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birkers l et Antal af mindst MOD Exempl. 
Og forsendes gennem Postvinene l Allirtpe 
Sandvig, Ulsker, i<alsker, Re og Kkounslur 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
kar den største Udbredelse t Nordre Herred 
bliver last I ethvert Hjem vQ egner sig der-
ar bedst lit Avertering. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
optager gerne Bekendtgørelser af enhver Art 
eaasom Køb, Salg, Fonrningsmeddelelstr, 
Efter,  eller Aflysninger, Auktioner rk. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
nakoar hver Fredag, kno bestilles pug alle 
Postkontorer samt paa »dets Kontor og 
koster 1 Kr. heltene:Mg.. 

Den store Graad. 

Alter rødmer Vin paa Muren, 
alter lyder Tromineduren 
fra de store Regnskyls Væde. 
Og der lindes ingen Glæde, 
ved at Laderne er fulde, 
naar det skønne i Naturen 
dør i Gisp af ensom Kulde. 

Hver Gang jeg ser Skov og Have 
skabes om til triste Grave, 
mindes jeg min egen Tanke. 
Visner jeg som Vinens Ranke ? 
bli'r der koldt i mine Aarer ?  
Ak, hvor skøn er Livets Gave 
set Ira Foden af en Bure. 

Evigt skal det samme hænde; 
alle skal vi Døden kende 
i et Gisp af ensom Kulde. 
Og som Laderne blev fulde, 
saa vi blændedes af Grøden, 
vil vi græde ved vor Ende 
og med Taarer gaa med Døden, 

Atter rødmer Vin paa Muren, 
atter lyder Trommeduren 
fra de store Regnskyls Væde. 
Ak, hvor skøn er Livets Glæde. 
Den er vist en sælsom Daare, 
sort ved Døden i Naturen 
ser sin egen tomme Basre. 

Einar Bang. 

En Storbonde 
Af Kristian Kjær. 

—0— 

Det var kort eller Statsbankerot-

ten i 1813, at han blev Storbonde. 
Han koble da Halvdelen af en Gaard, 

Viutngaard, for en ringe Pris, og las 

Aar eller, da han havde laaet Magt 
over Ejendommen, købte han Res-

ten. Del varede ikke længe før Byg-

ningen var i udmærket Stand, og 
Jordene drev ban til Fuldkommen-
hed. 

Han hed Hans Buch, et Navn, som 
var vel kendt i Egnen, og som han 

var stolt at bære. Han var af Mid-
delhøjde, vel bygget, men ined for-
holdsvis store Hænder og Fødder. 
Hans Ansigt var tiltalende og røbe-
de megen Intelligens. Han lignede 
Biskop Grundtvig, og havde man 
blot set ham en Gang, glemte man 
ham ikke. 

Han var en flittig Mand, men no-
get (tantet ined sig selv og mod si-

ne nærmeste. Selv log han kun 
deri nødvendigste Hvile, og al Børn 
og Folk lorlangte han et haardt Ar-

bejde, Men ban var en retfærdig 

Mand, og dygtige Folk vilde gerne  

være i hans Tjeneste. Hans !lustre 

var ham en god Stolle; men hun 
forstod ogsaa al scene sig i Respekt. 

Engang havde en ondsindet Mand 

sat el grimt Rygte i Omløb, og lians 

Buet] meldte Æreskænderen til Ret-

ten ; men da Slubberten korn sam-

men med Forligsniæridene, var Hans 

Buch tilbøjelig at slutte Forlig. Da 

tog Hustruen Ordet : .Det vil a sige 
dig, Hans Buch, at slutter du i Dag 

Forlig med den Mand, der snerlen 

har skændt dig Hæder og Ære fra, 
saa gear a herfra i snmine Time, 
og a vil aldrig glemme det, om du 

ikke bliver renset fuldstændig for 
hans Beskyldninger imod dig!" 

Saa gik Sagen sin Gang, og Ære-
skænderen fik en haard Dom, 

Hans Buch var meget haandsnild 

og kunde lave hvad del skulde være. 
Han kunde undvære baade Snedker 
og Smed, og han lavede selv de 

fleste Avlsredskaber og alle de Møb-
ler, som fandtes i de mange Stuer. 

Tidlig og sent var han paa Færde 

og paasaa, at all Arbejde udførtes, 
som han havde forlangt del, og Ind-

tægterne af den gode Gaard strøm-
mede ind, Til daglig gik all tarve-

ligt og beskedent; men naar der 
var Fest, var det bedste ikke for godt, 

og han forlangte, at hans Hustru 
og Børn skulde være klædt, saa in-

gen overgik dem. 

Han saa gerne Gæster og meget 

gerne unge studerende, som det var 

ham en Glæde al føre Samtale med. 
Men det kæreste al alt lov ham 

var at handl e, og lian handlede 

med alt, der kunde give Penge. Ko-

handel var hans Specialitet. Hans 

Kendskkab til Køer og hans Sikker-

hed i at bedømme Køer var forbløl-

fende. Men desuden handlede han 
gerne med Faar, Svin, Huder, Pels-

værk og alle Slags Skind i det hele, 

Landbrugsredskaber, ja Klude og 

Ben i store Partier. 
Han forstod ved alle mulige Om-

veje at købe billigt og sørgede der-

efter altid for al faa solgt til en an-
stændig Pris; men del var ham mere 

orer at gøre at købe billigt end at 

sælge dyrt. Blot en lille Fortjeneste 

kunde sætte ham i Humør. Han 

kande snakke og snakke i del uen-

delige for at faa en Handel i Stand. 

Men lian vilde gerne fi f fe sin Mod-
part, og naar det lykkedes ham, kun-
de han le, saa Taarerne trillede ned 

i det store Skæg, Og her gjaldt 

ingen Forskel I Venner og Uvenner, 
tremmede og kendte, ja om det saa 

var Svigersønner og Børnebørn pud-

sede han dem. 
Han var en rigtig Pengepuger. 

Og Egnens eneste Bank. Næsten 
alle kunde Jaane Penge al ham, og 

han brød sig ikke om al faa Ren-
ter; men han vilde til Gengæld have 

Lov til at sien en Handel af. 
1 Nabosognet boede en rig Gaard-

mand, der i sine unge Dage bejlede 
til den Pige, Hans Buch giftede sig 

med, og han var siden den Tid Hans 

Buds svorne Fjende. „For hun 
var pinde den bedst' Pige i Vejle 

Aunt" sagte han. Denne Mand  

havde en Dng i Fuldskab paa Kroen 

købt en lille Ejendom og skulde 

næste Dag inden Kl. 9 betale 2000 
Daler. Da han koni hjem om Nat-

ten, var lian ædru og vidste, at han 

ferst om nogle Dage kunde betale 
Pengene. Men den Skam maatte 

ikke overgas ham, al Handelen skul-

de gas tilbage. Saa vækkede han 

sin Son og sendte ham til Vium-

gaard for at 'flane. Den unge Mand 

linnede Ganrden ved Totiden og fik 

Hans Buch vækket og berettede sit 
Ærinde. 

.Javel!" sagte Hans Buch, der 

stod i bar Skjorte og med el Tæl-
lelys i Hamlen. Og saa gik lian 
ind til Chatollet, talte de 2000 Da-

ler op og gav den til Knøsen, uden 
at tage Kvittering eller noget som 
liesst Bevis for Pengene. 

Foruden Handelen havde han end-
nu en Passion. Det var Kapkørsel 

— „at kjørresl" som det hed i 
Egnen. 

Regelmæssig en Gang om Ugen 
kørte han til Vejle med et Læs Korn 

eller andre Varer. Til Hjemme- og 

Stadsbrug havde han el Par Blaa-

skimler, men til Vejleturen benyttede 
han et Par vældige, stærke, velfo-

drede Heste. 

Den Vejletur nød han. 
Han lod det gaa i Fodsgang til 

han naaede Herning-Vejlevejen, hvor 

der i de Dage kunde være hele 
Vognlog ind mod Vejle. 

Da rettede Hsns Buch sig i Sædet. 

,Saa raabte han med en egen 

Betoning, og straks satte Hestene i 
Trav. Nu holdt han Udkig, for alle 

de Vogne, der var foran, skulde ind-

hentes, og dem, han indhentede, 

kørte han forbi. Hvor mange det 

end var — forbi dem manne han. 

Enkelte gav ikke gerne fortabt. Men 

naar det kneb, rejste Hans Buch sig 

op og raabte. Saa vidste Hestene, 

at nu gjald det, og saa kunde in-

gen staa sig for dem. Der gik som 

en Bevægelse gennem hele Vogn-

rækken, og alle Kuskene blev ner-

vøse. 
„Nu kommer ,æ gammel Budt", 

og han staar op — saa maa vi vel 

se og komme til Side!" 
Naar han saa endelig var i Spid-

sen, satte han sig atter magelig til 

Rette, og som en friumfator kørte 

han Ind gennem Vejle. 
Engang lian kørte fra Vejle, var 

der et Par Vogne, Iran ikke kunde 

indhente. Hestene gjorte deres 

yderste ; men de andre beholdt de-
res Forspring. Det følte Hans Buch 

som en Krænkelse, han Ikke kunde 
Jaale. Med et erindrede lian, at 

Vejen slog et betydeligt Sving, og 

med del samme drejde han fra 
Vejen over firaften og Markerne. 

Hestene jog af Sted i vild Fart. 

Vognen var hele Tiden pan Hæld, 
saa kun to Hjul rørte Jorden ; men 

Farten var saa rasende, at der ingen 

Tid var til at vælte. En af Døtrene 
var med og sad i den dødeligste 
Angst ; men hun turde ikke give en 
Lyd fra sig. Mange Aar efter gyste 
hun endnu ved Tanken om dets  

halsbrrekkencle Køretur: men Hans 

Buch var den første, da han atter 

var pas Landevejen .  

Han var en nøjsom Mand. Man 
levede jævnt godt pas Gasrden, men 

heller ikke mere. Han drak ikke, 

kun ved festlige Lejligheder nød han 
en Punch. 

Børnene blev gift ind I gode Fa-

milier, og de fik alle en helydelfg 

Arvepart. 
Hans Buch døde højt I Halvfjer-

serne. Han var ikke syg ret længe 

og havde det ikke særlig slemt. 
„Hvordan staar del til ?• spurgte 

en Dattersøn, der kom for at se til 

Bedstefaderen. 
„Aa," svarede en anden Datter-

søn, .i Øjeblikket har han det stor-

artet, for han er lige ved at gøre en 
Kohandel. 

Men Dagen efter døde han. 

„Pressens Magasin" 

497ovem6er. 

I Parken drypper de sorte Kroner; 
vaad hviler Grenen i Graavejrsluft -
En Skumringsverden at Skyggetoner, 
hvor Vaaren drømmer i Dødens Duft, 
og Lyset blot er et Perleskær 
om kvistevrimlende Elmetrær. 

Men Tanken vil ved de Veje hvile 
hvor Mosset breder sin grønne Ham 
paa Landsbytage og vaade Pile, 
som luder over hver blæksort Dam, 
hvor Gavl og Grene i Spejlet 

drømmer, 
og tervefatvede Ænder svømmer. 

Hvor er nu Bruset? Hvor er nu 
Pragten? 

Dedastille, plyndrede, sorte Jord, 
ske tier din Vilje! Jeg vedslaar 

Pagten! 
For her er Danmark, og her er Nord! 
Og slumrer Eros, han var i alt, 
fra Vaaren fødtes til Løvet faldt. 

Det sorte Muld har saa søde Løfter. 
Bag Pilebarken et Foraar staar. 
Hør, Vandet klunker fra vaade Grøfter! 
Blidt hviler Farverne Ira i Vaar, 
saa søskendlige hverandre nær, 
i Krat, i Marker, i Tørveskær. 

De sover sammen, del fugliggrønne, 
det brunligsorte i sval, ren Ro. 
Her drikker Timen af dybe Brønde, 
her hører Tanken det skjulte gro. 
Hvor har dog Danmark dit Vinterrige 
en Farveyndighed uden Lige! 

Hvor er der Irugibar og venlig Hvile, 
i Danmarks slumrende Agerland, 
hvor Marken breder sig Fjerdingmile 
ost Sognevejenes Grøfterand, 
hvor Haren hopper i Granet ind; 
hver Græstot ligner dens brune Skind. 

Men over denne sen tyste Færden 
at Skumringsfarver og Graavejrsfugt 
skal Blæsten nabne en oprørt Verden 
af Skyer og Skimmer og Maaneflugt. 
Der lader Stormen i Skift af Skygge 
Guldakiven flyve langs Gletscher- 

rygge. 

Og hvis en Tone I Natten svirrer 
som Svanestrubernes Orgelbruin, 
saa er det Frosten — hans Vinger 

klirrer — 
lian sank igennem del dunkle Rum. 
Da krøb el Gys over Jordens Hud, 
og pas hver Græstot slogRinthost ud. 

Vandspejlet rørte lians Fingerspidser, 
og se, del synkes og stivner brat, 
Paa Ruden Tidselens Tegn han 

ridser -
Det klinger skørt i den gyldne Nat 
fra Stjærnebrelter og Mælkeveje ---
der spiller Frosnes' paa sin Skalmeje. 

Ludvig Holstein. 
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.Norclhornhnlm Ugeblads Ven 
og Medarbejder gennem mange Aar 
Ca i M. Woe I har for kort Tid 

udsendt sin anden Digtsamling, 

.Møder- , trykt i et lille Oplag og 

i et meget smuk Udstyrelse hos 
N. P. Thomsen, Holstebro. 

Digtsamlingen viser store Frem-

skridt siden Forfatterens sidste Bog, 

„Kleopaira". Den viser et atem-
ningsbevæget og let modtageligt 

Sind, der „vil blot ha' Lov til at 

synge". 
Her er Digte om Vaar og Høst, 

om Blomsterduft, om Vandringens 

Poesi, om Kærlighed, kort sagt, alle 

de gode gamle Emner, der ikke bli-

ver forslidte, selvom moderne Dig-
tere synes at finde mere Behag i 

at digte om Brosten og Buelamper. 

Wo e 1 er ikke nogen stærkt origi- 

nal eller særpræget Digter, men han 

synger kønt og naturligt om det, der 

ligger ham paa Hjærte. Han ynder 

at lade Stemninger udfolde sig selv 

og i sine Digte give et skiftende, 

vexlende Billede af Stemninger og 

Tanker, Minder og Drømme. Halvt 
flegmatisk, halv melankolsk, kan han 

til Tider faa et lidt bittert Træk om 

Munden som i Verset, 

Leve: — at repetere, 
hvad ældre Generationer 
har samlet ind af Erfaring 
— de Gamle, der var saa tapre 
det hele bliver en Lektie, 
vi alle skal lære at plapre. 

Bedst er han i Digte som „Drøm- 

mene" og „Ud over Tiden og Rum-

met", hvor ban saaledes giver sig 

Stemning og Luner i Vold, lader 

Digtet komponere sig selv. Paa 

dette Felt fare-  hans Poesi det Skær 

af Naturlighed, som mange større 
Amider kan misunde ham. 

Jørgen Vibe; De røde Sejl. 
—0-- 

For tredie Gang udsender Jørgen 
Vibe en Samling bornholmske San-

ge, denne Gang paa eget Forlag i 

et smukt, antikl Udstyr, der viser, 
hvor højt den danske Bogkunst 

sitrer for Tiden. 
Digtene selv betegner et nyt Frem-

skridt indenfor Vibes Produktion, 
selvom han for etl Del spiller paa 
de gamle Shrenge, Dog spænder 

denne Bog videre i Æmnevalget end 
Digterens foregaaende. Hovedpar-
al Digtene henter deres Æmner fra 
Bornholm. Særlig besynger Vibe 
de fattige og barske Egne, men 

han dvæler helst ved Arbejdet og 
det travle Liv. En Morgenstemning, 
naar Arbejdet begynder og [badene 

gear ud, gengiver han sned meget 
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I De kvide Søfolk class indbyrdes 
eller med Eskimoerne — med kræn-
kede Mænd, hvis Kvinder har været 
f.ir villige eller ikke har kunnet mod-
slim de hvides Gaver. Helvede er 
brudt løs i del fredelige Nuwuk, - 
de indfødte er forvandlede 	men 
langt om længe dør Støjen hen, -
Mænd og Kvinder, bedøvede al 
Brændevin, ligger henstrakt paa de 
bløde Mostag, sover tungt og uroligt 
— den drukne Mands Søvn. Og 
der ude paa Skibene, der rider roligt 
for, deres Ankre, lyder hæse Skrig, 
— et Skud nu og da; — det er gem-
mel Skik, al Ankomsten til Nuwuk 
fejres med Svir og Drik. I et Døgn 
slappes den jernhaarde Hvalfanger-
Disciplin, og Dagen derpaa glider 
bande sen ire to aflange Sejldugs-
bylter i Havet, medens Flagene vajer 
paa halv Stang Ira hvert et Skib, og 
Ræerne hænger, som de bedst 
kan . . . Brændevinen kar krævet 
sine Ofre mellem livallangerflaadens 
Skrabsammen. 

Men næppe er det sidste Plask 
døet heri, før Flagene ryger til Tops, 
— ras: Op, Manne, bras Ræerne 
firkant, Festen er forbi, Slidel be- 
gynder paa nyl 	- 

Liv og rigt Lune. Skikkelser ha Fis-
ker- og Skipperverdenen har han 
erhvervet sig et stort Mesterskab i 
at tegne. Jeg behøver blot nævne 
el Digt som „Gamle Nekast•. 

Hans morsomme lerre Lune kom-
iner frem i en Række Viser. Især 
en al dem, „Jens Eskildsen og Dina' 
er selvskreven til at blive klassisk 
paa Grund af sit storstilede Humør. 
Læs blot Optakten; 
.Dina" blev bygget, da Adam 

var Dreng, 
og det er dog snart noget siden.. 
Nogle at Viserne er skrevet i bom-
botnisk Mundart. 

denne Digtsamling som I de 
foregrmende, er del især Hevet, Vibe 
besynger, Havet — baade dets man-
dige Liv og dets blide Drømmeri. 

Samlingens smukkeste Digt, „Zee. 
meeuw`, er en Stemning, fremkaldt 
af et hollandsk Skib. Skipper- og 
Blomsterlandet Holland og de sært-
klingende hollandske Navne drager 
Vibe med et sælsomt Trylleri. Delte 
Digt er et af de fineste og sarteste 
Digte, der i senere Aar har set Ly-
set i Danmark. Alene det giver 
Bogen Værd. 

Men den fortjenes ogsaa at ken-
des som Helhed. Bornholmerne 
maa lære at forestaa, hvilken Dig-
ter de har i Jørgen Vibe. I det 
øvrige Danmark er han forlængst 
blevet en at dem, der regnes med. 

Chr. Stub /ilgenren 

&Milo° Korioliehgniogeo. 
—0— 

Som en Rest af den astrologiske 
Lære om al jordisk Virksomheds Al-
hængighed af Himmellegemernes 
indbyrdes Stilling paa Himlen hol-
der sig haardnakket Troen paa, at 
Maanefaserne, der jo beror paa So-
lerts og Marinens indbyrdes Stillin-
ger, har Indflydelse paa forskellige 
Forhold. 

Herhjemme er det særlig Vejrfor-
andringer, Maanelasenie faer Skyld 
tor. Det nytter ikke, at Meteorolo-
gerne ved lange Rækker af Tal godt-
gør, at Vejrskifte indtræffer lige hyp-
pigt ved alle Maanelaser ; der vil 
dog altid være nok al „erfarne" 
Mænd og Koner, som ved talrige 
Eksempler kan godtgøre, at Vejret 
har slaaet om netop ved Ny- eller 
Fuldinaane — eller netop 2 eller 3 
Dage efter. 

1 Amerika hænger navnlig Troen 
paa Marinerts Betydning for Kartol-
Jernes Trivsel svært fast. Kartofler, 
der lægges ved Marinelys, vil give 
megen Top og ringe Knoldudbytte, 
og derfor sørger tie Fjerdedele al 
de amerikanske Landmænd for altid 
at lægge Kartoflerne under ,,Maane-
mørke". Nylig har uran i De for-
enede Stater paa Landbrugets For-
søgsstution gjort Forsøg tor at fas 
rastslaael, om der virkelig skulde 
være nogensomhelst Sammenhæng 
mellem Maanens Faser under Kar-
toffellægningen og Kartoflernes Ud-
vikling : men Resultatet af de out-
lettende iagttagelser blev, som uran 
kunde vente, al der ikke kunde fin-
des det ringeste Spor af en sandart 
Sammenhæng. Nogle vil vel lade 
sig omvende af disse Resultater ; 
men de fleste vil rimeligvis endnu 
I lang Tid blive ved at lægge deres 
Kartofler ved Maanemørke. Thi 
„del kan dog aldrig skade. Man 
kan dog aldrig vide ..." 

Det er samme Ræsonnement, som 
stadig bevirker, at der finder el for-
bavsende ringe Antal Ægteskaber 
Sted paa en Mandag, og at Spor-
vejsselskabet I København i det Her-
rens Aar 1908 kaldte deres 13de 
Sporvognslinje Nr. 14. Thi natur-
ligvis deler man ikke den dumme 
Overlro om Mandagens og Tretten-
lenets Farlighed; men „man kan dog  

aldrig vide. Det kan dog øldag; 
skade ...• 

— Helt udelukket er del foreo rigt 
ikke, at der kan ligge virkelige, merl 
urigtig fortolkede Iagttagelser til 
Grund tor Troen paa Mainlell$ Be-
tydning for Karloltelireginngen. Om 
det er klart (og tørt) eller mørkt 
(skyet og fugligt) Vejr i Plantnings-
tiden kan jo nok have Betydning 
baade for Karlofters og andre Plan-
ters Vækst. Og da det nu vel kart 
være Fuldmaime, men ikke Maanc-
skin, ener Himlen er overskyet, sari 
at malt allsaa kun i klart Vejr lanr 
Fuldmarinen at se, er det let for-
siaaeligl, at man kan komme lit al 
give Maanen Sgyld for, hvad der i 
Virkeligheden skyldes Vejret. — Man 
kunde spørge, om Maanen da slet 
ikke har nogen Indllydelse paa Vej-
re!. Strængt taget kan del ikke be-
nægtes. Maanen fremkalder en vis 
Ebbe og Flod I Lufthavel, og al de 
meteorologiske Elementer — Baro-
meterstand in. nr. — panvirkes deraf, 
kan godtgøres ved Tal hentede af 
sydligere Egne, hvor der er langt 
mere Regelmæssighed i Vejrforhol-
dene end hos os. Men netop disse 
Tal viser, at Paavirkningen er saa 
ubetydelig, at Folketroen pur Sam-
menhængen mellem Vejrlig og Maa-
faser umuligt kan hidrøre herfra. 

Norden lor bov (IN Ret 
—0— 

Vor kække Landsmand Ejnar Mik-
kelsen, der med saa megen Hæder 
har indskrevet sit Navn i Rækken 
af vore modige arktiske rejsende, 
har i Aar forsøgt sig som skønne-
rær Forfatter — og i Bogen; „Nor-
den for Lov og Ret• givet en spæn-
dende Roman, hvis Handling er ind-
rammet al Naturskildringer fra det 
nordligste Allaskas islagte Ødemar-
ker og fra Livet mellem Eskimoer 
og Hvallangere. Malende Kraft, 
dramatisk Spænding, Friskhed og 
Selvsyn præger denne interessante 
Bog, af hvis første Sider vi tillader 
os at citere et lille Udsnit : 

— Der bliver livligt her paa Jor-
dens nordligste Markedsplads, nuar 
Civilisationens Forposter mødes ined 
Urbefolkningen ; men Dagen er hel-
liget Venskab og ikke Randet, -
man gear rundt og hilser paa gamle 
Kendinge. 

Vejrbidte, skulderbrede Sømænd 
med langt Haar og Skæg gear rundt 
og ser sig orm De nikker til alle 
de indfødte, de træffer, siger et Ord 
eller to til Mændene og kildrer spø-
gefuldt Kvinderne under Hagen ; de 
slikker ugeneret Hovederne ind I 
Teltene og smider sig roligt ned i 
Eskimoernes Flok, hvor de aaben-
lyst kærtegner de kun altfor villige 
Eskintopiger, — hvad gør del? Det 
er jo kun den hvide Mands Ret i 
Samkvem med de indfødte. 

Der bliver livligt paa Landjorden, 
— de hvides Vidundervredske begyn-
der allerede al gøre sin Virkning; 
der skænkes flittigt af de fremmede, 
hvis Gaver modtages med Begær 
uf Eskimoerne, saa vel af Mænd 
som Kvinder — selv Børn Mar no-
get med —, saa længe varer del 
ikke, inden hvert Hensyn kastes til 
Side, og Orgler fejres i den lyse 
Polnat. 

Man aloes, man kives, og gamle, 
for længst glemte Stridigheder gra-
ves frem paa ny. En rasende Es-
kimo løber frem og tilbage med blod-
underløbne øjne; han har et Spyd 
i Heanden og er paa Jagt efter en 
Mand, som ril daglig er hans Kam-
merat, men som en Gang for længe 
siden har fornærmet ham : de mødes, 
— og Spydet farer af Sted gennem 
Lullen. Ja, det er farligt at færdes 
i Nuwuk, naar Brændevinen har 
holdt alt Indtog, — det trækker Blod. 

Fra Uge til Uge 

Søndagen den 7. November 
vil Kristelig Sangforening fra Rønne, 

Forbindelse med Mødet om Alle-
:ren, give en Koncert paa Menigheds-
hjemmet i Allinge. Programmet vil 
komme til at beaten af firstemmig 
Sang for bl. Kor, Orgel, Violin og 
Fløjte, saml etc Trio (Violin). 

Tr. 

Sølvbryllup. 
Lørdag den 13. November fejrer 

Hotelejer Carl Jørgensen og 
Hustru deres Sølvbryllup paa Hotel 
Sandvig. 
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Ibidem!' Jorllensens 
Mall1113111llti,Forreilliq 

ved Havnen 
ALLINGE 

anbefales til Vintersæsonen 
med gode Varer til billige Priser. 

Kuber, Ilistre og kagler 
i glat og mønstret Lild og Silke-
pivset', Astrakan og Dytlel, 

Tærnede og glatte Stoffer. 

Sørges, Cheviot og Kløede, 

Xiole- og Slusestoffer 
i pænt Udvalg 

Fløjl og Silketøj, 
Banaildstøj, Sies, Flonel, Dowlas, 

Lærred, Haandklærledrejl, Duge 
nl. m. 

Korsetter. 
Trikotage• 

Alt i prima Varer til smart Priser. 

Køb Stoffer 
og lad deur sy pari min Systue. 

Det bemaler sig i Længden 

Waldemar Jørgensen. 
Telefon 73. 

,ilmor tudsecreme 
og hvid Pudsepomade i Æsker. 

BON AMI 
fans hos 

D. B. £ciz.,en. 

detederolie. 
Den rigtige La dergLe b!tsiger ug 

T 

Fals i hele og halve Flasker hos 

‘`i.B. 

Allinge Mode- og 

Droderitorrelniog 
anbefaler sit 	 regnede som 
paabeeyndie Broderier, en Mængde 
Tue! ril smal Priser, passende til 
Julegaver, I snovel Filt, Klæde som 
Lærredsting. 

Paategning paa Kjoler og 
Smiler udføres. 

En Del HAJTE udsælges til halv 
Pris. Lyseduge Ira 3,50. 

Uldgarn føres i elle Farver. 

Xulda 

Xe6 Din, 
Rom og Cognac 

altid prima Varer til billigste Priser 
hos 

J. B. Larsen. 
Allinge. 

Blomsterstativer 
haves aller — fra 2 Kr pr, Stk. 

Billeder iudra mines. 
Carl Andersen. Tein. 

Slore Egetræs-ib tleskniie, 
2 Komoder, 1 Rulle med Jernstel, 
1 Vridemaskine, 3 Borde, I Chaise-
long, 1 Spejl, Billeder, Regulator-Ure 
og andre Ure, Havemøbler og for-
skellige andre Genstande samt en 
Skrivemaskine er til Salg hos 

R. Slinkhart, Sandvig. 

Allinge Biogral. 
Søndag ri. 7. ds. Kl. 7 og SV,„ 

Den store Hævn. 
Amerikansk Skuespil i 50 Afd. 

—x— 
En gribende Fremstilling al de 

Vilkaar, hvorunder Mennesket lever 
paa de endeløse snedækkede Ismar-
ker indlem Alaskas Guldbjerge. 

• 
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Bøger. 
Skulde en af Bladets Læsere være 

i Besiddelse al 
P, Hauberg; Bornholm. 
Karl M. Kofod: Bornholmske San-

sager og Sange I.-11. 
og ønsker at sælge dein, bedes ved-
kommende henvende sig til 

Chr. Stub-Jørgensen. 
Slatabiblioteket, Aarhus. 

De averterende 
anmodes oni at indlevere deres An-
noncer tuden Torsdag. Sutla Aver-
n- ascii-muler kunne dog som Regel 
inecttnges indtil Torsdag Middag. 

Bølgerne. 

Bølgerne sælled tig salte 
ind mod den steeede Kyst. 

Bølgerne kom og fortalte 
all, hvad de hat i sit Bryst. 

Jeg lysted til lor at gribe, 
for at iorraelle Igen 

Fabler om strandede Skibe 
Sandsagn om druknede blend. 

Mænd, som jeg engang saa gløde, 
stukned i Bølgernes Favn 

Havet drog ned i sit øde 
mangen, der længtes mod Havn, 

Sjæle r Længselens Kløer, 
syge el Hunger mod Fred, 

knustes af tordnende Søer 
i deres vældige Skred. 

Livets Forløb og Forsiden 
toned mig mægtigt imod. 

Klagende Sange om Døden 
hulkede dybl fur min Fod, 

veg sag mod Havenes Sletter, 
døde i Solstrejf og II, 

nyneed — Vi Bølger beretter 
altid om Sorg med el Smil. 

- Bølger, I evige Bølger, 
ved I mon, hvad rier er hændt? 

Bølger, kan hænde I dølger 
Liget al en, jeg har kendt 

Dølger I kolde og kim 
hele den Sorg, som I ved, 

og skal jeg aldrig erfare 
Havdybets Hemmelighed ...? 

Over de vigende Vande 
fødtes deri syngende Vind, 

kastede Stænk imod Strande; 
Skumflager sved mund min Kind. 

Klippernes Kløfter og Krypter 
fyldtes med Kalden og Skrig« 

Fjærnt i de mulmede Dybder 
smig det oni Død og om Lig. 

Fjærnt som fra sælsomme Huler 
klang der en Klage al Skrig, 

vred sig fra halvmørke Huler 
Sang som en Hvirvel al Skrig-

bade Fra Dybenes Huler 
sprang disse Hære al Skrig: 

— Dybt i vor Malstrøm vi skjuler 
en der i alt var dig lig. 

Dybt i vor Hvirvel vi gemmer 
mange, der længtes som d .  

Kender du Mulmet, der skræmmer 
Kender du Afgrundens Gru? 

Vid: pas vor Bund er der Grotter 
gemte bag Dedsmørkets Skar. 

Stundom kan Stormene blotte 
Stjærner, der brister og dør, 

Ofte i Uvejr vi slængte 
Lig mod den stenede Strand. 

Andre i Mørket vi stængte 
inde bag Mure og Vand. 

Ofte vi kysser de blege 
Døde paa Dybenes Bund, 

smyger os om deres Leje, 
fryder os over vort Fund. 

— Bølger, I Bølger, der vandre 
under den grønhvide Kam, 

I, der har kærtegnet andre, 
sig, saa I noget til ham  . 

— Mænd har vi vugget til Hvile 
langvejs fra Skibenes Vej .  

Stille og træt saa vi smile 
mange, der lignede digt 

Taagerne faldt over &tem 
tunge og mørke de hang. 

Tyst som er] Tone i Døeu 
brast der en dirrende Klang 

skjalv $0111 ell Stemme, der dølger' 
dybt sig bag Skumsprøjt og Salt 

—Vi er de vigende Bølger 
— og vi har intet fortalt, 

Chr. Stab /.agensen. 
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9t'vorfor 

Rafler alle 

ik 

deres Yrafifier 

flos os? 

fordi vi Har de 

bedste ',Varer, 

det største Lager 

og de billigste !friser 

Bordladets 
Hoodoishils. 

Vi har et stort Udvalg af 

som vi sælger til .meget rimelige Priser. 
Fin marineblaa Alpacca fra 430. 
Ekstrafin Kjoleserges i flere Farver 8.50. 
Sort Kjoletøj fra 3,50, - Alt i Damelinned. 
Damestrømper fra 1,50 pr. Par. 

Svære danske Strømper 5 Kr. - Silkestrømper i alle Farver. 

Nordlandets Handelshus. 

Ver atter hjemkommet og sælges saa længe 
Lager haves til den gamle Pris 2o Kr. m. 

Nordlandets Handelshus. 
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or helede ællehha Cheviot 

Alle Slags 

VærKtøi 
og Redskaber anbefales. 

Glas, Porcelæn og hele K4kenudstyr 
til billigste Priser. 

9111inge 	& $rolinttforretning 
Syggryn, 

Navregryn, 
3fartoffelmel, 

Niannagryn, 
Y/lafs/lager, H  

Sagomel 
.Wrter, hele og flækkede 	' 

Prima Varer. billige Priser hos 

tirrer r; Damer 
sparer P,mge vr,1 	 bos 
mig 	Storl 	, tinhit- og 

F rakkestrifier. 
NB. Har mine Priser i Piyach, 

Ainnkan 	(Hine. 

gollansens 
8firredderforretning. 

Telefon Allinge 137. 

ftlitingt 
og $rohltforrrtning. 

Skal De købe en brugt eller 

Ny Cykle? 
Dæk, Slanger eller andre Cykledele, 
Cyklelygter, Carbid, Lommelamper, 
Elementer, Barbermaskiner eller O-
lene Barberblade, tiar De det ube-
tinget billigt hos 

Siefi. Nielsen, 
Klemensker. 

Hvedeklid, 
Rugklid. 

Coldings Foder- 
blanding. 

Soyaskraa, 
Glutenfoder. 

Majs, 
Majsskraa, 
Knækmajs. 

Havre. 
Prima Varer. — Billige Priser. 

Viffinge 5-?oluitial: og 
13robuttforretning. 

47rteRul 
enas hos 

3. tL CarUtt. 
Overretssagfører 

Sojesen grofoed, Rønne 
Ns, Blurteusgade i7. 

Inkassation, Dokumentskrivning m. 
Træffes I Hasle Onsdag Formd. 

sibrikoser, 
Slommer, 

S'osiner, 
286ler r Skiver, borede. 

All i prima Virrer og til billige 
Priser fra 

Alpesti 

& Prolluldlorreloinq 
Ildtændere, 

ogsaa med Harpix, faas hos 

ffi. Car«ts. 
Jagten aflyses 

paa Puggegaard i Rø. 

Mangler De et 

Regulatoruhr,  
Salonal, 	 Virt4ettr, •". 
l_ommeubr eller Clarkrder, Uhrartn-
bland, Brosche eller lignende, fair 
De det altid billigst med yderst ku. 
tant Garanti hos 

T3rmager Rich. Nielsen. 
Klemensker. 

Møbler. 
Vi anbefaler 03 hermed til de 

lerede By- og Landboere med Mr. 
hefarbeide — saavel hele Værelset 
som enkelte Dele. Reparationer og 
Oppolering udtales, alt til rimelige 
Priser. 

Sommer & Carlsen. 
Vesksled k Jørgen P. Koldeds Ejd., 

Allinne 

»ansesfiolen 
pas 	 Ma!, 
dag den 8. Nor,eurber. 

Bern --6, Voksne 714, 

Agnes Jensen. 

1 a 2 Mand 
suges til Lyngrivning. 

Mejeriet Kajlljorglloard. 
Al Jagt 

aflyses paa følgende Steder i Rut-
sker : 
Grønnebjerg, Johannes Jespersen, 
Krogholm, Knarregaard, Krusegaard, 
Preregaard, Risegaard, Tyskegaard, 
Simonsgaard, N. Hansen, Krumme-
mark, 

 
 Vester Rosendalegaard, Kr.. • 

Jørgensen, Julius Jørgensen, Gelius 
Jørgensen. 

1 Haandkuffert 
er den 22. Oktober tabt Ira Rise-
gaard til „Villa Mæby-  i Nyker. — 
Finderen bedes mod Dusør aflevere 
den el af Stederne. 

Frelsens Hær. 
Den, der ved Høstfesten i Olsker 

havde Adgangskort ,Nr. 75 bar faaet 
Dukken. 

De sparer 50 pet 
niar De strikker Deres Golftrøje ulv. 

Vi fører Golfgarn i alle Farver og 
sælger det til en meget rimelig Pris. 

Nordloodels ilnodelsbus. 
Spillekort. 

41  Whist og L'hombre 41  

anbefales til billige Priser, 

J. B. Larsoil. 

Vindruer, 
prima søde 
anbefales 

J. B. Larsen. 

Arnicin-Glycerin 
anbefales som Middel 1110 ■1 røde og 

revnede Hænder. 
Vaceline og Coldcream 

r Æsker og Tuber. 

Ø. a. 24.1.." 

Fine 
Mellem 
Grore 
Valsede 

Kløver-Byggryn 
i tral.,  og. hel kg Pakker, 

OTA-Havregryn 
i halv og hel kg Pakker. 

Amerikanske Havregryn 
i las Vægt billigt. 

J. B. Larsen. 

Byggryn 

Arncfiiovis 
i løs Vægt er hjemkommet. 

3. f4. Carttu. 

Meld isl-lelighedeo 
Gudrtleneste tivcr 

Søndag Kl. 4 i Missionshuset 
Betaids, 

Olsker. 
Rest. Kommuneskat for 1. Halvair 

1920-21 kan indbetales til Kasse-
reren. A. Jensen, Brekkegaurd, ind-
til 8. November, hvorefter Udpant-
ning vil blive foretaget uden videre 
Varsel, hvilket herved bekendtgøres. 

Nogneraadet. 

Olsker. 
Formue- og Inditonistakat 

til Staten for Iste Halvear 1920-21 
er forfalden lit Betaling og modta-
ges al A. Jense n, Bækkegaard, for 
hver Fredag Eftermiddag - og ved 
Mejerierne „Humledar's og „Kaj-
bjerggaard's Udbetalinger i Novem-
ber Maaned, 

Sognerandet, 

Rø. 
Torsdag d. 11. November 

Eftm. Kt. 3 vil der paa Rø Afholds-
hotel blive afholdt Licitation over 
Levering af Skærver og Grus til 
Sognets Biveje. 

Sogneraadet. 

Kranse 
bindes og om ønskes leveres de Ill 
Kirken, 

Frederikke Petersen. 
Frydendal, Bolderls, 

Klemensker. 

Prima 

flipfisk 
billigst hos 

2tilinge DCouiai 
dti 13roillittførretising. 

Krystals& Nr 
Soda, 

Blegsoda, 
Ludpulver, 
Blegvand 

anbefales fra 

»uge autunial,  og 
13roburtforretuing. • 

Xeresfiole 
i Allinge-Sandvig. 

Autoriseret Lærer i Automobil-
kørsel, HOLGER COLBERG, be-
gynder Kursus 

Mandag den 1, November. 
Indmeldelser modtages af Damer 

og Herrer. 
Telefon Sandvig 26. 

Roer til Salg 
paa Munkegaard. 

Telefon Allinge 128. 

plandel 
Vanille 

I 

 
Rom 

Hodilinipolver Pm
elaln 
-esse 

C  el absolut del bed'  stel"4""  . 
Crempnlver til Sauce. 

Bedste Itagepulver. 
Citron, Mandel, Vanille-niplen.. 

Vanilln 1 Tabletter. 
Vanillesukker 

Kremortatarl. Uanset Potaske 
n nhelalea. 

J. B. Larsen. 

Si, Helen 



Fineste dansk Fabrikat 

i Kg  Pakket,. 

Chr. 

JensHansen 
Allinge. 

Vil De avertere 
billigt og i et Blad, som læses i alle 
Hjem paa Nordlandet, da ringer De 
op til Nordbornholms Ugeblads Kon-
tor, Telefon Allinge 74. 
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Messens sne-dalsalg. 

i Garherdine, Serges, Satin, Cheviot 
og  moderne lige hjemkommet tær-
nede og  stribede Sloffer fra Kr. 5,8B 
pr. m. 

Fløjler, glatte, stribede og  
1,11)12:e 	mange Farver, 

MI11~111 
110.7,0, 

Nvide Varer 
Største Del al nuværende Lager 

v indkøbt ved Aarels, Begyndelse 
og  Priserne er derfor langt under 
de nuværende Fabrikspriser. 

Dowlas og  Scherting 
fra 1,25 in., — fortrinlig  Kvalitet til 
Dame- og  Herrelinned findes i stort 
Udvalg. 

21aa Cheviots 
Xerrekkedninger 

fra 1 4 7 Kr. 
til Konfirmander fra 1 1 0 Kr. 
til 1 6-1 8 Aars 	130 Kr. 

Stoffer ni Herreklædninger. 

efir. &lsen, 
teessens 	21dsalg. 

~1~1 

Slidstaiike 

2lldstromper 
til Bern og  voksne. Den bekendte 
gode Sliolestrempe er nu 
hjemme i alle Numre, ligeledes den 
fine engelske Strømpe. 

Forsetter 
Eneforhandler for Nordbornholm 

el Duzalue Hansens- bekendte Kor-
setter. Største Udvalg  i Kvaliteter 
og:farver. 

Bleget og  ubleget La enstovter, 
— halv- og  hellion,n1 Lagenlærred, 
Blelinned, Haandkitededrejler, der 
sælges til Priser, der nu forlanges 
for Bomuldsvarer. 

Halv- og  hellinned fine alpassede 
Haandklæder. Duge og  Servietler 
i mange Kvaliteter og  Størrelser. 

Yffessens &ze-21dsalg, 
.7efir. ølsen, 

21nder6efiltedning 
for voksne og  Børn i Kameluld og  
Bomuld. Alle Størrelser i lange og  
halvlange Drenge-Bomuldsbenklæder 

IslandsHe Trøjer og  Lul-
ler. Uldgarner i mange Kvaliteter. 

Hjemkommen er i mange smukke 
Farver Uldgarn til Hjemme-
strikning  al de nu brugelige moderne 
Golftrøjer. 

teessenssne-21dsalg. 
efir. 6Isen, 

Færdigsyet smukt og  solidt for-
arbejdet 

`»arvelinned 
samt hvide og  kulørte Husholdnin gs-
og  Pyntet orki2eder, 

»amekonfeetion 
Spadseredragter, Plyschkaaber og  

Ulstre, Pigefrakker, Pigekjoler, Ne-
derdele og  Skørter. — Golftrøjer i 
Uld og  Bomuld. Prima Regnfrakker 
i sort og  kulørt. Vindjakker.' 
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Skindkraver 
Muffer og Huer. 

Ordet er frit I 
Vi gør vore mange Lasere i By  og 

paa Land opmærksom paa, at enhver kan 
faa optaget Artikler og  Indlæg  om Emner 
af almen Interesse i _Nord-Bornholms 
Ugeblad". 

Betingelsen ur 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 salt-
danne Ting  og  Forhold, som egner sig  
til Behandling  i Bladets Spalier. 

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

Sficereriet 
og 9l7askinsnedfieriet 

anbefales. 

ee. !Pæl, .7Clemensker. 
I rielon u, 13. 

Erindringsliste. 
Borgmesterkonioret 2-1 Eftm. 
Sparekassen 10-12 op 2- 4 
Branddirektøren do.' 
Stempelfilial i Sparekassen. 10-12, 2-4 
Dampskibsexpeditionen, aaben ved Ski-

benes Ankomst og  Afgang  Tirsdag  
og Fredag  Efterm., Mandag  og  
Torsdag  Form. 

Distriktslægen 8-9 og  2-3. 
Folkebogsamlingen paa Raadhuser: 

Udlaan Fredag  7-8, (i Vinterhalvaaret 
tillige 3-3,30). 

Hjælpekassen: Formd.. Bagerm. P. Holm 
Kasserer II. P. Kofod . Kontortid hver 
Fredag  fra 5-7. 

Jernbanest. er  aaben for Gods 8-12, 2-7 
Kæmnerkontoret 10-11 og  2-4. 
Laane- 	Diskontobanken 2 -4 Elm]. 
Postkontoret: Søgnedage 9-12 og  2-6 

Søndag 9-1.1.  
Sognepræsten Tirsdag  og  Fredag  6 --l.  
Statsanstalten for Livsforsikring  ved Chr, 

Olsen, Messen. Kontortid 1-4 Em 
TelegrnIstationen 8 :Morgen til o Aften. 

Søndag  9-10. 
Toldkamret 8-12 Ferm , 2-5 Eltenii. 

Rønne-Allinge Jernbanes 

Køreplan. 

Søgnedage. 
Bønne—Sandvig  

	

Fra Rønne 	 745 600 

	

- Nyker 	 808 623 
Klemensker 	828 643 
Rø 	 848 7@-  
Tein 	 906 721 
Allinge 	 919 7371 
Sandvig 	925 740 

Sandvig—Rønne 
Fra Sandvig 	1125 	810 

	

- Alljnge 	1 136 	821 
Tein 	 1 149 	834 
Rø 	 1 207 	852 
Klemensker 	1230 	9rs.  
Nytter 	 1245 	9311 
Rønne 	 110 	9,5i, 

Søn- og Helligdage. 
Roane—S~Ivig  

	

Fra Rønne 	845 ]235 750 

	

- Nyker 	903 1 253 8178 
Klemensker 919 	109 822 
Rø 	935 125 839 
Tein 	949 139 85-Z 
Allinge 	959 149 9Ft 
Sandvig 1005 155 9F) 

SOM dv1=-1Iton um 
Fra Sandvig 	1035 6— 935 
- Allinge 	1043 608 94d 

l - Tein 	1052 6T1 	9. 
- Rø 	 1 107 632 10F1 
- Klemensker 1 125 6511 10-23  
• Nyker 	1 136 701 10T6' 
- Rønne 	1 155 720 1055 

Udebliver Bladet 
beder vi Læserne henvende sig  paa 
Postkontoret, og  Fejlen vil hurtigt
blive rettet. I modsat Fald nota De 
henvende Dem til Bladets Kontor, 
og  vi skal da sørge for, at De faar 
del tilsendt. ..... 
S

øger De en 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  billiges direkte ind 

c. 1700  Hjem og  læses af saa godt 

soul liveir eneste Tyende. En An-
nonce her i Bladet vil derfor saa 
godt som altid bringe et tilfreds-
stillende 12e,:ttltat 

~1101~111101181~111~1~1 

Vi har det største Lager 
af færdige Klædninger! 

Fine Buchskindsklædninger 80 Kr. 
Melerede Kamgarns 	100 - 
Ægte blaa Serges 	175 - 
Konfirmationsklædninger 75 - 

Nordlandets Handelshus. 

Til 
Flyttedagen 

Skal De have nogle stærke og godt,  
Beklædningsgenstande. enten færdig,  
syet eller i Meterntaal• saa er det bed-
ste og billigste Sted og største Udvalg 

hos 

Ekstra prima 
Smørekander, Rammefedt, Harpiks, Remsamlere 

bedst og  billigst hos 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

geniholms 	Laanekasses  
Afdeling i Allinge 

Kontortid : 10-12 og 2-4. 

Modtage: Indskud paa alm. Sparekassevilkaar til en Rente 

Af 4 pCt. p. a., paa Folio til 2 pC1. p. a. 

Ima Kul og Kokes 
anbefales fra 

Allinge Kolonial & Produktforretning 
	.•..• wwp ?,:: &.. " 

linholms klarilleldriks 
____ VEGETABIL 

MARGARINE     
er  anerkendt som den bedste. 

Fans hos alle Handlende. 
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Xllinge - %Telefon 100. 

2Ildne 	Lagendowlas 
Xjolestoffer 

Telefon 100. 

Nesseil, Albue. 

Maskinolie, 
Motorolie, 
Dampcylinderolle, 
Drivremme, alle Demensioner 

IKøh Deres Klædevarer 
hos os. Vi har det største Lager af en-

gelske og danske Stoffer til rimelige:Priser. 

Vi kan levere Dem en ægtebles Cheviots-

habit skræddersyet efter Maal for kun 140 

Kr. — Habiter leveres syet paa fan Dage. 

Nordlandets Handelshus. 


