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Øde Aarg. 

„Islora-fiornnolm Ugebias" 
t e: Antal af mindst 1000 Lf.vempi 

og forsendes gennem l'ostmsenes 
Sande/g, (Asker, itatsker, Re op Klemmiks 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
har dm største Udbredelse 1 Nordre tfer#ed 
Oliver last I ethvert Item op egner slie der. 
er bedst' lit' Avertering. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
optager gerne 8ekendtgendser ej enhver Art 
84430 .1 Kob, Salg, Foreningsmeddelelser, 
Efter- eller Aflysninger, Auktioner rir. 

„Nord-Bornholms Ugeblad 
adgaar hver Fredag, kan bestilles pegs alle 
Postkontorer saml paa Bladets Kontor op 
hoster I Kr. halraarttr. 

Efteraar. 

Vaaren smiled, og Sommeren lo, 
og Høsten danset i gyldne Sko 
— der kommer en Dag, da det 

graa rier. 
Af Kulden stiger saa strid en Blæst, 
et susende SpilDil den sidste Fest 
derude, hvor Vinteren blaaner, 

Hvi sukker vi over den øde Vang? 
Stormen har Raade — og Stormen 

er Sang, 
Rummets evige Stemme, 
klagende dybt i vildsomme Raab, 
brusende stærkt i gryende Haab 
mod Landet, hvor Vaaren har 

hjemme, 

Dagen gaar ned i Dis af Regn, 
drivende Dryp fra Grene og Hegn 
— Graad for det fagre, der døde. 
Hvert Dryb er et Glimt i en 

vinterlang Drøm, 
at Draaberne samles en rindende 

Strøm, • 
Kilder til Sommerens Grøde. 

Og Vandene knurrer i Vigens Krog, 
tilladende hvidt, hvor Stormen slog, 
Næsset har lysende Rande. 
Jo højere Bølge, jo vildere Blæst, 
SD a trædes den Dans til Havkon-

gens Fest 
ind mod de blegede Strande. 

Joachim Kattrup. 

Jernet, 
der kræver Blod, og Blodet, 

som kræver Jern. 

Nu har vi i godt fire Aar gaaet 

og glædet os selv med, at alle Ka-
noner og Sværd, user denne Krig 

var forbi, skulde kasseres og udran-
geres „som gammel Jern.' Hvor 
bliver det af? 

Vi ved, at Jernet rusler — men 

hvad saa videre ? hvad bliver der af 
disse ufattelige Mængder al Jern, 

som ogsaa i Fredstid fylder vort dag-
lige Liv i Form af talløse Redskaber 
og Værktøj og omspænder hele vor 
Klode med et Net af Jernbaneskin-
ner, Telefon- og Telegrafrikabler? 

Man gør sig i Reglen ganske fal-
ske Forestillinger om deri Fart, hvor-
med Jernet ruster i Jorden — fordi 

man slutter fra den Iagttagelse, man 
selv har gjort med Jern i fri Luft, 

den, og som er ca. 5000 Aar garn-
mel — er næsten ikke rusten. Det 

skyldes vel nok for en stor Del det 
tørre ægyptiske Ørkenklima. Det 

er nemlig særlig Luftens F u gt i g - 
b ed , som begunstiger den kemiske 

Proces, som vi kalder Rust og som 
opløser del metalliske Jern i en ny 

kemisk Forbindelse. („ Jernhydro-

xyd "), som er det samme som den 
Brunjernsten, hvis rige Lejer ved 

Briey -Logwy skal have været en af 
„ Aarsagerne" til Verdenskrigen. 

Men hvordan opstaar Rust? med 

andre Ord: hvordan bliver Jern for-

vandlet til Jernerts eller Jernmalm ? 

Der hersker en Slags Kærlighed mel-
lem det kompakte Metal og Ilten, 
son] er det bevægligste, smidigste 

af alle Elementer. Jernet har altsaa 
en „ Svaghed " for all Ill og forvand-
les, naar del udsættes for Kulsyre, 

til saakaldt 	Kulsurt Jernoxydul •. 
Men dette „ Jernoxydul " har igen 
en „ Svaghed • for et andet Stof 

(Oxygen) og forvandles i Ægtskab 
med dette paany (til Hydroxyd), 
idet dette alter udstøder Kulsyre. 

Den Del af Jernet, som endnu ikke 
er „ rustet ", forelsker sig atter i denne 

udstødte Kulsyre — og Historien 
begynder forfra. 

Men for at tale mindre lærd, saa 
er hele denne Proces egentlig ikke 

andet end Jernets Aand ed r a g, dets 

Vejrtrækning: Jernet indaander Ilt 

og udstøder Kulsyre. Og under delte 

Aandedrag udvikler Jernet endda Var-
me, naar man fremskynder Proces-

sen. Derfor kan man bringe Jern-
filspaaner i Brand i fugtig Luft. 

Saadan opløses da alt Jern I Jor-

den — (i det mindste overall, hvor 
der kommer Luft til) i Rust og Brun-

jernsten, og som et fint Pulver lig-

ger det i al Agerjord, ja, i saa væl-
dige Mængder findes det i Jordens 

Overflade, at det antagelig udgør 5 

pCt. af  hele Jordskorpen. 
For ingen Plante, intet Dyr, intet 

Menneske kan leve uden uafbrudt 

med hver Draabe Vand og hver 

Krumme Næring at tage Jern til sig. 

Selve Livssubstansen indeholder 

Jern. De nyeste Forskninger har 
vist, at der ikke kan danne sig „ Blad-

grønt" i Træernes Blade, naar deres 

Celler ikke næres med Jern. 1 en-
hver Plantecelle lindes — opløst i 

Cellesaften — en jernholdig Sub-

stans, som bestandig indgaar en intim 

Forbindelse ined Oxygen og derved 

gør Ilten anvendelig for Cellens Stof-

skifte. Denne Substans kan under-

tiden antage en blodrød Farve og 
hører ind i Rækken af Menneskets 
Blodfarvestoffer, Altana ogsaa I Plan-
ternes „ røde Blod " lever Jernet, og-

saa der staar det i pandedrættets 
Tjeneste. Denne jernholdige Sub-
stans i Plantecellerne oplylder nøj-
agtig den samme Mission som Blod-
larvestof let, (Hæmoglobinet) hos 
Menneskene. Det bliver lor vidtløl-

Det er forbausende sagslænge en tagt her at forklare den kemiske Fro-
Jerligeestand kan bevare sin Form ces, som foregaar i vore Lunger og 
i Jorden — : den ældste Jerngen-  i vor Hud og som vi kalder at ruin- 
stand — en Slags 	Vinkeljern 	de ", men det vigtigste er ogsaa at 
som man fandt under Keopspyrami- 11  vide dette : at Mennesker (Dyr) og 

Planter aander paa, samme Maade, 

alle sander vi i Grunden ved Hjælp 

af vort Jernindhold — ja, selve det, 
der sker, naar vi aander, er i Grun-

den det samme, som der sker, naar 
Jernet , ruster " eller . aander ', som 

vi før kaldte det. Plante, Dyr, Me-
tal — alle er vi undergivne de sam-
me Love. 

Nu forstsar man ogsaa, hvorfra 

vort Blods Varme kommer. Det er 
Aandedræls-Varmen, d. v. s. der fin-

des line Mængder at Jern i vort 
Blod og under den hurtige Proces 

udvikles Varme. Blod og Jern slaar 
altsaa i et intimt Forhold til hinan-

den. Enhver af os indeholder Jern 

(oprend ikke meget: et voksent 
Menneske ca, 3 Gram), og enhver 

af os indtager daglig i Form af Kød, 

Grøntsager, Brød og Vand — Jern. 

Men en skønne Dag dør vi, og Jer-
net i os vender !ned vort „ Støv' 
tilbage ti! Jorden, Dermed er Jer-

nets andet Kredsløb til Ende. Men 
der gives endnu et tredie, og det 
er det mest fantastiske. 

I Jordens jernholdige Vande lever 
de talløse smaabitte Væsner, som 

har den Evne at drage Jern til sig. 

Det er Bakterier og Alger, som 
Mosernes Dyb stiger Jernrustens løst-

siddende Oxygen til sig. Det, der 
foregaar, er hvad Kemikerne kalder 
en Red ti k ti on. Udtrykt mere po-
pulært: 

Jernbakterierne aander, og der af-

lejres derved Jern paa deres Lege-
mer, indtil det danner rustfarvede 

Hylstre om deres Legemer, Saa 
utroligt det lyder, bærer disse smaa-

bitte Organismer altsaa en Slags 
Rustning, og disse mikroskopiske 

Rustninger er udstyret med Jern-
pigge, Jernkraver, sværdformede 

Vaaben osv.11l 
Og naar disse bittesmaa Infuso-

rier dør, ligger de i Mosernes Dynd 

som mikroskopiske Fnug at Jern-

rust. Uge for Uge lejres der nye 

Fnug af Jernrust ovenpaa de forri-

ge, Aarhundreder og Aartusinder 

gaar, og der dannes elterhaanden 
et Leje al Mosejernsten ( en Slags 

Brunjernsten), et al Jernindustriens 

vigtigste og værdifuldeste Raainale-

'lefler. Middelalderens fine Rust-

ninger, som næsten ikke er til al 

gøre efter, er bygget af Bakterier 

og Infusorier 1 de bedste Sværd er 

smedet af dette Jern f 
Saaledes sander Jernet i Sten, 

Planter, Dyr og Mennesker. Saadan 

lever de laveste og højeste Organis-

mer af Jernets Naade, lever af Jer-

net, kæmper med Jernet og dræbes 

af Jernet. 
„Presiens Magasin". 

Bornholm. 

Fjeldels Barn I Østersøen, 
ufortrøden pao din Vagt : 
Feriehjemmet I Klippeøen ! 
i de stærke Vande lagt. 
Havet dig ericlæred Krige, 

, Havet dig indbød til Leg 
' Sekler, førend Danmarks Rige 

op at Oceanet steg. 

Mens din Kyst i Tiders Morgen 
trodsed Bølgens Kæmpebrus, 
bygged Folket Fæstningsborgen, 
Skydeskaar af Herrens Hus. 
Og som du af Himlens Naade 
fik din stolte Rytterknægt, 
saa lit Landeværn og Bande 
fik du en højmodig Slægt. 

Du med Foraarsiøv i Heatets 
Oldtids unge Viking-Øl 
vifter over Randkievskaarel 
og din Helligdom ved Rø. 
End i Dag du Storværk øver - 
og til Vidne om din Magt 
har du dine tvende Løver , 
ud for Hammerhuset lagl. 

Du har i din Rosenhave 
Overleadighedens Horn; 
du mangfoldig fik som Gave 
Plantevæxt og Markens Korn. 
Der er Sang i dine Sale, 
med ni Herlighed I Skød -
selv om dine Nattergale 
end dig længst Farvel'et bød, 

Granskerflid din Ælde maaler, 
dine Sagn og Eventyr: 
Mindets Lysvæld fra dig atraaler 
blankt som Dueoddens Fyr. 
Og, mens Havets Vover stige, 
rigt velsignes skal din Flor -
som vort underfulde Rige, 
Danmark, dejligst her paa Jord. 

Andreas Dolleries, 

Danske Konger. 
—0— 

1 tusind Aar har Danmark haft 51 

Konger, blandt hvilke saa er med-
regnet den sønderjydske Hertug Val-

demar, der elleve Aar gammel i 1326, 
blev gjort til Skinkonge af sin Mor-
broder, den kuIlerede Greve, men 
trak sig tilbage fire Aar senere, uden 
nogen Sinde at være kronet eller 

anerkendt af Riget, 

Medregnes han ikke, er Christian 
den Tiende Danmarks 50. Konge, 

en Kendsgerning, man mærkeligt 
nok ikke har været opmærksom paa 
før, 

Denne lange Kæde af Mænd (og 
een Kvinde), der har været meget 

forskellige af Væsen og Dygtighed, 

og hvis Betydning for Landet har 

været højst forskellig, karaktiseres 

paa en Maade ved en Feellesegen-

skab : de har kun undtagelsesvis naa-

et nogen høj Alder. 

Bortset fra saa halvdunkle Eksi-

stenser som Gorm den Gamle (der 

nu en Gang, men fejlagtigt regnes 

for deri første Konge over et sam-

let Danmark) og hans Søn Harald 

Blaaland, saml Kong Niels, hvis Fød-
selsaar er usikkert, vides det kun 

om en eneste al de ældre danske 
Konge, nemlig Valdemar Sejr, at han 

har naaet 70 Aar. 
Tværtimod var det gennem Mid-

delalderen, med dens Usikkerhed for 
Livet og dens Mangler i hygienisk 
Henseende, almindeligt, at heade 

højt- og lavtstaaende døde tidligt. 
Gennemsnitsalderen var meget lav. 

pas den anden Side træffes stund-
om en Modenhed, Nutiden forbav-
ses over. Saaledes var Knud den 
Store (en Alexander lig i Skæbne) 
kun nitten Aar, da han blev Konge 
rig underlagte sig England. Al de 
tre Kongsemner, der sari drabeligt  

satte Landet i Bevægelse efter 1147' 
var kun Svend Grethe en moden 
Mand, men Knud 18 Aar og Valde-
mar kun 16. 

Erik ni Pommern  blev 75 Anr 
gammel, men for ham gælder det 
ligesom for Christian den Anden, 
der naaede 77'S, Aar, at de længe 
før deres Død var ophørt med rit 
være Regenter. Ellers er der kun 

3 regerende Konger af den olden-
borgske Stemme, allsaa 11000 Aar 
bevisligt kun 4 danske Konger som 

er !irreel Stevets Aar. 
Den ældste af dem alle er Chri-

stian deri Niende, der blev 87 Aar 

og 9 Maaneder, mens Christian den 
Fjerde og Frederik den Sjette kap-

pes om de to næste Pladser. Ben 
første blev 70 Aar, 10 Maaneder og 
14 Dage, mens den anden manglede 

9 Dage i samme Alder, 
Af kraftigere Konstitution har de 

Damer været, vore oldenborgske 
Konge giftede sig med, men 3aale-

des er det jo ogsaa i den borgerlige 

Statistik, Her maa først nævnes Chri-
stiani dell Ottendes Enke Caroline 

Amalie, der blev 9 Msaneder over 
84 Aar, og Frederik deri Sjettes En-
ke Marie Sophie Frederikke, der 

blev 84 Aar og 4 Maaneder. 

Derefter følger Christian den Ni-

endes Dronning Louise af Hessen, 
der blev 81 Aar, og Frederik den 
Andens Enke, den energiske Sofie 

af Mecklenburg, som opnaaede 74 
Aar. Frederik den Førstes Enke, 
Sofie af Pommern, blev lige 70, 

mens Sophie Magdalene, Christian 
den Sjettes Enke, manglede tre Mas-
neder i samme Alder. 

Teknisk Skole. 
—o— 

Det er Meningen i Aar at gøre 

en Kraftanstrengelse for at standse 
den stadige Nedgang i Elevantallet, 

som de sidste Aar har al fremvise. 

Bestyrelsen vil, trods de stigende 

Brændsels- og Gaspriser, atter ind-

føre et Fag som Bogføring, der pas 
Grund af Sparesystemet var udgaael. 

Der vil blive lagt en Alten yderli-
gere til Frihaandslegningen og en 

til Projektions- og Fagtegningen, og 
endelig forsøgt oprettet en Klasse i 
Haandgerning med 2 Aftener Under-

visning om Ugen. Del sidste Fag 

er naturligvis beregnet pari kvinde-
lige Elever, og nu haaber Bestyrel-

sen, at i hvert Fald nogle af By-

ens unge Piger melder sig til Del-

tagelse. 
Jeg er sna heldig at have liggen-

de en Statistik over forskellige For-

hold vedrørende Skolen, og vil her 
fremsætte en lille Opgørelse, der 
viser Nedgangen i Elevantallet i de 

sidste 10 Aar. Skolen naaede sit 

højeste Eleverne] i Anret 1910, da 
den var søgt af 92. Siden er det 
gaaet gradvis nedad, til vi sidste 

Vinter matine nøjes med 40 Elever. 

1909-10 92 Elever, 
10-11 90 - 
11---12 87 — 



1912-13 84 Elever, 
1913-14 82 - 
1914-15  78 
1915 —16 66 -
1916-17  62 — 
1917 —18 59 -
1918--19  56 --
1919-20  40 - 

Undersøger man Aarsagen til den 
stadig fortsatte Nedgang, vil man 
finde denne, dels i Indbyggerantal-

lets Dalen i disse Aar, og dels i, 
at de unge Piger helt har svigtet 
Skolen. Enkelte Aar har der nem-

lig været indtil en Snes unge Piger 
part Skolen, medens der sidste Vin-

ter ikke var en eneste. 
Det er jo givet, at en Skole med 

sen fas Elever, fordelt paa en hel 
Del Fag, nina give en meget util-

fredsstillende Klasseordning, og delte 
har atter medført, al Skolens Lærere 
de sidste 2 Aar ikke har ment at 

have noget ordentligt Elevarbeide 
at fremvise ved den aarlige Udstil-

ling, hvorfor denne er strøget. Eller 
med andre Ord : Kvaliteten af det 
udførte Arbejde er forringet. 

For nu at Ina en Ordning til det 
bedre i disse Forhold, bedes For-

ældre, Mestre, Principaler og andre, 
der har Indflydelse paa Ungdommen, 

paavirlce den til at søge Skolen I 
Vinter. 

H. P. Kofod. 

Fiirste Oktober. 
—x— 

Derude segner Roser for kolde 
Vindes Kys, 

og alle Træer kaster mod Jorden 
Bladedrys. 

Det sitrer sukkende 
i alle vuggende Smaalauske. 
Og langs med hvert et Hegn 

ser jeg Jægersmanden luske. 

Sart fattig, og saa øde ligger 
Jorden overalt. 

Forlængst for skarpe Knive 
de gyldne Kornaks faldt. 

Nu vipper Svalerne 
paa Taget Halerne — og flokkes. 
Hvormeget vi end sukker, 

kan ej Solens Bane rokkes. 

Det svinder mer og nier 
alt det sonimerlyse Guld, 

og Marken ligger mørk 
med det vendte Plejemuld. 

Og Vindruklaserne 
blandt Bladelaserne nu dingler, 
mens Hefletraade pisker vildt 

i sære løse Kringler. 

min Vilje gear jeg 
igennem Vintrens Dør 

og gyser ved al lænke derpaa, 
som ofte før. 

Et Mørke rugende 
om kolde, knugende Frostdage, 
kun skiftende med Tange 

eller Stormens hule Klage. 

Dog, jeg har lerl af Lærken, 
al Vanten ej kan dø. 

At selv oin Frosten hærger, 
det skal dog blive Tø. 

Og jeg skal jublende 
se solhøj lcuplende sig Himlen 
herover grønne Marker, 

over Grotters Blomstervrimlen. 

R- L. Em borg. 

Fra Uge til Uge 
Selskabelig Forening, 

der Sommeren igennem har ligget 

i Dvale, vaagner nu,- da Aftenerne 
længes, alter op til Liv og Virksom. 

hed. Foreningen har gennem Mu-

sikforeningen i Rønne til den 14de 
ds. engageret d:Hrr. Gilbert Jesper-

sen og Gunder Knudsen, assisteret 
af Hr. Kaj Senstius, til en lille fin 
Koncert paa Hotel ,Allinge", og da 

Foreningens Kasse f. T. lider af For-
stoppelse, vil Koncerten blive fuld-
stændig gratis for Medlemmerne. 

Senere hen paa ~neden tæn-
ker man at engagere Martin Jensens 
Teaterselskab, og i næste Maaned 

paa Foreningens Fødselsdag, forbe-
redes store Overraskelser, 

Allinge Biografteater 
slutter paa Søndag den stole han-
ske Rentens Serie-Film _Droske Nr. 
13'. Det er her som overalt „Ret-
færdighedens Herind', der endelit 

viser sig og lugter de Skyldige --
og Filmen ender som enhver god 

Romani bør ; thi naar Enden er god, 
er alting godt. 

Pastor 

Friis-dansens 
Ophold paa Bornholm. 

Træk fra hans Virksomhed i Olsker-
Allinge 1890-96. 

Paa 0. Lolises Forlag, Kebeil-

havn, er udkommen en Bog: Julius 

Friis - Hansen al A. Fibiger. Det er 
en sjælden smuk Levnedsskildring. 

Venner af Pastor Friis -Hansen vil 

glæde sig over denne Bog, og de, 

der ikke selv har haft den Lykke at 

kende Friis Hansen, bør købe den 
for derigennem al Ina et Indblik i 

den sjældne Mereds Liv og Færden. 
- Pastor Frits-Hansens egentlige 

Storværk er, som Forfatteren siger, 

Arbejdet for Københavns Kirkesag. 
Frits-Hansen blev i 1897 Kirkefon-

dets Sekretær og udrettede i den 

Stilling et stort Arbejde for Guds 
Riges Sag. Derfor handler Bogens 

Hovedafsnit ogsaa derom. Men løv-

rigt giver den en paalidelig og dog 

til Tider helt begejstret Skildring af 
Friis-Hansens Liv lige fra den tid-

ligste Barndom til Dødsstunden. 
Ikke mindst vil Skildringen af Pa-

stor Friis-Hansens Ophold paa Born-
holm have Interesse for vore Læsere, 
Vi tillader os derfor hor al aftrykke 

et Brudstykke af, hvad Forfatteren 

skriver herom. (Efter Bornh. Avis.-) 

— — — 
I Anret 1890 blev Pastor Friis-

Hansen udnævnt Id Sognepræst for 

Olsker-Allinge paa Bornholm. Da 
han i den Anledning var oppe 'at 

takke Kong Christian den IX, sagde 

Kongen : „Ja, De faar del skønne-

ste Sogn i mit Rige", og skønt var 
der i Sandhed fra Naturens Side, 

og skønt og rigt blev Livet levet 

der . . . 
Det blev en kort men intensiv 

Virksomhed han tik pas Bornholm. 

Den fik dog stor Betydning baade 

for ham selv og for Sognet, ja for 

Øen. 
For ham selv — for saa vidt som 

Iran her i sin første selvstændige 

Virksomhed fuldtud modnedes som 
Præst. Hans Forkyndelse blev dy-

bere, og Skellet mellem Liv og Død 

klarere. Endvidere lærte han her-

ovre først ret Indre-Missions-Livet at 

kende, saaledes som det former sig 

ud over Landet, trofast bevarende 

sit oprindelige Præg. Og her blandt 

disse trofaste Hellige følte lian sig 

hjemme. Han blev deres Præst og 

hans indgaaende Kendskab til de 
lutherske Fædres Tanker, i Forbin-

delse nied hans levende Kærlighed 

til den danske Folkekirke, korn bande 
ham selv og dem til Hjælp derovre 

paa denne Ø, der sen ofte har væ-

ret Tumleplads lur alle Slags sekte-
riske Bevægelser. Thi her mødte 
de en Folkekirke-Præst, hvis Liv af-
tvang dem Respekt, og med hvis  

Lærdom de ikke kunde mente sig. 

Og saaledes virkede lian over hele 

Øen. 
Men Sognet fik naturligvis den 

største Del al hans Arbejdskrall. 

Og den var — som hans Amid i det 

hele taget — vidtfavnende og mange-

artet. 
Han var en Foregangsmand paa 

det rent timelige Ornraade. Han blev 
kaldet til smaa Kaar, som jo de fle-
ste Præster begynder med. Og bedre 

end at hyle op om den Præstesæk,  

der aldrig bh% er fuld, var det at i-

stemme en Takkesang til Gud for 

det Under, der Dag citer Dag sker 
i mange forarmede Præstegaaide, 
hvor Oliekruset ikke bliver tømt, og 

Melet i Krukken ikke slipper op -
efter Herrens Ord, som han (Mede 
til Elias. 

Der var ogsaa smaa Kaar i Olsker 
—Allinge, og 11311 ogr hans trofaste 
Hustru matte tage fat sammen for 
at faa det daglige Brød til sig selv 
og til den voksende Børneflok. Der 
Intinde være en Fristelse til under 

de som Kaar al hikke Dørene i og 

saa se at faa det til at løbe rundt 
med ,Mælkebrod og 800 Kr.", som 

de havde at leve af ; men Friis-Han-

sen holdt lied, at Døren skulde op 

paa vid Gab, saa vilde Gud nok 

lægge Forslag i deres snuet Midler. 
Og det gjorde Herren ogsaa. 

Friis-Hansen var netop Manden 

for at klare del Kapitel, i hvilket 
ellers sari mangen Aandens Stor-

mand har lidt forsmædelige Neder-
lag ved deres Mangel paa praktisk 
Sans. 

— — — 

Der har været mange dygtige Land-

mænd blandt Danmarks Præster, der 

har maaske været dem, der var lidt 

for meget Landmænd og meget for 
lidt Præster men den Knude vil jo 
ogsaa blive hugget over, mar de 
nu (nar beklippet Præstegaardene for 

deres Jorder, som de alt har taget 

Tienden fra decc; men Friis-Hansen 
var en Landmand al den bedste 

Slags. 
Men selv om Iran var en dygtig 

Land nand, var han dog endnu merv 
— og i første Linie -- en dygtig 

Præst. 
Utrættelig arbejdede han, — ban 

havde det saaledes som saa mange 
andre virksomme Naturer, at hans 

egentlige Hvile bestod i at skifte 
Arbejde, — og som Præslegaardens 

Jord blev bearbejdet, saaledes blev 
ogsaa Sognefolkets Hjerteagre gen-

nempløjede. 

Søndagsskole var noget af det 

første, han salte i Gang, og da den 
blev for stor til, at den kunde rum-

mes i Præslegaarden, blev den flyt-

tet til Missionshuset. 
Det var en myndig Skikkelve, der 

stod paa Prædikestolen, og hans 
Ord havde den guddommelige Kraft 

i sig: thi „Guds Ord er skin pere 

end noget tveægget Sværd, det træn-

ger igennem lige til al sønderdele 

Marv og Ben'. Og snart bar Or-
dets Sæd da ogsaa Frugt. Livet be-
gyndte al vnagne, Kirkegangen i 

Allinge, hvormed del ellers havde 
været smaat nok bevendt, log til, 
søn Kirken maalle bygges dobbelt 

sne stor, og foruden det Missions 
hus, som allerede fandtes i Pasto-

ratet (det var det „Møllerske" Mis-

sion.shus, Bethel, i Olsker, som Mel-

lerianerne overlod til Sognepræsten), 

blev der i Friis Hansens Tid byg-

get to til, deraf et i Sandvig, hvor 

Baptisterne hidtil havde været stærkt 

fremtrædende, og et tredje lige efter 

hans Afrejse, — allsammen Vidnes-
byrd om, al lians Arbejde i Herren 

ikke var forgæves. Ogsaa udadtil 

salte del stærke aandelige Liv sit 

Spor. En Mand sagde f. Eks.: „Vi 

behøver slet ikke mere Politi her i 

Byen, bare Præsten viser sig i fje-

derne, bliver der Ro,' 

— — — 
De verdslige Baller hørte efter-

haanden helt op af Mangel paa Del-
tagelse; men ud fra det kirkelige 
Arbejde organiseredes Julefester for 

unge og gamle, Skovture med lan-
ge Vogntog, Friluftsmøder i Klippe-
kløfterne udenfor Allinge Søndag 
Eftermiddag med Deltagere i Tusind-

vis o. s. v. 
Ogsaa de store Møder i Almin-

dingen paa Grundlovsdagen satte 
han i Gang. 

— — — 

Og som han selv arbejdede, saa-
dan satte ban ogsaa andre r Arbej-
de. Han sørgede tor at lak tilkaldt 
Præster og Missionærer som Hjæl-
pere, og otte var Prreategaarden saa 

fuldt belagt, al de triaalle tage Rul-

lestuen til Hjælp Som Gæsteværel-
se „men hvad', sagte han, .derfra 

er den allerdejligste Udsigt i hele 

Præstegaardenl" En af hans Ven-

ner, som kom dertil, træt al den 

lange Sørejse og derefter følgende 

3 Mils Køretur til Olsker, blev mod-
taget med denne Hilsen: „Velkom-

men hertil! Nim skal du ind al spi-

se, sne kan dit sove et Par Timer, 

og saa skal del op at prædike I" 
Og sad han nrellern Øens Præ-

ster til Konvent, var det hant, der i 

Klatt af sin overlegne Amid blev 
„primus inter pares', deri første 

blandt de lige, den selvskrevne Le-

der, — ja, man kaldte ham endog 

spøgende for „Bornholms Pave" 
Fra disse konventer gav han Stø-

det til Oprettelsen al Dainuat ks Præ 

steforening, hvis Formand han var 

lige til sin Død. 

Og sari -- just som det hele var 

i den skønneste Gænge, og Livet 

blomstrede op overalt, særlig blandt 

de Unge, der elskede ham, kom 
Opbrudssignalet : Kaldet Ira det kir. 

benhavnsIce: Kaldet Ira det køben-

havnske Kirkefond. 
Det var sikkert et ikke ringe Of-

fer, han bragte ved at opgive sit 

blomstrende Arbejde pen Bornholm, 
og ligesav Preeslegaarden, hvor all 

just nu var i sart god en Gænge : 
„men -, sagde lian smilende, „sne 

har vi da den Glæde, al vi har be-
redt el godt Sted for vores Efter-

mand, for nu kan en Præst da leve 
her." 	Altid forstod han at afvinde 
all de lyseste Sider. 

Aarene paa Bornholm var vel nok 

i menneskelig Forstand hans lykke-

ligste Tid. Alt lykkedes for ham, 
det aandelige Liv spirede frem over 
hele øen, og der blev endda Tid 

til et smukt og rigt Familieliv midt 

i den opvoksende Børneflok, som 

her „rigtig" havde deres Fader. 
Men nu var Herrens Time inde 

for ham. 

En 'ældre jysk 

Hoppe, 
11 Kv. 2 Tom, er til Salg eller hyl-
tes ;ned en Plag eller Føl. 

Haminershohn pr. Sandvig. 

ED 14-18-urs Karl 
lian fan Plads paa 

Svartingegaard, Rutsker. 

En flink og paalidelig 

Anden-Karl 
søges til November paa 

llynddalegaard i Re.  

Yrelsens 3fter. 
Den, der til Høstfesten i Rø har 

Adgangskort Nr. 133, kan afhente 
Dukken bos Hr. Søren )Inml, Rø St 
i Løbet af 14 Dage. 

Blaa Kors, Rø. 
Tirsdag den 12. Oktober holdes 

Møde for Slim Kors i Re Forsam-
lingshus Kt. 71/, Atten. Pastor Erik-
sen, Ankirkeby, vil aflægge Beret• 
Wing Ira Repræsentantorødel i Aal-
borg 4.-5. Juli. 

— Alle er velkomne, ogsaa Ikke-
medlemmer. 

1/Udrader, pigerh8lls og Harer 
købes og betales med højeste Pris. 

J. B. Larsen. 
De averterende 

anmodes om at indlevere deres An-
noncer inden Torsdag. Smaa Aver-
tissementer kumte dog soni Regel 
medtages indtil Torsdag Middag. 

sYfedtfedt 
afholdes om Gud vil i Rø F,a sem-
lingshus Søndag den 10., Kt. 41,, 

Flere Talere, Falles Kattebord. 
Sang og Musik. 

Alle indbydes venligst. 

Olsker 1aR4rbejderforeeing 
afholder ha Ivaarlig Generelfor sant-
ling Søndag den 10. ds., Kl. 4 Ell 
i Forsamlingshuset. 

Valg af Feeniatid ogs,Koriirolbest, 

Sadelmager N, 1. NHISP.0, 

brindrIngsliste. 

I oldl.antret 8 -12 Form., 2-5 Efterm. 
Kæmnerkontoret 10- 11 og 2-- 4. 
borgmesterkontoret 2-4 F.Itm. 
[mine- 	Diskontnbanken 2 4 Eftm. 
Sparekassen 10-12 og 2 - 4. 
Branddirektøren do. 
Stempelfilial i Sparekassen. in 12, 2-4 
Dampskibsespeditionen, natten ved Ski-

benes Ankomst og Manna Tirsdag 
og Fredag Efterm„ Mandag og 
Torsdag Form. 

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

Søndag 9—Id. 
Telegrafstationen 8 Morgen tit 9 Alten. 

Søndag 9—to. 
Statsanstalten for Livsforsikring ved Clir,,• 

Olsen, Messen, Kontortid 1-4 Em 
Folkebogsamlingen paa Raadhuset: 

Fredag 7-8, 
Jernhanest. er  aaben for Gods 8-12, 2-7 
1-leelpekassen: Formd.. Bagerm. P. Holm 

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

Egetræs Baad 
sælges til rimeligt Bud. 

Edv. Højer. Allinge. 

Ell opsinende fieslepog 
samt en Haandtærskeinaskine er til 
Salg paa „Dahlsminde" pr. 
Tein. Samme Sted er Æbler til Salg. 

Ny Klipfisk 
fin hvid prima Kvalitet. 

tegnaltet 11.111prbek 

prima Kvalitet 80 Øre halvkilo 

FI%keftennop I Pakker. 

Hel brun Sennop. 

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

P
aa Land opmærksom paa, at enhver kan 
aa optaget Artikler og Indlæg om Emner 
at almen Interesse i .Nord-Bornholms 
Ugeblad". 

Betingelsen er kun, at det skrevne er 
holdt i en sømmelig Form og indenfor 
rimelige Grænser, saml at Indsendere— til 
Underretning for Redaktionen —  opgiver 
Navn og Adresse. Ligeledes modtager 
Redaktionen gerne Meddelelser om sal. 

danne Ting ug Forhold, som egner sig 
til Behandling i Bladets Spalter. 

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

Udebliver Bladet 

beder vi Læserne henvende sig paa 
Postkontoret, og Fejlen vil hurtigt 
blive rettet. I modsat Fald maa De 
henvende Dem til Bladets Kontor, 
og vi skal da sørge for, n1 De faer 
det tilsendt. 

å
øger De en Plge, en Karl 

eller en Dreng, eller niang- 

ling en Fodermester eller an-

den Medhjælp, bør De snarest aver-

tere i Nord-Bornholms Ugeblad 

der hver Fredag bringes direkte ind 

c. 1700 Hjem og læses af saa godt 
som hvert eneste Tyende. En An-
nonce tier i Bladet vil derfor saa 

godt som altid bringe et tilfreds-

stillende Resultat. 

Og mod 

Chaiselonger 
i stort Udvalg Ira 150 

Stort Udvalgt Betreeltotof. 

Medhlag1 Beluret: paastelies gerne.  -
Rullegardiner 

i flere Faner og Kvaliteter. 

ler De en Svend eller Lær- 



Rønne-Allinge Jernbanes 

Køreplan. 
Sognedage. 

ROT111«.  

Fra Rønne 	 715 600 
- Nyker 	 808  67:1 
- Klemensker 	828 643 

- Rø 	 Bas 70.1 

- Tein 	 90(1 727 
Allinge 	 919 734 

- Sandvig 	92.5 7411 

Sandvig—Rønne 
Fra Sandvig 	1125 	810 

Alljuge 	113(1 	821 
- Tein 	 I 119 	534 
- Rø 	 1207 
- Klemens's(' 	12.14) 915  
- Nyker 	 1215 93-11 
- Rønne 	 110 9gir 

Søn- og Helligdage. 

Fra Rønne 	845 1235 
- Nyker 	903  125.3 
- Klemensker 919 	109 

Rø 	 935 	12.5 

- Tein 	949 139 
Allinge 	959 	149 

- Sandvig 1005 155  

Sandvig—Kanne 

750  
81115 
822 
839 
8.54 
90-74 
9F) 

6-
6Ø 
617 
632 
650 
701 
720 

935 
9433  
952 

1007 
1025 
1036 
1035 

En Ladning 

Nørre-Sundby Gødningskalk 
blød og letopløselig, ventes i Løbet af Oktober Maaned. Be-

stillinger til Ekspedition pr. Bane eller fra Skib. saa længe 
der losses, udbedes snarest, Vi sælger forholdsvis billigt. 

Nordlandets Handelshus. 

Vi køber gerne et Parti af hver Sort 

2-radet Byg, 6-radet Byg, Blandsæd 
og betaler højeste Pris for vægtige og velhøstede Varer. 

Nordlandets Handelshus. 

Prima Brødkorn, Hvede og Rug, 
men det maa være tørre og velrensede Vater — købes til herværende 

Statslager. Sække til Leveringen kan faas. 

Nordlandets Handelshus. 

Stærke og rummelige Kornsække. 
Stærke drejlsvaevede Kodækken. 
Halmpressegarn, Sækkebaand, 
sælges — og Priserne er lave 

Nordlandets Handelshus.. 

afholder Gudstjeneste hver 

Søndag K1. 4 i Missionshuset 

Betesda. 

Al Jagt 
paa de Aktieselskabet W A N G 
Stenhuggerier tilhørende 

Arealer er strængt forbudt. 

Den jagtberettigede. 

paa liammersholm 
er al ulødig. Jagt forbudt paa det 
strengeste. 
, Omstrejfende Hunde nedskydes. 

Sandvig Jagtforening. 

En flink Pige 
til indvendig Gerning kan faa Plads 
Isle November. 

Samme Sled kan en Barnepige 
faa Plads. 

Dam, Maegaard, 
Telefon Ruts 51. 

Jagten aflyses 
Al Jagt er strængt forbudt paa 

Murer Klausens, Cohns og Silber-
steins Løkker, Fredenshjem, Boes-
vang, Grøndal, Solvang. 
Kirkebogaard, Lundegaard, Bække-
gaard, Bakkegaerd og Bakkevang I 
Olsker. 

Kludesko syes 
og Strikning udføres af medbragt 
Materiale. 

Oliva Kofoed, Kaashoj pr, Tein. 

I Sandvig Vang 
er al ulovlig Jagl strængt forbudt. 

Lodsejerne. 

Al jagt 
er strængt forbudt paa min Grund. 

Kristian Kaas, 
Storedal. 

En nylig konfirmeret 

Pige 
kan faa Plads midt i Oktober eller 
til 1. November hos 

Hans Ipsen, 
Thomaslykke pr. Allinge. 

Et større Parti 

Klædesko med gilmolisdaler 
er hjemkommen og sælges billigt 

M. Lunds Træskoforretning, 
Lindeplads, Allinge. 

Et Parti 

blle=Træsko 
er for Tiden pari Lager i 

M. Lunds Træskoforretning, 
Lindeplads, Allinge. 

.931omsterlog. 
Første Klasses hollandske Løg 

anbefales. 

Nallelyst. 
Allinge. 

15-16-aars Dreng 
og Pige kan fas Plads Iste No-
vember pas Lindholinsgaarcl i Rø. 

Emil Riis. 
ffilIffil~00 

skind= 
XandAer 

i sort, hvidt og kulørt — til 
Damer og Herrer - - er atter 
paa Lager til rimelige Priser. 

J. P. Sommer.  

Jagten forbydes 
paa det strængeste paa Dalbygaards, 
P. Mogensens, Lindholmsgaards, M. 
Rasmussens, Niels Schous, Hans 
Bidstrups, Kialrgaards. M. Nielsens 
og M. Gregersens Jorder I Rø. 

Jagende Hunde vil blive skudt. 

En yngre Karl 
kan las Plads til Iste November hos 

Emil Johansen. 
Ringe, Rutsker. 

Blomsterlog, 
hollandske, prima Kvalitet, er 
kommen. Telefon Allinge 41. 

Gartner Jensen, 

Rø Brugsforening 
Vort Telefori.Nutuniel er lul Fæur-
tiden RØ 62. 

tn ,barl 
kan til 1. November faa Plads paa 

Kaggaard. 
Telefon Ruts 62. 

Al Jagt 
er strængt forbudt paa Kaggaards 
Jorder i Rutsker. 

En ung Pige 
til indvendig Gerning kan Ina Plads 
straks eller I. November, 

Magasin b !lod, Allinge.  
Allinge Bryggeri. 

Det meddeles de ærede Kunder, 
at ved Køb at øl paa Træer følger 
Træet ikke med i Købet, men er el 
Laan, med Forudsætning af hurtigst 
Returnering. Det er utilladeligt at 
bruge Træerne til Hjemmebryg, Fo-
derbaljer, Vaskebaljer, Huggeblokke, 
eventuelt Brænde. Alle Oplysnin-
ger angaaende ulovlig Brug af Træ-
erne modtages gerne. 

G. Salmon. 

åtenbcekken 
er tilsalg ved Henvendelse til Ejeren 

Carl Olsen, 
Olsker pr. Tein St. 

Jagten aflyses 
Al Jagt er strængt forbndt paa 

Pellegaard i Rutsker. 

Ny hjemkommen 

Ima stor Fødesild 
anbefales. 

J. B. Larsen. 

En Læredreng 
eller Forbundter og en Elev til Ben-
klæder antages straks. 

J, Johansens Skrædderforretning. 
Telefon Allinge 137. 

Samme Sted kan en ung Pige 
straks faa Plads. 

Flæsk, Knibror og NI 
til Røgning modtages ikke mere. 

Elisabeth Johansen, 
ved Teknisk Skole i Allinge. 

Al jagt 
samt Færdsel pas mine Grunde er 

strængt forbudt. 

Gartner Jensen. 

Jagten aflyses 
hos P. Olsen, 12. Pd., og Tynde 
kullegaard i Klemensker. 

En Anden-Karl 
eller Medhjælper kan til Isle No-
vember faa Plads pas 

Tyskegaard i Rø. k 

Da det ved et Tilfælde er lykke-
des mig al fremskaffe et Parti 

fine Rammelister 
tit gammel Pris, udfører jeg fore-
løbig Indramning af Billeder særlig 
billigt. 

Carl Andersen, Tein. 

Nolllirmaliollsper 
i stort tivalg til billige Priser an-
befaler 

Allinge Ur- og bilisllierleforr. 
Tlf. 93. A. M. Lindberg. 
NB. Alle Reparationer udføres hurtigt 

Overretssagfører 
Sojesen .9(ofoed, Rønne 

St. Nortenaaade 17. 

Inkassation, Dokumentskrivning m. m, 
Trælles f Hasle Onsdag Formd. 

En flink Karl 
kan faa' Plads 1. November paa 

Smedegaard i Rø. 

Al Jagt 
er strængt forbudt paa Vestergaard 
i Rutsker. 

Al Jagt 
er shrengt forbudt paa Anton Han-
sens, N. J. Pedersens, Carl Peder-
sens, Julius Mikkelsens, Jens Chri-
stiansens, Chr Christiansens, Lud-
vig Nielsens Engvang, Per Hansens, 
Peter Mikkelsens, Carl Haagensens, 
Conrad Nielsens og Mnegaards Jor-
der i Olsker. 

Jagende Hunde bliver skudt. 

Den jagtberettigede 

Barbermaskiner 
Ægte Glletteblade 

Barberknive. Strygeremme 
Barberpensler 
Barbersæbe 

Haarklippemaskiner 
Skægklippemaskiner 

Lommeknivs 
Linnedsakes, Broderis/akse 

Tandbørster. Kamme 
Klædebørster 

Haarborster, Mobelbørster 
Skobørster 

anbefales til billige Priser. 

a. z. £azteri... 

Prima 

Xlipfisk 
billigst hos 

?Miav noimnat= 
I;roindtforrenting. 

Ægte Bihonning 
anbefales i halve og kvart kg Glas 
til Maksimalpris. 

ffl3. 

Ryggryn, 
Nauregryn, 

Nartoffelmel, 
Mannagryn, 

majs flager, 
Nis,Nismel, 

Sagomel 
Ærter, hele og flælckede. 

Prima Varer, billige Priser hos 

Rtlitngc ftoteitini,  
ug $ruburtforretiiiitø. 

Al Jagt 
er strængt forbudt paa Lille Vedby-
gaargs, Th. Stenbergs og Enkefru 
S. Holms Jorder i Olsker. 

Jagende Hunde vil blive skudt. 

Don jagtberettigede. 

MC Forældres og min hjer-
teligste Tak for venlig Op-
mærksomhed ved min Kon-
firmation. 

Anna Marie Holm 

11111~11119•11111•111~ • • 

Allinge Biograf. 
Søndag d. 10. ds. Kl. 7 og 

Forevises 4de og sidste Del al 

Droske Nr.13. 
„Retfærdighedens bud". 
De, som ikke har set denne ene-

staaende Film, kan endnu fim Lej-
lighed til at se dette store Mester-
værk, som den store Iranske Digter 
har skabt. 

11.~.•••••••: 
Al Jagt 

er strængt forbudt paa Bækkelyst, 
Bondegaard i Rutsker og Ved by-
gaard i Olsker. 

Omstrejfende Hunde bliver uden 
Varsel skudt. 

Al Jagt 
er paa det strængeste forbudt paa 
nedennævntes Jorder. 

Janus Lund, Alfred Pedersen, 
Hans Holm, P. Pedersen, 

Alfred Mortensen. Jens Jensen. 
Chr. Hansen. M. P. Ipsen. 

Chr. Hammer, Jul, Hammer og 
Herman Funch. 

Den jagtberettigede. 

71"Rtilliii 
	

Fra Sandvig 	1035 

	

- Allinge 	1043 
Tein 	1052 
Rø 	 1107 
Klemensker 1125 
Nyker 	I136 
Rønne 	1155 

Jagten aflyses 
paa Hans Bendisens og Frans Mad-
sens Jorder i Rø. 

Th. Lund. 

Alle Slags 

VaerKteil 
og Redskaber anbefales. 

Glas!  Poreslam og hele Køkkenudstyr 
til billigste Priser. 

91flinot Slutouid & 1.:robitition dubl!, 



gw.o CID CCM C XX :OD, 

Borholms Margarillethks 
VEGETABIL 

MARGARINE 
er anerkendt som den bedste. 

Faas hos alle Handlende. 

Hvor det kniber med Mel- 

•■■•■•■ ■••••n....•••••■■■•■•■•••■•••■••••■..., 

Fineste dansk Fabrikat 

i >13Kg Pakker. 

Hos os kan købes 

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

som passer til enhver Anvendelse. Priserne er meget rimelige f 

Nordlandets Handelshus. 

Vi har store Oplag af udmærkede 

gode 2ldsfiuds6rædder 
i alle Længder. Meget rimelige Priser og stor Rabat 
pr. kontant. 

Nordlandets Handelshus. 

Wales DampKul 
til Damptærslining er paa Lager straks til Levering. 

Store skotske Dampkul 
ventes om ca. 14 Dage. 

Gode Smedekul er paa Lager. — Erigeliike Kokii ventes. 

Nordlandets Handelshus. 

Ahtieseledtabet 

Å. M. Hirschprfing & Sønners 
prima Cigarer tørre 

sælges i 

Nordlandets Handelshus 

 

Et stort Stykke 
ekstra svært og varmt KLÆDE er hjemkommet. Egner sig 

fortrinligt til Drenge-Stortrøjer og Frakker. Sælges for 14 Kr. m. 

Nordlandets Handelshus. 
Mefflieffiffffleffinammaffimeeffle. 

Maskinolie, Ekstro primo Motorolie, 
Danipcylinderolie, 
Drivremme, alle Demensioner 

Smørekander, Remmefedt, Harpiks, Remsamlere 
bedst ag billigst hos 

Allinge Knionia?- og Produktforretning. 

loroholms Spare- & !melasses 
Afdeling i Allinge G~ 

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

at 4 pst. p. a., paa Folio til 2 pC1. p. a .  

47fusfi! 
naar De bestiller Deres Klæd-
ninger i min Skrædderforretning. 
laer De de bedste Varer til de bil-
ligste Priser. 

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

3. .7oflansens 
Sfircedderforreining, 

Telefon Allinge 13T. 

Hvedeklid, 
Rugklid. 

Coldings Foder- 
blanding. 

Soyaskraa, 
Glutenfoder. 

Majs, 
Majsskraa, 
Knækmajs. 

Havre. 
Prima Varer. — Billige Priser. 

?Mime M'olonial: op( 
43robutfforretniug. 

Til Hjemmebryg 
anbefales 

Friskbrændt og malet Malt. 

Maltsaft paa Flasker. 

Prima Humle og Gær. 

Nordloorlels Hadeishus 

Abrikoser, 
:Blommer, 

Rosiner, 
2:,tiler i Skiver, borede. 

Alt i prima Varer og til billige 
Priser fra 

Allinge 
Noloili31- & ProrilliffierrelNifig 

Bornholmsk 
H:GNNING 

anbeldles fra 

Alliope 
Kolonial- & Proiliildrorrellliog 

Krystals/bo DI.  
Soda, 

Blegsoda, 
Ludpulver, 
Blegvand 

anbefales fra 

911(inor Molgitiftl, go 

$voliiiittovvetuino. 

Fru Ruth Hahn 
modtager nye Elever. 

(Klaver og Orgel). 

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

Kursus arrangeres eller Deltagelse. 
Kptn. Hahn. 

1 	varer anbefales fra 

191[1111v Roioniet: tig 

Vroguttfurretnigo.[ 

Vi har det største hager 
af færdige Klædninger! 

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

Nordlandets Handelshus. 

Mærkerne, man vi anbefale al anvende 

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

Nordlandets Handelshus. 

»arup prima Stald6ere 
af den rigtige Størrelse - er paa Lager. 

Nordlandets Handelshus. 

Garanteret Indhold af dansk Produktion. 
15 pCt. Superfosfat a 26 Kr. 100 kg. 
20 pCt. Kaligødning a 14 Kr. 75 
sælges og udleveres gerne snarest, da det kniber med Lagerplads. 

Nordlandets Handelshus. 

Aoletejer og 241 
Alle Kulører i prima Kvalitet. 

Besætningsartikler i største Udvalg. 

Magasin du Nords Udsalg i Allinge. 

Til Efteraaret 
anbefales vort store Lager al 

TRIKOTAGE. 
 

; } 	Heluldne danske Strømper 4.50.  

Herresokker fra 1,10. 

Børnestrømper i alle Størrelser og Kvaliteter 

Islandske Trøjer, Sokker og Vanter. 

Prima engelske Sveaters i alle Størrelser. 

Herre-Uldtrøjer fra 5.65. 

Svære danske strikkede Herre-Underbenklæder i Uld 

og Bomuld. 

hordloodels flandelshus. 

Børstenbinder,- Prima Wales Ægbriketter. 
Meget kraftig Brændsel for Lokomobiler til 
Tærskning, er daglig ventende. Vær saa 
god at gøre Bestilling i 

Nordlandets Handelshus. 


