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Jeg føler mig krænket. 
— For mig er det ikke Formas-

let at faa brændt min Bøsse at 

sne og sne mange Gange. Jeg 
kan gas ud pas Jaet en Dag, og 
der kan være Mavser al Vild i, men 
jeg dræber intet. Jeg glæder mig 
over al se det. 

— Jeg kan tænke det. De gear 
rundt og stjæler Dagen fra den 
kære Gud. De er mosaske ligesom 
en gammel Mand, der var hjem-
me paa Onkels Genrd. Han drev 
arta gudsjammerligt. Saa Hat sagde 
Onkel til ham ; Nu skat du s'gu 
bestille noget, Mathis. Men han 
svarede ham hver Gang — Vi 
skal osso, passe pas, a der skal 
bile navet le' I Moren. 

Hun tager et Æble op af sin 
Kjoleionsine og begynder at gnas-
ke I sig. 

— Jeg lue Ikke mere end det 
samme. — Vil De bide engang? 
Jo, De mim godt. De kan bide 
paa den anden Side. Jeg natir al-
drig sne langt. 

— Nu vil jeg ikke spise mere. 
Hnn kaster det langt bort. Saadan, 
med et rigtigt Tøsekast. Svinger 
Haanden rundt i Luften og slipper 
det. 

Der springer en Hare ud af en 
Græstot. Jump . . pump . 
dens lille Smule Hate staar i Vej- 

ret, og den smiler godt at med 
Bagbenene. 

Hun klapper i Hænderne. Hep 
. . . hep! Den kan De ikke skyde 
Se, hvor han nu kiler pas. 

Jeg kaster Bøssen ti! Kinden 
og holder lidt højt. Kornet lige 
mellem ørene. 

— Løb, lille Here . . . løb, nu 
skyder han. 

Skudet smelder, og Haglene 
slam ned. Haren springer forover 
og triller flere Omgange. Benene 
'teer 1 Spjæt fra den. Den har 
feset et Hagl lige I Nakken, ken 
jeg se, Den danser som en Høne, 
der har laset kappet Hovedet at. 

Da jeg vender mig om og ser 
pas hende, stiler hun [ned begge 
Hænderne for ørene. Hendes Øj-
ne er vande al Spænding. 

Da Haren er færdig med at 
sprælle, lader jeg Hunden hente 
der. Han kommer stolt bærende 
med den i Flaben. Kæberne er 
klemt lal om dens Ryg, og Hove-
det er højt. 

— Rigtig, min Dreng. Han gi-
s er ikke slip, før jeg selv tager 
den, Jeg mas stryge barn over 
Pelsen, han gaar ikke, før han 
har laaet sin Løn. - 

Jeg spænder Posen af Ryggen 
og stopper Byttet i. Vi gear vide-
re. 

I 
Falmen, Visnen — blege Sange 
al Smaatugle, som er bange 
for det dystre, de ser ske. 
Farmen, Visnen — hektisk Gløden 
Ira de hede Kys af Døden, 
— Hvor er den, som her tor le. 

Bladfald, Bladlald— angle Synker'. 
Ingen Klagen, ingen Klynken, 
kun en Hvisken, alleatysl, 
op mod Træet ;,Moder, Moder 1 
Tak for Livets rige Goder 
Tak for Sonaren ved dit Bryst.-  

Se I et Blad, som feberbrænder, 
falder ned i mine Hænder, 
ligger der, som Barn paa Baar. 
Paa det lille Blad, løsrevet, 
stiar hver Skabnings Skæbne 

sivrevet; — 
der min Skæbne ogsaa staar. 

Her er godt for den at dvæle, 
som tor Sorgerne maa knæle, 
den, hvis Glæde gik til Ro, 
den, som Tabets Ve maa bære ; 
— her er godt for mig at være ; 
her kan Hjertets Taalmod gro. 

Mod en lividmait Dør, hvis Bue 
kranst er af en Vildvins Lue, 
gaar mit Øje Gang paa Gang, 
Dør! saa hvid som tabte Glæder ; 
aldrig mer din Tærskel træder 
hun, hvis Liv var Lys og Sang. 

Mange Aftner, svundne, døde, 
kom hun som en Morgenrøde 
frem fra denne hvide Dør 
Foraarsaftner, Foraarslykke -
Nu hun vangrer som en Skygge, 
svøbt i Minuslos Blomsterstør. 

Niar hun kom, som en Kaskade 
nynned Fugle, Blomster, Blade, 
Ae var helede lifligt god. 
Aldrig mere hid hun meder. 
Stille, stille Rønuen græder 
Tsarer af det røde Blod. 

Tyst Ahornens Frugter daler 
ned som vingeskudte Svaler, 
ned i Stevets Aifavns Grav. 
Men jeg husker sært fra Vaaren, 
at de da steg op af Baareu, 
sødt som Morgensol af Hav. 

Er hint Frø — o Graders Gaade ! 
ene skabt for denne Naade ; 
har alt Liv ej summe Kaar ? 
Er ej alt, som lever, Frænder ? 
Faer ej vi af samme Hænder 
samme Høst — og samme Vuer ? 

Alt omkring mig blegner, falmer, 
Fjernt, as tys, en Klokke malmer, 
mildt den nynner til mig hen ; 
Teatre ! tag mod Troens Gave. 
I en herlig Feraershave 
skal du hende se teke I 

Peter Vejrup. 

Vips og jeg. 

Jagt brev af' Anton Nielsen 
— 0— 

Det bar regnet,. Alle Bladene 
hænger fulde af Dreaber. De er 
blevet gule. Solen skinner, og de 
slraaler i de skæreale Farver. Det 
dniter at hed Jord over Markerne. 
Regnornierie gear i Lag med den 
!erste Eltesuarstiøst, Der ligger led 
Muld, hvor de har boret sig frem. 

— Hun sidder pas en Grøfte-
kant. Jeg kommer over Vejen og 
ser hende. Hun sidder med sin 
fine Kjole pas og bryder sig ikke 
oin, al Græsset er vaedl, bryder 

sig ikke om, at Skoene bliver snav-
sede og al del er koldt. 

Jeg kender hende Ikke. Hun 
ser op og hilser. Hendes Smil er 
stort og sænkt — det kan rumme 
en hel Verden — og hendes Tæn-
der saa hvide. Jeg river Huen at. 
En varm Bølge uf Glæde gaar 
igennem mig. 

Hvorfor gaar jeg ikke videre, 
som del var min Agt ? 

Højs over es garn- hvide, lette 

Skyer. Deres Skygger strejfer hen-
des Kind. Knitrende løber Vinden 
mellem Poplens Blade. 

Endnu har ingen at os sagt et 
Ord. Og jeg kan ikke blive staa-
ende der med Hatten i Haanden 
til evig Tid. 

— Hvem er Du ? 
Jeg har Lov at spørge 	Vejen 

er min. Den fører ned til mit Hus. 
Alle og enhver har ikke Lov til at 
færdes her. Den er kun til for 
dem, som kommer til mig. 

— Jeg hedder Vips, siger huu 
og ser mig lige ind I øjnene. — 
Jeg bor der henne, hun peger ind 
over Markerne. En Gruppe Træer 
langt borte fortæller om en Gaard. 

— Jeg er paa Ferie, føjer hun 
ni, da jeg bliver ved med at se 
pal hende. — De har aldrig set 
mig før. Men jeg kender godt 

Dem. Jeg har hørt Deres Bøsse 
knalde. Jeg stod ude i Haven med 
et helt Fad fuldt al Blommer, saa 
hører jeg dette Brag, det var lige 
udenfor Hegnet, og bums, der faa 
alle Blommerne — ud over Have-
gangen og det kele. Hun ler, — 
Jeg sankede dem op igen og har 
spist dem alle sammen. 

Hun faer Øje paa Hunden, som 

stuer el Stykke borte og mismodig 
venter paa at dette snart skal blive 

forbi. 

.___ Hvor er den dog dejlig. 
Hun rejser sig helt op. Jeg fløj-

ter, og lian kommer hen til mig. 
Ogsaa hun kommer derhen. Hen-
ne ved Siden al mig faer hun Lov 
til at klappe ham. Vore Hænder 
mødes over Hundens Ryg. Jeg 
har saa travlt med, al rive nogle 
Barrer bort, som har filtret sig ind 

huns Pels. — - 
Vi gear alle tre Ind over Mar-

kerne. Et Par af Etteraarets sidste 
Blomster ligger apredt over Græs-
set, hvor hun sad. Jeg har taget 
en eneste og gemt den r min Lom-

me. 
— Nu er jeg med paa Jeg!, og 

nu skal vi skyde augez. Jeg vil ze 
Dem skyde noget, Jeg har aldrig ' 

set et vildt Dyr blive dræbt. 

Jeg forklarer hende, at del ikke 
er hvert øjeblik, der er noget at 
skyde. Mars gaar heller ikke paa 
Jegt blot for at skyde . . . 

— Nej, selvfølgelig, det er og-
sea Fem at have lange Støvler 
VIR  	 

Moderinstinktet er som bekendt Iælles for Mennesker og Dyr, 
den oprindeligste og smukkeste Følelse hos Menneskene, i Borg som 
i Hytte, den stærkeste og inderligste Følelse i Dyreverdenen, I Luften 

som pas Jorden, i Fugleverdenen som hos Pattedyrene. Vort Billede 

viser Dyrenes Dronning. Levinden, som den emme Moder —sammen 
med et pragtfuldt Barn. Løveungen er født 1 Fangenakab, og det er 
mange Aar siden dens Moder piskede ørkenens Sand eller Steppernes 
Græs med sin Hale. Men i øjeblikket længes den Ikke ud I Naturen 

— Var det morsomt si dræbe 
den lille Hare ? Hun har ikke sigt 
noget el langt Stykke Tid. Nu 
fanger hendes øjne mine. 

— Nej, men det er heller Ikke 
Drahel. Det er det øjeblik da det 
gælder Skude!. — 

Musvangerne trækker. De korn-
mer I store Kredse højt oppe. Der 
er en hel Stribe fra Nord imod 
Syd. Engang imellem standser de, 
slam prim udspilede Vinger og ser 
ned I Rummet under sig, flyver 
rundt om hinanden og skriger -- 
Plv 	. . PI-iv 	. 

Deri, der først standsede har 
stindset alle de andre bag sig. 
Der er en hel Kim mp, som svær-
mer rundt. Og der kommer flere 
og flere til. Vi staar med Hovedet 
bøjet langt tilbage og ser pas dem. 
Pludselig glider Flokken fra hin-
anden Igen. Del begynder med en, 
som søger videre, 51a følger en 
anden efter . . . der stier kun en 
eneste tilbage, nu glider den og-
sea af Sted, for ikke at naas af 
den næste. - 

Fra de store Skove pari de høje 
stille Bjerge kommer de. De kom-
mer fra Redernes Fred I Grantop-
pen for at drage mod Solen . . . 
Blanke Skovseer har spejlet deres 
Flugt. De forladte Reder drypper 
af Regn. Dunene, som Hunnen 
plukkede af Brystet for at skærme 
sin spæde Yngel imod Nattekulden, 
flyver for Blæsten. I den gru Dag-
ning letter de. Lang Tid kredser 
de over Sommerens Boplads, gli-
der saa en efter en ud, mader fle-
re paa Vejen . , . en lang Stribe 
fra Nord imod Syd . . . . 

Jeg kunde skyde dem. 
Jeg har en Ugle — en stor 

Hornugle, som jeg bruger til Lok-
kemad. Alle hader Uglen. I Skov-
kanten har jeg en Hytte — tire 
Rafter rammet i Jorden beklædt 
med Oman, ude paa den frie Mark 

staar der en Tværpind, der binder 
jeg Uglen fast, kryber selv ind i 
Hytten og venter. Uglen sidder 

paa Pinden og misser med de 
brandrede øjne mod Solen, den 
sidder ganske stille og pudser 
Halsens Fjer med Næbbet, tager 
Vingefjerene en efter en og lader 
dem glide gennem Munden, ryster 
hele Kroppen, Mia Støvet fra Buret 
hjemme i Haven staar I Sky om 

den, Det er en hel Svir for den 

at komme ud, selv om den er tøj-
ret. Deri sidder iiglig og nyder 
Livet — gaber højt og gylper en 
gammel „Pø11e• op. En Genis i-
mellem flyver den ud, saa langt 
som Fens,eseoren rækker og klas-

ker mod Jorden med Vingerne. 
Saa tripper den lidt rundt om sig 

selv, Ilyver Igen op og gesser sig. 

Jeg har bunden den saadan at 

den kan flyve op og ned af Pin-

den. Et Par Læderremme om Be-
nene holder den fast. 

Der har samlet sig en hel Del 
Srnealugle om den. De skriger og 
flyver hen over den, men hele Ti-
den et godt Stykke udenfor Raskke- 
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e'ele. De behøver ikke a: sære 

us bange. Den kan ikke Ira e 

Gem. Vedheden er genet al den 

ved al den altid bliver fodret. Jeg  

er sikker p.:e at selv om jeg slap 

den tøs, vilde den sætte sig stille 
et Træ og vente pas Føden. — 

Korn der ikke noget til den, vilde 

den dø at Sult, - 

Ddt begynder med at man kan 

eae pae Uglen' at der kommer 

noget. Den retter sig i Vejret og 

'tirrer hele Tiden i en bestemt 

Retning. Man kan se paa dens 

Bevægelser med Hovedet, ni den 

følger noget, som flyver. 

Det er en Musvaage, den er lige 

over den. Den ttykker sig ned 

moe Pinden og puster sig op, saa 
den bliver saa stor som et Vogn-

hjul. Knæk-knæk siger den med 

Næbet ug hvæser. 

Musvurte,en bleer, Den kasær 

sig ned over den, sua nar at Su-

set fra Vingerne slaat sammen um 
dens Helved. 

— Pie ... 	enæk 	knæk 

De er lige rasende begge to og 
lige bairge for hinanden. 

Kun et Pat frauge etaer den, 

saa kaster den sig ind i et Træ 

og næsten altid paa til el de ne-

derste Grene. 

Jeg :Ister Bøssen Tem r en Aeb-

nine i Hytten. Der lyder el Skud 

. 	. (Anp . . . Musvaagee tuin• 

ler ned, Uglen rener sig rert 

Vejret, Fje:ede klattes ud, Simle-

fuglene Pippen og Garekken lyder 

igen. - 

Det er ikke alene Musvaager 

jeg skyder pas den Maade, Høge, 

Falke, Krager og Skader er lige 

saa 

Mangen en Etteraarsdag har jeg 

drevet Tiden hen med det. 

Vi er kommet et langt Stykke 

frem. Vips gear tava. Jeg fortæller 

hende om Uglen. Vi nærmer os 

°Enden, hvor hun hører hjemme. 

— Hvor skal De nu hen? 

— Ud at skyde Spover paa 

Træk. 

— Tag mig med? Hun ser paa 

mig. Vi staar ude i Stakkehaven. 

Hun siger det samtidigt med, 

at hun rækker Hunden frem til 

Farvel. — Jo — gør det, jeg vil 

ses gerne. Og jeg skal nok være 

sid. 
Jeg føler den samme Varme 

fylde mit Sind, som da jeg sne 

tiende sidde i Grøften. 

— Det er langt . . . De bliver 

træt . . . . 

— Hurra, jeg maa! 

Hun springer ind ad 11.i% elaagen. 

Jeg kau ikke se hende fur Træer-

ne. Jeg hører hende laabe. — Jeg 

siger til Onkel, at jeg gaar med. 

Der flygter Høns foran hende, ma-

den skynder hun sig al Sted, de 

kommer løbende ud af Stikkeha-

ven med strittende Vinger og kag-

ler kagler som gjaldt det Liver. 

Jeg sætter mig paa en Tromle 

og venter. — 

. . . Denne Tur skal du betale, 

Vips . . . Din Mund og dine øj-

ne bad om Forlov, de giver mig 
ogsaa min Løn . . Jeg elsker et 

jage alene; og nu sidder jeg aer 

og længes efter, at du skal kum- 

me tilbage 	. . længes efter at se 
din Glæde. - 

Det varer kun el øjeblik, saa 
er hun der igen. Hun har lige 
skiftet Støvler. 

-- Onkel sagde, De skulde 
komme ind. Men jeg sagde, vi 

havde slet ikke Tid, Ellers bliver 
del bare til, at De og han sidder 
og snakker 	 Korn, lad os 
skynde os, det kunde godt ligne 
ham at komme herud . . og saa 
slipper vi ikke fra ham. - 

Pas Vejed ud skyder vi Høns. 
Vi skyder alt, hvad vi kommer 
over. Det er allermest morsomt, 
niar jeg skyder forbi, salt ler 

hun og hopper af Glæde. 

— Kludd.ernitiv,el ■ 

— Fiekrn Vips. To Jagtkam-
menuer er altid Dus. 

Jeg treti de vist ikke have sagt 
der. Hun ser paa mig. Der kom-
mer noget unde. ligt fremmed i 
hendes Blik. Sas ler hun. 

— Du I 
Solen er over os. Eiteraaret er 

dejligt . . . 
Vi lister os rneget forsigtigt Irene 

Jeg forrest, Vips lige i Helene og 

Hunden ved min Side, Hari faer 

al og el et Dask med Helten over 

Snuden, for at han ikke skal gal 

frem. 

Det er en dyb Mergelgrav. Vr 

staar paa Kanten. Den er uden 

Valid med lidt Buske i Bunden., 

Skueesterne er landne at vissekt 

Græs. Det er et godt Sted for en 

Mikkel al sove I. Elermiritlagsso: 

lige ind i Sengen. 

Jets klapper i Hænderne. — Der 

Lemmer ineen. 
_e Det var dee 5 .tens som han 

holder, Jels tester en Sten ne ka-
ster net mellem Buskene. Hunden 

springer bagefter. 

Niur Mikkel kommer, gear det 

stærke Det er bare (n rød Streg 
og ikke- ale et. En h 1 Alen feren 

Næsen paa Beraseprben. Han kom-

mer ud, det er tie Skridt r:r ad 

Skranten. Jeg holder til ham i det 
firsle . 	. Nej, Skimlet pair tur 

. . . 	 til Lam med 
det ondet Løb, da heir er ude pari 
bi Mark . 	Det er bag ved . . . 

Satan stila i del. 

Lidt fer Solnedgang kommer vi 
ud paa Strandengene. Vi sætter 

os pas er Dige hag en Busk. 

Det er en dejlig Aften. A!uc.es 

stille. Paa en Sten lidt borte stem 

en Vipstjert og vipper — nu hop-

per den ned og danser hen over 

Sandet. Jeg kender ingen Fugl, 

der kan trippe saa fornemt aleted 

som den. 

1 ledhegningerne staar Plagene 

og græsser. Køerne har lagt sig 

ned, brummende pisker de for 

Tidsfordriv med Halen efter Flu-

erne. En ensom Ged bræger ved 

en Grøft. 

Solen gaar ned. Der ringer en 

Kirkeklokke . 	. ding—dang langt 

ude paa Næseel. — Tak for I Dag 

kære Vorherre, og var os for Nat-

ten. Rummel om os fyldes med 

Skæret fra ee brændende Skyer. 

— Det mørkner. Viberne folder 

Vingerne over Ryggen og glider 

til Ro mellem Tuerne. Nu iler og-
saa Maagerne, Svalerne er borte, 
de sidder i Sivere. Flagermusene 

svirrer over cs. Eli ege i skærende 

Lyd lølger deler; Flugt. 

Hunden er ude eller en Krage, 

jeg har skudt. VI sidder tæt ved 

hinanden. Natten binder mere end 

Daeens skærende Lys. 

— Hvor jeg er glad ved, at jeg 

sidser ved Siden af dig. Jeg kun-

de sidde sandere til Græsset vok-
sede tiest op om mig. 

— Vi kan ikke mene se alt om 

os. Vi ser det kun som nogle 

Skygger. Troldtøj som Nallevinden 

giver Stemme. Er Vindstød i Bu-

sken bag ved os, og du farer 

sammen, Vingesus over os, og di-

ne Hænder skælver , . . 

— Se. Vips, nu tændes Stjerner-

ne over os. 

— Ja. Du vender Ansigtet om 

imod mig. Det er fint, det er 

skært, det er hvidt som Engtangen. 

øjnene atraeler som to Lys fra en 

Hytte langt ude. - 
Flere Gange har Spoverne fløjet 

os tæt forbi, vi har hørt Bekkasi-
nens rappe Pift og Ændernes 

Snakken. Der har ikke været et 

øjebliks Stilhed fra vi kom. Men 

vi har siddet 	Siden af hinan- 

den, og alt har været dødt for os 
— kun ikke vore Tanker, 

Det er helt mørkt. Vi skal snart 
gaa. Der er ikke mere Jagt. Dit 

Hover,  ligger mod min Sktli,:et. 

Jeg rør vage isne 	Du maa 

ikke tage det bort. 
- Lille Vips . . . Jeg løber dit 

Ansigt op. 
— Nej . . nej . . . jeg drøm-

te saa godt. 
— Vips, jeg elsker dig 	 

	

Der er intet, som skiller os 	 

	

Natten svøber sit Mørke om Os 	 
Ude over Vigen fedes Manne; 	 
Der drypper Blod f Vandel. Sejer-

nenre er korde af Dug, Leidalds-
nætternes Tid er inde, Trzeklugle-
ne svirrer af Sted . . . . 

Ell lElliull al ,den russiske 
Kejserlamilie, 

Medens Prins Cyrill ire nylig i 

Udlandet har ladet sig ud gabe til 

Czer over alle Russere, og den af-
døde Cznrs Onkel, Stortyrs! Niko-

laj Nikolajewiez sidder i en be-

skeden Villa ved Paris og venter 

paa, at han skal fas Czartillen, 

maa andre Ætlinge af den russi-

ske Kejserieniiire arbejde far Brø-

det rundt om i Verden paa mere 

almindelig Mtade. 
Saaledes bl. n. Prinsesse Nina 

Romenco, hvis B Ilede stiler over 

disse Linjer. Hun har i An erika 
laset sig uddanne til Skuespiller-

inde og gør for Tiden stor Lykke 

paa amerikanske Scener, ikke ale-

ne ved sin AlStamnIng fra det u. 
tykke-lige Kejserhus, men ogsaa 

fordi hun virkelig har Talent. 

Prinsesse Romaneo er 'ganske 

ung og meget smuk, saa hun har 

jo tilmed en Chance for ai blive 

gift med ell Dollarpring 

Gudstjeneste op Moder, 
Søndag den 12. Oktober. 

Ols Kirke Kl. 10 Høstprædleen. 
SkrIftemaal K1, 9,40. Altergang. , 

Allinge Kirke Kl. 2 HøstpræcIlken. 
Skrifternes! Ki. 1,40. Altergang, ' 

Tirsdag d. 14. Kl. 7,30: 
K. F. U. K. i Allinge. 

Onsdag d. 15. Kl. 7,30: 
Samfundsmøde i Sandv. Missionsh. 

Sognepræsten træffes ikke fra 
Mandag den 13 til Tirsdag den 
28. Oktbr. Begge Dage iriclusive. . 

Aug.i Attester og kirkelige Hand-
linger bedes man henvende sig 
hos Kirkesanger Lærer J. Kofued. 

Luilierak MiseionelorenIng. 

Tejn Kl. 3. H. Mortensen. 
Festligt UngdomsrmSde Kt. 7. 

Allinge Kl. 4,30. 0. Therngren. 

Metodist-Manigheden GBeleada 

Søndag Gudstjeneste Kl. 4 Eftm. 
Søndegsskele Ki. 2. 

H. A. Brandes. 

Enhver er hjsrielig velkommen. 

Frelsens Hær, 

Jagten aflyses 
hos Ejnar efeaperseri, 

Gadeby, Olsker. 

min 
Mfillidiår311101ilifi 

bringes i velvillig Erindring. 
Jag har et pænt Udvalg i 

Trikotage 
Herre- og Damelinned 

Bomuldstøj 
Hvidevarer 

Strømper Uldgarn 
I immee F41% er uK  Kvaereier, 

Ali Dl intime Priser. 

E. Abrahamsen. 
Tlf. Sandvig 55. 

En Karl 
kan Ida PI,i(ls I. N,e, tuber pile 

Store Ryregaard. 

Ung flink Pige, 
der vil mitte 2 Køen, s 11/ges Ilt I. 
NJ■ e3Sber. 

Chr. Thorsea. Tela. 
Til. Allinge 130. 

AllingeSandvig 
Gymnastikforening 

: !CN;hi. Sammenkomst 
r. ed Dans par, C., 1+,1,e-1 Sur 
Søndag i v n 12 Ost 	r Kr. 8, 

Kontingent, vil blive opkrakket 
ved Festen. 

Bestyrelsen. 

Mejeriet 
1F(ajbjerggaard. 
Torsdag den 16 Oktober Kr, 

idides paa Mej riet Lleita. 
tion ()kel „g Sinu•sør:el 
samt Bortakkordering af Mtlelient 

Anret 1925. 
— Beskrives : ose r  Ru.erne og 

Kondillone.r far Kørsvle .  er frem• 
lagt p. a MePliet. 

BeAtyrelmen, 

Til Gulve 
kan jeg unbela , e rir Aldeles for• 

0 Lakfernis, O 
stærk at syde paa øg arsnteret 
al tørre pas 10 Tililer. Ved 814,n-
vende denne Vare vil tie spare 
Dem ee:v teer d • [Prinse 	. kalver 
som ell daarlig Ou vfern s altid 
skaffer deur. 

Strygeberdige Oliefarver I 
alle Kulører i halv- og hel-Kilo 
Dasser til billig Pris. 

Tørre Farver 	Olie og Kalk. 
Lakker ill ferakeltre Brut,. 
Terpentin, Tørrelse, Bert e 

Tinktur, Fernis, Pensler m, m. 
hevea /irre Lager og anbefalet. 

P. C. HOLM. 
ALLINGE 

Søndag Kl. 914 Fin. 

- Kl. 1 I soniede3eke.e 	All. 
ilalt ,e gør eisese ed • lie• 'este opillhobsiDillamillg 

- KI. 2 	do. i Sundvig 
Kl. 8 Atten Frelsensmøde, 	i Halv- og Kvalt-KrIu Gias sælges 	

Jagten aflyses 
P. Freiesieben. 	 pie Daleganrcle Jorder I Olsker. 

Den jagtberettigede. 



Bertha Sommer. 

Herved bringes min og mine 
Forældres hjerteligste Tak for 

udvist Opmærksomhed ved min 
Honfirmation. 

Dagmar Uasterdal, 
Olsker. 

Min hjerteligste Tak for ud-

vist Opmærksomhed ved min 

Honfirmation. 

Ejvind Holm. 

For udvist Opmærksomhed 

ued min Honfirtnation takker 

mine Forældre og 

Merit Borgen-Lindgren. 

Elisabeth Hans, 
storedal. 

Efteraarsvarerne 

Hjertelig. Tak for udvist Op-

mærksomhed ved min Honfir-

mation. 
Louise Jensen, 

Siranoierillien. Sandvig. 

Hjertelig Tak for udvist Op-

mærksomhed ued min Honfir-

motion 

Leverandør 

til 

Vare- og 

landbrugslotteriet 

Magasin [hl Nord 
ved Victor i'innek. 

Store eng. Derhyshire Ovnkul 
at den Slags som ikke soder og snavser til, ventes til Losning i La- 
bel al denne Maaned 	Vær saa god at gøre Bestilling. 

Priserne ere rigtige an. Be.alllinger pat Smaaktil no-
teres og ekspederes efter Tur. 

Nordlandets Handelshus. 
Vi har lige oplosset store Partier 

Udskudsbrædder 
af særlig god Kvalitet og kan nu ekspedere disse I alle Læng-
der, Tykkelser og Bredder. — Til Reparationer, Tag, Gavle eller til 
Ardeli ng af Kamre er dette et meget godt og billigt Materiale. 

Ved krintant:Belaling gives 4 pCt. Rabat. 

og Bolter hskoks 
al ile gode kendte Sorter ventes tit Losning i den kommende Uge. -
Vi sælger særdeles billigt. ruter der aftages saalrenge Skibet losser, og 

heder om Bestillinger. 

Nordlandets Handelshus. 

Allinge ilekidologs-magasin 
Største Lager og Udvalg af færdigsyede Klædninger, ov-

erfrakker, !Astro, Stortrøjer, Regnfrakker, Motorjak-
ker, Benklæder og Veste. 

Et meget stort P :rit biede Herrehatte til ekstra godt Køb 
samt alt henhørende III Herrelingeri 	Ileibilli,;ste Priser. 

Lager af Klardo, snav el billige som gode Kvaliteter; Dertil 
et pænt Udvalg i Rjoietojer, Itomuldstoj, Lærreder, Dyne-
tøj, Fjer, Uldtæpper, Bordtrupper, Haandkbededreji samt 
alt henhøre ide III sr lele Manulaaturvai er. 

Et ririetigt Laker al Trikotage o Garn - alt rd hejst, 
Kvalitet — sas F .1k er altid sikker pari at Ina gode Varer til den bil-
ligste Pris, naar de køber hos intg. Derfor kan jeg med god Sant vil 

lighed anbefale Folk fra By ug Land at gøre Deres Indkøb hos mig, 
og De skal ikke blive skuffet. 

genel Xanåen. 

fi.otorffib „Zsligeborg" Pente4 nuber 
iting 2ort)ag. 3ejtiftinger bebe venligft int): 
givet til 

Sioførlid- 	?3robtiffiforretniN 
91,1114~~111••••••••••••••••• 

1 

SIN•••••••••••••••••••••••  

Sandjulinite Zpenciith 
er igen paa Sager. 

goloultd= 	13rottftforretising. 

Træskovle er paa Lager i stort Udvalg 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

11r. 	 tit fuenffe triffentaffiner 
iugarit [ - aOec,' ) 	paa £ager i fort og 

nraat i ffere 'Billigre. 

Magasin du Nords Udsalg 

C afteraarz9Itilieber 
i fwrbige forte og Culotte itlbite S%j  o ler er int 
paa £ager i et fniuft og riqfplbigt 11bnalg. 

. 'z'Wfe jaroller tit unge 43iger fra 12,60. 
torre .-torrelfer i forte og Morte 

fra -23,75 til 70 SZ'r. 
R3i bar ra. 100 'ioter paa Fager, faa bcr 

oil fiffert »nive noget for eilf)»er 

2agasin dufordsUdJalg 
Victor rtlancfi, Allinge. 

Vi køber alle 31ap 
tørre og sunde Swdvarer, og er det særlig Brødkorn ng vægtig 

Byg, hvorfor rier bydes store Priser 

Nordlandets Handelshus. 

Prima s-eerikansk ly Ilebtan 

Sirup 
er hjemkommen og antri !alts til 
billig Pris. 

3. S. Car«n. 

Rosiner 
Ne Høst — 

er 	 III IC 	t ,! 	e' 	'!'! 	1.4 
bi:'re Pos. 	El Jer di e 	11-tulr 
ROSINER el Hast 1923 ua.. sige 
særlig 0111141. 

J. B. Larsen. 

••••1•••••••■•••: • 
2iografen. 

Søndag den 12 Oktober KI. S. 

,fif vis jeg var 
Xonge = 

Stort Skuespil i 7 Akter. 
William Farnnm spiller Va- 
gabonden og Digteren, der blev 
gjort til Frans rr. mægrigste Mand. 

Ilandluesen for egaar 1 Paris i 
del 15. Aarlin.litrede. 

111111119•4111•1111)911111191111  

Søndagen den 26. ds. paabegyn- ' 
der undertegnede Danselærerinde 
Frøken Agnes Jensen sin 

Danseundervisning 
paa Hiortools Hulet r Sandvig, 
amavel tor klone som Voksne og , 
Ægtepar. Hver Søndag 

I Vintersalsonen. 
For Børn om Eftm. fra Kl. 4V2-6 

Ægtepar og enk. Par 7yr8l/i, 
, Voksne 	fra Kl. 9 -11 
Indmeldelser samt alle nærmere 

Oplysninger paa fijortbsds Holet, 
Ærbødigst

Frk. Agnes Jensen, 	? rmmieskylning Ærbødigst 

Dausebererinde. 
paa 14de Kreds Salonskydebane 

Talt for al Opmærksomhed Søndag den 12. ds. 
NB. Sidste Gang i Aar. ved min Honfirmation. 

hjemkomne. Fodtøj i Crom, 
Chewreaux og Lak. 

Kamelulds-Sko og Klædes-
ski) til billigste Priser 

Træfodtøj, saasom Kapsko, 
forede Kapsko, franske Træsko, 
bund'. Elletrreako og Træskostøv-
ler bi Børn og Voksne. 
Nye Bunde santes I Kapsko. 

Varehuset — 

BORNA MARGARINE  
: • • er fin, frisk og velsmagende og giver 

LÆKKERT SMORREBROD 

Cigarer 
Cerutter 

fra H reli pruee, P. Wullt. 
Holsvez & Kartenttd, C. V. Otiet. 
1 Vi, 2/,  og V4, Ks. til alle Priser 
i tørre, lagrede Varer, 

Olsker 
Kommunens Regnskab for Aaret 

fra 1. April 1923 til 31. Marts 1924 
vil være fremlagt til almindeligt 
Eftersyn i Olsker Forsamlingshus 
i 14 Dage Ira 13. Oktober d, A. 

Sogneradet. 

slanke flasker 
m.(3u/d-Rk. 

fims i 

Overrstawsgrører 

Mojesen Xofoed, Rønne 
$5, Ilørtesagatl.. [7. 

Inkassation, Dskumentskrisning 
Træffes i Hasle Onsdag Formcl. 

Koge-Ærter 
Letkogende gule Ærter. 

Fhekkeaerter. 
Ima dansk røget Flæsk 

anbefales til billigste Priser. 

5 2. Larsen, 

Røget Hellefisk 
er hjemkommet. 

I. B. Larsen. 

anseskole! 	Nordiandets Handelshus. 

Brug Zephyr-Reform 

Kravetøj 
Spar Penge. Spar Vask. 

Magasin du Nords Udsalg 
ved Victor Planalk. 

9-29der eL 

I fe's .1.939c:74D e  

kål Deres Tryksager i Allinge Oogitykkeri 



rinasto dansk 'Fabrikat 
i ›fs Kg Pakkur. 

Køre plan 
Rønne-Allinge 

Jernbane. 

Søgnedage. 

Rønne 	8,25 2,00 6,10 
Nyker 	8,42 2,18 6,29 
Klemens 8,55 2,33 6,46 
Re 	9,11 2,49 7,02 
Tein 	9,26 3,04 7,19 
Allinge 9,37 3,17 7,32 
Sandvig 9,45 3,25 7,40 

9madvig-R,~96 

„. 
ene- 

,,ROYAL" Koge.Chokolade 
,,B E C A" HogeellOkOlade 

FINENTE DA,,p4 ,4 k. rikrintik..er 

er bet .l'iben tit at forflute fag nieb 
joietojer til ,q3intereit. Rom eq fe oortjto re 

52ager af monftrebe og enfaroebe •e-.- teffer til 
meget billig 1.rifer. etoffer i flere 

-r,arfier i en futilt fielitlben ,,23are fra 2 Sr. pr. 
fieter. 2tribebe og tcernebe etoffer fra 2,2 
1)r. fieter. 

91orbtanbet5 klanDelott4 

Alle MennesKer, 
som h&r set. hvorledes 

Bornholms ilegelohilNarvirioo 
fremetillee, behandles og opbevares, vil ganske uvil-
kaarligt forlange dette højfine Produkt til sine Maal-
tider. - Alle Forretninger i Allinge-Sandvig sælger 

Bornholms Vegetabil Margarine. 

Zet ftørfte 2aqer otj be bebfte Zrepper tit 
rimetige 43rifer fiuber ?c bebft fio; 

stort focert morft Stceppe 4,(5. 
bo. 	ti)ft, fiel Mb 	8,50. 

(.,'fftra focert {jet U lb 	11,50. 

9terblattliet knumbe154. 

hulk i Nordbornholms Ogeblad4 5:i  

Fyldte Chok olader 
f./A L B A64  Spise-Chokolade 

.,,ANYiER" Cacao kun i l/s kg Pakker 
FINESTE DANSK FABRIKAT 

1,20 
1,28 
1,39 
1,56 
2,15 
2,28 
2,50 

4,25 
4,33 
4,43 
4,59 
5,18 
5,30 
5,50 

8,00 
8,08 
8,19 
8,36 
8,56 
9,10 
9,30 

10,00 
10,08 
10,18 
10,34 
10,53 
11,05 
11,25 

Fra Sandvig 
- Allinge 
- Tein 
- Re 
- Klemensker 
- Nyker 
- kønne 

10,05 
10,12 
10,21 
10,35 
10,51 
11,01 
11,20 

De bedste Kvaliteter i Arliej[Isloje 
Mine gode bekendte amerikanske Overalls og Trøjer i alle 

Størrelser baade til voksne og Barn. Prima blaa Molskindsben-
klæder og mange andre forskellige Arbejdsbenklæder. Trojor. Blu-
ser og Skjorter. Underbeklædning i Uld og Bomuld til voksne og 
Born. LAlt i mægtigt Udvalg til smaa Priser. 

Jens Hansen. 

qiiotetojer. 

t) 	•) 
Sandvig 
Allinge 
Tein 
Re 
Klemens 
Nyker 
Rønne 

Søn- og Helligdage. 
Bønne-fflandvIg 

	

Fra Rønne 
	

8,25 12,45 7,40 

	

Nyker 
	

8,42 1,02 7,57 
- Klemensker 8,55 
	

1,15 8 10 
- Rø 
	

9,10 1,30 8,25 
- Tein 
	

9,23 1,42 8,38 
- Allinge 
	

9,33 1,53 8,48 
- Sandvig 
	

9,40 2,00 8,55 

Mandlig-Rum 

6,00 9,15 
6.07 9,22 
6,16 	9,31 
6,30 9,45 
6,46 10,01 
6,56 10,11  
7,15 10,30 

) Løber kun Mandag Orisd,,g 
og horflag. 

1-) Løber kun 	Tur a 
Fredag. 

å
øger De en Pige, en Kari 
eller en Dreng, eller inang-
ler De en Svend eller Laer• 

ling-, en Fodermester eller an-
den Medhjælp, bør De snarest aver-
fere i Nord-Bornholms Ugeblad 
der hver Fredag bringes direkte ind 
c.1800 Hjem og læses af sea godl 
som hvert eneste Tyende. En An-
nonce her i Bladet vil derfor sag 
godt som altid bringe et tilfreds-
stillende Resultat. 

crinerwgsilste 
Borgmesterkontoret 2-4 Eltrn. 
Sparekassen 10- 12 og 2 .4. 
Branddirektøren do. 
Stempelfilial I Sparekassen. 10- 12, Z - 4 
Dampskitisexpedirionen, aaben ved Ski-

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

Distriktslægen 8--9 og 2-3. 
Folkebogsamlingen pas Randhuset: 

Udhan hele Anret: Tirsdag 3-4, Fre- 
dag 7-8, Læsestuen liv« Dag til KI.9 

HjirSpekassen Fornid.. 0. Thor-riglen. 
Kasserer Snedker Chr Lind, Sandvig 

Jertmariest. er a ii•en nit Gods 5.12, 2-0 
Kæmnerkontoret 10 11 og 2 4. 
Laane- å Diskomohanken 2-4 Eftm. 
Postkontoret: Søgnedage 9-12 og 2-0 
Sognepræsten Tirsdag og Fredag 5--7. 
Skandinavien-Amerikalinien: 

Agent Otto Ciornitzka, 
Slatsanstalten for Lrrshir...ikring ved Chr. 

Olsen, Mernir Kontortid 1 -4 Em. 
Telegrafsrationen 9-12 og 2 6 
Toldkamret 8- 12 Form, 2- a Elierm. 

Klemens Jernbanest, 8-.12 og 2-6 

21y1-?eber i Konfertion 
ftw (fteratir og %iterjaijonen. 

gafler, 	pabferebrailter, gaaber, 3ciritefratter 
23Infer 	Rjoleftoffer 

frentromnter milen baglig. 

El stort Udvalg af itejmoprover 
Overtøj og 1Zjoler r smukke Far-

ver og fikse Faconer sælges exlra billigt 

Messens sne-Vidsalg 
ved Chr. Olsen, Allinge."; Teleion 100 

ffit Zerie 4eitOtte fintro.-;bragter 
pa.‘3feitbe tit Zrenne fra 4 tit 15 ?tur, fælge 
tun 12'2 .pCt. stofferne, bPoraf Zragterne er 
forarfiejbebe er finit% flibjtcerft og onifiNgeligt 
trbeibe. 

cif. elsen, teessen. 
Telefon 100. 


