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Smukkere og bedre Efteraarsveir har ingen Landboer kunnet ønske sig til Efteraars- --
arbejdet end det, der i de sidste Par Uger har straalet over Danmarks Agre. Kartoffeloptagnin-
gen har da ogsaa gaaet rask fra Hamlen, og vor Fotograf har benyttet Lejligheden til at tage 
ovenstaaende Billede af Arbejdet i Kartoffelmarken. 

Der er jo efterhaanden bleven en ikke helt ringe Kartoffelavl vi har her hjemme. 
hvor den lille, nærende Jordknold først i Løbet af forrige Aarhundrede har naaet almindelig 
Udbredelse som Markafgrøde. Endnu Aar 1864 var det med Kartofler dyrkede Areal i Danmark 
kun ca. 30,000 ha, nu er det paa over 80,000 ha At Landmanden i Aar vil opnaa en god Pris 
paa Kartoflerne — saavel som Brødkornet, siger sig selv. 
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gfonfirmander, 
gaa paa! 

Af Olfert Ricard. 

Jeg elsker to røde Kinder 
og to spillende øjne, som ler, -
kan hænde, fordi de minder 
om det, som i Vaaren sker. — 

Det lover saa megen Lykke, 
og det pusler og pibler af Liv; 
det dejligste Mesterstykke 
fremtrylles af Solens Bliv. 

— I nybagte Konfirmander, 
I er smaa, saa pas paa, hvor I gaa. 
Som higende Emigranter 
far ud paa det store Blaa. 

Der vinker et Maal derude 
som i Aftenens Purpurglans, -
men først maa den arme Skude, 
i Brændingens Bølgedans. 

Og hvis I det bedste glemme, 
naar I tager den drøjeste Tørn, — 
der sidder to gamle derhjemme 
og ber for de store Børn. 

Men dersom I fremad iler 
under Korsflag tillands og tilvands, 
saa staar eders Ven og smiler 
og rækker en gylden Krans. 

Der uden Hyklerie en snild 
Mands Rygte bar. 

I al sin Kildring Lyst 
og syndig Tidsfordriv, 

Der Kjodet fryder vel, 
men Sjælen intet gavner. 

Hvo vel vil fare fast, 
ved Jesu Lære bliv. 

Naar du Guds sande Ord, 
o Syndere, foragter,  

kens Præster fra Luthers Tid. 
Nedenunder læses: 

Med Møje Præsters Navn 
her læses, har jeg søget, 

der før mig været har i Nycker 
Menighed. 

Min Eftermand gør vel 
at se det Tal forøget 

For Efterkommere paa dette 
Brev og Sted. 

Prædikestolen er oven paa Kor-
nischen og forsynet nied et af 
nuværende Sognepræst, Hr. Bern-
holt, foræret Timeglas, og paa en 
lille Tavle staar følgende: 

Glasset rinder, Tiden minder, 
stedse vi bortfare skal. 

Hjælp os milde Jesn lille, 
Vej fra denne Jammerdal. 

Her findes 3 Faner ophængt, 
paa den ene læses: 

„Her under hviler Hans Kgl. 
Maj. til Danmark og Norge, Vel-
bestalter Capitaine ved Fierde Na-
tional Infanterie Compagnie til 
Fods, Velædle og Mandhafte Mor-
ten Mogensen, Nyker til Synder-
gaard, fad 1651, forestilt Capitaine 
1709, Salig i Herren døde 1725 
i sin Alders 74. Aar. Gud unde 
etc." 

Paa den anden Fane læses: 

„Her under hviler Hans Kgl. 
Maj. til Danmark og Norge, be-
staltet Leutenant til Hæst, Edle 
Salig Christen Mortensen Nyker 
til Kyndegd. tient ved Cavalleriet 
her paa Landet, før genveen, Un-
der- og Over-Officier i 36 Aar, 
fød her i Sognet 1675, døde 1729 
i sin Alders 54de Aar. Gud give 
etc. 

Paa den tredie læses: 

"Iltre KOnigl. Maiest. zu Dåne-
mark, Norsvegen, Wohlbestalter 

Capitain-Lieutenant fiber die Gar-
nison aut Hammershus alhier aut 
Bornholm, der Edle und Manhafte 
Ernst Cantzler ist aut Seinen] 
Ehren-Bette sanft und Seelig ein-
geschlafen den 8. Marty 1678 und 
rubet alhier unter". 

Nordvest for Kirken staar Klok-
ketaarnet, opført af Kampesten og 
Bindingsværk. 

Paa den ældste Klokke staar: 

„Denne Klokke er bekostet af 
Sallerup Tiendes Overløb og Sog-
nets Tillæg Ao. 1639. Patron Fri-
dcrich GOnther. Præst Hr. Hen-
ridt \Vreden etc." 

Paa den nyeste og største Klokke 
læses: 

Paa Konge-Thronen sad Kong 
Frederick den Fjerde, 

Guds Evangelium Bisp Christen 
Worm os lærde, 

Da Landets øvrighed var ædle 
Obrist West, 

Hans Ancker Landets Provst, 
Hans Marker Nyker Præst, 

Da fik jeg leegt min Brek, 
som gav mig Smerte lenge, 

Og ruin Cur er betalt med Kirk 
og Sognets Penge. 

At jeg er ung og heel, 
det høres af min Klang, 

Min Gud cy glemmes skal; 
til Kirken er vor Gang. 

I det firkantede senere opførte 
Vaabenhus mod Syd findes Brud-
stykker af en korsmærket Rune-
sten fra omkring Aar 1125, der 
bærer en Indskrift, udtydet saa-
ledes: „Glom lod rejse denne Sten 
efter sin Søn Sven — den unge 
Mand vandt fuldgod Fred — og 
hans Broder. Den hellige Krist 
hjælpe de tvende Brødres Sjæl." 

Begge Stenens Stykker har opr. 
været indmuret i Kirkens Vest- 

mur, og opdagedes 1853, da Kir-
ken slog rm Revne. 

Svampetiden. 
Kendskab eg Forsigtighedsregler. 

Om Efteraaret, naar Dagene bli-
ver kortere og Farvepragten i vore 
skove begynder, da kan vi ogsaa 
i Skovbundens Vegetation finde 
smukke og interessante Ting, nem-
lig Svampene, der allerede nu ud-
folder sig baade i Farve og af-
vekslende Skønhed. 

Hos os benyttes Sytampene ikke 
meget i den daglige Kost; i andre 
Lande — skal blot nævne f. Eks. 
Sverrig, Tyskland og Frankrig -
bruges de meget som Fødemiddel, 
og Kendskabet til dein er overor-
dentlig udbredt, saa selv Børn har 
Forstand paa at plukke de rigtige 
Sorter. Japanerne har i Aartusin-
der kendt Svampene, og det har 
været Skik og Brug helt op til 
vore Dage, at Kejserfamilien med 
deres Damer og ,Herrer tog ud 
paa Svampetur i den tidlige Mor-
genstund, klædt i dertil egnede 
Dragter. 

Og nu da Svampesæsonen er 
inde, drages alle Svampeelskere, 
enkeltvis eller i Foreninger, ud i 
Skovene og fylder deres medbragte 
Kurve med talrige, spiselige Arter, 
som det er saa nemt at kende, 
naar man blot har set dem og 
faaet lidt Underretning om dem. 
Og man gør klogt i at benytte 
Tiden og berige sin Viden, sin 
Portemonnæ og sit Bord. 

Svampene har vel mest deres 
Betydning som Nydelsesmiddel, 
selv om deres Betydning som Næ-
ringsværdi ikke er helt ringe, og 
der gaar derfor Værdier tabt, naar 
vi lader dem staa og raadne op i 
vore Skove. 

Det gælder først og fremmest 
om at kende de giftige Svampe 
fra de spiselige og dernæst vise 
Forsigtighed ved Svampenes Ind-
samling og Tilberedning. 

Den allerbedste Hovedregel er 
ikke at spise Svampe, for man er 
sikker paa, hvilken Art man har 
for sig. Paa den anden Side er 
Iler saa rigeligt af letkendclige og 
uskadelige Arter, at man alligevel 
har nok at vælge imellem. 

Vi skal 'kun give lidt Vink og 
Forsigtighedsregler. 

Mari skal ikke indsande Svampe 
i fugtigt Vejr, thi da gaar de let i 
Forraadnelse, ligesom uran hor 
tage ulige, ikke helt udviklede Ek-
semplarer og undgaa alle fordær-
vede eller blot stærkt udviklede 
Eksemplarer, 

Svampene maa højst ligge en 
halv Snes Timer, for de tilberedes; 
Svamperetier bør aldrig opvarmes 
eller gemmes til næste Dag, thi 
da kan de give Anledning til Syg-
dom, man bur aldi ig spise raa 
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Nederst paa Pulpituret læses 
følgende Rim: 

Det Jubelaar Gud gav Kong 
FREDERICH den Femte 

Ved Dronning LOUISE, og 
Rigerne bestemte 

En Kronprins CHRISTIAN 
af ædle Kongepar, At holde dem til Bøn og til 

Da Kongens første Søn 	 Aarvaagenhed; 
af Gud hjernkalden var, Thi flager de omkring og udi 

Hr. Conraclt Reventlau 	 Sindet vanker, 
Stiftanrtmandsembed førte, Faar du alene Lyst til idel 

Til Sjællands Bispestol 	 Daarlighed. 
Hr. Hersleb end da hørte . En skiden Baade faar den, 

Og Ludvig Harboe, som begge 	 Jesu Naade savner. 
paa en Gang 

Bisp-Embeel forestod med lige 
Magt og Rang. 

Lands-Provste-Embede Hr. Jens 
Buchhave førte, 

Af Hr. Per Bernholt vi end 
da Ordet hørte, 

Og Vibe forestod som før 
sit Degne-Enibed, Forlader dig igen den hulde 

Thor Hansen Kirke-Værg var 	 Sjæle-Ven, 
og paa samme Sted, Med Gjerrighed, Vellyst og 

Er dette Pulpitur udvidet og 	 Stolthed eftertragter 
t større. At fan i sine Kløer, dig stedse 

Det over Hundred Aar 	 Djævelen. 
der havde staaet føre, Men de, som Jesu Ord 

Da af Patronerne dets Skioning 	 har elsket, Gud vil tage 
var samtykt, Der, hvor for Uro dem skal 

Det gamle blev nedbrudt, 	 gives Ro og Fred 
det nye igen opbygt. Der, hvor ej Synden nier da 

Endda var Comrnandant med 	 Sjælene kan nage, 
Renomee og Ære Der, hvor Gud glæder dem 

Hr. Jørgen Kruse, 	 med evig Salighed. 
som sit Sværd forstod at bære, 

Og Jørgen Christian de Urne 
Amtmand var, 

Ved Trappen til Mændenes Pul-
. pitur læses: 

Enhver, som stiger op 
paa dette Pulpitur, 

Vend Sind og Tanker bort 
fra andre Ting til Gud, 

Vore Kirkebygninger Med Troens øjne skue 
din Sjæle-Frelsere, 

for 200 Aar siden. 	Søg ham din Lives-Tid 
at følge ind og ud. 

Ærbødig stille Agt paa Ordets 
Tjenere, 

Der gaar i Herrens Navn 
at vise Livets Vej; 

Thi græder for din Synd 
din Sjæle-Sorgere, 

Tro det, o Syndere, dig Gavn 
tilfører ej 

Imens du Ordet har, agt nøje 
dine Tanker, 

Paa Kirkevæggen hænger en 
Tavle med Fortegnelse over Kir- 



Nye Sendinger af 

Emaillerede og sorte lavg Morgryder 9 
Emalllerede og mønjemalede Vaske. Ovnror, Fyrdore 

Rensedore, Riste i mange Størrelser. 
Vi sælger til de nye, laveste Priser. 

Nordlandets Handelshus. 
Priserne paa de nye Sendinger anrn:rikansk og dansk 

Flormel og dansk Sukker er betydelig lavere og 
billigst i 	Nordlandets ilandelshus, 

Udsalg.  
I Sandvig Bilaslonshus, TORSDAG 
d. 18, ds. KI. 3. 

Sognepræsten taler. 
Gaver af enhver Art modtages 

med Tak af Syforeningen. 
Alle er velkomne. 

Menighedsmede b 
I Rø Prmstegaardssal afholdes 

Ilfode Fredag d. 12. Kl. 7,30 eng, 
1'e,11.t,tt•for Rut Kirkegaard, hvor-
til alle i Menigheden indbydes. 

Re filenighedsraad. 

Paa Godtemplarnes Syforenings 
Bortsalg 

blev følgende Numre udtrukket. 
Paa Adgangskort Nr. 73. Filtsættet 

do. Nr. 45. Lysedug, Løber 
Paa grøn Seddel Nr. 91. Kaffedug 

hlaa Seddel Nr. 33, 
Pynlehaandklæde og Smudspose. 

En GuldarmIeenlie 
er tabt paa Vejen fra Sandvig til 
Allinge. Finderen bedes aflevere 
den i Olsens Vaskeri, Allinge. 

d'ysfi Xursus. 
Enetimer. 	Konversationstimer. 

Begyndere. — Viderekomne. 
Anmeldelse efter 5 

8 Timer maanedlig 7,50 Kr. 
Fru E. Leienue, Sandvig. 

Hus til Salg. 
Et godt 3 Fags er billigt til 

Salg.  
Styrm. Holm, Brogade, Allinge. 

Xakketovn 
(Evighedsbrænder) til Salg 

Westphal, Saudkaas 

Gartner Jensen, Tlf. Allinge 41. 

Ep Z Vroisers 'Aflod 
er til Leje fra I. November 

ølhdl. Larsen, Allinge. 

Bestil Deres Frakke 
eller Klædning hos 

Skraldermester H. OLSEN, Tein. 
Iste Kl. Arbejde. Billige Priser. 

Al Jagt 
aflyses paa Joh. Madsens og Lille 
Myregaards Jorder i Olsker. 

A Jagt 
aflyses paa følgende Ejendomme 
i Klemensker: Vestre Bedegade-
gaard, Bolbygaard, Tyndekulle-
gaard, Krykkegaard, Bedegade-
møllen, Holm Bækkelund, Sned-
ker Jens Hansen, Avisbr. Jens 
Pedersen. 

Jagende Hunde vil blive skudt. 

Jagten 
aflyses paa 

Erg Z eller 3 'tars Plag 
ønskes til Købs. 

Tlf. Klemens u. 52 y. 

En 5 Mrd.fl
rn e 

staar til 
gammel 	 afbenyttelse 

Nordre Kirkebogaard, Klemens. 

En god A.rbeidshest billig 
til Salg eller Bytte med Grise. 

En broget Kvie 
er bortløbet fra 

Særly, Olsker. 

Svampe, man bør Ikke spise før 
meget af Svamperetter og altid 
nyde dem i passende Blanding 
med andre Fødemidler. 

Svampene skæres i Stykker og 
lægges i kogende Vand en halv 
Times Tid med Salt, Eddike eller 
Citronsaft, og derefter bortkastes 
Vandet. Dette er altsaa en For- 

sigtighedsregel. 	Svampene skal, 
hvor ikke Smør anvendes, koges 
more i deres egen Saft uden Til-
sætning af Vand, De bliver hurtig 
møre, men koges de for længe 
bliver de let sejge. — De koges 
under Laag. 

Skulde man ved Nydelsen af 
Svampe blive syg, hvad enten det 
skyldes en giftig Svamp eller en 
almindelig Forgiftning, lignende 
den, der kan finde Sted efter Ny-
delsen af andre Næringsmidler, 
rim man øjeblikkelig tilkalde Læ-
gen, og til han kommer lade Pa-
tienten drikke lunkent Vand med 
Smør i, saa han !eller hun kom-
mer til at kaste op, og sørge for 
hurtig Udtømning af Tarmkanalen. 

Der maa ikke bruges Salt, Karls-
bergersalt og Mineralvande, men 
helst amerikansk Olie. Underlivet 
dækkes med hede Vandomslag. 
Indtræder Svimmelhed, Hovedpine 
o. lign. lægges kolde Omslag paa 
Hovedet og der gives stærk Kaffe, 
Sherry eller Portvin — men ikke 
Hofmanus- eller Kamferdraaber. 

Spronge. 

gru J3æseÆredsen 
—0— 

Nedenstaaende Artikel naaede 
ikke at blive optaget sidste Uge. 

Ankrene. 

Et saa agtpaagivende, fremsy-
net og i god Forstand virkelig 
muntert Byraad, som det nuvæ-
rende, har vi ikke haft i Allinge-
Sandvig siden Brygger Grønbechs 
Byraadsdage. 

Og saa er det saa uendelig be-
stemt. 

Har det sagt: Der skal Skabet 
staa, saa kommer det uvægerligt 
til at staa der; men har det sagt: 
Der skal Ankrene ikke staa, ja, 
saa bliver de ufejlbarligt flyttede. 

Bare nu den gode Kaptajn ihu-
kommer, at Ankrene skal være 
fjernede pinden 8 Dage fra Lør-
dag den 29. ds," Det bliver efter 
almindelig menneskelig Beregning 
inden Søndag den 7. Oktober. -
Desværre tør man 'vel knapt tro 
paa, at denne Befaling bliver ef-
terkommet; thi efter alle Bogmær-
ker at dømme, er Tonen i den 
danske Hær efterhaanden blevet 
saa demokratiseret, socialiseret og 
demoraliseret, at der vel intet er 
mere, der hedder at lystre en gi-
ven Befaling. Men nu faer vi jo 
se Tiden an. Ellers skal altsaa 
Kasse- og Regnskabsudvalget tage 
Affære. 

Dobbelt har det glædet mig, at 
det netop blev dette Udvalg, der 
skulde ordne Tingen, for hvis Fol-
keregistret taler Sandhed, er de 3 
Herrer, Udvalget bestaar at, alle 
fra Landet, og at det netop bliver 
Landboere, der kommer til at nøfle 
Kaptajnen, som er født og opvok-
set her i Byen, forekommer mig 
at være en saa fint udtænkt Ironi, 
al den vilde gjort selveste Fatter 
Holberg Ære. 

Mon vi skriver 1928 med Rette? 

Brandesianer. 

Det var med Glæde, jeg læste 
Hr. Byraltdsmedlem Vald. Olsens 
Artikel I .Nordbornholm', hvori 
han saa afgjort tog Afstand fra 
Hr. Laurits Pedersens Skriverier 
om .De gamle, grimme, rustne 
Rester af gamle Skibsankre" og 
Forhandlingerne i 4 Byraadsinøder  

om samme komiske Emne. 
Hr. L. Pedersen skrev meget 

højtideligt, at Byraadet havde an-
modet Kapt. Kofoed om at fjerne 
Ankrene i Løbet af 8 Dage, skønt 
selvfølgelig hele Byraadet vidste, 
at Kapt. Koefoed var indkaldt til 
Militærtjeneste. 

Hele Sagen faer et endnu mere 
komisk Skær efter at Hr. Vald. 
Olsen har oplyst, at det for en-
kelte Byraadsmedlemmer kommer 
an paa, ved Hjælp at denne lat-
terlige Sag, at komme Byraadets 
Livsfjende, Kapt. Koefoed, til Livs. 
— Hvorledes kan dog disse vel-
begavede Mennesker tro, at en 
saa drabelig Kæmpe som Kapt. 
Koefoed kan fældes med "Gamle, 
grimme, rustne Skibsankre" som 
Vaaben. 

Jeg kan ikke forsten, hvorfor 
Kapt. Koefoed med stor Bekost-
ning har opstillet Ankerne; maa-
ske er de smukke, men de skal 
vistnok helst ses paa meget lang 
Afstand, ligesom Jens Koeloeds 
og Dr. Danchels Mindestene, der 
heller ikke paa nært Hold kan 
siges at være tiltalende al se paa. 
Mærkeligt nok har disse Minde-
stene dog ikke stødt an mod By-
raadets Skønhedssans. 

— Hr. L. Pedersen var ogsaa 
noget ængstelig for, at Ankerne 
skulde foraarsage Ulykker; jeg 
tror dog ikke, der er nogen over-
hængende Fare, derimod vil jeg 
gerne have Lov tit at henlede By-
raadets Opmærksomhed paa andre 
for Menneskers Liv og Lemmer 
farlige Steder, for Eks. det saa-
kaldte p Benbrækkerstræde", som 
flere af Raadets Medlemmer maa 
færdes paa, naar de i sene Natte-
timer forlader de lukkede Byraads-
møder, hvori gamle Ankre, Regn. 
skaber og andre Beboerne uvel-
komne Sager behandles. Ogsaa 
Sandvig Havn hører til de Steder, 
man helst skal holde sig fra, hvis 
man har Livet kært. 	Forud for 
sidste Valg var Sandvig Havn 
meget omtalt, og der fiskedes vist 
mange Stemmer paa den Sag; 
her er sikkert el Felt, som det 
vil lønne sig at dyrke for de By-
raadsmedlemmer, tor hvem det er 
en Livssag ar blive hængende ef-
ter næste Valg. 

IL Bloch. 

fra 2tge til 2Ige. 
_o_ 

„Nordbornholin" 
bliver i Oktober Kvartal uddelt 

i Gudhjem, saavel som Allinge-
Sandvig ag Hasle, ved Bud. 

1 Landdistriktet og i Sognene 
besørger Postvæsenet Omdelingen. 
Husk at „Nordbornholm" læses 
i alle Hjem og egner sig bedst 
for Avertering. 

Guldbryllup. 

- 	

Paa Tirsdag kan Købmand 
H. Schou og Hustru, Gudhjem 
fejre deres Guldbryllup. Ægte-
parret er meget afholdt og kan 
endnu glæde sig ved et godt Hel-
bred. Skønt Schou er 82 Aar, pas-
ser han endnu den gamle Køb-
mandsforretning, som han overtog 
efter sin Fader, og har desuden 
beklædt en Række Tillidshverv. 

Vi føjer vor Lykønskning til de 
mange, der sikkert vil strømme 
ind paa denne, deres Højtidsdag. 

Sølvbryllup. 
Førstk. Mandag kan Fisker P. 

Tranberg og Hustru i Gudhjem 
fejre deres Sølvbryllup. 

„Pax æterna". 
Den til Kvindernes internatio-

nale Fredsliga af Nordisk Films-
kompagni skænkede Film Pax 
æterna" forevistes i Forgaars paa 
Forsamlingshuset „Hammershus'. 

Kul og Noddeltui. Prisen 
Forsendes getne overalt pr. Bil. 

Salen var fyldt til sidste Plads 
af et interesseret Publikum. 

Formanden for den bornholm-
ske Afdeling, Fru Madvig, bod 
Velkommen og haabede at Freds• 
filmen ;matte gøre saa stærkt Ind-
tryk paa Forsamlingen at mange 
vilde faa Lyst til at indmelde sig 
i Foreningen og derved støtte Ar-
bejdet for Fredssagen. Kontingen-
tet er kun 1 Kr. og Indmeldelser 
modtages af Foreningens Repræ-
sentant her i Allinge, Fru Gor-
nitzka. 

Nævnede i korte Træk Fore-
ningens Program. 

I. at fremme Arbejdet for en 
retfærdig Fred mellem Nationer, 
Racer og Klasser. 

2. at gøre Krig ulovlig og i 
Stedet for indføre en Ordning, 
der sikrer, at Stridigheder afgøres 
ved Mægling, Voldgift eller andre 
fredelige Afgørelsesmidler, 

3. at søge de ovenfor omtalte 
Principper lagt til Grund ved Op-
dragelse og Undervisning af den 
opvoksende Slægt i Hjem og Skole, 

4. at samarbejde med Kvinder 
i andre Lande, som virker for 
samme Formaal. 

Filmen oprullede dernæst en 
Række udmærkede Billeder, der 
skildrede Livet under fredelige 
Farmer og som det udarter sig 
til, naar Krigens Svøbe hærger 
Landene. 	 x 

Osterlara Menighedsraad 
indbyder Lørdag Eftm. til Møde, 
for at drøfte Spe,' gsmaalet om 
Indlæggelse af eleke isk Lys i 
Rundkirken. 

Den store Parade 
er ikke som Pax æterna en Pro-
pagandafilm for Verdensfreden, 
men en jævn Fortælling om tre 
unge Menneskers Oplevelser ved 
Fronten — nogle Billeder fra det 
mægtige Verdensdrama, hvori er 
indflettet en rørende lille Kærlig-
hedshistorie — og disse Billeder 
fortæller deres stumme Sprog om 
al den Ulykke, der følger i Kri-
gens Spor. Ude omkring i Ver-
den er denne Film bleven en ene-
staaende Succes. Naar den Lør-
dag og Søndag fremvises i Allinge 
Biograf, vil den sikkert trække 
fuldt Hus begge Aftener. 

:5  I gamle Dage 
• 
• skulde Overtøj og Kjoler gerne 

købes langvejs fra, naar det skulde • 
• se ud al noget. 
• 
• Hvis De i disse Dage venligst 
• vil bese vort store Udvalg i Kjo-
: ler og Frakker, vil De indrømme, 
• at der er alt, hvad Hjertet kan 
• begære, bande i Retning at Ele-

gance og Prisbillighed. 
• Vi stnar i Forbindelse med de 
: førende Firmaer i Brancen, og 
• hyppige Indkobsreiser sætter os 
• i Stand til altid at kunne byde • ▪ paa noget særligt fordelagtigt. 
• 
• Vi har ogsaa de meget store 
• Numre, bande i Kjoler og Frakker. 
• 

▪ Manufakturhuset 
• 
• HASLE 
• 

Vi venter om fas Dage 
atter en større Last af 
de samme prima store 

fr.' 	2,25 pr. hl (75 kg) 

Frelsens Hær 
afholder stor Høstfest i Rø LØR-
DAG den 13. Oktober Kl. s. 

Stort Høstoptog. 

En yngre Karl 
som vil deltage i Malkning kan til 
I. November faa Plads 

Krnsegaard i Rutsker. 

Flink og paalidelig 

Forkarl oq IRderikri saks 
Brogaard pr. Allinge. 

En flink og paalidelig 

Karl 
søges til 1 November, 

Dyuddalegaard, Rø. 

En flink Medhjælper, 
14-16 Aar, kan faa Plads til 1. 
November paa 

Lille Hollamdergaard. 
Tlf. Rø 12 y. 

En Fodermester 
kan faa Plads l. November 
Kofoed, Duebjerggaard, Klemetes 

• 
I.••••••••••••• 

• 

Siogra fe . 
De, der ikke fik set ,Pax æterne", 

bør benytte Lejligheden til, 
Lørdag og Søndag, begge Alt. fil. 8, 

at se. 

Den store Pude. 
Filmen er i 12 Akter og er op-

taget fra Verdenskrigen, hvori For-
fatteren selv har deltaget. 

Benyt Lørdagsforestillingen. 
• 

69911099•11190999 

Ell Fodermester 
kan frie Plads I. November 

Blaaholt pr. Allinge. 

En 15.16 Raps Dreng 
kan faa Plads Ira l November 

lamdegaard, Olsker. I 	+ • - 
En flink Pige 

kan faa Plads til I. November 
Tyakegaard, Rø. 

En nylig konfirmeret 

Pige 
samt en yngre Karl kan em Plads 

Tlf. 24. 	Smodegaard, 

En proper og paalidelig 

Pige 
søges til 1. November. 

Schou, Hammershus. 

12.11 nylit; konfirmeret 

Pige 
kan faa Plads til I. .November. 

August Gregersen, Rt,geskoven, Ro. 

-Olsker Husmandsforening 
tinijskolelærer A. Klalisas holder 

Foredrag med Lysbilleder 
i Forsamlingshuset MANDAG den 
15, ds. KI, 7,30. 

Emne. Nutidens Danmark. 
Entre: Voksne 40, Børn 25 øre. 

Bestyrelsen. 

• 

Xakkelovnskti!. 

uclitjenz :Aandelshus. 



Kaffemagasinet „PRIMA", Allinge. 
NB. Eneste Specialforretning, hvor Kaffen males ved Salget. 48 Øre Rabat pr, kg. 

Harald Jørgensen, 
Tlf. 13. 	Gudhjem. 	Tlf. 13. 

Kolonial, Vin, Tobak, Cigarer, Konserves. 
Udsalg fra Slagteriet. 	 Altid friskt fra Køleskab. 

Gode, nojagtiggaaende 

21r e 
Gaver i Sølv, Plet, Smykker, 

Briller og Pincenez. 
Gravering udføres. 

Siefi. Nielsen. 

 

N‘If 5senfiram og 8maillevarer. \ir 
Bageovne av' Kaffestel .G• SylteliruhKer 

Nyt hjemkommet til meget billige Priser. 

AXEL MOGENSEN, TEIN. 
Nye Klaedeslio hjemkommet til meget billige Priser. 

Det bedste Vinterbrændsel 
sae1ges! 

Store renliarpede Derbyshlre Ovnkul 
Store renharpede Sehlesiske Ovnkul 
Dele Skandia Briketter a 60 kg pr. hl 
London lleekton Gaskoks a c. 50 kg pr. hl 
Kurste engelske Gaskoks a c. 40 kg pr. hl 

Gode engelske Fimrekul sælges a 150 Øre pr. hl 

Ved Køb af 12 Hektoliter pr. kontant sælges billigst og 

frit tilkørt i Byerne. 

Nordlandets Handelshus. 

Vi køber det bedste Xortz 
og betaler huje Priser for snude, fejlfri Varer. 

Korn modtages som Betaling for alle Slags Varer, som købes 
hos os — ligefra Kul, Brædder, Foderstoffer, Kolonialvarer til Knap-
penaale, og Afregningen vil altid blive tilfredsstillende for Køberen. 

Nordlandets Handelshus. 
Vi beialer stadig deri store Overpris for frIsklagle, 

rene Æg og beder om Levering hver Uge. 

Nordlandets Handelshus. 

53ogfiandelen 
1 Sandvig 

har altid paa Lager et stort Ud-
valg i Boger og Blade. — Musik-
Instrumenter med alt Tilbehør. -
Grammofonplader, som ikke kan 
brække. — — Alt til billige Priser. 

41P 	Æ? 

Et godt, velassorteret Lager i 

Manufaktur. 
Manchetskjorter, flipper, Slips, 
Seler, Sokker og Strømper samt 
alt i Undertøj for Herrer, Damer 
og Børn. — Kurante Metervarer 

til billige Priser. 

3ofian Sørensen. 

marmelade 
Hindbær, Orange, Æble. 

Ima Blandet Frugtmarmelade 
sælges i løs Vægt til billigste Pris 

j. S. Larsen, 

E. Jul. Hansens Enke 
Sortepolse og Leverpolse 

faas Fredag den 12. 

Store, kraftige 

Hakkolovoshul 
er daglig forventende med Sejler. 

Indgiv venligst Deres Bestilling. 

Jeg kører gerne Kullene. 

H. GRAM,  Gudhjem. 

Netop nu 
kan Lodsedlerne til 1. Klasse 

faas til Fornyelsespris. 
Hele Kr. 1,30. Halve 80 øre. 

Landbrugs-Lotteriet 
er Lotteriet med de 

store Gevinster — smaa Indskud. 
i Løbet af et halvt Aar 

er største Gevinst i 
1. Kl. 12000 Kr. 2. Kl. 15000 Kr. 
3. — 15000 — 4. — 20000 - 
5. — 25000 — 6. — 80000 - 
Opsæt ikketoti'silude  edel'ehno'sen 

A. Lyster, Hasle 
Autoriseret Kollektør. 

Lotteriets Plan udleveres gratis. 

Mave anlæg , 
Nyanlæg samt Omforandring af 

Haver udføres. Sunde og kraftige 
Træer og Buske leveres. 

' 	Billige Priser. 

Gartner Jensen, 
Th. Allinge 41. 

Xirfievin, 
Portvin ag Gammelvin 2 Kr. pr. Fl. 

0. C. TRANBERG, 
HASLE. 

KoloniahVarer 
For at bedømme 

en Vares Kobsværdi maa 
Kvalitet og Pris sidestilles — og 

ikke kun alene søge de 
billigste Priser. 

Hos mig faar De Kvalitetsvarer 
til den rigtige !Pris, da jeg har 
over 25 Aars Erfaringer i Indkøb. 

H. G R A PI, Gudhjem. 

Husk al bestille Iliolerhulldsol  i Produhleri! 
A/1

1N og mine Forældres hjer-
teligste Tak for udvist Op-
mærksomhed ved min Kon-

firmation. 
Aksel Pedersen, 

Fædresminde, Rutsker. 

Tak for udvist Opmærksomhed 
ved min Konfirmation. 

Ebba Olsen, Allinge. 

mODTAG herved mine For-
ældres og min hjerteligste 
Tak for udvist Opmærksom-

hed ved min Konfirmation. 
Eskild Mortensen. 

M IN og mine Forældres hjer-
teligste Tak for udvist Op-
mærksomhed ved min Kon-

firmation 
Ellen Nielsen, Vang. 

ODTAG herved min og mine 

Ivj Forældres hjerteligste Tak 
for udvist Opmærksomhed 

ved min Konfirmation. 
Orla Sommer, Sandvig. 

M INE Forældres og min hjer-
teligste Tak for Opmærk-
somheden ved min Konfir-

mation. 
Poul Anker Kofoed. 

M in og mine Forældres hjer-
teligste Tak for udvist Op-
mærksomhed ved min Kon-

firmation. 
Karl Olsen, Byvangen. 

TAK for Opmærksomheden ved 
min Konfirmation. 

Arne Jacobsen. 

IN og mine Forældres hjer 
teligste Tak for udvist Op-
mærksomhed ved min Kon-

firmation. 
Alhman Jørgensen, Rutsker. 

5t'areikkedeyst 
til øvelser og Etuder, kan De 

godt faa Musikstykker gennenigaaet 
hos mig og lære en Del derved. 

6da ..7rjart681, 21linge 
•• 

Billigt Arbejdstøj 
og Undertøj kan De faa mange 
Steder. Men hvor ofte bliver De 
ikke narre!, især naar De køber 
hos tilfældige Omløbere uden no-
gen som helst Garanti. 

Vi har et prægtigt Lager af 
Arbejdatoj og Undertøj 

i fortræffelige Kvaliteter, og vore 
smaa Omkostninger og billige 
Husleje tillader os at sælge til 
virkelig smaa Priser, f. Eks.: 
Svære Trøjer, med lodden Vrang, 

store Nr, 1,78 
Do patentstrikkede benklæder 

Nr. 1. 2,22. 

I Habitter, Uletre, Hatte, 
Huer, Skjorter, Slips 

og Sokker er vi vældigt godt 
sorteret, og de gode Kvaliteter i 
Forbindelse med de virkelig smart 
Priser gør, at vi har et meget 
stort Salg, og derfor altid kan 
yde Dem de allersidste Nyheder. 

Manufakturhuset 
HASLE 

•• 

Klipfisk 
Fin hvid. Ny Sending, billig Pris 

J. 59. Larsen. 

Et Parti gode 

Forretnings konvolutter 
sælges med Firma for kun 10 Kr. 
pr, Mille. 

Al Unge Bogtrykkeri. 

For at give en særlig Lej-
lighed til at prøve vor ekstra 
fine Kaffe, faar hver Kunde, 
som i Ugen fra 15.— 21. Oktbr. 

Gør et Forsøg 

Alle vil gerne vinde. 
Netop i disse Dage er det hel-

dige Tidspunkt inde til at begynde 
Spillet i Landbrugslotteriet. Netop 
nu kan Lodsedlerne til I. Klasse 
faas til Fornyelsespris. 
Hele Kr. 1,3o. - halve So Ore. 

Landbrugslotteriet 
er Lotteriet med de store Gevin-
ster og smaa Indskud. 

I Løbet af et halvt Aar er stør-
ste Gevinst i 
1. Kl. 12000 Kr., 2. Kl. 15000 Kr. 
3. — 15000 Kr., 4. — 20000 Kr. 
5. — 25000 Kr., 6. — 80000 Kr. 

Opsæt ikke at sikre Dem en 
Lodseddel hos 

Autoriseret Kollektør 

Johs. Larsen, 
Barber og Frisør. 

Tlf. Allinge 53. 

A861er 
Nye tørrede Æbler til nedsat Pris 

Extragode Madæbler 
30 øre Halvkilo. 

Fine Spiseæbler til forsk. Priser. 

J. 2. Larsen 

Reb altid Deres BRILLER 

Emil Wesths 
Ur- & Guldsmedeforretning 

311,--)»- TIL Hamle 116 —41-41C 

Nøjagtig Udmaaling med Stigniatoineter. 
Briller efter Lægerecepter ekspederes. 

Billige Priser. 

Kofoed & Mortensen 
Ilyggefurretning 

esi-J 

Hjemmelavet 

Blodbudding 
faas varm hver Fredag Middag. 

A. Lyster 
Telefon Hasle Nr. 74. 

Kul og Koks 
i prima Kvalitet. 

0. C. TRANBERG, 
AsI.F.. 

Fest- & Brudagaver 
i Guld- og Sølvvarer 
findes i stort Udvalg. 

Conrad Hansen, Tlf. Allinge 140. 

kuber mindst 1/4  kg. af vor be-
kendte, friskmalede Java-Kaffe 
til Kr. 1,38 pr. '/t-kg en Kaffe-
daase gratis. — Ligeledes 

i den kommende Uge, og De vil 

 

akkelovne, 
sorte og emaillerede. 

Lageret er godt forsynet med 
Ovne i mange forskellige Stilarter 
og Størrelser, og da Fabriken sta-
dig foretager Forsøg for at finde 
det mest brændselsbesparende og 
tillige søger at fremstille smukke, 
solide Ovne til billigst mulige 
Priser, kan jeg anbefale alle, som 
ønsker at købe en ny Ovn, at se 
mit Lager. 

Kaminovne til et og flere Værelser 
Petroleumsovne, lugtfri og stærkt 

varmende. 
Ovnforsatse i Messing og Nikkel 
Ovnskærme, Kulspande, 
Kaminspande anbefales 

ft. e. wohn, 
ALLINGE 

 

1 
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Averter I ,,Nordbornholm`` 	
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Ligtøj,
r.  

Amatørfotografer.  
Et værdifuldt Minde kan tit 

et at Deres egne Billeder blive. 
Et godt Resultat beror paa godt 
Materiale og sagkyndig Behand-
ling. — Køb derfor Deres For-
brug af Foto-Artikler hos 

Fotograf Møller, Allinge 
ved Havnen. 	Telefon 4. 

ligags-Artikler• 
Brædder, Tagpap, Som, Hængsler 

og Skruer anbefales. 

Det bedste Opbevaringssted for 

Cement 
i flere Miles Omkreds; — derfor 

altid findelt, reel Vare. 
Forhør om Prisen. 

Jeg bringer gerne Cementen 

H. G R A PI, Gudhjem. 

faar hver Kunde ved Køb af 
100 gr. fineste Engelsk Te til 

• 
1,25 pr. 100 gr., en Tedaase 
gratis. 

blive en stadig Kunde. 

 

• 

Reklametilbud! 



Hjulreet eg tterrrener oa 
3omulbato1 rig *(1115CIt %Hinge. 

Ztorite Vafler nf ftrvhiqc Shlrbwittger 
lrlrejl:r@lirj lamt prima annerifintjfe Dm'rn& ol 	otter fra 3,25 -5,00. - 

13rinin titan ‘..0?orflittb;•beitflirber ug forti'. nubte lillrbejbetifferber, Zrojer, 931u-
jcr og el jeirter. - Unberbel !rebning  i Ufo og Wonintb tit unl4tre og 3orri 

paa Rfivhninger efter Vant. 	Ifte St1. Virbej)e til biffinfte 
Iltib fiebite iltutlitet og finrite 11Dbata i tritotage og lillignrg. 

Moderne, uldne 

Kjolestoffer 
Elegante Nyheder i 

Kjoler, 
Vinterkaaber, 

Hatte 
er h jemkommet til bil-
ligste Priser 

Kul, Kokos og Ulder. 
Vi venner Skibe med 

Prima Knuste, ent(elske GashoKes. 
do. engelsKe Husholdningskul. 
do. tyske 	 do. 
do. SKandia Briketter. 

Kvaliteterne er absolut de allerbedste og vi leverer billigst ved 
Pestillinger til Expedition ved Skibenes Losning. 

odukten. 
1•111111111111111~~~111111~~110111~11fflffl1~1111111111~ 

Efteraarsvarerne'er tili hjemkomne 

Stort Udvalg i færdige Habitter, Frakker og Ulsters. 

Nyhed er i Hatte, Huer og Herrelingeri. 

Mit Skroederi anbefales. Nye moderne 
Stoffer til Habitter, Frakker og Ulsters i stort Udvalg. 

Chr. Westh's Herreekvipering og Skiæderi, Allinge. 

nt irboitte 7)erce1 StunbrIreba, bor Ze mier- 

qtri4Sker 	e  fere ,,91nrbboinbolm". 

,910ebb ornboltn" forfra i ømt 3500 .5 jern. 
'Klore af 	olonialoat er ug Wtanufnif tur forbruger bnert DIrnt natlig for ciela 
2000 Skrotter 	„Norbbontbotmer .V.crfere !ober nttina buers Vtnr for truer 6 
9.1i taloner grimer Vi/irer. 7.)eri f"y"ortehrinvmmtib, her flager Doer be banrliae 

ilter, ben ringe Mobrenne og  tv begreen jehe 91ijceiningiJmuligbeber, bar peb at 
nuertere i vuet !With 	jligbeb til n t uhoine fin jjjorretnin g, Haat lian furer 
fluor giarer 	iourigt er fouturreneehbfitig, 

11:111110111~~11111~ 	 

Alle Tryksager 
saasom 

lloddelelser, konvolutter, 
Drizr4-Dato, Vekseiblanitettr-r, 

isttkort og Takkekort, 
Love og Regnskaber, 

Sange og Salater, 
liedlemskort 

leveres bedst og billigst fra 

Allinge BogtryKKeri. 
Ring np Telefon 74 

	101111111 

Allinge nye Møbelrnagasin 
naN,  negaLle S3. f 	 ,1 I 	, 	il, 
(§1, 	t 	 , 	 r 	å., 

tuer, i Ic 	
r 

Peter Ecru! Holm. 

10 	t 	.t n 1 ; 	 Gdranti. 

tHonot 
911 ■ ter 
Illemtr4 

Trin 

eandmii4 

Sandrig -Range H. 

fanbrig 
%Hinge 
Trin 

Rlenien# 
N'er 
glaner 

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

18,30 
18,45 
18,55 
19,09 
19,21 
19,29 
19,35 

9,40 
9,45 
9,53 

10,05 
10.19 
10,29 
10,45 

4,00 
4»5 
4,13 
4,25 
4,39 
4,49 
5,05 

8,00 
8,15 
8,25 
8,39 
8,51 
8,59 
• ' 

12,40 
12,55 
13,05 
13,19 
13,31 
13,39 
13,45 

Sandvig-  Hanne H. 
enithria 	9,4W) 14,00 20,45 
Yttlinne 	9,50 	14,05 	20,50 

Teen 	9,58 14,13 20,58 

Ole 	10,09 	14,24 	21,10 
Skiernenu 	10,22 	14,37 	21,24 

''turer 	10,31 	14,46 	21,34 

Nonne 10,45 15,00 21,50 
"1 bar i Nonne N '&1.iittbelje meb 

an til Nero. 

JPASPAS Comolsloberi, 
Gud h jem. 

Taftsten, Mursten, Ror, Cementvarer 

Jobs. Marcussen 
Skotøjsforretning - Hasle. 

E fleraarsvarcrne er h jemkomne. 

åcesonen 
anbefales mit nye Lager af 

moderne Hatte til ældre og yngre 
Damer samt Bornehatte. 

Stort Udvalg i Broderier. 

gfedvig 217arekmann, 
Tlf. Hasle. 90. 

Soveværelser 
.inorde og Stole 

Tlf. n 13 L PIHL Klelnensker .  

Køreplan 
Almindingen Gudhjem Hanne 

Jernbane. 

SØGNEDAGE 
Henne Almindingen Gudhjem 

3,10 
8,10 
8,58 
9,08 
9,27 
9,36 
9,48 

13,2519,00 
13,25 19,00 
14,13 19,48 
14,23 19,58 
14,42 20,17 
14,51 20,26 
15.03 20,38 

Nonne Zt 
91ex,o 
s.ltatirtebu 
'Ainlitibittgen 
Dft ennarie 
Djtertar 
Nibbjent 

G'udbjem :Urvindingen Hanne 
(SSubl)j1 	8,05 13,15 18,50 

Dflerinr 	8,15 13,25 19,00 

Dftertunrie 	8,24 13,34 19,09 
`illuiinhingert 8,42 13,53 19,28 
:31alirlelm 	8,54 14,05 19,40 

Step 	 9,40 14,55 20,30 
Nonne 4). 	9,40 14,55 20,30 

SØ ri, og; E 1, IGI/AG E, 
Monne Almindingen Gudhjem 
Numre 	8,15 13,00 20,00 
glero 	 8,15 13,00 20,00 
Vlnlirrebo 	9,03 13,48 20,49 
filmitibingen 	9,13 	: 3,58 20,59 
Cfrernint ie 	9,32 	14,17 21,18 
Cflertart 	9,40 14,25 21,26 
Nubbjelit 	9,50 14,35 21,36 

tIcbm:4 :t Iben? 
-0 - 

Z‹x 'tent 	ittlette 	'firbeibloz:beb- 

ftatiftitett betyber ivrigt, ion bal møn 

biet lit at tro pan 	.rtq. 

?ft b ib4Io.11bL b spructriten nar i 2.1ta j  

i 	jrRa 19, , nichen, nen i 	bar 

14,3. 
91u t'er bet betbigui ()G ina uh til 

,sllebring for i!anbbniget, 	errbien al 

benne `.!rbrina er bog  fra.: f t ti Urt tit 

ben robe 
30, ri gt, urt, boab ammer alt 

[lette nobindabeii? bt/n1) tommer al t  

betle Slubmarthen meb. 

;ko, bette [muntre bo j  Mat) ot, treti. 

Notg ben bentire ;:kirbuflei i be fib- 
ftr 	bar bojet jan meget nf  glr- 

b1Mo;:beb, jna ftnar bitic feluf ote,elig  

i neje itribinbelie iteb Untii,brimete1 

joigtetthe 41 obennie. 

2nribbriret bar fpinlet og  inamt, 

[nåd burabe Min Der og Skørne for 

at bjerg 5g ido no4rulutthe i V.arth 

rneb ehnbet paa Neden. 

Dg betle bar ailbutrictt jnaet tt 
fole. 

9211 atriet ni ef ter bial e juin enimenbe 
bi 	tro, nt Tiben bebrA, - 

Stobeoneti 	obeNften inb5  aber 
5j1. Zklibuftrien 	effirf rigel(' titan gem 

i 

910 tinte tit igen fine, al 11.,bninit, 

hm:: nr.b:r garn- pebre Tibet i 1Rebe, 
banbe .`311bartrien og  4.?nublintficts aur.T. 
- 	bet 	netop bette, 	tramger 

tit? 

cc ja i 	;):naah, ni er jo- 

libarifte meb .l.!anbbrirg, ;kribuftri en 

biaribucert. 

»i Rat natolie nut i 	b u- 

int i3irnb oth bibi il tirre at icette 

en ring  efter 9tcerin n. 

J. G. Schjær. 

t .)robat Erlibbef. 
Z(nbelgate reit af en a f  uribott4 

fle etrivberforretninger bar f indret paa 

et probat 'Ribbet til at fan fat i far. 

f ontrnefige Runber: 

„rEe bar begnnet ell 	i bett giro « 

bør len tit ;nig I" slIbb bide 

erb tra:ber eu optjih jet mig  1.1.1hub inb 

til etraberen. 

„Z'et er muligt", fonrer henne blibt. 
„er, tilfil bet er hug  latrin!" figer 

ben unge `.11tairb bcf rigt. „et her, 411 
Skr. for meget!" 

- etrizeiberen Inger Neattingen U;1 
10111171milltier bta 	fine ''roøer. 

„)t, bar gnnfle Net. milt ten e', 

irioruimiter han fra. - „9111 line j eg  

turtle be 40 Str. f ra - boor meget 

bar bet, 	jagtir, 	oilbe betale.?" 

Zen muge Vita» blider rot), rum-

mer lig uq  henter tithelig en porre 
q3enoef eJbel frem af Tegnebogen. 

 

.Zef nitter 	forfilrehe etnr- 
term fodet« ett 	crti 	,,Z;t. cc 
intet, 	brin ger en SI nithe fan hurtig t 

her hen, lom mur man jætter fur me- 
get paa 	 --- tan har ingin 

91a pan ri a, far ban har fartet nejten 

rettet, og ;neo en 8unde Ziplomoni 

opmor man let et Ylf brag meb bet 
demime 	!Iben ni forumerne • SI unben, 

faahnti font man traturligoi tube (gire, 
bilig timin tiyfrem trxnebe bom." 

du Sari/metrer kirbelbe• 

`Ditorile 	„J2uf  otenu `I'i.oltebfab" 
mebbbeler : 

Com i 	 Vlibe jhel pen 
Nejthriimin a f  en elnhion fur Tiben 
nid; Lin 	Sibit. 7)■ 1 er altinturnen 
fribirligt 91rbe jbe, men tiet er boa  irre 
Z1brortefoltenr, tier Piber i bet, men 
berimob 	lom mvppe nil [letnitte 
'etabion til Skraftipring  ug  iirtiglub, 
'1rr Pair f. {giv. !.11ottits liorginefter 
og 	oa fiber i 	an Zkorb, 
førli, 11,w bit rimi 	 Ylr- 
bejt,itii ,. tit 	;imellem tofter 
bon  boutt,r t, lam niche han jourge : 

titior er bog 111411)01mm? 

FLÆSK, 
Kød og Pølser 

modtages til Røgning hos 

SLyterm. Poiltipsen, Sandvig. 

Allinge 31(i 
Opfiendulogshr:pnrle altid paa 

, Lager, billige Priser. 

Tlf. 29. 	G eert  nnitnmen 

lallingefieglværfi 
anbefales. 

Mursten, Teglsten, Drænror. 

Tlf. 127. 

Ligkister og Ligsenge 
alød paa Lager i alle Størrelser, 
og forskellig Udstyrelser og Priser. 
Anton  So ikti 	Byggeforretning 

Telefon Allinge 69. 
Indehaver Chr. Sonne. 

johlnne anse us 
VietarellePirrelsing 

anbefaler 

mm hjeelavet Fars, Medisterpølse, 
Lungepolse, Sylte og  Leverpostej. 

Fersk, saltet og roet Flæsk. 

Lindeplads - Allinge - Telefon 45 

Gie ikke over holi iil(er Vred 
Køb Deres Forbrug af 

Sodavand fra 

Mineral van dsfab rik en 

BORNHOLM 
Sandvig 	 Telefon 25 

Lad CM fotografere 
hos P. Anher Poulsen. 

ilaber 	 freintatbeU 
og topieW - gorfturrelier uhfore?. 

Telefon kiakrle 66. 

Ajletønder, 
Saltkar og Skoldekar anbefales 
til billigste Priser. 

Hasle Bodkerforretning, 
Tlf. Hasle 105, 

en/1•••■•••. 

Benmel. 
Godt. lort Benmel er til Salg. 

10 Kr. pr. 1(10 kg. 	Tlf, 79. 

ofterateirrfakr!k r 	117) k <Ir, 

gfasle Savværfi 
anbefales.  

Affaldsbrænde sælges billigt. 

Tapet-Rester .11,1adp%-e7. ‘130v1r3t 

Brevpapir, Konvolutter, Æskepost. 

Papirhandelen ved Skolen, All, 

Enhver Husmoder bor i egen In- 
teresse forlange 

Gudhjem Mølles Flormel 

NEC. Koefoed, 
Skrædder- og Herreekviperingsfor- 

retning leverer gode Varer til bil- 

lige Priser. Tlf. Klemens n. 44 x 

Gudhjem Sadelmager-
og Møbelforretning 
Nyheder i Barnevogne, Kurve-

møbler, Rejsetøj, Rullegardiner, 
Markiser m. m. 

Hasle Snedker- og 
Bygningsforretning. 

51,Fr;te Lager af Ligki- 
ster, Ligtoj og Lignenge. 

Tlf. H as I e 35.. 

BRODRENE ANKER HASLE. 
JERN4TWIER1 rit ,IlkI4KINFAlitkIK. 

Alt til Faget henhørende 3 nhefales, 

_ve Muterende 
anmodes høfligst om at indsende vort Tilgodehavende tor Annoncer 
paa tilsendte Indbetalingskort, Postkonto Nr. 14146, hvilket er den 
billigst' og bekvemmeste Maade. Alle indbetalingskortets 3 Dele maa 
være udfyldte ved Indbetalingen, men Deres Postbud vil være Dem 

behjælpelig hermed og modtage Beløbet ' 5 Ore i Porto mod Kvit-
tering paa Postbeviset, 

Køll eplan. 
Regine .A11191,111• aCTIlth Rine. 

NOGNEDA(: 
Rønne H.-Sandvig. 

;finøre 
9toter 
SV...men$ 

'Frig 
WIlirtne 
eanbour 

slaIN 	111.11.1.1GlIAGE 
Ronor' H. :Sandvig. 

8,30 12,40 19,25 

	

8,44 	12,54 	19,39 
8,53 13,03 19,48 

	

9,06 	13, i 6 	20,01 

	

9,17 	13,2720,12 
9,25 13,35 20,20 
9,30 13,40 20,25 

Gudhjem Almindingen Henne 
NibIncnt 	8,10 12,55 19,50 

8,20 13,05 20,00 
Cftermarre 	8,28 13,13 20,10 
VIlnlifibinaell 8,47 13,32 20,28 
lltarirlebn 	8,58 13,43 20,40 
Wer a 	 9,45 14,30 21,30 
Nonne 4). 	9,45 14,30 21,35 


