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„Nord-Bornholms Ugeblad'

kappe ud mod Øst, mod Nord, mod

rykkes l et Antal af mindst 1600 Exempt. I Syd. — Her begynder Danmarks
og forsendes gennem Pastv■rsenet I Allinge. Rige.
Sandvig, Olsker, ~sker, Re op 1(7emensker
Man kender ikke Danmark helt,

„Nord-Bornholms Ugeblad"

ruter man ikke kender Bornholm.

har den største Udbredelse I Nordre Herred Blødheden og Vragheden i dansk
6114,, last I eih"ri Hjem og egner sig der- I Natur er byttet om med de skarpere
or bedst ul Avertering.

.Nord-Bornholm,, Ugeblad"
optager genis Bekendtgørelser af enhier Art
zaasom Keb, Salg, Foreningsmeddelelser,
Efter- eller Aflysninger, Auktioner ar,

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

mod Xesten.
Der tændes Bronce-Flammer
paa ny i Murens Vildvinsløv.
En mandig Høstvind glammer
og rejser trodsigt Garigens Sløv .
Paa ny den gamle Mester
har stemt sit Høst-Orkester.
Der lyser Blade g ule
og gyldne — viltre Farve-Lyn ..
som tropefødte Fugle ...
Aa, Høstens evigt rige Syn,
hvor frodigt Farver fødes
og ødselt, ødselt ødes.

Ode Aarg.

Fredag den 3 September 1920
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Modsætninger som i Sydens Lande,
og det bornholmske Islæt i vor
Folkelcarakler giver et dybt og fast
Relief. — Se paa de bornholmske
Fiskere og Sømænd, naar de fra
deres Bande kommer op mellem
Klipperne — herude, magre Ansigter, modellerede i barske Træk al
Sol og Blæst, tætte, stærke Skikkelser, hærdede i tungt Slid, men ubøjede og ukuede, Typer af den samme
Race som i gamle Dage hærgede
og herskede over Østersøens Kyster.
Og Landbefolkningen ligner dem,
saa meget mere som de fleste Landmænd pen Bornholm ogsaa er Se;mænd og Fiskere, og omvendt.
Der fandt i Agrene før Krigen en
vældig tysk Turistinvasion Sted paa
Bornholm. De tyske Turister havde

Jeg sanker mine Sange
tel Krans i Høstens stærke Blæst.
Og Versets kære Klange
faer Liv med Høstens Farvetest
og Frugtens modne Tynge.
I Høstlys skal de synge,
Nu tændes Versels Flammer,
og Hjertet slemmes i mit Bryst.
I høstlig Glans det braminer
mi g selv til gylden Fest og Lyst.
Aa, maatte Veksels Kærter
saa Glans i andres Hjerter.
Jørg en Vlbe.

Øen mod Øst.
Af Sv en Poulsen
i .Bert. Tid".
—o—
Der sidder en skarp Granetand i
Danmarks Kæbe. Det er Bornholm.
Klippefast og stejl rejser Øen mod opdaget ,Østersøens Perle" og strøm
Øsl sig af det baltiske Hav, et godt mede derover i Tusinder. BornholStykke pas Vej mod Rusland. Den merne tog imod dem, tjente gode
stride krappe Vintersø, der kommer Penge paa dem og sendte dem bort
rullende langvejs oppe fra Bollen- igen,
havet og den finske Bugt, knuses
I del øvrige Danmark blev man
mod Hammerens uhyre Stenblok. lidt ængstelig. „Ingen Altarm tor
De lune Vinde, der Sommer og Høst vor Skyld, vi er vante til at tnaatte
svøber sig om del østlige Bornholms klare vore Fremmedbesøg alene",
skeane Riviera, har drukket Solglød sagde Bornholmerne o g lo lunt over russiske Stepper. Skærmet al ,kan I huske Printzenskiold? Men",
takkede Klipper og Skær mod bar- føjede de til, med det lidt paastaaske Storme, myldrer Planter og Træer elig e og drilske Tonefald, som born!rem af den frugtbare Jord i Øens holmsk har saa let ved, — „for jer
Indre. i det milde sydlig e Østersia- egen Skyld skulde 1, Jyder og Fynklima modnes Figen i lune Klippe. boere og Sjællændere og Købenkroge, del spanske Kirsebær gror havnere, komme herover engang
vildt, og Morbærtræet hælder si g imellem. Her kan I ogsaa se nyt".
over Huse og Hytter.
— Og Krigen hjalp paa BornholDel er et ældgammelt dansk Land mernes Indbydelse.
derude i Østersøen, men af en hel
Near Københavnerne overvinder
anden Type end de Hade Sandban- i deres medfødte Rædsel for Søen,
ker, der langs Jyllands kolde varide er det uhyre nemt at gaa ned i
Kyst vagt og usikkert flyder ud 1 Havnegade og ombord i en al de
Vesterhavet. Fast og rankt staar I komfortable store Bornholmer-Damt
Bornholm i den bleggraa Østensø, pere, der paa 7.-8 Timer (far Krigen en utroli g nem Natlur) bringer
skuer
Rytter.
I
trodsig og paasteaelig
knægten klædt i sin grønne Skov- en over ti! Rønne. Nu, hvor de

lyske Turister er helt forsvundet, er
der Plads nok pari de bornholmske
Badehoteller, der (det være sagt
uden Forklejnelse for den jydske
Vestkysts beskedne Kroer og landlige Pensionater) har el vist komfortabelt europæisk Sving over sig.
Flere Tusind danske Turister har
ogsaa i Sommerens Løb været paa
Bornholm, og de har ikke fortrudt
det. En Graavejrsdag ved Hammershus stolle Ruiner med Østersøen i
hvidt Skum om Hammerens mægtige Klipper, og de store Naaleskove
ned mod Finnedalen susende og
svejende under Skyernes jagende
Skyggespil, kan tage Kampen op
med hvilket som helst af de berømte
Klippeparlier ved den svenske og
norske Vestkyst. Og gør engang
Turen fra Allinge ad Østkystens
maleriske Klippestier over hakkede
Strandveje ned forbi Sandkaas, det
gamle Fiskerleje Tein, Klipperne og
Strandskovene ved Stammershalle
og Helligdommen med de vaade og
tørre Ovne. Eller til Gudhjem, til

man mæt el Landet, kan man hvile
i de mange smile hyggeli ge Byer:
Rønne, Hasle, Sandvig, Allinge —,
hele den bekendte Remse — med
deres beskedne, men morsomme og
stilsikre Bygningskunst.
Danmark ,fra Skagen til Gedser"
er Læn gdesnittet i vort Ørige, men
Danmark „fra Vesterhav til Østerso",
det ikke mindre karakteristiske Tværsnit, Forposten derude mod Øst,
som ingen Dansk man glemme, er
vort granitfaste Bornholm.

I den lille By.
Et. Sommerbrev om Allinge,
—0—
Allinge I August.
Kære Ven!
Den lille By bliver lom. De tremmede Ansigter og de fremmede
Dra gter forsvinder, nu er der snart
kun de gode gamle Mennesker tilbage.
Følg med mi g op til Slorlekke-

)-(oustien.
Der er intet som at sænke sig i Stilhed.
lade Uerden og dens Tummel bag sin Ryg,
vandre stille under Rroner, vandre tryg,
sænke Sindet i Naturens Modermildhed.
Der er intet som et lytte til smaa Stemmer,

naar man ved ej, om de kommer fra en selv
eller skyldes Livets Jubel, Livets Skælv
i striml Wesner, der beg Graners Na2I sig gemmer.
Der
der
Der
ind

er intet som at lytte til det Skælv,
kan dirre længe, længe, før det tier, er intet som at gaa ad dunkle Stier
mod ubekendte Egne af sig selv,
5 tal1,6-a59,c~.

det vilde Randkløveskaar og del ensomme Bralshavii. Man ken rejse
lang t og længe og ikke finde Mage
tit Afveksling.
Der kan være sollyse Sommerdage,
hvor den franske Riviera ikke tegner sin Kystlinie skønnere, og lune
Au gustafteners Manne kan gyde
sit hvide Lys over Hav og Klipper,
medens Fyrene fra Christiansø og
Hammeren glimter omkap med Hini•
dreder af Fiskerlys i Kimingen, saa
man tror sig hensat til Norniandiets
berømte leannlkyster,
— De dybe bornholmske Andele
!maler sig 'ned Jack Londonske
Canyoner I hemmelighedsfulde LøvTunneler og fantastisk Blomsterpragt
over fossetide Vandløb.
Og drag saa ind i Almindingens
store Skove til Jomfrubjerget og
Ekkodalen og de gamle Oldlidsrulner „Store Borg' og .Lilleborg" til
Paradisbakkerne mod Syd og Dueodden med sine kridhvide Sandklitter, Næsten overalt har Bornholms Natur pragtfulde Overraskelser til den flittige Vandrer, Og er

bakken en Altenstund og kast med
mig Blikket ned over den lille By,
den gamle, skønne By, som Sollysets sidste Straaler kaster endnu et
forskønnende Skær over — og du
maa komme til at holde af den,
skønt du aldrig vil kunne elske den
som jeg, da den for mig gemmer
Minderne om de Dage, der er døde
og aldri g vender tilbage, de Dage,
da Verdens Larm kun som svage,
blide Dønninger flanede min Sjæl.
Byen er stille her oppe Ira. Det
e r en stille By, ingen stærk Støj
e ller gennenerrengende Lyde ejer
deri — kun det evige Tik-tik fra
Stenhuggerierne, der lyder som et
flittigt Ur og bringer os i Vished
om at Tiden i det hele taget gear
ogsaa tier i denne lille idylliske,
verdensfjerne By.
Ja, Tiden gear
altfor hurtigt og den skønne Sommer er snart
endt. Men man mærker del ikke
her oppe Ira. Byen kunde se ud
som død her oppe Ira, om den Ikke
var saa gren og bevokset, som den
er; men hver Veer grønnes den og

hvert Aar gror deri, stille og for.
Irøstningsfuhlt, som de skanneBlomsier og de store Træer.
Og selv om Byen er den samme,
bliver deri dog Aar for Aer en anden. De gode gamle Mennesker
ældes, omend umærkeligt — hvert
Aar er der en eller anden dog, en
Fremmed, men dog en man kendte
og havde fattet kær. Og Aar for
Aer vokser der en ny Ungdom op,
Om tredive Aar vilde man føle sig
fremmed mellem Byens Barn, hvis
de ikke lignede deres Forældre.
Men heldigvis gear de kendte Træk
i gen i de nye Ansigter.
Vi gaar ned i den lille By. Villakvarteret er det første vi møder.
Del er, som om Byen samler det
pæneste her, for at give os en festlig Modta gelse. Hvad Frederiksberg
er for København, er dette Kvarter
for Allinge. Omkrin g det lille gamle
Anlæg ligger den dæmpede Bydel,
hvor de sværmendes Veje gaar til
Jernbanestationen. de un ges Sam•
lingssted i de dunkle Aftener. Om
Aftenen sænker Tusmørket sig blødt
og dæmpet om Haverne. Om Aftenen er del !dynernes Sled, -el Paradis for Digtere al den lidt ældre
Skole, Villavejenes lille Kvarter. De mere moderne, Tidens rastløse
Sønner, vikle lorelrække del en Formiddag med Klirren og Bulder og
Blikmusik fra Mejeriet. Her burde
Bønnelycke skrive en Hymne til
Mælkevognene, sætte Transportspandenes Lyde i moderne Musik.
Men vi vil ned i Byen. De mere
gammeldags lyriske Instinkter væk•
kes i gen i den gamle prægtige Kastanjealk, der staar mørk, ligesom
fordybet i sig selv. Om en Maanedstid vil den fejre Høsten, Frugtmodningens Tid i et vildt Orgie af
Farver og dække Vejen med gule
og røde Blade.
Gennem KastanjealIeen gaar vi
ned i den gamle By.
Husene staar her, som da jeg var
Barn. Nogle er nykalkede, andre
fiksede op ; et enkelt har 'mel Villanavn og et Træsprinkelværk til Altan og Veranda — Sommer gæsterne
har banet deres Sommerhuse ; _Førte"
rykker ind, hvor de gamle Indfødte
er døde. Men det er de samme
Huse, dækkede al Vedben, Vildvin
og Nasturtier, og de samme reventyrlige Haver.
Semiramis, behold dine hæn gende
Haver og lad os beholde den lille
Bys svævende Klippehaver. Intetsteds i del frugtbare Danmark gror
saa mente og saa rige Blomster,
som pas den lille Bys Klippelerrasser.
Havels mægtig e Duren naer ens
Øre overalt. Men man gear trygt
her. Vi er paa Klippegrund. Byens
Huse er bygget pert Klippen, og
Klipperne stikker deres furede Ansig ter op langs Kanterne af Byens
Gader.
Jeg kunde di g te en Hymne til
Byens Forretningsliv, det gammeldags solide, der er baseret paa gensidig Tillid mellem Kunderne og
de Handlende. Min en smeden

Hymne kunde have været skrevet lave, furede Klipper, de skønne
tor hundrede Aar siden, før Bum• Klipper, hvor jeg legede i min Barnbugsmagernes og London nerbazarer- dom. Om de ligger indhyllede i
nes Tid. Derfor vil jeg hellere digte hvid Brænding, eller de spejler sig
en Sang om de lysegule Posttrille- sor1egrønne i det blanke Vand, er
.vogne, lilegnel M. C. F unc h. 1 de lige skønne og gemmer lige rige
Danmarks hundrede smaa Byer min- Minder.
Ven i det fjærne. vær hilset l'a
der de gule Vegne mig sympatetisk
om barn. Trillevognene og Hjort- mine Minders By — fra den lille
p rens Nodeheller danner Allinges skønne By A I ling e.
originale Indsals i dansk ForetagDin hengivne
somhed.
Chr. Stub-Jergensee,
Holellernes Blomstring er begyndt
igen, del ser ud, som om Krigens
onde Le-Hug er forsvundet.
Hotellerne er 30111 Blomster. Om
Vinteren ligger de døde og dækkede
Hvert Aars Badesæson kræver sine
al Sne, men om Sommeren blomstrer de med Baller, Koncerter, Soi- Ofre. Der kan gives nok saa mange
reer. Den lille By er tor en Tid ikke Advarsler og skrives nok sne mange
rigtig sig selv. Den gode Lyriker velmente Randd og Regler for
af den gamle Skole maa for en Stund
Badning ; del nytter ikke. — Kun
krybe i ennoderne Ham, for at føle saa længe en Ulykke er i Idel< Minde
sig hjemme; det er den store Ver- vises lidt større Forsigtighed, luen
den, der kommer til den lille By.
denne Forsigtighed forsvinder desværre altfor hurtigt igen.
Del er særlig ilen oprørte Sø —
Suget — der kræver de !linie Ofre
her paa Øen, men ikke desto mindre
ser man hvert Aar her ved Allinge,
at Børn og unge Mennesker morer
sig med al stage gennem Braadsøente paa Flager og Rester af Badehusene, som Østenstormen jevnlig
slaar
i Stykker, ligesom det er en
Ved Havnen vil jeg synge en
Klagesang. Jeg glæder mig, neer yndet Sport at springe paa Hovedel
jeg ser „Hammershus•, „Kristian" i Grønnedalsrendens Brænding.
Oftest gear det godt, og de kæk.
og „J. P. Holm", men jeg savner
kes Bedrifter beundres og sporer til
saa mange Skuder. „Berggren•
ligger pan Bunden at Hammervan- Efterfølgelse, men det hænder ogsaa,
det. Og jeg mindes endnu „Elise's at en og anden bliver dernede, og
Grønnedals- og Mellerenden har i
sørgelige Forlis — i Inderhavnen.
Der var en af de gode gamle Aarenes Løb givet adskillige EksSkippere, som vi gamle Allinge- empler derpaa.
Under de sidste Dages Øslenstorm
Drenge satte særlig højt. Jeg mindes en Alten i Rønne, vi var 4 Al- indtraf her heldigvis ingen Ulykker,
lingeboer, der sad sammen og læste og paa Sandvig Badestrand var Flaget strøget, og Bademesteren holdl
med bølgende Sind om Skipper
Minios Jensen s Bedrift. Han nøje øje med at ingen overtraadte
forcerede Havneindløbet med den Forbudet. Da vi i Søndags passesynkefærdige Skonnert „Kristian", rede Stranden, for at nyde Udsigten
men for ikke at spærre Indsejlingen, over det oprørte Hav, havde vi Lejsatte han Skiber paa Land ved Si- lighed til at hilse paa hans sloute
d e n a f Galler. Den Bedrift er der Skikkelse, og i Tirsdags, efter al
flere end mig, der mindes. Men nu den værste Tørn var laget, druknede
fører Skipper Minlus et Nexø-Skib. han under Forsøget paa al redde to
Vi skal ikke mere se hans stoule Turister ud at Bølgernes Favntag.
Fhv. Bager og Snedker Michael
Skikkelse føre „Kristian• i Havn eller
las en Passiar med hans Drenge, Di d r iksen blev 61 Aar gammel,
da han fandt Heltedøden I Bølgerne,
naar de losser Sten ved Børsen i
i del Hav, som han elskede mest ;
København.
thi som alle Bornholmere holdt han
Borte — borte — Skal vi synge flere Klagesange, al Havet, og hans Skikkelse var en
ægte Sømands, af den djærve, gamsaa lad os gas til Kirken.
Den ligger herligt, skjult at gamle meldags Type.
Ære være hans Minde !
Træer. Og oprindelig var den en
Begravelsen finder Sted pas Lørsmuk Kirke, men saa blev den for

Badeulykker.

lille, — Klagerne over den gudløse
Tid maa jo være en Fabel. I den
Anledning blev den udvidet med
en grim gul Murstensfløj. Og nu
har det gamle Zinktag udtjent, og
den sivende Regn har mørnet Træværket i Teamet. Nu bliver Teamet
repareret og forsynet med r ø d I
Teglta g. Med Taarnels røde Mur
og de røde Tegl bliver Kirken nu
et Monstrum af Grimbed. Forhaabentlig vil de høje Herrer, der raader for saadant, indse, at dersom
Kirken bliver h vid kalk e t , bliver
Resultatet smukt. Og enhver Allingebo maa jo være interesseret i, at
faa sin Kirke saa smuk soni muligt.
Men man bliver træt af Klagesange. Vi vil søge den lille Bys
Idyller. Vi vil gaa til 'den gamle
Aa, der har løbet sne sommertør I
Bunden af sit Leje, men en begynder at føre mere Vand: Vi vil drømme
paa den gamle Bro i Fuldmaaneaftenerne.
VI vil søge det gamle, Ved Kongevejsstenen paa Kirkegaarden vil
vi drømme os tilbage til den fjerneste Jærnalder, og ved Helleristningerne paa Madsebakke vil vi søge
•helt tilbage til Broncealderen med
Vaabnenes blanke flammer og
Broncelurernes dumpe Skrald.
Men sidst vil vi gas til Strandens

dag.

»e rede Sejl.
Om kort Tid udsender Digteren
Jør g en Vi be sin tredje Digtsamling, der faar Titlen „De røde Sejl".
Det bliver Vibes største — og sikkert foreløbig bedste Digtsamling.
Og det er jo et godt Tegn, naar
man mærker, al Talentet vokser fra
Dag til Dag.
„De røde Sejl" udsendes paa eget
Forlag. Forholdene er jo for Tiden
saa fortvivlede, at en nogenlunde
stor Bog kommer til at koste op
imod 10 Kr. Forlagene skal jo ogsaa tjene noget. Vibes sidste Digtsamling „Konkyljer kostede 6,75,
skønt den kun var paa 50 Sider.
Og jo dyrere en Digtsamling er, des
færre køber den. Pas den anden
Side bliver Forlagene selvfølgelig
nødt til at sætte Prisen yderligere
op paa Bøger, der Ikke er salgbare.
Det er altsaa en Svikmølle.
Delte Forhold har Vibe søgt at
hjælpe paa ved at udsende sin Bog
pas eget Forlag. Han har derved
kunnet sætte Prisen noget lavere,
UM „De røde Segl' vil komme til

at koste c*. 5 Kr. — en Pris, der
er mure lav i Betragtning af, at
bande Papir og Bogtrykpriser er
steget stærkt siden „Konkyljer" udkom.
Bogen kan bestilles hos Forfatteren
(Overgade o. V. 524, Kbh.). Over
de Købere, der paa Forhaand tegner

sig, vil der blive hykl Navneliste
(Prenumerantliste) foran i Bogen.
Det er en smuk gammel Skik, der
her genoplriskes. For Hundrede
Aet siden, da Boghandiertortioldene

var daarligere end nu, var slige Lister almindelige. De lindes b). a, i
nogle af Oehlenachlitgers Bøger og
har bascle kultur- og personalhistorisk Interesse.
Hr. A.

Gaa!
—0—
Der er Mennesker, der lukker sig
inde; de kender kun den snævre
Kreds af Mennesker, de færdes imellem — og deres daglige Arbejde,
Men den, der lukker sig inde for
Livet, lukker sig ude Ira Livet.
De Mennesker, der ikke vil se
Livet, der rører sig lige udenfor deres Dør, Indsnævrer deres aandelige
Horisont
til Tab for dem selv og
til Nytte for ingen.
Man maa lære — og for at lære
linie man se.
Men ikke alene tor at lære, ogsaa
for al opbygges. Man maa se, at
Livet ikke blot er den Trædemølle,
hvori man til daglig gaar, men et
stort Apparat, hvori ens Vidren gaar
ind som et Led, der ikke er uden
Betydning.
Man vii indvende, at det koster
Penge at rejse. Javel, men Begyndelsen kan enhver gøre; gaa ud og
se sin Egn.
Man skal gaa —!
Jeg vil hverken laste Cykler eller
Automobiler. Men jeg kan al Erfaring sige, at man ser bedst, naar
man gaar. Man fans Enkelthederne
med . . og del er Enkelthederne,
der giver Sammenhængen.
Den hygiejniske Side af Fodsporten vil jeg slet ikke dvæle ved, blot
nævne.
Lad os se paa Fodsporten fra dens
opdragende og belærende Side. Fodsport er I Grunden Ikke deri rette
Glose, da jeg ikke lænker paa Kilometersiugeriet, for hvilket jeg personlig ikke ejer en Gnist at interesse, men paa den langsomme, undersøgende Vandring.
Folk, der vil irere noget, søger til
Bøgerne, og det er ogsaa baade
godt og rigtigt. Men Bøgerne giver
ikke det hele. Man man ud og selv
tage i øjesyn del, Bøgerne beretter
om — sen vidt det er muligt. Selvfølgelig er der Grænser for den menneskerige Skepsis. Man kan jo ikke
gaa ud Ira, al Sv en Hedin er en
Løgnhals, fordi man aldrig selv har
været i Thibel. Men man maa heller ikke glemme, at Hedirs Bøger
ikke er blevet til i hans Studerekammer, men al de er Frugter af
Personlige Erfaringer og personligt
Syn.
En selvstændig Forsker maa selvfølgelig se Tingene selv, ligesom en
medicinsk Studerende mart gaa pas
Hospitaler, og en Magister I Tysk
maa have været i Tyskland. Vi andre bar saa Lov til at tro ham paa
Basis af hans Navn og videnskabelige Ry.
Noget helt andet er, at ifald der
i vor Nærhed findes Fænomener,
vi kan iagttage, vilde det være dumt
ikke at søge de Steder, hvor disse
findes.
Et Eksempel: Vi læser om Braricealderen og om Helleristninger. VI
ser measke nogle Billeder, der giver
os et svagt Indtryk af, hvorledes de
ser ud. Men vil man se en Helleristning, ja, saa behøver man blot
gas ud mellem Allinge og Sandvig,
paa Madsebakke, for at faa sin Lyst
styret.
Selvfølgelig vii Materialet for de
forskelligelnteresseslærer være stærkt
spredt. Men Menigmands Interesse
er som Regel ikke stærkt koncentreret om et enkelt videnskabelig)
Emne. Skulde man nævne en Særinteresse, ja, saa blev det vel for de
fleste den samme; deres Hjemstavns

Historie og %tul forliokl, Og beiup
for denne liner( ase er jer i rile Til.
fælde Fillidism,neridlet for !banden.
Der er mange, der gear — gaar
Søndag Elterinfddeg, for at Isa lidt
frisk Luft, for at strække Benene,
for at nyde en Cigar i det Fri —
eller eventuelt tor al lufte el nyt
Sæt Tøj.
Men har man ikke Øje for Fodturens andre Sider, saa lukker man
sig ude fra Livet.
Man skal gaa for at se — og for
al lære at kende.
Folk maa lære, at der er Glæde
ved at vide noget og at have Interesse tor noget. Del burde indprenles dem fra Barnben af, — Skolen
burde I endnu større Grad end det
er Tilfældet lægge an pas Udflugter
Bolanikundervisningen foregaar jo
for en Del i fri Lull. Men ogsaa
en Del af Zoologiundervisningen
kunde — I hvert Fald I de højere
Klasser — lægges om til FrIluft
ligeledes burde den Del al Geogra
hen, der i grundigere Træk behandler Hjemstedet, stormes af Klasseane.
Desuden burde selvfølgelig Musæer
benyttes, hvor de er for Hanriden.
En saadan Tvang vilde ikke virke
trykkende. pari Børslette.
Overfor voksne kan man jo ikke
anvende Tvang. De, der ikke vil
følge et godt Rand, er det umuligt
at hjælpe.
Det er selvfølgelig især de unge,
der bør følge Raadel, de der har
gode Ben. Jo yngre Benene er,
des længere kan de gas uden at
blive trætte. Men ogsaa for noget
ældre Mennesker findes der Ruter
nok at vælge, særlig med Allinge
som Udgangspunkt. Nordbornholms
Ugeblad vil ved Lejlighed bringe
nogle Planer for Udflugter i Byens
Omegn.
Har man Cykle — Ja, saa kan
den selvfølgelig være til stor Nytte,

Ejendom til Salg.
Den tidligere Maler Cruisten,en
Ejerirldni i Sandvig, hvori der
for Teten drives Turisllorrelning -med 5 Fag Beboelse ovenpae — er
til Salg ved Henvendelse til

Fr. Bidstrup.

frc Xarl
og en Fodermester kan faa
Plads til isle November hos

Andersen,
Re Prresregaard.

1 brugt Komfur
er til Salg paa Østre Rosendalegd.

M. Fjoller.
En lille brugt

Kakkelovn
easkes kabl,

Tandlæge Stilbar.

Mælkekørsel.
Mejeriet .Kailljerggaurd" ønsker
skriftligt Tilbud pas Mælkekørslen
for Aarel 1921 inden 15. September.

Tilbudene uras indeholde saavel
Pris pr. Dag som pr. 100 kg Mælk.
Konditioner og Beskrivelse over
Rurerne kan ses pan Mejeriet
P. B. V.

L. Andersen.

Pæn yngre Pige
til Hjælp med Børn og Haandarbejde
søges til !ale November.
Hammersholm pr. Sandvig.

Karen Sommer

:•••••••••••••%
illiille Mop!.

Søndag den 5. ds. Kl. 7 og 8'f,
idet man ved Hjælp af den kan
flytte Udgangspunktet for sine Ture
kortere eller længere bort efter BeGribende Samfundshag. Man kali jo cykle til Hasle,
og derfra gaa gennem Skoven via Skuespil i 4 Akter fra de store eng.
Kulværket, gennem Skovly og Vand- Kolonikrige. Efter den store engelske Digter Rudyard Kiglings herlige
møllen ad Rønne til. Eller man kan
Roman.
lage den lørste Dal af Turen med
Billetpriserne : Voksne 125 Øse,
Toget, f. Eks. til Rø og derfra til
Børn 70, Skat iberegnet.
Fods gennem Salene til Gudhjem.
Endnu eet: Jeg nævnte før Bøgerne. Lige saa vigtigt Frilullsiagtlagelserne er tor at støtte Bøgernes
Lærdomme — lige saa vigtige er
Bøgerne i Friluftsstudiernes Tjeneste. De giver Oplysninger om det kan leveres billigt.
Billet mrkt. „Privat' bedes indman ser — og ogsaa Anvisning paa,
hvad man skal se. Hvad den hi- lagt paa Bladets Kontor.
storiske Side af Hjemslavnskendskaben engem, er man nødt til at ty
til Bøger. Her er Bornholmerne
seere heldigt stillede, idet de i J. er for nedennævnte Arbejder;
1,25 pr. Time
Tærskning
A. Jørgensens „Bornholms Historie"
Roeoptagning 1,00 —
ejer el godt topografisk historisk
Karloffeloptagning 5 Skp. pr. Dag
Værk. I Haubergs „Bornholm' og eller tilsvarende Pris. Alt 8 Timer.
„Bornholmske Samlinger" lindes ogKvindeligt Arbejderforbund
saa en Mængde gode oplysende
Allinge-Sandvig.
Artikler.
Hjemkærlighed ytrer sig ved, at
man ønsker a1 lære sin Hjemegn
at kende, og tor at lære den at kende afholder den aarlige Psremieskydmaa man se.
ning Søndag den 5. ds.
Hovedskydning for Iste og 2den
Men vil man se, maa man g a al
Klasse Kl. 9, for 3. Klasse Kl. I0.
Hr. Å..
Festskydning Ira Kl. 2, hvortil alle
indbydes.

Lyset, ler sluktes.

1111~41,11141~141:

Nge Slk. slaglede

Betalingen

14. Skyttekreds

94~11~1~1111

August Olsen,

Ved Udsalget
i „Bethel" i Olsker den 26de Jul
blev Sofapuden vunden paa Nr. 7
og Lagendowlas paa Nr. 53.
Gevinsterne kan afhentes i Olsker
Brugsforening.

El tilge net-Salv efol
er fundet i Sandkaas og kan etlientes hos Fru Kapt. Mogensen.

4 Ugers Grise
er dl Salg hos

Anthon Grønbech,
Sandvig.

Ægte Bihonning
er til Salg I Tein til Maksimalpris.

Holmstrøms Enke.

Syersker og Elever
antages straks pis min Systue.

Waldemar Jørgensen,
Prima vellagrede

Vine og Spirituosa.
J. B. £1:tzert.

Metodist-kluirjbedell

FØR

L
Værktøj
Alle

og

frugt købes.
Srminierpærer og Æbler samt
Blommer og Agurker.

gs

Gartner Jensen.
feluion Allmr.;e 41.

til billigste Priser.

"t:rebuttforretning

Uagtet Cigarfabrikanterne i Sommer har lorlmjer Cigarpriserne og
bebuder en ny Forhøjelse i den
nærmeste Fremtid, kan jeg vedblivende, saalrenge Oplaget rækker,
tilbyde liere Mærker prima Cigarer
til gammel Pris.
Benyt derfor Lejligheden.

3.

Prima Wales Ægbriketter.

Yl ojesen Xofoed, Rønne

Prima engelske Gaskocs
•

Nordlaudets floodelshus

Nordlandets Handelshus.

Snedker.
Søndergade, Allinge.

inderolie,
Drivremme, alle flemensioner

Smørekander, Remmefedt, Harpiks, Remsamlere

Nodele-

og

•

Brombærpluk ning

er strrengt lorbudt paa min Ejendom.

Allinge Kolonial- og Produktforretning.

Prima

Alipfisk

De boble Sorter Tagrldilillpmillefiillor.
Ægte amerikansk Asfalt-Læderpap
Klæbemasse og Søm hertil gratis. — Pris I Kr. Kvdr.-Alen.

billigst hos

%Hinge nutottial,
+4;roDuttforretiting.

Til Salg,

Icopal-Tagpap.
Herkules-Tagpap Nr. 00.
Krone-Imperial Tagpap Nr. 00.
Taglister og Taglægter.

1 Vadskerkedel (Diameter 65 cm)
med Fyrrum. Ca. 60 Stk. Vinflasker.

Køb snarest, thi Priserne bliver højere.

modtager fra 1. Sept. nye Elever,
(Klaver og Orgel)

91orbliutbe0

Kptn. Hahn.

Soda,
Blegsoda,
Ludpulver,
Blegvand
anbefales fra

goinnial. og
$robuttforretulun.

Specialitet:
Ægte Java Kaffe.
L

De averterende
anmodes om at indlevere deres Annoncer inden Torsdag. Smaa Avertissementer kunne dog som Regel
medtages indtil Torsdag Middag,

41111111111~~1>

Aksel Falk, Baadstad

bedst og billigst hos

Kryslalsbc Nr

KAFFE.

Billeder indrammes.

P. Carlsen,

%Hinge adonink og
izronuftfurretuing.

Viggo Glistrups

udføres.

Maskinolie,

Børstenbinder-

Forlang hos Deres Handlende

Alt,97(o6elar6ejde

H.

Sagforer Fr. Pihl.

r--

repareres og ompoleres.

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

Den Poalmeatee Alhedes
Dedabo tilhørende særdeles smukt
beliggende Ejendom I Loselemek
ud nuod nyaten. af Areal godt
10,000 kvdr -Alen, er til Salg
ed snarest Henvendelse til

anbefales

17.
Inkassation, Dokumentskrivning
in,
Træffes I Hasle Onsdag Formd.

Gamle Møbler

Hjemmebryg

Friskbrændt og malet Malt.
Maltsaft paa Flasker.
Prima Humle og Gær.

St, Mortenagade

Nordlandets Handelshus.

Eksird prime

Til

£a-tert.

Overretssagfører

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

fienBont i fillinge.

varer anbefales fra

Cigarer og Cigarelier.

Glas, Poreelffin og hele Køkkenudstyr

til Husholdningsbrug

3. gofiansens
Sfirædderforretning.
Telefon Allinge 137.

Redskaber anbefales.

9Iffinge Stolanini

Rusi!
naar De bestiller Deres Klædninger i miu Skrædderforretning,
faer De de bedste Varer til de billigste Priser.
Klædninger efter Maal fra 125 Kr.
Spadseredragter og Frakker syes.

Abrikoser,
Rlommer,
Rosiner,
2aler

2Y99rYn,
Yfavregryn,
Xartoffelmel,
317annagryn,
majs flager,
Ris,Rismel,
Sagomel
.morter, hele og flækkede.
Prima Varer. billige Priser hos

%Utugt Rolotital=
og $roDurtforretiling.

i Skiver, borede.

Alt i prima Varer og til billige
Priser fra

Allinge
1(01011i31- & Produkflorreiniq

Bornholmsk

HQN:NING
anbefales fra

Allinge
simiee~ Kuldet- & Produkllorreloiog

Fru Ruth Hahn

Elever

? Onholms Spare- & Lindum
iQrj Afdeling i Allinge

is

Tysk, Engelsk, Fransk og Latin
modtages paa ny.
Kursus arrangeres eller Deltagelse.

Kptn. Hahn.

G-------

Kontortid : 10-12 og 2-4.
t p
paaa.,alpnara. S
Fpal r. ektalss2evilc
ud
Modtager atIn4dskc
kat.ar . til .en Rente

Til Syltetiden
anbefales

Hvor det kniber med MelMærkerne, maa vi anbefale at anvende

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

Nordlandets Handelshus.

,̀Jarug prima eStald68re
af den rigtige Størrelse - er paa Lager.
Nordlandets Handelshus.

CLO ET TA

ALBA
Chocolader

Spise a..

Sylte-Eddike,
Sprit-Eddike,
Eddikesyre.
Krydderier*

Alliogo Ko [dal- og Pro[latiouoloiog

Hvedeklid,
Rugklid.
Coldings Foderblanding.
Soyaskraa,
Glutenfoder.
Majs,
Majsskraa,
Knækmajs.
Havre.
Prima Varer. — Billige Priser.

$toloitint: og
sl3robuft!vEretning.

stil Konfirmationen
anbefales
Sort Kjoletbj fra 4 Kr. m.

3-

Klæde og Serges
Hvidt do. -

til Frakker og Spadseredragter, 2 Alen bredt fra 10 Kroner.

Nandsker og Stromper i rigfioldigt 2ldvalg.
Færdige

Åonfirmationsdragter
i alle Størrelser fra 75 Kr.

Flipper, Slips og ilatte
til alle Priser.

Huldets hildelshus.

Erindringsliste.

....s.,•■■■••••••••••■•••••■■■■•■■■•■•••.•••

Toldkamret 8-12 Form., 2-5 Efterm.
Kæmnerkontoret 10-11 og 2-4.
Borgmesterkontoret 2-4 Eftm.
Diskontobanken 2-4 Eftm.
LuneSparekassen 10-12 og 2-4.
Branddirektøren do.
Stempelfilial i Sparekassen. 10-12, 2-4
Dampskibsespeditionen, 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 9-12 og 2-6
Søndag 9-10.
Telegrafstationen 8 Morgen til 9 Alten.
Søndag 9-10.
Statsanstalten for Livsforsikring ved Ght,
Olsen, Messen. Kontortid 1-4 Em
Folkebogsamlingen paa Raadhuset:
Fredag 7-8,
Jernbanist. er aaben for Gods 8-12. 2-7
bljaipekassen: Forord.. Bagerm. P Holm
Kasserer H. P. Kofod . Kontortid hver
Fredag fra 5-7.

Fineste dansk Fabrikat
i Y81(9 Pakker.
1/4

Sfitereriet

Hos os kan købes

alle Slags Brædder og Planker,

Vi har det største Lager
af færdige Klædninger
Fine Buchskindsklædninger 80 Kr.
Melerede Kamgarns
Ægte blaa Serges
Konfirmationsklædninger 75

_
Nordlandets Handelshus.

bør De i egen Interesse se vort store Udvalg i

Vattæpper og Uldtæpper
til alle Priser.

Til Overdyner:

Ægte rod fjertæt Dynesatin, 2 Al. br.
En meget fin og let I larVdun 7,50 pr. kg.

Til Underdyner:

Meget svær og stærk Bolster i flere
Mønstre og Kvaliteter.
Dansk Landfjer, meget fyldig, 5,50 pr. kg.

og Maskinsnedkeriet
anbefales.

alle Længder og alle Bredder,
som passer til enhver Anvendelse. Priserne er meget rimelige i

Nordlandets Handelshus.

.C. frifil, 3Clemensfier.

Dyner syes og stoppes gratis.

Telefon n. 13.

orellandet 3-Canclelshus

eger De en Pige, en Karl
eller en Dreng, eller niangler De en Svend eller Lær..
ling en Fodermester eller an-

j

Et mindre Parti af de gode

franske Høstleer
Gode Høstriver, gode Lebomme,
Rixford ~orke. Batavia Strygespaan
sælges i

Nordlandets Handelshus.

den 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 el tilfredsstillende Resultat.

have Jengeudstqr

$kat se

Ny Sadelmoverlorrolilillo.
Undertegnede har ved Lindeplads i Allinge aabnet en Sadelmagerforretning og anbefaler sig til ærede Land- og Byboere
med hurtigt, solidt og billigt Arbejde.

H. P. Holm,
Sadelmager.

Rønne-Allinge Jernbanes

Vi har store Oplag af udmærkede

9ode 21dskuds6rtedder
i alle Længder. Meget rimelige Priser og stor Rabat
pr. kontant.

Nordlandets Handelshus.

Køreplan.

Garanteret Indhold af dansk Produktion.

Søgnedage.

18 pCt. Superfosfat a 26 Kr. 100 kg.
20 pCt. Kaligerdning a 14 Kr. 75 -

Renne—Sandvig
745 600
808 623
828 643
848 7t73
906 721
919 7.54
925 7,7.1

Fra Rønne
Nyker
Klemensker

Re
Tein
Allinge
Sandvig

Prima lydske Tørv
— fra 3600-4000 Varmeenheder . ventes og anbefales til Tærskning. Bestillinger bedes venligst sendt til

Nufors ,Sioforlid.

7robufifrorreftling.

1 125
1 136
1 149
1 207
1230
1410
1245

Bedste Kulild Standard llosihimiegaro
810
871
834
852
915
9351
9

V

Itonno—Sandvig
845
Fra Rer:.:ne

billigt og i et Blad, som læses i alle
Hjem paa Nordlandet, da ringer De
op til Nordbornholms Ugeblads Kontor, Telefon Allinge 74.

•

• • • • •

Wales Dampkul

Nordlandets Handelshus.

Sandvig—Bene
Fra Sandvig
- Alljnge
- Tein
- Re
- Klemensker
Nyker
- Rønne

Søn- og Helligdage.

il De avertere

sælges og udleveres gerne snarest, da det kniber med Lagerplads.

for Selvbindere
særligt billigt , i

Fra Sandvig
- Allinge
Tein
Rø
Klemensker
Nylier
Rønne

035
043
052
107
125
136
155

645 9908
703
719
932
7r
8 950
750 1017
810 1020

653

Alle Sorter og bedste Kvaliteter
)Maskinolier

og Mobliolier, lette og svære.
Cylinderolie for Damp- og Motorer.
Benzin, Petroleum, Konsistensfedt,
Vognsmørelse i store og smaa Spande og Daaser.
Større og mindre Kvanta ekspederes billigst i

Nordlandets Handelshus.

Illikl,

=con=

#'4

Porilholllts

917

.

Gode Simeølehul er pas Lager. —

Engelske Koks

ventes.

Nordlandets Handelshus.
Aktieselskabet

A. M. Hirschprung & Soners
prima

Cigarer terre
sælges i

Nordlandets Handelshus

Bestil

OMS

Trillinger i

Regninger, Meddelelser, Fragtbreve,

Ordet er frit !
Vi gør vore mange Læsere i By og
pas Land opmærksom paa, at enhver kan

Isa

ventes om ca. 14 Dage.

Bolllykkeri.

Brevpapir, Konvolutter.

optaget Artikler og Indlæg om Emner
af 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.
Dette gælder baade Byen og Landet,
og det er en Selvfølge, at Redaktionen
altid vil iagttage den strængeste Diskretion med Hensyn til sine Kilder.

Udebliver Bladet
beder vi Læserne henvende sig pas
Postkontoret, og Fejlen vil hurtigt
blive rettet. f modsat Fald mas De
henvende Dem til Bladets Kontor,
og vi skal da sørge for, at De fanr
det tilsendt.

Margarilleialidis

VEGETABIL

til Damptærskning er paa Lager straks til Levering.

Store skotske Dampkul

sælges

Nordlandets Handelshus.

705
903 1253 723
Nyker
109 739- Klemensker 919
935 125 755
- Re
949 139 SF)
- Tein
Allinge
959 149 flir
Sandvig 1005 155 825

Sandvig—nonne

ogHaimpreSser

:Ø

MARGARINE

:

r*

er anerkendt som den bedste.
Faas hos alle Handlende.

'■ co..........,

*

:)...
-k..._4

■■••
*.■

Rug og Hvede af ny Høst
modtages, men denne maa være moden, tør og
holdbar. Lagringen sker foreløbig for Sælgerens
Regning og Afregning maa først ske efter Kornlovens Vedtagelse.

Nordlandets Handelshus.

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

Sæk.

Allinge Kolonial- og Produktforretning.

