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01.1,er, Itulnket, Ro uk Ulimeneker 

„Nord- Bornholms Ugeblad' 
trykkes i et Anlal af mindst 1600 Exempl. 
og forsendes gennem Posirresenet filer red 
ror, Bud 1 Allinge. Sardelg, Olsker, R:L-
aker, Rø og Klemensker 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
har den største Udbredelse 1 Nordre Herud 
bliver hest I ethvert Hjem og  egner sig ~- 
er beds! 111 Arertering. 

,,Nord-Bornholms Ugeblad" 
oplager gerne Bekendtgørelser af enhver Art 
&antal:: Køb, Salg, Foreningsmeddelelser, 
Elle,- eller Af lysninger, Auktioner etc, 

„Nord- Bornholms Ugeblad" 
eulgaar hver Fredag, kan bestilles paa tilte 
Postkontorer saml pao Bladets Kontor og 
hoster I Kr. halvaarlIg. 

efitofier. 
—0— 

Alle de gule Blade, 
som leger for Vinden Tagfat, 
det er vore Sommertanker, 
som visned' af Kulde i Nat. 

Havernes sidste Roser 
og Vildvinens rødmende Flod 
er alle de dræbte Drømmes 
tungt rindende,dryppende Blod 

Carl Dænchermortensen.  

Dalmarks Folkeminder, 
—o— 

„Danmarks Folkeminder” er en 

Forening, der samler paa alt, som 

kan tjene til Oplysning om gammel 

Bondekultur. Den samler pas Folke-
minder tor at bevare dem, da de el-

lers let vilde blive glemt i vor for-

jagende Tid, og vi har ikke Read 

til at glemme dem eller kaste dem 

bort. Det er vor aandeiige Fædre-

arv, som vi skal værne om, glæde 

os over og bruge saa godt vi kan. 

Derfor skal den heller ikke gemmes 
som en død Skat ; men den skal 
undersøges og vurderes, og det bed-

ste skal deles ud igen, saa det bli-
ver et virkeligt Folkeeje. 

Hvad er Folkemiuder ? Det er, 

hvad jævne Folk har talt og digtet 

om, tænkt paa og troet pas, ja le-
vel paa i Aarhundreder og Aartusin-

der. De fortæller om, hvad der har 

optaget Sindene i de vigtige øje-

blikke, naar meget stod paa Spil og 
meget skulde afgøres, og de fortæl. 

ler om den mindste Ting i det stille, 
glidende Hverdagsliv. De fortæller 
om Kamp mellem Lys og Mørke, 
mellem Hedenskab og Kristendom. 

De fortæller om Sorg og Glæde, om 
Had og Kærlighed om Haab og Tro, 

saadan som vi selv kender det fra 
vort eget Liv. Folkeminder er vor 

store Skat af Sagn og Saga, Tro og 

Skik, Eventyr og Ordsprog, Viser og 
Remser, Leg og Løjer. Meget af det 
ler vi nu af og kalder det Overtro 

og Dumhed ; men vi kan ogsaa linde 
en Visdom og Poesi deri, der har 

holdt sig gennem Tiderne og er 
anderledes triskt end den Døgnlil-

teratur, der skrivesi Dag og bræn-
des i Morgen, 

„Dansk Folkemindesamling' gem-

' mes part „Det kongelige Bibliotek' 
i København. Der findes all, hvad 

der hidtil er samlet af de store Sam- 
 tere: Svend Grundtvig, Jens Karup, 

Evald Tang Kristensen, H. F. Feil-

berg og flere, og alt, hvad der bliver 

sendt til Foreningen, bliver opbeva-
ret der, 

Illi 	Der sidder i mange Hjem en gam- 

mel Bedstemoder eller Bedstefader, 

som naar man bare spørger dem 

venligt og hører paa dem opmærk-
somt, gerne vil fortælle om, hvad 

de kan huske fra deres Barndom 

og Ungdom, og mangen ung Karl 
eller Pige kunde have Fornøjelsen 

af at optegne disse gamle Minder, 
og derved være med til al give en 
Skildring at den gamle Tid, som 

nu er ved at gaa i Graven. Forti-
den fortjener at mindes i Nutiden, 

saadan som Børn mindes deres For-
ældre naar de selv bliver voksne og 

ikke mere er sammen med dem, 
mindes dem med Taknemmelighed 
og Ærbødighed, selv om de opda• 

ger mange Fej! og Særheder hos 
dem. Det er er Arbejde, der ikke 

skal udsættes, thi mange af de garn-

le, der kan fortælle noget i Aar, kan 
ikke fortælle noget lit næste Aar. 

Hvem, der har Lyst til at lage fat, 
kan bare skrive til „Dansk 
Folkeminde Samling”, 
Det kgl. Bibliotek Kø-
benhavn K. Der faar man 

Papir og Rand og Vejledning gratis 
og til Løn og Opmuntring faar man 

gerne Bøger. Man skal ikke lade 

være med at gøre Optegnelser, fordi 

man synes, det er sne lidt og ube-

tydeligt, del man har. De amen Ting 
har ogsaa Værdi ; og naar man først 

her begyndt, dukker der gerne niere 

frem f Hukommelsen. 

Man kan ogsaa blive Medlem af 
Foreningen _Danmarks Folkemin-

der". Det koster 4,50 Kr., og saa 
faar man de Skrifter, Foreningen ud-

giver. Der er bande videnskabelige 

Bøger og rigtige folkelige Bøger, 

som enhver kan læse med Glæde 

og Udbytte. Den sidst udkomne, 

Karoline Graves : ,,Ved Hallebyaa", 

er en Skildring af Bondeliv og Hus-

mandsliv i Vestsjælland, saaledes 

som en af de ældste kan huske det. 

Del er en tyk Bog med gode Bil-

leder. Den er skrevet klart og for-

nøjeligt. Den næstsidste, „Nogle 

Grundsætninger for Sagnforskning" 

al Axel Olrik, er en mere videnska-

belig Bog. Axel Olrik er blevet kaldt 
Høvdingen i vor Folkemindeforsk-

ning. Alle, der kendte ham, saa op 
til ham og anerkendte hans store, 
rige Ideer i Tale og Skrift. Hvem, 

der kender noget til hans Arbejde 
og hans Værker, vil have Glæde og 
Udbytte af at læse denne Bog om 
hans Sagnforskning, som er udgi-
vet af hans Efterfølger i .Dansk 

Folkemindesamling", Hans Elle-
kilde. 

At ældre Bøger fra _Danmarks 
Folkeminder' kunde fremhæves: 
Thorkild Gravlund : Dansk Folkeka-

1  rakler, og tre Bøger af den gamle 

H. F. Feilberg „Bjergtagen', „Sjæ-

letro' og _Nissens Historie". En 

god folkelig Bog er ogsaa „Livet i 

Klokkerganrden", der fortæller om 
Bondelivet paa Falster. 

K. T. 

guldregn. 
-.- 

Det varmer saa vaarligt 
nus Træer og Mur 

Men sker der Mirakler 
med Hjertet, Natur? 

Vemodigt der suser i Sindet en Sang, 
mens Guldregnen blomstrer 

for anden Onng. 

Du milde Oktober' Er Dagen idag 
et Fonter, der smiler 

i Gaard og fra Tag? 
Nej, du vil i Morgen 

gen hvid over Vang, 
skønt Guldregnen blomstrer 

for anden Gang. 

Men hvem vilde klage, 
hvis det korn igen, 

Skærsommeren bragte, 
svandt atter det hen ! 

Skal jeg faa en Stund 
korl eller lang, 

da Guldregnen blomstrer 
for anden Gang ? 

Olaf Hansen. 

Husmanden - 
før og nu .  

Trælle-Hulmanden. - Den sagtmodige 
Husmand. - Præmie-Husmanden. 

Gennembruds-Huselanden.  

Efter et Foredrag nf 

Johan Skjoldborg. 

—0— 

De ledende fandt, al Forholdene 

pas StavrishanndsløsnIngens Tid var 

uretfærdige, da en stor Del af Fol-

ket levede under usle Foliold, De 

forstod opart, at det var uklogt, for 

fattig Bonde gav Fattigt Land, Der 

var maske endnu en Bevæggrund 

til, al man tog ral: Bønderne be-

gyndte at slag Ladefogderne , Ihjel. 

Del er mærkeligt, at el saa stilfær-

digt og sagtmodigt Folkelærd kunde 

gøre det. Men det var ogsaa mær-

keligt, at man kunde faa sig til at 

pine og plage disse Mennesker, 

indtil Hævnen herover gav sig saa-
danne Udslag. Vi fik saa Reformerne 

for Gaardmandsslanden, der derefter 

gik frem i Kultur, Oplysning og 
Velstand. Men for Husmændene gik 

det lige ned I Mørket. De Byrder, 

der havde hvilet paa Gaardmrendene, 

blev nu væltet over paa Husmands-

standen. Før var det Husmændene 
der var oven pur. En Gaardmand 

kunde komme til en Husmand og 
bede om et Laan paa 5 Rigsdaler, 

og Husmændene var maaske nok 
somme Tider vel haarde mod Gaard-
mændene 1 Man vilde den Gang 
langt hellere have et Hus end en 
Gaard. Men saa kom de haarde Ti-
der for Husmændene, og vi tik den 
talrige Landarbejderstand, der maalte 
trælle for Herremændene. Det var el 

Slaveri lige til 1848, da de ogsaa 
fik deres Reformer. Men endnu 
1842 krævede Godsejerne Ret til al 

opretholde Hustugten overfor Hus-

mændene. En Scavenius sagde I 

Stænderforsamlingen at det vilde være 

i Landbrugets Interesse! 
Før 1850 havde vi saaledes Træl-

lehusmanden. Fra 1850 til 1875 

havde vi den tanlmodige, sagtmodige 

Husmand, fra 1875 til 1890 Præmie-
Husmanden, og ira 1900-1921 Gen-

nembruds Husmanden. 
Den laalmodlge Husmand var saa 

troskyldig og barnlig, og han blev 
let forknyt. Tidligt om Morgenen 
tog han en Kæp i Haanden og gik 
paa Arbejde, og han arbejdede en 

lang Dag for en lille Dagløn. Kun 
om Søndagen kunde han rette lidt 
ved sin egen Jord. Han turde ingen 
Ting, og naar han korn ind i Stuen 

salte han sig nederst, men han løf-
tede dog Hovedet lidt mere end 
Trælle-Husmanden ; han var dog' jo 

noget friere, og man matte dog 
ikke prygle ham paa Arbejdsplad-

sen. 
Men Ira 1875 skete der et mær-

keligt Gennembrud I Husmands-
standen. Ude paa Hede, Kær, Mo-

ser, Klitter — der hvor Jorden var 
billig — fremstod den ene Bedrift 

efter den anden. Grusgrave blev dyr-
ket op til Haver, hvor der før var 

el Straa blev der nu fire. Denne 
Slægt el Husmænd og Husmands-

koner udvidede Danmarks Grænser. 
Det var noget alle beundrede. Det 

man panskørines, sagde man — og 

sen fik vi Prremie.Husmanden. Disse 

Folk tik bedre økonomiske Kaar, 

deres Mælk blev gennem Andelssa-

gen ligesaameget værd som Gaard-

mandens og det satte Mod i dem. 

Alt for mange Penge giver Overmod, 

alt for las giver Modløshed, der 

mart nogle Penge til for at give 

Humør og Mod. Det tik disse Hus-

mænd. Men der var andre, der sty-

rede deres Sager. De fik Præmier 

gennem Naboforeningerne. Brug nu 

Præmien paa en ordentlig Maade, 

sagde Formanden, en Proprietær 

eller større Bonde. Husmændene var 

noget trykket, naar de kom til en 
saadan Præmieuddeling. De var jo 
ikke vant til el saadant Selskab. 

Mange Tak sagde de og lettede paa 
Huen. Men naar de korn udenfor, 

begyndte de at skælde ud. De be-

gyndte rent ud at mukke. Ja, de 

bitte Svende kan — sagde de — men 
det er da os der slider, 

Og saa kom Husmændene ud paa 
Rejser. Husmanden havde alle Re-
spekt og Sympati for. Flaget kom 

op alle Vegne hvor Husmændene 
kom. Vi spiste Frokost hos C11 Her-
remand og Middag hos en Gaard-

mand eller Proprietær. Og hvor vi 
dog las godt! Merl jeg sagde til 
mig selv : Hvor længe vil dette dog 

gaa ; jeg ved da, at det ikke kan 
være Morgenstund hele Dagen. 

Med 1900 sagde det da ogsaa 
Stop. Det var da Husmændene 
vilde have deres egen Organisationer. 
Det havde man ikke tænkt sig; det  

var at sætte Skel. Men Organisati-
onerne kom i forbavsende kort:Tid, 

og hvor var del skønt at være med 

I dette Arbejde. Alle Vegne kom 
det i Gang — og saa har vi da 

Husmanden Nr. 4. Han salte Hove-

det saa højt, al han stak det ovenud 
i Taget og sari sig om i Danmark 
som en fri Mand for første Gang. 

Der var intet Skel, sagde Gaard-
mændene. Det var os der vilde sætte 

det. Men Husmændene vidste, at der 
var et Skel, for det var dem, det 
var gaaet ud over. Men vi vilde ikke 
sætte noget Skel. Lad os trække 
Giften ud at det Ord. Vi vilde kun 
hæve Udmarkstolkene op til det 
Standpunkt, de andre stod paa. Vi 
vilde slette Skel. Der var en stolt 

Vækkelse, der her fandt Sted, og bl. 

a. er jo Udstillingen her et Vidnes-
byrd om, at det var godt, at dette 

Gennembrud fandt Sled. 
Vi dyrker Danmark op, og vi 

opdyrker Folkeklasser. Men vi skal 
ogsaa opdyrke Sind og Tanke. 
Glem aldrig Oplysningen,  kære 

Venner. I bliver aldrig Kulturmen-

nesker, aldrig i jeres Dage, uden 
Oplysning. Uden Oplysning ingen 

virkelig Frigørelse. Uden det bliver 

man ingen virkelig fri Personlighed. 

Tag denne Tanke til jer. Alminde-

lige Folk kan naa samme Kultur' 
som de dannede. Kaarene et sunde, 

Hjernen er sund. En Husmandsko-
nes Hjærte er lige saa blødt som 
en Dronnings. V: skal dyrke op, 

Folk og Sind for at naa den virke-
lige Frigørelse. Det er Fædrelands-

kærlighedens ny Betoning. Vi vil 

gøre alt for, at de, der har det fat-

tigt, kan faa det lige saa godt som 

vi andre. For vi er alle Søskende. 

Vi ville gøre alt for at skabe et godt 

Hjem for det danske Folk. Og det 

vil vi blive ved med, 'an længe der 

er Stedbørn — for Stedbørn man der 

ikke være i et godt [-fjern. Vi dyr-

ker Mark og Sind tor at gøre Dan-

mark til et Kulturland. Her maa 

ingen Udmarker være — og heller 

ingen Udmarksfolk. 

gat, modtur 
gennem 8uropa. 

Sems forisiller om sine 
Dagbogsoptegnelser og Minder. 

(Kun for Nordbornholms Ugeblad) 
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Hvorfor kalder vi egentlig de gamle 

italienske Byer med tyske Navne ? 

Er det fordi vore Bedsteforældre i 
Skolen benyttede tyske Landkort? 
Turin, Genua, Majland, Florents, 

Venedig, Rom, Neapel! — Hvor del 

lyder barbarisk mod de klingende 
originale Navne : Turino, Genova, 
Milano, Firenze, Venezia, Roma og 
Napoli. Særlig Rom minder os om 
en nordisk L'hombre-Aften, hvor 
Toddyen damper i Glassene — og 

saa har R o tre a intet med Rom at 

gøre —  heldigvis) —  Man tænker 

ikke over det, før man kommer 



Tæt Vinduerne 
med 

Stormvoks. 
Fans hos 

J. B. Larsen. 

En stor god Ko, der nylig har 
kælver, er ril Salg eller Bytte med 
en mindre. 

A: Pedersen, Rutsker. 
(ovenfor Teglkaas). 

Formiddagspige 
kan faa Plads hos 

Bager Holm, 
Allinge. 

En yngre Karl 
søges til Isle November paa 

Mellegaard i Re 
Den bedste 

Sagtjære 
sælges billigt i 

Nordiileilets Handelshus 
Roer optages 

paa Akkord. 

Aage Mogensen, 
Klemensker. 

Henvendelse til Til Ruts 75. 

Dansk Rectiefret 
Dansk Ementhaler 
Fuldled Gauda 
50 pa Gauda 
Myseost. 

Altid prima til billigste Dagspris. 

50 pot. Gammelost 
anbefales til 2 Kr, pr. Halvkilo — 
er fed og delikat og anbefales som 
et Stykke Ost med Smag. 

Ost 

_ a. 2. 
Telefon Allinge 12. 

Enerorbandlieg af Dozerne Hen-
sene Korsetter. 

Dr, Olseo, Messen, Mhp. 
8ce6e ! 

Prisen paa brun og grøn Sæbe 
er arter nedsat. 

Fine Toilelsæber i stort Udvalg. 
Karbolszebe, Svovlsæbe, Tjæresæbe. 

I godt Stk. Violsæbe 35 ure, 
3 Stk. 1 Kr. 

Fine Parfumer, 	billige Priser. 
Armisen Glyserin mod rede Hænder. 
Diverse Tandpulvere og Tandpasta, 

Brillianline. 
Diverse cern' prima Barbersæber. 

J. B. Larsen. 

Il liog e hil rit orrelo i og, 
Eller al have overlaget Fru Ilulds 

Møllers Broderiforrelning, anbefaler 
jeg mig med all — benlinrende rir 
Broderilaget. 

Nye hjernlernine panlegnede Ting 
i Puder, Lyseduge og Løbere samt 
stort Udvalg i Brodergarn til de ny 
billige Priser. 

Et Parti [lette udsælges til meget 
sin an Priser. 

Manny Mogensen, 
••••••••••••••111, 
• • 

Alliiigc Biogrif, 
Søndag d. 23. Oktober Kl. 8 

Deri verdensberømte 

Mary PicKford 
i sin Milliontihn 

Papa Langben. 
Lystspil i 5 Akter efter den be-

kendte Fortælling af samme Navn. 

• • 
• ••••••••••••••  

Billig KAFFE. 
Gararrierei ren Kalle sælges til 

125 øre pr. Ve  Kilo. 
Prøv den og De vil finde den ud-

mærker Ill Prisen. 
Endvidere lører Jeg soen sædvan-

lig mine extrafine Kvaliteter. 

Javablandet Frokost Kaffe. 
og fineste Java Kaffe III billigste 
Priser. 

1. 13. Larsen, 

Vi sælger cu dansk, helulden 

Damestrompe 
for 2 Kr. 85 øre. 

Nordlandets 
Exlrafint Paakeg 

Cervelalpølse, Kødpølse 
Skinkepølse, Rullepølse 
Salamepølse, Spegepølse 
Svindlere! 
Røger dansk Stegeflæsk 
Frisklavede Medisterpølser 
Knækpølser, Bajerske Pølser 
Blodpølse, Leverpostej 

altid friske Varer til allerbilligste 
Dagspriser, 

J. B. Larsen 

En yngre Karl 
søges ril Isle November pen 

Tyskegaard 

En ung Pige 
16-17 Aar — søger Plads  i Allinge- 
Sandvig eller Omegn. 

Billet mrkt. „Ung Pige -  modla-
ger Bladets Kontor. 

Levefposlej i baser, 
allerfineste Vare fra Beauvais. 

Prisen betydelig nedsat. 
Røget Laks i Daaser er aller paa 

Lager te billig Pris. 
Bedste Anchovis i Daaser til ned-

sat Pris. 

aren. 

iforseiter derned, og benytter man de gere 
manske Navne, bliver man ikke for-
stenet. 

Genua — nej Genova, som-Byen 

bedder,Gonova la superbe (den præg-
tige), bærer sit Navn med Rette; thi 

det er et 314 Syn at se denne 

garnie Handelsstad med dens mæg-

tige, naturlige Havn ligge smilende 

i Sollys, med Huse, Paladser og 
Kirker, stræbende op ad Bjerghej. 
elme, op mod den straaIende, bien 

Himmel. 
Og dog er det Genleve, som ud-

breder sig tor vort tindrende Blik, 

ikke det sanime som det var i dels 

Velmagtsdage — i del 12. og 13. 
Aarhundrede, da del ellerhaanden 

havde samlet al Handel, underlagt 
sig Korsika, Citeren, Kreta, Bospe-
rus, Krim ; da dels Handelsflende 
herskede over Havene og bragte 

Asiens, Indiens og Afrikas Rigdomme 
med sig hjem. Korsfarerne vidste 

at fortælle om Getiovas Pragt, og 

Byen bekrigede og ødelagde efter- 

haanden sine mægtige Rivaler, Pisn 
og Venezia, indtil Nemesis nesse 

ramte den, og den ninalle hensygne 

under Fremmednag. 
Skønt int forenet med Moder-

laudet, 'lydende en vel tiltrængt 

Fredsperiode, nationalt set Irlejert, 
har Byen dog mistet sit selvstændige 
Præg, og de mange engelske Firma-
navne, engelske Skibe og Mægler- 

kontorer vidner om, al Genova endnu 

ikke er frigjort, men afhængig af 

fremmed Kapital. 
Hvilket Liv, hvilken Færdsel er 

der ikke i Hovedgaderne, paa den 

vældige Færdselsacre, der hedder : 

Sirede Balbi, Strada novissima, via 
Garibaldi, via Carlo Felice, Fontene 

Morosa og Nunziata, og som egent-

lig omslutter Havnekvarteret og dan-

ner Byens eneste Færdselsmare, thi 

de øvrige Gader er kun smalle Stræ- 

der (Viehi, Vicoletti) 	sne smalle, 
at ingen Vogn kan passere, og ofte 
saa stejle, at de beetaar _af lutter 
Trappetrin. Hver Fodsbred er laget 

i Brug, og det ser pudsigt ud, al 

der tværs over Gaderne mellem de 

mange Etagers Vinduer er spændt 

Snore, hvorpaa alle Slags intime 

Klædningsstykker hænger og fingrer 

for Vinden - Husfruernes Tørreplads ! 

Men vi holder os foreløbig i Ho-
vedgaderne med de prægtige Paladser 

og de rige Kunstsamlinger: Doge-

paladset (Raadhusel), Palazzo reale, 
Barbi etc. Palazze Durnzzo, Munci- 

pio, Andrea Doria med pragtfulde 
Haver osv, Af Byens 80 Kirker 

maa nævnes den pragtfulde Dom-

kirke San Lorenco, oprørt af sort og 

hvid Marmor. Ad brede Trappetrin 

konturer ulan ind i de indre, over- 

daadigt udstyrede Rum. Her er saa 

stille og fredeligt, men nedenunder 

paa Børsen summer det som i en 
Myretue, og i den smalle Sidegade 

med de blankslidte Marmorfliser 

Irma man albue sig frem. 

En Børsmatador, der læsende de 

sidste Avisnyheder, arbejder sig lien) 
ved Siden af os, viser os hen til 
Posthuset, hvor vi venter Breve, og 

efter en velfortjent Hvil gear vi igen 
paa Jagt efter Seværdigheder, 

Her er Academie di belli alle Te-

atret, Universitetet og — en præg- 

tig Statue af Christopher Columbus. 

Af de Stormænd, Genova har fost-

ret, er Amerikas Opdager den mest 

kendte, ruten Genova initidee ogsaa 
Andrea Doris med Stolthed som den, 
der reddede Byen, da Trængslerne 
var størst, 

1 Kirkernes Gravkapeller og oppe 
paa Kirkegaarden kart mae studere 
Byens Historie, alle de gamle Slæg-
ter, der betød noget, ligger der -
under rigelorsirede Marmorsarkofag. 

„De Dødes Have« er som et stort 
Kunstmusæum, der er ofret Formuer 

paa disse Gravkamres Udstyrelse, 

og sjældne tropiske Planter, Palmer 

og Kæmpekaktus blomstrer mellem 

Gravene. 

Men Livet Inde i de smalle Gader, 
mellem de høje Huse I Vicoletli, 
interesserer 03 mest. Skønt Gaderne 
er smalle, skal der dog være Plads 

til de smag aabrie Boder, thi de 
handlerude slæber alle deres Vater 
ud paa Gaden, Haandværkeren sid-

der derude og Heller Knive eller 

forsnaler Sko. Et Solsejl har han 
spændt over alt Hoved, son selv om 

det er i Solsiden, er der dog mere 
svalt end inde i de lumre Stenhuse. 
Man varmt er her unægteligt, særlig 

i Ellermiddegssol. Man maa helst 
søge opefter gennem de stejle Gader, 

op mellem Velhaverne, helt op mi-
der Fresaringsniureire og de gamle 
Bastioner, og nem Solen sænker sin 

glødende Kugle i det biml Middel-

hav, naar Himmel og Hav antager 

de vidunderligste Melaiferver, naar 
de fjerne Alpeloppes Sne siraaler 
soul Guld, da bliver Aftenen mere 

sval, — og naar Morkel sænker sig 

over den store Stad, naar de mange 
Skihslaterner tændes, nem de mange 
Lys lindrer dernede i deri restløse 

Sled, naar Stjerneroe !rendes — een 

efter een — pari del høje, dybblea 

Himmelfirmaineril, da er del som 
al opleve et „Tusind og en Nat"s 

Eventyr. Ser. linnsormeue lyser i 
Græsset, rundt om os svirrer lysende 

Biller rid og ind som prægtige Ild-
funker. Vi morer os med al fange 
nogle og anbringe dem i vor Haand, 

og Nielsen regner ud, hvorm enge 

vf maa have, for at kunne se rit 

læse et Brev. 
Men lys! nu lyder smægtende 

Mandolinloner fra Nabohaven, og 
en klar Kvindestemme synger: 

Sanla Lucia — sante Lucia! — 

Jeg stod forleden, 
skriver en Avlsbruger i „Østborn-

holm", paa Toppen af en Halm stak, 
for da vi under Tærskningen var 
kommet noget til Vejrs, kneb det 
for Folkene; erZ- saae-gi"v—gg—d-e-iii 
en Haandsrækning. 	Henimod Af- 

ten kom el Byraadsmedlem, som 

ogsaa er Avlsbruger, trækkende paa 
sine Køer : „Hvad for noget', raable 

han, „Maar De der og tager Pladsen 

op for de arbejdsløse?` ,Tak i lige 
Maadee, var alt, hvad jeg havde 

Tid hl al svare, og det hørte han 

maaske ikke engang, for det blæste 

stærkt, og leg var jo lidt højt oppe. 

— Men senere har jeg fartet Lysl III 

at svare noget anderledes, for jeg 

synes, al den Oplarrelse man være 

forkert, at enhver, der har Penge 
(det er ikke altid del samme som 

Rand) til at befale en anden ril at 
gøre sit Arbejde for sig, tager Plad-

sen op for en arbejdsløs ved selv 

al bestille noget, 	og jeg tror da 

heiler ikke, han gør det, tværtimod I 

Jeg tror, at enhver der arbejder, li-

gegyldig hvad det er for Arbejde 

— i hvert Fald da, naar det paa en 

eller anden Maade er knyttet til 

Produktionen — frembringer et eller 
andel ill Gavn tor del hele Samfund, 

og derved fremkalder han Betingel-

ser for mere Arbejde, som kan be-

skæftige andre, samt gøre Livsbetin-
gelserne bedre og billigere for alle 

i Samfundet. Derfor tror jeg ogsaa, 
at en forlænget Arbejdstid langtfra 
al skabe mere Arbejdsløshed vilde 

bidrage til at hæve det Tryk, der 
nu hviler over vort Land. Omvendt 

tror jeg, at enhver, der ikke arbej-

der — hvad enten det er, fordi han 
ikke kan, eller fordi han ikke vil, 

eller fordi lian ikke kan finde noget 
al tage fat part, eller fordi han sy-
nes, at han har Read til at betale 
andre nil at gøre Arbejdet for sig—
han fordyrer og forringer Livsbetin-

gelserne for alle andre i Samfundet. 
— Der for lad os alle trøstigt arbejde, 
og sætte nye Arbejder i Gang, hvor 
vi kan, jeg tror heldigvis ikke, at 

den, som arbejder, tager Pladsen 
op tor andre. Tværtimod ! 

Et Dameur 
• er fundet ..ed 013 Klike og kan al-

hentes hos 

A. Munch. Sæne. 

Ft Parli 

udsælges for 40 øre Rullen 

Rulonint,  un 

13roiluftforretninti. 

Spise-Kartofler 
samt Byg og Hvede er til Salg hos 

Avlsbruger Lund. 
Allinge. 

En yngre karl. 
kan Ina Plads til 1. Nnvhr. hos 

Hans Hnnsen ved Muredam 

Gode 

Spisekartofler. 
er til Salg. 	10 Kr. pr. Tønde. 

Munkegaurd. 
Tlf. Allinge 128.  

Code 
Spisekartofler, 

5 fe.e Pil, er til Salg, 
V. Sørensen Borro. 

Til. Sandvig 32. 

Xvem der sfial? 
have Træskostøvler tor til Elteraaret 
bedes venligst I Deres egen per-
sonlige Interesse komme og se mit 
uhyre store Lager af alle Slags 
nye hjemkomne Træskostøvler til 
Landmænd, Søfolk eg Fiskere. -
Priserne er meget nedsatte nu. 

Nogle Par udsælges under Dags-
pris. 

Træskomager L. Larsen, 

Yelåværk 
syes og omsyes: 

Thora Pedersens Modeforretning, 

bh deres KIdessko hos os, 
VI forer en stærk Sko, laver:af 

Mililanklrede, og Prisen er 'meget 
rimelig. 

Nordlaodels Handelshus, 

Xlcudesko. 
Nye hjemkomne prima lala Klas-

ses Klædesko fra Danmarks bedste 
Fabrik haves pas Lager og sælges 
uhørt billig, 

Priserne kolossalt nedsat. 

Traskereager L Larsen. 

Jtort 9igisfald 
paa Xatte. 

Thora Petersens 
Mode-Forretning. 

Prisen betydeligt nedsal. 

.1. B. Larmen. 

iffemeosker Skolojsiorrelolog 
udsælger godt Skotoj til billige 

Priser. 
Ridesløvler, Plovstøvler, Træsko. 

støvler, Trrehundsstøvler haves altid 
paa bleer. 
Reparationer udføres solidt og godt. 

Første Klasses Materier. 
Særlig billig pr. Kontant. 

A. Munch. 

Skal De od at loge? 
anbefales min Fordvogn 

Prisen nedsat. 

Avlsbruger Lund, 
Til. 77. 	 Allinge. 

Et Parti stærkt, riller 

Fløjl i alle Farver 
sælges saa længe Forraad haves tor 

3' e  Kr pr nr. 

Nordlaildels handelsbos, 
*imil■we* 

Honningglas. 
3,25 Øre pr. Dusin. 

Et Parti udmærker 

THE  
„Sumatra Pico" 

sælges for kun 2,50 pr. lee  kg. 

1111iIV K o l on i a l ogProduktfonlilitIll 
MONUMENTER. 

Stort Udvalg al Monumenter i 
rorle, polerede og røde haves paa 
Lager. 

norrelyngenm GlranItyserk. 
Tlf. Sandvig 32, 

Overretssagfører 

Y3ojesen Xofoed, Rønne 
At, nortimeruile 17. 

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

Brun Sæbe. 
Prisen nedsat, 

Grøn Sæbe. 
Prisen nedsat. 

Ægte Perfektionsszebe. 
- Sunlightsrebe. 

Klingry Marseljestebe. 
— Salmiak Terpentins/the 

Lundstedis Vaskepulver. 
Lager manus 	do. 

Lessive 	do. 

Salmiakspiritus, Blegvand 
Legerinanns Skurepulver anbefales. 

J. B. Larsen. 



Ima Foderstoffer 
Billigste Dagspriser, 

litillge gottislial,  og 43robuttforventing. 

En god Hest 
12 Aar, 10 Kvt. 3 	rig in lille 
god nedligget.de Hestegang, helt al 
Jern, er til Salg hos 

Jens P. Rofoed. 
Granet), Olsker, 

Xonfection. 
Messens landskendte KonttklIon 

er pas Lager I 

Glatte uldne Plyskaaber .  

Mønstrede Plyskaaber. 
Kulørte Eskimofrakker. 
All er nyeste Nyt, der er fremme. 
Alt fra forlige Sæson var udsolgt. 
Forarbejdningen er solid, Pasfor- 

men ideel, og Priserne laer meget 
lave. 

CÆr. Olsen, Messen, 
ALLINGE. 

Til Salg. 
En lille ældre Landauer. 
Runkelroer — i større og mindre 

Partier. 
Ekstra gode Sandjords-Kartofler 

samt en større Halmstak. 

E J. Andersen, 
Tlf. Sandvig 3. 

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

m. m. 

Chr. Olsen. 
MESSEN. Allinge. 

Planteskolen 

„Xallehtåt", 
Allinge, 

har del største og bedste Udvalg af 
gode, haardføre 

Frugttræer, Roser, Frugt-
buske 

og andre Planteskoleattikler. 
Prisen er nedsat. Rabat paa større 

Partier. Haveanlæg udføres. Teg-
ning og Overslag gratis. 

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

******1~01111994,111 

Strømper. 
Damestrømper, uldne, slidstærke 

2 Kr. 75 Øre, 
Herrestrømper og Sokker fra 50 

Øre til 4 Kr. 
Berncst.xømper, uldne fra 1 Kr. 

Chr. Olsen, Messoil, 
41/41111~1~111••••• 

Pladsen er besat 
hos Schou, Maegaard, 

Nogle Stk. 

Kælvekøer 
er til Salg 

Emil Andersen. 
Telefon Sandvig 3. 

Handsker. 
Slolbandsker til Damer fra 1,50 

do. 	til Herrer Ira 1,70 
Uldne Borneliandsker fra 50 Øre. 

Dr, Olsen, Messegi, 

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

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

Allinge Kolonial & Produktforretning 

AIV‘ 

ev=sq ‘  
Værktøj 	 

og Redskaber anbefales. 

Glas, Porcelæn og hele Køkkenudstyr 
til billigste Priser. 

»Uge Solouint & $robuttforretuinn 

Alle Mennesker, 
som har set. hvorledes 

ore 	
vovotibil N  

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. 

Alle Slags 

Vore fi3omuldsvarer 
er absolut de billigte! 

Bomuldslærred, enkelt 
do, 	meget svært- 
do. 	svært kipret 

78 Øre m. 
100 - 
150 — 

Et Parti godt ægte Bomuldstøj a 120 pr. ni 

Nordlandets Handelshus. 

Prima amerik. Mel 
Prisen særlig billig. 

Qttlittne Solonist &!Vvohftforretsling 

filas, 9oree11æn, isenkram, 
alle Slags. 

De nye Sendinger sælges kolossalt billigt I 

Nye Sendinger, nye Priser paa 

Jagtgeværer, Salonbøsser 
og øvrige Jagtartikler. 

Husk at medbringe Købekort. 

Nordlandets Handelshus. 

Nordlandets Handelshus. 

CLO ET TiX 
ALBA 

Spise —Chocolader 

Nu til Flyttedagen 
Hvor skal vi købe 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 	Mave et godt 
211dteeppe 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. 

»uge goloitiat & $robitft!orretniste 

1111..Salldvio ililvdomslorniog 
afholder Medlemsbal paa Højers Hotel, Søndag den 
23 Okt. Kl. 8. 

Priserne er nedsatte 
paa 

Kogechocolade 
Spisechocolader 
Fyldte Chocolader 
Konfekt, Bolscher 
Kiks og Bisquit 

J. S. Larsen, Xllinge. 

Tagtjære, Tagpap 
Papsøm 

Altid prima Varer. 	Prisen nedsat. 

?Muge Potoitiair: og 
q3robuttforretniitg. 

Sukkerpriserne 
nedsalte. 

Jeg anbefaler 
Ima Demerara Sakker 
Hugget Men. 
Hugget Aryetal Nells 
karlak ruddorsnkkor 
Ima Toamella. Flor Nelle 

Altid billigste Dagspris. 

3. t3. todelt 

Zletender. 
5Clemensfier. 

Telefon n. 13, 

Gode Slagtekreaturer 
købes. — Første Klasses Kod kan 
faas hver Uge. Bestillinger modta-
ges 

V. Sørensen, 
Virkelyst, Klemens. 

Tlf. s. 68. 

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

paa Land opmarksom paa, at enhver kan 
las optaget Artikler og Indlag om Emner 
at almen Interesse i „Nord-Bornholms 
Ugeblad". 

Betingelsen er kun, at det skrevne er 
holdt i en sømmelig Form og indenfor 
rimelige Gramser, samt at Indsendere— til 
Underretning for Redaktionen — opgiver 
Navn og Adresse. Ligeledes modtager 
Redaktionen gerne Meddelelser om saa-
danne Ting og Forhold, som egner sig 
tit Behandling i Bladets Spalter. 

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

Sardiner. 
Alm. Dasser 80 og 65 Øre Daasen 
Norske Sardiner i Olk og Tomat 

nedsat Pris. 

Prima Krone Hummer i 1/, Ds., 
nedsat Pris. 

Prima Rejer ihele og halve l):.-: 
Gaffelbidder i Tomat, 

meget delikate. 
Henkogt Laks 

i Daaser, nedsat Pris. 

J. B. ',arsen. 
,./......~".".."~ 

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

ler De en Svend eller Lier-

ling en Fodermester aller an-

den Medhjælp, bør De snarest aver-

tere i Nord-Bornholms Ugeblad 
der hver Fredag bringes direkte ind 

c. 1700 Hjem og 19330S at saa godt 

som hvert ansete Tyende. En An-
nonce her i Bladet vil derfor sa■ 

godt som altid bringe et tilfreds-

stillende Resultat. 

meareammesesesøseeramAnetsami~ 

Averiri Nordbornholms Illle1113d! 



Fineste dansk Fabrikat 
i >fg Kg Pakker. 

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 [(abe deres Forbrug hos os. 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

',K)X ,g_twld'exh4.;~« 

9ritna Xolonialvarer 

4 	4 

bedst og 6illigst filos 

. 

	

	 < 
.., „,„„i„, 8 ',3hodlloruliiiti(3. 

ø..W-Whi• -+~K3=V-M 
	11:11111111~11111fflerk 	 

Yin .aroma, frisk og dejlig Smag 
har den nye Kvalitet 

B L N. D A' MARGARINE. 
fra Bornholms Margarinefabrik i Rønne. 

Pris 130 Øre Halvkilo. 

kables Id og kraftigt Flormel sælg! 
Priserne er nu meget lavere og med stor Rabat ved Køb af hele 

og halve Sække. 
Vi tager gerne sunde, gode Sædvarer I Bytte for Mel. 

Nordlandets Handelshus. 

store harpede Derbyshire 
OVN KUL. 

sælges a 5,50 øre pr. Hektoliter og alle tidligere Bestillinger og Ekspe-
ditioner fra sidste Ladning noteres til samme Pris pr. Kontant. 

Knuste og harpede London Beckton Koks 
sælges a 4 Kr. pr. Hektoliter pr. Kontant. 

Nordlandets Handelshus. 

Alle Slags Foderkorn til Hønsene 
sælges til nedsatte og billige Dagspriser. Grove danske Hvedeklid sæl-
ges a 10 Kr. for 40 kg, Stor Mais. Smaa Mais. Hønse-
ishaller. 

9ititibltutbet 

En ny Sending Arbejdstøj 
er lige hjemkommen, Kvaliteterne er extra gode og Priserne meget billige. 

Prima Buclisskinds Benklæder Kr. 7,35 
Ekstra prima do. 	 do. 	— 10,00 

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

	

Meget svære Jernbanefløjls do, 	— 17,00 

Nordlandets Handelshus. 

3 nye Decimalvægte 
sælges til halv Pris i 

Nordlandets Handelsinis. 

Sognedage. 

	

Fra Rønne 
	745 	6110 

	

- Nyker 
	808 

Klemenker 
	828 

Rø 
	 848 

Humledal 
Tein 
	

996  
Allinge 
	glo 

Sandvig 
	925 

611 
643 
701 

721 
737 
7'4-3 

810 
siT 

83-1 

915 
933  
950 

Isenliram. 

Et lille Films-Eventyr. 
En Dag, da den verdensberømte 

Films-Skuespiller Chaplin, korn ke-
rendz ::! sti Atelier, kom ,:er en lille 
raltig Dreng løbende for al lukke 
Døren op, der var nemlig en Chauce 
for al tjene el Par Cent. Drengen 
havde sander] el pudsigt Ansigt, at 
Chaplin ikke kunde hare sig for a! 
le. „Hvad hedder du?" spurgte han, 
„Jack Covgan", _Hvad er die Fa-
der?" „Skopudser". „Hvor bor han?" 
Men nu blev den lille Jack ulaal-
modig. „Du er svært nysgerrig, Giv 
mig hellere mine Cent'. „Jeg vil 
give dig 5 Dollar, hvis du vil gaa 
med mig Ind og blive fotograferer. 
„Skal vi filme', spurgte Jack, „det 
er jeg med pas'. Og korl Tid efter 
smittede Filmsapparalet for at op-
tage den Film, der for Tiden gør 
stor Lykke i England og Amerika. 

Chaplin og lille 
med Politiet, som 

 

Jack holder Udkig 
griigebagyed, 

fanger de smaa Pelsdyr og bringer 

deres Skind til Markedet. 

Det er en rask Tilværelse, men 
ogsaa meget anstrengende. Pas Sne-

sko gaar Farten over deri dybe Sne 

fra den ene Fælde eller Saks til den 

anden, og de Opkøbere, som befa• 

rer disse øde Egne, kan ikke betale 

alt for meget lor Skindene. Trappe- 

Hvis du en Gong faer den Film 
al se, saa kender du nu Forhisto• 
riep og vil derlor rigtig kunne more 
dig over den. 

Da du læste Historien om den 
lille Jack C'wgan, besluttede du maa-
ske, at dit ogsas vilde være noget 

ved Filmen. Du skal imidlertid ikke 
tro at del er saa lel. 

Se den lille Fdinsstruespilletinde 

oppe paa Klippestykket. Rædselsla-

gers stirrer tørn ned paa Kongelige-

ren, som slim under Klippen, og 

som med et Slag al sin Pule kan 

strække en Okse til Jorden. Del er 
jo nok en Tiger Ira el Menageri, 

som man uden Risiko kan slippe 

løs, men allgevel vil jeg ikke bytte 
med den unge Pige, for del vilde 
kun koste Tigeren el Spring at mut 

hende — og sart vilde selv de stær-

keste Mandshænder lidet hjælpe. 

Naar Pelsva.n kel nu kommer kern 

i Butikkerne, kan det niaastre in-
teressere dig at vide hdl om, hvor-

ledes de fremskaffes, Du har maaske 

læst Coopers Indianerhistorier, og 
der kan du have fartet nogel al vide 

om „Trapperne', de.  Mænd, som 

ren elsker det frie L'v, og vil ikke 

bylte med den mere sikre Tilværelse 

Inde i Byen. Naturligvis gaar han 

ikke over Snemarkerne uden at være 

bevæbnet. Men skulde det ske, at 

han ikke har Vaaben, vil han rime-

ligvis ikke betænke sig paa, at op-

tage Kampen med bare Hænder, 

overfor vilde Dyr. 

Denne Mand berømmes for Tiden 
i de store amerikanske Blade, fordi 

han med Hænderne dræbte en Leo-
pard, der overfaldt ban. Han slap 

ikke sit Tag i dens Strube, selv om 
lian bande blev bidt og krasse!, men 

vær sikker paa, at ban ikke mere 
gear ubevæbnet, hvor et saadant 
Overfald kan ventes. 

Til Slut vil jeg give dig en Re-
cept, saa du for en Gangs Skyld 
kan lave rigtige Sæbebobler. Tag 5 
Gram ægte venetiansk Sæbe og skær 
det i sintre Spanner, de opløses i 
100 Gran] varmt destilleret Vand. 
Vandet nue kun være varmt ikke  

hedt, og det mas absolut ikke koge. 
Der.sæst fremstiller du noget Karamel 
d• v. a. at du smelter en Skefuld 
Sukker over lidear, men kun til det 
filiver trant — ikke !ængere. Al delte 
Karamel oplaser man sin meget, 
man ken lak I 100 Gram destillerel 
Vand. %ar disse Opløsninger er 
blevet kolde blandes de, og saa kan 
du blæse Sæbebobler, sum du al-
drig før har set Mage til. De set-
ter sig fast overalt. blot Stedet fug-
tes lidt med Sæbevandet, og gør 
da dine Hænder viede med del, ja 
saa kan du spille Boldt Ined dein, 
ja, du kan endog trykke dem flade 
uden at de brister. Den Recept kan 
du maaske tan Leillglied til et bruge 
en Gang. 

Rønne-Allinge Jernbens 

Køreplan. 

Nand vig—Rønne 
Fra Sandvig 	1125  
- Allinge 	1136  
• Tein 	1149 

Rø 	 1207  
Humledal 
Klemensker 1230  
Nyker 	1215  
Rønne 	110 

Bøn- og Helligdage. 
itentsle—Fland•l= 

730  Fra Rønne 	845  1233  7  
Nyker 	903 1253 8u8-  

- Klemensker 919 100  822  

• Rø 	 9.35 125  

55 9

• 

 
949 139 854 

- 959. .149 9‘W 
- Sandvig 	1005  f,155  950  

Sandvig—Bønne 

Fra Sandvig 1035  600  935  
- Allinge 	1043  6(78  94-3.  

10.52  6F1  932  - Teln 
- Rø 	 1007  632 100? 
- Humledal 
- Klemensker 	1125 650  1025 
- Nyker 	1136  701  1033  

1155  7F1  1055  - Rønne 

Xlipfisk. 
Fineste afnakke) Bildals 

er hjemkommen. 
Prisen er billig. 

J. B. Larsen. 

Kakkelovne 
og 

Komfurer 
ere hjemkomne til nye, billige Pri- 

ser. 
Firkantede Magasinovne med Ko- 

geindretning fra 140 Kr. 
Do. med Varmeelage stor Størrelse 

Ira 183 Kr, 
Salonovne, amalllerede Ovne, 

runde Magasinovne, smaa Ovne lii 
Soveværelser og Petroleumsovne li-
geledes betydelig nedsatte. 

Disse Priser vil sandsynligvis ikke 
komme længere ned i Vinter. 

Rør og Riste, Sten, Ler og Kit. 

sælges altid billigst hos 

P. C. Holm. 
NININNI~ • 

GULVFERNIS 

el 	altid bedst bos 
	
• 

J. B. LARSEN 
• 

61441•41••••• 

J(y 4 personers f il 
og en 6-7 Personers Bil 

udlejes billigt hos 

V. Sørensen, Borre. 
Telefon Sandvig 32. 

2ernenes Su5rifi.• 


