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Irdzaargi Allinge-Nandvig.

Anssnrldtaverede

Otto filornitzka. = Telefon 74.

'Undhletn. 01144.rio,rm. Hamle
ehlker,

Trykt i Allinge HoKtrykkeri

Rutsker. Rar ox Kiemer a.
Alm. Annoncer 10 Øre pr, mm, efterf. Gange 8 Ø.
6 Ø.

• Nr. 291 1. Forretningsann. 8

I'd iser:

N•

Fredag den 17. Marts

Annoncer og lokalt Stof maa være indleveret
senest 2 Dage før Bladet udgaar.

1933

emitat~.~.

Mare

Hus".
Maren regner og regner. „Ja, det
kunde aldrig fejle. Med Held kan
en Griseso give et stort Overskud.
Det er da underlig, at hun aldrig
har tænkt paa det før! Og hun
glemmer helt at strikke ved Tanken om de mange Penge, og hun
ser et stort nyt Hus rejste sig op
paa det gamles Plads.
Hun maa snakke med Mads.
Mads har endnu ikke holdt Fyraften. Han er i Færd med at grave en Grøftevold ud.
„Mads", siger Maren, da hun
kommer ud til ham. „Ved Du,
hvad en Pattegris koster?"
„En Pattegris", siger Mads, sætter Spaden fast i Jorden og ser
forundret paa Maren, „nej, men
hvorfor spørger Du 0 fil det; vi
skal jo ikke have Gris paa denne
Aarstid". (Mads og Maren fødte
kun en Gris op om Aaret til eget
Forbrug).
Nej, det ved Maren da godt, og
saa rykker hun ud med, at hun
er kommet i Tanker om, at de
skal holde Griseso, og hun fortæller om det store Overskud, et
saadant Dyr kan give.
„Maren", siger Mads meget bestemt, „er Du blevet tovle; Nej,
det gaar jeg aldrig med til. En
Griseso er dyr, og sæt, at vi
skulde faa Uheld med den. Grisene kan dø, og den selv kan dø.
Nej, maa jeg være fri for dit Vrøvl".
Det er tydeligt at høre, at Mads
er vred. Han tager fat paa Spaden
og giver sig til at grave, saa Jordknoldene flyver omkring ham
Men Maren har sat sig for,. at
denne Gang, vil hun ikke give efter. Hun vil have Griseso. Og det
lyder med en Stemme, som faar
Mads til at fare sammen: „Ja, det
nytter Dig ikke, Mads. Jeg vil nu
have en Griseso. Og vil Du ikke
købe en, saa køber jeg. Nu ved
Du det!"
„Maren!" lyder det fra Mads.
Men Maren afbryder ham straks
med : „Du kan ligesaa godt holde
din Mund, Mads, for denne Gang
bliver det, som jeg vil!"
Derpaa drejede hun om og gik
med raske Skridt hjemad. Hvad
var der dog gaaet af Maren? Mads
saa forundret efter hende og tog
en frisk Skraa.

riseso,
Fortælling.

Mads og Maren Pallesen var et
Par fornuftige og stræbsomme
Husmandsfolk, som boede lidt
udenfor Landsbyen Lundtofte.
Jordlodden, der kun var paa 3
Tdr, Land, drev Mads mønsterværdigt. Og inde t Huset, hvor
Maren regerede, var der som blæst.
I over 25 Aar havde Mads og
Maren boet i Lundtofte, og de var
kommet godt ud af det uden alt
for store Rivninger. De var begyndt med et Par tomme Hænder.
Og nu sad de uden Gæld og endda med et Par Skillinger i Sparekassen. Og dog var Maren ikke
helt tilfreds. Sagen var, at Huset
var meget gammelt — og gennem
de mange "kar, som Maren havde
boet i det, havde det været hendes store og lønlige Haab om at
faa bygget et nyt grundmuret Hus
med Kvist, store Vinduer og højloftede Stuer. Men hver Gang hun
havde begyndt at snakke om at
bygge, havde Mads afværdiget
hende bestemt : „Jeg tror, Du er
tovle, Maren. Hvad forslaar dog
den Smule Penge, vi har, til et
nyt Hus. Nej, lad de Tanker fare!
Og det gamle I-lus kan saamænd
godt staa os ud, naar jeg kliner
og pusler lidt paa det!"
Og hver Gang havde Maren givet efter og opgivet Byggeriet omend med et dybt Suk. Men slippe
sin Drøm om engang at komme
til at bo i et nyt Hus, nej, det
vilde hun ikke.
Og ofte tænkte hun stærkt paa,
hvorledes han skulde faa forøget
Summen i Sparekassen saa meget,
at hun turde begynde at modsige
Mads. Ved Slid og Slæb fik de
aldrig skrabet Penge sammen til
et nyt Hus, selv om de arbejdede
fra tidlig Morgen til sildig Aften,
til de blev 80 Aar. Og blev de
først saa gamle. ja, saa var det
nok ikke værd at tænke paa at
bygge.
Nej, Maren havde hørt noget
om, at der kunde tjenes store
Penge ved Spekulation, men hvorledes hun skulde spekulere, det
stod hende ikke klart.
Men saa en Aften, da hun sidder med Bindl h e.,,en og kigger lidt
i Avisen, faar hun med ret at se,
at en Pattegris koster 40 Kr.
„Det var ellers en ordentlig
Pris", siger hun til sig selv, ,,havde man dog bare halt et Kuld at
sælge. Det kunde have givet en
god Skilling!"
Og med et slaar det ned i Maren: „DU maa se at faa Mads til
at købe en Griseso. Den kan maaske faa en tolv fjorten Grise hver
Gang, og med de Priser, der er,
kan vi tjene en god Skilling ja, maaske saa mange, .at. vi om
nogle Aar kan faa nok til et nyt

I de følgende Dage blev der
ikke talt et Ord om Grisesoen,
hverken. af Maren eller af Mads.
De følte begge to, at det var et
far'ligt Emne, at komme ind paa.
Og Mads haabede saa smaat, at
Maren havde glemt det.
Men sv. en Eftermiddag, da Maren igen studerede Avisen, ser hun
at Kreaturhandler Steffensen fra
København bekendtgør, at han
kommer til Nytofte Kro og holder
Auktion over første Klasses Kreaturer, deriblandt fem fine Grisesøer med Stamtavle.
Og straks staar det klart for
1

Maren, at nu skulde Slaget staa.
„Mads", siger hun,
„Ja, Maren, hvad er der?" lyder det lidt frygtsomt fra Mads.
Det huer ham ikke, at Maren har
studeret Avertissementerne saa
grundigt.
„Mads, Kreaturhandler Steffenssn holder Auktion paa Nytofte
Kro i Overmorgen, og Du skal
tage hen og købe en af Grisesøerne, Nu ved Du det".
„Maren," Mads hævede Stemmen. ,,Jeg tror da, at Du er blevet rent tovle".
Men han faar ikke Tid at fortsætte, thi Maren afbryder ham
hvast: „Nu er jeg snart ked af at
høre, at jeg er tovle, Mads! Jeg
finder mig ikke i at høre det mere.
Jeg har hidtil givet efter, men nu
skal det være forbi; vi vil ha' en
Griseso. Gaar Du ikke til Auktion,
saa gaar jeg!"
„Maren dog", mumler Mads.

— De Ord, der blev talt imellem Mads og Maren, indtil Auktionsdagen kom, var lette at tælle.
De undgik saa vidt muligt hinanden.
Lidt op paa Formiddagen kom
Maren ud til Mads, som stod ude
paa Loen.
,,Mads," sagde hun, „nu har jeg
lagt Tøjet frem, og Støvlerne er
pudset "
„Hm — hm jamen er det virkelig dit Alvor med, at vi skal
holde Griseso," stønnede Mads.
„At Du kan spørge om det,
Mads, jeg troede, at Du havde forstaaet mig. Men for en Sikkerheds
Skyld saa gaar jeg med til Auktionen, for ellers er jeg bange for,
at Du kommer hjem uden Griseso.
Skynd Dig saa lidt at faa Tøjet paa.
„Maren, Maren dog I"
Men Maren lod, som hun ikke
hørte Mads, og forsvandt ind i
Stuen.

Moderne Oceandamper.

En amerikansk Ingeniør, Norman Bel Geddes, har udarbejdet
Planerne til en strømlinjebygget Oceandamper, der har store Fordele
— idet den skal kunne opnaa en betydelig større Fart, og Forbruget
af Brændsel skal være langt mindre. Ovenfor ses Modellen af dette
mærkværdige Fartøj. Alle Konstruktioner indesluttes i det clraabeformede Hylster, kun Kommandobroen rager udenfor.
„Ja, Du kan nu ligesaa godt
holde din Bøtte, lille Mads; thi
denne Gang bliver det nu, som
jeg vil".
Maren har rejst sig og staar
med Hænderne i Siden, medens
hun sender Mads nogle hvasse
Øjekast.
Mads slaar Øjnene ned; det er
som der staar en ny Maren foran
ham.

Mads stod en Stund i dybe
Tanker. Derpaa sukkede kan . „Ja,
saa kommer jeg jo til at lystre!"
og stavrede ind i Sovekammeret.
——
Det var lidt af en Sjældenhed,
at der mødte Kvindfolk til en Kreaturauktion. Derfor var der ogsaa
adskillige af de købelystne, der
stak Hovederne sanr men og hviskede og fniste lidt, da Mads og

Maren traadte ind paa Gaardspladsen. Men Maren lod, som hun
intet hørte, og Mads dampede løs
paa sin store Træpibe og saa lige
ud.
Alle Grisesøerne var rigtig pæne
Dyr, men der var særlig een So,
som tiltrak sig Maren Pallesens
Opmærksomhed. Og straks var
hun klar over, at den vilde hun
have, selv om Prisen blev stor.
At Mads ogsaa syntes godt om
Grisesoen, kunde Maren godt se
paa ham. Men han mælte ikke et
Ord. Han sendte den ene vældige
Røgsky ud i Luften efter den anden.
Først blev der solgt et Par Køer
og en 3 — 4 Kvier. Men Maren
lagde ikke engang Mærke til det.
Hendes Tanker var udelukkende
ved Grisesoen.
Endelig kom Turen til Søerne.
De første Par Stykker blev solgt
ret billigt, men da de ikke havde
Marens Interesse, stod hun ganske ubevægelig. Først da den af
hende udkaarne So blev raabt op,
livede hun op, Øjnene spillede, og
hun spidsede øren.
At der var flere, der havde lagt
Mærke til Soen, var nemt at høre
af Budene. Thi de lød rapt, og
snart var den kornmetop paa 250Kr.
Men Mads stod, som han aldeles ikke kunde aabne Munden. Han
bare dampede løs paa Piben.
Maren laante ham nogle hvasse
øjekast, hvilke skulde betyde: Byd
dog Mads! Men Mads lod, som
han slet ikke saa det.
Og endelig var Soen da kommet op paa 300 Kr.
„Naa — naa, Folkens", raabte
Auktionsholderen, „skal vi saa
ikke højere op med denne So. Det
er jo Røverkøb ! 300 er budt!"
Maren laante igen Mads et Par
vrede Øjne, men Mads stod aldeles ubevægelig.
Men det blev dog Maren for
meget. Hun tog et Skridt hen imod
Mads og gav ham et eftertrykkeligt Puf i Siden. Men heller ikke
dette hjalp. Og da Auktionsholderen i det samme løftede Hammeren og raabte; Første anden
— --- ja, da blev Maren saa vred
paa Mads, at det fløj hende ud
af Munden: „5 Kroner til!"
„305 er budt", raabte Auktions.
holderen. Og da der ikke korn
flere Bud, faldt Hammeren et øjeblik efter, og Grisesoens var Marens.
Aldrig saa snart var Hammeren
faldet, førend Mads tog Piben ud
af Munden og brølte; „Du er pinte
tovle, Maren!"
———
Grisesoen befandt sig godt hos
Mads Pallesens. Den aad vældigt,
og Maren var stolt af det pæne
Dyr. Hvert eneste Menneske, der
kom til Huset, skulde ud i Grisestien og se hende. Og Maren, der
ellers aldrig var ledig et eneste
Minut, kunde ofte staa baade et
og to Kvarter ude i Stien og se
beundrende paa Soen, sutm lagde

sig godt ud; ja, otte gik hun helt men De maa vare forberedt paa
uld til hende og kløede hende mel- det værste."
le Til a irerne.
Timerne gaar. Soen 14 ger næNu ug da stak Maren ogsaa en sten ubevægel g. Maren si ider staekstra SkovIluld Grut til hende. dig hos hende. Engang imellem
Men hvad ! Fik Soen bare 12 Grise, kommer Mads et Kig ud tel hende,
Og Pi isen paa Pattegrisene holdt men der kommer ikke et deltasig, saa vilde der jo blive et pænt gende Ord over hans Læber.
Overskud.
Henimod A. ten synes Maren, at
Mads nævnte aldrig et Ord om det er en Kende bedre nid Soen,
Soen udover, at han meget højti- og hun gaer ind og taver Aftensdeligt havde erklæret, at han ikke mad til. Men hun har i igen Ro
vilde have det mindste nied Pas- paa sig. Hvor femte Mi.iut gaar
ningen at hende at gøre.
hun ud i Grise stien. Og da Maden
Og det Løfte holdt han.
er sat paa Bordet, kan hun ikke
Ganske bestemt havde han lo- faa en Mundfuld ned. Mads mævet sig selv, at Maren skulde være ler ikke et eneste Ord. Naar han
ene om at høste Overskud og Ære; endda vil give sig til at skælde
men hun skulde ogsaa være ene hende ud! Aahl nej, det var ikke
om Nederlaget, hvis det føjede sig til at holde ud. Førend hun tager
saa. Det var ikke hans Skyld, at af Bordet, lister hun ud til Soen.
de havde faaet Griseso indenfor Hun klør den paa Panden. Men
deres Vægge. Ganske vist kunde den giver ikke det mindste Grynt
det gaa godt med en Griseso --- fra sig. Den er død!
men det kunde ogsaa gaa galt .
Med Taarerne løbende ned ad
Da Tiden nærmede sig, at Soen Kinderne vakler Maren ind til
skulde farre, havde Maren allerede Mads og fortæller ham den sørfaaet Bestilling paa 8 Grise. Og gelige Begivenhed.
hun havde utrykkelig betinget sig,
Mads ser bestemt paa hende og
at hun vilde have 45 Kr. for Styk- udbryder: ,,Naa, fik jeg saa ikke
ket, da Soen jo var et første Klas- Ret, Maren, at Du er et tovle
ses Dyr. Maren var meget højt Kvindfolk. Det bli'r os en dyr Hioppe. Havde hun bare kunnet dele storie, Maren, ja, det gøre.
sin Glæde med Mads! Ja, hun
Dagen efter, tager Mads Spaden
prøvede da ogsaa paa det, men og gaar ud for at grave en Grav
han svarede bare : „Hm, ja, ja, hm l" til Soen. Men i det samme komSiden den Dag, hun havde talt mer Bertel Jacobsen, der har en
om Griseso til Mads, havde der Afkogningsanstalt i Nabosognet,
været noget imellem dem. Det var kørende. Han har hørt den sørgesom Fortroligheden var borte. lige Nyhed med Grisesoen, og han
Men Mads vilde nok give sig, naar vil da gerne give 10 Kr. for den.
hun kunde lægge 5-6 Hundrede
„Ja, det kan Du snakke med
Kroner paa Bordet for Pattegrise. Maren om", lyder dot fra Mads,
Nu var der ikke mere end 3 „Grisesoen er hendes. Kan I blive
Uger, til den glædelige Begivenhed enige, saa slipper jeg da for at
skulde ske med Soen. Og Maren grave Hullet".
var meget omhyggelig for den.
Det er med et dybt Suk, at MaMen hvad sker?
ren slaar til. 10 Kroner, ak ja! Og
En Dag, da Maren hælder den ikke engang denne Sum faar hun
dejligste Spand Mælk og Grut i for Soen.
Thi da Bertel
Truget, vil Soen ikke æde det skal til at betale, kan han ikke,
mindste.
hvor meget han end leder, finde
Hun klør den paa Panden og be- mere end en Femkroneseddel i
gynder at snakke godt for den. Tegnebogen.
Men det hjælper ikke det mindste,
Men Maren ved, at hvis Bertel
Soen vil slet ikke røre den dej- først har faaet Soen, saa kan hun
lige Mad.
skyde en hvid Pind efter de mangDen skadde da vel ikke være lende Kroner, Hun har tabt nok
syg? Og ved Tanken herom be- paa Soen endda. Og det lyder begynder Maren at ryste over hele stemt fra hende; „Jeg maa have
Kroppen. Aah, det var frygteligt, alle Pengene med det samme."
om Soen døde!
Men det formaar Bertel ikke at
Ja, noget i Vejen med den var skaffe. Og da han gerne vil have
der nu. Den lægger sig i Halmen Soen, hvorpaa der kan tjenes en
og strækker 'alle fire Ben fra sig. lille Skilling, er han ved at komMaren maa læne sig op til Væg- me i Knibe. Men med eet klarer
gen for ikke at falde.
han den. I et af Tegnebogens Ruin
Men endelig faar hun da besin- finder han en Lotteriseddel, og
det sig, stavrer ud til Mads, som han faar en lys Ide. ,Se her Maer ude i Marken, og faar kaldt ren," siger han, „her er en Lottepaa ham.
riseddel, den er fornyet til 4. Træk„Aah, Mads, Soen vil ikke æde, ning, som begynder paa Mandag.
jeg tror, den er syg", jamrer Ma- Du kan blive Medspiller paa den
ren, med Øjnene fulde af Taarer. for de 5 Kr."
,Hm, det er den kanske nok",
„Ja, lad gaa", svarede Maren,
lyder det sindigt fra ham. Han og hun tænker i sit stille Sind, at
skal — saa sandt som han hed- havde hun ikke haft Held med
der Mads — ikke vise Maren sær- Grisesoen, saa kunde hun maalig Deltagelse.
ske være heldig i Lotterispil. Og
Da han staar foran Soen, siger hun gemmer Sedlen omhyggeligt
han: „Ja, det er tydeligt nok, og ned i Chatolsskuffen.
jeg tror, at hun kreperer!"
Maren havde aldrig spillet i Lot
„Det siger Du da ikke, Mads! teri før. Og den Dag, da Avisen
lad os dog faa Bud efter Dyrlæ- med Trækningslisten skulde komgen". Maren sukker og vrider me, var hun helt febrilsk. Men nej,
Hænderne.
Nummeret var ikke blandt de hel„Ja, lad os det«, lyder det fra dige; de følgende Dage blev det
Mads, men jeg tror nok at det ogsaa en Forbier. Ja, ja, saa kunde
denne Gang bliver Tab i Stedet det jo være, at det kunde gaa bedfor Gevinst. Men saadan gaar det, re i 5. Trækning. Da Maren havde
naar de tavle Kvindfolk vil regere". Sedlen, maatte hun ud med alle
Maren er from som et Lam. Hun Pengene til Fornyelsen. Bertel saa
siger ikke et Muk.
hun ikke noget til. Heller i 5 TrækOg Mads gaar til Telefonen.
ning smilte Lykken til Maren. Men
Maren ser ængsteligt paa Dyr- lade Sedlen gaa til 6 Trækning
lægen. Men hun faar desværre kunde Maren dog ikke bekvemme
ikke de Ord at høre: At Soen sig til, skønt Mads mælte mere
snart vil være rask igen.
end en Gang: ,Hvor er Du dog
Nej, han siger; „Det tegner des- tovle, Maren, Du faar aldrig en
værre ikke godt, Maren, med Soen. rød Øre fra Bertel. Jeg troede dog
Nu skal De faa nogen Medicin, ellers, at Sohistorien havde kostet

Penge nok. Du er og bli'r dog
tovle alle dine Dage, Maren I"
Men Maren fornyede all gevel
Sedlen. Og det var med balkende Hitrti , at hun greb Avisen, da
Trækningen var begyndt, Mel stadig maa:te hun lægge den bort
med et .5.,uk. Hendes Nummer var
ikke bla idt de heldige, Mel saa
kom Avi sen med den sidste Liste.
Maren I-.avde ellers opgivet alt
Haab, m .!ri kigge ;kulde hul da.
Og da rr ed eet begyndte alle Ting
at løbe -undt for hende i 5..tuen.
Hun ma itte gribe fat i Bordpladen for ikke at falde.
Nr. 22741 var kommet ud nied
50,000 Kr. Og det var hendes og
Bertels Nummer. Og de havde en
halv Seddel. Altsaa kunde det blive
12,500 Kr. til hver.
Maren fik Sedlen frem. Ja, Nummeret passede. Aa, hvad vilde
Mads dog sigel Og Bertel! ja, nu
vilde han vel nok melde sig Men
12.500 Kr. var ogsaa en ganske
køn Klat Penge.

Da Maren var kommet sig lidt
af sin første Befippelse, ilede hun
ud og fik kaldt paa Mads. Mn
.
Mads vil ikte tro hende. Først la
h2 n fik sin e Briller paa og s ia
ade Sedle n og Træningslist n,
overbevise. Og h m
loi han
gryntede med et stor, Smil:
„Maren, tid er alligevel ikke saa
tovle endda!"
„Mads", sagde Maren helt 1 e„saa gav Gris soen allig ev(1 et pænt Overskud, og nu kan
vi faa et nyt Hus”.
„Ja, det kart vi, Maren, og nu
skal jeg aldrig mere sige, at Du
er tovlel" Derpaa slog han Armene om Marens Hals og gav
hende et rigtigt Smækkys.
— Aaret efter maatte Mads' og
Marens gamle Hus vige for et nyt
grundmuret Hus med store, højloftede Stuer, Veranda, Kvist og
alle Nutidens Bekvemmeligheder
— og alt dette fik Maren, fordi
hun fik i Sinde at ville holde Griseso.
L—.

Før Verdensudstillingen.

Pige i hans Navn om den lille
Seddels Hændelser, og nu begynder det eventyrlige Bekendtskab
mellem Lotte c g den unge Mand.
I Beeyndelsen faar hans Bekendte
Lov til at sk ive Brevene; men
han kaster sig med voldsom Iver
over det tyske Sprogs Mysterier,
og jaden længe foretrækker han
selv et skrive sine Breve!
Nu har han besøgt hende i hendes Hjem i 1-k mburg, og Fortæl.
linged kan slutte, som den Slags
helst skal de :0 Unge har besluttet at knytte cl ?.res Skæbner sammen for evigt.

Ingen Ulykke mere ved
Brug at' Rundsaven.
Reservepust Einar Guldfeldt,
Aarup, og Smedemester Carlsen„
Skydebjerg, har gjort en Opfindelse, hvorved Ulykker ved Brug af
Rundsav for Fremtiden vil kunne
undgaas. Beskyttelsen kan paasætte enhver Maskine; man kan
save Brænde og skære Lægter ud
og er stadig sikret imod at faa
Fingrene spoleret. Patent er anmeldt. Opfindelsen er prøvet og
rosende omtalt saavel af Fabriksinspektøren som de mang, der
allerede har købt og paasat Beskyttelsen.
Den ene af Opfinderne, F. Guldfeldt, kom forøvrigt for nogle Aar
siden til Skade men sin højre
Haand i en Rundsav og fik Fingrene ødelagt. Dette har været medvirkende iil, at han har spekuleret
over Problemet, og Resultatet af
hans og Smed Carlsens Anstrengelser er al Ære værd og har
vakt berettiget Opmærksomhed.

Født som Ejer af 70
Den Iste Juni i Aar aabner Verdens hidtil største Udstilling
Chicago, hvis Opførelse er kalkuleret til at ville koste 209 Miliioner
Kror'er. Vi bringer ovenfor et Billede af Museum of Science, hvortil
Dan marks Gave af betydende Mod eller af danske Opfindelser er
skænket. Dette er det første tekniske Museum i Verden, hvor Samlinger efter Udstillingens Slutning faar Plads mellem lignende Modeller fra- den øvrige Verden.

Et Fuglenes Paradis.

Den kendte amerikanske Revystjerne Libby liolman, der, er Enke
efter Tobaksfabrikanten Smith Reynolds, som døde for ikke længe
siden under mystiske Omstændigheder, har i disse Dage født en
Søn, der er Arving til hele Faderens Formue, som er opgjort til,
70 Mill. Kroner.
Reynolds, der havde arvet sin
Formue efter Forældrene, førte et
vildt Liv. Efter et større Drikkegilde blev lian fundet død, dræbt
af en R.evolverkugle. Hustruen var
mistænkt, men Politiet lod Anklagen falde.

Ved Byraadsvalget

Hver Vinter flyttes Ænder og Svaner fra Søerne i København
og:Omegn til Ørstedparkens lune Vande,:og der udfolder sig da et
interessant Fugleliv. Nu er man i Begreb med atter at indfange dem
oggsætte dem ud i friere Omgivelser. Foraaret er kommet.

Fra Uge til Uge.
Romantik.
,Puk" fortæller i „Langel. Av.":
En yndig tysk, ung Pige, der
havde Kontorplads i Hamborg,
benyttede sin Sommerferie 1931
til et Ophold ved et af Kielerfjordens Badesteder sammen med
nogle Veninder. Da de en Dag
sidder nede ved Stranden opdager
den unge Pige (fad os kalde hende
Lotte), at hun har brugt sin Creme
op, og hun faar den Ide, at lægge
en lille Seddel, hvorpaa hun har
skrevet „Wo hast du mich Befunden?" Æsken bliver sat i Vandet
og vipper afsted paa de smaa
Bølger ud i det fjerne og ukendte,

mens de unge Piger med drømmende Øjne følger den, saa langt
de kan.
I Efteraaret 1931 gaar en langelandsk Ungersvend i dybe Tanker ved Stranden et Sted paa Sydlangeland. Tilfældigvis opdager
han en lille Æske, der flyder et
Stykke ude paa Vandet. Han faar
fat i Æsken med Lottes lille Seddel, men kan ikke Tysk og stikker
derfor Sedlen i Lommen, maaske
lidt ligegyldigt.
Nogen Tid efter træffer han sam•
men med nogle Bekendte, der kan
Tysk. Sætningen bliver oversat,
og det lille beskedne: „Hvor har
Du fundet mig?- vækker efterhaanden i høj Grad den unge Mands
Interesse. Han faar sine Bekendte
til at skrive et Brev til den unge

i Allinge-Sandvig den 15. Marts
blev afgivet 858 Stemmer, 14 blanke og 3 ugyldige.
Liste A 441 Allinge, Sandvig
203
238
67
Liste B 308 241
28
81
Liste C 109
Af personlige Stemmer opnaaede
Borgm; Bloch 182
55
Vald. Olsen
50
Nic. Hansen
49
Otto Nielsen
35
Edvard Holm
Resten spredte. Valgte bleve:
Liste A.
Socialdemokratiet
Stenhg. Otto Nielsen 1
Agent Laur. Pedersen 3
5
Snedker H. K. Lind
Stenhg. Vald. Olsen 7
Fisker Alk. Pedersen 9
Fisker Axel Henriksen 11
Liste B.
Borgerforeningen.
2
Borgmester Bloch
Avlsbr. Alfr. Pedersen 4
ing, Edvin Andersen 8
Snedkerm. J. Mortensen 10
Liste C.
Kommunale.
Murerm. Edv, Holm 6
Til Revisorer valgtes paa Liste
A Stenhugger Karl Jul. Jørgensen
og Uddeler Viktor Staffensen med
ialt 448 Stemmer.

Udpantning.
Afdøde Elis Haagensen tilhørende

Ejendom i Sandvig
er til Salg.
NB. En Del Indbo sælges ved
Henvendelse paa Stedet Tirsdag
den 21. og Torsdag d. 23. ds. fra
Kl. 16-19.

Det bekendtgøres herved, at resterende personlige Skatter, Menighedsafgifter og Ejendomsskatter
for 8. Termin (Februar Maaned)
1932-33 af Fogeden er godkendt
til Inddrivelse ved Udpantning, og
at denne kan paabegyndes Mandag dm 20. ds.
Allinge-Sandvig Borgmesterkontor, den 10. Marts 193.3.

n.

4. Sig, Pd., Rø, Køb ■
Konfirmationsgaven
Sogaard Nielsen,
i Allinge Ur- og

3 Tdl. Avlsjord er billigt til Salg.
Henvendelse
Vejmand.

I

. Hæs Kløver og Græs,

Iste Aars, henstaaende ved Rø St.
er til Salg.

Isenkræmmer Kofoed,
Telefon Hasle 17.

Guldsmedeforretning
Billige Priser,

Stort Udvalg.

Conrad Hansen.
Telefon 14o.

Stor

Gymnastikopvisning

En Ko

Søndag den 26. ds.' Kl. 14,30

der kælver 3. Gang om 14 Dage,
er til Salg.

A. Andersen, Sovang,
Rutsker.

afholder 14. Kreds Gymnastikopvisning i Olsker Forsamlingshus.

4 Hold Gymnaster.
Entree: Voksne 50. Børn 25 Ø.

Bestyrelsen.

Fine sorterede

Læggekartofler ieL1111(se Konfirmand-

af Rosen og Kejserkrone sælges.

C. C. Andersen, Dammen,
Tif. Allinge 124 v.

pr. Allinge.

Rugeæg
af sorte Minorka a 10 Øre samt
en ung Hane til Salg.

Ruts Kirkeskole.

3 Værelsers Lejlighed
med Vand, Gas og elektrisk Lys
er til Leje fra 15. April el. 1. Maj.

Slagter Romer.

Yngre Medhjælper,
som kan malke, søges I. Maj.

Avlsbr. Chr. Holm,
Allinge.

14-15 Aars Dreng
som vil malke, søges til 1. April
eller Maj.

Schou, Hammershus.

Sko faas hos

C. barsen, Vestergade.

Elsker 11::smandslorefug
Aarsfest
afholdes i Foi samlingsluiset Lørdag den 25. Marts, hvortil Medlemmer med Husstand indbydes.
Kl. 7,30 Foredrag af Samvirksomhedens Formand Poul Ipsen.
Derefter Bortsalg og Bortlo dn'ng af de af Syforeningen dertil
skænkede Ting.

Kartofler
er til Salg a 5 Kr. pr. Td.

Hammersholm pr. Sandvig

Kartofler
er til Salg paa

Skrubbegaard.

En Fodermester

Yngre Medhjælper
kan faa Plad-; 1. Maj.

Samme Sted ønskes en 7 Aars
Hest byttet med drægtig Hoppe.

Vævergaard, Olsker.

Tlf. Klemensker 71.

Bedegade
Orneforening
afholder Generalforsamling Lørdag den 18. Marts Kl. 3 Eftermd.
hos Karl Kure Østervang.

2ci-~
at
4fita4e paa

40 pc/
kaligo'dlt

Tirsdag den 21. Marts Kl. 7.

Cykler
repareres
bedst og
billigst..

Allinge Cykleimport.
HENRY NIELSEN, Havnegade.

Varm Blodpølse
faas hver Fredag.

Johanne Hansen, Lindepi.

alt til Malerfaget hørende:
Strygefærdige Oliefarver i Daaser, alle Kulører.
Kinalin er særlig beregnet til udvendig Brug paa Vinduer og Døre
samt velegnet til Skibsbrug, da det taaler Søvand og Afvaskning. Det staar som Emaljelak, men er billigere.
Emaljelak, hvid og kulørt, af fineste Kvalitet.
Automobillak „Duroglos" i mange Farver, er anerkendt som det holdbareste som faas.

Maskinglasur til Motorer og Maskiner.
Alluminiums Galvanfarve, Broracer.;
Terpentin, fransk og mineralsk, Tørrelse, Tinktur, Schellak, tør og flydende, Perlelim, Pladelim, Moss, Gibs, Pimpsten, Pibeler, Kridt,
alle tørre Farver godt egnede til Kalk i holdbare Kvaliteter.
Calsolit-Vægfarve er godt kendt og meget anvendt til Paastrygning
af Vægge, det kan paastryges Træ, Pap, Kalkpuds o. 1. føres i
kg. og 1 kg. Pakker i 25 Farver og udrøres i Vand.
Olierevne Farver. Zinkhvidt, Blyhvidt, Titan og Lithopone føres i bedste Kvaliteter og bliver billigst i Brug, haves i Spande af forskellig Størrelse. Spartelfarve i Daaser, Malerfernis god, lagret
Kvalitet.
Lakker til alt forefaldende Arbejde i fineste Kvaliteter. Pensler største
Udvalg bedste danske.
Til Gulvene, min gennem mange Aar førte extra gode Lakfernis i
Dunke og løs Vægt. Gulvlak meget slidstærkt og glansfuld.
Factorfernis er specielt fremstillet til afslidte Gulve og trænger godt
ned i Træet:og.,,derfor.at anbefale til første Paastrygning.

• C. Holm, Allinge.
Skal De afsvampe ?
Sa.a forlang det danske Afsvarnprtingsmiddel

y>

an)

egner sig lige saa godt til Tørsom Vasaciafsvampning.

det

Kan faas
overalt.

Det
Gødnings-

danske
Kompagni

De ft,)erterende
anmodes høfligst om at indsende vort Tilgodehavende for Annoncer
paa tilsendte Indbetalingskort, Postkonto Nr. 14146, hvilket er den
billigste og bekvemmeste Maade. Alle Indbetalingskortets 3 Dele maa
være udfyldte ved Indbetalingen, men Deres Postbud vil være Dem
behjælpelig hermed og modtage Beløbet -f- 5 Ore i Porto mod Kvittering paa Postbeviset.

r

iKonfirmationsudstyr.1111
til Piger og Drenge køber De bedst og billigst i

Magasin du Nords Udsalg
Vi har det store Udvalg,
kun prima Kvaliteter og rimelige Priser.

undvære' Tilførsel af Kali.

Leverandør til Vare- og Landbrugslotteriet.

Bakkegaard, Olsker.

Sandvig Missionshus.

MALERVARER!!!

(løver og Runkelroer ikke kan

kan faa Plads til 1. Maj.

afholdes af K. F. U. M. og K. i

Allinge Ur- og Guldsmedeforretning

Lige hjemkommen er Jii-ce Ungpigefrallther
for Foraar og Sommer i Tweed, Kul, uldne, og
imprægnerede. En TweedfraKKe eller imprægneret haves fra 24 Kr. Helforede FraKKer fra 29 Kr.
Smukke hvide KunstsilKellioler i den moderne lange Facon Kr. 12,50-15,50-18,85-24,00.
Den moderne Facon i Matroshabitter haves i
4 forskellige gode Kvaliteter fra Kr. 21,00
JaKKehabitter een- og toradet, prima Forarbejdning og god Pasform Kr. 38,00-41,00-45,00.
Moderne Ulstre i forskellige Kvaliteter fra 29 Kr.

En flink Pige
Udsalg

uden Sange er ikke
nogen rigtig Fest
faar De bedst og billigst i
i En Festsang kan ikke undværes
ved festlige Lejligheder, hvad enten det nu er Sølvbryllup, Bryllup,
Telefon 140. CONRAD HANSEN. Telefon 140.
i Konfirmation eller anden Familieeller Foreningsfest. — En Festsang
kalder det Humør frem, som skal
til, for at Festen kan blive vellykket, En saadan Festsang faar De i
Af de sædvanlige prima Kvaliteter fra de mest anerkendte Fa- Allinge Bogtrykkeri.
brikker kan jeg til samme billige Priser som tidligere anbefale

Bestyrelsen

søges til 1. Maj

Hans Kofoed, Petersborg,

I
gest
rmations-Ur
fi
Det fikse og gode Kon

.. fordi
Dynamit.
Sprængkrudt, Fænghætter,' Traad.

Magasin du Nords Udsalg
ved Victor Planck, Allinge.

1. R. Hammer, Gudhjem.
Frugttræer Vil De have Fart i Omsætningen?
ønskes byttet med F. derroer og
Halm.

Hallelyst. Allinge.
Telefon Sandvig 6.

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

u nd
TOBAKKENS MAGT.
—0—
I London er det nylig sket, at en
ung Hustru rømte fra sit Hjem, fordi Ægtemanden havde forbudt hende at ryge Tobak. Politiet fandt hende et Par Dage senere. Hun havde
intet faaet at spise, siden hun forsvandt. Derimod havde hun ustandselig røget, idet hun havde bedt alle,
hun mødte, om Cigaretter. Nætterne
havde hun tilbragt i en Park. De
engelske Blade, som bringer den
mærkelige Meddelelse, tilføjer, at
den unge Frue er baade smuk og
dybt forelsket i sin Mand. Men Tobak kan hun ikke give Afkald paa.
I DEMOKRATIETS TIDSALDER.
Ærkehertuginde Fanny, Prinsesse af Hohenlohe-Schillingsffirst, har
forfærdet sin fornemme Familie ved
forleden at aabne en Modesalon
Mtinclien. Hertuginden har som
Mannequiner engageret en Række
Adelsdamer. Modesalonen er, takket
være Sensationen og Forargelsen,
blevet en stor Sukces.
EN KVINDELIG RØVERBANDE
_o__
har lirnge huseret i Wien, men er
endelig blevet uskadeliggjort af Politiet. Banden bestod af unge Damer
paa 22-24 Aar, der fo'r omkring pas.
Motorcykler og udførte de dumdristigste Kup.
GADER AF GLAS.
--o—
En engelsk Glastekniker ved Navn
George Ricketts paastaar, at Fremtidens Gader vil blive belagt med
Glas. lian siger, at gamle Flasker,
Skaar etc. hør omsmeltes til dette
Brug, og at Glasbelægningen vil vise
sig at være ligesaa holdbar som
Stenbro, billigere end Asfalt, lettere
at renholde og lettere at anbringe.
MASKER PAA VÆGGENE
skal være den mest moderne Dekoration i Funkishuse. I London, hvor
Moden er indført, holder man paa, at
Maskerne skal være Gengivelser af
kendte Ansigter, og i første Omgang
er det Filmens »Stjerner«, som holder for.
NEGLENE SKAL VÆRE BLAA
meddeles det fra Paris. Den blodrøde Farve er ved at gaa af Mode.
At man ved det!
DEN MODERNE BALKANKONGE.
Populær trods alle Hofskandaler.
—0-Balkan var alle Dage Landene med
de store Hofskandaler. I vor Tid er
riet Rumænien, der pas. dette Omraade er førende. Hvert øjeblik er
Verdenspressen optaget af Kong Carola Strid med sin Hustru og de paa1, Igende Forsoningsaktioner, som
iværksættes af selve Ministeriet.
Trods alt er den rumænske Konge
etøg overordentlig populær i sit Land,
lian er en livfuld ung Mand paa kun
30 Aar, et mekanisk Talent og saft
ivrig Avislæser som faa i denne Ver den. Carol ynder at agere Harun al
Raschid. Det sker Gang paa Gang.
at han ved Nattetid indfinder sig
paa Politistationer i Bukarests Forstæder for at kontrollere, om Ordenens Haandhævere er I tilbørlig
Virksomhed. Ofte kommer han uven
tet paa Hospitaler, hvor han grundigt inspicerer Forholdene. Den rumænske Konge har Ord for at være
en Mand, der ved Selvsyn vil vide
Besked. Derfor er han populær, og
derfor tilgiver man ham i Rumænien den Skandaleduft, som ofte breder sig om hans private Forhold.
Kong Carol har ages& dat Portzto
at være en modig Mand.
Nylig fandt der 1 Bukkeæt store

Kah p38 Pores Kir] EFI,
Denne Opfordring lyser ud af
alle Blades Spalter og gentages
af enhver Forretningsmand. Og
den er ogsaa berettiget, thi en af
G run db etingelserne for et Samfunds
Trivsel er Solidaritet. Enhver god
Borger bør i egen interesse handle i den By eller paa den Egn,
hvori han selv ønsker at eksistere,
og bør det erindres, at har den
handlende ikke lige netop den
Vare, man ønsker, kan den skaffes.
Man bør huske, at for hver
Krones Fortjeneste man unddrager
sin Bys eller Egns Forretningsfolk,
formindsker man disses Skatteevne
og Købeevne i tilsvarende Grad.
Landboerne bør ogsaa købe i
en By eller paa den Egn, de føler
sig knyttet til, da de altid har større
Mulighed for at blive tilfredsstillet
ved Køb, naar det gaar gennem
en stedlig handlende, som for at
beholde sin Kunde maa drage
Omsorg for at denne bliver behandlet saa godt som muligt. Den
stedlige Købmand ser i Egnen!,
Beboere sine stabile Kunder, hvis
Tilfredshed er ham en Eksistensbetingelse.
.
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Doktoren, som er Don Juan, og
Marquisen, soløg skyder Duer.
-0-

Da Prinsesse Charlotte af Monaco i forrige Maaned skrev til sin
Fader Prins Louis, Regenten i det
lille Fyrstencletnme Monaco, og
bad om Lov til at give Afkald paa
sine Rettigheder til Kronen til
Fordel for sin Søn hed det sig, at
hun agtede at dele dette nye Liv
med en af Monacos berømte Læger. Men efter 'de sidste Meddelelser fra den skønne Middelimvskyst
er Lægen nok allerede et. tilbagelagt Stadium I den charmerende
Prinsesses Tilværelse. Dee er kommet en ny Mand paa Tapetet, en
italiensk Adelsmand, Marquis, S.,
som Prinsessen traf for et Aars Tid
siden ved en Dueekydnings-Konkurrence i Monaco.
Den unge Ititliener skal være
Toppunktet af Elegance og Chai
me, Sportsmand og Jæger, hvis
Lige ikke findes. Han skød ikke
blot Duer, men ramte aabenbart.
ogsaa Prinsessen midt i Hjertet,
trods det, at hun kort Tid forinden
havde ladet sig skille fra sin Mand,
Prins Pierre. for at gifte sig med
Monaco-Lægen. Straks, da hun saa
den unge Italiener, udbrød hun begejstret, saa alle kunde høre det:
»Sandelig, om jeg ikke foretrækker Geværet for Lancetten.«
Nu var Prinsessens Begejstring
for Mdnden med Lancetten vistnok
allerede stærkt paa retur paa
Værende Tidspunkt. »Mio carino
kino«, som'hun kaldte ham, var
ikke længere helt i Kridthuset, og
- Folk paa Slottet passtod, at Prinsessen og hendes Læge, som stadig
havde Ærinde der, meget ofte var
uenige, og at de var meget højrøstede.
I Vinteren 1932 rejste hun sammen. med Lægen og Faderen til en
lille Landsby i de piemontesiske
Alper, hvor Doktoren var født. Her
havde Prinsessen ladet opføre et
Hotel for Vintersport, og her morede hun sig med at være baade

R yg

„Blaa
Shag
('zoo Grant I Kr.)
6f

til Hverdag

og

Blaa(5oGram
Nøgle"
So Ore)
om Søndagen.
Faas hos alle
Købmænd og Cigarhandlere

IM101011111111111E~~

Under Henvisning, til Lov af 24. Februar 1933 gives der her
efter Ejere o!! Brugere af Landbru ;jentienime Adga: g til at a.iskaffe
sig de nødve ldige Kvan.a af
•

Saasærl, Ma;-.)kfro og Kunstyødning

paa specielle Pantebrevs rilkaar og med Kre.lit til 1. Oktober 11)33.
Hvis vore Kunder ønsker at benyt« sig heraf. da modtager vi
gerne specificeret Forespørgsel snarest, saa" 3t Sagen kan aftales i god
Tid.

Norellandets Viandelsh us.
Nye,
smukke,
stribede og
mønstrede

Kød, Flæsk Pølser
riodtages fremdeles :il Regning.
Hentes cg bringes overalt.
Hagter Phillipsen, Sandvig, Tlf. 19.
..:
■•■••■■= ■ffiffiril.■

Kranse og Dekorationer
leveres h irtigt og billigt.
R ng til All 'nge 46 eller 68 x

■■■••■••■ 1•••■

•••■■•••10~.

Aktieselskabet

Heste Bank
rnoiltagcr Indskud paa Ind•
laansbc;4, og Folio, Termins.•
ydelser til Kreditforeninger.
ordner KreditlaEn m, m.

Artikler, der ønskes optaget i Nordbornholm, maa
indleveres senest Tirsdag..
1•ffiffilffi• f1.1.1

0.■ 11■Se.

Elegante Visitkort
50 Stk. med Navn 2 Kr..

FLONELLER

til Natkjoler
Pyjamas. Fikse
færdige Natkjoler
til smaa Priser.

Se Vinduerne!

mordlandets girandelsfius
Del har virkelig stor Betydning
for Husførelsen, naar Husmoderen kan sælge den store Part af Æggene til den store Overpris — og samtidig faa Iste Klasses Varer
tilbage — og disse til smaa kontante Priser.
Vi tilraader at gøre saadan Handel i

Nordlandets handelsbus.

Regninger,

Meddelelser.
Konvolutter,

Brevpapir
Kvitteringer.
og iøvrigt alle Tryksager til Forretningsfolk, Foreninger og private
leveres billigst fra

borffil0iffis

Spareog baanekasses
Afdeling i
Kontortid 9-12 og 2 - å.
Renten af Indskud er paa
4,5 pCt. p. a
3 Mdrs Opsigelse
4 Alm. Sparekassevilkaar
Boxer udlejem.

Forrelningskommlutler

Allinge Bogtrykkeri.

sælges med Firma for ku n 8 Kr.
pr. Mille.
Allinge Bogtrykkeri.

25 Ran Jubilæum.

IN iels V. Grooss

18 pCt. Superfosfat, 40 pCt. Kaligodn.

Blikkenslager.
Aut. Gas- og Vandmester.

WC, Kloak- og Centralvarmeanlæg
Tilbud og Overslag gratis.

Jysk Gedningskalk kan udleveres straks.
Hvor megen Salpetergodning skal der bruges til Foraaret?

Narckmanns

Nordlandets et fandelsfius*
Værtinde og Værtshusholderske.
Men den Luksus, som Doktoren vilde have indført paa Hotellet, passede hende ikke, og Enden blev, at
hun i Vrede forlod Hotellet.
Mødet med Marquisen, som indtraf en Uge efter, var for hende som
et Mirakel fra Himlen. Lægen, som
anses for at være Rivieraens største Don Juan; og som skal være i
Besiddelse af en farlig Charme, har
siden ustandseligt forsøgt at tilvejebringe en. Forsoning, men Prinsessen vil ikke se ham. Da lian ikke
Veto mindre fortsatte med at gøre
Tilmermelser, var det en Tid paa
Tale at udvise ham af Monaco,
men takket være indflydelsesrige
Personligheder, har han nu fattet
Lov at blive.
Prinsesse Charlotte har haft et
mere omvekslende Liv end det, der
bliver de fleste Prinsesser til Del.
Hun er født i Qonstardine i 1898 og
tilbragte Barnt'enninen hos sin Moder, som var borgerlig født. Men
da. hun var 10 Aar gammel, kom
liendea. Fader og hentede hende til
Slottet i ?".onaco, hvor hun i 1919
ene. sin Faders ireltraingende Anmodning blev legitimeret. som Arving til Tronen af Bedstefaderen
Peilis Albert, eg samtidig fik hun
Hertueinde af Valentinois
Straks efter giftede hun sig med
ler:ns Pierre de Pol :g n ae, liven ,
hun feilte en Søn eg en Datter.
De var uhyre ro:elv/lige, og de.
vaieele heller ikke Ingøge, _for del ,
fyrige Prinsesse overfor sine Hol
damer erklærede, tie hendes Mane
havde »ni, Hjerte af Stene.
Dit hun i sin Tid blev skilt fei
senere at gifte sig med Doktoren
var der ikke Tale om nogen Abdi
Izetion. Men værre blev det, di.
Kærligheden nu overførtes paa den
italienske Marquis, som hun svær
ger at elske over alt i Verden. En
nionegassisk Hersker kan ikke star
unde-r Indflydelse af en- Mand, der
iilhører Monacos værste Konkur.
vent Italien.
Hun maatte vælge, at hun betænkte sig ikke et øjeblik, men be'tømte sig for Italieneren og lod
Tronen sejle sin egen Sø.

TAKKEKORT billigst.
.4111ngke fingtrykkerl,

Bog- og Bladhandel
modtager

Man maa, Ilde for Skønheden,

Annoncer og Tryksager
fra Hasle og Omegn til

Nordbornholms Bogtrykkeri,
Trykprøver forefindes.
Pi iser opgives.

Gornitzka, Allinge.
1 denne Maaned kan Landsforeningen „Dansk Arbejde" fejre 25
Aars Jubilæum, hvilke, bl. a. markeres med en stor Jubilæumsudstilling, der den 17. ds. aabnes i
„Forum" og Industribygningen i
København: Vi bringer et Billede
af Landsforeningens Formand Direktør H. Chr. Olesen.
Overalt i Verden griber Skønhedskulturen stadig mere og mere
om sig. Enhver vil være smuk.
Det nyeste paa dette Felt er ovenafbildede Massageapparat, som
efter Sigende skal give et ganske
udmærket Resultat, men som ogsaa tiI Gengæld udsætter Klienterne for meget pinefulde Smerter.
Men hvad gør det, naar blot det
gode Resultat opnaas.
øde. •■■■•.■:
■••-•-...•■■■••-..-.-sEler.
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Bilparkeringsprojekt.

Avismakulatur,
rene Aviser, bundtet i Pakker a
5 kg (ca. 300), sæigts for 75 `Øre

Allinge Bogtrykkeri.

Store, dejlige Messin,Appelsiner

•

Nye tørrede Frugter til Frugtgrød og Desserter.
Se — og sæt Smag paa de nye Abrikoser. Fersken, Æbler
Kvadrat og Skiver. Blommer med og uden Sten, --- Store og smaa
Rosiner samt særlig pragtfulde Blandede Frugter til Frugtgrød.
Priserne er meget rimelige.

N ~ rdiariciets Handelshus.

Na, da Solen varmer udefra,
saa giver BrunKuls Briketter som Ovnbrændsel en mild,
sund og tilstrækkelig Lunhed i Stueruin. 60 kg. er en stor Hektoliter,
og koster 3 Kr. — frit tilkørt.

Store engelske Longwith Ovnkul.
polske renharpede do.
do.
anbefales renharpede fra Lager.

Nordlandets 5fandelsfius.

Wvorfor Rde :Tryksager
Jndpekningspapir og ['oser

Københavns Kommune har i
disse Dage modtaget Forslag til
Opførelse af et mægtigt Taarn,
der tænkes anvendt til Bilparkering. og skal give Plads for 66
Vogne. Transporten foregaar med
roterende Elevatorer.

hos omrejsende Agenter, der paa Grund af
Rejseudgifter maa beregne større Avance
oaa en ringere Vare, og sælger denne paa
Efterkrav og uden Garanti.

J gornitzkas fflogtrykkeri,
er De altid sikker paa at faa Deres Tryksager godt udført til den
billigste Pris og saa vidt mulig orngaaende Levering, Telefon 74.
Indpakningspapirfflonomruller, Konvolutter & Poser til Fabrikspris,

