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„lVord-Bornholms Ugeblad"
hanløn sterile Udbredeike / Nordre fireed
btlrrr hest i ethvert Ment ag egner sig der
ar bedst til Avertering.

„Nord-Bornholms Ugeblad"
opha rr A;erllr BeAen itgihe>er af erthem, Art

eausllo, Køb, Salg, førtnidraMeitidelser,

Efter- eller Af lysninger, Auktioner rir.

„Nord-Bornholms Ugeblad"
atig aar hver Fredag, kan bestilles paa alle
Postkontorer saml paa Bladets Kontor og
koster 1 Kr. halvaarlig.

8ki6sdrengen.
Af Waldemar Rørdam.
Det hvirvler gennem Gaderne,
det tuder under Gavlene,
del hvisler om Altanerne.
Vinteren kommer kravlende
derude Ira Havet.
Den skumgraa Slette
bugner under Vægten
at den skysnore Jætte.
Hans Bug hænger tungt
som en vandfyldt Svamp,
af det graarøde Gab staar
isnende Damp.
Det knækker i Tapeterne,
det rasler ned ad Murene,
Vinduesruderne ryster,
og det ryger at Komfurerne.
Borgmesterens Kaminovn
med Marmorkonsollen
rækker vanvittig Tunge
efter Træerne pas Volden.
Nu vil Vinteren tilbys,
Nu vil Vætten i Hus,
og han slentrer af Storm,
han udsveder GUS.
1-1‘ or er alle Sejlerne,
hvor er alle Roerne ?
Det dunker langs Bolværket,
hulker under Broerne :
og Skuderne [ Havnen,
de rokker og kaster
uslanselig Uro [ned
de afklædte Master,
mens Styrmand og Kaptajn
sidder højst veltilpas,
deir ene med sin Glut,
og den anden med sit Glas.
Pair Broen mellem Bryggerne,

hvor Blæsten kommer buldrende
med flagrelet Skumkappe
glimtende om Skuldrene paa Broen over Strømmen
med den fosforhvide Stritre
armar en frysende Skibsdreng.
Han hat smattet der CI1 Time.
Nu blev Havnefyret tændt,
og Blæsten ta'r paa men stadig har den Knægt
ingen Lyst til at gas.

Negre til Vestindien,
til Irland med Sukker,
og Morilden flammer,
og lsfjeldel vugger.
Han skilter sit Skib og sin Kurs
ved hvert Klunk :
Han er Rolf og Kong Svend,
Ove Gjedde og Jens Munk !
Men Skibene paa Drømmefarten
skifter kun som Svanerne
skiftes om Førerskabet
over Oceanerne.
Med Sønden eller Norden,
hvorhen de saa stævner,
bestandig samme Stormand
for hans Liv og hans Evner.
Med Fuldriggersejl
og med dampdrevet Stant :
Danmark Frem I Det er Drømmerens Maal.
Denne Dreng, han har sejlet
og set sig om, videre
end Borgerskolens Pugere
og Værkstedets Slidere.
Fra Themsen til Suez,
fra Ceylon til Chile
har han spejdet over Bølgeir
de tusinde Mile.
Hver Skorsten, hver Mast
har han hilsel: Vel mødt,
fuld af Længsel og Haab
mod et Syn, hvidt og rødt.
Det vidste han hjemmefra,
al ude over Havene,
hvor Sejlere kom duvende
og Dampere kom travende
og pløjed deres Furer
i den vældige Vandmark,
der kendte Alverden
vort ældgamle Danmark,
der vejede vort Flag
og blev hilst overalt -- med Respekt, med Honnør,
for man vidste, hvad det gjaldt.
Men Damperne kom traskende
besværligt gennem Dønningen
og Sejlerne kom vaskende
med Skumskvæt over Lønningen,
de myldred bag Molen,
de lod Ankrene falde fremmede, fremmede
var de næsten alle f
Kun et enkelt forknyt
lille Glimt af Dannebrog
fra en Lilleputmast
i en afsides Krog.
Danmark? Dannebrog ?
De kendte næppe Navnene,
de styrende stod mægtige
paa Havene og i navnene.
Det brændte ham i Hjertet,
men Viljen bed sig sammen
tit en jernhaard Beslutning
over Skuflelsen og Skammen.
Hamit Slid In'r vel hjem,
hvad Sløvhed har tabt,
og gaar Lykken os imod,
til Strid er vi skabt!
.Har de slagne og de søvnige
og Hylerne og Trøsterne
glemt Himlen og Havet'
og Strømmen ind one. Kysterne sover Danmark midt
de spilvaagne Vande
'ned sin Verdensvej amben
og med Stjernen pas sin Pande lad en Vækker staa Item,
lad Irans Daad vise Vej I
Hvis andre ikke kan,
ved Gud, sus vil jeg !"

For hall staar pas sin Kommandobro,
halvkvalt al Spændingen,
men stram som en Siaalbarelun,
og spejder cirer- Brændingen.
Det tordner t Mørket
vel ser Kvartmil forude,
Og han har at svare til Ladning
og Skude —.
For Takkel og Tov lænser
Kongens Fregat
under Afrikas Kyst
i den brandsorte Nat.

-Han har svoret, Drengen,

Fra Kap Verde til Trankebar,
frelst ,if alle Farerne —
Fandt:ri, ikke han, skal ga a
paa Grund ved Nikobarernet

ved Helte og ved Sliderne,
som slyred vort Insindaarige
Smog gennem Tiderne,
svoret ved de Bølger,
sort' hans Barndom hørte 'brune,

ved del, som Blæsten raabte
mellem Strandstrædets Huse.
Han har lovet sit Land
mens han tænkte paa sin Mor
, I- avis jeg lever skal det skel"
— og han ved, hvad lian svor.
Det toner som af Klokkeraab i Mørket
— det er Svanerne.
Højt henover Gader og Huse
og Altanerne,
med Sang skyder Trækket
sin usynlige Kile
gennem Mørket og Stormen.
Ved Maalet vil de hvile.
De, der lever, naar [rem,
ved Dagning eller Kvæld Man skal bruge sin Kraft,
man skal tro paa sit Held I
Del ryger at Komfurerne,
det luder under Gavlene,
det klasker under Broerne,
hvor Vintres kommer kravlende.
Snefog ? Nej, det smelter,
det øser ned i Strømme.
Der skal mere til al drukne
saa dristige Drømme,
Han skutter sig igen,
den drivvaade Dreng,
gaar fløjtende hjem,
faer sin Mad og gaar i Seng.
Hvor Byen vilde skoggerle,
Gaderne og Kipperne,
og Præsten og Borgmesteren,
Konsulen og Skipperne,
ifald de kunde ane,
hvad han drømte derude.
en snottet smide Skibsdreng
paa Konsulens Skude !
Mert rund Bolværket storar
i betænksomme Klanly
Navn efter Navn ; Ove Gjedde,
— Jens Munk ! —

Ba

Borddfiseo kom lit kuk
i Halvtredserne.
Ved Robert Neiendam.
—o—

Da Fænomenet „Borddansen" var
blevet opdaget i Nordamerika omkr.
1850, bredte der sig pas begge Sider af Atlanterhavet en sand Epidemi,
som ogsaa satte den danske Civilisation i Bevægelse. Overalt esperimenterede man med „Aanderrie•,
som man liaabede gav sig til Kende
gennem det skrivende eller bankende
Bord; Professor Eschricht skrev i
, Berlingske Tuleirde• en Artikel,
som vakle Diskussion i vide Kredse,
og selv ved Hoffet kom Sindene i
Oprør, særlig var Arveprins Ferdinand i nervesprendt Forbauselse.
Paa Bernstorff svarede _Bordet" kun
paa Tysk og i Reglen dobbeltbundet
— ligesom Oraklet i Dein. Spørgsmaalerre, man der stillede det, var
ofte ulige mere inteessante end Svarene, f. Eks. las der bande Utaalmodighed og Hævn i Ordene: „Hvor
længe vil Grevinde Danner leve og
hvordan skal hun dø?
Heade J. L. Heiberg og Biskop
Martensen var ivrige Eksperimentatorer ; Thomas Overskou hørte til de
absolut Troende; han sin det Gaadefulde i Aabenbarelsens Tegn og
meddelte udførligt sin Datter, som
Hillerød, hvorledes og unboede
der hvilke Betingelser, Bordet gav
sig at ,danse".

.Tretik dig nu, I Torsdags kommer Jacob Levin, den bekendte livslystne Sprogforsker, ud til Redacteur
Davidsen. Uden Tvivl Sludder ;
Umuligt; Galskab, ikke værd at ofre
en Tanke paa og all det Øvrige, som
ofte høres i denne Tid — endskønt
han ara flere Eksperimenter. Da
disse endeligt begyndte at gaa ham
lidt for kraftigt ind paa Livet, siger
han: ,Ja, det er altsommer godt nok,
men skulde jeg tro det, saa marine
det kunne sige mig, hvad det var
for en Pige, jeg gik med paa Volden første Paaskedags Morgen• „Spørg det ad,' sagde Davidsen.
.Aa ja saa gu'', svarede han med
Hamr og spurgte — thi ogsaa udenfor Kæden værende kunde spørge -- :
.Hvad var det for en Pige, Jeg første
Paaskedags Morgen gik med paa
Volden?' Bordet, som hidtil havde
svaret meget hurtigt og bestemt,
rørte sig ikke af Pletten. Davidsen
blev noget forbauset og slukøret
over denne pludselige Taushed, just
da en Vantro skulde beskæmmes
han bad ham spørge igen „Aa ja l',
svarede Levin og gjorde hoverende
Spørgsmaalet to Gange, uden at der
i Bordet yttrede sig mindste Bevægelse. ,Det er forunderligt", sagde
Davidsem.men del falder mig ind: De
har vist ikke stillet dette Spørgsmaal
rigtigt. Maa jeg gjøre del?' — „Ja,
for mig gerne", sagde Levin, og nu
spurgte Davrdsen ,,Hy e m var det,
Jakob Levin gik med paa Volden
tørste Paaskedags Morgen ?" Nippe
var Ordene ham ude af Munden,
førend Bordet rask satte sig i Bevægelse og skrev med rene, raske
Træk: .Gyrithe". — .Ja, paa min
Sjel", raable Levin, „det er da forunderligt". — Du seer, at der er en
Art Ironi tilstede, og at det var, som
Væsner vilde give ham en Revselse
for hans Haan. Han gjorde endnu
flere Spørgsruaal om Fortiden, hvilke
alle slog ind
I et Selskab hos
Herbergs spurgte Fru Jerichau:
„Hvem er den aanclrigste Mand i
Danmark ?• Med raske, dristige og
klare Træk skrev Bordet: -Heiberg".
Noget eller opkastede Fru Heiberg
Spørgsmaalet: „Er afdøde Biskop
Myrisler lykkelig og glad paa det
Sted, hvor han nu er?" Border svarede .glad". Fru Heiberg forlade
mig begge filtælde og var, ligesom
jeg, limet forundret over del sidst e
Svars Besynderlighed; thi deri forforenedes vore Tanker ganske: Det
var, som om Væsnet havde villet
und gaa at røre ved Spørgsmaalet
omt „Lykke- , og som om det for
Afdøde skjælnede imellem .Lykke"
og .Glæde', hvilke vi Dødelige i
glimt tillægge een BetydBesynderlighed stod
A
nin g .
mig for Tanken, og da Heiberg ne
i en Samtale 'ned nulg havde yttret,
at han næsten var kommen til den
Antagelse, at Svaret var en Afspejling al vor egen, os ubevidste Tanke, Noget, som han dog straks gjordes vaklende .- i ved de Indsigelser,
jeg — støttet paa liere delte modetridende Svar — gjorde ham, lila

besluttede jeg al søge nogen større
Klarhed i disse to Spørgsmaal, sartmeget mere, da Svaret pan det første
Spørgsmaal virkelig syntes rit bekræfte hans Antagelse, thi at Heiberg
blev i sit eget Huris, ved sin Tilstedeværelse og ved en Beundrendes
Spørgsmaal erklæret for den nandrigste Mand i Danmark, kunde jo
vel være en Afspejling af den Spørgendes Tanke . . Her nu det Ufin.
Wheel Jeg vilde gøre de samme
Spørgsmaal ordret igennem Davidsen Merl jeg kendte Svarene, der
vare givne, og da det nu engang
er noget sne usigeligt Subtilt, man
pas delte Gebet har at gøre med,
vilde jeg ikke være personlig i Nærheden, for at der ikke skulde kunne
være fjerneste Aarsag til magen Tankens Afspejling. Jeg skrev derfor
Spergsniaalene op og had Davidsen,
uden at sige barn der Allermindste
om, al de allerede vare gjorte, at
fremstille dem. Tænk Dig' Han
kommer ind til mig og siger: _Jeg
har gjort begge Spørgsmaal og pari
det første ro Gange taaet til Svar :
.Heiberg!" „Ja saa," sagde jeg,
Aet har ogsaa andre. Men hvad
svaredes der paa det andet?' —
„Nej•, sagde han. - „Det var un•
derligl• , sagde jeg, „delte Svar er
paa en Maade ikke imod det, hvad
jeg ventede og dog imod det. Hvorledes spurgte De?' --- „Jeg spurgte
Er afdøde Biskop Mynster
hvor han er?' — ,Ja, men det var
ikke saaledes, jeg opgav Dem del".
det
— „Hvorledes da?' -skal jeg nok ved Lejlighed underrette Dem om". Jeg gik nu til Byen, passede mine Forretninger, kom
hjem og spiste. Da Mad. Davidsen
korn over, skrev jeg Spørgsmaalet
paa et Stykke Papir — Davidsen
havde nemlig sfer ikke seel paa det
børste Papir, Men forlagt det og
spurgt efter Hukommelsen — hvilket jeg bad hende levere ham til
Bordets Besvarelse. Lidt efter korn
lian over og sagde: .Nu har jeg
gjort Spørgsmaalet, som De har opskrevet det; Svaret var : „Glad'. Hvad synes Du om det? Samme
Svar, ordret, og her kan der ikke
være Tanke om Afspejling at nogen
personlig Mening. Skønt lorberedt
paa noget Lignende, blev jeg højst
forbauset. Og nu det besynderlige
i, at begge Svarene paa det fuldstændige Spørgsmaal er ,glad", men
pari der ved Misforstaaelse hemsene,
om lien var .lykkelig', og albas
det te skulde besvares, Svaret
,Nell" Den Afdøde kart da være
glad — milaske i Beskuelsen af
Guds Herlighed og dog ikke være
lykkelig maaske i Følelsen af sin
Ufuldkommenhed! . .
Nu et andet Tilfælde I Jeg har sa a
gjerne villet opspore el Portrait af
den store Holbergfremstiller Clemen
tin, men al min Søgen var fo relæves. Igaar spurgte jeg : .Findes der
et Portrait at den afdøde Skuespiller
,Ja." — ,Hvem
Clementin ?'
har det ?' „Ottesen". — I hvilken
Gade boer han?' — Her korn no-

gel Ulæseligt, Fremmed, som aabenbart var Bogstaver, men Ikke at dechifrere. Paa tre Spergsmaal fik jeg
de samme Træk. — ,,Ja, hvad kan
det nytte', siger jeg til Davidsen,
, Ottesen Olesen ; hvor skal jeg
gas hen og finde ham? — Holdt,
der falder mig noget ind. Dan Kjeeden igjen: Hvad er den Ottesera,
som eier Clementins Portraid?" ,Maler", svarer Papiret med stærke,
tydelige Træk. — „Ja, det er da
intet Under", siger Davidsen, „at
Svaret var utydeligt, thi Maleren
Otlesen er i Udlandet med Stipendium'. Nu skal vi see, om det
slaaer ind, thi jeg lader en god Ven
skrive ham til, om han ikke skulde
eje et Portraft af en gammel Skuespiller. En anden Historie: fgaar
kom Hr. Partikulier David Jacobsen
med Frue over fra ,Roligheden" til
Davidsen for ogsaa at see Vidunderet. De troede naturligvis aldeles
ikke paa det — det er jo fornuftigt
ubetinget at erklære noget saa Uforklarligt for en alfornult, som intet
oplyst eller skikkeligt Menneske
maa nedlade sig til at troe paa. Da
de havde hørt deres Børns Fornavne
og Fødselsdage rigtigt, begyndte de
naturligvis al blive Troende, men
nu kom Handelsaenden i dem begge,
de maatte naturligvis gjøre den vidunderlige Opdagelse, som de f deres Blindhed drattede over, virksom
til Pengenes Formerelse. .Hvad vil
Bankaclierne staae i om en Maaned ?"
spurgte Jacobsen. „77," skrev Bordet. „Hvad 77? Nu etaer de jo i
78, og de mase bestemt stige. - Engang endnu". Men Aanden sagte
atter ubønbørligt: „77". — Han blev
noget lang i Ansigtet og vilde nu
vide, om man skulde vinde paa
Jernbaneaclierne, „endskjøndt ha:,
ikke havde nogen'. Aanden sagde :
„Nei
een, to, tre Gange — endnu længer i Ansigtet, saa han dog
alligevel nok maa have nogle. .Ja,
der kan nu ikke være rigtigt", sagde
han, „men jeg gad dog nok høre,
hvad Bordet vil sige, at jeg skal
sælge Meilgaarden paa Amager for .
— ,40000 Rdtr.", svarede Bordet.
.Ih Gud bevares!" raabte Fru Jacobsen, .nei, det er Narrestreger•
vi har givet 44 000 for den og vil
i del mindste tjene 4000 Rille; der
tager Bordet virkelig meget lefl; det
er Veas". Bordet var ubønhørligt;
paa Spørgeniaalets Gjentagelse fulgte
atter: „40000 Rdlr." De gik og
troede ikke paa del, sagde de. —
Nu en ganske ny Side af Sagen.
Jeg havde talt meget med Farver
Goldschmidt derom; i Alles kom
han ined sin Kone og Edel herud
for at være øjenvidner og selv spørge. Goldschmidt spurgte, neer hans
ældste Broder var død, hvorpaa der
svaredes med klare Træk og, eller
hvad Goldschmidt forsikrede, urigtigt. Del lod til, at Navnet, der stod,
var Meier, og dette gentoges flere
Gange; ligeledes ogsae al hans Alder, da han var død, skulde være 3
.Aar. Goldschmidt erklærede, at han
ikke havde bavl nogen ældre Broder, der var død ung. Derpaa spurgtes om hans Kones Navn, og der
blev tre Gange skrevet meget tydeligt Marie, som hun Ikke hedder,
Paa nogle andre Spergsmaal fulgte
kun øjeblikkeligt en Skrift som
der blev givet meget hurtigt og fil:
soint. De eneste Spergsmeal om
Goldschmidt — Ikke fremsatte at
ham selv — som besvaredes rigtigt,
var hans Fornavn Benny og hans
Veds Navn Bang. Etter disse Svar
fik ikke el eneste Spergsmaal al eller om Goldschmidt andet Svar end
ikke engang naar han spurgte
om Andre, fulgte andet end dette
Krimskrams, der tilsidst blev gjort
med stor Heftighed . . . Neppe havde Goldschmidt forladt Stuen og var
gaaet ind for at tage øvertej paa,
tilligemed sin Kone og Edel, førend

r Davidsen, eller at have gjort Kæden
med Amalia Gredmann, spurgte :
;Vilde Du ikke svare, fordi Goldschmidt var I Stuen ?", hvorpaa Svaret blev et meget tydeligt : „Nej";
derefter spurgte Iran: .Vil Du svare
mig I Morgen?" hvilket straks beLignensvaredes tydeligt: Jo'
de skele hos Davidsen i Formiddag,
da ,Moses" Goldschmidt (horsaren)
var hos ham; et enkelt Spergsmaal
besvaredes rigtigt, som tor al vise,
at Faktum var utvivlsom, men derpas fik alle Spørgstnaal, medens
han var tilstede, kun w0-..res
Disse ere Kjendsgjerninger ; Grundkraften, som bevirker dem, skal jeg
nok vogte mig for med min Forstand at ville tiltrætte mig Ud forslie;sen al . . ."
_Pressens Magasin".

Ylovem6er.
—0 —
Nu gear vi ud af Løvlaldlitiens
Maaned
og ind I Dagene, hvor Blæsten
bruser.
Hvert lille Blad, som Døden
hidtil skaaned,
vil dirre angst, nem Nordenvinden
suser.
Vil dirre angst og brydes af
og synke,
vil kvindes rundt og smuldre bort
blandt andre.
Dets Sommerliv er glemt, hvem
vil det ynke?
et Blad, der dørl hvad kan det
vel forandre?
Nej, hvad forandres vel, om jeg
maa segne
udlevet, træt som Tusinder, der
døde?
Alt gear sin Gang her, der og
alle Vegne,
og Vaarens Roser vorder lige
røde.
Ja, Vaarens Roer ligefuldt vil skinne
i Foraarssolen til de andres Glæde.
Og ligefuldt skal Sang fra Læber
rinde,
vil end en enkelt mindes mig
og græde.
R. L. Enborg.

Levevilkaar
i Grønland.
—pingen Polareskimo, siger Knud
Rasmussen i sit store Værk „Grønland", bliver boende mere end ret
eller to Aar paa hvert Sted, saa vangner hans Længsel eller at komme
ind under ny Forhold og jage fra
andre Jagtmarker. Hvert Foraar vækkes Udveen, og i den Tid, hvor Naturen selv ryster Vinterens Aag af
sig, vaagner Menneskenes Lyst til
at bryde op og sten Følge med de
mange Trækfugle, der varsler Sommer over Landet,
Flytningerne er i Virkeligheden
ikke andet end en Bytten Gaarde i
stor Stil: thi lige saa lidt som Sælen i Havet eller Renen paa Landet
ejes af nogen, lige saa lidt følger
der nogen som helst Ret med at
have beboet et Hus. Naar en Mand
flytter ud for at begive sig andre
Steder hen, er det ikke længer hans,
og en anden kan da, hvis han vælger denne Boplads, ganske roligt
flytte ind i det.
Al den Spænding, der følger med
omtrent hvert Foraar al skulle tage
en Bestemmelse om, hvor man vil
jage den næste Vinter, og al den
muntre Opbrudsstemning, som præger alle, rejser sig som et befriende
Opbrudsraab gennem hele dette
Land, der i mange Maaneder har
været bundet af Mørke og Kulde.
Det gear som Regel saaledes, at
de, der har været paa Sydvestsiden
eller nærmest Nordenvinden, flytter
til Leesideptedaerns for at tilbringe

et Par Aar i Overfied og i Ro og
Mag lægge sig ny Hunde til. Til
Er P.,i
Benklæder er TirsGengæld drager de mangen inka:dag den 9. tabt pas Strækningen
lieret Læsideboer nordpas eller sydfra Storiekkebakken ad Landevejen
paa for at skaffe sig Brikseskind og til emne — oc bedes godhedsfuldt
skinnende hvide Bjørnebukser.
indleveret til P. C. Holm, Allinge.
Saaledes lever da disse Mennesker
deres f.iv paa Basis al en genial
Erhvervskultur,- hvis sindrige Tiler hjemkommen.
lempning etter det harske Land gør
dem ril nogle al Jordens mest sorgfri Mennesker.
Og intetsteds leves der som her
eller en simpel og praktisk Kommunisme, der giver lige Ret og lige
overtages gerne r Allinge og SandChancer for alle. Selv Heldets Uvirvig, hvor Indehaveren kan fortsætte
kaarlighed har man søgt al komme jsoni Indleveret til Dampvaskerier,
udve om ved ni inddele alle simre i Lighed ined lignende Ide øvrige
Byel rig, Sogne — rnr,l lied Gage
Fangstdyr i Parter, der tilfalder enhver, som pari C/I Jagt ikke er saa eller Procenter.
heldig. Gennem dette Delingssystern
tilkommer der enhver Fanger Kød,
blot han holder sig i Nærheden al ønskes til Købs.
den, der lam Fangst, og dette synes
Funch. Lindusgaard.
al være Resultatet af humane Erlaringer, indhøstede mider Kampen
for Tilværelsen i en karrig Natur.
Da der til MenighedsOg endnu en Ting — ikke alle raadsvalget r Rø kun er indfødes lige stærke og behændige, og kommet en Kandidatliste, hvorpaa
derfor er del ofte kun de udvalgte, er indstillet følgende Mettlertnner
der er i Stand til at benytte Chan- Gaerdejer H. M. Hansen, Pilegaard,
Parcellist Chr. Madvig, Degnegpcl.,
cen til al kaste første Harpune i et
G. Olsen, 8. Slv.-Pcl.
usaerel Dyr, men har denne først Gaardejer Chr. Nielsen, Stenby, og
gennem Fangdlinien faut den store
Suppleanter :
Fangeblære med dens lunge Slæber H. P. Henriksen, 13. Styg.,
at trække etter sig I Vandet, sari kan Gdr. J. Kofoed, Puggegeard,
selv den middelineadige være med Husmand M,Gregersen, Lindeskoven
Gdr. M. Svendsen, Gudrniugegaaril,
til at slaa Dyret ihjel. Og herfor
vil disse ifølge Loven betragtes som
er det, at han fast sin retmæssige
valgte.
og meget rigelige Fangstparti.
Valgbestyrelsen.
For at hævde sig som Erhverver
i dette Samfund, fordres saaledes kun
en eneste Ting, og del er Flid.
Den dovne, der ikke vil være med,
Tirsdag deri 16 ds., Eftm. Kl. 3,
lader man sejle i sin egen Sø.
begynder Bortsalget i Gethsenume.
Men kan man for øvrigt i et SamSognepræsten taler.
fund komme Idealet nærmere end
Gaver modtages med Tak.
det, at den eneste Kilde til FattigAlle er velkomne.
dom bliver Dovenskab?
Glade lever derfor Eskimoerne
sammen, smukt behandler de deres
Kvinder og Børn, og familievis kan
de føle sig knyttet til hinanden med
Hengivenhedens Baand, der ofte giver sig gribende Udslag.
Søndag d. 14. ds. Kl. 71/2
(Kun en Forestilling.)

Tabt.

Byggryn,
Xavregryn,
Xartoffelmel,
917annagryn,
9Kajsflager,

Røget Hellefisk
J. B.

Larsen.

Isle Klasses lilskefi
Et godt Fb1

RØ.

in

:•••••••••••••••
•
•

Regnvejrsvise.

Allinge Biml.
lloo levede Odde.

Stor Detektivroman I 4 store Afd.
Regnen faldt ret paa mig,
let paa mig, tæt.
Natten var fuld som et Traade
og Næt . . ,
Regnen løb Tap paa og drap
paa min Frakke
og ned ad min Nakke—
Skyggen paa Hallen
tyngedes nedad al Havet i Natten.
Men under Skyggen
smilede Lykken
bande ad vaad Hat og Vand paa
Parykken.

.

Regnen faldt smaat paa nulg, mat
pas mig, skisal —
Nallen var vildsom og Vejret
var vandt.
Regnen var Himlen, og Himlen
var Havet
og jeg var begravet
som i en Sluse
dybt mellem slukkede Lygter
og Huse.
0, men den Glæde
al trave og træde
ung gennem Uvejr og Vandvejr
og Væde 1
En Lygte saas flygte, el flimrende
Punkt.
Regnen faldt ret paa mig, tæt paa
mig, tungt.
Sirtserne drev ad min Nakke. min
Frakke;
men jeg tog til Takke —
Regn, du kan regne
og Himlen i Sluser og Søer
kan segne. Trods Regnen, der sived,
mig blev dog givet
Fryden og Festen. 0 Livet, o Livet.
Emil Bønnelycke.

Af Stuart

Webbs Oplevelser.

Meget spændende,

•
•
•••••••••••••••

Sagomel

Mrter,

hele og flækkede,

Prima Varer. billige Priser hol -

!kolonial=
og 13roDurtforretiting,

"Minn(

Herrer ( g Damer
sparer Penge ved al las syet hos
mig. — Stolt Udvalg I Hahn- og
Frakkestoffer.
NB. Hør 'eine Priser i PIN -ell,
Astrakan og Ulstre.

7. 9Ofiansens
Skrædder forretning.
Telefon Allinge 137.

2nefiiovis
3. Ø. Faren.

i løs Vægt er hjemkommet.

sibrikeser,
Blommer,
Rosiner,
X6ler

i Skiver, borede.

All i prima Varer og ril billige
Priser fra

Hinge
& Produktiorreloilli
Meldisf-Menigiedeg
Gudstjeneste hver
Søndag Kl. 4 i Missionshuset

afholder

Betesda.
Skal De købe en brugt eller

Ny Cykle?
Dæk, Slanger eller andre Cykledele,
Cyklelygler, Carbid, Lommelamper,
Elementer, Barbermaskiner eller °flette Barberblade, faer De det ubetinget billigt hos

Riefi. Nielsen
Klemensker.

VedLodtrækningen
idag paa de af Hr. Fabrikant Peter
Emil Holm til Fordel for den herværende Sygeplejeforening og Sømandsforening skænkede og bortloddede Genstande — blev helgende Numre udtrukne.
Af røde Sedler
Nr. 7. Soveværelses-Møblernentel.
— 207. Divantæppet.
— 1614. Div arien.
— 631. Mahognipol. Stander.
Af bias Sedler:
Nr. 1210. Egetræs Spisestuemøblem.
-- 1506. Egetræs Chesterlield-Bord.
— 948. inahognipoleret Sybord.
— 206. Klaverbænken.
Genstandene kan al Vinderne af
hentes mod Aflevering ni de dertilhørende Lodsedler.

Læderolie.
Den rigtige Le=derolie blødgør og
sværter Læderet.
Faas I hele og halve Flasker hos

U.
J .ffl3.

Mil

3- Ns Hus i Allinge

er til Salg eller Bytte :ned et 4-Fags
Hus samme Sted.

Postbud Svendsen.

ad Vejen til Allinge, naar
De skal gøre Deres Indkøb: men se først etter i
vort Blad, hvor De skal
købe billige, gode Varer.

Roer til Salg
paa Munkegaard.
Telefon Allinge 128.

De averterende
anmodes om at indlevere deres Annoncer inden Torsdag. Smag Avertissementer kunne dog sant Regel
medtages indtil Torsdag Middag.

Bortsalg i Rø.
Torsdag den 25. November, Eftm.
Kl. 3, vil der blive alholdt Bortsalg
i Re Forsamlingshus til Fordel tor

Herregaardsmissionen og Guds Riges
Arbejde i Sagnet,
Janus Dam fra Rønne taler.
Gaver modhages med Tak at Syforeningens Medlemmer,
Kom og vær med at slotte Sagen.
[

1 demo og usle Uge solges
Servaineborde 10-12 kr.
Amagerhylder fra G Kr
Bluinsterstativer fra 2 Kr.
Skerækker 30 Øre.
buk. Benyt Lejligheden til at
sikre Dem en Julegave.
Endnu haves nogle billige Rammelister.

Vi venter Ladning med

store harpede Dysart-Kul
som er gode Dampkul og gode i Blanding med Koks til Kaminbrug. — Bestillinger til Ekspedition fra lossende Skib udbedes.

Nordlandets Handelshus.

Nye Byggryn til Slagtningen.

dtormvoh.
eller Koner kan fan Beskæftigelse
hos Carl Andersen. Tein.

Nye homice-Appelsiner

Xlever, *ces= og *efre,
Sule .morter, Solocerter, 91rensterter, 2)iRRer
til Foraarslevering 1921.

Nordlandets Handelshus.

Prima Elsvick Smedekul.

Inkassation, Dokumentskrivning m. ni,
Træffes I

gtorblitOet knutbeiMjilL

.511Ie ålagd

Klipfisk
J. B. Larsen.

Peter Hansen,
.Solbakke", Rø.

El lille brug! Orgel,
,Haslev", er fif Salg.

Kofoed, Murergaard.

Nordlandets Handelshus.
qw,

BON AMI

Faas hos alle Handlende.

Vaceline

m.

TIL

Korsetter.
Trikotage.

og Cold creme

i Æsker og Tuber.
tg'.

al.

£s:L4 .31241,

Prima

Xlipfisk
billigst hos

«Hinge ilolontal ,
& $roDurgorretiting.

Alt I prima Varer til smart Priser.

Køb Stoffer
og lad dem sy paa min Systue.
Det betaler sig i Længden.

Spillekort.
\*Whist

og L'hombre

anbefales til billige Priser.

J.

B. Larsen.

ogsaa med Harplx, fans hos

3. S. 2arest.

Soda,
Blegsoda,
Ludpulver,
Blegvand
anbefales fra

%Muge notottint= og
u1ftf

Ny Sending af

Fra Kontrolkontoret ventes hertil i December, Januar og
Februar ny Laplata Majs. Prisen bliver mellem 35 og 40 Kr.
Tønden. Vi venter ogsaa at faa

stor nordamerikansk Mais
i Løbet af Foraaret, men denne bliver dyrere.
Vi vil gerne have mange Bestillinger paa Majs.

Darup Staldbøre
sælges

Nordlandets Handelshus.
Nye Sendinger af

Nordlandets Handelshus.

Prima Antracite Ntiddekul,
do. Bechton Gascokes,
meget kraftigt Brændsel — sælges billigst muligt i

Yfulda

Vil D e"w avertere

Allinge.

Bomuldstøj, Sirts, Flonel, Dowlas,
Lærred, Haandkirededrejl, Duge

Ny. Laplata Mais.

En Del HATTE udsælges til halv
Pris, Lyseduge Ira 3,50.
Uldgarn 'WC'S i alle Farver.

J. B. Larsen.

anbefales som Middel rund rode og
revnede Hænder.

alholdes paa „Hammershus" Fredag den 12. og Lørdag den 13., Kl. 7,
Første Aften taler Pastor Inger s I e v fra Amerika (nu Jerusaleniskirken,
København) over Emnet; Amerikas Aandsliv og Kultur.
Lørdag Aften Foredrag med Lysbilleder al Pastor Ørsines.
Gaver til Bortsalget modtages med Tak al Karetmager Christiansen,
Telefon Allinge 143, Aflæg Bortsalget el Besøg. Adgang hver Aften 25
Øre. Der sælges mange smukke Ting.

D. g3. 2etzun.

Rom og Cognac

J. B. Larsen.

Bortsalg

has hos

altid fri Ira Varer til billigste Priser
hos

pænt Udvalg

paa Puggegaard i Rø.

og hvid Pudsepomade i Æsker.

X.8.6 Vin,

pomet

grjole- og 2lusestoffer

Jagten altyses

Boreholms Marprimidriks
VEGETABIL
er anerkendt som den bedste.

anbefaler alt i snav& tegnede solo
paabegyndle Broderier, en Mængde
Ting til man Priser, passende til
Julegaver, i saavet Fill, Klæde som
Lærredsling.
Paategning paa Kjoler og
Stoller udføres.

Kaalierlilslre og Dragler
i glat og mønstret Uld og Silkeplyseh, Astrakan og Dyffel,

Ildtændere,

i Sække a 40 og 50 kilo sælges til laveste Pris.

.!
`timor !Pudsecreme

g

,
Vindruer,

C=== lirvslalmlio Nr

3I'vedefilid og Augfilid

MARGARINE

All» Mode- o
Oroderilorreloiog

Mime Ml./L(311W:: og
Vroburtfvrretilitig.

Telefon 73.

Klemensker.

.•••■■•.

Prima Varer. — Billige Priser.

Arnicin-Glycerin

2Oaldemar 3orgensen.

Ekstra grove nylavede

Eo slor 12sliedervogo,
Bæreevne 3000 Pd., samt en stor
Kælkeslæde er til Salg hos

cioderkager

Nordlandets Handelshus.

Nyhjemkonme fine Varer.
altid billig.

prima

Coldings Foderblanding 46 pCt. Frisklavet Soyaskraa.
Svineskraa og ny god Majs sælges i

Hasle Onsdag Formd.

Letnnitet Kuptink

med gode Varer til billige Priser.

Fløjl og Silketøj,

Vær saa god at gøre Bestilling i

3. 18. Carten.
St, llortegaegade 17.

anbefales til Vintersæsonen

Tærnede og glatte Sloffer.

ere hjemkomne.

Overretssagfører

Knaek?raais.
Havre.

Om 8 —14 Dage faar vi atter et Parti af de sædvanlige Sorgers, Cheviot og Klæde,

Nye Figen

2ojesen 5Cofoed,Reinne

Rugklid.
Coldings Foderblanding.
Soyaskraa,
Glutenfoder.
Urmager Rich. Nielsen.
Klemensker.
Majs,
Majsskraa,

ved Havnen
ALLINGE

Vi beder om Bestillinger paa

Hvedeklid,

SaionuM, 13uruhoIrneruhr, Vækkeur,
Lommentir eller Uhrkreder, Uhrarnrbaand, Brosche eller lignende, faer
De det altid billigst med yderst kulant Garanti hos

Waldemar Jergellsen
Nordlandets Handelsbus. Mmulilkluv.Forrell il o

Faas i Pakker a 2 Kr,

J. B. Larsen.
2 Piger

Regulatoruhr,

Nye stor; Malaga-Rosiner.
Mindre californiske Rosiner,
Alle Slags Krydderier.
Ny Host, kraftige Kvaliteter sælges.

Carl Andersen, Tein.
Teet Vinduerne med

Mangler De et

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

1
,.11
1 rx

Z-~ozwiritir st.

M
M

Nordlandets Handelshus.

Vi har et stort Udvalg af

Ordet er frit !
Vi ger vore mange Lasere i By og
aa Land opmærksom paa, at enhver kan
Pas 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
Ligeledes modtager
Navn og Ad r
Redaktionen gerne Meddelelser om saadanne Ting og Forhold, som egner sig
til Behandling i Bladets Spalter.
Dette gælder bude Byen og Landet,
og det er en Selvfølge, at Redaktionen
altid vil iagttage den strangeste Diskretion med Hensyn til sine Kilder.

Fineste dansk Fabrikat
i Stsitg Pakker,

8fitereriet
og

anbefales.
1 elelou n. 13.

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

Nordlandets Handelshus.

Skal De have nøgle stærke og gode,
Beklædningsgenstande. enten færdig=
syet eller i Metermaal, saa er det bedste og billigste Sted og største Udvalg
hos

jensHansen
Allinge.

Borginesterkontoret 2-4 Ehm.
12 1.4; 2 #i
do.
lirrunirlitektoren
Sparekassen.
10-12, 2Stempelfilial t
Dampskibsexpedtlioneri, :tåben ved Skibenes Ankomst ug Afgang Tirsdag
og Fredag Efterm., Mandag og
Torsdag 1-orm.

Sparekassen 10-

Distriktslægen 8-9 og 2--3.
1-inkebogsamlingen pas Raadlitiset.
Udlaan Fredag 7—s, (i Vinterhalvsaret
tillige Tirsdag 3-3,30).
Ilolen
Dpelpekassen# Forord.. Bagene
l kontortid liver
Kasserer fl. P. Kob i
fo r G ods 8-12, 2-7
e r u n e s t. e r a a b
—
K æ mn e r k o n or e t lo — I I
Laane- «e Diskontobanken 2 - 4 Finn.
Postkontoret: Søgnedage 9--12 og 2- 6
Sondag 9-1.1.
Sognepræsten Tirsdag og Fredag e 7.
Skandinavien-Amerikalinien
Agent Otto Gornitika.
Statsanstalten før 1.nshirsikring ved Chr,
Olsen, Messen. Kontortid 1--4 Em
Telegrafstationen 8 Morgen til 9 Aften.
Søndag 9-10.
Toldkamret 8-12 Form., 2 - 5 Etterm.

Rønne-Allinge Jernbanes

Køreplan.

- Nyker
- Klemensker
- Rø
- Tein
Allinge
• Sandvig

808 623
828 6 3.
8.18 71171
906 721
919 734
925 7 71 r)

Sand VIL-Ratane
125

Smørekander, Remmefedt, Harpiks, Remsamlere
bedst og billigst hos

Allinge Kolonial- og Produktforretning.

r liornholffis Spare- & lailookuses
____-_=.--

t

ng i Alling
Allge G
eAfdeling
G
Kontortid : 10-12 og 2--4.

Modlager Indskud paa. alun Sparekassevilkilar III en Rente
af 4 pe.t. p. a., pas Folio til 2 pCt, p a.

alihelales ira

Allinge

Kolonial Se Produktforretning

li['or bekom-

er atter hjemkommet

Clieiliol
og sælges sno længe
2o Kr. ni.

Lager haves til den gamle Pris

Nssmilandets handelshus.

Nordlandets Handelshus.

øh Deres Klædevarer

- Klemensker
Nytter
- Rønne

gelske og danske Stoffer til rimelige:Priser.
Vi kan levere Dem en ægteb
Cheviotshabit skræddersyet efter Maal for kun 140
Kr. — Hahiter leveres syet paa faa Dage.

ral» Nordlandets Handelshus.

1511rn\

"Nit%

Alle Slags

Værktøl
til billigste Priser.

?Muge Sloionial & 4;robuttforretuing

810

136
149
207

821
834
832

230
245
110

9F1

915
95
-43

Søn- og Helligdage.
Røn ne—Mund vig

845 1235
Fra Rønne
903
1253
- Nyker
109
Klemensker 919
935 125
Rø
139
949
Tein
959
149
Allinge
Sandvig 1005 155

750
8170
822
839
854
91)4
910

Sandvig;—Rense

Fra Sandvig
Allinge
Tein

Re

035 6—
043 6(58
052 647
107 632

Klemensker
Nyker
Rønne

125 657) 1025
136 75-T 1036
155 720 1055

935
943

952

101
7

Udebliver Bladet

Ima Kul og Kokes

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

Glas, Porcelæn og hele KOkkelludstyr

Søgnedage.

Re

Ekstra primo

Damelinned.

fra 1,50 pr. Par.

og Redskaber anbefales.

Rønne-srestdvlie
745 600
Fra Rønne

Fra Sandvig
- Allinge
Tem

Maskinolie,
Motorolie,
Dampcylinderolie,
Drivremme, alle Demeastoner

Damestrømper

hos os. Vi har det største Lager af en-

Fredag tra

Til
Flyttedagen

som vi sælger til meget rimelige Priser.
Fin marineblaa Alpacc a
Ekstrafin Kjoleserg es iflere
fra
Far
ver 8.50.
Sort Kjoletøj fra 3,50, - Alt i

Wasliinsnedkeriet

.e. [rifl!, 27emenslier.

Vi har det største Lager
af færdige Klædninger'

Kioletøler,

beder vi Lres:erne henvende sig paa
Postkontoret, og Fejlen vil hurtigt
blive rettet. 1 niodsst Fald man De
henvende Dern lit Bladets 1:onleir,
i,g vi skal 11:1 sørge kir, al De lagr

det tilsendt.
~1~1111111~0~~
øger De en Pige, en Karl ,
geder en Dreng, eller (tang«

ler De en Svend eller Leer.
ling en Fodermester eller anden Medhjælp, bør 1.?e snarest avertere i Nord-Bornholms Ugeblad
der hver Fredag bringes direkte ind
c. 1700 Hjem og beses af sno godt
som hvert eneste Tyende. En An•
nonce her i Bladet vil derfor saa
godt som altid bringe et tilfredsstillende Resol tnt

Xvorfor
koSer alle
Yolk
deres Yrakker
bios os?
.7ordi vi ;Kar de
6edste Varer,
det største Lager
og de Billigste friser

NordlaNdgis
lloodelshos.

