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„Nord-Bornholms Ugeblad" 
Ifirkkes t el Anint af mindst 1600 Exempl. 
Og forsendes gennem Postrcesend l Allinge, 
Sandvig, Olsker, Rakker, Re op Klemensker. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
har den største Udbredelse l Nordre flered 
bliver læst 1 ethvert film og egner sig dee 
for bedst ilt Avertering. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
optager gerne Bekendtgørelser af enhver Aet 
taasom Køb, Salg, Foreningsmeddelelser, 
Enke eller Aflysninger, Auktioner etc. 

,Nord-Bornholms Ugeblad" 
adgaar hver fredag kan bestilles paa alle 
Postkontorer sant! paa Bladets Kontor og 
koster I Kr. halvaarlig. 

Oktober. 
—x— 

De brude Stammer 
staar som Tempelpiller, 

og Lyset falder grønt - 
som gennem Ruder 

al gammelt Glas - 
og over Mossets Puder 

del gyldne Solskin_ 
skraat og spinkelt spiller. 

Her er der evig Vinter, evig Hvile. 
HOT Suset i de høje mørke 'Graner: 
„Gaa ej forbi I Alt, hvorfor altid ile? 
,Til Stilhed og til Slummer 

vi dig maner. 

Jeg vender Ryggen 
til de dunkle Haller. 

Oktoberskoven (lammer 
som en Brand. 

Der er en bedre Skønhed, 
som mig kalder 

at vandre frem i Lys 
mod Lysets Land. 

Langs Vejen flagrer 
Lønnens gule Flammer 

som Blus i Blæst - 
skønt det er ganske stille. 

Solvarnit er Græsset, 
vissent, dybt og tæt. 

Hvor er her lyst 
paa denne Solskinspleti 

Kun en forsinket Lærkes sidste Tr ille 
og Hjortens Blæden 

bag de fjærne Stammer. 

Johannes Jørgensen. 

Drivning af Hyacinthig. 
—o— 

„Vilde Biomater". 

Hvis man ønsker en tidlig Blom-
string at Løgene, skal de plantes 
i Maanederne Septenibr—Oktober ; 
dette gælder særlig/Narcisser, fay-
etter og icenerske—  Hyacinter. Og 
selv om uran ønsker Løgene I Blomst 
til forskellig Tid, kan de . lægges 
samtidig; man tager degn blot frem 
til Lyset, efterhaanden som man vil 
drive dem. 

Hvis man: vil have rigtig Glæde 
al Drivningen, man man ikke for 
tidligt udsætte Løgene for Lyset ; 
dette er nemlig en Fejl, som bliver 
begaael Aar efter Aar, og Følgen 
er, at Bladene skyderi Vejret, men 
Blomsterne bliver siddende nede i 
Løget. I mist al skred. -Iver for at 

remme BloinsIdngen, sættes Plan- 

terne for tidligt [rem, og man op-
naar kun al ødelægge det hele. 

Man lager dem Ikke kern, førend 
Løgene selv viser, at de er tjenlige 
dertil, nemlig nem der er god Rod-
dannelse og Spirerne er et Par Tom-
mer bøje; der man kun regnes med 
Hovedspirerne, og man skal ikke 

lade sig forlede af, at et Blad eller 
et Sideskud skyder op over Hoved-
skuddet. 

Naar man tager Løgene ind i 
Stuerne, maa man ikke straks sætte 
dem til stærkt Lys eller Varme, del 
er ganske unyttigt og virker kun 
ødelæggende. En langsom Drivning 
i kolde Stuer giver altid større og 
smukkere Blomster end en forceret 
Drivning i Varme. 

Mindre Løgarter romerske Hya-
cinter, Narcisser og Tayetter, kan 
man ogsaa drive i Skaale; denne 
Fremgangsmaade giver meget nyde-
lige Resultater, og en Skeel med 
blomstrende Løgplanter er en Pryd 
for Stuen ; Krokusskaale eller andre 
flade Skaale fyldes omtrent op til 
Randen med renvaskede Nøddesten, 
ogsaa kaldet Perlegrus; Løgene stil-
les tæt, Side om Side, oven paa 
Stenene, og der fyldes nu Vand 
paa, saa det naar lige op til Løge-
nes Underkant, men endelig ikke 
op over disse. Ganske som ved Driv-
ning paa Glas stilles Skaalene mørkt 
og køligt, indtil Roddannelsen har 
fundet Sted, og sættes derefter til 
Lys og Varme. 

Rødderne baner sig Vej ned imel-
lem og under Stenene, og disse 
bevirker, at Blomsten ikke !alder 
om; Bear man blander lidt Trækul-
stuniper mellem Stenene, modarbej-
des Vandets Forrandtielse, indtil Rød-
derne kan træde i Virksomhed. 

Løg, der har været drevet pari 
Glas eller Skaale, er aldeles værdi-
løse og kan ikke bruges mere. Kun 
Løg, der har været drevet et Aar i 
Urtepotter med kraftig Jordblanding, 
kan senere bruges paa Friland. 

I Haven lægges Hyacintlagene i 
Oktober ; en moderne og meget 
smuk Anvendelse af alle Slags Blom-
sterløg i Haven er disses Lægning 
•spredt omkring i Græsplæner og 
under Træer ; de skyder da om For-
aarel frem som vilde Blomster i det 
friske Grønsvær og afgiver et ual-
mindeligt indtagende Skele. 

F le urist e. 

Aftenrøde. 

Nu farves Horisonten 
at blide Rosenskær, 
mens alle Klokkers Kimen 
genlyder fjernt og nær. 

Og den, der mest sig glædcd', 
og den, der dybest led, 
de bøjer begge Hjertet 
imod en stakkel Fred. 

Men om en hjemløs Stakkel 
paa Jordens Kreds er til, 
der intet ved at hælde 
sit trætte Hoved til, 

lian har dog Gud til Fader, 

der gennem Slam og Skarn 
nok ved at sende Frelsen 
til sit lortabte Barn ' 

Bett y Tofte. 

Ellelsic 

—s— 

England har jo i en Række Ge-
nerationer været overvejende en In-
dustristat, og denne Omstændighed 
har medlart, at kun forholdsvis ringe 
Opmærksomhed er bleven henvendt 
pan dets Landbrug. I gamle Dage 
var England imidlertid I høj Grad 
en Landbostal. Først under Dron-
ning Elisabeths Regering begynder 
for Alvor hin Handelens og Koloni-
ernes Epoke, som I Tidens Løb 
skabte Englands Storbyer og Ind u-
stridrift. 

Under Verdenskrigen opdagedes 
det imidlertid Ira Maaned til Man-
ned, i hvilken udstrakt Grad Eng-
land var blevet alhængigt af andre 
Nationers Landbrugsprodukter — en 
Kendsgerning, som hverken Rege-
ringen eller Publikum havde skæn-
ket nogen synderlig bekymret Tanke 
i Fredstid. Den stigende Vanskelig-
hed ved al skaffe de nødvendige 
Tilførsler udefra bevirkede da, at 
man med ikke ringe Energi oplog 
Arbejdet paa at fremskaffe en f o r-
øget Produktion fra Lan-
dets egen Jord, og som de 
allernødvendigsle Artikler koncen-
trerede man sig særlig om Dyrkel-
sen af Korn og Kartofler. Det 
er imidlertid ikke uden en vis In-
teresse at se, hvorledes man i det 
sidste Aars Tid har begynd! at op-
tage oven andre Artikler og deri-
blandt nogle, der i sin Tid spillede 
en ikke ringe Rolle i Enheds gamle 
Landbrug. 

Den ældste af disse er H ø r. Al-
lerede i Anret 1175 var Hør ibereg-
net i de Landbrugsartikler, hvoraf 
der skulde betales Tiende, og man 
s;,iller deraf, at Dyrkningen af Hør 
rene have haft en vis Betydning al-
lerede saa langt tilbage. Nogle Aar-
hundreder senere havde Hør endog 
Regeringens særlige Bevaagenhed i 
den Grad, n1 enhver Gaardejer fik 
Tilhold one at anvende en vis Por-
tion af sin Jord til Dyrkningen al 
denne Artikel. I det 16. Aarhundrede 
gik Landbefolkningen overalt i Eng-
land klædt i Tøj, som var vævet al 
groft Hørgarn, og t 1712 gav Rege-
ringen en Udførselspræmie pan al 
eksporteret britisk Hør-Sejldug, lige-
som det ved Lov blev paabudt al 
begrave de døde i Hørlærred under 
Bødestraf. I visse Distrikter var Hør-
dyrkningen derfor bleven saa om-
fattende, al selve Byerne tik Navn 
derefter. 

Hørdyrkningen døde imidlertid ud. 
I Anret 1910 var der i hele England 
kun 226 Acres, som brugtes hertil, 
i Skotland endog kun 3. Bomulden 
og Importen al Hør fra Rusland 
havde tagel Livet af denne ældgamle 
engelske Landbrugsartikel. Og da 
Krigen kom, og man stod og skulde  

bruge Har i mægtige Kvantiteter til 
militære Formani, manne Engiend 
nødtvungent henvende sig til Rus-
land, Belgien, Frankrig og Holland 
tor at redde Situationen. Belært af 
disse Erfaringer har man nu opret 
tet et Britisk Hørdyrker-Selskab, og 
sidste Aar var der i lem Distrikter 
ikke mindre end 19,000 Acres til-
saact med Hør. 

En anden gammel Artikel, som 
ligeledes er laget op igen, er T o- 
h a k. I Dronning Elisabeths Tid, 
kort efter at Tobaksplanten vor ble-
ven indført Ira Amerika, dyrkedes 
den i meget stor Udstrækning i Eng-
land, men Kong Jacob den Første, 
som var bibelstærk og Ikke-Ryger, 
forbød Dyrkningen. Beloikningen 
lystrede kun daarligl, og heller ikke 
Cromwell lykkedes del at tan Bugt 
med Tobaksdyrkerne. Der harkenes, 
at de endog værgede deres Tobaks-
marker med Vaaben i Haand. I 
Aaret 1660 undertvang Regeringen 
dem imidlertid, og lige indtil Aaret 
1910 vedblev Tobaksdyrkning al 
være forbudt i England. Siden hint 
Aar har man aller genoptaget deri, 
og Arealet udvides stadig, Cigarer 
a! engelsk Tobak fremkommer i Han-
delen og vinder patriotisk Bifald. 

Som en tredie Artikel kan ende-
lig nævnes Sukkerroer,  der imid-
lertid er en Nyhed derovre. Indtil 
de seneste Aar har man i Storbri-
tannien nøjedes med at importere 
Raasukkeret, men nu er der dannet 
et Britisk Sukker-Dyrker Selskab, 
og med Støtte fra Regeringen har 
men erhvervet et stort Landomraade 
og er ganet i Gang med al opar-
bejde et nyt Landbrugsfelt ogsaa 
paa dette Punkt. 

Det rindende Vand. 

Ingen kan gribe det 
— ingen kan holde det fast. 
I ilende Bølger, 
fødte af Drømme, 
hvis Udspring ingen aner, 
sprang Kilderne — Vældet, 
groed af Jordens Muld 
i nyfødt Hast -
ingen kan gribe det 
— ingen kan holde det last. 
Jordens Veje 
er faste og afstukne. 
Men det rindende Vand 
gaar sine egne Veje. 
I ilende Bølger, 
fødte al Drømme, 
bryder det Vej 
gennem Jordens vexlende Lag 
— spejler Skovenes Mørke 
og Hindens gyldne Dag. 
Blidt bøjer det sig 
efter Jordens Linier 
— bryder sig Vej, 
hvor Vejen er bedst at bryde. 
Del kender kun en Lov : 
— Farten, 
den hvileløse Fart 
med dens evige Hast. 
Ingen kan gribe det 
— ingen kan holde det fast. 
De rindende Vande 
der i Havet. 
Trætte af at læske 
Jorderigs Tørke 
synker de bort i det evige Mørke 
hvor Draaberne drømmer 
Nirwanas Drømme 

som Bølger for Storrisenes Krast. 
— — — 
Ingen kan gribe dem 
— ingen kan holde dem fast. 

Mr. Blanco, 

Yed 4litluorlorkiideo i 
---§— 

Af L. B. Hendll I ,Svdb. Avls«, 

Pyrenæerne er rykket os pan Li-
vet. Fra at hinane fjernt Forude er 
de kommet op pan Siden af os, og 
vi kører inde mellem dem, langs 
den grønne Gaveflod, der risler kim t 
og kølig over Stenene — Snevand 
fra de hvide Tinder. 

Sna rejser Korset sig med et oppe 
over Lourdes, pan Toppen at Pil-
grimmenes Bjerg. Det stem truende 
sort midt i Lyngen, der tænder Fla-
derne i Lue, — som en Modsætning 
til Basilikaens hvide Spir. Og vi er 
i den hellige Jomfrus By; — der 
ovre, skjult bag Gaves Cypresser, 
ligger Grotten og Vidunderkilden. 

I Danmark kender man slet ikke 
Lourdes, og der gear dog Ry af 

den over hele Verden. Den har væ-
ret diskuteret i det uendelige, er 
det endnu, den er beskrevet al den 
vantro Z o la, af den troende J o-
hannes Jørgensen, og hvert 
Aar gærtes den af Hundredetusin-
der, som kommer for at søge Frelse 
for Sjæl og Legeme. 

Hør en Gang, hvad der lortælles: 
En lille fattig Pige, Bernadette  

S oubi rou s, var den 11. Februar 
ganel ud for at sanke Brænde nær 
ved Grotten, da hun pludselig saa 
en overmaade smuk, hvidklædt Kvin-
de staa foran sig. Hun knælede 
straks og begyndte at bede, og op-
fordret dertil af Kvinden kom hun 
igen fjorten Dage i Træk og bad 
sin Rosenkrans paa det samme Sted. 

Paa Fjortendedagen, den 25. Fe-
bruar, belønnedes Bernadettes Ud-
holdenhed. Kvinden bød hende grave 
i Klippen med de bare Hænder, der, 
og da hun gjorde det, sprang den 
undergørende Kilde frem som en 
lille, lin Straale, — daglig voksende 
i Størrelse og Berømmelse. 

Marie Bebudelsesdag viste den 
hvide Kvinde sig for sidste Gang, 
og da Bernadette til Afsked barn-

ligt —spurgle, hvem hun var, svarede 
hun med de Ord, der nu staar som 
en Glorie om Madonnastatuens Ho-
rede: JE SULS L'IMMACULEE 
CONCEPTION — jeg er den ube-
smittede Undfangelse, 

Fra den Tid voksede Lourdes By. 
Gejstligheden lod Bernadette forhøre, 
man fæstede Lid til den Ijortenan-
riges naive Beretninger, og Kilden 
og dens mærkelige Kræfter var syn-
lig for alle. Saa blev Lourdes en 

Valfartsby, den fik Kirker og Kors 
overalt, og hvert Aar stævnede Pil-
grintstogene til den Ira mange Lande 

— først kom Hundreder, siden Tu-
sinder, nu Hundredetusinder. 

For os er Byen kun en Opholds 
station paa Vej til Pyrenæernes In-
dre. Derfor ser vi hverken den hel- 

.Her er en Fred, 
hvorom du intet aner." 

0:CCO 
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Kraver og Muffer 
i stort Udvalg 

J. P. Sommer. 

Serges. 

lige Procession eller Aftenmarschen 
med de brændende Kærter ; Ilten vi 
kommer just 1.aa den Tid, da de 

syge skal bade. 
Hele Vejen er optaget af dem. 

De kommer i Rullestole, paa Kryk-
ker, baarne og støttede, nogle med 
Hovedet, andre med Lemmerne i 
Bind, hvide Oldinge og smag Børn, 

rige og fattige — et forunderligt, 

frygteligt Tog al Legemets Onder, 
en Flok saa elendig, saa bønligt 
haabende paa Frelse, som den, der 
fulgte Jesu Fodspor to Tusinde Aar 
tilbage, som dem, der samledes til 
de gamle, katolske Bedenætter ved 

Nordsjællands Kilder. 
De føres al frivillige Sygeplejere 

og Plejersker ind til Badene, mens 
deres Slægt og Venner beder uden-
for. Af og til gaar en af Dørene 
op, og alle Hovederne løftes : Er 

det en helbredt ? Det er det som 

oftest ikke; men I Dag meldes der 
dog om en blind, der har fagel Sy-

net igen ved at bade sine syge øjne 

I Kildens Vand. 
Thi del er en Kendsgerning, 

at her sker Helbredelser — endda 

et Par Hundreder hvert Aar, nogle 
under Badet, andre under Bønnen. 

Det er bekræftet ai talrige Læger, 

Protestanter som Katoliker, der har 
haft Lejlighed til trit at følge Læge-

kontorets Arbejde og deltage I Kon-

trollen. 
Hvorledes skal man forklare det? 

Folk, opgivne af Lægerne, opererede 
paa Kryds og tvers, gennemsivede 

af al Slags Medicin og Mineralvand, 

genvinder her paa en Dag deres 
tabte Sundhed. Her helbredes uden 

System, uden Regler. Snart er det 

Pandehulebetændelse, snart Tuber-

kulose, Blindhed og Lamhed, Kræft 

og Lupus. 
Hvad er det, der bevirker disse 

Tusinder af Bedringer ? Indeholder 

denne Kildes Vand — alle Labora-
torieundersøgelser til Trods — et 
mærkeligt virkende Lægerniatiel ? 

Har Sjælen Magt til al overvinde 
ikke blot nervøse Lidet ,e: ? Eller er 

det, soni Katolikerne tror, Underet, 

M ir a k I e t, der sker her — noget 
utænkeligt, uforklarligt, men ikke 

mindre virkeligt — en Guddom, der 
viser sin vældige Magt? 

Efter Badet tøres de syge hen i 

Grotten. Under dens sodede Klippe-
tag ligger de og beder. De mange, 

- flimrende Kærter lyser deres blege, 

forpinte Ansigter, Rosenkransens Led 

er i stadig Bevægelse gennem de 
rystende Hænder, og Munden mim-

rer. 

Der er en lille Knægt, som klyn-

ker. Sygeplejersken tørrer Materien 

af hans vædskende Hovedsaar, saa 

falder han igen til Ro i Bønnen. 

Han kigger op paa de helbredtes 

Krykker, der hænger i Hundredevis 

langs Klippevæggen, saa retter han 
sine store, fortrøstningsfulde Barne-

øjne mod den hvide Marmorma-

donna. Han beder saa inderligt og 

bønligt: Hellige Maria, Guds 
Moder • ... 

S. Borch. 
1849-1919. 

—o— 

Vor elskværdige og afholdte Læge 
fylder paa Mandag 70 Aar. Ikke 
mange anede at Doktoren var saa 
gammel; rask og rørig, altid paa 
Færde for at tilse Patienter, saas 
han daglig „tage" Bakkerne i II-
togsfart, snart pr. Cykle, snart pr. 
Bil. Altid var han rede, naar der 
kaldtes, Nat eller Dag, i rygende 
Snestorme eller øsende Regn, det 
var Doktoren ligegyldig, naar det 
gjaldt andre Mennesker, der led og 
skulde hjælpes. 

Dette, saa fuldstændig at gas op 
i sit Kald — uden Hensyn til sig 
selv, at ofre sig for Næsten — det 
er vel nærmest del, der har gjort 
Dr. Borch saa populær og afholdt, 
trods al Beskedenhed og stillen sig 
i Baggrunden. 

S. Borch tir ledt .1 København 

13  I. 1849 og Sen af Garvermester, 
Capt. Sigfred Borch og Bodil Kri-
stine Fredenksen, blev Student 1867, 
medicinsk Eksamen 74 laud. 

I Aarene 1882-89 deltog han 
son] Læge i Djimphna Ekspeditio-
nen og blev derefter Prosektor ved 
Komm ~hospitalet 1884 — 96. 

Som Distrikshege har Dr. Borch 
praktiseret i Allinge og Omegn fra 
17. Sept. 18913 til 1. Apri111915, som 
Sygehuslæge siden 1910. 

Trods sin store Beskedenhed har 
Doktoren dog ikke kunnet undgaa 
al modtage offentlige Tillidshverv, 
og har bl. a. været Medlem af Al 
linge-Sandvig Byraad. 

Naar vi i Dagens Anledning brin-
ger Jubilaren vor Lykønskning, er 
det i blriabel om, at Doktoren endnu 

mange Aar man bevare sit gode 
Helbred ug ungdommelige Sprenstig-
hed til Glæde for sin elskværdige 
Hustru, Børn og Børnebørn. 

Debuterende Digter. 
Om kort Tid udsender den unge 

Digter C a t M. Wo e I en Digtsam-
ling pan „Det fri Forlag". 

Navnet vil være .Nord-Bornholms" 
Læsere bekendt, Hr. Woel har i over 
tre Aar leveret mange Bidrag, sna-
vet Digte som Fortællinger til Bla-
det Nu har han samlet de bedste 
al sine Digte i en Samling, der bæ-
rer Titlen „Kleop a Ira og andre 
Digte". 

Vi lykønsker, idet vi haaber, al 
den unge lovende Digter ogsaa snart 
faar noget af sin Prosa udgivet 
Bogform. Der er Ting imellem, som 
har Bud til et videre Publikum. 

H r. A. 

lloldshe Oloinslorloll 
er nu hjemkommen og Isas hos 

Gartner Kofoed, Hallelyst 

Al Jagt 
og Færdsel med Skydevaaben paa 
min Grund er forbudt. 

Jagende Hunde bliver skudt. 

E Johansen, 
Ringe, Retskar. 

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

Bladets Kontor anviser. 

Nye galvaniserede 

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

Norddels flaodelsllus 
En Pige 

kan Ina Plads hos 

Gartner Kofoed 
Allinge. 

Prima Kork, 
Tovværk i Hamp og Manilla ha-
ves atter paa Lager. 

Valdemar Jørgensen. 

.17  o k! 
Modtag vor hjerteligste Tak for 

udvist Opmærksomhed ved vor 
Datters Konfirmation. 

Familien Bager Holm. 

Fhv. Smed P. Westerdal har 
en Staalragp; der kan skilles i 
155 Dele og sættes sammen igen. 
Lysthavende kunne mod at betale 
30 øre se den paa min Bopæl ved 
Sjellegaar d pr. Allinge. 

Violin og 
Claverundervisning. 

Grata Westphal 
Sandknas 

Typograf. 
En nylig konfirmeret Dreng, flink 

og paalidelig, eller en ung Pige med 
gode Skolekundskaber antages som 
Lærling. Begyndelses Len 40 Kr. 
maanedlig. 

Allinge aogtrykktri. 

Dame=Konfektion! 

Stort Lager af Frakker, Ulstre, Spadseredragter, 

Nederdele og Bluseliv 
anbefales i prima Kvaliteter til billige Priser. 

J. P. Sommer. 

Heluldne Kjoletojer samt Alpacea og Silketøjer findes 
paa Lager i stort Farvesortiment. 

Ekstra prima Serges til Kostumer, Nederdele, 
Kjoler og Drengetøj sælges f. T. langt under Dagspris 

Trikotage 
til Damer, Herrer og Bortt er paa Lager i stort Udvalg 

' 	 lEriommar. 

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

Det største Manufakturlager paa Nord-Bornholm er 

Magasin bu norbs /Ibs-arg, 21Ilinge. 
Telefon 5. 
	J. P. Sommer. 	Telefon 5. 



(5 Brødrene Anker 
t.,  Jernstøberi & Maskinfabrik • 

Telefon 2. 	Hasle 	Telefon 2. 

Kul haves stadig prut Lager ved Levka. Pris 4,5(t-5,50 til. 

.51irtbparer 
er tnentrommen. 	Runer. 3iflige 'Vrifer. 

kraner fra 10 kr. 

9iorNattUO Ciattbetaitt. 

er Bornholms 8pare- & laidasses IN)  
Afdeling i Allinge 6-'9"----- 

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

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

Allinge BIOGRAF. 
Søndag den 12. ds. Kl. 6V2  og 81/. 

ARSENE LUPIN 
eller 

Manden, der ikke lader sig fange. 
Frankrigs berømteste Detektivroman. 

Mægtig Sensationsfilm i 5 store Akter, 150 Afdelinger. 
Billetpris: Voksne 1 Kr., Børn 50 Øre. 

En brugt Kakkelovn, 
ca.  I m høj købes 

Capt, Hahn 
Allinge. 

Frisksktulte Harer 
Agerhøns. Daadyr 

købes og betales med højeste Pris 

J. B. Larsen. 

ltessens 
Damekonfection 

for 51ititerfaifonen 
1919-20 

omfatter et ftort lIbbala 
i [)vift møerne %Indlev 
i glat og traf et 431Vich, 
knroet, og ?tftracan. 

tfiftre, 9legufraffer, 
$101affer, gieUrUte I 
Bilte og alb. 

Ingefjoter i slof t og 
Tebiot. 

Muitume..Zilfejtoffer 
tit .doter og Jefcetning. 

rijerne for konfer-
tion _er betnbeIig Lavere 
enb jibfte ?tar. 

«4r. effen 
9)1e4fien, 9iftinge. 

erreragter 
i prima engelffe moberne 
Ulbjtoffer. 

;iuterfroffeitoffer i 
prima koatitet fra 28 
Sir. 50 ere pr. ni leI)e,  
red fcerbigjnet i ,døbet 
nogle Zage. 

gcerbige ZrengeDnig--: 
ter er paa tager. 

( 41'. et felt 
gliefen 	Mime 

Zeleton 100 

43tIøetpffiorUcetiper 
ri.ma fflutOttrtilier 

17x4 18x4 

s713Inkl) otj kminfter. 

Alp 

De nye Efteraarsstoffer 
er hjemkommen. 

Vinterfrakker fra 110 Kr. Fine engelske Kamgarns- 
klred 	' ger 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 Mat.' .  

Waldemar Jørgensen, 
ved Havnen, Allinge, 

anbefaler 

til Virit€53..- 4ELI.EiC)13.4,a 
et stort Udvalg af Stoffer til billige Priser. hvoraf De kan faa syet paa 
min Systue efter nyeste Mode og proper Syning. 

Spadseredragter fra 75 til 185 Kr. 
Fistre fra 55 til 175 Kr. 
Flyiseb-Kaaber fra 150--275 Kr. 
Kjolestoffer, Silke, Fløjl, Crepe de Chine, Orleeng, 

Serge., Unstnir, Alpakka, Floneller, Sirts og Ituntuldst øj, 
alt i pænt I 7 dvnlg, 

Køb Stoffer og lad det sy, det betaler sig i Længden. For god 
Pasning garanteres. 

Fremdeles anbefales Hvidevarer af alle Slags. liaatlklade-
drejl, Viskcstykkclnj, Duge og Servietler. 

Crardintojer, kulørte, hvide og creme. 
Afpassede Portierer og PortlerestolTer. 
Plysch Bord- og tiolvirepper samt Forliggere. 
Kraver, Mufler samt mine bekendte gode Korsetter. 
Et stort Udvalg i 13esætningsartikler haves altid paa Lager. 

To dygtige Syersker antages straks. 

Waldemar Jørgensen, Allinge. 

Jagten aflyses 
paa A‘ Isbruger Kr. Hansen, A. Pe-
dersen, A. Mortensen, P. Lund, Jens 
Jensen, P. Pedersen, M. Ipsen, Kr. 
Hammer og Møller Kofoeds Jorder 
i Allinge, samt Hans Holms Jorder 
i Olsker. 

Som Brødkusk 
kan en paalidelig Karl faa Plads til 
Iste November hos 

Bager Espersen 
Varig pr. Hasle. 

Al Jagt 
er strengt forbudt hos Gaardejer 
Karl Krak, Borre. 

Den jagtberettigede 

En lille Lejlighed 
er straks til Leje hos 

Murer, Julius Kofod 
Allinge. 

Prima hollandsk Cacao 
250 Øre pr. 1 /2  kg. 

a. 
Prøv min 

Frokost og Java Kaffe 
De vil blive tilfreds. 

£azoett. 

Prima anserik. Flormel 
Prima dansk Flormel 
Smaa Bageri Rosiner 
Korender 
Sucade 
Søde Mandler 
Nøddekærner 
lioensusel 
Bagepulver 
Ægpulver 
Cremepulver• i løs Vægt og Pakker 
Buddingpulver 
Maizena i Pakker 
Macaroni i Pakker 
Ima Vanillie i store Stænger 
Citron-, Mandel-, Vanillieessens 
Tørrede Aprikoser billig Pris 

— Fersken 
— Pærer 
— Æbler 
— Blaabær 
- Hyldebær 

Prima store amerik. Blommer 
Spanske Rosiner 
Dadler 
Prima Japan Ris til billig Pris 
Ima luldvirket Klipfisk 
Brune Bønner 
Flækkcærter 
Ny gule Kogezerter 
Ny grønne Ærter i Daaser 
Ny Asparges i Daaser til betydelig 

nedsatte Priser 
Kødboller, Friccadeller i Daaser 

Priserne nedsatte 
Firakelkoller,; 
Fiskebudding 
Fiskerand Priserne betydelig ned- 

salte 

Sardiner i Olie 
Norske Sardiner i Olie og Tomat 
Røget Sild i Olie 
Hummer 
Krabber 
Amerik. Laks i Daaser Priserne og- 

saa lavere 
Engelske Pichles i Glas og løs Vægt 
Oliven, Kapers og Trøfler 

Alt i prima Varer til billigste 
Dagspris. 

Telefon 12 	 Telefon 12 

J. B. Larsen. 

I sort og 1 hvidt Gimmerlam 
til Tillæg, I Mælkevogn saml en 
3 Mdr. gl. Hundehvalp er til Salg 
paa Kildesaaard, 

Tlf. 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 Klaver og 
Harmonium. 

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

Tegning og Malerkursus. 

Priiu lioroh3Iffisk Spegesild. 
do, 	do. 	Kryddersild 

anbefales saavel i Styksalg som i 

— •og Tdr. 

Allino'e Kolonial & 
produktforretning. 

Prima 
Bord margarine 

Ren amerikansk Fedt 
anbefaler 

Allinge Kolonial & Produktforretning 

Abrikoser 
111(immer 
Rosiner 

rElpier 

Allinge Kolonial- & Produktforretning. 

Prima Hvedemel, 
Bagepulver 
Citronessents 
Mandelessents 
Vanilieessents 
Vanilietabletter 
taniliC/411kker 
Vaniliestrenger 
Kardemomme 
sode Mandler 
bittre do. 
Rosiner 

Allinge Kolonial,  og 
Produktforretning. 

Byg, Havre, 
Blandsæd, Skraa 

anbefales til billigste Dagspris fra 

Allinge Kolonial- & 
Produktforretning. 

filtla ffiaffinolie 
• flotorolie 
▪ t)linberolie 

Zri»rentute fra 11" 
glentjaut (ae 
glemmefebt 

£11efmoretanber 
3nbjetllift 

bedst og billigst hos 

91ilingc 
og 43yoNiftforretning. 

Blandet Frugtsaft 
Hindbærsaft 
Hyldebærsaft 
Jordbærsaft 
Kirsebærsaft 
Ribssaft 
Solbærsaft 

Allinge Kolonial-
og Produktforretning. 

Hasle. 	 Hasle 

SaImebger 
anbefales til forskellige Priser. 

Navn gratis. 

Kort og Telegrammer 
i stort Udvalg. 

Rammelister anbefales. 

Restlageret af TAPET sælges med 
Rabat. 

Lottspap paa Lager til billig Pris. 

Charles Soendsen, 
Telefon Hasle 66. 

Sylte- op Hosholdolopssolder 
Sendingerne kommer, og vi ven-

ter snart at være fuldt leveringsdyg-
tige. — Af alle andre Varer har vi 
rigeligt paa Lager. 

Nordlandets Handelshus. 

Vi venter et Parti 

Store Dampkul 
i Løbet af 8 Dage. — Bestillinger 
modtages. 

Nordlaudets Handelshus 
Meget solide og rummelige 

Nye Iforovekke op Koikekkell 
sælges fremdeles til den gamle Pris. 

Nordlaudets 
En Karl 

kan laa Plads straks eller til I. No-
vember paa Hullegaard i Rø. 

Telefon Ro 15. 

Ligkister og Møbler. 
anbefales. 

Rleilieosker Soefieriorreloinl 
Telf. Kl. n 13, 	L. Pihl. 

Vi har rigelig Lager af Kærnefo-
der til Grise og Høns. 

Hel Majs, valset Majs, 

borrili. Byg, anik. Foderbyg, 
Hvedeklid, Bygskraa 

og sælger smaa og store Partier ef-
ter allerlavesle Notering. 

• Nordlandets Handelshus 
Jagten aflyses 

paa Peder Hansens, Niels Pedersens 
og Fronts Madsene Jorder i Ro. 

	

1ttD 43Iøety, og ;In, 	Gylter, nær Forring, 
tegututøbere i fieterz 
maai, urIttggere, sn= 
tinnutantter,C inotem0,- 
eututrelwer, f)uib etur , 
uoxbug, 
ueleum. 

tqr. ZIftn 
9.11e,',fest 	Altflage 

ud. 100 



Værktøj 
og Haveredskaber 

Stort Udvalg. Billige Priser 

Allinge Kolonial & Produktforretning 

Narfelovne og Eomfurer 
fra 
9.1Ittfiluinbrif 

facW 
9111inge »olottialz og 43robuttforretuing. 

Majs, MNjsskraa, Knækmajs, 
Byg, Blandsæd, Havre, Blandskrab 

• anbefales fra 

Allinge Kolonial- og Produktforretning 

Kartoffelgrebe, Roegrebe, Enekurve, 
Roeoptagere, Roeknive 

anbefaler 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

Kaffe. 
Vi har fanet Eneudsalg af en aldeles prima 

Java Kaffe. 
Prøv den og De vil blive tilfreds, 

iøvrigt fans Kaffe, Te, Chocolade og Caeao 
altid i prima Varer hos 

Allinge Kolonial- & Produktforretning. 

Borstenbindervarer. 
Gaardkomte, Stuokoste, Koltardæsker, Skurebørster, 

Gulvskrapper, Karsk rupper, 
Kalkkoste, Malerpensler, Kardæsker, 

Møbelborster, Klædebørster, Haarborster, 
Blankebørster og Paasmorebørster. 

Alt i Prima Varer og til rimelige Priser fra 

Allinge Kolonial- og Produktforretning 

Bygningsartikler. 
Brædder Planker Tømmer 

Tagpap, Søm og Spiger, Støbegods 

Cement, hydraulisk Kalk 
anbefaler 

Allinge Kolonial & Produktforretning 

Javakaffe. 
Prøv vor ekstrafine Javekafte og De vil blive tilfreds. 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

Ri., li ismv1 
t. Sag. Sagomel 

II, z gryn, nrki‘m1.11 
nt•nunzr■ n 

It arlo 	llfire tit el 
Sem it lv:ry II. II tt .. rezr ■ n 

	

I'ImipicrrrIvr 	. 
 [trone Boniter 
Prima unik. Flormel 

11414 Prima dansk Flormel 

alt sunde og friske Varer fra 

111111110 Noloui31- og Produktforretning  .  

Eaalelæder anbefales. 
Allinge Kolonial- & Produktforretning. 

Et Parti Frugtmarmelade 
udsælges til I Kr. kg.  

%tunge gottudai, 	$rolisirtforretittim. 

Et Parti Klipriskl  
lidt mork. ellers god, sælges til 1 Kr. kg. 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

q4.1 
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lorpholms 	Margarillolahriis 
VEGETABIL 

MARGARINE 
er anerkendt som den bedste. 

Faas hos alle Handlende 

WI? • 41 • 
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. 	 ‘--,aactrt 

er Qrt 

n-toerne 
,,interfraffe 

ub. 
sSi »ar gorge llbbalg 

i engeljfe Ricebebarer, 

faabel til gratfer font 
til sojabitter. 

fflter ?skirl)olhette 
meget billige 'grif er. 

Nordlandets Handelshus. 

Meget fine. tørre 

Panelbræddk-:r 
alle I tengcler sa.4ze.,  I 

Ihi:[1!3[1118lSilallile1811:1S, 
Til Malkekeetne har vi: 

valsede Jordnodkager 
do. Romuldsfrokager 
do. Horfrokager 

frisklavet Soyaskraa 
frisk Melassefoder 

Pris 15 Kr. for 200 Pd. 
og sælger geri:e. 

Nordlandets fludelslfits 

I disse Dage har vi losset stole 
Partier — og hvorimellem er nogle 
særlig gode 

kulskaaroe Ildslutisindfir 
"j4-  og I" lykke i alle Længder. 

Disse ere 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 Handelshus 
"nrookr~ser,","~ 

Bedste Smøreolier 
sælges. 

Prima lys amk. Maskinelle 
Prima Cylinderolie for Dampmaskiner 

do, 	for Motorer 
Bensin og Petroleum, 

Priserne er billigst 

Nordlandets 
Vi køber alle Sorter 

Byg, 
Havre, 

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

Nordlandets 
Handelshus. 

Ilamplud III Trskemrkerlle. 
Alle, som har bestilt Kul bedes 

om endelig at hente disse hjem i 

de allerførste Dage. 

Ekstra stærke svenske 

Enekurve 
sælges a 375 Øre Stk. 

Store svenske Enekurve 
for Hahn (-),! Avner 

sælges a 475 Stk. 

Gode Kartoffelgrebe 
Store Sædskovle 

Nordlandets linielsbus 

Nu har vi rigeligt al 

Korn og Majs 
til Svineskran og Houseloder. 

Friskmalet Svineskran, valset 
Majs og prima Havre og Bland-
sæd ril Hestene,  

Nordlandets 

I I 	I I I I I El I I I I ER= 

r.-Forlang hos Deres Handlende 

Viggo Ghstrups 
KAFFE. 

Specialitet: 
Ægte jante Kaffe. 


