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„Nord-Bornholms Ugeblad" 
mous i ',Antal af mindst 1600 Exempl. 
og forsendes gennem Postvasend eller PM 
vore Bud i Allinge. Sandvig. Olsker, Ra-

ster, Ra og Klemensker 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
har den største Udbredelse i Nordre Herved 
bliver last 1 ethvert Hjem og egner sig der. 
or bedst lis Avertering. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
optager gerne liekendtprelser eif enhver Art 
aaasom KW, Salg, Forrningsmtddeklstr, 
Efter. eller Aflysninger, Auktioner tic. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
adgaar hver Fredag, kan bestilles paa alk 
Postkontorer samt paa Bladets Kontor og 
koster 1 Kr, halvaarlig. 

Bondevise. 

En Bonde han vaagner med 
Hanen paa Hjald 

og munter til Arbejdet skride. 
Niar Køernes Kobbel han trækker 

i Stald, 
hans Drenge i Engene ride. 
Pas Bænken han sidder i 

Børnenes Rad 
og søber med Lyst af sit 

Mælkegreds-Fad, 
og Konen staar trygl ved hans Side. 

En Bonde han bor mellem Kløver 
og Korn, 

der modnes i Sol om hans Længe. 
Naar Høstmanden løfter sit 

gyldne Horn 
saa tunge Vipperne hænge. 
Da sanker han Neg til sit 

«landlige Bo 
og ager saa hjem til en lerstampet Lo 
med svingende Læs til sit Stænge. 

Og naar han ved Aften sit 
Dagværk har gjort, 

og Høleen er blevet hvæsset. 
han stiller sig lidt i den 

skyggende Port 
og ser efter Sejler om Næsset, 
Mens Fjordene nytidende gear 

om vor Strand 
og Sommernals-Taagerne slører 

vort Land, 
St. Hansormen blinker i Græsset. 

Min Fader var Bonde, en 
Bonde er jeg, 

og Sønnerne bliver det siden. 
Vi valgte at leve den ligeste Vej 
som Korn under Straaenes Skrides. 
Vi skylder vort Land hver en 

duftende Sang, 
til Tak vil vi dyrke dets 

bølgende Vang, 
at Danmark kan blomstre i Tiden. 

Johan Skjoldborg. 

Kinesisk Landbrug. 
Al Chr. Stub-Jørgensen. 

--o— 

Den største Ejendommelighed ved 
det kinesiske Agerbrug er den Orm-

diglied, hvormed hver Tomme ud 
nyttes. Man kan slet ikke tale om 
Landbrug I europæisk Forstand ; det 
kinesiske Agerbrug er snarere Have- 
brug I stor Stil. 	 • 

Kinesernes Lanbrugsredskaber er 
meget fas og meget simple — en 
Plantestok, en Vandkande, en sim-
pel Træplov — og Spaden, Kinese-

rens kæreste og vigtigste Redskab. 

De kinesiske Landbrug er alle 

smaa (gennemsnitlig ca. 2 Hektarer). 
Men af en snerlen lille Jordlod har 

en kinesisk Familie — og den kine-

siske Familie er langt mere omfat-

tende end de europæiske, idet den 

ofte beskar at fire Generationer — 

sit rigelige Udkomme. Dette skyldes 

udelukkende den Intensitet, hvormed 

Jorden behandles. 

Markerne vandes overalt ved kun-

stige Vandingsanlæg ; Vandet pum-

pes op paa Højderne, hvorfra del i 

Kanaler ledes ned over Markerne. 
Ligesom Vandingen foretages Gød-

ningen med stor Grundighed ; der 

anvendes hertil næsten udelukkende 
Menneskegødning, som overall op-

samles meget omhyggeligt. Del bli-
ver saaledes i Kina betragtet solo 
meget uhøfligt, hvis en Mand, der 
har spist som Gæst under en anden 

Mands Tag, gear sin Vej uden at 
efterlade sit Bidrag til Markens 
Gødning. 

Men fremfor alt er det Arbejdet, 
der sætter sit Præg paa det kinesiske 
Landbrug_ Kineserne elsker Arbejdet, 

og fra tidlig Gry til Aften arbejder 
de smaa flittige Mennesker med en 
Iver og Gasen-op i Arbejdet, som 
ingen Europæer kan gøre sig Be-

greb om. Denne Krampeflid, anvendt 
paa de smaa Jordlodder giver Re-
sultater, der maa forbavse en, selv 

om man mindes E. Hans Ord; ,a1 
en Hekter daarlig Havejord indbrin-

ger mere end en Hektar god Mark-
jord". Idet Kineserne ogsaa ved 

Kornavlen udprikler hver enkelt 

Plante opnaar de, at el enkelk live-
dekorn kan give indtil 60 Aks. 

I dette intense Arbejde ligger 

Nøglen til den Gaade, det længe 

har været, hvorledes et Land, der er 

saa bjergfuldt som Kina, kan brød-

føde en saa stor Befolkning. Sadle-

!økonomer har udregnet, al hvis 

Frankrigs Jord blev dyrket som Ki-

nas, kunde delte Land føde fire 

Gange saa mange Mennesker som 

del nu kan. 

Sandhedens Magt 
Fortælling af Fridtjof Bon. 

—o— 
Der peb en Fabriksliøjle langt 

borte, tyndt og skært, men den peb 
Igennem; saa skyndte andre sig al 

falde I med, og til Slut tog den næ-
re Kirkes store Klokker sig til at 

balme, saa det drennede ned gen-

nem den gamle Skolebygning. Imel-
lem Dørene hertes en hæs, spruk-

ken Klokke at gø nede i Skolegaar-
den; den holdt Inde, saa skar tre 

hastige Bjæf igennem, og den, der 

bøjede sig ud af Vinduet, kunde 
gennem Morgentangen skimte snue 
travle Menneskeskikkelser pile frem 

og tilbage dernede, skille sig ud 
og klumpe sig sanunen, rette sig 
ind og danne lange Geledder, 
Klasse for Klasse. 

Og den store Skolebygning laa 
gabende tom, Celle ved Celle, men 

morgengrandig, parat til at sluge  

den ganske Flok. 

Oppe i et Klasseværelse pas 3. 

Sal gik en Lærer, en ældre Mand, 
og var i Færd med al tænde Blus-

sene ; det var Auerske Brændere, 
der var saa hyggeligt herinde, varmt 

og lunt, med hele den graa, skidne 

Regntaage, der stod derude og si-
vede ned. 

Læreren gik og smaa nynnede 

under sit Arbejde. Der skulde være 
en Vokstabel paa en Slang til at 

tænde med, men Stangen var som 
oftest tom, og Læreren brugte der-
for Tændstikker fra en Æske, som 

Antonio højtideligt havde skænket 

Læreren og Klassen. Antonio var 
meget paapassende og nøjeregnende. 

Han havde liere Gange partielt, al 
Læreren havde brugt for mange 
Tændstikker til al tænde de Auer-
ske Blus med, Skrivelæreren kunde 
tænde alle Blussene med een — -

og den ældre Lærer søgte nu at 
gøre ham det ,Kunststykke eller. 
Men de Blus brændte aldrig .klart, 
ikke lige straks, han manne dreje 
al og sae op og tænde igen, og den 

samme Tændstik slog aldrig Ill. -
Da han var færdig, puttede han to 
af sine egne Tændstikker ned i 
Æsken og lo saa smaal. — Ho ho 

nu skal jeg dog dreje Antonio en 
Knap! - 

Døren stod aaben ud til Trappe-

gangen. Nu hørtes der pludselig et 
kogende Bulder dernede fra, nede 

fra Bunden al Bygningen, og det 

sydede opefter og blev til en takt-
fast Træskotramp, der buldrede hen 

forbi Døren og længere opefter. -

Og paa alle Afsatser stod Lærere 
og sagde: Stille, stille, løft pas de 

Træsko, gaa sagte I — Men det er 

Ikke sandart for fire hundrede Drenge 

at gaa musestille opad de mange 

Trapper med Træsko! - 

San luntede den ældre Lærers 
Drenge hen for Døreu, og to og to 

marscherede de ind i Klassen. Det 

var 9-10 Aars Purke fra Køben-

havns Gader og Stræder. 

— God Morgen, god Morgen, 
Hr. Lærer; - 

- God Morgen, Drenge, sæl jer 

nu stille hen. Og de fik Tøjet af 

og fandt deres Pladser, og de stil-

lede sig op med bøjede Hoveder 

og foldede Hænder, og Peter be-
gyndte at bede. 

Peter var den største i Klassen 

og den ældste, liere Ann ældre end 

de andre. Peter var lung og klod-

set solo en langhaaret Vinterplag, 

men ejegod og sled i det paa By-

pladsen fra Morgen til Aften for 
Mo'r og mange Søskende. Af denne 

Verdens Visdom havde han kun til-

egnet sig det lige nødtørftigste, han 

kunde knapt læse indenad I en Bog, 
og Tabellen voldte ham mange Kva-
ler. Han regnede bedst, neer han 

sad ved Siden af en Dreng, der 

hjalp. Men Bibelhistorie holdt han 
meget al, og han bad med stor In-

derlighed, indtil han sagde — Led 
os ikke udi Ære I - 

Da standsede Læreren ham. — 
Hvad er det dog, du siger, Peter! — 

Og alle Smaadrengene løftede Ho-
vederne og saa bebrejdende pas 

Peter. 

- Ani, at Peter ikke engang kan 

5i1 Fadervor 	Og Peter saa tungt 

og selvopgivende hen pas Læreren 
og rettede — Led os ikke udi Ær-
grese ! - 

- Det hedder ikke Ærgrese, men 
Ærgrelse, "og det kan du for arie-
vidt ha' Rel i, men det stiar der 

heller ikke ; der staar Fristelse, du 

maa lage del om Igen i - 
Og Peter tog det om igen, men 

værre gik det, saa han blev sat fra 

Bestillingen, og deri næste tog fat 
og førte det smukt igennem. — 

Saa henlede Antoni Protokollen 

frem fra Skabet, lagde deri op pas 
Katederet og tog med det samme 
TærldslIkkeresken. Antonio var lille 
af sin Alder og kunde kun lige 
række op til Katederranden med 

Næsen. Men den var determineret 
som hele Personen. Læreren skot-
tede smilende efter ham, men da 
Antonio saa op, greb Læreren hur-
tigt Protokollen, raable Navnene op 

og satte en Prik udfor hver Drengs 
Navn. 

— Men William, du var her jo 

ikke i Gaar I William kom op og 

hviskede. 

— Næ, men jeg havde ikke no-
get at la' paa Benene! — Men det 

har du jo nu E 

- Ja men det er de nye Bunde, 
som jeg fik sat i det gamle Over-
lærdr,  e ,og det kostede 1 Kr. og 10 
Øre ! - 

 

Det sidste sagde William højt og 

stolt. 

— Det er for meget, sagde Anto-
nio, henne i Adelgade koster de 

kun 85 Øre. Han er vist blevet 
snydt ! — 

— Og henne i Borgergade ko-
ster de kun 75, forsikrede en anden, 

for der bor jeg selv ! - 

- Ja ja, sæt dig nu hen, William, 

og husk pas, at du kan fas dem 

for 75. Saa er de Penge tjent. Men 

Christian, hvor er han ? Han var 
her heller ikke i Gear I — Læreren 

saa op Ira Protokollen, Der lød en 

Mumlen mellem Drengene. 
- - Hvad er det I siger ? spurgte 

Læreren. 

— Chre'sjan er set, svarede An-
tonio, 

— Har du selv set ham? — 
— Næ, det har Peter ! 
- Hvor saa du ham, Peter ? - 

- Nede paa Gaden I - 
- Sagde du ikke, han skulde 

komme i Skole. - 
-Jo men han løb. - 

- Hvorfor løber han dog, hvor-
for kommer han ikke i Skole, 

spurgte Læreren indtrængende. Igen 
gav de sig til at mumle. 

— Kom nu med del I 
Da rejste William sig op og sagde: 

— Han bød mig 50 øre i Gear for 
mine Skøjter, og den var ganske 

blank — 
— Ja, det var den! - 

- Ja, men saa — Læreren trak 

Katederskuffen ud og tog en lille 

Æske frem. Lad os tælle vore Ju-

lepenge een Gang til. — Og Lære-

ren lalle alle Pengene, og Drenge-
ne lufte med. Del var mest Kobber 

et Par enkelte Tiører var der ogsaa 

iblandt. 
— Ja, der mangler lige den 50 

Øre, som jeg byttede, og den var 
ganske rigtig blank, - 

Læreren gav sig til at gennem-

søge hele Skuffen, men lian fandt 
den ikke. -- Men nej, jeg kan ikke 

tro, at Christian skulde have taget 
den lier fra Skuflen, Ira sine egne 

Kammerater! De Penge vi skulde 
have til at købe Juleknas for ! -
Nej, nej. det kan en af mine Drenge 

ikke have gjort! — Læreren skød 
Skolien hastigt III og sagde til 

Antonio ; 
— Del Læsebøgerne rundt, og det 

blev de, og snart var de alle dybt 

inde I Historien om de 4 Sømænds 
Ophold paa Spitabergen. — -- - 

Forts. 

Søndag Morgen. 
Søndag Morgen har en Glans, 

som ingen Hverdags ejer, 

taler lydt til Sind og Sans 

om det godes Sejer 
over Ondskabs stærke Magt 

som med Mørket i sin Pagt 
og som kraftigt vejer. 

Søndag Morgen skaber Fryd 

i Sjælene de mange, 
kalder frem ved Klokkelyd 

og ved Salmesange : 

Højtidsstemning, stille Fred, 

saa vi glemmer, hvad vi led 

Søgnedage lange. 

Søndag Morgen Skoven staar 

smukkest alle Dage_ 

Stillidsen og Irisk staar 
Triller uden Mage. 

Rosen har saa sart et Skær, 

og i denne Stund især 
ret dens Duft betager. 

Søndag Morgen yndefuld 
er ved Vintertide. 

Solens Straaler lægger Guld 
over Sneen hvide, 

Børnene da juble glad 
naar saa tidligt de paa Rad 

hen ad Isen glide. 

Søndag Morgen bringer Bud 
om den store Naade, 

som fra Kærlighedens Gud 

og i rigest Maade, 
strømmer ned paa syndig Jord, 

og for hver som pas ham tror, 
Løser Livets Gaade. 

Søndag Morgen Jesus stod 

op af Gravens Gemme, 

traadle Døden under Fod 

og med Guddomsstemme 

helligede Søndagsgry, 
saa den blev Sabelen ny, 

det bør ingen glemme. 

Niels Munk. 



3. IL CnOett 

Vindruer. 
er hjemkommen. 

Prisen et i Aar billig. 

Ost. 
Priserne nedsatte 

Fuldfed Gaude nu 2 Kr. 1/, kg 
Halvfed Stoppe og Gauda 

nu 1,50 Kr. l/s  kg 
Lagret Bachsteiner 

nu 0,75 Kr. 1/2 kg 
Dansk Emenlhaler og Rochefort. 

J. B. Larsen 
• • 

andespil. - Andespil. 
Lørdag den 5. November afholder Goodtemplar Logen 

HAMMERSHUS Andespil, hvortil samtlige Afholdsforeninger 
indbydes. Efter Spillet Bal, 

i Sække er nedsat med 2 Kr. pr. Td. 

Store Cement-Vandtruge. 
Nye Gement Mulener til nedsatte Priser. 

Nordlandets Handelshus. 

Prisen særlig billig. 

Min« 5 oiouinl & $robuttlorretning 

Prisen paa Cement 

Prima amerik. Mel 

fillesjilesOag. 
De sidste Blade daler ned fra 

Skovens store Træer. 
Stormen ruskede mange af dem 

løse, som ellers vilde have holdt 

lidt ved endnu og givet Efleraars-

skoven Pragt og Skønhed, 
Nu er der kun en Afglans tilbage. 

Et stille Tungsind, en egen muldet 

Duft, en vemodig afklaret Skenhed 

fortæller os, at det sand vil være  

helt forbi. Efteraaret er inde, Efter-

aarel og Allesjæles-Ittukommelses-

fest. 
Pas Allesjælesdag mindes den ka-

tolske Verden sine Døde, og Afte-

nen i Forvejen tændes der Lys part 

hver Grav, der ikke er glemt. I 
det Døgn, er Kirkegaardene Valfarts-
steder, ' hvor alle, der har nogen 

Grav, søger hen. De store Gravsteder, 
ane de henfarnes, berømte Navnes 

sidste Hvileplads er smykket med 

Kranse og Blomster, med Guirlander 

og Dekorationer, og alle de andre 

har ogsaa deres Pynt, som kærlige 
Hænder har hanret hen ; selv den 
fattigste lille Grav faer i alt Fald 

sine smaa Papirshlomster — saa 
længe der endnu er nogen over 
Mulde, der har kendt den, som nu 

er borte. Og Lys og Lamper tæn-
des der pas Gravene; Lanterner, Am-

pler og klassiske Offerskagle sender 

deres Lys ud i den mørke, stille 

Nat fra alle pompøse Gravsteder, 

men mest ser man Stearinlys i Sin-
ger eller blot slukket ned I Jor-
den; Ja enkelte Steder ser man 

kun en brændende Vokstænd-
stik, tænd! af gamle, rystende 
Hænder, 

I Natten lyser alle disse Flam-
mer mystisk og dragende og stille, 
hemmelighedsfuldt og fremhæver 

Nattens Dybde og Skønhed._ Mie 
Lyde smelter sammen til en -næppe 

hørlig Susen, til en sagte Summen, 
der-kommer fra de mange knælen-

de Mennesker, der sagte mumler 

deres Bønner, deres ønsker, Tanker 
og Tak. 

Dagen igennem har Kirkeklok-

kerne ringet, i alle Kirker bedes der 
for de henfarne Sjæle, og i alle ka-

tolske Hjem tændes der Vokslys 

foran Bi/ledel af den, der er gattet 

forud. Allesjælesdag tænkes der 

kun paa de døde. Deri Dag grædes 
der flere Taarer, tænkes der flere 

selvbebrejdende, angerfulde og ill-

givende Tanker end ellers, fordi den 

levende den Dag mindes og gen-

kalder den Tid, da han eller hun 

endnu færdedes i Verden, i Hjem-

met. Og der bliver stille i deres 

Sind; alt det smaa, alt del uvæsent-

lige daglige er glemt ; tilbage bli- 

ver kun det gode og smukke; der 

mindes kun det, der er værd-al huske, 

og Tankerne finder Hvile og Trøst 
derved. 

Allesjælesdag ! En saaden stille 
Dag kunde vi alle fejre, og det vilde 
kun gøre os godl ; de lyste Tanker 
vilde give Trøst ror del, der er 

sket, og Styrke til al møde det 

der kommet. Det er godt engang 

imellem at- standse sin rastløse Færd, 

sin jagende Uro for at lænke pan 
dem der er borte,.., det er smukt 

og tankevækkende at vende Tankerne 
tilbage til Fortiden — og fremad -
og opad ! 

Og dog 	tænder ikke ogsaa vi 
Lys over vore kæres Grave — hver 
Nat, naar vi ligger vangen og min-
des ? Kan hænde, al vi ogsaa — 

maaske mod vor Villie, thi vi sy-
nes jo, vi har nok endda — maa 
lænke paa en eller anden forglemt, 

der i Livet ikke stod os nær, men 
hvis Skæbne nu blusser op i os, saa 

der ogsaa tændes Lys pas hans en-
somme Grav ... saa lever de for os, 
selv om de er døde ! 

Alf. 

N'ovem6er. 

Den korte Dag I November 
var taaget og mild og vaad. 
Der dryssed Draaber fra hver 

en Kvist 
som I en ustandselig Orned. 

Den korte Dagt November 
sluktes i Skyggernes Gern. 
Da eabned Himlen ved Solnedgang 
sin slraalende Port paa Klem. 

Der flammer e:. gylden Stribe 
over det skumrende Land. 
En Række Ruder, mod Lyset vendt 
springer med eet f Brand. 

Fra Husenes mørke Facader 
de funkler i festlig Glød - 
arnen Blus, der tændes ved 

Lysets Sejr, 
et Nu førend Dagens Død. 

Mod Luftens Orange tegner 
sig Tracernes sorte Rids. 
Blandt kuplede Kroner af 

Bøg og af Lind 
en Poppel slant slank og spids. 

Som dunkle Violer niørkner 
de hvilende Markers Kreds. 
langt ude, hvor Toget haster forbi, 
et Glimt og en Røgsky ses. 

Deri korte Dag i November 
den kendte ej Sol eller Sang -
fik dog et Skønhedens Alskedslrys 
midt i sin Undergang. 

Anna Baadsgaard, 

Fra Uge tit Uge 
Den Festivitet, der i Tirsdags af-

holdtes paa Hotel Allinge til Ære 

for vor afholdte Læge, Dr. Bore h, 
var overmande vellykket ; del eneste 

man beklagede var, som Kæmner 

Mortensen fremhævede, at Salen 
desværre ikke kunde rumme alle 

dem, som gerne vilde have været 
med, Middagen var fortræffelig, men 
trak lovlig længe ud, hvilket skyldtei 
de mange og lange Taler til Dok-

torens Pris. En Sang af en anonym 
Forfatter gjorde megen Lykke. 

Dilettantkomedien 
i Søndags pas Christensens Teater-
sal blev en Sukces. Det er mange 

Aar siden vor By har kunnet frem-

vise saa gode scenevante Kræfter. 

De morsomme Smsaslykker vakle 

stærkt Bifald og det har derfor ikke 

manglet paa Opfordringer om at 

spille Stykkerne engang endnu. De 
flinke Dilettanter efterkommer Op-

fordringen, og pan Søndag spilles 

offentligt og sandsynligvis ogsaa 

for fuldt- Hus. 
Sceneris smukke og originale Ud-

smykning skyldes Kunstmaler Her-

man Jensens Initiativ. 

Købm. Chr. Bidstrup, 
Sandvig, fylderi Morgen, Lørdag, 

80 Aar. Fødselsdagsbarnet maa des-

værre fejre Højtidsdagen i Sengen, 
men er ellers aandsfrisk. Som mig 

sejlede han i mange Aar, og for-
tæller gerne om Indtryk fra frem-

mede Lande. — Vi føjer vor Lyk-
ønskning til de mange, der sikkert 

paa denne Dag vil indløbe fra nær 
og fjern. 

RØ. 
Torsdag ben 10. November, Eftm. 

Kl. 3 vil der paa Rø Afholdshotel 
blive afholdt Licitation over Leve-
ring af Skærver og Grus Hl Sognets 
Biveje samt Brænde til Sognets 
Skoler. 

Sogneraidet. 

Nyt islandsk Lammekod 
meget smukt og velsmagende 

115 Øre pr, Halvkilo. 
Prima nye Kogeparter med Skal 

do. 	Fltektertee. 
Sælges billigt. 

P. C. Holm, Allinge. 

q 1, 

Fedegrise, 
ca. 6 Maaneder gamle, tjenlige til 
Hjem ai eslaerning, samt en Lees- 
fjedervogii CT 	Salg paa 

Sitoveholm i Olsker 

Grise, 
som bliver 4 Uger den 18. Novbr. 
er til Salg hos 

Avlsbruger lift. Jensen. 
Tlf. Sandvig 29. 

Slaa Rotterne ihjel med 
JATIN   l,yrigg;L1::forir • ,:.,,,:  

t. 13.111 17', 
Af handling .C.1m 
nel katfredryddrle, 

du greer AnviardNe r. 
den I;d1rmrolopplan 

am her (elge, fer d! 
naa godt .dIrveret 	id 

Ny Sending liver Uge 

Nordloodols finiolshos  
Efter Opfordring 

gentager 

Selskabelig Forenings Dilettanter 
Forestillingerne 

paa Teatret 
Søndag den 6. ds. Kl. 8. 

Billetter n 1,50, Iberegnet Skat, 
Inas i Boghandler' og i Sandvig hos 
Købmand Lundgren smut ved Ind-
gangen, som aribnes Kl. 71/s. 

Reserveret Plads a 50 Øre ekstrn 
fans i Boghandlen .  

11111111111111111911191111111111199: • • 

Alliugc Biogral, 
Søndag d. 6 Novbr. Kl. 7,/, 

i Ombuk, 
Drengen paa 

Edicotts Farm. 
Stort Skuespil i 5 Akter. 

Denne Film er optaget og spillet 
af Amerikas mest fremragende In-
struktør og Skuespillere, med den 
unge berømte Charles Kay 
I Hovedrollen son] Drengen Isak. 

Bemærk Al Spilletiden er forandret, 

1111111114111••••••••••  

En Pengebog 
er tabt Søndag Aften. Indhold c. 12 
Kr. og nogle udenlandske Penge-
sedler. Finderen hedas aflevere den 
til Harald Holm, Brogade, Allinge 

Maogoklorardolioloo. 
tilbyder ; Dame og Børriestrønmer 
samt Herresokker ; Uldtrøjer og 
Benklæder i Uld og Bomuld. 

Gemsere, Herre og Danneveste, 
Halstørklæder og Huer. 

Islandske Vanter og Sokker, 
Uldgarn i alle Farver , alt til bil-

lige Priser, 

8, X6rafichnsen. 
Tlf. Sandvig 55. 

Olsker. 
Foranlediget ved en Henstilling 

fra el Udvalg nedsat af Ministeriet 
med den Opgave al Ina Grundfor-
bedringsarbejder iværksat til Af-
hjælpning al Arbejdsløsheden, ind-
bydes herved Beboerne i Kom mu-
rren, • der kunde ønske sandorme 
mere betydelige Arbejder udført, III 
el Møde med Sognerandel Lørdagen 
den 12. Novenber Eftermiddag Kl. 
4 i Olsker Forsamlingshus. 

Hvis nærmere Oplysning ønskes 
forinden kan disse lags ved Hen-

. vendelse til Sogneraadels Formand. 

Rognornatet. 

Jagten aflyses 
pan følgende Grunde i Klemensker. 

Ludvig Hansen, Bækkevang. 
Niels Christoffersen, Magleminde. 
Hans Kofoed, Petersborg. 
Jens Lund, Klippely.. 
Hans Hansen Muredarn. 

Cigarer. 	Cigarcitere 
og Tobak, billigste Dagspris. 

E. Abrahamsen. 
TIL Sandvig 55. 

Tit Bagning. 
anbefales 

Prima amerikansk Flormel 
Iltediste dansk Flormel 

Prisen er eller lavere 

Fint Kokususel 
Uvorne Sviende 

Prisen væsentlig lavere 

Prima Bagepulvere diverse Mærker 
3 Breve 50 øre 

Æggepulvere, Tørrede Ægtetommer 
Kremortatari, Renset Polaske 

Sylted Pommerantsskal 
Rosenvand 

Prima klar Sirup 

Vanille, Citron, Mandelessens 
Vanillesukker 10 —25 Øre Breve 

Prima søde og hare Mandler 
nye. «ore Nøddekærner 

Smyrna Bagerirosiner 
Prima nye Korender 

Flormelis, nedsatte Priser 
Vanille, tykke fede Strenger 

15-25-30 øre 

g3. £C1/e,11,. 

Telefon Allinge 12. 

"peter. 
En Del Rester udsælges meget 

billigt. 

E. Abrahamsen. 
Tlf. Sandvig 55. 

fra 125 øre pr. 1/ 2  kg 

J. B. Larsen. 

Prima Gummisaaler 
og Hæle. Holder 3 Par Lædersaaler 
ud og koster kun del halve. 

E. Abrahamsen, 
Tlf. Sandvig 55. 

Baget llollelisif. 
og Anchlovls i løs Vægt er hjem-
kommet. 

Tagtjære, Tagpap 
Papsøm 

Altid prima Varer. 	Prisen nedsat. 

Ming ftolottialz oc 
43tobuttforretittitn. 

Afiletender. 
3ClemensRer. 

Telefon ri. 13. 

4~1 
1{8h deres Iblossko hos os. 

VI fører en stærk Sko, lavet',af 
Mililærkhede, og Prisen er 'meget 
rimelig. 

Nordlodols Floodolshos, 

-Ordet er frit 
Vi gør vore mange Lagere i By og 

pine Land opmierkeom pas, at enhver kan 
las optaget Artikler og Indkog om Emner 
al almen Interesse i „Nord- Bornholms 
Ugeblad'. 

Betingstsen er kun, at det skrevne er 
holdt i en sømmelig Form og indenfor 
rimelige Grænser, samt at Indsendere-- tit 
Underretning tor Redaktionen — opgiver 
Navn og Adresse. Ligeledes modtager 
Redaktionen gerne Meddelelser om nu-
danne Ting og Forhold, som egner lig 
til Behandling i Bladets Spalter. 

Dette galder tuede Byen og Landet, 
og det er en sem etge, at Redaktionen 
altid vil iagttage den strengeste Diskre-
tion med Hensyn til sine Kilder. 

j
eger De en Pige, en Karl 
eller en Dreng, eller mang-

ler De en Svend eller Laer• 

ling en Fodermester eller an-

den Medhjælp, bør De snarest aver-
tere i Nord-Bornholms Ugeblad 

der hver Fredag bringes direkte ind 
c.1700 Hjem og læses af saa godt 
som hvert eneste Tyende. En An-

nonce her i Bladet vil derfor saa 
godt som altid bringe et tilfreds-

stillende Resultat. 

ø le a Il e ~ør Slus. I ~au ntøte 

Rotter 



Al Slags Sakk er !il udsalte Priser, og vore Priser 
er altid de billigste. 

Det Flormel, som vi sælger, er en smuk og krat-
rig Kvalitet, fordi det er en sammensat Blanding af Maniioba-Hvede og 
svær dansk Hvede. - 

Priserne paa Mel er nedsat i sidste Uge. 

91o0laithet kjittaletolt5. 

sirlig ildskorlshruldamo 	i Prim. 

er lige hjemkommen, Kvaliteterne er extra gode og Priserne riregel billige. 
Prima Buchssklnde Benklæder Kr. 7,35 
Ekstra prima do. 	 do. 	— 10,00 

— Molskinds 	do. 	— 13,75 — Hvergarns 	do. 	— 14,00 

	

Meget svære Jernbanefløjls do. 	— 17,00 

Priserne er nu meget lavere og med stor Rabat ved Køb at hele 
og halve Sække. 

Vi tager gerne sunde, gode Sædvarer i Bylte for Mel. 

sælges til nedsatte og billige Dagspriser. Grove danske Hvedeklid sæl-
ges a Kr. 9,20 for 90 kg.:Stor Mais. Smaa Mais. Hønse- 
sKaller. 

Kr. 
andre 

Lavere Pris paa de gode 

Derbyshire OVNKUL, 
Fra Lørdag den 5. November sælges disse pr. Kon-

tant saaledes : 

Store harpede a 4,80 pr. hl a 70 kg 
Uharpede 	a 4,50 pr. hi a 75 kg 
Alharpningskul a 2,50 pr. hl a 75 lig 
Eng. Gaskoks 	a 4,00 pr. hl a 30 kg 

samt Nøddekul ventes direkte fra England om faa Dage. 
Bestillinger modtages gerne. Prisen nedsat. 

Større Partier easrlig billigt. 
Prima knuste engelske Koks sælges meget billigt. 

Allinge Kolonial & Produktforretning 

Alle Slags 

rp 	OR 

st ati-4$1 

\\\\\ 

Værlitøl 	 
og Redskaber anbefales. 

Glas, Porediva og hele Køkkenudstyr 
til billigste Priser. 

»uge 	 1.+1•Outtforretuiun 

Imieles finf og kraitigf Flormel sælges! 

Alle Slags Foderkorn til Hønsene' 

En ny Sending Arbejdstøj 

Store Derbyshire Ovnkul 

1 Tylt Brædder, som ved Nytaar 1921 kostede 13 
20 Ore, sælges nu for 5 Kr. 40 bre - og 
Brædder, Lægtere 'og Sparrer i Forhold hertil, - 
Alle Længder, mange Kvaliteter, - alt sælges billigst i 

Nordlandets Handelshus. 

Nordlandets Handelshus. 
Kørsel ekstra, Bestillinger modtages. 

gtorbItuale0 

Nordlandets Handelshus. 

Nordlandets Handelshus. 

El Parti 

TAPETER 
ndeælges In: 40 Øre Rullen. 

`Mt(ilige goloitiof= 
13ruiltittforretning. 

klowashor Skolojsiorroiniag 
udsælger godt Skotoj til billige 

Priser. 

Ridestøvler, Piovsltu ler, Træsko-
støvler, Træhundsstøvler haves altid 
pan Lager. 

Reparationer udføres solidt og godt. 
Første Klasses Materiel. 

Særlig billig pr. Kontant. 

A. Munch. 

i4N.G A 
kogl) 

Fører Fører alt i Herrelingeri. 
Hatte, Huer, Manchetskjor-

ter, Flipper, Sokker, Seler, 
Undertøj i Uld og Bomuld, 
Arbejdstøj ni. m. 

Stort Udvalg til billigste 
Dagspriser, 

Magasin da Nord. Allinge, 
ved Victor Platick. 

Yngre flink Karl 
kan til November las Plads paa 

Knarregaard i Rutsker. 

Mai] skal selvfølgelig bh, 
hvor man kohor 
billigst og Ids!! —ir 

Jeg har stærke, hjemmesyede 
Habitter efter Maal fia 95' Kr. 

Fine Overfrakker til nedsat Pris. 
En Del hjemmesyede Stortrøjer 

sælges ti! 50 Kr. pr. Stk. 

Nogle Astrakankaaber og Ulstre 
efter Maal meget billigt. 

Johansens Sinddoriorratainq 
ALLINGE. 

Vil De Deres eget Vel, saft køb 
altid Deres Tricotage og Underbe-
klædning hos Jens Hansen. Pænt 
Udvalg i strikkede Trøjer med Ær-
mer til voksne og Børn, semi Gen-
sere og Sømandstrøjer. Godt Uld-
garn 5 Kr. Pundet. 

En Hoppe, 
10 12 Aar, ønskes til Købs eller 
Bytte for Plage. 

M. Kjøller, 
enre Rosendalegaard. 

Samme Sled er en Mælkevogn 
til Salg. 

Olsker. 
Al udestaaende Restancer af Ind-

komst og Formueskat til Staten for 
Isle og 2det Halvær 1920-21 vil 
blive inddrevet ved Udpantning, be-
kendtgøres herved med Tilføjende, 
at denne vil blive foretaget uden 
videre Varsel eller 7. November d. 
Aar. 

Sogneraadet. 

Køb Deres Kjole og Overløjsslaf-
fer i Metennaal og lad det selv sy, 
da har De del hedsi og billigst hos 

3ens Xansen. 

MONUMENTER. 
Stort Udvalg al Monumenter i 

sorte, polerede og røde haves paa 
Liger. 

1Borre1yrigenyi Granitværk. 
Tif. Sandvig 32. 

'41‘q11'8/47 
NORS 

Stort Udvalg i fikse, mo-
derne, færdige Kjoler, sorte 
og kulørte Uldne Kjoler 28 — 
34-55 Kr. Silke Kjoler 65 Kr. 
Prima strikkede uldne Kjoler 
31 Kr. 

Magasin du Nord, 
ved C cor Plarick. 

Nuad hil hel* sig? 
Det kan betale sig, at rejse ha 

Rønne hl Allinge for at købe Deres 
Kiæder hos Jens Hansen. Bestil. 
Tinger modtages, og Klædningerne 
kan leveres i Løbet al 8-14 Dage 
omtrent til samme Pris som færdige 
Klædninger. 

De fineste Bryllupsklæder 150 Kr, 
For god Pasning garanteres. 

Smaa Japan Ris, 

Nye Byggryn 
— aldeles forlrælfelig Kvalitet — 

billige Priser. 

Nordlaodels Handelshus 

ALLINGE. 
Køb altid deres færdige Klædnin-

ger og Arbejdstøj hos Jens Hansen 
da det der er bedst og billigst. 

Handsker. 
Stofhandsker til Damer fra 1,50 

do. 	til Herrer fra 1,70 
Uldne Børnehandsker fra 50 øre. 

Chr. 018011, Messen, Alling 

Billige Træsko. 
Nye Kapsko og jydske Træsko er 

hos mig meget nedsat i Pris. 
Træskomager L. Larsen. 

Darup Staldbøre. 
Herborg Roeskeerer, 
Herborg Roeraspere 

og Raspeplader til disse, 
Laveste Priser i 

Nordladols Nndelshusr 

11111~1111111111111011111~11 

Strømper. 
Damestrømper, uldne, slidstærke 

2 Kr. 75 øre, 
Herrestrømper og Sokker ha 50 

Øre til 4 Kr. 
Børneslrømper, uldne !ral Kr. 

Chr. Olsen, Messen, 
119111111111~1111411111414111 

Ily 4 Personers 311 
og en 6-7 Personers Bil 

udlejes billigt hos 

V. Sørensen, Borre. 
Telefon Sandvig 32. 

Xameltildd= 
Ryg- og Brystvarmere, Knæ-
varmere, Muffediser, Strømper, 
Fodvarmere, Herre- og Dame-
Veste, Halstørklæder, Huer m. 

m. m. 

Chr. Olsen. 
MESSEN, 

.111111~1~~111111~ 

Planteskolen 

„Xalleltidt", 
Altinget, 

har det største og bedste Udvalg el 
gode, haardlate 

Frugttræer. Roser. Frugt- 
buske 

og andre Planteskolesnikler. 

Prisen er nedsat. Rabat pas stene 
Partier. Irsveanlæg udlares. Teg-
ning og Oersleg gratis. 

M. Kr. Kofod. 
Tlf. Sandvig 6 og 47. 

Gode 
Spisekartofler, 

a 5 Øre Pd. er til Salg.  
V. Sørensen Borre. 

TIL Sandvig 32 .  

(Inde 

Spise-Kartofler 
samt Byg og Hvede er til Salg has 

Avlsbruger Lund. 
Allinge. 

— 1921 - 

Xonfection. 
Messens landskendte Konfektion 

er pas Lager i 
Glatte uldne Plyskaaher. 
Mønstrede Plyskaaher. 
Kulørte Eskimofrakker. 
Alt er nyeste Nyl, der er fremme. 
Alt Ira lorrige Sæson var udsolgt. 
ForarbeldnIngen er solid, Pasfor- 

men ideel, og Priserne run meget 
lave. 

efir. Chen, teessen, 
ALLINGE. 

Et Parti stærkt, riflet 

Fløjl i alle Farver 
sælges saa længe Forraad haves for 

31/, Kr. pr m. 

Nordlandets flaadolshus, 

Xorsetter. 
Eneforhandling af Duzaine Han-

sens Korsene,  

Ch?, Olsen, Massoa, Mliag 

Kakkelovne 
og 

Komfurer 
ere hjemkomne til nye, billige Pri- 
ser. 

Firkantede Magasinovne med Ko-
geindretning fra 140 Kr. 

D1o8.medVarineelage stor Størrelse Ira 
183 Kr. 

 

Salonovne, emallierede Ovne, 
runde Magasinovne, sum Ovne til 
Soveværelser og Petroleumsovne li-
geledes betydelig nedsalte. 

Disse Priser vil sandsynligvis ikke 
komme længere ned i Vinter, 

Rør og Riste, Sten, Ler og Kit. 
sælges altid billigst hos 

P. C. Holm. 

Honningglas. 
3,25 øre pr. Dusin. 

Et Parti udmærket 

THE  
„Sumatra Pico" 

sælges for kun 2,50 pr. 1/, kg. 

KOIOPi31- og l'I'd111(1011181!liq 



Averlr i Norrillorilliolms Ugeblad 

!Jernenes Su6rifi. 

    

LO ET TAS 

ALBA 

Nu til Flyttedagen 
•Hvor skal vi kube vor Beklædning? 

Selvfølgelig hos Jens Hansen i Allinge, da 
der er det største Udvalg, de bedste og solideste Varer til de 

billigste Priser. 
Stort Udvalg i Hatte og Huer. 

Golfgarn 
er atter hjemkommet i alle Farver og sælges for 12,00 Kr. 

pr. Pund. 

Nordlandets Handelshus. 

Skal fe Mave et godt 
211dtreppe til Vinter? 

bør de i egen Interesse se vort Lager af nye, gode Tæpper. 

Et godt, stort Tæppe 12 Kr. 

Et extra stort og svært Tæppe 19 Kr. 
Et hvidt Hospitalstæppe 24 Kr. 

Nordlandets Handelshus. 

Et Parti Gødningskalk 
sælges billigt. 

%Hinge goloniat & $roDuftforrettibto 

Isenkram. 
Da vi har faaet nye Sendinger Isenkram hjem til smaa 

Priser og nedsat Priserne paa det gamle Lager, kan vi anbe-

fale det ærede Publikum at købe deres Forbrug hos os. 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

X~»;•"Ww4-.4~ 
9rima Aolonialvarer 

bedst og billigst flos 

%limit 	 < 
,Skofotiitif- (55 r irobtififforreliiing. 

Wka.141°  Wkb44~ 

`fas, Yoreelicert, henkram 
alle Slags. 

De nye Sendinger sælges kolossalt billigt I 

Nordlandets Handelshus. 
1111~1111~~~~~ 

Fineste dansk Fabrikat 
i if3 Kg Pakker. 

Spise - Chocola  i er 

1035  
1043 
1052 
1007 

112.5 
1135 
115.5 

600 
61-;-8 
617 
632 

&So 
74)1 

7211 

93.5 
91.3 
951 

113$ 

1025 
1(1n 
10X3 

[ Ima Foderstoffer 

Nye Sendinger, nye Priser paa 

Jagtgeværer, Salonbøsser 
og øvrige Jagtartikler. 

Husk at medbringe Købekort. 

Nordlandets Handelshus. 

Alle Mennesker, 
som har set. hvorledes 

Bornholms Vegetabil Mørk, 
fremstilles, behandles og opbevares, vil ganske uvil-

kaarligt forlange dette højfine Produkt til sine Mae.1- 
tider. - - Alle Forretninger i Allinge-Sandvig sælger 

Bornholms Vegetabil Margarine. 

Billigste Dagspriser, 

9ttlitigt %timidt= og $roburnerretiiing. 

Den Gang, da Bedstefader var 
ung, kendte man kun saadanne Bi-

cykler, som de, der ses øverst paa 

dette Billede, De var ret farlige at 
køre pas, navnlig ned ad Bakke, 

da de let gik paa Næsen ; derfor 
blev ogsaa de smaa lave, der afløste 

dem, kaldt for .safetys", fordi de 

var mere sikre at køre paa. 

Paa Væddeløbsbanen i England 

kørte de bøje Maskiner nylig igen 

til Væddeløb, og Publikum var 
meget begejstret over at se de gamle 

Væltepetere pari AlCMICTI endnu en 

Gang. 

Blandt de mange Slags Cykle 

har du maaske ogsaa hørt tale om 

Vandcyklen. I denne Sommer har 

flere bl. a. den ovenfor afbillede 
Dame gjort Forsøg pas at cykle 

over Kanalen. Hun kan holde 12 lim. 

i Timen, hvilket er en meget re-

spektabel Fart. 1 Søgang duer Far-

tøjet ikke, sari det egner sig bedre 

til mindre Vandløb og Søer. 

Hønseriet har eflerhaanden !anet 

meget stor Betydning, og mange 

driver del i saa stor Stil, at alene 

del al sortere Æggene er cl helt Ar-

bejde. Her skal du se er snitt lille 

Apparat, som en Mand har fundet 

paa. Det,bestaar af galvaniseret Jern, 

men kan naturlivis ogsaa laves af 
Træ. Nedenunder har det flre Fød-

der og til højre ses el Hul, hvori 

Ægget skal stilles. Vipper det ned 
til højre er det et 1. Klasses Æg. 

Bliver det staaeude i vandret Bal-

lance, saa er del et 2. Klasses Æg, 

Vipper det derimod ned til venstre 
— ja, saa er det el 3. Klasses Æg. 
— Ikke sandt — let og praktisk. 

Undertiden er man saa uheldig 

at Ina en Splint op under Neglen, 
og del gælder da om at las den ud, 
for at der Ikke skal komme Betæn-
delse. Men hvor sidder den ? Ja, det 
Spørgsmaal kan en elektrisk Lom-
melampe maaske besvare. Hvis du  

i et mørkt Rum holder den saarede 
Finger over det lysende Glas, saa 

vil du aldeles tydeligt kunne se det 
fremmede Legeme, som er trængt 
ind, og som du da kan fjerne med 

en Naal. Men hold tørst Naalen ind 
i en Flamme, saa al du ved den er 

bakteriefri. 

Staar du en mørk Aften paa en 

ensom Landevej og har kun een 

Tændstik Ill at tænde din Lygte 

med, saa gælder det om at passe 

pas. Du kan da forbedre Chancen 

for et godt Resultat betydeligt ved 

al skære nogle smaa Indsnit oppe 

ved Tændstilakens Hdved. Der dan-

ner sig da nogle fine Spalier, 

hvor Ilden langt lettere fænger. 

Delte er en meget morsom Leg, 

hvori alle kan cteltade. Slna en 
Kridtstreg paa Gulvet, emu Tæerne 

ikke maa komme ud over. 

Mari stiller sig da bag denne 

Streg. Bukker sig ned og glider for-
sigtig ud paa venstre Haand. Der-
næst slaar man en Kridtstreg med 

højre Haand, saa langt ude, som 

man kan. Og saa rejser man sig. 

ider man gaar tilbage. Kun venstre 

Haand og Fødderne maa røre ved 

Gulvet, og Taaspidserne maa ikke 

komme over Kridtstregen. Den lille 
men behændige kan meget godt naa 

længere end den lange, som ofte 
falder paa Maven niar han skal 

gaa tilbage. 	Det er en morsom 
Leg. 

Onkel Peter.  

Rønne-Allinge J ernbatuis 

Køreplan. 

Fra Reane 	 745 
	6°4 

1( 	832);: 	ffi • 

N  Re k:el  net  :::: n d 1p' 1 g 

• Ris 
- Ilumleda1 	

8421 71-2.1. 

- Tein 	 9oo 721 
- Allinge 	919 7n 

,73 • Sandvig 	925 7  
Sandvig—Rum,. 

Fra Sandvig 	I125 810 
- Allinge 	1134s 81r 
- Tein 	1149 8,U 
- Rø 	 1207 8,'Q 
- Humledal 
- Klemensker 1230 gis 

Nyker - 	 1945  9£ 
- Rønne 	1 la 	950 

Son- og Helligdage. 
It•noe-814nAvIr 

Fra Rønne 	845 1235 750 
- Nyker 	903 1253 IR 
- Klemensker 919 10Q 8)/ 
- Rø 	935 125 8. 
- 1- lurnledal 
- Tein 	949 1.19 834 

Allinge 	11' 	140 9(74 
Sandvig 	1005 0155 975 

Mandlig—Ranne 
Fra Sandvig 
- Allinge 
• Tein 
- Rø 
- Humledal 
- Klemensker 
- Nyker 
- Rønne 

\.41kG!Ilsik 
AroveD 

Har et stort Udvalg i Frak-
ker, Plydskaaber, Spadsere-
dragter og Børnefrakker. 

Kulørte moderne Klædes-
frakker med Sifke-Stikninger 
47 Kr. 50 Øre. 

Svære melererede Frakker 
fra 35 Kr. 

[111 !fint Ailitige, 
ved Victor Planck. 

Overretssagfører 

Rojesen Xofoed, Rønne 
84, 3Iorten•gad• 17. 

Inkassation, Dokumeutskrilmini m. m, 
Træffes I Hasle Onsdag Fortud. 


