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De rode Hyben.

]2te Aarg,
ccoecimsa °cox]
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Udelte+ ens Hjørne,
bag ved vort gamle Boel,
fandt vilde Raserer-reer
el eunstigt Stade,
de røde Hyben lyer
saa smukt i Af:ensol,
som Purpursleenk imellem
visne Blade.
Den rede Farve minder
mig om en festlig Stund
hin Dag bag Krattets
lyseerønne Kviste,
da mine Læber mødte
din varme Rosenmund
ved lønligt Stævne,
hvorom ingen vidste.
Hin Dag, hvor var den stilk.,
saa alvorsfuld og smuk,
Alverden var med et
heri op al larme:
jeg hører endnu Blæsten
forstumme i et Suk
og føler dine Kærtegns
milde Varme,
Da lyste Sommersolen
saa gyiden+arm og blaek
langs Markerne,
hvor Kornet gik 1 Leje,
forlængst de gyldne Vipper
for Leens Dødshug sank,
nu danser vissent Løv
paa alle Veje.
Der er saa koldt derude,
saa øde og saa vaadi,
vildt slider Stormen
i ae nøgne Grene,
imens jeg følger Stien,
som hun og jeg har head! ;
— men nu er jeg tungsindig
og alene.
Dog, hvortil tjener Sorgen ?
Hvad hun engang mig gav,
kan lugen Magt paa Jorden
mig berøve. Igennem sindrig Løsning
el Mørketidens Krav
skal Somrens Høst af Skønhed
staa sin Prøve.
Anders K. °Irren.

Oktober
45>
Af J. 0. lloving-Peterzen,
„Asiet i Danmark`
—o—
Oktober er ikke blot en Blsehittes Maaned — et Privilegium,
den I Danmark maa dele med saa
mange andre Meanecler — den er
fremfor all tet store Farveskiftes
og Loyfaide Tid. Det er i deri at
vore beskedne Skose vover at kappes t Pragt med selve Tropeskoven
— og endda vinder Prisen. Men
S,.jren købes dyrt : med Tabet at
hele sen gyldne Diage s om eller
en stakker Stunds Strimlen maa
kastes til Jorden for at ombyttes
med arm Nrsgenerd.
Gult, brunt ug iødt er de tre
Gi umilarver r Ettere/nets prangende
Skrud, og hver af dem har sin
egen skjulte Oprindelse, der skyldes kemiske Kræfter i 1-1 adels nisender af Celler.
Naar Birkens og Lindene I øv
gear Ira grønt over tit ekite ende

Paa Falderebet af Sommeren bringer vi I Dag et Par Billeder fra Gaard og Mark, el Par Genrebilleder, som taler for sig selv. De kan staa som et sidste Smil af Sommeren — et Farvel til den fagre
Tid, som i Aar ikke bragte os altfor mange Skuffelser, men spredte Sol og Vind saa nogenlunde ligeligt
ud over Danmarks Agre. Hvad der spiredes og grønnedes og gulnedes derude under Himlens høje Hvalv
er nu under Tag, og snart vil Kreaturerne for sidste Gang i Aar vende hjem Ira de saftige Markers bugnende Spisekammer til Staldens lune Tryghed.

gult, er del ikke en ny Farve, 501/1
dannes i Bladgrøntels talløse smaa
Korn, Det betyder i Virkeligheden
kun, at nogle af dets Farvestoffet
— de grønne — forsvinder, og at
de smaa Korns gule Stol bliver
tilbage som fremherskende Tone.
Men naar den vilde Vin og Rønnebærtræerne luer purpurrødt, betyder
det, at der i deres Celler er fabrikeret et helt nyt Farvestof — det
røde „Antokyani, der i særlig Grad
forumer at indsukre Varme og der,ed fremskynde de sidste nødvendige Stofskilteprocesser — inden
Bladene skal løsne sig og falde
til Jorden. Deres liamineude Purpur er i bogstaveligste Forstand
en Ledere hektisk Opblussen al
— Brunt derimod er Dødens
typiske Farve i Planternes Verden
--- den, hvori det meste Løv gennem flere eller færre Overgange,
klæder sig, risar det synker ril
Hvile, og dens Fremkomst skyldes
en virkelig Affarvning af Grerukorriehe, foreatea ke et el sylte i Cellt.15
S.itl.

Men Efteraarel har flere Farver
paa sin Væv end disse tre, og hvad
der forhøjer dets brogede Pragt,
er desuden det Væld al Overgangstoner, hvori ikke blot Skoven som
Helhed, men hvert enkelt Træ
araer klædt. Dets Blade skifter
ikke lige hurtigt Farve, og en og
samme Krone viser derfor en rig
Mangloldlghed, som bliver endnu
mere blændende, naar der mellem
de løvfældende, farveskiften Træer
findes Pletter af etedsegrønne Naatetræer. Gratiernes mørke, bluegrønne Pyramider fremhæver yderligere Birkenes lette, lyse Guldpynt og Bøgekuplernes fine Numre
ter fra Bronce til den varme, rødbrune Tone, Bøgens Blade faer,
nier omsider Løvfaldet kalder.
Over deri nordiske Skov kan
da 1 Sandhed siges, at dens Død
hvis man vil bruge dette Ord
— er en Død i Skønhed.
— Næst efter løvspringet gør
ingen Periode i Naturens Vekslen
saa stærkt Indtryk paa vort Sind
som den Tid, de Skoven Stykke

HI* di e KIINialbeneker.

for Stykke afklædes sin etraalende
Dragt og denne slides mere og
mere tynd for hver Dag der gear
— indtil omsider det sidste gyldne
Flitter og straalende Bronce afløses af nøgen Fattigdom og mørk,
tungsindig Alvor. Lige saa oplevende Løvspringet virker, lige saa
knugende synes dets Modsætning
Os.

Og dog er Løvfaldet kun tilsyneladende en Modsætning — kun
en Skindød.
For den, der forstsar dets Betydning, er det ikke Døden, men
en Livsvirksoinhed saa god som
nogen anden og af lige sart alor
Værdi I Naturen som Knoppernes
Udspring ved Foraarstid.
Først da vilde Dyden for Alvor
holde sit Indtog I vore Lovskove,
hvis disse letsindigt gik Vinteren
i Møde, klædt i deres grønne
Sommerdrage Gennem de Hundreder ni smaabitte Munde, der
findes paa hver Kvadratmillimeter
af hvert eneste grønt Blad I Krotierne, vilde Treetrues Livssaft
S r "':-

lømmel og fordampe, uden at de
fik Erstatning for Tabel — og ikke
blot Bladene, men hvert Træ fra
Rod til Top vilde visne for stedse.
Gennem de line Rødbenr og op
gennem utallige skjulte Kanaler og
Amer r Birk og Ved søger jo Sommeren lang en Strøm al næringsholeigt Vand fra Jorden gennem
Plantens Legeme ud til Kronen*
Tusinder af Blade, hvis smag Grønkorn udvinder Næringen al Vandet, som dcrpaa fordamper — for
stadig at erstattes al en Opsugning.
Et fortsat Kredsløb Ira Jorden gennem Træet til Luften — og tilbage
Igen. Men naar Jorden bliver riteraarskoid, brydes Kredsløbet ; de
smaa Rodhaars Evne til at opsuge
Vandet svækkes — og I frossen
Jord standser den helt,
Del er let at spas, hvilken Katastrofe der vilde indtræde, hvis
Kronernes Løv Efteraarel og Vinteren igennem lod som ingenting
og roligt fortsatte sin Virksomhed.
Fra et stort Birketræ med et Par
Hundredtusind Blade i sin Krone
fordamper daglig Sommeren igennem en Vandmængde, hvis Vægt
svarer til en voksen Mands Legernsvtegt, og lortiattes dette naar
Vinteren korn og Kulde og Frost
sparrede at for Tilførsel, vilde Resultatet af Blokaden kun altfor
snart vise sig : Udmarvet og tamt
for hver Draabe Livssaft og ude
al Stand til at iltelig sig Næring
marine Træet gas ind til den evige
Hvile i Stedet for, som det nu
sker, blot at lade sit Lav visne og
dø, men selv slippe med at gas i
Dvale, saa længe Fjenden er Herre
i Landet,
Kun Nagletræerne behøver ikke
at gøre Forandring i deres daglige
Livsførelse. Deres Bladnaales Fordampningstiade er sat lille, og
Huden sne tyk, at de ligesom Lyngen hele Vinteren, naar Vejret er
tjenligt, tør fortsatte Arbejdet for
at skaffe del daglige Brød.
Men ogsaa paa anden Vis betyder Lavfaldet en Tilpasning efter
de kommende Aarstiders ublide
Kaar. Uden det vilde tørst Efteraaristormenes Angreb og senere
Sneens tunge Tryk pae de bladrige
Kroner anrette de voldsomste Ødelæggelser, Ligedorn Skipperen forsigtig reber Sejlene eller stryger
dem helt for Stormens Pres, gør
ogsaa Træerne klogt i at lade Blahvis
dene falde, medens Tid er
de da Ikke som Granen og Fyrren, har tynde, spidse Naale, der
kun lidet udæsker til Angreb.

Hostbiomstens Mission
dz.
Da Professor Knud Faber pat
den internationale Tuberkulosekonference i Lausanne I forrige Maaned afgav Beretning cm Tuberkulosekampen I Danmark, vakte de
Tabeller og Kurver, hvormed han
Illustrerede Nedgangen i Tuberkulosedødeligheden her hjemme den

allerstørste Opmæ:ks"heJ. For
intet andet Land kunde der pasvises ea lilevarenJe N...igang, og
Danmark blev anerkendt sum det
Land i Europa. der nu sladr med
den mindste Tuberkulosedødelighed.
Den Stilling har vi Pligt til at
holde, men for at kunne det rosa
Arbejdet fortsættes med usvækket
Kraft og Energi, Og der er sne
vist Grund nok dertil, Sas forholdsvis stærkt det end er lykkedes at
trænge Tuberkulosen tilbage ved
den maalbevrdsle Kamp, der er
ført imod den, er den stadig den
snigende Sot og den store Fjende
der mejer ned for Fode, hvor Forsvaret imod den er svagt, og del
er stadig navnlig Børnene og Ungdommen den truer, og hvor den
gør sin rigeste Hest, Vel har Kornpen smukke Resultater at opvise,
men ilde vilde vi være farne, om
vi slog os til Taals med dem og
mente, at nu kunde vt nok forsvare i alt Fald at pusle lidt ; de
vundne Resultater maa ikke blive
Sovepude for os, men skal virke
yderligere ansporende, ellers har
hele Arbejdet været omsonst.
For 30 Aar siden sin Ides her
hjemme gennemgairende hvert 7.
at alle Dødsfald, Tuberkulosen ;
vi er mulet til, at det nu, taget I
Gennemsnit, kun er hvert 12.-13.
a! alle Dødsfald, skyldes Tuberkulosen. Men der er dog Egne I
Landet, der stadig fremtræder som
sorte Pletter nied en uforholdsmæssig stor, en uhyggelig stor
Tuberkulosedødelighed, og Intetsteds har vi Read til at nedlægge
Vaabnene.
Del er heldigvis saaledes, al I
Kampen mod Tuberkulosen kan
vi alle være med, alle uden Undtagelse. VI kan det bl. a. paa
Hsstblomatdagen.

Det dejlige Eftersar
Du dejlige Efieraar,
hvor din Himmel er klar.
Det er som om Vorherre
i Hinden Haver har det er som om vi kender
en Verden over vor ;
det føler jeg, men jeg kan ikke
sige ; hvorfor.
Du dejlige Efreraar,
hvor din Luft dog er ren.
Det er som selve Himlen
er hel og uden Men.
Det er som Blikket stiger
i Blaaets Rige ind,
fordi den skønne Himmel
har hjemme i vort Sind.
Du dejlige Efterser,
hvor er din Farve stærk.
Ja, der er ikke mere Tvivl.
Det er Vorherres Værk.
Den hvide Sky, se bare,
sum et forklaret Bjerg
den smiler ad en
forundret Dikter-Dværg.
Du dejlige Eftersar,
hvor skøn er dog din Høst.
Og hvert et Tegn, du viser,
os giver Tro og Trøst.
Thi er vi sum det gode Korn,
da høstes vi jo ind.
Og Trangen til at sankes
er Summen af vort Sind.
Du dejlige Elteraer,
hvor lyst er dog dit Løv.
Hvem tvivler om at Skønheden
I Skoven kun er Støv?
Jeg tvivler ikke mere,
Jeg tror, jeg tror, jeg tror,
i Himlen er en Verden
højt øver denne Jord.
Du dejlige nemt,
Du lærer mig at se
de gyldne Træers Gave,
de hvide Skyers Sne.
Du lierte.rnig at Høsten
den dybe Mening har
al minde mig om Livet,
søm Døden Indehar.

Emil ihrintlycke.

Studiet
af Hjemstavnen.
For halvandet Hundrede Aar siden kunde man indnu overkomme at holde sig nogenlunde pas
Højde med ein Tids samlede V:den. Det fælles Fond var Ikke saa
stort. Men Menneskets aandelige
Skatkammer er vokset ; ingen fosmaar nu ni samle blot tilmermen
sesvls det hele — og det er derfor nødvendigt for Nutetsmennt sket at gøre el Valg. Videnskab!. mændene bliver Smcialisler.
Menigmand maa for ikke al spleen.
ge sin Hjerne søge sig et samlende Synspunkt, hvorfra han karl
°irreelle saa meget, lian kan magte.
Intet er derfor naturligere, end
at Mennesket arrer vcuder tilbage
til det Udgangspunkt, hvor Trengen til Viden gjorde sine første
Skridt ; Hjemstavnen. Dere der
ikke kan ofre en Specialvidenskab
hele sit Liv og heller ikke føler
Trang til at grin gennem Tilværelsen med lukkede øjne, kun næppe finde et mere frugtbart Synspunkt tor Tilværelsen.
Eksemplet er nærliggende for os
Bornholmere ; vor egen Hjemstavn
og hvad den rummer. Først Naturen : øens særegne Plantevækst
og Dyreliv — og Ikke mindst Jordbunden. øens Historie, fra Oldtid
til Nutid — dens Personalhistorie
— og lad os ikke glemme Kulturhistorien og hvad den rummer om
øens materielle og aandelige Forhold, dens Landbrug og Nærmesliv, Kirke- og Skoleliv, Administration og Milits — og Kunsten, især Bygningskunatenl Og Øens
Sprog og Literatur, Folkeminder
— lad mig særlig gøre opmærksom pas det brændende Spørg,mani, der hedder Stednavneforakning, et rigt Felt, hvor den begyndende Forsker - dog maa opfordres til at vise den fornødne
Forsigtighed.
Hjemstavnaeludiet har allerede
slaaer gode Rødder herhjemme.
Mønstret er Irernmed, vort Broderland Sverige er vel nok det førende Land paa dette Omraade men at Interessen er tilstede herhjemme, saa man tilfulde af del I
Fjor afholdte Hjemstavnskursus I
Rønne.
Hjemstavnsstudiet maa selvfølgelig bygges paa eri bred Basis
af Skolekundskaber. Del er er et
glædeligt Tegn, at Hjemstavnslæren er dukket op som Skolefag.
Meu i Grunden er det jo ikke et
særligt Fag, derimod el Tværsnit
af alle Fag, naar man undtager
de rene Videnskaber: Mak matik,
Fysik og Filueule Det er ret og
rigtigt, at al Undervisning skal
beeynde med eljeinetavnen — allerede den velkendte Anskuelsesundervisning er et Skridt :1 'den
Retning. Men Hjemstavnens Liv
og Kultur bør gennem hele Skoletiden følges som en Parate' ved
Undervisningen — ikke blot I Naturfagene, hvor jo især Botaniken
giver Anledning til Undersøgelser
pas Aastedel, og I Geografien,
hvor ganske naturligt Hjemstavnen
ogsaa i snævrere Forstand Inar den
største Bid — men ogsaa i Historier], hvor uran aldrig burde tabe
Hjemstavnen helt at Sigte ; dette
var saa meget lettere at følge,
hvis Skolen kunde bekvemme sig
til at give Krigshistorien lidt mindre Plads el Fordel for Kulturhistorien. Og ildel, men Ikke mindst :
ligesom Hjenistavnsieeren danner
Begyndelsen og Grundlaget, burde
den være Slutningen og give del
samlende Overblik. For Geografiens Omraade er det tildels smiledes -- vel at mærke neer man ta-

ger Hjemstavnen i allervideete Forstand. Men Ringen er hilst rigtig
rundet, naar emir hedt ud vender
tilbage til Udgangspunktet — derved blive alle de Lærdommens
Sten, der er muret op i Skoletiden
først det rigtige Led 1 en Helhed.
Men det ligger i Sagens Natur,
at Skolen aldrig vil kunne give
mere end et Grundlag og en retning. Og er Barnets Sind egnet
til at modtage Kærligheden til
Hjemstavnen, saa maa den dybere Indsigt og Viden erhverves i
de modnere Aar. Og gav Skolen
del almindelige Grundsyn, maa den
følgende Livsperiode tage Hensyn
til personlig Interesse og Evre,
--- For den unge, der ønsker at
.studere" sin hjemstavn (studere
er næppe del rette Ord, da det jo
ikke drejer sig om systematisk
videnskabelig Undersøgelse, men
om en mere almen Kundskabsberigelse) gælder det nn om al finde
en Metode. Og i saa Henseende
er der i vor Tid gjort et godt Skridt
gennem Oprettelsen at de saakaldte
„Studiekredse' (løvrigt et misvisende og maaske undertiden skum
niende Navn). Gennem Sludiesagen gøres Bibliotekernes lagrede
Viden tilgængelig i en let Form
gennem Fælleslæsning og Diskus•
elme Metoden vil være bekendt
gennem Studlekredsudslillingen I
Rønne.
Det er en god Ting, at de unge
ofrer noget af deres Fritid pas
Studiekredse. Og denne Form for
udviklende Fritidsbeskæftigelse vilde sikkert have større Udbredelse,
hvis den ikke truedes af en fraard
Konkurrent : Sporten.
Det er ikke min Mening at sige
noget ondt om Sporten i og for
sig. Den er udviklende for Legemet, saafremt den drivesrigtigt og
indenfor sine naturege Grænser.
Men vl kender aliesammen de unge
Mænd med Fodboldbenene, de
ligner Svømmefugle, som er kommet udenfor deres naturlige Element; ram- man ser dem andre
Steder end paa Fodboldbanen. Og som Reeel er deres aandelige
Forkrøbling endnu værre end deri
legemlige. Jeg ved ikke, hvad der
er værst : Folk, der kun kim tale
om Kortspil, eller Folk, der kun
kan tale om Sport. Sporten bevirker altfor ofte en indsnævring
af interessens Felt, ?itu vedkommentle3 Tanke, kun drejer sig oni
Poi nts ug Mesterskaber, der dog
arne vare Sportens Udenværker og
ikke dens Hovedlorrenai.
Nej, bort med de blege Læseheste paa den ene Side og Sportsidioterne paa den anden. Lad 03
se at faa Studiekredse og Sport
til at gen op 1 en højere Enhed
— og her vender vi tilbage til vort
Tema : Hjemstavnen. Den byder
del første Emne, der kan virkeliggøre en samler' Sammensmeltning.
Der er en Spoilsgren, som er
altfor lidet kendt herhjemme, det
er Vandresporten, Fællesvandringen, der netop er en ideel Sportsgren, fordi den har strøget Rekordjageriet af sig. I andre Lande,
især i Tyskland, er den velkendt
og skaltet. ikke mindst blaudt Arbelder ungdomm Cir.
— I Forbindelse med en Hjemstavns-Studiekreds vride Vandresporten passe snm Hægte til Malle.
Thl man inaa ikke tro, at et Hjemstavnssludium kan baseres paa
Læsning alene. Det er nødvendigt
med egne Ørne at se Studiets Genstande. Og hertil skulde saa Vandringen tjene. (Roberne Sejtbaad
og Cykle kan selvfølgelig ogsaa
bruges).
Tag f. Eire. el Emne som Bornholms Geologi — dette som saa
mange andre viser klart, hvor lidt
Bager er værd uden Selvsyn — og
hvor lidt Selvsyn er værd uden

Rirger.
Sas vidt jeg ved, foreligger det
paa dette Omrande endnu Ingen
Studievejledning. Men, hvis den
kommer, gid sr de um Ina en
kombineret Læse- og Vandrev ejledning. Muligvis vilde dette vinde
nye Proeelyter for Studiekredsene.
Det er jo uomtvisteligt, ilt det
gamle Ord om .,en sund Sjæl i et
sundt Legeme' er et godt Ideal.
Lad Ssudiekredsfolkene indse det
lulitud — og lad Sportsfolkene
egene indse, at Legemet alene gør
det visseligee ikke. Hvad gavner
det et Menneske, at hen er Verdensmester I Boksning, myr han
tager Skade nas sin Sjæl I Disse
rn moderne Former for Fritidsbeekrieltigelse rummer hver fur sig
sies meget godt, at de kunde' fortjene at gas op i en højere Enhed.

Jagten aflyses
hos Ejnar Jealærsen,
ijadehln Olsker.

Jagten
aflyses paa Heat Mulms og Bto.
gasids Jorder r asker,

Jagten
pas Vestre Sten bygaarda

aflyses

Grund I Ro.

En flink Pige
til inviventeg Gernues suges ni
November nu

t.

liellegaard I fin,

Ung flink Pige,
der vil malke 2 Køer, siges til I.
Not ember.
Chr. Thorsten, Tein.

Chr. Stab•Jorgensen.

Tlf. Allinge 130.
En kun Irer brugt

u[Isljofiesle ag Mider.

Barnevogn
sivl des.
Gartner Lindgren, Tein.
Til. Altm@r 1;8 x.

Søndag den 5. Oktober.
I Ois Kirke KI.9,30 Konfirmation
Allinge Kirke Gudstjeneste ved
Mind teol. Halfdan Lange Kl. 2.
KFUM i Sa adv. Missi, ■nsh. KM 7,30.

4 3.misanederit Grise og 3

!lirs grise
er id Salg hos

Evang. tutti. Missionsforening, Ali.
Søndag Ki. 3,30.
R. Mateen.
Søndag I Rutsker Kl. 10. H, Kofod.

lien r}

:n pr,

„Skt,vly ", Oriker.

A I 1 nge:Sandv ig
Luthersk Missionsforening.

Tejn Kl. 2. Ale Kl. 4,30.
A. Henriksen.
Metodist-Menigheden MBelesda
Søndag Gudstjeneste Kl. 4 Eftm.
Søndagsskole Kl. 2.
Pastor Jørgensen.
Enhver er hjertelig velkommen.
Frelsens Hær.
Søndag Kl. 91/i Fm.
Helliggareleesgudsljeneate
— Kl. 11 Søndagsskole I Ali.
etsi. i Sandvig
Kl. 2
— Kl. 8 Alten Frelsensmede.
P. Feerealeben

Ungdomsforening
afholder Medlemshal pas Christensens Sal, Søndag den 5 Okt.
Kl. 8.
NB. Medlemeinode Onsdag

den 8. ds. 7,30 peu Cruise Sal.
Restyr elmen.

DameGymnastikken
begynder ferstk. Onsdag Aften Kl.
8 paa Allinge Gymnastikhus.
Nye Meelsmreer optages.
Restyrelsen.

•

8••••••11,11~1111111

Tak for uduist Opmærksomhed ued min Konfirmation.

Sendag dun 5. Oktaber Kl. 8.

gmmy elsen.
Hjertelig Tak for uduist Opmærksomhed ued min Konfirmation.

53iografen.

Med 311101112113k F3111
Skuespil i 5 Akter. I H.vedrollen den berømte KomIL:r

Jenny Larsen,

Tom Moore.

Loseba2k, Allinge.
Hjertelig Talt for uduist Opmærksomhed ued min Konfirmation.

Mandellild[iSexItiliereii
Spændende Cowboy-Film
i 3 Akter.

Svend Nielsen.

••••••••INNMINN
For uduist Opmærksomhed
ued min Konfirmation takker
mine Forældre og

917argit Lindgren.

I

Plads søges

Dal.Nk Eineeviesiv r
•

SChweitser
skarp Gouda el
Steppe
e
fi
Kummen
.
Myseoste og Klosieroste.
— P;inia Virer — Billige Priser —

,

Allinge
el ell C'
TIL 12. `2 au'

som Daglejer eller Fodermi sier
etraks eller I. November.
Eventuelt søges et Hus le Leje.
Biller mrkt. ,Fast
niornngvr BladitS '<PRR».
En dygtig Malke-

RucbtIori

▪

"" •

Oorilhelmsiciliholloill
i

og Kinin-Kilo Glas sælges

Fodermester
res en yngre paelidelie Kari ken
Ida Plads til 1. Nevemeer.
Iiirkkegiturd I Klemtene.

En mit

Fodermester
kan eta Plads straks eller til I.
November.
Kildengsard pr. Tejn.

Tie Allinge 81.

Hollandsk Matjessild.
Fin Kvalitet hjemkommen

Stor Isl. FedesIld
norsk Srriaasild
er hjeinkunsieeir og anbefales til
billiesie Pris.

J. B. Larsen.

Mejeriet
Humledal

„ROYAL" Koge-Chokolade
„B E C A" Koge-Chokolade
VISESTE DAN8L1 PARRIKAT

ti

Leverandør

afholder Licitation pas Mejeriet
Fredag d. 10. Ord. Kl. 2 30 over
Kørsel at Mælk, Smør, Kul og is
for Ariret 192;."). Salg af Mejeriet.
Mielkealfald samme Aar.
Konditioner og Køreplaner ligger ni Etterrtyn paa Mejeriets Kontor 3 Dage tor Lic Unionen.
Entreprenørerne bedes bemærke
Tilføjelsen I Konditionerne, at der

til

Vare- og
IDIKT0137ER.
S MIT 0 T F Klasselotteriet.
3

forlanges Kaution.

Bestyrelsen.

Iltbfirpper.

Nye Plove

ved Victor rItutek.

er billigt til Salgs, nye PlovlegeStel hos
mer sættes

pas gamle
Smed Stange, Tein.

Zet ftørite .tager og be bebfte aer til
Hvidemalilleret stort
rimelige 3rifer 'loer
bebit 1)o
Badesar
stort fbmrt moret Zce»1)e 4,75.
(Sit Zet Znpeter nebiat PM.
med Brum:beholder til Opvarmning
a!
Vandel,
ganske
lidt
bo.
tiet, De! 11.1b
8,50.
93aa afte be oprige gibe 10
rabat fra itu
brugt, er til Salg lut 125 Kr..
(55fitra fixtrt 1)el ltib
11,50.
Bladets Kontor giver Oplysning. af og til 91»taar.

glarblatibtO fttitleM4ItgL

TeIegrammer•
Kosilirmationsgaver.
Liedervarer
ør. gofob, »eb efotcn.

Altid største Udvalg I
Mange gode
til billigste Priser.

Vindruer -

— store Klaser. Saftige Druer

J. B. Larsen.

Xlipfisk

Brug Zephyr-Relorm

Ny hjemkommet, Ekstrafin Kvalitet.

liravetø

1. B. Larsen.
slanke 17asker

Spar Penge. Spar Vask.
faan I

åvinetran

177.

VarertN*;(4.
Magasin du Nords Udsalg
ved Victor PInnek.

anbefales.

Carett.

_Wyder eL
fisl9(;&?eL,
,2ord.

Flink yngre Karl
kan fas Plads til 1. November

til f

-te ,-triffentaffiner
t fort og
graat i flere Stumre.

,ager

Magasin du Nords Udsalg

ler er nu
i fcerbige forte og fillorte utbite
paa ?ager i et finurt oct riglyolbigt ltbbatg.
riff e tcacotter tit unge 43iger fra 12,60.
titørre etorretfcr i forte og tutorte
fra 23,75 til 70 Str.
3i f)ar ca. 100 g'foter pur tager, faa ber
bit fiffert »ære noget for en[per Binag.

%agasin durordsZiddalg
Viefor Ylanck, Allinge.

Teknisk Skole
I Allinge har Indskrivning af Elever Mandag den U. Oktober Kl. 7.

%Utugt gialonintz

og $robuffforretning.

Bestil Deres Tryksager i Allifirle Bogtrykkeri

?Illinge !bilantal. & 13rebuttforretalag.

Koge-Ærter
Lelkogende gule Ærter.

Bestyrelsen.

Forkarl

Finekkererter.

Ima dansk røget Flæsk
anbefales ril billigste Priser.

52.

Andenkarl

kan 1. Nouz en
vember fan Plads pas

Hullegaard I Ro.
En Karl

søges

til 1. November pari

Lindesgaard.

Jagten aflyses

Larsen,

Cigarer
Cigaretter, Tobakker.
Skraa og Snas.

Shagpiber
i stort Udvalg

3. B. 2itreti

paa Lundegaard, Olsker.
Den jagtberettigede.

Vi har Lager at

lloll Polkos- og Brologoollog
og venter i disse første Dage

Tystolte- og Siziorri-Hvede
— alt prima sortarene Varer. Vel•
egnet til Sassæd.

Nordlandets Hoodelshos
Tørrede Æbler
Abrikoser,
Blommer med og uden Sten
til billigste Priser.

I. B. Larsen.

Kakkelovne

Foririolipo Dompk111
sælges i
Nordlaudets lloodoishus.

Overretssagfører

og

Komfurer.

2ojesen Xofoed,

Rønne

8$, ilorterffigade 17.

Mange nye Ovntyper er hjemInhalation, Ilekumentskrircief etc,
kommet, ulave! sorte som emailliOnsdag Formd.
Trælles !
credo.
De gode anerkendte Mærker
firkantede og runde
I
Rigelig Lager af
haves paa Lager og sælges til
rimelige Priser.
Alle
fra C. M. Hers.
tilbyder til lavesle Priser.
Kakkelovnsrør, Ovnkit, ildfaste
Sten og Ler.
Komforts særdeles solide og
prisbillige
ventes i Løbet af Ugen.

Hasle

al
Magasinov-

Mit[ og SloN.
»eliter gnotorffib „tigeborg" afftibet
i bife Zage og tith»ber gut og ,qof af atterbebfte »atiteter tit 2ebering efter 2titfonifteit.
Zet titraabe at beftilte Shtt on Stor tit 2eue
ring nu, ba 943rifen er meget biUig og Di mobtager meget grue erbre.

futbbirret ubf øgt 3a.re er t)jenirommet og au:

Pieregnard i Olsker
Tlf. Allinge 59.

En flink og paalidelig

(4-fteraarz9bficher

91» efitrafin Rliøfift

ne

Reservedele til Ovne

Det hænder
for eller senere, at De har Brug
for en line Annonce. Et Værelse
eller en Lejlighed ledig, brugte
Sager til Ki:113 eller Salg, Undervisning, Pension eller andet
Husk da, at Nordbornholms Ugeblad har don storsis Udbredelse
her paa Egnen og at det koster
mindst at lva-te-a i vel Blad

18

0/5 Superfosfat

37 °to Kaligødning

Iydsk Godningsk.

P. C. HOLM.
ALLINGE

Ærede Kunder
bedes returnere Øltræer hurtige!
muligt.

Allinge Bryggeri,

Nordlaudets

Ung Pige
søger

Plads 1. November helst
Allinge-Sandvig.

Snedker Anker, Allinge.

Køre plqn
Rønne-Allinge
Jernbane.

CztrMit

Søgnedage.
Reisise-fludylit
Rønne H.
Nyker
i<lemensker
1,?,a
Humledal
Tejn
Allinge
Sandvig

NM Mia

8,00 12,50 4,10' 7,15
8,17 1,10 4,27 7,32
8,30 1,27 4,40 7,45
8,46 1,43 4,56 8,01
8,54 1.51 5,04 8,10
9,00 2,00 5,10 8,16
9,12 2,12 5,22 8,27
9,20 2,20 5,30 8,35

hamtv!(-Sanset

%arab dansk Fabrikat

i

i .51, Kg Pakker.
.

-■....■-•■••■•••••••••••••••••■•••■••■•■••••■••••11.,..

De hedde Kvaliteter i khojils18],

9,05 1,12 5,15'
Sandvig
9,13 1,19 5,23 8,28
Allinge
8,37
9,22 1,28 5.32 8,20
Tein
1-tumledal 9.26 1,32 5,37 8,41
9,38 1,44 5,49 8,53
Rø
Klemensker 9.53 2,00 6,05 9,08
9,20
Nyker
10,05 2,10 6,15 9,40
Rønne H. 10,25 2,30 6,35
Delte Tog loher kuli fra 15. itlni til
17. Aug. incl.

ser og Skjorter. Underbeklædning i Uld og Bomuld til voksne og
Bus. L Alt i mægtigt Udvalg til smaa Priser.

Jens Hansen.

LIC1/4..11* i

Rønne-Mandvia
Rønne H.
8,00 12,50 4,10
8,16 1,06 4,26
Nyker
Klemensker 8,28 1,18 4,38
Rø
8,43 1,33 4,53
Humledal 8,51 1,41 5,01
Tein
8,57 1,47 5,07
9,07 1,57 5,17
Allinge
Sandvig
9,15 2,05 5,25

7,15
7,31
7.43
7,58
8,06
8,12
8.22
8,30

NalindvIK-Remos

jot døjer.
Tit er bet `piben til at forffine rig nieb
foletojer til £iitteren. Mon( og fe port fto re
uger nf monftrebe og en,YfarPebe 2
, toffer til
i flere
meget billige ]3rifer. Cfiwfaroebe
".S'arPer i en finuf
Q3are fra 2 Sir. pr.
9fleter. ,--,C-- tribebe og tcernebe etoffer fra 2,25
pr. fieter.

9,00 1,50 5,35 8.50
Sandvig
9.08 1,56 5,41 8,57
Allinge
9,15 2,06 5,50 0,06
Tein
Humledal 9,20 2,10 5,55 9,11
9,31 2,21 6.06 9,22
Ro
Klemensker 9,46 2.37 6,22 9,38
9,56 2.47 632 950
Nyker
Rønne H. 10,15 3.05 6 50 10,10

!EI

Chr. Olsen, Allinge.

Telefors 100.

Bornholms Vegetabil Margarine.

1

øger De en Pige, en Kar
eller en Dreng, eller min rTe: )e en Sind elle' Lær .

ling,

en l=odennestor ellei an
den Medhjælp, Oør lit sti:tiest avertere i Nord-Bornholms Ugeblad
der hver Fredag bringes direktt ind
c. 1800 Hjem og læses af saa godt
som hvert eneste Tyende. En An-

n

I Bladet vil derfor saa
altid bringe el tilfredsstillende Rekultit.
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efir. &isen,
Messen, MIlinge.
lit. 110.

LÆKKERT

SMORREBROD

11111••••1141,9111411111

i

LOtr
Fyldte Chokolader
„A L B A" Spise-Chokolade
„ANKER“ Caeao kun i 1/8 kg Pakker
FINESTE DANSK FABRIKAT

13dignietierAr ■ nts,,,-r
Sparekas.,en 40 Z •
Branddirektøren do
Stempellilial i Sparekassen 10- 12, 2-4
Danipskibsexpedition•n, sabel' red SkiAurk!,,os, oi; Afgang; Trisdag

o
Tgorsi tirbe;a1!;oril-;;ft.-rrn ,

og.

Distriktslægen b- 9 ok 1 3
Folkebogsamlingen pas Rand huset:
Udlaan hele Asiet: TirmIng 3-4, Fredag 7-8, Læsestuen hver bag til K1.9
Hjrelpeksssen r-c}rmd.. D. Thorngren.
Kasserer Snedker Chr. Lind, Sandvig.
Jernbanes?. er Asu.'n lur Gods 8-IZ,
Kasinnerkonioret JO - I I og
[-aspeDiskontobanken 2- 4 Rftw.
Postkontoret: Søgnedage 9-12 og 2-6
Sngneprresten Tirsdag og Fredag o-7.

Skanditiavien-Amerikalinien:
Agent Otto Gornitzka,
Statsanstalten for I Irstor-..kring red Chr.
Olsen, Messet. Kontortid 1-4 Em.
Telegrafstationen 9-12 og 2 o
Toldkamret 8-12 Form, 2-ti Efter'''.
Klemens Jernbanesi. 8-12 og 2-6

11"
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BORNA MARGARINE
er fin, Irisk og velsmagende og giver

Telefon 100

efir..(YIsen, teessen.

tider. - Alle Forretninger i Allinge-Sandvig sælger

setose-esstmaimmmes

ex!ra billigt

?trbeibe.

fremstilles. behendles og opbevares. vil ganske uvilkaarligt forlange dette højfine Produkt til sine Maal-

P2robtifilrorrelnint3

Faconer

er og fik

pafelibe til firenge fra 4- tit 15 ?( ar, fcelge.
nigib 12'2 iÆt. stofferne, 1)ooraf Zragterne er
forarbeibebe er fluidt, flibjtcurft oC1 ointmggeligt

Boroholmslieveldhilkodrin,

?jfirincle

E! stort Udvalg at RejNoprover
I Overtøj og kjoler 1 aolukke Far-

Ccrie lictiOne fiatrObragter

her set. hvorledes

meb ,-, rt)belob er l)jeinronmen og tilt)obe:.-, til en
meget bitlig.

rafrer, Cliabferebrngtcr, Maaber, %Uornefrafter
.,2.■ Itifer og ■ jolejtoffer
frenifoninier {teluften

ved

Alle Mennesker,

Mitra goe Zecintalowfite

(t

Messens sne-2Idsalg

91arDlanbet5 hanbtf4ti

Som

21_014ertion
ft.; (91teraar og t;iaterialioacu.

Søn- og Helligdage .

Mine gode bekendte amerikanske Overalls og Trojer i alle
Storrelser baade til voksne og Bern. Prima blaa Molskindsben
klæder og mange andre forskellige Arbejdsbenklæder, Trojer. Blu-

,

•:-: i

7c. . •
..#

zil Zirrftningen
111,M:tales

Batat:n-emme.
RelllMevoks,

Remeanilere,
konditenmfedt,
Onmpeyllnderolle.
Piedsetvi.t

RaLccnog; ler,
Itelservedele.

Siorminf-

..?irobfilforreltiimi

