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„Nord-Bornholms Ugeblad" 
!rykkes I et Antal af mindst 1600 Extmpl. 
Og forsendes gennem Pastrasentt f Allinge. 
Sandvig., Olsker, Rutsker, Ro og Klemensker. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
Arte den starsle Udbredelse I Nordre Hensel 
bliver livst I ethvert Hjem og egner sig dery 
for lyds' til Avertering. 

,,Nord-Bornholms Ugeblad" 
optager gerne Be»ndigervistr af enhver Art 
saasam Køb, Salg, forrningsmerldtlelser, 
Efter- eller Aflysninger, Auktioner 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
udganr hver Fredag", kan bestilles pan alle 
Postkontorer samt paa Rensdels Kantor rig 
koster I Kr. haIrnarlig, 

cnen rene Luft. 

• Livgivende og sundhedsstyrkensde. 

'• tutters er et Livselement, som in-.. 
; egen kan beholde for sig selv, skri-

vats der i „Sundhedsbladet". Deri 

kan ikke oplagres og sælges til deri 
kaje* Pris. Der: er til for enhver 

levende Skabning. 
Luften er el Næringsmiddel lige 

sari vel SOM Brødet. Mennesket 

kan leve ugevis uden Mad, 7 Dage 

titlen Vand, men Mennesket kan 

ikke leve 5 Minutter uden Luft. Idel 
Lullen optages af Legemet, indehol-

der den 21 Dele Ilt og 79 Dele 

Kvælstof, men naar Luften ved Ud-
aanding atter forlader Legemet, in-

deholder den kun 16 Dele III, '79 
Dele Kyælstof og 5 Dele Kulsyre. 

r. 	Ilt, Kvælstof og Kulsyre er Gaser- 

i  ler. Kvælstof bliver nied visse For-
k bindelaer el farligt Spængstof, men 

i den Font', sone Skaberen har til-

. delt latrinen det, gaar det ind i Lun-

gerne og aller ud uden at tilføje 

'Legemel den allermindste Skade. 
,kulsyre er en Gasart, et afbenyttet 

Slof, der opstaar ved den Forbræn-
ding af Næringsmidlerne, som fore-
gaar i vort Legeme. 

Den udaandede Luft indeholder 
megen Faglighed, hvad man kan 
se ved al smide mod el Spejl. Den 

en Gang udaandede Luft egner sig 
ikke til at indaandes paa ny, thi 
den er fuld af Gifte, som, naar de 
atter kommer ind i Legemet, kun 

vil kunne gøre Skade. Sidder man  
derfor og arbejder i et Værelse, hvor 
der ingen Lufttilførsler er, og hvor 

uran saatedes stadig maa indaande 
den selerne Luft vil inan hurtig føle 

sig sløv og fan Hovedpine. De 
smaa Nerveceller, som bedeves at 
Giften, Forsøger ved Hovedpine at 

frie Mennesket til at forslaa, at det 
,skal gas ud i den friske Luft eller 
aabne Vinduet, saa den friske Løft 

kan trænge ind, • Mennesker, der 

lever i slet udluftede Huse, kan ikke 

ære laske, uren maa i Løbet a f 
ort Tid blive syge. 

Ingen burde sove for kikkede 
øre og Vinduer. I Nattens Løb 

rbejdes der stærkt i det inenneste-

ge Legeme for al bringe alt i Or-
en igen efter Dagens Gerning, syge 

æv skal udbedres, udslidte Celler 

al erstattes osv., saa all kan være 

den skønneste Orden til næste 

Dag. Sover man itu i el tillukket 

Værelse, da bliver del Gifte i Stedet 
for Kvælstof og andel for Arbejdet 

!indvendig Næring, man lader komme 
ind i Legeme!, og OM Morgenen 

venner man sløj og træt. Hver 
Dag bør man aahne Døre og Vin-

duer i Lejligheden og særlig da i 

Soveværelset. All Sengetøj hør Fjer-
nes fra Sengen og luftes godt ud. 

Da næsten en Trediedel af vort Liv 

tilbringes i Sengen, er del let for-

staaeligt, hvor nødvendigt det er, 

at Seng og Soveværelse bliver holdt 
særlig godt rene. 
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Kubikmeter Luft pr. Time. Koturner 
man ude fra ind i et tillukket Rem, 
hvor der opholder sig ell Del Men-

nesker, mærker man ofte en clearing 
Luft. Denne opstaar al de forbrugte 

Stoffer, som udtømmes af Lungerne 
og er el advarende Tegn pari, at 
Luften er forgiftet og ikke mere bør 

indaandes. Kold Luft er sundere 
for Lungerne end varm. En bestan-
dig ludaanding af varm Luft virker 

svækkende. Den Luft, som indaan-
des i Hjemmene, bør saa vidt mu-

lig aldrig være varmere end 18-20 
Grader Celsius. 

Luftens i den fri Natur er selvføl-

gelig langt mere styrkende end Stue. 

luften. De store Luftmasser ude i 
det fri er i bestandig Bevægelse 

og derfor friske og rene — det er 

Solen og Blæsten der holder dem 

friske og rene, 
Mennesker dør sjældent pludselig 

af daarlig Luft, leen mange Menne-

sker sygner langsomt hen, fordi de 

lever i daarligl udluftede og overhe-

dede Rum. Luft og Sollys er af 

større Betydning for det menneske-
lige Legeme. Intet befordrer Lege-

mets Virksomhed saa meget og 

saa godt som sunde raske Lunger, 

som derfor bør styrkes ved rationelle 

Øvelser, kolde Bade og kraftig Ind-

aanding. Aandedrætsøvelser er -et 

glimrende Middel til at styrke Lun-
gerne. Gifte og forbrugte Stoffer 

forsvinder ud at' Vævene, Blodom-
løbet foregaar hurtigere, Lever og 
Tarmstyrken og FOrdøjelsen forbe-

rh's. 

Rosenborg Slot. 
1. 

Hven] kender ikke Kongens Have, 

og hvem kender ikke Rosenho$g 

Slot. 
Alle Børn, der kommer første 

Gang til København, higer efter at 
tromme hen i Kongens Have, hvor 

de liaaber al se Kongen spasere 

rundt, og hvor skuttede bliver de 
ikke, naar de hører, al det er bare 
et Navn, Haven nu har, og at Slot-

tet er el Museum, men saadan har 
det heller ikke været altid, 

Efter ar Christian den Anden havde 
forladt Danmark, ,havde Adelen !sad 
en Vælde, der var overordentlig, 

især ved Reformationens Indførelse,  

da Gejstlighedens Magt knækkedes 

og dens uhyre Rigdomme for Stør-

stedelen faldt i Adelens Hænder. 

Borgerkrig havde raset i Landet, 

hvilket endte med, al Borgere og 

Bønder blev overvundne og aldeles 

og helt undertrykkede, Adelen var 

saa at sige enernadig i Landet, thi 

Kongemagten havde den end yder-

mere indskrænket i den sidste Tid. 

Erindrende sig Christian d. Ardens 
Skæbne, maatte Kongerne finde sig 

deri, indtil Tidens Fylde kom, da 
ogsaa den overmodige Adels Magt 
skulde knækkes, 

Fra Christian den Andens Flugt 
fra Danmark zenit- vi over et Tids-
runi al ca, 70 Aar, og trommer (In 

til en Range, der er et Emne, der 
afgiver rigeligt Stof til Omtale, nem-
lig Christian deri Fjerde. 

Efter el gammelt Sagn spe:rede 

en Havfrue Christian dels Fjerdes 
Fader, at hans Dronning, deri kloge 
Sophia, skulde føde ham en Søn, 

der skulde arve Danmark og Norge 
og blive en ypperlig Herre iblandt 
alle Konger i den nordre Verdens. 

Sandt blev det sidste, for saa vidt, 

at Sverrig havde en lige saa stor 
Konge ; Gustav Adolph. 

El andet Sagn fortæller, at da 
Dronning Sophia en Dag gik over 
en af Ladegaardsmarkerne ved Fre-

deriksborg, overfaldtes hun pludse-

lig af Fødselsveer, saa hun rimene 

ly ind mider en Tornebusk, hvor 
hun fødte Christian den Fjerde un-

der ;when Himmel. 

Det var dog ellers pan Frederiks-
horer; Slot, at han fødtes den 22. 

April 1577. Elleve Aar gammel mi-

stede lian sin Fader, Inert fire hæ-

derlige Adelsmænd erstattede ham, 

blandt hvilke Rigets-Kansler Niels 

Knas var den ypperste. Dem havde 

man tor en Del at takke for, at de 

ypperlige Anlæg, Naturen havde 

skænket Christian, udvikledes til 

Fuldkommenhed, hvilket Udtryk man 

med Rette kan bruge, thi de han i 

sit nittende Aar blev erklæret myn-

dig, var lian, saa ung han var, en 

Fyrste, som vistnok paa den Tid 

ikke havde sin Ligemand, undtagen 

det netop skulde være den Konge, 

Sverrig havde i Gustav Actolph. 

Dansk i Hn og Sind fra sin tid-
lige Ungdom af, skønt lian hørte 

tysk Tale fra Morgen til Aften om-
kring sig. Han kunde tele Latin 
og Italiensk som en Professor, og 

var tillige hjemme i Tysk, Fransk 
og Spansk. 

I Sprog og Videnskaber, i Musik, 

Tegning og Byggekunst havde han 

_nydt en grundig Undervisning, men 

sjelcient dygtig var lian I de mate-
matiske Videnstaber, lige soire 
Tegning og Mekanik, saa han i en 
modnere Alder kunde ikke alene 
bygge de skønneste og bedste Skibe 
i Evropa, men da Iran fra tidlig 

Ungdom havde tumlet sig paa Skan-
derborg Sø, endog styre et Skib i 
Storm og Uvejr. Da han var fuld-
voksen, var han tre Alen høj og 
havde erhvervet sig en Dygtighed 

i Ridderspil, Ridning, Ringridning, 
Turnering, Fægtning, Hugning, saa  

der i hans Tid klin fandtes has, der 

kunde runele sig med ham, langt 

mindre overgaa ham. Ingen Matros, 

paastaas der, ktinde bedre end han 

entre op i Merlet, thi !um kendte 

blot Frygt af Navn, og gav et Elsa-

empel derpaa, da Fru, Kirkespir 

truede med nt styrte ned, thi han 

gik selv op i del for med egne 

øjne at undersøge det, og angav 
selv, hvor og hvorledes del skulde 

fastgøres med Jæriumkre. 
Christian den Fjerde har I idræt-

telig Virksomhed, Tapperhed, Gud-

frygtighed, Retfærdighed og I ægte 

dansk Sind ikke sin Lige i hele 

Danmarks Historie 
Da han med el kraftigt og stindt 

Legeme forenede sjeldne Aandsga-
ver ng mangesidige Kundskaber, 

Iledes man næsten til at anse ham 
for et Fuldkommenlieds Mønster ; 
Svagheder har imidlertid alle Sløvels 
Børn, og derfor kunde Christian 

den Fjerde heller ikke være fri der-
for, og de kommer mere og mere 
frem i hans huslige Stilling end 

som Konge og Regent. 
Noget over el Aar efter sin Tron-

bestigelse ægtede han Prinsesse 
Anna Catherine, den brandenborg-

ske Karfyrste Joachim Frederiks 
Datter, der fødte ham seks Børn, 

hvoraf de tre døde i den spædeste 
Alder, men de tre, alle Sønnerne, 
overlevede hende. 

Anna Catherine forenede i sin 

Person Majestæt med Ynde. God-
heden lyste af hendes øjne, og 

buil skildres som from, dydig, biid 

og sagtmodig. 

Christian dee Fjerde bar ogsaa 
en stor Kærlighed til hende, men 

mistede hende allerede efter femten 

Aars Forløb. 
Neer den unge Konge havde bi-

vaanet Rigsraadets Forhandlinger 

og træl af Dagens Byrde længtes 

efter Adspredelser og Morskab, saa 

yndede lian el godt, fortroligt Sel-

skab, og tog sig da, hvilket i de 

Tider ikke ansaas for en Stram, 

undertiden en lille Svir. Historien 

gemmer Skildringer af en seedet]. 

Hos Skatmester Enevold Kruse hold-

tes der nemlig i Maj Marmed 1596 

et lystigt Gilde til langt tid pari 

Natten. Der blev drukket tæl, og 

år de Gæster, som deltog i dette 
Gilde, skal vi blot nævne foruden 

Kongen, Oversekretæren I det dan-
ske Kancelli Sigvard Grubbe, Admi-

ral Byrge Trolle og Joel nul 

I de Tider holdt ikke Ekvipager 

udenfor de Huse, hvor Sion-panden 
var til Lystighed, og derfor forfod 
Kongen den muntre Kallas til Fods 

for at begive sig hjem til Slottet i 
Selskab med de tre overimevute 

Herrer.' Da de var tamme til Høj-
bro, spurgte Kongen: _Hvor bor 

De, Grubbe?" — „Aah", svarede 
denne, „ikke langt herfra." — „Da 
vil jeg for Sander] besøge dig', 
sagde Kongen, der var i godt Lune, 
„og se, om Du har en skørt Vært-
inde og smukke Piger i dit Logis." 

„Jeg lakker Deres Majestæt tor 
Æren', svarede Grubbe, „min Vært-
inde er en gammel Kælling, men  

kønne Døtre har hun, og min Vært 

her i Gear fanet fra en engelsk 

Skihskaptejn en herlig engelsk Drik, 

der kaldes .Rose de ante" og som 
jeg kan beværte Deres Majestæt 

med.' 

„Det var hm', sagde Kongen, 

og Grubbe gav sin Tjener Ordre 

til at gas I Forvejen for at under-

rette hans Værtinde om, at Kongen 
kom og tillige hede Værten frem-

sætte deri Flaske „Rose de sole', 
som han havde time! forærende. 

Da de ankom til Grutihea 

smagte Kongen pas Drikken øg 

fandt, at delt smagte ret godt. 
„Det er Ikke Anuavit", sagde han, 

„uren noget, som er destilleret f 
Solen, og som man kan drikke en 

god Del af siden al fas en RUS, og 
derfor', tilføjede han, henvendt til 

Grubbe, „vil jeg drikke din Kære-

stes Skeel." 
For at gengælde Skaalen, fyldte 

nu Grube el andet lille Glas og 

tønde det paa Kongens Sundhed, 

men da han havde taget godt til 
sig i Forvejen, blev han med el 

saa beruset, al han ikke kunde ataa 
paa sine Ben. Below ilede til for 

al hjælpe barn hen paa hans Seng, 
men da lian var lige saa stærkt 

medtaget, faldt begge om paa Gul-
vet. Da Admiral Trolle saa, at denne 

,,Rose de sole" var saa stærk, og 

frygtede for, at Kongen skulde blive 

lige saa beruset som de to, der laa 
paa Gulvet, hældte han Flaskens 

Indhold hurtigt ud paa Gulvet ; 

derpaa gik lian bort med Kongen. 
Men undervejs fik Kongen det Ind-

fald at -ville besøge Adelsmanden 

Christian Barnekov, som boede i 

Nærheden al Grubbe, enen fandt 
Døren lukket. Kongen, der ikke 

vilde lade sig afholde fra a! besøge 
Barnekov, prøvede paa at stige ind 
ad Vinduet, men var saa uheldig, 

formodentlig fordi han heller ikke 

var ædru, at støde sig paa Haand-

grebet af sin Kaarde, saa han fik 
el blaat øje og en Skramme i An-

sigtet, og blev derpaa bragt hjem 

af Admiralen. 
Grubbe og Billova befandt efg 

ilde efter dette Gilde, men de de 
var restaurerede etter denne Svir, 

gik Oversekretæren til Slottet, hvor 
Kongers viste ham sit Øje og sagde: 

„Du trakterer godt, Gtubbe ; hvad 

svires Du om det klan øje, jeg 

har fimet?" 
Dronningen sagde ogsaa til hans 

Kæreste, der formodentlig stod f 

Hoffets Tjeneste ; „Din Sigvard har 
godt trakteret min Herre." Men 
da svarede denne ærbødigt, at hun 
maatle tillade sig at bemærke, al 

hvis Halls Majestæt var ganet hjem 
og lagt aia, vilde han ikke have 

slaaet sit øje. 
Christian den Fjerde var ellers 

ingen Svirebroder, del var kun ef-

ter endt Dagværk, at han underti-
den hengav sig til de selskabelige 

Glæder. 



Efteraarsplanining, 
—0— 

Sommer en bur være t usædvanlig 
ensiig for de unge Træer og Bu-

skes Udvikling. Fursunimeren var 

ganske vist tør, men Væden kom 
dog tidligt nok, saa at Grenene 
har faaet den passende Tilvækst. 
Pas Grund af det milde Efterriars-
vejr har Planterne beholdt Bladene 
længere end sædvanligt, og man 

kunde fristes til at antage, at Træ-

ernes Vækst derfor heller ikke var 
helt afsluttet ; men selv om delle 

ikke absolut skulde være Tilfældet, 
saa er man dog forlænget saa langt 

fremme, at man uden Risiko kan 
omplante de allerfleste af Havens 

Træer og Buske og andre fleraarige 
Planter. 

Et Træ I normal Udvikling har 

netop sas stor en Rodmasse, som 

passer for dets Grene og Knopper. 

Beskærer man derfor enten Roden 

eller Toppen, sas forrykkes denne 

Ligevægt. Ved Træernes Opgravning 

kan man som Regel ikke undgaa 
at fjerne nogle at Rodgrenene, og 

Spengsmaalet bliver sas, om man 

skal beskære Toppen samtidig eller 

vente til et senere Tidspunkt. 
Ved Efleraarsplantning anbefales 

det at vente med Beskæringen af 
Toppen fil Foraaret, men ved For-

aarsplantningen beskærer man sam-

tidig med Plantningen. Man hør 
undgaa, at det Forhold indtræffer, 

at Træet skal fordele sine Safter 
over et større Antal Knopper end 

det evner, saa faar alle for lidt og 

ingen tilstrækkeligt. 
Ved Plantningen fjernes alle knæk- 

kede Rødder og alle større Saar 
skæres rene og glatte. Man under-

søger samtidig Rødderne, om de 
er sunde og navnlig Rodhalsen og 

Forædlingsstedet. Knolde paa Rød-

derne (Mykorrihzer) gør ingen Skade, 
derimod kan der være Rodsvamp 
og Insekter, der snylter pas Rødderne 

og som maa fjernes. Hvis der "sid-
der Partier af dødt Træ i Forædlings-

stedet,saa bør Træet kasseres. Li-
geledes bør man kassere Træer, der 

er angrebne af Kræft eller større 
Skurvsaar; særlig er saadanne van-

skelige at helbrede pari Graapærer 

og Pæresorten Borane Louise. Sol -

bærbuske, der har Svamp paa Ro-
den, bør absolut ikke plantes. Den 
tidligere-saa frygtede Stikkelsbærdræ-

ber kan meget vel helbredes. 

Selve Plantningen udføres i store 
Plantehuller, navnlig bør de være 

ligeligt brede, men ikke for dybe. 

Man bør søge at lede Rødderne 

nogenlunde paralell med Jordens 
Overflade og i den Dybde, der pas-
ser for Sorten. 

Der maa ikke blandes frisk Gød- 

ning i Jorden, som lægges om Rød-

dente ; denne Jord skal være findelt 

og helst blandet med noget Gød-

ningskalk. Man benytter helst Over-
fladejorden. Jorden skal falde tæl 

om Rødderne og trædes jevnt fast 
ag maa helst ligge lidt højere om 
Slammen. Vanding er unødvendig 
um Efteraaret, derimod er del ud-
mærket at dække Jorden om Træ-

erne ined gammel Gødning eller 
Tørvestrøelse. 

Med Hensyn til Valgel af de rette 
Sorter, der passer for den Jordbund, 

man har, da er delle selvfølgelig 
et overordentlig vigtigt Spørgsmaal. 
Paa det rette Valg beror Træernes 
Irenitidigepdvikling og Frugtbarhed. 

Men dette Valg forudsætter' ogsaa 
t specielt Kendskab til de forskel-

lige Frugtsorters Krav og Ejendom-

meligheder. Ved fietivendelse til 
Danniarks Frugtavler-Forenings Kon- 

• sulenlvirksoinhed, Gentofte, vil man 

uden Udgift kunne faa Vejledning 
r.g Assistance i disse Spørgsinaal 

og derigennem sikre sig et godt 
Resultat. 

A. Dalskov. 

De høje Hæle 
giver en stiv Gang, skriver „Suntl• 

hedetid - ride". 

Hvad t indes det da verf de høje 
Hæle ? De gør Furien mindre. Den 
bliver nok ikke mindre end deri er 
fra Naturens !brand, men man bil-
der sig alisaa ind, at deri ser min-

dre ud i den stejle Stilling. Nu er 

det vel nok spildt Ulejlighed at 

fremhæve, at en Fod skal ikke bare 

være lille, den skal være saa stor, 
at den svarer til den hele Sis, kkelse, 

og saa skal den være velskabt, det 
dukkeagtige og disprOportionerede 

er kinesisk Smag, ikke græsk Skøn-
hedssans. 

Nim alle Damer par med høje 

Hæle, saa er der ingen, som vinder 

noget derved i Kunkurrencen om 

de smna Fødder, da del dog ikke 

er Mandfolkene, de konkurrerer med, 

men nied hinanden Indbyrdes. Den, 

som vil vinde noget, maa gas til-
bage til den normale Hæl, hun vil 

da genvinde sin smidige Gang. 
Og user det gælder Holdningens 

og Bevægelsernes Skønhed, saa er 
der Merling i at kappes, for lier er 

der ingen Grænse for, hvad der 

kan naas. Men det optiske Bedrag 
at en Fod, som skal se mindre ud, 

fordi deri slaar sicraal, har sin be-
slenite Grænse, som alle har naaet, 
naar Hælene er blevet sar] høje, at 

de ikke kan være højere. 

Vore Kirkebygninger 
for 200 Aar siden. 

IV. 

Nylers Kirke (Sct. Nicolai) er 

den af de 4 bornholmske Rundkir-

ker, der beds) har trodset Aariam-
(heders Paaviikning uden at være 

undergaaet synderlig Forandring, 
ligesom den mangler de svære ud-

byggede Støttepiller, der kendeteg-
ner de andre Rundkirker. Bygnings-

materialet og Byggemaade er dog 
nogenlunde den samme omend der 

synes ar være anvendt mere Omhu 

paa Opførelsen. 
For oven har Kirken opr. været 

synet nied Murtinder, men da en 

Del al deri vestlige Mur 1661 var 

falden ned, blev disse pas en en-

kelt nær under en omfattende Re-

stavralion flimrede og sandsynlig-
vis er Vaabenbuset opført samtidig. 

Taget er kegleformet og tækket 

med Tagspaan, hvorimod Koret er 

blytækt. 
De opr. Lysaabiringer og Kvinde-

døren er i Tidernes Løb erslaltede 

af 3 store firkantede Vinduer, der 

bedre tillader Lyset at trænge ind. 

Paa Korrundingens Tag findes et 

i Egetræ udskaaret Mandshoved, 

bærende en Hat af Bly ; det er sand-

synligvis den samme, som af Thura 
fejlagtig er opført under Ny Kirke. 

Selve Kirkerunimet er lille og 

snæver!, kun 11 m i Gennemsnit, 

og herfra maa regnes den 2 In tykke 

Midlerpille, der bærer Hvælvingerne. 

Højden er ca. 5 in. Pillen er op-

ført med megen Omhu og hviler 
paa en Sokkel, medens den foroven 

er afslullet med en Kapitælgesims. 
som er forsynet med Kalkmalerier, 
Disse, der i Aarhundreder har væ-
ret overkalkede, men stammer fra 

den kathotskc Periode og er Kirkens 
forniernste Prydelse, blev afdækket 

ved en Reparation 1882 og delvis 
restaureret al Prof. Kornerup. 

Ogsan Ydermuren har været pry-
det med Malerier, men disse er rur 
atter overkalkede, da del viste sig 

at være for medtagne til al kunne 
opfriskes. Billederne har sikkert 
forestillet Episoder af Kirkeirs Skyts-
helgen, Sct. Nicolaus Liv. Mellem-
rummet mellem de nuværende to 

smukke Border angiver Billedræk-
kens Højde. 

Kapitælmaleriet pat Midterpillen 

bestaar af meget karakteristiske ret  

naive Billeder af Skvbe'seshrsinrien 

og SyndelaIrter.. — Først ser man 
Adams Skabelse, dere tier Eva op-

stigende ved hans Side. derk ker 

Gud advarer Ada III og Eva mod at 

røre ved Kundskabens Træ, Syede-
falder, Udvisningen al Paradiset. -
For yderligere at illustrere Kamme-
ratskaber er Eva før Syndefaldet -
ligesom Adam - afbilledet med Skæg, 

hvilken Prydelse hun eller Faldet 
mas undvære. El Billede af Adam, 

arbejdende i sit Ansigls Sved, er 

desværre ødelagt, derimod er Slan-

gen, der bærer en ung Mands be-

snærende Ansigtstræk, glimrende 

tegnet. 
Eller Prof. Kornerups Antagelse 

er disse Kalkmaler ler, der stammer 
fra den romersk- byzariliske Skole, 
ca. 700 Aar gamle. 

Under en Restavrering 1882 fandt 
man el Sterialler med Ruin til Op-

bevaring al Relikvier. 

Paa den vestre Kirkemur læses: 

,Anno 1661, Paaske-Mandag labil 
deri vestre Kirkemur ned udad til 
ved denne Sande Nicolai Kirke, som 
kostede 400 Slettedaler igen at op-
bygge, og da var den hæderlige og 
vellærde Mand Mads Michelsen 
Sognepræst, som døde den 30. Sept. 
Anno 1663, og velagte Mand Mads 
Hinse Kirkeværge.' 

Paa en Tavle ved Alteret læses 

.Anno 1669 døde Salig I ir. An-
ders Michelsen, Sug Lucia:est til Ny-
lai Kirke.' 

Anno 1638 døde Salig Hr. Balizer 
Thomesen, Sognepræst til Sct. Nic. 

Pair en Fane, som hang i Kirken, 

og som 1850 blev solgt til Myre-
gaarden, stod følgende: 

.Herunder hviler Hans Kgl. Maj. 
til Danmark og Norge, Bestaltet 
Capitaine ved det tredie National 
Compaguie tier pas Landet, Velædle 
Sal. Hans Kofoed Hansen til Myre-
gaara, fød Anno 1655, tjent som 
Urnier- og Overofficer her paa Lan-
det Bornholm udi 45 Aar, død 1729 
udi hans Alders 75 Aar•. 

Paa Pulpituret læses : 

_Hvad Sted du udi Kirken har, 
hvor du dig end vil sætte, 

Ved Gulvet eller Hvælvingen, 
du vist nitte vide dette, 

At om dur ej dit Sind, din Lyst 
fra Jorden faar opdraget 

Til Himmelen og Herrens Ord, 
da bliver du bedraget. 

Flyv derfor op i Jesu Navn, 
med Sjæl, med Sind, med Hjerte 

Til Livets Vej, til Himmelen, 
lænk paa din Synd med Smerte, 

Gak hen til Jesuni, søg i ham 
din Fred, dit Liv, din Ære 

Sec! dette er alt hvad du her 
af Ordet har at lære." 

I Korets sydvestlige Hjørne er 
Opgang i Ydermuren til 2. Stokværk. 

Ved Trappen findes endnu el [b-

lunde( Hul I Gulvel, der har ført 

lied gennem Hvælvingen og anta-

gelig tjent til at vælte Sten el. Ild 
ned paa indtrængende Fjender. En 

Trappe fører videre op til 3. Stok-

værk, hvor del opr. Forsvarsværk, 

Skyllegangene og den nederste Del 

af Udsiglslaarnet endnu er bevaret. 

Vaabenhuser staar lo Runesten, 

hvoraf den højeste i et slyngetSlange-

baand bærer følgende Indskrift : 
.Sasser lod rejse Sten efter sin 

Fader Halvard : han druknede ude 
pas Havet med hele sit Mandskab. 
Den hellige Christ hjælpe hans Sjæl. 
Denne Sten skal staa eller (dem). 

Dees anden Sten er mere forvitret, 

men al særlig historisk Interesse, 

da den sikkert bringer os Bud om 
Jarlen Vesels Sønnesøn, Kaabe-Sven, 
og lydes saaledes : 

„Kaabe-Sven rejste denne Sten 
efter Bose sin Søn, den brave Mand, 
som blev dræbt i Kampen ved Ud-
længe (ved Kalmar en. 1050). Oml 
Herren hjælpe hans Sjæl og Scr. 

Del firkantede Klokkelaarn ligner 
de andre Kirkens (Kampestensmur 

med Træværk i Tagetagen. Den 
store Klokke var støbt 1580. Paa 
den lille Klokke læses ;  

.Kong Frederilc den Fjerde, Gu-
vernør Valdemar Reetz, Sognepræst 
Herman Jørgensen Sode paa Born-
holm. 

Natir Klokken kimer 
I tor ej t',11,,e. bange, 

Men nenker, Tiden er ril Herrens 
Hus at gange ; 

Thi Herren kommer !Willi 

med sin Basane 1.yd 
Og vækker os af Sløv til evig 

Ilimmel, Fryd.•  

Der er Brug for Pil. 
-- 

Lidt om Dyrkningen og Produktets 
Afsætning og Anvendelse. 

Der var en Tid, da Nytten af 

Piledyrkning erkendtes i højere Grad, 
end Tilfældet maaske nu er. Det 

var f. Eks. den Gang, da Chriatian 
deri Femte paabød, at enhver Bonnie 
skulde aarlig plante 10 Pile. Men 

denne Erkendelse fra oven randt 

øjensynlig ikke tilstrækkelig Gen-

klang hos Bønderne, der skulde 

plante. Det bengear tydeligt af, 

hvad A. F. Just skriver i Forord-
ningen til den „Alliandling ommi de 

i Danmark voksende Pilearter og 
deres rette Dyrkningsmaade, som 

han udgav i 1798 eller godt 100 
Aar efter det nævnte Kongetinds 

Fremkomst. 
.Mange have forrinllattel forskel• 

lige Begreber om Pileiræetsdyrloring 
i Almindelighed, der havde skrider 

Kundskaben om rag Nytlen al delle 
Træ, lige saa [neget som der er al 

ubodelig Skade fur de skovtøse 
Egne, at savne Pilebæet„ — smile-
des begynder Forfatteren, og eller 
en Skildring af de Grunde, der kan 

antages at have bevirket Piledyrk-
ningens Tilbagegang, samt al de 

mange Muligheder for Pilevaandens 
nyttige Anvendelse, slutler han med 
følgende Besvarelse al Spørgsniaa-

let om, hvorvidt der da bør plantes 
Pil : 

_Ingen ærekær Mand, lian være 
den fattigste eller deny rigeste; kan 

lade være at plante den, naar han 
ejer saa meget Jord, som han kan 

plante den i, og enlen Loven eller 
Forordninger tier med hans Straf, 

naar han efterlader det, eller ej, 

saa er han dog strafværdig, fordi 

han forsømmer al gavne sit Fædre-
land i, hvad han kan." 

Hvorvidt denne alvorlige Opstram-
mer i noget slørre Omfang har øvet 

Virkning, faar slaa hen. Den ind-

gik imidlertid som I.ed i Bestræbel-
ser, der omkring Aaret 1800 udfol-

dedes for at fremme Dyrkningen af 

Pil, og soul energisk støttedes af 
det kgl. danske Landhusholdnings-

selskab, der Ill deri Ende udsalte 

liere Prisopgaver, som besvaredes 

af indsigtsfulde Mænd, deriblandt 

al Botanikeren Er ik Viborg, som 

1821 udsendte en Afhandling om 

.Pilevaads-Af barkning og Planlning•, 

hvori han bl. a. oplyser, al Selska-

bets Arbejde har begyndt at sætte 

Frugt. I Københavns Amt vokser 
Pilegærder alle Vegne frem — dog 

har Amagerne ikke udmærket sig. 

Det Classenske Fideikommis har 

arbejdet for Piledyrkning paa Fal-

ster, og „man har der nu saa store 
Træer af canadisk Asp, at man deraf 

lun bygge Huse tor Husmænd". 

Paa Odden i Vendsyssel var man 

begyndt at dyrke Pil pile lave og 

side Strækninger. 

Resulfatet al delle Fortidens Ar-
bejde for Piledyrkning kant endnu 

ses rundt om i Landet, hvor der 
paa Gærder og I Skove ses gamle 
Piletræer. Men Omlægningen af 
hele det økonomiske Liv bar fart 
med sig, al Pilen, hvor den ikke 
helt er forsvundet, som oftest ikke 
benyttes. Hjemmearbejdet nied Flet-
ning af Kurve o. s. v. er for største 
Delen forsvundet, og den Kurvema-

gerinclustri, der har overtaget Lan-
dets Forsyning med saadanne Varer, 
har søgt sine Raaniaterialer I Udlan-
det, hvis Evne Ill at levere Pil i 
større Partier og i mere ensartet 

Kvalitet formentlig har haft en ikke  

ringe Sterile deri. at Kurvemagerfn. 
dirsirrea i nu moderne Form her I 
Landet far en ruegei stor Del 

skabt af indvandrede flaanderrikerr,,. 
Iler som paa sa. mange Ompi 

der har Krigen imidlertid sat Sk 
De udenlandske Leverancer er 
linde, fuldt de krigsførende 
bør Brug for megen Pil til Annua-
nilionskilfVe, og fordi Pileplantager. 

nes Pasning maa vige for del Ar-
bejde, der lager Sigte pas Bredfor-
syningen. 

Derfor spørges der nu aller efter 
Pil i Danmark. 

Helt uddød er Piledyrkningen pari 

ingen Maade i Danmark. Men dens 
Karir er vanskelige, og om Grunden 
dertil bemærker Professor E. V. 
Pr y y, som selv har været blandt 

dem, deri det nærmest foreganendeWe 
Tidsrum har virket og sindig virker 

for Sagens Fremme, al de man sø. 

ges i den kranke Skæbne, der bart., 
ramt flere af de større Dyrknings-

forsøg. I Lersøen ved Kobenhad.  
begravede Husflidsagitiloreir Glen. 

sr.n.Kaas uden Resultat mange Tir-
sinde Kroner. I Søborg Sø, hvor 

en saa anerkendt Dygtighed anno 

Inspektør Feilberg forestod Plantnin-
gen, blev Stillingen ting Illsidst 
uholdbar, navnlig fordi der ikke 

S011 plantet trut nok, hvorverill ;kind- • 
let og ikke manis, Grresael fik for 

rig Anledning til at brede sig. Man-

gel pat Renholdelse og Gødning 

har bragt Dyrkningsforsøgene paa 
Værebro Meillegaard til at strande. 1  
Men der er pen den anderi Side 

ogsaa Plantager, der synes at lave 

stnaet Prøve og at kunne 'give et '  
godt Udbytte, deriblandl paa  SdhI 
stedsgaard paa Lolland, paa Visborg 
gaard og paa Lundsgaaul i Jylland, 

Desuden er der ved Hald plan 
Pil pa4 en Del af Statshane 

Arealers   
Professoren forklarer, at et ve 

Dyrkning af Pil kommer n 1,0 
al deri er rigelig Fugtighed i Jorden, 
at deri bliver vel og dybt bearbej-

det, aj der plantes tæt, ikke over 
20 c r. mellem Planterne og ca. 

60 cif'. mellem Rækkerne, samt at 
Jorden er saa vidt mulig ren og 
holdes ren. Bedst er det at anvende 

Stiklinger af 2 Aars Skud, uren det 

gælder al behandle dem saaledes, 4 

at de ikke tørrer. 
Al anlægge ny Pileplantninger 

vil 'jo ikke bidrage meget til at 

afhjælpe den øjeblikkelige Mangel 
paa Pil til KurvernagerigL, Det la-

ger Tid inden der kan høstes, Hva 

der derimod netop nu er særlig'  

Grund til at lægge Landbefolkni 

gen paa Sinde er delte, at man 

Vinter høster al den Pil, man kan. 

Og der findes meget rundt om i 
Landet. Derved opnaar man, al 

Stubben skyder rigeligt med unge 

Skud til næste Aar og til den Tid 

kan give endnu bedre Høst, og 

desuden skaffes der - allerede i 'Nar 

et betydeligt Materiale at Pil til 

Veje. Selv oin meget af denne 

Pil ikke egner sig til al blive alhar -

kel og anvendt som hvid Pil, er 
der imidlertid ogsaa stærk Efter-

si. ørgsel efter grøn Pil. Fængsels-

væsnet vil saaledes endnu kunne 
bruge ca. 100,000 kg. grøn Pil, for 
hvilken der etter de foreliggende 

Erfaringer vil kunne betales 6 a 10 
Øre pr. kg. Hvad der ikke egner 
sig til Kurvebrug, kan i all Fald 

gøre Nytte som Brændsel. 
De Pileskud, suni skal kunn 

bruges til grønt eller hvidt Kurve . 

arbejde, man være slanke, sat vidt, 
mulig rette og helst 1-aarige ell 
2-aarige. Pilen skal være sejg, og 
denne Egenskab kan man selv prøve 
ved at vride en Vidne (I-aarig), til 

deri knækker. Har man nogenlunde 
megen Pil, bør de afhuggede Skud 
bundtes, efter at de er sorterede 
nogenlunde efter Længden. 

For at Skuddene ril næste Air: 

skal blive sat gode som muligt,' 



Uldne strikkede Klude 
og renvasket 1-'id købes altid til li m faste nDterede lim is. 

J. P. Sommer, 
Magasin du Nords Udsalg. Allinge 

Averk 	Ugeblad! 
Billigste Annoncepris. — Største Udbredelse pas Nordlandel. 

MAYaraluall~¥~0~11~~arterarareammerrea~rivital" 

fe1•11.•~•~W~011~011■111.11.1" 

!Josh' Deres Trylmlloii i Allinge Poguldri 

%,1; 	m a rtoffetmei, 

?flt i prima Shalitet mifiefalM f-ra 

Slofonid- 

Prim ifolollihrer 
til billigste Dagspriser. 

Altid friskbrændt Kaffe. 

Altid stort Udvalg i 

Glas og Porcelæn 
til smaa Priser. 

Altid velassorteret Isenkramlager hos 

Allinge 	 & Produktforretning 

/nas Ken i Åer afhugges helt nede 

ed Joidover fladen og Ined saa glat 
0Yeitlade paa Stødet som muligt. 

Tynde Skud kan beds! afklippes 

'med en Rosensaks. 

rm  

Fra Uge til Uge 

Hvordan Fodermester 
fik Dyrtidsting. 

I Hvirring ved Horsens lert 
Gaardejer Sommer snur Tiltet 
sin (Malke) Fodermesier mat 
ham et Slukke Jord paa 4 „-, 
Land til fri AltrenyBelse. eivaer  
avles paa Stykket, var Furierne. 
rens, og lian har passer det ,, 
Fritid. 

Og Fodermesteren har brugt le  
Tiden og Jorden godt og i le  

Horsens Folkeblad“ avler caa 
Pd. Runkelloeirø, son med de 
ser, Roefrøet slant i nu, vil 
et godt Tilskud iii Lømlen (ja, k 
ener endog denne). 

Desuden er der avlet ca. 25 
Kartofler, som er solgt ril Hors 
Foruden en hel Del Haveurte  

der ogsaa avle'• 5- 690 Hvidkaal, 
som jo ogsaa kan gøres t Penge. 

— — 
Han korntuer nok frem i Verden. 

Bryllup. 
Insorgen Lørdag vies i Allinge 

Kirke Frk. Margrethe Pedersen, Dat-
ter at Skolere?,  (.3. P. Pedersen, til 
Postbud Chr. Mogensen, GudIrjefir. 

Isle December vies Frk. Gerda 
Landergreen, sari i flere :far har 
været paa Alli ege Telegrafstation, 
til Snedker Juli lind, Sandvig. 

Ved Valget 
i Onsdags af Medlemmer til Lig-
ningskommissionen opnaaede den 
komin rurale Vælgerforenings Liste 
Flertal og fik 1 Mestdaler,  Social-
demokeallei milene nøjes med 3. 

Det samlede Steminelal var for A 
288, for B 241. Ca. 66 liCt, havde 
afgivet Stemmer, og Kommissionen 
kom til at hesten af : 

Agent P. Jul. Sandersen A 
Steril]. Olto Madsen B 
Møller Chr. Lind A 
Fisker Anton Petersen B 
Avlsbr. Alfr. Pedersen A 
Maskineri/. P. Pedersen B 
Bestyrer N. P. Koch A. 

Det vakle iøvrigt en Del Harme, at 
Valglislerne Vat saa slcødesløsl af-
fattede, at flere, selv ældre Vælgere, 
maatte gaa hjem igen riden al kunne 
fan afgivet deres Stemmer; thi selv 
om Valgbestyrelsen kan slcycle sig 
ind under. at Vælgerne selv har 
Ret til al undersøge, om de findes 
paa Vaigltsten, saa har deri 
skelige Beskedenhed altid halt ell 
vis Afsky mod at optræde soul selv-
bestallet Revisor. 

At den lokale Bogtrykker ogsaa 
denne Gang blev Imykoltel for 'Kom-
munens Ta)cksager, noterer vi blot 
for en Fuldstændigheds Skyld -
den kommunale Husholdning er ja 
vanl til at fas sine Varer via Rønne, 

Skidt om de er dyrere, naar der 
blot kali reddes lidt Provision til en 
skaltet Partifælle. 

clVd0OPS 

— Paa Grund al Misbrug er al 

Brændeplukning torbudt 
Hammersholms Skove. 

Afrevet Foderlyng 
og Birkelcosle er til Salg eller 13e- 

Chr. Olsen 
ved Lynggaard i Olsker. 

Hvide Bønner 
er atter paa Lager. 

,T. g„". £C1-1. 1111.. 

Olsker Husmomisiorening 
For cdra g pair Forsamlingshu-

set Lørdag den 24. ds,, Eftm. Kl. 3. 

Emne ; „Kan de smaa Landbrug 
bestaa." 

Kaffe serveres, ilten Sukker inaa 
medbringes, om muligt ogsaa Brød 
eller Kort. 

Bornholmske Byggryn 
anbefales til Malcsinialpris. 

a. '3. £dlr...Deeete 

T E l N. 

Al Slags Fodtøj 
repareres. 	Konlant Betaling. 

Carl Grembechr Klippely, 

Kaalroer er til Salg 
— lift levere! paa Clemens Station 
fra 

Boesgaard i Klemensker. 

Flere Hudrede Sække 
skal lappes og laves. Sygarn leve-
res. Hvem vil overtage delle som 
I ijeninrearbeale ? 

Nordlomiels Homloisims. 

En fin, lidt brag! 

Overfrakke 
er til Salg. 

Skrædder Klausen. Sandvig. 

En flink og pæn 

Pige 
kan faa Plads straks paa 

Hammersholm. 

05-T. o5-r. 
:te (-tg 60 Ilre 112  itg'. 

haves altid pal Lager. 

By- og Herredsfuldmægtig 

blod, Hule, 
bæltespas leaadlin set i Allinge 
hver Mandag eller Kl. 10 Form. og 
i Klemensker Kro hver Fredag 
fra 2-5 Eftm. 

Kvalitet Nr. 1. 
Grov og fin stødt Melis 
Hugg. Kryslal. 	Hugg. Melis. 

Flormelis 
Puddersukker Nr. I sælges. 

Husk Sukker mærkrtnc, 

Amerikansk Sirup lys, No. I 
sælges uden Mærker i 

Nornlomiels Hminelsims, 
Al Jagt 

er shatitgl forhadt pas Nordre Kir-
kebogaards .lorder i Olsker. 

Slfivplet-TheskBer 
er aller lem Lager. 

A, M. Lin dberg. 
Urmager og Guldsmed. 

Overretssogr,Bojesen-Noelood 
Sot, Mortenspde 17, Rense,. Telf. 22 
(lin. Fuldm. vrid Byfogedlcontot er i 

Hasle). 
Kontordag i Allinge Mandag 

do. i Klemens (Kroen) Tirsdag ER. 

Danske 

Bail lonteerninger 

DK 
Æsker nid. 1001 Stk. 4,80 øre. 

do. clo. 10 do. 50 	do. 

anbefales 

J. B. 1,arse11. 
OW•11~M■■ 

Exin Bageri-Flormel 
og 

liornlillitsholdnllms-Flormel 
af god Kvalitet EI 39 øre kg. 

Nyt grovt Rugmel 
All sælges, men Melmærker maa 

medbringes. 

Nordlandets Handelshus. 

1~111111•11~~1•111~1 

Skosværte 
hvid, glas, snit og brun. 

Fedtsværte 
haves stadig lian Lager. 

j. il. barsen. 

Restparti Tørv 
i Abildgaards Mose bortsælges til 
en billig Pris. — Henvendelse til 
Forretningsbestyrer le oc h eller 

Murmester Poulsen, Allinge. 

Ordet er frit 
Vi gor vore mange Læsere i 13y og 

Paa Land opmærksom paa, at enhver kan 
1aa optager Artikler og indlæg OM Emner 
af almen Interesse i „Nord-Bornholms 
Ugeblad". 

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

Dette gælder kulde Byen og Landet, 
og del er en Selvfølge, at Redaktionen 
altid vil iagttage den strærigeste Diskre-
tion med Hensyn til sine Kilder. 

Erindringsliste. 

Toldkamret 8-12 Form., 2-7 Etterm. 
Kæmnerkoniorer :0- il og 2-4. 

Lamme- & Diskontohanken 2 - 4 Eftm. 
Sparekassen 10-12 og 2-4. 
Branddirektøren do. 
Stempelfilial i Sparekassen 10- :2, 2-4, 
Dampskihsexpedinaaen, aahen ved Ski-

heiles Ankomst og Afgang Tirsdag 
og Freila?' Efterdi., Mandag og 
Torsdag 1-oriu. 

Sognepræsten Tirsdag og Fredag 
Distrikisliegvn 8-9 og 2-3. 
Postkontoret: Søgnedage 9-7 

Søndag 12-2. 
Telegralstaiionen 8 Morgen tit 7 Altyll, 

Søndag 12-2. 

Borgmesteren træffes pas Kwaliterkopl 

Staisanstalten lur livsforsikring ved Chr. 
Olsen, Messen. Koncorrid 1-4 Em. 

Folkelrogsantlingen pas kaadllasel: 
firsdag Kl. 3, Fredag 7 -8, 

jernhatiest. er aaben ler Gods 8-[2, 2-7 
11.1aAllekassen: Forind. Bagerot- P. fiol'''. 

Kasserer fl, P. Kofod . Kontorlid lurer 
Fredag Ira 5-•7, 

En Pige, 
Solll kan blive fri for Malkning, kan 
straks Ina Plaids paa 

Munkegaard pr. Allinge. 

Torrefle IFtreni:Iskk°seerr  Æbler i Skiver 
do. hele. borede 

haves paa Lager 
og anbefales til billigste Priser. 

I. B. Larsen. 

Gudstjenester og Moder. 
Søndag 25. November. 

St. Ols Kirke Kl. 911.. SrIcin. 9. 

Allinge Kirke Kl. 2. 

Ro Kirke Kl. 2. 

Møde i Tein Kl. 4, hvor L. Pihl 
taler. Søndag Aften Kl. 7 Møde 
for K. F. U. M. 

Mandag Aften Kl. 8. Møde for K. 
F. U. K. paa Menighedshjertet. 

Evang. tinli., Missionsforening. 

Allinge Søndag Kl. 3. M. Kofod. 

Rutsker Søndag Kl. 91,1a. 0. Westh. 

Rø 	— 3. M. Kofod. 

Frullialler iii, Sukker 
Hindbær i hele og halve Flasker 
Kirsebær ,. 
Ribs 
Blaebær 
Hyldebær 
Bl. Frugtsaft" - 

anbefales saa fænge Lager haves 
til forholdsvis billig Pris. 

J. B. Larsen. 

Hærværk pile Jernbanesta- 

tionen. 
• At vor Ungdom opdrages eller 
tvangfri demokratiske Mønsterregler, 

er en kendt Sag, og ingen hør mis-

'unde deur deres gyldne Frihed, 

naar denne blot nydes indenfor 
visse sømmelige Grænser. Deefor 
har Jerribarrestyrelsen hidtil set gen-

nem Fingre med, a denne Ungdom 

eflerhaanden lagde lovlig meget Be-
slag pas StationerisForhal og Vente-

værelse. — Herreged, Ungdommen .  

kunde da ogsaa tunge til et Sam-

lingslokale, hvor le kunde drøfte 
DagenS Begiventreer, særlig i de 

ierrIce, kolde Vintraftener. 
I Agrenes Løb r da Jecherresla-

tionens Lokaler nire og mere ble-

vet Samlingssted 'n de ringe, og 
de har fylket sig Sa tæt, at det lit 

var vanskeligt for de rejsende at 

bane sig Vej. Sailiclig er Torten 

desværre blevet ære højrøstet og 

ufin, og det er hadet, at Skænde-
riet er gaael overstil vildt Haand-

Seinærig. Geritagt Advarsler har 

beklageligt nok vis sig lidet frugt-

;bringende, og da t.tt i den senere 
:Tid bar vist sig, a enkelte mand-
lige Individer findeen vis Tilfreds-

slillelse i at oVers,'Ile Væggene 

!med en Blanding å Skraasovs og 
Snustobak samt skær i Inventariet, 

har Slationsforstanden tabt Taal- 
modiglieden og mediter os, at der 

- indtil videre er Inkkeitil Forhal og 
Ventesal pas Allingelalion til sid- 

le Tog (S,14). Mule Rejsende 
Sandvig bedes gaand i Konto- 

-et gennem Godsekspitlonen. 
Del er en kedelig !sleininelse, 

der særlig rammer der der møder 

for al modtage tilrejseri; ilten der-
ved er intel at gøre, saerige Ung-
dommen ikke Iran holdlustils ind-

byrdes og være deres !el Ordens- 

ti'  politi. 	 c 

' . Hvad et Roeareapaa 10 
Bkpr. Land kan ithringe. 

En Mand, der bor Iseled Gør-

ley By og har en Ejendl paa ca. 

6eTdr. Land, har i Soul-  halt et 

. Jordareal paa 10 Skpr. ad med 
, yorlfrugl. Paa Arealet 1 lian  i 

Følge r

.  
' 	

'  „Sorø Amtstid." ;Let ca. 
- 300 Tdr. Kaalrabi og ca.)0 Tdr. 

. Fodersukkerroer. Kaalralae har 

han solgt for 4 I/a Kr. Tørn, og 
a Manden mener; at ban leen fas 

6 a 7 Kr. pr. Tønde for fieerro_ 

' 	erne. Det giver den pæneen af 

ca. 2000 Kr.; desuden har iMan-
den de 300 Tdr. Foderroog al 
Toppen (man betaler i dispage 
100 Kr. for Toppen af 1 Tieand 
Sukkerroer). Dette Tilfæl& vel 

nok temmelig eneslaaende, i det 

viser dog, hvad Jorden kajve, 

naar den er i god Drift, hvan-
talte Ejendom naturligvis er. 



Kogekassen „Papisol" 
Nas hos 

Allinge Kolonial- S Produktforretning. 

llorllholms SpAre- 	13nokilsses 
Afdeling i Allinge 6"--"="---- 

Kontortid : 10-12 og 2-4. 
Modtager Indskud paa alm. Sparekassevilkaor til en Rent,. 

af 4 pCt. p. a., pas Folio til 2 pCt. p a. 

Et Parti Klipfisk 
bortsælges til en billig Pris. 

Allinge Kolonial & Produkt forretning 

qr!'d 
G. 

W4P 

De gaar ikke i Vandet, 
naar De gør Deres Indkøb hos os! 

tila 

Blaa og 1{11101i0 
i mange Kvaliteter og i alle Størrelser fra 25 Kr. 

Vinterfrakker og Ulsters 
ha 33 Kr. 

Stortrojer fra 18 Kr. 
Engelske Gummifrakker i forsk. Farver. 

Arbejdsjakker, Bluser, Benklæder 
af gode stærke Stoffer. 

Hatte, Huer og Kasketter, 
Sorte og brune Skindhuer, flere Faconer. 

ti)attbifer, 3anter, eoffer, 
Skjorter og al Slags Undertøj. 

gnattrt)etjfiarter i lige 9noitjtre. 
Kraver, Flipper, Manchetter og Slips 

Altid de sidste Nyheder! 
Mør Lageret er stort, 'og da de fleste Artikler 

er købt for ca. I Aar siden, er Priserne gennem-
gaaende betydelig lavere end de nugældende Fa-
briks- og Grossistspriser. 

Enhver kan se Varerne uden at købe. 

Nordlalels Hildelslius, 

se 	 ø*** 	 11.POO 

Balåtaremme, Remsamlere, 
Maskinolie, Cylinderolie, Motorolie og Oliekander 

anbefales fra 

Allinge Kolonial- & Prodnktforretning 

;25 Brødrene Anker '—k9 
Jernstøberi & Maskinfabrik 

Teleion 2. 	Hasle 	Telefon 2. 

Selvvandingsanlæg, Vand- & Aljepumper in. ITL a 

*7) 

Træskosffivier 
haves paa Lager — bande med Bunde og Tursko — og sælges  til me.  
gel rimelige Priser. 

L. 1,arsens Trit'skoforrpt il i sitz  

Kobber, Messeug, 
gamle Cvkledrek, Slanger, Galoscher og Hestehaar kubes og betales med  
meget bøje Priser. 

SÆD. 
Alle Sorter gode sunde Varer modtages til Statens Lager. 

Afregning I5de og Isle i huer Mnaned. 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

Træskomager I,. Larsen. 

T'inferfred. 
n 

!dag har Silen gemt sig bagred 

og Vinden stryger kølig over Jord 
Grin Seer, som en maget Røg 

i Stimler:, 
gaar tungt og lavt og svinder 

uden Spor. 

Der rasler Blade ned fra Olding-Pile, 
i Grøften gemmer de sig stille hen 
for Vintermørket i den store Hvile, 
hvoraf de ikke magnet op igen. 

Pari Marken skur de gule Stubbe 
tavse. — 

En Sommer svandt med all sit 
rige Guld. 

Nu er det Hviletid, den store Pavse, 
da alting ranchier bort i Vingrens 

Muld. 

Pna Grøftekanten har jeg stille 
lagt mig 

ind I en lnvgroet Pilestammes Lre, 
hvor Vinden ikke naar, der har 

jeg strakt !Mr. 
En Edderkop har sat sig pas mit 

Knæ. 

Det skumrer all. Den korte Dag 
har Ende, 

dens Lys har naaet den vestre 
Himmelrand, 

og snart vil Natten sine Stjerner 
tænde 

over det store vinterøde Land. 

Men fjærnt mod Syd, hvor Dagene 
er længer, 

der kæmper Mænd om Jorden, 
Fod for Fod, 

mens Mørserdrøn den store Stilhed 
sprænger 

og Solen synker, som i størknet 
Blod. 

Og Riffelkugler gennem Luften 
hviner, 

Kanoner slemmer op i deres Bas, 
og tordnende de styrter I Ruiner 
saa mangen Hytte — mangt el 

stolt Palads. 

I store, kolde Vinterstjerner, sænk I 
jer Fred i alle Hjærters stille Gem, 
I mørke, øde Vinternælter, skænk 1 
jer Stilhed til vort Land, vort 

gamle Hjem. 

Chr. Slub fargrasrn 

Alvor og Skæmt. 

Tro og Kærlighed. 
finder vi følgende An 

noncc: 

„Ægteskab. 
Enke, 60 Aar, ønsker Bekendtskab 

for senere Ægteskab, med en tro-
ende Mand I lignende Alder. Kun 
en virkelig troende Mand bedes 
reflektere. 

Billet rnrkt. .597' modtager delle 
Blads Kontor". 

— 	Kan De sove om Natten? 

- 	

Jow, de ka' æ nok, men A 
vaagner ved den mindste Lyd, i 
Nat vangnede A ve', a Klokken gik 
i Sto. 

— Min Søns Opdragelse har ko-
stet rug en hel Skov. 

— Men Gud, hvor den stakkels 
Dreng dog Irma have fimet mange 
Prygl ! 

Lærerinden ; Hvilket Menneske 
er i Sandhed lykkelig ? 

Karen : Konditoren. 

I et svensk Provinsblad finder vi 
følgende tidssvarende Annonce: 

-Jo unge, livlige Piger ønsker 
at stifte Bekendtskab med hver sin 
Bonde tor ad den Vej al erholde 
Mælk. Om Sympati opstaar, da 
Ægteskab. Svar under Adresse 
„Glad og livlig`, østersund, poste 
restante. 

— Nan, du er nok med i det ny 
Stykke. Hvad faar du I Gage? 

— Ingen Ting, Men der er en 
rigtig Bal i 2. Akt. 

Advarsel. 
Grundet paa hensynsløs Skovning 

i mine Pincetter ved Kokkeløkken, 
er al Brændeplukning strirligt for-
budt. 

P. Pedersen, 

Vi har nogle 

Roeskærere og 
Roeraspere 

som sælges Id en meget rimelig 

Pris. 

Nye Roegrehe faas i 

Nordlandets Handelshus, 

Af Klædesko 
fik jeg hjem et større Parti, 

alle med dobbelte Gummisaaler I, 
San de er dobbelt solide 
og meget stærke at slide f 
En Time tog del at fan dem talt, 
og det er i Grunden Ikke saa galt 
at have Udvalg og Lager 
af gode slidstærke Sager. 
Betænk Dem derfor ikke for længe, 
kom ng køb billigt til satan Penge 
i M. Lunds Træskoforretning, 

Lindeplads, Allinge. 

Rigtig gammeldags 

Lampeolie 
Prima Malerfernis, 

Gulvfernis, 
Maskinolie, 

Vognsmørelse 
sælges, og beder vi vore Kunder 
forsyne sig med de sædvanlige 

Kvanta i 

Nordlandets Iludelshus, 

Bagepulver 
i Breve 10-30 øre. 

Crentortarlari 
Renset Potaske 
itjortetalimalt 

Rosenvand 
Silende 

syltet Pommerantsmk al 
• Vant Iletabletter 

Vanillesuk ker 
hel og stødt Cardemomme 

anbefales. 

I. B. Larsen 
Telf. Allinge 12. 

•45. Æ B: E. 
Brun blød Sæbe 

Grøn blød Sæbe 
Ægte fransk Marseillesæbe 
Ekstra dansk 	do. 
Ekstra dansk Salmiaksæbe 
Prima Krystal Soda 

Prima fin Soda 
Blegsoda, Ludpulver. 

Vi beder Kunderne forsyne sig 
paa sædvanlig Mande. 

Stort Oplag i 

Nordlandets 

Gode bornholmske 

Byggryn 

Gulvmaatter 
El stort Part realiseres til gam-

mel Pris. 

cn. Tiorson 

Vi har endnu el Parti 

Ægte Japan Ris, 
som sælges i passende Kvanta 

Nordlandets Handelshus, 

Bedste 

Kunsthonning 
i 3 kg. Spande og løs Vægt. 

Ægte Bihonning 
og '', kg. Glas, 

Blandet Frugtmarmelade 
i løs Vægt 

anbefales til billigste Pris. 

Telefon 12, Allinge. 

J. B. Larsen. 

Ægte amerikansk 

Hvedegryn 
grove og fine, kraftige og velsina-

gende. 

Extra Rismel. Extra Majsmel. 
Amerik. Kartoffelmel 

Nordlaudets ilatidelshus, 

til Saltning. 
Bestillinger modtages. 

Prima saltet Torsk 
haves paa Lager og anberales'›ffi• 
billigste Pris. 

Telefon 12. 

J B. Larsen, 
Allinge. 

Det fine amerikanske 

Maizena-Mel 
til Smørblanding sælges i 

Nordlandets 

a,flie,pc) ar  
i alle Størrelser. 

Sprøjteposer 
anbefales. 

X. B. Laarisalzt... 

—.eger De en Pige, en Karl 

hj eller en Dreng, eller ma rvg-

ler De en Svend eller Lær-

ling en Fodermester eller an-

den Medhjælp, bør De snarest aver-

tere i Nord-Bornholms Ugeblad 

der hver Fredag bringes direkte ind 
i 1700 Hjem og læses af saa godt 

soin hvert eneste Tyende. En An-
] Bladet vil derfor saa 

i alle Sorteringer sælges til Maksi- 
malprisen. 	 j nonce her 

Nordlaudets lladelshus. 	sj 
godt sorn al 

sul
tidta t. bringe et tilfreds- 

illende Re  


