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Udgivet af et Intsreamentaknb. 
Anwvoirmhnvenile: Otto Bornilzkn. 

Telefon 74. 
Trykt I Allinge Bogtrykkeri. 

„Nord-Bornholms Ugeblad' 
trykkes I et Antal af mindst 1600 Exempl, 
eg forundes gennem Postrasenet I Allinge. 
Sandelg, Olsker, Paisker, R. og Kkeunsker, 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
har den diete Udbredelse I Nordre Herred 
bliver last 1 ethvert Hfem og egner sig der. 
for bedst tit Avertering. 

,Nord-Bornholms Ugeblad« 
optager gerne Bekendtgarelser af enhver Art 
eaasom Keb, Salg, Foreningsmeddelelser, 
Efter- eller Aflysninger, Auktioner tic. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
udgoar hver Fredag, kan bestilles paa alle 
Postkontorer samt paa Bladets Kontor og 
kaster 1 Kr, halvaarlig. 

Jagten. 

Det larmer i Hegn og i Skov 
og i Krat 

og Bøssernes Ildskær 
blandt Sivene gløder, 

og saarede, skamskudte 
Skabninger bløde, 

for Menneskehaand i den disede Nal. 

Oh Menneske, Skaber, 
din Vilje skal ske, 

du raader for Lynets 
knitrende Flamme, 

den ringeste Skabning 
kan Bandstragen ramme 

blandt Sommerens Løv 
og i Vinterens Sne. 

Der bygger en Vildfugl 
i Ager og Eng, 

den ribber, sit Bryst for Dun 
ti] sin Rede, 

og Ungerne pipper og pylrer dernede. 
. . en Dag bli'r den dræbt 

al en tankeløs Dreng. 

Jeg saa det idag: en Vibe paa Flugt, 
da hørte jeg Bøsserne 

knitre og knalde, 
med kvæstede Vinger 

saa' jeg den falde, 
saa bravt havde Jægerne 

Basserne brugt. 

Aah, jo det var b r a v I; 
men er Bravheden Alt ? 

J e g husker vor Angst 
og vor Sorg og vor Srnærte, 

da Døden slukkede hastigt en Kærte, 
den Dag, 
da Menneskeflyveren faldt. 

Aage H—nn. 

Fra Allinge til Sandvig, 

ude i Mørket man jeg treve lige i 

det, føler det stænke op om Benene 
paa mig, men man finde mig i det 

uundgnaelige. 
Det er nu ogsan lige meget nied 

Stormen, for jeg elsker Storm, jeg 

holder al al føle dette friske, ren-

sende Sus omkring mig, og Pløret, 

Herregud, det er hare et Par tilmud-
rede Støvler (morgen. 

For urin Skyld kan det hyle ses 

meget det vil I de høje Træer ved 

Vejen, det skriger og klager hjælpe-

løst i de piskende Grene, men jeg 

ler bare til del ; hold ud, hold ud, 

del er jo det, der bliver Sommer 
engang. 

Eller Vinden kran emme hvislende 

og raslende i de tørre Stran og Bu-

ske, saa det lyder som mangfoldige 

listende Fødder, og Munde, der be-

standig hvisker H-y-s-H-y-s — del 
ænser jeg næsten ikke. Der lister 

en Kat over Vejen, sort er den med 

hvidt Bryst, den smyger sig afsted 

og ryster Poten for hver Gang, den 
trækker den op af Sølet. Jeg kalder 

sagte paa den, og den kommer til 

mig, strygende sig op ad mig kæ-

lent og klagende. 

Et Sled farer der en gøende. Kø-
ter ud i Benene pas mig, men den 

lader sig hurtigt berolige al urin 

uanfægtede Gang, og lister inden-

for sin Laage igen, klar over, at 

det er umuligt at Ina et Skænds-

mani i Gang paa den Kant. 

Og jeg gaar roligt videre over 

den sorte Vej, tryg og nynnende, 

snart langt borte i mine egne Tan-

ker, og snart lydhør paa Vagt over-

for de mange utrolige Lyde, smulen 

en Stormnatten kan finde paa. 

Men stadig tryg og nynnende. 

Saa vokser der pludselig en Skik-

kelse frem forude paa Vejen, høj 

og sort, sortere end alt andet om-

kring, der bare er grant imod den; 

det er Ingen Kat, nej, nej. Det er 
ikke en arrigt snerrende Hund, det 

er ikke el stormpisket Træ, eller 
en al de hylende Stormaander, der 

har samlet sig en Dragt af Jordens 
Sløv, og er blevet levende for mine 

Øjne. 

Nej, nej, det er intet al alt det. 

Det er heller ikke et af Nattens 

sædvanlige Spøgelser — pyt om saa 

var — Spøgelser forsvinder uden at 

volde den ringeste Fortræd, bare 

man tager dem fornuftigt, de svin-

der bort som Skygger over et Ha-

vegærde, eller flyder ud over Pløje-

markens barske, furede Ansigt, bare 

med et lille vemodigt Suk. 
Er del da et eller andel vildt Dyr, 

el kedlystent Uhyre, heller ikke, 
det behøvede jeg da ikke al gas i 

Møde, men kunde med det samme 

forsøge Flugt, og desuden pas devue 
Vej er jeg sikker for saadaut el. • 

Nej, del er ikke det, det er noget 
langt rædselsfuldere, det man det 
da være, siden min Tryghed forsvin-

der, og urin Sang holder op. Det 

rum det da være, naar jeg knytter 
mine Hænder, den ene i Lommen, 
den anden i Muffen, knytter dem, 

saa jeg ved, de er helt hvide over 

Knoerne. Og jeg forandrer min Onng.  

jeg gaar som paa Fjedre, som om 

jeg skulde sætte i Løb ined et Se-

kunds Varsel — jeg rømmer mig 
for al rense min Hals, ligesom for 

at prøve, om jeg kan fas et Skrig 

frem, !maler Afstanden Ira mig til 

det nærmeste Hus — men der er 
mørkt, kan jeg naa det næste, hvor 

der er Lys — og hvor er Laagen ? 

Nej, jeg naar del ikke, jeg maa 
passere Skikkelsen ved Gavlen al 

det mørke Hus, der hvor mine Skrig 

ikke vil kunne høres, og hvor jeg 
ikke kan se Lnagen i Mørket, hvis 

del blev nødvendigt at flygte — -

og saa er jeg forbi, men dermed 

er Faren Ikke borte. det værste er 
tilbage — tre Gange vender jeg mig 

om — er det ikke listende Skridt 
bag mig? — Nej Gudskelov — Skik-
kelsen fortsætter roligt, nu bøjer 

den oin Hjørnet af Vejen rimede. 
Jeg amider lettet, min Tryghed 

vender tilbage, jeg synger igen og 

tater fortrolig( med alle Nattens 

skyggeløse Væsner. 
Indtil en ny Skikkelse dukker 

frem paa Vejen, og min Angst be-

gynder forfra. 

Jeg har gaaet gennem store, en-

somme Skove, jeg har hørt de sæ-

reste Lyde ved Nattetid, naar en 

Ran fo'r op af et Krat og stak af-

sted gennem Tykningen lige ved 
mig, sne der blev el Virvar at vang-
Ilende Fugle, der sendte sine Skænd 

og Skrig efter den. Jeg har set Hug-

ormen løfte sit Hoved over min Fod 

med spillende Tunge, parat til Hug. 

Jeg springer til Side, og Dyret for-

svinder hvislende gennem Græsset. 

Mil  Hjerte banker ikke hurtigere 

for del. 
.leg har klatret om paa Fjelde i 

Dagevis, alene og frygtløs, min Fod 
er gledet ved Randen af en Afgrund, 

og jeg har set ned i den uden Ræd-

sel, har hørt en Fos rasende og 

vild bryde sig Vej pas Bunden al 

Kløften, hvor mit Legemes ukende-

lige Masse vilde overskylles af dens 

hvide, kogende Brus, om jeg styr-

k:Jo ned. 

Og jeg følte kun en sær Rislen 

over min Ryg ved Tanken. 

Jeg har roet en Baad i Mørke 

under stiv Blæst, mens ~det sprøj-

tede mig i Ansigtet, og jeg kunde 

ikke se Land i Timevis, ment uden 

el Øjebliks Tvivl om, al jeg dog 

vilde naa ind uden Skade. 

Men naar jeg gear ha Allinge til 

Sandvig — eller ad hvilken soul 

helst mørk Vej I Nærheden af Bo-

liger, og jeg møder. en soul Skik-

kelse, der ligesom jeg, bøjer sig 
for Stormen og springer for Vand-
pytterne — som jeg rine a gin forbi, 

tæl forbi, fordi Vejen er smal og 
fordr — del er et Menneske. 

Da knytter jeg Hænderne, og Ang-
sten sidder som en Klump i Halsen 

paa mig — thi All i Verden har i 
Lys og mørke sit kendte Ansigt, 
som man viger for eller drager til 

sig. 
Mern Mennesket kender man al-

' drig. 
. 	 T. K. 

1 

Undergang. 
Vanskabt vælter sig 

den tykke, runkne 
Tudse over Grottens Rande muldne, 
hvor de sure Løvlag fugtigt bulne 
mellem Kørvelskærene 

sammensunkne. 
Over Slænglers ranglede Skeletter 
glider Sneglen tnageagtig klam, 
fedmesvullen bag sin Silkeham 
myldrer Svampen frem i blege Pletter. 

Blomsterne, de mange friske, unge 
Kroner med de Pojelsbløde Hinder, 
— alle dør de nu, — 

hver Farve svinder 
under Muggens gustne Paddetunge. 
For en Stime lyssky Stryllegrester 
breder Efternaret Disk og Dug, 
— hørligt næsten er del griske Sug 
gennem Urters solbefrengle Rester. 

Regnen siver, Tangens fine Flitter 
dugger over Sumpens kneble Leje, 
bølger blødt om Markens klæge Veje, 
hvor jeg gaar og drømmer 

mørk og bitter. 
Skørt al Ælde 

slæber som paa Krykker 
vissent Løv sig ad den vaade Jord, 
hvor jeg træder, sukker i mit Spor 
luller unge Haat), som gik i Stykker. 

Hugo Inalthiessen. 

En Bech-Olsen-Film. 
Moderne Drama i 7 Afdelinger. 

Bech-Olsen hører som bekendt til 
Nationens Helte. Kun han, Kong 
Christian, Tordenskjold og Dagmar 
Heinenumn har opnaaet at »komme 
paa Tændstikæsker" — den største 
Folkehyldest, der kan overgaa en 
dansk Mand. At blive dekoreret med 
.nogle Stykker emailteret 	(saa- 
ledes som Kapt. Liliken kaldte Stor-
korsene) er for intet at regne mod 
at komme paa Tændstikæsker. Bech-
Olsen ser derfor med en vis Over-
legenhed paa Tilværelsen og morer 
sig over de smaa Rejseoplevelser, 
der falder af. Her er en af dem, 
han fornylig oplevede i Nykøbing 
F., en hel lille Film. Han har selv 
fortalt den til „Lolland-Falsters Fol-
ketidende", der gengiver den sante-
des : 

1. Afdeling: 

~Forretningsfører fik i Forgaars 
Forespørgskl fra en Arbejdsformand 
I Nykøbing om, hvorvidt vi skulde 
bruge Folk, nem Teltet skulde rej-
ses. 

— Ja, 6 Mand, svarede Forret-
ningsføreren. Hvad skal de ha' i 
Timen? 

— I Kr. 50 Øre lød Svaret. 
— Godt — kont saa med 6 Mand. 

2. Afdeling (Dagen derpaa); 
Cirkus ankommer til Nykøbing. 

Paa Cirkuspladsen Maar ikke 6 Mand, 
men 20. Jeg opdager snart, at de 
stiar for al passe paa hinanden, for 
at ingen skal gas i Arbejde for den 
akkorderede Løn: I Kr. 50 Øre pr. 
Time. 

— Ska' vi saa 	fat ? siger For- 
retningsføreren — hvor er de 6 Mand? 

— Her gaar lungen i Arbejde for 
en Krone og hartres, lyder Svaret. 

— Hvor meget vil I saa ha'? spør-
ger Forretningsføreren. 

— 2 Kr., lyder Svaret. 
— Gi' dem de 2 Kr. og ind os 

'romine I Gang, sagde jeg . . 

3. Afdeling (10 Minutter senere). 

Der arbejdes fremdeles ikke. Jeg 

Blamer Forretningsføreren, hvad der 
I111 er i Vejen. 

— De vil ha' 2 Kr, 50 øre, lyder 
Svaret. 

— Gi' dem det, svaret jeg — og 
lad os komme I Gang. 

4. Afdeling (5 Minutter eller): 
Arbejderne slant tremettela med 

Hænderne  I  Lommen. 
— Hør, hvad er Meningen, siger 

jeg til Forrelninestøreren. 
— Ja, nu lorteuger de 3 Kr., ly-

der Svoret. 

 em del — og lad os saa 
— tage fat. 

5. Afdeling (10 Minutter er gattet): 
Stadig ikke en Haand, der rører 

sig. Direktøren bliver vred. 
— Hør — ran vil jeg ha' Besked 

-- hun vi rejst Telt eller ikke? Fo-
ArefstelinItingeu skat begynde Kl. 8 I 

— Nu forlanger de 3 Kr. 50 Gire, 
Hr. Direktør. 

- 01" dem det — og lag saa 
fat . . . 

6. Afdeling (ligner Kommune• 
Hospitalets). 

Ved Udsigten til 3 Kr. 50 øre 
pr. Time styrter alle 20 Arbejdere 
ind over Pladsen. 

— Hov — det gjaldt kun 6 Mand 
— jeg udvider til 8 pas Grund ef 
den fremrykkede Tid — men Ikke 
flere. 

Direktøren gaar til Frokost. 
Et øjeblik efter vildt Haandge-

mæng paa Pladsen. Blodet flyder. 
Skæg rykkes al. Artisterne er tor 
en Gangs Skyld Tilskuere til et apærn. 
derade Akrobatnumerl Arbejderne 
kan ikke blive enige om, hvem af 
dem, der skal have Tjansen til 3 
Kr. 50 Øre pr. Time. Ergo maa 
nogle gøres konkurrenceudygtige. 
Flere ser ellerhaanden ud lige fif 
Socialems Rubrik ,Arbejderrisiko'. 

7. Afdeling (1 Time senere): 
Slaget er forbi. Valpladsen ryddet. 

Direktøren kommer tilbage fra Fro-
kosten. Der arbejdes fremdeles ikke. 
Arbejderne har vedtaget følgende 
Resolution: .Naar vi ikke kan blive 
enige om, hvem der skal arbejde, 
arbejder ingen af os' . . . 

- Saa kan jeg s'gu ta' fat selv, 
siger Bech. Nu har man da Froko-
sten at stad imod med. 

Og Bech kaster Flippen ogJaquet-
i Græsset, hvorefter han (Bang I 
Bang!) giver sig til at ramme Pæle 
ned. Da Arbejderne har set, at Bech 
er ved at nappe hele Tjanser: selv, 
er der alligevel 8, der bliver enige 
om at tage en Tørn med. 

Hvorefter der arbejdes for fuld 
Damp med det Resultat, at Teltet 
blev rejst, til Forestillingen skulde 
begynde. 

Tæppe. 
 

Filmen er dermed til Ende —og 
Bech-Olsen ler, saa Stolen under 
ham knager i Sammenfejningerne. 

— „Wenn jemand eine Reise !hul, 
oplever man immervæk noget nyt', 
citerer han. Bech-Olsen kender nem-
lig ogsaa sine Klassikere. 

Løvfald. 
Saft døde den Sommer 
saa bortsvandt dens Lyst - 
nu nager kun Vetood 
det længtende Bryst. 
For sent fik det kende 
den Glæde det ned 
mens Sommeren smilte 
— for nu er den død. 

Saa døde den Sommer, 
snu sejred den Høst ; 

—0— 

Jeg gaar ud i en piskende Storm, 
der kommer inde fra Laudet, hær-

gende og hujende, som et hylende 

Aandekor, der flyver imod mig, væl-

ter sig over mig fra Siden, eller 
springer i Ryggen pas mig, saa 
jeg flyver afsted ned ad Bakken, 

danser saa i Ring omkring mig og 

river i mig, saa jeg paa een Gang 
maa holde paa Hal,-Krave og Mulle 
og Kjole, 

Vejen er sort, mærkværdigt sort 
Iaften, del Jager med tætte, mørke 
Skymasser under Himlen — der er 

Ingen Lygter langs Vejen, kun fra 
et eller andet enligt Hus, ligger der 

er] lang, tynd Lysstribe rad over den 

sølede Vej — ug kun der springer , 

jeg over Vandpytter og Lerælte, 
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kraver og Muffer 
i stort Udvalg 

J. P. Sommer. 

Konfirmand-Udsty 
Diekjoler, 

cAlatrosdralster, 
J- ffoletøjer, 

J-Ckecleoarer, 
j'igetilstre, 
Stortrojefr, 

Unclerbekhr 

Alt i prima Kvalitet 
til billige Priser. 

nu klinger kun Leernes 
skærende Røst. 
Deri døde. deri Længsel 
sort Sommeteir gav: 
nu melder sig Hesten 
vi mærker dens Krav. 

Nu melder os Stormen 
om standende Dyst -
det bruser i Skoven, 
hvor før var saa tyst. 
Nu segner for Høsten 
hvad ikke kan start -
nu prøver den Grunden 
vi byggede paa. 

Nu melder sig Livet -
vi mærker dets Krav. 
Nu rejses der Bauta 
paa Sommerens Grav. 
Hvad vaklende knejste 
maa styrte i Grus. 
Kun 	gaar frelst 
gennem H osistormens Brus. 

— Nu kommer den, Høsten 
med Leernes Klang, 
og Bølgerne svulmer 
med Tidernes Gang. 
Hvad sygt er mart synke, 
maa sænkes i Grav - 
Kun vi ejer Livet, 
som kender dels Krav. 

Trouv& 

Museumsinspektør 

Peder Hauberg 
der i Mandags fyldte 75 Aar, kan 

se tilbage paa en overordentlig ind-

holdsrig og omfattende Virksomhed. 

Som sædvanlig holdt han Fødsels-

dag ovre paa sit kære Bornholm, 
hvor han rask og rørig leder sine 

store Restaureringsarbejder. 

I sine yngre Dage — som ung 

Student — vaklede Hauberg i Følge 

„Dg. Nyh.• mellem Kunsten og Vi-
denskaben, og it a 1873 til 1876 ud-

stillede han paa Charlottenborg Ma-

lerier, der især forherligede Klippe-
øens Naturskønheder. Samtidig var 

han en Ivrig Samlernatur med et 

sikkert Blik for Bøger, Kunstværker 
og — navnlig — Mønter. Part dette 
Omrande skabte han den største 

nuværende Privatsamling af Mønter 
fra dansk Middelalder. Fra 1877 
var Hauberg Indehaver af en Bog-

og Kunsthandel, indtil han 1885 
modtog Ansættelse som Assistent 

ved den kongelige Mønt- og Me-
dalliesamling, hvor lian 1887 blev 

Inspektør og 1898 Bestyrer. 

Danmarks middelalderlige Mønt-

forhold var tidligere el ret uopdyr-

ket Felt, mon her tog Hauberg nu 
fat, og i en Række grundlæggende 

Arbejder, der fra 1884 til 1906 of-

fentliggjordes, dels i Aarbøger for 

nordisk Oldkyndighed og Historie, 
dels i Videnskabernes Selskabs Skrif-

ter, skabte han en dansk Mønthisto-

rie af blivende Betydning. 

Men paa mange andre Omraader 

toges Haubergs store Arbejdsevne 

og mangesidige Interesser i Tjene-

ste. Fra 1887 til 1898 var Hauberg 
Inspektør.  .ved Folkemuseet, fra 1891 

til 1915 ved Thorvaldsens Museum 
og fra 1892 tillige ved Nationalmu-

seets anden Afdeling. 1 denne sid-
ste Egenskab paabegyndte Hauberg 
store Udgravnings- og Restaurerings-

arbejder af Lilleborg, den gamle 
Kongeborg i Almindingen paa Born-
holm, som blev ødelagt 1259, og 
af Hammershus, i Mldddelalderen 

Ærkebiskoppernes faste Borg, som 
først i det attende Aarhundrede faldt 
i Ruiner. 

Bornholm var jo som ovenfor be-
rørt Haubergs Ungdomskærlighed. 
1879 udgav han „Bornholm, Bille-
der og Tekst", en fortrinlig lille 
Haandbog, der har oplevet adskilli-
ge Oplag. 1 en Aarrække har Han 

barg været Næstformand for „Natio-
nalforeningen Bornholm". 

Sommer efter Sommer er Hauberg 
vendt tilbage til sine omfattende Re-
staureringsarbejder herovre, Arbej-
der, der kræver en nænsom Haend, 

I 
lige Arkitekturs Ejendommeligheder 
et skarpt Blik for den middelalder- 

og del mest indgaaende Kendskab 
til Bygningernes Historie. Samtidig 
med disse rent praktiske Arbejder 
for Ruinernes Bevarelse mod Vejr-

ligets og Tidens ødelæggelser har 
Hauberg foretaget dybtgaiende Ar-
kivstudier, hvis Resultater forhaabent-
lig i en ikke fjern Fremtid vil fore-
ligge i el historisk Værk om den 
gamle ærkehiskoppelige og konge-
rige Borg, Danmarks mægtigste og 

skønneste Borgruin. 
Marine der forundes Inspektør 

Hauberg endnu nogle frugtbringen-

de Arbejdsaar til at kunne fuldende 
sine Arbejder, inden han trækker 

sig tilbage til et velfortjent Otium. 

Allinge-Sandvig 
Foredragsforening. 

Fredag den 3. Oktober Kl. 61 /,, 

Foredrag paa TekniskSkole 
i Allinge af Marinemaleren 
Coneheron-Aamot om Norge 
i Nutiden ledsaget al 60 Lysbilleder. 

Medlemmer 25, Ikke-Medlemmer 
50 Øre. 

Jagten aflyses 
paa St. Hallegaard og Per Ander-
sens Jorder i Olsker. 

Gylter, nær Farring, 
1 sort og 1 hvidt Gimmerlam 
til Tillæg, 1 Malkevogn samt en 
3 Mdr. gl. Hundehvalp er til Salg 
paa Kildesgaard, 

TII. Rø 29. 

Pæn ung Pige 
kan faa Plads 1. November. Billet 
mrkt. ,.Ung Pige" bedes indlagt paa 
Bladets Kontor. 

Fru Ruth Hahn 
giver Undervisning i Klaser og 
Harmonium. 

Hr. Hahn underviser i Tysk, 
Fransk, Engelsk og Latin. 

Tegning og Malerkursus. 

Sylle- og Husholdoillgssukku 
Sendingerne kommer, og vi ven-

ter snart at være Midt leveringsdyg-
tige. — Af alle andre Varer har vi 
rigelig( paa Lager. 

Noriliadels Handelsllllsr 

Jagten aflyses 
paa Munkerap i Rø. 

Jagende Hunde bliver skudt. 

Meget solide og rummelige 

Nye Kornsække og Koflækken 
sælges fremdeles til den gamle Pris. 

Nordlandets lialldelshus, 
Gode Køer og Kvier 
som snart kælver eller nylig har 
kælvet, er til Salg paa 

Pellegaard, Ruts. 

En Karl 
kan faa Plads straks eller (II I. No-
vember paa Hulleguard i Rø. 

Telefon Rø 15. 

En U5dekvie 
er til Salg hos 

August Hansen, 
Allinge. 

Hollandske Blomsterlag 
er nu hjemkommen og fans hos 

Gartner Kofoed, Haltelyst 

Mim 
Søndag den 5. ds. Kl. 7 og 81/, 

Ulykkesfuglen. 
Ægteskabs-Drama i 4 Akter. 

Frierecenen, 
komisk Lystspil, 

DameacKonfektion! 

Stort Lager af Frakker, Ulstre, Spadseredragter, 

Nederdele og Bluseliv 
anbefales i prima Kvaliteter til billigelPriser.  

J. P. Sommer. 

Gør Deres lndkb, hvor Lageret er størst! 
der findes altid noget for enhver Smag, 

• 

Det største Manufakturlager paa Bornholm er 

Magasin hi 2torb.s. ilbsalg, 2111inge. 
Telefon 5. 
	J. P. Sommer. 	Telefon 5. 



Telf. 41. 
Gartner C. Jensen, 

Allinge Frugthus. 

lA1 Jagt 
forbydes paa Karl Haagensen, Kon-
rad Nielsen, Maegaard, Karl Peder-
sen, N. J. Pedersen, Julius Mikkel-
sen, Chr. Christiansen og Anton 
Hansens Jorder i Olsker. Alle strej-
fende Hunde vil blive skudt. 

De Jagtberettigede. 

Eli nylig 1411111110re! Pige 
kan faa Plads til Iste November. 

Mikkelsen, ,Grønnedal• 
syd f. Allinge. 

Mejeriet Humledal. 
Tirsdag den 7. Oktober Efterm. 

Kl. 2 afholdes pas Mejeriet Licitation 
over Mælkekørsel for 1920 eventu• 
elt Smør-, Oste-, Kul- og Iskørsel. 
Mejeriaffaldet sælges. Køreplan og 
Konditioner ligger 111 Eftersyn paa 
Mejeriet fra den 4. Oktober. 

Bestyrelsen, 

Ookogsforelliog, 
Salpeter, Superfosfat og Kali til 

Foraarsbrug bedes bestilt inden d. 
8. Oktober paa Hollændergaard. 

Aug. Olsen. 

naar De skal have Deres Have an-

lagt og vedligeholdt al henvende 

Dem til 

Plads søges 
fra Iste November som Forkarl el-
ler lignende. 

Bladets Kontor anviser. 

at gøre Deres Indkøb af Blom-
ster, Potteplanter og Blomster-
Leg hos Gartner C. Jensen, 
Tell. 41. 	Allinge Frugthus. 

Kransebestillinger modtages. 

Klooseos Skrædderforretning, 
Sandvig, 

anbefaler sig ned alt til Faget 
henhørende. 

Stort Udvalg af alle Slags Klæ-
devarer. Klædninger fra 125 Kr. 
Af engelsk Serges Ira 155 Kr. -
Overfrakker fra 105 Kr. Alle Slags 
Klædevarer modtages til Forarbejd-
ning. Første Klasses Arbejde. God 
Pasning; 

Telf, 54. 	M. E. Klausen. 

Vi køber alle Sorter 

Byg, 
Havre, 

Blandsæd, 
men kun tørre, friske Vaier, og be-
taler bedste Dagspris. 

Nordlandets 
Handelshus. 

Nyheder i Villierhatie 
er hjemkommen og anbefales fra 

Thora Pedersens 
Modeforretning. 

Dameskrædersyning udføres.  
Daabsdrsgter udlejes .  

Overrelssogl, lloieseo-Koelool 
Sct. Mortensgade 17, Rønne, Telf. 22 
(lidli. Fuldm. ved Bytogedkontoret i 

Hasle). 
Kontordag i Allinge Mnndag 

do. i Klemens (Kroen) Tirsdag Ef. 

Chili Salpeter, 
Superfosfat og Kali 

til Foraarsbrug 
Herpaa bedes ærede Forbrugere 

Indgive Bestilling snarest til 

Allinge Kolonial- & 
Produktforretning. 

Jagten aflyses 
paa Hammershohn og Sandvig Vang. 

Sandvig Jagtselskab. 

En flink Pige 
kan faa Plads til I. November paa 

Blaaholt. 

Al Jagt 
er strengt forbudt pas Risegaard, 
H. Køller, Olsen Stenbækken, Emil 
Hansen og Kristian Madsens Jorder 
i Olsker. 

Al Jagt 
og Færdsel pan ruin Grund er for-
budt. L. Munk, Borre 

Dompluil Iii Tærskeværkerne, 
Alle, som har bestilt Kul bedes 

om endelig at hente disse hjem i 

de allerførste Dage. 

TiorManhet• 

En fliok og W1 Korl soles 
til Isle November paa 

Dynddalegaard i 

Al Jagt 
samt Bærplukning forbydes paa 
Dynddalegaard i Rø. 

Jagten aflyses 
paa Kristian Jensen, Lars Person, 
Sofie Holm, Anton Kofoed og Lin-
desgaards Jorder. 

Al Jagt 
er strengt forbudt paa Hullegaards 
Jorder i Olsker. 

To gode Kakkelovne, 
den ene (firkantet Magasinovn med 
Kogeindretning) er næsten ny, den 
anden (en firkantet Bornholmer) er 
til Salg. 

Slagter Kofoed, 
Sandvig 

Vi venter et Parti 

Store Dampkul 
i Løbet af 8 Dage, -- Bestillinger 
modtages. 

Nordlandets handelshus 
Hasle. 	 Hasle 

Salmebtiger 
anbefales til forskellige Priser. 

Navn gratis. 

Kort og Telegrammer 
i stort Udvalg. 

Rammelister anbefales. 

Restlageret af TAPET sælges med 
Rabat, 

Leftspap paa Lager til billig Pris. 

Charles Soendsen, 
Telefon Hasle 66. 

»lte4t)bire 
t.)lt4ittoer 
ri)bberier 

C43etegta4 
1.)tterrittrer 

anbefales fra 

Tobak 
C. W. Obels bekendte Mærker 

anbefales fra 

Allinge Kolonial og Produktforretning 

Ligkister og Møbler. 
anbefales. 

Klemosker Soefiellorreloiog 
Telf. Kl. n 13. 	L. Pihl. 

Prima 

Bord margarine 
Ren amerikansk Fedt 

anbefaler 

Allinge Kolonial & Produktforretning 

Tagpap og Som 
Billigste Dagspris. 

Allinge 'Und- og PrOdilkliOrrgOillg 

Bonevoks 
Malerfernis, Gulvfernis, Linolie 
samt Farver til Olie og Kalk 

anbefales fra 

Alliogo Kolonial og Produktforretning, 

Abrikoser 
Mim tue r 
Rosiner 

Æbler 

Allinge Kolonial- & Produktforretning. 

Prima Hvedemel, 
Bagepulver 
Citronessents 
Mandelessents 
Vanilieessents 
Vant lietabletter 
Vaniliesnkker 
Vaniliestrenger 
Kardemomme 
sode Mandler 
bittre do. 
Rosiner 

Allinge Kolonial= og . 
Produktforretning. 

Klipfisk 
1,20 Ore kg. 

Allinge Kolonial- & Produktforretning. 

Byg, Havre, 
Blandsæd, Skraa 

anbefales til billigste Dagspris fra 

Allinge Kolonial- & 
Produktforretning. 

43rinta .19Zaffiliatie 
= Motorolie 

al)(inberolie 
Zril)rentme fra Il" 

glemfamlere 
glemmefebt 

Cliefinorefaitber 
131ibfetbift 

bedst og billigst hos 

9Ittinge Qotaitint-
vR 13routtforretiting. 

Hasle llorikeriorreloiotl. 

Primo hofoholoisk Spegesild. 
tie. 	Bor 	Kryddersild 

anbefales saavet i Styksalg som i 

1/8 — 1/8  og Va  Tdr. 

Allinge Kolonial & 
Produktforretning. 

Javakaffe. 
Prøv vor eksil-Mine Javekaffe og 

De vil blive tilfreds. 

Allinge Kolonial- og 
Produktforretning. 

-c5, 	Al Jagt 
og Færdsel med Skydevaaben pan 
min Grund er forbudt.. 

Jagende Hunde bliver skudt. 

E. Johansen, 
Ringe, Rulskar. 

Saabart 

fer en 

moderne 
inrør fraffe 

ub. 
R3i »ar ftørfte 

i eligetfte Plcrbe»arer, 
fanbet tit raner jom 
tit k)abitter. 

(.5";f ter (t or»ottieite 
meget billige 13rifer. 

Meget fine, tørre 

Panelbrædder 
alle Længder sælges i 

NorElloodels lloodelshos. 
Tillægs-Haner, 

sorte Minorka er til Salg. 

Niels Schou, 
Bøgeskoven, Rø. 

En flink og tro, helst ældre 

Pige eller Enke 
kan faa Plads paa en mindre Ejen-
dom til 1. Oktober eller November. 
Om ønske. kan et Barn medfølge. 

Billet mrkt. „Tro' bedes indlagt 
paa Bladets Kontur. 

Jagten aflyses 
paa Peder Hansens, Niels Pedersens 
og Frants Madsens Jorder i Rø. 

Den jagtberettigede 

Aljetonder og Saltekar 
samt al Slags Bødkerarbejde haves 

9iftinge avfonial,, 	paa Lager. Reparationer udføres. 

C. Aakerlund, 
& $routtforretiting 	Telefon Hasle 105. 

Nordlandets Handelshus. 

Eaffelovne og Komfurer 
fra 

,Barn4atin Illeffinfahrit 
faa »J» 

Slotoitiat= og s3rotniftforretiting. 

Majs, Majsskraa, Knækmajs, 
Byg, Blandsæd, Havre, Blandskraa 

anbefales fra 

Allinge Kolonial- og Produktforretning 

Kartoffelgrebe, Roegrebe, Enekurve, 
Roeoptagere, Roeknive 

anbefaler 

-Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

Forlang hos Deres Handlende 

Viggo Glistrups 
KAFFE. 

Specialitet: 
Ægte Java Kaffe. 



Til Malkekøerne bar vi: 
valsede Jordnodkager 

do. Rornuldslrokngcr 
do. ilørfrokaKer 

frisklavet Soyaskraa 
Irisk Melassefoder 

Pris 15 Kr. for 200 PJ. 
og sælger gerne. 

NorrilmIgis Handelshus 

1 disse Dage har vi losset store 
Partier — og hvorimellem er nogle 
særlig gode 

holskarlle Iisimishr?diltk 
"/,' og 1- tykke i alle I ængder. 

Disse cre udmærket anvendelige til 
mange Ting og alle Reparationer. 

Prisen paa disse er meget rimelig, 
og beder alle om at gøre Forespørg-
sel og Handel i 

Nordlandets Ilari[181shlls 

Bedsle Smøreolier 
sælges. 

Prima lys mk, Maskinolie 
Prima Cylinderolie for Dampmaskiner 

do, 	for Motorer 
Bensin og Petroleum, 

Priserne er billigst 

Nordlandets hodelshils. 
Ekstra stærke svenske 

Enekurve 
sælges a 375 øre Stk. 

Store svenske Enekurve 
for Hahn og Avner 
sælges a 475 Stk. 

Gode Kartoffelgrebe 
Store Sædskovle 

Nordlandets ilandelshils 
Nye galvaniserede 

Vandspande og hskeldlier 
al den gamle svære Kvalitet er hjem-
kommen og sælges til meget rime-
lige Priser i 

Nordlaudets Vandelshus 

Nu har vi rigeligt af 

Korn og Majs 
til Svineskina og I lønseloder. 

Friskmalet Svineskrin, valset 
Hajs og prima Havre og Bland-
sæd til Hestene. 

Nordlandets  

Ekstra skrig Decimalvægte 
med Skydelod, saa de stnaa Lodder 
kan undværes. 

Jern- og Messinglodder. 
Alt sælges til meget rimelig Pris i 

Nordlandets Vandelshus, 
Vi har rigelig Lager al Kærnefo-

der til Grise og Høns. 
Hel Majs, valset Majs, 

bornli. Byg, aink. Foderbyg, 
Hvedeklid, 13ygskraa 

og sælger man og store Partier ef-
ter allerlaveste Notering. 

Nardlandets Iluddshus 

Blandet Frugtsaft 
Hindbærsaft 
Hyldebærsaft 

111. 	Jordlnersa ft 
b irmebierma ft 
Ribssaft 
Sol b.r.„,n 

A llinge Kolonial- 
' og Produktforretning, 

PPV 
Værktøj ty~  

og HaverBdskaher 

f1311Rtilil% re~~ 

tilt. Himmel 
Sago, Srtgoinel 

Il, 1:gryn, Majsonet 

!Mannagryn 

Kartoffelmel 

Semu legryn, Havregryn 

Fbehrerter 

Brune Bønner 

Prima niart.. Flormel 

Prima dansk Flormel 

alt sunde og friske Varer fra Irs~ 

kolonial- q Prothildlorrg1Hiq 

oDzoDowco cccop 

De nye Efteraarsstoffer 
er hjemkommen. 

Vinterfrakker fra 110 Kr. Fine engelske Kamgarn.- 
hIsedninger fra 140 Kr. Fineste blaa Kamgarns-Serges 
til Klædninger 180 Kr. 

Nogle Buchskingsklædninger sælges meget billigt. 

J, Johansens Skrædderforretning 
Telefon Allinge 137. 

Medbragt Stof forarbejdes, Spadseredragter og Ulstre efter Maal. 

Stort Udvalg. Billige Priser 

Allinge Kolonial &i Produktforretning 

Langelands konk. Hønsefoder 
fremstillet under Kontrol af Dalum Laboratorium — Mas bos 

2[11111g 	 7røiIrtfrorreliiii1(1 

Kaffe. 
Vi har facet Eneudsalg af en aldeles prima 

Java Kaffe. 
Prøv den og De vil blive tilfreds, 

iøvrigt fans Kaffe, Te, Choeolade og Carao 
altid i prima Varer hos 

Allinge Kolonial- & Produktforretn ing. 

&.4,  
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MARGARINE 
er anerkendt som den bedste. 

Faas hos alle Handlende. 
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Borstenbindervarer. 
Gaardkoste, Stuekoste, Kokardlesker, Skurebørster, 

Guivskrupper, Karskrupper, 
Kalkkoste, Malerpensler, Kardæsker, 

Mobelborster, Klædebørster, Haarborster, 
Blankebørster og Paammoreborster. 

All i Prima Varer og til rimelige Priser fra 

Allinge Kolonial- og Produktforrets ing 

Boreholms Spare- & Imokasses 
Afdeling i Allinge 

Kontortid: 10-12 og 2-4. 
Modtager Indskud paa atm. Sparekassevilkaar til en Rente 

af 4 pCt. p. a., paa Folio til 2 pCt. p. a. 

Bygningsartikler. 
Brædder Planker Tømmer 

Tagpap, Søm og Spiger, Støbegods 

Cement, hydraulisk Kalk 
anbefaler 

Allinge Kolonial & Produktforretning 

i{affelovite og Eomfurer. 
Emaljerede Ovne, meget glansfuld og holdbar Emalje M D-

deure smagfulde Faconer. 

Firkantede Magasinovne med Kogeindretning og Varme-
lage, eneget praktiske til Spisestuer. 

Hindre Ovne til Soveværelser og lign. 

Komfurer med slæbte Stegeovne og Vamtgryde, svære og 
prisbillige. 

Bor, ildfast Sten og Ler, Riste, Rentedore, Fejadore, 
alt til billigste Priser. 

Gammelt Jtern og gamle Kakkelovne lages I Bytte. 

P. C. Holm, Allinge. 

Lager af danske og eng. Hvidevarer 
Bedste Kvaliteter — rimelige Priser. 

Nordlandets Handelshus. 

Konfirmationsgaver 
finder De altid i 

Allinge Ur- og Guldsmedeforretning, 
Telefon 93. 	 A. M. Liadbsrg. 

Brødrene 
& 

Anke 
Jernstøberi Maskinfabrik 

Anker 

Telefon 2. 	Hasle 	Telefon 2. 

Kul haves sindig paa Lager ved Levke. Pris 4,50-5,50 hl. ej 

Prima KUL anbefales. 

4(fting 8«)loitiatz og Vrobnftfprretning. 

IiverMr i Nordhorllholffis 
Billigste Annonceprisen — Største Udbredelse 

her paa Nordlandet. 


