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Ak, langsomt, langsomt Mørket flyr, 
og Kulden knuger med sin Herind, 
paa Mark og Hede, Kær og Myr. 

Og Stormen snurrer paa sin Rok. 
Nu flyver ud fra Himlens Port 
den store, hvide Fugleflok. 

Ak, langsomt, langsomt Mørket (lyr. 
Bag Østens Graahvælv 

Sol gear frem, 
en bleg og gusten Dag, der gryr. 

Med langsomt Lysets Bane gear, 
gear Spand tor Spand 

og Skridt tor Skridt 
bestandig fremad imod Vaar. 

Oe stærke Kim 1 Jordens Krypt 
de drager deres Aandedreet 
bestandigt, trofast, trygt og dybt. 

Og Kilden her, 
hvis Strøm blev stum, 

den bobler i de dybe Lag 
i Jordens lune, sorte Rum. 

Ak, langsomt rinder Dagen frem. 
Men engang bryder Kim af Muld 
og Kinkes Væld al J rrde is Gene 

Du Foraarsdrøm i Vinterhi -
engang skal Sol igen dig naa 
og gøre dine Vinger fri. 

Christian Stub-Jørgensen, 

Fra fjerne Lande: 

Helgenmorderen 
Fortælling fra Argenlina. 

Møjsommelig traadte den garn. 

le Landstryger fra Jernbanesporet 

og op paa den tomme Platform 

kran den lille argentinske Jern-

banestation. Hans Ansigt var gu-

stent og furet, og store Pdrllcr 

var dækket at lange, graa Skæg-

stubbe. øjnene udtryle selve Haab-
lasheden  og Blikket var spejdende 

og forjaget, som hos en hjemløs 

Køter. Elendige, dyngende Klude 

klæbede til hans ranglede, krum-

bøjede  Krop. I en Rebstump over 

Skulderen bar han en flinten Sæk-

kelærredspose. I flere Timer havde 

han nu vandret 1 plaskende Regn, 

saa det kunde gø e godt at kom-

me i 1-111..1y. 

Forsigtigt kiggede kan ind ad 

Ruden i Ilidgangsdøren id den 

lille Stations Ventesal. Der var 

tone. lian aabnede Døren og gik 

ind, varsomt, som om han lraadte 

paa el helligt Sted. I dette lille 

Ruin med de skrigende Plakater 

pur Væggene var der i Øjeblikket 

ligesaa tyst og ensomt som i no-

gen Fangecelle. Han stod lidt stil-

le indenfor Døren, igennem hans 

Krop gik der en Gysen al Velvæ-

re, sit' hundreder af snavsede 

Ildeluglende Vancldreaber Irlgjordes 

Ira hans gennemblødte Klæder og 

plaskede mod Gulvets grat' 13qi-

der. Han lagde sin Hel pas Bæn-

ken langs Væggen, løsnede Rebel 
som holdt Sækken, og satte sig 

med den paa Skadet i det mørke- 

ste Hjørne al Venlesalen. Op fra 

Sækkens Dyb fik han himlet el 

Stykke tørt Brød, som han Vane-

dumt begyndte ni gnaver sig. 

Fra et Sled i Bygningen bøttes 

Telegrafens taktfaste Klapren, og 

udefra lød stadigvæk Regnens 

sagte Hvislen. 

Ventesalen fyldtes lidt etler lidt 

med Mennesker. Hver ny ankom-

men bragte Simlerne af Vand 

med sig ind. De lysegrna Gulv-

brædder skinnede mørke af Væde. 

Der var ganske vist over en 

halv Time til Dordoba-Ekspresseris 

Afgang, men i et Herrens Vejr 

som delle, var del godt al være 

god Tid. 

Alle skubbedes mellem hveran-

dre . 

Cigaretrøgens krydrede Duft 

blandedesmededen ramme Dunst 

fra kroptørret Tøj. Samtalen drejede 

sig udelukkende om Vejret. Hvor-

dan del nu ,:ver og hvordan det 

tidligere havdee væree 

En skratlende Gammelmand,-

stemme hævede sig fra el Hjørr e 

af Rummel. 

— Ja, et saadant Vejr minder 

mig altid om: Done Enrique eg 

hans Helgener. 

— Don Eurique, hvilken Don 

Enrique? 

Enrique Calvez. Ham som 

ejede eMonie Leon•, — men det 

er jo ogsaa mange Her: erts A e 

siden, sari det husker I unge Mein 

eesker selvfølgelig ikke. 

— H wild er der da med dem e 

Don Enetue og hans Helgener? 

En nysgerrig 01 rippe samlede 

sig tæl om den gamle Kereghyrde, 

der nu havde sal sig ned. 

— Ja, fortæl om ham. Josef 

— Hm, ja nu kan det vel være 

femten Aar siden, han ejede a nen-

le Leon". 

•Monte Leons Jorder var der.-

gang ikke, som nu, delt i en 

Mængde sinaa Chacras. Man kue-

de ride en hel Dag oe stadig være 

paa hans Jord, Og alt delte havde 

Don Enrique selv samlet sammen, 

Noget ved sit eget Slid, thi han 

var eu dyet g Mand og en gc,d 

I ferie, — noget ved sit Gifteannal 

med sin Kone. 

Don Engue havde 1 sine unge 

Dage været en god Katolik. Hen 

havde Ira den Tid anskaffet arg 

syv-olle Helgener, alle i Gibe, 

som stod rundt omkring i hans 

Stuer. 

Eftersom Agrene gik blev han 

mere og mere velstnende. Orn 

han stadig var en !roende Kalulik, 

var der ingen der vidste, .-,- resin 

da han havde bygget sig en stor, 

ny Estancia, blev Helgenerne flyt-

tet med over i den. 

Den Dag, det ny Hus skulde 

tages i Brug, skulde Datteren Do-

loree 15-aarige,føreselidag fejres. 

Mange Gæster var samlede, og 

det blev en stor Pesl. Et Per Esran-

eivoros ovre fra Dun Puntos mo- 

Ert Meddelelse i Dagbladene 

oplyser, at det engelske-danske 

Aktieselskab ,,Molerproducls• har 

købt Molerbruddet ved Ejerslev 

paaeMors med tilhørende Havne-

anlæg og Kontorbygning, medens 

selve Molerværket Ikke er indbo. 

fattet i Handelen. De nye Ejere 

udskiber hvereUge mal Moler til 

England, og vedbliver dermed ind-

til Havneasilreger paa Fulir er fal-

digt. Molerelealerne pair Fuhr ej' s 

af del samme Selskab. Dem en-

gelske Fabrik har I Løber al Sore-

meren installeret nye Maskiner, 

og samtidig er man begyndt al 

bygge et nyt Værk, der skal være 

Hovedcentral for Fremstillingen al 

Molerprodukter til England. 

rede sig o s er Dun Euriques Hel-

gener og gjorde Nar ad hane for-

di han havde pyntet Stuerne med 

dem. 

Deri næste Dag blev Helgener-

ne !lyttet fra Hulet og ud 1 Ha-

ven, hvor de blev gemt hen i e:1 

afsides Krog. 

Om det nu var Helgenernes 

Vrede, tier rarere Don Enrique, 

ved jeg ikke, teen fra den Dag 

begyndte alt at gas dnarligt for 

barn. 	 • 

Tørke, GræAlopper og daarlig 

Hast fulgte efter hinanden, og 

Kreaturerne døde 1 Massevis. Med 

den mægtigste af sitre Naboer 

korn han n Preces, som han tabte. 

Efter nogle Aars Fodet) var han 

Fjende niece alle og paa Vej til 

at blive en fattig og nedhrudi Mente 

Kun natur lian var sammen med 

sin Korts og Datteren Dolores var 

han lykkelig. 

Naa — saa Var del el /ker ved 

Hestens Beeyndelse 

Den Enr qe skulde have Sit Korn 

i Marken. Men itu bliermniede 
Regnen mærkelig nok ned i da-

Revle. Og for hent, der I Fervejeri 

sad daarltgl i der, var del en stor 

Molerel, der er gulhvide tørt 

al føle paa og meget let, er ingen 

Lerart; set under Mikroskopet vi-

ser det sig at være dannet af utal-

lige smaa Levninger af Kiselalger, 

Diatomeer. Stoffet findes Ingen 

andre Steder end paa Mors. Dan-

ske Videnskabsmænd gjorde den 

Opdagelse, at Moleret besad alle 

den sankaldte Infusoriejords For-

dele, og at den kunde brændes 

t I Mursten, som er uhyre letre, 

saa lette, at de kan flyde paa 

Vand, eg det er ebselei lyddæm-

pende. Som Iselationsmateriale er 

del især udmærket. 

Vi bringer ovenfor et Billede fra 

Mo'erbruddet paa Mors. 

Ulykke. Da fandt luen tilfældig 

Helgenerne i et Vddirla ride i Hl-

ven De blev stadsede op og bas-

net Ind i Huset igen. 

Men de lod sig ikke formilde! 

Del blev ved med at regne . 

Don Enrique lignede Ikke sig selv 

mele. 

Da del havde regnet f tre D ege, 

samlede han alle Helgenerne sam-

men, bar dem ud i Gaarden og 

stillede dem 'op paa Murkanten 

om Brandere Han hentede saa 

sit Jagtgevær, og under frygtelige 

Eder og Uaansord blev han ved 

rit tyre pas dem, til de alle var 

splintrede og faldet ned 1 Brøn-

den, — Da sne hans Kone kom 

til og vilde Inle ham hil Rette, 

vendte han Bøssen mod herude og 

skød hende ned. 
VI forsøgte at overmande ham, 

men han sprang paa sin hurtigste 

Hest og flygtede bort 1 den osen-

de Regn. 
Ingen forfulgte ham, — thi han 

var en god Herre, — 
Men saa trist en Regnvejrsdag 

bar jeg aldrig oplevet, en derfor 

lænker jeg altid pas den stakkels 
Don Enrique, natur det er et Vejr 

B ot•ker. lito og RIrmenakea. 
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som i Deg. — 

- Og DJil Eur elle? 

— Ingen har set ham siden den 
Dag, Estanciaen log Kreditorerne, 

de Rovdyr. Men det siges, at stak-
kels Din Enrique 31,3111g flakker 

ruridt i Landet emu en fredløs 
Mand 	— uden Hjem og Hvile. 

Gud vare hans Sjæl naadig. 

Hele den lille Siationehygning 

rystede, og der hørtes en fjern og 

gerrem underjordisk Buldren. Eks-

pressen nærmede sig. 

— Ja, Gud være hans arme Sjæl 

lød del pludselig som et 

vildt Skrig henne fra den mørke-

ste Krog at Ventesalen, 

Landshygeren, som havde sid-

det upaangtet al alle, sprang op. 

Med et vildt Udtryk I Øjnene 

kæmpede han sig gennem Menne-

skehoben og brasede ud af Døren 

til Perronen. Ingen forsøgte at 

standse ham. I et Nu en man 

ham fare I ge hen mod det frem-

buldrende Eksprestog. 

Gamle Jose trængte sig frem 
fra Mængden, som mumlende og 

rædselsslagen stod omkring Pres-

senningen, Han løftede en Flig, 

— og tog
-
.langsomt sin Hat af. 

— Ja,:saa fik han:alligevel Fred, 

stakkels Don Enrique . • . . 

Han "varlen god Herre . 

Ludstiqsmilild E. Piller. 

leen 13. Jinuar_lyldte denne 

kendte konservative' Politikere:og 

Landbrugere 70 Aar. Efter at have 

frekventeret en Latinskole kom 

Piper pruaeThune:Landboskole og 

bleve1876 efter Faderen'«  Ejer el! 

,,Holmegaard i Virum, i 1883 købte 

han ,Hurnietolte" ved Lyngby, 

og allerede 3 Aar eller; var han 

Medlem • at "Lyngby" Sogneraad, 

hvor han havde'Srede I henved 

30 Aar og i en lang'.  Periode som 

Formand, i 1898 opstilledes han 

af Hejre 111 Folketinget I Lyngby 

og valgtes efter en voldsom Valg-

kamp. 11606 valgtes han.  til Lands-

tinget, hvortil han siden er gen-

valgt. Indenfor Landsiingris Hejre 

blev han SfraliFører, fra 1910-14 

var han Finaneudvalgels Formand, 

fra 1915 Højres Finanslovordfører, 

men han har forøvrigt i de senere 

• :-.:?4:".;;-'=4. 
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En Lodelio 
eller Kvie er til Salg. 

E. Mogensen 
Lindeskoven, Ro. 

Foredrag med Opvisning 
af Lysbilleder af Konsulent 
Nielsen paa Th. Bendtsens Sal 
LØRDAG den 23 Januar Kl. 7,30 
Efterm Foreningens Medlemmer 
har fri Adgang. Andre betaler 
50 øre. 

i kg Pakker "ANKER" Cacao kun 
-r r. D NSK r rt frtKAT 

Budsijnes,11e og Mer. 2fissionsuge 

	

Søndag  den 17. Januar 	 I Tein. 
Ols Kirke Kl. 10, Skr. 9,45 	Mandag  d. 18. 	Pastor Frøkjær 
Allinge Kirke Kl. 2. Altergang 	Tirsdag  d. 19 Miss. M. Andersen 

Skriftem, 1,45 

	

Olsker Kl. 3, Tein Kl. 7 	Onsdag d. 20 	 do. 

• Janus Dam Torsdag  d. 21 	Miss. N. Nielsen 

Fredag  d. 22 	Sekr. Tinggaard 
Luth. Missionsforening 	Lørdag  d. 23 Miss. L P. Hansen 

Lørdag Tein Kl. 7,30, Møde for 	Alle Møder Kl. 7,110 Eftermd. 
unge Mænd. 

Søndag  — Kl. 2,30 
	Alle er velkomne 

— 	Allinge 5. A. Rønne 

er kommet tilløbende og  bedes 
snarest 'afhentet 

Peter Ilane, 
Stjernebakken, lenten 

Flink yngre Kari 
faa Plads straks. ilusmandstoreng. kan 

Avlsbruger Chr. Holm .  

RØ 

Det aarl. Udsalg 
i C. Larsens Skotøjsforretning 

er begyndt! 
mængde .9ocltej er fremlagt 

og sælges til meget smaa 

Se Vinduerne 

Bemærk 
Priserne. 

Aarligt Udsalg 
1 111111111111111111111111111111W 

Vort store aarlige Udsalg begynder 

Mandagen den II. Januar 

og omfatter hele vort Lager 

af moderne kurante Manufakturvarer. 

En Masse Rester er fremlagt til absolut 

Bortsalg, og Priserne er i Aar billigere end 

nogensinde. Vi anbefaler ærede Kunder at af-
lægge os et Besøg, da vi kan gøre Dem en 

Masse meget fordelagtige Tilbud. 

Nordloodels Handelshus 

Oodik ahsldsolo 
G. P. Petersens Skotøjsforretning, Allinge. 

1 denne Tid udsælges en Del Fodtøj til betydeligt 

nedsatte Priser. 

Missionsuge l Sandvig 
(Missionshuset) 

Mandag  £.11. n 18 .1 ,nual 	samilEe, M. Andeisen. 
Tirsdag  den 19. — 	Emil Hansen 
Onsda..; 	20. — 	Missionær lotus- Dam. 
Torsdag 	21. — 	Eolit Harpen og  Sognepræsten. 
Fredag 	22. — 	Missionær N. Nielsen. 
Lørdag 	23. — 	 do. 
Alle er hjertelig velkomne hver Aften Kl. 7,30. 

119099111110•91111119111, 
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slanke flasker 
m. (3u/d-fik. 

Fyldte Chokolader 
„AL EIA" Spise—Chokolade 

Bogføring 
og  Hjælp med Aarsopgørelse og 
Status, som ifølge Lov skal ved-
lægges Selvangivelsen, udføres, 

Selvangivelser udfyldes. 
Johanne. Pedersen. 

Tlf. 141. 	Havnegade. 

Et Hus 
med 1:2  Td. Land er etl Salg  eller 
Bytte med et paa 4-5 Td. Land, 
Samme Sted er 50 unge Høns til 
Salg. 

Andreas Nielsen, 
35 Slv. Pcl. Olsker pr. Allinge. 

A I linge:-Sandvig _ 

Ålliop-Saorivig Sygekasse. 
Restancer bedes indbetalt inden 

16. Januar. 

Ung(ionisf(rening 	 Bestyrelsen. 

Melodist.Menigheden („Belesda"). 

Send,ig Gudst jeneste Kl. 4 Efint, 
Søndagsskole Kl. 2. 

Enhver er h jertelig  velkommen. , 
Pastor Ber ger-Petersen 

En sort og  hvidbroget, middelstor 

Hund 

9)yder eL 
fisidceMel, 

..(%307-(9. 

fans meget bilsigt bos 

277 e .9"unetf. 

n'nfi _,..11( erg 
Urmager og Guldsmed 
Allinge.. Tir. 93. 

fluers Gasovne 
og gasapparater 

er meget nedsat i Pris. 

2n-. e. Yunefi. 

afholderllydlernahul SØNDAG 
den 17.`KI, 8 paa Christensens 
Sal. 

Medlemskort skal forevises 
ved Indgangen. 	• 

Bestyreltturi. 

bak Moirer og Roer 
Skovly, Olsker. 

Td. Futtoge 91 y. • 

En ung Orne 
,lna, hl "Uh( ryle. se. 

Nielsen. Martheldt 

En antik Sofa 
og et rundt Bord med Maglioni-
plade er til Salg  hus 

Cb. Sorensen, 
mellem Byerne. 

4111111111•1111»••••••• ® 	• 
!Biografen. 

Søndag den 17. Januar Kl 7,30 

Skiehilemilell 
Spændende Skuespil i 	Forspil 

ug  5 Akter. 
Iscenesat af Holger Madsen. 

Børn under 16 Aar har ikke 
Adgang. 

Levering af Svin 
til Slagteriet samt anden Bilkør-
sel udføres. 

Tlf. Rutsker 34 y 

bageri-Ej ed om. 
Deri Bagermester Gerh. Friberg  

hidtil tilhørende vel beliggende 
Ejendom I Allingp, hvor i 
mange Aar er drevet Ka-
ger' og Konditori er med 
Motor, .Maskiner og Inven-
tar til Salg eventuel Leje 

Ejendomsskylden er ca, 26,000 
Kr. og Assurancen 44,845 ,Kr. 

Nærmere ved 
Sagfører F r. Pihl. e. 

Pianoer Violiner, 

Chr. Trancen Ifolm, Allinge. 

Aer bealrelet Ordførerskabet for 
Parti r en 	ri.:  R ekke Sager. 

Sim 	 11.,11,111.d. 
staar han Hø der e iea-r, 

Lidt om Qjets Pleje. 
Almindelige Ojenlidelser. 

Øje r  et saa værdifuldt Organ, 

er m'Alfr ved enhver Lidelse saavien 

mininat bør sete Øjenlægen. Er 

Øjet rødt og  betændt, kan man 

bruge kolde Oinslag, 	man 

kan koørne til Læge n. Hvis man 

om Morgenen vaa grier med snur-

menklrebede Øjeslang, skal man 

ikke søge at fan dem aabliet ved 

at gnide paa dem, men hellete 

bade dem med varmt Vand. 

Mangler 	Øjets brydende Me- 

dier er en hyppig  Aarsag  til stærk 

Hovedpine. Smerten har olie sit 

sæde lige over Øjnene, i Tindin-

gerne eller i Baghovedet. Det er 

ikke sjældent, at saadanne ejete 

sygdomme skyldes en Aiii.ernineit.e 
1. Eks. Et liætrn,,,s1rstyrielse.. Faer 

man ikke denne Fejl lettet, kan 

den etrelhaanden fremkalde Søvn-
inshed, Kvalme, Svaghed og andre 

Ulemper. 
Hvis Bo:„,,staverne under Læsnin-

gen løber ud i er, og  Øjeene let 

irættes, elaar man lægger sig  ned, 

og  man er søvnig, eller trear man 
te-gynder ar læse, hvis del bræn-

der, se.er og  klør i Øjnene. me-

dens Vandet .aber ar deur, og  

m man taler, som om u var Sand 

under Øjenluagm..e, bør uran ena,1- 
spør ge en 0j.nizege øg  hm Sagen 

grundigt undersøgt. Det Debiter 
sig  aldrig  at ill)DC Bulme at Fu-

saere, kun den med Øjets Byg- 

ning  og  Syge', 	beseudle La4.e 
k in skaffe Dem de rette Briller. 

Mange af de nævnte besværlige 

Symptomer kan 0mile:ind hives, 
.is men e iset Øj  t els ialekelig  

-ilvine med Vis,e Meliearruin, naJer 

nem hyppig  med kulli Vand og  

skaffer sig selv iner, Søs ri. 

Unde,tiden bliver c:el hvide af 
Øjer gulagngt og  smudsigt larve I. 

Øjet har mistet sin G ens, og  det 

ser ud, sum om der var Smuds i 

Øjet. Del er Tegn paa, ar hele 

Legemet er smudsigt indvendigt, 
og  at der b. ho:es en gruti(hg 

Ud!ensning  paa alle Mander. Den 
ne kan opnags ved Regulering af 
Diæten, Vanddirk mug, passende 
Bevægelse, god Hudpleje osv. 

Ti gode Rand. 
Undgaa et læbe 	daarlig  - 

lysning. 
Undgaa at Lyset falder lige ind 

I ejnei.e under Ainejder. 

Undgaa pludselig  og  voldsom 
0a:skiltning  ha Mørke til stærkt 

Un 'gtina megen Lresnin g radet 
bygd, in ug  re au me.e De e. Bart. 
at gø .e del eller Mæslinger, Slu-r-
la gen5lebei og  andre lignende Syg-
domme, der lager brandt vimr kiæt-
retrie. 

LLidgare at læse, nem De ligger 
D.:t treinkaider sygelig  Bind- 

iyeanierg 	ove misirengel øj- 
net e. 	 ,re e 	s. ir en, 
tinu det vase 	halvt tihi induo 
badre r helt siddende Stilling. 
Undgaa at læse i Toget i længere 
T•,l, Lien stadige Rysler] Ilør-ityriz 
øje y 141,1511111t,g, ug .4ktcliven.SI KI,;1,r 
en staulg Ausliengeise Ira Citre'-
musklernes Side. 

Unrigaa langvarig  Brug  af ØH  
til me tatfini Arbejde. Hvil nem 
en Gang imeilem ved at betrag te 
(lensrandedet Fjerne. 

Undgaa at læse i 	meget for- 
overbøjer 

Umfgaaat gnide Øjnene med 
Hænderne Mier et grumt Klæde. 
Bad dem hellere Vand tre Gan-
ge daglig. 

Undgaa at bruge Deres Øjne, 
!ram at 'neg synes at løbe ud I 
et. Lad øjenlægen skaffe Dem el 
Par Briller 

Dr. D 



Prima Halvlæred 130 cm. 
Hellærred 140 cm. 

Lagendowlas dobb. br. 
Ubl. Lagenstaut - 
Bleget do. svær Kv. 
Bleget Bikubestaut, smukt 

som Hørlærred, stærke, 
kraftige Kvaliteter 

125 cm. br. 
140 	„ 

• 

• 

2,28 ; 
2,48 : 
1,71 
1'79 
2,38 • 

• 
2,88 : 
2,52 ; 

dp• 

571 Lagner an6ef.: 

.Nne6etrtek 
Kulørt, stribet Bomtøj fra 
Hvidt stribet Satin 

135 cm br. fra 
Kulørt stribet 

dobb. br. 	fra 
Ensfarvet blaat, solægte 

Vare, 140 cm br. 
Et Parti ensfarvet, sol-
ægte Brocadesatin, 140 

cm br. udsælges for 

• • 
• • 

• • 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

4,50 

• • • 
• 
• 
• 

• 

• 

•  

•  
• 

• 

•  
•  

•• 

• 

•  
• 

0,85 

2,48 

1,80 

3,28 
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Den bedste Vare 

Det største Udvalg 

Den billigste Pris 1 U SALG 
begynder 

R.estar af japanske 
Varer fra Julen, 

Syersker. Vaser m. m. 
udsælges med 
25 pCt. Rabat! 

Mandag den 18. Januar 1926. 

Vort store Udsalg vil i Aar byde paa saa lave Priser som aldrig for. 

Store Varepartier af vore gode kendte Kvaliteter udsælges til Priser, som trodser 

enhver konk renee. En gunstigere Lejlighed end (lette Udsalg vil næppe kunde bydes. Vi ante= 

taler vore kunder at aflægge Fort.etningen et Besøg. for derved at overbevise 

Dem om, hvor overordentligt fordelagtige alle vore mange Tilbud er. 

•• • • 
• 

• 

,ynesatin og Bolster 
til Underdyner.  

Prima stribet Bolster 
dobb, br. 2,90 

Ekstra Kvalitet, eget Fabrik at 
dobb. hr, 	 3,86 

Til Overdyner. 
Dobb. br. højrødt Nankin 3,60 
Et Parti højrødt Satin 125cm 4,90 

135 cm. br. 	5,25 

•  
•  

• • graandkIcededrejl 
„• Svær hellinned Bygkorn 

	
1.59 

le Ekstra svær ubl. do 
	

1.37 
: Meget kraftig 	do. 	1,43 

I: Et Parti hellinned 

: 500 ni stribet hellinned • 
• 48 cm. br. sælges for 1,12 

• Damaskdrejl, god Kv. 1,66 
• Prima stribet hellinned 
• 
• 50 cm br smuk Kv. 1,67 
• VW Drejl rejl • fra 0,76 

•• 

2iskedrej1 
Et Parti rødtærnet 	0,78 

Et Parti halvlinned, 

fintraadet Vare 0,86 

Et Parti hellinned, 

. 	rødtærn et, prima 1,26 

Prima kipret hellinned 

50 cm. br. 

.
.
.
.
 	

 • • 
• 
• 
• 

• 
• 

• 

• 

• 
• 

• 
• 

1,67 • • 
	** 

200 Stk. 
Xe.kkenfiaandklæder 

svær, blød Kvalitet 

46 x SO cm. 

udsælges for pr. Stk. 0,57 

• 

• 
medium og .9owlas 
500 ni Medium 	. 

udsælges for 	0,77 
Et Parti 71 cm br. 	1,12 
250 ni 70 cm br. 	1,28 
Fin Kv. 81 cm br, 	1,26 
500 m god Di Avlas 

udsælges for - 0,86 
En svær Vare til 

Herreskjorter 	1,22 

5
5 

•• 	  

• 200 Stk. 
2>affelfiaandk1ceder 

• usædvanlig stærk Kvalitet 
• 
• 50v 100 cm. 

: 	udsælges for pr. Stk 	1,34 

• 

• 

• • 	  • 

givisikerred og 
ffliku6estaut. 

Ubleget fintraadet 	0,72 
- 69 cm bred 	0.80 

sværeste Kvalitet 1,38 
- kipret, god Kv. 	1,15 

Bleget, kraftig, rundtraadet 1,18 
Bleget Bikubestaut til 

Skjorter og Pudevaar 1 31 
do. som Hørlærred 72 cm 158 

• 

ea Yarti duge 
hel lin nede, damtærnede. 

130x 130 	pr. Stk. 	5 50 

130x 160 
	

6,80 

130v 190 
	

8,15 

En Mængde andre Duge 

betydelig nedsatte. 

* 	 ••* 

•.• 	  
2Ildne gejoietojer 

: 	sorte og kulørte. 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

.." 	 . • . 
. 571 flat 	ris 	. . „ . 	 . 
; sælges nogle falmede og srnud- :, 
• sige Varer, benyttet i Vinduerne : • 
• • 
• Manchetskjorter 	• 
. 	 • 
• 
• Bindeslips, 	 • 

• 
• Ilerrepyjamas 	 • 
; Bløde kulørte Hatte pr Stk. 2,85 • 

. , Corsetter Forklæder • • 
Silkejumbers,  

. 
ni 	

• 

	

hers, 	 • • 
• Kulørte Underkjoler rn m. 	; 
• .• 

• • 
• 
• • 
• • 
• 
• 
• 
• 
• 
• • • 

Fin helulden Scrges dobb. 
br. i sort og kulørt ud- 

sælges for 3,85 
Et Parti (lobbet br. uldent 

Serges 
100 111 sort Crepe-Mohair 
Crepe-Mohair i sort 

og kulørt, meget 
holdbart, pr. m 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

1,75 : 
180 " 

21')  • 
• 

• 
• • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Dameovertej 
udsælges i 3 Serier til ca. halv 

Pris og derunder. 

Sommerfrakker. 
Serie I 10-15-20 Kr. 
Serie II. 25 -30 -35 Kr. 
Serie 111. 40 -45-50 Kr. 

Yeelaarsfrakker. 
Serie 1 15-20-30 Kr. 
Serie 11. 35 -- 45 -55 Kr. 
Serie III. 60 65--70 Kr. 

Yigefrakker og 
alle Skindkraver 
25 pet. Sa6at. 

04 • 

.
6.11•

S•  

• ••  • 	 • 
• • • •• • 

••••••• 

	
.
.
.
.
 

Hele Lageret af sorte og kulørte 

 Kjoler udsælges med 33 pCt.  

Rabat. 	Frit Valg. 

• • 
• • 
• • 
• il 
• • 
• • • • 
• • 
• • 
▪ • 
• • 
-• • 

• 
• 
• 11• •*. 

•• 	 • 
• •• 	 •• 
• • 	 • 
• • 
• .

• 

9111• 4.  
• 
• 	

 
.
.
.
•
 

n stor Mængde Rester og afpassede Maal af Gardintøjer, 

1-4 

 

Kjoletøjer, Bomuldstøjer, Floneller, Klædevarer, Hvideva-

rer, Sirtser, Dyneroj vil være fremlagt til ekstra lave Priser. 

• • • •• • 1b • 

Se vore Vinduer! 

2iagaJin du ,\fords Udsalg ved Victor 9Ianek, 

Leverandør til Vare- og Landbrugslotteriet 



Drik 

""' 

Et godt Vækkeur 

( 

CLOitirrtk 
„ROYAL" Koge-Chokolade 
„B E C  A" Koge-Chokolade 

• FINESTE DANSK FABRIKAT 

Vi har et stort Udvalg i 

TRIKOTAGE, 
som sælges til uhørt billige Priser. 

Ret, og vrangstrikkede Børnestromper Ira 1,10 

Svære danske Damestromper 	 2,20 

Børneuldtrøjer, heluldne Ira 	 95 

Børnebenklæder fra 	 1,25 

Svære Herre-Undertrøjer 	 2,25 

Patentstrikkede. Herre-Underbenklæder 	2,65 

Uldne Herreveste med Ærmer 	 5,50 

Svære Herrehandsker 	 1,00 

Et Parti heluldne engelske Bornestrømper sælges' for 1,00 
pr, Par saa længe Lager haves 

Nordlandets Handelshus. 

r 

    

Bornholms Søn- & hanekasses
A (deling  i 

Kontortid : 10-12 og 2-4. 
Renten af Indskud er paa: 

3 Montiedero Opmigelne 	 4,5 pst, p. n 
Almindelige Spareka-msevilltrine 4 
Folio 

	

	 2- 	r. 
r 1 Formogelmemardelingen 	3,5 	- 	- 

hvortil Præmie, hidtil 2,5 pCt. 

 

   

      

      

ULDTÆPPER. 
Vore nye Uldtæpper er nu hjemkomne og sælges billigt. 

Graa. svære Tæpper 	4,25 

Blode, uldne do. 	6,00 

Store, lyse 	do. 	8,50 

Ekstra svære do. 	12,00 

Barn evognstæpper 
	

1,75 

Nordlandets Handelshus. 

rti har et 'steget Mort libunIn i 
,rrefoittertiott og 2(rticiD,«01. 

kellorte 8:5abitte i fra 	Pr. 42. 
3laa "i L?.:ergeoabitter fra 	= 55. 
31aa (ergegmtftwber fra s 10,50 

?trbej?k,benrkeber 	 6,50 
?Imerifauffe e»eratt. 	- 	9,75 
?Irbeibs'infte i 3ountlb 	= 	5,50 

bo. 	i iz.ID 	r. 	13,50 
Nordlandets Haiidelshiis. 

19 •••r••••••••••••  ••••••••••• 
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• BORNA MARGARINE 

	

	• 
• 

er fin, frisk oij  velsmagende og giver 

II 	LÆKKERT SMORREBR©D 

Trifoleums Markfrø 
Bestillinger paa Frø at levere i Foraaret 1926 bedes 

venligst tilsendt os, og vi leverer allerbedste Sorter til 
allerbilligste Priser. 

Bemærk Trifoleums fine Analyser. 

Rfirintle -5110follid 	;:l'roburtIrorreiniq  

Køreplan. 
Rønne-Allinge 

C Jernbane. 

Nyker 8,43 1,38 6,47 
Klemens 8.57 1,52 7,01 
Ro 9,14 2,09 7,16 
Tein 9,29 2,24 7,30 
Allinge 9,42 2,37 7,42 
Sandvig 9,50 2,45 7,56 

iinnd.115-Nunot 
Sandvig 9,35 1,00 8,15 
Allinge 9,43 1,08 8,23 
Tein 	9,53 1,19 8,34 
Rø 	10,08 1,35 8,50 
Klemens 10,24 1,53 9,08 
Nyker 10,30 2,04 9,20 
Rønne 10,85 2,24 9,40 

Son- og  Helligdage. 
Renap-1.411T1dVISC  

Rønne 	8,25 1,20 8,35 
Nyker 	8,41 1,36 8,51 
Klemens 8,53 1,48 9,03 
Ro 	9,08 2,03 9,18 
Tein 	9,22 2,17 9,32 
Allinge 9,33 2,28 9,43 
Sandvig 	9,40 2,35 9 50 

Kandvle-Rorene 
Sandvig 9,25 1,00 8,15 
Allinge 	9,32 1.07 8,22 
Tein 	9,41 1,16 8,31 
Rø 	9,56 1,31 8,46 
Klemens 10,11 1,47 9,02 
Nyker 	10,22 1,58 9,13 
Rønne 	10,40 2,15 9,30 

44Kei J/c (sti I.ige, CO hdlr 

eller en Dreng,elltir'indtig- 

i. De en >vend elles I.J.er 

ling. en Ftidernieriter elle]sti-

den me,iiiiii,ie. hus 11,. snarest aver-

:snu i Nord-Bortilleihn 8 Ugebind 

der hver ]'redag tistiges direkte ind 

c.1800 Hjem og læses al saa godt 

som lit ert eneste Tyende: En An-

nonce her i Bladet vil deifor saa 

godt søm altid bringe et tilfreds-

stillende Resulfat ,  

Erindringsliste 

Brogr, eslerk,Imoret 2- 4 FIM, 

DampAitisexheditioner., aaher: ved Ski-
benes Ankomst ng Afgang Tirsdag 
og Fredag Elterm., Mandag ug 
rorslag Form. 

ifistriktsIzegen 8-9 og 2--3. 
l'olkebogsamlingen (Borgerskolen 1 Sal. 

Læsestuen: Sognedage Ira 5-9EItm. 
Udlaan Mandag og Fredag '1-8, 

samt Tirsdag 3-4. 
ll jlelpekassen : Form.. Arb. Wald, Larsen 

Kasserer Sth Klaus Svendsen, Saudi,' 
jernhanest. er aahen for Gods 8-12, 2-6 
Klemens jernbanestation - do. 

Kæmnerkontoret 10-11 og 2-4. 
sene- Ø Diskontobanken 2 -4 Eftm. 
o>tkontoret: Søgnedage 9-12 og 2-6 
kandinavien-Amerikalinien: 

Agent Otto Gornitzka, 
Sparekassen 10-12 og 2-4 
Stempelfilial I Sparekassen. 10-12, 2-4 

Branddirektøren do. 
Statsanstalten tor Livsforsikring ved 
Stationforst. Koloed Kontortid 1-4 Em 
Telegratstationen 9-12 og 2. 6 
Toldkamret 8-12 Form, 2-5 Efterm. 

CXKXX:0030 

De bed* kvaliteter i Irhejtislej. 
Mine gode bekendte amerikanske Overalls og Trojer i alle 

Storrelser baade til voksne og Bern 	Prima blaa Molskindsben- 
klæder og  mange andre forskellige Arbejdsbenklæder, Trojer, Blu-
ser og  Skjorter. Underbeklædning  i Uld o g  Bomuld IH voksne og 

Bern. Alt i mægtigt Udvalg til smaa Priser. 

Jens Hansen. 
Vi.;anbefaler os 

med et meget stort Udvalg  i Manufakturvarer. 

Herrekonfektion: 
Klan Benklæder 	4 50 
Gran do. 	 6,50 
Holskindsbenklteder M.50 
A rbe jd Nbluser 
	

5,50 
Svære Jakker 
	

7,50 
Arbejdsveste 
	

4.50 
Gris Habitter 
	

48,00 Seler, god Kvalitet 	1,50 
131aa 	do. 	 55,00 Svære Arbejdssokker 50 
Stortrøjer m. Uldfor 39 50 	do. 	uldne do. 	1,10 
llerrefrakker 	.1/S.00 Y  Stærke Korehandsker 1,00 

Itiordlandets Handelshus. 

Alle Mennesker, 
som bar u4 hvorledes 

Bornholms Vegetabil Margarine, 
fremstilles, behandles og opbevares, vil ganske uvil-
kaarligt forlan,ie dette højfine Produkt til sine Maal-
tider. - Alle Forretninger i Allinge-Sandvig  sælger 

Bornholms Vegetabil Margarine. 

viser Dem Tiden, men en Annonce i vort Blad viser Dem 

en Forretningsmand, der følger med Tiden og ved, at den 

gode Vare, solgt med den mindste Avance, giver den store 

Omsætning og den største Kundekreds. Den dygtige Sæl-

ger ser sin Fordel ved at avertere i Nordbornholms Ugeblad. 

Bestil Deres Tryksager i Allilltje Bogtrykkeri 
MANCHET 

.19 ER .kr.taiaimaanaleminanimtmal 
-  Største Udvalg. 
Bedsfe Kvniiieter. 

Billige Priser 

NordsUds, st 	CIOR:PIA 
4,:-.`;AL,L4tit G E 	]ell. 5 merl 

Søgnedage. 
Kanne-tIondvix 

Rønne 8,25 1,20 6,3) 

SPORTSVAND 
NY FORFRISKENDE 
SOMMERNIK 

Ccu-Isherg 
Briggerern 

Herrelingeri: 
Arbejdsskjorter, 

hjem mesyede 5,00 
Do. al prima Tw.sllærted 3,25 

llanebetskjarter 
	

6,25 
Undertrøjer 
	

2 25 
Syrere do, 	 4,25 


