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„Nord-Bornholms Ugeblad`
urkirs i vi Antal af mindst 1600 Exempl
og forsendes gennem Postvæsenet I Allinge.
Sandvig, Olsker, Rutsker, Re og Klemensker
,,Nord-Bornholms Ugeblad"
har den største Udbredelse i Nordre Herred
bliver lastl ethvert Hjem og egner sig der.
or bedst til Avertering.
„Nord-Bornholms Ugeblad"
Optager ferm Bekendtgurrlser al enhver Art
saasom Kab, Salg, Foreningsmeddelelser,
Efter- eller Aflysninger, Auktioner els.
,,Nord-Bornholms Ugeblad"
udgoar hver Fredag, kan bestilles paa alle
Postkontorer saml paa Bladets Kontor og
hasler 1 Kr, halvaarlig,

Høstnat.
Maanelyst og dugget ligger
Høstens vidtudstrakle Rige.
Høj og blaa er Himmelklokken
med de line Stjerneprikker,
Bøndergaardes Dødninghvidhed
ler i Drømme langvejs borte.
Kold og ren er Midnatsluften,
fuld af glemselssvanger Blidhed.
Maanestrejf paa vaade Tage
lyser blankt i Selvmordssitren,
som et Tungsindsblik, der bringer
Mindebud fra fjerne Dage.
Lel pas Tyvefødder liste
Timerne af Sted, og Stilhed
fylder Luften som en Boble,
der i næste Nu vil briste.
Men i Maaneskæret rinder
DuggerM bløde Dryp mod Mulden,
tungt som Graed, der grædes over
hver en Livets Dag, som svinder.
Carl E. Lesser',

Rus og Religion.
—0—
Huder denne Overskrift har Syerrigs lærde Ærkebiskop Nathan
Sø der bl o isl f sin udmærkede Bog
„Ur Religionens Historie" offentlig.
gjort et Foredrag, han 1906 holdt
i Studenterdes Tolnialtroldsselskab
Upsala.
Paa en Tid, da Afholdssagen er
paa Dagsordenen i vort eget Land,
kunde et lille Uddrag af dette Foredrag maaske fange vore Læseres
Interesse.
Ærkebiskopen indleder sin Tale
saaledes:
By r on har sagt ; ,,Det bedste i
Livet er Berusningen•, og vist er
del, at da de smaa Mennesker i det
ældgamle Hedenskabs Dage havde
opdaget Berusniegeri, saa tænkte de
om den pari samme Maade soen den
engelske Digter. Rusen gav en forhøjet Selvfølelse og Livslyst. Den
flyttede dem op i en større og lysere
Verden. Legemet lulledes til Spring
og Dans. Blikket lyste, Munden log
til at le og raatie. Blev Drikken
nydl rigeligt, kom man udenfor Bevistheden og kanske ind i sælsomme
Drømme. Det er vanskeligt for os
at sæbe os Ind i Naturfolkenes Forestillingsverden. De har paa snart
Bagt alle deres utallige Sprog og
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Dialekter Navn paa noget, som er
ell Slags vidunderlig, finere Materie,
en Livskraft, en Troldonisinagl, er]
farlig og nyttig Livselektricitet, til
Stede i Ting og i Mennesker. Rusen aabelibin er den i dens hemmelighedsfulde Styrke. Det er værdifuldt at fan Del i Livseleksiren, som
gennemstrømmer Verden. Rusdrikken blev hellig. Ved Siden al Tobakken og Dansen blev den et probat Middel for Medicinmænd og
Troldkarle til al falde i Henrykkelse
ved. Endnu den Dag i Dag beruser Tartarer og Kahnulcker sig med
gæret Hoppemælk, som de mener
kan give Udødelighed,
Som man ser, er Rusdrikkene tidlig blevet' sat meget højt. Men meget tidlig lindes der ogsaa „Forbudsmænd". De asiatiske Religioner, Bralunanismen og Budahismen
kender til absolutte Forbud mod
Brugen af spirituøse Drikke.
Som bekendt har der været meget
Drikkeri i kristne Lande, trods
Testamente-3 Advarsel mod Fraadseri og Drukkenskab. Goethe nævner et Eksempel. Han sad og drak
god Rhinskvin ved en Helgenfest
den 16. August 1814 i Bingen Der
var det en Æressag at drikke. Vakre
Mødre tilstod, at deres Børn fik Vin
allerede mens de diede. Han spurgte
0111 del var sandt at det kunde lykkes gejstlige Herrer, ja Kurfyrster,
al sætte 8-10 Potter Vin til Livs
pas 24 Tuner. Til Svar tik han et
Udtog al Biskoppens Fastelavnsprædiken om Maadehotd.
Først havde den gode Præst udmalet den forfærdelige Drukkenskabs
Last med de stærkeste Farver, og
derefter sluttede han saaledes;
.1 bør heraf overbevises om, mine
andægtige Tilhørere, at den hegaar
den største Synd, som paa stig en
Mande misbruger Guds herlige Gaver. Men Misbrugen udelukker ikke
Brugen. Der staar jo skrevet; „Vin
fryder Menneskets Hjerte'. Nu lindes der blandt mille mandlige Tilhørere kanske nogen, som ikke kan
tage Mere eud to til tre Porter Vin,
uden at han mærker nogen Ornlaagelse af sine Sanser. Men deri, som
allerede ved den tredie eller !jorde
Pot glemmer sig selv, saa lian ikke
kender sin Hustru og sine Berri, farer frem imod dem med Eder, Slag
og Spark og behandler sine Kæreste
som de argeste Fjender, hun maa
straks gas i sig selv og afstaa Ira
et snilden( Overinaal, som gør, at
han vækker Guds og Menneskers
Mishag, og hvorved han ligeledes
bliver foragtelig. Men den, der kan
drikke lem, seks eller syv Potter og
bliver ved al ligne sig selv saa meget,
at han kan tage sin Medkristen kærlighedsfuldl under Armen, forestaa
sit Hjem og udføre den gejstlige og
verdslige Øvrigheds Befalinger, han
maa med Taksigelse modtage og
nyde den Del, der er ham beskaareri.
Men han maa vogte sig for—uden
særlig Under søgefise — al gaa højere,
eftersom Grænsen for det svage Menneske sædvanligvis lindes her. Till

det hænder yderst sjælden, at den
niende Gud skænker nogen den særskilte Naade at kunne drikke en halv
Snes Potter, saaledes son] han har
forundt mig, sin Tjener, del. Jeg vover mig fremdeles til al nyde denne
mig betroede Gave med en god Samvittighed og med Taksigelse, saasom
ingen kan sige om mig, at jeg overfalder nogen i uretfærdig Vrede, lager
fejl af mine Hustolk og Slægtninge
eller forsømmer mine Pligter eller
Forretninger. Langt snarere skal I
give mig det Vidnesbyrd, at jeg altid
er beredt til al virke til Guds Pris
og Ære og til min Næstes Nytte og
Fordel.'
Ærkebiskop Søderhloni er en besindig Maud. Han lager stærk Afstand fra de Afholdstaler og den
Afholdsliteratur, soul støtter sig til
Skræmmebilleder, der males med
opdigtede Kendsgerninger, Oplysende sund Kritik er Vejen til Sejr
tor Afholdssagen.
Han er dertil en sand Demokrat.
Han ønsker en Samfundsordning,
der gør del muligt for alle Lag i
Folket at eje og bruge de ypperste
Nydelsesmidler, dem, der stemmer
Livsfølelsen op uden at stjæle Livskraften.
I Modsætning til den tyske Biskop,
vi hørte otn, slutter han ined disse
kristelige Ord; „Livsberusningen
forekommer mig at være god og
unødvendig; men den skal hentes af
dybere og renere Kildespring end
dem, nogen Drue kan skænke". —
Livsberusning betyder altsag lier,
hvad vi kalder sand Begejstring eller Aandsoplevelse.
Jesper Lun.

Skov6rynet.
Hvor de yderste Skovkæmper flokkes
har jeg fundet et lunt lille Hi.
Intet Straa, ingen Sinaabloinster
rokkes
af de Vinde, som halser forbi.
Nu er Sletten i Stormenes Eje under Skovbrynet bølger den bred.
Men pas Vindenes hærgede Veje
trædes Græsset og Blomsterne ned.
Det var derfor jeg valgte den lune
og af Skoven beskyggede Skrænt
med del salige Mørke i Ryggen
og ridt Ansigt mod Stormene vendt.
Her karm Blomsternes dunede Blade
bare gro, ubekymret og fri.
Mine Tanker, utøjlede, glade,
kan gro, sunde og stærke, som de.
Det kan være, jeg helst burde findes
paa cis Høj i den strideste Blæst,
hvor der trængtes og tabes og vindes,
og hvor Livet er Sorg eller Fest,
for — ad Aare rnaaske er jeg moden
til en Kamp med dens blodige Fryd.
Men jeg vokser endnu - og om Roden
synger Kilder med mildere Lyd.
Jeg vil være som Træer, der løves
a 1. efter Vane
og bli'r stærkere, Vium
Og min Sang skal af Livet bestøves
og faa Styrke til kommende Aar,
melis jeg ser, hvor de frejdige Briser
uden Stands over Sletterne gear,
vil jeg digte snma bølgende Viser
om min Piges sopranblonde Idnar.

Chr. Sluk lorgensen.

Del forunderlige Syn
paa esterseen.
Hellig Trekongers Nat 1870,
Af Holger Drachmann.
—a—
Jeg sagde straks til ham, at Iran
Ikke skulde være saa vis i sin Sag,
men han svarede, at det var han
og del blev han. Kul-Jørgen er en
meget skikkelig Fyr, men han er
altid saa sikker af sig. Det var han
ogsaa, da han var ombord i den
amerikanske Damper ; han var sne
vis pas, at Kedlerne var stærke nok,
111C11 del var de ikke, for ellers var
Damperen ikke sprungen 1 Luften,
og Jørgen med. Og ved den Lejlighed kom han at ureel tre Fingre
paa venstre Haand og var nær bleven dernede i den spanske Sø; men
lian blev dog bjerget. Fra den Tid
at var Jørgen søs underlig, og sagde
altid, at han havde set noget ; — de
andre sagde, al han nok havde (aset
el Slag pen „Proviantkisten". Denne
Gang siger han nu ogsaa, at ban
har set noget ; men da han kun kan
fortælle, bad han mig skrive det op
— tor i Trykken vilde han ha' det
— men jeg er kun Maskinmester,
og saa er De maaske nok saa god
al besørge dett
Jeg, lovede vedkommende, en af
Mitte gamle bekendte fra Toldboden,
at .besørge• del, som han sagde,
og jeg modtog da et stort Ark Papir, livorpaa der var gjort en Del
Optegnelser, ud af hvilke jeg samlede følgende Meddelelse :
,Jeg, Jørgen Kasper Marker, ogsaa kaldet Kul-Jørgen, paa Grund
af min Profession som Maskinmesterens første Fyrbøder, er født paa
Bornholm en Søndagmorgen, Aaret
ved jeg ikke. Jeg har altid læst
Historiebøger ved Skinnet af de glødende Kul, derfor er mine Øjne
røde, ligesom mine Hænder er sorte,
men i Mørke ser jeg godt, og jeg
har en ren Samvittighed.
En gammel Korte, som kaldte sig
min Bedstemoder, fortalte mig altid
at jeg var .syusk", nu tror jeg det
selv. Jeg havde været oppe og besøgt hende i Julen, og da jeg skulde
tilbage, havde Dampskibet lagt op.
Jeg gik da ned til en Skipper og
tingede mig ombord hos ham til
København. Foruden min egen Person havde jeg en Julegags og en
Pose Semulegryn med ombord. Dem
bad jeg Kokken ombord paa Jagten
tage I Forvaring. Han stuvede deur
ogsaa ned i sin egen Køje, og da
Vinden, som havde holdt sig vestlig
i flere Dage, endelig taldl sydlig, lettede vi Hellig Trekongers Alten, eller
al vi havde laget os en „Syp og en
Sild• og bedet Gud give os en heldig Overfart.
Nordlig og sydlig for Indløbet til
Rønne Havn strækker to Stenrev sig
langt ud I Søen. Det var et maanelyst Vejr med store, drivende Skyer
pas Himlen; den hvide Brænding Irak
sig i lange Striber hen over Revene;

der var lidt Frost i Luften, og Kolin, gen tog til„leg karl godt huske, at
jeg stod og saa' efter Brændingen
Lre, da jeg bemærkede en Emte, som
hang ud mier Lønningen og slæbte
agterud. Vi havde da kimet Revet Ira
os, og jeg hørte Skipperen sætte Kursen, mens han gav Jens Kofod Roret, for selv at gen ned og tage Olieklæderne paa. Medens jeg nu halede
ind pas Trossen, der hang over Bord,
kiggede jeg endnu en Gang tilbage
Imod Land. Jeg havde foruden den
omtalte Syp kun smagt pas et Glas
varmt Pnnsch Inde hos Juuls, men
alligevel var det ligesom om Byen
havde lorandret sig. Jeg syntes, al
der var et stort rundt Fyrtanrn paa
Havnehovectel, og jeg syntes, al jeg
kunde se mange høje Bygninger længere oppe i Byen med store, rygende
Skorstene. I Havnen selv las svære
Skibe med en underlig, fremmed Rigning; der var Lygter og Lys allevegne, — det var ikke den samme By,
og dog las den paa samme Sled;
Landkendingerne VM de samme; jeg
kunde ikke lage fejl, Jeg vilde just
til al praje Kokken, om hvad delle
kunde betyde, da Skipperen i det
samme kom op paa Dækket. Han
stod lige ved Siden at mig, og vendte
Ansigtet opefter mod Maanen, for at
se paa Skyerne, der drev forbi den.
Skulde jag tro mine egne Øjne, saa
var han nu bleven en gammel, garnMel Mand — gran og rynket —, ag
hans Skuttethed var bleven endnu
tydeligere end før. Jag syntes, at han
talte til mig, men jeg var saa optaget af at se paa Kokken, Jens Kofod,
der stod til Rors, saa jeg intet hørte.
For ogsaa Kokken, som jeg dog var
vokset op med som Barn, var bleven en aldrende Mand med indfaldne
Kinder og skrumpede Træk.
Jeg gik forud, for at komme mig
lidt ovenpaa ab dette. Der blev ikke
talt ell Muk paa Dækket; men hørte
kun Vinden pibe gennem Takkelage,
og Vandel, som blev kastet fra Bougen, hver Oang Skuden hev til.
Jeg maa nu sige, at jeg har været i saa mange Slags Farvand, og
jeg har ogsaa i mine Historiebøger
læst saa mange Slags Begivenheder,
men jeg synes dog altid, al Østersøen er det mærkværdigste Farvand
at deion alle, og jeg ved ikke nogetsteds, at man har haft saa mange Bebrillet og Storme og Skibbrud og
Vrag som Irer. Danske og norske og
svenske og lybeckske og hollandske
og engelske Flaader har bestrøet
Bunden med Metal og Kysterne med
Vragstykker og døde Mennesker ;
Søhelte er blevue fødte og døbte
pas Østerssens Vande, Soldater er
marscherede derover, og brændende
Byer har spejlet sig i den, og det
maa jeg sige, at mangen en stakkels Moders Haab er blevet derude,
og mangen en brav Faders Stolthed
og nu stod
er vendt hjem derfra
jeg i denne inaenelyse Hellig Trekongers Nal 1870 og tænkte paa,
at de Folk, der ligge i de store Byer
og sove i deres Senge, daarligt vilde
kunne forstaa en simpel Mand, neer

',rialle dem, hvad han har fortalt [lem, et det var ligesom om der
var gattet mange, mange Aar, siden
.lag ten havde forladt Rønne Havn,
og al Skipperen og Jens Kofod var
bleven gamle Folk, og al jeg har
oplevet det, som jeg med mine egne gine har set, og sari rm kommer, --- trods det at Jens Kofod bestandig taler om køds Punsch, og
Skipperen siger, at jeg har set fejl.
Skyerne paa Himlen havde efterhaanden samlet sig i to store Banker, den ene norden, den anden snuderi for os. Ud af den sidste kour
paa en Gang el Fartøj, som trods
Kulingen førte alle de Klude, der
kunde hænge paa det. En ypperlig
Sejler var det, men jeg syntes dog
ogana nok, at de havde forceret Sejladsen temmelig meget om Bord i
den. Da den kom nærmere, saa'
jeg, ai Sejl og Rundholter var stærkt
medtagne, sum om der var skudt
paa den. Snart var den lige paa
Siden af os, og jeg saa' da, hvordan
Folkene om Bord boldt skarpt Udkig agterud. — „Nu kommer de,"
var der en, som raabte. ,Skærp
Skaderne overalt," kommanderede
Manden ved Roret. Skuden blev
lagt nærmere til Vinden, og den
krængede voldsomt over, og Vandel
stod højt paa Dækket i Læ. Den
løb med den samme brændende
Fart i en halv Snes Minuter, og saa
forsvandt den i Tangen forude.
.leg var nu vis paa, al jeg vilde
fan noget endnu mærkværdigere at
see ovenpaa delle, og del forundrede
mig heller slet ikke, da Tangen agterude, hvor den hurtige Sejler var
kammen fra, lidt eller lidt begyndte
al aabne sig, og ud af Aabningen
Ironi der glidende nogle underlig
store, sorte nogle, som man ikke rigtig kunde skelne fra hverandre, for
dertil var Afstanden altfor stor. De
voksede for hvert Minut, og saa' trumide og uhyggelige ud. Snart lignede de lange, mørke Rækker af
HuSe, snart saa' de ud som enkelte
Bygninger. Jeg vilde have antaget
dem for svære Dampere, men de havde ingen steam oppe; dog del kom
innaske af, al de fyrede med Cinders og ikke [ned almindelige Kul.
Sommetider lød det Ion mit Øre lige
som Trommehvirvler og enkelte
Skud, maaske Signalskud ; og hver
Gang det saa igen blev stille, saa'
det hele dobbelt sne uhyggeligt ud.
Jeg vendte mig nu mod den nordlige Taagebanke. Der var ligesom
en Tordenbyge stadig dreven imod
Vinden, og nærniede sig den anden
Banke hurtigere og hurtigere. Inde
i den var der lige saadan Liv og
Røre ; men de sorte Tingester var her
mere af lorskellig Størrelse, og de
bevægede sig mellem hverandre med
meget forskellig Fart.
.leg stod netop og tænkte paa, al
hvis begge Parter vilde vedblive rit
holde den samme Kurs, vilde de li ge saa sikkert tome sammen, som
vi en Gang i Bristolkanalen tørnede
sammen mel den Damper, der kom
for Velret ned pen os og puttede
sin Stævn hele tolv Fod incl i vor
Bak; og just som jeg tænkte berpaa
og huskede, hvor slemt den lille
Yuurigniati kom til Skade, glimtede
det fra over tusinde Steder paa begge Sider, og Lyden fra Skuddene
kom ned til mig, og derpan Raab
og hvinende Skrig og den uhyggelige Skuren og Knagen af svære
Skuder, som tørnede voldsomt mod
hinanden. Hu, ha ! tænkte jeg; det
gear der hedt til ; hare de ikke tager fejl, og skyder pen Jagten ; jeg
vilde dog nødig lade mit Liv at en
Fejltagelse. Men de skød dog ikke
pen Jagten, det var nu sikkert nok ;
men paa hverandre skød de, saa det
var en Gru. Ja, del var en Kamp,
en Bataille, hvortil Østersøens Bølger measke endnu ikke havde set
Magen. Men skønt jeg stirrede og
stirrede og grublede og tænkte paa

mine Historiebøger, kunde jeg ikke
hine ud af, mellem hvem Balaillen
stod; men det var jo rigtignok ogsaa
kun et Syn; I del mindste sagte Jens
Kofod næste Morgen, al han havde
ikke set Spor af nogen Bataille, undtagen mellem Rotterne i Lasten.
Manden stod nu lavt paa Hinden.
Jagten gik sin Gang gennem Søerne ; Kokken var gaael ned, og Skipperen sad ved Roret, ganske stille,
med del samme aldrende Udseende,
og uden at lægge Mærke til andel
end til Nokken pen Klyverbommen
og Kompasset i Nathuset. Jeg syntes ordentlig, al han var uhyggeligere at se paa end Synet, og jeg
vendte derfor atter:mine Øjne derhen.
Tælle Røgskyer indhyllede del
[næsten ganske, men en Gang mellem, navr Vinden spredte Skyerne,
saa' jeg al den Jninmer og Elendighed, som Slaget førte med sig, idet
Slumper mig Stykker af de sorte Tingester forsvandt i Havet, og sommeen hel sort cis paa
Gang ; og snu
gøs det i ulig, og mil Hjærte vendte sig indenfor min Trøje. En Gang
imellem kom der et stærkt og pludseligt Skin med en alskyelig Bragen, og saa haglede der endnu flere
Stumper og Stykker ned I Vandel.
Ved al disse stærke Lys, som jeg
vel kan tænke sendte mange stakkels Mennesker i E.vigheden, syntes
jeg, at jeg ligesom kunde skelne el
Flag, eller maaske var det en stor,
sort Fugl midt i alt det lyse. Ogsaa et andet Flag syntes jeg al kuline faa Kig paa, men del kan lige
sen godt have været en rød og hvidglødende Gnist i Luften.
Jeg stod og stirrede paa dette Syn,
indfil det forsvandt aldeles i Damp
og Tange. Jeg vilde have givet
mange Aar at mit Liv for at have
Vished om, hvem af de to Parter,
der vandt. Jeg havde nok min Formodning, men den glemte jeg, for
nu begyndte det at vaske over Dækket, da Kulingen tog til. Jeg havde ikke noget ordentligt SMØL og
jeg var ogsaa blevet' søvnig, og saa
tørnede jeg da ind i Kokkens Køje:
roen først log jeg Giasen og Grynene ud.
Da jeg næste Morgen vaagnede,
og de jeg havde furet en Skanl varm
Kaffe paa Dækket i den friske Morgenluft, just som vi passerede Dragørs Jomfruer, randt Synet og min
Formodning mig saa livagtig i Hu
igen, at jeg ikke kunde bare mig
for at tovtælle Skipperen del. Men
han sagte, at det var noget Hjernespind, og lalle igen om Juul's Punsel].
Jag tav stille ; men jeg har nu
saa min egen Ida derom, og jeg er
ganske sikkert paa, al jeg har set
det allsarunien, og derfor vil jeg have det I Trykken. For jeg ved, at
naar det har stanet paa Prent, saa
er det sandt, og ingen skal komme
og afdisputere mig det,

Septem6ermorgen.
Det var en stille Morgenstund,
da Høsten las i Lade,
de grøn og tæt var Hegn og Lund
med Drigg paa alle Blade,
og Røgen, som saa langsomt kom
fra Skorstenspiberne, krøb om
en Tid i Ganrd og Gade,
Da Edderkoppens tusind Spind
var strintet, vaedetynged,
og Steen og Hyben kold om Kind
ved Vejen sagte gynged,
da Rønnens gule Ild var tændt,
og ride Brombæranker spændt
igennem Græsset slynget.
Da Stubbene var vissenigraa,
og Agrene var ramme,
Kartolfellrævler brune lan
paa klæge sorte Kamme:
da Roemarken dufted frisk,
og Hanerne slog op som Fisk
i dybe, grønne Damme.
Da Kvæget snøtted, Bonden keg
I Himlens tætte Tange,

til Sulet' (udles, graa og blca
som Isen ved en Vaage;
de stod jeg selv, en lille Purk,
og amidet] ind en Morgenslurk
ved Havens hvide Luge.
Jeg hørte modne Æblers Hop
tre Grene ned i Græsset,
en Mælkevogn i smart Galop
[ned tunge Spande læsset,
en kort og simpel Kragesang.
som fra en nylig pløjer Vang
hver Morgen bliver messet
Niels Jeppesen.

Fra Uge til Uge
Legende Børn paa Gaden
Mange Forældre har endnu ikke
vænnet sig til Tanken om, al del
besrandig. Irma indskærpes Børnene,
at de ikke leger paa Gaden. Tider.
ne er ikke mere som tor blot 10
Aar siden, da der gennem Onderne
kom jumpende nogle enkelte Vogne.
Nu suser Automobiler og Motorcykler alsied. Kørebanerne lime absolut reserveres de kørende.
Enhver Voksen bør tale det som
sin Pligt, saa snart han ser Børn
lege paa Gaden, da straks at paatale det og genne dem ind paa
Forlovet. Rigtignok bør et Metmeske, der ger sin Pligt i sne Henseende, sne heller ikke udsættes for
at blive udskældt at Børnenes Forældre for al have blandet sig i noget, der ikke kom ham ved.
Bedst var det, oni man paa Asyler og Skoler indførte en Leg, der
passende kunde kaldes „Gade og
Fortov', og hvor del gjaldt ren at
komme over Gaden hurtigst muligt,
hvis man Ikke vilde risikere at blive
x.
staael,

Valguise.
—G—
Se, paa Tirsdag er del Dagen,
har du Stemmeret?
husk de endelig at stemme,
ej at glemme del;
thi det sidste Valg, det kunde
vi ej være bekendt.
ker i første Kreds der stemte
kun en tredive Procent.
Allerførst til Vælgermøder
maa flittigt du gaa,
Tidende, Avis og Socialen
læse du trine,
granske flittigt I Artiklernes Materie,
for al tinde det politiske Mystetie.
For, da Hauge, der jo ellers
var en rar Person,
skrev I Bladet, al han vilde ha'
Revolution,
hvis Minister Zahle ikke fik sin
Taburet blev han skullet og kan ikke mer'
forvinde det.
Derfor vil I vores Kreds
Iran Ikke stille sig,
men lians Stedfortræder ,ovrelra'
vi kender ej:
nej, saa er del vistnok bedre,
hvis vi mi gear hen
og kigger lidt pas Maegaard
og paa Jespersen.
Vores Maegaard vist de vraget har
som Landstingsmand,
derfor atter nu til Folketing
lian stilles kan,
og som Venstremand lian Chancer
vist pan Haanden bar,
del kan være at heri Stikket
fra de andre te'r.
Saa hat vi jo ogsaa Redaktøren,
Jesper sen,
han er mild og jovial og min
private Ven,
og til Vælgerne han bejlet har
i tretten Aar,
al han ikke er kørt træt endnu,
jeg ej lorstaar.
Lærer Jørgensen, han stiller sig
soul radikal,
rakker ned paa Højre, Venstre den er gruelig gal!
han var ivrig Georgist,
men maaske tilsidst
kan hænde han ender som Socialist.
Naa, Personerne maa innu ej
hænge sig i,
thi Personen blir oftest slugt
al sit Parti ;
den, der Ikke makker rigtigt,
risikerer blot
at blive snildt paa Porten,
ligesom Hr. Marotl.

Men Vælgeren, lian her ile
Selvarsuilighed,
loi Iran stemmer 11(4114m:41,
ingen det ved.
Derfor mødet ([p paa Tirsdag -sikkert og vist,
bande Hejre og Venstre,
Radikal og Socialist.

En 21-aarig,

Al Jagt
ha b) des uvedkommende paa Hulleenards Janter i 1.2,1•
En Del

Slomsfersialiver
udsælges Ion halv Pris.

Carl Andersen, Tein.

Melodisi-Meoighedeo
afholder Gudstieneste hver
Søndag Kl. 4 i Missionshuset
Betesda.

Al Jagt
samt Færdsel paa mur Ejendom er
strrengt forbudt.
Skovgaard i Olsker.

C. Hjorth.
En stor, kraftig

Pilegaard i Rø.

En ung Ko, tffil
soul nylig har kæbet, er til Salg
hos Smed Hansen, Ro.
Samme Sted kan en Pige fas
Plads trl Ise: November.
En nylig kontur ITICICi

Hoppe,
godt egn el III 1:0!11,,pite, ans6cs
bortbyttet med en kratlig Arbejdshest.
En smuk lille Hoppe 52 TITI.
ønskes solgt eller byltet med en
lidt større Kørehest.

Allinge Teglværk.
AI

Ell 14-17-urs Drug
kan Ina Plads Iste November pat,

Jagi er gimp! forbudt

paa Chr. Jensens, Lars Persons,
Hans flendlsens, Hedebos og Lindesgaards Jorder I Olsker.

Jagten aflyses
paa Gudiningegaards Jorder i Rø.

Jagen oo. Skytlen
forbydes paa mine Jorder,

M. Schou,
Ha ni mersh us

Jagten forbydes
paa del strengeste paa Nordre og
Søndre Nerregaard, Spellingegaard,
Karl Thandrups, Maegeards, Solbakke og Niels Pedersens Jorder
Re samt Oskar Steffensens og Janus Espersens Jorder I Rutsker Højlyng.
Jagende Hunde vil blive skudt.

Schou

Mejeriet Humledal

Pige
kim saa Plads millr i Oktober eller
til I Nee verber hil!'

Hans Ipsen,
Thmunalykke pr. Allinge.

Al Jagt
er sirrengt lorbutil paa i Frans Hansovs, lerakkerlals og /v14111. Jensens
Jorder i Ru.

Den jagtberettigede

Rosiner.
EI lille Parti gode Rosiner udsletges til 136 Øre Halvkilo.

Allinge Eli«.

Et Væderlarn
Jagten aflyses
paa ,Fløpegaard"s og „Munkerup"s
Jorder i Rø.
En flink og paalidelig

Is i<1 7 o(.! 8' t

Søndag dem

Droske Nr. 13.
2den Del

Apachen arbejder
Efter den store populære franske
Roman af samme Navn.
Meget spændende.
•

•••••••••••••••

Prima Sucade
anbefales.

J. B. Larsen.

Fredag den 1. Oktober,

nI præmieret Afstamning er til Salg
part Hullegaard i Ro.

Syersker og Elever
antages straks paa min Systue.

Waldemar Jørgensen,
Allinge.

Marmelade.
Prima blandet Marmelade i las
Vægt 124 Øre Halvkilo.

J. B. Larsen.

2Y9YrYn,

gravregryn,
.7Carlolfelmel,
gffannagryn,
Xajsflager,

Karl

Sagomel

kan Id 1. November Ina Plads pan

Habbedam. Olsker.
Telefon Allinge 71.

Slort

t

•••••••••••••
••
•
•

afholder Licitation paa Mejeriet
Eftm. Kl. 21/2 over Kørsel al Mælk,
Smør, Ost, Kul og Is for Aar 1921
Sant, Salg af Mejeriets Affald tor
samme Aar.
—Endv. bortsælges nogle lomme
Saltlønder m.
Konditioner og Køreplaner ligger
til Ellersyn paa Mejeriets Kontor 3
Dage før Licitationen.
Bestyrelsen.

!",'a z

e
c4 .

Xrter,

hele og flækkede

Prima Varer. bilige Priser hos

Aolutiiin=
og Prøuttforretaing.

Oodilighsudsalg skind=
Fra Mandag den 19. de.
er fremlagt en Del Broderier lit meget smag Priser samt Halte, Fjer og
Blomster.
Alle kurante !talt e og Varer 10
pCI. under Udsalget.

Hulda Møller,
Mode- og Braderitorretning. Allinge

,handsker
i sort, hvidt og kulart — til
Damer og Herrer - - er atter
paa Lager til rimelige Priser.

J. P. Sommer.

Al Jagt

Til

og Færdsel med Skydevaat ■en er
stnengt forbudt paa undertegnedes
Jorder samt i Huttegaardsskoven.
Chr. Pedert.en. Carl DI, yer.
A. Ilimbluris.

Efteraaret

TRIKOTAGE.

First nordirwr Generalforsamling
afholdes paa Hotel Allinge Torsdag deri 23. Sept. Kl. 4.
Dagsorden: Mærkekørslen.
Femti. Ændringer af Vudiregteri.
Alle interesserede bedes møde.

Strømper 4.50.
Herresokker fra 1,10.
Børnestrømper i alle Størrelser og Kvaliteter
Islandske Trøjer, Sokker og Vanter.
Heluldne danske

Bestyrelsen.
'1

Al Jagt

Herre-Uldtrøjer

fra 5.65.
Svære danske strikkede Herre-Underbenklæder i Uld
og Bomuld.

Nordindels hodelshos.

og Færdsel med Skydevasben er
sirtengt forbudt paa undertegnedes
Jorder I Olsker.
Chr. Olsen, Anker Schou,
Niels Persen og Peter Hansen.

Jagten aflyses
paa Peder Hansens Jorder i Rø og
Hans Pedersens Jorder I Rutsker
1 løjlyng.

Alle Slags

Værktøj

Glas, Poreelm og hele Kekkenudstyr
til billigste Priser.

%Ringe Slutoffini $robuttforrenting

ri har et dut :ager af c}loil
til meget rimelige Priser,
Fin marineblaa Fløjl fra 5,50.
Ekstrafin kipret Fløjl i alle Farver fra 7,50 m.
Riflet Fløjl til Overtøj i alle Farver.
Vor bekendte uopslidelige

Al Jagt

Prima engelske Gaskocs
til Husholdningsbrug
ventende pr, Sejler „Kristian'. Bestillinger modtages i

paa de Aktieselskabet

Stk. nye Plove
Grenvall,

Vedby.
Endvidere sælges en godt oplavet
HallKelseirsissliiinea hos

A, Grønvall, Olsker.

anbefales

Sil uer Symaskil er
er altid de bedste.

Hvidt do. - 3 - -

Klæde og Serges
Færdige

Åonfirmationsdragter
til alle Priser

j\(orellancletancleishus

Isopal-Tagpap.
Herkules-Tagpap Nr. 00.
Krone-Imperial Tagpap Nr. 00.
Taglister og Taglægter.
Køb snarest, thi Priserne bliver højere.

9orManbe0 k#ttitbefou6.

Sandvig. Tlf. 55.

Ajoletojer og fil&

Salme6eger
anbefales (Navn gratis) samt K ort
og Telegrammer i stort Udvalg.

Alle Kulører i prima Kvalitet.

Besætningsartlkler i største Udvalg.
efiarles Svendsen, Magasin du Nords Udsalg i

En Del brugte gode Plove,
Fjedervogn, ny istandsat,
Bæreevne 2000 Pd., 1 lille Magasinovn og en tysk korthaars
Tævehund er Ill Salg.

Prima Wales Ægbriketter.

TIT. Ruis 75.

er absolut forbudt paa

Hojegaard og Enesgaard.
Rutsker.

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

Jagten aflyses

Nordlandets Handelshus.

paa Prrestegnardens Jorder i Re.

Den jagtherettigede.

Kaffepriserne

Bornholms
Spare&
ladaSiii-S
,-----4?'"
9"--Afdeling i Allinge 6-'
Kontortid : 10-12 og 2-4.

vældigt nedsatte.
Kun bedste Kvaliteter føres.

J. B. Larsen.

En Pige

kriiie

kat, fan Plads III Iste November.

Store Lærkegaard

•

Maskinolie,
Motorolie,
Dampcylinderolie,
Drivremme, alle Remensianer

Smørekander, Remmefedt, Harpiks, Remsamlere
bedst og billigst hos

Allinge Kolonial- og Produktforretning.

Allinge-Sandvig Afholdsforening
afholder

Bazar og Tombola
paa Forsamlingshuset Hammershus

Smed Mogensen.

Al Jagt

Ekstra prima

Asfalt-Liederpap

Hasle.

Flipper, Slips og Hatte

Modtager Indskud pari alm. Sparek.issevilkurn III ell
ni '1 pCt. p. n., pna Folio til 2 p( t i. a.

Ægte amerikansk

Klæbemasse og Som hertil- gratis. — Pris I Kr. Kvdr.-Alen.

E. Abrahamsen,

i alle Størrelser fra 75 Kr.

5

De lied* Sorter TallikkoiNsiderifiler.

1 brugt TraedemasKine
er billig til Salg.

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

Xandsker og Str-emper i rigfioIdigt 2ldvalg.

Nordlandets Handelshus.

Den jagtherettilede.
3

Sort Kjoletøj fra 4 Kr. m.

fores stadig

tilhørende
Arealer er strængl forbudt.

Maar til Salg hos
Smed L.

fil Konjirmalionen

Jernbanefløjl

WANG

Stenhuggerier

Nordlandets Handelshus.

iøløN

og Redskaber anbefales.

Den jagtberettigede.

er

d
)
r RIN

!klorid gdijemaani.

anbefales vort stort Lager al

Prima engelske Sweaters i alle Størrelser.

P%1

Jagten

og

Søndag d. 26. Sept.

Bazaren aabnes Kl. 7 om Lørdagen og Kl. 6 om Søndagen, og
der kan vindes værdifulde Genstande for 25 og 50 øre.
Lørdag fra Kl. 8-9 og Søndag fra Kl. 7-8 forevises levende
Lysbilleder. (Entree 1 Kr.) — Biografen er overladt Afholdsforeningen
i disse Dage.
Efter Bazaren out Søndagen Dans. — Alle indbydes venligst.

Overretssagfører

Sojesen Xofoed, Rønne
Ml. norteusgatle 17.

yngre-Karl

tit at passe Kreaturer og deltage i
Malkning, kan faa Plads til I. November pari' Hullegaard. Rø.

Fru Ruth Hahn
modtager nye Elever.
(Klaver og Orgel).

Inkassation, Dokumentskrivning m ra
Træelles I

Hamle Onsdag Formil.

Elever
i Tysk, Engelsk, Fransk og Latin

Prima

Xlipfisk
billigst hos

%iling( goloniat
iftruimftforrettling.

aflyses

pari Hyldegaard, Vsevergaard, V.ildnøddegaar d, Brøddegrund og Bjerreg„mrds Jorder i Olsker.

En

Lørdag d. 25.

Børstenbinder-,
vart3r anbefales fra

modtages paa ny.
Kursus arrangeres efter Deltagelse.
Kptn. Hahn.

Krysiols/ho N
Soda,
Blegsoda,
Ludpulver,
Blegvand
anbefales tra

%Ulmet goloniat, 041
'Manne Qutuitint. up
*zrobuftforretuiuu.
'43nrourtfurretitius.

Ordet er frit !
vi

C.0T

gør vore mange Luser* i By og
paa Land opmærksom pie, al enhver kan
faa optaget Artikler g indlæg om Emner
al almen Interesse i „Nord-Bornholms
Ugeblad".
Betingelsen er kun, at det skrevne er
holdt i en sømmelig Form og indenfor
rimelige Oranger, samt at Indsendere- til
Underretning for Redaktionen - opgiver
- Ligeledes modtager
Navn og Ad
Redaktionen gerne Meddelelser om saa•
danne Ting og Forhold, som egner sig
til Behandling t Bladets Spalter.
Dette gælder heade Byen og Landet,
og det er en Selvfølge, at Redaktionen
altid vil iagttage den strasngeste Diskretion med Hensyn til sine Kilder.

$

kker
*Mit"

Udebliver Bladet

i >i31<g Pakker.

Fine Buchskindskizedninger 80 Kr,
Melerede Kamgarns
100 Ægte blaa Serges
175 Konfirmationsklædninger 75 -

Nordlandets Handelshus.

Alle Sorter

og bedste Kvaliteter
Mobilolier,

beder vi Læserne henvende sig paa
Postkonloret, og Fejlen vil hurtigt
blive rettet. I modsat Fald maa De
henvende Dem Ill Bladets Kontor,
og vi skal da sørge tor, at De faar

Fineste dansk Fabrikat

Vi har det største Lager
af færdige Klædninger

lalle og svære,
Cylinderolie
nd
i n e °tog t Damp. og Motorer.
(11
;yalmik

Benzin, Petroleum, Konsistensfedt,

Togaerne/rebus I store og smag Spande og Daaser.
Skarre og mindre Kvanta ekspederes billigst i

Nordlandets Handelshus.

del tilsendt.

Hos os kan købes

alle Slags Brædder og Planker,

Rønne-Allinge Jernbanes

alle Længder og alle Bredder,

Køreplan.

som passer til enhver Anvendelse. Priserne er meget rimelige I

Nordlandets Handelshus.
Et mindre Parti af de gode

Søgnedage.
Rense—sandwig
745 600
Fra Rønne
808 623
- Nyker
828 643
- Klemensker
- Tein

348 703
906 721

MARGARINE

Allinge
- Sandvig

919 734
925 7-T6

er anerkendt som den bedste.

- Re

franske Høstleer
Gode Høstriver, gode Lebomme,
Rixford ~forke. Batavia Strygespaan

Sandelig-flannel
125
Fra Sandvig

"
,.,- Alljnge
- Tein
- Ro
- Klemensker
Nyker
- Rønne

sælges i

Nordlandets Handelshus.

810

136 6E
149
834.
207
852
913
230
245 90
110 950

Søn- og Helligdage.

Vi har store Oplag af udmærkede

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

Nordlandets Handelshus.

Rune-Saadvig
845 1235 730
Fra RøNne

903 1253 8F5
- Nyker
109 822
- Klemensker 919
935 125 839

- Re
- Tein

949 139 854
959 149 gs
- Allinge
- Sandvig 1005 155 9:1
Saendlnik-Renus
0.15 6- 935

Wales DampKul
til Damptærskning er paa Lager straks til Levering.

Store skotske Dampkul

Fra Sandvig
- Allinge
Tein

Rø
Klemensker
Nyker
Rønne

043 608 94
052 617 952
101 632 1007
125 650. 1025
136 701 1036
155 720 1055

ventes om ca. 14 Dage.
Gode Sintedelcial er paa Lager. —

Engelske Koks ventes.

Nordlandets Handelshus.

Boreholms Marprioebbriks
VEGETABIL

8ficererief
og 9?7askinsnedkeriet

Faas hos alle Handlende.

Hvor det kniber med MelMærkerne, man vi anbefale at anvende
Fineste Majsmel, exlra prima Kartoffelmel, Maizena, fineste
dansk Bygmel og prima valsede Byggryn.

Nordlandets Handelshus.

»arup prima Siald6are
af den rigtige Størrelse - er paa Lager.

Nordlandets Handelshtis.
Garanteret Indhold af dansk Produktion.
18 pCt. Superfosfat a 26 Kr. 100 kg.
20 pCt. Kaligødning a 14 Kr. 75 sælges og udleveres gerne snarest, da del kniber !ned Lagerplads.

Nordlandets Handelshus.

anbefales.

AHtieselsBabet

.C. .9'ifil, jelemensker.

A. M. Hirsehprung & Sollers
Cig

øger De en Pige, en Karl
eller en Dreng, eller mangler De en Svend eller Lær.
ling en Fodermester eller an-

prima

arer tørre

Telefon ri., 13.

sælges i

den Medhjælp, ben De snarest aver-

Nordlandets Handelsbus

tere i Nord-Bornholms Ugeblad
der hver Fredag bringes direkte ind
c. 1700 tijern og læses af saa godt
som hvert eneste Tyende. En Annonce her i Bladet • vil derfor saa
godt som altid bringe et tilfredsstillende Resultat.

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

Erindringsliste.

lovens Vedtagelse.

Nordlandets Handelshus.

kiste Kvalitet Muhar ! ilesthilldeprii
for Selvblendere
særligt billigt i

ogHalmpresser

sælges

Nordlandets Handelshus.

ALBA

Toldkamret 8-12 Form,, 2-5 Eiterni
Kæmnerkontoret 10-11 og 2-4.
Borgmesterkontoret 2-4 Eltro.
Larme- d Diskontobanke n 2-4 Eltm.
Sparekassen 10-12 dg 2-4.
Branddirektøren do,
Stempelfilial i Sparekassen. 10-12, 2-4
Dampskibitexpeditionen, aaben ved Skibenes Ankomst og Afgang Tirsdag
og Fredag Efterm., Mandag ag
Torsdag 1-orm.
Sognepræsten Tirsdag og Fredag 6-7.
Distriktslægen 8-9 og 2-3.
Postkontoret Søgnedage 9-12 og 2-6
Søndag 9-11).
Telegrafstationen 8 Morgen til 9 Alten.
Søndag 9-10.
Statsanstalten ler Livsforsikring ved Chr,
Olsen, Messen. Kontortid 1-4 Ein
Folkehogsamlingen paa Raadhuset:
Fredag 7 --8,
J:emir:mest. er flaben for Gods 8-12, 2-7
tijælpekassen: Forord:. Bageren. P. Holm
Kasserer II. P. Kolod . Kontortid lirer
Fredag Ira 5-7.

ii?tXXXXICXX-XX XXXX

Vil De avertere

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

M

xx-w-xxxxxx-xxxxil

,„ Konfirmationen
anbefales

Matrosdragter,

prima Stof.

Stortrøjer, smuk Facon.
Kraver, Huer, Handsker, Undertøj m.m.
Pigekjoler, fikse Faconer.
Sort og hvidt Kjoletøi i mange Kvaliteter.
Frakker og Ulstre i største Udvalg.

Xagasin au 'fods Uhalg,fillinge.
J-

1VJE NI E Ft

Køb praktiske Konfirmationsgaver
i Magasin du Nord, Allinge.
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