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Bornholm. 

Fredag den 20 August 1920: 

Indledningsvers til „Aage og Else"; 

Der sidder tre Møer i Bure, 
de to slynger Guld, 
den tredje hun græder 

sin Fæstemand 
under sorten Muld. 

Om Hillelille fortæller Visen, at 
hun af Sorg ikke kan have Tan-
kerne ved sit Hriandsrbejde ; hvad 

der skal slikkes med Guldbaand, 

syr hun med Silketraad og omvendt, 

saa at hendes Medterner klager over 
trende. 

Det er oftest ved Skildringen al 
de kostbare Klædningsstykkers og 

Tæppers Tilblivelse, Folkevisen dvæ-
ler. Da Benedikt skal ud at rejse, 
udstyrer hans Hjem ham paa det 

prægtigste : 

De lod hanners Klæder skære, 
dem syede baade Fruer og Møer; 
de vare med Roser og Liljer sat 
og syed med Guld saa rød. 
De vare med Roser og Liljer sat, 
med røde Guld syede paa Hærde. 
Tak have da hver Moder god, 
sin Søn saa pryder til Færde. 

Da Benedikt kommer til Hoffet, 

vækker hans Dragt stor Opsigt, og 

der spørges : 

Hvem mon være den stolte Jomfru, 
slige Klæder gøre kunde? 

Ikke blot til Hjemmets Tarv, og-

saa til Gaver udfører Kvinderne 
kostbare Vævninger og Haandbrode-

rier. Da Adelus skal drage til sin 

tidligere Elskers Bryllup, hedder det. 

Hun skar ned det Silke 
og saa de forgyldte Væve, 
ingen Frue til Bryllup kom 
gav Bruden slig en Gave. 

Henrivende er Versene om den 

Søndag ved Hammershus. 

Der brydes en Mennashebramding omkring en ærværdig Ruin, 

en Skare af Damer i festlige, skønne og brogede Lin, 
af Herrer i lidt mere dæmpede Farver, i sort og i grant . , 

	 det tyvende Sekel hor Mode idag med det ældgamle Slot. 

For mange Tier siden her vandred en Skare af anden Tids Mand, 
og festlige Optog sig slyngede muntert ad Uejene hen . . , 
en Skare med Slire ved Siden, med F jerbaret og med Uams, 
der fanged de gyldne Straaler, som Solen kaster i Grams. 

Ja, Sekel er skiftet med Sekel - men Slottet, det staar her endnu, 
lidt ældet, lidt furet, men stadig det fyld« vort Sind og nor Hu, 
tofter vor Tanke op over Tidernes Tyngde og Tvang 
og nynner ind i vort Ore de skiftende Tiders Sang. 

ChrlStub-Jerleasen. 

Kunstfærdighed, Marsk Stigs land-

flygtige Døtre udfolder, da de skal 
give Norgelands Dronning Prøve 
paa deres Dygtighed : 

Den ældste Søster Væven trende, 
den yngste hun vov den ud til Ende. 
De vove i den første List 
Jomfru Maria og Jes= Krist. 
De vove i den anden Rar 
Norgelands Dronning 

med alle hendes Muer. 
De vove Hjort, og de vove Hind, 
de vove sig selv med blegen Kind. 
De vove med Fingre sned 
Guds hellige Engleskare. 

Bejlerne i Viserne lægger stor 
Vægt paa, at deres tilkommende 

Hustru er godt oplært. Hr. Esben] 

Snare vil, før han ægter Kirsten, 
sikre sig, at hun har huslige Fær. 
digheder; han sender hende derfor 

Skarlagen og „Sindal", som han har 
købt i Ribe, og beder hende skære 

og sy. Liden Kirsten sætter sig 
straks muntert i Arbejde, lægger 
Tøjet paa Gulvet og skærer det til. 
Snart har hun laset syet og slukket 

en Mandsdragt, part hvis Skuldre 

man ser to Riddere med draget 
Sværd, mens der paa Ærmerne frem-

. stilles „femten Jomfruer i en Dans" 
og paa Brystet en øm Scene mel-
lem en Jomfru og en Ridder. En 
„liden Smaadreng" bringer Klæderne 

til Hr. Esbern, der udbryder : 

Krist signe Jomfruens Fingre smaa 
for hver en Søm, hun lagde derpaa. 
Del skal hun have i Skrædergave, 
mig selver, om alt hun vil mig have. 

En anden Vise lader Hr. Bjørn 
forlange, at hans Fæstemø i 8 Aar 

skal lære „baade Saks og Sem" 

under sin Moders Ledelse og tillige 
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,,Nord-Bornholms Ugeblad" 
fyh kårs i ri Antal af mindst 1600 Exempl, 
og forsendes gennem Postrasenel I Allinge. 
Sandrig, Olsker, Rutsker, Ri og Klemensker 

,,Nord-Bornholms Ugeblad" 
kar den største Udbredelse t Nonis Herred 
bliver krat l ethvert Hjem og egner sig dør 

or bedst til Avertering. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
optager gerne Bekendtgørelser af enhver Art 
'udson: Køb; Salg, Foreningsmeddelelser, 
Efter. eller Af iysninger, Auktioner ett. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
udgaar hver Fredag, kan bestilles paa alle 
Postkontorer samt paa Bladets Kontor og 
koster 1 Kr. hairaarlig, 

Jeg kom Ira Sjællands 
kornbevokste Dale 

til Østersøens stolte Klippeø 
og hørte Havets Kæmperøster tale 
sit dystre Sprog ved Klipperne 

ved Re. 

Og Bølgen brødes mod de 
skarpe Stene, 

der slog sit Brod om Lyse- 
klippens Bryst ; 

men højt paa Fjeldet mellem 
Skovens Grene, 

der smutted Egern mellem Levet lyst. 

Ved Skovens Bryn stod Klokke- 
blomstens Krone 

og syntes større end jeg før den saa, 
og sødt betagen hørtes Lærkens Tone 
ni dalre bort i Himlens dybe Bias. 

Aage Matthison-Hansen. 

Kvinden 
i den danske Folkevise. 

Hjalmar Thu ren 

i Maaneds-Magasinet. 

—0— 

Naar man fordyber sig i vore 
middelalderlige Folkeviser, faer man 

snart Øjet op for, at den romantiske 
Digtnings Opfattelse al Visernes 

Skikkelser og de Forhold, hvorunder 
de lever, ikke er helt paalidelig. De 
Personer, Viserne handler om, er 
kun i de færreste Tilfælde rige Adels-
mænd og Kongens nærmeste Om-
givelser; for det meste er der Tale 

om Smanadelen, Ejerne af de mange 
mindre Herregaarde og større Bøn-

dergaarde, der i det 13. Aarhundrede 
var spredt Landet over. „Borgen" 
maa derfor kun I et sjældent Til-

fælde opfattes som el befæstet Slot ; 
den adelige Gaard gjorde tværtimod 

et alt andet end pralende Indtrylc, 

idet den — som Axel Olrik har paa-
vist — oftest bestod af en Samling 

straatækte Bygninger, naar netop 
undtages „Steutruset", som den mere 
velhavende Ejer opførte, for at have 

et Tilllugtristed i Kamptider, Hoved- 

bygningen med de daglige Opholds. 

rum havde højst et Stokværk — 

Hejeloft — omgivet al en „Svale-

gang". Tidl var der en egen Byg-

ning — Jomfruburet — for Husets 
Døtre. Rundt om Husene og Gaards-

pladsen havde man opført en Vold 

eller et Plankeværk med en enkelt 
Indgang, „Borgeledet". 

Om det Liv, der udfoldede sig 
pari disse Gaarde, bringer Folkevi-
serne de mest indgaaende Oplys-

ninger og viser os Datidens Menne-

sker i deres daglige Færd, i Kamp 
og i Fest, i Elskov og i Had. Man 

kunde saaledes skrive en hel Bog 

om Middelalderens Kvinde paa 
Grundlag af Visernes Beretninger. 

Hvad jeg tilstræber f denne lille Ar-

tikel er da kun at give et ganske 
løst Rids af, hvordan Fruernes og 

Jomfruernes Livsførelse formede sig. 

Danmarks gamle Folkeviser skil-
drer Kvindens Liv fra Vugge til Grav. 
Vi hører om den nyfødte lille Pige, 

der svøbes i „hviden Lin" af Fru-

erne, som er tilstede i Barselstuen, 
og vi følger Barnet i dets Leg. Da 
Axel Thordsen første Gang ser Val-
borg, er hun endnu kun „del lidet 

Æblebarn•, som leger paa Gulvet 
i Fruerstuen. Siden fortæller Visen 

at Valborg i sin Opvækst sættes f 
Jomfruklosteret, hvor Nonnerne le-

dede hendes Undervisning; 

De lærte hende slynge, 
de lærte hende Sem, 
de lærte hende læse i Bog. 

Det var dog ikke ualmindeligt, at 
de unge Piger blev i Hjemmel, hvor 

de oplærtes af en „Foslernioder", 

der blev boende paa Gaarden, selv 
efter at Uddannelsen var endt, og 

havde en vis Myndighed over Jom-
fruen. Eller det hændte, at Herre-

gaardsfruen pastog sig at opdrage 
ikke blot sine egne Døtre, men til-

lige andre Folks Børn. 

Middelalderens unge Piger fik en 

grundig Undervisning i al Slags 

Husgerning, og det blev anset for 
den største Ros, naar det kunde si-

ges om en Kvinde, at intet 1 Hjem-

mets Drift var hende fremmed, 

Først og fremmest var der Haand-
gerningen. Alt, hvad der hørte til 

Husets Udstyr, Linned, Haandklæder 
og Vægtæpper, Kvindernes egne 

Dragter og Skjorter og Klæde til 

Familiens mandlige Medlemmer bli-

ver til i Fruersluen, hvor Husfruen, 
Døtrene og Tjenestefolkene sidder 

flittige ved Ten, Vævestol og Sy-
ramme. Spørges der til en Jomfrus 

Befindende, lyder Svaret derfor gerne 
at hun „lider sum andre Møer' og 

„slaar i Lad• eller .væver i Rør". 
Stolt Mettelil sidder fortvivlet ved 

sit Haandarbejde, da hun kaldes til 
sin Mand, som hun har været utro_ 

Da hun er angst for Opgøret, giver 
hun sig god Tid 

Stolt Mettelil samlet heade Saks 
og Søm, 

lægger det i forgyklene Skrin. 

en anden Vise hedder det: 

Liden Kirsten sidder i Hojentoft, 
hun syr nied Silketvinde. 

Og hvem kender ikke det herlige  
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give sig at med boglig Syssel! først 

da vil han ægte hende. Men Jom-
fruen erklærer, al hun er lige saa 

dygtig til at skære, sy og læse som 
andre Kvinder, sar det kan ikke 

falde hende ind at vente pna Bryl-
luppet saa lang Tid som Hr. Bjørn 

foreslaar. 
Men der er meget andet for Kvin-

derne al tage Vare end Hanndger-

:tingen. Vi ser Husets Jomfruer 
gas med Ternerne til Bækken og 

blege deres spundne Garn og deres 
Hovedklæde, og der skal bages, 

brygges og blandes Mjød. Selv om 
det oftest er Tjenestefolkene, der 

besørger dette, har Husfruen eller 
Døtrene Overopsynet. Ikke sjeldent 

hedder det, at de ,lader brygge og 
blande Vin", natir der ventes Gæ-
ster. Del var Jomfruens Hverv at 

byde Vinen frem, ikke blot ved 

Maaltiderne, men ogsaa ved Gæ-

sternes Ankomst. Husets Datter 
gaar de fremmede i Møde udenfor 
Hovedbygningen, rækker dem et 
Bæger Vin eller Mjød og byder dem 

Velkommen. Ejendommeligt virker 
denne Situation i Visen, hvor Hr. 

Thorbens Datter staar pas Gaards-
pladsen med en fyldt Guldskaal for 

at hilse den ukendte Gæst, der si-
den viser sig at være hendes Fa-

ders Morder. 
Livet i Herregaarden begyndte 

tidligt. Ved Solopgang maatte alle 
ud af Sengen, ogsaa Husets Døtre, 

hvilket imidlertid ikke altid smagte 
de unge Piger. Aldeles kosteligt 

skildres, hvordan Vesselil ikke vil 
staa op sammen med de andre, for-

di hun .har saa godt af sin Morgen-

drøm". Saa kommer Venderkongen 

i Gaarden og forlanger al se Vesse-
lil, men faar den Besked, at hun 

endnu sover. Vesselils Tante gaar 

ind til Pigebarnet, giver hende en 
Lussing og tvinger hende til at start 

op. Hun kommer siden ned til Ven-
derkongen, der lager herude til sin 

Elskede med den spøgefulde Be- 

mærkning: 

Nu vil jeg stede mit Minde dertil, 
du sove saa længe, alt som du vil. 

Helt anderledes gik del Hr. Tru-
elses Døtre, der ogsaa havde den 

Svaghed, at de ikke kunde komme 
op i rette Tid. De vaagner først 

efter Ottesangslide og bestemmer 

sig da til al køre til Højmesse. -
Deres Paaklædning tager imidlertid 
saa lang Tid, at Gaardens øvrige 

Beboere er redet og kørt afsted, de 
de endelig er færdige. De unge 

Piger Inas da gaa alene til Kirken, 
og overfaldes og dræbes undervejs 

af Røvere, 
I denne Vise som i mange andre 

gives nøjagtigeOplysninger om Jom-
ft irernes Paaklædning. Først er der 

'Fide om Haarets Pleje : 

Aarlig om den Morgen, 
Solen skinner klar, 
op stod liden Hildegerd 
og barsted sit levre Haar. 

Jomfruen sætter sit Haar *enten i 

Sovestuen i Højenloft eller lige saa 

ofte i Id Luft i Gaarden, hvor der 

undertiden findes Vaskelade og 
Haandklæder, Del hænder, at Mo. 



deren lager sig af Døtrenes Haar-

fletning ; 

Mru Mettelil elur ud 
deres gule Haar, 

hun fletter dem alle tre til Midje, 
den tredje fletter hun meget vel. 

Tidl nettes Henret med Guldbeand 
eller Silke, og over det anbringes 

et langt Hovedklæde, heftet fast med 

et Smykke. Ved festlige Lejlighe-

der er Hanret udslagel, og som Tegn 
Paa Jomfruværdigheden bæres da en 

kronelignende, forgyldt Hovedpry-
delse; de gifte Kvinder smykker sig 

med Huen. Slegfredviven og den 

forførte Kvinde havde ingen Ret til 

at bære Guldkronen. 
Jomfruens intimere Beklædning 

omtales ikke sjældent, f. Eks.: 

Hun drog i en Silkesærk, 
der var 7 Jomfruers Sommerværk. 

San er der Kjolen, der er al Uld, 

sjældnere af Silke eller Fløjl, I for-

skellige Farver og med Guldbrode-

rier ; 

Hendes Kjole den var af Fløjet blaa, 
hver en Søm laa reden Guld paa. 

Den folderige Kjole bindes op om 
Livet med en Silkesnor, men desu-

agtet slæber den ofte efter Jomfruen. 
Da Tove danser ved Kong Valde-

mars Hof, „svømmer" Silken om 

hendes Fod. Dronningen irriteres 
over den Glans, der atraaler fra den 

dansende Tove og minder hende 
om at spare paa sin kostbare Dragt: 

Her ,du Tove, Lege min, 
du hold op Silke med Haanden din, 

men Tove svarer kækt ; 

Fuld ilde maatte jeg Kongen love, 
maatte jeg ikke Silke pas Jorden drage 

Paa Foden har Jomfruen „sølv-

spændte Sko" og ellers bærer hun 

en Række Smykker, foruden Hoved-
smykket ejer hun Guldbradsen til 

at spænde for Brystet, Halsbaand, 

Arm- og Fingerringe. 

Hun drog Guldet over Guld, 
alle sine Fingre dem satte hun fuld, 

er en hyppigt tilbagevendende Strofe. 

Saa er der endvidere det lille Spejl, 

som Jomfruen bærer hos sig, især 
naar hun gear i Dansen. 

Alle disse Skatte gemmes i Smyk-

keskrinet, som er det første, den 
Kvinde, der vil flytte hjemmefra, 

tænker paa al tage med sig. Smyk-

kerne er i Reglen en Gave Ira Hus-
bonden eller Fæstemanden, der har 

bragt dem hjem fra Udlandet eller 

købt dem i den nærniestliggende 
Købstad. 

— Naar Kvinden forlader Huset, 
„svøber hun sig i Skind", 	tager 
en Kappe over sig, der dog, trods 

Navnet, oftest ikke har været af Dyre-

skind, men af Klæde : 

Fru Inger lager over sig Kaaben bias, 
ned til Stranden monne hun gaa. 

Kommer en Kvinde i Besøg i en 
fremmed Gaard, er det Skik, at hun 

beholder Kaaben paa, naar hun træ-
der ind i Stuen ; ligesom Manden 

„aksler' hun derfor sit Skind, dvs. 
sætter Kaaben til Rette, saa snart 

hun kommer til Gaardspladsen. 

Jomfruerne, Fruerne og deres Tje-
nester/mer har som sagt nok at tage 

Vare inden Døre i Hovedbygningens 

Opholdsrum (Loftet) eller i Jomfru-

buret, men derfor opholdt de sig 

alligevel meget I fri Luft. Om ikke 
andet, sætter de sig ud paa den lyse 
og luftige Svalegang, der løber om-

kring Hovedbygningen, eller i Gear-

den under den skyggefulde Lind. 
Eller Kvinderne gear ud i den til-
stødende AblIdgaard: 

Der plejer Riddere og skønne Møer 
et tinde hverandre i Løn, 

naar Kvinden da ikke helt forlader 
Gaardens Omraade og begiver sig 

ud i Lunden og „lytter til Fryd og 
Fuglesang', til Aaen for „at skue 
de Blomster gule og blaa', i Sko-
ven, hvor der gror de fejreste Træer 

og „spiller Hjorte og Hinde', eller 
.udi de grønne Enge. Gaardens 
ældre Kvinder kommer sjældent saa 

langt ; de gear ved Aftenstide ud 

gennem Gaarden til dennes Borge. 
led og hviler sig der, mens de ser 

ud over Egnen. 
En stor Del al Kvindernes Tid 

optages al Kirkegangen. Til Kirken 
kommer de enten ridende eller la-
der Køresvenden bringe dem der-

hen i „den hængende Karm". En 
Vise fortæller, hvordan de ()deger 

Ofre i Kirken efter Messen. Liden 

Kirsten venter til alle er færdige. lur 

at faa Lejlighed til al tale med den 

fungerende Præst, der er hendes 

tidligere Elsker. 
Med Andagten under Messen er 

det ofte saa som saa. Jomfru Re-

mold laer i Kirken Øje paa en Jons-

Itu, hun ikke har set før, og spør-

ger sin Terne, hvem det er. Da hun 

laer den Besked, at det er Hr. Karls 

Søster. vil hun gerne tale med denne 

om Hr. Karl, som hun elsker. Hun 
spørger derfor den tremmede Jour-

fru, om hun vil „stande i Stol' med 

hende. De faer sig nu en lun Pas-

siar under Gudstjenesten, og efter 
Kirkelid tager Retnold sin nye Ven-

inde med sig hjem ; det viser sig 

senere at være selve Karl, forklædt 

som Kvinde. 

Efter Messen mødes Slægt og 
Venner udenfor Kirken. Her tiltaler 

Hr. Magnus ski Fæstemø og faar 

at vide, at det ikke er ham, men 

Hr. Nilaus, hendes Hu stiler til. 
Men søges hyppigt de aandelige 

Goder, nydes Livets Glæder ikke 

mindre intensivt, Fruerne opmun-

tres af deres Terners Sang og Har-
pespil, og adskillige af Visernes 

Scener foregaar ved Tavlbordet, 
hvor Lykken mides ved Terningspil. 

Villemand og hans Brud leger Guld-

tavl i hendes Jomfrubur, da hun 
grædende meddeler ham sin Angst 

for at ride over Aaen, hvori hendes 
Søstre druknede paa deres Bryllups-

dag; og ved Terningspillet er det, 

at Jomfruen bortspiller sin ,Ære og 

Tro' til „den liden Gangerpilt". 
Forts. I n. Nr. 

August. 
-o- 

Høstmaskinen svinger sine Klinger 
i de brede Markere modne Hvede. 
Se hvor støt den slaar 

sit Kæmpeskaar, 
fejer op fra Jorden, knytter Snoren, 
lægger Bundt ved Bundt 

al Marken rundt. 

Mindes du med Klage gamle Dage; 
Hvæsseisernets Klang 

og Høstmænds Sang, 
Rub af Piger mellem Brombærdiger? 

Kornel gror dog at den samme Jord, 
Solens høje Flamme er den samme. 
Sol og Regn gav Kraften. Og taften, 
naar du svimmel 

ser en høstlig Himmel 
tusmerk btaane om den fulde Manne, 
vil den gamle Smerte i dit Hjerte 
løfte Resten, sukkende tor Høsten. 

Hvortil skaf dit Væsens Kærne 
møjsomt modnes under 

Sol og Stjerne 

Valdemar Rørdam. 

Fra Uge til Uge 
—x— 

Aftenerne længes. Feriernes Tid 
er forbi. Skolebørnene ere vendte 

tilbage til deres Pulte og Lektielæs-

ning, og Sommerens glade Turist-

liv ebber ud. Paa Hotellerne gives 

Afskedskoncerter til Fordel for de 

Kræfter, der har undelholdt Gæsterne 

i Sæsonen. I Mandags var det Ho-

tel „Sandvig, hvor Frøko, Juanita 
Norden og Helene Brettholz — as-

sisteret af den svenske Operasanger 
de Danckwardt — gav en overmaade 
lin Koncert for fuldt Hus. I Dag 
giver Frk.Wille Sørensen og Kamma 

Singer Afskedskoncert paa Hotel 
„Allinge', de andre Hoteller følger 
efter, Travlheden er overstaaet, og 
der bliver Tid til al opgøre Status : 
god eller herlig Sæson ? 

garnevognsiteppe, 
sort Fløjl, er tabt mellem Aldersro 
og Sygehuset. Finderen bedes af-
levere det til Blem, Aldersro, el. 
Avlsbruger Chr. Jensen, Allinge. 

7(lt,912e6elar6ejde 
liciteres. 

Gamle Møbler 
repareres Og ompoleres. 

Billeder indrammes, 

H. P. Carlsen, Snedlier. 
Sondergade, Allinge. 

Sommerfest 
paa 

Hotel,Finnedalen" 
Søndag  den 29de August Kl. -1 

Eftm. til Kl. 12 Mrdent, 

Af Programmet fremhæves : Koncert, 
Præmieskydning, Skovbal fra 5-7 
og Bal i Salen fra 8-12. 

Col6erg. 

Til Salg, 
1 brugt Komfur (56 >, 70 cm), 
1 Vadskerkedel (Diameter 65 cm) 
med Fyrrum. Ca. 60 Stk. Vinflasker. 

Kptn. Hahn. 

Fru Ruth Hahn 
modtager fra 1. Sept. nye Elever. 

(Klaver og Orgel) 

Elever 
I Tysk, Engelsk, Fransk og Latin 
modtages paa ny. 

Kursus arrangeres efter Deltagelse. 
Kptn. Hahn. 

••••••••••••••• • • 

Allinge hvis 
Lørdag den 21. August Kl. 8 

og 
Søndag Kl. 8 

Hvorledes jog kom hl film. 
Skuespil i 4 Akter af Nord. Films Co. 

I Hovedrollen 
Valdemar Psilander. 

pir Dette er en af de sidste Film, 
hvori man faar Lejlighed til at be-
undre den nu afdøde store Kunstner 

Ekspreslogels Helt 
Morsomt amerikansk Lystspil. 

Billetpriserne: Voksne 70 øre, 
Børn 35, Skat iberegnet. 

• 
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Nogle Roer, 
som skal kærve til Ef-

ternarel, ønskes til Købs 

Hjorth, 
Skovgaard i Olsker. 

2 gode Køer, 
som skal kælve i November, er til 
Salg. 

Blixt, 
ved Maegaard, Olsker. 

En flink 

Dreng eller Pige 
med gode Skolekundskaber antages 
i Lære paa gode Vilkner. 

Allinge Bogtrykkeri .  

Xavernebler 
haves paa Lager. 

[kusker bedkerlorroloN 
Telf. Kl. n 13, 	L. Pihl. 

Overretssagfører 
Sojesen 47Cofoed, Rønne 

llort*n•gade 17. 
Inkassation, Dakumentskrivning m. m. 
Træffes I Hasle Onsdag Formd. 

Vi har det største Lager 
af færdige KlEedningerl 

Fine Buchskindsklædninger 80 Kr. 
Melerede Kamgarns 	100 - 
Ægte hlaa Serges 	175 - 
Konfirmationsklædninger 75 - 

Nordiandets Handelshus. 

skal ,9e have Jerigeudstiir 
bør De i egen Interesse se vort store Udvalg 

Vattæpper og Uldtæpper 
til alle Priser. 

Til Overdyner: Ægte rød fjertæt Dynesatin, 2 Al. br. 
En meget fin og let 1-1alvdun 7,50 pr. kg. 

Til Underdyner: Meget svær og stærk Bolster i flere 
Mønstre og Kvaliteter. 

Dansk Landijer, meget fyldig, 5,50 pr. kg. 
Dyner syes og stoppes gratis. 

orellandet ancleishus 

hy Sadolingerlorreloiog. 
Undertegnede har ved Lindeplads i Allinge aabnet en Sadel-
magerforretning og anbefaler sig til ærede Land- og Byboere 
med hurtigt, solidt og billigt Arbejde. 

H. P. Holm, 
Sadelmager. 

Garanteret Indhold af dansk Produktion. 
18 pCt. Superfosfat a 25 Kr. 100 kg. 
20 pC1. Kaligødning a 14 Kr. 75 - 

sælges og udleveres gerne snarest, da det 'kniber med Lagerplads. 

Nordlandets Handelshus. 

Bedste Kuldet 81miard liasibiorlepro 
for Selvbindere ogHalmpresser sælges 
særligt billigt i 

Nordlandets Handelshus. 

Alle Sorter og bedste Kvaliteter 
Baskinoller og Nobiloller, lette og svære. 
Cylinderolie for Damp- og Motorer. 
Benzin, Petroleum, Konsistensfedt, 
Vognsmorelse i store og smaa Spande og Daaser. 
Større og mindre Kvanta ekspederes billigst i 

Nordlandets Handelshus. 
	 • • 	• • 

'W* • • • 
("4 Bornholms Mugarilleldriks 

VEGETABIL 
MARGARINE 

er anerkendt som den bedste. 

Faas hos alle Handlende.  

*.■ 	 

P.. /..■   
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M 
. 	c030Docconcion 	  

Rug og Hvede af ny Høst 
modtages, men denne !Daa være [noden, tør og 
holdbar. Lagringen sker foreløbig for Sælgerens 
Regning og Afregning maa først ske efter Korn-
lovens Vedtagelse. 

Nordlandets Handelshus. 

18 pCt. Superfosfat 
er hjemkommen. - Pris 26 Kr. pr. sæk.  

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 



Xødtriver, :£ebonrie, 
Strygespaan og Høstleer 

anbefales fra 

9ttlinge %Modal= ag 43roliuttforretning. 

Vi har store Oplag af udmærkede 

gode 21dskuds6rtedder Til Hjemmebryg 
alle Længder. Meget rimelige Priser og stor Rabat 	 anbefales 

Friskbrændt og malet Malt. 

Nordlandets Handelshus. i Maltsaft paa Flasker. 
Prima Humle og Gær. 

pr. kontant. 

Fiskernes Saiplorepiog, Tein 
Ny god 

Sommersild 
1/6 og 	Tdr., solid Embal- 

lage, anbefales og forsendes over 
hele Danmark. 

Telefon Allinge 67. 
„ 	Plivat 106 og 130. 

— SILD nedlægges i Folks egne 
Kar. Bestilling modtages gerne. 

Forlang boa Deres Handlende 

Viggo Glistrups 
KAFFE 

Specialitet: 
Ægte Java Kaffe. j 

Norrliandels Haodetshils 

fienbom i fillinge. 
Den Postmester Alhedes 

Dødsbo tilhørende særdeles smukt 
beliggende Ejendom I Losebsek 
ud mod kysten, af Areal godt 
10,000 Kvdr.-Alen, er til Salg 
ved snarest Henvendelse til 

Sagfører Fr. Pihl. 

Eo Dreng eller bulmer. 
ken fas stadigt Arbejde pas 

Kaggaard i Rutsker. 
Telefon Ruls 62. 

YfusR! 
naar De bestiller Deres Klæd-
ninger i min Sknedderlorreining, 
faer De de bedste Varer til de bil-
ligste Priser. 

Klædninger etter Maal fra 125 Kr. 
Spadseredragter og Frak-
ker syes. 

Yofiansens 
8firædderforretning. 

Telefon Allinge 137. 

Krystals& Nr 
Soda, 

Blegsoda, 
Ludpulver, 
Blegvand 

anbefales fra 

91flinge halantal- ag 
$rohttfurretning. 

En ung Pige 
kan las Plads straks eller senere 
en Forretning pas Sydlandet. 

Bladets Kontor anviser. 

2 Yfvalpe til Salg. 
Westphal, Sandkaas. 

Tørv. 
Fra Kæmnerkontoret sælges prima 

kydske Tørv, som forventes 

med Sejler snarest. 

Paa Lager forefindes Pressetarv 
Ira Handsemyre, Tørv Ira Bonde-
gaard og Spellingeinosen. 

Allinge-Sandvig Brændselsudvalg. 

AKtieselsitabet 

A. M. Hirschprung & Sønners 
prima Cigarer tørre  

sælges i 

Nordlandets Handelshue 

Prima sydske Tørv 
— fra 3600-4000 Varmeenheder - 

ventes og anbefales III Tærskning. Bestillinger bedes venligst sendt til 

9,1[Ifinge Stofoitinf- ås f- Yobtififforrefititig. 

Wales Dampkul 
til Damptærskning er paa Lager straks til Levering. 

Store skotske Dampkul 
ventes om ca. 14 Dage. 

Gode Smedeknl er paa Lager. — Engelske Koks ventes. 

Nordlandets Handelshus. 

1/74,1% 

Alle Slags 

Vaerktøl 	 
og Redskaber anbefales. 

Glas, Poreelan og hele Køkkenudstyr 
til billigste Priser. 

?tiunge Slotoslint & $robtiftforretning 
iimmemi~i~wwr 

teessens 8ne-2Idsalg. 
Ytilinge - !Telefon 100. 

Glatte 	triibecle dejler 
i sorte, blaa, brune og graa Farver 

i kiprede florfaste Kvaliteter. 

efir.elsen,Niessen,211inge. 

Messens Fine udsalg, Allinge. 
cDuge oØ Seroietter, 

flaandkla3der og Viskestykker 
i Bomuld og Linned. 

Telefon 100. 

Chr. Olsen, messen, Allinge. 
Ile bedste Sorter Tobigsmierialer. 

Ægte amerikansk Asfalt-Liederpap 
Klæbemasse og Søm hertil gratis. — Pris I Kr. Kvdr.-Alen. 

teopal-Tagpap. 
Herkules-Tagpap Nr. 00. 

Krone-Imperial Tagpap Nr. 00. 

Taglister og Taglægter. 
Køb snarest, thi Priserne bliver højere. 

91or?Innbe0 

tr Bornholms Spin- & aallebsiii—S 
1 -- Bideling i Allinge G---.4'.- 

Kontortid : 10-12 og 2-4.  
IS Modtager Indskud paa alm. Sparekassevilkaar til en Rente 

al 4 pCt. p. a., paa Folio til 2 pCt. p. a. 

Hvor det kniber med Mel- 
Mærkerne, mart vi anbefale at anvende 

Fineste Majsmel, extra prima Kartoffelmel, Maizena, fineste 
dansk Bygmel og prima valsede Byggryn. 

Nordlandets Bandeishus. 

Prima Høstbindegarn 
anbefale 

%tillige &Junta' &$rohrtforretiiiiig 
»arup prima Stald9ere 

af den rigtige Størrelse - er paa Lager. 

Nordlandets Hundeishus. 

Teknisk Skole. 
En RengøringsKone, 

der vil holde Forstue, 1 a 2 Klasse-
værelser og en Trappegang rene, 
samt fyre op i I a 2 Kakkelovne i 
de 5 Vinlermaaneder, kan fas Plads 
som Gangkone pas Teknisk Skole 
‘.ed skriftlig Henvendelse til Maler-
mester Joh.s Hansen inden 1. Sep-
tember. 

Lønfordring pr. Skoledag bedes 
opgivet. 

Bestyrelsen. 

n Varl ell. Røgter 

kan faa Plads straks paa 

Store Leerkegaard 

Prima 

Xlipfisk 
billigst hos 

%Hinge nnlailinl= 
13tOurtfovretiting. 

EI 4-11esb Twskomrk 
med Halmryster er til Salg paa 

Lille Krashavegaard, 

Kondor, kullede') 
og forskellige andre Møbler haves 

paa Lager til rimelige Priser. 

Møbelarbejde udføres. 

Ø. Chr. Dam, Allinge. 

Ekstra prima 
Maskinolie, 
Motorolie, 
Dampcylinderolie, 
Drivremme, alle Demensioner 

Børstenbinder- 
varer anbefales fra 

aulattint: Ug 
Wohuttforretubig. 

101110111•0■11111 

Hvedeklid, 
Rugklid. 

Coldings Foder- 
blanding. 

Soyaskraa, 
Glutenfoder. 

Majs, 
Majsskraa, 
Knækmajs. 

Havre. 
Prima Varer. — Billige Priser. 

?tflittge Soloitial: og 
4.3robitftforretutug. 

«111111•111~11ffill. 

Til Syltetiden 
anbefales 

Sylte-EddiKe, 
Sprit-Eddike, 

Eddikesyre, 
Krydderier" 

Vinpl(oluiRl- q Pmkkliorretrliq 

Smørekander, Remmefedt, Harpiks, Remsamlere 
bedst og billigst hos 

Allinge Kolonial- og Produktforretning, 
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£anske Xokuskager, 
er et udmærket Foderstof som Tilskud til store og sules (Århus, Kalve 

og llogkvsog. Sælges til en billig Pris i Forhold til Majs og Korn. 

Danske valsede Hørfrokager til Fedekvæg. 

Prima Soyaskraa. Bomuldsfrokager, Foderblanding 

giarblantiett4 knitthelapt5. 

Høet os kan købes 

alle Slags Brædder og Planker, 
alle Længder og alle Bredder, 

som passer til enhver Anvendelse. Priserne er meget rimelige 

Nordlandets Handelshus. 

Al Slags Foder hl Halls og 14(11111pr, 
Hel Majs. Byg, Blandsæd, Havre, Knækmajs, Store Byggryn, 

valset Byg, Hvedeklid, Rugklid, Blandet Majs og Bygskraa.  

Kalkskaller i Sække og løs Vægt. Bankebyg, 
Naar Poser og Sække medbringes, da sælges billigst. 

Olarb1atthe0 ianbeNlju5. 

Kvalitet No. 1, 
Huggen Krystal, huggen Melis, Topmelis, Flormelis, 

Fin stødt Melis, grov stødt Melis. Puddersukker, 

Golden Sirup og Spare-Melis sælges. 

Priserne billigst i 

Nordlandets Handelshus. 

Et mindre Parti af de gode 

hele ag valsede. 

Bade Kaaber 
Dragter 
Hætter 
Sko Bade Maatter 

HaandklaDder 
Lagen 
Strandparasoller 

fran.slie Høstleer 
Gode Høstriver, gode Lebomme, 

Rixford Heforhe. ~avlet Strygespaati 
sælges i 

Nordlandets Handelshus. 

Allinge Xolonial= 
9roduktforretning 

anberater 

alle Sorter Kolonialvarer 
tit billige $rifer. I 	.ø.- 

2-ttline Eolonial% 
scprobuftforrdning 

Vi har de allerbedste Sorter Taglak 
i hele, halve og kvart Tønder - og Primen er rigtig. 

Finsk jordbrændt Tjære. 
Engelsk Karbolinium. 
Rød Taglarve i Dunke. 
Linolie-Fernis til Maling. 
Alle Sorter Farver til Malning og Kalkning. 

Nordlandets Handelshus. 

hork i Nordhordolms llgeblad! 

Største Lager. 

Erindringsliste. 
Toldkamret 8-12 Form., 2-5 Elterm. 
Kæmnerkontoret 10-11 og 2-4. 
Borgmesterkontoret 2-4 Eftm. 
Lance- rE, Diskontobanken 2-4 Eftm. 
Sparekassen 10-12 og 2-4 
Branddirektøren do. 
Stempellilial i Sparekassen. 10-12, 2-4 
Dampskibsexpeditionen, aaben ved Ski-

benes Ankomst og Afgang Tirsdag 
og Fredag Elterm., Mandag og 
Torsdag Form. 

Sognepræsten Tirsdag og Fredag 6-7. 
Distriktslægen 8-9 og 2-3 
Postkontoret: Sognedage 9-12 og 2-6 

Søndag 9-b). 
Telegrafstationen 8 Morgen til 9 Aften. 

Søndag 9-10. 
Statsanstalten for Livsforsikring ved Chr, 

Olsen, Messen. Kontortid I-4 Em 
Folkebogsamlingen paa Raadhuset: 

Fredag 7-8, 
Jernbanest. er  asken for Gods 8-12. 2-7 
Hjælpekassen : Formd.. Bagerm. P. Holm 

Kasserer H. P. Kofod . Kontortid hver 
Fredag fra 5-7. 

8ficereriet 
og Maskinsnedkeriet 

anbefales. 

.9Clemensker. 
Telefon n. 13.  

j
eger De en Pige, en Karl 

eller en Dreng, eller mang-

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 

c.1700 Hjem og læses af sad godt 
som hvert eneste Tyende. En An-

nonce her i Bladet vil derfor snit 
godt som altid bringe et tilfreds-
stillende Resultat. 

Vi har det gammeldags 

grove spanske Salt 
Ralf. Køkkensalt 

.int og rent Smørsalt 
Stenen« I Stykker til Kreaturerne. 

Nordlaildels ilaildelshlls 

J. P. SOMMER. 

MODLIRNE DAMEBLUSER  
Største Ucloolg, cilikse faconer 
i Voile, d'oplin, Zefyr oi Silke. 

sagasin du jords Udsalg, Ellinge. 

StørstQUeloalg.i'LcAlathjoler, fricertrøjer, 
J3enkleeder,1Chemiser, Undertøj, Skørter ocg 

1.nderkjolerl: 
en 'Fæ ee 

PrimalKvalitetV!Madapolom og Moll. 

2Zagasin du Xord,sillinge. 


