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Men hejses du paa halv, fordi 
et Sorgens Bud blev bragt, 
da Døden gik ej DAT forbi, 
men ind, hvor du stær Vagt: 
Saa bring til dem, 

der blev, det Bud, 
al du en Gang faldt ned 
som Tegn fra Himlens milde Gud 
pas Fader-Kærlighed. 

Det er mit ønske, naar en Dag 
jeg ligger kold og dm1, 
at Kisten dækkes af dit Flag 
med Dugen hvid og rød. 
Dit lyse Kors skal bringe dem, 
som her jeg efterlod, 
det Bud, at jeg er gaflet hjem 
til Ham, der var mig god. 

Lord me Ti-ode. 
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udzivet tar et lnlerensentmkolr. 
Ansvarshavende: Otto Gornitzkn. 
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Flaget. 

Du skønne røde danske Flag 
med Korsels rene Hvidt, 
hver Gang jeg ser prut Festens Dag 
dig vaje højt og frit, 
da vid: jeg føler mig saa stolt, 
at du, trods Sorg og Savn 
og mangen bitter Strid beholdt 
dit gamle danske Navn. 

Dyrene sætter Bo. 
—0—  

leke saa las Dyr holder sig med 
egen Bolig og har Hus og Hjem. 

Nigie las at de lavere Dyr er sun-
ket ned til et ordinært „Lejer«-Stend-
punkt. Men de teste optræder som 
„Ejere°. 

Særlig Fuglene skaber I Foraars- 
tiden en Vugge for den kommen-
de Yngel og ofrer megen Tid og 
Flid pas dens Udstyr. Næsten hver 
Fugl har sin Mande al bære sig 
ad paa, og dens Ejendommelighed, 
dens selskabelige eller uselskabe-
Væsen giver sig paa dette Omtas-
de stærkt til Kende, ligesom selve 
Rederne er højst forskellige. 

Mens Sump- og Svømmefugle, 
der holdes sammen af det fælles 
Vand, lever i Kolonier, bor man-
ge andre Fugle hver for sig. 

De stærke Fugle er for stolte til 
at skjule deres Rede og (æsler den 
frit i Skovens højeste Trætop eller 
paa en utilgængelig Klippe. Det 
gælder Ørn og Falk. 

De svage bestræber sig for al 
unddrage sig alle ukaldede Blikke 
og bruger i den Forbindelse al deri 
List, de mader over, Gærdesmullens 
Rede, byggel af Mos, er som el 

lille, hyggeligt Sangerhjern. 
Der er Skræderfuglen! Dens Re- 

de er en Pragthygning, anlagt undr 
i en Busk al Stargræs. Ydervæggen 
dannes al Græssets Blade, der gen-
nemstikkel i Kanterne øg sys sam-
men med Traade, som den kile 

Kunstner forfærdiger at Planteuld 
eller Spindelvæv. De semmensye-
de Blade danner et kurveagtlgl Fler-
værk, hvis indvendige Del nu ud-
fores med Planteuld, polstres for-
neden med fine Blade og Biomster-
kroner, 

Nogle Fugle, som Pungmejserne, 
bygger seerlige Reder til at sove 
en Slags Hængekøjer og mere ske- 

deslost væverle end Rugerederne. 
Nogle holder Vagt- og Fornøjelses-
reder. I de første opholder Hannen 
sig, medens Hunnen ruger. I de 
sidste afholdes der Lege og Danse. 

Skyggefuglen, en Slægtning al 
Storken, bygger sig en vældig Re-
de, indtil et Par Meter I Gennem-
snit, med tre tæt adskilte Ruin: et 
Forværelse, el Forraadskammer og 

et Sove- eller Rugeværelse. Det 

sidste er det rummeligste — der 
ligger Æggene pas bløde Polstre. 
Det midterste tjener som Oplags-
plads for Jagtbyttel. I det forreste 
holder Hannen Vagt og underretter 
sin Ægtefælle om enhver Fare, der 
nærmer sig. 

Men Fuglene er ikke de eneste 
Dyr, der holder sig med Hus og 
Hjem. D« berettes om, hvorledes 
Aberne i det indre Afrikas Urskove 
om Natten fletter sig et Bo at Grene 
dl Ly mod Regn og Blæst. Muld-
varpen her sin underjordiske Bolig, 
udklædt med Mos og Græs — lan-
ge Gange, forbundne med Tvær-
gange, førende til de Strækninger, 
som den gennernkrydaer, for at sø-
ge efter sit Bytte. Ræven og Græv-
lingen og Bjørnen har deres Hu-

ler, og den blodtørstige Maar bor 
under en Trærod. Ikke at tale om 
Egernet, der har saa henrivende 
en lille Rede, om Bæveren, der 
bygger Hytter saa kunstfærdige, at 
man stempler delte Dyr som det 
mest Intelligente af Gnaverne, eller 
om Syvsoveren, det mest udpræ-
gede Hjemmedyr, man kan tænke 

sig — den sover i sin Hule ikke 

blot hele Dagen Aaret rundt, men 

dertil alle syv Vinlermainieder 

Træk. 
Fiskene vilde man ikke pas For-

haand være tilbøjelig til at regne 
med i den foreliggende Sammen-
hæng. Men ogsaa indenfor deres 
Verden findes Eksempler paa Rede-
byggeri. Der ertfundestejlen.liDen  

laver sig en virkefif; Rede af Vand-
planier, hvor den med mild Anven-
delse al Magt feer Hunnen til at 
lægge de Æg, som den sne om-

hyggeligt vogter mod de mange 
Farer, der truer dem. Dens Vagt 
udstrækkes ogsaa til den nyudkimk-
ketle Yngel, som den i lang Tid 
faar til at blive I Nærheden, ses 
den køn beskytte del vremeløse Af-
kom — selv den glubske Aborre 
holder ikke al at hinde an med 
Hundestejlens skarpe Pigtænder. 

Selv blandt de Dyr, der stenr end-
nu lavere pas Rangstigen, finder 
man nogle, der har hjemlige Til-
bøjeligheder. Men det er sjældnere. 
Sommerfuglene, der for deres eget 
Vedkommende flagrer om og aldrig 
tænker pas Ro, skaller kim deres 
Afkom et ordentligt Opholdssted, 
Spindelvævene maa snarere betrag. 
tes som Fælder end som egentlige 
Hjem. 

Al have Hus og Hjern, er ikke 
nok til at blive henregnet blandt 
Dyreverdenens fornemme Del. Men 
del peger I den Retning. 

B. 1'. 

97Zod .C8vspring. 
Nu har de nøgne Buske 
det første grønne Skær. 
Nu deles Rigel lige 
af Solsort og af Stær. 
Det er før Nattergalen, 
før Svalens Kvivit, 
Det er det første Løvspring 
et Foraar. blegt og blidt. 

Med store brune Knopper 
5IDAT Bagen roligt der 
og venter paa den Time, 
som vindigt er nær, 
De fine Biikekroner 
er som en Drøm at se, 
et Dis af Valir. Et Under 
er stille ved at ske. 

Kai Hoffmann. 

Det store Spiringsunder udfolder 
sig for vore øjne. Alle maa ud for 
al se, hvor det grønnes og blomst-
rer i Eng og Mose, I Skov og I 
Have. Vi er med i det hele, ingen 
kan stag imod. 

Og vi !fliget Dyrenes Færd. VI 
ser, ['vorden del myldrer og vrim-
ler allevegne. Og vi ser, hvordan 
der leves og arbejdes. 

Travlheden er det, der karakte-
riserer Formeret. 

Uro og længsel gennemtrænger 
alt det levende .  

Der er glad Arbejdsomhed over-
all! 

Formatet! Tegn er talrige. Men 
III alle de mange Tegn i Luft og 
paa Jord og i Vand følges sikkert 
alt, hvad der knylter sig til vore 
fjedrede Venner, med særlig Inte-
resse af de fleste. 

Danmark ligger ved en Fuglenes 
Korsvej i Europa, et lille Mødested 
for Vestens og Østens, Nordens og 
Sydens Fugle, og Danmark er et 
godt lille Land for Fuglene, hvis 
blot Menneskene vilde lade dem I 
Fred, for det er et Land, hvor der 

indenfor et lille Areal er noget for 
enhver Smag: Eng og Mose, Strand 
og Klit, Hede, Skov og Mark og 
Have og — god Mad allevegne. 

I Forskydningerne i vort Fugle-
liv og I alt, hvad Fuglene foreta-
ger sig, mærkes og !elge! Faserne 
i Foraarels Udvikling at enhver. 

Vore Vintergæster har forladt os. 
Vi havde fsael dem kære, de var 

kommet herned fra det høje Nord 
for al mæske sig ved de danske 
Kødgryder, ved alle de danske 
Skoves herlige Bog og Agern, ved 
alle de mange Bær eller ved de 
stabile Haves Rigdomme. 

Kvækerfinkerne, de urolige smart 
bogfinkelignede Fugle, der i Tu- 

sindig! var hernede, er vendt Ill. 
bage til deres Hjem I det høje 
Nord, 

VI harer ikke længere Dompa-
pens blade Fusheloner. 

De smils, vævre Grønsiskener, 
der tumlede sal muntert pan Mej-
stels hernede i Vinter, er draget 
hjem til deres Granskove I Norge 
og Sverige. 

De ivrernrebbede Kernebidere 
har sagt os Farvel og Tak for Mad, 
og Sjaggeren, vore Skoves og Par-
kers Vinlerdrossel, lader ikke 'rin-
gere sit skrattende: Sjæls! Sjakl 
høre Fra vore Tjørnehegn. 

Og borte er ()Rum den skønne-
ste af rille vore Vinterfugle, den 
fornemme, men ogsaa sjældnere 
Gæst, den bøjnordiske Silkehale, 
broget farvet, næsten som en tro-
pisk Fugl. Den, Blicher har kaldt 
„Nordens Phoenix'. 

Og ude fra Søerne og ude fra 
Strandene har Dykænder og andre 
Svømmefugle, som f store Skarer 
havde søgt herned, lettet og er dra-
gel hjem. 

Enkelte Ellernølere er der, nog-
le har befundet sig sag godt, at 
de ikke kan løsrive sig, men bli-
ver her. 

Men over vore hjemlige Vinter-
fugle er Vaarens Uro kommet. Vi 
mærker det paa deres Færd, og vi 
hører det paa deres Stemmer. 

Det er det samme, de alle tan-
ker pas, det er det samme, der gi-
ver dem denne Uro i Blodet; det 
er Livets store og stærke Magter, 
der rører sig i dem. 

Og det er noget, man maa syn-
ge om. 

Musvitterne, vore muntre, broge-
de Vinterfugle, har i Kraft al deres 
livlige Temperament været tidlig 
pas Færde og er nogle at de før-
ste til at Ina Foraarslornernmelser. 
Alle kender ,Savliteren`s raske Me-
lodi, der har givet dem Navn og 
virkelig minder om en Sav, der fi-
les; men den har ogsaa andre Me-
lodier paa sit Instrument. 

Der skulde haller ikke megen 
Solvarme til for at gøre Greaspur-
ven foraarivarm, og det samme 
gælder dens linere Fætter Skovspur-
ven, der ogsaa pointerer sin For-
nemhed ved at have en linere Stem-
me. 

Num Solsorten, som har væn-
net sig til at blive hos os, korn 
Foræret tidligt over. Der kom 
Klang 1 Stemmen. Nu synger den 
sine Stilukke Flejleloner ud og kap-
pes med sin Fæller Sangdroslen 
uden dog at naa den i Tonernes 

RigRtelodililia. lseri, den mest lillidstulde 
af elle vore Fugle, synger for os, 
lidt spardl, 	lidt farveløst maliske, 
men kønt, den lader sig ikke an-
fægte af os, men man synge om 

1 
alt del, den gemmer under sin 
rustrøde Strubeplet, og der er en 
anden, der lommer det. 

O gSpætmejsen,    "nmorsomme 
    lille, stærktbyggede TrerIrteme-

fugl,  med deri smulerne Ryg, kat- 

Fuglene i Foraaret. 
— 0— 

    

mange vil sikkert tilbringe en af Pinsedagene i disse 
sig gennem Dyncidaleskoven helt ud over de mørke, 
Kodriver og Lærkespore titler frem i hver Klipperevne 

 

Vi bringer i Dag et Billede fra Helligdommen 
naturskønne Omgivelser, hvor Formels Flora breder 
alvorsfurede Klipper. Hvide, gule og bles Anemoner, 
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Min nye 14 Personers 

Vhewrolet 
udlejes billigt 

Al Lastkorset besørges. 
V. Sørensen. Tlf. Sandvig 32. 

En stor, aaben 3-9 Personers 

Luksus-Bil 
og en 4-5 Pers. Ril udlejes. 

Vognmand H. MARKEN 

Ring tilylf. Allinge 102. 

Bil udlejes 
Sinaa Priser 

Ludvig Pedersen 

Ring op fil Allinge 139! 

9,1 

PersorkKørsel 
udføres 

Smed Mogensen, 
Tlf. Rutsker 75. 
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2iografen. 
2. Pinsedag KI. S 

ballon Brodre 
Spændende Folkeskuespil. 5 Akter 

t=e0a 

Sparkonen. 
Morsom Tegnefilm i l Akt. 

Stelmobrillanter 
i mange fine Sorter, anbefales 

Yfallelyst, 
Telefon Sandvig ti og 47. 

2 faste Vogne 
med Kasse, hvoraf den ene til 1 
a 2 Heste, samt en Stenvogn 
(Vantrevogn) er billig til Salg. 

V. Sørensen, Borre 
Tlf. Sandvig 32. 

Nyrøget Laks 
Aal og I lellefisk, samt Gaffelbitar, 

Anchiovis, Sardiner, kogt Laks i 

Daaser ø. nr. a. 

Kogt Skinke 
Bajonnestykker, Rullebove og rø-

get Flæsk friskt hver Uge. 

Konserves, 
Ærter, Asparges, Ananas, Blom-

mer, Pærer, Abrikoser, Orange, 

Hindbær og Jordbær i Glas og 

løs Vægt. 

Syltede Agurker. 

Kah lieres Paslæg 
og gor Deres Indkøb i 

Felleyrelorrelitiogeo 
— Lindeplads - 
Tlf. Allinge 45. 

der gennem skoven med sine ejen-
dommelige stærke Fløjtetoner. — 

VI skønner paa vore trofaste Ven-

ner, der var hos os den Vinter lang, 

men vi skønner ogsaa paa de an-

dre Venner, der nu kommer til os, 

drevne af Hjemlængsel efter Bøge-

skove, Enge og Strande. 

Skare paa Skare kommer de he-

le Foragtet igennem, hver efter sin 

Natur, hver til sin Tid. 

Og alfevegne kommer de med 

munter Livsglæde og frejdig Ar-

bejdslyst. 
Aarets livarigeste og travleste Tid 

er inde. Længe har vi, ude paa 

Markerne, hørt Lærkens glade, kvid-

rende Sang, neer den hævede sig 

saa højt, saa hojt i sin Spiralflugt, 

men da den kom flyvende herop, 

bar den sig helt anderledes ad med 

sin Flugt: i langlige Bølgeknst 

stræbte den frem over Markerne, og 

faa tænkte, at disse MOR, brunli-

ge Fugle, der kom flyvende saa-

dan i Smaallokke, var Lærker, 

Viben har travlt ude i Stranden-

gene = der er dejlige Orm i den 

frugtbare Jord, der nu er blød og 

letbehandielig for dens ret svage 

Næb. Med deres brede Vinger be-

væger nar Viberne sig derinde i 

Kærene med deres kendte urolige 

Flyvekast, men ogsaa de kom fly-

vende herop i Trækket pas en helt 

anden Maade 	rnaalbevidst og 

roligt fløj de frem I lige Flugt. 

For hele det underlige og usæd-

vanlige forandrer Fuglenes hele 

Væremaade under Trækket. 

Men mest i Pagt med alt, hvad 

Vaarens er, er dog Stæren tor os, 

og munter er den at se i sin sor-

te Fjerdragt, som Solen ilsar Gni 

sler af, den har pyntet sig for os 

og afkastet de brune Fjerspidser 

Ira Efteraaret, og munter er den 

al høre, og ikke mange Fugle har 

saa meget at fortælle og fortæller 

det paa en saa varieret Maade. 

Luften er fuld at Liv som paa 
ingen anden Tid af Arret: Træk-

fuglenes sælsomme Færden og sjæl-

fulde Lyde. 

Vi følger dem med Øje og Øre 

og med Sind, for der er I os no-

ret al den sømare Natur som i 

dem. Og der er n, k rit se og lagt-

tage, en rig Afveksling, stadig nye 

Skarer, der kommer, og hver kory-

mer de paa sin karakteristiske 

Maade. 

Snart kommer de i Kileform som 

Svanerne, snart kommer de i store 

Flokke som Drosler og andre Spur-

vefugle, men enkelte, som Spover-

ne, flyver !lem med bred Front, 

Side ved Side. .Poi ! Poi l• lyder 

det fra Spoverne, ,,Tsipl Tsip!" 

kalder Sangdroslerne, men mange 

af Formels Nattetoner: underlige 

gispende Lyde, stammer ikke Ira 

Fuglenes Struber, men er Lyden 

at Vingernes Sus. 

Vældige Skarer drager over vo-

re Hoveder. 

Er der virkelig Plads til dere al-

le I det lille Danmark? 

Nej, mange af dem 'kel videre 

nord paa og flyver blot over os el-

ler bliver her kun en kort Stund, 

Danmark er en lille Station paa 

Vejen. Vore Nabolande skal ogsaa 

trave deres Fugle hjem. 

Lad os skanne og værne ikke 

alene vore egne Fugle, vore Yng-

lefugle, men ogsaa alle de mange, 

der kommer paa Gennemrejse el-

ler paa Vinterbesøg. 

At vise Gustirlhad mod de fjed-

rede Omelet fra vore Nabolande, 

er en smuk Mulde al vise vort Bro-
dersind paa. 

Mange af Svenskernes smukke 

Ynglefugle, navnlig blandt Dykæn-

derne, lider Jo en formastelig Død 

hernede paa Vinterbesøget ved det 

ellers ene fredelige danske Folk' 
Strande. 

Lad oa iagttage Fuglene — vi 
har dem altid om oa, deres Færd  

er au let at følge, og navnlig naar 

man vandrer ud, forsynet med en 

Kikkert. Og lad os ogsaa lære vo-

re Børn at gøre det. Og det vil 

gas dem og os eaadan, som det 
gaar ved al Neturiagttagelse, Jo 

mene man fordyber sig i Naturen, 

des mere holder man af den, og 

des mere vil man Sall ogsaa gøre 

for at skeane og værne den. 

Hakon Jørgensen. 

Salg al Menneskehoor. 
Der findes i London Ilere store 

Virksomheder, som udelukkende er 

beskæftiget med Opkøb og Bear-

bejdelse al Kvinders Haar, og som 

'heri Aar udsender Opkøbere 111 

alle Lande I Verden. 

Ganske vist har det Jo nu i el 

Par Aar været Mode, at Damerne 

lod deres Haar klippe kort som 
Drenge- eller Pagehaer, men den-

ne Mode har paa ingen Maade slaa-

el Haarinduanien til Jorden. Dels 

er det langt fra alle Damer, der er 

Tilhæneere al denne ny Mode, og 

dels kan det anses for givet, at 

det korte Haara Levetid bliver for-

holdsvis kogl. 

De har omtalte Forretninger sys-

selsætter sig, som Følge heraf, for 

Tiden væsentligst med Opkøb og 

Opbevaring at Haag og hvad Op-

købet angear, er Forholdene for 

Tiden ganske naturligt særlig gun-

stige, og mange unge Piger nu, da 
det korte Haar er pas Mode, er 

langt mere tilbøjelige til at sælge 

deres Haar end ellers. 

Hvad Haarlarven angnar, da har 

den selvfølgelig ikke ringe Indfly-

delse paa Hanrets Pris, men her 

gør Moden ogsaa sin Indflydelse 

gældende. 

I øjeblikket er del sorte Haar 

mest paa Mode, i hvert Fald i Eng-

land; dette har til Følge, at unge 

Piger, der her sort Haar og er vil-

lige til at alatsa det, kan faa ret 

antagelige Summer betalt. Det er 

ikke ualmindeligt, at Opkøbere har 

betalt fra 1500 til 1000 Kroner for 

et Sæt sort Neer, og for nylig solg-

te en Kokkep•r e i London sit Haar 

lur 1200 Kr. Efter at Hornet var 

blevet bearbejdet, blev det igen 

solgt til en Dame af det engelske 

Aristokrati for 2700 Kroner. 

Som !agt, Opkøbere sendes ud 

fra London til Alverdens Kanter, 

men det er ikke altid lige let for 

deni at fart oversalt unge Piger — 

for Eksempel skotske Bønderpiger 

— til at afslag deres pragtfulde 

Haar. Ja, undertiden kan Opkøber-

ne endda komme i ret farefulde 

Situationer, som for Eksempel for 

nogen Tid siden, da en Opkøber 

søgte at overtale en Del Skotlæn-

derinder til at sælge ham deres Haar. 

De djærve Højlenderindet hørte en 

Tid med Undren paa ham, men 

saa pludselig greb de fat I ham 

og kastede ham I en Flod, saa at 
han kun med Nød og næppe for-

maaede RI redde sig I Land. 

En Haaragent, der er ude at ge-

re Indkøb, maa foruden betydelige 

Pengesummer mediere en Mængde 

Smykker' og Silketøjer; thi det er 

ofre, at den Slags Ting langt bed-

re end rede Penge gør de unge 

Piger tilbøjelige til al sælge Hen-

ret. 

Før Krigen var Ungarn et sandt 

Eldorado for Haaropksberne, det 

var nemlig der eherhaanden blevet 

Skik, at halvvoksne Pigers Haar 

blev solgt for den forholdsvis rin-

ge Sum af 150 Kroner. Disse Pen-

ge blev derefter anbragt I en Bank 
for at staa og forren es, III Pigen 

skulder have Bryllup. Hun korn pas 

den Maade I Besiddelse at en' Art 
Medgift. 

Det siger sig selv, at det Haar,  

der ,opkel) s, ikke alene anvendes 

al Damer, hvis Haarvekst er mere 
spnrsism, end de selv ønsker -

ogsaa Te etre, Filmsfabriker og Ma-

skerad.e.e,arderober er store Aftage-

re af de n Vare. Men del er dog 

væsentligst det ringere Haag der 

anvendlis til Fremstilling at den 
Art Parykker. 

1Tajsang. 

se, der summer 

en Sol over Engen. 
Honningbien vil fylde sin Kurv, 
og der pusles 

ved Bordet og Sengen 
at den fattigste Sisken og Spurv, 
Og der jubles hele Dagen, 
men ved Kvæld, 

bliver alting saa tyst, 
Vaaren synger sin Sang, 

det er Sagen, 
og mit Hjerte 

bli'r Voks i mit Bryst, 

Der er Sølvklang 
I Majbrakkens Vove, 

gyldent Skær gennem Aftenen lang, 
hver en Grøft 

bliver blomstrende Skove 
langs den kornrige bølgende Vang. 
Disse Bølger, o, de stiger 
med min Sjæl 

over Solskyens Rand, 
Rundt i Verden er dejlige Riger, 
ingen Veer er som Maj 

i vort Land, 
Holger Draeliniann, 

Gudstjeneste og kW. 
—0— 

Søndag den 23. Md.! 
Pinsedag : 

Sct. Ols Kl. S. Allinge Kl. 10. 
Den danske Kirkes 

1100 Aars Fest (Festliturgi) 

2. Pinsedag 

Allinge Kl. 8. Sct. Ols Kl. 10. 

Tirsdag K.F.U.K. i Allinge Kl. 8 

Luth. Missionsforening 

I. Pinsedag: Tein 2,30. Allinge 5 
1. P Pedersen 

2. 	— 	Tejn 2,30. Allinge 5 
A. Myhre. 

Metodistmenigheden (,,Betesda`). 

Søndag Gudstj. Kl. 4 Eftm. 
Søndagsskole K1, 2. 

Enhver er hjertelig velkommen. 

Pastor I3erger-Petersen 

Xjtertelig Yak 
for udvist Opmærksomhed ved 
vort Sølvbryllup. 

Viggo Jørgensen og Hustru, 

8nmoderneame 
Frakke og Kjole kan De ikke købe 
billigere end hos os. 

Vi har sidste Nyheder i chickt 
Undertøj, mægtigt Udvalg i Strøm-
per, Handsker og moderne Silke-
tørklæder. 

Urmager og Guldsmed 
Allinxe. = Tit: 93. 

Allinge Teglværk. 
Fra Lager sælges til billigste 

Dagspriser: 

Drænrør i alle gangbare Stør 
relser. Tagsten, Mursten og 
haandstrøgne Facadesten. 

Et Parti frasorterede Tagsten 
sælges for 100 Kr. pr. 1000. 

Priserne paa Teglsten og Ror 
er nedsat med 20 pCt. 

Allinge Teglværk 

En Gylle 
som skal have Grise om 14 Dage 
samt 4 Ugers Grise til Salg 

Faaregaard, Olsker 

Maillliaklurhilsol, Nasser 

91TI£ilibbeN 

ø() 	kl.zinichnt 	 bar jtort 
libbalg til meget billige '13rijer i ?far. 

iiie engifte c",atte 	5.50 
fftrafine 13onnwohntte 	).00 

kintte fro i ?s-.jor itN3celge.,  meget billigt. 

Nordlandets Handelshus. 

Prima holdbare lortinllede Traosporispodo 
leveres meget billigt fra Lager, Priserne meget nedsatte. 

Alle Transportspande leveres med Nummer. 

Allinge Kolonial- & Produktforretning. 



Jeg har den Iiksoho 
,som passer Dern! 

Masser af Fodtøj for Sæ-
sonen er hjemkommen og 

sælges til billigste Pris. 

e. dearsens Skotøjsforretning, XIlinge. 

• •••••••••••••••••••••••••••• • • 

e
• • 
• 
• • 
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BORNA MARGARINE 

er fin, frisk og velsmagende og giver 

LÆKKERT SMORREBROD 

~I» 
Lommeknive, 

Barberknive, 
Barbermaskiner, 

Skræddersakse, 
Linnedsakse, 

Broderisakse, 
— Nye Varer — 'billige Priser - 

.1, B. Larsen. 

30ertelig Yak 
for udvist Opmærksomhed ved 
vort Bryllup. 
Anna Marie og Willy Hammer. 

Biler udlejes. 
5 og 12 Personers Bile; udlejes 

samt al Lastkørsel besørges til 
srnaa Priser. 

Ærb. 
Charles Pedersen, 

Østergade, Allinge. 

Andeæg 
er til Salg hos 

lians Chr. Hansen, 
Skovvang, Olsker. 

Samme Sted er en Enspten• 
der-Pennyvogn og Enspænder-
Seler til Salg 

AllingeSandvig 
-Ungdomsforening 
afholder Medlemsbal Mandag den 
24, ds. Kl. 8 paa Christensens Sal.  

Medlemskort for 1926 skal fore- 

Bestyrelsen. 

Herrere iuvileres 
til at se de sidste Nyheder i Som-
merfrakker. 

Moderne skræddersyede Ha-
bitter i største Udvalg. 

— Specialitet: Manchetskjorter, 
Slips og Sokker. 

gir  De kan ikke købe lige 
saa gode Varer billigere noget 
Sted. 

Maaulakidillsel,  Hasle 
9favemeNer. 

Tlf. n 13 — Klemensker — Tlf. n 13 
Klemenskør Skærer'. 

Iliiplilillilillgs-Phnier 
tjenlige til Udplantning sidst i 
Maj sendes og bringes overalt. 
Gartner Th. Romer-Clftunes., 

Olsker pr. Allinge 
-Hf. Allinge 124 il 

Andeæg 
til Salg 

Anna Lindherg, 
Gainledam, Rutsker. 

Al Strikning og Forfødning 
af Strømper paa Maskine udføres. 

Pinse-80118fi011! 
Som Reklame sælges 10 Dusin 

prima Silkestrømper i Mo-
dehrver for 1,95 pr. Par. 

Mallelaklarhusely Hasle. 
TpainD og Kalluillp 

og andet Arbejde udføres 
Klemens n. 103. 

Gode Lægge og Spise. 

Kartofler 
er til Salg 

Hum; naller, Baadstoc1 

Personkørsel 
udføres med  ny 4-5 perso-
ners 1111 til rimelige Priser! 

Tlf. Klemens n. 53 y 
Chauffør Alvin Møller. 

.t&NG01.11Sik «I‘NGM/47 
ATOR9 	-NORS)  

Dame-Overtøj 
til Foraar og Sommer er  nu paa Lager i et 
smukt og righoldigt Udvalg og til meget billige Priser. 

Et lille Restparti  fra sidste Sæson sælges til  halv 
Pris  og derunder. 

Magasin du Nords Udsalg 
ved Victor Iblanck. 

Færdige Kjoler. 
Sort og kulørt, uldent Uldmouseline, Bom-

uldsmouseline, Tricoline, Zephyr, 
Uldcrepemarocain osv. i smukke. moder 
ne Mønstre og meget fikse Faconer 

Priserne er i Aar meget smaa! 

Magasin du Yords Udsal nt,  
ved Victor Planek. 

2tagaJin du forcis Udsalg 
har et stort Udvalg i Herrelingeri, Arbejdstøj og Tricotage. 

Restpartiet af vore Motorjakker udsælges for 14,85-11,85 
tidligere Pris 26,00 —1850 

Et Parti Overalls, alle Størrelser, uds for pr, Par 	5,70 
Blaat Maskintoj haves i jakker fra 6,00, Benklæder 6.30 

Kitler lo,4o. Kedeldragter 1o,75, Overalls 6,75, 
Priserne er for voksne Størrelser. 

Prima Kvaliteter føres i blaa og stribede Alollsbenklæder, 
graa uldne Benklæder, blaa uldne Fiskerbenklæder, Ride- 
benklæder m. 

Største Udvalg i Manchetskjorter, Slips, Seler, Sokker, 
Hatte, Huer, Handsker. 

Vegahuer, fremstillet af ekstra prima Materiale 	6,00 
Et Parti sorte og kulørte Sokker udsælges for pr. Par 0.55 

Magasin du Nords Udsalg 
ved Victor Planels. 

Ekstra Tilbud. 

Tovværk 
Hamp-, Manilla- og Sisalreb. 

Liner, Flagliner, Merling, 
Sklbsmandsgarn, 

Skagler pr. Sæt  altid  billigst i 

SiObittlf (5;  -,hoblifilforrelniq 

.931edrnelassefoder 
Ft Parti Blodmelassefoder til Svin er hjemkommet 

og tilbydes fra Lager til ekstra billig Pris. 

%fiber %bilantal. og 13robliftforretuittg. 

Vare nye urdiner 
er nu hjemkomne, og Priserne er iaar meget billige! 

	

Svært dobbe-Ittraadet Gardin 	 1,25 

do. 	med Bort paa 	begge Sider 1,50 

do 	dobbelt bredt 	 2,00 

SE VORE VINDUER! 

Nordlandets Handelshus 

Mancfietsfijorter fra 5,50 
Oxford Skjorter fra 3,75 

Ridebenklæder fra 14,00 
Kulørte Habitter 50,00 

Ægte blaa Kamgarn-Habitter 60,00 

Fikse moderne Frakker i stort Udvalg. 

Et Parti tærnet Zephyr, I m hr , i 
smukke, moderne, elegante Mønstre, garanterede sol- og 
vaskeægte, sælges for pr. m. 1,38 

Magasin du Nords Udsalg 
ved Victor I'lanek. 

Kædevarer 
Kotesjer,, Grimer, Tøjerpaele, 

Kogrimer, Næsegrimer, 
Grimeskafter, 

Fjederhager, Bringkobler 
S-Hager, Nødled 

købes altid bedst og billigst i 

f.Q1Ifintle Stoioninl. (5s ;33roidilforreitlim 

Flere Hundrede IllEiniqor paa [Nor 
Solideste Syning, bedste Pasform og iii de billigste Priser, som findes. 

Fine blaa Kamgarnsklædninger 	55-65 Kr. 
Ekstrafine blaa Sergesklædninger 85.90-100-110 - 
Brunstribede 	do. 	45-60.65-75-85 - 
Prima graa (Peber og Salt) 	 65-80 - 
Brunmelerede, ekstra gode 	 80 - 
Coverkot 	 75-80 - 
Gode Buckskinds de 	 50-55 - 

Ekstra Benklæder i Buckskind og Kamgarn i mange Monstre.  
Blaa Fiskerbenklæder i Prima Kv. 

Jeg har Benklæder og Veste i Hundredevis i alle Størrelser, samt 
fine Gabardine-Overfrakker, Regnfrakker, Motorjakker og et kolosalt 
Lager af Herre Hatte, Manchetskjorter, Kaikiskjorter, Huer, Slips, 
Kravetøj, Seler og Sokker i et uhyre Udvalg. Pæne og gode Klæ 
devarer til dem. der vil have syet efter Bestilling. Stort Lager af 
Mouseliner Ira Q,90 m , samt alle andre Manufakturvarer. 

Billigste Priser faas altid hos 

7If 29  ,eau Xanden.  Tlf. 
 29 

Gir. «Isen, Messen. 
Telefon Allinge 100 

Nu er det Plantetid 
og Planterne er tjenlige til Udplantning i særdeles kraftige og sunde 
Eksemplarer af Kaalplanter, Selesi, Porre, Tomater etc. 

Af Blomsterplanter anbefales Stedmoder i mange smukke Farver, 
Asters, Levkøjer, Neliker og ni. a. 	Planter forsendes gerne overalt. 

Ring til Allinge 68x. 	 Gartner Lindgren, Tein. 

De hed* kvaliteter i Arliejtisioj• 
Mine gode bekendte amerikanske Overalls og Jakker i alle Storr. 

baade til voksne og Barn fra 4,50-650. Prima blaa Molskindsben-

klæder og mange andre forskellige Arbejdsbenklæder. Trøjer, Blu-

ser og Skjorter. Underbeklædning i Uld og Bomuld til voksne og 

Bern. Alt i mægtigt Udvalg til smag Priser. 

Jens Hansen. 
i 	

11 	
et meget stort lIbbalg i 

4 ti:orfiun t be rette 
fionf tre og Shaliteter, og 13riferue er meget 
billige i :)tar. kijibeborter i alle '1noliftre vg 

rebbet'. 

Nordlandets Handelshus 
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florlang 	deres Xebmand 

DANMARKS 
Kaffetilsætning! 

Ny Billedserie : 
Humoristiske Dyrebilleder 

1-12. 

4D(I 	 D 

i torre og itbrorte 
garver. 

laf, 
»jetlaf, Zorrelfe, 

Zerpentin og 13enter 
fobe bebft 
og biflig ft i 

5- 'otoitial og 43robuftforretning. 

i< fireplan. 
Rønne-Allinge 

Jernbane. 

Søgnedage. 
Reane-Nasdvitt 

Gyldig 16. Maj Hl 15. September 

8,00 1,30 4,20 7,15 9,30 
8,17 1,50 4,37 7,32 9,47 
8,30 2,05 4,50 7,45 9,59 
8,46 2,21 5,06 8,01 10,13 
8,54 2,29 5,14 8,10 10,21 
9,00 2,36 5,20 8,1610,27 
9,12 2,48 5,32 8,27 10,37 
9,20 2,55 5,40 8,35 10,45 

?Muge 

Rønne H. 
Nyker 
Klemens 
Rø 
Hum ledal 
Tejn 
Allinge 
Sandvig 

23»gninøartitter. 
-3rcebber, s]3tanter, 5ontmer, (ement, Zagpap. 

--- 31aferebe &error, grnbber og Svinetrug. 
eitteittrør, Som, '""fruer og 93olte. 

Zapinbuer, Stalbbinbuer, 
5)cettøter og 	eftag 

anbefales tit biftigfte "43rifer. 
Witinge Rotottiat. og Vrontittforretning. 

er bientfoninten og tjaPe paa 52ager i (ilte fia,  
ffebibber og foriteltige 5)eiber. 

43riferite er liebfat folojatt. 
Manne  it  °timid= og 13rirnitttforretiting. 

Spaber, 
StoPle, Grebe, 

Sfuffeicerit, 
Gravegrebe, 

7nppeitTrit 
anbefale 	ftort Itbllatg 

til biftigfte q3rifer. 

Zainge Shloniala og 3robuttforretIting 

Vandiefftjorter 
er bittigft fjol  

ftribebe S!iorter fra 5,50 
tftra fbcere bo. meb 2 	lipper 	6,50 

i mange 5.91onftre 2,00 
331obe Slig er 50 £re. 

Stort Ubbatg i Morte Soffer fra 49 tre. 

Ztorblanbeef?anbelst?us 

Sandvig 
Allinge 
Tein 
Humledal 
Re 
Klemens 
Nyker 
Rønne 

Drik 

SPORTSVAND 
NY FORFRISKENDE 
SOMMER DRIK 

Carisherg 
Bryggerierne 

9,00 
9,08 
9,16 
9,20 
9,31 
9,46 
9 56 

10,15 

1,00 
1.06 
1,14 
1,19 
1,28 
1,42 
1,52 
2,10 

5,35 
5,41 
5,50 
5,55 
6 06 
622 
6,32 
6,50 

8,50 
8,57 
9,011 
9,11 
9,22 
9,38 
9,50 

10,10 

MANCHET 
SKJORTER 

1111111=111111111111111111111111111 

Siersfe Udvalg. 
Bedste 

Billige Priser: 

Mdgd uNords1Tds. 
VICTOR PLANCK 

Tstf.5 	ALLINGE 	Telt 5 dm« 

ffialtioniferet trangt etnistg til Ormitgoarbe. 
alle 23rebber, jtorc t)g jutaa 	jon Marc, 

13)01». glat -)eglitrattb. Cbalu. $iggetraab. 
rauiper. 	 &.-..--elibinger jtrtge,3 til 

laret,J labefte 9ioteringer, og bk»,fe q3;ifer er 
meget billige i 

Nordlandets Handelshus. 

Zattimb til ffirouttober. 
tfle 	ugjaa Snebingecerter, R;f ,_,witoierter, 

93iffer. SolDbogbpebe. fflitt Sennep. - Cs2t lifte 
'43arte Zek,raDet 	efitra 	jaitge i 

ordlandets Handelshus. 

	• 

	

Uorohoims Simre- 	Iaaoekasses 
Afdeling i Allinge 

Kontortid : 10-12 og 2-4. 
Renten af Ind, kud er paR: 

3 Mnatteder 	 .t.a pt. p. n 

	

ra Opmigt■ Ine 	 e  
1Inxindelige SpnrEkn44pvilknar 

"l1:1F<rorgelmemardtTingen 

 

3M 
hvortil Præmie, hidtil 2,.1 pCt. 

• • 

fi ()ar ftort _Vager og jcerbete billige q3rifer. 
•ettc gcelber ogfaa for bc gobe foutftaarne 

1ibfruh4nwhher 
og bife egner fig forhele tit alle Weparatio: 
tier, 	onfebufe, Sliire n. In. 

Ze rigtige torre, blanfe og ftcerfe 
tojebe og Ijotitche ffia ltir,  og £of t4.t. Grrentr 

[lange og forte £cengber j jwIgef3 nteb ftor 'Raz 
bat pr. Sontant 

Nordlandets Handelshus. 

Alle Mennesker, 

fremstilles, behandles og opbevares. vil ganske uvil-
kaarligt forlange dette højf1ne Produkt til sine Maal-
tider. - Alle', Forretninger i Allinge-Sandvig sælger 

Bornholms Vegetabil Margarine. 

Vore Mouseliner 
er nu hjemkomne, og Priserne er billigere end nogensinde. 

Korn og se vort store Udvalg i smukke Nyheder 

Nordlandets Handelshus. 

*) løber kun Mandag og Torsdag. 
fra 28, Juni til 30, August. 

t) løber ikke Mandag og Torsdag, 
fra 28. Juni 111 30. August. 

Pinnivls-Rennt- 

Sandvig 6,45 9,05 1,15 5,25 8,20 
Allinge 	6,51 9,13 1,22 5,33 8,28 
Tein 	6,59 9,22 1,31 5.42 8,37 
Huniledal 7,03 9,26 1,36 5,47 8,41 
Rø 	7,13 9,38 1,46 5,59 8,53 
Klemens 7,27 9.53 2,04 6,15 9,08 
Nyker 	7,37 10,05 2,15 6,25 9,20 
Rønne K 7,55 10,25 2,33 6,45 9,40 

*) løber kun Onsdag og Lørdag 
fra 30. Juul til 28. August. 

t) løber ikke Onsdag og Lørdag 
Ir a 30. Juni til 28. August, 

Søn- og Helligdage. 
Rorane-Nandvlir 

Rønne 1-1. 	8,00 1,15 4,10 7,15 
Nyker 	8,16 1,31 4,26 7,31 
Klemensker 8,28 1,43 4,37 7,43 
Rø 	8,43 1,58 4,51 7,58 
Ilutuledal 8,51 2,06 4,59 8,06 
Tein 	8,57 2,12 5,04 8,12 
Allinge 	9,07 2,22 5,13 8,22 
Sandvig 	9,15 2,30 5,20 8,30 


