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Fredag den 7. Juni

7oraarsvise.
Nu er Dagen fuld af Sang,
og nu er Viben kommen,
Bekkasinen Natten lang
haandterer Elskovstrommen.
Plukke, plukke dugget Straa,
plukke, plukke Siv ved Aa,
plukke, plukke Blomster.
Engen er nu gyldengul
af tunge Kabbelejer,
Søndenvinden byder op,
ag Dueurten nejer.
Plukke, plukke dugget Straa,
plukke, plukke Siv ved Aa,
plukke, plukke Blomster.
Dammen ligger Dagen ud
med Brudelys i Hænde,
rækker højt de ranke Skud,
at Solen maa dem tænde.
Plukke, plukke dugget Straa,
plukke, plukke Siv ved Aa,
plukke, plukke Blomster.
Nu vil Mø med Silkestik
paa Brudelinet sømme;
den, der ingen Bejler fik,
hun tar sig en i Drømme.
Plukke, plukke dugget Straa,
plukke, plukke Siv ved Aa,
plukke, plukke Blomster.

Jeppe Aakjter.

Dell farlige Alder,

I Indiens Tempelbygninger finder man nogle af de ældste
Mindesmærker om en højtudviklet Bygningskunst fra den store Kulturperiode i Oldtiden. De forskellige Egne af Indien, Dekan, Orissa,
Kasclunir, det budhistiske Nepal o. s. v. har hver sin ejendommelige
Stil, men paa den anden Side har de alle, hver paa sin Vis, det
fælles indiske Karaktermærke, en rigtudviklet Ornamentik. Den forekommer en Del overlæsset, men man kan ikke nægte, at den er udført med megen Smag og Omhu. Og naar man ser paa ovenstaaende
Billede af et indisk Tempel, vil man indrømme, at det er en Bygningskunst, der nok kan imponere en Europæer, naar han første Gang
staer overfor den. Den virker, trods sin Overlæssethed, som en Skønhedsaabenbaring og som et Eksempel paa menneskelig Udholdenhed
og Fantasi.

(Af An t Jørgensen, Yderup.)
I den sidste Tid havde Jens
Peter og Mine jævnlig talt om at
sælge Gaarden. Særlig Jens Peter
var stemt for det, efter at de var
blevet ene. Børnene var nu alle
gifte og i gode Stillinger. Det
havde været deres Haab, at et af
Børnene skulde have overtaget
Gaarden efter dem; men Forholdene havde udviklet sig saadan,
at dette ikke blev til noget, skønt
de økonomiske Kaar var gode.
Det havde i mange Aar været Bestemmelsen, at Søren
en af
Sønnerne — skulde have Gaarden.
Dette havde han været indforstaaet
nied og været glad ved. Men saa
giftede han sig med en Pige af
velstaaende Familie, og hendes
Forældre vilde absolut, at de unge
skulde have deres Gaard, der
var bedre end Sørens Fødegaard.
Og saadan blev det.
Jens Peter og Mine sad nu ene
ved deres Gaard — i gode økonomiske Forhold, men omgivet
af fremmede Medhjælpere. Jens
Peter især savnede Søren. Malk-
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3ndisk Sqygningskunst.

Ræk mig en Forglemmigej
og sidst en Krusemynte,
saadan slutter vi vor Leg
saa glad, som den begyndte.
Plukke, plukke dugget Straa,
plukke, plukke Siv ved Aa,
plukke, plukke Blomster.

Trykt i Allinge Bogtrykkeri
Oplag ra. 3500 Eknentplitrer

'.

ningen blev, efter at Søren var
rejst, ikke udført saa godt, som
da han deltog i den. Fodringen
al Kvæg, Svin og Heste naar Jens
Peter ikke selv var til Stede, var
ham ikke tilfredsstillende. Trods
gentagne Paamindelser til Karlene,
korn de ikke op om Morgenen i
rette Tid, ligesom de gik og vrøvlede for længe Morgen og Middag,
inden de fik begyndt paa Arbejdet. De savnede i det hele Omtanke ved deres Gerning. Og der
kunde være saa meget andet i
Vejen.
Alt dette gjorde, at Jens Peter
flere Gange over for Mine havde
udtalt Ønske om at sælge Gaarden. Han var sikker paa, at de
kunde faa tilstrækkeligt at leve
af, og saa var de da fri For disse
daglige Ærgrelser.
Men Mine var bange for, at
Jens Peter vilde blive utilfreds,
naar de korn til at sidde i en Villa,
og han slet ikke havde noget at
tage sig til. Af den Grund var
hun imod at sælge Gaarden, skønt
hun, siden Marie — Datteren —

var bleven gift, ogsaa havde sine
Fortrædeligheder, nemlig med Pigerne. Hidtil havde hun haft Else
— en Husmandskone af den gode,
gamle Type — at ty til ved Vask
og Hovedrengøring, ja i det hele
taget, naar noget ud over det daglige skulde udføres. Men nu var
Else død, og der fandtes ikke nogen virkelig Stedfortræder for
hende. Mines Mening var, at Piger
nu om Stunder ikke var som forhen. De manglede i endnu højere
Grad end Karlene Omtanke. Som
nu alene dette at fyre i Komfuret!
Hvor havde hun ikke døjet hermed. Pigerne lovede godt nok,
men derved blev det. Properhed
overalt holdt hun stærkt paa, men
heller ikke i det Stykke fik hun
Arbejdet udført tilfredsstillende,
Og nu i Dag havde de Storvask.
Saa kom Jens Peter ind til Eftermiddagskaffe. Det var hans og
Mines fortrolige Stund; de sad de
ene to i Stuen og nød Kaffen og
talte fortroligt sammen. Ved de
øvrige Maaltider var de sammen
med Folkene, I Dag sagde Mine:

,Nu maa du for mig gerne sælge
Gaarden, Jens Peter! Siden Else
er død er jeg tit ved at forgaa
af Ærgrelse. Som nu i Dag med
Vasken! Jeg kan ikke faa Pigerne
til at gøre det, som det skal gøres. Saa snart jeg vender mig
fra dem, snakker de om deres
Fornøjelser og Udflugter, enten
om det, de har været med til, eller om det de skal med til, og
det optager saa ganske deres Tanker. De er villige og flinke i høj
Grad, de svarer ulig aldrig imod,
er altid ved godt Humør og gør
med god Vilje, hvad jeg paalregger
dem Men Omtanke' Nej, uha!"
I det samme gøede Hunden ude
i Gaarden. Og igennem Vinduerne
saa de, at det var deres gamle
Nabo, Ole Madsen, der kom, Han,
der var lidt ældre end Jens Peter,
havde for faa Aar siden solgt sin
Gaard, og han og hans Kone boede
nu i en hyggelig Villa i Stationsbyen en lille Fjerdingvej derfra.
Efter at Ole var kommen til
Sæde, og Samtalen var indledet
med de sædvanlige Bemærkninger
om Vejr og Føre, sagde han, at
hans egentlige Ærinde var, om
Jens Peter vilde følge med ham
om i hans gamle Gaard. Han havde
hørt, at den var til Salg, og Mette
og han havde talt om at købe
den igen!
Jens Peter og Mine gjorde store
øjne af Forundring over, hvad
de hørte. De syntes, Ole og Mette
nu havde det saa godt, at de Forhold, de levede under, nærmede
sig stærkt Fuldkommenheden. Men
Ole sagde. „Nej, for alt i Verden
sælg ikke jer Gaard for tidligt.
Det har vi gjort. Dette at man
ingen Ting har at tage sig til,
dette at føle sig overflødig er det
værste jeg har oplevet. De daglige Smaasorger og Ærgrelser er
for intet at regne mod det andet.
Vi kan ikke holde det ud. Det
første Par Maaneder gik det saa no.
genlunde, men efterhaanden, uha!"
Jens Peter og Mine saa til hinanden med spørgende Blikke.
Jens Peter fulgte med Ole over
i hans gamle Gaard, saa' Besætningen og talte med Ejeren. Inden
Ugens Udløb var Ole atter Ejer
af sin gamle Gaard, og den Dag,
han og Mette igen flyttede i den,
saa' de saa glade ud, at det for
andre var en Lyst at se dem.
Jens Peter og Mine har ikke
talt med hinanden om at sælge
deres Gaard siden den Dag, Ole
kom og forstyrrede dem.
„Den farlige Alder" — naar
indtræffer den? Saadan har mange
spurgt uden at faa Svar. Mon
den farlige Alder ikke kan indtræffe i den Periode, som foran
er skildret? Et er sikkert, at i
denne Periode træffes der ofte Beslutninger, som burde fortjene
den alvorligste Overvejelse.

Turistlivets økonomiske
Betydning for Allinge-Sandvig
er der mærkelig nok delte Meninger om. Der findes virkelig Folk
her, der ellers gaar for at være
normale, der mener at Turistbesøget ingen Betydning har for
Kommunen eller endog, at det er
skadeligt. De anfører, at Priserne
stiger paa Fødemidler i Turisttiden, at Hotellerne køber det bedste Kød, saa der kun bliver Forkødet tilbage til Privatforbruget,
at Hotellerne køber deres Varer
direkte fra Grosserer i København, at kun Hotel- og Bilejere
har nogen Fortjeneste, medens
andre har Tab af det — og muligvis andre Argumenter, som jeg
ikke i øjeblikket kan huske.
At Regeringen i Schweitz ofrer
adskillige Millioner paa Tilskud
til Turistreklame, og at Sverrig
og Norge ogsaa ofrer meget store
Beløb herpaa (Danmark er desværre bagud i saa Henseende)
synes ikke at gøre noget Indtryk
paa saadanne .kræinjda" Bornholmere, der naturligvis mener at
have bedre Forstand herpaa end
en Regering i et Turistland, hvis
statistiske Materiale tilfulde godtgør, hvilken Guldgrube Turistinvasionen er — ikke alene for
Hotel- og Bilejere, men for det
ganske Folk.
Amtmanden anslog paa Turistforeningens Møde i Rønne forleden Dag de Penge, som Turisterne i en Sæson lagde paa Bornholm, til et Beløb paa ca. 2 Millioner Kroner. Selv om en Del af
disse Penge hurtigt vandrer tilbage over Havet igen, saa bliver
den største Del dog her paa Øen
og fortrinsvis i Allinge-Sandvig.
Det kan vi ikke mærke, svarer
Kværulanten. Nej, mange kender
ikke Vandets Værdi, før Kilden
er tør. Hvis Turistlivet hørte op,
skulde de sandelig nok faa Virkningen at føle. Den, der i denne
Tid har Brug for en Tømrer, Snedker eller Murer, vil hurtig opdage
at en saadan bogstavelig ikke er
til at faa fat i for Tiden, fordi alle
er beskæftigede med NybygningsReparations- eller Vedligeholdelsesarbejde paa Hoteller eller Pensionater. Spørg en stedlig Købmand, hvornaar han sælger mest,
i Juleugen eller en Uge i højsæsonen og han vil svare: i Højsæsonen. At Priserne stiger noget i
Sæsonen ligger ganske naturligt
i den større Efterspørgsel, men
dette kan dog vist kun gælde
Kød og Fisk, og Pengene herfor
bliver jo paa Stedet. Er der nogen,
der jamrer aver, at Smørprisen
er saa høj, fordi Englænderne spiser vort Smør? Nej, man tier
stille, spiser Margarine og glæder
sig over det danske Landbrugs
gode Fortjeneste. Hvad skade skulde Allinge-Sandvigboerne have af
at spise det billigere Forkød

Sommermaanederne og overlade
Bagkødet til vore Gæster'? At Hotellerne køber deres Vin, Konserves, Kaffe o. lign. udenom de stedlige Købmænd er der næppe stort
at sige til. De køber naturligvis
til engros Priser naar de kan faa
det, men der bliver endda utallige
Forneden beder tilbage, som Hotellerne er henvist til at købe hos
de stedlige Købmænd, hvad disse
ogsaa nok skal vide at skønne
paa.
At de Handlende, Haandværkerne og Arbejdsfolk er i høj Grad
direkte interesserede i Turistlivet
er ganske aabenbart; men det
maa dog være umiddelbart indlysende for. enhver, at naar disse
3 Kategorier indenfor vor Kommune har Fordel deraf, saa er
det ligesaa aabenbart, at saa har
alle andre det ogsaa.
Nogle siger, at naar Arbejderne
har Penge, saa har vi alle Penge.
Andre sætter Landmanden i Stedet for Arbejderen. Dette er ligegyldigt, for naar en tjener saa
tjener den anden ogsaa. Den der
tjener først, maa jo for at drage
Fordel og Nytte af sine Penge,
bringe disse i Omløb, hvorved han
bringer Fortjeneste og Fordele til
andre. Bornholmerne har hver
især meget imod at en anden
Bornholmer har en Fortjeneste.
Bornholmeren tror almindeligvis,
at han personlig er klogere og
dygtigere end alle andre udenfor
Bornholm, men han tiltror sjældent en anden Bornholmer nogen
særlig Klogskab eller Dygtighed.
Resultatet heraf bliver, at de
Jorde" faar alle Chancerne fremfor de indfødte, og at Bornholm
staar langt tilbage for det øvrige
Land i Lokalpatriotisme.
Saaledes som Forholdene ligger
i øjeblikket har hver eneste Borger og Skatteyder den allerstørste
personlige Interesse i Turistlivet;
men hvad kunde det ikke blive
til, om hver eneste gjorde sit til
at udvikle og gavne dette det mest
mulige. Bornholm har Chancer
fremfor noget andet Sted i Norden; men disse Chancer bliver
ikke paa langt nær nok udnyttede.
Og saa bør der naturligvis ogsaa
være en Bestræbelse for, at de
flest mulige Penge bliver paa Bornholm, og at Bornholmerne selv
støtter hinanden i at foretrække
Bornholmere til de ledende Stillinger og holder op med at ligge
paa Maven for fremmede.
C. E. KOEFOED.

Hvorledes Ciehoriedyrkningen
blev fortrustetl
Spredte Træk af en Udvikling til
Skade for Dyrkerne og
Fcirbrngerne.
—0 —
For nogen Tid siden bragte vi
her i Bladet nogle Udtalelser af
Forstander Oluf Jensen, Slangerup Landbrugsskole, som redegjorde for den øjeblikkelige Situation vedrørende Cichoriedyrkernes Stilling, Det var saavist ikke
noget lysteligt Billede, han oprullede. Forholdet er dette, at det
er gjort umuligt for Dyrkerne at
anvende deres Jord til at dyrke
Cichorierødder i. Det kan i hvert
Fald ikke ske med noget l-laab
om en rimelig Betaling for Arbejde og Brug af Jord og Maskiner.
Vi har paa Baggrund af denne
Situation, saaledes som den blev
klarlagt af Forstander Oluf Jensen,
modtaget en Række Forespørgsler
om, hvorledes det egentlig er gaget
til, at Cichoriedyrkningen herhjemme, fra at være en lukrativ
Produktion, nu er gjort værdiløs
for Landbruget. Og da der her
røres ved en Sag, som utvivlsomt

har Olfentlighedens Interesse, har
vi indhentet en Række Oplysninger fra sikker og paalidelig Side,
der uden Tvivl vil blive læst med
den allerstørste Interesse i vide
Kredse.
Cichoriedyrkningen begyndte
herhjemme i Slutningen af forrige
Aarhundrede. Det var paa Fyn,
at en Række fremragende Landmænd gjorde det banebrydende
Arbejde for at indføre denne nye
Kultur, der baade direkte og indirekte blev af meget stor Betydning. Paa Grund af den intensive
Dyrkningsrnaade, som Cichorierødderne kræver, var det relativt
kun ganske smag Arealer, der paa
den enkelte Gaard anvendtes til
Cichoi iedyrkning, men til Gengæld
havde Jorden udmærket Gavn af
Afgrøden, og gav især en fortrinlig Eftergrøde af Byg paa Grund
af den særlige Behandling, som
Jorden kræver ved Cichoriedyrkilingen.
Efterhaanden bredte Dyrkningen
sig til Sjælland og det sydlige
Jylland, men Fyn vedblev fremdeles at være Foregangslandet,
især Egnen omkring Odense, Det
var forøvrigt navnlig den senere
Nationalbankdirektør Lauritsen,
Vejen, der var virksom for denne
Kulturs Optagelse indenfor det
danske Landbrugs Rammer.
For Rentabiliteten stillede det
sig i disse indledende Aar saaledes, at der herskede ret god Tilfredshed blandt Dyrkerne. Datidens Fabrikker var smaa, de fandtes spredt over hele Landet; Konkurrencen gik paa Livet los, og
der kom efterhaanden til at herske stor Usikkerhed og daarlige
økonomiske Forhold indenfor
Branchen med talrige Betalingsstandsninger og Fallitter. Det bar
derfor henimod en Sammenslutning af de mange Fabrikker, der
var vokset op paa en for ringe
Basis, og i Halvfjerdserne gjordes
de første Tilløb til en Koncentration. I 1872 kom da Dannelsen
af „De danske Cichoriefabrikker", ved Sammenslutningen af
„Adolphs Cichoriefabrik" i København, ,Stellfeldts Cichoriefabrik" i Aarhus, „Svendborg Cichoriefabrik" i Svendborg, „Krackes Cichoriefabrik` i Fredericia
og Fabrikken „Union" i København. I 1896 overtoges C. F.
Richs Sønners Kaffesiirrogatfabrik" i København, og i 1902 gennemførtes en ny betydelig Sammenslutning, hvorved Fabrikkerne
„Fiducia", „Norden', „København" og „Tagenshus", alle i København, samt Fabrikken „Svendborg" i Svendborg, „Nørrejylland"
i Vejen, „Sønderjylland" og „Ribe
Cichoriefabrik" begge i Ribe, samt
endelig „Ringkøbing" i Ringkøbing, gik ind under De danske
Cichoriefabrikker.
Resultatet af denne store Sammenslutning blev ret omgaaende,
at de smaa Fabrikker nedlagdes
i stort Omfang, og at Driften koncentreredes enkelte Steder, saaledes i Vejen, i Eiby og i København, hvor der opførtes et stort
Fabriksanlæg i Valby.
Som man kan forstag, var det
den overdrevne stærke Konkurrence mellem de mange Fabrikker, som alle mere eller mindre
kæmpede for Livet, der var Aarsagen til denne Koncentrering,
hvis Drivfjeder og fremragende
dygtige Organisator var Højesteretssagfører Liebe.
Dermed var de adspredte og
smaa Fabrikkers Svaghedsperiode
ophørt, og den velorganiserede
Industris Stilling overfor Dyrkerne
prægede naturligvis meget snart
Forholdet til Dyrkerne, som efterhaanden fik lært, hvad det vil
. sige at staa overfor en overlegen

Modstander, men hvad der i disse
Aar skete, var dog for intet at
regne, mod hvad der senere skulde
komme af Diktatur og Hensynsløshed overfor Dyrkerne.

Jo, jeg kan - sa'
Tordenskjold.
—o—
,Hvad kan det nytte". — .Jeg
kan jo ikke'. Det er nogle slemme
Talemaader at lægge sig til; hvor
disse for Alvor faar Indpas hos
et Menneske, skal de nok øve deres Virkning. — Det er ingen Sag
at gøre eller udrette det, man magelig kan. Kunsten er nok den,
som jeg forleden hørte en Mand
sige — stadig at naa et lille Tag
mere. „Man kan ikke mere, end
man kan" siges der, men det kan
jo godt være, at det sidste kan
nok kan trækkes noget længere
ud
Det, som det i denne Sammenhæng gælder om, er at være bevægelig — ikke haardnakket staa
og rykke i den Stolpe, man ikke
magter. Skal en stor Sten flyttes,
prøver man tit fra flere Sider.
Gaar det ikke paa den ene Led,
kan der maaske komme Skub i
det paa den anden. — Det er
Sindelaget, der har saa meget mere,
end man skulde tro, med dette at
kunne. Kan jeg ikke blive ved
Gaarden for nogen Pris -- naa,
ja, saa maa jeg se om jeg kan
finde mig et Hus. Slaar heller ikke
det til — saa findes der vel nok
noget andet. Selvfølgelig maa Fordringerne nedskrives, ja, maaske
helt annulleres. Men til syvende
og sidst er det alligevel Sindelaget — Maaden at tage det hele
paa —, der gør det lettere eller
tungere at bære. — Den samme
Ulykke, maaske Sorg, kan ramme
to Mennesker, men virke ganske
forskelligt paa dem. Mens den
ene synker sammen og opgiver,
1-etter den anden sig og prøver
paa at frigøre sig for Trykket. Der
skal jo leves endda.
Tiden er saaledes, at der næsten skal Vovemod til at sætte
igennem økonomisk. Men Tordenskjold gav jo ikke op, selv da
hans eneste Mand græd. Der kan
jo være Tilfælde, hvor et Menneske kan synes, at det næsten er
urimeligt at haabe. Der er ingen
Udvej at øjne ud af det tærende
trange,
— Ja, det er nu sandt, at det
kan hjælpe at heppe Modet og benytte Tordenskjolds friske „Jo,
jeg kan".
Men selvsagt maa der staa et
Menneske bag ved Ordet, en Mand,
der villigt indretter sig paa det
ny, som kan ske. — Det er ikke
Skæbnen, men Sindelaget, hvormed Mennesket modtager den,
der gør Mennesket lykkeligt, eller
det modsatte.
Maja Aagaard.

lægge dem over Skuldrene, senefe
blev det korrekt at bære Serviet•
ten over venstre Arm, og sluttelig
blev den bundet om Halsen hvilket stadig bruges i Tyskland
og Frankrig. I Frankrig indforter
Servietten længe før den kom til
Danmark, og ved de store Banketter i det syttende Aarliundrede
var det Skik at parfumere Servietterne, og der blev delt ny Servietter om ved hver Ret.
Og nu har i mange Tilfælde Papirservietterne afløst de gamle,
smukke Damaskes-Servietter
det gear tilbage.

Fugleskydningen,
—0—
Aarets Fuglekonge blev vor nye
Borgmester, ved Kpt. Koefoeds
Skud.
Skydningen forløb programmæssig, og trods den stærke
Blæst, var der dog nogenlunde
Læ paa Skydepladsen. Man savnede nogle Skytter fra Klemensker.
Ellers var de fleste af de trofaste
Skytter mødt op. Familien Lind,
Sandvig med den gamle Jens
Lind i Spidsen udmærkede sig
særlig som nogle udmærkede og
ivrige Skytter, hvilket ogsaa ses
af nedenstaaende Resultat.
Kl. 7 faldt Pladen.
I Skydemiddagen deltog ca. 50
Medlemmer, Formanden Kpt. Koefoed bød velkommen og udbragte
et nifoldigt Leve for Kongen, hvorefter man sang s Kong Kristian".
Derefter holdtes en lang Række
Taler og udbragtes en Masse Skaaler. Formanden talte for Fuglekongen og Sandemand Skov, der
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talte for „Bornholms Fugleskyclningsselskah', Ingeniør Andersen
for Skytterne, Smedemester Carl
Petersen for Fuglesmeden Smedemester Hansen Ro, Guldsmed
Kolling, Rønne tor Damerne osv.
Efter Middagen korn en hel Del
Ungdom til og saa snart Dansen
begyndte, var Hotellet som en
myldrende Myretue, hvor Stemningen, da Fuglekongens traditionelle Punschebowler ved l I- Fidelt
blev baaret ind, steg til Kogepunk.
tet, hvor den holdt sig lige indtil
Dansen sluttede Kl. 2, og man
vandrede eller kørte hjem i den
lyse omend svale Sommernat et
Minde rigere om et fornøjeligt og
vellykket Samvær.
Venstre Æg. Politibetjent Larsen ved Johannes Lind.
Højre Æg Toldassistent Lyster
ved Kaptajn Koefoed.
Ringen, Toldkontrolør Malmer
ved Postassistent Jensen.
Venstre Halefjer. Postassistent
Jensen ved Smed Hansen.
Højre Halefjer. Rager Svendsen
ved Jens Lind.
Venstre Klo. Bærendt Kolling
ved Gaardejer Riis.
Højre Klo. Geert Hansen ved
Jobs Lind.
Halsjernet. P. Petersen ved
Jens Lind.
Venstre Vinge. Valdemar Lind
ved Johannes Lind.
Højre Vinge. Købmand Bedt
ved Holger Petersen.
Pladen. Borgmesteren ved Kaptajn Koefoed.

ilaVehirly Staldbere, ilaveredskaher,
Alle Slags sælges billigst i

Nordlandets Handelshus.

Friskbrændt Portland Cement
i Sække samt store
sælges i

Jernvinduer til smaa Penge

Nordiaadei.s illandelshus.

Meget kralligi Sulocskral

det billige
Fodermel tin Svinefoder sælges. - Priserne

formalet af god bornholmsk Sæd samt
er lavere for alle Foderstoffer og Korn.

Nordlandets iltindeishus,
Vi sælger

alvaniseret Yiggetraad
og glat Jærntraad samt Hegntraadfietning med store og smit Masker meget

Nordlandets Handelshus.
Serviettens Historie.
—0—
Tekstilfahrik anterne overvejer
for Tiden at lave Servietterne aflange — hvorfor kan ingen forklare.
Servietterne - synes oprindeligt
at have været en Slags Hagesmække, og først i det femtende
Aarhundrede blev Servietterne indført ogsaa for voksne. Før den
Tid havde Dugen -- hvis der
overhovedet var en saada n part
Bordet — været saa lang, at den
afgav Beskyttelse for Knæene og
samtidig brugteg den ogsaa til at
tørre Fingerne paa.
Da Servietterne endelig kom
frem, var det først moderne at

Vi sælger store Partier rigtig gode

Udskudsbrædder
sæ,-dele!.; billigt. - 3/& og 1 Torns tykke - i alle
Meget svære og tørre Fyrrebrædder til Lof1 er og Gulve :;ælp,t s med stor Rabat pr Kontant.

Ord hitillINI"

Auktions- Partivareforretningen
A. I ling',
Støregade
Spiralsenge fra 9 Kr. Egrtra,As Spiacituettlablemarat 350,00
Soveværelse 250 Kr. En elektrisk Lysekrone 15 Kr.
Et Parti Sølvvarer meget billigt.

BRØDRENE ANKER. ASLE.
JERNSTØBERI & NIASKINFABILlai.
Alt til Faget henhørende anbefales,

A. Lyster,
Hasle.
Tlf. 74.

"Al»-

Hjemmelavet Paalæg.

En drægtig Kvie

Salater, syltede Asier og Agurker.
Krydr,:de Matjessild, benfri Sild,
Gaffelbitar, Anchioser, Laks, Hummer, Krabber, Rejer og Sardiner.

er til Salg
Skovly, Rutsker. Tlf. 54 x.

Prima blødte Varer.

Dame-Frisør-Salon
Anna Erichsen.

veinhelillel slog Pille
i Tyverne, som kan paslage sig
Husgerning og daglig Madlavning
paa egen Haand, kan faa Plads 1.
Juli, event. August.

Fru Ing, Kielberg, Ronne,

Motorcykle,
21/, Hk., billig til Salg.
Trommergaard,
Klemensker.

Olsker Kirke.
Menighedsraadet ønsker Tilbud
paa Tjæring og Kalkning af Kir;
kens Tag og Murværk,
Nærmere Oplysninger ved Henvendelse til
Punch, Lindesgaard.
naar Grisen
Husk, at
er leveringsstor, saa
ring til Ro 51.
aTg
Tirsdag
ssam
dsaag ogl
Svin T orsdag
t a
t

Slags Arbejdskørsel og Kreaturtransport udføres billigt.
H. P. Gudbergsen, Ro.

En Lødeko
eller Kvie, som snart kælver, er
til Salg hos Julius Moller,
Olsker. Tlf. Kl. n. 53y.

Køb Deres Morgenbrød
hos Bager ti. Jørgensen.
Bringes overalt baade
Søn- og Helligdag,
Mit Konditori anbefales.

Nogle Stk.Aktier

franske og norske i Olie og Tomat.
Hummer, japanske Krabber,
Rejer, fersk, kogt Laks i Ds.
Noget Lax i Skiver i Daaser.
Gaffelbidder, benfri Sild.
Anehlovis i Daaser.
Fin islandsk Fedesild
Kryddersild anbefales.
Kun bedste Kvaliteter føres,

3. 2. tiarsen,

Varfett,

Mager J. 7folm.
Tlf. Allinge 78.

Olsker Husmandsforening
afholder festlig Sammenkomst i
Forsamlingshuset Lerdag d. 15de
ds. Kl. 7.
Foredrag af Konsulent Leerberg
om Landbrugets Fremtidsudsigter
samt Foredrag af Husholdningskonsulent Fru Hansen, Nylars,
hvortil Damerne bedes mode godt
frem. Derefter Udsalg og Bortlodning af skænkede Ting. Genstande til Bortsalg modtages fremdeles med Tak.
Bestyrelsen.

Rutsker.
Statsskat for 2det Halvaar 28-29
bedes snarest indbetalt til Petersen, Risegaard i søndre Distrikt
og Johannes Hansen 10. Pcl. i
nordre Distrikt.
- Kommuneskatten for Iste
Halvaar 29-30 modtages i Forsamlingshuset ved Mejeriudbetalingen.
Nogneraadet.

Al LzesKørsel
samt Kreaturtransport og Kørsel
af Svin paa Leveringsdagene besørges. Ring til Tlf. Ro 59. y.
Charles Jensen.

og udgivne at

Lærer Il, P. KOEFOED.
(Gornitzkas Forlag, Allinge)

Pris 3 Kr.
Fags i alle bornh. Boglader
og hos Udgiveren.

1~~4.01,1

rINIIIIIi•■••••••■••■•••••••••
13 ab er Zurol

„Zurol'' er brt moberne Rene..
ration4mibbel, briormeb man liberi
9tnal og Zranb fan fammenfaje,
lappe op hoppe ane flag Stoffer.
„Turol er et gennemfigtigt
ginibunt, albefea ',noden, boabe
i og ubenfor %tåen, fri for faa.
hølige Stoffer efter øvre af nogen
Ørt, og fan Derfor anbenbea til
Sammenføjning af ane Stoffer,
byvibe og !alerte, og fan tøede af
togte.
anuenbe5 meb titirebaffinatbe fflefilltrit til Reparation
nf Strømper, r9tfittebetfljorter,
pebertøj, Sengetøj, 91toil4rlin,
Sitre, Shielinger, Qlarbilier, Dige,
Serbielter, ane SInga albue stoffer, 4laiallIOer, 01ammiforflreber,
Regilfraffer, Ihnbebraater, '1Ziabefarttcr, .tijniorflailact, il3erinebunle
af
Rallenarbilier, 2reberlobloj, fflnlorber, Sejl, 4Irefenninger, Scettr, Stinb, 3e1i»trrt ni. in,
iitioitiere tit goldning ineb Stinb
og Stof, til Taafreliting af battepant, ffjoleptuit, 43ibfer,18acutb Da
:.-Stitilcurcb, tit VIggliration&ltbejbe
og til at oi,,utterfte NuffinblTo ingib
nyt Stof tir.
NB. „'tural" rr ilte braubfartigt.
&041 i 3 CStorrelfer.
9krinat tube
Er. 1.35
kingiotbniiigalube, bb. 3ribb. 2,00
'1113ii[tritlibrii 5 bobb. iibtt. 3,60
Zanit Oprinbelfr, Zauft ttrbejbe.

Magasin du Nords Udsalg

„Hallelyst" Xilinge.

iiejorbniib[. for VtIlinge-Gnabtrig
mob Coloub.

Udplantnings-Planter til Mark og
Have anbefales.
Tlf. Sandvig 6 og 47.

1t. gi'r. 5('o fod,

LeerredsKo
[ned og uden Raagunami i hvidt
og graat haves paa Lager i alle
Størrelser til smaa Priser.

Axel Mogensen,

r"739~111 21" ,
=&1
■42151~Orainligri=. :2137.21:ZeZt-

samlede, beskrevne

Varm Blodbudding

NB. Skal De selv ud at køre
da ring efter min 4-5 Personers lukkede Bil.

Vestfis 21r- og
guldsmedeforretning,

Folkedanse,

HASLE
Obs. Paategning udføres

faas hver Fredag Middag.

faas hver Søndag Morgen hos

Herre- og Dame-Arrnbaandsure
anbefales.
Gode Varer - Billige Priser

22 bornholmske

Hedvig Marckmann,

godt, frisk :Brod ..g..eyster,Jfaste.

Lomme- og Ilkeure,

Tif. Ilagde 118.

findes som sædvanlig hos

Syltede Asier i Halvkg. Glas og i
løs Vægt.
Az]] eker i Stykkevis og Daaser
med 100 Stk. anbefales
til billigste Pris.

i M.S. „THOR" sælges ved Henvendelse til Kobrn. I'. C. Holm.
Allinge.

Sardiner,

Foraars- og Sommer-

Damehatte

Afsier.

er aaben i Havnegade.

Nye moderne

Tejn.

Rich, Nielsen,
Urmager- & Graver
Største Udvalg

Fest- og Brudegaver
Ny hjemk. Varer
til de rigtige Priser.
-

ved Victor Planck, Allinge.

III%

119•4■111114,•••

4111.11111•04191NO•

Der maa være Tillid

mellem Køber og Sælger,
naar en Handel skal afgøres.
En Forretningsmand, der søger
at opreklamere en daarlig eller
for dyr Vare, vil hurtig faa utilfredse Kunder, og disse vil søge
andet Sted hen. Omvendt vil en
usolid Køber snart komme i Miskredit, saa han ikke toar Varen
overladt, for den er betalt.

Hin Urmagerforrelning
anbefaler Stue-, Lomme- og
Vækkeure i 'pænt Udvalg.
Alle Slags Reparationer udføres.
Hermansens Eftfl.
Rø St. Anna Johansen.] !Tlf. 71.

L.

Et stort Parti Fod tøj
hjemkoMIllet..
Da jeg selv har været ovre pa.t
Fabriken og købt et Parti Herre-,
Dame- og Bernelodtej kontant,
kan jeg sælge det saa billigt, at al
Konkurrence er udelukket.
F. Eks. brune Herresko
Nyhed 14,00.
Brune Herresko med Raagummisaater 14,50.
Damesko fra 7.85.
Tofarvede Damesko
med Raagummisaal 13,00.
Tofarvede Pigesko
Nr. 28-31 Kr. 9,75.
- 32-34 Kr. 11,00
Brune Drengesko, Nyhed 9,75.
Børnestøvler fra 3,85.
Der spares mange Penge ved at
købe Fodtøj i Klemensker,

Ved Bortlodningen
tfusflidkolen Søndag d. 2. Juni
blev følgende Nr. udtrukne:
Indgangsbilletten grøn Seddel
I00- -81
lliwedgevinst rød S. 439-119,

Gylter,
som farrer om nogle Isa Dage, er
til Salg paa Tynelekeillerwardl

En Pige
til 15. juni eller senere.
Væbogsard, Tir. Nots

alio ••••••••••
•
•

Risograf8en.

Krogh-Hansen
•

Køreplan.
Rettne•AllInge Jernbane.
SØGNEDAGE.
Sandvig-Hanne H.
)

- anbtlifi

9,25 14,10 17,50 20,10
9,30 14,15 17,55 20,45
'iltning
9,38 14,23 18,03 20,53
7ein
9,50 14,35 18,15 21,05
9bø
Bidementi
10,04 14,49 18,29 21,19
10,14 14,59 18,39 21,29
Stater
Illønne b. 10,30 15,15 18,55 21,45
Rorre H.-Masdvlg.
*)

Rønne D. 7,55 12,5( 16,15 19,15
8,10 13,06 16,30 19,3(1
Maler
8,20 13,15 16,40 19,40
IllemerQ
8,34 13,29 16,54 19,54
Rø
Urt
8,46 .13.41 17,06 20,06
8,54 13,49 17.14 20,14
liallinge
Sanbbig
9,00 13,55 17,20 20,20
') iiøber lun fra 27, 3iini tit 27.
/Inert (begge incl).
SON. OG HELLIGDAGE
Sandvig-Rønne H.

Sanbuig
521fliage
Zeit'
9bo
femena
Myter
91autte

9,10 14,05 17,50 2,050
9,15 14,10 17,55 20,55
9,23 14,18 18,03 21,02
9,34 14,29 18,14 21,15
9,47 14,42 18,27 21,29
9,56 14,51 18,36 21,39
10,10 15,05 18,50 21,55

Rønne H.-Sandvig.

Smutte
Rater
Stlemena
tein
aithig

7,55 12,50 16,25 19,25
8,10 13,04 16,39 19,39
8,18 13,13 16,48 19,48
8,31 13,26 17,01 20,01
8,42 13,37 17,12 20,12
8,50 13,45 17,20 20,20
3,55 13,50 17,25 20,25

Tina IN 110113111i.
Lystspil i 7 Akter.
Med Karl Daae rn. ft. i Rollerne.
-e-

Ungernes Selskab,
Lystspil i 2 Akter .

•

100.11~NM

•

For al komme

• frem
i Canada

kræves kun Arbeidswillie og Evne. Vore
Kontorer anviser gennem De canadiske
Statsbaner Pladrer ved Landbruget l de
forskellige Provinser. Ogtaa for Kvinder
anvises Pladser paa Landet. Løvrigt op.
lyser vore illustr. Haendbeger om For›
holdene og de Muligheder, derZves
Nybyggere tor at erhverve egen ord.
Haandbogerne udleveret gratis hos en.
terne over hele i andet, eller fus Frit
tilsendt ved at skrive til
Skandinavien Amerika Linien,
Kongens Nytorv 8. Kilienhsvn L

2e1=
Kiosken „Aroma"
Cigarer fra 5 Kr. pr.50 Stk. Cerutter
fra 2,50 Kr. pr. 50 Stk. Cigaretter
fra 2h,/, Øre „AROMA" Tobak
200 gr. 1 Kr. Papir i stort Udvalg.
Gramofonplader ira 50 @re. Lædervarer, Legetøj m. m.
Æbler,- Appelsiner, - Chokolade.
Dag- og Ugeblade fores.
Bringes overalt i Byen.
Ærb,
0. K. Rasmussen, Allinge

Gør et Besøg

Senge,
Madrasser,
Uld- og Vattæpper
er paa Lager i største Udv.
Feltsenge
Kr. 18,25, 14,25, 10,00.
Spiralmadrasser 11,25, 9,85.
Hessiansmadrasser
pr. Sæt 9,25, 7,25.
13,50.
Stribet Stant lin. Bambus Barnesenge 8,50.
Hvidlakerede UdtræksBarne-Træsenge 27,50, 18,50
16,00.
Umalet do.
32.00.
Prima BambusHessiansmadrasser
til Babysenge 3,85.
do. til øvrige Barnesenge
pr. Sæt 5,85.
Stribet Stant
6,90.
Vattæpper 17,00, 15,75, 12,35
Uldtæpper 125 x 160 cm
9,90, 7,35, 4,25.
do. 125 x 190 cm
11,75, 8,85, 5,25.
Bomuldstæpper, lysegran
25 x 175 cm 3,00
Sengeforliggere med Fryndser
0x 120
70 x 40 50x 100 6.
1,35
3,25
4,25
70x 140 cm 4,85.

Magasifl du Nords lidsrlio
ved Victor Planck,
ALLINGE.

i Undertegnedes Sadelmagerforretning,
hvor De vil finde alt i Seletøj, Kit.
Hag, Llygaaekke og Ilnrvetnøb.
ler. Bilpolstring udløves.

H. P. WOFOED
ilasie
Tlf. 13

For en Herre
eller Dame er en mindre Lejlighed ledig
(2 Værelser og Kokken).
Gornitzka, Allinge.

Keb danske Varer
og De gavner det
danske Landbrug og
Industri og skaffer
Arbejde til Landets mange arbejdsløse.
offiww■■■■.
■••••■•.1...t

Fest- og Bryllupssange
leveres billigst fra
Allinize Bogtrykkeri
Vi beder indtrængende de averterende indløse vore Indbetalingskort, da vi har store Udgifter og
maa betale Postvæsenet forud for
hvert Kvartal.

Allinge
Optsendningsbruende altid pas
Lager, billige Priser.
+bieert Hansen.
Tlf. 29,

Rivalen.
--o
John Carter læste Brevet for
femte eller sjette Gang. Det var
omtrent km Aar siden, han sidst
havde set en Række af Dollys
pudsige Kragetær. Brevet var ikke
langt; det havde følgende Ordlyd:
Kære John!
Jeg har hørt, at du er kommet
tilbage fra Europa, hvor du har
haft Succes. Det glæder mig, at
du har gjort Lykke og har haft
Heldet med dig. Men til Sagen:
Vil du komme hjem til mig i næste Uge og male et Portræt af
Lord Michelham?
Med Hilsener
Dolly.
John Carter havde været i Europa i flere Aar, og det var først,
da han i Paris af nogle Venner
havde faaet at vide, at Dolly havde
giftet sig, at han opdagede, at
han elskede hende. Han havde
ogsaa !anet at vide, at Ægteskabet ikke var lykkeligt. Dolly var
alt for ung til sin Mand. Stakkels
Dolly.
Han sad nu i en Kupe, fordybet i sine Tanker. I Menten skulde
han skifte Tog til en Lokalbane
og stor var hans Overraskelse,
da han i Kupeen der mødte Dolly.
— Nej, se, John I Goddag, Goddag, du I
Han mumlede nogle Ord til
Genhilsen og anbragte sin Bagage
i Nettet og slog sig ned lige overfor Dolly. — Du store, hvor var
hun sød.
— Dolly, er det virkelig dig?
Hvorledes har din Mand det?
— Han døde for to Aar siden.
John forsøgte at se deltagende
ud.
— Du behøver ikke at vise dig
saa deltagende. Vi var . . . vi var
ikke lykkelige.
John besluttede sig til at tale
om noget andet.
— Sig mig, det Portræt, som
du har bedt mig male . . . Hvem
er denne Lord Michelham? Er det
en Ven af dig?
Der var noget i hans Stemme,
der fik Dolly til at se paa ham
med en vis Nysgerrighed.
— Ja, det er det, svarede hun.
— Ung? spurgte John. — En
Smule vredt, syntes Dolly.

—
Naturligvis. Naturligvis. — Dolly
var jo Dolly. Og det kunde ikke
være anderledes.
— Bor han i Nærheden af dit
Hjem? fortsatte John Forhøret.
— Ja, for Tiden bor han hos
mig,
John saa forarget ud. At hun
ikke skammede sig. En saadan
Snyltegæst vilde hun huse. Mon
Dolly . . .
— Ser han godt ud? spurgte
John opbragt.
Dolly tav . . . Men saa kom
det:
— Han er henrivende!
Og Dolly smaalo skælmsk.
-- I er meget gode Venner, kan
jeg forstaa, sagde John med en
Stemme kold som Is.
— Ja, vi er meget forelskede
i hinanden, svarede hun.
John rasede indvendig. Tænk,
at han skulde male den Uslingl
Aah, han hadede allerede Lord
Michelham af sit ganske Hjerte.

at tegne. Da borte han pludselig
en snorkende Lyd bag sig; han
vendte sig hurtigt om, en Buldog
med et skrækindgydende Udseende betragtede ham med stor
Interesse. Et Øjeblik efter stod
John som forstenet, men da Hunden gjorde Tegn til at ville komme
nærmere, greb han en Stol for at
bruge den i paakominende Tilfælde.
Men Hunden, der sikkert var tredelig af Natur, logrede med Halen
og forsvandt ud gennem den franske Dør, ind gennem hvilken den
var kommet. John fulgte efter den.
Da han atter korn incl i sit Værelse, saa han til sin store Skræk,
at Skitsen, han nylig havde tegnet paa, var borte. John sank
ned i en Stol . . . Lord Michelham var naturligvis kommet derind, mens han havde været borte,
havde set Skitsen og taget den
af Skinsyge; det var jo Dollys
myge Linier, der løst var ridset
op.
Nu viste Tjenestepigen sig i
Døren,
--- Mr. Carlerl
Med tunge Skridt fulgte John
efter hende ind i Spisestuen.
Burdet var dækket til — to.
-- Skynd dig lidt, John, jeg er
lige ved at dø af Sult.
John vendte sig hurtigt om.
— Dolly!
Hun lo.
— Sig mig . . . faar jeg den?
(hun pegede paa den Skitse af
hende, han nys havde ridset, og
sum nu hængte paa Væggen) Var det dig, der tog den? . . .
Jeg troede, nej . . . jeg forstaar
ikke et Muk.
Han trak en Stol frem fra Bordet og tog et Par Skridt tilbage.
Buldog'en hoppede op paa den.
Dolly lo.
— Gaa ned, Lord Michelhaml
kommanderede hun.
John studsede.
- Er lian der Lord Mickiham, raabte John glad. Det var
virkelig en Overraskelse! Det er
en vidunderlig Lord Michelharn!
. Men du savner alligevel
noget.
Han gik hen til Dolly og greb
hendes Haand.
— Synes du ikke?
— Hvilket?
— En Mand, sagde John bestemt.
Dolly trak ikke sin f laand ud
af Johns.
— Savner du notret, Vov?
Lord Michelhani logrede med
Halen.
— Ser du . . . den siger ja!
udbrød John. Og Dolly sagde
ham ikke imod.
Og dermed forsvandt Rivalen
Lord Michelham ud af John Carters Tilværelse som Rival.

,

rolollrimprger

tkerterende
anmodes heftigst om at indsende vort Tilgodehavende lor Annoncer
paa tilsendte Indbetalingskort, Postkonto Kr. 14146, hvilket er den
billigste og bekvemmeste frIaade. Alle Indbetalingskortets 3 Dele maa
være udfyldte ved Indbetalingen, men Deres Postbud vil være Dem
behjælpelig hermed og modtage Beløbet
5 Ore i Porto mod Kvit-

BORNHOLM
Sandvig

glejne.
VediFebrIkationen ,"a n ve n d e s
kun de allerfineste Relostoffer.
Produktet staar fuldt ud pas
Højde med de oversøiskiz4Fabrikkers.

Koloed & Mortensen
Ityggeforretul ng
cn..›

4.4

E-.

ligkister og Ligtøj.

firinklitit's og kopieres.

Cigarer, Cigaretter ■ 4: Tobakker

Brevpapir, Postkort, Rammer m. m.
Fotograf H. C. Lund,

Tlf. 16o.
Tlf. .1t4)
Chr. DideriKsen, Rønne
Indbinding af Doger.
Protokolfabrik.
Papirvarer.
Hurtig Levering.
1. Kl. Arbejde.
Rimelige Priser.

Allinge.

Leverandør til Biblioteker, Foreninger og Øens største Forbrugere.

Vil De have Fart i Omsætningen?
Hvad hjælper det at Lageret er fuld af Varer,
naar Butikken mangler Kunder.
Den store Omsætning til en lille Avance giver den store Kundekreds,
naar der averteres i

„NORDBORNHOLM".

I. Kilo Salpeterkvælstof
købes billigst i

GØDNINGS,

45

Al etøn d er,

KOMPAGNE

Saltkar ug Skoldekar anbefales

•

til billigste Priser.

Hasle Bodkerforretning,
Tlf. Hasle 105.

•

Xvorfor ke6e ,ryksager
(Indpakningspapir og [toser
Rejseudgifter maa beregne større Avance
paa en ringere Vare, og sælger denne paa

Bornholms
Spare- og hanekasses
A 1'114.111.g I Allinge.

ilos omrejsende Agenter, der paa Urund af

I

Efterkrav og uden Garanti.

gornitzkas.`Bogtrykkeri,
er De altid sikker paa al Ina Deres Tryksager godt udført til den
billigste Pris og saa vidt mulig omgaaende Levering, Telefon 74.
Indpakningspapir, Økonomniller, Poser & Konvolutter til Fabrikspris

3V

Johanne 'ansen

DANSKE

'ffill111~~11161t.:1L''W3184ESIIL›..,..
•

Hasle Bank
modtager Indskud paa Indlaansbog teg Folio,
ydelser til Kreditforeninger,
ordner Kreditlaan m, in.

Lindeplads - Allinge - Telefon

15}% Tysk Kalksalpeter.
DET

Aktieselskabet

Viettan it.forretning,
anbefaler
'hjemmelavet I-ars, Medisterpølse,
• Lungepulse, Sylte og Leverpostej.
Fers!:, saltet og røget Flæsk.

edsre, 813111[111re, Haveredsklier,
Alle Slags sælges billigst i

Nordlandets Handelshus.

Kotøjre, Kogrimer, Kædevarer
af alle Slags sælges. --- Prima Hampereb.
Tougværk. Alle Ting som bruges ved Kreaturernes
Udbinding sælges billigt. — Galvaniseret Hegntraacitletning for Høns sælges meget billigt i hele
Ruller.

Nordlandets Handelshus.

Barres Roefrø, Rangholm Kaalrabi, alle Suiter Turnipsfrø,
Gulerod, Rødbede, Urle- og Blomsteifrø i los Vægt og garanterede Paknigger sælges i
•
UW11101811 IIS.

Elfenbenslakerer Sovev æ relse

Kontortid 9-12 og 2 —4.'
Renten af Indskud er paa
4,5 pCt. p. a.
3 Mt1rs Opsigelse
4
Sparckassevilkattr
Folio
2
i Forsorgelsesrlidelinken 3,6 hvortil Præmie, hidtil 2,4 -

Ligkister og Ligsenge
altid paa Lager i alle Størrelser,
og forskellig Udstyrelser og Priser.
' Anton Sonnript Byggeforretning
Telefon Allinge 69.
Indehaver Chr. Sonne.

suoder Dem rordlioroliolm
hver Uge!
Husk derfor paa os, naar De
har et eller andel at avertere.
..Norclhornholm" læses i over
tre Tusinde Hjem og kommer til
alle her paa Egnen. Egner sig
derfor bedst for Avertering.
Smaa Annoncer hedes saavidt
muligt betalt ved Indleveringen.

Benmel.
Godt. tort Benmel er til Salg.
Tlf. 79.
10 Kr. pr. 100 kg.
Fødermelsfabrikeo, Nyker

ng

.WIlie!Teglværk
anbefales.

Mursten, Teglsten, Drænrør.
Tlf. 127.

glæd .9eres Ven
med et Fotografi af Dem selv

Fotograf Alfred Kjo I ler, Tlf. 4
leverer de fineste Portrætter.
ImMinsiffir

med 3-fløjet Spejl, compl. fra 450 Kr. Egetræs nngelsh
Spisestue. compl. fra 550 Kr. Chesterfieldg Dog.
ligstue, I Sofa 3 Lænestole med Velour, tra 450 lir.

Stue- a Vækkeure,

Allinge ny 11Mløbelmagasln.

Lommeure,
Herre- og Danse-Arinbaandsare,
Urkæder og Urarmbaand
i stort Udvalg

Ratebetaling kan indrømmes. Solide Købere fra 20 Kr. mdl.
Havnegade 53, Allinge.

Stadig i daarligt Humør sad
John Carter og stirrede paa sit
Stafeli, Endnu havde Lord Michelharn ikke vist sig - dette var
Dagens eneste Lyspunkt. Men,
hans Værtinde havde han heller
ikke set. Kun Tjenestepigen, der
viste ham til Værelset. Han tog
et Stykke Kul og begyndte nervøs

i,;,e Priser

Møllers Bogbinderi

Telefon 25

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

•

Alle Foto-Artiklerl
Plader og Film
aula !ales.
En halv Kasse Cigarer Kr. 4,75
Nye billige Sehagpiber.

tering paa Postbeviset.

Goo ikke over beo eller bid iste Klasse IV Stammer af
Køb Deres Forbrug af
Sodavand fra
Mineralvandsfabriken

i start Ud'.

Jens Hansens Manufakturhandel
Allinge.
anbefaler sig med el stort Lager i færdige Rtzetlitinger, Overfrakker, 1111,term, Stortrøjer, Rotorjakker, Regnfrakker,
Hatte, Huer og Kasketter samt altt Arkejdotøj. --- Prima
amerikanske Overalls. Jakker & Bluser. Bestilling paa Klædninger
efter Maal. I. K 1.s Arbejde til billigste Priser.
& tiid bedote Kvalitet og størst° Ud valg 1 Trikotage og Uldgarn.

Conrad Hansen, Tlf. Allinge 140.

Hasle Snedker- og
Bygningsforretning
Største Lager af Ligkister, Ligtoj og Ligsenge.

TIL Hasle 35.

