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Aa, intet Steds paa Kloden Havet synger 

saa stille Sange med saa blide Toner, 

som her, hvor under Birketræers Kroner 
er Bakkesang blandt skønne Blomsterklynger 

Langt glider Blikket, langvejs mod det fjerne, 

hvor Kystens stejle Klippeknuder kaiter 

sig højt med bratte Brinker, dybe Kløfter, 

mod Havets Raser: øens Jord at værne. 

Et trofast Værn, der dybt betrygger Tanken I 

Jeg synker lien i dybe, stille Denonne 
til Tonerne af blide Kilders Strømme 
og Blodets Rislen og mit Hjertes Banken. 

Chr. Slub firrirensrh 
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Kysten ved Finnedalen. 
Langs Kysten nynner blide, blanke Bølger 

en stille Sang om Sol og Sommerdage 

og sukker blidt, idel de gaar lilbage 

Ira Skrænten, som de skønne Birke dølger. 

Halvskjult bag Skoven hvide Mure titler, 

— her favner Grenes blide Flet en Bolig, 
mens Skoven hvisker, stille og imIrolig 
med sagte Sus og blanke Blades Glitter. 

Her !avner Skoven Strandens Klippevolde, 
omslynger dem med sine skønne Arme 
og kaster som et Skær al Livets Varme 

paa Klipperne, der før var gran og kolde. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" - 
rpkars t et Antal al mindst 1600 &impf. 
eg forsendes gennem Postrassnel I Allinge.  

Sandvig, Olsker, Rutsker. R. oY Klimrnshr 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
kir den største Udbredelse i Nordre Mened 
bliver last f ethvert Hjem og egner slg der 
or bedst 111 Avertering. 

„Nord-Bornholm Ugeblad' 
optager CIM Rekendknvorlser af enhver Art 
raasom Ket, Salg, Foreningsmeddelelser, 
Efter- eller Af lysninger, Ankflonfr etc. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
edgaar hver Fredag, kan bestilles paa alle 
Posikonlorer samt paa Bladets Kontor og 
koster 1 Kr. halvaarlie, 

Svigtende Signaler 

Jeg sejled under Natten 
din Rude forbi, 

men Lyset i dit Vindve 
blev stikkende deri. 

Jeg saa dig ej med Lampen, 
og du saa ikke ulig, 

endda jeg stod paa Dækket 
og vinked ind mod dig. 

Kun Lyd al Skum, der brister, 
et Skib, der sejler væk, 

mens oppe over Tangen 
der piber Fugletræk. 

Et Hjertes øde Hulken, 
et Lys, du ikke ser ; 

en Kvinde paa Altanen, 
du aldrig møder mer ! 

Jeppe Aakjær. 

Kvinden 
i den danske Folkevise. 

Hjalmar Thu ren 

i Maaneds-Magasinet. 

—0— 

Fortsat fra f. Nr. 

Den største Fornøjelse man har 

er dog Dansen. Den unge Kvinde 

gaar til Dans i sin smukkeste Dragt, 

i Haanden har hun Blomsterkransen, 
som hun skænker til den, hun el-

sker. 011e er det en Jomfru, der 

synger for — enten en „Elskovens 
Vise' eller en Spottesang, hvori hun 

f. Eks. gør sig lystig over sine Bej-

lere. Viserne rummer en Uendelig-

hed al henrivende Scener, der vid-
ner om den Begejstring, Kvindernes 

yndefulde Sang og Dans vækker 

hos Riddere og Svende, der delta-

ger i Dansekæden ; riten tillige hø-
rer vi om mange tragiske Begiven-

heder, der har deres Udspring fra 
Dansesammenkonislerne, hvor det 
mangen Gang ikke var saa lel for 
Kvinden at bevare sin Dyd uplettet; 
Intet Under, al Mødrene atter og 

atter forbyder deres Døtre at deltage 
i Vigifiedansen, der fandt Sted 

Nætterne før de store kirkelige Fe-
ster. 

Den store Mærkepæl i Kvindens 

Liv, Bryllupsdagen, skildres omstæn- 
deligt. Der skrives III Venner og 

Frænder orm Bryllupet og trælles 
Aftale om, hvem der skal have Hæ-

dershverv ved Højildeligheden. Vi 
overværer del festlige Maaltid, ved 
hvilket Bænkene er „satte med hø- 

viske Møer', og Borddansen, hvori 

Brudgommen er Fordanser med et 

lorgyldt Bæger i hver Haand : 

Det ene med Mjød, 
det andel ined Vin. 

sat drikker han til Allerkæreste sin. 
Ridder Slig drikker sin unge Brud III, 
bande Skov og Mark 

de blonistres derved. 

Siden følges Bruden med Brude-

, blus lit Sengen, som Bruderedersken 
har redt. Da Terkel Trondesøn 

holder Bryllup, er Adelus, hans tid- 

ligere Elskede, Bruderederske. Hun 

„slaar de Springet: sammen" og 

breder Silketæppe over Sengen, me-

dens „hendes øjne de lo, hendes 

Hjerte del græd'. Endelig ser vi 

Brudeparret med Følge drage hjem 

som i den dramatisk bevægede Vise, 

hvor Hr. Nilus, hans Brud og Bryl-

lupsgæsterne under el !march Uvejr 

paa Heden maa søge Ly len Gaard, 

hvis Ejere. dræber Nilus Søstersøn 

og samer ham selv dødeligt. 

Den gifte Kvindes Liv fremtræder 

for os med stor Tydelighed. Hendes 

Barselsherd overværes af Fruer og 
Jomfruer, og naar Fødselen er veI 

overslaget, holdes der „Kvindegilde" 
med Dans og Lystighed: 

Med den største Skønhed skildres 
Moderens Kærlighed og Omhu. 1-lun 
sørger for sir: Søns Udrustning, hun 
er den trøstende, omar hendes Børn 

skræmmes af „stærke Drømme". -
Fru Inger følger sine rejsefærdige 

Sønner, som hun aldrig skal gense, 
ned tit Skibet 

De Herrer, de styrer 
deres Strække Ira Land. 

Fru Ingerlfile græder 
paa hviden Strand, 

Sorgen præg& i det hele taget 
Moderens Skikkelse I vore Folke-
viser. Hvem glemmer nogensinde 

Hr. Olufs Moder, der tager mod 

ham, da han kommer fra Elverdan-
sen, ag reder Dødslejet til ham ? 

Og hvor vidunderligt er ikke Moder-
kærligheden skildret I den berømte 

Vise om Salverlad, deristaar al Gra-

ven for al børste, rede og vaske 

sine Smashs/ni, som forsømmes al 

Stilmoderen. 
Endelig dvæler Viserne ved Kvin-

dens Sygeleje og Død. Det er al-

tid Kvinder, der besørger Sygeplejer:, 
de „gear til og fra' den syge, og 

naar hun er oven Senge, men for 
svag til at gaa alene, „leder de hende 

ud og ind'. 

El levende Billede af et Sygevæ-
relse faar vi i Visen, hvor Fru Ly-

borg ligger til Sengs og plejes af 

sin Svigermoder. Lyborg tørster at 

Feber : 

Hør I det, Fru Ingeborg, Moder min, 
I give mig enten Vand eller Vin I 

Men den onde Kvinde nægter 

hende Læskedrikken, Snart efter 

føler Lyborg sig saa varm: hun vil 

have Luft i Stuen ; 

Da lade I den nørre Dør opslan, 
sne gode Svale monne jeg da fan I 

Men Fru Ingeborg naboer Døren 

mod Sydsiden. og Solen skinner lige 

hen paa den syge, saa hun hilder 

i Afmagt af Varme. 
Selve Dødsøjeblikket belyses I 

Reglen ved en Bemærkning om, at 

„hun vendte sig mod Væggen". -
Husets Møer syr Ligklæder, den 
døde lægges I „hvide Lin" i Høje-
loll, og Kvinderne holder Ligvagt. 
San følger Bortbærelsen 111 Kirken, 

en Scene, der olie kommer Igen, 
fordi Digterne ynder at lade Elskeren 
vende hjem just som hans Brud 

bringes til Graven. 
Dette er i store Træk Kvindens  

Dagligliv, som det formede sig i 
nordisk Middelalder. Kvinderne, som 

levede i disse jævne Forhold, skil-
dres i Viserne som handlekraftige, 
selvstændige Mennesker, dygtige 

Husmødre, men tillige Manden jevn-

byrdige i Kundskab. Der kan olie 

være noget køligt og spotsk i Jom-
fruens Væsen, men lige saa hyppigt 
træller vi varmblodige Naturer, Kvin-

der, der uden Betænkning Træder 

ud af Hverdagslivels snævre Ram-
mer, naar en stærk Følelse har gre-

bet dem. 

De ældgamle bornholmske 
Færdselsveje, 

Af Arkitekt K. T h or sen i Bornh.Av. 

Den stigende Biltrafik i vor Tid 

har gjort Vejspørgsmaalet aktuelt. 

Fra at være en lokal Sag, løst af de 
forskellige Sogne- og Amtmand, ser 
Vejvæsenet ud til tel snart at manne 

blive el Stntsanliggende, thi de store 

Millionbeløb, der nævnes som nød-
vendige for Vejenes lstandbringelse. 
kan kun rejses al Landet som Hel-
hed, ligesom den moderne Lande-

vejstrafik kræver større Ensartethed 

at Vejlorhold og Kørevilkaar end 

den nugældende Ordning kan til-
vejebringe. Muligt derfor ogsaa, al 
Hovedvejene i en nær Fremtid hell 

teknisk set maa gennemgaa en ny 
og forbedret Fase, for al være skik-

kede til de Krav, Biltrafiken stiller 
Ill en stærk og jævn Vejbane. Ikke 
mindst part Bornholm spores Biler-
nes ødelæggende Virkning pan de 

Landeveje, som blot for et Par Aar 
siden var saa godt island som aldrig 

før. De store Summer synes spildt  

og Kalamiteten er iejelnldende. 
Den nuværende Tid synes derfor 

at nødvendiggøre et historisk Vende-

punkt i hele Vejvæsenet, hvad der 
, sen alter mas kumte berettige el Til-
. bageblik over lidt a! Vejvæsenets 

ældre Historie. 
De gamle snorlige, hrnlagte Mili-

Irerveje, som anlagdes af Lle romer-
ske Kejsere i store Dele af Europa 

og Asters, var af saa udmærket Kort-
slruldion, al de orange Steder gaf 
Tjeneste den Dag idag. 

I England (Indien i Vikingetiden 
den 400 kur inrige Vej „Wætlinga-

street", der gik fra Kanalen i Syd 
Ill Chesier I Nord. 

Langs ned gennem Sønderjylland 

og Holsten, krydsende Dannevirke, 
gik I Middelalderen „Adelvejen", og 

Seerrig omkring de store Søer løb 
den over 600 km lange „EriksgnIa". 

Det ses samledes, at Fasrdselsaarerne 
over Lnird i gammel Tid benævntes 
bande Stræde, Vej og Gade. 

Vejene pas Bomholme i den ældre 

Middelalder maa nødvendigvis have 
været Færdselsruter mellem de da-
værende Havnepladser og Hoved-

srederne for den administrative Myn-
dighed — Konge- og Bispeborgene. 
Her bliver da først og fremmest Tale 

om 3 Hovedrurer I. Rønne -- og 

Kongeborgene i Almindingen, — 2. 
Ham mershus —Aak irkeby — Aakirke-
Havn. (Denne maa ved Bornholms 

Sydkyst øst for Raghamumer Odde), 
3. Rønne—Hammershus, — Det er 

selvsagt umuligt at fastslag disse 

Vejes nøjagtige Beliggenhed, men 
vi er dog i Besiddelse al visse Hol-
depunkter. 

I 1918 fandt Ejeren al østre Bede-
gadegaard i Klemens ved Gravning 

af en Afvandingsgrøft nord for Gaar-
den, et godt Stykke øst for den nu-

værende Landevej, en udmærket 

Kørebane sat af Kampesten, med 

højere Kantsten ved Siderne. Da 

den Ina temnieligt dybt under nu-

værende Avlsjord, var det øjensyn-
lig en ældgammel Kørebane man 

her stod overfor, saa meget mere 
som den havde en slamende Lighed 

med el ældgammelt Vejanlæg i Syer-
rig, hvoraf der er bevaret en Teg-

ning af Peringskiold. Den forestil-
ler en brolagt Vej over en Sump 

ved T æ b y i Upland, som kaldes 

„Jarlabankes Bro" efter en Runeind-
skrift, der forkynder, at Jrulabauka, 

som ejede hele Treby, „lod gøre 
denne Bro for sin Aand'. Del sid-

ste Udtryk skal iorstaas saaledes, at 
Vejarbejdet var udført som ens salig-
gørende Handling thi til den ka-

tolske Kirkes gode Gerninger og 
Almisser hørte ogsaa at gøre Broer 
og Veje ti! de vejfarende, der manne 
lærdes over Sumpe og side Steder. 
Saaledes som det er tastslaaet, al 
Romerkirkens mange kostbare Kirke-
og Klosterbygninger ikke kunde være 
fuldført uden hele Folkets Medvirk-
ning og Bidrag I Form af Sjælega-
ver og do. Arbejde, er det ogsaa 
rimeligt, at Lundebispens Bygnings-

og Vejarbejder pan Bornholm har 
I hall en saadan Medvirkningskilde 

at øse at. Ved Fundet al denne 



Vej ::0111Met Navnet .Bedegade' til 

at siaa for os i klarere Belysning, 

og soul en Hentydning til, at her 
har været et Hvilested (Bedested) 
for de Vejfarende, midtvejs mellem 
Hammershus og de nævnte to Byer. 
Denne Formodning styrkes yderli-
gere ved den samtidig med Vejen 
fundne Brønd, en udhulet Egestam-
me, der dannede Rammen om et 

lille Kildevæld. Denne Egebrønd, 

som nu er tilført Bornholms Musæ-
urn, er nøjagtig overensstemmende 
med en lignende, som fandtes paa 
Slotsholmen i København ved Ud-
gravningen til Rigsborgens Hoved-
fløj, og som tidsfæstedes til Biskop 

Absalons Dage. 
Det er heller ikke umuligt, at Or-

det ,Bedegade• tillige indebærer 

Minde om religiøs Kultus; thi paa 
slige Hvilepladser var ofte opstillet 

Krusifiks til fornøden Andagt i den 
besværlige Rejses Hvilepavse, Mu-

ligvis gaar en lignende Kultus til-
bage til Hedningetiden, hvad den 

nærliggende Lokalitet „Onsbjerg• 
(Odinsbjergl jo kunde tyde paa. 

El andet Holdepunkt lor Eksisten-
sen al et gammelt Vejanlæg i denne 
Egn er Bemærkningen i ,Thoras 

Bornholmsbeskrivelse 1756" om en 

Runesten, som skulde stile ved den 
saakaldede Kongevej i St. Klemens 

Sogn. Desværre glemmer Thure at 
meddele, hvor i Sognet denne Vej 
havde sit Løb, men ill. J. A. Jør-

gensen staar _Kongevejsstenen" nu 

paa Allinge Kirkegaard, hvorhen den 

blev flyttet. 

Kongevejene havde ikke blot Navn 
af saadanne, men var i gammel Tid 

anlagte af Landets Konger, som Ind-
hegnede Enklaver, der ikke rimene 

benyttes af gemene Folk. Gud naade 
den Bonde, der overtraadte dette 

Forbud og brød Ledet ; del vilde 
gaa ham adskilligt værre end den 

Formastelige, der i sin Tid brød 
Ledet i Nordskoven. Fra Køben-
havn over Frederiksborg til Kron-

borg gik en saadan Kongevej, og 
at Bornholm har hall lo, skal ses 
nedenfor. Det af Thure benyttede 

Udtryk ,,saakaldede" viser, at det 
kgl. Vej-Privilegium allerede da var 

fragaaet, hvilket igen bundede i, at 

Statsadministrationen ikke krævede 
de idelige Rejser af Kongen, som i 
ældre Tid, hvor denne selv stadig 

laa paa Rejser for at oppebære Skat-

ter, holde Dorn og tilse de mange 
Slotte. 

Den anden „saakaldede• Konge-

vej, nævner Thura, løber læt forbi 
St. Knuds Kirke, og her peger Be-

nævnelsen paa den ovenfor nævnte 
ældgamle Vej fra Rønne til Konge-

borgene i Almindingen, Gamleborg, 

der nævnes som Sædet for den kgl. 

Høvedsmand, og Lilleborg, der af 

Historikerne er karakteriseret som 
det kongelige Jagtslot ved Vildtba-

nen Almindingen. Man kunde der-

for benævne denne Kongevej — 

Lighed reed den sjællandske nær-

mest København — som Jagtvej, 
men vi ved dog at den i hvert Fald 
en Gang har tjent alvorligere For-
maal. 

Et Sagn lortæller, at da Hammers-

hus anlagdes, havde det først været 
paalænkt at bygge en Borg paa 

Stenhøj i Vestermarie, vest for Stens-
gaard. Det er ifølge Hauberg saa-

ledes ikke udelukket, at dette Sled 
under Lilleborgs Indtagelse 1260 har 

været anvendt i militærisk Øjemed 
til Lejrplads eller lign. Som lige 

midtvejs mellem Rønne og Lilleborg 

passer denne Formodning og bint 
Sagn jo ogsna meget godt ind I 
Billedet af den gamle Kongevej, der 

omtrent maa have genet i Linie med 
den nuværende Thingstedvej. 

Som Bevis paa, hvor sporløst de 
gamle Konge- og Bispeveje forsvandt 
etter at Borgene i Almindingen var 
ødelagte, Bispevældet brudt, og til-
sidst Hammershus ogsaa havde mi-

stet sin Betydning, ses af det paa- • 

Ildelige Bornholmskort, som udfør-
tes 1805 ved nøjagtig trigonometrisk 
Landmaaling under det kgl. Viden-

skabernes Selskabs Auspecier. 
Paa dette Kort, som ellers viser 

bande Landeveje og mindre Veje, 
ses Ikke Spor al Vejforbindelse hver. 
ken mellem Klemens og Ols Kirker, 

ej heller mellem Ringebybro og Al-
mindingen, lige ses lidt som denne 

sidste har anden Vejforbindelse med 
Omverdenen, end den, der ses gaa-

ende Ira Eskesvisket (nuværende 

Reimersdal) og til Aakirkeby. 
Ved denne sidste Vej møder vi 

el andel interessant gammelt Anlæg, 
nemlig Stykket Ira Vallensgaard til 

Aakirkeby, som udførtes af Lybecker-

høvedsmanden Sweder Ketting,Slots-
herre paa Hammershus og Ejer al 

Vallensgaard (1556-73). 
Da en Del at denne brolagte Vej 

spores endnu — ja benyttes daglig 
— turde lier foreligge el af de aller 

ældste Eksempler paa Datidens Kø-

reveje, der endnu benyttes. og det 

var ønskeligt om Resterne al den 

kunde blive fredet 
1 Vallensgaards sydlige Havegærde 

ataar med laa Meters Mellemrum to 

mægtige Lindetræer, der I gammel 

Tid har flankeret Indkørslen til Gear-
den. Herfra udgik Kettings Vej, 

løb i sydvestlig Retning over nu-

værende Landevej og langs dennes 
Vestside ned mod Staalegaerd. Her 
ses dens Brolægning endnu øst for 

Gaarden gaaende i sydøstlig Ret-

ning ben til en nu opbrudt Stenbro 
over Nydam An. Paa den anden 

Side Aaen fortsatte den mod Øst, 
for anden Gang krydsende nuvæ-

rende Landevej, og drejede ved 
Bakkegaarden Syd paa mod Aa-

kirkeby. 
Til nærmere Forstaaelse af oven-

nævnte Afspærring at Kongevejene, 
man det erindres, at Vejvæsenet i 
ældre Tid overalt var privat. Ikke 

blot ved Sogne- og Bygrænser var 
afspærrende Led, men ogsaa de for-

skellige Gaarde havde Led, hvor 
Vejen stødte til Ejendommene, og 

Bonden kunde holde Vejfarende ude 

til stor Gene for den almindelige 
Samfærdsel. Ligesom Byborgerne 
i gammel Tid hver udenfor sit Hus 

maatte holde Brolægningen Island, 

saaledes reparerede hver Landmand 

sit lille Vejstykke I den Tid, da Be-
grebet Sogne- og Amtslandeveje var 

ukendt. At Vejene saaledes maatte 

blive i højst uregelmæssig Fodet-

mng er forstaaeligt, hvorfor man 

benyttede Køretøj saa lidt som mu-

ligt og færdedes paa Hesteryg saa 

vidt gørligt. Nye Tider, nye Skikke. 

Nu kommer Billisten og forlanger 
det moderne Livs Krav overført paa 

Landevejene. Al skrue Udviklingen 

tilbage er umulig. De nærmeste Aar 

vil fortælle os, hvorledes Opgaven 
er bleven løst. 

August. 
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De gaar stille. de to, hen ad Vejen, 
Maanen lyser som Sølv og som Sne, 
Lunden sover i sorlgrønne Kapper, 
Søens Krusning man lige kan se. 

De, som vandrer saa stumme 
og tunge, 

har nok vandret her mangen Gang før 
— talt om Hjemmet -

saa glade og unge — 
og om Dagen, der aabned' dets Dør. 

De har elsket hinanden og Livet, 
Maaneglansen og Solskinnets Brand. 
Mindet brænder dem begge I Sjælen 
om hint Lykkens forjættede Land. 

Blot en Midsommerdrøm 
har del været, 

hvad de mente var livsvarig Fro. 
Blot et Afskedsord skal de nu sige, 
tør de bryder den vaklende Bro. 

Hun har vidst det, 
al Verden den skiller, 

men hun kan det dog ikke forslaa. 
Haabel vil Ikke lammes og dødes, 
der maa Ord til for ned det at sine.  

u n en MIdsommerdrem! 
Lig en Plante, 

der lilla visne tor Nalvindens Pust, 
medens Frostkulden suger dens 

Livskraft,  

og dens Hjerteblod sænker sig knust. 

Og de vanker i Tanker saa mørke, 
og de lider den bitreste Ve, 
fordi Skilsmissens Stund vil dem 
tvinge i Erindringens Odyss. 

Men h A111 bliver del ikke, der siger 
dette Ord, der skat skille de to, 
for hun vil ej høre, hvad Vredens 
eller Hævnsygens Rest vil betro. 

.,Tak for Sommerens sollyse Dage 
og hver lykkelig Time. — Farvel! 
Blide Minder vil blive tilbage. 
Iler behøves jo kun et Farven' 

Og saa villigt han gi'r hende 
Herinden ; 

juk, fordi du har gjort det saa lel. 
Ja, jeg vidste, du vilde forsten del, 
du, der rænker saa stort og saa ret°. 

Og en Stilhed sig sænker i Lunden, 
Maanen ødselt de Sølvskatte sirer, 
Manden iler saa glad ud i Verden, 
leens el Kvindehaab visner og dør. 

E. K.-W. 

Fra. Uge til Uge 
—x— 

Mindefest for H, C. Ørsted. 

Komiteen til Afholdelse af Minde-
fester for H. C. Ørsted i Anledning 

al Hundredaaret for hans Opdagelse 

al Elektromagnetismen har — under 

Henvisning til ministerielt Cirkulære 

med Anmodning til Skolerne om I. 
September eller nærmest pantølgende 

belejlige Dag ved Tale og Sang al 

mindes H. C. Ørsted og hans Be-

tydning — tilstillet Landets Skoler 
forskellige Tryksager, der kan be-

nyttes i nævnte Øjemed. Blandt 
disse finder vi nedenatanende Sang 

af Axel Juel: 

Det Liv, der lever om os 
og inde i os selv, 

vor gamle Jord, der sejler 
hen under Himlens Hvælv, 

hver Dag og Nat, som skiller 
med Sol og sorte Skyr -

alt synes os saa simpelt, 
men er dog Eventyr. 

Kun fas har Skæbnen skænket 
en Aand saa dyb og stærk, 

at de kan finde Love 
for Livets Skaber-Værk, 

at de kan finde Vej 
til del sælsomme, der sker, 

hvor vi kun ved det tunge Stof 
— og ellers intet ser. 

Vi gaar i Dagens Virke, 
vi fyldes at dens Krav ; 

de rige Amider giver — 
vi glemmer, hvad de gav, 

vi bygger paa de Tanker, 
hvorved de Sejre vandt, 

vi glemmer deres Søgen paa Vej, 
de for os fandt. 

Men hver Gang Ordet flyver 
usynligt over land, 

og hver Gang Byrder drages 
fortiden Træludyr-Spand, 

og hver Gang skjulte Kræfter 
afhjælper Slid og Savn, 

hver Dag vi kunde standse 
og nævne Ørsteds Navn. 

Med Stolthed vil vi mindes 
hans kongelige Aand, 

hans ydmyg stærke Tanke, 
hans lykkelige Haand; 

lian gjorde Daninarlc Ære 
og hele Verden Gavn, 

og hver Gang Verden nævner barn, 
da nævnes D a n ni arks Navn. 

Biografen 

har paa Lørdag og Søndag et me-
get indholdsrigt Progrnm, hvoraf 

maaske Genforenings-Festlighederne 
Sønderjylland sikkert v11 lange den 

største Interesse. Det maa paaskran-
nes at det er lykkedes Biografen at 
fremskaffe denne aktuelle Film saa 
hurtigt. Desuden gives„Godsejeren" 
— en Alstrup-Farce og ,Han vil til 
Filmen' to morsomme Lystspil. 

Der spørges os, 
hvorfor Skolebørnene i de senere 
Aar altid skal bade nedenfor Gas- 

vrik" hvor dettes Spildevand og 
Affald flyder rol; run muligvis Amer-
urakvarider kali have nogen gavnlig 
Indvirkning pas Huden 

Vi ved del ikke : men da Spergs-
manuel mulig har sin lideresse, la-
der vi det gaa videre -- til del fin-
der sin Løsning. 

Konfirmeret Pige 
kan til Iste Oktober eller Novem-
ber fas en let Plads med Ophold i 

Familien hos 

Malermester Hansen. 
TIL 32. 	Rø St. 

Melodisi-Mouilliedeu 
elhnlder Gudstjeneste htr r 
Søndag Kl, 4 I Missionsbos, 
Betesda 

Notlilo- og Brooll2ruldoing 
er slteenet forbudt paa min Ejen-
dom, 

Aksel Falk. Baad stad 

irugt købes. 
oitimerprercr og ..Etler anret 

Blommer og Agurker .  

Gartner Jensen, 
Felefon AllInge 41. 

Alliiiyc Biograf, 
Lørdag den 28. August Kl. 8 

og 
Søndag Kl. 8 

Gooloroologslosilighoclorile 
i sgnderjyllaod 10, Juli 1920, 

Storslaaede Billeder 
af det højtidelige historiske Øjeblik, 
da Kongen red over Grænsen og 
dermed besejlede den endelige Gen-
lorennig med Moderlandet. Gennem 
disse Billeder faer man Lejlighed 
til paa nært Hold at følge disse 
minderige Begivenheder ; en Film, 
som alle danske vil sætte stor Pris 
paa. 

Godsejeren" 
samt 

„3fan vil til Yilmen" 
To grinagtige Lystspil fra Nord. 

Film Co Med Alstrup, Stribolt, 
Laurits Olsen in. II. i Rollerne. 

Billetpriserne Voksne 125 Øre, 
Børn 70, Skat iberegnet. 

Dia_ Til Lørdagsforeslillingen har 
alle Børn Adgang for 35 Øre. 
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Et, kun lidt brugt 

PIANO 
er til Snig hos 1-1. C. Morten-
sen, Allinge. 

Cigarer og Nudler. 
Uagtet Cigarfabrikanterne i Som-

mer har forhøjet Cigarpriserne og 
bebuder en ny Forhøjelse i den 
nærmeste Fremtid, kan jeg vedbli-
vende, saalænge Oplaget rækker, 
tilbyde liere Mærker prima Cigarer 
til gammel Pris. 

Benyt derfor Lejligheden. 

Overretssagfører 

2ojesen Xofoed, Rønne 
MC, storit•sinviiiii, 17. 

Inkassation, Dokumentskrivnin; m. m. 
Træffes I Hasle Onsdag Forind. 

Komoder, bilerler 
og forskellige undre Møbler hoves 
paa Lager til rimelige Priser. 

Møbelarbejde udføres. 

H, Chr. Dam, Allinge. 

Prima vellagre-de 

Vine og Spirituosa. 

AltiMe6elar6eide 
eS. 

Gamle Møbler 
repareres Og ompOleleS. 

Billeder Indrammes, 

H. P. Carlsen, 
Snedker. 

Sondelgady, 

Sommorlosi 
;e111 

Hotel,Finnedalen" 
Søndag den 29de August hl. 

Etui+. til Kl. 12 Midnat. 

At Programmel fremhæves: Koncert, 
Poemieskyrtiring, Sknvhal Ira 5 --7 
og Balt Salen fra 8-12. 

Col6erg. 

Til Salg. 
brugt Komfur (56 70 cru), 

I Vadskerkedel (Diameter 65 Cm) 
med Fyrurin. Ca. 60 Stk. Vinllasker. 

Kptn. Hahn. 

Fru Ruth Hahn 
modtager fra 1 Sept. nye Elever. 

(Klaver og Orgel).  

Elever 
i Tysk, Engelsk, Fransk og latin 
modtages paa ny. 

Kursus arrangeres eller Deltagelse. 
Kptn. Hahn. 

En flink 

Dreng eller Pige 
med gode Skolekundskaber antages 
i Lære paa gode Vilkaar. 

Allinge Bogtrykkeri. 

Prima 

Ålipfisk 
billigst boa 

&13roDliftforretiting. 

Til Syltetiden 
anbefales 

Sylte-Eddilie, 
Sprit-Eddike, 

Eddikesyre, 
Krydderier- 

Allinge Kolonial- og Procloldforroining 

Hvedeklid, 
Rugklid. 

Coldings Foder- 
blanding. 

Soyaskraa, 
Glutenfoder. 

Majs, 
Majsskraa, 
Knækmajs. 

Havre. 
Prima Varer. — Billige Priser. 

?(Ilinge 	og 
Wobitttforretning. 

Børstenbinder- 
varer anbefales fra 

Qtitinge 	ntotiintz og 
13robitftfurrettling. 



Cigarer prima tørre 

Alle Slags 

Værktøj 6‘51"4  
og Redskaber anbefales. 

Glas, Porcelæn og hele Køkkenudstyr 
til billigste Priser. 

tHilige Rid °nid & $ruhttforretniim 

teessens Sne-21dsatg. 
- ,7elefon 700. 

Qtatte G.g stribede Fløjler 
i sorte, blaa, brune og graa Farver 

i kiprede florfaste Kvaliteter. 

efir.ffien,91ressen,Allinge. 

Messens Eneudsalg, 
,Duge ej Servietter, 

jiaandklcvder og Viskestykker 
i Bomuld og Linned. 

Telefon 100. 

XoJtriver, eborturie, 
Strygespaan og Høstleer 

anbefales fra 

'Nitinde ftninuid, 	Vrobuttforretuniq. 

Vi har store Oplag af udmærkede 

gode 21dskuds6rtedder i alle Længder. Meget rimelige Priser og stor Rai)at, 
pr. kontant, 

Nordlandets Handelshus. 
1101110 

Prima lydske Tørv 
-- I 	.61kl-. 4000 Varmeenheder --- 

reryles og anbefales til Tærskning. Bestillinger hedes vettliest sendt III 

Xoroilid- egs 

Wales Dampkul 
til f)amplærskiiing er pas Lager straks til Levering. 

Store skotske Dampkul 
ventes om en. 14 Dage. 

Gode Smedekul er paa Lager. — Engelske Koks ventes. 

Nordlandets Handelshus. 

C. Olsen, Nissen, Allinge. 
De hed* Sorter Tallildoingsifigerialer.. 

Ægte amerikansk Asfalt-Læderpap 
Klæbemasse og Som hertil gratis. — Pris 1 Kr. Kvdr.-Alen. 

Icopal-Tagpap. 
Horkules-Tagpap Nr. 00. 

Krone-Imperial Tagpap Nr. 00. 

Taglister og Taglægter. 
Køb snarest, thi Priserne bliver højere. 

91orMattlict 

Borholms Simre- & Indium N: 
,-----Qb'---  Afdeling i Allinge 6------ ----. 

Kontortid : 10-12 og 2-4. 
Modtager Indskud paa atm. Sparekassevilkaar III en Rente 

af 4 pCt. p. a., part Folio til 2 pCt. p. a. 

Hvor det kniber med Mel- 
Mærkerne, man vi anbefale at anvende 

Fineste Majsmel, extra prima Kartoffelmel, Maizena, fineste 
dansk Bygmel og prima valsede Byggryn. 

Nordlandets tiandelshus. 

Prima Høstbinclegarn 
anbefaler 

?titings Mohutini &$robuttforrefiting 

9arup prima Stald6ere 
af den rigtige Størrelse - er paa Lager. 

Nordlandets Handelshus. 

Maskinolie, 
Motorolie, 
Dampcylinderolie, 
Drivremme, alle Demensimer 

Smørekander, Remroefedt, Harpiks, Remsamlere 
bedst og billigst hos 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

Prima Wales Ægbriketter. 
Meget kraftig Brændsel for Lokomobiler til 
Tærskning, er daglig ventende. Vær saa 
god at gøre Bestilling i 

Nordlandets Handelshug. 

Prima engelske Gaskocs 
til Husholdningsbrug 

er ventende pr, Sejler „Kristian". Bestillinger modtages i 

Nordlandets Handelshus. 

Bestil Deres Tryksager i Allinge flogykkeri. 
Regninger, Meddelelser, Fragtbreve, Brevpapir, Konvolutter. 

‘Ekstra prima 

' Fiskernes higslorenioff, Teio 
y„.(1.1 

Sommersild 
i 	1/8  og reir, Tdr., sr.tid Entbrd- 
lage, annetrdes og Lnsendus ocir 
Ilde Danmark, 

Telefon A!:•1 ...;-e 67. 
P,rkrd 106 og 130. 

— SILD nedlægges i Folks cgne 
Ilar. Bestilling modtages gerne. 

i I 11j;'llinirhry g 
anbelales 

Friskbrændt og malet Man. 
Maltsaft paa Flasker. 
Prima Bron's rel; 

Nordientids Ilmleishils 

Forlang hos Deres Handlende 

Viggo Glistrups 
KAFFE. 

Specialitet: 
Ægte Java lialTe. 

fiedom i 
Den Postmester Alhedes 

Dødsbo 'Ulmende særdeles smukt 
beliggende Ejendtim i Losolnek 
ud mod Kysten, af Areal godt 
10.000 Kvdr.-Alen, er til Salg 
ved snarest Henvendelse III 

Sagfører Fr. Pihl. 

Eil bog eller Minimer 
kun faa sindigt Arbejde paa 

Kaggaard i Rutsker. 
Telefon Rals 62. 

3fusfi! 
natir De bestiller Deres Klæd-
ninger I min Skrædderforretning, 
fair De de bedste Varer Ill de bil-
ligste Priser. 

Klædninger efter Maal fra 125 Kr. 
Spadseredragter og Frak-
ker syes. 

gofiansens 
eSkrcedderforretning. 

Telefon Allinge 137. 

IMI■1I1~ 

liryslalmhe Nr 

Soda, 
Blegsoda, 
Ludpulver, 
Blegvand 

anbefales Ira 

%Hinge Slotshint= vi 

Woinittforretuing. 

De averterende 
anmodes OM al indlevere deres An-
noncer inden Torsdag. Sean Aver-
tissementer kunne dog som Regel 
medtages hidtil Torsdag Middag, 

Vi har rigeligt Lager 
Krystal Soda, 
ftn amerilc. Soda, 
Caleineret Soda I løs Vægt. 
Blegcoda, Ludpulver, 
Potaske. 
Smilight prima Uldirsjssætte. 
PerfeetImisstebe til Uldtøj etc. 
Billige hvide Stangsreber., 
Brun bioel lirystal-Oliresturise, 
'Spande a 121/2  lig og Baljer :samt 
i los Vægt. Priserne ere billige 

Norillalldels 

r 
Aktieselskabet 

A. M. Hirschprfing & SOnners 

sælges i 

Nordlandets Handelshus 

CLOT Dek, 
ALBA 

Spise -Ch cel2rIer 
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Fineste dansk Fabrikat 

i 	Kg Pakker, 

franske Høstleer 
Gode Hostriver, gode Lebomme, 

Rixford Høforke. Batavia Strygespaan 
sælges 

Nordlandets Handelshus. 

Udebliver Bladet 
beder vi Læserne henvende sig paa 
Postkontoret, og Fejlen vil hin-ligt 
blive rettet. I modsat Fald titan De 
henvende Dem til Bladets Kontor, 
og vi skal de sørge for, at De faer 
det tilsendt. 

Toldkamret 8—I2 Poem, 2-5 Murre 
Kæmnerkontoret 10-11 og 2-4. 
Borgmesterkontoret 2-4 Eftm. 
Laane- 	Diskontobanken 2-4 eftm. 
Sparekassen 10-12 og 2-4. 
Branddirektøren do. 
Stempelfilial I Sparekassen. 10-12, 2-4 
Dampskibsespeditionen, aaben ved Ski-

benes 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 9-12 og 2-6 

Søndag 9-111. 
Telegrafstationen 8 Morgen til 9 Anen. 

Søndag 9-10. 
Statsanstalten for Livslorsikring ved Chr, 

Olsen, Messen. Kontortid 1-41 Em 
Folkebogsamlingen pas Raadhusel: 

Fredag 7-8, 
lernbanest. er  aaben for Gods 8.12, 2.7 
Hjælpekassen: Formd.. Bagerm P. Holm 

Kasserer H. P. Kofod . Kontortid hver 
Fredag Ira 5-7. 

VI gør vore mange Læsere I By og 
pas Land opmærksom pea, at enhver kan 
faa optaget Artikler og Indlæg om Emner 
ef almen Interesse i .Nord-Bornholnis 
Ugeblad". 

Betingelsen er kam at det skrevne er 
holdt i en sømmelig Form og indenfor 
rimelige Grænser, saml et Indsendere— til 
Underretning tor Redaktionen — opgiver 
Navn og Adresse. Ligeledes modtager 
Redaktionen gerne Meddelelser om saa-
danne Ting og Forhold, som egner sig 
til Behandling i Bladets Spalier. 

Dette gælder heade Byen og Landet, 
og det er en Selvfølge, at Redaktionen 
altid vil iagttage den striengeste Diskre-
tion med Hensyn til sine Kilder. 

j
eger Deen Pige, en Karl 

eller en Dreng, eller mang-

ler De en Svend eller Lær.. 

ling en Fodermester eller an-

den Medhjælp, bør De snarest aver-

tere i Nord-Bornholms Ugeblad 
der hver Fredag bringes direkte ind 

c. 1700 Hjem og læses af saa godt 

som hvert eneste Tyende. En An-
nonce her i Bladet vil derfor saa 

godt 30m altid bringe et tilfreds-

stillende Resultat. 

Fra Sandvig 
- Allinge 

Tein 
Rø 
Klemensker 
Nyker 
Rønne 

Rønne-Allinge Jernbanes 

Fra Sandvig 
- Alljnge 
- Tein 
- Rø 
- Klemensker 
- Nyker 
- Rønne 

Søn- og  Helligdage. 
Rønne—Sandvig 

Fra Rørene 	845 1235  
Nyker 	903  1253  
Klemensker 919 	109  

Fra Rønne 
- Nyker 

Klemensker 
Re  - 

Tein 
Allinge 
Sandvig 

og .917askinsnedkeriet 
anbefales. 

.e. Jifiil, .7C7emensker. 
Telefon n. 13. 

Rø 	 935  
Tein 	949 

Allinge 	959 
Sandvig 	1005 

Sfitzreriet 

Erindringsliste. 

Ordet er frit 

Køreplan. 
Søgnedage. 

Benne—Sandvig 

Sandvig—Itenne 

StiindvIg—Ilarene 

125 
136 
1451  
207 
230 
245 
110  

745 
808 
828 
848 
906 
919 
925 

125 
139 
149 
155 

810 
821 
834 
g52 
915 
930 
950 

705 
723 
739 
755 
859 
819 
825 

Hos os kan købes 

alle Slags Brædder og Planker, 
all* Længder og alle Bredder, 

som passer til enhver Anvendelse. Priserne er meget rimelige i 

Nordlandets Handelshus. 

Et mindre Parti af de gode 

sillinge Xolonial= 
å produktforretning 

anbefaler 

alle Sorlor Kolonialvarer 

Kvalitet No. 1, 
Huggen Krystal, huggen Melis, Topmelis, Flormelis, 

Fin stødt Melis, grov stødt Melis. Puddersukker, 
Golden Sirup og Spare-Melis sælges. 

Priserne billigst i 

Nordlandets Handelshus. 

Vi har de allerbedste Sorter Taglak 
i hele, halve og kvast Tønder — og Prisen er rigtig. 

Finsk jordbreendt Tjære. 
Engelsk Karbolinium. 
Rød Taglarve I Dunke. 
Linolie-Fernis til Maling. 
Alle Sorter Farver til Malning  og  Kalkning. 

Worblanlie0 Onnbet440. 

berk i Nordhordolms Neblad! 

Vi. har det største Lager 
af færdige Klædninger! 

Fine Buchskindskitedninger 80 Kr. 
Melerede Kamgarns 	100 - 
Ægte bias Serges 	175 - 
Konfirmalionskkedninger 75 - 

Nordiandets Handelshus. 

åkal £e have åengetidshir 
her De i egen Interesse se vort store Udvalg 

Vattæpper og Uldtæpper 
til alle 	

2 Til Overdyner: Ægte 
er 

rod fjertæt Dynesat in, Al. br. 
En meget fin og  let link.- dun 7,50 pr. kg. 

Til Underdyner: Meget svær og  stærk Bolster i flere 
Monstre og Kvaliteter. 

Dansk Landfjer, meget fyldig, 5,50 pr. Da 	 kg.  

Dyner syes og stoppes gratis. 

ordlandet andelshus 

By Sadolmagorlormillillg. 
Undertegnede har ved Lindeplads i Allinge aabnet en Sadel-
magerforretning og  anbefaler sig til ærede Land- og  Byboere 
med hurtigt, solidt og billigt Arbejde. 

H. P. Holm, 
Sadelmager. 

Nordlandets Handelshus. 

briste Kulild Standard Ilosibiodepro 
for Selvbinderee-og Halmpresser sælges 
særligt billigt i 

Nordlandets Handelshus. 

Alle Sorter og bedste Kvaliteter 
Maskinolier og Mobilolier, lette og svære. 
Cylinderolie hor Damp- og Motorer. 
Benzin, Petroleum, Konsistensfedt, 
Vognsmoreise i store og smaa Spande og Dasser. 
Større og mindre Kvanta ekspederes billigst i 

Nordlandets Handelshus. 
-------- Wi 
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VEGETABIL 

MARGARINE 
er anerkendt som den bedste. 

Faas hos alle Handlende. 
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Rug og Hvede af ny Høst 
modlages, men denne mag være moden, tør og 
holdbar. Lagringen sker foreløbig for Sælgerens 
Regning og Afregning num først ske efter Korn-

lovens Vedtagelse. 

Nordlandets Handelshus. 

18 pCt. Superfosfat 
er hjemkommen. - Pris 26 Kr. pr. Sæk. 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

0.35 645 9— 
043  653  908 
052 7r3 917 
107 719 932 
125 7,Vt 9R) 
1 36 750  10U 
155 810  1020 

s 

til billige sPrifer. 

v 
oloitial% X Zilline  

Sc Probuftforretning 

Garanteret indhold af dansk Produktion. 
18 pCt. Superfosfat a 26 Kr. 100 kg. 
20 pCt. Kaligødning a 14 Kr. 75 - 

600 	sælges og udleveres gerne snarest, 410 del kniber ined Lagerplads. 
623 
643 
703 
7F 
734 
740 


