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kel sætter i Spring og gøer som en 
Hund — nogle korte Glam lige ef-

ter hinanden. 
En lille Mus, soul sidder og bi-

der i en Grankogle, lader sig blænde 

af de lysende øjne og mas gøre 
Rejsen gennem Spiserøret ned i en 

slunken Mave. - 
Fra liver eneste Gren i Skoven 

drypper Draaberne. Løvtæppet lan-
ger dem. En sagte Musik fra alle 

de knuste Glasperler fylder Rummet 

— stille. 
Under en tæt Gran, hvis Grene 

hænger langt ud over Jorden, lig-

ger en Raabuk. Hvert Øjeblik krym-

per han sig sammen af Smerte ... 

hiv — hiv helt ned gennem Brystet 

pas ham, 

Han ligger med Benene strakt fra 
sig og Hovedet langt fremover. Det 

er ligesom det lindrer en Smule 
rigtig at strække sig, 

Fra Mundvigene strømmer Skum-

met hedt af Dampen fra Svælget. 
Kroppen ryger et Regn, Træet er 

gennemblødt. 

I Underkæben, _som er skudt fra 
I Leddet, er det et Knas altsammen, 

Bensplinter hiver i det sønderskudte 

Kød. Del gør ondt blot et Græs-

straa kommer til at stryge over San-
ret ; men det gør godt at gnide del 

rigtig haardt imod Jorden. Blodet 

er begyndt at størkne til en Kage 

om Bruddet. 

Det gør ondt. øjnene presses ud 

af deres Huler, Hinderne er blod-

sprængte, og Øjenkrogene løber 

fulde at Vand. Han krymper sig 

sammen, et Par konto Gisp presser 

Vejret fra ham. 

I Gane da han blev jaget af en 

halsende Køter, sprang han i Søen 

og svømmede over. Og Hunden 

blev sfaacnde ved Kanten og tabte 

hans Spor. Langt løb han over Bak-
kerne paa den anden Side. Folk, 
som pløjede, holdt inde og saa el-
ler ham. Han sprang, saa Skidtet 

stod ham i Sprøjt om ørene. Og 
en Mand, som gik paa Jagt, sendte 
ham el Skud, da han løb forbi -

men ham var hurtigere end Haglene. 
De faldt ned bag ham. I Sommer, 

da Brunsten begyndte, havde han 

—o 	 jaget hver Buk i Skoven. Alle havde 

Natten er lang i Ly af en regn- de faael hans spidse Takker al føle 
tung Gran — med en sønderskudt mellem Sidebenene og var flygtet. 

Kæbe. 	 En Dag var en Kugle fløjet hans 

Det er i Mosen. I en El har en Næse forbi. Hans Blod var blevet 
Fasanhane sal sig til Ro i et Kløv. som Is, men kun for at skumme 
Den sidder trykket godt ned imod hedere og vildere. Han havde laget 

Grenene med Vingerne klemt som- hver Raa, som kom paa hans Vej, 
men om sig og Hovedet gemt helt til Mage. Alle maatte de tjene barn. 

bort mellem Fjerene. — Pludselig I Lysteligt havde hans Liv været. -

strækker den Hals. En svag Sjaskeri Hans To havde huset alt Slags Vejr. 

mellem Træerne har vækket den. 	'Han slikker Hovedet langt ind 

Gokgok — gokgok . . . Hovedet mellem Grenene, som for rigtig at 

kommer helt ned paa Halsen al Iver. gemme sig bort. Han slikker lidt 
Et Par lysende Øjne et Sted nede Regn til sig for at køle Struben ; 

fra Mørket er rettet lige imod den. men det er umuligt for hum at synke 
I et Nu fanger den Glimret, saa er i  del . . . I Irans store øjne tændes 

del mørkt igen, en svag Sjaskem Haablealiedens flakkende Ild, 
mellem Træerne 	. . Ræven lister j 	Det var i Aftes, lige cia"det be- 
forbi dens Træ. Den skogler og ha- t  gyndte at mørkne, han kom listende 
sker med Vingerne. Flere svarer ud fra en Tykning tor at æde. -
rundt omkring, helt langt inde fra Endnu hang Solgløden I det vande 
Højskoven lyder deres Galen. Mik- Løv, og nogle Mejser smuttede om 
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Septemberlultens Gyldenblaa 
mig minde man 

om Livets uafvendelige Fald. 
De sidste Roser hænger smaa 

og slapt og tungt 
som glemte Bær paa nøgne Grene. 
Mit Mod har været stærkt og ungt, 
nu er min Sjæl saa ene. 

September) Ja, det er som-du 
en Gang endnu 

vil bære Somrens Sol i Hjertet ind, 
før alt skal kende Dødens Gru 

og brat forgas 
i Efteraarets kolde Skygge. 
Men ak l du kan kun lidt formaa, 
saa stakket er din Lykke. 

Nu brister dybt i Luftens Flod 
det sidste Mod 

hos Somrens Fugle, - 
se de flygler bort • 

til Palmens Top fra Bøgens Rod. 
Hvor har jeg stræbt 

det Haab, jeg bar om Fredens Kom me 
at være! Ak, nu er del dræbt. 
Naar er dog Kampen omme? 

San gear vi gennem Vintrens Dør 
ufri som før 

at lide og at længes mod en Vaar, 
hvor all maaske er Angst som før? 

Men lad os tro 
paa Lysets Magt, trods alt det dunkle! 
0, Herre Byg du os en Bro 
didop, hvor stjerner lunkle 

R. L. Em bor g. 

Nattejagt 
Af Anton Nielsen. 

mellem Buskene, Han gik i Høj-

sknven og sankede Olden. Der korn 

flere frem, og de gik en hel Rudel 

sammen. Del blev mørkt. Skyerne 

Irak sig sammen, hvor Solen var 

gaaet ned, og det begyndte et regne. 

Uglerne skreg i Granerne. — Alle 
Smaafuglene sov! Længe drev de 

omkring, der var nok at æde, Ti-
den gik. Det var først paa Natten. 

En Gren knækkede et Sled henne. 

Det brød Stilheden. Nogle brum-
mende Lyde fulgte efter. Han rejste 

Hovedet i Vejret, hans Næse fan-
gede Lugten af noget hedt — en 

Luftning, som fyldte hele Ganen - - 
Mennesker -- Han hug Klovene i 

Jaden, og Ørene rejste sig pan 
Skakke. De vippede frem og til-

bege for rigtig al fange Vinden. -

Hans øjne kunde intet se. Det ene 
Mørke var sort med det.  andet. 

Han skulde lige til at begynde 
al æde igen, da eri bred Lyskegle 

skar igennem. j Dcr dryppede Regn 

i Skæret, og Buske og Træer var 
skarpe og store. Han saa alt uden-

om sig, kun intet lige_ frem for sig. 

Og han var som naglet til Pletten 

af denne Strøm, der sugede hans 
øjne til sig. Hans Krop begyndte 

at skælve; han følte, hvor uendelig 

klar han stod. Han gloede dumt 

uden at falle. 

To Skikkelser krøb fremad dæk-
ket af Lyset foran dem. Den ene 
holdt en Lygte frem for sig stadig 

rettet med det samme Punkt, og den 
anden var bevæbnet med Bøsse. -
De kom tæt ind paa Livet af ham. 

Ikke et Øjeblik havde hen tænkt 
pas at løbe. Nu standsede de. Ly-

net skinnede Wall. Han med Bas-

sen log Sigte. 
Bang ; — Del lød viden om. En 

Hund log III at gø langt borte, Han 
hørte det ikke, Et voldsomt Slag 

traf hans Hoved og kastede ham i 

Knæ. Der var mørkt udenom ham. 

Lyset var slukket 	Et øjeblik stod 

han, som skulde han falde, — saa 

sprang han pac. Han mærkede, 

hvor hans Bid brast, og den kolde 

Luft drev ham find i Helsen, 

Han havde ingen Smerte. Hove-

det var endnu foittuniel at det væl-

dige Slag, og Munden var lammet. 

Men det varede kun et Par Spring, 

saa var han nær tumlet igen. Del 

gnistrede for Øjnene, og han maatte 

sætte Klovene haardt i for rigtig at 
fas Fart. Det begyndte at rive i 

Saaret, og Blodet gennemblødte 

Halshuden. Han tan næsten fladt 

hen ad Jorden af Angst — ind mod 

el Sled at skjule sig for Faren, 
Under en Gran, hvis Grene hæn-

ger langt ud over Jorden, kiler han 

sig ind — ligger stille og lytter -

der er lyst bag ham. — Smerterne 
trækker hans Hoved mod Jorden. 

Paa det Sted, hvor han havde 

krøb de samme to Menne-
sker omkring. Af og Ill lod de Ly-
set skinne: men kun for et øjeblik. 
saa blændede de det. De hviskede 
Ivrigt til hinanden. 

— Hær sine han, jæ smurte ham 
hele Smøren hang paa Blader. —  

— Ja, du skyer en goe Arm. 
De ledte og ledte. Til sidst vid-

ste de hverken, hvor han havde 

stenet, eller i hvilken Retning de 
havde skudt. De havde kastet Ste-
det bort og maatte sluske al. 

— Du æ dow osso et stort Kvaj.  
(Forts.) 

flaa Yodtur 
gennem 8uropa. 

Servus fortæller om sine 
Dagbogsoptegnelser og Minder. 

(Kun for Nordbornholms Ugeblad) 
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Dagen er lang, — De vi havde 

hyllet os lidt, gjorde vi os rejseklor, 

for om muligt al naa endnu et Stykke 
ind i det forjættede Land. 

Doirefloden vælter sig gul og gran 
ned gennem den snævre Dal, af og 

til dannende smaa Vandfald, — og 
til Tider spærrer et gammelt Fort 

eller Borg hele Kløften, og vi maa 
passere under den gennem en lang 
Tøndehvælving. Disse gamle Fæst-

ninger har alle Flaget hejst paa 
halv Slang. Del var os en Gaade, 
der først fik sin Løsning i Turino, 

hvor vi i Bladene læste, at Kong 
Umberto den Dag var bleven myr-

det. 
Bjergsiderne staar som kæmpe-

høje Mure pan begge Sider af Da-

len, der al og til trækker sig lidt 
tilbage og giver Plads for en Tvær-

dal. Paa Toppen al isolerede Klippe-

knuder ligger Ruiner af ældgamle 

Borge, men vi føler os ikke mere 
fristede til at klatre derop. 

Der hænger Vinranker ned fra 

Klippeskrænterne og over de smart 
Gader i Bondebyerne er lavet Flet-

værk af Grene, hvorover Vinranker 

slynger sig. Tunge Klaser lirenger 

ofte saa lavt, at vi maa bøje Hove-

det, for ikke at støde imod. 

Hvor Dalen udvider sig er der 

ofte store Sumpe, hvor Kvæget sop-

per omkring i alenhajt Græs. 

Vi er saa heldige at faa kort de 

sidste tre Mil til Aosta med en 
Herre, hvis Gig var forspændt med 

el usædvanligt livligt Muldyr. Det 

løb ustandseligt hele Vejen, og del 

var morsomt at pludre med ham 

pan fransk-italiensk, hvilke Sprog 

er 'neget beslægtede, saa meget, at 

vl i Norditalien' kunde hjælpe os 

med det franske Sprog og derved 
efterhaanden lærte de vigtigste ita-
lienske Gloser. Han fortalte, at der 

var Imprimerle i Aosta, og vi fik da 
Lyst til at hilse paa italienske Col-

leges. Skønt Klokken var over 7, 
var vi saa heldige at træffe to elsk-

værdige Typografer, der, da de hørte 
vi var Colleges danese (danske Col-
tegner, der var gane' over Alperne 
Ira Geneve) bestemt vilde invitere 

os med hjem. 
Jeg fulgte ran med den ene -

Nielsen med den anden som Gæst, 
og blev ført op i et fornemt Ferri-
cerhjern, hvor Faderen, en nobel  

ældre I ferre, Mg imod os. 
Der udspandt sig en Di51(1151i011, 

hvoraf jeg kunde forstas, al jeg ikke 
VAT ,,fin" rank lit at optages i Hjem-
mel. Sandt al sige sne jeg ogsaa 
noget miserabel nit i unit gamle, 
slidte Tøj, som jeg al Sparsomme-

lighedshensyn vilde slide helt op. 
Mit Parisertøj havde jeg i Ranselen, 

og jeg fortrød nu, at jeg Ikke havde 
givet mig Tid til at skilte. 

San fulgte min elskværdige Ven, 
der uroaske led mest under den 
pinlige Situation, mig hen til en 
gammel Gæslgivergaard, bestille 
Altensmad og Vin til mig saml be-
talte for et Værelse, Næste Morgen 

vilde han aller hente mig, 

Værnede/1, en gammel Morlille, 
var henrykt over sin Gæst og hel-

ligede mig hele sin Opmærksomhed. 
Hun troede jeg var Franskmand og 

fortalte, at hun havde en Logerende, 
der ogsaa var fransk, det vilde glæde 
ham at træffe en Landsmand, sær-

lig, da han ikke i mange Aar havde 
været i sit Fædreland. 

Der var ikke andet al gøre. Vært-

inden førte os sammen og jeg malte 

fortælle ham om Pariaerudstillingen. 

Trods al min Veltalenhed var han 

mærkelig passiv og kunde daarligt 
forstaa mit Sprog: men det kom 

sikkert af, at jeg var fra Bretagne ! 
og han var født i Nærheden af Lyon. 

Saa snart det lod sig gøre, blev 

jeg vist ovenpaa og gik i Seng, men 
det var mig umuligt at sove. Saa 
snart der blev mørkt styrtede hele 
Husets Besætning af Væggetøj som 

smaa Vampyrer over ulig for at suge 

mit Blod. Med Mellemrum stod jeg 

op, tændte Lys og gik paa Jagt ef-

ter de lyssky Dyr, som jeg hev ud 

af Vinduet. Jeg kunde hver Gang 

naa at gribe en halv Snes Stykker 
og mente paa den Maade at kunne 
faa Bugt med dem. Men da jeg 

havde foretaget en 5-6 Storman-
greb uden at Fjenden tilsyneladende 

havde opbrugt sine Reserver, blev 
Franskmanden, der sov i en Seng 
ved Siden af, ærgerlig over den nat-

lige Forstyrrelse og slukkede Lyset 

midt under mine Operationer. -
Da delle gentog sig et Par Gange, 

indsaa jeg det haabløse ved Situa-
tionen. Den sidste Haandfuld ha-

stede jeg i afmægtigt Raseri over i 
hans Seng, thi det ærgrede mig, at 

han tilsyneladende var uangribelig 

for Udyrenes Bid. Det var dog med 
en skadefro Tilfredsstillelse rat jeg 

iagttog, at ogsaa han nu blev an-

greben. 
Helt vilde jeg ikke lade mig ud-

suge, jeg opgav Kampen og klædte 
mig paa. Saa listede jeg ned ad 
Trappen og fandt Vejen til Grunden. 

Pladsen var ganske smal, thi en 
Bjærgfos gled skummende forbi, -
der var dog en smal, cementeret 
Kant forbi Gavlen, ad hvilken jeg 
naaede ud pan Gaden. Det var 
Maaneskin. Jeg fandt Vejen ud al 
Byen, hvor jeg havde set nogle Hø-
stakke. Her slog jeg mig til Ro I 

min Shirtings-Sovepose og sov til 



En Gedebuk Jagten aflyses mindes Pastor Lund som en sjel- 
efeu sympatetisk Præst, hvis Prædi- 
kener var fint afstemte og bundede 

i en næsten lyrisk Kærlighed til 

Menneskene og Guds skønne Natur. 

1(1. 9 niesle Morgen, da Solen væk- 

kede mig. 
Ved Tilbagekomsten traf jeg Niel-

sen og den italienske C.ollega i Can-
butleri. De havde ventet længe pas 
mig, og ingen kunde begribe, hvor 

jeg var bleven af. I Hast spiste vi 

. Frokost, og jeg forklarede min Vel-

ynder, at jeg ikke havde kunnet 
sove for Væggetøj. Hen lo og sagde, 
at deri Slags havde num overall i 
Italien. Deres Bid var ikke farligt, 
og man vænnede sig hurtigt til al 

overse saadan en Bagatel! 
I Grunden er det mærkeligt at 

disse Dyr, der dog lever I Træværk, 

trives saa vel i disse Stenhuse, der 
næsten ikke indeholder Træ. Den 

underste Del af disse gamle Huse 
bestaar af murede Hvælvinger og har 

Stengulv. Trappen, der farer op til 
øversIe Stokværk, er ogsan af Sien, 

og Gulvet deroppe af Klinker. Bo-

havet er kun det nødvendigste, men 

ofte af betydelig Ælde, ormstukkent 

'og daarligt. Vi lagde ellerlinanden 

Mærke til, at hvis Fnarekyllingerne 
peb ved de gamle Fyrsteder, da var 

der Væggelus, og vi betalte do vor 
Fortæring og gik videre. 

Vor College viste ns rundt I Byen 

og skrev pas et Visitkort nogle nu-
befalende Ord til Collegaer i Ivrea 

om at lage sig af os. Saa tog vi 
en hjertelig Afsked med dem og 

gik videre. 

Vi fortalte hinanden vore Ople-

velser. Medens jeg havde lidt alle 

Kvaler, havde Nielsen tilbragt en 
behagelig Aften med den anden 
College og to smukke Signorittaer, 

hans Søstre. Vinkanden var flittigt 

gaaet rundt til Sang og Strengeleg, 

og han fandt sig selv sovende paa 
en Sofa næste Morgen. 

Aosta er en gammel Bjergby med 

smalle Gader. Rendestenene er an-
bragt i Midten, og en Del at Flod- 

vandet ledes derigennem, en stærk 

Strøm, der fører alt Alfald og Snavs 
med sig og dog er sart klar, at Folk 

kan ligge og vaske deres Storvask 

der. Om det ogsaa benyttes som 

Drikkevand, saa vi dog ikke. Hu-

sene er oftest opført af Rnasten med 

eller uden Kalkpuds, med Hvælvin-
ger og dybe Vindusglugger. Kirker 

og Kapeller er smykket med Kalk- 

malerier baade udvendig og indven-
dig og bedst vedligeholdt. Stilen er 

sjælden ens, olie har de kuplede 
Spir eller et forgyldt Kors paa Ta-

get. Der er mange af dem, og ofte 

ligger de højt oppe pas Bjergene, 

ligesom de morsomme cylinderfor-
mede gamle romerske Team. 

Fra Aosta fører en Jernbane ned 
i Italien. Vi benyttede dog vore Ben, 

og fik derved mere at se. Kom 

forbi flere Fabrikker, der benyttede 
Floden som Drivkraft, og hvor Da-

len udvider sig, er der frodige Majs-

marker — kæmpestore Græskar og 

Vandmeloner — Fersken, Pærer og 
Æbler. 

Herred Aften !tuede vi Chaltillon, 
en større By, der ligger meget smukt, 
har store Hoteller, og en Bro fører 

over Floden til den der beliggende 

Del af Byen. Ved Floden ligger en 

Kirke ,med en forgyldt Kristusligur 
paa Taget. Pas Figurens Hoved er 
anbragt en Lalerne (som paa et Fyr-
taarn I). 

Eftertaaanden udvider Dalen sig, 
Bjærgkæderne bliver lavere. Det er 
en velgørende Afveksling, da disse 

høje Bjerge i Længden virkede tryk-
kende og hindrede Udsynet. 

Kogeærter. paa St. Myregaards Grund I Olsker. staar til Afbenyttelse og (fires et 
til Salg lins 

Munch i Stene. 

Nye letkogeriae gule +air, aa 

Nye Victoria Flaekterter, 

Nye Brunelieliitstn 	P is  nerr,. nedsat Pris. 
Bornh. Byggryn anbefales 

En god Egetræs 

Stenrulle 
Jagt og Færdsel Sangeren Edmund Florents, 

som vil være vore Læsere kendt fra 

sine mange Koncerter over del gan-

ske Land, kan lejre sit 25 Aars San-

gerjubilreum Søndag den 25. Sep-
tember. Jubilaren fejrer Festdagen 
ved Afholdelse af en Matine i Grundt-

vigs Hus, København, hvor bl. a. 
Professorinde Fru Alma Bloch, kgl. 
Kammersnngerinde Frk. Krarup-Han-

sen, Violinistinden Fru Ulla Kappel, 

kgl. Kammersanger Hr. Erni! Holm 

og lian selv vil medvirke. 

Salonskydningen i 14. Kreds 

bragte følgende Resultat; 
Hovedskydning I. Kl. 

Hans P. Kofoed 76 P. 
Edv. Mortensen 74 P. 

Hovedskydning III 1(1. 
Aug. Olsen 87, Gunnar Munch 86, 

G. Dam 81, 0. Lund Kofoed og H. 
Munch 76, L. Peder Kofoed 73. 

Mesterskabet. 
Grinunr Munch 212, Aug. Olsen 

206, Hans Munch 204. 0. Lund Ko-
foed og G. Dam 194. 

Ringskive 20 delt. 
Gunnar Munch 56, samme og L. 

Hansen ved G. Munch, Anton Dam, 
Gunnar Munch og 0. Lund Kofod 54. 

Svensk 3 kantet Skive. 
Hans Multet; 55, 0. Lund Kofoed 

44, Hans Munch 43, Estrup Nielsen 
ved G. Dam 41, Lund Kofoed ved 
G. Dam 40, 1.. Peder Koloed 36, 

5 Skud st. 
Gunnar Munch 47, Lund Kofoed 

46, Jochum Jensen, Julius Kjøller, 
L. P. Kofoed og Ellen Kofoed ved 
G. Dam 45, Juin Thorsen ved G. 
Dam, Ella Marie Koloed ved 0. Ko-
foed og Julius Kjøller 44 

Serieskydning 3 Sk. 
Aug. Olsen 29, Peder Kofoed og 
Gunnar Dam 28. G. Dam og Lund 
Kofoed 26, Harry Kofoed 24. 

3 Skud I. Kl. Ilgg. St. 
Edvard Mortensen 27 P. 

er billig til SnI12:. 

Fru Charlotte Pedersen. 
Havnegade, Allinge, 

med Skydevaaben er forbudt paa 

Tinhus Grund i Olsker. .1. B. Larsen. 

Jagten aflyses 
pas Gudrnineegaard i Rø. 

En lidt ældre Sardiner. gfest Alm. D.1/13e1 80 og SS øre Døsen 
Norske Sord

iner Pris. 
og Tomat 

nedsat 
 

Prima Krone Hummer i 	Da., 
nedsat Pris. 

Prima Rejer i hele og halve Da: 
Gaffelbidder I Tomat, 

meget delikate. 
Henkogt Laks 

i Dasser, nedsat Pris. 

J. B. Larsen. 

S3irke6rtende er billig 111 Sale eller hyttrs med en 
Ko hos Chr. Olsen ved Lyriggaard 
i Olsker. En Ladning prima Birkebrænde 

forventes daglig og sælges billigt 
fra lossende Skib. 

Bestillinger modtages gerne. 

Emil Holm, 
Allinge. 

Olsker. 
At Reslancelisten over Kommune-

skat for I. Halvnar 1921-22 af Fog-
den er godkendt ti! Udpantning, 
bekendtgøres herved med Tilføjelse 
at Udpanliiing vil blive foretaget 
uden videre Varsel efter Iste Okto-
ber d. A. 

Jagtaflysning. 
Al Jagt og Færdsel med Gevær 

og jagende Hunde forbydes uved-
kommende paa det strængeste pas 
nedennævntes Jordur i Olsker. 

Skovshol in. Hullegaards Skov. 
A. Limbloni 	J. Skov. E. Madsen. 

Ananas! Sogneraatiet 

Nye hjemkomne Varer til nedsat 
Pris. 

Abrikoser og Fersken 
i Danser III nedsat Pris, 

Jagten aflyses 
hos Georg !lansen, ø,ire liedeeade-
gaard i Klemensker. 

En nylig kreilirmeret 3. ffi. Car«it. .9farejagten Dreng eller Pige 
Priserne pan ntic Slags aflyses til Iste November paa Go. 

thegnard i Klemensker. 
kan fas Plads pna BeekKelyst 
f Rutsker. Tif. 83. 

Samme Sled ønskes en ting lal-
deko til Købs. 

?aiser og Poolægsvoror 
Jagt aflyses er betydeligt nedsat, 

a <213. £al-U-11., 

Telefon Allinge 12. 

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

Jagten er forbudt prut 1.1ndesgaards Jarder. 

Til Syltningen 
Al Jagt forbydes aflyses pan Tyndekulleganrd og P. 

015etl, 12. Pct.s Jorder i Klemens. 
Oluf Kofoed, 

anbefaler vi os med 

Topmslis, stødt Melis 
Vanille i store Stænger 

Syltepulver, 
Salisylpulver m. m 

%Muge 	og 
VroNiftforretuiug. 

pan Per Andersens, St ',Hallegnards, 
Gadelyst og Anton Haagensena 
Jorder i Olsker. Jagten 

Olsker Sogn Sygekusse, aflyses paa Lille Knudegaards Jor- 
der i Klemens. 	Mune h. 

Ekstraordinær Generalforsamling 
i Olsker Forsamlingshus Mandag 

den 26. September Kl. 5 Eftm. 
Dagsorden : Behandling og ende-

lig Vedtagelse af Vedtægten, der er 

undergase) nogle Forandringer og 

Tilføjelser af Sygekasseinspektoratet. 

Bestyrelsen. 

Jagten 
aflyses paa Egelunds Jorder i Kle- 
mens. 	 Funch. MONUMENTER. 

De gamle Mis'er 
er for Tiden svært pas Tapetet. 

Forleden fyldte en Kat i Østsjælland 

21 Aar, og nu meddeler ,Frh. A. Av.' 

at Parcellist P. Oreiersen, Skoven 

ved Jægerspris, har en Kat, som er 

22 Aar. Den har trods sin høje Al-

der sine Sansers lulde Brug og laer 

sine Killinger vanemæssig!. Kan 
den opnav sin 25aarige Fødselsdag, 

vil det sikkert blive en stor Højtids-

dag for gamle Mis. 

Jagten Stort Udvalg at Monumenter i 
sorte, polerede og røde haves paa 
Lager. 

Borrelyngens Ciranitvierk. 
Tlf. Sandvig 32. 

aflyses pas Krykkegaard, Torpegd. 
og Nordre Kirkebogaards Jorder. 

Den jagtberenigede. En Pige 
Gæs til Salg som ikke skal malke, kan Ina Plads 

til November paa 

Ladegaard i Klemensker. 

Et Parti god kipret 
saml en Ged med 2 Lam. 

Janus Hansen, Juelsminde, 
Telefon Klemens n. 83. 

Fløjl i alle Farver 
sælges saa længe Forraad haves for 
4 Kr. pr. nr. Jagten aflyses 

Jagten Nordloodels liondolshas. paa Lille finllegnard, Sjellegaind og 
Abildgaard. aflyses paa Risegaard, H. Kjøller, 

E. Hansen Holm, „Dalsminde• og 
Jensen, Risenlunds Jorder I Olsker. 

Sladder. 
I ,Fyriaarnet", som redigeres al 

Biskop Bast, findes følgende træf-

fende Karakteristik : 
Ulykken ved Sladder er, at der 

findes ingen Ting I Verden, Menne-

skene tror paa som paa den. Folk 

kan have kendt en Mand i 20 Aar, le-

vet med ham under fire Øjne, set 

ham, som han færdes i sit Hjem, 

ude I Selskab eller i det olfenllge 

Liv. De kan have lutter gode Erfa-

ringer om hans Retakaffenhed og 

hans Duelighed. De kan kende 

ham som en fin og ærlig Karakter 

—Den Dag, Sladderen hvisker dem 

I øret, al Manden I Grunden er 
en daarlig Fyr, som har beganel 
denne efter hin Gemenhed, saa 

rokker del stærkt ved de lyve Aars 
personlige Erfaringer. Og hvis Slad-
deren stikker frem gennem endun 
et Par Dørsprækker, Mia er de pa-
rate til at lade Vennen og hans 

Sag falde. 
Sindderen er Kloakken, i hvilken 

menneskelige Sjæle udøser deres Af-
fald og Uhumskheder. 

For mange er denne stinkende 
Strøm det Sted, hvorfra de henter 
deres Domme om andre og forsy-
ner sig med Slot til deres Samtaler. 

Disse Folk ligner Gribbene, der 
lever af Aasler, eller Rotterne, der 
trives pas Lossepladsen og bliver 

fede, glinsende og selvtilfredse. 

Paa Hammersholm 
Tagtjære, Tagpap 

Papsøm • 
Biograf. 

er al ulovlig Jagt sIræiigt forbudt. 

Omstrejfende Hunde skydes. 

Sandvig Jagtforening. Altid prima Varer. 	Prisen nedsat. 

S■oloniat. og 
$robuttforretiting. 

Jagten aflyses 
Søndag d. 25. September Kl. 8 

Isle Del af den bekendte store 

Henny Porten Film: 

pas min Gruttd. 
Chr. Hansen, Skærpinge. 

Honningglas. 
3,25 Øre pr. Dusin. 

Et Parti udmærket 

The Sumatra Pico 
sælges for kun 2,50 pr. 1/2  kg. 

En ung Pige Xustitrannen til Indvendig Gerning kan fas Plads 
1. November. 

Hansen, Spellingeniose 
Skuespil i 4 Akter. 

Stort Ekstranummer 

Allinge Koloniol- og Prodirklfrololog 

Elle-Træsko 
.7711. 9tov6r. En uheldig Tyveknægt. 
eller tidligere søges en dygtig og 
panlldelig Pige til alun. Husger-
ning i et Hjem ined to Voksne og 
eti 8 Aars Dreng. 	Vedkommende 
maa være I Besiddelse at Ordens-
sans og Propenhed, men fordres Ikke 
Madlavning. Vinteren i København, 
hvor der I Lejligheden forelindes 
Centralvarme, varmt Vand og alle 
moderne Bekvemmeligheder. Man 
bedes henvende elg til 

Frk. Zastrow, 
Villa „Brinken", Sandknas. 

Tlf. Allinge 144. 

Komisk Lystspil fra Nord. Film. 

El lille Parti ekstra gode hjemme-
lavede Elleteæsko haves pas Lager.  

Træskomager Larsen, 

NY gersoners f il 
Stiletender. 

.C. 	Xlemensfier. 

og en 6-7 Personers Bil 
udlejes billigt hos 

V. Sørensen, Borre. 
Teleton Sandvig 32. 

Fra Uge til Uge 
—0— 

Sølvbryllup. 
Tidligere Sognepræst ved St. Ols-

Allinge, nu Sognepræst til Saaby-
Kidserup pr. Hvalsø St., E, La u d 

og Hustru kan Tirsdag den 27. ds. 

lejre deres Sølvbryllup. 
Mange af vore Læsere vil sikkert 

Telefon n. 13 

Overretssagfører 
2ojesen 5rofoed, Rønne 

St, 	orte•t1 øixtade 17. 

Inkassation, Dokumentskrivning m. m. 
Træffes I Hasle Onsdag Forind. 

Lødekøer 
samt en Springtyr minkes til 
Købs. En Pige søges 

Østre Bedegadegaard, 
Klemensker. 

1. November. 	Chr. Jensen, 
Søndergade, Allinge. 



Alle Slags 	føØif- 
VaerKt øl 

og RedsKaber anbefales. 

Glas, Porcelæn og hele Køkkenudstyr 
til billigste Priser. 

»uge 	Prostitturretning 

TRIKOTAGE. 
Vi tror at De vil blive en fremtidig Kunde pari Grund 'af de billige Kyl]. 

Lageret er meget omfattende for Dame-, Herre- og Børnetrikotage. 

Meter og Priser. 	
CÆr. 61sen, Allinge. 

Ima Foderstoffer 
Billigste Dagspriser, 

%Muge Stotonint= og 13robuttforretning. 

Konjirmationsal)er! 
Jeg har et smukt Udvalg i Smykker, Skeer og Gafler m. m. 

Lommeure i fine Kvaliteter med Garanti. 
Til de nye billige Priser. 

Tlf. 93 — Gravering og alle Reparationer udføres hurtigt — TIL 93. 

Allinge Ur- og Guldsmedeforretning, 

CLO ET TAS 
ALBA 

S ise Chocolader 

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

Sort og hvidt Kioletoi sælges fra 2 Kr. pr. m. 

Se vore Vinduer. 

Nordlandets Handelshus. 

Prima engelske Dampkul 
er paa Lager til billigste Dagspris. 

Allinge Kolonial & Produktforretning 

Prima amerik. Mel 
Prisen særlig billig. 

%Himle Slotonial & 44;voblittforretuing 

Grove danske Hvedeklid 
= 40 kg, koster 10 Kr. 

Stor amerikansk Mais, 100 kg - 22 -
Prima Laplata Majs — 100 kg - 27 -
Ny dansk Soyaskraa. Frisk Foderblanding 
sælges til laveste Dagspris. 

Nordlandets Handelshus. 

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

sælges i 

9torblnitbet 	fliibet*15. 

A. M. Lindberg. 

• _ • 

aflyses paa Konrad Nielsens, Chr. 
Pedersens og Bakkerrmellens Jorder 
i Olsker. 

Den jaglberelligede. 

Al Jagt 
er strængt forbudt paa undertegne-
des Jorder. 

Vognmand Jacobsen. 
Murer Clausen. Grøndahl. 
Boesvang. Fredenshjern. 

Cohns Løkker. Solvang. Solhøj. 
Kirkebogsard. Lundegaard 
Beekkegaard. Bakkegaard. 

Bakkevang i Olsker. 

Gode 
Spisekartofler 

a 6 øre Pd. er til Salg. 

V. Sørensen, Borre. 
Telefon Sandvig 32. 

5(1 Jag 
al uvedkommende er strengt forbudt 
pari nedennævntes Jorder og Lyng. 

Pedersen, P. Pedersen. 
Jul. Mogensen, Alfr. Mortensen, 

Jens Jensen, M. P. Ipsen. 
Chr. Hammer. Jul. Hammer .  
Herm. Fond] og Karl Kofoed. 

.1110110■1=111 

Vi har !anet en ny Sending 

Kioletøl, 

i „4ord6orn- 

Yfvor 6ør man'avertere? 
• 

Selvfølgelig 

flohns 2Jge6lad". man spa-

rer jo mange ,g4enge ved kun 

at avertere i et glad. 

111••••••••••• •••••••••• 

alle Priser paa alle Slags 

Traadsøm og Spiger 
er nedsat betydeligt i 

91erblatilleff3 4->aubeMistsi. 
Det solideste Vinterbrændsel er 

store harpede Derbyshire 
OVN KUL. 

Prisen er betydelig nedsat. Bestillinger til Levering i denne Meaned 
modtager. 

Nordlandets itandelsbus. 

Om sidste Prislledsdielse pi Nid 
er at 11. August d. A. og gælder alle Sorter. 

VI har rigelig Lager al særdeles terre og fine 

pløjede og hulede Gruoinddor fil Gulv og Loll 
i korte og lange Længder — 	og 	tykke. 

Gode 34" og 1" Udskudsbrædder 
i alle Længder til meget billige Priser. 

Nordlandets Handelshus. 

Et Stk. 3 Alen bredt svært 

Hessian 
sælges for 1,85 Kr. pr. in, 

Nordlandets Handelsbus. 

Vore .93omuldsvarer 
er absolut de billigte! 

Bomuldslærred, enkelt 	 78 øre m.  
do. 	meget svært- 100 - 
do. 	svært kipret 150 - 

Et Parti godt ægte Bomuldstøj a 120 pr. m. 

Nordlandets Handelshus. 

Kvaliteten er ekstra fin og Priserne er kun halv saa 
store som før. — Se Vinduerne i 

Nordlandets Handelshus. 

Sorte blanke Regnfrakker 
er paa Lager i 3 Kv. [1 Alle Størrelser. 

Magasin du Nord, Allinge. 
ved Victor Planck .  

11••••~•••••••••••••••••••• • 

En flink Pige 
rit 	 C1,1 /1111g of ed ung 
Pige til Hjælp 1. ed Madlavning sø-
ges hl Iste November part 

Kjøllergae.rd i Ro.  

Jagten aflyses 
paa Otfergaard, Flejlegaard og Mim-
kerupgaards Jorder i Re. 

En bilsikker Hest 
— 5 Aar — er til Salg paa Mae-
gaard i Olsker. 

Holger Maegaard. 

Al jagt 
er strængt lorbudt paa undertegne-
des Jorder. 

Hullegaard f kry. Lille Myregaard. 
Anton Kure. Carl Espersen, 

Ludvig Larsen. 
Anker Skou, Olsker. 

Al Jagt 
er slrængt forbudt paa Maegaards 
Jorder i Olsker. 

H. V. Maegaard. 
Omstrejfende Hunde vil uden Var-

sel blive skudt. 

Al Jagt 
er strængt forbudt paa undertegne-
des Jorder I Olsker. 

J. Blixt. Ludvig Nielsen. 
Peter Mikkelsen. Peder Hansen. 
Karl Pedersen. H. P. Stenberg. 

Chr. Christiansen. Jens Christiansen 
Julius Mikkelsen. Jens Hansen. 

De jagtberettigede. 

Store godeLodekvier 
ønskes Ill Kebs. Tlf. Rule 86. 

Samme Sled er en god Malkeged 
og Ankonahaner til Salg. 

Al Jagt, 
er slrængt forbudt. paa Kart-Than-
drups, Mathias Jensens og Frans 
Hansens, Krakodals Jorder I Rø. 

Plukning af Frugt 
og Brombær 

samt Borttagen af Sten og Grus 

paa Stenbru dets Omrande i 
Storedal er strængt forbudt. 

Al Jagt 
forbydes uvedkommende paa under-
tegnedes Jorder i Rutsker. 

Emil Johansen, Ringe. 
P. Larsen ved Vang. 
L. Dam, Tuleborg. 

Al Jagt 



Finesie dansk Fabrikat 

i ,f3Kg Pakker. 

Efteraarssalg 1921. 
Dame- og BorneKonfeKtion begynder at lijeinkoninie, 

Efteranrs- og VinterKonfelitionen fin tidligere Aar 
var totalt udsolgt, derfor har vl :paa dette Oniraade fuldt ud kunnet ud-
nytte alle de Fordele, som dette medbringer. 

I. De anvendte Sloffer er ikke Krigsfabrikat. 
2. Faconerne er moderne og solidt forarbejdede. 
3. Priserne er i flere Tilfælde del halve imod i Anret 1920. 
Konfirmations-Ulstre, grønne, brune og blaa Farver, 

med Raglarlds Ærmer og D 4 Hoftelreg. Pris 35 Kr. 
DamefraKher i moderne kulørte Estrimostoffer, fra 62 Kr. 
Uldplysehhaaber, prima Kvalitet fra 132 Kr. 
Drengedragter og Stortrøjer. 

En] Konfirmand Matrosdragt fra 35 Kr. Jakkehabitter Ira 60 —72 Kr. 

Messens 8ne- 2ldsalg    211inge  	
Chr. Olsen. 

Et Parti Gødningskalk 
sælges billigt. 

([tinge Rolmtint & $reburtforretsting 

 

Isenkram. 

  

    

Da vi har faaet nye Sendinger Isenkram hjem 
.Priser og nedsat Priserne paa det gamle Lager, kan 
fale det ærede Publikum at købe deres Forbrug hos 

til smaa 
vi anbe- 
Os .  

De bedste runde og firkantede 

Vognlygter 
i prima Udførelse sælges til Priser 

fra 15,50 Kr til 21 Kr- pr. Par. 

Prima Stearin Vognlys sælges i 

Norilladels 

Vi anbefaler os med et me-
get stort Udvalg i 

Strømper. 
Sorte Bomuldsstrømper 85 Ø. 

Hvide 	do. 	95 - 

Florstromper 
Silkestrømper 
Fine heluldne engelske 

i flere Farver 400 _ 

Nordlaudels 

125  - 

350 - 

Erindringsliste. 

Borgmesterkontoret 2-4 Eftm. 
Sparekassen 10- 12 og 2 -4. 
Branddirektøren do. 
Stempellilial i Sparekassen. t0-12, 2-4 
Dainpskibsexpeditionen, amben ved Ski-

benes Ankomst og Afgang Tirsdag 
og Fredag Efterm., Mandag og 
Torsdag Form. 

Distrikistsegtn 8-9 og 2-3. 
Folkebogsamlingen paa Raadhusel: 

Udi!~ Fredag 7-8, (i Vinterhalvaaret 
tillige Tirsdag 3-3,30 ). 

Hl 
Kas
telekassen : Formd.. 0. Thorngren. p 	

dk  Snedker Chr. Lund, S andvig. 
Jernbanest. er aabe for Gods 8-12, 2.6 
Kæmnerkontoret 10

n  
-11 og 2-4. 

Laane- & Diskontobanken 2-4 Eftm. 
Postkontoret: Søgnedage 9-12 og 2-6 
Sognepræsten Tirsdag og Fredag 6-7. 
Skandinavien-Amerika

Ager
limen: 
d Otto Gornitzka 

Statsanstaluen for Livsforsikring ved Chr 
Olsen, Messen Kontortid 1-4 Bm 

Tglegr,Ifstalionen 9 -12 og 2-4. 
Toldkamret 8 -12 Form, 2-5 Efterm. 

Ved Hjælp af fire Cyklehjul byg-
gede en fingernem Dreng sig en 

Bil, som kun mnirglede eet — nem-
lig DrivIoniten. Men saa klarne lian 

sin Faders Panhaergsinotor, der blev 

billet til at formelle en alm. Cykle 

til Motoicykle. Pna denne Mande 

fik Drengen virkelig en Automobil 

ud af del, som [bande du og jeg 

gerne vilde prøve at køre pan, og 

derfor skal bande Drengen og hans 

Kørctøj I Avisen. 

Et noget lignende Princip kan du 
anvende hjemme i Jeres egen Hen-
sagnard. 

Paa Jagt med Lasso i Honsegaarden. 

Ovre paa Hebriderite (de skotske 
Øer) har Beboerne en særlig Fangst-

metode, urter de ønsker sig en Fug-

lesteg. Der rører sig et stærkt Fug-
leliv pas disse øer, og Menneskene 

lorstnar at liste sig helt ind paa Li-

vet af Fuglene og med en lang Sta-

ge at kaste en Heslehaarslykke om 

Halsen pen dem, saa al de kan træk-
ke dem til sig. 

Kommer der uventede Fremmede, 

og Moder ønsker en Høne til Sup-
pegryden — saa laver du blot en 

Lasso med en Løkke. Du lokker Høn-
sene til dig med lidt Korn, og niar 

de kommer indenfor Snarens Ræk-
kevidde trækker du til Blandt dem 
du faar fat pas udvælger Moder den 
daarligsle Æglægger, de andre slip-
pes løs, og Middagen er bjerget 
pas samme Maade som paa  Hcbti- 
derue. 

Onkel Peter. 

iverW i Nordhorllholuis Ilgehld! 

Som du kan !ruelse, fortalte jeg 
nylig, hvorledes man kan lave en 
nem Manne af gamle Flaskedæks-
ler. 

.I Dag skal du se, at man ogsaa 

kan lave en Nlaatle af gammelt Reb, 

Dette slags ved Hjælp al Kramper 

fast f el Brædt, og kan paa denne 

Mande tjene til at rense Fodtøjet 
før man træder ind i Stuen, og da 
del Snavs, der slæbes ind, ogsaa skal 
slæbes ud, Ind os da være enige om 
at slæbe saa lidt ind som muligt, 

Du vil jo ikke alene have det 
rent I din Stue, men ogsaa pænt, del 

kunde maske more dig al se en 
flot Lysekrone lavet af en 'gammel 
Hjulfælg til en Cykle. 

Fælge' ophænges i the Boand 

eller fire7Kreder, og den elektriske 

Pære i Midten. Rundt om Fælgen 
fastgør du et Stykke smukt, creppcd 

Silkepapir. I-aves den lidt fiks, kan 
den ikke i Farten skelnes fra en 

Lampe til 50 Kr. 

Den næste lille Ting, jeg vil for-
tælle dig om, er mere hi Fornøjet-
end til Gavn.  

I en lille lukkel Blikbeholder bo-

rer Iwan et Hul, hvori der taslloddes 
en Slump Messingrør. Over Hullet 

fastloddes en Bøjle, hvori der an-
bringes et lille Møllehjul (af Blik 

med skrantstillede Vinger) og over 
det et noget sværere Drivhjul. Ak-

sen gnar foroven 1 Bøjlen og [orne-
den i et lille I.eje, som f. Eks, kan 
laves af en Slump fastlodde) Mes-
singrør. Beholderen fyldes 1/4  med 
Vand og sættes over Kog. 

Dampen vil da strømure rid gennem 

del lille Rur, sætte Hjulet overilor 
Bevægelse, og lille Bror vil fag den 
første Forstanelse af, hvad det vil 
sige, at Nalurkræfterne arbejder I 
Menneskespillets Tjeneste. 

Det Apparat, jeg derpaa vil vise 
dig, stiller større Krav bande til Dyg-
tigheden og til Pengene. Men selv 

om du aldrig vil ormen :at eje del, 
saa kan det sikkert more dig al læse 

derom. 

Fra Rønne 

• Rø 

- 	Tein 

nonne-Allinge 

Køreplan. 
Jernbanes 

600 
623 
6T3 
7n 

721 

7,V.5 

- 	Nyker 
Klemenker 

- 	Allinge 
- 	Sandvig 

Sognedage. 
genne—Nandrit 

745 
808 
828 
34$ 

Humledal 
906 
919 
925 

Sandvig—g"», 
Fra Sandvig 1125 810 
- Allinge 1136 eE 
- Tein 1149 8-Ti 
- Rø 1201 Iffi 
- Humledal 
- Klemensker 1230 915 
- Nyker 1245 

- Rønne 110 956 

Søn- og Helligdage. 
Rønne—Sandvig 

845 1235 750 
903 1253 8(78 
919 109 8I2 
93.5 125 81"; 

949 139 854 
959 149 904 

1005 155 913 

Mendvig—Rende 
Fra Sandvig 	1035  600  
- Allinge 	1043  608 

• Tein 	 1052 617 

935 
91 
9g2 

- Re 	1007 632 I 01)7 

- Huinfedal 
102.5 • Klemensker 	1125 650 

- Nyker 	1136  7F lad 
- Rønne 	1 155 720 l a 

• • 
å

sger De en Pige, en Karl 

eller en Dreng, eller mang-
ler De en Svend eller Lær. 

ling en Fodermester eller an-
den Medhjælp, bør De snarest aver-

tere i Nord-Bornholms Ugeblad 
der hver Fredag bringes direkte ind 
c. 1700 Hjem og læses af saa godt 

som hvert eneste Tyende. En An-

nonce her i Bladet vil derfor saa 
godt som altid bringe et tilfreds-

stillende Resultat. 

Somrenes Su6rifi. 

Fra Rønne 
- Nylcer 
- Klemensker 
- Rø 

Humledal ledal 
Tein 

- Allinge 
• Sandvig 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

Bestillinger paa bedste Sorter engelske 

i{affdopnsful og /{ofs 
modtages gerne. 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

Alle Mennesker, 
som har set, hvorledes 

Bornholms Ileoelobil Mode 
fremstilles, behandles og opbevares, vil ganske uvil-
kaarligt forlange dette hejfine Produkt til sine Maal-
tider. - - Alle Forretninger i Allinge-Sandvig sælger 

Bornholms Vegetabil Margarine. 

)1~-1Aw4/4 Wit< 
9rima ,Wolonialvarer 

Bedst og Billigst Tios 

,( 11111tw 
Stoføttiof- 8 t robtifitrørrefilincl. 

Fis ';•~P 


