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Blade af Træer og Buske 
Trem's Tavle fil Selvstudium 

Konfirmand. 

Stræk din Fod, 
fremad, frem med frejdigt Mod. 
Bort med alle vege Drømme. 
Styr dit Sind med Troens Tømme, 
drik af Hinderts Solskats-Strømme, 
til det ildner i dit Blod. 

Hvælv dit Bryst, 
se paa Livet frit tr. ed Lyst, 
fyld med friske Pust din Lunge, 
lær af Skovens Fugl at sjunge. 
Alt det lette, alt det tunge, 
syng det ud med 1-Isabeis Røst. 

Om i Slot 
eller Hytte, lige godt. 
Blot i Hjertet Luen tændes, 
Ævnen raves, Viljen spændes, 
Kraften prøves, eaa det kendes, 
du vil frem til noget godt. 

Stol paa Gud, 
om det end ser broget ud, 
om sera hele Verden slipper, 
vi kan klare alle Klipper, 
blot Vorherre selv er Skipper, 
og vi ærligt holder ud. 

171 111 Gregersen. 

Konfirmationsdagens 
Betydning. 

—0— 
Konfirmationsdagens Betydning 

kan jo ikke saaledes grades, un-
dersøges og vurderes som et løs-
revet Unikum, men maa absolut 
altid ses t nær og inderlig For-
bindelse med den foludgaaende 
Læsning med Konfirmanderne, Kon-
firmandundervisningen eller hvad 
man nu vil kalde disse Timer hos 

Præsten. 
At selve Konfirmationsdagen for 

Konfirmanden savvel som for Kon-

firmandens Forældre i Regelen al-
tid vil viere uforglemmelig er dog 
sikkert nok, Den fyldte Sognekir-
ke, Dagens Gudstjeneste med al 
dens inske og dog alvorlige Festi-
vitas, de unge, hvis første egent-
lige og rigtige Kirkedag Kontinua-
tionasendagen jo er, i deres fine-
ste Puds, de stærkt interesserede, 
forventningsfulde og I bedste Til-
fælde lorbedende Forældre og 
Paruarende, Salmesangen, Orgel-
spillet, Præstens hjertelige Tale, 
er altsammen stærke Indtryk, san-
vel som ikke mindst Velsignelsen 
og Haandspaaiæggelsen al der, 
enkelte. — Hvad undertegnede 
aldrig glemmer fra min egen Køn-
lomationssøridag, var den Stund, 
da min nu hjerngringne gamle Fa-
der eller at have lagt sine Hæn-
der velsignende part mit Hoved 
gav mig som Skriftord med ud i 
Livet, Rom. 1,16: 

.Jeg skammer mig ikke ved 
Kristi Evangelium, thi der er en 
Ouds Kraft til Frelse for hver den, 
som tror." 

Ingen Konfirmand bar nogen 
Sinde glemme det Herrens Ord, 
der gives h a ru, netop ham — 
eller hende — i Kirken d e n Dag. 

Sandan et 01 d ken hase 1,k ebe-
rydning. 

Men ...om sagt, naar alt kommer 
til alt, er Konfirmationen dog kun 

Bygningens S1,11 Istem Rent re-
gulativineessIgt findes Traadcn me-
lem Timerne hos Præsten og Ken-

firrnationsdagen i Ovelhøringen el-
ler Katikisationen, man benævne 
den eller sit Syn pas Sneen. Thi 

der ses af de forskellige Præster 
meget forskelligt paa Konfirmand-

timernes Anvendelse og Indhold. 
Nogle gør disse Timer til Mele 
eller Foredrag. Den, der skriver 
disse Linjer. har cl c amineldags 
Syn lila den Ting. Hele Konfir-
mationsarbejdel, Tonerne og Dagen 

tilsigter bestemi at give Børne-
ne — eller 'de unge — de er jo beg-
ge Dele, et fast Fond med ud i Li-
vet af lærte Skriftsteder og Ka-
pitler fra det nye Testamente ;og 
nogle lærte Kærnesalmer. C i t a-
t e r, som vil hjælpe disse unge 
til at leve, men ogsaa til at de. 
-- Kære Forældre, giv aldrig eders 
Søn eller Datter, som klager over 
det meget, der skal læres til Præ-
sten, Ret. Der samles i de Dage 
el Fond. — Og kære Konfirmand, 
nu er du færdig hos Præsten, Kon-
firmationsdagen fortæller du lidt 
at, hvad _du kan og forstaar. Kast 
nu ikke det lærte bort med et 
Lettelsens Suk, men gør hellere, 
som jeg altid synger til Slut med 
mine Konfirmander : 

Gem nu Guds Ord udi 
Hjerte og Sind, 

luk ikke Satan, ej Verden derind. 
Lad Jesus Hjerterne eje. 

Og I disse trende Linier ligger 
hele Konfirmationens Betydning 
og Endernaal gemt. 

Sognepræst Jørgen Bachevold 
Assing. 

Et nyt „Frem" 
Gyldendals Forlag har i disse 

Dage udsendt Iste Hefte at et Op-
lysningsværk lur hele Folket, sum 
fortjener den største Opmærksom-
hed. Dets Navn har en gammel 

god Klang i Oplyeningskredse her-
hjemme. »FREM' hedder det. 

Værket vil ?følge • sln Grundplan 

beskæftige sig med Livet, ikke blot 
i dets almindelige Former, med 
ogsaa i dets Forgreninger og mær-
kelige Krinkelkroge. Den lørsie 
Udgave al ,Frem", der udkom i 
1897 og fik over 127,000 Holdere, 
satte blivende Skel 1 utallige Men-
neskers Liv. Man træffer stadig 
talrige Mennesker, der med Be-
Rejsning fortæller tint, hvad Frem 
har betydet for dem ved et aabrie 
deres øjne for Verden og dens 
Vidundere. Paa samme Maade er 
del nu Formaalet med den nye 
Udgave igennem Billeder og Tekst 
at give Læserne et rigere og videre 
Syn paa Tilværelsen. 

Deri linder-int vi til daglig har 

! Det danske Land. 

Landet var ikke et Land endnu, 
det havmi ej Høje og Bakker, 
del vendte sin sovende timerne Ryg 
mod Nordlysets lumrende Takker. 
Isen spærred frir Brakkens Sang, 
de blomstrende Dale var døde, 
kun Stjerner gik deres kolde Gene 
gennem det evige ode. 

sprang en Sot af den lange Nat, 
og førend vi vel det vidste 
steg Fuglenes Sang Ira vande Krat 
og regnvejledryppende Kviste. 
Hække risled og Aalab randt ; 
det firajted I Skove og Lunde, 
og Riget Ina bag en sølvblaa Kant 
at Fjorde og blanke Sunde. 

Hvad før var øde, fik Liv paany, 
snart grønnedes Skrænter og Enge. 
Hver Hane, der gol i det røde Gry. 
han kaldte en Skabning al Senge. 
Et Folk kom til og gav Landet Navn 
— og Bølgerne døbte den unge -
Med Glans af Glæde, 

med Suk at Savn 
blev Navnet lagt paa vor Tunge. 

Det skinner endnu, 
som det skinnede fair 

i Julis lysende Nætter, 
naar Dræet gled mod Danmarks Dør 
fra Bagfaldets duvende Sletter. 
Med Rug og Hvede vort lyse Land 
er sommerligt tavlet og tærnel, 
Og Kornet hilser 

hver stræbsom Mand, 
hvis Hænder har Høsten værnet. 

Hans Hartvig Seedorf. 

En Aften 
i Heidelberg. 
Vi havde turet rundt i Heidel-

berg ved Neckar i et Par Dage. 
Vi havde Raset Byen igennem 

paa vor Fod, staaet paa den gamle 
Neckarbro og nydt den skønne 
Udsigt ind i Dalen mod Øst, be-
undret Villaerne, der ligger i Frugt-
og Vinhaver, der hæver sig i Ter-
rasser op ad Skruningen pen Nord-
siden at Floden. — Vi havde set 

den prægtige gamle Slotsruin -
Tysklands største — og særlig be-
undret den smukke Slotsgaard. -
Desuden havde vi set det vældige 
Vinfad, der skal kunne rumme 
221,726 Liter, og som Drergen 
Perkev dog Bølge Sagnet skulde 
have drukket ud formedelst Kære- 

stesorg ! — 	og vi havdg starlet 

overfor Medaillonerne af Kurfyret 
Frederik II. og Gemalinde, som 
dier Itiskriptioueu var Prinsesse al 
tre Riger : Danmark, Norge og 
Sverig (Datter at Kristian II.), og 
hvilken Gemalinde samme Kurfyr-
ste nok ogsaa var meget vigtig af, 

for Pfalz var ikke noget stort Rige. 
— Derfra var Turen grinet med 
Bjergbane højt op over Byen og 
Slottet til Udsiglspuuktet Kenigs-
stuhl, hvorfra vi havde en dejlig 
vid Udsigt, mod Nord over Oder-
wald med skovklædte runde Kup-
ler, ruod Øst op ed Neckardalen 
ag mod Vest ned over Byen ,,Alt 

for øje, uanset om vi sidder pas 
et Kontor eller plejer en Mark, er 
en Politiker eller Købmand, kan 
kun blive et ganske tilfældigt lille 
Udsnit al det hele, og det er dette 
forsnævrede og derfor urigtige 
Verdensbillede det er „Frem"s Ho-
vedformaal at at ændre til den en-
kelte Læsers Glæde og Befrielse. 

Paa Omslaget al Iste Hefte fin-
des afbildet Jordens største Træ, 
et Krempetrre fra Kulifornien, del 
er det smukkeste Symbol paa 

.Frem•s Opgave ; at faa Kundska-
bens Træ til at spire og vokse sig 
stort I hver Læsers Sind. — Og 
,,Frern• nøjes ikke med al afbilde 
Jordens største Træ, del bringer 
hver Abonnent en Gave af 4 spire-

dygtige Frø at dette Træ, som Re-
daktionen har forskrevet fra Kali-
fornien. San kan Læserne lade 

Symboletl'yoksell deres:Have sam-

tidig med,1 at:-,tde laderade Kund-
skabens- Freyokse,"; som „Frem• 
lægger_ 1 deres Sjæl. 

Vore Bilieder_er:et Par;Illustra-

tionsprøver ...hentet fra de ferste 
Hefter. Det ene viser hvorledes 
Mælkens alsidige Sammensætning 
gør, et den indtager' en sag ene-
stenende Plads imellem vore Føde-
midler ; „den .  indeholder„ alle de 
Fødestoller,.,som Mennesket skal 
bruge til 516,En-omring, ,saaledes at 
en Liter, Mælk svarer meralt i Ka-
lorier til alle de lindre-pas Bille-
det gengivne:Næringsmidler den 
anførte Mængde. Det andet Bil-

lede er :el Udsnit af den 'store 
Tavle, der viser Blade af samtlige 
her i Landet voksende Træer og 

Buske. 



Hvor er han, som snittet 
i dette Breedt? 

Gik i Nat han med Skuden 
til Bunds ? 

Hvorfor er del havnet 
paa Stranden her 

med sit snørklede: Gott mit urts 

Carl Aakerlund, 

) 

„ROYAL" Koge-Chokolade 
„B E C A" Koge-Chokolade 

FINESTE DANFIlli FAI1RIKAT 

og en de. notoreykle sælges 
billigt. 

Smedemester nogensen, 
Tit. Rutsker 75 

En flink og paalidelig 

Forkarl 
og en Andenkarl kan I No-
vember tan Plads pna 

Hullegaard i Ho. 

II 

4„Norriliorphoillis ligelild"s 
Annoncer virker bedst 

og koster mindst 

• 

11/' • 

Glem aet ik+e. 

((1'   

Drei'orn 
paa Haandtaget og ring op Telefon 
Allinge 74, naar De har et eller 
andet at avertere. 

Heidelberg, du teinet. Vi syntes 
ikke nogen anden By ved Neckar 
;Iler Rhein milene kunne maate 
elg med den i Skønhed, — Videre 

air v i brud Vest ud nye; Rhent-
sletten, langt ude snuede sen store 

Flod sig sortt en Søb/stribe gen-
nem det Hade Land. 

Nu vilde vt videte ul nye Ud-
sigter, nye Skønheder, — men da 
„Oben' (-1 ;eneren paa Hotellet) 
hørte, vi vilde afsted, sagde han, 
at vi absolut ureelle blive Søndag 
over for at se „Slotsbelysningers', 
der var noget saa vidunderligt 
skønt, at man slet Ikke kunde 
tænke sig det, naar man ikke havde 
set del. Og vi saa Prospektkort, 
hvorpaa Slottet lyste i blodigrede 
Farver, mens alt andet skjultes af 
sort. 

Saadan kunde del da ikke se 
ud ? — Nej, luen meget, meget 
skønnere, ganske betagende I -
Ja, saa maatte vi blive og se det. 

Hen paa Eftermiddagen Søndag 
vandrede vf da over Neckar op 
mod den berømte Spadserevej  Phi-
losofenvveg. Herfra vilde Slotsbe-
lysningen tage sig flottest ud, var 
der blevet fortalt os. — Det var 
dejlig varmt Sommervejr, ikke en 
Sky paa Himlen. Med os havde 
vi Aftensmad og Overtøj, at ikke 
Ventetiden skulde blive for lang 
og Aftenen for kølig. 

Ad en Trappevej, der snoede 
sig mellem Havemure, kom vi op 
til Filosoftiejen. 

Vi anbragte os paa Grønsværet 
;ed Vejen og nød den henrivende 
Udsigt. Lige under os havde vi 
ge yppige Frugthaver, saa kom 
den brede, rolige Flod og bagved 
denne Byen med skovklædte Fløje 
som Baggrund. Men over Byen 
hævede sig Slottet, ligesom beher-
skende det hele. Her sad vi me-
dens Solen glad mod Vest og ka-
stede sine Aftenatraater ind over 
Flod, By og Slot. 

Ganske stille var det. Det lød 
helt uhyggeligt neer en Sporvogn 
skreg mod Saluire.ne derovre 
Byen, eller en Bit tøflede gennem 
Gaderne. — Til daglig ser man 
meget fas Biler, Folk har i Almin-
delighed ikke Read til at køre 
Bil. — Men eftersom det gled læn-
gere :hen paa Aftenen, blev der 
mere og mere Røre I Byen. Pro-
cessioner drog igennem den med 
Musik og Sang, der klang ganske 
tydeligt over til os ; og Biler tøf-
fede ustandseligt ; det var Omeg-
nens Rigmænd, der ankom, 

Efierhaanden som Mørket sæn-
kede sig, strømmede stadig flere 
og flere Mennesker op paa Filo-
sofvejen. De lejrede sig i Tusind. 
vis pas Mure, Vejkanter og grønne 
Skraaninger. — Hist og her med 
temmelig regelmæssige Mellemrum 
dukkede grønklædte Poliosoldater 
frem ; to og to patrouilerede de. 

Man var ikke sikker paa Folk, 
nalr der var saa mange samlede, 
man vidste jo aldrig, hvad der 
kunde ske i disse urolige Tider. 

Nu var det ganske mørkt over 
Floden. Da skinnede et rødt Lys 
frem dernede, saa et til, saa flere, 
nu hele Rækker af kulørte Lamper, 
der gav Genskær I Floden, saa de 
lyste dobbelt. Flere cg flere Bude 
kom der, som sejlede op og ned 
ad Floden. 

Altenen var ved at blive kold 
og Ventetiden lang. 

Endelig høres Kanonskud, Nogle 
Raketter farer id Vejrs. Del be-
gynder at lyse beg Vinduerne i 
Slottet hist og her. — Nye Skud 
lyder og Røg stiger op af et af 

Teamene. Ilden breder sig mete 
og mere, til hele Slottet er om-
spændt. Flammerne lyser og Rø-
gen stiger vi Vejrs. Nede i Flo-
den spejler Baelel sig. 

Betagne sidder alle og stirrer 
paa det pragtfulde Skuespil. — 

Vidste man Ikke at det sar Kens! 
det hele, vride man have troet el 
Slottet virkelig brændte. 

Lidt ef r lidt der Flammerne 
hen, Euntelle R Amter stiger til 
Vejrs. Mørket sænker sig. Det 
hele er forbi. 

Tavee sidder vi lidt endnu. Da 
flammer det pludselig op øst for 
Slottet, hvor sn Bygning bel) ses 
paa samme Maade. Det var Ho-
tel ,Schloss". der lavede Reklame. 

Saa skyndte vi os saa hurtigt 
som den vældige Menrieseermengde 
tillid det, mod volt Hotel enigt: 
om, et det virkelig var en Ople- 
velse vi ha; de 	og glade over, 
at vi blev ogsaa denne Alten i den 
skønne Stad ved Neckar. 

Fr. N. 

Filosofi 
_0_ 

Iler har semi all længe troet 
at Planeten Mars var beboet ; 
i Kikkert af større Kaliber 
har den nemlig vist nogle Striber, 
der saa saa Fornuftige ud, 
nt de næppe var skabt al Gud, 

Pen Mais har man forhen troet, 
at Jarden vist var beboer; 
det Skøn men dog mutte forlade 
mcd den Motivering — o ve I 
at der paa den! Overflade 
var intet fornuftigt at se. 

Thøger Larsen. 

Hittebarns-
Hjemmene. 

—0— 
Landsforeningen .Danske Mød-

res Julegave til forældreløse Børn" 
har faaet Tilladelse til at afholde 
en Blomstdag, som Ministeriet har 
fastsat til Lørdagen den 27. Sept. 
d. A. Indsamlingen vil foreeaa 
paa sædvanlig Maade ved Salget 
af er: lille Blomst. Indtægten her-
af vil gas til forældreløse Børn og 
Hiliebørnshjernmene. Dible Hjem 
har sikket holdt Modet oppe 
manken ung, ulykkelig Moder, 
der har følt sig forladt al :ille og 
især ;d den, der paa skammelig 
bedrog og fornægtede hende, hun 
hør nyet id drue Hjem med sit 
Barn, hvor hun videre, del fik det 
godt, og hvor hun kunde besøge 
det og se det, til det muligt en 
en Gang lysnede for hende, saa 
hun kunde tage sit Barn hjem til 
sig selv. 

Hvem der en Gang har besøgt 
et at disse Hjem og set den Pro-
perhed, Kærlighed og Opofrelse, 
der bliver øvet overfor disse smal 
uskyldige Børn, hvoraf maniske 
mange aldrig vil lære deres Ophav 
at kende, maa og kan ikke andet 
end blive varme om Himlet og ud-
bryde : _Delle maa opretholdes! 
thi det er et stort Sainfundsgode I" 

Men der skal Penge til, og der 
skal mange, og derfor henvender 
Landsforeningen sig til hver enkelt 
Borger med Bøn om at købe en 
Blomst den Dag, den koster kun 
10 Øre ; men det er de mange 
sulen 10 ører, der bliver til Sum-
mer, og det er disse, der skal hol-
de Hjemmene oven Vande, saa oe 
kan tage sig af disse smag, uskyl-
dige Børn og opdrage dern, saa 
de !ned Tiden kan blive nyttige 
Sa rufund t}orgere. 

Derfor bedes alle den 27. købe 
Blomsten. 

0. F. 

Fra Uge til Uge. 
aocm 

Bryllup. 
Fredag den 26. September vies 
Ols Kirke Frk. Marie Elleby 

Madsen, Deller at Cigarhandler 
Johan Madsen til Snedker J. P. 
Petersen, Søn al Steriværksbeslyrer 
Chr. Petersen. Allinge. 

Hetodistmenighedens 
&artige Udsalg afholdes paa For-
samlingshuset H immershus først-
kommende Torsdag og Fredag. -
De til Salg eller Bortlodning be-
stemte Genstande udstilles i disse 
Dage hos Skræddermester Johan-
sen. Se løvrigt Annoncen. 

„Svigt ikke dit BArrs' 

er Titlen pas den nye Film, dar 
paa Søndag forevises  i  Biografen. 
Det store og flot udstyrede 6 Akts 
Skuespil sager paa sin ?bade at 

løse et Satsfunds-Probleue ng den 
diastige Film vil særlig gribe et-
hvert Kvindehjerte. 

Storm. 
I Nal var det Storm 

— ja, rigtig Storm, 
og 1-lavet el lysende Fraad. 
Gud neade de Stakler, 

som færdedes der, 
det være i Slub eller Baad. 

Del stalr saa manken 
en gammel Far 

og stirrer fra Bakkens Kant : 
„Var han I Net mon mellem nem, 
der sin Død I Bølgerne fandt ?• 

Der tripper saa mangen en lille Mor 
i Uro og Sorg for sin Søn, 
Mon ikke saa mangen Viv I Nat 
fik dulmet sin Angst i en Bøn ? 

Det hænder jeg linder 
en grøn:malet Stump 

drevet op paa Strandene Sand. 
Hvad kan den fortælle 

om Biosnore Nat, 
før den blev skybet I I-and'' 

Oilfilj000sto og Ibiler. 
Søndag den 28. September. 

Kirke KI.9,30 Konfirmation 
I O's Kirke ingen Gudstjeneste. 

Eving. Iutlr. Missionsforening, All. 
Søndag Kt. 3,30. 	0. Westh. 

Mandag Kl. 7 Mikkelsfest 
Søadng i Rutsker Kl. 3. H. Poulsen. 

Luthersk Missionsforening. 
Tejn Kl. 2. Ali. Kl. 430. A. Rønne. 
Borts. i Allinge Mikkelsdag Kl. 7. 

Metodist-Menigheden („Beteeda"). 
Søndag Gudstjeneste Kl. 4 Eftm. 

Søndagsskole Kl. 2. 
Pastor Jørgensen. 

Enhver er hjertelig velkommen. 

Frelsens Hær, 
Søndag Kl. 91 /e  Fru. 

Helliggørelaesgudsijeneste 
Kl. 11 Søndagsskole i Ali. 
Kl. 2 	do. i Sandvig 
Kl. 8 An( n Fielsensinøde. 

P. Fleiesleben. 

Nye Plove 
er billigt til SsIgs, nye Plovlege- 
mer sættes p. a 	tilile Stel hos 

Smed Stange, Tein. 

R Ø 
1Rusmandsforeng. 

indbyder :line Medlemmer til 
Hostfest 

pan. Hotel Helligdommen 
Mikkelsitae 29 September 

Falles Kaffebnrd. 

Beetyreleen, 

:Tomater 
50 Ore Halvkilo 

/3110 rn. i&-ELEL1 
20-35 Ore pr. Stk. 

stiol IFIvidknal rans hver Dag 
Andersen. Randvig 

41111•••••••••••••: 

53iografen. 
Søndag den 28. September KI 8 .  

Svigt ikke 
dit Barn. 

Stort Skuespil I 5 Akter, Hoved-
rollen spilles al Miriam Cooper 

Børn under 16 Aar har 
ikke Adgang. 

• • 
•••••••••••••• 

Ung Pige 
Ung Pige søger Pinds paa en 

Gaard til I. November til Hjælp 
ved indermlie Gerning og Mad-
lavning. Eget Værelse og familiær 
Stilling ønskes. 
Bilet mrk. „Haate• bedes Ids. Bl. K. 

2 kugle Fjedervogne 

Teknisk Skole 
i Allinge hnr Indskrivning af Etc-
ve. Mandag den 6 Oatobei Kl. 7. 

Bestyrelsen. 

En Sofa 
med næsten nyt PiaigBetrnek er 
til Salg hos J. Jorgensen. 

Strandvejen, Allinge. 

Missions-Udsalg. 
Melodielmenighedtrie uartige Ud-

salg afholdes I Forsamlingshuset 
„Hammershus' Torsdag og Fredag 
den 2. og 3. Oktober, hver Alice 
Kl. 7,30. 
Lysbilleder, Sang og Musik 

Servering ITL tn. 
Giver III Udsalget modtages med 
Tak hos Skræddermester Johansen 
og KIWI Cerise!). 

Alle er velkomne. 

Mejeriet 
Humledal 

afholder Licitation pas Mejeriet 
Fredag d. 10. Okt. Kl. 2.30 over 
Kørsel rit Mælk, Smør, Kul ri,g Is 
for Adlet 1925. Salg af Mejeriets 
Mielkeallald samme Aar. 

Konditioner og Køreplaner lig-
ger til Efterliv] paa Mejeriet); Kon-
tor 3 Dage før licitationen. 

Entreprenørerne bedes bemærke 
Tilføjelsen i Konditionerne, at der 
forlanges Kaution. 

Bestyrelsen. 

Det hænder 
fer eller senere, at De har Brug 
for en lille Annonce. Et Værelse 
eller en Lejlighed ledig, brugte 
Sager til Kdb eller Salg, Under- 
visning. Pension eller andet 	. 
Husk da. at Nordbornholms Uge-
blad har den storste Udbredelse 
her paa fignen og at det koster 
mindst at avertere i vort Blad. 

yne.e 

Fodermester 
kan 1. November fart Plads paa 

Dyndegnard 1 Rutsker. 

Jagten aflyses 
paa Lundegaard. Oleker. 

Den jagtberettigede. 



2/4.tyheer i 1{011fCrti0/1 
for fflteranr tin •1;interiniiotten. 
rafter, 	)(lbjerebragter, ftaaber, ;3oritefraffer 

f oser, fittfer og Wotejtoffer 
frentrommer neeften baglid. 

EI stort Udvalg al Reiseprover 
I Overtøj og Kjoler i smukke Far- 
ver og fikse Faconer sælges extra billigtrd 	114  

teessens sne-dalsalg 
ved Chr. Olsen, Allinge. Telefon 100 

fttt ag gliN. 
i llenter 9Jlotorftib „Zsitgeborg" afffibet 

i bife age og tilbuber gul og P-or.c.?, af atter- 
bebfte SI-baliteter til 2ebering efter ?fitfoniften. 
Zet titraabv3 at beftilte gul og Si ofr tit 2eue,  
ring mi, ba 43rifen er meget biffig og ni mob- 
tager meget gerne.Crbre. 

%Ringe Reitutiatz og $robuttforretning. 

*n Serie tjeittntte 9.natri»branter 
va.4:4eitbe tit Zrenge fra 4 tit 15 ?far, fcrIge.e3 
rneb 1212  pLt. , tofferne, »boraf Zragterite er 
forarbejbebe er finurt, ftibitcerrt og onilAggeligt 
trbeibe. 

efir. 6Isen, teessen. 
Telefon 100. 
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kan laa Plads til 1. November 
Prereganrd i Olsker 

Tlf. Aiiinge 59. 
Nordlandels Handelshus, 
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SEPTEMBER 
SNITOT F 1, 

1 ANEM 5  6  
7 8 9 	10 II 12 13 

14 15 16 17 10 19 20 
21 22 94 25 t 27 
20 29 30 
.cb, 10 fadl 

Leverandør 

til 

Vare— og 
Klasselotteriet. 

Magasin 1111 Nord 
ved Victor Planck. 

Zef Zapeter' «hiat I ±VrK 
430a alle be obrige gibe: 10.).t. %abat fra nu 
af og til giutaar. 

ved Victor Planale. 

vanml,  
Magasin du Nords Udsalg 

fase I 

åvinetran 
anbefales. 

samen. 

ruge Cykler 
godt istandsat 25-35 - 50 Kr. 

Restpartiet at 

Nye Cykler 
udsrelizes 

Ric. Nielsen, 
Tlf. Klemensker 81. 

Fortrinlige Oakikill 
sælges i 

Nordlaudets Handelshus.  

Til klirifialioneo 
anbefales Salmebøger, Tele-
grammer, Konfirmations-
gaver. Vi har mange smukke 
Ting, der egner sig som Gaver.'il 

E. Abrahamsen. 
Tit. Sandvig 55. 

Klaver-Elever 
modtages fra 1. Oktober al Under-
tegnede (Elev al Kgl : Opeiars pe-
'bør Edvard Borri:guald) i Ere.er-
nes Hjem eller paa I-Ijortberis Ho-
tel, Sandviv. 

Oda fljortbol, 
Tlf. Sandvig, 34. 

Koge-Ærter 

Cigarer 
Cigaretter, Tobakker. 

Skralt og Sims. 

Shagpiber 
stort Udvalg 

Zar ett 

Tørrede Æbler 

med Rrusebeholder ilt Op- . 
 Giffilmisder Nitide. FaFiniliifieGivogn 

er til Salg
J.  v

oll.TBsystetenme8dneenlyruRined:e. 

Hrldemaillieret stort 

Badøl-par 

,  brugt, er til Salg ror 125 Kr. 
varmning at Vandet, ganske lidt . Prima  rin" " 

. dersaaler ud og koster kun det 
n . - Kvalitet, holder 3 Par Læ- 

TI!.  Ciadblem 97 V. 

	

Bladeis Kontor giver Oplysning. . halve. Kan paaszettes al enhver. 	 - 

Sandvig Boghandel 
E. Abrahamsen. 

søges  ,tf4k+ e'er  1, November, 

	

bedes returnere Øltreer     hurtigst . 	  
muligt. 	 1 	

Tit. 55. 

Ankeromiade  ved Rønne. 
. 

- 	! 	
Tlf Allinge Bryggeri _ ryggeri ,  Kakkelovne 	Rønne 144, 

En konfirmerer 	 og 

Dreng 	Komfurer. 
siges til 1. November paa 

Risegaard i Rutsker. 

Vindruer 
— store Klaser. Saftige Druer 

J. B. Larsen. 

Xlipfisk 
Ny bjerukommtt. Ekstrafin Kvalitet. 

I. B. Larsen. 

Gramophoner, Hermonicaer en-
kelte og dobbelte, Violiner, Man-
doliner ug Gandier, alt Id billigste 
Priser, Sydsir Nyheder i Pols plion-
p'ader er paa Lager. 

Sandvig Boghandel. 
E. Abrahamsen. 

Tlf. 55. 

Altid største Udvalg i Telegrammer. 
Mange gode Kmailrmationsgaver. 

Lredervarer til billigste Priser. 

,Vofob, tid) 	?Muge. 

Islom ener li .e 	uden Sten 
t 1 billigste Priser. 	 Bestil Dyres Tryksager 	llolliryldieri A bri k oser, 

J. B. Larsen. 	Regninger- Meddelelser - Konvolutter - Brevpapir - Fragtbreve 

En 14-15 Arts 

Ærede Kunder ' Dreng 

Mange nye Ovntyper er hjem-
kommet, saar, el sorte som er/ulini-

erede. 
De gode anerkendte Mærker al 

bikanlede og runde .  lagn•Inor-
ne haves pas Lager og sælges til 

— 	rimelige Priser. 
Alle Reservedele til Ovne 

fra C. M. Hem 
Kakkelovnsrør, Ovnkit, ildfaste 

Sten og Ler. 
Komfure særdeles solide ng 

prisbillke 

P. C. HOLM. 
ALLINGE 

Musiidostrumoiller. 

Iydsk Godningsk. 
Flink yngre Karl ventes i Løbet af Ugen. 

En Karl søges 
til I.  November pas 

Lindesgaard. 

VI har Lager af 

Hen Pelkus-  og Bretagne-Rut] 

og venter i disse fersie Dage 

Tyslorle- og Stodorrtilvellg 
— alt prima sortsrene Varer. Vel-
egnet til 311/411,"1. 

NorElladels boleishils 

Overrotssagferor 

Sojesen Xofoed, Rønne 
Wortemognelr 17. 

Inkassation, Dekomealskrivning etc. 
Træffes I Hasle Orisda t Fornid, 

Rigelig Lager af 

r'io Superfosfat 
37 0,0 haligodning 
blbyd.s til laveste Priser. 

Letkogende gule Ætter. 
Flzekkearrter. 

line dansk røget Flæsk 
anbefales til billigste Priser. 

B. Larsen,  	  

13rug„Zephyr-Reform 

Kravetøj 
Spar Penge. Spar Vask. 

 



Alle Mennesker, 
som har seG, hvorledes 

111111111 
	

geoeldhil Nirllorioe, 
fremstilles, behandles og opbevares, vil ganske uvil-
kaarligt forlange dette hojfine Produkt til sine Maal-
tider. 7 Alle Forretninger i Allinge-Sandvig sælger 

Bornholms Vegetabil Margarine. 
011111~11E~111~11111~ 	 
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BORNA MARGARINE 

 

       

       

  

er fin, frisk og velsmagende og giver 

LÆKKERT SMORREBROD 

  

       

Mitra gobe Zecimaiturgte 
mc» €--,r1)belob er 1)ientfommeir og tithbed tit en 
meget 'billig 4.4rid. 

Mfinqe Slofoninf 	7£robtififforrelninti 

411, 
CalSkt3 
&port 

9' 9 ry er et  
fisic7c.riMeL 

93ord. 

slanke fies4e7,  
/77 6U/d-fik. 

wip 

• 

• 

• 

0

.  

• 

hordloodels lloodelshos. > 
• • 

• • • • sidi• 
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Avertér i Nordortiliolms I4e1113(1! 
Billigste Attnoncepria Læsøs overalt pea Nordlandet 

Fyldte Chokolader 
„A L B A" Spise-Chokolade 

”ANICEiR" Cacao kun i 'le kg Pakker 
FINESTE DANSK FABRIKAT 

It • • • • • • • . • • • 	. • • • • 

Til Koolirmaitom 
• 

Kørepian 
Ronne-Allinge 

Jernbane. 
Søgnedage 

morarat-1111.1•61r/g 

Rønne H. 
Nyker 
Klemensker 
Rø 
Humledal 
Tejn 
Allinge 
Sandvig 

8,00 12,50 
8,17 1,10 
8,30 1,27 
8,46 1,43 
8,54 1.51 
9,00 2,00 
9.12 2,12 
9,20 2,20 

4,10' 7,15 
4,27 7,32 
4.40 7,45 
4,56 8,01 
5,04 8,10 
5,10 8,16 
5,22 8,27 
5,30 8,35 

Maia Arie-11~1R0 

Sandvig 9,05 1,12 
Allinge 	9,13 1,19 
Tein 	9,22 1,28 
Humledel 9.26 1,32 
Rø 	9,38 1,44 
Klemensker 9.53 2,00 
Nyker 	1005 2,10 
Rønne H. 10,25 2,30 

' Delte Tog løber kun 
17. Aug. Incl. 

5,15 v  8,20 
5,23 8,28 
5.32 8,37 
5,37 8,41 
5,49 8,53 
6,05 9,08 
6,15 9,20 
6.35 9,40 

fra 13 Niti til 

 

Bon- og Helligdage. 
Ill•nine-18andeig 

  

 

Rønne H. 
Nyker 
Rie ualist:e! 
Rø 
Humledal 
Tein 
Allinge 
Sandvig 

8 00 12,50 
8,16 1,06 
8,28 1,18 
8,43 1,33 
8,51 1,41 
8,57 1,47 
9,07 1.57 
9,15 2,05 

4.10 
4,26 
4,38 
4.53 
5,01 
5.07 
5,17 
5,25 

7.15 
7,31 
7,43 
7,68 
8,06 
8,12 
8,22 
14,31) 

 

 

Sandvig 	9,00 1,50 5,35 8,50 
Allinge 	9,08 1,56 5,41 8,57 
Tein 	9,15 2,06 5,50 9,06 
Humledal 9,20 2,10 5,55 9,11 
Re 	9,31 2,21 6,06 9,22 
Klemensker 9,46 2,37 6,22 9,38 
Nyker 	9,56 2,47 6 32 9,50 
Rønne H. 10,15 3,05 6,50 I0,10 

 

  

3 
 øger De en Pige, en Kar 

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. 1800 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. 

       

B.:rkwv• 
prtrelsaz.....:11 ID- :P ok, 2 4 

Itranduirektøren do. 
Stvmpelfilial i Sparekers.sen. 10- 12. 2 4 
Dampskibsea,,euliti, nien, Hallen red  Ski- 

th-nes nni.,4 ,nis og Afgang rus,!Itg 
og Fredag Efterm., Mandag og 
Torsdag Form.  

Diairiktslegun 	9 ug 	-3. 
Folkahogsanilingr p.i R.ladhuset: 

Udlaan bude Ap.ei: iii4clag 3-4, Fre- 
dag 7. -5. Lauseaunen hvor Dug rit K1,9 

I 11-elpek isse], . }-„raid . 0. Thorrigren. 
kassnrrr Snedker Glut.  Lund, Sandvig 

Jernhanast. er aahen fer Gode 6.12, 2.6  
Kterilmerkod.uusurel 	7 	erg J.  
Lanne- 	Diskontohanken 2- 4 Eftm. 
Pinøkontorat: Søgnedage 9--12  og 2-6  
Sognepre4ten Tirsdag og Fredag 6 -7. 
Sk andinar ;en -Anierikalinten 

Agent Otto Gornitzka, 
Statsanatalten ler 1 jr:tior.rhring red Chr. 

Olsen, Messen Kontortid 1-4 Ent. 
Telegralstationen 9-12 og 2 A . 
Toldha,..uee 8 	12 Forne. 2- :5 Fl-rni. 

Klemens Jernbanes!. 8-12 og 2-6 

rir-sarale dørstik Fabrikat 

,"Kg Pakker. 

De ;bedste Kvaliteter i Arliejdsloji 
Mine gode bekendte amerikanske Overalls og Trøjer i alle 

Størrelser baade til voksne og Bern. Prima hin Molskindsben-
klæder og mange andre forskellige Arbejdsbenklæder. Trojor. Blu-
ser og Skjorter. Underbeklædning i Uld og Bomuld til voksne og 
Bore. Alt i mægtigt Udvalg IB smag Priser. 

Jens Hansen. 

Kot4irrnatmis(lapr. 
u ftor 	2ceberoarer i meget fire 

og finuffe Zedfii«.',  er Ijienifommen, og ba bidfe 
er roht meget forbetegtigt, fait »i tithl)be bem 
tit ca. 30 	unber 13rifeit. 

Nordlandets Handelshus. 

Qjotetojer. 
97u er bet :£ibett tit at forftme fis meb 

SIjoletojer til 5,Y3intereit. Rool og fe »urt ftorc 
«ager af monftrebe og ev3fart)eDe =--toffer til 
meget billige helfer. (55itfarbebe stoffer i flere 
,ct's'arner i en juni f ljeluiben 93are fra 2 kr. pr. 
Afsier. c2.tribebe og tamiebe toffer fra 2,25 
pr. fieter. 

gtot-blanhet kianhel‘api 

anbefaler vi os med et stort ude 
valg i hvide og sorte Kjoletojer 
fra 2 lir. pr. m. 

lionfi rmationshabjtter 
saavel i Matros- som Jakkefacon 
i ekstra gode Kvaliteter til 
ge Priser. 

Hvide Skjorter fra Kr. 4,85. 
Kraver, Flipper, Slips, Hatte otz 
Huer til alle Priser. 

Balateremme. 
Remmovoks, 

Remsamlere, 
K onlalstensfedt, 

Maskinelle, 
Danspeyllederolle,' 

Pedsetvist. 
flaheenegler, 

Reservedele. 

r.itringe Stofoniat- 	?kobuiliforreitiing 

■ 111111111~111=~~ . 

• 

• 

• 

Ti» efitralits 
futbOirfet ubfogt 	flre er Ineinfommet og an= 
befctle. 

«Inge witoniat,  & 13ro.filirtforrenting- 

Zit 1,trrititingen 
anbefales 


