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„Nord-Bornholms Ugeblad"

Bornholm
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Bardet, og derpaa Moderen, der
si d med sit spæde, endnu diende
Barn pnn Skødet, drak sin Syp og
— gav, hvad iler var tilbage i Glasset til Barnet, — troede jeg Øje„Nord-Bornholms Ugeblad" blikket kommet til al prredike Totalkar døn stIrSil Udbredelse l Nordre Herred
afholdenhed. — Men fra Lænestuen
tilkør Rest I ethvert Hjem og egner sig deri et Hjørne af Stuen rejste sig en
or bedst 111 A rertering.
haj, graahanret Olding, lagde Helul„Nord-Bornholms Ugeblad"
den pari min Skulder og sagde:
optager gerne Bekendegerviser a/ vibrer An
„Nej, Hr. Doktor, havde jeg ikke
saltsans Reb, Salg, foreningsmeddelelser,
Efter- eller Al lysninger, Auktioner eta.
!anet Brændevin fra jeg var el lille
„Nord-Bornholms Ugeblad" Barn, saa havde jeg ligget i min
Grav for længe siden."
adgaar hver fredag, kan bestilles paa alle
Postkontorer samt paa Bladets Kontor øE
Skulde man ville virke imod den
totter 1 Kr. halvaarlig.
part Bornholm almindelige Brændevinsdrikken, sne tror jeg at det bedst
maatte ske ved et indføre et godt,
goraarsvers.
nogenlunde stærkt Øl. Aldeles al
undvære gærede Drikke, vil næppe
Luften lun og Solen blid,
noget Folk finde sig I , som først
Landevejen tør og hvid er vant dertil.
det er den første Foraarstid.
Ikke at kunne taste Brændevin,
vidste man snart overalt, hørte til
Stem nu Strengen, Spillemand,
den nye Nexø-Dokters besynderlige
ved en solbeskinnet Strand spil omkap med Seng af Fugle,
Mangler. En anden, ikke mindre
Sang af Vanrens Vind og Vand.
besynderlig, var den, al han aldrig
kunde finde rigtig Rede mellem
Brus af Blæst i store Træer
Nord og Syd eller Vest og Øst. og Telegrafens SIrrenge —
Bornholmerne bruge nemlig -yderst
Klingren, Klirren, fjern og nær,
som at store Penge.
sjeldent Benævnelserne højre og venstre. Spørger man : „hvem er den
Sølverlyd i sølvklar Luft
unge Pige der tilhøjre '?" saa spørog Rakler over Gærdet,
ges der igen: „hun i Øster". — -vande Marker, Muldjordsdufl,
Inde I den bor:Mol:nalre Stue vænder er Vaar i Vejret.
ner man sig dog snart til al orienGule Tulipaner
tere sig med Hensyn lit Verdensaf en sort og fugtig Jord,
hjørnerne, da den I et og alt er stilgyldne Foraarsfaner
let efter dem. Men naar jeg paa
foran Somrens Flor.
mine Udflugter til Hest spurgte opt
Gule — ej af Galde,
Vejen. til Hans_Kuloed eller Mads
men af god og gyldeu F7yd,
Kofoed og fik til Svar ; „Doktoren
Sendebud, der kalde."k.m aldrig lage fejl. De behøver
til et frodigt. Syd.
kan at ride mod Sydøst til De støder paa en Korsvej, saa drejer De
Gyldne Tulipaner,
slanke Glas med Foraar fyldt I
om lige i Øst, og naar De ser en
Vanren bruser, sollorgyldl,
Gaard I Nord, saa rider De vester
bagved eders Faner.
om den, til De ser en anden Gaard
i Nord Nordvest' — saa salte VejDet altves, kølnes,
udnu er det Vinter. viseren mig til sin store Forundring
San hyggelig( del knitrer i kaminen, gerne ride netop den forkerte Vej.
og hvilken liflig Duft af Hyazinler I
Bornholmerne selv er altid og
Johannes Jorgensen.
overalt orienterede i Henseende til
1rerdenshjørnerne. Jeg tror, man
kunde dreje en Bornholmer ti Gange
rundt med tilbundne Øjne, og han
vilde dog endnu vide straks at angive Vest og Øst. Dette saa meget lettere, som lian tillige altid ved
Dr. Esc le r I c h t s Erindringer.
hvad Vinden er; thi da det er lidet
(Efter et Foredrag i Skandinavisk For- sandsynligt, at den skulde have
drejet sig, medens han selv blev
ening den 29. April 1851).
svinget om, saa vil han endnu med
—x—
Ved saadanne Gæstebud drikkes de tilbundne Øjne let kende igen
unægtelig en betydelig Del Brænde- den Kant, hvorfra han forud havde
vin. Til Snapseglas bruges et al lagt Mærke til at den blæste. de sædvanlige Vinglas, og dette „Bornholmeren har altid sit Komhører som saadant hjemme ved hvert pas i Hovedet", skal en Fremmed
Maaltid og hver Ret uden Undta- engang have bemærket, og dette
gelse, 1 Begyndelsen vilde den unge gælder idetniindste saa længe lian
Doktor gerne gennemføre en radi- er paa Bornholm eller paa Havet.
kal Reform i denne Retning : men AI det imidlertid kan glippe, ved
han fandt ikke en eneste Proselyt. jeg deraf, at jeg har hørt en BornDa jeg første Gang sad tilbords med holmer sige til en anden : „Tænk
Familien i en Bondegnard og sart, dig . hvad København er for en By I
In/Medes først Manden stak sit Glas Jeg gik der I tre Dage — og vidud, saa en af de ældre Barn, der- ste ikke, hvordan jeg gik,"
paa en lille Dreng, der netop kunde
———
;lait med Hagen over Renden al
Dog vi vil forlade indlandet af
trekkes i el Antal af mindst 1600 Exempl.
eg forsendes gennem ~asens: eller tyd
✓ore Bud i "mø. Snatirk, Olsker, Rarsker, Re og Klemensker

fagnar 1 oI
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Bornholm og søge ned til Kysten.
Her ved Havels Bredder er Bomhohnernes egentlige Hjem. Bornholmerne er næsten alle dygtige
Sømænd. Det vilde være overdrevent at sige, at de er Sømænd fra
Fødselen af ; men det er vist, at de
er flinke Sømænd fra deres tidlige
Barndom. Bornholmeren lærer lige
salt tidligt at orientere sig i de fire
Verdenshjørner, som Københavneren
lærer at kende Venstre fra Hejre.
Han lærer det og maa lære del med
selve Moderamanlet. Men I samme
Forhold tidligt lærer han ogsaa
Almindelighed al føle sig hjennne
pari Havet Saltledes navnlig forsitavidt han hører 111 del overvejende
store Antal Familier, der ho ved
selve Kysten og der have deres Erhverv.
Det hændte under mit Ophold i
Nexø, at en lille Baad kæntrede med
en Dreng paa 11-12 Aar og hans
yngre Broder. Ingen at dem tabte
Besindigheden. Den ældre Dreng
fattede den yngre og arbejdede sig
med ham op paa Kølen, hvor lian
holdt ham og sig selv fast, indtil
man omilder bragte dem -Hjeelp.
Nexøs Hovedgade tilligemed Torvet ligger langs Strandbredden med
aaben Udsigt til Havet, omtrent som
vore Fiskerlejer i Almindelighed.
Hører en københavnsk Doktor her
deres Samtaler, saa bliver han ofte
tilmode omtrent som nok en bornholmsk Sømand maa blive det ved
at høre en Doktordisputats. Medens
jeg gennem mine Briller troede al
kunne kende et Skib helt ude i Horisonten, disputerede Bornholmerne,
om det val Mads Hansen eller Jørgen Kofod. Ved en saadan Lejlighed har jeg set en aldrende Kone
holde den flade Hanvid over Øjenbrynene og bemærke: „det er Christen Jeppesen, jeg kan kende trans
paa lians nye klyvet". —Sagde jeg
„der kommer et Skib", saa svaledes
der : „nej, Hr. Doktor, det er en
engelsk Brig, som gaar for halv Vind
til Finske Bugt".
lugen Sejler gaar forbi, om end
i fjern Afstand, uden at dens Manøvrering underkastes en streng Kritik. Snart finder man, at den gor
for korte, snart for lange Slag —,
snart at hals har for mange Sejl
oppe, snart al han binde sætte dette
eller hint til endnu, at lian burde
holde længere mod Øst eller Vest,
at han ventelig har Mangel paa
Mandskab osv.
Man siger ikke, det blæser stærkt
eller meget stærkt, man er straks
klar over om det er en Laberkuling
eller Bramsejls- eller Mersejlskuling
osv. — Mari taler liciter ikke otti,
hvad Vinden er. Det kan jo enhver
føle paa sig selv, høre paa Vindens
Susen og Havets Brusen, se paa
Bølgernes Bevægelser, paa Skyernes
Gang, paa Sejlernes Bevægelser, man fritter snarere eller, hvad deri
vil blive med Natten eller den følgende Dag, og tager Kending dertil
af Horisontens og SkylninIens Udseende. En Bornholmer ved selv I

deri mørke Nal, hvad Vinden er.
Haa hører del orm Lyden fra Havet
eller fra Vinduesinderne, og halv i
Savne tilralbes han af Vægteren,
istedetfor med de københavnske Vers
med et; „Klokken er slagen 1 Vinden er Nordvess•
Forts.

Ileollurk o1 dels hhoor
i Fortid og Fremtid.
Efter et Foredrag rif Professor Knud
Fabricius ved Friskolemedet
Odense. (.Sv. Av.")

Danmarks Fortid Ina paa Havet.
Danmarks Land har ikke meget

at takke Naturen for. Men Ina meget mere skylder vi Havet. Det var
noget sne prosaisk og materielt soen
Silden, der skallede os Baggrunden
for Rigdomme, der betingede vort
Lands Storhed den Gang. Havet
førte Silden til vore Kyster. Gennem
et Par Aarhundreder var det smalle
Farvand mellem Falsterbo, Dragør
tIr$tevirs Genabrad _Jer_ Europas
Opmærksomhed. Ved Valdemar
Sejrs Erobring af Holsten, spillede
Silden en stor Rolle, Lilbeckerne var
nemlig part Fiskefangst ved Øresund,
og dem holdt man tilbage med deres Skibe og Redskaber. 150 Aar
senere minder Valdemar Alterdag
om delte Kystfiskeri, al 300,000 Mand
var beskæftiget dermed. Ja, baade
Mænd og Kvinder deltog, og Kongen tog sin Afgift deraf, til den afløstes at Øresundstolden, der bar
dell danske Stat til 1857. Ogsaa her
kan hentes Lighedspunkter fra Grækenland (Hellesponttolden), Den
danske Sild fortjener sin digteriske
Pris, thi den var Grundlaget for den
danske Befolksrings Velstand med
deraf flydende Kultur.
Da den Irak bort fra vore Kyster,
erstattedes den økonomisk at et lige
saa prosaisk Dyr, Fedestuden, som
f kommende Tider bar Danmarks
Økonomi ved Udførslen til Holland.
denne indbringende Export
PHa
rejstes de fleste at vore Herreganrde.

Den rode Trend I vor Historie.

kender fra de store ~tan-stater,
Et saadant Folk er i Besiddelse
af en Skønhedstrang, (ler tiltrækker,
hvad der er i Slægt med Solen, ilet
gode og del lyse. Derimod Maar vi
afgjort tilbage i Samfundsføleise,
Lysten til at ofre sig tor Helheden.
Vor Alsidighed er mindre, og ligeman det friske Vovemod. VI har lidt
mange Tab af Land og Folk. Det
største var vel nok, at vi blev sejlet al Havet af Hanseater og Hollændere. Vi kom til Kræfter igen i
det 18. Aarhundrede, men saa kom
1807 med Flaadens Tab. Dog har
alt dette snarere bøjet end knækkel
os. Vi har Egenskaber og gode
Kræfter, 50111 lyder pas, at vor Historie ligger foran os, at vi har en
længere Fremtid for og, end Fortid
bag os.

,,Det er af sine Uvenner, man
skal hore Sandheden".
Man skal gaa til vore Nabofolk for
at høre Dommen over Danskerne.
For nogle Aar siden fik vi en meget ondsindig Karakterstik at en
„Storsvensker" Gustav Sundbårg.
Han siger, al Svenskerne er et anderledes ridderligt og stort Folk,
end Danskerne, men til Gængæld
mere letsindige og overfladigske.
Men Danskerne har Solidaritetsfølelse, elsker, hvad der ligger dem nær,
altsaa deres eget. Det vil altsaa sige, at Danskerne er konservative.
Vi har ellers pasdraget os Ord for
at være et meget demokratisk Folk,
men maaske er der noget i, at vi
rummer en god Del Konservatisme,
neer den politiske Demokratisme
stryges af os. Der er Ting, der tyder paa, at vi sætter mere Pris paa
Ligheden end paa Friheden. Vi har
svært ved at underordne os, ogsaa
ved at Jaale særprægede Personligheder blandt os. Den højeste Ros
for en offentlig Pr rsonlighed i Danmark er, at han cr en jævn Mand.
Saaledes taler Sven ,keren. Han siger ogsaa, at Dans-,:ren holder fast
ved hver Tomme _til det yderste.
Det er det, der betegnes i Sangen
.Jyden han er stærk og sej'.
torts.

Yaa Fodtur
gennem &uropa.

Danmarks 13elyduing i Europa
skyldes ikke Arealet eller Indbyggertal, men udelukkende Landets Beliggenhed ved Indgangen til Østersøen.
Ser■us fortal'« om ohm
Denne Beliggenhed er den røde
Dagbogsoptegoslosr og !dioder.
Truad i vor Historie.
(Kun for Nordbornholms Ugeblad)
Havet sætter Kræfter i Bevægelse,
—oog Danmarks Beliggenhed har skabt
1 den tidlige Morgen blev vi v akDanskerne. Beliggenheden har gjort
os til et Sømandsfolk. Dermed føl- ket at Soldater. En hel Klynge og
Officerer stimlede sammen om os,
ger et vist optimistisk Syn pas Livet,
et Gladsyn, som vi forreaten har og nede i Hulvejen glimtede Bajotillsilles med de gamle Grækere, netter og et Hav al uniformerede
Huer. Hele Regimenter havde gjort
der lige villigt hengav sig til legemlige og sandelig° Idrætter, en sel- Holdt, for at undersøge de mærkeskabelig Trang og Samfundsfølelse lige Bylte, der laa under Træet, og
og samtidig en via Forstenelse at Officererne lo, da de saa vor primiden enkeltes Ret og Selvudloldelse tive Feltlejr og opdagede, et de løjDanskerne har ligeledes en Trang erlige Bylte var levende. Muntertil at løfte i Flok uden al trykke heden amittede, og hele Regimentet
den enkeltes Personlighed, som vi Istemte en skraldende Latter. Situ-

allonen var unægtelig komisk, og vi
saa fortumlede og flove ved al den
ufortjente Opmærksomhed, at vi Ikke
kunde fas el Ord Iterefert. Det behøvedes heller ikke; thi da Office
rerne mærkede den slappe Disciplin,
skyndte de sig ned, og el øjeblik
efter forkyndte taktlade Fodtrin, at
Regimentet drog videre.
Campagnen er her som et uregelmæssigt, bølgende Hav med dybe
Dale, kedelfor mede Fordybninger og
et Utal af Høje og kratbevoksede
Højdedrag, hvorigenuern en tildels
brolagt Vej fører os i Bugter og
Sving — op og ned — med stadig
skiftende Udsigt — et Eldorado for
Fortidens Røverbander. At Egnen
endnu ikke er fuldkommen sikker,
derom vidner det store Antal ridende
Gendarmer vi efterhaanden møder
paa vor Vej. En flot Uniform, en
flot Skikkelse er den italienske Gen. derur. Alle Pigehjerter banker for
barn, lian har fuldstændig taget Luven fra den appeninske Røver, ikke
ved sit Kampmod og sin Dristighed,
men ved sin gennemførte Elegance.
Den romantiske Røvers Tid er forbi,
Kvinderne selv har forraadt ham.
Hist og her kommer vi forbi en
lille Indsø eller smaa, Fattige Landslyer, hvis Befolkning ernærer sig
ved Kvægavl. Lasede og spraglet
klædt er de alle, men Børnene og
de unge meget smukke med store,
brune Øjne.
I en Cantina spiste vi Frokost og
erkyndigede os om, at vi var pas
rette Vej, thi vort Ur og Solen var
vort Kompas, og de mange Krydsninger kunde. let give Misvisning,
Gennem skiftende Landskaber, af
og til med et Udkig ned over den
flade Campagne, men dog ikke saa
øde og ufrugtbar som den, naaede
vi om Aftenen den lille Bjerg- og
Fabriksby, Ronciglione, der ligger
ved en Kløft med stejle Gader, og
blev i Gæstgivergaarden trakterede
med Vin og Aftensmad af el Par
Stamgæster.
Næste Morgen var del Bygevejr.
G.:rinern . en stejl Gade arbejdede
vi os op paa Plateauet og saa herfra Lego tit Vico ligge for vore Fødder som en idyllisk Bjergsø. Ankom om Formiddagen til Viterbo,
der har en gammel Domkirke, flere
smukke Paladser og el stort SpringVand paa Torvet. Bjergene bliver
nu højere og mere skovrige. Det
støvregnede nu og da. Vi gik Kapgang med en langbenet Italiener,
der skulde samme Vej, og naaede
henad Aften en lille malerisk Bjergby, Montefiascone, hvor vi gjorde
Indkøb og spiste til Aften paa Promenaden ved Bybrønden, og nød
den herlige Solnedgang.
Om Morgenen var vi tidlig oppe.
Atter saa det ud til at blive Bygevejr. Tunge Tordenskyer trak op.
Vi hastede ned ad Bjerget. Nedenfor ligger Boiseriasøet, som et vandfyldt Krater, hvori enkelte Klippeøer
rager op. Den stejle Rand omkring
Søen syntes overalt al føre brat ned
i Dybet, men ikke desto mindre
fører Landevejen os gennem en Slugt
ned tit den smalle Bred og fortsætter langs denne. Her nede i denne
Gryde er der lummert, naar Solen
af og til klarer Skyerne, og vi tager
i Hast Bad. Saa siver Regnen atter
ned. Vi søger Læ.
Op ad den stejle Kraterrand vokser en frodig Vegetation, et Næt a!
Slyngplanter, Figen- og Kastanjetræer borer deres stærke Rødder ind
I Spalterne. Et Stykke' oppe paa
Klippevæggen ser vi af og til titkantede Huller som Vinduesfordybninger i en Ruin. Enkelte Steder
er ryddet, og der er bygget Udbygninger 1 Tilknytning til samme, og
enkelte Huller er Illmurede eller sal
Brædder for — allsaa indrettet til
Beboelse. Nysgerrige og søgende
Ly trænger vi ind i Buskadset og
klatrer op til nogle eaadanne Aab-

n inger, De ligger sas højt, æl vi
kan se over Træerne ned paa Søen.
Antagelig er de store Dynger at
Sten, over hvilke vi entrede op til
Hulerne, Resterne at fordum mægtige Tenipler eller store bopladser,
der har haft Forbindelse med disse,
thi Aabningernee Højde Forudsatte,
at der mim have ført Trapper og
Gange derop.
Vi havde paa Grund af Regnen
rigelig Tid til at tage disse gamle
etruskiske Grav-Huler i Øjesyn. De
var hugget ud i Tufstenen, firkantede Rum, af Størrelse og Højde
som Værelser 1 almindelige Huse,
og var ved Deraabninger forbundne
med andre Rum, I et al R3t4ratene
var I Baggrunden udhugget en langagtig Kumme, et stort Badekar, der
var fyldt med Vand Ira en Kilde,
der her havde sit Udspring. VI antog at ligene her blev vaskede inden de højtidelig blev brændt og
Asken samlet og hensat I Urner i
et al de mange firkantede Rum, der
som Celler i en Vokstavle dækkede
alle Vægge og var ubeskadigede,
selv om Urnerne var fjernede.
Disse flere Tusinde Aar gamle
Begravelsespladser vidnede om Folkets daværende høje Kultur og en
stor Befolkningstæthed. — Næppe
alle har haft Bopæl ved Halsenesøens smalle Bred, men maaske
har Etruskernes Hovedstad og hellige By ligget her.
Og op mod de lusindaarige, tilrøgede og skumle Grave strækker
livskraftige Figentræer deres senede
Grene, de store Blade søger al dække
over Fortiden, og de saftige Frugter rækkes os fristende i Møde. —
Det er Livet, det evigt pulserende
Liv, der kræver sin Ret til at leve
og forny sig selv. Følg Livets Lov,
se at fas sas meget ud al det Nu
af Evigheden, der er bestemt tor dig,
før du skal smuldre hen og blive
Støv — ene og ukendt.

FlinkFodermester
søges til Iste Maj.
Jobs. Hansen,
Splitsgaerd, Klemens.

En udmærket Violin
sælges straks.
Ribibel- og Snedkerarbejde
udføres godt og billigt.
Snedker Victor Kofoed
Storea al.

Olsker

En Mælkekusk
søger til I. April elle Maj pas
Lindholmegaard 1 1-'0.

5.

17.

Murtin
Skovly pr. Klemens.

Russisk Hest
siens til Salg eller Bytte med Kreaturer pen firognard pr. Allinge.

2

Plage,

1 a 2 Aar, til Salg eller Bytte med

staar til Salg pas
Bondegaard I Rø.
2 brune treaars

HOPPER
10 Kvarter og 3 Tommer, er til Salg
paa
LIndholmsgaard I Re.
En nylig konfirmeret

Dreng
kan faa Plads til tåle Maj.
Hans Kofoed,
17. Pct., Klemensker.

Mod Stivsyge.
Fin og lys SrInetran hases nu
paa Lage,:

blUd- og Profildforrffiiog

4 Ugers Grise
er til Salg paa Brogaard.

Husbestyrerinde
og en 14-15 Aars Dreng til at
passe Kreaturer søges til Isle Maj
paa
Puggegaard I Re.

Maugaard i Re.

Halm er til Salg.

Overretssagfører

$ojesen Xofoed, Rønne
nortenegrzd• 1.7.

Inkassation, Dekumentakrivoing m.
Træffes I Hasle Onsdag Forind.

i Rø.

13-16

aars 1)reng

søges til Iste Maj pna

Simonsgaard i Rutsker.
Tif. 23.
Samme Sted er el Parti Glænøærter til Salg.

r•••••••••••0%
Allinge 111141131.
Søndag den 19. Marts Kt. 71,',
Den store Seriefilm

De gule Djævle
Bte og sidste Del

Wu Fangs Død.

Et Parti

En livlig Drøm.
TAPETER
En Andenkarl
•
Morsomt Lystspil I I Aet,

udsælges tor 40 øre Rullen.

søges til Iste Maj pari
Tyskegaard I Rø.

En Lødekvie
og en lidt brugt Kakkelovn er 111
Salg paa

9iniuge gotaitini. ag
n trtforrctniiug.

Sfitereriet

Skovsholm. og 97Iasfiinsnedkeriet
anbefales.

En Fjedervogn
Bæreevne 1500 kg, 2 Greilsherver,
5 og 7 Tands, og to brugte Plove
sælges billigt,
Smed Mogensen,

TIL Rurs 75.

En yngre Pige
som vil deltage i Sildearbejde, søges til Maj.
A. Stange, Tein,

53irfie6rcende
— En Ladning prima tørt Birkebrænde forventes snarest og sælges
billigt fra lossende Skib.
Bestillinger modtages gerne,
Emil Holm,1
Allinge.

Mejeriet Humlebi

Fodermester

Lødekvier

Allinge Kolonial- &
Produktforretning

Brognard K. Allinge.

En Pige

Rink geng

Koger godt ud.
25 øre pr. 1-blvktlo.

en 3-nars eller ældre Hest.

ønsker Tilbud paa en Regnskabsfører for et Aar fra 12. April 1922.
Tilbud med Opgivelse al Løn bedes tilsendt Mejeriets Kontor inden
1, April. mrkt.
Bestyrelsen.

kan til April eller Maj faa Plads hos
Avlsbruger Grønbech, Sandvig.

Koge-Ærter

til Salg.

Te,

Til lste Maj.
Fink og proper Pige søges til

Bornholmske

En af tre gode Malkekiier, en
ung Springfyr, to gode TillægsKviekalve fra en sund Besætning er

Resterende Kommunaskat
for andet Halvsar 1921-22 bedes
indbetalt til Kassereren J, Andersen
Dalegaard inden denne Maaneds
Udgang. Den I. April vil Restancelisten blive skrevet og Renter tillagt.
Bestyrelsen.

søges til I. Maj.
M. Kjøller, Hyldelyst
Klemensker Station.

113MYSI
Potteplanter, ailkaarne Blomster,
Kranse og Buketter anbefales.
M. Kr. Kofod_
T f. Sandelg 6 og 47.

.C.

9(lemensker.
Telefon n. 13.

NOMATOLSÆBEN
(80 °Jo Toiletsæbe)
giver Dem

Paalidelig Pige
til indv.Gerning søges til Iste Maj.
Valdnøddegaard
pr. Tein.
Tlf. Allinge 110.

Pæn ung Pige
kan til tale Maj faa Plads hos
Malermester Hansen, Re.
Tlf. Rø 32.

En flink Pige
og en Kari kan til Isle Maj laa
Plads pas Nordre Norregnard
1 Re.

Gode Chalotter
købes. 1 Kr. pr. kg.
Haltelyst, Allinge
Til. Sandvig 6 og 47.

En Orne
staar til Afbenyttelse hos
Phillipsen,
Sandvig.

10 unge

Faas overall paa Øen.

nrassedele~ders~eireeetner
Stos os ke6er De
altid 6edst og billigst.
Prima ægte blaa
Serges-Klædninger
75 Kr. pr. Sæl. Bestillinger paa
for god
Klædninger modtages,
Pasning garanteres. Arbeidstral sand JaKKer, BerkKlaeder, Veste, SKIorter og
Bluser fører vi altid i de bedste
Kvaliteter, Simple Reklamevarer fører vi ikke, da det bedste er ikke
for godt. KonfirmationsKlædninger er hjemkomne
og sælges til billigste Pris.

Jens Yfansen.

Høns

er paa Grund af Pladsmangel billigt til Salg.

Manny Mogenesn,
Brodeolorreireneen, Allinge

Slaa Rotterne ihjel med

pirriN

Dyrt«, Libenalerre•
forarender
t. flAHR'rAlhandf ■ri; rom rafte.
red Rertrtrdryddrbe•
▪ der reer Arrrizning ;rm
▪ ■ten UdLegningrplan,

Renhed — Sundhed
Skønhed.

En yngre
og en Pige, fri for Malkning, søges
til Iste Maj pea Veevergaard
1 Olsker.

•••••••••••••14

Rotter

adlevere gr.111.5 rf

Ny Sending hver Uge

Nodladels 11311ileishils
Ordet er frit

•

Vi gør vore mange Læsere i By og
pari Land opmærksom paa, at enhver kan
Fan optaget Artikler og Indlæg om Emner
al almen Interesse i ,Nord-Bornholms

Ugeblad'.
Betingelsen er kun, at det skrevne er
holdt i en sømmelig Form og indenfor
rimelig. Grænser, samt at Indsendere— til
Under-retning tor Redaktionen —opgiver
Navn og Adresse. Ligeledes modtager
Redaktionen gerne Meddelelser om saadanne Ting og Forhold, som egner sig
til Behandling i Bladets Spalter.
Dette galder burde Byen og Landet,
og det er en Selvfølge, at Redaktionen
altid vil iagttage den &trangeste Di&kretion med Hensyn til sine Kilder.

Erindringsliste.
Borgmesterkontoret 2-1 Etter
Sparekassen 10-12 og 2 —4.

øger De en Pige, en Karl
eller en Dreng, eller mangf
ler De en Svend eller Lær.
ling en Fodermester eller anden Medhjælp, bør De snarest averteres Nord-Bornholms Ugeblad

d

der hver Fredag bringes direkte ind
t, 1700 Hjem og læses af saa godt
50t0 hvert eligere Tyende. En Annonce her i Bladet vil derfor sas
godt som altid bringe el tilfredsstillende Resultat.

Runkelroer
er til Salg hos
Hans Hansen
ved Hundam i Klemensker.

Sandvig,
Chr, Madsen anbefaler sig med
alt til Skornagerieget henhørende,
smukt og solidt Arbejde.
Obs. Kapsko omsættes.

Branddirektøren do.
Stempelfilial i Sparekass'en. 10-12, 2-4
Dampskibsexpeditionen, aaben ved Skibenes Ankomst og Afgang Tirsdag
og Fredag Efterm., Mandag og
Torsdag Form.
Distriktslægen 6-9 og 2-3.
Folkebogsamlingen paa Raadhusetr
Udtaan Fredag 7-8, (i Vinterhalvaaret
tillige Tirsdag 3.3,30).
Hjalpekassen: Formd.. 0. Thorngren.
Kasserer Snedker Chr. Lind, Sandvig.
Jernbaneat. er aaben tor Linds N-1?, 2-6
Kæmnerkontoret 10-11 og 2 -4.
Lune- å Diskontobanken 2-4 nite.
Postkontoret: Søgnedage 9-12 og 2-6

Sognepræsten Tirsdag og Fredag o-7.
Skandinavien-Amerikalinren:

Agent Otto Gornitzka,
Statsanstalt•n for Livsforsikring ved Chr.
Olsen, Messen Kontortid 1-1 Em.
Telegrafstationen 9 —12 og 2 -4
oldkamret 8 12 Form. 2-5 kilerig.

Klemens Jernbanestation 8-12 Fm.
2-6 Eftm.

Fdpirel bliver billigere,
Regninger, Meddelelser, Brevpapir
og Konvolutter leveres dsrfor 111

meget nedsatte Priser i

Allinge Bogtrykkeri.

Re

V i bar Eneforhandling
af det iegte

111 HEFOU kflAVENJ
iEPH I
Spar Penge - Spar Tank.
Bemærk Var2mrerkel,

Nordlandets Handelshus.
Fra Sejler „J. P. Holm" losses i disse Dage

Faderblanding
Soyaskraa.
Sit,,r arnrk. Majs,
Prima
Grove cl- riske
Coldings 50 pCt,

og vi kalkulerer laver,: Pr:ser for disse Varer.

Nordlandets Handelshus.

Prima Kærnefoder
til Høns, Svin og Heste.
Hvedeblanding, valset livede, Hvedeskraa, Havre, Blandsæd,
Byg og Ærteblandsæd.

Nordlandets Handelshus.
Vi har mange Okantede

Fyrrebrædder,
1" og 1','4" tykke, som sælges efter den nye Prisliste.
Rabat pr. kontant i

Nordlandets Handelshus.
Ny Sending frisklavet

Dansk SoyasKraa
sælges fra Lager til billigste Dagspris,

Nordlandets Handelshus.

Vore ærede Aunder
bedes frå i ;lag benytte den nye ~gangsdi:rr til .ButiRRen,

%tillige golonial & $robilftforretstistg

SPISESTEL.
Komplette Spisestel fra 88 Kr.

?Ming S alottiat & $rOuttforretnisig

Et Parti Vindjakker
i alle Størrelser sælges, saa længe Forraad haves, for 9 Kr.
50 Øre pr. Stk.
Khakiskjorter i alle Numre 4 Kr. 90 Øre.

9Intblaithet ,,altfe( bu
Fra Robro Mølle God lialechevogn
anbefales ekstrafint valset Flormel
Do. Sigtemel og Halvsigtemel.
Prima Rugmel, -fintskallede og
dobbeltktarede Byggryn i liere forskellige Sorter, fint valsede Byggryn.

Trikotage og Ilidgon.
Kir vi det s'sorsc
i og til
de billigste Priser, naar vi tager
Hensyn til Kvaliteten, tor sum sagt
daarhge Varer !ører vi Ikke, prima
Uldgarn Fra 4 Kr. Halv Kilo

All til Dagens billigste Priser !tsar større Partier suudiage3.
Alt pr. Kontant.
Al Slags Sæd modtages til Valsning.

Havregryn.
Fin Vare a 23 ae pr. ris kg.

bygger Eskimoerne
udi værkede Snehuse, der baade er
lun og holdbare.

Klefflooskor Skolojsloilefolog,
Et P..rui brune Ilure- og Damestøvler, prima Varer, '.riges itle2c1
billigt, samt alt andel Sko:øj 1.1 meget smile Poser. P.epa• si.oner udføres smukt og solid!.
Alt sirligt billigt nr. kontant.
Til. n. 47.
A. Munch.

Rønne-Allinge Jernbanes

Køreplan.
Søgnedage.
Benno-Sandvig
Frn Rønne
- Nyker
Klemen ker
Rø
Tein
Allinge
Sandvig

8,20 2,00 6,20
8,37 2,19 6,39
850 2,36 6,56
9,06 2,52 7,12
9,21 3,09 7,29
9,32 3,22 7,42
9,10 3,30 7,50

Fondsvig-Ilorme
(tt
('I'
Fra Sandvig
11,30 10,00 4,20 8,15
- Allinge
11,40 10,08 4,28 8,23
- Tein
11,55 10,19 4,39 8,34
- Rø
12,10 10.364,56 8,51
- Klemensker 12 30 10,56 5,16 9,13
- Nyker
12,46 11,10 5,30 9,25
- Rønne
1,10 11,30 5,50 9,45
t) Løber kun Lørdag.
tt) Løber ikke Lørdag.

Søn- og Helligdage.
Renne-Sandvig
8,45 12,35
Fra Rønne
- Nyker
9,03 12,53
- Klemensker 9,19 1,09
9,35 1,25
Rø
9,49 1„39
Tein
- 9,59
1,49
Sandvig 10,05 1,55

7,50
8,08
8 29
8,34
8,54
9,00
9,12

Sandvigs-Rønne
Fra Sandvig
- Allinge
- Tein
- Rø
- Klemensker
• Nyk er
• Rønne

10,35 6,00 9,35
10,43 6.08 9,43
10,52 6,17 9,52
11,07 6,32 10,07
11,25 6,50 10,27
11,36 7,01 10,36
11,55 7,20 10,55

Polarforskerne lærte hurtigt al
skalle d,.! Fordele, som disse Snehuse frembyder og de tog pas deres Rejser en eller liere Eskimoer
med, som i en Farl kunde opføre
en Bolig af del eneste Materiale, som
fandtes i disse Egne, nemlig Sne
og Is. Billedet her viser den I sin
Tid meget omtalte Cooks Snehus.
Han mente selv, at det var opført
paa Nordpolen, men Videnskaben
har benægtet del.
Du kan næppe nogensinde blive
saa dygtig som en Eskimo til dette
Stykke Arbejde. Dit kan heller ikke
som lian udsøge den fast sammenføgne Sne, som netop egner sig III
at hygge med, men du kan selv
forme disse Mursten og bygge iltet]
dem. Paa Billedet ser du en stærk
Ramme til al presse Snestenene i.
Der er en Slags Kasse uden Bund
(den staar paa et Brædt). Du ser en
Stampeklods til al stampe Sneen fast
i Rammen med. og en Murske lavet af en Træspaan. I Baggrunden
ser du 2 Hold Drenge udkæmpe en
Sneboldkamp bag Fæstningens skærmende Mure. Men naturligvis kan
man bygge andet-end Fæstninger.
Prriv af bygge et rigtigt lunt Eskimohus. !stedet tor Vand anvendes
Snue og Vand blandet sammen. Døren skæres ud til allersidst. Men
kravl ikke ind i Huset, før de voksne har undersøgt det.

1110‘111","
•

Allinge kurk.
BrædAnbefaler sig med prima
der og Splitved.
Planker Indtil 5 Fod lange og 4'
tykke, tjenlig som Gavnstræ til Vinduer og Karme o. d. 1. og sælges
langl under almindelig Plis. Affaldsbrænde og Savsmuld sælges. Al
Høvining og Skæring udføres godt
og billigt.

med Patentaksler og Bremse er til
Salg eller Bytte med en god last
Vogn.
Kjouer, Vang.
Tlf. Ruts 20.

1 England har Kongen og Dronningen kun en Datter, hun hedder
Mr.ry. Men det er der mange andre Piger i London, der hedder, og
de besluttede at spare sammen til
en Gave til hende. Og i mange
Meaneder sparedes der sammen,
indtil de havde en forfærdelig Masse Penge. Sita købte de Gaven, og
en af de mange Marryers Fader
kørte Gaven i en stor Vogn lige op

En Pige
kan fas Plads tit 1. Maj.

Chr, Mogensen, Tein.
Telefon Allinge 106.

• ... .
I Amerika og flere, andre Lande
er del Skik ved Børnenes Fødselsdag at forære dem en Kage, omgivet al ligesaa men,e Lys, som de
fyldte Aar. Del
-- man dog kun
ved med til det tiende Nar, for ellers vilde del jo kræ
ell tor:mange
Lys. Men forleden ..r der en gammel Korte, der fylde 100 Asr. Og
nalr Folk er saa gamle begynder
de næsten al blive Børn igen. For
al glæde hende var der bagt en
mægtig stor og lækker Kage ined
100 Lys paa. Der var Lys nok til
flere Juletræer.

Denne Mand, som ikke kan gaa
et eneste Skridt, kører hvert Aar
flere Hundrede Mlle med sin Gedebukkevogn, da lian var lille Dreng
fik han begge Benene karl at ur der
en Sporvogn. Nu kører han Amerika rundt og sælger Postkort nied
sIt Billede paa, og hans Forspand
er Bukke. Han overnatter i sin Vogn,
som han med Lethed kan svinge sig
op i. Ud kommer han paa den Mande, at han falder paa Hænderne forover, og 3811 følger Kroppen med.

Til Slu en lille tiks Tryllekunst.
Du friar fat i en lille Papæse af
den Slags som Apotekerne bruger
til Piller, og udskærer af hvidt Karton et cirkelrundt Stykke som nøjagtig dækker Bunden. Læg ko det
runde KartonstykKe nederst, læg m
Femøre ovenpaa, og luk Æsken.
Ryst saa lidt med den og !cirkler
Kammeraterne, at naar dti tæller til
3, sea er den forsvunden. 1, 2, 3,
i Smug vender du Æsken, og se,
den er lom. Saa lukker du den og
1, 2, 3, du vender den igen i al
Hemmelighed, leLer Laagel og se
Men gentag
den er der alligeve
det ikke for ofte. ror saa bliver du
opdaget.

Onkel Peter.

Nogle Stk. Lodekvier
er Isl Svig paa
LirldCSgaard.
Tricks!) Allinge 82.

Yngre Karl
sages til 1. Maj pari
Lindesgaard.
•

%Hinge Roloniat: og
43robitWorretntitg.

til Slotte!, hvor han afleverede den
Prinsessen og til Gengæld blev
der trakteret med Chokolade og Kage.

Vens Xansen.

Sæd tages i Bytte med Gryn eg
Mel.
Blandakraa Majsskrna, valset
Majs og i,alset Byg.

5iernenes Su6rik.

Sandvig.
Hjem 11'1.1W/es Parileeg sand
Bedlaterpdlse og Sylte anbeLdes.
Fredag den 17de ds. bras varm
11Iodpolno omg Leverpelse.

Jul. Hansens Enke,
Telefon Sandvig 10.

paa Telefon-Haandtaget og ring op
Telefon Allinge 74, naar De har
et eller andet at avertere.
Nordbornholms Ugeblads Annoncer virker bedst og koster mindst.
Glem det ikke.

Snefæstninger

j••••,,--
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og de Redskaber hvormed de er opført.

Varerne

Vil De have

der sælges i vor Forretning, er absolut Isle Klasses, og del

en god Kop Kaffe,

bringes

anbefales det al købe Kirtlen hos os-

Forbrugernes Erindring, at Priserne er billige. De kan ikke faa
Varerne helt

Vnr rene Jr,vahafte og
Frokostkaffe, blander, giver en
forir inlig Drik.

gratis,
men vi gør Dem opinyrrksorn pas,
at der gives

Allinge Kolonial-

Rabat
pas alle Kolonialvarer, der betales

Produktforretning

pr. Kontant.

%Himle goloitint= ag,
44;ffiliftforrenthig.

Engelske Kul

Trælast. Trælast.

hjemkomne.

Et større' Parti I" og 1'/ 4 - Brædder sælges med særlig stor Rubin:

Udskudsbrædder fra Kr. 3,24 pr. Tylt. løvrigt har vi Lager
af prima høvlede og pløjede Brædder, Planlier forefindes I alle

tillange gotattirW
$roianiflorretatitg.

Nørresundby Godningshlk
er paa Lager og ekspederes læsset i Banevogne eller tilkørt
paa Landet efter laveste Beregning.

Nordlandets Handelshus.

Dimensioner. — Gode og tørre Varer, Rabat pr. kontant.

r4litftforretititig BO GMÆRK ET

9111inge

i noget formindsket Størrelse.

BORNA

EIA C.• SIDE

giver lækkert Smørrebrød.
•

Priserne er nedsatte
i disse Dage
paa Portland Cement - 1 Kr, pr. Sæk,
Tagpap, alle Slags - 1,50 pr. Rulle.
og skal der bruges større Kvanta, saa giver vi billigt Tilbud.

Nordlandets Handelshus.

.13?.r P.. •

kers (rente
leje eitecierin
'di nett tins •

d-

Gode Kalkskaller til Hønsene

e el6ri &gi;

sælges i Sække a 50 kg billigst.

ESuir

Nordlandets Handelshus.

t of

}leen

Stor Prisnedsættelse paa alle Slags

Brædder, Planker, Tommer, Sparrer.
Sidste Prisliste er af 3. Marts, og kan der herefter handLæg Mærke til, at vi har mange tørre, velles meget billigt
lagrede Brædder og Planker, som vi sælger til omtrent halv
Indkøbspris. Ved kontant Handel gives yderligere Rabat.

IB pCI. Nerloslill, 37 pCI, Kaliploillg
er daglig ventende pr. Skib fra Kastrup. — Flere Bestillinger
kan noteres.

Nordlandets Handelshus.

d.( f■cn

Nordlandets Handelshus.
'56; b(?r,jeg og.
cø,j&.acr5A.
_som rr4)&r,r.
'hemsen rukr.
' per•rrnaå

Vi tilbyder

prima Saasæd til Foraaret.
Parti af 2-rd. Byg, Tystofte Prentice.

do. Svaløf Prinsesse.
Havre, hvid Seger.
Iste Aars Avl efter kontrolleret Stamsæd
Triørrenset
kraftige Kvaliteter. Vær saa god at give os Bestilling snarest.

9torbianbe0 >titibelost

Alle MennesKer,
som har set, hvorledes

Bornholms bødl! Naroarin

fremstilles, behandles og opbevaares, vil ganske uvilkaarligt forlange dette hejfIne Produkt til sine Maaltider. - - Alle Forretninger i Allinge-Sandvig sælger

Bornholms Vegetabil Margarine.
Restlageret al'

Drengehabiter og Stortrøjer
udsælges i disse Dage til halv Pris og derunder,

91orbittnbet k)attbelotiL

I

BORNA er god !

CLO ET TA«.

ALBA

Spise — Chocalader

(•?
,&~:
, PO R 51 DE
Den, der har med Skolebørn at
gøre, vil lel bemærke, at de nu om
Stunder har ikke ringe Beløb mellem Hænder, og at Pengene som
Regel anvendes lit : Stik, Cigaretter,
eller smagløse Billeder. Det er Tanken at søge al lade el kunstnerisk
udført Bogmærke danne el fornuftigt Afløb for nogle af de overflødige Lommepenge og søge de smagløse Billeder afløst af god Kunst,
smiledes al de ved al sprede Kenskab
til denne, samt III gamle Fyndord
og Senlenaer kan virke karakterdannende paa Barnet. Ved saa vidt muligt at lade Bogmærkerne indeholde
Billeder at vigtige nationale Begivenheder i det paegældende Aar, vil
de samlede kunne faa Værdi for Barnet senere l Livet som frestnende
Minder fra Skoleaarene. At Overskuddet af Salget gear til ubemidlede
Kammerater vil kunne virke opdragende paa Barnets lel modtagelige
Sind.
Prisen for Bogmærket, der fremstilles I. smukt Farvetryk, bliver 10
Øre, og man har tænkt sig aarlige
Serier paa 12 Bogmærker samt misligt Samlerbøger til at opbevare
dein i.
Det eventuelle Overskud vil blive
henlagt til :et Bogineerkelorid, hvis
Formalt' Indtil videre skal være at
yde Hjælp til trængende, skolesøgende Børn, samt til unge Merinealters Opdragelse og Uddannelse.
Hcls: Majestæt Dronningen har
tilsagt Sagen sin Støtte og har overtager Protektoratet, Undervisningsministeriet bor i et Cirkulære anbefalet Sagen.
Feruvriget er Sagen anbefalet al
en Række Navne Ira snart sagt alle
Sanifundskredse, ikke mindst fra
Presse og Skole

Saasæd.
Havre. Svaloli Segerhavre, gul Nasgaard Havre, sortren.
Byg.

Abed Prentice og Tystofte

Da Partierne af de særlig fine Kvaliteter er begrænsede, anmodes
de ærede Forbrugere om at indgive deres Bestilling i god Tid.

.Z111111(je Aolonidf-

'''robttfifforretning.

BORNA smager delikat.

Kali deres Ild11[11(1?aletire:11 hos os.
mønstervævet Drejl I Kr. pr. m
1,50
«
halvlinnede
do.
2,00
Ekstra swer hellinned ,
Meget bred damaskvævet 3,35
Prima

Nordlandets Handelshus.

Hverdagsveste
Blaa Maskinjakker
Ekstra svære do.
Graa Jakker
Blaa Benklæder
Graa I3uchskinds do.
Molskindsbenklæder
Svære Hvergarns do.
Overtræksbenklæder

6,25
5,00
8,50
10,75
5,00
7,25
9,00
13,50
8,50

tiordloodels Handelshus
BORNA er bedst og billigst

