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„Nord-Bornholms Ugeblad"
krikkes I et Antal ej mindst 1600 Exempl.
og forsendes gennem Postrcesen driT red
vor( Bud I Allinge. Ssrdrtg, Olsker, Ris:sker, Bo og Klemensker
„Nord-Bornholms Ugeblad"
har den største Udbredelse l Nordre Noned
bliver las, t ethvert !(lem og egner sig !kror bedst III Arertsting.
„Nord-Bornholms Ugeblad"
optager gerne tiskindknerittser ad enhver Art
saasom Køb, Salg, Foreningsmeddelelser,
Efter- eller Aflysninger, Auktioner etc.
„Nord-Bornholms Ugeblad"
adgaar hver Fredag, kan bestilles paa alle
Pestkontorer samt paa Bladets Kontor og
koster 1 Kr. halvaarlig.

Septembervise.
—0—
Melankolien bleg og sart
gik ud sin Morgentur,
mødte da Letsindighed,
parat at gøre Kur.
» Godmorgen, Frøken Taarekind I"
»Godmorgen, Junker Glemmesindl"
I Græsset Edderkoppen spandt,
mens Duggen randt.
»og sig mig, hvi I vanker her
saa trist og mørk I Hu'?"
„Jeg sørger for min Sommerdrøm,
som ligger visnet nu.
Hvor er den Ed, I nylig svor ?"
»- Hvor er den Sne, som faldt
I Fjor ?" 1 Græsset Edderkoppen spandt,
mens Duggen randt.
» Men sig mig, hyl I spanker her,
saa knejsende og glad ?"
»Jeg vasker bort ruin Sommerdrøm
et Septemberbad. Min Kompliment, Fru Graatigraall"
»Jer Tjenerinde, Junker Flot."
I Græsset Edderkopper spandt,
mens Duggen randt.
Ludvig Holstein.

Nattejagt =
Af Anton Nielsen.
Disse Satans Lygleskylted En ærlig Jægers Ed kan ikke lidt nok forbande dem.
Om Morgenen finder jeg Bukken.
Vi er gaael ud, Hunden og jeg, for
at skyde en Efteraarssneppe. Alle
Tykningerne bliver søgt af. — Vi
har gaaet længe, og intet er kommet paa Skud. Af. og III har Hunden været fremme, for al se om jeg
stadig var med, saa er han genet
paa Igen.
Bukken kommer ganske langsomt
gaaende. Den har mærket Hunden
og er listet at i Tide. Del er deri
letteste Sag at lade den gøre Springet over I de evige Jagtmarker.
1.1ge hvor den laller, letter en Sneppe. Blankt Sideskud—men jegstart
med Bøssen knækket over, og den
frelser Livet.
D4 det Igen bliver Nal er jeg ude. Det gælder en Karup om, hvem
der skal jage her, I eller jeg. Mit
Vildt er tor godt til at blive skamskudt ved Nattetide.
Jeg er ene med kun Hunden hos
mig. At tage en af Skovløberne
med skulde være for bedre at !ae
Tiden til at gaa. For at tage et Tag
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Det er ravende mørkt, og det
blæser en Brandstorm. Ikke en Stjerne er al se pas hele Himmelen. Af
og til hagler det, saa at det knalder i Løvet. Fanden til Vejr at staa
pas Post i for saadan et Par Slynglers Skyld, Træerne knager, og med
el Brag falder en Gran over Ende
et Sled inde i Skoven. Det slant
haml i Jorden hvor den falder.
Jeg er ædende ond. Min Stue er
varm. I Sofaen sidder min elskte
og syr, og paa mit Bord ligger min
Pibe stoppel til Randen, og her staar
jeg med en Knippel i den ene
Haand, en Hundelænke I den anden,
en Skraa i Kæften og Storni gennem alle Kludene. Var det ikke,
fordi hun vilde drille mig mest, jeg
vendte hjem og gemte mig i hendes Favn.
To Midler har man mod Nattejagten, som begge er ufejlbarlige.
At give dem et godt Skud Hønsehagl i Bagen, smaa bitte Hagl, der
kan knibe over hele Bagen, og som
ikke gaar dybere ind, end at de
bliver paa Pletten. Vrøvl bagefter
faar man aldrig, hvor medtaget de saa end er blevet, naar blot
de faar slæbt sig bort ved egen Hjælp
Der er ingen Doktor eller nok saa
skarpsindig en Dommer, at han
kan se paa el fladtrykt Hagl, hvorIra det er kommet.
Jeg vælger nu at fade min Hund
bide dem. De kommer aldrig mere
naar de først en Gang bar faaet
firmet Laarene.
VI har taget Opstilling ved Dyrehuset—ett lav Hytte paa Pæle, hvor
Høet gemmes paa Loftet om Vinteren. Nedenunder er der Hække til
at æde af.
Der er blevet strøet Kaalrabi ud
rundt omkring. I Dag da jeg gik
forbi, saa jeg, at Dyrene havde begyndt at gnave deraf. Der stod ogsaa et Par Stykker, da jeg kom. De
rendte med det numre. Hvor lang Tid, der er gaaet, ved
jeg Ikke. Der kan være gaael mange
Tianer, og der kan være gaaet en
halv, hvem kan holde Regnskab
med Tiden en mørk Nat, naar man
blot har at slag stille og vente.
1 gamle Dage gik de ogsaa ud
og langede Jægere. De var altid flere i Følge. Nuar det blev altlor koldt
salte de Stigen tir Lottet, krøb derop og borede sig godt ned i Høet.
Selvlølgelig lod de Lugen start
for at de lettere kunde høre,
hvis al der blev skudt udenfor. En
Nat stjal Krybskytterne Stigen Irå
dem. De var faldet i Søvn alle Mand.
Men før de tog den bort, gik En
op, lukkede Lugen til og satte Slaaen tor. Saa vidste de, hvor de havde
dem og behøvede ikke at lade sig
overraske. De skød, saa hele Høhuset var ved at ryge i Luften.
—Fanden spille'ine om vi ikke
sad der og [mulle tælle alle Skuddene. —

For ganske nylig var vi taget ud
en Søndag for at inspicere Tenuenet. Jeg havde en Assistent med
fra Landsbybanken, som undertiden
havde !anet Lov at traske lidt med
paa Jagt. Vi var saa heldige at komme over el Par Træskojægere, og
vi kom saa uendelig nemt afsted
med at fange dem. De gik paa en
Pløjning og trampede Harer op, vi
kom cyklende ovre paa Vejen, der
løb en dyb Grøft pair tværs af Marken, Cyklerne kom ned i Bunden,
og vi selv avancerede pas alle fire
langsomt fremad. Lige hvor vi Ina
sprang de over Grøften. at rejse sig
op og sten Armene om dem var kun
et øjebliks Sag. De log del meget
roligt.
Assistenten sagde, jeg hele, n1
han skælvede i Slemmen, lian havde
sluppet sit Tag og stod nied strittende Fingre ned langs Laarene:
— Jeg vil blot for en Sikkerheds Skyld gøre Dem opmærksom
paa, min gode Mand, at jeg kan
bokse.
Den anden uden al fortrække en
Mine: — Næ se, ka du osse de. Je
Ira smøre en rekle goe dansk Yretæve I.— — —
Tiden er lang. Fra Hatteskyggen
drypper Draabe efter Draabe ned
paa min Næse. Jeg føler hvor Ensomheden lukker sig om 05, Vi er
groet ind 1 Mørket og Skoven. San
længe har jeg staaet, al mine Øjne
har vanniel sig til Natten. Ganske
tydeligt skelner jeg enkelte Stammer omkring mig.
Hunden fryser. Han har sat sig
ned og stryger Halsen mod mine
Ben for nr hin lidt Varme I Kroppen,
Jeg bøjer mig ned og klapper ham,
Jeg føler dybt inde, hvor vi to i
dette øjeblik hører sammen.
En tynd Lysstribe skærer imellem
et Par Træer langt nede. Jeg ser tydeligt Barken og Mosset langs den
venstre Side. Grenene rager ud i
Mørket. Løvet rundt omkring ligger
som krøllede det sig sammen i Skæret. Uvilkaarligt strammer jeg Hundelænken og rykker mig lidt tilbage. Det kryber mig koldt over Ryggen. Spændingen presser Vejret fra
min Strube, og mit Hjerte banker,
san al jeg kan tælle Slagene.
Hunden har rejst sig. Han staar
spændt. Jeg kan mærke hans Ribben mod mine Støvler.
Del bliver markt Igen. Jeg kan
ikke se en Haand for mig, Hunden
knurrer. Han ved lige salt godt
som jeg, hvad det nu gælder. Jeg
bøjer mig ned og løser ham ; men
holder fast i Halsbaandet. Han logrer med Halen og skubber Snuden
ind under mit Ærme. Endnu maa
han Ikke gaa.
Lyset kommer igen. Denne Gang
er del betydeligt premiere. Jeg slip.
per, og han faer Lov til at gaa. Uden en Lyd springer lian ud. Jeg
stiar stille og lytter. Alt er mørkt
igen.
Del varer ikke ret længe, saa hører jeg et ,Brral. Et Par arrige Bjæf
følger efter. — En Fasan lever Ira
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Fredag den 30 September 1921
naar det gælder.... de nærer altid en
panisk Rædsel for al komme hjem
til „vor Mor" med en banket Trøje.
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nogle Grene og huldrer bort: Jeg
skynder mig afsted, snubler, kommer paa Benene igen og løber til.
Jeg behøver Ikke n1 lage fejl al Retningen, dertil raabes der for højt.
Ed eller Ed sondrer Stilheden.
Da jeg kommer til er Knnipen
endt. De er to, som stiar med Ryggen mod hinanden. Hunden har fat
i Bukserne pas den ene. Han vover
ikke at sparke fra sig. Da den
mærker, at jeg kommer til, slipper
den men kun for at hugge bedre
fast. EI nyl Brøl forkynder, at Tænderne horer sig Ind I Kødet. — De
beder om „Tørvejr' I Munden paa
hinanden.
Bare jeg vil kalde Hunden bort,
skal jeg nok ble alt, hvad de har.
Nej, først Grejerne, siden Hunden.
Der er ikke Tale om Modstand.
Et Par skarpe Tandrækker forkynder
Loven, 'der skal følges.
Da de gear bort, lader jeg deres
egen Lygte skinne paa dem. De er
meget smaa, og det er Synd at sige,
at de gaar stærkt. De trækker langt
paa Benene og træder forsigtigt i
Vejen. En Gang imellem staar de
stille og emmer sig.
Jeg kæler for Hunden og taler
højt til ham. Vi gear hjemad. Jeg en Bøsse,
el Par Knipler, en Lygte og en Vildttaske rigere. Hunden nogle Tøjlaser og en Sejr. Hall springer ellevild omkring mig.

[rat! ,Fodtur
gennem iJuropa.
SerYus fortæller om sine
Dagbogsoptegnelser og Minder.
(Kun for Nordbornholms Ugeblad)
Den 4de August overraskedes vi
otri Formiddagen af en rask lille
Tordenbyge med stærke Regn- og
Haglbyger. Der var ingen Huse i
Nærheden, og Træerne ydede kun
riuge Beskyttelse. Til Held for os
lag der et lille Kapel ved Vejen,
egentlig kun en stor, lukket Niche,
der rummede en Jomfru Maria Figur i Legemsstørrelse, klædt i et
folderigt lyseblaat malet Gevant.
Om Hovedeis kastanjebrune Lokker
bar hun en Krans af friske Blomster.
Hun leg knælende pas et en Meter
højt Fodstykke, der optog hele Rumuret. For at komme i Læ, maatte
vi op paa dette, og sad saa paa
hver Side med Armen lagt som Støtte
om hendes smækre Midje. Mens
Lynenes blændende Zdasakbaand
allier ned omkring os og Luntrykket laer Kalkpudset til at løsne sig,
beder vi den hellige Jomfru om ikke
at vredes over vor Nærgaaenhed,
men yde os sin Beskyttelse. — Og
se, Uuderet sker. Uvejret spredes
og Solen smiler huldsalig gennem
Skyen ned paa den hellige Jomfrus
Myrtekrans og tørrer Regndraaberne
pas vor sløvede Dragt.

Saa svinger vi omkring den sidste
Bjergkæde og møder et Utal al
Chausseer, der alle fører ud over
den store lombardiske Slette. Det
er ikke let al !Inde den rette, Ild
overalt hæmmer høje levende Hegn
den frie Udsigt. Lykken er os dog
gunstig, og tidlig om Ellermiddagen
gør vi vor Entree i den gamle By
Ivrea, der ligger san smukt op ad
Bjergskraaningen, har stejle Gader
og flere Kirker og gamle Taarne.
Den nyere Del al Byen ligger
nede ved Floden med store Pladser
og Parkanlæg, der grænser op til
stejle Klippemure. Herfra kan man
se Byen hæve sig i Terrasser, der
øverst oppe begrænses af gamle
Fæstningsmure og Taarne. Nedenfor glider Doireflodens urolige lerede
Strøm,
VI kom op til den snævre, stærkt
befærdede Hovedgade, kiggede paa
Plakaternes Typografie og fandt endelig en stor Boghandel i Forbindelse med Stampa (Avisbogtrykkeri),
hvor vl henvendte os, præsenterende
dem vort Visitkort Ira Aosta.
Dette viste sig at være en god
Talisman. Vi modtog megen Elskværdighed og fik udbetalt 5 Lirs.
Da vi vilde gaa, viste de os ind i
Sætterlokalet, et mægtigt Rum med
Ovenlys. Her foretoges en Indsamling og Beløbet, luner 5 og 10 Soldistykker, blev overrakt os r en Pose.
Ar dømme efter den Opmærksomhed, vi var Genstand for, maatte del
være første Gang danske Collegaer
gæstede Byen.
Her fik vi Adressen paa tre andre
Bogtrykkerier, paa hvilke vi fik en
lignende Modtagelse. Vore Fagforeningsbøger vilde de dog ikke afstemple. Det skulde besørges i Tu-

Vi maattehave nogle af alle disse
Kobbermønter vekslede, da vi ikke
kunde slæbe rundt med saa mange
Pund; vor Reservefond var styrket,
og vi besluttede foreløbig at blive
i dette skønne og gæstfri Land.
Saa forlod vi Byen og kom ned
paa den frugtbare Slette, hvorover
der ligger et Nat af Grøfter og Kanaler, hvis Vand kan ledes ud over
Majsmarkerne. Paa de høje Dæmninger (ogsaa Vejerne er anlagt paa
disse) vokser mange hvide Morbærtræer, hvis Blade tjener Siikesoinmerluglelarven til Føde. Her er en
betydelig Silkeindustri og vi havde
ofte Lejlighed ril at ae Udklækningsanstalterne og Spinderierne, ligesom
vi flere Gange blev falbudt prægtige
flerfarvede Silketørklæder.
Her vokser ogsaa mange Popler,
grønt er der overalt, og Solen steger os hele Dagen her i denne
Pande, hvis Rand er Horisontens
blus Bjerge. Midt paa Dugen er
det umuligt al gaa. Fra 10-3 ligger vi stille i Skyggen og forsøger
at sove til Cicadernes ensformige
Musik, mene tunge Sveddraaber
umærkeligt pibler frem. Egentlig
er det først eller Kl. 4 at vi kali
røre os. Til Gengæld garn vi det
!nyste al Natten. Da er ugsaa Lau-

ilt j_ne mest befærdede af kørende over til de skovklædte Højder med
og ridende. Ofte medet vi lange det gamle Kloster, saa de mange
Rækker af Vogne, der med Lygter Lys spejle sig i Flodens glidende
for og bag, one under Vognen, i Strøm, og viltekoketterende bedaasindig Gang kører alsted, belæsset rende Ungmøer og værdige Matromed Markprodukter, Levnedsmidler net passerer forbi, Arm i Arm, i
eller Bygningsmaterialer. Sært og lange Rækker, leende, syngende og
fantastisk tager det sig ud, men vf dansende — kastende iltre Tilraab
vænner os hurtig dertil og hilser til de cigaretrygende unge Mænd.
Alle Døgnets Melodier lød les vore
Vognstyrerne med et _bonseda• eller
ntre, kaade og æggend e,
,bon(d)journo" — alt eftersom det øren —
Se,
der
kommer
unge Mennesker
er tidlig eller sent paa Natten.
Ved Chlvasso, en temmelig stor med Strrengespil og Kastagnetter.
By, der har elektrisk Lys og bely- Dansen kan begynde.
Del er Sydens Bernt. — Det er
delig Industri, passerede vi Barrelinien og fulgte nu Polloden pas Italien ! '
en høj Dæmning, hvorpaa Landevejen er anbragt. Pofloden Leje har
jo i Tidens Løb hævet sig op over
Sletten, beskyttet af mægtige Dæmninger. Ved Sluser ledes Vandet
ud over den regnfattige Slette og
skaber en Frugtbarhed, saa den lombardiske Slette er kaldt Italiens Kornkammer.
Natten er lang. Vi er dygtig trætte,
men det er umuligt at linde en passende Soveplads pan disse høje
Skrænter med de uigennemtrængelige Brombærkrat, og nedenfor er
Sumpe eller Majsmarker.
Endelig
mener vi i Mørket int have fundet
et passende Sled. Forsigtig glider
vi ned ad de stejle Skrænter. Jeg
holdt Nielsen i Haanden, men han
snublede over nogle Ranker, slap
Grebet og rullede ned i Dybet. San blev all stille. Han besvarede
ikke min . ængstelige Kalden. San
kravlede jeg bagefter og fandt ham
dygtig forslaaet. Da han kom til
sig selv, konstaterede vi dog, al
Lemmerne var hele: dog var han
for svag til at kravle op igen, og vi
maatte tilbringe Resten af Natten
dernede, skønt det var en Stubmark,
vi var havnet i.
Næste Morgen var Nielsen endnu
fortumlet af Faldet, men vi gik dog
videre gennem et Par Smaabyer,
hvor vi fik el solidt Morgenfoder
og en Kande Vin. Særlig Vinen
havde en gavnlig Indflydelse paa
barn, og hen paa Formiddagen, da
vi [rasede Turin, var han sig selv
igen.
Turin er en temmelig stor By med
over 350,000 Indbyggere. Byen har
spillet en stor Rolle gennem de
skiftende Tider, da den havde en
ypperlig Beliggenhed og var lel at
forsvare. Flere Gange har den været
Hovedstad, mange Gange belejret
og indtaget. Den har lidt meget
under disse Krige, men stadig blomstret op paft By. Derfor har Terrin
et vist moderne Tilsnit, brede, lige
Gader og aabne Pladser. Paa de
gamle Fæstningsvolde er anlagt
smukke Spadseregange og Parker,
og ved , Floderi, der her er sejlbar,
er anlagt store Kajer. De mange
Kirker og offentlige Bygninger udmærker sig dog ikke ved særlig baj
Alder eller arkitektonisk Ydre, uren
mange Paladser er dog ganske interessante og gemmer værdifulde
Samlinger, saaledes Slottet med flere
Statuer, Slotshaven med tilstødende
zoologiske Have, Raadhuset og Teatrene. Akademiet for skønne Kunster, Industrimuseeel, Malerisamlingen med Arbejder af de største Kunst
nere og en Mængde Monumenter
til Erindring om Savoiens Fyrster
og andre Stormænd. Ellers minder
Husenes malede Facader og Vinduernes Trenurregilre om franske Byer:
Vi korn straks ind paa en stor
Plads, Piazzo Carlo Fenece ved 13anegaarden, hvor der var en Mængde
Boder og Handel med alle mulige
Varer. Vi gik pas Posthuset og fik
vore Breve udleverede og vandrede
derefter Byen igennem pas Kryds
og Tværs.
Om Aftenen fulgte vi den tælle
Strøm af glade Mennesker, der valfartede over den store Pobro til Cappuccini, Bjerget og Gran Madro.
Længe stod vi paa Broen og saa

Jagtaflysning.
Al Jagt og Færdsel forbydes uvedkommende pas nedennævntes Jorder i Rutsker.
V. Rosendalegnard, J. Jørgensen,
N. Hansen, Simonsgaard, Tyskegd.,
Risegaard, Kreregaard, Knarregaard,
Krogholmsgaard, Krusegaard, G.
Jørgensen, Sortne, Grønnebjerg.
Joh. jesphersen.

Al Jagt
er strængt forbudt pas undertegnedes Jorder i Rutsker.
0. Olsen, Kirkedebogaard
og Smedegaard,
Omstrejfende Hunde bliver skudt
Den jagiberelligede.

Al Jagt

Gode Slagtekreaturer
købes. — Første Klasses Ked kan
fans hver Uge. Bestillinger modtages

V. Sørensen,
Virkelyst, Klemens,

og Færdsel med Skydevaaben pas
min Grund er strængt forbudt.
A. Lund,
Søndre Nørregaard.

Til, s, 58.

Al

Jagten aflyses
pan Kildesgaards, Preregaards, Store
Lærkegaards og Ldle Lærkegaards
Jorder i Olsker,

4 Ugers Grise
er til Salg orm Blaaholt.
Kan afhentes straks.

Plukning af Frugt
og Brombær
samt Borttagen af Sten og Grus
paa Stenbrudets Glimtede
Storedal er strængt forbudt.

Al Jagt
er strængt fortrudt pan min Grund.

Kristian Kaas, Storedal,

Jagten
er strrengl forbudt paa Blaaholt.

De jagtberettigede.

Jagten forbydes
paa det strængesle paa Maegaards,
Stenbygaards og Niels Pedersens
Jorder i Rø.

Al Jagt
paa Rø Prrestegaards Jorder aflyses

Grise,
som bliver 4 Uger den 6. Oktober,
er til Salg paa BakKegaard
i Rutsker.

En Magasin-Kakkelovn
er billig til Salg hos
Jens Kofoed,
Skrubbekrak I Klemens.
Tlf. n. JOI.
Trælles bedst om Søndagen.

Al Jagt
aflyses pas Puggegaard i Re.

Mejeriet Humledal
afholder Licitation pas Mejeriet Tirsdag den II. Oktober
Kl. 2 over Kørsel af Mælk, Smør,
Kul og Is for Amer 1922.
Salg af Mejeriets Affald for samme
Aar.
Enelv. bortsælges nogle tomme
Salt-Tønder m. n):
Konditioner og Køreplaner ligger
til Eftersyn paa Mejeriets Kontor 3
Dage før Licitationen.

Bestyrelsen.

En yngre Karl
som kan følge Heste, kan las Plads
til Iste November paa

Hullagaard i

jagten aflyses
paa Blauchs Hotels og Hotel Hammershus Grund.
Jagende Hunde bliver skudt.

Frugt koks til Export
Æbler. Pærer og Svedskeblommer.
Leveringsdag Mandag den 3. Okt.
Nærmere Oplysninger Telefon 117,
Carl Jacobsen.
Allinge.

Jagt

er strængt forbudt paa undertegnedes Jorder i Rø.
Markus Rasmussen, Nick Schou,
Krakkegaard, Dalbygaard, P. Mogensen, Hans Schou, Hans Bidsirup,
Otto Hansen, Jens Hansen, Karl
Kofoed, M. Nielsen, V. Hansen, J.
Nielsen, P. Kofoed, J. Kofoed, A.
Schou, Lindhohnsgaard,

Jagten aflyses
følgende Steder i Klemensker.
L. Kofoed, Fredehvile. H. Bech,
Lyngekrat, N. Lyster, Lysvang, S.
Pedersen, Mosekjær, E. Mogensen,
Arbejdslyst. A. Mortensen, 21. Pct.,
M. Kjøller, 20. Pcl. samt Norregrd.

Undervisning

Nu er Pfislablet endelig hammel.

Hos mig kan De købe en lin
blu Cheviot Klædning Ira 55---75 Kr.
Fine Sørges Klaedninger til
100 Kr. En Del kulørte langt billigere.
Fine stribede Kamgarn. Benkbeder 25
Kr.
Kulørte Klædere Itenkbrder Ira 12 Kr.
Regnfrakker, Stortrøjer, Autonsobiljakkør til 35 Kr.
saml Arbejdstøj t størst e Udvalg til billigste
Priser.
Noir, Drenge Stortrøjer
og Matrnsktredninger fra 21 Kr.
Jeg udsælger nogle Stk. grant og melerer
Itukorkitad tor 11,00
pr. Meler — har kostet 25 Kr., og en Del tugte blaa
(..lbestot for 14,C0
pr. Meter — har kostet 30 Kr. — Ligeledes nogle Stk. prima Kjole- og
Nederdelsstoffer i mange Farver bor 3,75 pr. ni., har kostet 675,
Er pænt Udvalg I Sørges, stavel til Kjoler og Dragter, som
til
Herreklædninger, Golljakker og Jumpers, i voksne og Pigeslørs. Ira 6,00.
r Lager al Trikotage alle Brancer. Uldgarn 1111
5,01) 8.
St8rste
Jeg
e
vel sorteret i alle Manufakturvarer til de allerbilligste Priser , og mit Formaal er og har altid været: at betjene Kunderne med reelle, gode Varer Ill den billigste Pris.

Jens Hansen, Allinge.
Stk. 1 Alen bredt svært

Hessian
sælges for 1,85 Kr, pr. til

Nordlaudets Handelshus.

Vore .93omiddsvarer
er absolut de billigte!
78 Øre m.
meget svært- 100

Bomuldslærred, enkelt

do.
do.

svært kipret ISO -

Et Parti godt rygte Bomuldstøj ø 120 pr. rn

Nordlandets Handelshus.
Vi har faaet en ny Sending

11.1oletøl,
Kvaliteten er ekstra fin og Priserne er kun halv saa
store som for. — Se Vinduerne i

i Sprog (Tysk, Svensk, Engelsk,
Fransk, Latinsk) og i Mathematik.
Kaptajn Hahn,
Allinge.

Nordlandets Handelshus.

En smuk brun

Gravhundehvalp

*1‘NG1 'S/4/
NORS

er tit Salg hos Skovfoged Lærke_
sen, Re.

Nollecerter.
Nye

lelkogende gule Ærter 33 øre.
Nye Victoria Pilekærter,
stedsal Pris.
Nye Brune Banner, nedsat Pils.
Bort& Byggryn anbefales

Færdige Kjoler i Uld og Silke
er kommen paa Lager i mange Farver og Størrelser_
Kjolerne er i fikse moderne Faconer og syet paa Magasin du Nords Systuer. ligesom Uldstoffet er ål Magasin du
Nords eget Fabrikat

J. B. Larsen.

Sardiner.

Uldne Kjoler 55 Kr.
Silkekjoler 65 Kr.

Magasin du Nord, Allinge.
ved Victor Planck.

Alm. Daaser '80 og 65 øre Dansen
Norske Sardiner i 011e og Tomat
nedsat Pris.
Prima Krone Hummer i J/2 Ds.,
nedsat Pris.
Prima Rejer i hele og halve 135:
Gaffelbidder i Tomat,
meget delikate.

Henkogt Laks
i Danser, nedsat Pris.

J. B. Larsen.

Ananas'
Nye hjemkomne Varer til nedsat
Pris.

Abrikoser og Fersken
i Danser til nedsat Pris,

uldne Bluser
gelsufosre6r5 Dusin kulørte Flone
u7ds-æ81g-es12a
ldlsSeib
2 Dusin hvide, kulørte og sorte SlIkebluser

3 Dusin kulørte

udsælges for 10 - 12 - 15 Kr. pr. Stk.
Et Parti kulørteNede
ed ra rdel e udsælges for 6-710 12-15 Kr.

Magasin du Nords Udsalg
ved Victor Planck,

• 93. Cer«ii.
Priserne pan alle Slags

Pølser og Poolquaror
er betydeligt nedsat,

a A. £cur,N,n.
Telefon Allinge 12,

5
-5 11(
Kr.

Alle Priser paa alle Slags

Traadsøm og Spiger
er nedsat betydeligt i

91torblatsbe0 tilbet u3.

.lagten aflyses
paa Lille Hallegaard, Sjellegaard og
Abildgaard, flabe:1am og Smedegd.
t Olsker

•‘41G„,.',"/47
NO111)

Paa Hammersholm
Alle Slags

er al ulovlig Jagt strængt forbudt.
Omstrejfende Hunde skydes.

Værlitøl
og RedsKaber anbefales.

paa urin Grund.
Chr. Hansen, Skærpenge.

TRIKOTAGE.
Lageret er meget omfattende for Dame-, Herre- og Børnetrikolage.
Vi tror at De vil blive en fremtidig Kunde paa Grund af de billige Kvaliteter og Priser.

efir. Clsen, .211inge.

Magasin du Nords Udsalg
vod Victor Plassek.

3agten
allyses pas Tyntlekullegaard og P.
Olsen, 12. Pcl.s Jorder i Klemens

444roUtqurretitinft

?Min« Siolostinl

i sorte og kulørte Klædes- og /Eskimotrakker, melerede Frakker, sorte og marine Sergeskostumer, glatte og pressede Plyskaaber er paa Lager i stort Udvalg og sælges til smag Priser.

Jagten aflyses

Glas, Porcelm og hele Køkkenudstyr
til billigste friser.

Oluf Kofoed .

3agten
aflyses pari 1.111e Kuudegaards Jorder i 1<lemens.
Munch.

3agten
aflyses paa Egelunds Jorder i Klemens.
F u n c h.

3agten
Billigste Dagspriser,

aflyses paa Krykkegaard, Torpegd.
og Nordre Kirkebogsards Jorder .
Den jaglberettigede.

Blylinie Rolniiint, ug 13nroufthwretaing.

3agten aflyses

Ima Foderstoffer

Efteraars-Nyheder

Sandvig Jagtforening.

Magasin du Nords Udsalg
har et meget stort Udvalg i nye hjemkomne Klædevarer til
Habitter, Vinterfrakker, Damekostumer og Drengetøj
til billigste Dagspriser.

Magasin du Nords Udsalg, Allinge
.1,(1 Victor rifinek.

Deg sible Prisperisdelse paa Tr~lasl
er af 11. August d. A. og gælder alle Sorter.
Vi har rigelig Lager al særdeles tørre og fine

plejede ol havlede Oraoludder lil Gulv og Loft
i korte og lange Længder — 1" og 11 / 4 ' lykke.

hos Georg Hansen, østre Bedegarlegnard 1 Klemensker.

)onjirmationsaver!

Jearejagten

Tlf. 93_— Gravering og alle Reparationer udføres hurtigt. — Tlf. 93,

Sagt aflyses

Til Konfirmationen
anbefaler vi os med el stort Lager færdige Dragter, savvel Matrosdragter
som Jakkesæt. Kvaliteten er ekstra god og Priserne meget rimelige.

Sort

og hvidt Hioletesi

sælges fra 2 Kr, pr. m.

Se vore Vinduer.

Til Syltningen

hos R i I s, Nordre Skrubbegaard I
i Klemensker.

•

A. M. Lindberg,
Allinge Ur- og Guldsmedeforretning.

•

Jagt

af uvedkommende er strængl forbudt
paa nedennævntes Jorder og Lyng.
Alfr. Pedersen. P. Pedersen.
Jul. Mogensen, Alfr. Mortensen.
Jens Jensen. M. P. Ipsen.
Chr. Hammer. Jul. Hammer
Herm. Fund] og Karl Kofoed.

Nordlandets Handelshus. All~~111>

Prima engelske Dampkul
er paa Lager til billigste Dagspris.

Allinge Kolonial & Produktforretning

Prima amerik. Mel
Prisen særlig billig.

%Ringe Sloltminl &13robuttforretiting

Stærke svenske Enekurve
alm. Størrelse Kr. 2,50. - Stor Størrelse 3,50
sælges i

91orMailbet
Det solideste Vinterbrændsel er

store harpede Derbyshire
OVNKUL.
Prisen er betydelig nedsat, Bestillinger til Levering i denne Maaned
modtager.

Nordlandets Handelslins.

Nordlandets Handelshus.

aflyses til Isle November paa (soIliegaard t Klemensker.

Jeg har et smukt Udvalg i Smykker, Skeer og Gafler ni. ni .
Lommeure i fine Kvaliteter med Garanti.
Til de nye billige Priser.

Gode 3444 og1" Udskudslmedder

i alle længder til meget billige Priser ,

anbefaler vi os med

Topmelis. stødt Melis
Vanille i store Stænger
Syltepulver,
Salisylpulver m. m.

MONUMENTER.

Et Parti god kipret

Træffes I Hasle Onsdag Fortud.

Fløjl i alle Farver

part Per Andersens, St.:Hallegaards,
Gadelyst. og Anton Haagensens
Jorder i Olsker.

Norillodels lloudelshos,

En nylig kontinueret

Dreng eller Pige 111111~1•1•1111•1■0
Tagtjære, Tagpap
Papsøm
Altid prima Varer.

Allinge

Biograf.

Søndag d. 2. Oktober Kl. 8

sælges saa længe Forraad haves for
4 Kr. pr. m.

pas St. Myregaards Grund i Olsker.

Inkassation, Dokurnantakriviing m. m.

Borrelyngens Granitværk.

Al Jagt forbydes

Jagten aflyses

V. Sørensen, Borre.
Telefon Sandvig 32.

Stort Udvalg af Monumenter t
sorte, polerede og røde haves paa
Lager.
Tlf. Sandvig 32.

kan faa Plads pna Beelthelyst
Rutsker. Tlf. 83,
Samme Sted ønskes en ung Lødeko til Købs.

og en 6-7 Personers Bil
udlejes billigt hos

Overretssagfører
?tiltage Sintuniat. og
Siojesen geofoed, Rønne
$rohrtforretuing.
St, Nortonegad• 17.

Al Jagt
er forbudt paa Lindesgaards Jorder.

Isly 4 Personers 311

Prisen nedsat.

Studier over Heste.
Meget interessante Billeder.
2den og sidste Del af

Åtistgrannen
Ekstra fin Film i 3 Akter.

LIMNINIMININMMINJ
Ordet er frit !

9tflinfie kolonial: og
Vi gør vore mange Læsere i By og
as Land opmærksom paa, at enhver kan
Artikler og Indlæg om Emner
q3obitttforretning. Pas optagetInteresse
i ,Nord-hornholms
af almen
Ugeblad",

Jagten aflyses

Honningglas.

paa Gudiningegaard i Rø.

3,25 øre pr. Dusin.
Et Parti udmærket

Olsker.
At Restancelisten over Kommuneskat for 1. Halvsar 1921-22 af Fog,
den er godkendt III Udpantning,
bekendtgøres herved med Tillitsjelse
at Udpantning vil blive foretaget
uden videre Varsel efter Iste Oktober d. A.

Sogneraadet,

The Sumatra Plco
sælges tor kun 2,50 pr. 1/2 kg.

Allinge Kolonial- og ProfildforrMiqg

.pletarder.
.e.

Jagten

.7flemensfier.
Telefon n, 13.

Betingelsen er kun, at det skrevne er
holdt i en sømmelig Form og indenfor
rimelige Grænser, samt at Indsendere— til
Underretning for Redaktionen — opgiver
. Ligeledes modtager
Navn og Ad
Redaktionen gerne Meddelelser om tilForhold,
som egner sig
danne Ting og
til Behandling i Bladets Spalter.
Dette galder bude Byen og Landet,
og det er en Selvfølge, at Redaktionen
altid vil iagttage den streengeste Diskretion med Hensyn til sine Kilder.

Elle-Træsko
Et lille Parti ekstra gode hjemmelavede Elletræsko haves pak Lager.

Træskomager Larsen,

allyses pas Risegoard, H. Kjøller,
E. Hansen Holm, .Dalsniinde• og
Jensen, Risenlunds Jorder i Olsker.

En Gedebuk
staar til Afbenyttelse og Gies
til Salg hos

er

Munch i Sæne.

lud? i Norilhornholifis Eillehlad!
Billigste Annoncepris. - Læses overalt paa Nordlandet

Grove danske Hvedeklid
= 40 kg, koster to Kr.
22 Majs, 100 kg -

Stor amerikansk
Prima Laplata Majs — 100 kg - 27 .
Nv dansk Soyaskraa Frisk Foderblanding
sælges til laveste Dagspris.

Nordlandets Handelshus.
1/1:If 1.111 .

,

Ulf •atIl

•
Fineste dansk Fabrikat
i i& Kg Pakker.

Efteraarssalg 1921.
Dame- og Borneitonfektion begynder al hjeinkonime.
Efteraars- og VinterKonfeKtionen fru tidligere iler
var totalt udsolgt, derfor har vi 'paa delte Orinaalle fuldt ud kunnet udnytte alle de Fordele, som delte medbringer,
1. De anvendte Sloffer er ikke Krigsfabrikat.
2. Faconerne er moderne og solidt forarbejdede.
3. Priserne er i flere Tilfælde det halve Imod i Aaret 1920.

2ornenes Au6rik.

Kommer du engang ud al rejse, Man hviler i den omtrent som i en
saa skal du ikke som saa mange polstret Armlænestol og selv 1kandre nøjes med at gaa rundt paa
I lovedgaderne, nej, du skal serge
for at komme omkring pen alle de
interesante Steder, Du sit saaledes
brave Fornøjelse af at besøge et al
de store Badesteder, og studere det
Liv, der her rører sig.
Ovre i Brighlon har flere store
Bade-Etablissementer nogle morsomme Flydebælter, som benyttes af
Badegæster, der ikke kan svømme,

ke-Svennuere kan trygl give sig ud
paa Dybder hvor han ikke selv kan
bunde.

Konfirmations-Ulstre, gtmirre, brune og ,blaa Farver,
med Etaet:mils iEriner og D 4 blottet:eg,. Pris 35 kr.
DamefraKKer i moderne kulørte Eskimostoffer, fra 62 Kr.
UldplyschKaaber, prima Kvalitet Ira 132 Kr,

nonne-Allinge Jernbanes

Køreplan.
Sognedage.
Fra Rønne
- Nyker
Klemenker
- Re
Hurntedal
Trin
- Allinge
- Sandvig
Fra Sandvig
- Allinge
- Tein
- Ro
- Htnnledal
- Klemensker
- Nyker
- Rønne

Drengedragter og Stortroter.

teessens line-21dsalg
5rt'lli uge
Chr. Olsen.

600
6/3
6-T3

000
glo
925

721

713

I tis
1136
1149
1207

810
Ji
8-T4
B31

1230
1245
II°

915

934

Bon- og Helligdage.
Ran fle — Anndvig

Fra RINIITle
843 1233
- Nyker
903 1253
- Klemensker 9I9 109
915 125
- Rø

750
8511
81

- Tein
949 139 854
959 119 904
- Allinge
- Sandvig 1005
g sid
Fra Sandvig
- Allinge
- Tein
- Re
- flumledal
- Klemensker
- Nyker
- Rønne

Eu Korihrmand Matrosdragt fra 35 Kr. Jakkehabitter fra 60 —72 Kr,

743
sort
52$
848

1035 600 935
1043 67i
1052 617 97
1007 632 107.
112.5 6.50 1025
1136 75T 10:2
1155 72i I9X4

ager De en Pige, en Karl
eller en Dreng, eller mangler De en Svend eller Lær.

j
Et Parti Gødningskalk
sælges billigt.

9ittittge gotottiat &$robstrtforretning
IsenKram.
Da vi har faaet nye Sendinger Isenkram hjem til smaa
Priser og nedsat Priserne paa det gamle Lager, kan vi anbefale det ærede Publikum at købe deres Forbrug hos os

I det hele kan der jo laves mange morsomme Ting i og ved Vandel, bl. a, fordi man ikke støder sig
naar man falder i det vaade Element. Her ser du en amerikansk
Vandrulsjebane, hvorfra man suser
ned i Vandet og saaledes fritages
for Overvejelser om, hvorvidt man
skal eller ikke lage sig en Dukkert.

Endnu morsommere er denne
Vandkarrusel, der findes ved Kysten i Nærheden af Chikago. Drevet af Motor og under fuld Musik
gaar den ude i Vandet, som om
den stod paa Landjorden. Man kan
svinge i Luften eller lade sig slæbe i
Vandet alt efter egen Lyst. Og morsont er del, baade for dem, der kø-

ling en Fodermester eller anden Medhjælp, bør De snarest avertere i Nord-Bornholms Ugeblad
der hver Fredag bringes direkte ind
c.1700 Hjem og læses af saa godt
som hvert eneste Tyende. En Annonce her i Bladet vil derfor sag
godt som altid bringe et tilfredsstillende Resultat.

De bedste runde og firkantede

Vognlygter

Allinge Kolonial- og Produktforretning.

i prima Udførelse sælges til Priser
fra 15,50 Kr til 21 Kr. pr. Par.
Prima Stearin-Vognlys sælges i

Bestillinger paa bedste Sorter engelske

Narriladets finleisbas.

Tt'affe(optisful og 1{of2 _-,-,

1~111111111111111~~1

modtages gerne.

Vi anbefaler os med et meget stort Udvalg i

Allinge Kolonial- og Produktforretning.

Strømper.

Alle Mennesker,
som har set, hvorledes

llorilliolms bødl' Mørk,
fremstilles, behandles og opbevares, vil ganske uvilkaarligt forlange dette højline Produkt til sine Maaltider. - - Alle Forretninger i Allinge-Sandvig sælger

rer med og dem, der ser til.
I vore Farvande er der jo for
koldt at bade, men naar man vender
tilbage ill den daglige Beskræfrigelse efter Ferien ophører man ikke
derfor at gaa i Vandel. I Storbyerne
har man saaledes store Svømmebasiner, hvor man hele Aaret har tempereret Vand.

Bornholms Vegetabil Margarine.

WAi~d)Wb4-AWAs
9ritna Xolonialvarer
6edst og Saligst filos

?,firtity

Swroliiilf-45,5 f rAififforreliiittti.
)1N-WW';45.-Ye+~14-"

Her ser du en Del Danser give
Opvisning I Livredning og Bjærgning. Der konkureres om udsalte

Præmier og et stort Publikum følge
med Interesse de smukke Præsta
troner.
Efter den mere alvorlige Del af
Festen vises der Udspring fra Vippen med smaa Flyvemaskiner, som
gør at Springet bliver meget svævende, saaledes at selv de mindst
dumdristige gør Springet helt oppe
Ira dere øverste Prailorm. At Aeroplanet efter Springet skal bjærges
ved Svernming siger sig selv.

Sorte Bomuldsstrømper S5 ø.
95 Hvide
do.
125
Florstromper
350 Silkestrømper
Fine heluldne engelske
i flere Farver 400 -

No1'11130[1813 fladelshils
• 1■111~~11*
Erindringsliste.
Borgmesterkontoret 2-4 Eftm.
Sparekassen 10-12 og 2-4.
Branddirektøren do.
Stempelfilial i Sparekassen. 10-12, 2-4
Danipskibsexpeditionen, flaben ved Skibenes Ankomst og Algang Tirsdag
og Fredag Efterm., Mandag og
Torsdag Form.
Distriktslægen 8-9 og 2-3
Folkebogsamlingen pas !bladhuset:
Utllaan Fredag 7-8, (i Vinterhalvaaret
tillige Tirsdag 3-3,30 )•
11iielpekassen : Formd.. 0. Thomgren.
Kasserer Snedker Chr. Lind, Sandvig,
Jernbanest, er aahen tor Gods 8.12, 2-6
Kæmnerkontoret 10-11 og 2-4.
Diskontobanken 2-4 Eftm.
LansePostkontoret: Sognedage 9-12 og 2-6
Sognepræsten Tirsdag og Fredag 6-1.
Skandinavien-Amerikalimen:
Agent Otto Gornitzka,
Statsanstalten tor Livstorsikring ved Chr.
Olsen, m essen Kontortid 1-4 Em.
Telegralstationen 9 - 12 og 2-4.
Toldkamret 8-12 Form, 2-5 Etterns,

