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optager gerne Bekendlgvvrelser al enhver Ael 
soasom Keb, Salg, Foreningsmeddelelser, 
Efter- eller Af lysninger, Anktioner etc. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
adgaar hver Fredag, kan bestilles paa alle 
Postkontorer saml paa Bladets Kontor og 
koster 1 Kr. halvaarlig. 

Soosommer. 

Nej, du skal være stille, Barn, 
og du man ikke græde ; 
den er jo endnu ikke død, 
din lyse Sommerglæde. 

Husk, man kan bære Sommer med 
igennem Vintrens Dage ; 
det gælder bare om al tro 
og aldrig, aldrig klage. 

Ja vist, det gaar tilbage nu 
og Dagene biir korte, 
men husk, del varer dog en Tid 
før Nætterne er sorte. 

Den lyse Dag, den lyse Nat, 
gem du dem I dit Hjerte, 
og lad dem mildne Høstens Strid 
og Vintreers bitre Smerte. 

Mafia Behrens 

Kyllingen. 
Fortælling 

af 
Gerda Margrethe Lange. 

—0-- 

Der var ikke mange Retter pan 

Bordet; en Skeel med Fedt, lidt 

Pølse og en Bid Ost; den lille ud• 

slidle Fru Bencke kunde ikke byde 

Mand og Børn mere I Aften, men 

i Morgen, Søndag, sagde hun, havde 
Mor en stor Overraskelse til dem 
alle! 

Børnene, de var fire i Tallet, skut-
tede sig henrykt og spiste deres 

Fedtemad med alle Haande  Gisuiu-
ger, medens Far tik Glans i øjnene 

og snakkede op om lille Mors fine 
Husholdning. 

Det gjorde Far altid, 'mar han 
var I godt Humør. 

Saa begyndte Børnene at tage 

Mor i Forhør ; var det Kagemad, 
hun havde til dem, eller Sukkergodt 
eller Syltetøj? 

— Næ, det var det nu slet ikke! 

Børnene blev lidt lange i Ansig-
tet. 

— Var det Chocolade eller La-
krids? 

— Heller ikke ! 
— Jamen var det da ikke noget 

til at spise? - 

-- Jo, det var det, sagde Fru 
Bencke og plirrede med de matte 

Øjne 	Far, der smaskede med 
Læberne og gned sig paa Maven. 

Saa begyndte Forhøret fra en an-

den Kant. 
-- Var ilet ti.,get Mor havde købt'? 

Fecltskaal og rystede paa Hovedet; 

Børnene vidste jo nok, al Far og 
Mor ingen Penge havde. 

— Nej, sagde Far, en stakkels 
Bogholder med fire Børn kunde 

ikke have Penge paa Rente — men 

hvad man ikke havde, det kunde 
III flt1 jo faa — — og saa puffede 

„Nord-Bornholms Ugeblad" I han lille Mor i Siden og gned sig 

i Hænderne, medens Fru Bencke 
forlegent glattede det tynde Haar 

og retlede sig lidt i Sædet. 

Børnene klappede i Hænderne og 

raabte i Munden paa hinanden: nu 
vidste de godt, hvor Overraskelsen 
kom fra, for del var fra den fine 

Kommerceraad, Mors Fætter, eller 
ogsaa Ira hans Søn den unge Herre 

med Glas i øjet og Gamasker paa 
Benene. 

Far nikkede og lo, men Mor for-
sikrede, at de tog Fejl. 

Saa lagde Far Hovedet paa Siden 

og kneb øjnene sammen — Mor 

lyver godt, sagde han, det skal hun 
ha' et Hurra for! 

Saa raabte Børnene Hurra og 

trampede med Fødderne. Fru Ben-
cke tog sig forskrækket til Hovedet 

og saa helt ulykkelig ud. 

— Del var virkelig ikke fra Kom-
merceraaden — sagde hun. 

Fars Ansigt var ikke slet saa straa-

lende, da han i en tvivlende Tone 
spurgte, om del nu ogsaa var rigtig 
sandt ; men Fru Bencke sagde, at 

hun meget hellere vilde vlse dem 

Overraskelsen straks, saa kunde de 
bagefter gætte, hvor den kom fra. 

Sne løb hun ud I Køkkenet og 

kom lidt efter tilbage med en Hl. 

dækket Tallerken. 

Børnenes øjne var blanke af Spæn-
ding, (fe lænede sig forover og vo-

vede knap at trække Vejret, selv 
Far slap Osteskorpen og fulgte in-

teresseret lille Mors tynde Fingre, 

der nied et rask Tag alslørede Her-
ligheden. 

Der blev el Øjebliks Tavshed. 

Børnene var øjensynligt i Vildre rc 

de snusede velbehageligt med Næ-

serne helt henne ved Tallerkenen 

og skævede forventningsfuldt til Far, 
der rejste sig i hele sin Højde: 

— En Kylling — ved Jupiter! 
— En Kylling — en K-y-Iling, 

brølede Børnene og dunkede i Bor-
det. 

Denne Gang log Fru Bencke sig 
ikke til Hovedet; hun saa rundt paa 

alle de kære, glade Ansigter ag 
smilede. 

— Naa, var det saa ikke en Over-
raskelse, sagde hun. 

— Det var det, sagde Far, og 
lille Mor har ærlig fortjent sit Hurra! 

— Ja, ja, skreg Børnene og dan-

sede overgivent rundt om Bordet, 
medens Far og Mor nikkede til hin-
anden med glade øjne. 

— Alle Mand til Bords, sagde 

Far lidt efter, vi maa drikke vores 
The færdig, Børn, ellers faar vi in-

gen Kyllingesteg 1 Morgen, faar vi 

vel, lille Mor —? 
Og saa sad de atter ved Bordet 

med Øjnene fæstet paa Kyllingen, 
der las og flød i dejlig brun Snue.: 

Fru Bencke ,saa paa den tømte I og Persille. 

— Del tager sig hel fornemt ud, 
sagde—Far, vi er ligesag fine, som 

Kommerceraadens — og saa lo de 
alle sammen. 

Pludselig sagde lille Peter ; 
— Mor, hvem har vi saa [miet 

Kyllingen af? og Fru Bencke fik 
travlt med at fortælle, hvorledes hun 

havde aflagt sin gamle Madmoder 
et Besøg — hende deri rare Fru 
Steen med de graa Hængekrøller, 
der boede i en Villa ude paa Fre-

deriksberg. Hun var kommet, lige-

som der var hændet en stor Ulykke. 
En af Fru Steens slime Kyllinger 
var drukneli Vandtøriden. 

Den gamle Fru Steen holdt saa 

meget af den lille Kylling, at hun 
ikke selv kunde tænke sig al spise 
den, og saa havde hun ladet Pigen 

hugge Hovedet af den, saa Blodet 
kunde løbe af, inden den blev kold, 

og havde givet Ordre til, at den 
skulde steges til Mor, saa hun kunde 

faa den med hjem til Far og Bør-
nene. 

— Den stakkels Kylling, sagde 

Børnene og saa bedrøvede paa det 

lille, brune Skrog i Smersaucen. 
—Kyllingen ertios Vorherre, sagde 

Far beroligende, del er kun Benene 

og Kødet, vi har pas Bordel, Kyl-
Ungens lille Sjæl er fløjet lige op 
til Himlen. 

— Er Du vis paa det, Far, sagde 

lille Peter alvorligt. 
— Det er jeg, svarede Far, lille 

Perm kan gudl spise med I Morgen, 

for Kyllingen sidder oppe hos Vor-
herre ug alger vrersgo — og set I 

Børn, her lagde Far sig tilbage i 

Stolen, mim vl en Garn,. faer mange 

Punge . 

-- Fra Kommeiceraarlen, supple-

rede Peter. 

— Nanr vi engang lam mange 

Penge, gentog Far og blinkede Ill 

lille Mor, saa sidder der bande Kyl-
linger og Ænder og Gæs og andre 

rare Dyr oppe I Himlen og siger : 

værsgo Børn, spis os bare og gid 

det niaa bekomme Jer vel. 

— Hvor det bliver dejligt, sagde 

Peter, 

— Dejligt! mumlede de andre og 

saa'. betaget paa Far, der vedblev; 

— Saa skal I osse ha' fine Klæ'r 

og gaa i Betalingsskole, Børn, og 

Mor — — her gjorde Far en Kunst-

pavse og stirrede forelsket paa det 

lille, gulskjoldede Ansigt for Enden 
af Bordet, ja Mor, Børn, hun skal 

ha' en Silkekjole og Sløvler med 
Laknæse, for hun er for det første 

vores egen lille, rare Mor, og saa 
er hun Prinsessen paa Ærten, for 
det er fra hende alt det fine kam-
iller. 

Fru Bencke rystede smilende paa 
Hovedet og rødmede svagt, men 
Far og Børnene var enige om, at 

at Mor var den fineste af dem alle 
sammen og derfor skulde lille Mor 
først og fremmest nyde godl af Pen-
gene, ja store Breder Carl sagde 
endogsaa, at han gerne vilde blive 

ved med at gaa i Kommuneskole, 
naar Mor bare kunde blive fri for 

al vaske Storvask, for del kunde 
hun slet ikke taale. 

Lidt efter lidt blev de Ivrige. 
Børnene snakkede om Skøjter, 

Kælke og Pelshuer til Vinter, og 

Kolonihave om Sommeren, Far vilde 
have fine Skjorter med faste Man-
chetter og Fru Bencke mente, at en 

emailleret Kødmaskine og et nyl 
Vadskekar vilde være saa rart. 

De rykkede helt sammen, saa in-
teresserede blev de. Armene kom 

paa Bordel, Hovederne nikkede i 
Takt med de opremsede Nyanskaf-
felser, tilsidst talte de i Munden 

paa hinanden og la overgivent, naar 

de ikke kunde skalfe sig ørenlyd. 
Midt i Larmen ringede Dørklok-

ken, Lille Peter smuttede ud og 

kom tilbage, ganske betuttet. 
— Del er den unge Herre, hvi-

skede han og skævede tilbage. 

Fru Bencke snappede hurtigt den 

tømte Fedtskaal og puttede den bag 
om Rullegardinet. 

— Godaften, Godaften, sagde Far 
og bukkede flere Gange, Børnene 
gav Haanden og Fru Bencke glat-
tede forlegent paa sit Forklæde. 

— Da' Børn 	Da', sagde unge 
Holmberg og klemte Monoclen be-
dre fast i Øjet, haaber I har det 
pænt. 

— Tak — vi klager ikke, sagde 
Far bukkende og skød en Stol frem, 
vil Studenten ikke sidde ned ? 

Urege Holmberg halede op i Ben-
klæderne og lod sig falde ned i 
Sædet med en lydelig Gaben. 

— Jeg kan jo gerne sætte ulig, 

sagde ham siden det er mil eget 
jeg sidder pari. 

Far slog en hej Laller op. 
-- Sludenlen er altid saa morsom, 

sagde Iran, det har Studenten vist 
eller sin Far, Hr. Kommerceraaden. 

Fru Bencice (rippede geskæftigt ; 

vilde Studenten ikke ha' et Glas 

øl eller maaske ell Sodavand ? 

Lille Peter stod allerede paa Spring 

ined en Tiøre i Haanden. 
Men unge Holmberg var ikke 

terstigD — Det var et forbandet koldt For-

aar, sagde han, mart burde æde 

Spæk for at holde Varmen og drikke 

godt med Sprut — men 011 — fy 

for Fanden — det gav Foldemave 

og tykke Kæber. 

Lille Fru Bencke var helt ulykke-

lig; de havde desværre ikke Vin i 

Huset for Øjeblikket, men — det 

kom lidt tøvende 	det kunde maa- 

ske skaffes — - 
Unge Holmberg afslog; det Sprøjt, 

man fik i Haandindkøb, nedlod han 
sig ikke til at drikke, man havde 

sgu da visse Prætentioner — Fru 
Bencke blev helt glad. Hun smilede 

forstaaende til unge Holmberg og 
listede forsigtigt Tiøren ud af Haan-

den paa lille Peter. 

— Unge Holmberg var i Grun-

den et rigtig beskedent ungt Men-
neske, hviskede hun til store Bro-
der Carl, der nikkede ivrigt og med 
Beundring drejede paa den sølvknap-

pede Stok, der var lagt midt paa 

Bors 
Far

tel. 
 vældig paa Tæerne, han 

bukkede og bukkede, gned sig i 
Hænderne, kløede sig I Haaret og  

lo af og til voldsomt. 

Hver Gang lille Mor gled forbi, 
blinkede lian med det ene Øje og 
skød Brystet frem, saa Fru Bencke 

blev ganske bange for, at tinge 
Holmberg skulde se det. 

Endelig kom unge Holmberg pas 
Benene. 

— Man kunde jo lige saa godt 
drive hen paa en anden Beværtning, 
sagde han og satte Hatten i Nak-
ken — for man gik sgu da ikke i 

Seng med Hønsene — hvor Fanden 
var Stokken henne, naa, der laa 

den jo imellem Resterne af el lukul-
lisk Maaltid, han pegede pas de 
tomme Tallerkener og tik i det sam-

me øje paa Kyllingen. 
— Død og Pine, sagde han, det 

kan man kalde Luksus! — Kyllin-
gesteg i Maj Maaned — Er det 
ikke det jeg si'r, man skal ikke skue 

Hunden paa Haaret. Hvem skulde 
nu se paa Dem, Bencke, at De spi-

ste Kyllingesteg til Hverdag. 
Far aabnede Munden, men lille 

Mor var hurtigere. 

— Vi spiser nu ikke Kyllinger 

hver Dag, sagde hun med en lille 
Rejsning, det vilde være ensformigt; 
men af og. til er det ganske rart. 
Bencke sætter stor Pris paa Fjerkræ. 

Far plirrede med øjnene og kluk-

kede af Latter ; — unge Holmberg 
saa paa Kyllingen og syntes hen-

sunken i Tanker. 
Far rømmede sig og puffede hem-

meligt til lille Mor. 
—Hvis Studenten vil tage til Takke 

— begyndte han. 
Fru Bencke saa forskrækket paa 

ham. Far klappede hende beroligen-

de paa Skulderen og blinkede vold-

somt. 
Fru Bencke smilte forstaaende. 

— Hvis Studenten vil lage til Takke 

— sagde hun haabefuldt, næsten 

glad. 
Unge Holmberg vaagnede op. -

Jeg tror, jeg gør det — sagde han 
eftertænksomt — Fjærkræ lugter ikke 

ud at Halsen, og Hulda har en for,  

bandet følsom Næse. — Ja, jeg gør 

det — kom det lidt efter bestemt -

lad mig saa faa en Kniv og en Gaf-
fel, saa skal I faa Lov til al traktere 

ulig, men jeres Øl og Urtekræmmer-

vin kan I selv beholde. 
Lille Fru Bencke blev dødbleg. 

— Kyllingen — stammede hun og 

Iraadle et Skrid( tilbage — Kyllin-

gen —1 
Unge Holmberg lo. 
— Ja, Kyllingen, hvad ellers? Den 

er vel. ikke forgiftet - 
Fru Bencke saa fortvivlet pan Bør-

nene, der med et var lysvaagne. 
—Naal unge Holmberg blev utaal-

modig — faer jeg ikke noget Spise-

tøj, jeg kan sgu' da ikke la' med 

Fingrene 1 
Fru Bencke bøjede Hovedet og 

gik langsom( ud i Køkkenel. Lidt 

efter vendte hun tilbage med Kniv 

og Gaffel. 
Haanden dirrede, da hun lagde 

dem pas Bordel, Øjnene søgte Far, 
der med en Blanding al Melankoli 
og Gæstfrihed bad Gæsten tage for 
sig al Retterne. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
!rykkes I ut Antal af mindst 1600 Evempl, 
og forundes gennem Postursenel i 
Sandrig, Olsker, Raisher, Re og R7smenslur, 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
har den si.rsie Udbredelse i Nordre Herred 
bliver hest t ethvert Hjem og egner sig der-
for bedst til A rtriering. 



ch_ssehjaler, 
cllatrosdrcter, 

jfjoletnjer, 
J-Clwdeoarer, 

flgealstre, 
Stortrøjer, 

Underbekkedninii, 
Alt i prima Kvalitet 

til billige Priser. 

0111.11111.,t, 

Magasin du Nords Udsalg, 
Allinge.  

En Dreng, 
15-18 Anr, kan lam Plads straks 
eller III I. November paa 

Kaggaard i Rutsker, 
Telf. 12. 

Alle Traadsom, 
Dykker og Stifter 

er nedsat ganske betydeligt i Prisen 
og er billigst 

Nordlandels 

Forlang hos Deres Handlende 

Viggo Glistrups 
KAFFE. 

Specialitet: 
Ægte Java Kaffe. 

limisie Sort Orninrur 
l'/4"— 1 1,42" 	2"— 21/2"— 3"— 4" 

Lagrede cementerede Mufferor 
—6« — g"  

G-lasserede Lerkrybber 
til Ko- og Svinestalde er paa La-
ger og sælges til ailerlaveste Pris. 

Nordlandels Vandelshus. 

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

kaolskaarne Ddskudshrædlter 
3/4" og I' lykke i alle Længder. 

Disse ere udmærket anvendelige til 
mange Ting og alle Reparationer. 

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

Nordlandels Nubisk 
sewsraesssAir~~~1 

£.-,1)1te.-Qt)bife 
Z.-1)141111)er 

trt)bberier 
Z-t)Itegla3 
(5e1eqlas 

Z-I)lterrtiffer 
anbefales fra 

%Hinge Antonia!,  
`Izruilitftforreliting 

Regulatorure 
ined de gamle gode Messingværker 
er alter paa Lager. 

A. M. Lindberg, 
Telf. 93. 	Urmager, Allinge. 

Sirup 
prima lys amerikansk 

Allinge Kolonial & 
Produktforretning. 

Meget solide, 

plejede og liglede Urdu 
til Loft og Gulv — alle Længder — 

9iorMailbetf: 

ester. 
En Del Rester af Hvidevarer. 

Gardintøj, Voile in. ni. sælges til 

nedsat Pris. 

J. P. Sommer. 

fearosuafflea~~~~^„,,,,,, 

Unge Holmberg mærkede intet. 
Med øvede Hænder trancherede 

han det lille Skrog og førte det før-
ste Stykke til Munden. 

Der led et dybt Suk. 

Paa den anden Side af Bordet 
stod fire Børn med hinanden i Haan-

den. Med stirrende Øjne fulgte de 
hver Bid, der forsvandt bag de lange, 
guldpioniberede Tænder, med ban-
kende Hjerte hørte de den krallige 
Knasen, og saa del store Adams-

æble hoppe op og ned, medens Tal-
lerkenen i ell Haandevending tøm-

tes for sit Indhold. 
Da den sidste Mundfuld var sun-

ken, brast lille Peter i bitter Graad. 
Fru Bencke trak horn ud af Stuen 

og kom lidt efter ind alene. 
Unge Holmberg stod I Døren med 

Hat og Stok. 

— Tak for Stegen — sagde han 
— skal nok meddele deri Gamle, 

at Familien holder meget af Fjer-

kræ. 
To Dage efter kom der Brev Ira 

Kom mercera adel]. 

— Kære Kusine, skrev han, min 
Søn, der efter mit Ønske har aflagt 
Besøg i dit Hjem fra Tid til anden, 

har i Dag fortalt mig den overra-

skende Nyhed om din Mands for-

bedrede Kaar. 
Modtag min bedste Lykønskning 

og vier forvisset om, at jeg tilbage-

holder din maanedlige Understøt-

telse til Fordel for mere trængende 

Familien. 
Da jeg kan tænke, at du ved et 

Besøg vil delagtiggøre mig i dine 
Planer, beder jeg dig ikke ulejlige 

dig i sari Henseende, da min Tid 
ikke tillader mig Familiekonferencer; 

men jeg paaskønner din Mands For-
tjeneste og sender dig min ærbø-

dige Hilsen. 
A. G. Holmberg. 

— Det er min Skyld, hviskede 

Fru Bencke, medens store Taarer 
trillede ned ad de magre Kinder. 

— Nej, nej I raabte Børnene, det 
er ikke Mors Skyld, det er det ikke! 

Far gjorde en synkende Bevægelse 
og to'r med Høanden over øjnene. 

— Kommerceraaden skrev da 

„Kære Kusine', sagde han og for-

søgte at smile. 

Gudstjenester og Moder. 
Søndag den 7. September. 

Allinge Kirke Kl. 10, Skr. Kl. 91/,. 

SI. Ols Kirke Kl. 2, 

Samme Dag Kl. 6 Fællessamfunds- 
møde I Olsker, for begge Sogne. 

Mandag Ungdomsafdelingen. 
Tirsdag K. F. U. K. 

Onsdag Samfundsmøde. 

Torsdag K. F. U. M. 

Meget fine, tørre 

Panelbrædder 
alle Længder sælges 

Nordlandels Handelshus. 

Klipfisk 
1,20 Øre kg. 

Allinge Kolonial- & Produktforretning. 

Nye galvaniserede 

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

Nordlandels Vandelshus 

Til Amtstuevnets Rekvisitioner 
her vi; 

Prima bornholmsk Byg 
og dansk Hvedeklid 

men efter Bekendtgørelserne skal 
alle dlsse gerne være expederet i 
Første Halvdel at Augast Mened. 

Nordlandels Vendeishus 

Mit Hus „Staalhøj" 
i Rutsker, 6 Tdr. Land, er til Salg. 

Børstenbinder Lynge. 
Samme Sted er en TIllaeoskvie- 

kalv til Salg. 

Et Mahogni 

Sovekammer Møblement 
bestaaende al 2 Senge, 2 Servanter, 
1 Toiletmobel og 2 Stole, er til Salg 
hos Fru Alhede. 

Køb Negbaandskniven 
meget praktisk — Lins hos 

Allinge Kolonial- og 
Produktforretning .  

Nye friskmalede Varer af : 

amerikansk Flormel 
dansk lyst Flormel 

dansk Rugsigtemel 

dansk groft Rugmel 

meget smukke Byggryn 

valsede, line og grove, 
sone vi. sælger til allerlavesle Pris. 

Til Rugmelssorterne forlanges sta- 
dig Kort, 	de andre Sorter er der 
fri Handel med. 

Nordlandets flandelshus. 

Dampkul, 
Noddekul, 

Koks, 
anbefales fra 

Allinge Kolonial- & 
Produktforretning. 

Abrikoser 
Blcintmer 
Rosiner 

,Ebler 

Allinge Kolonial- & Produktforretning. 

En ganske fortrinlig 

Lak-Fernis for Gulvene 
hurtigtørrende og holdbar og dertil 

rimelig i Prisen — sælges i 

Nordlandels Handelshos, 

Hasle H8likel'iOrreillillg, 
Aljetønder og Saltekar 

samt al Slags Bødkerarbejde haves 
paa Lager. Reparationer udføres. 

C. Aakerlund, 
Telefon Rasle 105. 

Prima 

Taglak og bore 
samt Tjærekoste anbefales fra 

Koge Kolooial- 	ProOokiforroloiog. 

13rinta 
.

• 	

).)Zotorolie 

ZriDrentutc fra 11" 
.tetal nettere 
gientutefebt 

eliefinoreranber 
4311bfet»ift 

bedst og billigst hos 

`1111itge P.olouint,  
og 43rOuftforretiting. 
Alle Slags 

Pinsuvakosle og Borster, 
Kalkkoste, Kalkpensler, 

Malerpensler 
sælges til billige Priser. 

Nordlandets 
Handelshus. 

Spegesild. 
Fiskernes Salgsforening 

I Hasle anbefaler sig med Sommer-
sild i Fjerdinger og Ottinger til 
Dagens billigste Pris. 

Ring eller skriv til Salgsforenin-
gen i Hasle. Telefon 107. 

MOTOR. 
En god 2 hk Petroleumsmotor er 

billig til Salg. 

Chr. Jørgensen, 
Telefon Allinge 92. 

Tobak 
C. W. ObeIs bekendte Mærker 

anbefales fra 

Allinge Kolonial og Produktforretning 

Ligkister og llobler. 
anbefales. 

Klemensker Snedkerforretning 
Telf. KI n 13, 	L. Pihl. 

Culdbrændte Murslev Nr, I 
Ilaardtbrmiulte do, til Ajlebeholdere 

Aldeles frisk 

Aalborg Cement 
sælges fra Lager og frit tilkørt 
Banen efter laveste Beregning. 

Norlllalldels Hilmlelshns, 

RØ. 	RØ. 
Elever i Haandarbejde modtages 

15. September, Børn Ira 5 Aar For• 
middagstimer, slørre Børn Eftermid-
dagstimer, Voksne Aftentimer. Nær. 
mere ved 

Flora Jensen. 
Rosenly. 

Stort Bal 
afholdes Søndag den 17. ds. Aften 

Kl. 8 paa 

Turisthotellet. 

Prima Hvedemel, 
Bagepulver 
Citronemsents 
,laudelessents 
Valtilieesseuts 
Vanilietabletter 
Vaniliesukker 
Vaniliestssuger 
Kardemolutoe 
sode Mandler 
bittro do. 
Rosiner 

Allinge Kolonial= og 
Produktforretning. 

Aamindet, 
Areal 23,600 Kvdr.-Al. ca. 17,000 
Kvdr.-Al. Agerjord, Resten Skov med 
gamle Egetræer. Vand fra Kommu-
nens Vandværk. Bygningen opført 
1913. Brandforsikret for Kr. 4,200. 

ilsalgs for Kr. 5,500. Udbetaling 
Kr. 2,000. 

ehr. Olsen, cAlessen 
Telefon Allinge 100. 

Prima 

Bord margarine 
Ren amerikansk Fedt 

anbefaler 

Allinge Kolonial & Produktforretning 

Drif 
Mineralvandsfabrikken Bornholms 
fortrinlige Sodavand 

liollmarts, Citron og luren] 
faas paa Hotellerne, Emil Holm og 
Brugsforeningen i Sandvig, Produkt-
forretningen i Allinge, Afholdshotel-
let og Brugsforeningen i Gudhjem. 

Hasle. 	 Hasle. 

Salmeb6ger 
anbefales til forskellige Priser, 

Navn gratis. 

Kort og Telegrammer 
i stort Udsalg. 

Rammelister anbefales. 

Restlageret af TAPET sælges med 
Rabat. 

Loftspap paa Lager til billig Pris. 

Gharles Svendsen, 
Telefon Hasle 66. 

Ilverrelssngl, Kojesen-koeloed 
Sct. Mortensgade 17, Rønne, Telf. 22 
(tidli. Fuldm. ved Byfogedkonloret 

Hasle), 

Kontordag i Allinge Mandag 
do. i Klemens (Kroen) Tirsdag Et, 

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

anbefales fra 

Hiogo Kolooial og Prodoldforrololog. 

Tagpap og Søm 
Billigste Dagspris. 

Albøge Kolooial- og Produklionieloiog 



dVirer 
Stort Lager 

af 

Magasin du Nords 
ekstra prima 

M x. xx R E t3, 
anbefales til billigste Pris. 

  

Efi 	Pige eller Enke, Borstenbindeirvarer. 

 

  

Vaskeartikler. 
311arseliesæbe, gren og brun Sæbe, 

Soda, Blegnode, Ludpulver, Stivelse, 
Skurepulver og Klorkalk 

anbefales fra 

Allinge Kolonial- og Produktforretning 
	_....... 	 

(-5-1.-  Brødrene Anker t,  Jernstøberi & Maskinfabrik 
Telefon 2. 	Hasle 	Telefon 2. 

Kul haves stadig paa Lager ved Levka. Pris 4,50-5,50 hl. (a j 

Langelands kontr. Hønsefoder 
fremstillet under Kontrol af Dalum Laboratorium — fans hos 

Zfirincle Sitofoninf. 	qprobtifitrørrefiiiiw. 

/In 

Messens Ene-Udsalg ~~~~ 
Habit- og Frakkestoffer 

for Efternars- og Vintersaisonen I prima engelske Varer, indkøbt i For-
aaret til billigere Priser end der nu er fremme, anbefales. 

Kjoletøjer, 
helulden sort og kulørt Alpakka med nr. m. Heluldne fra 6 Kr. og Al-
pakka fra 5 Kr. Meteren. 

Hvide Varer. 
Medium, prima 	175 Øre In 

Madapolan, ekstrafin 220 -
Dowlas, god Kvalitet 160 - 
Lagendowlas 	375 — 

Lagentwil, dbr. 	315 Øre m 
Lagenlærred, dobb. 

bredt halvlin.535 — 

do. hellinned prima 800 — 

Et Parti kulørt Flonel, hvid, blegrød, lyseblaa og graa fra 
165 til 215 Øre rn. 

Jydske Uldvarer 
Dame-Uldtrojer, Derre-lelldtrojer. 

Hvide Vaffel-Sengetæpper, Størrelse 150> 190 cm. 
Priser fra 11 Kr. Stk. 

Engelsk Uldgarn, 
sort, gran og hvid. -- Stoppegarn i Uld og Bomuld paa Vinsler. — 
Brochs Rullegarn i nile NI11111C. Bjørnetraad Nr. 1, 2 og 3. — Ankergarn 
DMC i Nøgler og Dukker. Kulørt Rullegarn. Kulørt Sy- og Knaphuls-
Silke. Snit Sy- og Knaphuls-Silke til Herrestotfer. 

Strømper, prima uldne for Damer, Herrer og Børn. 

Kurvemøbler 
1 Sæl: Sofa, Stole, Bord og Taburet, samt enkelte Stk: sælges billigt for 
III skalle Pinds til Manufakturvarerne. 

Allinge i September 1919. 

Chr. Olsen, Allinge 
Telefon 100. 

Dobbelt renset Salt 
til Nedsaltning af Kod, Sild og til Madlavning. 

Billigt Salt til Høsaltning. 

Nordlandets Handelshus. 

som karl malke to Køer, kan fair 
en let Plads lit I. Sepleiriber eller 
I. N,rverrilier hos 

Jens Hansen, 
I indessknven f 1?0. 

Fru Hahn, f. Prusse, 
begynder 15. September Undervis-

ning I Klaver og Sprog. 
Kursus i Tysk, Aften 8l/2-9i/I. 

Violinundervisning. 
2 Kr. pr. Time, 2 Elever 3 Kr. 

Greta Westphal, 
Sandlcaas. 

Slags prima 

dansk Sukker 
til Syltning og Huidroldningsbrug. 

For at lette Ekspeditionen mod-
lager vi grine Sukkermærker forud 
som Bestillingsmærker. 

lielidelshus 
Blandet Frugtsaft 

Hindbærsaft 
Hyldebærsaft 
Jordbærsaft 
Kirsebærsaft 
Ribssaft 
Solbærsaft 

Allinge Kolonial-
og Produktforretning, 

blaarellt oste, Stuekoste, lioltardsemker, ?Skurebørster, 
Gulvskrupper, Karskrupper, 

Kalkkoste; Malerpensler, Kardæsker, 
Mobelborater, Klædebarsler, Ilaarborster, 

lillaniteborster og Paasmoreborster. 
Alt i Prima Varer og til rimelige Priser fra 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

ococono=ccococcoocazoccomccecc=ooaxx3oCOOxecc000cam000zcu 

De nye Efteraarsstoffer 
er hjemkommen.  

Vinterfrakker fra 110 Kr. Firre engelske Kamgarns-
klædninger Ira 140 Kr. Fineste blaa Kamgarns-Sergem 
til Klædninger 180 Kr. 

Nogle Bucliskingsklaedninger sælges meget billigt. 

i. Johansens Skrædderforretning 
Telefon Allinge 137. 

Medbragt Stof forarbejdes. Spadseredragter og Ulstre efter Mani. 

Kaffe. 
Vi har fattet Eneudsalg af en aldeles prima 

Java Kaffe. 
Prøv den og De vil blive tilfreds, 

løvrigt Isas Kaffe, Te, Choeolade og Cacao 
altid i prima Varer hos 

Allinge Kolonial- & Produktforretniw. 

Bestil kros Tryksager i Hinge liollirykkeri 

Restbeholdningen 
af hvide Voilebluser sælges i denne Maaned med 

10 pCt, Rabat. 

J. P. Sommer. 

En mindre Lejlighed 	En Pige 
— eventuelt 2 Værelser — udlejes. søges til Iste November paa 

Chr. Jørgensen. 	 Mpllegaard i Ro. 



Aften. 
Nu synker Sol bag Skove, 
Og Dagen er forbi. 
En lille Smaafugl pipper 
En Afskedsmelodi. 

Og alle Lyde tier, 
Mens Natten skrider frem 
Fra dybe, bløde Skyggers 
Mørkviolette Gem 

Alverden er saa stille, 
Alverden er saa tyst, 
Mens Sjælen sagte skælver 
Imellem Sorg og Lyst. 

Og medens Stjerner strimler 
Sil Skær af Skønhed ned, 
Hensmeller Jord og Himmel, 
I dyb, harmonisk Fred, 

Betty Tofte. 

JOMTP udrømme. 

Nys, da jeg laa i Søvnen hen 
ined Drømmens Kys paa øjet, 
jeg saa en vakker Ungersvend 
stile varsomt mod mig bøjet. 
Hans Læber maalte mine naa, 
og ham jeg mine bød . . . 
Da vaagned jeg ... og ene Ina ... 
Hvad mon det dog betød? 

Nys vanked' jeg langs Asens Bred, 
saa sølvblank Floden hvilte; 
tuen da jeg saa i Vandel ned, 
to Øjne mod mig smilte. 
Bag Sivets Flel el Øjetipar 
med kaade Blikkes Glød . . 
og sikkert dog jeg ene var . . 
Hvad mon del dog betød ? 

Nys vandred' jeg i Skovens Skjul 
for ret at være ene; 
Fuldmaanen stod søn stor og gul 
bag Krattets tælle Grene . 
Da fo'r til Kinden alt mit Blod, 
thi Trin der nær mig lød . . 
Jeg vendte mig . .. men ene stod. 
Hvad mon det ,dog betød ? 

Den Yngling, som den Nat jeg saa, 
maa stadig mig forvirre; 
og Blikkene fra Aaens Blaa 
rnaa endnu mod mig stirre, 
Hvor end i Skov og Mark jeg gaar, 
det pusler om med Lyde; 
men ene altid dog jeg staar . . 
Hvad kan det vel betyde ...? 

Frederik Skousbo. 

Formiddagsidyl. 
Midt I Formiddagens Solskin 
sidder hun sari lys og fin 
med det blonde Hoved bøjet 
over sit Mahoginskini, 

Solen skimter ind I Stuen, 
der endun er morgensval, 
og den lægger Guldskær over 
hendes blegbian Silkesjal. 

Lyserøde Ærteblomster 
pan sit Sybord har hun sat, 
og i Kurven under Bordet 
ligger hendes Yndlingskat. 

Glad hun smiler, mens hun nynner 
blidt en lille, simpel Sang, 
som med ømme, lyste Toner 
fylder Stuen med sin Klang. 

Esther Jacobsen. 

Til Bornholm! 
Jeg sejler bort fra den store Stad 
til Solskinnets Land bag Havet. 
Hvad Aaret bød mig af Spot og Had, 
er nu i Glemsel begravet. 

Mit Sind er let som den lune Vind, 
der leger med Søens Vover. 
Det blide Pusl 

mod min Mund og Kind 
en sollys Sommer mig lover. 

Mit Barndoms smilende Lykkeland, 
jeg ser Dig, mens Skuden vipper, 
med Huse, Marker og Skov til Strand 
og Nordlands mægtige Klipper, 

Ove Dam. 

Forklæder. 
Stort Udvalg 

Fikse Faconer. 

Prima Stof. 

Billige Priser. 

j. It. Sommer, 
Magasin du Nords Udsalg, Allinge. 

Brune Bønner 
Prima muk. Flormel 
Prima dansk Flormel 

111"~". 	alt sunde og friske Varer fra 

Kolonial- og Prorioldrorroloing 

Værktøj 
og Haveredskaber 

Billig Mad - og om al Daa 1111 

Bygningsartikler. 
Brædder Planker Tømmer 

Tagpap, Søm og Spiger, Støbegods 
Cement, hydraulisk Kalk 

anbefaler 

Allinge Kolonial & Produktforretning 

-Engelske Dampkul til Tærskningen 
er paa Lager, og der kommer om faa Dage en Ladning igen. 

Alle Bestillinger ekspederes renharpede og gerne snarest. 

Engelske knuste og harpede Koks 
er paa Lager, og foreløbig er der fri Handel hermed. 

Nordlandets Handelshus. 

f~~0110"/ 

fis, Rismel 
Sago, Sagomel 

Byggryn, 3lajnnr el 

Mannagryn 
Kartoffelmel 

Sentu legryn, Havregryn 
Fltekterter 

Nye amerikanske Hvedegryn, 
ogsaa kaldet Mannagryn — og nye Sendinger af 

Friske amerikanske Havregryn og prima danske do 
i Pakker er hjemkommen. Prisen billigst i 

Nordlandets Handelshus. 
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M A RGARINE 
er anerkendt som den bedste. 

Faas hos alle Handlende. 
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Bestil Deres Tryksager i 	Bogtrykkerii 

Stort Udvalg. Billige Priser 

Allinge Kolonial & Produktforretning 

lloroholms Spare- & lakmus 
Afdeling i Allinge 6'5"--- 

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

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

5%1 

Damestrømper 
omulds, sorte og hvide fra 150 Øre Parret. 

Flor, sorte, hvide og kulørte 315 	- 
Silke, 	do. 	435 

Messen, Chr. Olsen, Allinge. 
Telefon 100. 

Børnestrømper 
Kulørte omulds fra 90 øre Parret 
Hvide uldne 	100 	— 

Nina sorte omuldsstrømper, passende til 12 a 14 
Aars Alderen, udsælges for 165 a 117 Øre Parret. 

Messens Ene-Udsalg 
Telefon 100. 

Arbejdstøj. 
Kulørte og hvide Herreskjorter fra 650-825. 

Stribet Blusetøj. 
usserundetoj 275 Øre in. 

Uldne Kjoletøjer, Bomuldsflonel, Vaskestoffer 
Dynetoj, Lagenlærred, Duge-Drejler 

Chr. Olsen, Allinge 
Telefon 100. 

Til forestanende Høst anbefaler vi 

Bedste Standard /Vlanillagarn, 
Pris i hele Pakker pr. kontant 270 pr. kg. 

Bedste Sort ren Jutegarn i passende Nøgler, som løber om-
trent dobbelt saa langt som Manillagarn, Pris 3 Kr. pr. kg, Delle er 
saaledes meget fordelagtigt at bruge. 

Alle Bestillinger ekspederes i disse Dage. 

Nordlandets Handelshus. 

Forl. Skildpadde 
Stegte ~kager 
Balerske Pølser 
Farseret Hviditaal 
Fodfars m. Brunkoral 
Hak k ebof 
Kallrekarbounde 
Hasehis 
Gullasch 
Lobescoves 
Stegte Frikadeller 

1 kg D. 3,50 
— 	„ 	3,00 

. 	4,00 

. 	2,25 
„. 	23:4200 

3,20 — 
— 	3,20 

3,20 
3,20 
3,20 

ti, kg  D. 1,30 

2,05 
„ 	1,15 
„ 	1,25 
„ 	1,65 
„ 	1,65 

„ 	1,65 
1,65 

„ 	1,65 

Allinge 1{010ti-  og ?roduktiorroloing, 

hork i Nordhordolms illeblail! 
Billigste Annonceprisen — Største Udbredålso 

her pas Nordlandet. 


