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September. 

Dig har jeg kær, September. 
Skærsommers Glød du dæmper. 
Hvad kaad han ectslet 

har og spildt, 
du bjærger moderligt og mildt, 
og alt til Rette lemper. 

Din Lutr er mig en Lindring 
og Blikket uden Hindring 
kan strejfe vidt paa Langvejsfærd; 
del fjerne rykker du os nær 
du Maaned for Erindring. 

Trods Tørke, Regn og Larver 
du Aarets Rigdom arver 
og vogter den med Omhu stor, 
men dækker den som beg et Flor 
at Mindets fine Farver. 

Otto C. Fønss. 

Nans Brud. 
-.- 

Et  Eventyr af Carl E. Simonsen. 

Der var engang en Mand, som 

havde alting men alligevel savne-

de noget. Han talte med en Ven 

derom, og denne sagde: Jeg er 

yngre end du — men gas til den 

vise, han ved Besked og kan alt, 

Og den unge Mand — vi kan 

kalde ham Emanuel — fulgte Ven-

nens Read, 

Emanuel spurgte Sten og Keal 

og Træer og Blomster om Vej, og 

omsider kom han til Vejs Ende 

og fandt den kloge Mand. Han 

var gammel og gran, — for near 

er Ungdommen vis ? Han var grim, 

— for nasr  er Klogskab og Skøn-

hed forenet? 

Emanuel Traf den vise i el Driv-

hus ; thi han var en gammel Tje-

ner i Valgaarden. 

„Hvem er du?* spurgte den vise. 

Jeg er Manden, der er skabt 

al Jord i Guds Billede og efter 

b 'ris Lignelse." 

,Dat er godt, — men h em er 

din 	" 

„Jeg er i Slægt med Jorden, som 

er min Moder, og med det blaa 

Hav og de blanke Stjerner." 

„Naa ja," sagde den gamle, „det 

er jo en pæn Famille, — men 

hvi' er dit Ærende?" 

Den unge sukkede og slog øj-

nene ned. 

.Hvor gammel er du?" 

„Jeg har levet et kvart Aarhun- 
drede og føler 	" 

„Godt, — jeg kender dit lønlig-

ste Ønske, du skel lage dig en 

Hustru ... 

,Ja maast:e, 'ten hvem skal jeg 

vaske? Der er her I Landet 80,000 

hele Kvinder end Mænd 	der er 

altfor mange al vælge imellem.-  
Deri gamle nikkede og smilte 

f asitraende, for ogsaa lian havde 

væiei ung og dum en Gang. 

.Og' fortsatte Emanuel uanfæg-

tet. .'ler er nu Johanne, som har 

Talent o1  Malerklatter paa Fingre-

ne; der er den smukke Isabelle, 

som elsker Fleste, og som kan ri-

de som en Dragon, der et Maja, 

som skriver Romaner og har Blæk 

pas Forklædet, der er Eva, som 

er Dr, phil. og Historiograf, der 

er Satnuella, som er Skuespillerin-

de, der er Viola, der er Bankassi-

stent, Dorn der er Fotograf, og 

som har mange Penge . An, der 

er mange Tusinder og atter Tusin-
der — —" 

Den gamle smilte igen, ag den 

unge fortsatte ... 

„Se, der er lange Gardeslaver I 

Smart, buttede Turtelduer! Der er 

sorte Ravne med blanke Øjne og 

grldske Næb. Der er somrnerlyse, 

høje Kvinder med grankolde Øjne 

og byglyst Haar, der er brunejede 

og blasejede og Piger med øjne, 

som var de gjort af Rav 

Nogle Kvinder er sure, endte 

honningsøde, og de sidste er maa-

ske de værste. 

Men de sure er fæle, og de er 

ikke sjældne.• 

,Du har Ret, min Sne! Thi 

hvad er styggere i et Hjem end 

en sur Kvinde, en mager, skattet 

Kat og en rusten Kakkelovn?' 

Der blev en lang Pause. 

Den gamle Mand sad stille og 

grundede over Tingenes indre Væ-

sen og Livets Gang. Han havde 

med Interesse hørt pan den unge 

Mand. 

Omsider rejste hån slg og sag-

de med Vægt: ,Til Hustru skal 

du søge den Kvinde, som du tror, 

mest ligner Jesu Moder!" 

Emanuel nikkede, takkede for 

det gode Road ng gik sin Vej. 

Og hvem blev hans Brud? 

Det blev en sund Kvinde med 

Begejstring i øjet, med Lyst til Ar-

bejde, med et varmt Hjerte, en 

aaben Favn og Kærlighed til Børn. 

Og den Kvinde kender vi alle. 

Og det glædelige er, al hun har 

mange Søstre! 

Smaa Anekdoter 
om store Læger. 

En lille Venlighed. 

Til at begynde med en lille Epi-

sode fra længst henfarne Dage! 05- 

brigilda var Burgunderkongen Gun-

trams Dronning. Hun udbad sig 

pari sit Dødsleje den Gunst af sin 

Ægtefælle, at de Læger, der havde 

behandlet hende — magtle blive 

begravet sammen med hende. 

Og Kongen kunde ikke nægte 

sin Hustru den lille Villighed. 

Morder og Offer. 

I gamle Dage var Tdlidt n til 

Lægerne overhovedet ikke altfor 

stor. Digteren C:tlaillon blev nog-

le Dage, før han fik fuldendt et af 

sine Skuespil, angrebet af en al-

vorlig Sygdom. Hans Læge benyt-

tide Lejligheden til at hede ham 

om Manuskriptet til de to Akter, 

der var færdige. 

Den Syge svarede; 

,Naar er det blevet Skik, at en  

Morder arver sit Offer? 

Om at slaa Folk ihjel. 

Engang — det sar før Slaget 

ved RJ5sEl. ch — ytrede Frederik 

den Store, at hvis han tabte, vilde 

han rejse til Venedig og blive Læ-

ge. En af hans Generaler bemær-

kede dertil: 

,De vil altsaa vedblive med at 

slaa Folk ihjel, Sire!" 

Ved en anden Lejlighed spurgte 

Preusserkongen sin Livlæge: 

„Sig mig ærligt, Doktor, hvor 

mange Mennesker har de taget Li-

vel af under Deres lange Praksis?" 

Men Frederik fik rast -for usødet: 
„Cirka hundrede Tusinde færre 

end Deres Majestæt,' lød Svaret. 

Benet, som hun viste' Lægen. 

Dr. Abernethy betragtede hende 

et Øjeblik, og der udviklede sig 

følgende Samtale: 

Lægen: „Fa Kradssaar?" 

Patienten: „Nej, et Bud." 

Lægen: „Kat?" 

Patienten: ,Hund," 

Lægen: „Idag?" 

Patienten: ,Igaar," 

Lægen: „Smerter?" 

Patienten: „Nej." 

Efter Musen — en Kat. 

Samme Læge ærgrede sig, neer 

man kaldte ham op om Natten. 

Da lian en Aften ved Ettiden 

daarligt Humør gik til Ro, ringede 

det pas Døren. 

,Hvad er der i Vejen?" spurgte 

han rasende. 
,De maa komme hurtigt, Dok-

tor," raahle en Herre, der styrtede 

ind ad Døren. ,Min Søn har slugt 

en Mus." 
,Sig til bene al ban ogsaa skal 

sluge en Kel, og lad mig være 

Fred,-  var Lægens Svar. 

.Paa 0 nhu fra Lægernes Sid,  
har del i alt Fald ikke !kortet," til-

føjede hen ,I de sidele Dage al 
hans Sygdom har hverken Halte, 

Portet eller jeg noget øjeblik for-

ladt ham." 

,Saa forstnar jeg," nibrød Sieyea, 

_hvorledes skulde hen være kom-

met levende fra det •- em mod 

tre." 

Svar paa Tiltale 

Om den franske Læge Tissot og 

den engelske Historiker Gibbon 

fortælles, at de i Lausanne begge 

bejlede til den smukke Eliaabeth 

Fosters Gunst. 

Tissot sagde Id H,elorikeren: 

„Hvis Lady Foster bliver syg al 

Deres fade Smiger, skal jeg lie!- 
brede hende." 

Gibbon svarede Lægen: 
,Hvis Maledy gear lien og hint-

ler ved at følge Deres Forskriter, 

kære Doktor, ettal jeg gate hende 

udødelig.' 

En virkelig god Kollega, 

Under Georg deri A naert leve-

de R chard Mead, Kongens Livlæ-

ge og højt anset blandt Kolleger 

for sin Troskab og Paalidt light d. 

Hans Ven Friend var blevet in-

despren et i Tuwer, mistænkt tur 

at være Tilhænger at Stuarterne, 

og alle Forsøg paa at fas ham fri-

givet havde vist sig forgæves. 

Da blev Minister Walpole syg. 

Man Ind Mead kalde: men han 

vægrede sig heardnakket ved at 

behandle den syge, før Friend var 

blevet løsladt. 

Der var øjensynlig Livsfare. Man 

bad og tryglede Mead og lovede 

ham ogsaa at efterkomme hans 

ønske. Men lian indfandt sig ik• 

ke ved Ministerens Sygeleje, før 

Friend atter sad i sit Hjem. 

Behandlingen fik den ønskede 

Udgang. 

Vel var der Fare paa Færde. 

Kirurgen Sharp blev kaldt til en 

Lord, der havde fartet et meget let 

Saar. Alligevel lod Lægen sende 

Bud efter et styrkende Middel. 

Lorden blev nu ganske bleg og 

spurgte, om der var stor Fare pas 

Færde. 

, Ja," erklærede Kirurgen, ,hvis 

Deres Tjener ikke skynder sig alt, 

hvad han kan, er jeg bange fora" 

„Hvad?" 
,At Saaret heler sig, før han er 

tilbage igen." 

Hvis de havde været Barbar" 

Da Mitnchener-Anatomen Rtidin-

ger en Dag bebrejdede en Student, 

at hints Kniv ikke var skarp nok, 
søgte Studenten at undskylde sig 

med, at han ikke forstod sig pas 

at slibe Knive. 

,,Hvor skulde jeg have lært det 

— jeg har jo ikke varet Barber." 

,Nej," bemærkede Professoren 

rolig, ,hvis De havde varet det, 

vilde De have været det endnu.* 

Delte er det nyeste Billede al Italiens berømte Diktator Mus-

splint med Hustru og tre Børn. Familien er fotograferet ved Adriater-

havets Kyst i Badeneglige, og medens Hustruen og Børnene lader 

Glæden over Solen og Havets blaa Bølger genspejle sig i deres glade 

Ansigter, synes Dlkteloren fordybet i Grublerier over store Problemer, 

hvad han jo ogsaa troligt nok er. Datteren, der ligger I Forgrunden 

lillictjre, har del mest straalende Smil bredt over sit unge Ansigt, der 

er Indrammet af et pageklippet Hear. Drømmer hun om den Forbin-

delse mellem hende og den italienske Kronprins, som Mussolini siges 

at ville bringe i Stand. 

Kortfattet Konsultation. 

Pan Læger spiller en Randen 

i Anekdotens Historie, som Eng-

lænderen Aberrethy Han satte me-

gen Pris paa en lakonisk Udtryks-

tuttede og kunde ikke fordrage lan-

ge Konsultationer. 

En Dame, der kendte denne Ejen-

dommelighed hos barn, var blevet 

bidt af en Hund. 	 I 	 Een niod tre. 

Hun kom ind I Lægens Værelse 	Lægen Corvisart beklagede sin 

og sagde ikke et Ord, blottede kun t  Kollega, Dr. Backers tidlige Død, 



Magnet, — ses skel de bort. 	— Hvad blev sne Resulte'er? 
— Vi har funden en ganske ori-— En vældig Bade t Retten — 

i gine! Metode, forklarer Mentdireks 	tag via det, er jeg maitre oveltaee 
tøren. De Hesse al vore 	 de 30 Fordibiler — eg blev Ejer 
staar paa stable Fundamenter af.  al 31 i Strbdet for 1 — og nu er 
Beton, og i tit sse Fundament at 1 det jeg speirger Dem: Kan De !gæl-
hælder vi 5 fa:Mern e, medens 'gir- i pe mig? 
rnebten endnu er vand, SAR ragger 
de godt og sik -ært. Forleden de  
Sertunsinsteuter heroverfor  skylde Fra Uge til Uge 

Studenten, der læste Avis. 
Professor-Anekdoter er en særlig 

tysk Sptcialilet. Om Kirurgen Karl 
Tniersch i Leipzig fortælles en 
Række, 

Under en at hans Forelæsainger 
sidder en Student og læser uge-
ned sin Avis, bladsr om og læser 
videre. Professoren, der demon-
strerer en Syg og drøfter Sygdom-
men, har længe bemærket det. 

Omsider folder Studenten eller 
endt Lresninjz 	og alt andel end 
lydløst — Avisen sammen og læg-
ger den Ira sig. Thiersch bemær-
ker: 

_An, Søster A1.11,3, tær gud og 
bring den Herre en anden Avis!" 

Hvad Deven vilde sige 
En meget velhavende M ind ninat-

te underkaste sig en Ope.ation og 
vilde. da Pengene ingen Rolle spil-
lede for ham, kun betro sig til en 
Førsterangs Læge. 

Hen gik III Thiersch og spurg-
te ham, hvem han skulde vælge, 

Særdeleshed hvem der var den 
mest ansete Kiru'g i Paris. 

.Det er Dnyen.• 
„Behøver jeg en særlig Introduk-

tion," spurgte Patienten, _eller 
hvordan har jeg at forholde mig?' 

„De skal blot sige, hvorfor De 
kommer. Da vil Doyen spørge 
Dem, hvor De har hjemme, og 
De svarer: I Leipzig." 

„Og saa?' 
„Ja, san vil Doyen sige: Fæho-

ved. naar De bor i Leipzig, hver-
lar lader De Dem saa ikke operc-
e af Tbiersch?• 

Rigskansleren og Lægen. 
Da Blsma. c< blev ældre, plage-

des hen stærkt ef Podagra. Han 
rettede sig dog ikke efter Læger-
nes Forskrifter, men spiste, drak 
ug rag efter Behag. 

Del blev værre og værre, og 
man anbefalede ham at henvende 
s'g 111 Dr. Schweninger, der ogsaa 
siden blev hane Huslæge. 

Schweninger blev hentet og for-
hørte sig meget udførligt om Pa-
tientens tidligere Liv. Det irriterede 
BiSMR'CIC, der ydermere havde 
stærke Smerter, og han had sig fri-
taget for flere Spørgsmaal. 

•Saa maa De,' svarede Fchwe-
uinger, „aabenbart hellere henven-
de Dem til en Dyrlæge» 

Bismnick blev ganske fmbinftet 
over denne Grovhed. Men han blev 
samtidig imponeret. Og han tog 
Schweninger til Læge. 

Bør var ikke flere. 

For en Snes Aar siden døde den 
berlinske Dermatalog 1,09381*. 

En Patient søgte ham engang 
paa Grund at Haarsvind. Løssar 
gav ham urt Recept og had Pati-
enten at komme igen med visse 
Mellemrum. 

„Ja men jeg bor ikke i Berlin 
og kan ikke godt rejse sne ofre 
Il trind.° 

nNuvel, san send mig Deres 
Haat. Jeg skal da mikroskopisk 
undersøge det og meddele Dem 
del fornødne. 

Som sagt, saa gjort. 
Patienten sendte Huer og fik 

Syer. 
TilsIdst kom der imidlertid et 

Brev af følgende indhold: 
indlagt tillader jeg mig atter 

at sende nogle Haar. Men desvær-
re kan jeg ikke fortsætte dermed 
— det er de sidste, jeg har." 

Honorar. 
Den h:herske Læge Dupuytren 

havde opereret Baron Rothschild. 
Rammen sendte Lægen et stør-

re Pengebeløb, men fik hverken 
Tak eller Kvittering. 

Nogen Tid efter mødtes de I et 
Selskab, 

Bankiren, der mente, at have be-

I nIt rigeligt endda, spurgte: 
„N.te, De nar nok undret Dern 

over mit Honorar?' 
„la', svarede Lægen, der aaben-

bart mas trave været af en anden 
Mening „jeg troede ikke at en 
Rothschild betalte i Afdrag 

De rige og de fattige. 
Huhorer var det ikke Pierre Bre. 

termenus Sag al strides om. 
Nnnr man spurgte, hvad man 

var ham skyldig, plejede han at 
svare: 

.Som De synes. Det er hos mig 
sum i Kirken. Den Rige lægger I 
Barsen. hvad han vil, den billige, 
hvad han kan." 

Rothrchild havde det største Be-
svær med nt faa hum 1, 1 nt sende 
Rugning for Beharellieeen al ham 
og hans Familie. San n ibriede Ban-
kelen en Konto for Lægen og Ind 
efterhaanden Beløbene bogføre. 
Det blev med Renter en lille Ka-
pital. 

En Hypokondris!, der samtidig 
var en Smule panholdende, be-
handlede Bretemneau pen sin egen 
Mande. Da Manden bad crin W'g-
ning, svarede Lægen: 

„De skylder ikke noget Jeg In-
ger kun Penge tf Folk, der er 
syge." 

fligurivoluleo bpi Golf, 

Det] 31. August fy:dte Rigsadvo-
kat August OnlI 60 Aar. Han er 
født i Bergen, blev Student i ISø• 
benhavn, hvor han ansalles s ror 
Assistent i Poliiikarnmerer samte 
Aar, som hen tog sin jur etske Em-
bedseksernen. I 1902 var han Po-
litiinspektør i København, 11108 
Byfoged i Anthus,• 19111 Crvildt m-
urer i Københavns nordre Birk, 
hvorfra hen for si Per Aar siden 
avai carede til Rigsadvokntemhedet. 
Som kriminalistisk Forfatter har 
Goli sardel sig til deri mode ne 
Strafferetsskole, der i Forbrydelsen 
ser et sic all Favnomen. Han har 
ofte [read' i Skienken tor tidssva-
rende Reformer bande t Straffelov-
givningen og 1 Retsreglerne em 
nægte Børn og bart har stærkl frem-
hæver Nødvendigheden al en me-
todisk, maalbevidst Bekæmpelse 
af Kringnairleten. 	Han h Ir bl. a. 
været Medstifter af „Fameserslijtel-
pen'tig al .Dansk Klienn distfor-
ening." 

7(uad Bern-5-lirerne 
kan 6ruges til. 

—0 - 
Den ny Rockefellei-Bygning i 

Kishenhns n, som skal hvile paa lur 
10,000 Kr. afdankede 5 Ører! 

Under el Besøg I Den kgl. Mønt 
foruretter Møntdirektør Nielsen til 
„Qestsj. Folkehi.", at man hin nott 
Besvær med de endte lempelige. 
De er intet værd, og Problemet er 
blot, hvorledes num skal slippe al 
med dem uden for store Omkost-
ninger. De bliver trukket ud n! 
Skillemeirddyngen med en vældig  

støbe Granden til den ny Recke-
felter Bygning, bragte vi for 10,000 
Kr. gamle Jern-5-0rer derosmr. Na 
ligger de s krore end i Netional-
hankens Guldbokser. Men om Aar-
hundreder vil det sikkert sætte Ef-
terverdenens Arkæologer i Bevre-
gelee, liner De ser, at vi i vor Tid 
havde Rand til al rolle studen med 

Skillingerne. 

I Telefonen. 

Dagen var omtrent earell, cg vi 
belavede os paa at luldf.e Konto-
ret, da Telefonen kimede. 

— Hallo, sagde en Stemme, 
undskyld Ulejligheden, men der er 
el SprsigsmaaI, jeg gerne vil rette 
til Redaktionen. -- 

- Til Tjeneste. 
- Mit Navn er Søn risen — og 

jeg er i den sørgelige Besiddelse 
n1 en Ford -- 

- Hvorfor absolut sørgelig? 
— Jo, det er nemlig Sagen — 

ser De, er man først i Besiddelse 
al en senders er det en fysisk 
Umulighed al slippe af med den 
igen —Har De god Tid ? 

— Lad høre 
- All right. Ser De. For nogle 

Aar tilbage købte jeg en ny og 
god Ford, Jeg kørte i den — brug-
te den meget, men misbrugte den 
ikke. — San fornylig besluttede 
jeg mig til at sælge den og købe 
mig en ny og sætte den I Avisen. 

— Automobilet? 
— Annonce, forstanr De 
„God, brugt Ford til Salg, 200 

Kr. Nærmere Henvendelse osv." 
— Intet Svar. — Jeg forsøgte elle 
mulige Minder — jeg satte Prisen 
ned og snele to Annoncer lige un-
der hinanden — om en, der ko-
stede 500 Kr. og en anden (sam-
me Aergeng og I meget bedre 
Stand) til kun 200 Kr., det skulde 
være smart forslaar sig, — men 
ak 	Intet Resultat - 

Ja, vil De tro — jeg gik helt 
ned t11 50 Kr. - 	og saa avede- 
rede jeg for sidste Gang og skrev, 
at den, der vilde have Automobi-
let, kunde Ina den ,mod at betale 
delte Avertissement". - 

- Nan, sari slap De vel al med 
den ? — 

Nej. Da jeg havde ventet el Par 
Dage uden Resultat, blev jeg jo 
gal i FIrddet og tænkte : Væk skal 
den. Og saa averterede jeg igen : 
„God Ford kan faas gratis af den, 
der lager den. Jeg henstiller den 
part Hjørnet d den og den Gade 
Søndag Kl. 12." 

— Hvordan gik det sne? 
— J.t, del er netop, hvad jeg 

vilde fortælle Dem. Kl. 11,30 satte 
jeg sen Ford'en paa Hjørnet og 
tog linflideliet Afsked med den, 
gik san en lille Tur, ne ere4Time 
eller vandle jeg tilbage for at se, 
hvorledes det var ganer — og -- 
ja -- nu kommer det. 

San snart jeg 'ranede !Minut saa 
jeg, at der var vældigt Opløb. -
Aha, tænkte jeg, nit er der da ble-
vet Slagamaal om den. — Jeg gik 
nærmere — og hvad skildrer min 
Forbavselse: — Der stod tredive 
Fordblier uden Ejermænd! En 
Politibetjent stod og var aldeles 
rasende (tor der var kun fas Ml-
nutlers Parlieringstrist) --- og sera 
milene jeg jo indrømme, at det 
var mig, der havde foraarsaget Mi-
seren. — 

filidsliellme og Mader, 
Søndag den 5. September. 

Allinge Kl. 10. Skrift. 9,45 
Tein Missionshus Kl. 2. 

1 Tejn Missionshus Kl. 6. Fæl 
lesforhandlingsmede om Naadens 
Sæd og Naadens Høst. 

Onsdag den 8. Sept. Kl. 7,30 i 
Allinge -Kirke Missionær Willads 
Hansen fra Indien. 

Luth. Missionsforening 
Tejn Kl. 2,30, Allinge Kl. 5. 

C. Holm. 
Allinge Kl. 8. Festlig Sammen-

komst. 

Frelsens Hær, 
Allinge 

HØSTFESTEN paa Hammers-
hus udsættes til Fredag og Lørdag 
den 10. og 11. September. 

DEM, der staar i Skyld til af-
døde Smed P. Stange, Tein 
bedes venligst indbetale Be-

løbet til ANTON STANGE, Tein 
til førstkommende 1. November. 

NB. i ny Plov stier billig 
til Salg. 

Andrea Stange. 

En lille 

Springtyr 
og to Køer er til Salg 

Pellegaard, Rutsker. 
Jagt og Nøddeplukning aflyses 

Ible- og Brombrplukoiog 
er strengt forbudt paa min Grund 

Colberg, 
Offergaarci, Rø. 

Al Jagt, 
Nodde- og Brombærplukning for-
bydes paa min Grund. 

MI. Schou, illanintershus". 

Cigarpriserne 
er nedsatte! 

Stort Udvalg i tørre vellagrede 
Cigarer og Cerutter, 

Cigaretter, Shagtobakker I 
og groftskaarne Røgtobakker.. 

Allinge l.  Tit.  ges 
CP• k2k). .Carl; 

Bolsterbjerg. 
Den anri lire Hest. og Fyr-

vaerkerif eptt afholdes Send« 
den 5. September. 

Støt Haven med et Beset 
Ærh. Jul. Rammen.  

Undervisning 
i Klaver- og Harmonium tilbyde.; 

Agnes Jespersen, 
Rø Pigestegaerd. 

Tlf. Ro 13. 

4-5 Pers. lukket 

Vheivrotet 
udlejes, Billige Priser. 

John. Pedersen. 
Auto Vognmand 	Tlf lin Sta v 

••••••••••••••: • 
2iografen. 

Sendaq dan 5. September Kl. 8 

rors Penge 
Smuk Nutidsfilm i 6 Akter med 

Claude Gillingwater. Ameri- 
kas Frederik Jensen i 

Hovedrollen. 

For mange Kvinder. 
Morsom Farce i I Akt 

•  
411411~•••••••ffill 

yin lIdervisning 
i Haandarbeide begynder at-
ter fra 15. Sept. 

Nærmere Oplysning: Tlf. 132. 
Miarie Petersen. 

Nørregade, Allinge, 

[ener 
modtages i Sprog. 

Hold eller Ene-Timer. 
Fru Ebba Joonsen. 

Allinge Præstegaard. 

ED Kvie fif horlialiell 
Eventuelle Oplysninger bedes 

sendt til. 
Riis, Koliergaard. 

Olsker 
Skydeselskab. 
Den aarlige Pratudeskydning 

afholdes ved Tein Lørdag den 4 
ds. Efternid. Kl. 1. 

Hollityrel%en. 

Bs hipeavis-foreuill11 
afholder den ordinære General-
forsamling den 10. September 
Ffterrint. Kl. 6. 

Sædvanlig Dagsorden. 
Samtidig modtages Tilbud paa 

Opstaldning af Foreningens Orner 

Bestyrelsen. 

Ung Pige, 
kan snarest fan Plads paa 

Klemens sondre Skole. 

Grise 
(4 Uger) samt en mindre Tyr er 
til Salg paa 

Rnileganrd, kierneuu. 

Øltræer 
De ærede Landboere bedes hur-

tigst returnere tomme Oltræer. 
Brygger ki Salmon. 

- 	Allinge. 

Averter i Nordbornhointerent! 

—0 — 
Foreningen „Bornholm" 

trænger til flere Medlemmer. 
Vi synes at Foreningen, hvis 

Formant forudsættes man kendt el 
der ikke behøves nærmere Forkla-
ring, bør støttes i enhver Hense-
ende. 

Den nye Formand i Allinge-Sand. 
4 vig Afdeling Prmll. KOEFOED vil 
e sikkert kaste sig over en Messe 

nye Opgave' af almen Interesse. 
Men hertil behøves Penge, og 

near alle er med og yder deres 
1 Bidrag hver især, kan ilet vel og-

man blive til noget. 
Vi henviser ill armt/rivende Aver-

tissement og hnaber der bliver stor 
Tilslutning. Efter Foredraget bliver 
der ved Keffebordel Lejriehed til 
;d drøfte Foreningens Tarv. Nye 
Ideer dels id at skade Penge og 
dels til at Muge dem modtages 
med Tak. 

Mod ;tikarl pen Strandhotellet I 
Dag Fredag og meld Dem ind i 
f.-meningen, hyle De ikke er det 

Pordeterb 



Danmarks populæreste 
Symaskine? 

Forhandler: 

etrisktg 

&port 
øi 

slanke Flasker:g:.-= 

rf25-L11511t:Gj  

m. Gu/d-fik • 

.97)y/der eL 
fi,_;IdceMeZ, 

g3ord. 

377 e .Funcfl. 
Tlf. 39. 

Der findes «n GRITZNER 
for ethvert Behov. 

Bilkørsel, 
Latir isg Personkorset med 
en 12 Personers 111111 

Klemens n. 7 y 
AntonKotoed. 

8-9 Pers. Luksusbil 
udlejes. H. Marsker. 

Bestillinger modtages 
Tlf. Allinge 120. 

Stribet Bolster, dobbelt bredt 
	

3,25 
Rødt Nankin 
	

2,45 
Dobbelt bredt Satinbolster 

	
4,25 

God Fjer 	 pr. kg, 3,50 
Ekstra god Fjer 	 4,00 
Ekstra lin Fjer 
	

6,00 

Dyner. købt hos os, syes og stoppes gratis I 

l'ati(Ms17tis 

Extra Tilbud. 
Et lille Parti fikse, tærnede Kjole,  

stoffer hi1eigeS saa længe Lager haves for kun 
1 Kr. 50 øre pr. m. 

2/Zork%net'  f?aluMsbus 

Lastkørsel 
udføres billigt 

V. Sørensen. 
rir. Allinge 80. 

    

  

Sinbtkrcl 

    

 

Urmager ag Guldsmed 
Allinge. 	Tit. 93. 

 

    

    

XavemeNer. 
TIL n 13 — Klemensker — Tlf. n 13 

Klemensker Murrer'. 

En",,,br ugt, lille 

Mwsin-hdelovn 
ønskes til Købs 

r. L. H01111, Allinge 

:± C.  
°'.. ..- u■ 4 	 o *.- 

.2. 9,5. 	 c Op 	.v5e 
eiskud N'1" 

ai 

Kakkelovne Komfumr Kaminer  
Bese venligst vort store Lager og hør vore Priser. 

Vi har nedsat Priserne kolosalt paa sort og"emailleret Støbegods. 

Forhandling af følgende førende Fabrikata: 

% Bornholms Maskinfabrik. 	% AnkerzHeegaard. 	% L.Lange & Co. 

Ailioge   produkliorroluiilo 

Til Damptærskning anbefales:  
Maskinolie, 

Dampcylinderolie, 
Remme, 

Remsamlere, 
Remvoks, 

Koncistensfedt. 
Alt til billigste Priser .  

(N11 inde Stofoninf- 	q'robtiftlforrettiittii 

[(dige Dampkul lil Offiggskiliq 
tilbydes fra Lager til billigste Priser. 

?tilflugt itoluniat: ag $robuttforretning. 

Pandeplader, Polikelplailer og Tilbehør 
af prima engelsk Kvalitet leverer vi stadig paa særdeles 
gode Vilkaar og Betingelser. 

Vi har fremdeles rigtig gode, skarpkantede Ud-
skudsbrædder i alle Længder 

Læder-, Icopal- og Sand-Tagpap 
i de bedste Sorter, og Priserne er nu meget rimelige i 

Nordlandets Handelshus. 

Allinge Tricotage- og 
BeKleednings-Magasin. 

Hvor kuber man bedst og billigst sine Beklædningsgen- 
stande, naar man f Eks skal have en Klædning eller 

Overfrakke. Stortrøje, Motorjakke, Regnfrakke, 
Konfirmationsklædning eller Hatte, Huer, 

Kasketter, Manchetskjorter, Seler 
og lige meget hvad? 

Det gør man hos Jens Hansen 
Der er det største 

Udvalg og de billigste Priser! 
Og hvor skal man gaa .hen og købe 

Dynetøj, naar man vil være sikker paa at 
det er fjertæt. og ligeledes Fjer og Lagenlærred, 

Tri4..ntage og Garn eller andre Varer til den billigste 
Pris og blive retledet med, hvad man bedst er tjent med ? 

Naturligvis til Jens Hansen!  

Foreningen „Bornholm" 
afholder en Sammenkornet paa ,Strandhotellet" 

FREDAG den 3. Sept. Kl. 7,30. 
Foredrag af Kredsformanden. Derefter fælles Kaffebord a 50 øre. 

Nye Medlemmer optages. Kontingent 0,25 0,50 1,00 2,00 5,00 Kr. au!. 
C. F. Koefoed, Kredsformand. 

Xob £eres Jengetøj hos os! 
Vi har kun de bedste Kvaliteter til rimelige 

Priser, og vi garanterer eaavel for Farveægthed som 
Fjertæthed for alle vore Varer. 
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• • 
• er fin, frisk og velsmagende og giver 

Blaa Jakker,-  alle Størrelser 
	

5,00 

	

do. Benklæder 
	

4.85 
Stærke Overalls 
	

5,85 
Ægte, gule Jakker 
	

8,50 
Hvide 	do 
	

7,50 
Hvide Benklæder 
	

5,75 

Alle Sorlei' kro kimer al ny liosi 
Itobes og betales med højeste Dagspris 

Bestillinger over gode sortsrene Sorter Hvede, 
Rug, Vinterærter og Vintervikker til 
Saasæd i Efteraaret udbedes 

Nordlandets Handelshus. 

Alle Slags Syltesukker 
af bedste Kvalitet sælges meget billigt. Ægte Rør-
sukker og stødt Melis i halve Sække 
til laveste Notering. 

Nordlandets Handelshus 

Nordlandets Handelsbus, 

	• 
Bordelms Spare- & liaankasses 

Afdeling i Allinge 6-=9"---- 
Kontortid ; 9-12 og 2-4. 

Renten af Indskud er paft: 
3 Mannedera Opnlgelre 	 4,5 pCt p. 	a. 
Almindelige Sparekassevilkaar 4 	. : 
Folio 	 2 . E 

i Forsergeheenradellngen 	3.6 • 	- 
hvortil Præmie, hidtil 2,4 pCt. 

IDrik 

r, 

' 
rg% 

GarIsberg 
Bruggerrne 

Erindringsliste 

Borgmesterktintoret 2--4 Eftm.  

Dampskibsexpi•ditionen, aaben ved Ski- 
benes Ankomst og Afgang Tirsdag 
og Fredag Efterm., ',Mandag og 
Torsdag Form. 

Distriktslægen 8-9 og 2-3, 
FolkebogsamIngen (Borgerskolen 1. Sal 

Læsestuen ; Søgnedage fra 5-9 Eftm .  
Udlaan Mandag og Fredag 7-8, 

saml Tirsdag 3-4. 
Hjælpekassen Form. Arb. Wald, Larsen 

Kasserer Stil. Klaus Svendsen, Smith.. 
Jernbanest. er mitten for Gods 8-12,2-6 
Klemens Jernbanestation dø. 
r. &mile rkontoret 10 i1 og 2 -4. 

none- rt Diskontobanken 2 - 4 Eftm. 
rastkontoret: Søgnedage 9-12 og 2-6 
Lanifinavien-Amerikalinien: 

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

Branddirektøren do .  
Statsanstalten for Livsforsikring ved 
Stationforst. Kolned Kontortid 1-4Ent 

, Telegrafstationen 9-12 og 2-6 
Toldkamret 8- 12 Form, 2-5 Efterm. 

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

FINESTE DANSIL PABRIIKAT 

Ved De, 
at vi sælger Arbejdstøj til de billigste Priser! 

Køreplan. 
Rødne-Allinge 

Jernbat.e. 

Seguedge. 
Ilionite-Saffidvtg 

Gyldig 16. Maj til 15. September 
"I- 	• 

RenneH. 5,00 1,30 4,20 7,15 9,30 
Nyker 	8,17 1,50 4,37 7,32 9,47 
Klemens 8,30 2,05 4,50 7,45 9,59 
Re 	8.46 2,21 5,06 8,0110,13 
Humledal 8,54 2,29 5,14 8,1010,21 
Tejn 	9,00 2,36 5,20 8,1 610,27 
Allinge 	9,12 2,48 5,32 8,2710,37 
Sandvig 9,20 2,55 5,40 8,3510,45 

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

-1-j løber ikke Mandag og Tørsdag. 
fra 28. Juni til 30. August. 

Mtnn v 1g -11i.vm ri re 

1 
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 
Humlebi 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 H 7,55 10,25 2,33 6,45 9,40 

`) løber kun Onsdag og Lørdag 
fra 30 Jun: 1:1 28. August. 

t) løber ikke Gasdag og Lørda,; 
Ira 30. Juni til 28. Arwisr. 

Søn- og Helligdage, 
Ronne-tinndvig  

Rønne' H. 	8,00 1,15 4,10 7,15 
Nyker 	8,1.6 1,31 4,26 7,31 
Klemensker 8,28 1,43 4,37 7,43 
Rw 
	

8,43 1,58 4,51 7,58 
Humleda 1 	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 

Sandvig 
Allinge 
Tein 
Humledal 
Rø 
Klemens 
Nyker 
Rønne 

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 

535 8,50 
541 8,57 
5,50 9,06 
5,55 9,11 
6.06 9,22 
6,22 9,38 
6,32 9,50 
6,50 10,10 

SPORTSVAND 
NY FORFRISKENDE 
SOMMEPDRIK 

Alle Mennesker, 
om hatvorled 

Bonholms Vegetabil Norvirmo   åf 

fremstilles, behandles og opbevares, vil ganske uvil-

kaarligt forlange dette højflne Produkt til sine Maal-

tider. - Ale Forretninger i Allinge-Sandvig sælger 

Bornholms Vegetabil Margarine. 

Vort store Lager al alle kolimadsvarer 
er nedsat i Forhold til 

det nye Pristal, 
og derfor kan der altid handles med stor Fordel i 

Nordlandets Handelshus 

Ny Klipfisk 
af allerfineste Kvalitet er hjemkommen og tilbydes til me-
get ned ,;at Pris 

P'oto)tiat & 13robliftforretning 

Ny Spegesild 
er paa Lager og tilbydes til billigste Pris. 

Rytmik!,  eg $robuttforretning. 

Pr, knuste engelske Gaskokes 
er hjemkommen og tilbydes fra Lager. 

's)tilinge Roloilial,  og 4.roburtforretiting 

De heri* Nualileter i Arheids18j. 
Mine gode bekendte amerikanske Overalls og Jakker i alle Storr. 

baade til voksne og Bern fra 4,00-575. Prima btaa Molskindsben -
klæder eg mange andre forskellige Arbejdsbenklæder, Trøjer, Blu-

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

Bern. Alt i mægtigt Udvalg til smaa Priser. 

Jens Hansen. 

Til Syltning 
Syltekr ukker og Sylteglas, 

Henkogningsglas og Geleglas. 
Stort Udvalg i alle Størrelser til billige Priser 

Allinge Kolonial- & Produktforretning. 

Kunstgødning 
er paa Lager og vi ekspederer herefter: 

superfosfat og 37 
til de nye, lave Priser. Flere Bestillinger udbedes. 

Beder om Bestillinger af; 

Nørre Flodals fillimalede Godllingskridi 
til Levering i September og Oktober .Maaned .  

Nordlandets Handelshus. 

Aalborg Vernent i åcekke 
(friskbrændt) er lige oplosset og ekspederes fra Lager til 

laveste Dagspris. Ved større Kob gives ekstra Rabat 

Nordlandets Handelshus. 

Vi har endnu rigeligt Lager af de store 

engelske Derhyshire Ovnkul 
harpede dO. Nøddekul og Brun-
kuls-Briketter af bedste Sort, samt knuste 
LOndon Koks, som er særlig kraftige. 

Priserne rimelige og billigst ved kontant Kob i 

Nordlandets Handelshus. 

Store, rene, meget kraftige 

Dampkul 
til Tærskningen ekspederes fra Lager. 

I Løbet af fag Dage venter vi Ladning med store 
tyske Borsig Kul, som er fortrinlige som 
Dampkul og til Kakkelovnene, samt 
prima knuste Berliner-Gaskoks. 

Bestillinger til Levering fra lossende Skib udhedes snarest. 

le sædvanlige gode firuolds-Orikolk 
ventes til Losning i Løbet af September Nlaaned. 

Nordlandets Håndelshus. 


