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Udgivet fif et lintereneentnkah.
Annvetrahnvende: Otto Illornitzka.
Telefon 74.
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„Nord-Bornholms Ugeblad"
trykkel d Antal af mindst 1600 Exempl.
og forsendes gennem PalShCESLItd l Allings.
Sandvig, Olsker, Ratsko, R. og Klemensker,

„Nord-Bornholms Ugeblad"
har din største Udbredelse 1 Nordre Herved
bure, lastl ethvert Hfem og egner sig derfor bed-si ell Aviriering.

„Nord-Bornholms Ugeblad"
optager gerne Bekendtgørelser af enhver Ad
:ensom Køb, Salg, Foredngsmeddeletstr,
Efter- eller Af lysninger, Auktioner eta.

„Nord-Bornholms Ugeblad"
adgaar hver Fredag, kan bestiltes paa !dit
Postkonlotrr samt paa Bladets Kontor og
koster i Kr. halvaarlig,

Fa'r og Mo'r.
Min lille Mo'r derhjemme,
min ejegode Fa'r —
ingen Sjæl i Verden
to saa gode Venner har —
Gode, milde Øjne,
Hjerterne al Guld,
kærligt tro I følger
det hele Børnekuld —
Haaret længst tog Skær
al Sølvets rene Glans Ikke-just pari Roser
gik altid Livets Dans Sorgen stundom Inred'
ublidt Træk ved Træk
— Modgangs Larver ødte
Livets Blomsterhæk
Kære, travle Hænder
regled' Livets Dont
altid lige trofast
gennem godt og ondt Fødder, stundom trætte
gennem Dagens Slid,
sagtned' dog ej Farten
førend Hyttens Tid —
Gennem mine Tanker
som en Felgetraad
gaar jarl gode Virke,
Hjemmets stille Dand Gud t Himlen signe
jer, som lian kun kan,
med et Solskær over
Livets Aftenland —I
Betty Totte.

Fligen b lind Iii
—§—
I et nyligt udkommen Hefte af
„Tidsskrift for det norske Landbrug"
har Hr. A. E. Knap skrevet en
meget kvik og interessant Artikel
om delle vigtige Spørgsmaal.
Hr. Knap mener, at der sirlig er

2 Aarsager,
som

er Skyld i, at Ungdommen i
saa stort Tal drager til Byerne. Om
den første skriver han, al den stigende Kultur ug de dermed følgende
større Krav til Komfort, til udviklende Adspredelse og til alt, hvad
der giver sandelig Vækst og Frihed
— kort sagt en mere udviklet Livsstandard — beVirker, al ogsaa Landsbyu ned oni men tstedsestigendeGrad
føler Trang til at nyde godt deraf
og har ondt ved at finde sig tillieds
ined en Tilværelse, hvor Adgangen
III den Slags er saa kummerlig, som
den vilteitig t f i de fleste Landdistrikter. Det er med andre Ord de

sociale Forhold, Hjemmenes mere
komfortable, bekvemme og moderne
Indretning og Udstyr og Underholdningens, Adspredelsernes og Samkvemmets Art og Variation, som vi
herefter i en ganske anden Grad
maa lægge Vægt paa og forsøge
at bringe op til en Standard, der
kan holde nogenlunde Maal med,
hvad Byerne byder paa, saa at Afgrunden mellem Land og By paa
disse Omraader ikke skal føles saa
knugende — og ikke blive sne dyb
— som den er.
Dette er den ene Hovedfaktor,
som i sig selv fortjener en indgaaende Omtale, men som Hr. Knap
ved denne Lejlighed ikke vil komme dybere ind paa.
Den anden og sikkert den vigtigste af dem er Spørgsmaalet om,
hvorledes vi skal opnaa

at vække den sande
og dybe Interesse
hos Landsbyungdommen — saavel
Drenge som Piger — for Landbruget og vedligeholde og øge denne
Interesse. Har først Interessen i Barneaarene faaet et virkeligt Tag i os,
mister vi den aldrig.
Del, der skaber Interesse, er at
eje og raade over en Ting. Det, at
have Ejendomsret til en levende
eller groende Genstand, skaber først
og fremmest Arbejdsglæde. Her har
vi Pilen, som viser os voksne Vejen. Lad Drengen faa noget al virke
med, om hvilket han med Stolthed
kan sige: „delle er mil'.
Lad ham faa en Kalv, et Føl, en
Gris eller nogle Høns. Lid dem
faa et lille Stykke Jord eller en
Stump Have at dyrke for sig selv,
som deres eget. Hjælp dem med
Read og Belæring og hjælp dem i
Begyndelsen med en Haandsrækning.
Men lad Resultaterne blive Drengens
eller Pigens. Lad Æren blive deres.
Dermed vil den eneste naturlige og
livskraftige Interesse blive vakt, u,;
den vil vokse sig større og stærkere
for hver ny Opgave og hver ny
Glæde, mens mulige Skuffelser kun
vil blive en Spore til ny Anstrengelser. Og Resultaterne er nødt til at
blive, hvad vi venter.
Dette er den første Betingelse,
det første Krav, som maa opfyldes,
hvis vi skal kunne haabe paa et
frugtbart Resultat af vore Bestræbelser for at knytte Ungdommen fastere
til Landbruget. Men det er ogsaa
kun en Begyndelse, hvorpaa der
systematisk maa bygges videre og
stadig større Maalestok, indtil der
er skabt

en Ungdomsbevægelse
I vort Land
— mod praktiske Maal og gennem
praktisk Arbejde —, som kan slaa
Rod over alt og udvikle sig til et
System for Indpodning af Interesse
og Kærlighed til Jordens Dyrkning
og rationelle Udnyttelse.
En simlen Kampagne maa ogsaa
omfatte Dannelsen af Foreninger,
Drengeforeninger og Pigeforeninger,
rundt om paa Landet, hvori enhver

i Alderen fra 8 til 18 Aar kan blive '
Medlem. Ikke Foreninger for Snak
og teoretisk Diskussion om mere Ir
eller mindre abstrakte Emner eller !
la Opøvelse af Godtkøbstalere og
Baneerbærere, Men Foreninger for
praktisk Arbejde med levende Ting
og haandgribeligt Udbytte. Feltet er
ubegrænset: Hønseklub, Svineklub,
Havreklub, Kartolielklub, Høklub,
Tognatklub, Sylteklub o. s. v. f. det
uendelige.
De voksne maa yde Hjælp, Vejledning og Instruktion. Paa deri anden Side forpligter ethvert Medlem
sig til at holde nøjagtigt Regnskab
over sin lille Bedrift. Som Kronen
paa Værket Irma der arrangeres smag
lokale Udstillinger nied Præmier,
hvor der gives Belønninger for de
bedste Resultater i de forskellige
Grene.
Dette er i de allergroveste Træk
Ideen med dette Arbejde. Vejen til
at modarbejde den truende Fare for
Landbruger hele Verden over — i
det vældige Amerika som i del lille
Norge — bestaar i at finde

Gehør hor Ungdommen
paa Landet, hos degn, som i Morgen bliver Landets Jordbrugere.
Men der man ingen Tvang være,
kun Kappestrid og Belønning.
I ir, Knap anfører, hvorledes Bevægelsen har grebet om sig I Amerika. I Telseas, der er dobbelt Ban
!Mg som Norge og har kun 4 MI11.
Mennesker, her en enkelt Maud,
Mr. Ex a I I, stillet sig I Spidscis mor
denne Sag og dannet en Mængde
(»elme- og Figeforeffinger med over
900(1 Medlemmer, der I deres Fritid
arbejder I Intelligent Knppestrld om
de 20,000 Kr., som fordelt 1 100
Præmier I Guld tilfalder dem, der
kan presse det største Kvantum Bomuld tid af 1 Td. Land. Man bruger
ikke Medalller, Sløjfer, Skeer eller
Pokaler son) Præmier, men det tene
Guld i klingende Mønt.
Hi, Knap giver en interessant
Oversigt over Arbejdet i Amerika
Fur delte Omrande og slutter med
al anbefale Sagen gennemført i
Norge, naar der blot kan undgaas
for megen offentlig Formalisme og
officiel Fordeling af Arbejde og Ansvar mellem et Utal af Kontorer og
Trip-Trap-Træsko-Funktionærer, saa
det hele forsumpes, og Folk bliver
træt og led ved det, før der bliver
begyndt. Lad Sagen blive grebet
praktisk an paa en munter og livsfrisk Mande — husk, det er Ungdommen, det gælder — og ikke
med Tunghed og gravalvorlig Højtidelighed.

Prinsessen af EHolyrinnitel,
Der var en Prinsesse, en dejlig Prinsesse
i Zobel og Silke og Maar.
Hun boede paa Slottet i Eventyrlandet,
— just det, hvorom Sagnene gaar.
Og om hendes Dejlighed viden om Lande
gik Rygtet fra Mand og til Mand.
San stævned de ud for at vinde Prinsessen.
Prinsessen af Eventyrland.

Prinsessen spandt Silke
pas Elfenbens Rokken
og vævede Guldmor og sligt.
Hun vævede ind i det daglige Virke
det dejligste Eventyr-Digt.
Hun legeel' pas Lutens de sølverne Strenge
og sang med sin solurene Rost,
— mens Dagene veksled'
fra Vaar og til Sommer,
og Vinter det blev eller Host.
Thi Aarene gik — og til Eventyrlandet
kun naaede de dristige faa,
der troede pas Lykken,
skønt aldrig de saa den,
som Solen bag Skyerne gran.
Men ingen f ik Adgang til Slottet. Prinsessen
gav slem ingen Bejler Gehør. Nu bor de i Staden ved Foden af Slottet
i Længsel og Haab — til de dor.
Del hænder vel stundom,
en sommerlig Luftning
dem bringer fra Slottet en Klang :
den sølverne Rost og de sølverne Strenge
Prinsessens bedaarende Sang.
Og stundom de skimter
en guldvirket Flig af
Prinsessens baldyrede Dragt,
hvori hun i brogede Billeder selv sine
Eventyr Dramme har lagt.
Da slikker de Riddere trindt om i Staden
og sænker mod Jord deres Blik.
Den tyngende Sorg,
den fortærende Længsel
dem driver til Daarskab og Drik. De lever i Staden i Sus og i Dus, til
en Dag de ved Bægeret dør. — Prinsessen er ung og vidunderlig skan,
som hun var det Aartusinder for.
Holger Rordam.

Strandvilla med sit; ,Haus am
Meer'. Berlineradvokaten er endnu
ikke sluppet af med sit „Claras Lust",
og gennem Stammershalles ny Maling skimter man endnu et .Kur-

}mus".
— At det v ar saaledes en Gang,
skal man absolut ikke laste Bornholmerne for — vi hjemme i den
rigtige Andedam skal gribe i vor
egen Barm,
Al vi i Bornholm har en sand
Østersøens Perle, for at bruge et
niere banalt Udtryk, som dog er
det rette her, er imidlertid ved at
gag op for „Hr. Sørensen'. I Aar
har Dampskibene alle været overfyldte — det vil allsaa sige med
lutter danske Turister —, og Hotellerne og Pensionaterne melder om
en Sæson, der er ved al nærme sig
de store Tyskeraars Udbytte. Danmark er med andre Ord begyndt
at opdage Bornholm.
Danmark er maaske ikke den rigtige Betegnelse, thi Københavnerne
udgør sikkert over de 90 pCt. af
Besøget. Ogsaa den øvrige danske
Befolkning, der rejser, burde lære
denne lille herlige Plet al kende.

Hvad man ser.
I

faa Ord at udtrykke, hvorfor
man bør rejse til Bornholm, er overordentlig vanskeligt, lordi Indtrykkene er saa mangesidede og saa
ejendommelige ; men saaledes er
1 „Svendborg Avis" finder vi føldet jo med alle skønne Indtryk —
gende Soninierbrev Ira Bornholm:
de kan ikke gengives, de bør opleves.
Rejser man til Bornholm, bør man
—0—
ikke lægge sin Tur paa BaderejseBornholm, August.
facon og tage op tit det mest opreRønne, Hasle, Allinge, Sandvig, klamerede Turistcentrum ved Hamnieren med det samme og derfra
Gudhjem, Svaneke, Neksø og —
Aaldrkeby Inde i Landet, — det er gøre smaa Underholdningsture til
en Remse, som hvert Barn kan fra den øvrige Ø. Man faer det meste
10 Arns Alderen, senere lærer vi Udbytte at en Bornholmerrejse ved
lidt om Hammeren og Almindingen, at lære Øen at kende fra Syd mod
om de bornholmske Sild, og der- Nord.
Straks man kommer i Land i
med er Gennemsnitsdanskerens
Kendskab til Danmarks yderste øst- Rønne, faer man et overordentlig
gunstigt Indtryk af Bornholmerne.
lige Ø forbi.
De fire stime Øklatter, Bornholm, De smaa Gader og de velholdte
Færøerne, Island og de vestindiske Huse giver straks et slagende VidØer, som var anbragt paa vort Kort nesbyrd om, at Bornholm ikke er
i egne smaa Felter oppe i Hjørnerne, bare Klipper og Goldhed — man
hørte jo slet ikke med til Andedam- faer tværtimod Indtrykket af, at jævn
men ; de var vist blot taget med Velstand og betrygget Tilfredshed
for at gøre del sværere — hvorfor bor inden for de blanke Ruder, der
skulde vi saa senere, naar vi blev kappes med den muntre Befolkning
voksne,) bekymre os om disse smaa i at vise Venlighed mod den fremmede. Bag Smaahavernes frodige
Appendikser.
Først i Fjor og i Aar er der be- Blomster og Buskvækst skimter man
gyndt at komme danske Turister, Srnaagaardenes røde Tavl med Vægnu da det er umuligt at rejse andre ge af en saa skinnende Renhed, at
Steder hen. Men i Forvejen havde man tænker sig om og spørger ;
Bornholmerne renset godt ud efter Er dette alligevel Danmark ? I VelTyskerne, som blev borte med Kri- hotdthed og Renlighed er Bornholm
noget for sig selv.
gen.
Delte bekræftes, naar man med
Det Ødelæggelsesværk, som det
tyske Stenbrud ved Hammeren havde den lille smalsporede Jernbane snegpaabegyndt ved Nedhugning af de ler sig ind gennem et frodigt, bakpragtfulde Klippeskrænter ved Ham- ket Landskab med forholdsvis faa
mersøen, var bleven standset, idel Husrnandssteder, men mange alminAmtet og Kommunerne ved Stats- delige Gaarde og slet ingen Herre
støtte købte Brudel, og det store gaarde — Lrengerrie lyser med nyBadehotel ved Sandvig hedder ikke brændte røde Tegl- eller Cementlagmere „Strandschlossl, men „Strand- ug Væggenes friske Hvidtning ligeslot"; men endnu pranger en stor- frem knitrer I Solen; Kampestens

„Danmarks Eden"

huse kender man ikke. I Dalstrøgene ligger Græsset i Leje, og over
Bakkekammene bølger Hveden med
tunge Aks, medens Havren og Bygget nikker livligt paa saftige Surre_

Det agronomisk trænede Øje vil den
første Dag finde Væksten noget tilbage, inen snart vil in* opdage,
at Aarstidcrne veksler her 2 a 3
Uger efter det øvrige Danmark.
— — Paa den første Times Rejse
spejder man forgæves efter Klipperne,
— først ude i Almindingen, den
store Skov ved Aakirkeby, kan Bregnerne og Lyngtæpperne paa sine
Steder slaa Revner, saa Stenene
stikker igennem paa de jysk formede Bakker, og den bratte Skraaning mod Ekkodalen giver de første Mindelser om Klippeskrænterne.
Det giver Efterligningen af Himmelbjergidylen her el helt lille Strøg
af det fremmedartede, som skærper
Appetitten til Østkystens Overdaadigheder.
Eller Almindingeturen bør ingen
Turist undlade at fortsætte [ned Neksøhanen til de herlige vestjyskartede
Strandegne, der strækker sig, med
de pragtfuldeste Klippepartier med
Flyvesand og Marehalm, 3 a 4 km
paa hver sin Side af Sydspidsen af
Øen ved Dueodde.
Endnu sander her alt Uberørthed,
men Herligheden varer vel næppe
ved ret længe — det straalende hvide
Klitsand er allerede omsat i københavnske Spekulationskroner, og inde
mod Neksø er den første Sommerhuskoloni allerede skudt frem —,
men indtil videre er Sand og Luft
lige rent hernede.
Neksø, Øens næststørste By, bør
alene ses for sine [friske Skifergærder rundt om alle Gaarde og Huse,
man staar her ved Indgangen til
Nord- og Østlandets Klippekyst. Allerede ved de skovbevoksede Helvedesklipper med den bagved liggende Paradisdal, lidt Nord for Byen
har man Granitformationerne med
de dybe Kløfter og de bratte Brinker. Ogsaa her begynder den sydlandske Frodighed i Plantevæksten,
som vel nok er det, der overrasker
de almindelige danske Turister mest
Frodigheden kulminerer dog først
oppe i Bugterne mellem Gudhjem
og Allinge, ved Salene og Heftigdomsklipperne. Det er rene Urskove,
der her klatrer op ad de næsten
lodrette Klippeskraaninger, og skønt
de to Bugter vender mod Nord, gror
her Skovbundsplanter, som man ellers tørst finder Syd for Alperne,
og Kirsebærrene vokser her vildt
overalt.
Den, der har mere end en Uge
tilovers for Bornholm, bør slaa sig
ned midt paa Øen ved Gudhjem
eller deromkring og derfra gøre sine
Ture mod Noget, Syd og Vest, her giver hver lille Dal den ønskede
Ensomhed, Luften er altid mild og
rolig, skærmet mod Blæsten af de
høje Klipper, og Skovenes rige Ynde
er helt sydlandsk.
Men den travle Mand maa altsaa
videre mod Nord, op til Hammerens
Herligheder med selve den næsten
nøgne Hammerklippe, der giver en
Anelse om selve de norske Fjældes
Vildbed, Slotsklippen med Ruinen,
der gengiver el Stykke %billede,
og endelig den vidunderlige Slotslyng med Finnedalen, der atter bringer os i Kontakt med Grejsdaiens
danske Idyl, samtidig med at Klippekløfterne mod Nord og det brusende Hav, der larmer mod de lodrette Klippevægge dybt under ens
Fod, bringer Øjet del mest modsætningsrige Billede, 'man overhovedet
kan finde noget Sted.
Det er med dette Billede I Erind' ringen, man bør rejse bort fra Bornholm.
Niels Pr.

I Vaabenhuset,
I fordums Tid, naar vaabenklædte Mænd
til Kirken gik, hvor Messesangen brused,
blev Skjoldet ophængt,
Sværdet spændt fra Lænd
og stillet pas sin Plads i Vaabenhuset.
Højaltret tystned Kampens vante Gny
og sænked Fred pas Slægtens Ve og Liden;
men Vaabnene blev tagne op pasny,
naar Skaren atter hasted ud til Striden,
— Nu er det ikke mere blanke Sværd,
som vi langs Vaabenhusets Vægge sætte,
vi bringe andre Tegn fra Kampens Færd,
naar Naadens Herre kalder paa de trætte.
Usynligt Kors ved Kors langs Muren staa ;
store og smaa, de unges og de gamles;
graadplettede fra Stridens tunge Aar
bæres de med, saa tit de budne samles.
Ved Kirkedoren stilles de saa hen
en Stund, mens Skaren holder Bon derinde,
de vente paa et tages op igen,
og hvert et Kors skat nok sin Ejer finde.

Til Kampen maa vi ud, hvorfra vi kom t
men Aandens Vingeslag har om os suset,
og h a n, der gav de syge Lægedom,
vil selv gas med os gennem Vaabenhuset.
Jakob Petah.

Kaffe.
—o—
En af „Tidens Tegns Korrespondenter har fra San tos sendt sit
Blad et Brev fra Kaffens Hjemland,
hvori han fortæller :
Nede ved de lange Kajer er der
begyndt at blive Liv om Bord i
Skibene. De gør sig klar til Dagens
Arbejde. De skal alle have Kaffe,
det Produkt, som Santos lever af,
som præger Byen og giver den
dens ejendommelige Aroma. For
Santos lugter af Kaffe,

Byen bestaar omtrent ikke af andet
end Kaffelagre,
Nu venter man altsaa kun paa
Kaffebærerne, som skal lade Kaffesækkene strømme ned i Rummene.
Det er lidt sent, før Kaffebærerne
kommer i Dag. Og da de kommer.
er det kun for at begynde en livlig
Diskussion nede paa Kajerne. Snart
efter lyder Tonerne at en „Marsch
brasilleiro". Det er et Musikkorps,
der gaar fra Amazem til Ainazern
og samler Kaffebærerne med sig.

Der skal laves Demonstration
og Strejke.
Glæden og I3egejstringen varer
højst en halv Times Tid. San viser
der sig pludselig en Afdeling ridende
Politi. Der er ingen Forhandlinger,
ingen Parlamentering Demonstrationstoget opløser sig i vild Flugt
op mod Byen, medens Revolverkuglerne suser om Ørene paa Flygtningene. 3-4 Mand bliver liggende
tilbage paa Valpladsen. Men Politiet
har ikke formartet at bilægge Strejken. Der gaar et Par Dage. Kaffebærerne viser sig ikke paa Kajen,
de sidder paa Kaffehusene og Restauranterne rundt om i Byen, Bananer og Kaffe er deres Strejkegodtgørelse. Og Politiet kan ikke gaa
rundt og tvinge hver enkelt Mand
til at gaa tilbage til deres Arbejde.
Paa de to Dage er der dannet en
Organisation, Redaktøren for „Gazens do Povo", ,Folkets Avis", er
udnævnt til Mæglingsmand. Han
kan Dagen eller oplyse i sin Avis,
at han har værel Genstand for et
Attentat, anstiftet af Kalfebærernes
Arbejdsgivere. Kaffebærerne har formet deres Krav. De vil trave 8 Ti•
mers Arbejdsdag og 6 Milreis om
Dagen.

Kaffebærerne
danner ell elendig Kaste i Santos.
Det er Folk af alle mulige Nationer,
mest dog indfødte Brasilianere, Negre og enkelte Indianere, ja, der er
ogsaa iblandt dem en og anden
Skandinav, som er kommen paa
Skraaplanet. Der er som Regel 30
—40 Mand om at laste hvert Rum
paa en Skude, Kaffen køres ned til

Skibene i Kærrer, og Bærerne skal
sart bringe deri om Bord. De danner en levende Elevator, springer
ustandselig med deres Kaffesæk paa
Hovedet og styrter den ned i Rummet. Er der en, der standser et Øjeblik for at pusle i deri frygtelige
Varme, gaar Elevatoren i Staa. De
har hidtil arbejdet deres 10-12 Timer om Dagen for en Fortjeneste
af 41/,-5 Milreis. Det er ingen fyrstelig Betaling naar man ved, at
det er lige sne dyrt al leve i Bra
silien som hjemme, og en Milreis
næpre har en Krones Værdi. Men
nu er der nogen, der har sagt til
Kaffebærerne, al ogsaa de er Mennesker, nu vil de ikke mere, og
saa har de erklæret Strejke, vistnok
deri første, der har forekommet I
Santos.

Kaffen er ualmindelig dyr i Aar.
Noteringen lyder paa 14 Milreis og
mere pr. 10 Kilo. Kaffehøsten er
delvis ødelagt i Aar, derved al Planterne frøs bort under en Kuldeperiode I Fjor. Man gør ikke Regning
paa mere end 4-5 Millioner Sække,
medens det aarlige Høstudbytte i
Almindelighed andrager 16-18 Millioner.

To Trediedele af hele Verdens
Kaffeforbrug udskibes fra Santos.
Sanios er Verdens Kaffelager. 65
Procent af al den Kaffe, som Verden forbruger, udskibes her fra.
Der dyrkes adskillig Kaffe I Forbundsstaterne Mineas, Geraes, Espirito, Sento, Rio og Balite, men i
Staten Sao Paulo, som har Saldos
til Udskibningshavn, har man de
rigeste Kaffedistrikter. Kun el Par
Timers Jærtibanerejse bringer en
midt op i Kaffeplantagernes vældige
Vidder, hvor Negere i Hundredevis
er beskæftiget med at plukke Kaffen, rense den og sortere den.
19 Dage i Santos, deraf et Par
Døgn tilbragt ude paa Plantagerne,
er ikke paa langt nær nok til at
studere Kaffens Tilblivelse. Men
man faar lidt af det at se, og man
lærer blandt andet, at

Magasin du Nords Udsalg, Allmgc
J. P. Som aer
Telefon 5.
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Stort Udvalg

Billigste Priser

Køkkenrekvisitter
faas hos,

Allinge Kolonial- & Produktforretning.

(-f r Brødrene Anker

Jernstøberi & Maskinfabrik
Telefon 2.
Hasle Telefon 2.

Kul haves stadig pas Lager ved Levke. Pris 4,50.5,5D hl.

Skovle og Spader
sælges

billigt hos

Allinge Kolonial- og Produktforretning.
0 0000D CCECO

De nye Efteraarsstoffer
er hjemkommen.
Vinterfrakker fra 110 Kr. Fine engelske Kamgarnsklædninger fra 190 Kr. Fineste bias Kamgarns-Norges
til Klædninger 180 Kr.
Nogle Buchskingsklærininger sælges meget billigt.

1. Johansens Skrædderforretning
Telefon Allinge 137.
Medbragt Stof forarbejdes. Spadseredragter og Ulstre efter Maal.

det, vi bjemme kalder Kaffe,
ikke er andet end Vand
med en Smule Kaffe I. I Brasilien
er Kanen virkelig en liflig Drik,
den nydes I Kopper, der rummer
omtrent saa meget søm el Portvinsglas. En Brasilianer drikker en Kop
Kalle omtrent som vi drikker en
Dram. Og den er næsten lige mur
stærk.

(ved Havnen)

Cigarer
fra

tatteutib, V. Bilift og

)1)rluit

8:)irjc*rung & evniter
Isas bob

I Høstdagene.
Jeg gear I Hestens
skønne, klare Dage
og slentrer om,
som jeg har det for Skik
I min Erindring kommer ømt tilbage
en anden Høst,
hvor vi var to, der gik — —
Og da var Verden ligesom en anden;
Saa fyldt af Rus,
af Sødme og af Sang.
Hvert Gry var Døgnets Bæger
fyldt til Randen
af hæftig Lykke, — hvor vi drak den Gang.
Nu er del Fastetider, min Veninde,
og Tinterne er som de magre Køer
sars graa og slunkne.
Skal vl aldrig finde
dem bugnende, før Ilden i os dør?
Den Ild, der brænder frygtsomt
i vort Hjærte,
som mættede to Sjæle oni til en.
Sig, føler Du den samme
fjærne Smæde
som jeg, der slentrer om
paa Gadetis Sten ?
I denne skønne Høst,
hvis Dage rinder
mig gennemsigtige og tyst forbi Gear Du som jeg og
bader Dig i Minder
til Tonen af vor Lykkes Melodi ? •
Hans Laursen.

%Utugt
Mulunint: & 13roDurtfonthing.

Bestil Deres Tryksager i AllillP Bogtrykkeri
Regninger, Meddelelser, Fragtbreve, Brevpapir, Konvolutter.

Spegesild.
Fiskernes Salgsforening
I Hasle anbefaler sig med Sommersild i Fjerdinger og Ottinger til
Dagens billigste Pris.
Ring eller skriv til Salgsforeningen i Hasle. Telefon 107.

MOTOR.
En god 2 tik Petroleumsmotor er
billig til Salg.

Chr. Jørgensen,
Telefon Allinge 92.

N, øger De en Pige, en Karl
eller en Dreng, eller mang•
ler De en Svend eller Leer..
ling en Fodermester eller andets Medhjælp, bør De snarest avertere i Nord-Bornholms Ugeblad
der hver Fredag bringes direkte ind
c. 1700 Hjem og læses af saa godt
som hvert eneste Tyende. En Annonce her i Bladet vil derfor saa
godt som altid bringe et tilfredsstillende Resultat.

Fru Hahn, f. Prusse,

En flink Mand,

begynder 15. September Undervisning i Klaver og Sprog.
Kursus i Tysk, Aften 81/2-91 i,,

som kan bruge 1 Par Heste for en
Plov, kan straks faa Arbejde paa
liaadstadgaard i Rø. Er Manden gift maa Konen kunne malke
8 Køer. -- God Huslejlighed.

Violinundervisning.
Grete. Westphal,

Sommerfest.

Ål Slags prima

dansk Sukker
Nordlandets Handelshus
Tapeter.
Stort Udvalg. — Billige Priser.

Socialderook r. Forening,
Rutsker, afholder festlig Sammenkomst paa Hotel .Fin tredele n"
Søndag den 31. August Kl. 4.
Alle Medlemmer al socialdemokratiske Foreninger har Adgang.

Allinge Kolonial- & Produktforretning,

Ligkister og Møbler.

Telf. Kl. n 13,

L. Pihl.

Fuldbrudle Mursten Nr. I

EtParti Melasse
Allinge Kolonial- &
Produktforretning.

Klid
paa Januar Rekvisitioner faas hos

Allinge Kolonialog Produktforretning.
Prima amerikansk

Sirup og Frugtsukker

Aldeles frisk

er hjemkommen og sælges uden
Kort.

a. 3. 'at n.

sælges fra Lager og frit tilkørt
Banen efter laveste Beregning.

Nordlandets l andelshos.

Soyaskraa
Svinemel

Koste
af Revling og Piasava

er paa Lager .

Allinge Køletrial- & Produktforretning.

anbefaler

Allinge KnIonial- og
Produktforretning.

som kan malke to Køer, kan fan
en let Plads til I. September eller
1. November hos

Jens Hansen,

er hjemkommen.

J. B. Larsen.

sælges for I 5Kr. pt. 100 kg.

Haardtbrændte do, til Ajlebeholdere

Aalborg Cement

En ældre Pige eller Enke,

Ægte Livorno

anbefales .

Klemensker Snedkerforretning

Allinge Kolonial- og
Produktforretning.

Lindesskoven i Rø.

Tapetklister.

Bodsle Sort Brainror
I'

.!•

Lagrede cementerede klatrer

Hjemmefarvning
Diverse Farver — saavel til Uld
som Silke anbefaler

Allinge Kolonial- og Produktforretning

overretssag. Bojesen-Hoefood
Sct. Mortensgade 17, Rønne, Telf. 22
(tidli. Fuldm. ved Bylogedkontoret i
Hasle).
Kontordag i Allinge Mandag
do. i Klemens (Kroen) Tirsdag Ef.

alle Længder sælges I

Nordlandets Naudelshiisr

Glassersdit Lerkrybber

Bonevoks
Malerfernis, Gulvfernis, Linolie
samt Farver til Olie og Kalk
anbefales fra

Alliogo Kolooiol og Prodoktforroloiog.
Til Amtsnævnets Rekvisitioner
.
har
Prima bornholmsk Byg
og dansk Hvedeklid
men efter Bekendtgørelserne skal
alle disse gerne være expederet i
11.11s,11.1 a1 August Maaned.

Xaffe, Te,
Ribs og Blikuit
uden Kort
Chokolade og Cacao
fra
Billigste Dagspriser fra

Allinge Kolonial & Produktforretning

Allinge kolonial- og
Produktforretning.

rers".~~1
1.
1~1.

Vi har ligelig Lager al Kærnelo•
der til Grise og Høns.
Hel Majs, valset Majs,
bornh. Byg, amk. Foderbyg,
Hvedeklid, Bygskraa
og sælger smaa og store Partier eller allerlavesle Notering.

Nordiadefs Handelshus

Klipfisk
1,20 uro kg.

&

Allinge
Produkilorrelning

Nye galvaniserede

Vandspande og Yaskeballier

L et den gamle svære Kvalitet er hjemkommen og sælges III meget rimelige Priser i

Nurdidliels Handelshus

kkiSh kraa

Ild Majs
Soyaslirna
Svinemel
Melassefoder
anbefaler

Allinge KolonialProduktforretning

Alle Slags

Mdikekeertie har vi:
valsede Jordnodkager
do. Bomuldsfrokager
Kalkkoste, Kalkpensler, .
do. Horfrokager
]talerpensler
frisklavet Soyaskraa
sælges til billige Priser.
frisk Melassefoder
Pris 15 Kr. for 200 Pd.
og sælger gerne.

Piasayakoste og Borster,

Nordlandets
Handelsbus.

Nordlandets Handelshus

Mel,

Tagpap og Søm

amerikansk, uden Mærker

Billigste Dagspris.

Allinge
& Produktforretning
Guristlenesler og Moder.
Søndag den 31. August.
St. Ols Kirke Kl. 10.
Allinge Kirke Kl. 2.
Mandag Ungdomsafdelingen.
Tirsdag K. F. U. K.
Onsdag Kri. dsmacle i Hjemmene.
Tot sdag K. F. U. M.

En ganske fortrinlig

Lak-Fernis for C111Y0110

Alliogo

K01015131- og Proddiforrololog

Rom,
Cognac
Aquavit
Brændevin
Whisky
Diverse Vine

Nye friskmalede Varer af:
amerikansk Flormel
dansk lyst Flormel
dansk Rugsigtemel
dansk groft Rugmel
meget smukke Byggryn
valsede, fine og grove,
som vi sælger til allerlaveste Pris.
Til Rugmelssorterne forlanges stadig Kort, —' de andre Sorter er der
Ir: Handel med.

hurtigtørrende og holdbar og dertil
rimelig i Prisen — sælges i

Nordlaodels Handelsbus.
Sirup

Nordlandets Handelshus.
$rima N.)RaMnolie
= Votorolie
=
(5;t)tiitberolie
Zribremine fra 1'4 "
91eminntlere
Wenunefebt
£tiefinotefaitber
431tbetllif1
bedst og billigst hos

%fiffige Sløtøttiat=
og 13 roilnitforretning.

Hasle Hodkerlorrelninll.

prima lys amerikansk

Allinge Kolonial &
Produktforretning.
Meget solide,

illojede og kede Brædder
til Loft og Gulv — alle Længder —

9toMnOct4
tutbet*W.
Prima dansk og engelsk

Marielici-Sa2be

Aljetonder og Saltekar

Blød Sæbe

samt al Slags Bødkerarbejde haves
paa Lager. Reparationer udføres.

Soda, Blegsoda, Ludpulver
Risstivelse,
Skurepulver

C.

Aakerlund,

Allinge Kolonial & Produktforretning
Prima

Taglak og Tagtjære Alle Traådsom,
Dykker og Stifter

samt Tjærekoste anbefales fra

Allinge Kolonial & Prodoldforroloiog.
1 disse Dage har vi losset store
Partier — og hvorimellem er nogle
særlig gode

Nordlandels Handelshus kaniskaarne lldsloolstirædder

til Ko. og Svinestalde er paa 14•
('rit
ger og sælges til al

Nordlandels Handelshus.

Allinge Kolonial- & Produktforretning.

Telefon Hasle 105.

Meget fine, tørre

Panelbrædder

Ithimmer
Rosiner
.Ebler

anbefales fra

Allinge Kolonial og Produktforretning

i halvkilo Dasser

Sand kaas.

Abrikoser

C. W. Obels bekendte Mærker

Xunsthonning

2 Kr. pr. Time, 2 Elever 3 Kr.

til Syltning og Husholdningsbrug.
For at lette Ekspeditionen modtager vi gerne Sukkermarker forud
som Besiillingsmærker ,

Tobak

og I lykke i alle Længder.
Disse cre udmærket anvendelige til
mange Ting og alle Reparationer.
Prisen paa disse er noget rimelig,
og beder alle 0111 at gøre Forespørgsel rig Handel i

Nordlandets Handelslins
C- t)Ite4bbire
1)Ittl.)ttlher
SZTt)bberier
t)Itcql(W
(kleq1a?
Z-1)1tefruffer
anbefales fra

%Hinge Slotouin 1
'3roDu ftforret dag

er nedsat ganske betydeligt i Prisen
og er billigst

Nordlandets Handelshus.
Prima

Bord margarine
Ren amerikansk Fedt
anbefaler

Allinge Kolonial & Produktforretning

r

Forlang hos Deres Handlende

Viggo Glistrups
KAFFE.
Specialitet:
Ægte Java Kaffe.

J

En mindre Lejlighed
— eventuelt 2 Værelser — udlejes.
Chr.

Jørgensen.

Prima amerikansk

En Dreng,
15 -18 Aar, kan faa Plads straks
eller til 1. November paa

Kaggaard i Rutsker,
Telt. 62.
Ægte

St. Croix Sukker
faas uden Kort hos

J. B. Larsen.

Blandet Frugtsaft
Hindbærsaft
Hyldebærsaft
Jordbærsaft
Kiesehrortsaft
Ribssaft
Sollnert4art

Allinge Kolonial- &
A llinge
Produktforretning og Produktforretning.

Oksekød
(Delikat Smørrebrøds paalæg)
anbefaler

J. B. Larsen.
swaiiimiss","~a~111

Prima Hvedemel,
Bagepulver
Citronessents
Handelesments
Vanilleessente
Vanilletabletter
Tassiliesukker
Vantliestsanger
Kardemomme
sode Handler
bittre do.

Rosiner
Allinge Kolonial. og
Produktforretning. ,

?s. (-(icic

Fantaserende Armod,
Hat kysset hendes rode Mund
en Nat i blidest Vaar,
jeg husker denne gode Stund
ret som del var i Gaar. —

ogsaa kaldet Mannagryn — og nye Sendinger at

Friske amerikanske Havregryn og prima danske do.
i Pakker er hjemkommen. Prisen billigst i

Nordlandets Handelshus.

Høstbindegarn
er hjemkommen og bestilte Partier bedes venligst afhentet.

2tEtinge Sliotottiatz og 4,±t obuttorretning.

5

Wiiii
G".■

Norllholms Marprillelgifiks ,vÅ
A

4- VEGETABIL -7'
er anerkendt som den bedste.
•9,6,
•

Faas hos alle Handlende.

•4

=C

#
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\vi-

A
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Prima Dampkul
ventes i Løbet af

Børnestrømper
Kulørte Bomulds Ira 90 øre Parret
Hvide uldne
100
Prima sorte Bomuldsstromper, passende til 12 a 14
Anis Alderen, udsælges lw 165 a 117 Øre Parret.

Er Mændene mere forfængelige
end Kvinderne ?

Nye amerikanske Hvedegryn,

MARGARINE

8 Dage. Bestillinger bedes venligst indsendt.

4(fiiitge M'otottialz og 13robitttforretithig.

En engelsk Journalist havde længe spekuleret over dette Spørgsmaal
og foresatte sig da en Dag at anstille en Prøve. Han log sin Notitsbog og Blyant frem og stillede sig
op paa el af de mest befærdede
Hjørner af Regent-Street uden for
en stor Forretnings Spejlglasruder.
Det, han vilde undersøge, var; hvor
mange Mænd og hvor mange Kvinder spejlede sig i Ruden i Løbet
af en vis Tid ? Og Resultatet ? I
Løbet af lem Minutter kom 50 Mænd
forbi, og af disse spejlede de 19
sig. Af de 50 Kvinder, der kam
forbi i Løbet af 8 Minutter, spejlede
de 22 sig. Og dette for Kvinderne
smigrende Resultat forbedres yderligere derved, at Fruerne og Frøknerne kun standsede et øjeblik for
navnlig at se efter, hvordan F-lallerr
sad, mens Mændene gennemgaaende
i lang Tid for at beundre sig selv
med tilfredse Miner, som om hver
enkelt havde været en Adonis. Den
engelske Journalist drager deraf den
Slutning, at det saakaldte stærke
Køn er mindst lige saa forfængeligt
som det svage.

Messens Ene-Udsal g
Telefon 100.

Arbejdstøj.
Kulørte og hvide Herreskjorter fra 650-825.
Stribet Blusetoj.
Busserundetøj 275 Øre rn.

Uldne Kjoletøjer, Bomuldsflonel, Vaskestoffer
Dynetøj, Lagenlærred, Duge-Drejler

Chr. Olsen, Allinge

Yy

Telefon 100.

EZSERS—ENE—:

Langelands kontr. Hønsefoder
fremstille! under Kontrol af Dalum Laboratorium — faas hos

Skofoitid-

Bedste Standard Manillagarn
Prili i

Sieninint

r.~.~
Riis, Rismel
Sago, Sagomel
Byggryn, Raipsmel
Bannagr3, n
Kartoirelinel
tegryn, Havregryn
Se
Fltekterter
Brune Bønner
Prima amk. Flormel
Prima danmk Flormel

al~

)

alt sunde og friske Varer fra

Hinge kolonial- og Probldrorrelning

Engelske Dampkul til Tærskningen
er paa Lager, og der kommer om faa Dage en Ladning igen.
Alle Bestillinger ekspederes renharpede og gerne snarest.

Engelske knuste og harpede Koks

Chr. Sleb lorgfmen.

Vort !ih).

hele Pakker pr. kontant 270 pr. kg.

Bedste Sort ren Jutegarn i passende Nøgler, som løber omtrent dobbelt saa langt som Manillagarn, Pris 3 Rr. pr. kg, Delte er
saaledes meget fordelagtigt at bruge.
Alle Bestillinger ekspederes i disse Dage.

Dine Kys var som
blide stumt Blomster
jeg plukked en sildig Kvæld.
Deri skønneste Blomst i Buketten
bød du mig til Farvel.
nyar jeg tin Ira mit Vindu
stirrer t Nattens Lidt
leger endnu omkring mig
usynligt Blomsternes Duft,

Nordlandets Handelshus.

Billig Mad - og nein al gaa
Forl. Skildpadde
Stegte limninger
Balerske Pulser
Farseret. Ilvidkaal
Kødfars m. Brunkaal
Iltdikohof
kalvelturbouade
lirtrreltlrr

Ak — alt for hastigt flygter
Dog Dagens Timer bort Og med san mangt og meget
Vi kommer slemt til kort.
Vor Aand har ingen Grænse
For, hvad den gerne vil ;
Men ikke altid strækker
Vor Evne rigtig til.
Og mangen Hindring lægger
Os Livet tor vor Fod,
Der undergraver Villien
Og slapper Kraft og Mod.
Ak — m?atte ret vi lære
Hver Stund at nytte ud
Og ej det mindste glemme,
Vi fik som Laan af Gud 1 Betty Tofte.

g?robitfifforrefninci.

Til forestaaende Høst anbefaler vi

Og

rw

. .

Messen, Chr. Olsen, Allin ge.

Hans ~mann

Allinge Kolonial & Produktforretning

•

..-

Damestrømper

Har aldrig kysset hendes Mund,
har løjet Lykken til,
jeg kyssed hendes Billed kun,
tiet andel, — det var Drømmespil.

Stort Udvalg. Billige Priser

Vin.

.•

Telefon 100,

og Haveredskaber

Wl,
•••

.

Bomulds, sorte og hvide fra 150
Øre Parret.
Flor, sorte, hvide og kulørte 315
Silke,
do.
435

Har kysset Barmens skære Sne,
har der min Kummer druknet,
til jeg i øst sari Solen le,
og alle Stjerner sluknett.

Værktøj

•

Gullasch
Lohescovem
Stegte Frikadeller

1 kg D. 3,50
3,00
• 4,00
• 2,25
• 2,40
• 3,20
• 3,20
• 3,20
• 3,20
• 3,20
• 3,20

1/, kg D. 1,30

—
—
—
—

, 2,05
, 1,15
» 1,25
. 1,65
▪ 1,65

• 1,65
1,65
—. 1,65

r.

Allinge Kolonial- og Produkllorrolning,

& IJilal okasses

l ornholffis

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

er paa Lager, og foreløbig er der fri Handel hermed .

Nordlandets Handelshus.
Bygningsartikler.
Brædder Planker Tømmer
Tagpap, Søm og Spiger, Støbegods

Cement, hydraulisk Kalk
anbefaler

Allinge Kolonial & Produktforretning

Ordet er frit !
Vi ger vore mange Læsere i By og
paa Land opmærksom paa, at enhver kan
faa optaget Artikler og Indlæg om Emner
at almen Interesse i „Nord-Bornholms
Ugeblad".

Betingelsen er kun, at det skrevne er
holdt i en sømmelig Form og indenfor
rimelige Grænser, samt at Indsendere— til
Underretning for Redaktionen — opgiver
Navn og Adresse. Ligeledes modtager
Redaktionen gerne Meddelelser om saadanne Ting og Forhold, som egner sig
til Behandling i Bladets Spalter.
Delte gælder baade Byen og Landet,
og det er en Selvfølge, at Redaktionen
altid vil iagttage den stramgeste Diskretion med Hensyn til sine Kilder.

Kul- og Cocesprisen
er nedsat.

Allinge Kolonial- og Produktforretning

Dobbelt renset Salt
til Nedsaltning af Kod,

Sild og til Madlavning.

Billigt Salt til Høsaltning.

Nordlandets Handelshus.

