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„Nord-Bornholms Ugeblad"
trykkesi ét Antal af mindst 1600 Extmpl.
og forsendes gennem Poslvirseitel i
Sandvig,Olsker, Rtitski; Ro og Klemensker.

„Nord-Bornholms Ugeblad„
har den starste Udbredelse i Nordre Hermd
bliver last i ethvert item og egner sig der
for bedst III .4,-iri7ng.

„Nord-Bornholms Ugeblad"
optager gerne Bekendlgorelser af enhver Art
saasom Reb, Salg, Foreningsmeddelelser,
Efter- eller Aflysninger, Auktioner etc.

Nord- Bornholms Ugeblad"
udgear lirer fredag, kan bestilles paa alle
Postkontorer saml paa Bladets KrinInr og
koster 50 Ore 1 'tale.

Husflid og Levemaade
paa Bornholm i ældre Tider.
s Thura• giver i sin Beskrivelse
over Bornholm fra 1756 følgende
interessante Karakteristik :

„Næsten enhver Bondekone, ja
Husmandskone paa Landet eller en
voksen Datter, kars gru 'varv liosgsigg
i Huset, hvorpaa de væve havde
Uldet og Limnet, saa meget som
Husets egne, saa og deres Tjenestefolk kan behøve ; hvad de da har
til overs fra Husets eget Brug; det
bringe de, dels til Købstæderne i
Landet, dels overreverer det til Skippere, det udenfor Provinsen at forhandle.
Mange Kjohsladfolk ernære sig
ved at forfærdige saadaut Tøj, og
rejse selv et Par Gange om Aaret
dermed til København. Adskillige
Købmandskoner lade, saavel hjemme hos sig selv som paa Landet,
spinde Ulden og forfærdige deraf
adskillige Slags Tøj, gg sende det
til Kgberthayn i temmelig stor Mængde, san at 'en Kone undertiden aarlig kan sæled og afsætte vel 600
Alen. Saaledes . klæde Indbyggerne
sig ej alene selv af deres eget Lands
Produkter, men meddele endog deraf stor Mængde tel andre Provinser.
De fleste Fruentimmere ere ogsaa
meget vel øvede i at farve, hvortil
de bande anvende adskillige paa
Landet selv voxende Urter og Mos,
saa og undertidenfremmede FarveSpecies deraf forarbejde de stribet
og Figureret Tøj, som man skulde
' antage for Dansiger eller andre udenlandske Stoffer, om man ej vidste
bedre. ,
Denne visbrok aldeles sanddru
Beretning viser, skriver J. A. Jørgensen, hvor husflithg man paa
Thures Tid var paa Bornholm. Rokken snurrede tidlig om 'Morgelien og sent om Aftenen, naar Husmoderen med sine Piger sad rundt
om den midt paa Gulvet staaende
„Isysedalle", fra hvis Top en Tælle-,
praas spruttende forsøgte at skaffe
fornøden Belysning, og medens Moderen, en af Pigerne eller ravinens,.
lod „Skotten" flyve uafladelig frem
og tilbage, lød Væveris ensformige
Slag Time efter Time, alt medens
en Bedstelader eller Bedstemoder
spolede 1. Tavshed.

ig røgtedes Husholdtringen ved
den heraf, men der blev
dengang 'r Kvinderne nære Tid til
Husflid el
nu, fordi Arbejdet pari
Marken i e lagde saa stærkt Beslag paa em, som det gør i vore
Dage, og elve Husholdningen var
enklere.
Om n end den Tids Kvinder
ærligt har
fortjent den Ros, der
bande i d t 17. og 18. Aarbundrede
blev ydet rem, man det dog ikke
glemmes, at der ogsaa udførtes et
betyde! ledt' sfl idsa bejde, som skyldtes den intindlige- Befolkeing. Huggehuset gru Værkstedet, hvor alt
Trætdj, sa4onaliainmelstolcke,Plejle,
Skafter, Vognkæppe, Høstiger, River,
Skovle, simple Stole og Bænke
bleve fterherdigede. Huder garvedes hl Læder, gammelt, paa Slumdingsauktinner indkøbt Tov pilledes
op og omdannedes til brugbart Tov,
Svine-, Heste- og Fæhaar brugtes
ligeledes hertil, kort sagt, man forsøgte paaillte Maader selv at lave
sine Redskaber og sit simple Husgeraad
gier'
Stuen paa de langs Væggene anbragte faste Bænke og lavede Smaating, saasom Hornskeer, Vindepinde
og des!. Var mim ved Aftenstid
eller tidlig om Morgenen beskæftiget udet Loen, hang der paa Væggen en „Lotrold•, det vil sige en
simpel Trækasie med el Stykke Glas
udefter. Inde i Kassen stod paa e
paa Bunden lidnlagt Sten en simpel
Lerlampe, i hvilken en i Tran henlagt Væge var Lyset. Man ser, at,
det var Tarvelighed over hele Linjen, all gik rid pat at undgaa direkte
Pengeudgifter
Maalliderne nødes af hele Familien
i Fællesskab ved det store Stenbord.
Delte var flere Alen langt, havde en
svær Underbygning af Træ og en
stor glatpoleret Slen til Bordplade.
Disse Stenplanter indførtes som Regel fra Norge eller Sverrig_ Knive
og Gafler brugtes ikke til Hverdagsspisning ; nej, saa brugte enhver
blot sin Lommekniv. Derfor havde
ogsaa alle — selv Pigerne og !;ørnene — en saadan Hvor højt anset
Lommekniven som Brugsgenstand
forøvrigi var, fremgear af et gammelt bornholmsk Mundheld : „En
Karl uden Kitty har man Lov til at
slaa
Til al spise Søbemad brugtes kun
Romskeer samt ved højtidelige Lejligheder Tinskeer. — HOrnskeerne
blev efter Maallidel slikIrt omhyggelig rene og af den spisende anbragt pas et passende Sled, I. Eks.
under Loftsbjælken, For saa vidt
tran ikke lod sig [løje med slime
Træskiver eller .Sildebræder", brugles slime simple Lertallerkener
'Tinfade; men almindeligvis søbede
Husstauden af et og samme Fad.
Til Brug ved festlige Lejligheder
fandtes i alle veludstyrede Huse
et Sæt Tintøj
og i gamle Skiftebreve findes derfor stedse en Fortegnelse over Husets Tintøj ined
nøjagtig Angivelse af Vægt, Stempel og Værdi. Tintøj indførtes fra

København og de nordtyske By er,
med hvilke man havde Handelssamkvem. Paa Bornholm fandtes ingen
Tinstøbere, men Tinknapper og Tntspænder støbte man selv i shop',
Støbeforme af Sand eller Grønstes
Sølvtøj fandtes kun i de inc
velhavende Hjem, og af saadent [
,Sølvstaabeirs mest almindelige.
Saadanne Sølvslaahe (Drikkekandis
vare ofte prydede med Ornament,
Navnetræk reg Aarstal ; de brugte kun ved højtidelige Lejlighed(
naar der bødes Honning og Brændevin sartimenrød. Denne Drik var
staaende i alle større og mindre
Hjem Wileallun.
1 nogle I. ;nudler havde tran desuden el helt Sæt Sølvtøj, bestaaende
al Spiseskeer, Flødekander, Sukkerstratile og enkelte Steder et stort
Sølvkrus. Mange at Sølv søgerne
gik i Arv Ira Slægt til Slægt og
vare derfor meget gamle og smukke,
men i vor Tid have omløbende Opkøbere desværre franarret Beboerne
mange saadanne ældgamle interessante Sølvsager, ofte for Spotpris
eller ved at give forniklede Tinskeer
gases,
og lign. i Bytte.

Barnets Leg
er en fri Sysselsættelse, under hvilken dets Sjæleliv udvikles.
Legen
vækker VrricsoinhedstranØr og- skærper Forstaaelsen. Under Legen læser Barnet først rigtigt al aabnc Øjne
og øren, at prøve og overveje.
Legen ægger Fantasien og styrker Viljen. I Legen lever Brintet
som i en anden Verden — det bygger op og river ned, ødelægger det
gamle for al 'skabe noget nyt og
bedre, og dersom det mislykkes,
forsøger del paa en anden Maade,
indtil del omsider med glødende
Kinder og straalende Øjne slasr
overfor det fuldbragte Værk. Det er
blevet bevidst om sin Magt og Krab,
om sin Skaberevne. Legen gør Hatug
den duelig og smidig, ægget C)pfindelsesevnen, vækker Glæde i Sundet og fordriver Kedsomheden.
Den, som bar faaet det ansvarsfulde Hverv at opdrage et Barn, bør
paa alle Maader søge at befordre
dets medfødte Lyst til Leg og pas
en passende Maade følge den. Dig
bør man til en vis Grad lade Rirnet følge sine egne Tilbøjeligheder
og Indskydelser, og kun hvis disse
gaar i en uheldig eller skadelig Retning, ;bør man skride ind og ined
rolig Bestemthed gøre sin Myndighed gældende.
At bringe Barnet til at lege en
bestemt Leg, hvortil det mangler
Lyst, er resultatløst. Finder Barnet
en Leg kedelig, saa har det ikke
alene ingen Glæde deraf, men Le"geris opdragende Virkning udebliver.
At søge at befordre Barnets Lyst
til Leg ved at overdænge det sned
kostbart Legetøj, er at tage Sagen
helt bagvendt. Jo enklere Legetøjet
er, desto bedre. Barnet finder nemlig kun ringe Fornøjelse ved Legetøj, som det næppe tør røre ved af

Ar gst for, at det skal gaa Itu, og
an n del tiltuske kun faet Lov til
at lege med ved særegne Lejligheder.
N -gie Træklodser, en Baand- eller
'T [est, nogle tomme Gat-muller etc ,
a. e den Slags Ting, som ikke blot
er varigt og tillader en mangesidig
Anvendelse, men som tillige i hej
(gad skærper Opfindelsesevnen.
rudedukker og udstoppede Dyr er
ggsaa udmærket Legetøj for mindre
Lam.
Børn, som overlæsses med kostI irt Legetøj, leger aldrig med Liv
< g Lyst, fordi Fanlasten ikke sættes
glstrækkeligt I Bevægelse. Sanderum
Børn bliver blaserede, gnavne og
alisfornøjede, - mer vil have mer.
Man bør ved Valget af Legetøj
ikke glemme al tage Hensyn til dets
E.genskah i Retning af at udvikle
Behændighed og Fingerfærdighed
hos de suraa. Under Legen lærer
Børnene nemlig uden Besvær at
vænne sig til at arbejde.

Yeslindiske Tiegeroploier.
—0—
Det synes heldigvis, som om Mulighederne for Uroligheder i Vestindien ikke bliver efterfulgt af Beretning om Uroligheders Vir kel ighed.
Dog, med tidligere Tiders Erfaringer
for Øje, vilde saadanne Uroligheder
ikke forundre. Befolkningen er letbevægelig, ;Statsmagten ikke stærk
og Moderlandet langt borte. Men
dertil kommer endnu Raceforskellen,
Det danske Vestindiens Historie
har ikke været foiskaanet for Uroligheder. Den alvorligste af deny
alle sar vel det Negeroprør, der udbrød paa St. .lan i 1733. At Negrene ikke var tilfredse, kan ikke
undre, naar man kaster el Blik paa
de Vilkaar de den Gang var underkastede.
De var ikke alle fødte paa Øerne,
mange importeredes fra Afrika, fra
de danske Kolonier med de knugelige Navne : Christiansborg og Fre
deriksborg. Disse Kolonier dreves
som een Forretning sammen med
de vestindiske -- naturligt nok, da
et Hovedfornmal med de afrikanske
Kolonier var at skalfe Negre til de
amerikanske Kolonier. I Afrika
fangedes de sorte
og blev i massevis kastet i Lasten
paa Skibe, der førte deran til Vestindien. Her blev de solgt og lorden
hl Plantagerne.
Vi tør vel antage, skriver Hegeriimun-Lindenerone i ,Sorø Amtst.",
at skikkelige hvide har behandlet
føjelige sorte ret ordentligt, men
herom ved vi selvfølgelig ikke ret
meget. Hvad vi derimod kender,
er de Love, de sorte var underkastede, naar de forbrød sig.
At begaa „Sammensværgelse' om
at flygte fra Ejeren var naturligvis
en alvorlig Forseelse. Hovedmanden
blev tre ,.Gange
knebet med gloende Jærn
og derpah hængt de medskyldige
fik det ene Ben skarret af (!). Saa

ven de forhindrede fra igen at løbe.
Men delte kunde Jo være el ret
ubehageligt økonomisk Tab for Ejeren, hvorfor del al Hensyn til ham
hedemtes, at Straffen pas hans For.
ben kunde formildes til, at den snu le
mistede et Øre og fik ell .Lussing'.
Lussing var den tekniske Benævnelse
for 150 Slag med ell .Itemslang.
At Tyveri skattedøn med Døden,
var jo forholdvls nitidt, thi at løfte
Haanden mod ell hvid eller bruge
,knubbede' Ord' niod ham kostede
enten en Haand eller tre Gange
Kneb med gloende lem osv.
Kort efter denne Lovs Indførelse
brød Misfornøjelsen blandt Negrene
ud pas SI. Jan. Deri danske Garnison bestod kun al nugle faa Soldater paa el Fort, Negrene havde
planlagt Opstanden til en Søndag,
fordi de paa denne Dag plejede at
bringe Brænde ind i Fortet, og der
blev valgt en Søndag, da selve Guvernøren over de danske Øer var
paa Besøg paa St. Jan hos sin Svigersøn, Landfogden Svetrnann.
En Del Negre begav sig til Fortet nitid deres Brændeknipper som
sædvanlig, roen i disse var skjult
Knive og Økser. De faa Soldater
blev overmandede og dræbt, Negrene affyrede et Signal fra Fortet,
og nu begyndte
et almindeligt Myrderi.
Alle de hvide blev dræbt, deriblandt
Landfogden Swettnann, der blev
myrdet for øjnene al sin 12-aarige
Datter Da de sorte derefter holdt
Raad om, hvad der skulde foretages
med hende, bad Barnet om at blive
dræbt, hvilket skele.
Landfogdens Hustru og spæde
Datter slap derimod. De havde sammen nied Fru Swetnialins Fader,
Guvernøren, forladt Øen Dagen tør
— imod den tidligere Bestermit4se.
En enkelt af de hvide blev skaanet,
nemlig Lægen, til Gengæld for, al
han pastog sig åt. forbinde de saarede Negre.
Nogle faa hvide holdt Stand paa
en Plantage, hvor der fandtes to
Kanoner, De hvide holdt Stand til
de danske Soldater fra St. Thomas
kom til Undsætning, bistaaede af
Franskmændene fra Martinique.
Der blev holdt Jagt paa Negrene,
der lilsidst blev trættgt ud paa en
Pynt ved Kysten
De sorte vidste, hvad der forestod
dem af Pinsler, og de besluttede at
dø, før de faldt i de hvides Hænder.
De holdt da er' Fest efter deres
Fædres Skik og
dræbte hinanden.
300 Lig tan i en Kreds," da de danske Soldater kom.
Ea betydningsfulg Forandring i
Negrenes Forhold Indtraf, da Slavehandlen i 1792 blev forbudt. Danmark var som bekendt det første
Land, der indførte denne Reform.
Slaveanskaffelserne ved Rov ophørte,
man maatte købe Slaverne, og de
fleste sorte var nu fødte paa øerne.
Det andet mest kendte Negeroprør var ikke saa blodigt, Grunden
hertil var mærkeligt nok Frihedens

)rtterelse fer de carte Det blev
'Ilet/slig i I e l7 ett Kong Christian
VIII's le ,.niv be,leinf, at ethvert
. B8111 af mil I■ +.1ukte skulde vane fr i
fis Twisten, sand al de øvrige sorte
skulde Isa l'i ;heden om 12 Aar
Saaledes var Forældrene Slaver, medens Børnene var fri. Dette vakle
Misfornøjelse, ligesom Negrene vat
nestor-majede ined at vente i 12 Aar
pas F:tilreden.
I 1848 planlagdes ined megen
Forsigtighed et Oprør paa SI. Croix.
Atter var det Søndag, der blev valgt
til I landling. Klokken Bom Attener]
lød der overalt ved Byen Frederiks' sted Signaler, og Negrene styrtede
hene Mange hvide flygtede ud paa
Skibene i Frederikssteds Havn.
Militæret blev dog mærkeligt nok
ikke anvendt, og de hvide, der var
blevet i deres Huse, tilbragte en
angstfyldt Nat.
Næste Morgen rykkede 2-3000
Negere ind i Byen, indesluttede Soldaterne paa Fortet, der stadig ikke
foretog sig noget, ødelagde Regeringsbygningerne, men skannede privat Ejendom.
Guvernøren, General SchnIten,
var i den anden By pas øen, Christiansted. Da han, hidkaldt at Oprørsberetningerne kom til "Frederikssled, kom han i de sortes Magt og
bestemte sig til at søge Konflikten
løst .paa en meget afgørende Maade,
idet hen proklamerede
Negrenes fuldkomne og øjeblikkelige Frihed.
Det skulde synes, al yderligere
Oprør nu var overflødigt ; og der
skete heller ikke mere Overlast i Frederikssled 1 Christie nsted rykkede
derimod Negrene ind samme Dags
Aften. Ogsaa her havde Militæret
Ordre til at forholde sig passivt,
men da en enkelt Soldat trods Ordren affyrede et Skud, flygtede Oprørerne, og Byen var nu i Fred.
Negrene trak sig ud paa Landet og
forulempede ikke Byerne mere.
Efter den megen Eftergivenhed,
korn der nu en kraftigere Holdning,
men 'toget sent. Tropper blev sendt
fra St. Thomas, og ligesom i Oprøret i 1773 kom der fremmede til
Hjælp. Denne Gang Spanierne
7 Soldaterne foretog nu en Razzia
tværs over øen, Ved denne Lejlighed fangede de Oprørets Leder og
opdagede, at en hel Del Negre Idet
Indre havde sat sig imod Oprørerne
og forsøgt at forsvare de hvides
Ejendomme.
Ordenen blev nu genoprettet. Guvernøren nedlagde sit Embede, og
nogen Tid efter ankom den nye Gu4rrar, Peter Hansen, der fik sat
Skik paa Forholdene Siden den
Tid har der i det store og hele været roligt paa Øerne, og man haaber, at dette vil vare ved.

Fra Landevejen.
Af Michael i „Kbh.•.
—o—
Han gik og gik — uden Hvile,
altid i Bevægelse -- med de langsomme, slæbende Skridt, halvt mekaniske, som er typiske for Betleren,
der ikke har blivende Sted, og som
aldrig har kendt Begrebet, et Hjem.
Han var for kort Tid siden bleven
løsladt fra Fængslet, hvor han havde
siddet fast en Maaned, ikke fordi
han var en Tyv eller en Røver, men
fordi han havde betlet. Og han
havde ikke betlet, fordi han ikke
gad arbejde, men fordi man ikke
havde halt Brug for ham paa de
Steder, han havde søgt Arbejdet.—
Det kan nemlig hænde. Og .saa
havde Sulten plaget og pint hade.
Stjæle havde han aldrig villet Saa
havde han tigget, og saa tog Politiet ham.
Hau var som en af Skovens vilde
Fugle, men rigtignok en Fugl uden
Rede. Om han eik mod Øst eller

Vest var ligegyldigt. Der var ingen,
der ventede hain. Halt stod ganske
ene f den store Verdere
Han havde gennernsirejfet Landet,
tiar gasel pas sitre Fedder, der 'var
emme af Værk, fin Gaard id Gasid,
tor at hutle Føden. Men der var
ikke Plads at faa, og han vinle saa
nødig melde sig pare/ Faitighusene.
Finn vilde saa
roe være en fri
Mand, selv out an skulde sulte i
nogen Tid.
Nu ko
til en stor Alle af
høje Lier. .teer, og foran ham laa
den stor B og s. e. paa sit grønne
Øre.
Gaderne laa døde hen. Alle Døre
var lukkede, Vinduerne tilskoddede
Ikke et Menneske saa han. Og der
gik lian med slæbende, slentrende
Skridt paa Stenbroen, der gav (enlyd af hans hnarde Træsko.
Han var en Kæmpekarl al se pari.
Hans Ben og Anne var vældige og
knokkelstærke, men der var ikke
Brug for deres 'Styrke. Og Maven
skreg af Sult, — denne fordømte
Mave, som altid raable efter Mad'
og Drikke I
Man var vist bange for ham, saa
stor og stærk han var. — 'iranske
det vor derfor, at han havde svært
ved at faa Arbejde, neer lian bad
om det. Maaske var det ogsaa,
fordi han ikke var ydmyg nok, eg
fordi hans Øjne, der af Naturen ,,ar
gode og milde, i Tidens Løb havde
lamet el Udtryk af Trods — eller
val det kun Bedrøvelse, dyb Sorg'
— -Saa var det Morgen, og Byee
vasgnede. Mænd og Kvinder gik
paa Arbejde. Døre og Vinduer blev
aabnede. Livet begyndte at røre sig
I Husene og paa Gaderne.
Ingen saa paa ham. Der var ingen,
der havde Bud efter ham. En lille
Pige, der gik ved en ældre Kones
Haand, var dog saa venlig at bemærke ham, da det blev lidt op ad
Dagen.
„Nej Moder, sikken en stor Mand
der gear
Det gjorde ligefrem hans Hjerte
godt at høre de Ord, lian var altsaa ikke el Genfærd, han var virkelig et levende Væsen som alle de
andre, og han var oven i Købet
,story'
Men Maven skreg i ham efter
Føde Og han var saa dødsens htet
af at gas.
Al denne Travlhed omkring ham
pinte ham — og alle de fremmede
Ansigter. Han ønskede, at han var
langt, langt borte, hvor lian kunde
træffe Folk som han selv, stærke,
store Mænd, der ikke havde Arbejde
og var sultne og forpinte som han
selv.
Han drejede mekanisk om ad en
Sidegade. Og han saa en vældig
Arbejdskærre, der var bleven siddende fast i Gadens Ælte med det
ene Hjul. Tunge, store Vareballer
var læssede højt paa Kærren, og det
truede med, at den vilde vælte ud
over Gaden. Der stod 4-5 stærke
Karle og sled i Hjulet for at faa det
løftet op af det dybe Mudder. Men
de kunde ikke rokke det af Stedet
Der stod lian et øjeblik og saa
paa. Nu opgav de del. Og saa fik
de Øje paa ham. De maalte hans
Kæmpekrop, og uden at sige et Ord
gik han langsomt han mod Karren,
pressede sin tunge Krop af al Magt
mod Vognens Side og greb fat i
Hjulegene, og saa løftede han Hjulet op, og de andre skubbede paa
Vognen, og saa stod den, som deri
skulde.
De saa bare paa ham, halvt misundelige, halvt ængstelige, — en
enkelt gav ham et kort Nik, — saa rullede Vognen bort. Her var
ingen, som lakkede ham,
Men i Afstand havde to Polibbebetjente set paa den lille Scene, og
den ene sagde til den anden, at det
var flinkt gjort af den store Karl,
der gtorne alle de andre Karle til-

skamme, og de ves enige om, at
Iran trek kunde havle fortiet!, en Tak
for sin Hjrelp. Ddstnien var der
noget , ed ham, som gjorde, at Politibetjentene fik Godhed for hene
Da han thavde bragt Vognen flot,
blærede han sig ikke. Han havde
ganske tille set paa de andre Karle,
der ik
havde sari meget som takket h
— Hvorfor havde de Dyr
ikke kket ham e Og Politibetjenlette
pludselig Lyst til at vise
ham en lille Erkendtlighed. Sulten
sav 1411 ud til at være, til trods for
sine elarige Kræfter. — Og det var
koldl eog hans Klæder var tyndslidte.
En s*pel Tak havde han dog fortjent! •
Seedet' tænkte de to Politibetjente.
For Politibetjente har ofte varme
Hjerter bag den stramme Uniform.
Og de vilde netop gag hen hl
ham og tale et venligt Ord til ham,
dn en Mælkevogn i det samme kom
kørende om Hjørnet. En lille pæn
Pige sad pas Bukken med Tømmerne i sin Haand. Nu holdt hun
stille lige foran ham.
Soa tog Sulten Magten fra heile
Maaske tænkte lian ogsan, at hall
nok kunde fortjene en Opmuntrieg
efter det Arbejde, han havde gjort,
og naar ingen andre vilde give ham
den Opmuntring, malte han skaffe
sig den selv.
Og saa log ban med ell rask Beslutning en af Mælkebøtterne op fra
Vognen, slog Spundsen fra og drak
og drak, — og som f vild Trods
slyngede han Bøtten langt hen ad
Gaden.
Og den smukke Chance, lian for
lidt siden havde, var forspildt.
De to Politibetjente skyndte sig
hen til rham og tog ham i liver sin
Arm og slæbte henad Gaden med
ham.
Men — men — de san paa dell
store knokkelstærke Mand med de
bedrøvede øjne, — og de saa paa
hinanden, og deres- Tanker -mødtes
Og den ene gav den anden et Blink,
og den anden forstod straks den
ene. Nej, nej, de vilde ikke føre
ham til Stationen. Det var ikke
Straf, lian trængte saa meget til - som til Mad !
Og saa Irak de ørsted nied ham
ned i en lille Sidegade, hvor der
laa en Beværtning, som kun var
besøgt em Morgenen ganske tidlig
og om Aftenen efter Arbejdstid. Ikke
et Menneske var derinde, og ingen
var deri Strædet.
Han saa paa Betjentene, Hvad i
al Verden skulde della betyde ?
Og san had de ham sætte sig, og
ban fik en Tallerken varm Suppe,
Smørrebrød og en Dram. Han tog
til sig, SOM om han aldrig før havde
faaet Mad i sit Liv, Og da lian
ikke orkede mere, saa han op paa
Betjentene, der stod og hviskede til
hinanden. Jo, de turde vel vove
det ! De niaatte blot se at faa fat i
Mælkepigen og erstatte tiende Mælken t —
„Naa Is sagde den ældste af Betjentene, „gen saa ud paa Gaden
og skynd dig bort, og lad saa andre Folks Mælkebøtter være i Fred
for Fremtiden I"
— Saa listede lian vælt. Han forstod ikke et Ord. Men han var mæt.
Det var jo et helt Æventyr, hvad
der vor sket! —
Og han slentrede afsted gennem
Byens Gader ud paa Landet igen,
[mor der er langt mellem Væggene
og højt Ill Loftet, og hvor de vilde
Fugle færdes I Mark og Skov.
Og da Trætheden overvældede
hane lagde lian sig under el Træ,
og halvt i Drøm og h slet vangen
tænkte han over denne Morgens forunderlige Eventyr, og han smilede
ved Tanken, indtil limt pludselig erindrede sig Synet af den lille Mælkepiges rædselsslagne Blik, da lian i
Vildskab og Trods havde slynget
Mælkebøtten henad Gaden. Og det
Syn fulgte ham i Drømmen, og det

pinte ham. Han vilde aldrig stjæle
mere! Blot lian kunde gøre sin

fin man i Tvivl med II,,■ vn il
Mønstret.
t".,11,, :et
store Krop mindre og se lidt mere med næsten usynligt Møast r, (. )g
ydmyg rid' San kundæetel dog være, sø,g endelig ror al se cl helt S
■ ykke
at lian kunde fas ærligt Arbejde og r Stedet for en Prøve, da kan snart
leve som en skikkelig Mand I
.' !anet bedre gøre sig det klarl,
Tapetet pacer til Væielset eller dik s,

Doktor Citron".
—ø—
Vil De vide Navnet pa n af de bed.
ste Familielæger og ti ge en af de
gæt Land ?
billigste, der findes i
Det er ,Doktor Citron . En gen.
ske almindelig gul Ch n, som De
kan købe i en hvilke som helst
Kolonialhandel. Se, he r nogle al
de Ting, som »Dr. ClIr • køligere
for Dem, hvis De giver lam Løjlig.
hed dertil.
las Vand
Hæld Citronsaft i el
hver Morgen og drik d med lue
Sukker ; det er el forti, elgt Middel mod en slet Fordøj se
Hvis Deres Hear er tt siellgt til
at falde af, skær Ja en kive af Cinvedbund
tronen og gnid Deres
dermed, og De vil hurti t blive befriet for denne Løbebage gled.
Bland Citronsaft i Glycerin og
gnid Deres Hænder med Beindingen
!iver Aften, før De gear i Seng ; da
vil Deres Hænder blive hilpe og flire.
Vask out Morgenen Deres Hænder
grundigt i varmt Vand g' art vend
nogle Drnaber f droit.
Hvis De lider ,if Hove pine, skær
da en Citron i skiver g indgnid
Deres Tindinger Det s I ikke vare
længe, før Smerten fors Inder, eller
før der I det mindste indtræder Lindring.
Ogsaa mod Bistik er Citronsaft et
Tindrende Middel.
Saaledes siger et udenlandsk Tidsskrift, og det skader I hvert Fald
ikke al forsøge.

Tapeter og erver.
De fleste ophidsende Scener forekommer i Værelset med røde Tapeler, paastaar et engelsk !lied. Den
røde Farve hidser Nerverne, den gule
for Resten ogsan, medens grønt og
blaat gør os forsonlig og venlig
stemte. Farveir pate Tapeterne har
stor Betydning, &ise sum vi tilbrinvort Liv inden
ger største Delemi
for fire Vægge, og- , æggenes Farve
har stor Indllydels paa vor Sindsstemning. Derfor bør Valget af Tapeter til vore Hjent ske med stor
Omsorg.
Imidlertid er der'; k rm ganske faa
Mennesker, der fotstaar at vælge Tapeter. De ser pas nogle Prøver og
vælger det, der tiltaler øjet, men
tænker ikke tilstrækkeligt paa, om
Farven passer til Møblerne og hele
Værelsets Udseende. ,Jeg elsker
rødt", siger f Eks en Mand og lader rødt Tapet sætte op i sin Spisestue -- men undrer sig maaske siden over, at han altid kommer op
at skændes med sin Hustru ved Frokostbordet. Den rode Farve virker
paa hans Nerver soul . et Stykke rødt
Tøj paa en Tyr , han bliver rasende
over Srunating, som han f. Eks. i et
Værelse med lysehlaa Tapeter aldrig
vilde have skænket nogen Opinærk. som b ed .
Husk for øvrigt paa, at lyse Tapeter gør et Værelse større Og hvis
der er lavt til Loftet, bør men vælge
smalstribet Tapet, der giver en det
Indtryk, at Væggene er højere end
de i Virkeligheden er. Endnu nogle
Rand: grønne, hl" gran og gule
Tapeter passer for Værelser, der vender mod vest, medans brune, champagnefarvede og hvide egner sig
bedst til Værelser med Vinduer mod
syd Varmere Farver er nødvendige
for Værelser mod nord-og øst Tapeter I lyserødt, terraeolla og lysegrønt gør lier den bedste Virkning.

Danske Hjem i Amerika.
Der kan
kan naturligvis irere en Del
Forskel pan de danskes lius og Hjem
de forskellige Steder I de forenede
Stater. ti denne Artikel tænkes der
nærmest pas Melleinstateme, alvor
Forholdene r det væsentlige er de
samme, lige meget om det er et Farmerhjem eller et Hus, hvor en Rentier bor paa Landet, eller i en Stationsby. Disse Hjem frembyder imidlertid saa mange Forskelligheder I
Sammenligning med Forholdene I
det tremmede Land, at del kan have
Interesse al gøre dem bekendt lur
Kredse herhjemme
Vi skal først omtale Omgivelserne
ved et Parinerhjem. Seler man mur
en Bakkekam og skuer ud over Lan.
det, ser man næsten slet ingen Huse;
derimod iagttager man en Mængde
Lunde paa .2-5 Tdr. Land spredt
over Sletlen: det giver Lantlakahet
el smukt Præg. I disse Lunde ligger de enkelte Farmerhjeme'iVleget
ofte fører en Alle ined høje Træer,
der er plantede for 20-30 Aar siden, da Danskerne begyndte. deres
Virksomhed
Re er
der Snesevis, In flere Huntirade, af
Frugttræer i disse Fannerlunde; det
giver rigeligt Frugt til Huiteeldnho
'gens store aarlige Forbrug, (Der
spises som Regel Frugt i eis. eller
anden Form til hvert Hovedrnaaltid :
Middag og Aften).
Rundt om Vaaningshuset er der
store Græsplæner,gennem hvilke
rd
der fei
Cengitit,~dGe
-gangsdøreriet-- (Gruseng Sendfrirefindes kun ganske undlagefseavis
pas disse Strøg). Beonisterbede ved
Huset er fantallige og mangler ofte
helt. Der er soin Regel anlagt en
Køkkenhave Syd eller øst for Huset ; den er dog lille i Sammenligning
med hjemlige Forhold.
Beboelseshuset ligger altid for sig
selv, adskilt Ira Staldene og Kornmagasinerne med- en Afstand af omtrent 20 nr, Overalt findes trIthek•
kede Verandaer paa en eller to Sider. Huset er bygget af Træ med
Spaantag. Dette forekommer fremmedartet. Naar Huset er godt vedligeholdt med Maling og i lyse Farver, Iran det ,dog se samklud; dog
vil Spaantaget, saasuart det faer en
mørkegraa skidden Farve, svække de
gunstige Helhedsindtryk.
Omendskønt Byggeomkostningerne ved Træ og' Speen bliver lige
sa store som ved Sten og Tegl, fra
10-16,000 Kr., foretrækkes den fersk
uævnle Slags, og det er meget sjældent at finde Stenhuse paa Landet
og i Stationsbyer.
Skønt smart I Omfang giver Husene tilstrækkeligt Plads for dels
Beboere. I Grundetagen er der .2
Stuer paa 16-18 ru, hver, I Soeeværelse, et Køkken etc. Paa 1. Sal
er der 3 Værelser, som oftest Sovkamre. I Kælderen under hele Huset er der Plads for Brænde, Varmecentralen og andet. Fra denne gear
der Varmeledninger til alle Værelser
og Kamre i Huset; kun i ældre Hjem
findes der Kakkelovne. Nogle Steder findes et Ceinentrum I Kælderen,
hvor Beboerne kan søge Tilflugt,
hvis en Cyklon skulde vise sig.
I alle nyere Farnierhuse er der
et Badeværelse forneden eller foroven, indrettet efter de mest nioderne
Krav. Stuerne er hyggelige ; dog
er der mange Afvigelser fra Forholdene i Danmark. Højtlen fra Gulv
111 Lolt er næsten udelukkende 21/, m,
altsaa en Del lavere end I moderne
danske Huse. Stuerne i Grundela-

n- •

,r1r~neeemmr

e
nes

skilte ved Dobbeltdøre,
Førbindelse nuet] hverre ed en stor Aabuing i Muren,
, der kuli et Bord i den
litle.szel 0!
ene Stue. enelaer er fagtallige elle(
mangler hel.; dm imod er der ['lang,
see•reeestule. tieboetue finder Bellas.
i rt vugge sig i disse t deres Fritid
Eiler i Salttale ;ned Frenenede.
I langt de fleste Hjem forefindes
et Fortepiano eller et Harmonium.
De benyttes at Ungdommen. Ligefrem Kunstnere er de ikke; men
mangen dansk-amerikansk „Lady"
s pill e r dog Salme- og Sangmelodier
ret pænt, og ofte lyder en smak Sang
fra vort gamle Moderland til Instruniereers Toner.
indrammede Billeder paa Væggene
gengiver Personer al Familien, Farmerhuse, kristelige Fremstillinger,
amerikanske Højskoler og som oftest Billeder af kendte danske Kunstnere. Endnu et lille Træk: For hvert
Vindue og hver Dør, der kan aahnes, er der et Fluenæt for at forhindre, at Fluer og Myg kan trænge
Ind i Huset,
Alt i alt mas det anerkendes, dl
de danskes Hjem i Amerika er hyggeluge, pænt udstyrede, renlige og
hensigtsmæssige indrettede uden
overflødig Plads og Luksus

Skomageren skolde „vise sig"
--o
En Skonsegersvesid Ejnar Mortensen var forledetn laget ud i Dyrehavens ved København for at spadsere
en Tur i det smukke Solskin med
sin forlovede.
Just som Parret befandt sig i Nærheden af Fortunen, stoppede det op
for at iagttage to Hjorte, som var
indviklet i en morderisk Kamp inde
i Skoven.
Parret dristede sig til -at betragte
de krigerske Der paa nært Hold,
og Skomageren, der skulde „vise
ro;si17"forffil7e-Te, gik endda saa
tæt, at han kunde prikke ved dem
med sin Stok:
Det skulde han imidlertid ikke
have gjort, tisi i næste øjeblik gik
den ene Hjort løs paa Skomageren
med sænket Gevir. Paa et øjeblik
havde dets flaaet hans Frakke. Med
el højt Vræl salte han i Løb bort
fra Krigsskuepladsen Men Hjorten
satte efter.
Mens hans forlovede opløftede en
Række hjerteskærende Rædselshvin,
gik Skomagerens Flugt over Grøfter og Gærder.
Først oppe ved „Røde Purt" lykkedes det -Skomageren at kornroe
men saa hang hans
fiaaede Bukser ogsaa. nede omkring
Hælene paa, hans.
Hans forlovede havde tilfældige
Skovgæster taget sig af og bragt op
til Fortunen. Her kom hun først
tiI sig selv igen, da man havde fartet
konstateret al Genstanden for hendes Kærlighed var kommen lykkelig ha Krigen.

Nye røde

Linser er kliOnesitunet

Flækkeærter,

prima fast Hvidekaal 4 øre 1 /2 kg.

rl

0I3, Larsen.

Ny Fabrikation af de

gode bornholmske Byggryn
Store Sendinger Bf de gode
Marker Bagerimel :

Buffalo, Allos, Rapid,
som seelgcs saavel i Sække og Poser som t mindre Vægte til allerlaveste Pr i s, og billigst, 'tsar Kunderite medtager Poser til Opvejning.

Nordlandets liaodelshus.

_ Mider.
tirisljeoeslerog
Søreleg d. 5. December
Ols Kirke 14 914. Skrin. 9.
- 1 1 '2
Allinge K. K;: 2.
Om Aftenen Kl. 6 stolt Fselles-Sam.
bilidellied Emne : Lønkammer liv
og Samli sliv. Alle er velkomne.
Tirsdag Afl Kl. B Fælles-Ungdommøde pa Menighedshjemmet.
Blicher-H rasen fra Rønne taler og
synger
fissionsforening Allinge
Evan. lun]
Søndag I . 3i/2. 0, Westh.
Rutsker Mi ionshus Søndag Kl. 3
Fursannii

Allinge

rkenyt i November.

Døbte : .: Fotograf Han ,. AnSøn Hans A g nen Ipsen
dreas Ipsen
af Allinge., Arbejdsmand Jens Pcter Anen s Andersens Sart Jan
Beriell AnHersen af Allinge-Sandvig
Landdistrikt. Arbejdsmand Frederik
Villiam 0 ens Deller Vera Gurli Olsen af All ge-21. Ugnfl Petra EmiBarn Ange VilhelineJenlie krise
sen af Al uge Vang.
Ægte ede: 2.; Arbejdsmand
Julius Anteas Kristiansen af Olsker
og Pigen aurensine Juliane Andrea
Nybo al Allinge.
Begravede: 2.; Stenh. Carl Audreas Jørgensens Deller Bodil Margrete Jelgensen al Allinge, 5 Aar
gl. 10 Bagermester Henning Thor
Jørgensens Datter Ellen Jern genset].
11.: Kusk Martin tønssons Sen Karl
Martin Jensen, 17 Aar gl. 13.: Stenværksejer Axel Rembold Wiberg 68
Aar gl. 26.: Svend Christian Hansens Nuslet' 011oinine Marie f. Olsen, 23 Air gi., Allinge. 27.. Banearbejder Ejnar Janus August Hansens
Søn Kay Slaw Hansen 2 Md. gl. af
Pouls ker.

t

Olsker Kirkenyt i November.
Døbte. 28.t Fisker Hausinius
' art Emil Johannes Jensen
Jer:
,
/Eg te v mede le Forvaltet Jakob
Jokobsen og Free Anna Cecilie Jensen, begge af Olsker. Gaardejer
Viggo Ar dreas Kpeller, Pilegaard og
Pige Anna Hereihne Elmene Martine
Dam, begge al Olsker, 6.: Enkemand, Fisker Oinf Anders Olsen og
Pige Margrethe Plis, begge af Olsker.
Begravede 4.t Flise Gaardejer
Lars Jensen 73 far gl.

I eller 2 Lejligheder
kan leds Id Leje straks lens
Chr, Mogensen, Tein.

Malet Malt
bedste Kvalitet

Bedste dansk Humle
anbefales,
J.

B. Larsen.

Hip iloguldferi

Bestilling paa store BI
sone enskes fseehe tit Jus, bed es
straieet ftid go el,
Og;..,. etter Finke
graner leveres gode Forstørrelser.
Heevend Dem i atelieret
ved Havnen. Telt 4 Andr Ipsen.

k

Ell Ko er III Sø
os

Julius Møller, Olsker.

Bornholmske og spanske

hasselnødder .

Dansk Kunsthonning

Boreholniske og fraaske
Valdnødder,
Bornholmske og amerikanske

ekstra god Kvalitet, sælges i I Pif s
dasser billigst i

soul bliver 4 Liget
den I 1 te December, er til Salgs paa
Vestre Borregaard i Rutsker,
Andreas lianSen.

AI Jagt

er strængt forhuds
paa „Vestre Borregaard"s Grund i
Rutsker,
Andreas linnsen.
Nyt hjemkommet

prima bornholmsk Flormel
16 Øre pr. 1/2 kg

Prima Rugsigtemel.
I. B. i_.e=1")..

olie Slags Spegeoelselorme
Norrilillidels Ketlforsylliog,

(BJØRNEN)

Æbler,

Nordioodels Hoodelslius.

til billigste Priser hos

I.

Grise,

f

TeItioii 74,

(..B.

hapsen.

Q-5-1-Jernstøberi
Brødrene Anker
& Maskinfabrik
,r-

Telefon 2.

Hasle

Telefon 2.

4-) Selvvanding8Indlreg. Vand- & Alfepumper in In.

kindhandsker

S

(med Garanti)

altid billigst i

Nordlandets Handelshus.

De vil altid finde noget, der passer Dem

kan lags

Billeder indrammes
Husk tiet store Lager al Ranene
lister i teasige nye Mønstre
Andr Ipsen.
Telefon 9.
Aielieret ved havnen.

Cigarer, Stort Udvalg i Kopperltil billige Priser.
tørre og vellagrede
i hele, halve og kvart Kasser.

Srnaa Cigarer
i Kasser ined 10-25-100 Stykker.
Prima Cigaretter til alle Priser.
Røgtobak, fin og grovskaaren.
Altid el velassorteret Udvalg.

ch Laren.

En enligstillet Dame,
der vil være behjælpelig ved Husholdningen pas en Gem d pres Nordlandet, søges snarest. Billet-nokt.
„A 77' ined Oplysninger ang, ind!,
Stilling bedes inclingl pas Bladets
nor.
Køl

Allinge Kolonial- & Produktforretning.

Gode kiloisharile Odder af alle Slags!

Tørre, plejede, høvlede Brædder el Gulv, Loft in. ni.
Tørre rene Fyrrebrædder til Forarbejdning.
Tørre Fyrreplanker Tørre kløvede Fyrrebrædder.
Rigtig gode Ildmkudslirtedder, heade 3i," og 1' i forskellige
Længder og Bredder. Tømmer, Sparrer, Lægter.
Alle Bestillinger, som ønskes sendt pr, Bane, ekspederer vi frit opkørt og læsset.
Netto Priser ere meget billige.

Nord landets Handelshus.
H;ortetaksall i løs Vægt
Kremortatari
renset Potaske
Citronessens
Mandelessens
Vanilleessens
Cacaoessens
Bedste hele og stødte
Kryderier
Tørr pulv. Pomeransskal
Syltede Pomernnsskaller
Ny Sukade
Sultana Bagerosiner
uden Kærner

J. B- Larsen.

En lille g. ell Istandsat

s

M111~~■
111 By- og Herredsfuldmægtig
øger De en Pige, en Karl
eller en Dreng, eller mang-

Johahllos blod, Hasle.

ler De en Svend eller Lærling, en Fodermester eller anden Medhjælp, bør De snarest avertere i Nord-Bornholms Ugeblad,
der hver Fredag bringes direkte ind
i 1700 Hjem og læses af saa godt
soen hvert eneste Tyende. En Annonce her i Bladet vil derfor saa
godt som altid bringe et tilfreds
stillerede Resultat.

træffes paa Read huset i Allinge
hver Mandag efter Kl. 10 Form og
i Klemensker Kro hver FrNkdig
fra 2-5 Eftm.

Ensp. Fjedervogn

1.■•■
svensk Tørvestrøelse
ekstra fin Kvalitet sælges i

Nordlandets Halldelshs.
iffieliel=1~~10.

(1500 Pil.), hvormed følger 3 Sæd er ,
sælges meget billigt i

Nordlandets Elandelshus,
Halo! Halo
Hvor skal De hen, 11r. Kolod?
- Det skal leg sige De " lir Dam
jeg og min kone drikker lid
Eftermiddags-Kaffen i Vin 'Thaven paa
id sad dejlig
Turisthotellet Lokalet er
opvarmet, og Værten modi et gerne Forudbestillinger paa storre e er mindre Selskaber, sine man træller )1 tid ,gode Bekendte og tilbringer en 3Oroojielig Aften
der
Saa tror jeg virkelig, jeg gaar med.

Som Erstatning
bor de gule Kogeærter bar vi t allet
el større Parti
Grønne Kogeærter
S0111 er letkogende og smager udmærket. Pinsen er 35 Øre Pundet.

Nedlandets Hutielshlls.

Gravmonumenter,

,.ALBA

rast tilinigne eller polerede, sorte og kse
semi riravpiader, Marneepted er efi. anbefales til billigste Pristr.
Stenhugger Emil Hammer,

r-ikcoicz,de
FINESTE DANSK FABRIKAT
e7 Jiat...9eir
Pa 10 — /06Ø-M.

Glem ikke
i Juleiraulheden at indlevere Deres
Annoncer i god Tid til .,Nordbornholms Ugeblad. - Billigste
og bedste Annonceblad for NordER2Ses af alk,
bornholm. - et'

f.1

Vi modtager gode Sædvarer af

Havre, Byg og Blandsæd
som Betaling for alle Slags Varer —

og afregner allerhøjeste

Dagspris.

Nordlandets Handelshus.

Frisklavet Blodmelassefoder
som er lige fortrinligt Foderstof til Heste, Malkekvæg og
Unik .4:Z. er hjemkommet og sælges i Sække a 50 kg til en
»fititlioldsvis billig Pris.
Grove Rugklid, Grove Hvedeklid,
Et' lille Parti hjemmelavet Svinemel,
• .Prima Majsskraa, Prima Bygskraa og Blandstedskraa
Friske gode Varer, som sælges billigst i

Nordlandets Handelshus.
Absolut bedste Kolonialvarer
til billigste Dagspriser anbefales.
c

rroduktforretninls

Nørresundby Gødningskalk
Hvis der er Flere, som ønsker denne Vare til Brug inden Foraaret, da behag at indsende Bestilliger til

Nordlandets Handelshus.

isr\

Toget atgaar

Til Stegning og Bagnin(1 •

Sognedage:
sund — Rønne.
700 10 11 310
Fra Sandvig
Allinge
708/1(," 3"
719 los/ 3as
Tein
736
10" sø
Rø
Kleinerisker
7" 11" 4p
81° 1131 4"
Nyker
gao 1152 447
Til Refrue

goa
gis
gas

Billigste Priser.
:Allinge Kolonial- og Produktforretning.

Al Slags Uldtrikotage
kan endnu købes til rimelige Priser i

Nordlandets Handelshus.

Kakkelovne og Komfurer
fra

Bornholms Maskinfabrik,

Rønne,

anbefales til Fabrikens Priser. Rabat for Kontant.
-Endvidere anbefales Kakkelovnsrør, Riøre og honifirerringe
saml Ildfast Ler og Nier..

j(olonial- oØ ,PPO daktforrelning.

Margarine Nr. 48

NB. Husk vor
ekstragode

Allinge Kolonial- og Produktforretning

9"

''rand vig
Fra Rønne
714 044 330 818
Nyker
7" 0" 351
Klemensker 788 116 411 852
814 1 47 421 911
Rb
820 153 448 921
Tein
Se! 2" 501 92'
Allinge
Til Sandvig
8" 2" 507 9ra
R1111,314.

Søn- og Helligdage.
Sandvig—Rønne.
Fra Sandvig
1 18 600
8 42
Allinge
854
118
Tein
X
118 x
Rø
917
144 632
Klemensker
206 650
934
Nyker
x
290
2 , 720
Til Rønne
100,
Rønne—Sandvig
Fra Rønne
9i0
leo 400
Nyker
9t7
11a 4„
Klemensker
9as
207 4 37
2,, 45a
Rø
949
Tein
x
2,, 512
Allinge
10,3
2„ 524
Sandvig
1020
300 530

llordolins Spare- & 133110b3S03
i Allinge

I

Kon ortid: 10-12 og 2 4.

....,

Modtager. lndsk
af 4 p

755
805
815
8 58
852
908
930

ENGE Udsty

111111111

Bis
8rd

911
927
932
945

Hvorfor Kvinder ikke hor have
Lommer.

III

Bols, Nankin, Duun Satin føres kun i' 41e
raillerede Varer
Fjer g Halvdun i rene, damp -ensede Kvalt- •:
ter til forskellige Priser.
Dyn r syes og fyldes gratis.

815

Det ‘.rn r Rusland. En ung Bonde
vilde bosætte sig i ien. fremmed By
og gifte sig. Han gik derfor til
Præsten for at Ina det nødvendige
Flyttebevis.
.lo, min Ven, sagde Præslev, Beviset kan du fan, men først mas vi
lune et lille Opgør med hinanden.
Se', nu forlader du vor By, men har
du ,ogsap tænkt paa, hvad jeg rmstbr al en Grund? Til en Begyndelse
din Vielse, det er 10 Rubler; d
Hustru koinmer til at faa
Børn, 1 d os sige 7, det vil sige 7
Barnedaahe, 7 Haandklaeder og Bønner -- 6 Rubler Og 30 Kopek Ja,
og af dine Børn vil —.ed
qtnls
.rn
Viljenogle dø, rad'
`grg fire ;
det bliver for fire Begravelser 4 Rubler. 'En Datter kommer du i del
mindste til at gifte bort med Tiden,
— dette bliver tilsammen 20 Rubler
og 30 Kopek. Med et rundt Tal
kan vi jo sige 20 Rubler.
Bonden kløede sig bag øret og
sagde eller en lang Fundering.
— .1a, men Præsten kan jo dø.
De er jo en ,'garnutal Mand nu.
— Visselig,' min Ven, svarede Præslev, dø mem vi jo alle, derfor kan
du slippe med 10 Rubler.
Og Kilden maatle rid med 10
Rubler for del begærede Flyllebevis.

pris alm Sparekassevilkaar Ill en Rente
p a , paa Folio 111 2 pCt. p a.

Lagenlærred i Hor, Blaar og Twist
saavel i grovere om finere Kvaliteter.
Færdigt Sengeudstyr 'leveres med kort Varsel.
fra billigt
Et Parti Vattæpper
En Del Uldtæpper h ves endnu til gammel Pris.

dlandets Handelshus.
Leverandør til Lotterierne.

Cement, Tagpap,
Tag- og,: Staldvinduer, Murgryder, Fyrdøre,
Riste og Renseluger anbefales til billigste...1k=

AttirTg-e-- Koloniål- Produktforretning.
Parti Fids
- citc)j
sælges langt under Værdien i
Nordlandets Handelshus.

Bredte Clodttie

Vor bekendte fine Kaffe
samt The, Chokolade og Cacao
anbefales det ærede Publikum.

,J1'13,

Chokolade og &coo til gonge crrisep.
Kaffe, altid friskbrændt og nymalet.

.511inge Xolonial- o cfroduktforrefiling.
Husk vore velassorterede

Trælast-Lager!
Forlang Tilbud, og vi

•r fil 2Yenesee,

Allinge Kolonial- oi) Produktforretning.

Sygekasse

indruer,
[mem( Kvalitet,
ere hjemkomne.

Tiarsen.
Restbeholdningen

Ruinere og beskuere

L Jord' den store Majoritet af
K‘ inder ikke ønsker Lommer. Hvis
det var Tilfældet, fik de deur nok. sælges med stor Rabat i
'2. Fordi Kvinder, naar de har haft'
Lommer Ikke har brugt dem.
3, Fordi Kvinder formodentlig allerede har lilstrækkelig at bære pas,
saa det ikke er nødvendig ogsaa at
besvære dem ined Lommer.
4. Fordi det vilde ødelægge Mandens Galanteri mod Kvinden, deri Dasser fra I. D. Beauvais
som han ikke var nødt til at bære
er
atter
paa
Lager lii ,.ædvaill. Pris.
hendes Sinaating i sine Lommer.
5. Fordi Mænd er Mænd og Kvin- I. B.
der er Kvinder. Man maa ikke gøre
Vold mod Naturen.
ri. Fordi Lommer af Mændene beDem fotografere nu!
nyttes til at gemme Pibe, Tobak,
Atelieret
er aabent Søndage 10-3.
Proptrækkere, kvidrende Lærker og
kompromitterende Breve i, og der
er ikke nogen Grund til at tro, at
Kvinderne vil benytte dem fornuftigere.

Leverpostej

, himishiembra Ieboaliata.

Pr

900

Nordladdets liandelshas.

hi ir. s LI, 4111-4111-4111

til 64 ON..

Aldeles fortrinlip, til Borilbrug

Præstens Regnemaade.

Største. Udvalg.

anbefales vort eksiragode Plantefedt.?
s'

755

.ad

som er stalsanerkendl, optager Medlemmer indtil 40-aars Alderen. Foruden en daglig Pengehjælp yder
Sygekassen fri læge og Medicin
' for Medlemmerne samt fri Læge for
deres. hjemmeværende Børn under
15 Aar, desuden frit Sygehus- og
Sanatorieophold.
Indmeldelser kan ske' hos Kassereren, Hr, Bager P. Holm, Allinge

To 2-Vær. Lejligh.
— centralt beliggende i Allinge den ene med Krairkeii. er til Leje,
om ønskes delvis' møbleret. Bogtrykkeriet anviser.

En 16-17aars Dreng
søges bl Pasning af Kreaturer paa

Offergaard i Rti
Kiks

og

Fotograf Alfred Kjøller.

— Maa jeg forære dig en Diamantring kil Jul, spurgte den forelskede unge Mand.
— Nej, svarede den praktiske og
forudseende lille Dame, giv mig den
hellere straks, og lad Julen bringe
sine sædvanlige Ovdrraskelser.
Skrædderen: Del er nogle skrækkelige Kunder, jeg hæl
Sløotuageren: Hvad nu da?
Skrædderen: Jo, nu har jeg mestret presse disse Bukser syk• Gange,
og de er endnu ikke betag.
Skomageren ; Pyt ! Jeg sIMIde gas
og indkassere Penge for et Par Sko
i Gaar, 411C11 Manden sparkede mig
ud med dem.

Bispuits

snuste Udvalg
Nye Slags hjenikommer til Jul

cI3. LOP

:TALG:SIC:HEE
sælges til gammel Pris i

C. Larsens Skotøjsforretning, Allinge.
Telefon 104.
Vi har lige oplosset

Et stort Partigoliglhiskodsimbler I
af rigtig god Kvalitet og Lea derfra 7 til 14 Fod, Tykkelse
3 't og 1 Tom. Vi sælger die meget billigt.

Nordlandets Handelshus.

Frisklavet dansk Klidmelassefoder.

lup.
vies
'lag Kl. 1 I
agersvend Julius Cii-densell
in,,e rig Fluirri M.brsson tig

Gudsljofieslor op Moder,
—0 —

Søndag d. 12. December
'Allinge K. Kl 9' z. Skrin. 9.
Kl. 2.
•Ols
:\,S;rni flerittiddagen Kl. 3 Møde i
ned rig Missionshus og Allinge
tMISSionshus Kl. 6 Bogh. Rasmussen fra Rønne taler begge Steder.
t•
Torsdag 1.16 Missionsmøde I Sandvig KI 8, hvor-præsten taler.
Evan. lulli.Mlisir;iisforerring Allinge
Søndag- Kr 3'/2. M. Kofoed.
Rutsker ssionslins Søndag Møde
Kl.

Al

Frisklavet Blodmelassefoder

Cigarer i fikse julepakker
anbefales som en kwrkorninen

som er lige fortrinligt Foderstof til Heste, Malkek væg og
Ungkvæg, er hjemkommet og sælges i Sække a 50 kg til en
forholdsvis billig Pris.

Allinge Kolonial- og Produktforretn

Grove danske Rugklid, Grove danske Hvedeklid,
Prima Majsskraa, Prima Bygskraa og Blandsædskraa

Nyttige

Friske.gode Varer, som sælges billigst i

Julegaver

købes bedst og billigst i

Nordlandets Handelshus.

Nordlandets Handelshu
Højeste Pris betales f .r Uld og Elude.. natir Uarer tages i Bytte

Køb Julegaverne Vindruer,

fineste Kvalitet,
cre hjemkomne.

C. Larsens Skotøjsforretning,
ALLINGE,.
Stort Udvalg af Filtsko, Tøfler, Slippers, Morgensko,
Cialoscher, Selskabssko samt Spadseresko og Støvler.
saavel i Chewrou som Lak.

allliffirorodragsforomog
oplæsning af For tanden

Chr. Houmark

cn,

Larsen.

Restbeholdningen af

Roeraspene og flooskroro
sælges med stor Rabat i

Nordlaudets Handelshus.

p F Christensens Sal i Allinge SoncleFn d. 12. ds. Kl. 8,
-"Entre: Medlemmer 25 øre. IkkeMedlemmer 50 ore.

Leverpostej

Kolonialvarer

4 Mænd

i bedste udsøgte Kvaliteter

kan straks faa Skovarbejde ved Henvendelse lit Opsynsboligen ved Rutsker Plantage.
Sammg Sted er en Ko
ognogle Stkr. Kviekalve,
tjenlig til Tillæg, til Salg.
Telf. Cleniensket nordre 58.

til billigste Dagspriser

anbefales fra
Allinge Kolonial- og Produktforretning.

i Danser Ira I. D Ileativois
er atter paa Lager til særivanl. Pris.
I. /3

Aleliciet er ,r+l,rnl Sinnlagt. 10 3.

Køb Julegaver
=•• Allinge Cigarhandel

Al

som Betaling for alle Slags Varer -- og afregner allerhøjeste
Dagspris.

Nordlandets Handelshus.

i righoldigt Udvalg til gamle Priser.

Chr. Olsen, Messen, Allinge.

Grise,
som bliver 4 Uger
den 1 1 te December, et til Salgs paa
Rutsker.
Vestre I3orregaard
Andreas Hansen.

Al Jagt

er strængt forbudt
paa ,Vestre Bonegaard"s Grund i
Rutsker,
Andreas Hnnsen.

Prima ikontroll. Foderstoffer

prima bornholmsk Flormel

anbefales til billigste Dagspriser fra

Prima Rugsigtemel.

Jillinge (Tfolonial-

Flækkeærter,
i
t prima fast Elvidekaal 4 øre J/2 kg.

Bolster, Nankin, Duun Satin føres kun i gode
garanterede Varer
Fjer og Halvdun i rene, damprensede Kvaliteter til forskellige Priser.
Dyner syes og fyldes gratis.

J J Larsen.
Herreseler
fra 1 -3 Kr. pr. Par.

Bestilling paa store Billeder

c froduktforretninj.

ENGE-Udstyr

hjemLinser er konunet

Chr. Oben, Remmen, Allinge.

Lagenlærred i Hør, Blaar og Twist
saavel i grovere som finere kvaliteter.

I.

,

B.Langørn.

Kjoleflonel,
sorte og kulørte, i prima kiprede,
slidstærke Kvaliteter.
Chr. Olsen, Remmen, Allinge.

Billeder indrammes.
Husk mit store Lager af R3111111elister i mange nye Mønstre.
Andr. Ipsen.
Telefon 4.
Atelierer ved 1l arnen.

Cigarer,
cH.

fra

Larsen.

1 eller 2 Lejligheder
kan faas lit Leje straks hos

Allinge Kolonial= og Produktforretning.

11a101 halo l
Hvor skal De ken, tir. Kofod
.— Der skal jeg sitepem,. Hr. Dam:
og.min Kone
altid Sø ndagternmidags-Kaffsn
initerhaven paa
Turi:thmeller Lot alet fr øllid saa dejlig
op, dr Ille u4 VærtecFmodlayer gerne Faret mindre Selutibestiliinger paa
skaber, saa !lian træller altid gode 13ekendte og tilbringer ell fornøjelig Aften
der.
Saa_lror jeg virkelig, jeg gatir oeed.

q

arHjortetaksalt i løs Vægt
-Kremortatari
renset Potaske
-Citronessens
Mandelessens
Vanilleessens
Cacaoessens
Bedste hele og stødte
Kryderier
Tørr. pulv. Pomeransskal
Syltede Pomeransskaller
Ny Sukade
Sultana Bagerosiner
uden Kærner

J. B Larsen.
_J

En enligstillet Dame,

Glim ikke

Leverandør til Lotterierne.

I ekstra udsøgte livaliteteroubefolos

Elaodelslios,

Prima Cigaretter til alle Priser.
Røgtobak, fin og grovskaaren.
Altid et velassorteret Udvalg

Smaa Cigarer

Alt til Qr1l...1.1Ø1CheL13.1./ag;

Som Erstatnirtg
for de gule Kogeærter har vi faa,t
et større Parti
, Grønne Kogeærter
som er lelkogende og smager udmælket. Prisen er 35 øre Pundet.

i Kasser nied 10-25-100 Stykker.

tørre og vellagrede
i hele, halve og kvart Kasser.

bedste Kvalitet.

J. B. Larsen.

Karse

der vil væne belljzelpelig ved Husholdningen paa eir Gaaid pas Nordlaudet, søges snarest. Billet inrkt.
:A 77- med Oplysninger ang. tidl.
Stilling bedes indlagt 'paa Bladets
Kontor.

Nordlandets Handelshus.

Bedste dansk Humle

sløride_lid valg
Nye Slags hjemkormutir

16 øre pr. III kg.

Færdigt Sengeudstyr leveres med kort Varsel.

som ønskes færdig til Jul, bedes
snarest indgivet. Ogsaa efter Foto- Et Parti Vattæpper extra billigt.
grafier leveres gode Forstørrelser. •
En Del Uldtæpper haves endnu til gammel Pris.
Henvend Dem i Aldlieret
ved Havnen. Telt 4 Andr Ipsen. • 4

Malet Malt

Kiks og Bispuits

Paraplyer,
for Damer og Herrer fra 2 Hr.

Nyl hjemkommet

4

Offerganrd I Rir

Nordlandets Handelshus.

Chr. Olsen, Hessen, Allinge.

Nye røde

En 16-17aars Dreng
suges Ill PriSnIng al Kreaturer p

kan endnu købes til rimelige Priser i

sælge, .

Havre, Byg og Blandsæd

- anbefaler: .
prima Rugeriflormel
Rugsigtemel, Rugmel,
Malt og Byggryn
til billigste Dagspris.
Sæd tages i Bylte.

e

Slags Uldtrikotage

Ghr. jorgensen.

Kirkehi lort Iluisker

den ene med Kvikken, er
om ønskes delvis mobleiut.
trykkeriet anviser.

Paa Grund af Handelsophævelse

ii Galanteri, T rrin• °trit. SOUVCIllirs, LæHusmænd der er tilhyllet eller dertøj, Piber, Stokke m. m. m. til langt under Indkøbspris.
have forandret' Bopæl 7 Kommunen,
Julekott i største Udvalg. 10 Stk. 25 øre.
maa anmelde saadant Dl en af Beg,_
styrelsens Medlemmer hesten Møder-saml forevise Skøde enet Lejekontrakt, for at komme i Belraglnieg
ved Uddelingen. Hvad der ikke
bliver afhentet paa Mødetg kan faas
Vi modtager gode Sædvarer af
hos Kassereren til I. Januar 1916.
Olsker Sogn, den 7. Decbr. 1915
P. B. V.

Damelinhed -

To 2-Vær. Lelli
- ceilli all beliggende i sAlltN

Fotograf Alfred Kjøller.

Bekendtgørelse.

Chr Kjøller

Mlinge-Sandvig Sygekasse
som er statsanerkendt, optager Nle
lemmer indtil 40-aars Alderen. P
uden en daglig Pengehjælp y
Sygekassen Id læge og Mdl
for Medlemmerne saml fri Læge f
deres hjemmeværende Barn und
15 Aar, desuden frit Sygehus- oj
Sanatoricaphold.
Indmeldelser kan ske hos Kos
reren, lir. Bager P. Holm, Alio

I_,ELx-NR

£aa Dem fotografere nul

J. Hansen-Lund

Olsker Sogns Husmænds fælles
Udmarkskasse afholder Møde paa
Olsker Forsamlingshus Lørdagen
den 1 8. December Ellene. Kl. 2,
forat udbetale indeværende Aars Udbytte af Kassens Midler og foretage
Bestyrelsesmedlemmer til
V
ttærn strabel&arat Valg af lo Re-

for f IQrrer.

•

Chr; Mogensen, Tein.

i ,juletravlheden et indlevere Deres
Annoncer i god Tid til _Nordbornholms Ugeblad. — Billigste
og bedste Annonceblad for Nordbornholm. - - - Læses a f 5112

Toget afgaar

Hogulderi mides. 'Nein 74.

/slig:g:km ri ft,:oRRritiiii

Søg nedege

ri. Sandvig
Allinge
Tein
Rø

Klemensker
Nyker
Til Rønne
Fin

Julegaver

740 lou+ au,
Toe I LH 321 5?'
7 ," 1057 3a1 sis

706 tos, 348 8311
75a t il, 4 10 8rs

510 1131 404 ),18
gge l ist' 111 q

111«re n.. Mandlig
715 030 330 815
Rønne
051 3/1 8/5

Nyker
Klemensker
Rø
Tein
Allinge
Tit Sandvig

Nytt

^IS
755
811

83°
841
8848

116 411 851
412 911
150 445 927

206 501 905
211 NOT 945

Søn- og Helligdage

Billigste Priser.

Største:Udvalg.

Fra Rønne
Nyker
Klemensker
Rø
Tein
Allinge
Sandvig

sælges til gammel Pris i

C. Larsens Skotøjsforretning, Allinge.
Telefon 104.
Vi har lige oplosset

El stort Parti gode Illisidslirdiler!
af rigtig god Kvalitet og Længder fra 7 til 14 rod, T\ kkelse
314 og I Tom. Vi sælger disse meget billigt.

Nordlandets Handelshus.

Til Stegning og Bagning
anbefales vort ekstragode Plantefedt.
"411(3. Husk vor
Nekstragode

Margarine Nr.18

Snødvig Rønne.
Fra Sandvig
6-is
Ilo bør 755
Allinge
l is X 60,
853
Tein
8,,
x
12,
Rø
917
1 22 '632 81113
Klemensker 934
205 650'659
x
220 x 906
Nyker
20 7,0 950
1003
Til Rønne

Ren no—Nan dv Ig

GAL 0 S CHER

til 64 Øre

pr. 119 kg

Aldeles fortrinlig til Bordbrug.

Allinge Kolonial- og Produktforretning.

Bornholms spare- Inekilsses
Afdeling i Allinge G
Kontortid : 10-12 og 2 —4.

Modtager Indskud paa atnr. Sparekassevilkaar til en Rente
af 4 pCt p a , paa Folio til 2 pCt. p a.

Vor bekendte fine Kaffe
samt The, Chokolade og Cacao
anbefales det ærede Publikum.

AVE Chokolade og Caeab til gamle Priser.
Kaffe, altid friskbrændt og nymalet.

cHllinge J-Colonial- oØ Yroduktforretning.

p' ~Mb hønel

OCOLAC
kb IlL Ili lig 1111-.44111-■tffi

Bredr. Claåtta
... 1~a~ tellialliva.
Husk vort vslasibrIsreile

Trælast-Lager!
Forlang 71.1bud, og ri ør hl 1)snesle,

Allinge Kolonial- og Produktforretning.

De. smukkeste Julegaver ,

Sinpadvig—Ituulae,

9ro
`Ill
933
93,
w
1013
1020

'so
130
207
23,3

og billigst i

Allinge, Ur- og Guldsmedeforretning
NU Navn

4 37 853

436 911

240 5,1 923

263 523 935
330 53„ 9,5

Han drømte „civilt "
De Soldater, som smede føres
ind I Feltlazarettel, sover som RegC-1 meget uroligt de fri te Nætter.
De- drømmer nemlig °ih de Slag,
de netop har deltaget I, og drømmer
sat intenst, al de i Søvne skriger :
Fremad I Ild ! Hurral De giver sig I
o. s. v". Efter ringle Dage bliver deres Søvn roligere, og mere fredelige
Drømme afløser de krigeriske, En
Overlæge paa et Lazaret spurgte C11
Dag en &sine Patienter, en prøjsisk
Løjtnant, om lian havde sovet godt
om Natten.
Jo, Tak. Jeg har for første Gang
i lang Tid drømt civilt.

Tele(

Kakkelovne og Komfurer
fra

Bornholms Maskinfabrik,

Hanne,

anbefales til Fabrikats Priser. Rabat for Nontant
Endvidere anbefales Kakkelovnsrør. Rimte
og Remfurringe
saml ildfast Ler og Sten.

~Y11in se J{o!011laJ (lom Produktforret n ing
llornholmslce og spanske

Hasselnødder.

Dansk Kunsthoniling
(BJØRNEN)

Bornholmske og franske

Valdnødder,
Bornholmske og amerikanske
til billigste Priser hits

400 8is
430 833

lin ..

1.131)Ci al 1

r
4)

/". B.

ekstra god Kvalitet, sætges i 1 Bd,s
dasser billigst i

Æbler,

Nordlandets Handelshøs,

Lorm.n.

Brødrene Anker
Jernstøberi 45c Maskinfabrik
Telekni 2.
Hasle Telefon 2.

Selvvandingsincfbeg.

Vand- &

Aljepumper al al,

Vi anbefaler

fikse og nyttige Julegaver

— Der staar i Avisen, at Kejser-Wilhelm er rejst til Fronten. Hvorfor gør Czaren Ikke det samme ?
— Det behøver han ikke. Fronten kommer til ham.
Manden: God Dag, Hr. Jæger !
Jægeren : God Dag, min gode
Mand,. hvor har jeg truffet Dem før?
Manden : I begge Ben, Hr. Jæger.

til 6 og 12 Personer.

Stort Udvalg i Kopper til billige Priser.

Jenssons udmærkede Termometer,
Amanda havde tjent hos en Familie, som hed Jørisson, og naturligvis vor ingen Ting i den nye Familie „som hos Jønssons". Altid hk
den unge Frue at vide, at sandart
gjorde de hos Jørissons, .saarlan
var det hos Jønssons", og.„det havde
Jønssons",
En Morgen sad Amanda og slcjirtv
i Jomfruburet.
— Fryser De, Amanda.
— Aa, ja I San koldt var del aldrig hos Jønssons.
Fruen hentede et Termometer og
viste Amanda, at der var 18 Grader
i Værelset.
-- Kulde, ja, sagde Amanda.
— Nej, Varme, forklarede Fruen.
Se her : Naar det er over Nul, saa
er det varmt, og naar det er mider
Nul, saa er det koldt.
Amanda betragtede Termometeret
nøje, og saa sagde hun :
— Hos Jønssons sad Nuttet meget længere nede.
En Engelskmand sad i Ventesalen
paa cu Jernbanestation og røg, da
en Kvinde træder ind, sætter sug ved
Siden af ham og siger :
— Min Herre I Hvis De var en
Gentleman, vilde De ikke ryge her
— Madame, var lians Svar; var
De en fin Dame, sari vilde De sætte
Dem længere bort.
Kolt efter eksploderede Fruentimmeret penny.
— Hvis 'De var ruin Mand, vilde
jeg give Dem Gift I
— Well, Madame, sagde Engelskmanden og blæste sin Pibe ud: hvis
De var min Hustru, saa vilde jeg
tage Giften,
Herren: Tænk dig, jeg købte denne
Guldfisk for en Krones Penge,
Fruen: San er den vel kun forgyldt.

Allinge Kolonial- & Produktforretning,

(:111e kiloislatie Bredder ai alle Slags!
Tørre, plejede, høvlede Brædder til Gulv, Loft in. ni.
Tørre rene Fyrrebrædder til Forarbejdning,
Tørre Fyrreplanker Tørre klevede . Fyrrebrædder.
forskellige
og
Rigtig gode Udaltudabrredder, baade
Længder og Bredder, Tommer, Sparrer, Lægter.
Alle Bestillinger, som ønskes sendt pr. Bane, ekspederer vi frit opkørt og læsset.
Netto Priser ere meget billige.

No rdlandets
By- og Herredsfuldmaagtig
øger De en Pige, en Karl
etter en Dreng, eller mangler De en Sv end eller Lærling, en Fodermester eller an-

S

deri Medhjælp, bor De snarest avertere i Nord-Bornholms Ugeblad,
der hver Fredag bringes direkte ind
i 1700 Hjem og beses al saa godt
som hvert eneste _Tyende. En Annonce her i Bladet vil derfor saa
godt som altid bringe et tilfreds
stillende Resultat,

Johannes Kofod, Ha*. •
træffes paa Raadhusel i
hver Mandag efter Kl. 10 Form og
Klemensker Kro hver Fredag
ha 2=5 Eftm.

Svensk

Tørvestrøelse

ekstra fin K\ alitet sælges i

Nordlandets Handelslins.

Cement, Tagpap,
Tag- og Staldvinduer, Murgryder, Fyrdøre.
Riste og Renseluger Åbefales til billigste Priser.

Allinge Kolonial- Produktforretning.
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