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„Nord-Bornholms Ugeblad"
trykkes 1 el Antal af mindst 1600 Frempi.
eg forsendes gennem Postvæsenet
Sandelg, Olsker, hulske, Re og Klemensker.

„Nord-Bornholms Ugeblad„
kar den største Udbredelse I Nordre Herred
iliver læst i ethvert /tem eg egner sig derfor bedst Ilt ætertrang,

„Nord-Bornholms Ugeblad"
optager gerne BekendIgerylser ej enhver Art
sansem Keh, Salg, Foreningsmeddelelser,
Efter- eller Af tysain,kær, Auktioner etc.

„Nord-Barnhohns Ugeblad"
udgaer hver Fredag, kan bestilles paa alle
Postkontorer samt paa Bladets Kontor og
koster 1 Kr. halvaarlig.

Billeder fra østerby.
--o—
Fortælling
af Kai M. oel.
Østerby er en lille Landsby, hvor
Husene er slime og straatækte. Der
findes higen Gader, men Vejen, der
fører ned til Herresædet „Bramborg," der beboes af Baron Preben
Stjernefeldi med Familie, gaar gennem Byen og ender i en stor Kastaniealle, som fører ned Ill Slottet.
Paa begge Sider af Vejen ligger
de fleste af Landsbyens Huse; dog
bor Præsten, Dyrlægen, Mølleren og
Vognmand Nielsen ikke her; deres
Boliger ligger mere tilbagetrukkent
— borte fra Byens Larm og Kiv,
som Præsten plejer at sige.
Den lille hvide Landsbykirke, med
den smukke Bile Kirkegaard udenom, ligger meget højt, og Møllen,
der er meget forfalden og sjælden
gaar, ligger paa „Møllebakken" lige
over for.
— Og Livet gaar stille og upaaagtet hen her i dette lille Eden ! siger Præsten.
— Herre Gud . .
— ——
Møller Hovgaard gik sin sædvanlige Morgentur op til ,Madammen"
for der at faa sin Morgenbajer og
en Sludder.
Han gik forbi Skoler.; indefra hørtes Salmesang. Mølleren standsede
og lyttede:
.— nu alle Jordens Børn deres
Øjne opslaa,
nu Sneglen med Hus paa Ryg
vil va-andre
Ak ja!
Mølleren sukkede.
Mølleren sukker altid al en eller
anden ubestemmelig Grund, naar
han hører Salmesang.
Skolen, en langstrakt, gul Bygning,
hvoral kun den mindste Del er benyttet til Skole, deri største Del er
beboet af Læreren, ligger midt i en
dejlig stor Have med store, gamle
Træer og med Drivhuse og Aspargeshede. En lille Alle al Rønnebærtræer fører ind til Skolen; midt over
Vejen løber Rendestenen, hvor Ællinger, Gæslinger og andet Fjerkræ
tumler rundt.
Skolelærer Hejnemati er en meget
driftig Mand. Han driver sin Jord-
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Fredag den 22. September 1918
lod, og af sin Have har han aarlig
el storl Udbytte.
Men til Gengæld driver lian ogsari Skolen under al Kritik : — Børnene fnat for det meste Lov al passe
sig selv, og har Hejnernan noget al
passe ride, (hvad han altid har) sætler lian en nf de store Drenge til-at
passe paa.
— —
- Goddag Madam !
Mølleren sølle sig paa Bænken og
saa spørgende paa Frit Olsen:
— Det ska' vel være en Hol?
— Ja Tak, Madam, det ska'et
vel I
— Værs'go';
— Tak for'el I — Ali-e I
— Har De hørt del, hva' Madam ?
nas ikke, — næh, men er'et
ikke del, je' har sagt hele Tiden ?
hun b'i'r der s'mærlds ikke, nej, hun
b'i'r der sg'u ikke, har je' sagt, og
se, °m'et ikke slog le', jo, i Gaar
Aftes pakkede hun sg'u Kludene,
hva'beha'r Madam ?
— Hva' er'et De taler om, Møller,
hva, er'et for en hun!, der ikke b'i'er,
som De siger ?
Herre du Davids Gud — eller hvad
lian hedder, Madam, del er jo Dyrdowderens Frues Tjeneslepi'e, henner Alvilda, som Fruen havde faaet
for ti Dage siden.
— Dejlig lille Pi'e, Madam, rigSiikkerløj, all for go' for hermer,
Dyrdowderfruen ; men da je' søn !Miner, Pren altsaa, saa sa' je' til vor
Avgust: - Avgust, sa' je', — hun
b'i'r der bile, nej, hun b'i'r der sg'ir.
tiltet
— Og i Aftes rejste hun.
— Mari skil' elle ante' a' De var
en Mand i Halvtredserne, Møller,
saad'ii De ka' sine sa snakke om
en mig uskyldi' Pi'e.
— „Sukkerhøj' f — Føj Møller!
— A' De etle skammer Dem
- De ve' sg'u delle, om hun er
riskyldr, Madam f
Mølleren Io.
— Tak, Møller, det er fjorten Øre,
og inaa jeg saa være fri for Deres
Uvardrheder!
Mølleren betalte og gik.
— Gamle Fjols! sagde Madammen; men næste Morgen korn Møller Hovgaard igen for at faa sin Hof
og høre lidt Bytryt. Og da var alt
glemt.
— ——
Brødkusken fra Fællesbageriet,
Lasse, ogsan af Mølleren kaldet
„Allsaa-Manden. pas Grund af, at
II« sagde altsaa til liverandet Ord,
rullede gennem Byen med deri store,
lukkede Brødvogn.
Lasse havde sin bestemte Rute :
først kørte lian op hos Skolelærerens,
derpaa til Møllen, saa til Præstens
og Dyrlægens, og endelig holdt han
oppe ved ICebniandsboden, hvor Byens andre Indbyggere saa kunde
komme og gøre deres Indkøb.
— Godda' Lasse! har De deri
Kage med, som De lovede mig sidst?
— Go'didgo'clre, Fru Hejreman I
jaja I Kagen altsaa har jeg altsaa
med, men om Fruen elistemerer den,
altsaa, del ved jeg altsaa ikke!

— Ve's'ardig, — naa, nu ske' jeg
altsaa gas ind med dem
-- Skid der el's være noget til
Tjeneste?!
— Del ka' De faa Besked om hos
Pigen, Lasse; Farvel I
— Æh, undskyld Frue, men jeg
har jo altsaa en lille Regning, — ja,
Fruen ve`et jo altsaa godt, men æh,
men æ . . .
— Ja Lasse, den maa De skan]
vente med til næste Gang; Farvel!
Fruen skyndte sig om Hjørnet ud
i Bagbaven.
— Verde, vente — lja-h, den Besked ka' uran sg'u altid Ina her I
Huset, — maa Brune, kan du stag,
men jeg kan jo altsaa osse vente,
begrivlig, kan jeg.
— Kom' saa da Brune! Glik!
Glik!

Er du Kusk?
Dersom Di er, vær da en god
Kusk og skaan Din Hest i Stedet
for at ødelægge den.
Får Du-ker-er ud, skal Du lægge
noget blødt under Dit Setø j,
hvor del gnaver paa, for al give Sieriet Lejlighed til al komme sig. Og
Dir skal se B e s I a ge t efter, ligesom
Du skal pleje Hove n e, naar Du
kommer i Stald.
Husk, at Vind forfra, et usmurt
Hjul,
sinaI Vej eller en varm
Dag fordobler Byrden for Hesten.
Gør hellere Byrden lor let end for
tung.
Fjern Skyklap pe rir e, om Du
kan faa Lov. Der er større Sandsynlighed for, at Hesten bliver forskrækket for, hvad den h ører og
ikke kan se, end for, hvad den
kan høre og se.
Lad Hesten gas langsomt etter
Fodring og før og etler Vanding.
Er Vejret icol d I, tag altid en
Sæk eller noget andet med til al
lægge over dens Lænd, naar den
slaar stille.
Er Vejret varm t, og Flirerne
plager den, saa giv den en Frynse
for Ansigtet, lavet at Stykker af Sejlgarn, trængende ræd Fra Pandebaandel til under Næsen.
Giv den i ethvert Tilfælde frisk
Vand at drikke, ikke meget paa
een Gang, uren ildl og ti t, om
muligt med lidt udrørt Havremel,
og ikke paa Toppen af Baldret!, for
der er Hesten varm.
Vask ror og de dens Ansigt med
en Svamp. men vask den ikke melal den Skygge,
lem grelle Ole
Du Iran, og lad den gag langsomt.
Sørg for, at Hesten tiar fri
Brug af Hovedet, dilden ikke
kan trækketuden det. Træk ikke
dens Hoved tilbage, naar Du kører
den, eller ryk ikke dens Hoved fremad, naar Du fører deri ved Haariden.
Slag den ikke ined Pisken
og Stød den ikke i Munden,
men fortæl den, hvad Dl ønsker,
at den skal gøre. Den kan vel Ikke

svare, men den kan forslag. Dersom Du ikke kan fan den til at gøre
del, Du ønsker, lad den da træde
tilbage for at aflede Opmærksomheden og prøv igen. Vil den ikke
forbi et eller andel, faa den til at
gag op til ,det og erfare, at det Ikke
bider.
Køropad Bakken isinaa0mga n g-e og kør i Zigzag, dersom
Vejen tillader det. Hav altid en Klods
med ill al lægge under Hjulet, hver
Gang Du stopper, og naar Du har
anbragt Klodsen, lad sen Din Hest
træde tidl tilbage for at tage Trækkel fra den, og er det en tohjulet
Vogn, saa sæt en Slotte under, som
kan tage Vægten fra Hesten.
Naar Du kommer lit Toppen al
Bakken, fad deri gatm langsomt paa
det vandrette for en Tid, at den kan
pusle ud og alkøles.
Dersom Hest en falder og ikke
kan komme op Igen, saa fan en til
at holde dens Hoved nede, medens
du faer Stængerne ud af Selen, træk
Vognen tilbage og læg en Sæk eller strø Grus for at skaffe Fodfæste, og løft saa dens Hoved.
Kort sagt, husk, at Hesten frs•
ler nøjagtig son! Du, hvis Du
var i Selen; vær derfor imod
den, som Du kunde ønske, at
den skulde være imod Dig.

Foreningen til Dyrenes
Beskyttelse i Danmark.

Nutidssprog

for

8811100Vokslle

Den bekendte Sprogforsker, Prof.
Otto Jespersen, har føjet et nyt
Led til den Række af sproglige og
litleralurhistoriske Arbejder, som
Gyldendalske Forlag udsender under Fællestitlen: Kultur-Bibliotek.
Bogen hedder: Nutidssprog hos
Børn og voksne og gaar ud paa ved
en Fremstilling af den Maade, hvorpas Børn lærer deres /vIodersinaal,
al kaste Lys over Sprogets Væsen
i det hele, altsaa ogsaa som del
viser sig hos voksne. Hans Plan
har været at benytte den Interesse,
som let kan fremkaldes for Pudsigheder I de smaas Udtryksmaade;
til at vække Tænksonilleden overfor
mangt og meget i vort Modersmaal,
som de fleste kun skænker las Tanker, og ad den Vej nære eller mindre indirekte prøve at berigtige fejlagtige Fereslilliegvr om Sprog overhovedet og om. dansk Sprog i Særdeleshed.
Ganske særlig beskæftiger Professor Jespersen sig ined Børnenes
Sprog i deres første Leveaar med
Udviklingen fra .Berneskraal til
Modersninal.. Han minder om gamle
Sibberns Udtalelse i Gabriels-Brevene: ,Gør Memreskel i hele sit Liv
noget igen, som er sari stort og forunderligt som det, lian gør, naar kan
lærer det første Sprog?. Og han
bemærker, at deri samme Undren
maa gribe enhver, der ined Alvor
fordyber sig i Beskæftigelsen med

det lille Barn og del, der fore gav
med det i de første Aar af dets Liv.
Tænk paa den uhyre Forskel der
er pas Barnel, soni det de første
Dage ligger I Vuggen, og som det
er lo—tre Am. .efler — løber om og
snakker lystigt med sine Forældre
og Søskende. Barnet begynder mere
hjælpeløst og uudviklet em! den Kylling, der lige har slagel Hul part
Ægget ; og saa blot et Par Aar efter
springer det omkring, hvor del har
Lyst, ved Besked om de tusinde
Ting, om de smager godt, hvordan
de ser ud, om det kan og man røre
ved deur osv. Barnet har I del Par
Aar gennenigenet en Udvikling, som
er større end den, den klogeste og
længst levende Hund eller Elefant
gennemløber i hele sin Levetid.
Del kan da være lærerigt nok at
fæste Opmærksomheden ved, hvorledes den sproglige Udvikling former sig I disse første Aar af
Menneskets Liv ; og Professor Jespersen har i denne Bog samlet en
forbavsende Masse interessante Iagttagelser, som lian dels selv har gjort,
dels har faaet meddelt af andre.
Grupper af disse Sumaiagnagelser
kan ofte kaste mærkelige StfØffilla
over hele Sprogoinraader, og de er
egnet til at aabne tuangesiøjne for,
hvor vidunderligt el Instrument, hvor
mærkeligt et Meddelelsesmiddel,
Sproget er med dets Egenheder og
dels Rigdomme, dets Flerlydigheden
og dets Faldgruber og dets uudgrundelige Dybder, som det har formet sig gennem Aartusinder ved
Udvikling og Paavirkning og Tilfældigheders Spil.
Denne Bog om Børnenes og de
voksnes Sprog er da, foruden at være
et videnskabeligt Værk, som Sprogmanden og Kulturhistorikereme vil
vide at vurdere, tillige bleven en
overordentlig fængslende Bog, som
ogsaa Lægfolk kan have Udbytte af
at gøre sig bekendt med. Der er
et særligt Afsnit, som paaviser, livike
pudsige Misforstaaelser, der kan
fremkomme under Børns Arbejde
med at tilegne sig Sproget. Vi skal
gengive nogle al dem.
Skindød er forklaret som død at
Skinsyge. Havsnød soul Vandmangel. Øjenvidne som en Mand, der
ved noget om Øjnene — øjenlæge.
Fra Skolen meddeles :
Svend Esiridsøn døde i en Jærnbanekupe i England. Der stod i
Bogen : paa et Tog.
Kong Abel blev dræb( al en Barber. Der stod Friser, hvilket læstes
som Frisør.
Griffenfeld blev efter sin Død ført
til Vær Kirke i Jylland. Det opfattedes som hver Kirke. Vedkommende Dreng syetes nok, det var
underligt. at man saarlan kørte rundt
'ned Liget til alle Kirkerne, men
slog sig til Ro med, at det stod der
nu
Det sjette Bud er sikkert blevet
mest misforstaael, hvilket ofte skyl•
des Lærer eller Lærerindes Skyhed
for at komme nærmere ind paa Emne!. En 6-sars Dreng gengav det
saatedes: Du maa ikke lorduive Horn.

fortalte en, at
:ailarn eller Syndefaldet klædte sig
:ser (Blade).
Vers, Salmer og Sange forekomc Crd711.1 flere Ord og Vendinger,
der ligger over de sniaas Horisont.
Eir lifte Pige opfattede Linien _Korn
Maj, dit søde milde", soul: Korn ej,
du sode Mille — det sidste som
Pigenavn, len Pigeskole i Helsingør
brev -Nil Sneglen med Hus paa Ryg
vi! vandre' til : Nu Sneglen nied
Hus, Paryk og Vanter.
I en Pigeskole i Hillerød forekom
en Dag Linien: Der kom en Dag
en Snedker tor fulde Sejl. Ordet
„Snekke" var bleven til Snedker.
For øvrigt kan ogsan voksne og
veludviklede Folk gøre sig skyldig
i slemme sproglige Bommer.
ter.
_Unge Genbyrds Liv i Norden' blev
af nuværende Rektor H. lit en forholdsvis sen Alder opfattet som; noget, der havde med indbyrdes at
gøre. Og Holger Drachmann har
flere Gange Ordet Genbyrdsstrid i
Betydning af gensidig eller indbyrdes Strid — altaaa en kildstændig
Misforstaardie M, hvad Gøribyrd!belyder.

Forums hygiejniske hdl.
—:0:—
At Farver har Indflydelse baade
paa Sind og Legeme, er ikke ukendt
i Videnskaben, luen det er 'Iranske
ikke saa godt kendt blandt Folk i
Almindelighed.
Man har mange Eksempler paa,
at Patienler, som bar lidt af Sygelighed i Hjernen, har haft megen
Gavn af, hvad man med Rette kalder Farvebehandling.
Mari havde engang et Tilfælde
hos er> melankolsk Person, der h aardnakket neglede at tage nogen som
helst Føde og som Følge deraf tæredes hurtig hen.
Han blev indlagt paa et Værelse,
der var malet stærkt karmoisinrødt,
og som havde Møbler af samme
Farve.
Om Natten blev Værelset meget
stærkt oplyst. Under de tre Timer,
denne Behandling fortsattes, blev
Patienten mere livlig stemt, saa at
han til sidst ikke alene blev helt
lystig, men ogsaa spiste med god
Appetit.
Et andet Forsøg blev gjort med
en aldeles rasende, vild og umedgørlig sindssyg. Han blev indsat
paa et blaarnalel Værelse, hvor hån
efter Wisti Tid blev stille og rolig.
Blaaglas-Teorien, der for nogle
Aar siden vakle stor Opsigt, var en
værdifuld Ide.
Der er ikke Tvivl om, at Solens
Straaler, naar de kommer gennem
et blaat Glas, kan besidde underfulde helbredende Egenskaber.
At blaat ligesom enhver anden
Farve har Indvirkning paa Huden
og dens Sygdomme, er en fastslagel
Kendsgerning.
Mange Sygdomme er for en stor
Del under Sindets Kontrol, eftersom
nu delle er saaledes, og eller som
Farverne utvivlsomt har Indflydelse
paa Sindet, lian de enten direkte eller ved Tilbagekastning bringes til
at paavirke og fordrive Sygdom.
Lysbehandlingen paa Fnisens Institut er saa nøje knyttet til Farvebehandling, men Lysstraalernes forskellig Virkning gennem de forskelligt farvede Glas man vist ikke rigtig komme ud til Folks Kundskab,
tor saa vilde Folk for let kunne udnylle Hemmeligheden og spare for
mange Penge ved ikke at skulle behandles i København.
De fleste hat følt ; de trykkende
/ Virkninger af en mørk, taagefuld,
tang Dag eller af et daarligt oplyst
eller mørkt malet Rum.
En Arkilekl har for nylig henledt
Opinærksit udreder' paa det ufordelagtige i at benytle den alengraa

Farve i saa stor Udstrækning i Skolei.ærelser og offentlige Bygninger,
idel han siger, al denne !rykkende,
koido Farve har en daarlig indflydelse pari Sindet.
Hvis de, iler bar med sandard Arbejde al gøre, hiude Kendskab til
Farvernes hygiejniske Værdi, kunde
disse 'mødige Fejltagelser let undgaas.
Slengraal, der indeholder en stor
Del blaal, er en kold, trist Farve.
Blaal besidder i høj Grad den
Egenskab, som i Tekniker kaldes
Kulde, og del meddeler denne Egenskab i større eller mindre Grad til
enhver anden Farve, som det blandes med.
Det er den fjerneste eller mest
tilbageholdne af alle Spellrunisfarvente. Den er ogsaa kølig og trykkende.
Modsætningen til koldt blaat er
orange, der besidder den højeste
Grad af Varme blandl alle de saakaldte varme Farver. Den er livlig,
opniunli ende og oplivende.
Et gultarvet Værelse giver livlige
Følelser i Sindet. Ingen har nogen
Sinde begarret Selvmord, naar han
har været onigiven af saadanne Farver.
Et blaafarvet Værelse sæller dels
Beboere i en tung Sindsstemning;
ingen har nogen Tilbøjelighed til at
være lystig i et snadant Værelse.
Der var engang en gammel Præst,
hvis Prædiken altid havde el Anstrøg
af Mørke, og man forstod ikke Grunder' hertil, før en Dag, man filt Lejlighed til at se hans Studerekammer,
et Værelse, hvor Væggene var malede med koldl rilørkebraal, og hvis
Træværk, Gulvet indbefattet, var en
Efterligning af sort Valnøddetræ.
Der var ogsaa en Gang en ung
Pige, der Tistier lange rnaatte sidde
bøjet over sin Bog, men hun sad i
et Værelse, hvor alt havde et stærkt
gult Anstrøg. Væggene var lysegule,
og Træværket var noget stærkere gulfarvet. Figurer al livlige Farver prydede Væggene, over Lamperne var
der gule Skærme og Kupler. Under
denne opmuntrende Indflydelse af
disse gule Omgivelser kunde hun
aldrig, Arbejdet til Trods, henfalde
til at huse mørke, tillige Tanker.
Det er ikke blot Indbildning, det er
eti Kendsgerning. Lad gaa, al den
unge Pige har været meget let modtagelig for Indtryk, men det er absolut givet, at man kan Ina Farver,
der er rigtigt arrangerede, til at pasvirke selv mindre følsomme Naturer,
Vi taler om Farver som hede,
varme, kølige, kolde, og at Farverne
ligger fjærnt eller nær.
Blaal er en fjern Farve, fordi det
forekommer øjet saaledes, selv naar
det er nær ved.
I sin dybeste, stærkeste Farve er
det saa mørkt, at Øjet har vanskeligt ved at skelne de enkelte Dele.
Gult er nærliggende eller tiltrækkende, fordi det viser sig saadan for
Øjet. Det er den lysrigeste af alle
Farver, hvorfor del ogsaa er meget
let at se eller at synes at ligge nær.
Rødt er hedt, saa vel tilsyneladende som i dets Virkning; det efterligner Ildens Farve.
Gramt er en rolig Farve, behagelig at se paa, hvorfor Naturen ogsan
klæder Jorden i overvejende grønt.
Pall almindelige Hospitalvrerelser
virker kølige gran og grønne Farver
styrkende for en Tid, olen de virker
snart ensformige.
I Sygeværelset i Hjemmene skænker man som oftest Farven utilbørlig ringe Opmærksomhed.
Der findes ikke sjældent Tapetpapir med geomelriske eller indviklede
Figurer, der trætter den syge, der
ikke kan lade være at se paa dem
og udrede dem deri ene efter den
anden Værelset rundt.
1 hvert Hjem burde et Værelse
være særlig indrettet for mulige Tilfælde af j. w,..1u1.41. Naar Værelset
ikke var optaget af syge, kunde

det være rimstereri5e eller ganske
almindeligt Sa, reteise I.rr tir al
Familien.

Invaliderne.
—et —
Et vanskeligt Samfundssporgsmaal.
Hvad kan de lemlæstede
Soldater bestille ?

Rettelse til Artiklen om Vintersædens Afsvampning

Kristelig ilseloreolug

I den i lovrige Uge wheridle Ar

i arlic■ Mer
Mrliket oni _Vintersædens Alsvamp- rimg i ei r shj,
,
tipr desxmrre indsnegel sig den
29. September
- 11i cu.
en Fejl, idet det mider Hvedens Af- I Alle ,
'`ieltrnnurr hærfæs rar,'
svampning staar, al der ved G'erbrusning skal anvendes 75 Gram
Fri ikke t..r Irma
Braasten, opløst i 15 Liter Vand,
til 100 kg. Hvede; der skal i Stedet
for 75 staa 150 Gran].
kan fas rFa,ts id I siv Not ember
En vittig Dansk-Amerikaner Chr.
Fisker Johan Olettn, Tejn.

Pige

Saasnarl Lægens og Hospitalets
Andersen Dam
Ar bejde er endt ured de saarede Soldater, staar man overfor el af de har sendl .Den danske Pioner' en
vanskeligste Samfundsspergsmaal Sang, der efter. hans Mening egner
Krigen direkte har loraarsagel, nem- sig bedre til Nationalsang end _Kong
Christian'. Sangen, gav paa Melig Invalidernes Forsørgelse.
lodien _Danmark dejligst Vang og
De krigsførende Stater kan ikke
Værlge•. Et af Versene lyder saabetale for alle de Ben og Arme og
ledes:
daarlige øjne og Øren, Kampene
Og Bornholm med Klippemure
har kostet ; Krigen er for blodig tit
nidl i øslersø,
at alle de Menneskeliv og Mennedine otte Dages Ure,
skelemurer, der gear i Løbet, kan
aldrig skal ridder;
kækt du ger al I.er i Banke
erstattes med Pensioner. I alle Lande
Krukker med og uden Hanke,
opfattes Statens Pligt derfor ikke
højst af alle Herreretter
som Forsørgelse, men kun som Pligt
dine Sild,' Jeg særret.
til at skaffe Beskæftigelse.
England synes, hvad Invalideforsorgen angaar, at være det af de
krigsførende Lande, som først har
fimet Sagen sat i System med den
—0—
kommende Fredslid for øje.
Søndag d. 24. September.
Ingen Soldat, saaret eller nsaaret,
Skrin. Kl. ti
Ols Kirke Kl. g',11
maa blive uheldigere stillet efter Allinge K. Kl. 2,
Krigen end ban var før Krigen hed (Høstprædiken med Høstoffer paa
det straks, da disse Spørgsmaal beAnret i begge Kirker).
handledes af Lovgivningsmaglen. Orn Efterm. Kl. 2i/, taler Auker Lansen i Olsker i (Belliel) og Kl. 5
Del gælder om at rejse alle disse
I Tejn.
Mennesker, som Staten har Pligter
overfor, til højere Trin i Sambændel. Mandag d. 25. Frelles-Syforeirlirgsmøde i Sandvig Kl, t ily. Frk. I lemFørst sætler Regeringen Invalimingsen fra København taler. Om
derne islaud til al udføre forskelligt
Aftenen Kl. 8 festligt Møde paa
Arbejde efter den enkeltes eget frie
Menighedshjem urer for alle de
unge Frk. Hemmingsen taler.
Valg. Træningen begynder allerede
i Hospitalerne ; det indprærites Invaliderne, at Tiden kræver personlig Duelighed og Smag, Kunst og
søger Plads Id
faglig Dygtighed i langt højere Grad
Iste November,
end legemlige Kræfter, og naar Un- helst i Rø eller Olsker!
dervisningen paa Hospitalet er endt,
Henvend. til Pastor Christiansen,
overgaar Invaliderne straks til forRø.
skellige polytekniske og tekniske
Skoler.
Blandt de Fag, der særlig gives
Undervisning i, kan nævnes: Bogføring, Arkitektarbejde, forskellige
kunstindustrielle Arbejder, Kurveflet- Moderne og omhyggeligt forarbejdet
ning, Skomageri, mekaniske Arbejder, Motorpasning og Kørsel, FotoSatin, Fløjl og Silke
grafering og Elektrikerarbejde. Man- sælges exlra billigt, da Bluserne er
ge hjeinvendle Invalider- tier kastet Prøver af en Rejsekollektion.
sig over Læderarbejde. Af Læderplastik og fine Luksusvarer af Læder blev der før Krigen indført for Messens Ene-Udsalg
4. Mill. Pund Sterling om Aarel, saa
ALLINGE
der er Jo Chance for, at en Del Invalider ken leve af delle Fag.
Ogsaa Landvæsenet vil komme til
el lage sin Del af de invalide Sol- i forskellige Størrelser anbefales.
daler, navnlig arbejdes der paa at
Kakelovasrør
skalle Invaliderne Midler til at an- af surle og galv. Plader, svære og
lægge Hønserier, og man imødeser lettere Kvaliteter, leveres i alle Maal.
den Tid, da England ikke længer
Fløjtekedler
behøver at indføre sit Forbrug af al svært Blik og fortinnet KobberÆg fra andre Lande.
plade efter nuværende Priser billigt
Et er alle Englændelne enige om.
De Mænd, som de kaldte for Helle,
da Fædrelande' var i Fare, skal ikke
bagefter komme til al skæmme Santbindet som fattige Krøblinge.

Gudstjenester og Moder.

Jagten aflyst.
Al jagen og Reidsel med Skydeettaller] er drængi forbudt paa

Hahedamsgaards Jorder i Olsker.'
Jagende /fumle vil blive skud!.

Den jaztberettigede.

Vinterstrømper.
Soile og svære danske Dameetrumper føres i I Kvaliteter .
Spile svære ret•og-vtang strikkede

Skolestrømper.

Messens Udsalg,
Chr. Olsen, Allings.

En Pige
nylig konfirmerer, søges til I. No•
verriber pair

Kjelleregaard i Rutsker,

Al

Jagt og

Færdsel

!ned Skydev..aben lorhyd.e,, 11,u-sv.! pas
pridertv!.;nedes Jorder .
ti•getnrd. Pargeznard.
kær& elgranard, IleR n panel rd•
4/1.win. 11'..Inkulp••• ■■ ,
M. IIR1111.1.11, 11. Lind.
.1olennwirie. 11. Anifvr.f.n.
A. 1191.1vglwen. 11. 11itd.en.
31n111%en, {ger.
A. Jurgen...en, .g.
lIancenwen.
Ucn .Ingther.ltix.rd

En Dreng

Al Færdsel
og Brombærplukning paa den
mig tilhørende syd for Allinge liggende Jordlod Malr.-Nr. 369ak Tved
Grønnedal) forbydes uvedkommende

N. Ridder.

En Karl
kart fan Plads til I ste November hos
P. Holm, Vestre Rosendalegaard.
Rutsker pr. Hasle.

Chr. Olsen,

Petroleumsovne

Harald Pedersen, Allinge.

Fornyelsen er begyndt

Fra Uge til Uge
—0—
Er det smittefarligt
Vi har modtaget følgende :
„Er det sinittefarligt for Børnene,
at en Lærerinde foruden sin Skolegerning er Sygepleierske for en
haardlangreben Tuberkulosepatient.«
— VI lader Spørgsnmalet gaa videre til Sundheds- eller Skolekommissionen.

Idag vies
Allinge Kirke Frk. Rigmor Riis til
Proprietær Sigfred Olsen.
Sangforeningen synger.

Lodsedler 120 ØreIsle id.
J. H. Dam, Allinge.
Ard. Kollektør.

Al Jog og Ordepluldng
er forbudt paa Brogaards Grund
i Olsker.

Patronhylstre
Central Kaliber 12-16.
do.
12-16.
Stift
Fænghætter til Centraltrending
haves pas Lager.

j. J?. Larsen,

Blomsterløg
Prima hollandske Blomsterløg
hjemkomne.

Spiselog
Gule Leg 20 ø. til Forhandl.
25 — i Detail.
Rødløg 15 Ø. til Forhandling
20 — i Detail.

Gartner Kofod.
fiallelyst Flandelsga [merl.

Al Jagt er forbudt
paa

Søndre Kirkebogaard,
Olsker.

Gode Arbejdssokker
25 Øre pr. Par.
Stort Lager.

J. P. Sommer.
Al Jagt,
Nødde- og Blombærplukning paa
!uh' Ejendom forbydes.
M. Schou; Ilainniershas

Til Leje.
og en mindre Lejlighed
i Allinge med indlagt Vand og Gas
kan Idas meget billigt ril Leje ved
Henvendelse til Sparekassen i Allinge.
Ell større

Prøv vor udmærkede

MARGARINE
og

De vil blive tilf red s saavel med Kvalitet som med Pris.
Frisk Tilførsel flere Gange ugentlig,.

& Produktforretning.

Allinge

ULD og KLUDE.

Til indvendig Gerning
u11
!<1 1 s'e N•••‘ ernher.
kofued, .11aileg- aard i

Ell OlikkerislwrIuliq
kan tromme i Lære straks eller senere Iras Rtikkeirslager H. A. Petersen, fl.r(le. Telf. 78. Kost og
Logi kno give,.

•I •

U.

M ER .
Berliner-Koks er kraftige
og prima Brændsel i Magasinovne,

For Herre-Garderoben

Det er en meget vigtig Sag

anbefales:

Granbrædder

Prima blaat Cheviot
Prima sorte og kulørte Solcher
Prima Palent Seler
Prima Manchetskjorter
Prima hvide .t kulørte Skjorter
Prima hvide Kraver, 50-100 ø.
Prima Flipper 50 0.
Prima Manchetter
lialstorklmder i Silke og Ild
Slips. Humbugs, Sløjfer
Krave og ,tilanehethnapper
Paraplyer M. w.

naar der skal lægges nye Gulve
eller Loft i Stuehuse. Vi har endnu Partier af saadanne prima Varer,
som er pløjede og høvlede, færdige
til Lægning straks, og vi sælger lit

!.!tre r

;II fas

fine

meget rimelige Priser.
pCt Rabat pr. kontant.

Ihndelshus,
ccua3CCO:C=CO:CX3COOODD

Ovenanførte Varer er indkøbt inden de sidste store Prisstigninger ,

DeresSfin

Herrellilabiter leveren pult fan Dage.

Ohr. Olsen, Messen, Allinge.

L

faar det pæneste,
bedste og billigste

Nørresundby Gødningskalk paa Lager,

1{ 1111

Nordlandets Handelshus.

P. Sommer,

ll[agasill 110 bords 111134,

4 4.I liP1 (_
.11
■
41*
"
41,.
4I I i4
P - >2 %.4"

c,i
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Linoleumstæpper. 4$

+•
AS
-1•\..._../A
•r'

131

‘‘••

Ekstra gode, gennemmønstrede Liinoleumstæpper findes paa Lager i smukke
Mønstre og i flere Størrelser.

V

\._.r

J. P. Sommer.
.
...
ot
...
Ny*

.

G.4. .••

• ••

••\~:• & Us

••••

Kunstgødning
15 pC1. superfosfat a 13,40, 37 pCt bliprilliNi 3 16,50
til Efteraarsbrug!

er pas Lager og udleveres gerne straks til dem, som har bestilt. Prisen
er Netto kontant og gælder for de bestilte Partier, SOM afhentes i denne
Maarred.
Elleraaret.
Superfosfat er nu udsolgt og der karv ikke fans

Nordlandets Handelshus.

store hollandske
L ØGenPrhimajemkomne
og an-

befales

30 øre pr. Halvkilo.

.1 c13. Itarsell
Vi har de rigtig gode

engelske
pas La ger og sælger disse a 7,75
pr hl pr. Kontant.

liadelsInts
By- og Herredsfuldmaagtig

JOIHIIIIOS hk!, IlaSIfir
trælles pas Randgruset i Allin g e
hver Mandag eller K1. 10 Form. og
Klemensker kro hver Fredag
fra 2-5 Eftm.

103.
Selvdøde Heste og Kreaturer Irerhes til højeste Priser.

Konrad Nielsen, Østervang,
Olslcer. Telt. 103 Allinge.

forbydes pas

Tricotage
Stort Lager
af

Trøjer, Benklæder og Strømper i Uld og
Bomuld til Damer, Herrer og Børn anbefaler

J. P. Sommer,
Magasin du Nords Udsalg i

i Byen - Vi iiirasifer

Vi anbefaler
vort velassorterede Lager af

Isenkram, Glas, Porcellæn og Fajance
til billigste Priser.

~lliuge Kolonial og

Proiltildlombruig,

=1:1= c•O•c..]

Prima Bretagne Saarug
er pas Lager.

Prima Petkus Saarug
ventes de allerførste Dage. Bestillin ger modta ges, Sælges kim pr. kontant.

Nordlandets Handelshus.

Allinge.

cricrocrii-rermico=oocizcino

N
.

her

Nordlandets Handelshus.

rinalionstoj
hos

(Rimeli gvis faar vi endnu en Ladning i Efleraarel).
Vi raader Forbru gere heraf til at gøre Bestillin g, thi det er ig altid
vanskeligt og besværligt at skaffe Kalk rettidigt til Foraltret.

Pris a 360 øre pr. Hektotiger frit tilkørt
til Vinteren.

Stenbækken pr. Tejn.

Jagten aflyses
pas Ri segaar d s Grund i Olsker.

Den Jagtberettigede.

Carlsberg
Nordens største

Bryggeri

Prima Dampkul
anbefales til billigste Dagspris fra

Allinge Kolonial- & Produktforretning.

Hvidevarer

Vore anerkendte gode Kvaliteter i

•

cDowlas, Aledium, ,Demity, 117coistlærred m.

m.

er nu atter paa Lager og sælges til lavest mulige Priser.

Nordlandets Handelshus.

llorllhoillis

& indium

Afdeling i Allinge
Kontortid : 10-12 og 2-4.
Modtager Indskud paa atm. Sparekassevilkaar til en Rente
af 4 pCt. p. a., paa Folio hl 2 pCI. p a.

Engelske prima Dampkul
til Damptærskeværkerne.
Vi beder dem, soul har bestilt, om at anieure, salt snart d er er
Lejlighed dertil. Vi har endnu ca. 120 Hektoliter at disse Kul, som sælges a 7 Kr. hl pr. Kontant.

Nordlandets Handelshus

Konfirmationsklædninger
er paa Lager i alle Størrelser til rimelige
Priser.

Patronhylstre,
Kaliber 12 og 16 samt Jagtkrudt og alle Numre Hagl og 6 min SalonPatroner med Kugle er pahr Lager og anbefales til billigste Priser.

jfolon

pporIal? tfoppetri

SKIND-HANDSKER med Garanti
billigst i

Nordlandets Handelshus.

Pilsner
Lager
Porter %,/,

//M
Største Salg i Danmark
• Største Export •

Kraver, Flipper, Manchetter, Slips,
Sport- og Matroshuer.
Underbeklædning 'af enhver Art.
Altid de billigste Priser.

2Corblanets Nnbelst?us

Hvidevarer.
Mit ,inre

Lager af Magasin du Nords bekendte gode
Fabrikata af

DOWLAS, enkelt og dobbelt Bredde.
MEDIUM.
Bleget og ubleget STOLT.
TWILL, BOMMESI,
DYNESATIN, BOLSTER, NANKIN.
FORKUEDET0j etc.
Anbefales til yderst billige Priser.

J. P. Sommer, Allinge.

111".~81•41.6~~~~~11401.1111.1~5.
rullecillefines.ker holder nie3et of

• en Kop ekstragod Kaffel
og særlig nu i Høsttiden har det stor Betydning, at Kaffen er riglig god
og velsmagende. Vi har en ekstra Kvalitet, som sælges a 140 øre 1/, kg.
Vi har en aldeles extra Kvalitet ratlKaffe,
som sælges a 120 øre pr. Halvkilo.
Alle Ordrer expederes hurtig som Postpakke, Banenirerkepakke
eller pr. Bud heri Byen, — Ring til Nr. 7 eller 109.

Nordlandets Handelshus.

Til Stegning og Bagning
anbefales vort ekstragode Plantefedt.

Allinge Kolonial- & Produktforretning
" -~ G' g • >
1- 1

Kjoletøjer.
Hvide og sorte Kjoleløjer, særlig egnede for Konfirmationen
anbefales til smag Priser.

NFEC:TION.
Nyt stort Lager af

Spadseredragter,
Frakker,
Ulstre,
Jaketter
i sort, marine og kulørt.

Prima Stof. - Elegant Snit. - Smaa Priser.

33LU:SELIV,,
Mit store Lager af Bluseliv

Uld, Silke, Cre'pe de Chine,Veyella, Flonel
anbefales til billige Priser.

J. P. Sommer,
Magasin dn Nords Udsalg, Allinge.

.ikinefrprd.
Havet smiler.
Skibet iler
stadig frellind over Søen
mod sit fjærne, gyldne Maal.
Skaren tier mellem Bølgens Melodier
høres kim en dæmpet Raslen
af det kolde, haarde Staal.
Skibet gynger.
Havfni synger
mens hun slynger Slør omkring sig,
hvor hun glider paa sin Vej,
og hun dølger
dybt i Havels Bølger
sine marmorhvide Lemmer
i en vild, vellystig Leg.
Frem vi iler.
Himlen smiler :
i en strømmende Kaskade
risler Solens Straaler ned,
Iler — smiler. . . .
Fred paa Havet hviler
medens frem vi stævner,
hviler om vor Snakke Søens Fred.

—t.

Paa Grund af Pladsmangel
sælges.' Løbet af 14 Dage

cirka 20 Klædninger
til betydelig

nedsatte

Priser.

Nordlandet~ Ilandels-hus.
Allinge

Ur- og Guldsmedeforretning
F€5

Nyt stort Udvalg hjemkommen passende til
tg' 331
-1..1.‹.3.a. - ist,- c 7- eac-

NB. Navn isættes gratis i Løbet af il, Time.

In.

nt.

Telefon 93,

A. M. Lindberg.

Bretagne og Petkus Saarug
er paa Lager og anbefales fra

Allinge Kolonial- og Produktforretning.

Brødrene Anker
—o—
Jeg sidder alene paa Bænkeu her;
der drysser Blad paa Blad.
Hendes Billed' jeg for mig ser del gør mig sea vemodig glad.
To Gange har Træerne skiftet Drag]
— endnu er jeg lige langt.
Snart kommer Vinter i hviden Pragt
og snar Glemselens Sne over mangt
Dog dækker den end mit Ydre Ill,
det ulmer dog dybt I unit Bryst.
Et Blik af hende, det blusser som lid,
men det vækker ej Livsmod, ej Lyst.
For hvad er vel Livet og Lykken,
vor Hang
efter Ærens Laurbær at naa ?
Selv vor dybeste,, helligste KØrlighedstrang
er en Naturdrift, hvorunder vi stag.

---Jernstøberi & Maskinfabrik
Va ndanegle, Centrifugalpumper til Tømning al Tørvemoser og
Mergelgrave. Hesteriver, SelvbIndere, SIaa- og Mejemaskiner.
Reparationer al Høstmaskiner
r

Til Hjemmebagning anbefales!
Ekstra dansk Rugsigtemel al det allerbedste.
Bagerl-Flormel, som giver stort og smukt Brød.
Vi har store Oplag og sælger billigt bande i store og 31118i1 Kvanta.

Nordlandets Handelshus.

Prima Koks og Smaakul
anbefales til billigste Dagspris fra

Allinge Kolonial- Produktforretning.

Hvad er vor lovpriste Civilisation,
Respekten for mit og dit?
Det politiske Kævl I enhver Nalion
viser Diplomatiets Fallit.

Kaffe, The,
Chokolade og Cacao samt alle

Bryder der Hul paa Bylden en Dag,
hvad er Dyd og Moral da vel værd?
Frihed og Lighed blir tomt Bedrag,
og Ret afgør Magten med Sværd.

i fineste og bedste Kvaliteter og til billigste Priser
anbefales fra

Kolonialvarer

Mliogo 1(01011101 & Produklloffellliq.

Toget afgaar
Søgnedage:
Itweit■ e—Mandvig

Fra Rønne
Nyker
Klemensker
Rø
Tein
Allinge
Til Sandvig

910 300 900
92a 350 gis
931 407 985
1053 435 953
1013 4" 1008
10" 4" 1019
10" 500 10"

Sandolg—Henne.

Drivremme, Remsamlere &fiellmigedt
samt bedste Sorter

Motor-, Maskin- og Cylinderolie
anbefales til billigste Priser fra

Allinge Kolonial- og Produktforretning.

Uldvarer.
Alle Slags Trikotage og Uldvarer er paa Lager
i stort Udvalg.
3-, 4- og 5-traadet Uldgarn i mange Kvaliteter .

Uld og strikkede Uldklude

Fra Sandvig
Allinge
Tein
Rø
Klemensker
Nyker
Til Rønne

700
7"
7"
784
7"
800
895

1200
12"
12"
12"
12"
110
130

6"
6"
700
711
734
750
810

Søn- og Helligdage.
Illenns—Handyk.

Fra Rønne
Nyker
Klemensker
Rø
Tein
Allinge
Sandvig

90. t 2w 810
gra los 811
9,, 154 8,,
Sao lao 911
1001 1 14 951
1014 201 911
10,0 2to 905

Sandvig—Hanne.

Fra Sandvig
Allinge
Tein
Rø
Klemensker
Nyker
Til Rønne

845 1211 6a
851 I 2a 65,
9sa 1251 75a
911 157 7111
911 118 7111
945 133 750
1005 155 810

lages i Bytte til ekstra bøje Priser.

ItorOlanlets ianaelshus.

Lager af Papir og Poser
til Fabrikkernes Priser.

Allinge Bogtrykkeri.
Trykning af Firma billigst.

Gødningskalk
hjemkommer til Efteraaret. — Bestillinger modtages
gerne hos

cHllinge JColoniul

cf )roduktforretninsi-

Sengeudstyr.
Bolster, Nankin og Dunlærred
i

gode, garanterede Varer.

Damprensede Fjer og Dun
Dyner syes og fyldes gratis.

til forskellige Priser

21.orbianbcts fmibdsbus

