at faa anvist
Lokale paa Raadhuset, da det nu
benyttede Lokale paa Borge' skolen
var utilfredsstillende, her■ vistes til
Raadhusvalget.
13. Meddelelse fra Kirkeministeriet at Kommunens Andel i Kirkeskatten var 2207 Kr. Ligningsprocenten 0,27.
14. En Skrivelse fra Invalideforsikringen gaaende ud paa, at
Stenarbejder Oluf Janus JensenHumledal, ikke kan tilkendes Invaliderente, toges til Efterretning.

15. Andr. fra Mejeriet .Kajbjerggaard om Tilladelse til at
lægge Fliser paa Spadserevejen
udfor Bestyrerboligen. Byraadet
takkede for Tilbudet og henviste
til hade- og Vejudvalget.
16. H. P. Hammer, Turistho.
teltet, androg om at lægge en
Rørledning fra Hotellets Septictank til Kommunens Kloakbrønd.
Henv. til Gade- og Vejudv.
17. Fra Avlsbr. P. Pedersen,
Allinge, forelaa Forespørgsel om
Byraadets Anbefaling til Udstykn.
af de ham tilhørende Jorder.
Henvistes sammen med nogle
Skattesager til det lukkede Møde.

En moderne Bil bortloddes.

_Landsforeningen til Kræftens
Bekæmpelse" har af det kendte
Firma General Motors International faaet forærende en 5 Personers Chevrolet, Model 1929. Den
vil. den 15. Maj blive bortloddet
til Fordel for Landsforeningen,
og Lodsedler a I Kr. forhandles
over hele Landet og kan for Hasle
og Omegn faas hos Fru Marie
Petersen (Akts. Gronbech og Co.)
og Skorstensfejermester Nielsen.
Udtrækningen sker ved Klasse-

lotteriets 2. Trækning, saaledes at
Indehaveren af den Lodseddel,
hvis Nr. svarer til det ved den
paagældende Trækning først udtrukne Nr. under 50,001. Den vindendes Nr, bekendtgøres i københavnske Dagblade Dagen efter
Trækningen, og Automobilen udleveres Vinderen ved Henvendelse
til Landsforeningens Hovedkontor
Randlitispladsen 4 ved Aflevering
af Lodsedlen.

Oliefarver.
og 1
Tilberedte Oliefarver i
gangbare
kg. Daaser tsste:,
Kulører ug kun i allerbedste Kvaliteter. PI isente er billiger e i Aar.
Olierevet Zinkhvidt, Blyhvidt og
Titanhvidt i Spande paa 2' 2 øg
5 kg og i 1).13:-,er a i,s og J', kg
Tort Zinkhvidt.
Hvid Japan Emaillelak kun bed-

le

Blaa Emaillelak I KøkkenmaDaaser.
ling
Kulørte Emaillelakker i alle Kulører føres i smag Daaser, større
Daaser forskaffes paa Bestilling
anvendes baade paa Træ, Metal
og Vægge.
Hattelak i forskellige Farver.
/slebet-, Vogn- og Baadelak.
Shellak tør og opløst.
Beitser. Nøddetræ, Mahogni
()gl- getræ bande tørre og opløste.
Brunoline lys og mørk til Oplakering af Møbler.
Lignid Veneer Politur gør poler ede Møbler blanke.
Freseolit anvendes i Stedet for
Limfarve til Vægfarver, opløses
Vand og er meget let at paagtryge
fores i 24 forskellige Kulører.
Til Kalkning anbefales Okker,
Italienskrodt, Kalkgrønt, Dodenkopf, Bjergrødt.
Stort Udvalg i Malerpensler,
Lakpensler, Kalkekoste, Limfarvennstrygere, Malerfernis, Tørrelse,
"Ferpentici.

Pr8Y PIMllft11(- ferlIi:
i I kg, Dunke i', løs Vrtt,
Tørrer klæbetrit pat i...

Titier

Æg modtages til hej Overpris som Betaling for Varer.

Axel Mogensen,
Tejn.

Portvin fra 2 Kr, 25 0.

Madaira
fra 3,00
Sauterne
fra 2,50
Rødvin
fra 2,00
Extragod Whisky 10,00
alt pr. Helflaske.
Alle andre Vine - Cognac,
Likører og Rom - i prima,
vellagrede Varer anbefales

;1 24 t uriris,
il, '1(l in4le.

9lced `Jeres Ven
mod et Fotografi at Dom selv]

Fotograf Alfred Kjol ler, Tlf. 4
leverer de fineste Portrætter.

Tørrede Abrikoser

do. Pærer. do. Blandede Frugter
du. Æbler i Skiver og hele borede
Prima amerik. Dessert-Blommer
Et mindre Parti amerik. Blommer
-,:elges billigt
--- Host 1927

.. J. Caricit, 21(filtge•

Q. elarfen, %Iling('

RiCil,

,,...--?'
. -•:- .

Nielsen,

Urmager- & Graver
Paa Byraadsmodet
i Mandags forelaa nedennævnte
' Største lUdvalg
'
Sager til Behandling:
_. ry '
i
1. Andragende fra Akts. Østhiemkom rner daglig
Brude
aver
l
'
Festog
d
i
r'Il
..,ti t,
bornholmske Dampskibsselskab
Moderne, lyse Frakker,
om Tilbagebetaling af Halvdelen
i ;-il -. Ny hjemle- Varer
fikse Hatte,
af de for Losning i Hammerhavtil do rigtige Priser.
• "
.......,,,,
elegante
Dem
i Kjolestoffer.
nen betalte Bropenge Kr. 1743,97
Bevilgedes med Fradrag af OppePriserne er i Aar
aahner sine Døre Lordagot: den 27. April 1929.
berselsgebyret Kr. 95,50 til Statsyderst rimelige.
kassen.
Jeg vil sælge 1. Klasses Varer, som bruges i enhver Husholdning og
smukke Monstre til lave Priser.
2, Politimesterens Fortegnelse daglig Bedrift. - Efter bedste Vilje vil jeg gøre mig yderste AnstrenSe vore Vinduer.
over Personer og Selskaber, der gelse for at betjene alle saalcdes, saa at Tillid, Tryghed og gensidig
Tlf.
Gudhjem
58.
har erhvervet Næringsadkomst til Tilfredshed ved at handle hos mig maa blive Resultatet af Samhandelen,
Papirhandelen ved Skolen, AH.
Beværtning eller Gæstgiveri toges
Ærbødigst
til Efterretning.
Jens Robert Hammer.
3. Bornh. Amts Skrivelse ang.
Venligst benyt Telefon Nr. 35.
kommunale Synsmænds IndberetHvis De ønsker pæne blanke
anbefaler Stue-, Lomme- og
ning over udpegede Heste og
Gulve skulde De købe Gulvfernis
Vækkeure i pænt Udvalg.
Vogne. Der var ingen udtaget
Alle Slags Reparationer udføres. hos J. B. Larsen, den bliver De
,
,
1928-29.
ikke narret med, den tørrer hurL. Hermansens Eftfl.
4. En Opfordring fra et Rejse- Vægtig Havre, Dansk Melassefoder, Topiocarnel til Svintig, klæber ikke, den bliver haard
Ro
St
Anna
Johansen.
TIL
71.
bureau til Deltagelse i en Rejse
og glansfuld sælges i los Vægt
foder,
stor
amerik.
Majs,
Smaa
Majs
til
Høns,
grov
dansk
til Østrig henlagdes.
og 1/1 og 1/1kg. Dunke.
Hvedeklid, grove Rugklid, valset Korn.
5. Skrivelse fra IngeniørforeninHvis Gulvene er meget afslidte,
Sunde, gode Varer sælges billigst i
gen ang. Længden af de offentlige
anbefales en tørste Paastrygning
Skrædder- og HerreekviperingsforGader og Vejes Kørebaner, der vedmed haardkogt Fernis paa de afligeholdes af Kommunen, om disretning leverer gode Varer til bil- slidte Steder og derefter anden
ses Beskaffenhed, Vejmateriale etc.
lige Priser. Tlf. Klemens n. 44 x. Gang med Gulvfernis eller Gulvlak.
Henvistes til Gade- og Vejudvalget.
Specielle Ferniseringspensler er
6. Andragende fra Hotelejer Bidanbefale.
hjemkomne
strup, Sandvig om Tilladelse til
at opføre en Halvtagsbygning ved i plomberede Sække, Dansk Soyaskraa, alle
Koncertsalen og beklæde denne Slags v.ilsede Foderkager. Nye Sendinger, billigmed Tagpap. Bevilgedes under
Ucu
Forbehold af Bygningskorninissio- :-.te Dagspriser.
nens Godkendelse.
''vil vi gerne have Lov til at vise
Dem - uden Købetvang
7. Skrivelse fra Amtet ang. Valg
Vi har noget for enhver Smag:
til Værgeraad. Der valgtes 7 Medfikse Ungpigefrakker 18 til
lemmer, nemlig Overretssagfører
22 Kr. Prima flapr. Frakker
Bojesen-Kofoed, Lærer Henriksen,
Li lille Parti Seksradet Byg (Korsbyg) sælges
med For, svær Kvalitet 29,50 Kr.
Lærer H. P. Koefoed, Skomager
kranves kun Arbeidsvillie og Evne. Vore
samt Frue-Frakker i meget
Glænø Ærter, Snedinge Ærter.
Kontorer anviser gennem De canadiske
Larsen, Stenhg, 0. Thorngren,
Store Størrelser - sort, manne
Statsbaner Pladser ved Landbruget i de
og diskrete Mellemfarver.
Stengh. Otto Nielsen og Fru Marie
Sommervikker, Ærteblandsæd.
forskellige Provinser. Ogsaa for Kvinder
Bech samt 6 Suppleanter Murer
Saa har vi altid en Del finere
anvises Pladser paa Landet. løvrigt op.
Blandsæd
med
Vikker,.
Modeller
med
Silkefor
og
de
Hermansen, Stenhg. Gunnar Pelyser vore illusir. Haandboger om For.
sidste Nyheder i liontunter.
holdene og de Muligheder, der gives
tersen, Fisker H. P. Hansen, FiAlt sælges til billige kontante Priser.
Nybyggere tor at erhverve egen Jord.
Frakker efter :final levesker Johan Olsen, Maler J. J. HanHaandbogerne udleveres gratis hos Agenres Pele las Dage med Garanti
sen og Lærerinde Fru Larsen.
terne over hele 1 andet, eller faas frit
for god Pasform, og alle Priser
tilsendt ved at skrive til
8. Til Medlem af Bestyrelsen
er sat sen lave, at en Nyanskalfor Laanefonden for Ophjalp af
felse ikke kan volde særlig store
Amerika Linien,
Skandinavien
Lommesmerter.
Fiskeri i Allinge-Sandvig valgtes
Kongens
Nytorv
8, Kobeuhavn K.
Snedker Chr. Lind.
Meget stort Udvalg i Vommesog
Sommerkjoler.
Sammen,•
9. Ansøgning om Godkendelse
Specielt fremhæves alle Slags Roefrø,
lign mil. vore Priser med andres
af Opstilling af en Benzintank hos
=
som Sludstrup, Barres, Taarøje Barres, f odersukkerroe,
I Jjlmaerm, Veste. Kitler,
Kbm. L. C. Nielsen, Allinge, var
r-ork beder, UndrrtoJ.
godkendt af Brandkommissionen,
Kaalrabi, Turnips - alt med høje Spiringstal - samt
IlaudtIker og Ntroniptsr tor
Bevilgedes med Henvendelse til
vi nok sige, al her er el virkeligt
Ægte ungarsk Lucernefrø.
iste Klasses Lager med KonkurGade- og Vejudvalget om at føre
rencepriser, f. fiks kid DanseTilsyn.
i Guld- og Solvvarer
Isenklreder - med Elastik oppe
findes i stort Udvalg.
10. Andragende fra Akts. _Østerog nede - 88 øre. -- En lækker
FlorRtromper med Kilehæl søen om Nedsættelse af HavneConrad Hansen, Tlf. Allinge 140,
i alle Modefarver - 1,65. Sliks.taksterne efor 'Selskabets Skib
rtramper med Garanti 1,75.
_Hammershus" til 5 Øre pr. NetStørste Udvalg i Kssrmeletter,
toton i'Lighed. med "ØstbornholmKorsetter odelegditte
ske Dampskibsselskab". Det vedHofteholdere fra:133.
Godt, tort Benmel er til Salg.
toges at indgive Andragende til
udbedes til Levering første Dage i Maj
Eneforhal. for Duzaine llansen.
Tlf. 79.
10 Kr. pr. 100 kg.
Ministeriet 'om at ligestille SelNørre
Flødals
Gødningskalk
Eaderniebsfabrikva,
Nyker
skaberne.
Manufakturhuset
4.11. En Ansøgning fra Enkefru ventes til Losning om faa Dage.
Ida:1Th. Larsen om Bevilling til
HASLE
at., drive Sandvig Testue uden Udi „Nordbordolm"!

Foraarets
Nyheder

1

;

Den nye Købmandshandel i Gudhjem

Nye Tapeter,

Georg Jørgensen,

min Urmagerforrelning

Gulvfernis.

Hvede, Byg Blandsædkorn

Nic. Koefoed,

NordiaAblets liandellshns.

50-51 pCt. kontrolleret Foderblanding

moderoe

Prima mim° Sis ai alle Sim!

9*.

• il-1 • (indtil, %Hinge.

for at komme
t frem
i Canada

Nordlandets Handelshits.

Alle Sorter Markfrø er paa Lager.

Fest- & Brudgaver

Nordiandets Handelshus.

Bestillinger paa Kunstgødning
Nordlandets Flandelstius.

Benmel.

Aver*

1

gijertelig YaR
til alle dem, der glædede os paa
vor bryllupsdag,

En 15-16 Aars Dreng
soul kan malke kan faa Plads til
1. Maj.

den

blaf
K.

Billetter a 50 Ø re for voksne og 25 Øre for Børn faas hos
Inkassator Karl Hansen, Allinge. og Enkefru Esper Hansen, Sandvig,
samt ved Indgangen.

Kl. 3,30
Udsalg i Zoar.
aabnes Udsalget. — Kl. 7,30 taler
Landsekretær Frk. Damgaard.
Alle er hjertelig velkomne.

til 1. Maj.
Hammersholm pr. Sandvig.

Gaver modtages ined Tak.

som vil malke kan i. Maj faa flaks

udføres hurtigt og billigt.
Ny 6- cylindret Chevrolet-Vogn.
Tlf. 131.
V. Riis, Allinge.

Smuld 011NsIfie-Mulileifillol,
(Chesterfield), stor Sofa, 2 dybe

Lænestole, 3 mindre Stole, smukt
ovalt Mahogni Søjlebord, tilsvarende Portiere i svær vinrod Damask. — Alt i prima Arbejde, lidt

En 14.15 Ilars Dreng

Andreas Ipsen,
Nydammen, Rutsker.

En yngre Karl
kan faa Plads

Avlsbrug er Kofod, Torvet, Bask.

En ung Medhjælper
og en Pige kan faa Plads 1. Maj
paa Ipialbegaard i Klemensker.

Auktionen
hos mine Forældre MANDAG d.
29. April bevirker, at jeg vil være
at træffe i alle juridiske Anliggender FREDAG d. 26. og LØRDAG
d. 27. Eftm, og SØNDAG Eftm.
Kl. 1-3.

Johannes A.Svendsen,
cand, jur.

p. t. Avlsbruger 0. Svendsen,

3 unge Tyre samt 2 Set..r

er til Salg samme Sted,

Paa Kalkbrænderiet
ved Allinge faas friskbrændt Kalk
TIRSDAG d. 30. April.

Til Salg.
Sildig modne, rode Læggekartofler
(meget haardfore overfor Sygdom),
Spisekartofler samt Gulerødder er
til Salg eller Bytte med Roer.

En Pige,
som vil malke, søges I.Maj.
Tit. 73 Tornegnard, Rutsker.

En yngre Pige
Lille Dammegaard.
Tlf. Klemens s. 31 x.

En flink, yngre Pige
kan faa Plads til 1. Maj

Holm„ Klippely", Rutsker.

Yngre, paalidelig Karl
kan faa Plads I. Maj

Ingemannsgaard ved Hasle.

Skovfryd, Olsker. Charles 'galler

En ung, sund Ko,

Saasæd,

som kælver om 8 Dage, er til Salg
Risenholm, Tlf. Ruts 79.

Svalof Segerbyg og Segerhavre
er til Salg pr. Kontant.

Gulerødder,
Rødbeder, Kartofler (Magn.-

itunkelru e r sæl-

Bonum) samt

ges.

Dyuddniegaard, Ro.

Billigt til Salg

og det he h ov es heller ikke,

Patentslipset, som ikke kreller
faas hos os i et glimrende
Udvalg, saavel i farvestærke Modenyheder som i fine, dæmpede
Farver, noget for enhver Smag.

Strandvejen, Allinge.

Havearbejde
Klippely, Tejn.

Horste Udvalg i

Smed Grenvall, Olsker,

Hingsten Dannerhoi,
rød, med lys Manke og Hale,
staar til Bedækning for 10 Kr.
kontant, I Kr. i Staldpenge. Akkord efter Aftale.
rir. 4.
Lynggaard, Rø.

Taghalm er til Salg

Vi har et stort og stedse stigende Salg af Arbeidatof. og
vi er sag ubetinge t konkurrencedygtige heri. Ali, hvad De skal
bruge i Overalls, Dinner. Ve-

i tr, litenIctirder, Skjorter,
Mokker og Undertøj ai en-

hver Art vil De finde hos os til
Priser og i Kvaliteler, der taaler
enhver barmitenligning, og saa
bliver Pengene her i Landet, da
vi kun fører godt, dansk Arbejde og ikke fremmede Udskudsvarer.

Dam, Vævergmard.

Kiosken nord for Allinge
er til Salg. Egner sig ogsaa til

Havehus. I lenv.

Bygm. Chr. Holm, Allinge.

Bagepulver.
Alfred Benzons,
Blornbergs -- 3 Breve -- 25 Øre.
Clausens med Vanille.
Brunt Bagepulver til Søsterkage.
Buddingpulver
St. Helena 7 Pakker 100 Øre.
Crcrnepulver. Vanilintabletter.
Vanillesukker.

S. S. Larsen,.5tIlinge

Manufakturhuset
•

HASLE

Snedkerm. Christensen, Hasle
4 Slags Stole fra 6-12 Kr. — Buffet'er, Kommoder og glædesskabe.
Alt til billigste Priser og — om ønskes — paa Afbetaling.

\3'1F

•

Smedem. Carl 5'edersen.

8. .9am Yetersen,
HASLE

•

Manufakturhuset
HASLE

140:

•
•4.

Gardiner.
Moderne seglgarnsfarvexle.
Svære Kvaliteter.

Andreas Thomsen
497ye Tapeter
Jofian Serensen,
Sandvig Boghandel.

99•11)1941111,1119•1111,41
•
•

Nianufafiturfiandel

gudfijem 58.

ffliografen.
Søndag Kl. 8

[villilebedaarerell,
Kærlighedsroman med

ifil11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ffl
=

John Gilbert og Karl Bane

llerreiddilioger og Somifierinkker

i Hovedrollerne.

I

Andr. Thomsen, Hasle

e

Reb Tapetfabriken .,Danmark's

holdbare Tapeter

5. ri. Rønne.
Ved Siden af Jantzens Hotel.
Tlf, 85.
Nye moderne

Zeree Stilabetreba, tier 1De aura'
tiir i „eturbbornholin«.
„Worbboraboim` frefea i orer 150i■ £7jeal.
dl

'Mene al 1f0fultinInnrev og ‘.1.11attufaftnr forbruger horet .jern nettip for ride
2000 Strutter. „91orblintithultits3" finejere løber nItine boret Vier fer ou,rr6
Sitaiter:fflarer.

Gudhjem •

Bog-, Papir- og Tapethandelen

Nonlo billige Partier i Strømper:

tn3ker

*e.@ a••1110116911,111

Nye, smukke, moderne Mønstre
er hjemkommet i stort Udvalg.
Priserne er i Aar meget billige

Smaa Priser.

Sorte 60 Ore. - - Merc. 75Ore. — De kendte
mix. 1,25. - - Silke 1,25. — Ekstrafin merc. 1,95

Alle Reparationer udføres billigt.

•

saa De hjemme i Ro øg Mag kan •
udvælge det Gardin, der passer ••
Dem bedst.
•

ser er hjemkommet

hjeinkoinne i smagfulde Ting. ---

Nye Cykler fra 64 Kr.

•
•

4 Lampers ItIodtager med Højtaler b. K, Kr. 360

Damefrakker og uldne PjAkerter

trodser enhver Konkurrence.
Forhør Dem om Prisen.

•
•

De onsker hvide cern, seglizatie■ - •
med eller •
(arvede ener kulasie
liden Borter -- Store. og Før. •
•

i smukke Mønstre til billige Pri-

relllinDlnitoim~s~~1~11

De nye Cykler er nu hjemkommet.
Stort Lager al Dæk og Slanger
og alle Reservedele til Priser, der

•••
••

3 Lampers Modtager med Hojtaler fra Kr. 155
3-4
do.
do.
fra - 250

Andreas Thomsen, Hasle .4.;•

Vqkler.

•
•
•
•

Telefon 100.

i største Udvalg.

•
•

•

•

•

varer, Legetoj
m. Æbler, Appelsiner, Dadler, Figner, Chokolade.
Dag - og Ugeblade føres.
Bringes overalt i Byen.
Ærb, 0. K. Rasmussen, Allinge

Et Parti uldne: RidebenHlaeder 10,50.

Reel og samvittighedsfuld ['teljening garanteres Dern haade i.
Maj og alle andre Dage .

•

Messens Ene-Udsalg.

.georg (.78rgensen,

fra 25 Kr. Udmærket Pasform.

••
•••

fra 2,50 Kr. pr. 50 Stk. Cigaretter
fra 21/,,, Øre ,,AROMA". Tobak
200 gr. 1 Kr. Papir i stort Udvalg.
Gramonpladerird
of
50 Øre. Læder-

Nyheder i Kulørte og marine Habitter.

blus og kul. IK:Lodninger

ø
•

Kiosken „Aroma"

Nye smarte Dessins i Bindeslips, Manchetskjorter, Sokker,
Sportsfiner og Hatte. — — Smukt Udvalg. — Billige Priser.

Facon : 35,5n, -19,50 og 52,54

• kan maaske ikke sige sig fri for
lidt Skrøbelighed, øg Foraarssok n
• blotter ubarmhjertig Skavankerne.
De vrider Dem lidt
Pengene
• har Ærinde sag mange Steder —
• men husk, Pinsen staar tor Døren,
:1 og sag vil vi jo gerne have Jet
• lidt fint. Og hvis De
urre snit
• venlig
uden Købetvang -- at
tage vort nye Lager at (Lurdiner
•
vil De bille htha•
Diesyn,
• gelig overrasket.
•
la Par ganske arena Penge
kan De sikre Dem et ben; r vrede Gardin, heat, enten

Cigarer fra 5 Kr. pr. 50 Stk. Cerutter

fra 18,75
2,85
1,00
4,50
0,50
—
0.55
— 32,00
-- 48,00
— 45,00

Firma: C. Olsen.

•

•
••
•

anbefaler vi os med et stort
Udvalg i Frakker og Kjoler.
Fikse, moderat, Frakker
Kjoler I takle Størrelser
Handsker med Opslag
NI I nehmirkjor ter
Slip', i mange Dertaina
Sokker, alle Farver
1118% Habitter
Kulørte do.
lempriegnered.., Frakker

•••
••

• Deros Gardiner

•

Til Flyttedagen

9udfijem

Prima isnpr. Frakker,
voltarede i modem:

En Ko

Ouldsmedeforretning,

• treektegsrdiner.
•
•
•
Prøvl.r tadisnanew g.rne, •
•

Ingeborg Parner, Dancing Masters. Tlf, Rønne 513 - 303.

Telefon Allinge Nr. 98.

mange smukke prisbillige Nyheder.

der kælver midt i Maj, er til Salg

Arbejdshest

Fredag d. 3. Mai.
Barn fra 4 —6. Voksne fra 8 —10.

Stærke .Dagligslips 65 Øre.

Carl Glronbeelt,

smil Vesilis 21r- og

•

Alle Modtagere i Mahognikasser haves til Demonstration og Salg.
Event. Afbetaling.

Danehetskjorter i meget
stort Udvalg, dokkor, 'tratte
og Iliner saml Pullovers i

udføres hurtigt og billigt.

sælges. Vognm. Jacobsen, Tlf. Al I. I 9

Berni, Th, Mortensen's Maskinsnedkeri, Narregade,

Nsk}4' Aadio-modtagere

gear ikke med et krøllet Slips,

P. Lindgreti,

En ældre, god

••

En velkit Herre

er 4 nye Treekugne,
v
2 Trillebøre samt 6 illetader.

opgiven Plads, ligesom jeg skifter Accumulatorer i Byerne og stiller
saa vidt muligt en anden i Stedet for, medens Opladning sker.
Accumulatorerne oplades ca. hver Maaned.

tilbyder færdige Møbler.

Bækkegaard, Klemens.

.0

Abonnementspris for Radio-Accumnlatorer:
4 Volts Acc. Kr. 3,00 pr. Kvartal. 2 Volts Acc. Kr. 2,00 pr. Kvartal.
Accumnlatorer afhentes og bringes fra og til Banen eller anden

SKr.

kan faa Plads til 1. Maj.
"Inogitterd, Rutsker.

søges.

Efter at have faaet installeret Accumulatorbatteri med tilhorende
Apparater til Opladning at Radio-Accumulatorer (leveret af statsaut.
Installatør Hr. P. Larsen, Rønne) paatager jeg mig al Opladning af
saavel Radio,- som Bil-Accumulatorer.

Hele Kursuset 6 Kr. for Børn.
for Damer. 10 Kr. for Herrer.

En Fodermester

Sandvig

Radio-Ladestation•

Dans paa Hotel ALLINGE

kan fan Plads paa It I nul'

Sondre Alle 4, Rønne.

Billige Priser

Tlf Hamle 116.

brugt. saa pænt som nyt, sælges

inden Pinse for 1000 Kr. kontant.

anbefales.

Gode Varer

Tate af Minslønper P. Rassawssea.

en Andenkarl kun

Ill bast- og Personkørsel

Herre- og Dame-krediaudiere

Sangkor Strengekor, Hornorkester. Violin og klaver.

En Forkarl
og

Lomme- og Vækkeure,

Tirsdag den». April KL 8.

Rutsker Præstegaard.

Karen og Julias Beyer, Skorshoj

Hasle- ri.,7`irg

Sang- og Musik-Gudstjeneste
i Sandvig Baptislkapel.

Zeit `t".urretttitig,:tilinnb,

brt

flager duer be Nutidige

at
`viber, ben ringe Stubrevne og be Itegrtrujebe Vtficelninatintutig4eber, har beb
cwertrre i Port stab £eitigt)eb fif at ubnibe fin eirrefiling, mier bolt forer
Gabe Wnrry og ioorirlt er runfurrenrebegtig,

Foraars- og SommerDamehatte
findes som sædvanlig hos

Hedvig Narckmann,
1-1 A 5 I. E
Obs. Partegning udføres.

(11"tldre4)10ffirien.

bart munter btb at rige: „'det er for
at tit itte flot ligge og glemme ritip."

ZIttfe at elan treharen.

yuu onkmebe af fin bcoibrtfoje
elftebe "t"oinnutblounter og n1De nit i bet tib[igfte ;'ioranr boer
:!Rorgen en 'ur i stoset for at finbe
ben fetrie lille, Rare, lunk. !Mount,
oa tomt bet etibelig Intfebr4 benbe at
finbe en lille toviroblet, bnIntubrprintpeu Rimp, jublebe bun af udtic: „e
Georg! ben fortie ?immune, nu er bet
g'oraarl"
kan beintbrebe benbebartilineNcebe,
font bar et llbtrot for beube3 rene
ittb, og ban fammettlinnebe !glibe
rireb benne lille3-"ornarblomft, fart og
fin, font hun nar. De baube lige fra
Viariteartrene næret gabe !Smiler, og fan
inart ban tom i en nogenlimbe betrunnenbe
paa Stontoret, for,
looebe be tig. Run et enefte lille stub
fremnb pan
enge manglebe
ber, for at be tunbe gifte rifl.
91u nit be ba her, alt mere
nuet brøl) frem og broritte om ben
.2ptte, rom Tibet ffulbe gine beta bromfe, — rom Ymt Ungbommen tan
Drømme, og 'lob alt bet vibunberlige,
font 23naren bob.
kuer Zag tom be hjem met) fritte
PIttemoner fra ben tiblige !lliorneurntub,
bborefter bun fulgte fjant til Stontoret.
2eb 4tfffebett Etat bun et af Vomrterne i ticub3 `.ratte
t.
og ingbe fpogenbe:
„Ilet Etal fibbe her for at bu itte flat
glemme mig i Søbet af Dagen,"
„Via, bu Zrolb, glemme big`, fbaicbe ban glab, ,e for flutbe ba (Stjernerne falbe tteb fra kiiinelen.•
em' ilehe bun (ptteIin tilbage for
at begnnbe fin boglige Dont.
13rnaret og eommeren tbanbt, og
ftezaaret begnnbte at tenbe fine tunge
Stber ben mitter kimten, kiwi !tabte
inb til bered lejem be rmutterte Mobler, ban tunbe finbe, be bloberte Stole
og sofaer. l n farlig gob stol snigte
ban til benbe, font ftulbe ftna heb be bea Epborb. 3 ben ftulbe bun fibbe
og te efter (tam, navr ban tom paa
gaben, ifenbe bjenterter fra run Stoiv
toraer ning.
Cg buet fnebe bc bejligrie ding til
at Emne op nigib i tjetintiet. 3uber
og 3ciller, tom ban ftulbe bolle fin
naar brut tom tjim til benbe ont
fiermibbagen. `Ilet bar tBaarerrl !bre
Zromme. Vla, ()bor bet ftulbe Mine
oibunbedint, fur be nar jo rom (tabte
for binanben, fedte bc begge, nibrig
titube tier »æret llettinbeb mellem beat.
Vider rfinnebe 'Hanret sof. kitin
ha pen Stlinitten — mager og bleg
— en lille ttscettel tornarBblontri. 72e
herlige saftre git fan finte ointring
benbe og gat ()dible ben bebrie
rem be formanebe; men intet ()juli+,
alt nar fornceue.4. "L'et ulme t2jerte nar
angrebet af en nbelbrebelig
nibfte bet ilte felb, (an tun og
orntebe pul at blive inn rart, al bon
Nulte tomme bidt', for lin ftulbe be
tom buer Q)ag line fra
ju
Slontoret og fab bog benbe. Cnina ban
banbebr pari benbis belbrebelte. —
oben manne ilte »dile benbe fra bani.
CStrebnett mantte ilte bære feta bnarb
biml) ben]. Cm bun blot manne ',titte
fra raft, at bust tunbe fibbe bug bain
berbjetnme i fin stol. Zwab gjorbc bet,
at blot intet tunbe ubrette, bare han
manne bane ()enbed terre Stiffette i
hallo Stue. VItene bet nar
3or
be tunbe itte unburere binanben.
Zrobs3 benben Sonborn mobte ban
nttib et hrtfeligt Smil, tutor han tom.
genbet Vhit lufte op i Nana f?jerte
lom %ment; Sot, og en opmuntrenbe
Stemme bob bam bellonnuen. benbe
'lun ilte ligget og hentet ineb £cengfet
hele Zagen paa ben etunb, ba bun
bør beglmbe at futte efter hinds %tin
pan Zrappen — ligget og turtegnet
18toinfIttne, tom ftob paa Morbet beb
»er 'Dag bragte ban
benbeg seng.
(gribe fritte Zhinfter og tortegle at

ug ran tin onitiiiin, menet 80turene flub hujet over ham. „8teittel
unge Vont+, De man falle £elt",
lagbe tie herligt til bnm. San bultebe
ban, bbor bon bar og rejfte fin op.
„aql titan ittb tit benbe, bu il er itte
bob, bet tao ilte mere tonebh".
„Ze tan ilte tomme inb lide tm,
futil man Ze bulle
libt og tage
Digte Dranber, De ir i Djebliffel fur
ributattet".
,
C-enere
forte be bour inb i !Lbereffet, ()bur bum enblat Ina, og fob ham
være alene. bun tartebe fin fortninlet
over bentle4, leje og Infbte ban benbe:
men Zubeiv.3 910 baobe rtihnet beitheb
41nrige — intet Smil mobte brun, intet „eltoninten" lob. kan mobte ben
frugtelige 3alibbeb,
,
at Zobel' baube
ocrret bett fim-ferie. !Ballettbe rom en
botuf et forIbb bnit Stlinilten og tom
hjem til be Stuer, rom flob frerbige
til at mobtage brint og benbe.
3litbrefin flag bel ban', at bort i
Zianlinftlien bnbbe valgt fortbetriline
Tamattnrobler. .̀det er jo (Sorgens
arne, teentte ban. Zin, netop I eargen
rj'arhel (pur bet barmonerebe mel) ban g
ittb. Der i
titer Nibe ban
rut leve arene tuet; fin sorg, finpen
auben Ylninbe ftulbe tomme berinb. —
91lette uilbe ban (ene met) fine Rinber.
Zet Pure t'Solne be»crgebe Fin hugtand op imob Ritten, l3orrrft gif unge
3iger og ftroebe 21nemoner, tam l oi.aar?minben tegenbe bairblebe miring
i en Zobningebatt4. ban babbe i ben
tiblige nargettftunb baret ube at bluffe
bem. 2Det nar StobeiW og aornaret
urnel til bang
bang lille flute
t'joraarK)tontri.
Ubehændig font en etenPotte fab
ban i ben forrefte !Sogn, fluat af (Sorg.
tte et Crb lom ober bang 2ceber.
Cjnene bar ftift heftet paa ben bbibe,
blanifiertinuttebe Stifte, forn knibe ban
flet itte forftna, btinb bet var, tier roregn ',lutring ham.
ba han herte T,reeften Crb:
„Vfj ;.lorb er bit tourinen" og borte
ben bumpe iftib af forbet, font fafbt
paa Kittelnaget, gi! ben ubarmhjertige
ealibbeb atter op for brint. ¶n braft
bet i graab, og ba forftob ban, at
bel har halid Ungbom — al hans rige
2tjtte — tom for bertatibin bcettebee til.

Ajletanderne staar til Tjeneste.
Tlf. når. 13.

Klemensker maskinsnedkeri Tlf. ndr, 13.

Køb Deres Forbrug af
Sodavand fra
Mineralvandsfabriken

BORNHOLM

Telefon 25

Sandvig

Flaskerensningen foregaar under Iagttagelsen af de strengeste Krav til Renlighed og Hy.

glejne.
Ved Fabrikationen anvendes
kun de allerfineste Reastoffer.
Produktet staar fuldt ud paa
Højde med de oversøiskeFabrikkers.

Tlf. Haste 105.

Snedker- og
Bygningsforretning

1-i'dsie

Knuste engelske Gaskalkes
er paa Lager til billigste Pris.

titoist,: Lager af Ligkister, Ligtøj og Ligsenge.

Godningskal K

Allingegweglværfi

kommende Uge.
:r C) Cl 1-1_ 13_ t Il

Bornholms
Spare- og baanekasses

til indhegning af Honsegaarde a lign.
er paa Lager til absolut billigste Pris.

Kontortid 9-12 og 2-4.
Renten af Indskud er paa
3 Mdrs OpHgolse
pCt. p. a.

Bestillinger bedes indgivet omgartende,

Traadvæv

Tlf. 127.

Johanne ]ansen
Vietnalieforretning
anbefaler
hjemmelavet Fars, Medisterpølse,
Lungepølse, Sylte og Leverpostej.
Fersk, saltet og røget Flæsk.

Lindeplads - Allinge - Telefon 45

Afdeling 1 :Illoge.

Alm. Sparekassevillisar
4
2 PrOc?lu.tØri "1i°
i Forsorgelsesaldelingen 3,6 hvortil Præmie, hidtil 2,4 -

Saasæd

Byg, Havre, Ærter, Vikker og Blandsæd
er paa Lager i velrensede og spiredygtige Kvaliteter. Priserne er billige pr. Kontant.

Allinge bærer'

Produkten.

Optwildningskr;ende altid paa
Lager, billige Priser.
Geert 'lansen.
Tlf. 29.

Markfrø, Havefrø.

Koloed & Mortensen

Plænegræs, Rødbede- og Guleroch,fro i los Vægt.
Nitragin, Tillantin og Germisan faas tidst og billigst i

illyggeforrette ng

c:r5

Haveredshaber.
River, Spader.

1,igkMPr og

2fLalervarer.

Skuffejern, Skovle,

Farver til Olie og Kalk i bedste Kvaliteter. — Olierevet Bly-

Grebe m m.
købes absolut bt:dst

hvidt, Titan- og Zinkhvidt.
Colmollt er en udmærket Væg-

o billigst i

farve, let at udrøre i Vand, føres
i 25 Farver. — — Strygefærdige

prodilkiell .

Oliefarver. Final 'chik, hvid
og kulørt. Trosmaling til uhøvlet Træværk, dækker godt og er
billigt i Brug. Maskinglassur,
Lakker, Lakfernis i forskellige Kvaliteter. Fernis, Gulv.

fernis, Terpentin Kit, Gib.,
Hroneer og Thatur.
Pensler i stort Udvalg, alt feres i bedste Varer fra anerkendte
Fabrikker og sælges til billigst
mulige Priser.
,

1

Elfenbenslakeret Soveværelse
med 3-fløjet Spejl, compl. fra 450 Kr. Egetrees engelsk
Spisestue, compl. fra 550 Kr. Chesterfields Dagligstue, 1 Sofa 3 Lænestole med Velour, fra 450 Kr.
Ratebetaling kan indrømmes. Solide Købere fra 20 Kr. mdl.

Allinge ny IVIribelmg:Eftsin,

Chr. Diderilisen, Rønne.

Kød og Pølser
Slauterm. Phillipsen. S4ndvig.

Møllers Bogbinderi
Tlf. 466.

Y. e. wohn,
FLÆSK,
modtages til Røgning hos

Havnegade 53. Allinge.

Tlf. 466

Indbinding af Bager. — Protokolfabrik. — Papirvarer.
f. Kl. Arbejde. --- Rimelige Priser. — Hurtig Levering.
Leverandør til Biblioteker, Foreninger og Øens største Forbrugere.

BRØDRENE ANKER, HASLE

Aktieselskabet

Hasle Bank
modtager Indskud - paa Indlaansbog og Folio, Terminsyde:ser til Kreditforeninger,
ordner Kreditlaan m.

JERNSTØBERI & MASKINFANIR1K.
Alt til Faget henhørende anbefales.

Allinge.
anbefaler sig med et stort Lager i færdige Kiled‘Jinger. Over-

frakker, Ulsters, Stortrojer, Motorjakker Regnfrakker,
hatte, Huer og Kasketter samt alt i Arb.jdr.toi. — Prima
amerikanske Overalls. Jakker & Bluser. Bestilling paa Klædninger
efter Maal. 1. Kl.s Arbejde til billigste Priser.

A Itid belibite: Kvalitet og etauto Udvolt; i Trikottize Og

Ny isl. Kryddersild
Ny islandsk Fedesild
Smaa norske Spegesild
Bornholmsk Rollmops i Stykkevis
Marinerede halve Fedesild
Prima Anchiovis i løs Vægt
Anchiovis, prima Kvalitet i Deaser
Ciaffelbidder, sv. og dansk Nedl.
Benfri Sild
Røget Lax i Skiver i Daaser.

!s. tonen,

anbefales.

Mursten, Teglsten, Drænrør.

Tlf. H ats l e 35.

ventes under Losning i den

Ligkister og Ligsenge Jens Hansens Manulakturhande`!,
altid paa Lager i alle Størrelser,
og forskellig Udstyrelser og Priser.
Anton Soneeis Byggeforretning
Telefon Allinge 69.
Indehaver Chr. Sonne.

Skoldekar anhet&es
til billigste Priser.
Hasle Beelkerforretning,

BRIKETTER.

e

Gag ikke over beo eller kid

Alleteinder,

1 Saltkar og

Alle Tryksager Varni Blodbudding
saasom

faas hver Fredag Middag.

Regninger, Meddelelser, Konvolutter,
Dags-Dato, VeksellilanLetter,
Visitkort og Takketort,
Love og Regnskaber,
Sange og Salmer,
Medlowskgirl
leveren bedst og billigst fra

Fest- og Bryllupssange

Allinge Bogtrykkeri.

Allinge Be t atrykkeri

a..eyster,grasle.
leveres billigst fra

