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„Nord-Bornholms Ugeblad" 
trekkes 1 el Antal af mindst tdOti Exempi. 

eg forsendes gennem Postvæsenet eller i.ed 
vore lind i 	SInchig, Olsker, hn - 
sker, 1(5 .4,  nien.eualicr 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
har den sMrsie Udbredelse i Nordre timid 
bliver læsti ethvert Item og  egner sig  der-
or bedst 1i1 Avertering. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
optager gerne Bektneagenslser qf enhver Arl 
eaasom Køb, Salg, Foreningsmeddelelser, 
Eller- øller Af lysninger, Auktioner etc. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
udgaar hver Fredag-, kan bestilles paa alle 
Postkontorer saml paa bladets Kontor og 
hoster  I Kr. halvaarlig. 

Septem6er.: 
—.- 

Jeg  ved en Skov, jeg ved en Sti, 
hvor Aaen rinder tæt forbi. 
Jeg kender Skoven ud og ind, 
thi den har fanget helt mit Sind, 
— men mest dog i September. 

Jeg kender den i Vinterdragt, 
og jeg har nydt dens roraarspragt, 

Regn og Rusk, ved Kvæld og Gry 
den er saa kendt, og altid ny 
og skønnest i September. 

Der blinker Dug som Diamant 
paa bløde Straa langs Sliens Kant, 
og Lyngens brune Hverdagshat 
med Blomster smaa er tæt besat 
til Ære for September. 

Da pranger Rønnens Purpurdusk, 
og Brombær

' 
 Hyld og Hasselbusk 

med Løvets fine Farvespil.  
— Nej, skønnere er Intet til, 
end Skoven I September. 

Og Ræven slikker sine Børn 
bag Gyldenris og Hybentjørn, 
Men Haren springer skræmt afsted, 
thi den er dømt til Fredløshed 
i farveskøn September. 

Skønt Barndomstid er længst forbi, 
jeg saa ej Skov, jeg fandt ej Stl, 
hvor der var mere svalt at gaa 
og mere smukt at undres paa 
end hist I lys September. 

A. J. Gejlager. 

2v1sfianer. 
—0— 

Af Konsulent N. M. R. Stenbæk, 
Tommerup. 

I vor Husdyravl gælder det i Al-
mindelighed, al Handyret har Ho-
vedindllydelsen paa Afkommet. 

Dette er et Forhold man i Almin-
delighed skænker for lidt Opmærk-
somhed i vor Hønseavl. Man lader 
al Kyllingellokken nogle lianer gas 
til at være næste Aars Avlshaner, 
gasende ud fra, at man blot skal 
have sine Høns befrugtede. 	Man 
sælger eller slagler af de tidligst 
tillagte Hanekyllinger, da disse har 
den største Værdi, for saa ud af de 
sidst tillagte at lade Haner gas til 
Avl. 

Heri ger man en meget stor Fejl, 
Sildig tillagte Kyllinger vil aldrig 
kunne opnaa at faa den kraftige 
Konstitution, som de tidlig tillagte. 
Først og fremmest bør man lade de 
tidligst tillagte Hanekyllinger leve, 
for deraf at udtage sine Avlshaner,  

disse vil altid blive de stærkeste og 
sundeste og Kyllingerne efter dem 
vil derfor blive stærke og sunde. 

Del er en Regel, leen bor følge, 
enten man driver Raceavl eller har 
Besætning af blandet Race. 

Man kan kalde delle de ydre 
Egenskaber, men saa har man de 
indre, der ikke mindre rune lages I 
Betragtning, nemlig den ifølge Af-
stamningen liggende Ydeevne. 

Man ved, at der i en og samme 
Hønsebesætning kan være Dyr med 
en rig Æglægning og andre, der er 
meget daarlIge, dette Forhold her 
vist sig i sart godt som alle Avls-
centre, naar man begynder Kontrol-
len over Hønsenes Æglægning, men 
som ophæves ved kun at lage Til-
læget efter de bedste Dyr, og efter 
Generationers Forløb er Gennem-
snitstegltegniugen hævet i kendelig 
Grad, 

Der vil nu til Efternarel være 
mange udmærkede Hanekyllinger i 
vore Avlscentre, som kunde fordeles 
omkring i Landet. Hanekyllinger, 
der er Afkom al de Herrer, der har 
lagt mange Æg, en Afstamning, der 
endog kan gaa tilbage f flere Led, 
saavel paa Fædrene som paa Mød-
rene Side. 

Det maa paa det stærkeste anbe-
fales, at man skaffer sig Avlshaner 
fra saadanne Steder, selv om man 
ikke driver ren Raceavl, bør man 
gøre det. Sætter man f. Eks. en 
brun Italienerhane ind i en Besæt-
ning af blande! Race, da skal den 
nok øve sin gode Virkning. Samti-
dig faar man det .nye Blod" Ind, 
som nu vel alle ved er nødvendigt, 
og som skal hi for at give Forøget 
Livskraft og Sundhed, 

løvrigt kan her bemærkes angea-
ende nyt Blod, at det, der er det 
farligste i Familieavl er, naar den 
gear I nedadstigende Linie, Børn, 
Børnebørn osv., mens Faren ikke 
er saa stor i Sidelinier, Søskende, 
Søskendebørn osv. 

Delte gør, at for saa vidt man 
ikke driver Stammeavl, men tager 
sine Rugeæg af hele Flokken ifleeng, 
da bør man lægge nye Haner til 
hvert Aer, hvorved Avlen kommer 
til af gaa i Sidelinier, og der vil da 
uden Skade godt kunne gaa nogle 
Generationer hen mellem hver Blod-
fornyelse. 

Man bør fodre sine Kyllinger saa 
stærkt som muligt, saa de kan være 
i en hurtig Vækst, bl. a. huske pas 
al tilsætte olieholdigt Foder som 
Soyaskraa eller Solsik. Delte giver 
Glans i Fjerdragten. For al styrke 
og fremme Benbygningen og Fjer-
sætningen glemmer man ikke Kalk-
stoller (Strandskaller), og endelig 
Grønt, saa meget de vil æde. En 
hurtig vokset og veludviklet Kyllinge-
flok er en et Hovedbetingelserne for, 
at man kan fna en god Hønseflok 
og livskraftige gode Avlshaner. 

Hammershus. 
Den 8. og 9. Novbr. 1659. 

—0— 
At Redaktør Hans Henrik-

s en s sidste Digtsamling „Folkets 
Mænd". 

Der steg en Ørn over Hammershus, 
hvor Blæst over Tinderne byen ; 
den saa over Murkrans 

og Mentellaarn 
og vidt over Aasenes Sten, 
December spændte sin hvidt Gjord 
sne tæt om den takkede Ø. 
Men hvor var den skinnende 

røde Dug, 
der Hemmed i Veer og i Vinterknug 
og saa mod den sprøjtende Sø? 

Der 'Isted Skygger af gult og blaat 
one Lande fra Geard til Hus : 
der red en Rytter i Køllert og Brog 
langs Lyngens skridende Grus. 
En Rytter med Kno mod den 

brede Lænd 
og Knæ mod Kleppertens Bov. 
Hans haarde øjne tog Kending rundt 
Nu blev Forhaling ej rner forundt 
og Krig fritter ej om Forlov. 

Der spejded to øjne fra Egekrat, 
en Karl nied Krudt i sit Blod! 
en Brand af de rette, en Vovehals, 
stopfuld af Ham-Ilingers Mod 
Hvem traver derhenne langs 

Klint og Kløft -
Jeg skulde vel kende den Svend. 
Jovist er det linesi, den Djævelshundl 
Men bi kun, nu er del Sted og Stund, 
saa sandt vl endnu er Mænd. 

Jens Kofod laded sin Flintemusket, 
og strammed Spore om Hæl. 
Til Hest I en Fart : Du Rytter der, 
del gælder din arme Sjæl I 
„Her hid, Godliolketis, 

slut Trop med mig 
giv Slidet deri Hin i Vold. 
Men Dagen er knap og gear 

rask pan Hæld, 
nu lort ad Rønne, og inden Kvæld 
saa fanger vi PrinIzenskjold". 

Den Øverste sad ved breden Bord 
i Pande og Hit sari hed ; 
den brave Borgmesters Saltruadstad 
han gjorde fuldgod Besked. 
Da hørtes der Bulder i Forsluerum 
og Jernhæles Stamp mod Sten. 
Der braged en Dør for Vindens Sug, 
Jens Kofod stod i det 'salme Slug 
med Mænd paa skrævende Ben. 

.Singol, Hr. Oberst! Desværre man 
vi volde jer lidt Besvær 
.For tusind Djævle, 

lige Blod, 
hvad vover I KaGilead  Isi he

l lige 
 

„Vi kommer at kræve 
Jer Regnskab tor, 

hvad I har mod vort Land forbrudt. 
I sendte vor Ungdom til 

Fremmedland 
og trued os andre med Helvedbrand, 
nu er jer Regering slut 

Brat tog den Oberst til sin Pistol -
han kunde al Umag gondl 
en halv Snes Næver greb Skiven fat 
og standsed den Krigsmands Fart. 
I Raadhuskielderen er frit Logi I -
da rømmede Printzenskjold. 
Rask tog en Domænet Sigte og skød. 

Paa Storegade Ina Obersten død, 
og kvit var Lønning og Sold. 

De Klokker raahte fra Sogn til Sogn 
det Bud som en buldrende Brand, 
fra Dueodde til Tein og Rø, 
fra Rønne til Listed Strand. 
Hver Mand al Gaarde og Le 

Pen Skaft 
og Muskedonneren fat ! 
Befrielsens Jubel hvert Hjerte tog, 
og Bønder og Bomænd I Skarer drog 
mod Nord I den mørke Nat. 

End drev der Skygger al bleal 
og gult 

langs Klatter og Hamres Fald. 
Nu reabtes Allarm mod Port og Mur, 
og Ekko gav grovmælt Gjald; 
Her frem, I Knægte, Jer Høvding 

faldt, 
her slam vi, en talløs Hær! 
Nu mader Bornhohneren selv 

sit Land 
vi slænger jer ud I den sorte Strand 
om ej I strækker Gevær. 

Der steg en ørn over Hammershus: 
den ses, hvad deri saa tilforn, 
for Dannebrog slog sin 

flammende Fold 
om Murkrans og Mantellearn. 
Og end forkynder det Sejersflag, 
som Tegn over Tidernes Grav, 
et Daadens Sagn, der skal aldrig dø, 
!hi Dansk er endnu den takkede Ø, 
der gror af det sprøjtende Hav, 

Saa .Fodtur 
gennem 8uropa. 

Sems fortoner om sine 
Dagbogsoptegnelser og Minder. 

(Kun for Nordbornholms Ugeblad) 

Saa forlod vi del dejlige Genf 
og den klare Genlersø, hvor smaa 
Baade med store Latinersejl stryger 

hen over Vandfladen og Passager-

dampere sender lykke Røgsøjler op 
f den disede, lummervarme Luft -

tog Afsked med vort Værtshus blan-

dede Publikum af Tyskere, Fransk-

mænd og Italienere. med Værten, 

der talte alle Sprog med beundrings-

værdig Færdighed — og gik Syd 
paa gennem Dalene mod de blaa 
Bjerge og den tindrende hvide Sne. 

— Vejen gear mellem Villaer og 
Villahaver. 

De sveitsiske Villaer er livlige i 
Stilen og bærer ikke Ensartethedens 

Præg, De ligner smaa Paladser i 
hvidt og gult og bleal, med Altaner, 
Verandaer og store Tage. Vinran-
ker slynger sig ud og ind, og Kla-
serne hænger tunge i Vindusfordyb-
ningerne, Haverne bugner al Frugt 
og sjældne Vækster. 

En prustende, stønnende og hy-
lende Dampsporvogn følger os -
kravlende op ad Bakkerne ved Tand-
hjuls Hjælp, snoende sig gennem 

Dalene ved Siden at en brusende 

Elv. 

Hvor Dalene udvider sig, giver 
de Plads for smaa Byer og frodige 

Marker (Bonneville), snævrer de sig 
ind, afløses Frugttræer af Birke og 
Naalelræer. Vi lænker ; endelig, nu 
gear del opad mod det forjættede 

Maal, men Bjergene glider aller til- 

bage, nye Dale, nye Naturskentierle 
nahner sig. 

Vi følger Arvefloden, der smut 
flyder stille gennem side Sumpe, 

snart bruser hvidgul mellem Klippe-
stykker. 

Deri 30, Juli var det Søndag. -
Dalen snævrede sig ind med køje, 
Bæster] lodrette Bjergsider. Vi tan 
i Græsset og spiste vor Mad i Skyg-

gen al nogle Træer. Ved Siden af 
havde vi et Kurhotel og Have. — 
Paa et Skilt stod paa fransk : „Op-
gang til Hulerne," 

VI fulgte med øjet en Sti, der 
førte op ad det næsten lodrette Fjeld. 
Pas en senat Afsats mente vi at se 
bidgangene. Det mealte være nogle 
af disse historiske Huler, hvor For-
tidens Mennesker boede og oprid-
sede deres primitive Tegninger. De 
manne være el Besøg værd. 

Og medens Nielsen tog sig en 

Lur, begyndte jeg al kravle op art 

en Sti, der ogaaa syntes at føre 
derop, da jeg var for beskeden til 

at gen gennem Hotelhaven, hvorfra 
den rigtige Vej forte. 

Kommen næsten op til Afsatsen, 
opdagede jeg, at et Skred havde 
borttaget Forbindelsen, og at jeg 
havde vovet mig for langl frem. — 

Solen stod bagende lige paa, Benene 

dirrede af Nerveanspændelse og store 
Sveddraaber dryppede ustandseligt 

ned paa de Klipper, hvotil jeg klam-

rede mig. Det var frygtelige øje-

blikke. Kun en Afsats paa faa Tom-
mers Bredde førte til Maalet, men 
intet at bolde sig til, og Tilbage-

turen syntes lige saa umulig. — -

Ingen svarede paa mine Rsab om 

Hjælp. Forsigtigt arbejdede jeg mig 

tilbage til en Tregruppe, da hele 

Underlaget løsnede sig. Jeg gjorde 

et Spring og naaede at faa Tag i en 
Gren, der svajede mig ned over 
Afgrunden, men heldigvis holdt. -

Dybt under mig hørte jeg Klippe-

stykkernes raslende Fald. Selv havde 

jeg den vanskelige Opgave al entre 

op ad den svajende Cuen, hk Fod-

fæste og arbejdede mig nu Ira Tra 

ul Træ til jeg naaede en Skraaning, 

ad hvilken jeg forholdsvis helskindet 

naaede Dalbunden. Dernede las 

Nielsen og sov blideligt uden Anelse 

om indt livsfarlige Eventyr, og jeg 
ærgrede mig i mit stille Slud over, 
at jeg havde spildt mine Kræfter 

pas unyttig Maade. 

Vi gear videre og møder de første 
rigtige Alpejægere med deres inter-

essante Udrustning. San trækker 

mørkeblaa Skyer ned over Bjergenes 
stejle Afsats og vi oplever et Tor-

denvejr, saa voldsomt og uhygge-
ligt, som det kun udvikler sig i 

Bjergegne. Det blev mørkt, som 
i en Gryde, nalr Laaget sættes pas, 
kun de brede zigzagformede Lyn 
lyste uhyggeligt op, efterfulgt al 
øredøvende Brag og Tordenens Rul- 
len langs Dalens Klippevægge. Vi 
søgte Tilflugt under nogle Brædder, 
rjF r stod til Tørring foran en Hus-
gavl (Beboerne turde ikke lukke op), 

de skærmede 05 mod Haglene, der 
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75 Stk. Frakker, Ulster og Spa-

seredragter udsælges til ca. halv Pris. 

Meget svære marine og kulørte Ulsters, 
har kostet fra 70-125 Kr,, sælges for 35-54-58-60 Kr. 

Sorte prima Kleedesfrakker med For 
har kostet fra 150-225 Kr., sælges for 85-90-105 Kr. 

Sorte og marine Spaseredragter, 
syet af prima Serges og med prima For, har kostet 
fra 105-250 Kr., sælges for 75-90-100-115 Kr. 

Til Konfirmander! 
Ternede og ensfarvede kulørte Frakker, 

sælges for 19,85 - 28 - 30 - 35 Kr. 

Marine 16 til 28 Kr.  rine togkulørte Spaseredragter, sælges for  

Et Parti Regnfrakker, marine, sorte og 
kulørte, alle Størrelser, har kostet 62 Kr., sælges for 
39 til 42 Kr. - Et mindre Parti af samme gode Kval., 
lidt falmet i Vinduerne, sælges for 24 - 25 - 30 Kr. 

Magasin du Nord, 
ved Victor Planck. Allinge. 

saa stele som Hasselnødder, piskede 
ned. Men I Løbet ar en halv Time 
var det værste overereaet, og de 
mørkegraa, hvide og violette Rester 

af Skyerne hang som sønderrevne 
Slør om den ',vente Kant at de lod-

rille Fjeldsider. 
Henad Aften nattede vi Cluses, 

en lille By dybt Inde I Savoyens 

Bjerge. Man lejrede just en eller 
anden Nationalfest der ; paa Torvet 
stod Frihedsgudinden pyntel med 
Blomster og Guirlander og el R. F. 
(Republique Francaise) i en lysende 

Straaleglorie af kulørte Glødelys om 
krIng det smukke Hoved. Der var 

rejst Telte og Boder, Kraftprøver  og 
Skydebaner — Garnisonens Musik-

korps spiller og Officersaspiranter 
marscherer gennem Gaderne med 

Blæseinstrumenterne fulde at flag-
rende Bund I Nationens Farver. 

Der er Telte, hvor Ungdommen 

gear til Dans, og Smaapiger gear 

omkring med Fløjlspuder, fulde at 

slraalende Baltegn, medens Items-

seller drejer rundt til skrigende Li re-

kassemelodier, 

Op over det lystige Sceneri hæ-
ver de alvorlige bias Bjerge sig I 

gigantiske Former, og sønderrevne 

Tordenskyer hænger som Flor om 

Toppen og skinner røde, gule og 
blaa i den nedgaaende Sols Slrea- 
ler. 	— - 

Ved St. Gervais, en lille Turistby, 
der ligger højt oppe pas en Bjerg-

ekraaning, møder vi næste Dags 
Formiddag en Hyrde, der paa Ryg-
gen bærer en Kurv fuld af de dej-

ligste Alpeblomster, som han skal 
hen og sælge paa Hotellerne. Vi 
beundrer særlig de røde Alperoser 

og de sarte Edelveie, i hvis Blom-

sterkalke Dugdraaber funkler, saa 

de ligner Isblomster. Han vilde for-
ære os nogle, men vi sagde, al vi 

vilde plukke dem selv. — Saa lo 

han og pegede op pas den øverste 
Bjergrand, hvor Sneen blinkede, -

der vokser de. 
Vejen er nu kun en Sti, og vi 

arbejder os stadig opefter langs en 

skummende Bæk, der i kaade Spjæt 

hopper nedad Klipperne. Saa pas-
serer vi de sidste Graner, der duk-

ker sig i Kløften, og naar op til de 
grønne Bjergsider, til Sæteren (der 

Alm), hvor Køer, Faer og Geder 
løber fril omkring med Klokker om 

Halsen. Disse Klokker, af hvilke 
Køernes er temmelig store, kimer 

i alle Tonarter og er den eneste 

Lyd vi hører heroppe paa Ødemer-
kerne. — Inde i Læ af gigantiske 

Klippeblokke ligger Sælei hyller op-

ført af utilhuggede Sten og Gran-

stammer, og paa de flade Tage er 

lagt store Sien, der skal beskytte 
dem mod Hvirvelvindene. Folkene 

har travlt med at rengøre Mælke-
karrene og passe Ungkvæget. 

Heroppe -L ca. 10,000 Fod over 

Havets Overflade — er del straa-

lende Solskin og nogenlunde varmt. 

Foran os ligger Montblancs evige 

Snemasser, til højre ligger Glelscher-

dalen ved Chamonix og bag os 
ligger Dalstrækninger, der begræn-

ses af andre Alpetoppe, der glitrer 
I Sollys. — Hist og her i Dalene 

svømmer smaa Valdyner, det er Sky-
er, der tager sig saa mærkeligt ud 
heroppe fra. 

Nu er Stien ogsaa forsvunden, 
men Retningen angives ved Varper 
og Pæle, der er nedrammede paa 

Høfderne, Her er sag øde og stille. 
Hytterne er borte, Kvæget og Klok-

kernes Klang. Intet levende Væsen 

er at se. De sidste Turister med 
Fører og Mulæsler var tor længe 
siden forsvundne paa Vej nedefter. 
VI gear, eller rettere kravler, stadig 

videre op mod den evige Sne, og 

pas Vejen plukker vi Alperoser og 
Violer, smaa Blaaklokker, Krokus og 

andre mærkelige Smaablornster, der 
gemmer sig bag Stenene. Vor Rejse-

haandbog benyttes som Blomster-
presse. 

Vi kommer over vældige smeltende 
Snemasser, der maaske er en eller 
anden Flods Udspring; de er haarde 
og laste at træde pas, næsten som 

Is, og dækker maaske en dyb Al-

grund. Med Stokkene prøver vi 

Fastheden og marscherer dristigt 
over og videre frem, stolende paa 
vor gode Lykke. 

Men lidt efter Ildl indhylles vi af 

Skyer, tunge, kolde og klamme 
Taagemasser, og del begynder al 

blæse isnende holdt. VI fremskyn• 
der vor Gang, men Vejviserpteiene 

er ikke mere al linde, 
Vi naar dog hen til en lille Sten-

hytte, men den her hverken Vindu 
eller Dør, kun aabne Glugger, hvor 

den klamme Vind trækker igennem. 
Sneen hvirvler lystigt udenfor, lier 

er koldl som var vi f Januar, Vin-
den isner os gennem Marv og Ben. 
At blive her en Nat i vort tynde 

Tøj, vilde være den sikre Død. - 
Vi stamper frem og tilbage for al 

holde Liv I de forfrosne Lemmer, 

og da Bygen stilner af, gear vi ud 

paa Rekognosering. 
Fra en Bjergtop ser vi et øjeblik 

Solen bryde igennem Skylaget og 

skinne I en Dal dybt nede, hvor 

en Flod har sit Udspring og ser ud 

til at løbe i vor Retning. 
Nogle smaa Brikker synes at være 

Huse. 

:Tungsind. 
—0 — 

Vennen min, aah Vennen min, -
tunge bitre Tanke, 
Sonuens Blomst er død i Aar, 
kan vi mon til næste Veer 
atter Blomster sanke, 

Vennen min, aah Vennen min, -
se hvor Løvet gløder. 
Høstens gyldne Dødsdomspragt 
over Træ og Busk faer Magt 
— ene Vildvin bløder, 

Vennen min, aah Vennen min -
hør mit Hjertes Klage : 
Trækfugl drog mod Syd i Nat, 
log min Glæde med sig brat, 
— Vemod blev tilbage. 

Vennen min, aah Vennen min, 
jeg blev født i Vaaren — . 
Sommersol ved saften Sø, 
Mark og Skov og nyslaael Hø, 
— dertil blev jeg baaren. 

Vennen min, aah Vennen min 
tungt III dig jeg kommer; 
du har Solskin dybt I Sind, 
Vaarens Rødme paa din Kind 
— giv mig Sjælens Sommer. 

P. S. Flagstart. 

.711 den unge 917Und, 
som søger sig en Hustru, 

—o— 

Ægt ikke den Kvinde, som Ikke 

kan le af sit fulde Hjerte. 	Men 

Gift dfg med den Kvinde, der for-
staar Spøg, der forstair at skatte 

godt Humør, og som ser lyst pen 

Livet. 
Ægt ikke den Kvinde, der dadler 

alt, og gør sig lystig over sine 
Veninder og Venner, samen de 

fjerner sig, men 
Gift dig med den Kvinde, som har 

et venligt Ord til Forsvar for Folk, 

som man river ned pas I hendes 
Nærværelse. 

Ægt Ikke den Kvinde, som, hvis 

du aflægger Besøg, lader dig vente 
en halv Time for at kunne præ-

sentere sig udadelig; men 
Gift dig med hende, som sans facon 

kommer indt sin Hjemmedragt; 
thi det er en praktisk Pige, som 
der ingen ,Kruseduller" er ved. 

Ægt ikke den Pige, der er en Slave 

af Modens Lune, men 
Gift dig med hende, der gear med 

hvad der klæder hende. 

Gift dig med den Pige, der at sine 

Brødre faer Øgenavne, og er god 

Kammerat med dem. 
For d en Pige bliver en god Hustru! 

H. B. 

Fra Uge til Uge 
—0— 

I Dag er del .de Blindes Dag' 

og Smaapiger Landet over vil gas 
rundt og sælge et lille Mærke til 

Fordel for „Dansk Bendesamtund". 

Vi beder vore Læsere købe disse 

Mærker, saa der kan komme rigtig 
mange 10-øre in 	det kniber nem- 

lig med Mads, ikke ilær alle kan 
blive optaget i de Institutioner, hvor 

de trods Blindheden kan opdrages 
til nytlige Verdensborgere og under 
Arbejdets Velsignelse glemme del 
Mørke, der spreder Tungsind over 
dem. Hør, hvad en Blind fortæller ;  

— Prøv engang al lukke øjnene. 

Knib dem rigtig fast Ill. Og prøv 
sne pert at forestille Dem, at De al-

drig, aldrig mere kan lukke disse 
øjne op igen! Rejs Dem saa Ira 

Stolen, De sidder pen, og forsøg et 

gas igennem Deres Stue, denne Stue, 
som De kender ud og ind, har fær-

dedes i, gennem mange Aar maaske. 

Og De vil føle Dem hjælpeles som 

el Barn, sinde pas Møbler, Vægge, 
Døre, — mange Minutter vil del ikke 

vare, før De atter lukker Deres Øjne 

op med el befriende Suk. Gud ske 
Lov, det var kun et lille Eksperi-

ment — el lille uhyggeligt Eksperi-
ment! 

De kunde ikke gas i den Stue, 
som De dog havde set ses mange 
Gange, neer De Ikke havde Deres 

Øjne til Hjælp! Hvor mærkeligt maa 
sne ikke Livet forme sig for den, 
der aldrig, praktisk talt aldrig har 

kunnet se deri Slue, hen hentes I, 
eller det mindste af den Verden, 

som omgiver ham. 

— Tænk over delte I Dag — de 

Blindes Dag! 

wrks~•~1~•~A*6 

Høstfest! 
SocialdemolirntisK 

Forening i Rutsker afholder 
Fest Søndag den 11. Septem-
ber Kl. 2 paa Hold Finneda-
len. 

PROGRAM. 
Kl. 2. Skiveskydning med gode 

Præmier. 
Kl. 4. Foredrag af Folketings- 

mand H. Rasmussen. 
Kl. 6. Koncert. 
Fra Kl. 7 i/1-1 Bal a 1,50 pr. Par. 

Feetkomiteen. 

Nye hollandske 

!Blomsterløg 
el e hjemkomne. 

Mallelyst, Allinge. 
M. Kr. Kofod .  

En ung Pige, 
som kan bo hjemme, karl laa Plads 
iste November hos 
Toldkontrollør Christensen. 

51ink »reng 
eller Pige antages i Lære pas gode 

Velur. 

Allinge Bogtrykkeri .  

Landvæsenselev. 
' Eli 15 Aars Dreng ønsker Plads 
som Landvæsenselev paa Vest- eller 
Nordlandet. 

Billet nukt. „Begynder" sendes 
snarest til Bladets Kontor. 

Til Syltningen 
anbefaler vi os med 

Topmelis, stødt Melis 
Vanille i store Stænger 

Syltepulver, 

Isly 4 Fersoners 311 
og en 6-7 Personers Bil 

udlejes billigt hos 

V. Sørensen. Borre. 
Telefon Sandvig 32. 

En opretstaaende 

Hestegang 
er til Salg hos 

Bager Henning Jørgensen, 
Allinge. 

Rø Sygekasse, 
Tirsdag den 6. September Kl. 

6 Elme erholdes en — eventuelt to 
Generallorsamlinger paa Brugs-

foreningens Sal med Dagsorden : 
Vedtægtsforandring og Invalide-

forsikring. 
Medlemmerne bedes møde talrigt. 

Bestyrelsen. 

Hønekyllinger 
og Faverolles Halter er til Salg hos 

Julius 
Olsker pr. Tein. 

En yngre Pige 
kan faa Plads til Isle November 

gen lijoilerganrd i Kulskare 

MONUMENTER. 
Stort Udvalg ni Monumenter i 

sorte, polerede og røde haves pari 
Lager. 

llorrelyingens GlranItvrerk. 
Tlf. Sandvig 32. 

Ordet er frit ! 
Vf gør vore mange Løsere i By og 

paa Lind opmørrksorn pas, at enhver kan 
las optaget Artikler og Indlag om Emner 
af almen Interesse i „Nord-Bornholms 
Ugeblad" 

Betingelsen er kun, et det skrevne er 
holdt i en sømmelig Form og indenfor 
rimelige °remser, samt at Indsendere-  til 
Underretning for Redaktionen 	opgiver 
Navn og Ad 	 Ligeledes modtager 
Redaktionen gerne Meddelelser om sole-
danne Ting og Forhold, som egner sig 
til Behandling i Fenders Spalter, 

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

Ejendom til Salg. 
Den tidligere Dr. Peters tilh., 

rende Ejendom i 
ved Siden at Mejeriet er meget 
billig til Salg ved Henven• 
drive til Sagfører Fr. PI h I. 

Prima Vognlvs 
Asps Cyklelys 
Prima Kronelys 

Prima Stearinlys 
billigste Priser 

J. B. Larsen. 

En Køkkenpige 
kan las Plads 1. September, - Hej 
Løn. 

Hotel Allinge. 

Nye 

Roeskeerere 
og nye Roeraspets haves pari La-
ger til billig Pris saml løse Roe-
raspe-Tromler. 

En brugt Mejemaskine saml to 
gamle Plove er meget billig til Salg. 

Smed L. Grønvali. 
Vedby. 

Telefon Klemens n 78. 

Al Jagt 
samt Brombærplukning er strengt 
forbudt. 

Aksel Falk, Frite Hansen, 
Band sled, 

En ung Pige 
kan laa en let Plads straks eller 

senere hos 

Politibetjent Mauritzen, 
Sandvig. 

Dansk Flormel 
a! højfise Kvalitet sælges nu for 28 
øre pr. Halvkilo. 

Ekstra Kvalitet amerillan•X 
Flormel ventes om las Dage, 
og Prisen paa dette bliver meget 
lavere end før. 

Nordlandets Handelshits. 

Salisylpulver m. m .  
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til sinaa 
vi anke- 
os 

Isenkram. 
Da vi 1..ar faaet nye Sendinger Isenkram hjem 

Priser og nedsat Priserne paa det gamle Lager, kan 
tale det ærede Publikum at købe deres Forbrug hos 

Chr. Olsen. 

   511 inge  	
Stribede prima Satin Bolster, garanteret fjertæt. 

Prisen ved Aarskiltet 4,85, nu 3,35. 
Solægte ensfarvede duntælle Satin Bolster I rødt og blaal. 

Priserne er nedsatte med ca. 35 pCt. 
Rød, fjertæt Nanking 2,85. Dun og Fjer I mange Kv. og Priser 

Allinge den 25, August 1921. 

E. Abrahamsen. 

Manufakturafdelingen 

smag Priser. 

anbefaler billigt Salg af Trikotage til Damer, Herrer og Børn. 
Uldne Børnestrømper, svære. Nr. 2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 

Uldne Damestrømper, danske 'og engelske, 275-300. 
Herresokker i Bomuld, Uld og Silke i meget stort Udvalg og til 

Pris pr. Par 150 200 230 260 275 300 320 

Længde 40 cm 53 cm 60 cm 85 cm 95 cm 

	

250 	285 Dame og Boineuldtrøjer Pris 	130 	150 	200 
Kamelulds Dameveste med og uden Ærmer. 
Herreveste, Ryg og Brystvarniere, Natsokker, Muffediser 

Sandvig i August 1921. 

Nordlandets Handelshus. 

bestaaende af Hvede, Ærter og Majs. 

Ben Majs, Knækmajs, Malsskraa 
sælges i 

Ægte 

Panser-Hvede 
I ste Aars Avl efter kontrollere: t 
sært er til Salg paa 

Lindesgaarn 

En flink Karl 
kan straks lal Plads paa 

Kjollergaard  i Rø. 

Overretssagfører 

2ojesen Nofoed, Rønne 
/41. /lortrnagatle 17. 

Inkassation, Dokumentskrivning ni m. 
Hasle Ons,!au 

Ii>»•••~1~~ • • 

Glliiigc Biograf,.  
Søndag d. .1 Sep emter Kl. 8 

Alaska, 
Stolt Folkeskuespd i 5 Akter. 

Billetpriserne nedsatte: 
Voksne I Kr., Bern 50 Ø. 

Skar iberegnet. 

•••••4141141111141111111.11: 

Ailete.nder. 
.e. Jill, .7flemensker. 

Telelov tr. 13. 

Prisen for 

Cement 
2 Kr, pr. Td, lavere 

Nordlandels llaodeishusr 
Stor amerikansk 

girafs 
25-47Cr.-iiK - 1071. 

Laplata Majs . til Hønsene. 

Ima Foderhvede. 

Ima toradet Byg. 

Blandsæd og havre. 

Nordlaudets liilorlelshils, 
• • 

Yrima ren Saasæd 
sælges og byttes 

med alle Sorter Korn — billigst. -
Ægte Tystofte Smaahvede 
Ægte Panser-hvede 

Ægte Petkus-Rug 

— alt l.-aars Avl efter 

kontrolleret Stamsæd. 

Nordladets 11N1110181111S 
MI11111111~1■■ 

Tagtjære, Tagpap 
Papsøm 

Altid plitna Varer. 	Prisen nedsat. 

?lainge P'o(oniat: og 
s43robilitforretnin4 . 

Elever modtages i 

Maverundervisning 
af Fru M. Westfahl og 

Greta Westfahl. 

2>iolinundervisning 
af Grela Weslfalil (om Vinteren i 
Allinge), 

lille 'Wiensk Larm 
Maizena 

i 1/, kg Pakker, 
betydelig nedsat Pris 

J. B. Larsen, 

Sorte blanke Regnfrakker 
er paa lager a 3 Kr. [._<>2 Alle Størrelser. 

Magasin du Nord, Allinge. 
ved Victor Planck. 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

Bestillinger paa bedste Sorter engelske 

/{arfelovnsful o‘l Eors 
modtages gerne. 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

.ffnton Sonnes 
maskinsnedkeri og 2yggeforretning, Milinge, 
anbefaler sig med alt til Faget henhørende, saavel Nybygnin-
ger som Reparationer. 

Fra Lager anbefales Lister, Gerigter, Fodbrædder, Tøj-
ruller, Brandstiger, Trappestiger — ligesom vort Ligkistema-
gasin bringes i velvillig Erindring. 

Nogle brugte Døre og Vinduer samt en Kakkelovn er 
billig til Salg. 

Skotøjspriserne 
ere nedsatte ganske betydeligt. 

C. Larsens 
Sfiotejsforreining. 

teessens sne- dalsalg 

Store Indkøb 
som sælges særlig billigt!! 

Superfor hollandsk Kartoffelmel -- bedste Sort 
a 25 Øre 1/:: Kg 

Dobbeltsigtet Sagomel, bedste Sort 
a 25 øre pr. 

Hvidt, skarpt Rismel — bedste Sort 
a 33 øre pr. 1/, Kg 

Extrafine, polerede Japan-Riis a 45 øre 1 /2 lig• 
Smaa klare Japan-Riis a 32 Øre do. 

Nordlandets Handelsbets. 

#,ØØ5N 
;;;;,_ Værktøj 

og Redskaber anbefales. 

Glas, Porceln og hele Kokkendstyr 
til billigste Priser. 

?Minør Slolouint Probuttiorretning 

16 Sække 18 P. Superfosfat, 
der er bleven lidt vaade paa den Pile Side, Melgas 

a 11 Kr. pr. Stk. 

Nordlandets Handelshus. 

Prima Svineskraa 

Grove danske Hvedeklid 
sælges for Kr, 13,20 pr. Sæk 	40 kg 

Grove danske Rugklid 
sælges for Kr. 12,00 pr. Sæk - 40 kg. 

Ny Sendinger af Foderblanding, Soyaskraa 
Texaskager, Kokuskager, 

Hørfrøkager, valset Blandsæd. 

Nordlandets Handelshus. 

4 

Alle Mennesker; 

Borholms Vegetå6iltlmargari~e, 
fremstilles, behandles og opbevares. vil ganske uvil-
kaarligt forlange dette højfine Produkt til sine Maal-

tider. - - Alle Forretninger i Allinge-Sandvig sælger 

Bornholms Vegetabil Margarine. 

Prima engelske Dampkul 
er paa Lager til billigste Dagspris. 

Allinge Kolonial & Produktforretning 

Et Parti Gødningskalk 
sælges billigt. 

%Hinge 	$robuftfurretning 

Prima dansk 

Klid-Melassefoder i Sække 
ventes om Ian Dage. Delle er el udmærket Foderstof for Malkekvæg, 
Kalve og Grise. Billigste Pris i 

Nordlandets Handelshus. 

Vi beder om Bestillinger paa 

bedste Sort London-Beckton Koks, 
knuste og harpede, til Levering i Seplember—Oktober Maaned. 

Vi sælger .disse Koks billigst mulig. 

Nordlandets Handelshus. 



e 

@) 1rTIX,I 
Agil 	U30 

Fineste dansk Fabrikat 

i ›tiKg Pakker. 

Vore 
Bomuldsvarer er de billigste 

Bomuldshorrod 70 cm bredt 100 øre pr. ni 
do. 	80 cm bredt 140 øre — 
do, 	80 cm kipret 175 — — 

4-4od hvid Sherting 	100 øre 
Dowlas og Medium 	125 Øre 

Bomuldlidej i forskellige Mønstre 100 Øre 
do. 	80 cm bredt 	175 Øre 

Worliianhet 	ititlieUMit5. 
Store 

Derhyshire Kakkelovnskul 
«I Vinteren! 

Vi har kobt en større Ladning af disse gode Kul, som 
ventes til Levering først i Septembet Maaned. Vær saa god 
at give os Bestillinger, som vil blive ekspederet til laveste 
Pris. 

Nordlandets Handelshus. 

Prima 

Jtandard Xodtbindegarn 
til billigste Dagspris anbefales fra 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

r 

Ima Foderstoffer 
Billigste Dagspriser, 

»uge itoltinhW og fflroburtforretning. 

Gødning. Gødning. 
Bestilling modtages gerne hos 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

~lkwVksh4"1-æ4W 
griiria Xolonialvarer 

6edst og billigst flos 

fuse 
Stoføriinf- (55 ''roblifitforrefitincl. 

~lite+ 	~INW.? 
Vi har det stærkeste Arbejdstøj! 

Blæs Bomuldsbenkkeder Kr. 11,00 
Ekstra svære 	do. 	 Kr. 13,00 
Overalls i store Numre 	Kr. 12,00 
Blaserunder 	 Kr. 7,50 

Hvide Jakker og Benklæder haves altid pas Lager i alle Størr. 

Worbitutbett OnitbeloW:4. 

Svømmesport.  
Lærer du at svømme i Aar? -

Tro ikke, at du er tor lille til del. 

De to Smaapiger, du ser her, kan 
begge to svømme. Den lille Au-
shaher pan 3 Aar her endogsaa 
svømmet en kvart Kilometer og teg-
ner alleen til at blive noget frem-
ragende pas Si emmesportens Om-
raade. Svømning er i del hele la-
gel en Sport, som ligger udmærket 
for Piger. De glider med deres 
bløde, smidige Bevægelser let gen- 
nem Vandet, saa Drengene men an-
strrenge sig meget for al følge med .  

Ved Dykning og Udspring viser 
Pigerne ogsan stor Behændighed. 

Den Pige, du ser her, er sne dyg- 

--- 
Nej, saa er den Leg, du ser her, 

mere ularlig, De to Drenge sidder 
til Hest pas hver sin Tønde, som 
er festslaael paa el Par Brædder. 
Ved Hjælp al en Lanse med en 
Kugle paa Enden udkæmper de nu 
en Kamp for at vælte hinanden i 
Vandet: nem begge Drengene er 
flinke Svømmere, kan der intet galt 
ske, og Tilskuerne Inar sig en hjer-
telig Latter. 

Den Svømmelærdtglied, som man 
sansedes erhverver halvvejs under 
Spøg og Leg, kan komme til Nytte 
under Livees alvorlige Forhold. 

De to Børn, du ser her, hedder 
Louis og Mathilde, og de er 11 Aar 
gamle. De har ved en fransk Kyst 
reddet lo jævnaldrende Kammerater 
fra at drukne Det skete med Fine 
for deres eget Liv, men nu har de 
°gane faner bande Medalje, Diplom 
og et lille Petigebelob tildelt. Det 
er et Par kække Børn, og heldigt 
var det jo, at de slap godl fra det. 

Værre gik del Knut, som du ser 
her, han vilde redde en Kammerat, 
men Strømmen log ham og han 
ureelle bøde med Live!. Husk det 
allesammen, at nanr I er uforsigtige, 
er det ikke blot eders eget Liv, I 

lig, at hun kim lade sig baste og 
binde, og dernæst kan hun tage el 
baglæns Hovedspring ud fra Vippen 
og, medens hun er under Vandel, 
knir hun frigøre sig for alle Baml-
dene og komme fri op til Overfln• 
den Den Kunst er det nu ikke 
værd I prøver, for sna kunde der 
let ske en Ulykke. 

sætter pas Lpil, men de, som kom-
mer Eder til Hjælp, reaikerer at om-
komme under Redningsforsøget. 

Knut Ekeluncl fra Dejefos. 

Ved Hjælp af nogle Fjer, en Pind 
og 3 Korkpropper kan man lave 
den nydeligste lille Flyvemaskine. 
I de lo Propper i Enden af Pinden 
fastgøres Fjerene. Det skal gøres 
med Omtanke og Forstenelse, for 
stikkes Fjerene ikke ind, san deres 
Bæreflade sidder i den rigtige Vin. 

saa vil Apparatet aldrig 
komme til at svæve. Midterproppen 
er lorskydelig og tjener ikke alene 
som et Slags Haandlag, man kan 

ti lige ved at skyde Proppen frem 
og liibnge finde den rigtige Afbat 
lancering, som giver den bedste 
Flugt. Naturligvis maa hejre og 
venstre Vinge være lige lange, i 
modsat Fald Jaar Planen Slagside. 

Onkel Peter. 

P 
Rønne-Allinge Jernbanes 

Køreplan. 

Søgnedage. 
Rø n nie—f4eiseritrig 

Fra Rønne 71s 12sn 730 
- 	Nyker 731 110 1Z 
- 	klecnenker 743  128 7:13 

Re 7514 146 811 
Humledal 806  1 54 
Tein. 1412 204 sT1 
Allinge 822 217 831 
Sandvig 830 225  8 

semit vt i— Rau a ø 
Fra Sandvig 	930 	540 910 
- 	Allinge 937 548 917 
- 	Tein 94e 600 
- 	Re 960 604 
- 	Humledal 1002 6Ttl 942 
• Klemensker 1018 gl 938 
- 	Nyker 1030  6R 1010 
- 	Rønne 1050  7111 1030 

Bon- og Helligdage. 
Rønne—Sandelig 

Fra Rønne 
- 	Nyker 

Klemensker 
• Re 

Humledal 
• Tein 
• Allinge 

Sandvig 

860 
816 
828 
84.1 
851 
857 
goa 
915 

1235 
1231 

0.1 
111 
2e 
.12 
4 2 
541 

730 
7.re; 
757,  
1111.  
817 
M7 
84Ts 

Sandvig—Rano% 
Fra Sandvig 

Allinge 
	937 602 

930 555 

- Teln 
- Re 
- Humledal 

Klemensker 
- Nyker 

Rønne 

• • 
åager De en Pige, en Karl 

eller en Dreng, eller mang- 
ler De en Svend eller Lær-

ling en Fodermester eller an-
den Medhjælp, ber De snarest aver-
tere i Nord-Bornholms Ugeblad 
der hver Fredag bringes direkte ind 
c. 1700 Hjem og læs.' af 311 godt 
som hvert eneste Tyende. En An-
nonce her i Bladet vil derfor *an 
godt som altid bringe et tilfreds-
stillende Resultat. 

De bedste runde og firkantede 

Vognlygter 
i prima Udførelse sælges til Priser 
fra 15,50 Kr til 21 Kr. pr. Par. 

Prima Stearin-Vognlys sælges i 

Nortilalldels hodilsbus. 
Vi anbefaler os med et me-

get stort Udvalg i 

Strømper. 
Sorte Bomuldsstrømper 85 Ø. 

Hvide 	do. 	95 - 

Florstnamper 	 125 - 

Silkestrømper 	 350 - 

Fine heluldne engelske 
i flere Farver 400 _ 

Nordlddels liodelshils 
Erindringsliste. 

Idorgmesierkontoret 2-4 Eftm. 
Sparekassen 10-12 og 2-4. 
Branddirektøren do. 
Stempeltilial i Sparekassen. 10-12. 2-4 
Dampskibsexpeditionen, 'aben ved Ski-

benes Ankomst og Algang Tirsdag 
og Fredag Eiterm., Mandag og 
Torsdag t.orm. 

Distriktslægen 8-9 og 2-.!. 
Folkebogsamlingen pas Randhuset: 

Udhan Fredag 7-8, (i Virderhalvearet 
fillige Tindag 3-3,30),  

Hjælpekassen: Forind.. 0. Thorngren. 
Kasserer Snedker Chr. Lind, Sandvig. 

Jernbanest. er  Råben for Gods 8-12, 
Kæmnerkontoret 1.0- t og 1-4. 
Læane- d Diskontobanken 2-4 Eftm. 
Postkontorer søgnedage 9-12 og 2-6 

Søndag 9-1d. 
Sognepræsten Tirsdag og Fredag 
Skandinavien-Amerikalimen: 

Agent Otto Gornitzke. 
Statsanstalten lur Livsforsikring ved Chr. 

Olsen, Messen. Kontortid l-4 Em, 
Telegrafstationen 8 Morgen ril 9 Atten. 

Søndag 9-10. 
Toldkamret 8-12 Form, 2-5 Ettarm. 

Sernenes ..Wu6rik 

1017  
1027  652 105 
1015 715  10.V) 

gio 
917 

946 611 913 
933 

1001 &;  
933 


