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Vort Spraag.
Så pent å got et Spraag vi hå,
på Moers Sjød vi læred.
Nu monga kajnkje snakka rå,
å skamma saj åNV ver-ed.
Lid Rønnafijnt di brokka
å mena saj så vi'la,
men sedan nogged Skaveri,
de lyer båra i'la.

Genåve, har fornylig t „Time;"
taget hele dette Problem op til,
som han selv siger, velvillig kritisk Behandling og paaviser her ,
en Række Vanskeligheder, der
rejser sig ved Sagens praktiske
Gennemførelse.

En Omordning ssf
Folkets Forbund?

+1»»*4 1:E•4:~
europas forenede
Stater.

For det første slaar han fast,
at Debatten om disse Tanker meget nødig skulde resultere i en
Omordning af Folkenes Forbund.
Der er visse Kredse, der er stemt
for at indskrænke Forbunelsraadets Arbejde, saaledes at f. Eks.
rent europæiske Sager skulde behandles af et udelukkende europæisk Raad. Saadan en Reform
vilde maaske nok bevirke, at visse
europæiske Nationer med større
Interesse vilde deltage i Forbundets Arbejde; men det vilde samtidig bringe selve Grundlaget for
Folkenes Forbund i Fare. Folkekenes Forbund skal vedblive at
være en verdensomspændende Institution — og at ikke-europæiske
Stater taler med om europæiske
Forhold og omvendt, er ikke en
Svaghed hos Forbundet, men
tværtimod et af de Træk, der betinger dets Styrke.

—0—
En Fremtidsdrøm.

Den europæiske Type.

Men vi, som samlas her i Då,
vi blåjes ijkje Spraaged,
men synes de e majed brå
å lisaa pent som nngged.
For Værdasfolk et Værdasspraag,
de kajn ju æwent pasla;
de ska'kje smides i ejn Kraag
aa nonna Narrafassa.
Å vem som Sagen hår forstaaed
maa varra ine i Lawed,
å ijkje skryda ojnan fraa-ed,
men tå sin Part aa Drawed.
Vort. Moersmaal nu hajnas maa
de låwa vi væranra,
i An- te Bællana skaed gaa,
naar sæl ejngong vi vanra.
Otto J. Lund.
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Professor S. de Madariaga gør
Under den sidste Forsamling endvidere opmærksom paa, at
af „Folkenes Forbund" i Genåve, man næppe kan tale om Eurovakte det særlig Opmærksomhed, pæere i samme Forstand, som
at Frankrigs Udenrigsminister man taler om f. Eks. Amerikanere.
Briand slog til Lyd for Virkelig- Hvor finder man i det hele taget
gørelsen af Tanken om at skabe „Europæere", spørger han. et europæisk Forbund af Stater, „Ikke i Europa, i det mindste. 1
Europas forenede Stater, i Ana- Europa kan man finde den utillogi nied Amerikas forenede Sta- nærmelige Englænder, den oliventer. Tanken er i og for sig ikke skinnende Græker, den elegante
ny, den har ofte spillet en Rolle og velvillige Franskmand, Italii rent teoretiske Overvejelser om eneren, der er stolt over sin nye
Europas Fremtid, men det er vist Ungdom, Tyskeren, der drømmer
nok første Gang, at en betydende om at komme frem igen, Spanieren, der har opgivet selv sine
Statsmand har optaget den.
Rent bortset fra den Betryggelse Drømme, den genfødte Polak, den
af den internationale Fred, som arbejdsomme Hollænder, Svenet saadant Tilbud vilde byde, er skere, Nordmænd og Danskere,
der mange praktiske Hensyn, der der ikke engang vilde finde sig i
taler til Gunst for Tanken. Som at blive slaaet sammen som Skandet er nu, skal man f. Eks. paa dinarer — og mange andre Natioen Rejse fra Paris have sine Penge naliteter. Men ingen „Europæere'.
vekslet ikke mindre end seks Gange Hvis vi ønsker at se en Europæer,
og have Kendskab til fem forskel- en engelsk-tysk- hollandsk-italilige Sprog, skønt hele Ruten ikke ensk-fransk-Skandinav med et irsk
er længere, end den med Lethed Islæt og en svag Mindelse om
kan anbringes i en amerikansk spansk Kultur, saa maa vi lage
Stat eller en kinesisk Provins. en Billet til en Oceandamper og
De stadigt voksende Toldmure gaa i Land i New-York. Der skal
gør ikke alene Samkvemmet mel- vi snart opdage ham, i Færd med
lem Landene vanskeligere og van- et kækt Eksperiment med et nyt
skeligere, men bærer ogsaa Spi- engelsk Sprog, eller maaske drømren til nye Krige i sig. Tanken mende om Europas forenede Staom at faa alle disse Skel mellem ter, som han selv er et levende
Landene sløjfet, er uhyre tiltræk- Kompendium af".
kende — men Tanken vil sikkert
Medens det saaledes vil blive
ogsaa blive uhyre vanskelig at i højeste Grad uensartede Typer
gennemføre i Praksis, hvis den i af Mennesker, der skal forenes
det hele taget er gennemførlig. Europas forenede Stater, bliver
Den engelske Professor 5. de Ma- Sagen ikke mindre indviklet, naar
dariaga, sum deltog i Mødet i 1 man veniler sig til de geografiske
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sentanter for alle Europas Lande,
5Ireda .elle.- ved „Verdens Bende". I vilde
sikkert kunne fas meget stor
Betydning.
Det kan maaske synes at være
et ubetydeligt Skridt i Forhold
til det ophøjede Maal: Europas
forenede Stater. Men ethvert lille
Baand, selv det mindste, der bidrager til at binde Landene sammen, bør hilses med Glæde. Det
er tilstrækkelig mange al den Art
Biland, der vil kunne hindre Katastrofen fra 1914 i at gentage
sig.
J. P.

Øet sidste Farvel
—0---

Vort Billede er r Dag hentet fra det sydøstlige Frankrig, der
Alle Mennesker, der har prøvet
er berømt for sine smukke, karakteristiske Partier. Det er Frankrigs
Alpeland ved Isere, og den lille By Allevard ved Bredafloden er en at miste — og det har de fleste
Type pas disse maleriske Smaabyer, der findes overalt i Dalene, AI- af os sikkert nok — alle de Menlevard er berømt for sine svovlholdige Kilder, der virker helbredende nesker ved, hvor tungt netop det
paa brystsyge Patienter, og besøges aarlig af mange Mennesker. Flo- sidste Fat vel er.
Der er altid noget vemodigt ved
dens Strøm leverer Kraft til mange Fabrikker, hvor der særlig fremet
Farvel. Det er, ligesom Ordet
stilles Vaaben. En af disse er Breda Mølle.
Følger man Flodens urolige Løb kommer man til en cirkel- Farvel sætter Punktum for noget,
rund Dal omkranset af stejle Klipper, mellem hvilke Floden baner stænger af for et Afsnit af Livet
sig Vej i pragtfulde Kaskader. Her i denne Slugt maa vi standse — — for noget, som ikke mere sker,
her levnes ikke Plads for en menneskelig Fod, og Franskmændene som er borte, rundet hen i Tidsstrømmens evige Rislen.
kalder betegnende. Dalen for „Verdens Ende'.
Du kan tænke paa en , Aften.
Tag hvilken Aften Du vil — en
og politiske Forhold. Grundlaget Massefabrikation, og at den euro- velsignet Aften med dine Kære
for Ideen er, at Europa kan be- pæiske Industris Særpræg vel el- hjemme, en Aften hos en af dine
tragtes som en politisk Enhed - terhaanden netop er blevet, at den gode Venner, en Aften, hvor Du
men stemmer det med de faktiske i højere Grad lægger Vægt paa sad og talte om Liv og Død, en
Forhold? England f. Eks. er jo Kvaliteten end paa Kvantiteten. Aften, Du ofrede paa Gud og paa
nok en europæisk Stat, men er For det andet vil den første Be- vor Frelser — og bagefter opdasamtidig paa det dybeste interes- tingelse for en saadan Nationali- gede, at Offeret var forvandlet til
seret i to eller tre andre Verdens- sering af Industrien være, at Told- en Gave — tænk paa en dejlig
dele; Rusland er i lige saa høj skrankerne mellem Landene op- Sommerferie — tænk paa, hvad
Grad en asiatisk Stat som en hæves. Man har da ogsaa fra for- Du vil — et Farvel satte Punkeuropæisk. Kolonispørgsmaalet vil skellige Sider ment, at det var tum, et Farvel var Afslutningen
•i det hele taget blive overordent- her, man skulde begynde, at Be- paa godt og ondt, lyst og mørkt.
Og saa meget mere det sidste
ligt vanskeligt at ordne. Hvad gyndelsen til Europas forenede
Farvel.
Det er det allertungeste,
skal der ske med de franske og Stater skulde være et Toldforbund.
netop
fordi
det er det sidste, det
italienske Besiddelser, nuar Fran- Det er ogsaa nok utvivlsomt, at
krig og Italien optages i Europas et saadant Toldforbund vilde stille vemodigste.
En skøn Aften, kan efterfølges
forenede Stater. Man kan maaske Europa adskilligt gunstigere f.
af
lige saa skønne Aftener. Det
ikke sige, at Problemet er uløse- Eks. ovcrfor den overhandtagende
Farvel,
som saadan danner Afligt; men man kan sige, at det amerikanske Konkurrence, men
er overordentligt vanskeligt at løse. om man vil kunne tinde en For- slutningen paa en Aften, en Glæde,
— Endelig er der om den rent mel, der kan tilfredsstille alle de en Velsignelse — det er ikke det
geografiske Side af Sagen det at indbyrdes konkurrerende og ri- sidste Farvel.
Men vi Mennesker .-nøder alle
sige, at de store Have er en nok valiserende europæiske Stater er
sammen en Dag det sidste Farsaa naturlig Basis for Forbund vel mere end tvivlsomt.
Hvor ophøjet og skøn da end vel — vi skal alle en Dag sig det
af Lande som store Fastlande.
Saaledes vil f. Eks. de Lande; Tanken om Europas forenede Sta- — vi Børn til vore Forældre,
der ligger omkring Atlanterhavet, ter er, saa maa det dog siges, at Ægtefæller til hinanden — Ven
i hvilken Verdensdel de saa lig- der for øjeblikket ikke synes at skal sige Farvel til Ven.
Det sidste Farvel er ikke noget,
ger, have nok saa naturlige Be- være store Muligheder for dens
sum
vi bare saadan kan tale poetingelser og gensidig Interesse praktiske Gennemførelse, hverken
tisk
med
hinanden om — det er
praktisk
eller
økonomisk.
Dette
for at indgaa et Forbund som de
europæiske Stater, som saaclanne. burde dog naturligvis ikke hindre en uundgaaelig Virkelighed, som
— Problemet er attsaa i Vir- de europæiske Lande i at søge en Dag møder os.
Derfor vil jeg alvorligt sige:
keligheden adskilligt mere ind- at opnas et bedre Samarbejde
viklet, end det tager sig ud ved paa Ornraader, der er egnede glem ikke, at det sidste Farvel en
første øjekast Man har ogsaa dertil. Et saadant velegnet Om- Dag vil møde Dig, maaske i Dag,
ment, at en saadan Forening vilde raade maa Samfærdslen mellem maaske i Morgen.
Vore Aars Dage, de er halvkunne betyde en Nationalisering Landene siges at være, specielt
fjerdsindstyve
Aar, og er der
af Europas Industri, en Sammen- Lutttrafikken. Europas Lufttrafik
Styrke,
firsindstyve
Aal ; og deres
slutning, Spicialisering og Masse- henligger i Virkeligheden i øjeStolthed er Møje og Forfængeligblikket
i
Kaos,
og
dens
Udvikling
produktion efter amerikansk Mønhed — thi hastig gatir de forbi,
ster. Hertil er nu for det første hæmmes af Landenes indbyrdes
og
vi flyver derfra — skriver
at sige, at det jo ikke er alle In- Rivaliseren. En Sammenslutning ,
Salmisten i den gamle Pagt.
paa
dette
Omraade
under
Ledelse
dustrivarer, der som Radioapparater og Automobiler egner sig til af et Raad, be-staaende af Repræ-

.Men jeg skal se Jer igen, og
Jeres Hjerte skal glædes, og ingen tager Jeres Glæde fra Edel !•
. . Det er Trøstens Ord, som
vor Frelser med det milde, kærlige Hjerte bragte til sole bedrøvede Disciple, da han skials fra
dem.
Aa, jeg husker, da jeg i mine
unge Studenterdage havde været
hjemme paa Ferie og igen skulde
rejse, og min Moder ved Stationen tog Afsked med mig, og vi
vidste, at nu varede det længe,
før vi saas igen.
Naar vi da skulde sige det sidste vemodige Farvel, føjede min
og kom snart
Moder altid til:
igen!'
Hun pegede paa Gensynet -og saa var det, som det blev meget lettere at rejse — disse faa
Ord rykkede Fremtiden nær ug
fik os begge til at glemme Nutidens Afsked.
Det var saadan Jesus gjorde;
han pegede over Adskillelsen hen
paa det Tidspunkt, da hans Disciple igen skulde være med ham.
Først tænkte Frelseren paa Opstandelsens Paaskeglæde, som in.
gen skulde tage fra Disciplene
— den, lyste Livet lang for dem
under deres Trængsler og Provelser.
Men dernæst tænkte vor Frelser paa det store Gensyn i Evigheden derhjemme, n aar Festblussene tændes i vor himmelske Faders mange Boliger, — paa den
store Jubelens Dag, da alle, som
her blev skilt, som her stod med
Sorg i Sind og hviskede det sidste Farvel, skal juble et Goddag,
som ingen Død eller Tid kan
rokke ved eller slette ud.
Det sidste Farvel er ikke det
sidste Farvel for den, som tror,
thi det skal følges af et Gensynets
Goddag -- hjemme hos Lysenes
Fader.
Sognepræst Karl Lindqvimt.

i ilsom Flugt over Himlen og kastede mørke Skygger hen over
Agrene.
„Se den gamle Kirke der paa
hakken', sagde han, og der kom
en egen, blød Klang i hans Stemme,
,se, hvor dens hvidkalkede Kampestensmure lyster i Solskinnet.
Ud over denne Egn kar i mange
Aarhundreder dens Klokke lydt
-- hver gryende Dag og Aften
efter Aften, naar Solen svandt
bag Bakkerne. Søndag efter Søndag har dens manende og kaldende Toner samlet svundne Tiders Slægter, og deroppe under
de høje, lyse Hvælvinger har de
hentet Hjælp og Trøst i Livets
tunge Strid, og bag det stensatte
Pige, hvor mine Forfædre ligger,
der skal ogsi.a jeg finde Hvile
engang'.
tan tav -- og stod længe hensunken i dybe Tanker. Et Vindstød gik gennem Egetræets bugtede Grene, og enkelte Blade svæ•
vede gennem Luften og faldt i
den bløde, fugtige Muld. Hvilket
smukt Syn: De gyldenrøde, faldende Blade og Manden med det
solvgraa Haar — Naturens og Livets Efteraar.
Vi trykkede hinandens Hænder
til Farvel, saa satte han atter
Ploven i Jorden, og jeg fulgte
Hegnet, indtil jeg naaede Skoven.
Endnu engang søgte mit Blik den
gamle Mand — han vendte netop
sin Plov, og der kom et hastigt
Lysglimt i dens blankslidte Jern.
Højt oppe suste en mægtig
Stæreflok over mit Hoved, maaske var det den sidste Manøvre,
de holdt før den lange Rejse mod
Syd. De slog sig ned i Egetræet,
og mens Regnbuen — høj og farvestraalende — hvælvede sig over
den lille Landsby og de nøgne
Marker, lod deres muntre Fløjten,
det sidste Farvel til den svundne
Sommer.
(X i Fyns Tid.)

flovmanden.

Fra Læsekredsen.
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Han gik paa Ageren bag sin
Plov — en Dag da Hosten forlængst var forbi.
Jeg havde søgt Læ under et
Egetræ, der stod i Hegnet mellem
Markerne. En tyk, knudret Stamme
havde Egen og en vældig Krone,
der helt overskyggede det stakkels
Smaakravl, som Syrenerne var i
Forhold til den gamle Kæmpe.
Langs Hegnet kom han --- skyndende lidt paa Hestene — for
over Skoven saas store mørke
Skyer, og netop som han naaede
mig, brød Regnen løs. Han trak
Hestene ind under Træet, og vi
hilste paa hinanden.
Hans Skikkelse var let foroverhøjet, Haaret sølvgraat ved Tindingerne, og øjnene lyste af Venlighed. Der findes Mennesker, hvis
Væsen næsten straks indgyder
En Tillid; man føler det, som
havde man kendt hinanden i aarevis
og saaledes var det her.
Vi stod længe og lyttede til Vindens stærke Susen gennem Træet
og Regntiraabernes skarpe Smæld
mod Bladene.
„Ja, 1 unge holder jo mest af
Vaaren", sagde han, „men naar
man nærmer sig Siøvets Aar, saa
er Efteraaret mere i Pagt med
vort Sir.d og Tankegang".
„Betragt disse Farver', fortsatte
han og pegede pari et nedfaldent
Blad, _hvor er de smukke', og
jeg mærkede paa Tonefaldet, at
han beundrede denne vidunderlige, rødgyldne Farve, Egens Blade
har ved Efteraarstid.
By gen drev over; men Smaaskyer -- underlig forrevne og med
sære fantastiske Former — drog

Svar til Fru Johanne Andersen.
De skriver i Nordbornholms
Ugeblad for 18cle Oktober at De,
vil oplyse mig om Grunden, hvorfor Gud eller Moses forbød sit
Folk at spise Svinekød. Det var
en meget fattig Oplysning De giver, I 3. Mose I I., 1-2 staar: Og
Her ren talte til Mose og Aron
og sagde til dem, taler til Israels
Børn og siger, disse ere de Dyr
som 1 maa æde iblandt alle Dyr
paa Jorden.
Dette siger ikke at Mose bestemte noget efter sin Tankegang
eller efter ægyptisk Visdom.
Det kunde være interessant om
De havde nævnt, hvor De havde
de Oplysninger fra, at der i Palæstina og forøvrigt i østerland
ikke spises Svinekød og det foraarsager Spedalskhed for den der
spiser det meget; men det maa
da vel være usundt naar det saaledes kan foraarsage Spedalskhed.
De henviser til 1. Mose 9., 2-3
men allerede i 1. Mose 7-2 tales
om rent og urent Kvæg, at noget
af dette Kvæg skulle være urent,
fordi det kunde være snavset, er
en meningsløs Passtand.
Hvad skal man sige til 1. Mose
9. 4. og Ap. G. IS. 20. sidste Del.
Skal man renses af Indvoldene.
San kunde Eva sige det samme,
da hun spiste af Kundskabens Træ.
Skal vi ikke hellere sige: Er det
Herrens Ord, da maa det være os
til Efterretning.
Den Spiritus, en fordrukken
Mand har nydt, har gjort ham til
det, han er. Den sundhedsfarlige
Spise et Menneske nyder kan være
Aarsag til Sygdom.

Ornstaaende skal ikke være et
Stridssporgsmaal, og jeg ønsker
ikke at udtale mig mere i denne
Sag
Alfred Ilchelseu.

Honfirmandiest i Re.
Salen er pyntet med Efteraarets
skønt:e Farver og Blomster, et
stort Arbejde er gjort af flittige
Hænder; de pyntede Borde er
festligt dækkede, og der er sagt
i Kirken, at alle er velkomne.
Efterhaanden fyldes Lokalet med
unge og ældre, Missionær Hansen,
Rønne, taler smukt «g gribende,
særlig til Ungdommen, saa drikdes der Kaffe og synges. Naar
man er færdig, træder Snedker
L. Pihl, Klemensker frem og fortæller Tilhørerne, at han er anmodet oin at sige nogle Ord til
Afslutning. Og det skal siges til
Hr. Pihls Ros, at han fik tordnet
for Ungdommen saa det vil huskes; nien om det kan blive til
nugen Velsignelse, faar vel staa
hen i det uvisse. Iblandt de unge,
som havde efterkommet Indbydel
sen, var en halv Snes Stykker,
som vel nok sjælden kommer til
Møder, men naar der siges, at
alle er velkomne, skulde det jo
gerne være saadan, at Forskellen
paa dem, der regnes for Kristne,
og dem der regnes for ikke at
være det, den Forskel skulde der
ikke peges paa, som Tilfældet var.
Ile Pihl saa hele Tiden heri paa
de unge, som lian med sin Tale
sigtede paa, og talte saadan, at
alle i Salen var klar over, at det
var disse bestemte, der sigtedes
til; og det er ikke for stærkt Udtryk, naar jeg vover at paastaa,
at de blev trukket frem som nogle
forfærdelige store Syndere. Hvem
ved, kun lian som kender Hjerterne, han alene ved, om ikke
disse unge, saavel som alle vi
andre elendige, onde, syndige Mennesker, om vi ikke alle har vore
ensomme Stunder, hvor vi godt
ser hvordan vi selv er. Men jeg
synes, naar en kristelig Forening,
kalder til Fest, for at faa de unge
i Tale, saa skal der ikke tales fordømmende og ukærligt, og slet
ikke fremtrækkes bestemte Personer
Det kan godt være, der var
meget sandt og rigtigt i Hr. Pihls
Tale, men den var ikke præget
af Jesu Sind og Tanker, saadan
som han talte til selv de største
Syndere, og det er vel det, vi
trænger til at have frem i vor
Tid, hvor Partier og Meninger er
saa mange, Jeg synes Hr Pihl
og hans kristne Brødre og Søstre
skulde tale alene med disse unge,
og i Kærlighed og gennem Kærlighed være et Redskab til at drage
dem til Gud.
Hvis Hr. Pihl mener at han
faar de unge til at gag til Møde
ved at dømme og sigte dem i andres Paahør, saa tager han grundig Fejl, og hvad værre er, han
bliver til Forargelse, og det har
vi kun alle Grund til at bede Gud
bevare os for.
De unge sagde alle som een,
da de kom uden for Døren: Det
er sidste Gang vi skal sætte vore
Ben her. Kommer .Pihl herned
for at skælde os ud og domme
os, saa faar han hare, ni en vi
skal nok holde os herfra for Eftertiden. Det skal Hr. Pihl vide,
blev Resultatet af hans Vidnesbyrd.
San talte 11r. Pihl OM en ung
Mand i Rø, der søgte efter de
unge og ønskede at danne en
Forening, og Hr. Pihl udtalte, at
han havde Mistanke om, at det
skulde være uden Jesus, og saa
vilde denne unge Mand forføre
de unge. Det var godt Hr. Erik

Andersen ikke var der lian har
far vatret der til Mød«, men nu
bliver han sikkert borte For nu
skal jeg fortælle Hr. L. Pihl, at
samme unge Mand er fuldt ærlig,
lian giver sig ikke ud for at vare
en kristen uden at være det; men
derfor skal han heller ikke dammes som I offeret af de unge.
den Forening, han
I Loven
og flere har stiftet staar, at Banden. Sværgen og Drikkeri og sjofel
Tale er Forbudt i Foreningens Lokaler; det beviser, at Erik Andersen er en Hader af dette. Hr. Pihl
har sikkert aldrig talt med Hr.
Erik Andersen og har som saadan heller ingen Ret til at afsige
nogen Dom om hans Foretagender.
En af vore Nabosogns tinge
Præster talte ved er Gudstjeneste
om at søge hver Dag at blive
bedre og bedre og altid tænke
paa Jesu Kærlighed til alle Syndere uden Hensyn til om vi selv
synes de var mere syndige end
vi selv; se at blive gode som Jesu
selv var god; altid formane og
tale ogsaa alvorligt, men med
Jesu Kærlighed som Baggrund.
Der var altfor megen Egenkærlighed og Dømmesyge i Hr. Pihls
Tale, og han bør tage sin Bibel
og 'læse St. Mathæus Evangelium
7. Cap. 1-3 Vers: Læs videre 12.
Cap. Vers 19.20, 34-35. J.Ms.
Evangelium 4. Cap. Vers 16-26.
Iler taler Jesus med en Kvinde
personligt om hendes Synd, men
ikke blandt de mange. Der findes
vist intet Sted i vor Bibel noget
run at Jesus talte haardt og for(lammende til enkelte Personer i
andres Paahnr. Joh. Evangelium
8. Cap. Vers 3-21. Nu maa Hr.
Pihl og andre, som læser dette,
ikke tro at jeg mener Synden skal
skjules eller pyi tes; men det jeg
har imod H.r. Pihl og mange andre
af dem, der gaar under Kristennavn, det er dette, at de saa ofte
ligesom Farisæerne ser paa sig
selv som bedre og ikke som syndige, som dem, der aabenbart lever uden Gud. Til disse vil jeg
sige. I som bekender eder som
Kristne. Husk hver Gang I aflægger et Vidnesbyrd, hvor det end
er; at der i det mest utilnærmelige Ydre kan bo en Længsel og
kan opstige en Bon, som kun han
høre, som alene er uden Synd,
og pas paa at 1 ikke ved eders
Vidnesbyrd bliver en Anstødsten,
om hvem Jesus maa sige: „det
var bedre en Sten blev hængt om
hans Hals og lian blev kastet i
Havets Dyb, hellere end han skal
være til Forargelse"
Lad os kun alle slaa os for
vort Bryst og sige: Gud vær
mig Synder naadig, saa vokser
Dømmetanker og meget andet ikke
saa frodigt, som Tilfældet er mange
Steder. Pas paa, I som har faaet
alt af Naade, og dog er saa skrøbelige, pas paa I ikke kommer til
at staa mellem Gud og eders Medmennesker. Djævelen kan faa Lejlighed til at hviske dem i Øret:
det kan ikke nytte I vil prøve at
varre Kristne, for de Kristne vil
kun tale om Jer som Hyklere.
Disse Mennesker trækker sig da
tilbage, først fra Møderne og siden Ira Gud.
Vær eders store Ansvar bevidst,
1 som vil vidne for de andre. E.

Sfra Pige HI Pige.
—0—
Jaatlaumsbogen 1930.
I Decemier Maaned udkommer
lubilsrumshogen, den nye liaandbog over det !sigende Åers Jubltæer. Et Prevetryk, Redaktionen
har tilsendt os. Viser, at Bogen vil
komme til at fremtræde i fornem
og stilfuld Udstyrelse. Det omfat.
teode Stof, som vil fylde ca. 300
Sider, er ordnet i 3 Afsnit: et Nav.
neregister, et kronologisk og et illustreret Tekstafsnit, og Bogen vil
saaledes paa en Gang blive en
praktisk Haandbog og en værdifuld Kilde for dansk Erhvervshistorie.
Endelig vil den give den jubilerende Lejlighed til i fornem og
stilfuld Form at præsentere sin
Virksomhed for Offentligheden,
ikke som Reklame, men ved at
lade sit Arbejde gennem et langt
Aaaremaal tale sit kraftige og indtrængende Sprog til Læserne.
Er. Wa,
der pas Søndag opteres i Biografen er
orientalsk Film, der skildrer en ung KIneserindes Kærlighed til en Englænder.
()dentens fremmedartede Udsmykning
at Templer og Paladser virker blandende
og eventyrlig i dette gribende Skuespil.

Bryllup.
Pna Søndag vies i Rø Kirke Frk. Magna
lianer al Georg Johansen,
K ogehuset, Kohn'. Viggo Jensen .
Klemensker.

Køb
Arbejdstøj,
herrelingeri,
Undertøj
i Magasin do Nords tidslig.
Vi
har et meget stort Udvalg i
Overmi la,
Arbeidsbenklirder,
Arlleidsveste, Kitler.
Kedeldragter, Jakker.
Hvide og kulørte Skjorter.
Flak.erbenklieder,
Ridebenklæder m. m., fremstillet af prima Stoffer, solidt forarbejdet og til meget smaa Priser
Største Udvalg i
Manchetskjorter fra 3 Kr.
Prima bløde Hatte fra 5,75.
B I aa Kasketter
i 5 forskellige Faconer.
Mægtigt Udvalg i Sportshuer.
!bødeslips, Manchetknapper,
Sokker i Uld, Silke og Bomuld
Pullovers, 1:11dvelate.
Fiskertrajer m.
Stort Udvalg i Undertøj, saavel
i Uld som Bomuld til laveste Pris

NilSill do Nords Udsalg
ved Victor Pinnck. Allinge

Mit Kontor er nyttet
til Allinge (Bogtr. Gornitzkas Ejendom). Træffes personlig hver Fredag Formiddag.
Overretssagfører Jac. Jensen.

Ny islandsk Spegesild,
Xrydersild, marinem ede halve Spe.
genild og Krydersild i StykkevisJ,

B. Larsen, Allinge.

Yeg 'værk
anbefales.
Mursten, Teglsten, Drænrør.
Tlf. 127.

Citronvand.
Apollinaris.

Rutsker.
1928-29 med tilhørende Legat,
Kirke- og Udmarkskasse-Regnskah
ligger til Eftersyn i Rutsker Brugsforening 14 Dage fra Dato.
Statsskat for iste Halvaar
1929-30 bedes indbetalt til Skatte-

modtagerne i Løbet af November
Maaned. Modtages ved Mejeriudbetaling.
Rutsker den )13/10 29.

211w 5AL:K

En Ejendom

teessens sne-Vidsalg
Frakker i alle Størrelser
fra 15,50
Kjoler i mange Farver
12,00
Kjolestoffer i flere Mønstre
0,95
Herrefrakker, god Kvalitet
35,00
Habitter
32,00
Manchetskjorter
2,65
Sokker
0,55
Arbejdsbenklæder
3,70
Arbejdsjakker
4,50

En ung So
til Fedning ønskes til Kobs.
v.knerpingegaard I Ro.

Udsalg

Ell

paa Menighedshjemmet Onsdag
den 6. November. Udsalget aahnes Kl. 3. Sognepræsten taler.
— Gaver til Udsalget modtages
med Tak Mandag Eftm. paa Me-

15 Fods Baml

er til Salg.
Bager II Jorgensen,
Allinge.

nis.lhedslijemniet og i Priestegaarde.n.

,7a.

Store R. I. R.

Syforeningen

Mr. 2Vu.

Urrnagerforretning, Allinge.
Forretningen lukkes Fredag Eftm. Kl. 4,30.
Lørdag Aften er aahent fra 4,30-9.

det

Xlcedesfio

gummistøvler.

de. Larsen,

..
•

:*

i
Fotografisk -Atelier

6

•
•
•

aabent til Kl. 8, ogsaa Søndag
:
— Fotografering i private •
•
• Hjem paa hver Tid som øn- •
•
•
• skes, ring paa Hasle 66.
•
••
••

En Kari,
søges til I. November,

i
i
I
i

Flaskerensningen foregaar under Iagttagelsen at de strengeste Krav til Renlighed og Hy
glejne.
Ved Fabrikationen anvendes
kun de allerfineste Reastoffer.
Produktet staar fuldt ud paa
Højde med de oversøiske Fabrikkers.

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

Fudermelsfabriken, Nyker

97ye 2yggryn
af Byg fra dette Aars Host
grove, mellemfise, fine, valsede.
Boghvedegryn.
Ægte Tapioc Sagogryn.
Berns Semoule. MaisHager.

Svenske Havregryn i lus Vægt
en udmærket Vare til billig Pris.

Den bedste Vare. Det storste Udvalg. Den bill. Pris.

Medhjælper

Hasle Offirillioronj

søges til Torpegaurd, Klemens

Vi

afholder Forestilling førstkommende Sondag Kl. 8.

Karl

3. S. .Carsen,5filinge

ctor Dinrnr
Allinge.

Aktieselskabet

Hasle Bank

Stort glimrende Program.

eller Dreng kan straks !aa Plads.
Itrummegaard, Ru.

Bornholms
Spare- og Laanekasses

Jagten af'iyses

n

.
e orccu moco rmcoco oacusociffirrobobtbeaboodobo ODODODODO

Afdeling i

paa Klippely i Klemensker.
/

Kontortid 9-12 og 2-4.
Renten af Indskud er paa
3 Mdl's Op:JiKelse
Alm Sparekassevilkaar

-1,5 pCt, p, a.
4
-

Fob' ,
i Forsorgelsesaldelingen

2

-

3,6 hvortil Præmie, hidtil 2,4 -

Ønsker De Fred
paa Deres jorder og i Deres Have
for fremmede jægere og omstrejfende Hunde -- eller for Naboers
Fjerkræ —, saa indryk en lille Annonce I „Nordbornholm", der læses af alle, som en saadan Bekendtgørelse har Ærinde til, saaledes at
Aflysningen kan blive virkningsfuld. — Ring op Allinge 74.

Telefon 25

Flaskerensning og Fabrikation
kontrolleres af Allinge Apotek.

55 Kr.
Meget smukke FloilsKtoler i mønstret og glat
Fløjl, gode Kvaliteter og i klædelige Faconer fra 24-36 Kr.

Riis, Kjellergaard, Ru

etter horl

BORNHOLM

Sandvig

Fikse Faconer i Ulsters, fremstillet af moderne mellerede og ensfarvede Stoffer, prima Forarbejdning, er paa
Lager fra 27-95 Kr
Kaaber og FraKKer, dels uden Foer og dels
halv- og helforede, med og tiden Skind eller Plysbesætning,
i alle Størrelser — ogsaa ekstra store — haves fra 35—
125 Kr.
NB. Nogle FraKKer fra foregaaende Sæson bortsælges til halv Pris og derunder.
Meget stort Udvalg i Plge.FraKKer og Ulsters
fra ganske billige til finere Kvaliteter.
Elegante uldne Kjoler, sorte og kulørte i
Poplin, Reps, Crepe Caid, Crepe Veloutine og i Efteraarets
Modefarver er paa Lager fra Størr. 36--48 og fra 13,50 —

Trwskemager, A 11 Inge.

ikke over beo

Køb Deres Forbrug af
Sodavand fra
Mineralvandsfahriken

Ønsker De til en rimelig Pris en virkelig god Ulster
eller FraKKe, moderne i Stof og Form, eller en smuk
Kjole i Uld eller Fløjl, da gaar De ikke forgæves hos os.
Vi har et meget stort Lager, der hver Dag fornyes gennem
Tilførsel fra Hovedforretningen.
De bor se vort Lager — i egen Interesse.

Godrik U. S. A. er en stærk, solid Støvle. Faas i flere Farver og
Faconer og købes hos mig med
stor Fordel.
En Afdeling Stovter sælges for
Kr. 9,15 pr. Par.

Lystspil i 2 Akter.
Bern har ingen Adgang til denne
Film.

033

9lZagasin du 477ords 2ldsalg.

Eu pæn, god, solid Sko til Herrer, Damer og Børn haves paa
Lager og sælges til en meget lav
Pris.

dan littittmershe:m

Udvalg

og færdige uldne og Floilsitioler finder De i

Saagummisko.

børstuf

Jtore

Sikken et Stag.

11/
1116•11111•1111/11111111.1111

og alt, hvad der er nyt og moderne i Dame - Overtal

al Plys og Klæde, syet saa de ikke
flosser ved Saalen, naar de bliver
brugt, sælges til smaa Priser.

6

Skuespil i H Akter.

Et velsorteret Udvalg. Billige Priser.

YferresRo.

Berghagen, Hasle.

2iografen.
Søndag Kl.

Alfred Iffichelsens

Brunt, Sort og Lak-, fikse, prene,
solide, moderne, sælges her til en
saa lav Pris, at ingen behøver at
sige: Skotøj er dyrt.

.
•

••••••••••••••
•
•

samt Arinbaandsure og Briller i

forskellige Slags Hjemmesko sælges meget billigt.

paa Kærgaard, Krogholm, Degnegaard, Præstegaard, Brodløsegaard
og j Birch, Ny Skovgaard, Ruts.

Bilkørsel.

E. Xroghlansen.

Stueure og tekkeure

Gymnastiksko til Herrer og Damer, Slippers, Morgensko, mange

Jagten aflyses

Min lukkede 6 Pers. Vogn udlejes tri 75 øre pr. km.
Ludvig Bellgren
ved Vedby,

Det betaler sig at køre til Klemensker og købe Manufaktur og
Fodtøj hos

Tlf. Klemens n.

Skote..

Intet Blad
træffer Deres
Kundekreds
bedre end
Nordbornholm!

Hjemmelavet Fly !te,
iliedlinter og Luugepolse.
Varm 'Blodbad di ng
hver Fredag Middag.

og De vil altid finde noget. De
har Brug for.

Ung, sund Ladeko

afholder Søndag d. 10. November
Kl. 7,30 præcis en festlig Sammenkomst for Foreningens Medlemmer
Der vil blive opfort en Farce i
1 Akt „En Proveklud" samt komisk
Oplæsning, Sang og Musik af tre
Mands Orkester, der spiller til Bal
— om den fornødne Tilladelse
opnaas paa Grund af Børnelammelse.
Nye Medlemmer bedes bestille
Kort senest 2 Dage forinden Festen afholdes ved Tlf. Ro 43.
Festen afholdes paa Bendtsens
Sal.
Bestyrelsen.

Ar..eyster,Jfasle.

kotage og Herreekvipering 5,om I
.Jr. Aflæg Forretningen Besøg,

C. 61sen, 5111inge. ,77f. 700.

ønskes til Købs.
Jolle, Stansen. Skovly,
Rutsker.

118SelSkilllellphirdsloreniog

St. Myrcgaards

"ffanufaktur.
Aldrig har jeg haft saa stort et
Lager hjemme i Metervarer, Tri-

Køb Deres Lommeure,

mellem Ols Kirke og Bobbehrodden. Bedes afleveret til Ejnar Lind,
Ktingegaard. Til. Hasle 87.

er forbudt paa
(irund i Olsker.

•

Solbakken, Allinge.

En Frakke er tabt

Al Jagt

.

Poul Jørgensen,

forening afholder liortgaig paa
Forsamlingshuset „Hammershus"
Fredag den 8. November Kl. 7,30
Alle indbydes.

yngre

.7odtaj.
Stort Udvalg I Herre-, Dameog Bornefodtej. God Pasform.
Mine smart Priser er allerede
godt kendt. Gør engang et Forset
og De il blive fast Kunde
U. S. Gnzeialiteviea (med (IL.
randl til Herrer, Damer og Børn
er paa Lager i alle Nr. til meget
smaa Priser

og andre Hønekyllinger til Salg i
denne Uge.

indenfor Allinge-Sandvig Afholds-

En

alle Hjem •

og egner sig derfor bedst for Avertering.

Henry Kofoed, Murabes.
Tlf. Kl. TI. 28 x

P S. V

er shql

NORDBORNHOLM lises i

mellem 8 og 20 Tdr. Ld. ønskes
til Købs.

A, J. Lambreelit.

Al

b

tiåg/

Itommuseregnsk abet for

1
LI

Slogleriols Udsalg

D
ci
paa Lindeplads

e

Tir -15

mollager Indskud paa Indlaansbog og Folio, Terminsydelser til Kreditforeninger,
ordner Kreditlaan in, ni.

ga
O
D

EI

Ferske Slagterivarer hver Onsdag og Fredag.
a
ra
ra
opaimacioiciCIDeloaCIDOCIDOCIDCIDULIDomiciormacirmummenMarmiximi
---------

Alle Tryksager
saasom
Røgninger, III•ddeleiser, Konvolutter,
Dage-Dato, Vokreiblanketter,
Visitkort ug Takkekort,
Love og Regnskaber,
Sange og Salmer,
Medlemskort
leveres bedst og billigst fra

Allinge Bogtrykkeri.

Ligizister og Ligsenge
altid paa Lager i alle Størrelser,
og forskellig Udstyrelser og Priser.
Anton Nonne. Byggeforretning
Telefon Allinge 69.

Indehaver Chr. Sonne.

Frescolit.
Tørt Farvepulver som udrøres
i Vand og anvendes i Stedet for
Limfarve og Kalk til indvendig
Brug. Er let at udrøre og paastryge
føres i 1/, kg. Pakker. 20 forskellige Farver.

J. B. Larsen.

Xvorfor fie6e S-ryftsager

De )--1)erterende

Srndpagningspapir og ?oser

anmodes høfligst om at indsende vort Tilgodehavende far Annoncer
paa tilsendte Indbetalingskort, Postkonto Nr. 14146, hvilket er den
billigSia og bekvemmeste lEsado. Alle Indbetalingskortets 3 Dele mas
være udfyldte ved Indbetalingen, men Deres Postbud vil vatre Dem
5 Øret Porto mod Kvitbehjælpelig hermed og modtage Beløbet
tering paa Postbeviset.

hos omrejsende Agenter, der paa Grund af
Rejseudgifter mau beregne starte Avance

de

paa en ringere Vare, og sælger denne paa

sammenflettede
Ord!

Efterkrav og ilden Garanti.

9ornitzfiag togtrykkeri, 51/tinge,
er De altid sikker paa at faa Deres Tryksager godt udlud til den

billigste Pris og saa vidt mulig omgaaende Levering. Telefon 74.
Indpakningsp apir. gkononualler. Poser & konvolutter til Fabrikspris.

Møllers

Elfenbenslaker.et SOVOV@FOISC
netl 3-Mejet Spejl, com pl. fra 450 Kr. Egetræs erigellsh
Spisestue, compl. fra 550 Kr. Chesterfields Dagligstue, 1 Sofa 3 Lænestole med Velour, fra 450 Kr.
Ratebetaling kan indromines Solide Købere fra 20 Kr. mdl.

Atilinge ny Inflf.-43elnialgasin,
Havnegade 53. ALinge.
at ubnibe Zere.3 stimbetreb, bor `te nuet•
tete i „9lorbburnbolin".
„9?t.rbbortiboIni" told( i mier 3500 .tjieni.'llene af liolunintuarer u11 13bumintru; forbritner buevt bieni narlia for (-idel
201/0 Nitonet. „9orbbornboluir,<" 5.1.a:ftre Laber altjon baret '2Iar for vuer G
Wttflioner Stroner !Barer. Men t3.urreliiinge:iiiniib, ber Nager Duer be baartige
Ziber, ben ringe Stobeetme og be bentalifebe VIffeetningimilinbeber, bar ueb at
ouertere i Dont
£ejligbeb til at nbuitte fin f3'orretniiirt, nnar ban forer
gobe s.Barer op iourigt er tenturrencebb 5tig,

tnsker

EFTERAAR.

Neritnsiaaende Opgave Isses, idet
man i de tomme Rubriker over Tallene
skriver et Bogstav, saaledes at disse
enerhaanden danner de Ord, der stilles
i Opgaven. Tilsammen skal disse Ord
ikke danne nogen Mening, men derimod
griber de enkelte Opgaver ind i hinanden, suledes at Slutningen paa hvert
Ord danner Begyndelsen pas det næste.
Opgave Nr. 32,
1-4. Plante.
3-6. Ædelsten.
5-10. Bor i Kirketaarne.
9-13. Lys.
12-16. Kælenavn.
15-18. Hvad man nødig vil undvære om Vinteren.
18-20. Kaldesignal fra italiensk
Radiostation.
19-22. Uundværlig for Landmand
21-25. Hollandsk By, der er berømt for sit Po rcelæn.
25-28. Dansk Landsby med Landhosk e.
27 -30. By paa Bornholm.
30 -32. En Rovfugl.
35 - 34. Hvad de færreste har.
34-1. Drengenavn.

Bo gbinderi

T11. 466,
Chr. DideriKsen , Ronyre.
Tlf. 466.
Protokolfabrik.
Papirvarer.
Indbinding at Bøger.
I. Kl. Arbejde. - Rimelige Priser. - Hurtig Levering.
Leverandør til Biblioteker, Foreninger og Dens 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".
Meddelelse
fra

Allinge Elektricitetsselskab.
Ærede Borgere i Allinge, der ønsker at erholde Elektri.citei gennem Selskabets Anlæg, anmodes om at henvende
sig til underskrevne 13estyrelsesmedlemmer, hos hvem alle
Oplysninger angaaende Indmeldelse i Selskabet, Strømpriser m. v. beredvilligt og uden Forbindende gives.
Da Anlæget agtes paabegyndt snarest, bedes Henvendelse ske senest 5. November 1929.
Peter Kure. Victor Planck. N. M. Ridder.
Conrad Hansen. C. Larsen.

LeSRing
afde

sammenflettede
Ord!

Nu stormer de høstlige Bølger mod Sommerens Kyst,
og halsende Storme forøder de frodige Lande.
De bladtunge Skove er hærget af Løvfaldets Brande,
og stumme de Sange, der rummede Sommerens Lyst.

Ak Sommerens Rige er nu givet Vintren i Vold,
er prisgivet graadige Storme og hidsige Regne.
Trøstesløst ligger de øde (,g, plyndrede Egne,
den Mark, der var frodig og gylden, er vissen og gold.
Atter vort Hjerte skal knuges af Vinterens Tvang
Vi lytter til Vinden, der vælter sig frem over Sletter
og tuder i stjerneforladte og bælgmørke Nætter
om altings Forlis og Forøden sin evige Sang.
Christian Stub-Jørgensen.

Jens gfansen i
har det største Lager og Udvalg i Drenge-og Herre-Klædninger, Stortrøjer, Ulsters, Overfrakker, Regnfrakker,
Roterjakker, Arbejdkjakker, Veste og Benklæder samt
Fiskerbeuklreder og Olietøj. - - Stort Udvalg i Kløede,
Kjoletoj, Bomuldstøj, ...tern der. Dynetot, Fjer, Tæpper.
Hatte, Huer og Seler samt alt til Herrelingeri.
Altid størsfe Lager af prima Trikotage og Garn.
Alt i gode Kvaliteter til den allerbilligste Pris.

Lækkert islandsk Lammekød
er hjern.ommet.

Nye bornholmske Kogeærter paa Lager.
Pris 50 Øre pr. kg.
Allinge Kolonial- & Ptodukttorretni.

BRØDRENE ANKER, HASLE»
JERNSTØBERI dc RA.SKINFABR1114.
Alt til Faget henhørende anbefales.

Bestil Deres Minør i Mb* llogukkeri
Hurtig Ekspedition, Billige Priser.

K9,J. epian
itnnne•Allirtze Jernlune.
SØGNEDAGE.
Roum'''. IL-Mauds Ig.
monne
8,00
12,30 18,30
9hter
8,15
12,45
18,45
Stfernen
8,25
12,55
18,55
8,39
97,1
13,09
19,09
%ein
8,51
13,21
19,21
81Ilinge
8,59
13,29
19,29
ennbuig
9,05
13,35
19,35
Sandvig-R.1yr~
ennbuig 9,40 14,00
9111inge ' 9,95 14,05
Zein
9,53
14,13
51a
10,05
14,25
Stlemenet
10.19
14,39
92tller
10,29
14,49
97ontie D.
10,45
15,05

20,00
20,05
20,13
20,25
20,39
20,49
21,05

SON,
Finn ww IL-Mundvig.
9tonne
sinter
Slteineti
9?n
Tein
VIllinge
ennbuig

8,00 12,50 19,25 22,20
8,14 13,04 19,39 22,33
8,23 13,13 19,48 22,41
8,35 13,26 20,01 22,53
8,47 13,37 20,12 23,03
8,55 13,45 20,20 23,1(1
9,00 13,50 20,25 23,15

Mundvig, ltonnn II.

GilletteBarbermaskiner

Vine.

.)
eaubuig
9,20 14,05 20,45 23,30
9,25 14,10 20,50 23,35
Vlflinge
Zein
9,33 14,18 20.58 23,42
97o
9,44 14,29 21,10 2'1,52
Rlemene
9,57 14,42 21,24 0,114
9tuter
10,05 14,51 21,34 (1,12
storme ja. 1(1,20 15,05 21,50 0,25
*) .Laber tun lfte ug 3bie eonbrig
i buer 'Mand.

Mit velassorterede Lager af prima
og vellagrede Vine anbefales.
Rodvin fra 2 til 4 Kr. pr. 1/] Fl.
Bourgogne Rødvine fine Kvaliteter.
Rod Portvin
fra 2,25 til 5 Kr. pr. 1 / L FI.
Hvid Portvin og Sygevin.
Sherry. Amontillado. Kirkevin.
Idadsherry
til 275 og 325 Ore pt. VI Fl.
Mawrodaphno og Malvasier.
Ægte Tokayer.
Sauterne til forskellige Priser.
En overordentlig fin Vare
til 250 Øre pr. Vi FI,
Rinskvin. Champagne.
Danske Frugtvine. Kirsebærvin.
Gammelvin.
Rom fra 650 Ore pr. 1/1 Fl.
Cognac fra 7 Kr. pr. 1 /1 FI.
Cognac. Hennesy og /dadel.
Whisky King Georg, Blach White,
White Horse, John Haig.
Alhol Whisky
til 10 og 11 Kr, Ilasken.
Caloric op Svensk Punch.
Sherry Brandy
Heerings og Langhof!.
Alle Slags Likører
Dom, Bols, Cointreau, Cacao,
Cloc, Curacao.
Alle Vin .! Cognac, Rom og Whisky
haves i 1/, og 1/, Flasker.
Likører i halve og kvart Flasker.

fra 1 Kr. Stk. til højere Priser.
Ægte Gillette Barberblade.
Rotbart Barberblade.
Danske Barberblade
„Maagen" og „Absalon'.
Slibemaskiner til Barberblade
„Belo" og „Rotbart'.
Lommeknive. Sakse.
Trancheresakse
til at klippe Fjerkræ i Stykker.
Klædebørster. Haarborster.
Neglebørster. Tandbørster.
Barberkoste. Kamme.
Barbersæbe og Barbercrern.
Stort Udvalg i Haandsæber.

3. /I. Voilen, %Hinge.

Sholgrigis huk All*
Friske Varer Onsdag og Fredag.
Fersk Flæsk, Karbonade. Mørbrad.
Medisterpølse, Fars.
Bayerske Pølser, Knækpølser
Kogt Skinke, hjemmesmeltet Fedt.
Forskelligt Paalæg.
Dina Surenen, Tlf. 3S.

Kofoed & Mortensen
Byggeforretning
CrJ

J. B. Larsen.

I I i !I1! S øaicr i

Ligkister og

Optiendningsbriende altid paa
Lager, billige Pris er.
l4øørl Hansen.
Tlf. 29.

Stue- a Vækkeure
Lommeure,
Herre- og Dame-Armbaandsure,
Urkæder og Urarmbaand
i stort Udvalg.

Conrad Hansen, Tlf. Allinge 140,

9

Ligtøj.

Islandsk Lanuneked,
Nyt islandsk Lammekød er hjemkommet. Bedst..! Dyrlægekontrolleret og stemplet Kød anbefales
til billigste Pris.

Kogeærter.
Nye letkogende gule Ærter.
- Flækkeærter.
- afskallede Victorieærter.
Brune Bønner.

turlen, %Hinge.

