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Didgl•et af et loterelownbduit,
Anwerirfthnvettelo: Otto
Forretiling.forer Dtparektion.e1). Ridder
Trykt I Allinge nogle, kkeri.
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„Nord-Bornholms Ugeblad"
trykkes I et Antal af mindst 1600 Exempl.
og forsendes gennem PostrffSenel 1 Allings.
Sandvig, Olsker, Rutsker, Re og Klemensker.

„Nord-Bornholms Ugeblad"
har den stoisk Udbredelse I Norder Hen ed
bliver læst i ethvert 11fem og egner sig der
for bedst Ill Avertering.

„Nord-Bornholms Ugeblad"
optager gerne Bekendigierelser qf enhver Art
saasom 1(ob, Salg, Foreningsmeddelelser,
Efter, eller A1 lysninger, Auktioner etc.

„Nord-Bornholms Ugeblad"
udgaar hver Fredag, kan bestilles paa alle
Postkontorer samt paa Bladets Kontor og
kaster 1 Kr. halynarlig•

.lapske Jorders Froglharlied.
Af Overlærer Jo h s. Jensen, Næseaard.
—o. At danske Landmænd skal indskrænke Kvæg- og Svinebesælningen, er i sig selv en alvorlig Sag
g velegnet til at vække Bekymring
mangt et Landmandssind.
• Man kan ængtes for, al dansk
Husdyrbrug og Avl skal lide et
Knæk for længere Tid.
Er vi imidlertid opmærksomme
paa denne Fare og derved gør alt
for at undgaa den, da er del sikkert
af tilsvarende Vigtighed at være paa
Vagt overfor en Nedgang i Markbrugets Ydeevne —Jordernes Gødningsk rafl. ..
lugen er i Tvivl. om, at det hovedsagelig er Husdyrbrugets Størrelse
med det store kraftfoderindlwb og
store Omsætning i Staldene og dermed følgende værdilulde Staldgødning, der har bragt danske Jorder
frem til den' Gødningskrall og den
Ydelse, som nu præsteres.
... Besætningsreduktionen vil vi antagelig kunne taate, naar de værdifuldeste Dyr stadig holdes tilbage
for Avl og Pruduktion, men en Nedgang i selve vor Jords Omsætningsevne skulde meget gerne undgaas,
thi det kunde let blive skæbnesvangert for Landbrugets liaardIspændte
økonomi.

Yderligere vanskeligt bliver hele
Gedningsspørgsmaalet derved, at
det stadig bliver vanskeligere at
skaffe Handelsgødninger frem til
Supplering af forhaandenværende
Nalurgødnir.g, og størst Besvær vil
del sagtens volde al skalfe den fornødne Mængde Kvælstof til en
'slor Stofproduktion.
Er det i del hele laget ni iijigt at faa Landbrugets Kvæl•stoføkonomi til at hvile i sig
selv?
..,
Jeg skal ikke svare hverken Ja
eller Nej paa Spargstriaalet, men el
er sikkert ; det vil kræve den yder' ste Anspændelse al - skalle Jorden
tilstrækkelig Kvælstofgødning i Tiden, der kommer.
Allerede for 15 —20 Aar siden
i 'bøde dette Spørgsniani til de mest
I' yndede Emner blandt Lairilligigsskribenter og Foredragsholdere, Spørgsr maalet ore .Kvælstol-Ligevægten i
aturen', men med Skarn at melde

er vi I Praksis ikke nand ret vidt
Retning af Kvælstoftrangens billigste Afhjælpning.
Lad os se lidt nærmere pas enkelte ni de Forhold, Som i saa Henseende kunde hjælpe os el Skridt
fremad

komme Landbruget til Gode.

vore Mosejorder er der nite
indtil 3 pCI.. Kvælstof, og der er
endnu alt for mange Steder, hvor
dette ligger som en død Kapital.
Mange vil maaske sige, al med de
nuværende Arbeidsleinninger er Tiden ikke til at begynde paa større
1. Staldgødningens og Ajlens
Kulturarbejder, Men det kunde jo
fuldstændige Udnyttelse.
gerne være, at netop i den kommende
Vi opererer her i Landet med
Tid vil vi faa meget haardl Brug
uhyre Mængder af Plantenæring fra
for Mosernes 1Kvælstofbeholdninger
Mødding og Ajlebeholder — men
og derfor man søge al drage dem
almindeligvis, uden al Beregning.
frem, og i hvert Fald er der sikkert
Alle hør gøre sig klart, hvilken
adskillige Steder gamle Enge og
Værdi, vi der mader nver. Alle
Krerjord, som det var rigtigst at
Møddingsteder og Ajlebeholdere bør
sætte Ploven i allerede I indeværende
bringes f Orden, og Kvælstoftattet
Efternar.
kan nedbringes til det mindst muHvor der randes over Torvelige. Alt for megen Gødning køres
s r ø e I s e, vil denne udgøre et
rid og spredes pas Marken ved Jumeget kærkomment Plus til vore
letid og lider i Vinterens Løb store
Staldgødning-Beholdninger, thi IndTab. Hvad der samles af Gødning
blandet heri vil Tørvejorder) komme
i Vintererliden, hør anvendes saa i
Gærfog og dens Kvælstof delvis
nær ved Fornaret som muligt, al
blive tilgængeligt For kommende
den kan blande's med Jorden ved Aars Afgrøde.
den umiddelbart efterfølgende BearVi har i adskillige Aar her i Daltbejdning. Ajlen bør før Anvendelmark [ned en vis Stolthed noteret
sen undersøges ved VæRtlykiebestemos den stigende Indførsel al Chili.
melser, for at man kali have Begreb salpeter etb., men negles kan det
om dens Værdi, og anvende den i
jo ikke, at der er noget ejendommeMængdeforhold dereiter. Vi bør ikke ligt i den Tanke, al vi sejler enorme
ødsle med PlantenæringSstofferne,
Mængder af Kvælstof fra Sydamerika
5.aaledes som del altfor ofte finder
og hertil samtidig med, at vi her
Sled.
hjemme baade i Jord og Luft besid2. Dyrkning af Bælgplanler
der betydelige Rigdomme af tilsvakunde sikkert blive mere alminde- rende Vare.
Kart det i Fremtiden lylckes genlig, og herunder skal først peges
paa Betydningen af en god Bælg- item norske og maliske islandske
plantebestand i vore Udlægsmarker. Vandfald al udvinde os KvælstofgødAlt tor ofte er Græsserne ganMre ningen fra Lutten lil en overkommeeneraadende i denne Del af vore lig Pris — ja, sari er dette udmærMarker. Er KløverÅ usikker, her ker —, men som Tiderne er, .uran
man drage Nytte af Planter som vi lyde deri Parole, at ikke el enekællin gelaud og Luzerne, ste Kilo hjemmeproduceret Kvælstof
og paa magre Jorder vil G til R ti ild-, slipper os af Hænderne, førend det
bælg kunne blive en fortrinlig er taget ) Proptiktionens Tjeneste.
Kvælsloisainler. Hven] har ikke erfaret denne fornøjelige Realitet, al
efter en vellykket Udlægsmark nied
rigelig Bælgplantebestand faer man
ofte deri sikreste og bedste Kornfor 200 Aar siden.
ni ark.
Ill.
Dyrkning af Bælgsæd (d. e.
Nykirke (Alle Helgens Kirke)
til Modenhed) er ingenlunde i Kurs,
i Nyker Sogn ligger ikke som de
og del er (orstaaeligt, al man paa
fleste andre Kirker pari et Højdedrag,
vore bedste Jorder (Ler- og Muldtuen nede i et Dalstrøg. "Den er
jord), hvor Foldudbyltet ligger højt,
af de Ilre Rundlcirker den, der lager
ikke kan finde Fordel ved Ærtesig uanseligst ud, da den Enrim har
dy rknin g f. Eks., men jeg vil
2 Stokværk. Man rumler i Almindog tro, at malt paa lettere Jorder
delighed at Nykirke er den ældste
vil finde god Mening i at indføre
af Rundkirkerne,• da Byggemanden
denne Kultur i Sædskiftet.
er mere enkelt og primitiv. Midter'I samme Forbindelse er der Grund
pillen er meget svær (ca. 3 in), og
til al mindesLupfhdyrIcningeu.
der er kun godt 4 in Højde under
Denne nøjsomme Plante, som paa
Hvælvingen og mindre Plads end i
de allertelteste Jorder kan producere
Olskirke, da Midterpillen lager saa
betydelige Mængder af kvælstatrig
niegen Plads op.
Pindemasse, og den Dag niaa komme
De 5 store Vinduer, der senere
da vi Ikke alene bruger Lupinen
er anbragt (det ene istedelfor den
som Grengødning, men ogsaa
opr. nordre Dør) for at skatte mere
Freingangsmaader til BehniulDagslys ind I Ksrlcen, ødelægger det
ling af Lupinen til Opfordring. Maaoprindelige Helhedsindtryk.
ske vil vi efter tysk Mønster knurre
Rester af Kalkmalerier . er ogsaa
komme ind paa en Gennenidanipher fremdraget og delvis restaureret.
nin g aill.upinfoderet og derved yderEl bredt Baand inddelt i spidsbuede
ligere skalle os el Plus til LandbriiFelter dækker Hvælvingen lige over
gejls Kvreistofforsyning.
Midtpillen og fremstiller Scener af
Kristus Lidelseshistorie pan en med
3. Mosejordernes Kvælstof bar

Vore Kirkebygninger

Stjerner forsynet Baggrund. Ogsan
paa Ydermurens indvendige Side
ses lignende Billeder foruden del
bekendte blødende Lane med Flaget.
Kalkmalerierne cre naivt udførte
og synes at stamme fra en senere
Periode. Over Korbrien ses derimod
en meget smuk sirlig malet Ornernentbordt og ovenover en Kristusskikkelse. Indvielseskorset linden
pas den nordøstlige Kirkemur, og
man finder Brudstykker af Ornamenter i Renaisancestil, Englehoveder og slyngede Harmet og Blomster
i grus Farve fra Begyndelsen af del
17. And]. Kirken er altsag mindst
tre Gange I forskellige Perioder Ira
13,-17. Aerh, blevet forsynet med
Vægprydelser.
Del blylækkede Kor mod øst er
firkantet og senere lilbygget. Her
findes ogsaa enkelte Vægprydelser
rag Trappeopgangen til øverste Stokværk. Den er meget snæver og vanskelig at passere. Heroppe findes
de sædvanlige Skydehuller og den
svære Midterpille, I hvilken 5 dybe
Huller lader formode, at:Kirken har
haft en Overbygning a! Træ. , Der
sidder endnu Rester af svært Egetømmer i Hullerne og en Stentrappe
synes at hae ført op til et tredje
Stokværk.
En lille Aabning i Muren mod
Øst fører ind tit et lille Rum ovenover Korhvælvingen. Man ser her,
at Hvælvingen er bygget af Hade,
kantstillede Stenfliser, og al det ombyggede Kor ikke er opført nøjagtigt lian samme Sted som det oprindelige, da Aabningen i Kirkemuren sidder skævt for Kortaget.
Thure skriver: Paa denne Kirkes
Altere, Prædikestol og Font findes
I n te de sædvanlige Ornamenter —,
Kalken paa Alteret er mærkværdig ved sin Alder. Paa dels Fod
lindes et lille af Sølv forgyldt Krusifiks, som er tættet fast paa Foden,
derunder staar et Hjerte og derpaa
en Figur, der formodentlig skal
være de Koefoeders Vanben. Paa
venstre Side af Krusifikset læses [ned
afbrudte Munkebogstaver latinske
Inskriptioner, ni hvilke man skilter,
al Kirken var indviet alle Helgene,
skønt andre mene, at den har haft
en særlig 1-helgen, hvis Hovedfigur
endnu ses al staa paa Taget over
Koret, bærende en Hat af Bly paa
Hovedet.
Part Mandfolks Pulpituret i Kirken
ses Kristi hele Lidelseshistorie afmalet, og mur Kvinde-Pulpituret en
Pilgrims Vandring til Guds Rige,
em blemntisk fremstillet, og under
liver Forestilling findes el kort Sentens i Vers forfattet.
Den emblematiske Maling pan
Kvinde-Pulpituret beslaar af følgende
6 Sind-Billeder med Inskription:
I. Kristus løser en lung Byrde
a! et bøjet Menneskes Ryg. Derved
staar en Lysestage med I.ys, son]
tændes af et Lys fra Hinden. Bagved hælder et knælende Menneske
sig til Frelseren :
(../terrcii Tema Vira audienser
:Milo Stilren' lufts al
Ild far, børe Hl (ØLID fin urnen,
Fa Sam biuge til Itu *rar.

2. En med Skjold og Sværd bevæbnet Krigsmand beskyder; af Satans Pile. 1 Skjoldet staar 1. H. S.
(Jesus Herrens Søn). Midt for ses
et aabent Telt, hvori ligger et sovende Menneske. Forne Teltet :drg
Jesus Vagt. Bagved ledes el Menneske af tvende Engle:
?trio mening Im,D eatint4 (Ilte,
Cros Dia røger brut eg nar,
Zar, ilet ha boa 141111 fane Side,

Vebeb

frem el ffiegle ,(ter.

3. En Kvinde i stadselige Klæder med tvende udstafferede Pigebørn, Ovenover ses den Helligaand
omgivet al Skyer og en Skare Helgene, Bagved er en Marvt naglet
til el Kors, hvorpna er !æstet el øje,
el øre og el Hjerte. Derved slåer
Jesus i en Have :
Tu arme etrrhena lEtarn beter
alba, blind fem affilier
Illa Itintint 'niti, lala *.l.reltrre
Tog mis ar bielbr liger,

4. El Hjerte og en Pengepose
mellem en Engel og Djævelen. Derved foreslilles Jesus !rom el Vintræ
i hvis Grene ses Mennesker skyde
Grene og Frugter fra sig, hvoraf en
nedfalden trædes af Djævelen. Bag.
ved ses Frelseren drage Klæderne
al et halynegent Menneske:
'hithuk V.111=11.11. ?urinler Drager,
'ramt bar eg bier ?Jef i 111111,
unin niti frieriet tom Da maner
Te ler rm fra Ziotb gager nb.

5. Nogle andægtige Tilskuere,
som omfavnes af Engle. Derved
ses Frelseren paa en Prædikestol,
hvorunder staar en Hund og en So.
Bagved ses Djævelen i en afskyelig
Slanges Lignelse blandt nogle udpyntede Mennesker •_
Zele aleina treer for,
Ihibeet Der glat) «nemmer,
?out (milt øg 2ons gier
114aDrel os pragtlp brummer.

6. En paa Sengen liggende bodfærdig døende Synder. Ved Sengen
sidder en Præst, omkring stem Engle.
Derved ses en .Stige, hvorfra Engle
opstige fif Himlen. Bagved ses en
rig og ugudelig paa en stadselig
Seng. Derover en Lysekrone og
underneden Helvedes aabne Svælg.
Desuden en Ligkiste, Døden med
sin Le og Djævelen.
4.1rS Toben ;tromme laer
Per fra til Pitnittit;
Te tube Tiraden teer
Web Etg til Iljeleebt.

Paa den ene Ende af Pulpituret
staar vor allernaadigste Konge Frederik den Femte og hans Dronning
Louises Navnetræk med Krone over.
Bagved staar foroven følgende:
(tab løbe ;Wfun
Tin 'bona [merl (gate rart,
Trr bib ebgaggen er,
Trt Deflig telt at børe,
tie toet' Biet og Bina
Tet anrette laa betragte,
Te milte fesser tinro
isen P11.9rrenD tlaD at agte.
Zita. Per di anrunefre,

ta satan ble smalter,
Ten Bielv,-;Srtittre,
'illeg gzentiena Vatr en Valtrr
eneli flittig bang og
?Il bu fonb url beltrIbe
fut» lIntarlombigbeft,
en lotbetag

Nederst læses rinar Pulpituret er
bygl :
altt og
To ..?.etten

ihrgelitte

Velin efter (fertilt 'tag filar talte øø

lob ifritit,
par girfeue 3gbfeintt tier, ler eatabt:.
(finuret
tort emme«, lem far i 2.torlene bien
Witt.
'e31ob
ilt WeritberbLi t4brb
Ztlitatututault nar iibriterert,
Trg BiflicSealte bo, Mal el irer Lyerflett

Seerne,
'bor stuarinautiant bør al De grafere

til> eg slet,
Tet ?histolog» tfenlob al Vr. arne
bleu forret.
JI',V1'1.,;g1.:1i5P Da arreinintret
tids

farte'

Zain ›firtire* tlaiine,Zroet, an lrorienal
firti urherte,
. Ci112,2t,' :Tønning tier Dr
iiiitling 'Miner Irør,
Tær fem Ira (tiinelanD til Tait.eularl
at line.
Ikritair '„elia ViithbaPe Da nar Mide
Ditierrte,
billi:'2. £TD i 51:-Jtcr ::,-'øgte. Det: 7.1i0
Wr st'Irrilflolt kerte.
Mirle.:2ainie
-a en (1.4T1Wis11 tliibe sar Ilin,
':.,:enii,
'_Tuer .,ettier tlirtellirrn Ser an I
Imam tene.
Ved Trappen læses disse Rim:
Duer inm paner nilr
Jae ..:treir,
;emme aura Din ZieleVell.
Tree paa alle Din: Stele
Vimrer iteDie Tienden.
Vil Du OnUlt trim nenanuare.
leet' pin ',It.9rna litier Din,
Vil Du en Dit Viv faranbre
ilnu alit £111titall, Vift en Zulg.
/mur nitrit+) NI trhl horer
Vna Din ;tibi SlicrliglirD,
Venen dm til CiDet forer,
tSr I Danurin Din trema.

1....
'.
'.:

r,,
'

Til Din limtun rir Dit tienDe
7ror flt Vara eg firre aer,
Skil ban Tarmene. Tan bartienaer
;æra in blive ?luftet herr,
'Mane au eller ruiner tilbane,
44icni e», finati Du »arie lier,
(Filren Zatban fimet ell tape
firnet, Mani Det Din nar Iler.
Ter bur ettg finDea VarlDe,
Ser liDer pine:, Zirtileite,
Ter Ottar ruter en taaca %litra 9lanDr,
liver er iticl etc° nn :Ilte.
Ria den Side af Mændenes Pulpitur, sort vender imod Prædikeskaler], findes 6 malede Felter.
I. Jesu Kamp og Sved i GelliseMane :
*serien! e alrum), lindr ...kgrillit
.
mølle ;lirk,
zinia,iitter arme .firl, i Samaru for
Dln %litra,
';klin om len Snadde tlka, Dia Enten
Dig Sit kar;
_rar ZuirD berimetig Mio .blerreir
langt og tiara.
2. Jesus forraades af Judas og
langes :
;rorracer .Airalia well Den knibe
ZNODer..Z,
,tare
?rar Zifilinn mundtkil for amre
13tar ite=atnaa,
{)tier ;finit /min Metha', flaner,
nj Mani fin uh: !pare
?vor ar larimage bavn, ineD Cd),
•
mel WanD an lona,.
3. Jesus i Kaiphas Sal :
fint van, »udi' limiterer fra
)lct on diel fin venner,
£n »lam aben Zen fortie:amer
ailibielln;
fratant 2nare Sc ueluininen neurenber
en ligner 'Tienden i Vatiart,
_'fil urt Zirlo.
5. Jesus føres fangen for Pilatus
Domstol :
?fin ni lian ()Oralt %tie, fane Uftlatri
bram ni Tage,
%Indrim joner Irreal( Dee aulle
VrirtterMot,
'rour en 1/tiabirbere De ZWinin nand
indium.,
rn vil al tieren etb Bal tære
ViDue nor,
5. Jesus hudstryges.
Ilderen anbeabar urrem. Alefiro bar
!tilgang,
:Min hams (sultent ham Ilauarier
forels guf;
Tan i fin Tæm nejane lamt ¥reeire.-11 larm'
tg i ::::tritta-4intrnted VM nav ,-,Wfunt
hen In ZIral.

6. Jesus IcorsIæsles paa Golgala
Tel Der far ;.»senelit Z.-14111 Ser ;Altilte
bleli (iiiiiftrogen,
• tnt Toner-firtur baugt QSMD titiDD
1111gtrigheD,
- ierereD tara Radere Træ Der
trannte nogen
.• all 2uot, Dog line _trit til ruin
Zaligaca.

Bisp-E.mbed forestod med lige
Magt og Rang.
Lands-Pro, sic-Embede Hr. Jens
Hachhave lørle,
Al Hr. P. i lir, abort er k.11(1
orde! Ilørre,
Vbe fore-dart ...ara !øl
sit Degne.Einbed,
Thor Hansen Kirke-Værg rar
og paa samme Sted,
Er 'dette Pulpitur trdr,i,,:A 0!;
pj:irt større.
Del over Hundred Aar der Ira-de
stilaet Isre,
'
Da af Patronerne dets Sitioning
v ar earlitykl,
Det gamle blev nedbrudt, r el nye
igen opbyg).
Endda var Commandara med
Reiromee og Ære
Hr. Jørgen Kruse, soul sit Sværd
forstod at bære,
Og Jørgen Christian de Urne
Amtmand var,
Der riden Hylderie en snild
Mands Rygle bar.
Ved Trappen til Mændenes Pulpitur læses:
Enhver, som stiger op paa delte
Pulpitur,
Vend Sind og Tanker bort
fra andre Ting til Gud,
Med Troens Øjne skue din Sjæleie,.
elsertd
Frn
ind
og
Søg barn din Lives-Tid al følge
Ærbødig stille Agt paa'Ordets
Tjenere,
Der gear i Herrens Navn at vise
Livets Vej ;
Thi græder for din Synd
din' Sjæle-Sur gere,
Tro det, o Syndere, dig Gavn
tilfører ej
Imens du Ordet har, agt neje
dine Tanker,
At holde dem tit Bøn og til
Aarvaagcnhed;
Thi flager de omkring og nidl
Sindet vanleer,
Faar du alene Lyst til idel
D:ledighed.
En skiden Bande faer den, Jesu
Naade savner.
1 al sin Kildring Lyst og syndig
Tidsfordriv,
Der Kjødet fryder vel, merl Sjælen
intet gavner.
Hvo vel vil fare East, ved Jesu
ire bhv.
Naar du Guds sande Ord,
o Syndere, foragter,
Forlader dig igen den hulde
Ven,
Med Gjerrighed, Vellyst o
Sg
Eelei
Slollied efterlragler
At !ae i sine Kløer, dig stedse
Djævelen.
Men de, som Jesu Ord karl elske,
Glid vil tage
Der, hvor for Uro dem skal gives
Ro og Fred
Der, hvor ej Synder' mer da
Sjælene kan nage,
Der, hvor Gud glæder dem
uræd evig Salighed.
Pas Kirkevæggen hænger ell Tavle
ined Fortegnelse over Kirkens Præster fra Luiliers Tid,
Nedenunder
læses :
Med Meje Præsters Navn Iler læses,
har jeg søget,
der ler mig været har i Nycker
Menighed.
Mia Eftermand gør vel al se det
Tal lorøget
For Efterkommere paa dette
Brev og Sled.

Bag paa Pulpituret læses :
CAD ineD 4l9rbObinlITD
(+Mars VrD uran her min herre,
tilbarerne i arca
Prædikestolen er oven paa Korell firmaer+ Ina num foret.
nischen og forsynet nied et al nuVil Du eir tragte Dig,
værende Sognepræst, Hr. Bernholt,
Teer Da forarger nubre,
foræret Timeglas, og paa en lille
VeD Dit lam Drtfeclin
.a
" taarlinkeD ter omram,
Tavle staer følgende:
alt, Cern en gin,
Glasset rinder, Tiden minder,
Til turne alleriarite,
stedse vi bortfare skar.
Mia Ilt fin TitbotorDriu,
eoncr Den _,riflen.
Hjælp os milde Jesu tilde,
Til et' t Zemacten,
Vej fra denne Jammerdal.
`mor ramlers «hiat?, hitrift -"irere
9110 Dere» Cleictien
Her - findes 3 Faner ophærigl, min
',1tra FtiDitab hin til vare
den ene læses:
til niti fint og lire,
„Her under hviler Hans Kgl. Maj.
(ror14115
kis tilt @ledt rare,
til Danmark og Norge, Velheslalter
Dig til 2.alinnei)
Capilaine ved FierdelNational [Man'la Eiset* Ven- [titulere.
Nederst pas Pulpituret læses føl- terre Compagnie til Fods, Velædle
og Mandhafte Morten Mogensen,
' e,eride Rim ;
Nykel til Syndergaard, fød 1651,
Det Jubelnar Gud gav Kong
forestill Capilaine 1709, Salig i HerFREDERICH den Femte
ren døde 1725 i sir] Alders 74. Aar.
Ved Dronning LOUISE, og
Gud unde elc."
Rigerne bestemte
Ln Kronprins CHRISTIAN
Paa den anden Fane læses:
al ædle Kongepar,
„Her under hviler Hans Kgl. Maj.
fr Da Kongens første Søn al Gud
til Danmark og Norge, bestaltet
hjerukalden var, Leulenant til Hæst, Edle Salig Chri1' I ir. Comadt Reventlau Shhanitsten Mortensen Nyker Int Kyndegd.
arandsenibed rente, tient ved Cavalleriet Iler pari LanIll Sjællands Bispeslol Hr. Hersleb det, før gemeem Under- og Overend da Irørte Oflicier i 36 Aar, lod her i Sognet
1675, døde 1729 i sin Alders 54de
Og Ludvig Harboe, som begge
paa en Gang Aar. Gud give etc."

Paa den tredie læses -.
,ane hBnrgk, Maleiht 2U Miremark, Norwegem Woh!ltestalter
ritter die riariesoir
mil Hammershus elider aut Bomholm, der hille tilid MAnfiahe Ernst
Callizter isl ard Sernein Elir ell-13rue
sant' hird Scelig enige-cid:Iler' den
8. Matly 1678 und rubel affiler tinler."
Nordvest for Kirken filarKlokkeraarnet, oprørt af Kampesten og
Bindingsværk.
Paa den ældste Klokke slam.:
_Denne Klokke er bekostet af Sallemp Tiendes Overløb og Sognets
Till eg Ao. 1639. Patron Friderich
Glandler. Præst I h. Nettrick Wre
den ete.•
Paa den nyeste og største Klokke
læses :
Paa Konge-Thronen sad Kong
Frederick den Fjerde,
Guds Evangelium Risp Chrislen
Worm os lærde,
Da Landets øvrighed var ædle
Obrisi West,
Hans" Ancker Landets Provst,
Hans Marker Nyker Præst,
Da fik jeg leegt min Brek,
som gav mig Smerte lenge,
Og min Cm er betalt med Kirk
og Sognets Penge.
AI jeg er ung og heri, det høres
af min Klang,
Min `Gud ey glemmes skal ;
til Kirken er vor Garig.
det lirkanlede senere opførte
Vaaherrinis tuml Sydvest findes Brudstykker af en Icresimer kel Runesten
Ira omlæring Mit 1125,, der bærer en
Indskrift, udtydet saaledes
„Glam
Ind rejse denne Sten efter sin Søn
Sven — den unge Mand vandt Udgød Fred — og hans Broder. Den
hellige Krist hjælpe de tvende Brødres Sjæl."
Begge Stenens Slykker har opr.
været indmuret i Kirkens Vestmur,
og opdagedes 1853, da Kirken slog
en Revne.

Nyd 17-ffitie

sililrlie om,

—0—

Og et Svar fra „den

erfarne

Pige'.

,Vore Damer" læses følgende
Spørgsmaal
Krisliania, 19. Septbr. 1917.
Du deilige blad, vil du .svare os
paa to spørgsmaal, som ligger os
svært paa hjertel:
I) Naar man har været i teater
med en herre, og han ved Afskeden
her om et kys, er det da uhøfligt
at si' rier?
2) Strider del niol god tone for
nage piker at besalre herrer, 50111
bor paa hybel ?
2 uvidende 17-ariringer.
„Den erfarne Pige" svarer lierpaa :
Naar Posten bringer mig saadanne
Spørgsmaal som ovenstnaende og desværre er det hændt ret ofte
i den forholdsvis korte Tid, jeg har
haft den Glæde at være Medarbejder ved „Vore Damer" — spørger
jeg uvilkaarkaarlig altid ulig selv :
Mon ikke de paagæklende vil gøre
Nar af brig? Det skal vist være en
Spøg, et Væddersal af nogle kande
Pigebørn, der vil have .den erfarne
Pige' til bedste. Og derfor plejer
jeg al besvare slige Spørgsmaal ret
lakonisk Ion al betage de villige
Hoveder Lysten til kir Fremtiden
at forkamre mine gran Haar og optage Bladets kostbare Plads. Men
tili er det forbi nied min Trialmodighed, selv en Orm vender sig i
Støvet, riaar man træder paa den,
og i Dag griber jeg Pennen for
eeri Gang for alle al svare disse
syllermarige og deres ligesindede,
og sige dein min Mening. For
Freniliden vil Spørgsmaal af denne
Art vandre 1 en rummelig Papirkurv,
som Redalneren venligst har stiller
til min Disposition i delte øjemed.
Om det er uhelligl at sige Nej
ril en Herre, der beder om et Kys..?
Om det er stridende med god Tone
og besøge en Herre paa hans Vre-

relse . .

Jeg kender ikke Kristianraforhold godt nok tit at vide,
ran det virkelig -.Jer er Koturne, al
sy ti enainrge Nerien]] al god Faini•
lue (om ile !Indre taler jeg ikke)
gear i Teatret alene med en Herre
og siden bliver fulgt hjem at harm
(At kun er alene ined kant, fremgear
j- al Sprargsniaaler). Havde hun
haft en Moder eller Chaperone med,
vilde Herren nok have vogter sig
for nt hede om et Kys!
Jeg vægrer mig ved at tro dette.
Skulde del være Tilfældet, falder
n:Muligvis langt den største og
tungeste Del al Ansvaret pari den
Moder, der Bihuler sligt. Jeg har
ikke Ord, der er haarde nok lit al
fordømme hende. Hun udsætter
med koldt Blod sin unge og forhaaheufiig endnu uskyldige og rene
Datter for et blive kysset al en
Mand, som i ni af li Tilfælde er
den førsre ril hag efter al kaste
med Sten eller Pigebarnet og fortælle sine Venner, al med hende
kan man more sig eller Forgodtbefindende. Gifle sig med en ung
Pige, der sans facon lader sig kysse
af den første den bedste, kunde
ikke falde ham ind i hans vildeste
Fanlaster. Mændene inddeler nu
en Gang os Kvinder i to store Grupper, dem, man gifler sig 'ned, og
— alle de andre. At vore to sylreimarige hører til ,de andre", synes mig hævet over al Tvivl. Og
jeg skulde tage meget fejl, om ikke
den Dag kommer, hvor de vil indse,
at den, der fjaser sig gennem Livet,
kysser og lader sig kysse I Flæng,
kaster noget af del allerbedste I
sig for Svinene. Enhver god Mand
kræver, al hans Hustru er hævet
over enhver Tvivl og Mistanke og,
hvis uran i sir! purre Ungdom har
givet sig selv til Pris, stykket sig
ud i smaa Mønt, gaar man let glip
al det højesle og bedste, Livet kan
byde os Kvinder: et godl og lykkeligt Ægteskab.
Og saa det andel Spørgsmaal ja, behøver jeg at spilde mange
Ord paa det ? Kære syttenaarige
Bernt, det strider ikke blot mod god
Tone al besøge en Herre pas hans
Værelse, det strider mod Moral,
mod enhver Anstærldigliedsfelelse,
ja mod all, hvad der er list og
godt i en Kvindes Natur. 1 er ikke
voksne endnu, I kalder jer selv uvidende — men husk, em Gang bliver I voksne, en Gang skal I maaske være Hustruer og Mødre, one
1 da ikke forinden gør Jer heil uværdige dertil, og derfor advarer jeg
jer sløs ikke jeres bedste Tid væk
rued Pjank, del ikke jeres Ungdoms
Guld ud til uværdige, gem paa
alle de rige Skalte, I sidder inde
med, al I kan give det allsammen
til den, der en Gang skal være
Edens Mand.

Teknisk Skole.
—DI Mandags havde vi her i Byen
Besøg al Direktør, Professor Ltitken,
Statens øverste Repræsentant „for
Tilsynet med de tekniske Skoler'
her i Lande'.
Hr. Latken mødte paa Skolen
sammen ined Haandvierkerl. Bestyrelse og Teknisk Skoles Lærere, dels
for at overvære Undervisningen, dels
for at bedømme del allerede ti tikarle
Arbejde, og Hr. Linkeir viste sig at
være en meget grundig og interesseret Inspektør, snar( kritiserende,
snart vejledende, sindig elskværdig,
'som en Mand kar Read til del, naar
han behersker Sloffer med Overlegenhed.
Med Hensyn Id UndervisningsMetoder udtalte Direktøren sin Tilfredshed med, at Skolen her ide
forskellige Tegningsarter underviste
eller Systemet, snoledes som det er
udformet paa Statens Tegnelærerskole I København, thi Resultatet

heraf bliver, al Eleverne fra Tekni
Skole her kali foliszerre deres Udda
rielse ved snart sagt en hvilken tø
helst Skole i Landet uden al begynd
forfra paatry.
Uu:der Inspeklinnen a! Dansk ad
talte Hr. Lniken som sIn Opletrels
al Eleverne tta de bornholmsk
Kommuneskoler var særdeles ee•ila
underviste i delle Firg,
Mon del skulde stila i Forbindelse
med de hidtil lave Lærerlønninger
part Bornholm ?
Del er vel næsten en Selvfølge,
at der under en snilden Inspekrion•
gøres enkelle Strejftog ind paa Ourraader, der streengt tager ikke kommer del rent teoretisk-undervisnings-.
nuessige ved, og del 'var da ognea
Tilfældet her.
Bl. a. fandt Direktøren del ret
meningsløst, at en By's Teliaiske
Skole kun benyttedes el Per Triner
hver Aften I de 5-6 Vintermanneder. Nej, Skolen hulde henyltes
bande Vinter og Sommer, bande af
yngre og ældre, Mænd og Kvinder,
voksne og Børn. Der var Brug for
alle de Kundskaber, der kunde et- .
hverves,
Endelig ironiserede Direktøren
over den tave Timeløn, Teknisk
Skole hed sine Lærere, og bebudede
Indførelse al 3 Lønskalaer: en for
København, en for Købstæderne og
en for Landet, semi visse Alderstil.
læg eller Ancinicer.
II.

P. 1(,)1. ■.1.

Fra Uge til Uge
Saa sandt, saa sandt.
Peter Simple giver i „Ekslrabladel' i følgende simple og bramfri
Linier Udtrykt tur egne og andres
Følelser, nu da Surrogat-Haret ga
paa Hæld :

Ak, det er strenge Tider; dagligt I
om nye Ting, man ikke lirer kar,
og Folk med vaagen Sans for
Surrogater,
Inar travlt med at gaa rundt og
finde paa.
Min Morgenti- af Lyng jeg tilbereder, '"
unit hjemmebagte Brød, det kan
jeg li',
det egner sig fortrinligt til at knække
deri sidste Res1 af mine Tænder i,
og Æblesmørret, som paa Brødet
seneres,
er manges Yndlingsret, blot ikke min,
skønt det er syltet: uden Brug af
Sukker •
og smager herlig! — ganske son]
Dekstrin.
Og den Cigar, jeg efter Teen tænder,
er fabrikere) i mit eget Land.
og Røgen minder oirl, du jeg i
Jylland
som Barn var Vidne til en Iledelarami
•

Tanker til Overvejelse:
I Anledning af, at Ernæringsraadet vil indstille til Ministeriet, at
del forbydes at spise Rugbrød og
Sigtebrød, medens del er frisk for al spare paa Forraadene — givet i „Lo11.-Falst. Folketidende'
flere forskellige gode Read:
Kyllinger skal være 6-8 Aar
gamle, ler de maa spises — .Føl"
rime ikke være under 40 — Toddyer
skal serveres med Is og Sjusser
med varmt Sodavand -- Oksekød
maa ikke spises, før det er saa
haerdt som Bøgebrænde, og' .de
ny' Kartofler skal ligge i 6 Maaneder. Røget Sild skal ligge i 2 har
og helst være forstenet, og Sardinerne serveres med harsk Olie, Surkast serveres sødt og Hvidtøl slub

Gratis „Omgange'. og
Penge til.
Kaplejnen Ira et svensk Slub, der
forleden tan i Randers Havn, var
en Aften ell Tur ude al se Byen
sammen med en Bekendt, fortæller
„Rand. A. Av.'
De sad paa et Holer og fik Kalle
med Kognak.
— Hvor meget er det spurgte
Kaplejuen.

Tak, l Kr. 20 Fare, svarede
Kellneren.
- Maa vi saa faa en s u p til,
Sagde Svenskeren, idet hall betalte
;Med en dansk Tikroneseddel.
Det var aller 1 Kr. 20 øre, og
en anden Tikroneseddel vandrede
Over til Kelireren, der paa Opfordring gav Penge tilbage i Sølv.
Nu vilde Kaptejnens 1 Ledsager
give en Omgang, men det kunde
han ikke faa Lov til.
Svenskeren bestille alter Kaffe
med Kognak, betalte 1 Kr. 20 øre
bg fik Sølv igen paa en Tikroneseddel.
- De kan ikke være tjent med
at give ud hele Tiden, sagde Danskeren.
- Jo, det kan jeg sagtens, sagde
Svenskeren ; thi fremfor at trave
Udgifler, t j en e r jeg Penge paa
hver Omgang, vi har,
- ? ? ?
- Jo, ser De, I Sverrig er en
dansk Tikroneseddel kun 8 Kroner
værd, og De vil all'saa kunne indse,
al jeg tjener 80 øre paa hver Omgang
Hvor mange Penge, Svenskeren
tjente i Løbet af Aftenen, melder
Historien ikke noget om, men han
er da kommen helskindet til Helsingør!

Den kommunale Vælgerforening

holdt i Aftes Møde paa Hotel „Allinge' i Anledning af, at Hr. Lærer
Henriksen, Sandvig, havde tilstillet
Bestyrelsen en Skrivelse ined vedlagt Lægeerklæring, hvoraf. fremgik,
at han saa sig ude af Stand til at
modtage Tillidshvervet som Medlem
af Ligningskommissionen.
Efter en Del Forhandling kom
Borgerparliets Liste til at se saaledes ud:
'
1. Agent P. Jul. Sandersen
• 2. Savværksejer Chr. Lind
3. Avlsbruger Alfr. Pedersen
'4. Bestyrer N. P. Koch
' 5. Avlsbr. Emil Andersen
6. Karetmager Larsen
.7. Skrædder Chr. Westh.
Der forelan endvidere en Skrivelse
Ja Socialdemokratiet, der afslog det
./Oresiaaede Samhrbejde. Det bliver
da Krig paa Kniven, men .forhaaentlig bliver Kampen ost Mandaterne til Ligningsvalget paa Onsdag
i;den 21. ikke nær saa blodig som
e 'Partikampe, der i disse Dage
udkæmpes i vor Naboby Pedrograd,

'

'
Jubilæum.
I disse Dage q det 25 Aar siden

Allinge-Sandvig Læsekreds stiftedes.
Den har i Aarenes Løb vokset sig
1
.R
flor og stærk og under Lærer Joh.
, ofoeds dygtige og energiske Le; delse hall Kræfter til at sælle el nyt
Skud : ,Folkebogsamlingen", der
..• efterhaanden lever sig ind i Folks
•Bevisthed som en uundværlig Institution. Af Stifterne af Læsekredsen
er foruden Formanden kun to tilbage; som begge sidder i Bestyrelsen, nemlig Overlærer Jens Kofod
og Driftsbestyrer Engstrøm.
Naar Folkebogsamlingen i disse
' Dage har Udlaan, vil der sikkert
møde mange Gratulanter; det er jo
et betydeligt og samfundsnyttigt
Foretagende, der her er sat i Gang
til Supplering af vor aandelige Føde,
og paa deri er der heldigvis endnu
ikke sat Maksimalpris.

cHcloarsel.
Da der trods Aflysning er blevet
reven uberettiget Jagt paa Hul leaa r d s J o r der i Olsker advaes Vedkommende niod Forsættelse
de delte absolut vil blive meldt som
" Krybskytteri.
De Jagtberettigede.
Det meddeles Sygeplejeforetrin'gens Medlemmer i Olsker og Rø
.• at Sygeplejerske Frk. An d er sen
bar Bopæl paa Risegaar d.
Tell. Rø 12.

Advarsel.
Gi nudel paa I ettsynsløs Skovning
i mine Parceller ved Ko1,keliakken.
er al 13rrendeplr:kning strængt forbudt.

J. Pedersen.

Flere lloodreile Ske
skal lappes Og laves. Sygarn le.. eres. I Ivern vil overtage dette som
Iljemmr,rlccjdr.
Nordlandets

■ /3, .1

/;../

41;

•

//: •

Hamlelskes.

oSt.

Af Klædesko
.
et større Parti,
alle med dokbælte Gummisarder I,
saa de er dobbelt solide
og meget stærke at slide
En Time tog del at las dem talt,
og det er i Grunden ikke San galt
at have Udvalg og Lager
at gode slidstærke Sager.
Betænk Dem derlor il\Le lor længe.
kom og køb billigt til suraa Penge

Chr. Olsen
ved Lynggaard i Olsker.

▪

Hvide Bønner
er atter paa Lage r.
J. 53. £cvz.Q.44,.

Olsker Hilsinisforeuillg
Foredrag paa Forsamlingslinset Lørdag den 24. ds., Elin]. Kl. 3.
Emne ; -Kan de sum Landbrug
beslaa..
Kaffe serveres, tuen Sukker inaa
medbringes, om muligt ogsaa Brød
eller Kort

llorilliolmske ilygpryo

Jobsenes Nolood, Hule,
Trællespas Randhuset i Allinge
hver Mandag efter Kl. 10 Form. og
Klein e tisker Kro liver Fredag
fra 2-5 Eftm.

Sølvplet-Theskeer
er alter paa Lager.

A. M. Lindberg.
Urmager og Guldsmed.

Overrelsmi. llojesee-Noeloed

Carl Grønbech, Klippely.

Overfrakke
er til Salg.

Skrædder Klausen, Sandvig.
En flink og pæn

Æsker md. 100 Stk. ,1,80 øre.
do. do. 10 do. 50
do.
anbefales

J. B. Larsen.
~~11110121101~11~

Horols. Heslloldniegs-Flormel
af god Kvalitet a 39 øm kg.

Nyt grovt Rugmel
All sælges, men Melmærker maa
medbringes.

Nordlandets Handelshus.

1011~1111•1011~~1~11111
Skosværte
hvid, gran, sort og brun.

Kvalitet Nr. 1.

j.

Søndag 18. November.
Allinge Kirke Kl. 9i/2. Srlcm, 9.
St. Ols Kirke Kl. 2. Srkin. 11/2.
Rø Kirke Kl. 10.
Om Elterm. Kl. 4 taler J. Rasmussen i Allinge Menighedshjem.
Mandag Aften Kl. 8. Møde for K.
U. U. M. pas Menighedshjertet
(Hedningemissionen).
Fredag Udsalg i Tein Kl. 3. Præsten
taler Kl. 7.
Evaug. itilh. Missionsforening.
Allinge Søndag Kl. 3. Forsamling.
Tirsdag og Onsdag Kl. 71/2 J Karlsen
Rutsker Søndag Kl. 2 Missionsmøde
- - 3. Forsamling.
Rø

c:13. Larsen.

Restparti Tørv
i Abildgaards Mose bortsælges til
en billig Pris. - Henvendelse til
Forretningsbestyrer Koch eller

Murmester Poulsen, Allinge

Nordlandets Haedelshes,

Cutisljelloslor og Moder.

er strrengt forbudt paa Nordre Kir,
kebogaards Jorder i Olsker.

Lampeolie

Kunsthonning
i 3 kg. Spande og løs 'Vægt.

Ægte Bihonning
, og 1/11 kg. Glas.

J. B. Larsen.

Prima Malerfernis,
Gulvfernis,
Maskinolie,
Vognsmørelse
sælges, og beder vi vore Kunder
forsyne sig med de sædvanlige
Kvanta

Nordlandets
Bagepulver

Ægte amerikansk

i Breve 10-30 Øre.

Hvedegryn
grove og fine, kraftige og velsmagende.

Extra Rismel. Extra Majsmel.
Amerik. Kartoffelmel

Nordlandets Ibpdelshes,

Cremortartarl
Renset Potaske
Hjortetaksalt
Rosenvand
Sueade
syltet Pontmerantmskal
Vanilletabletter
Vanillesukker
hel og stødt Cardenioninte
anbefales.

I.
til Saltning.
Bestillinger modtages.

Prima saltet Torsk
haves paa Lager og anbefales til
billigste Pris.
Telefon 12.

J B. Larsen,

i Pakker til 25 øre
anbefales til B: ug ved Madlavning.

Maizena-Mel

Stort Oplag i

Nordle dels Handelshits,

til Smøl-blanding sælges i

Nordlandets hfitielshlls,
Gode bornholmske

e, x-

Ciaffe, r)c)
i alle Størrelser,

Byggryn
i alle Sorteringer sælges til Maksimalprisen

anbefales.

I.13. Larsøri.

I. B. Larsen.
%.~,ataaa"roransa",d/Wi

Brun blød Sæbe
Grøn blød Sæbe
Ægte fransk Marseillesæbe
Ekstra dansk
do.
Ekstra dansk Salmiaksæbe
Prima Krystal Soda
Prima fin Soda
Blegsoda, Ludpulver.
Vi beder Kunderne forsyne sig
paa sædvanlig Maade.

Det fine amerikanske

Sprøjteposer

Frugtsukker

Larsen

Telt. Allinge 12.

T R ' J?'

Nordlandets

TræskoståvIer
haves paa Lager - bamle med Bunde og Træsko - og sælges til meget rimelige Priser.

L. Larsens Træskoforretning.
E'lr

c.

FIIIICII'S
MPE. R

(godkendte af Justitsministeriet)

benell kere, Nokhor, Messing, Tie, Zioki
gamle Cyldedæk, Slanger, Galosclier og blestelmar købes og betales med
roege! bøje Priser.

Træskomager L. Larsen.

anbefales til Brug i

Hængelamper&Staalamper

SÆD.

Fabrikeret af svært Materiel.
Bestillinger modtages.

Al Jagt

P. C. Holm.

Rigtig gammeldags

Fedtsværte
haves stadig paa Lager.

Amerikansk Sirup lys, No. I

Dana-Ovn
med lakeret Skærm og Fornikling,
ganske lidt brugt, sælges for 115
Kr. (Prisen er nu 150 Kr, for disse
Ovne). Ovnen passer særlig for
Kontor eller Forretningslokale,

og

Hammersholm.

sælges riden Mærker i

Bedste

Boillontærninger

DK

i{afrelovn,

Nordlandets Handelshus.

Danske

kan faa Plads straks paa

Husk Sukkerinærkerne.

Nordlandets Handelshus.

sælges i passende Kvanta i

i løs Vægt
anbefales til billigste Pris.
Telefon 12, Allinge.

Pige

Grov og fin stødt Melis
Hugg. Melis.
Hugg. Krystal.
Flormelis
Puddersukker Nr. I sælges.

Ægte Japan Ris,
SOM

(tidli. Fuldm. ved Byfogerikontoret i
Hasle).
1<oraordag i Allinge Mandag
do i Klemens (Kroen) Tirsdag Ell.

- frit leveret paa Clemens Station
fra

En fin, lidt brugt

Vi har endnu et Parti

Blandet Frugtmarmelade

Kadre« er til Salg Exin Bageri-Florm111
Boesgaard i Klemensker.

I. dl. [tarsen

Sct. Mortensgade 17, Benne. Tefif. 22

Kontant Betaling.

repareres.

Et stort Parti realiseres til gammel Pris.

By- og Herredstbldmægtig

J. J3. 2a. z

T EI N.
Al Slags Fodtøj

Gulvmaatter
it.

anbefales til Maksimalpris.

Nye Roegrebe faas i

Allinge.

Afrevet Foderlyng
og Birkekoste er til Salg eller

som sælges til en meget rimelig
Pris

i M. Lunds Træskoforretning.

:15 og 60
Irra.r.s altid paa Laaer.

stilling.

Roeskærere og
Roeraspere

Telefon 34. Allinge,

Alle Sorter gode sunde Oarer modtages til Statens Gager.
og Iste i huer Maaned.

Afregning I5de

•,^4~4•■••■,./~~14

Allinge Kolonial- og Produktforretning,..

r

Til

-

f'IT1P-~~r

Kogekassen „Papisol"

Ved hvert Mengengi v jeg !■1113 ge:
Kommer hun idag
Men ved Aftenstid jeg seiger
Heller ej illag

fans hos
All inge

'

Damerne.

Søvnløs med min tilre Kummer
ligger jeg liver Nal.
•
Drømmende ng halvt i Slummer
vandrer jeg ved Dag.

Produktforretning.

llorilhoks

Af Chr. Stub frrzrri<ru.

Afdelin g i

inekuses

Kontortid: 10 -12 og 2-4.
„FONT!) Vinterefi.

Kjole= og Slusestoffer

Nu

til rimelige Priser.

Silkestoffer til Kjoler og Bluser (sidste Nyheder)
Svære Stoffer til Kostumer og Nederdele.

Kjoleflonel
mange Nyheder fra 95 Øre inlr.
ep
141•1•Naal

Uf 9am.re g'rciut„
Damelinned i 'smukkeste Forarbejdning.
'Pynte- og Køkkenforklæder i mange nye Faconer,
8'4 øttez,

g3,x,ftez, 8tzømpg,1;.

Skind- og Stofhandsker extra billigt. Skindkraver og Muffer.

Alle Slags Uldvarer til smaa Priser.
Vi kan tilraade vore ærede Kunder at købe nu, da alle
Varer vil blive betydelig dyrere, naar der kommer ny Tilførsel.

Nordlandets Handelshus.
ollePrksd91,~01•1111~~lisiffl~inver~~~"."1%

Averk i Nordhoroliolms

Modlager Indskud pas olm .

Sparekassevilkaar til cu R.nte
al 4 pCI. p. n., pas Folio til 2 pCt. p. n.

—.—

faldet Skovens Blade, røde, gule
— et Vingesus af døde Sommerfugle.
Pan Marken plyndrer frækt en
Kragehorde.
Trækfugle ng Eroter e r n11 borte,
Al Sæd er inde — Marken bar
og slubbet,
og alle Spirer gemmer sig i Mulde.
Min Sommerglæde er forlængst
forpuppet
saa den kan tante lyve Graders

Et Parti Klipfisk
bortsælges til en billig Pris.

Allinge Kolonial & Produktforretning

Kulde.
Jeg kan min Rolle . bare gaa og
vente
og skutte sig tilfreds i Vinterpelsen
ng le til hvem man møder af Bekendte.
An skidt med Kulden blot man er ved Helsen.

De gaar ikke i Vandet,
naar De gør Deres Indkøb hos os!

Og lænke: Føj for Pokker den er tilden,
— og saa gna hjem og lzende op
i Ovnen,
selv tændt al Længsel efler".
Vnarens Vnagnen,
da nye Spirer skyder op af Mulden.

illn og himle 141milliqer
i mange Kvalilekr og i alle Størrelser fra 25 Kr.

Da Livet alter opstaar fra de Døde.
An, gid det nye Fornar alt var
koturnen.
Nan skidt — jeg ser nu Vinteren
i Møde
med frejdigt Mod og —
Hænderne i Lommen.

Vinterfrakker og Ulsters
fra 313 Kr.

Stortrøjer fra 18 lir.
Engelske Gummifrakker i forsk. Farver.

Chr. Slub Jørgensen,

Billigste Annoncepris. — Største Udbred Ise paa Nordlandet,

Arbejdsjakker, Bluser, Benklæder
af gode stærke Skiffer,

Ordet er frit

Vi ger vore mange Læsere i By og
4•Welffillutiiims~~^~ree.ress~#11^~
111~
1
~
paa Land opmærksom paa, at enhver kan
[an optaget Artikler og indlæg om Emner
af aknen Interesse i ,,Nord-Bornholms
Ugeblad".
Betingelsen er kun, at det skrevne er
holdt i Sit sømmelig Form og indenfor
og renvasket Uld købes altid til højeste noterede Pris.
rimelige Grænser, samt at Indsendere— til
Underretning for Redaktionen — opgiver
Navn og Adresse. Ligeledes modtager
Redaktionen gerne Meddelelser om sariAllinge
danne
Ting, og Forhold, som egner sig
Magasin du Nords Udsalg,
til Behandling i Bladets Spalter.
Dette gælder bande Byen og Landet,
og det er en Selvfølge, at Reduktionen
altid vil iagttage deri strængeste Diskretion med Hensyn til sine Kilder.

Hatte, Huer og Kasketter,
Sorte og brune Skindhuer, flere Faconer.

Uldne strikkede Klude

3anter, Coffer,
Skjorter og al Slags Undertøj.

J. P. Sommer,

c-trtoffeintet,
9Maj,ntet, "eziauregrt)u,
enebger og Wpfiner.
?ut i• prima RInalitet anbefale fra

51°10111(1P 15s 9.?robitflfrorrefiliN.
mi~s~!~~1~~~~~~11~

Deres Tryksager i Allinge llogryklieri
Altid

?rim kololliillyarer
til billigste Dagspriser.

Altid friskbrændt Kaffe.
Altid

stort Udvalg i

til smaa Priser.

Altid velassorteret lsenkramlager

fiancijetifjorter i itt)e D1.onftre.
Kraver, Flipper, Manchetter og Slips

Altid de sidste Nyheder!
gør Lageret er stort, og da de fleste Artikler
er købt for ca. 1 Aar siden, er Priserne genuein;
gaaende betydelig lavere end de ungteldencle Fabriks- og Grossistspriser.
Enhver kan se Varerne uden at købe.

Erindringsliste.
—0—
Toldkamret 8-12 Form., 2-7 Wiens,
Kæninerkontoret 10 -It og 2-4.
Laane- & Diskontobanken 2-4 Eftm.
Sporekassen 10-12 og 2-4.
Branddirektøren do.
Stempelfilial i Sparekassen 10-12, 2-4,
Dampskibsexpeditionen, aaben ved Skibenes Ankomst og Afgang Tirsdag
og Fredag Efterm., Mandag og
Torsdag Form.
Sognepræsten Tirsdag og Fredag 6-7.
Distriktslægen 8-9 og 2-3.
Postkontoret: Søgnedage 9-7
Søndag 12-2.
Telegrafstationen 8 Morgen til 7 Alten.
Søndag 12-2.
13orgmesteren træffes paa Kremnerkont
Statsanstalien for LivSforsikring ved Chr.
Em.
Olsen, Messen. Kontortid
Folkebogsamlingen paa Raadhuset:
Tirsdag Kl. 3, Fredag 7-8,
jernhanest. er-aaben for Gods 8-12, 2-7
1-1jælpekasseit: Forind, Bagerm. P.1-folm,
Kasserer 11. P. Kofod . Kontortid hver
Fredag fra 5-7.

—vr riger De en Pige, en Karl
eller en Dreng, eller mangler De en Svend eller Lærling en Fodermester eller an-

Norillildels
•P
g'■

Balatåremme, Remsamlere,
Maskinolie, Cylinderolie, Motorolie o g Oliekander
anbefales fra

Allinge Kolonial- & Produktforretning

Brødrene

Jernstøberi & Maskinfabrik
Telefon 2.
Hasle Telefon 2.

Selvvandingsankeg, Vand- &

hos

Allinge Kolonial- & ProduktforretnIng

-

tere i Nord Bornholms Ugeblad
der hver Fredag bringes direkte ind
i 1700 1-ljein og læses ni saa godt
som hvert eneste Tyende. Fri Annonce Iser i Bladet vil derfor saa
godt som altid muge et tilfredsstillende Resultat.
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Alfepumper nt. in. e j

den Medhjælp, hør De snarest aver-

Gias og Porcelæn

--
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ALBA

Spise -Chncalader

