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lidgi•et ar et Intereselentokab.
•AnavarNhavende: Otto iblornitaka.
Telefon 7-1.
Trykt 1 Allinge Bogtrykkeri.

„Nord-Bornholms Ugeblad"
trykkes t et Antal af mindst 1600 Exempt,
og forsendes gennem Postvæsenet t Allinge.
Sa rdsig, Olsker, Rutsker, Rø og Klemensker,

„Nord- Bornholms Ugeblad"
har den største Udbredelse t Nordre Herred
bliver hist t ethvert Item ag egner sk. der,
far beds, III Avertering.
„Nord-Bornholms Ugeblad"
optager gerne Bekendtgørelser af enhver Art
saasam Keb, Salg, Foreningsmeddelelser,
Efter eller Aflysninger, Anklioner etc.
„Nord-Bornholms Ugeblad"
adgaar hver Fredag, kan bestilles ,paa alle
Postkontorer samt paa Bladets Kontor og
kosier I Kr. halvaarlig,

Dansk Haandværk
gennem Tiderne.
Eller „Dg. Nyh."
—o—

Mestre og Svende,
Det var i Haandværkets ældste
Tid Regelen, at Svenden snarest
muligt nedsatte sig som Mester ;
Forholdet mellem Mester og Svende
var fuldstændig patriarkalsk, og større
Arbejdsstridigheder var udelukkede
alene paa Grund af Svendenes ringe
Antal i Forhold til Mestrene — endnu i Kong Hans' Dage staar der
Fortegnelsen over Københavns
vaabenføre Mandskab 17 Skræddere
opført med 15 Svende, 11 Skomagere med 15, 11 Bagere med 19,
13 Smede med 26, Talt 185 Mestre
med kun 119 Svende. Først hen i
del sekstende og især i Løbet af
det syttende Aarhundrede kom Svendene til at betyde saa meget, al de
kunde sætte deres Fordringer igennem. Det Opsving i vort Næringsliv, der begynder med Renæssancen,
bevirkede, at der skulde bruges
mange flere Svende end før, og
ikke mindst de tyske Svende, der
indvandrede, og som ikke altid var
helt lette at tumle, bidrog stærkt
tit at ændre Sæd og Skik. Der opstod nu Strid om Svendenes Ret
til at holde „Blaa-Mandag" og især
om Begærvalget, deres Ret til at
tage Arbejde hos den Mester, de
selv lystede. Vandringerne bliver
samtidig mere og mere almindelige,
og Herberget, hvor de rejsende Svende modloges og Arbejdet ordnedes;
faer voksende Betydning. Den vandrende Svend maa kunne legitimere
sig for sine Fæller i fremmede Byer
og Lande og rime i Herberget aflevere "Grussera", en ofte i nogle
Verslinier affattet Hilsen, for at opnaa Støtte og Hjælp. Det bliver efterhaanden til el helt Ceremonie !
— der opstod Regler for, hvorledes
den vandrende Svend skulde banke
paa Døren, hvilken Stilling han
skulde indtage, naar han kom ind,
hvor mange Knapper, der skulde
være knappede I hans Frakke, og
i hvilken Rækkefølge Spørgsmaaf
og Svar skulde falde, aksen-mien for
at fan godtgjort, at begge Parter
var „ærlige" efter Haandværks Skik
og Brug.
„Det fremgnar heraf", skriver Berg,

„al en Svend maatte trave sin zenitlige Samvittighed ren, risar hair vilde
vandre, men havde han del, kunde
han ogsaa være vis pair al blive
vel modtagen, overall hvor lian korn
hen. Heraf fødtes den Letbevægelighed indenfor Svendenes Klasse,
der er karakteristisk for deri Tids
Arbejdsforhold. Var Sven.en ikke
tilfreds et Sted, forsøgte han sig
et andet. Altid ligeglad og altid parte til at vandre, blev Vandringslivet
før Svendene en permanent Tilstand,
og Arbejdet i en By kun et lille
Hvil pas Turen, Rejselivet ined dets
Eventyr og Poesi tiltrak dem. Hele
Tyskland og Norden blev kendt
Land for Svendene. Del hedder i
en af de gamle Viser:
„Durch Franken und durch
Schwabenland,
durch Schweizerland zugleich,
Tirol wie auch in Steiermark,
ins Ungerland hinein.
Und wer all da gewesen ist,
das lasst gar hilbsch und tein.
Will uns dann da gefallen nicht,
marschiren wir in Bdhmen.
Von Bærmen da nach Sachsenland,
da sind die Jungfern schen."
Der kom ved denne Strejfen rundt
fra By til By og fra Land til Land
noget friskfyragtigt ind i Svendenes
Tilværelse. Naar Foraaret kom, fik
de Bisselæder i Skoene. Det hedder
i en af de gamle Viser:
Das Fiehjahr
ravkommen,
Gesellen werden frisch.
Sie nehrnen Stock und Degen
Degen ja Degen
und treten vor Meisters Tlsch.
Herr Meister wir wollen rectrnen,
jetzt koramt die Wanderzeit.
thr habt uns diesen Winter,
Winter, ja Winter
gelludell und geheit."
Forædlende for !vendere var det
omflakkende Liv ikke altid, og nægtes kan det ikke, al der hos den
vandrende Svend kom ikke saa lidt
bølleagtigt og selvsikkert frem. Stærke i Følelsen af deres Samhørighed
og lidet at tabe som de havde, var
der ikke hos Svendene stor Respekt
for Mestre eller Øvrighed. De var
sig vel bevidst, at naar de ikke
vilde arbejde, maatte de store tilsidst bøje sig.
Betegnende er Holbergs Ytring
om Haandværkssvendene i den 261
Epistel :
De er de eneste Lemmer udi et
Societet, som ikke kan tvinges. Andre Undersaaller er bundne III et
vist Sled, som de ikke uden med
Vanskelighed kan forlade, men
Haandværks-Karle have ingen bestandig Bopæl, intet vist Hjem eller
Fædreland. De bo SOM Tartarer udi
Telte og uden Ulejlighed eller mindste Tab kan flytte fra et Sted til et
andet, Hvorudover nier de tave
med Dessertion, man man tro, det
er deres Alvor, og maa deres Mestre da give sig paa Diserelion,
medmindre de ville se deres Arbejde
og Næring al ligge. Thi hvor en
Haandværks-Karl begiver sig hen,
der er hans Fædertieland ; og naar
han om Aftenen kommer til et fremmed Land og Rige, traver bal' om
Morgenen straks Tjeneste igen. De
er saaledes fast de eneste Mennesker, som uden Bekostning kan gøre

hno~Mf
Iftlannr 1 el

oc tonende.

•
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udenlandske Rejser, og med tomme
Hænder kan flakke hele Verden igennem, naar de alene have saa mange
Skillinger, som de kan betale i et
Par Kroer paa Vejen. Efterdi dette
nu er af madso Beskaffenhed, saa
er intet Middel til at holde disse
Folk i Ave, og bevæge dem til at
blive pas et vist Sted, uden ved en
almindelig Convention imellem alle
Steders og Landes Øvrigheder."

dens økonomiske og industrielle
Krav, til Organisation og Specialisering, og han sammenkittet, hvad
det gælder om, I de to Ord : Sammenhold og Arbejde.

I Løbet af det attende Aarhundrede møder vi i Overensstemmelse
med denne Skildring atter og atter
Stridigheder mellem Mestre og Svende. Endnu i Holbergs Dage besluttede saaledes Slcomagerniestrene i
København al afskaffe det Middagsmaallid, som Svendene hidtil havde
manet om Søndagen og I Stedet for
udbetale dem en Godtgørelse paa
2 Sk. mere i Arbejdsløn lov et Par
Sko. Men denne Forandring havde
til Følge, at Svendene ved tørste
Vandringslid rejste bort i sno store
Mængder, at Mestrene malte søge
Hjælp hos de Militære, der havde
lært Skomagerprofessionen. Svendene erklærede, „at de hverken kunde eller maatte opgive noget, som
de og deres Forfædre havde haft";
de havde fra fremmede Steder modtaget det Svar, at de ikke vilde blive
betragtede som gyldige, OM de lod
Søndagsmaallidet tage fra sig. Give
sig vilde de ikke, saa tilsidst irreelle
Magistraten anbefale, at ,siden Svendene ikke paa anden Mande ere at
bringe til Rolighed og slette Sulter
kunde befrygtes, om Svendene ikke
i Tide bleve tilfredsstillede", maatte
det anbefales, al Mestrene blev beordrede til paany at give Svendene
del omhandlede Middagsmaaltid, og
i Overensstemmelse hermed gav Regeringen dell nødvendige Ordre.

Nu falmer dit lyse, straalende Hrinr,
de Tindinger bliver saa hvide;
jeg ser dig endnu i den dejlige Vanr,
hver Stund for mit Øje kan glide
med Sol -- as, sne herlig
og skinnende klar
med Sang og med Drøm under Levet;
men dejligst jeg husker dit Øjenpar,
naar det saa imod mig bedrøvet

De nye Tider.
Efter at Kontorchef Berg har gjort
Rede for, hvorledes biaandværket
Løbet at del attende Aarhundrede
er hæmmet i sin Beslaaen, men
hvorledes der i det nye Aerhundrede
saa smaat vokser nye Tanker frem,
skildrer han Lavsvæsenets Ophævelse, dette tilintetgørende Slag, som
man ikke havde troet muligt, og
som man slet ikke havde beredt
sig paa.
Atter i Slutningen nf Aarliundredet kom der dog en Opgang, selv
om moderne Anskuelser har haft
vanskeligt ved at gøre sig gældende,
og Modsætningen mellem Frilandværkets og Industriens Mænd nu
og da har været ret stærk fremme.
Nyorganiseringen har fundet Sted
paa rent faglig Basis ved Genoplivelse al de gamle 1.2%, og Nydannelse af faglige Organisationer. Og
hvad der rigtig bragte Haandværkerne til at slutte sig sammen. var
Nødvendigheden al at danne Arbejdsgiverforeninger som Modvægt mod
Arbejdernes Fagforeninger. Men Følgen blev nye Mænd, nyt Mod og
nye Mind, der rækker langt ud over
de egentlige Arbejdsgiverformaal.
Forfatteren slutter sin Skildring
af vort Haandværks Historie med
al opfordre til Erkendelse af Nuti-
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Gammel Kærlighed.

Nu plages al Gigten din lille Haand,
der rakte mig Roser t Møde de Roser, der bandt ulig
med Kærligheds Baand
og kunde ved Midsommer gløde;
de Hænder, der rakte mig
Drengen en Kvæld,
hvor var de dog kønne og fine,
de øste al Lykkens sprudlende Væld,
og begge de Hænder var mine]
Din Ryg er bøjet en Smule som min,
du var dog vist rankest af alle,
du knejste som Bøgen saa stolt
og saa fin,
og jeg dig min Skat kunde kalde,
din Gang var saa let nu kniber det lidt, —
men den Gang hvor kunde du svæve, tænke sig blot —at det hele var mit at Lykke endnu kan jeg bæve I
Nu spinder Rynker om Kinden sit Net,
jeg tror — der er Furer i Panden, jeg kyssed' en Kind
som en pragtfuld Roset
og stryger saa ømt nu den anden I
Bag Fruerne tænker du
kærligt paa mig,
du gi'r mig de selv samme Tanker,
som da jeg mødtes dernede med dig
ved Vinløvets klatrende Ranker!
Jeg husker dig fra den dejlige Vaar,
jeg elsker at tænke tilbage ;
jeg kysser ined Glæde
dit falmede Haar
og Øjnene — naar de vil klage I
De gigtsyge Hænder jeg tager dem ømt
og byder dig Armen paa Vejen, hvor Roser kan blomstre uendelig kønt
ved Efteraarstide — min egen
I. S. N.

Hvad er• Poesi.
—x—
Mangfoldige Mennesker har prøvet al besvare dette Spørgsmaal.
Af Svenskeren Thorild, som var
bande Digter og Tænker, har vi et
højstemt Svar, der lyder maledes:
„Poesi — det år djupet af sannt
octr lasjden al saligt,
Blommen af skapelsens vår,
sjaler' af spritkels musik."
Dansk og jævnt siger Professor
Vilh. Andersen: „Poesi er Glæde
over at være Menneske".
Ved Siden at disse to Svar vil
jeg stille den Forklaring af Poesi,
som en vestjydsk Bondekone gav
for en Del Aar tilbage. Jeg har ikke
indestaa helt for Ordlyden; roen
derimod kan jeg sige, at Indholdet

i
al tiendes Udtalelse om, hvad Poes
er, var del, der nu skal gengives.
En ung Student og en nag l.ærer
var Gæster I hendes Hjem et Par
Timer, Den fAt9le af dem, som aldrig havde været der tør, lagde straks
Mærke til den ikke Sari helt lille
Bogsamling, som tandles
stuen, og inden de to salte sig til
Bords for at spise, havde han kastet et Blik pas Bogryggene. Eller
Mariltidel sagde han til Værtinden ;
„De holder vist meget af Poesi,"
,Ja," sagde hun, „det er det eneste, jeg bryder mig om 1 Verden.«
„Saa-aa I Keder da alt det andet
Dem ?"
„Ja! — men jeg kommer nok
til at sige Dem, hvad jeg forstnor
ved Poesi. For mig er min Mand
og vore Børn, vore Tjenestefolk,
vort Land og vort Folk, vore Heste,
vore Køer, vore Svin og vore Høns,
vore Marker og vor Smule Have og
alle de Bøger, som slant part Hylden der, først og fremmest det ny
Testamente, Poesi allsammen. Nej,
der er for Resten cen af Bøgerne,
som jeg vil regne fra."
Studenten spurgte: „Er det Hindhedes Bog om vor Ernæring ?"
„Nej, den er rigtignok ogsaa Poesi. Men der staar en Roman der
henne, som jeg ikke kan faa andet
ud af, end al hele Livet er den
bare Elendighed; den regner jeg
ikke for Poesi. Men alt, hvad der
faer mig til at føle, at Livet er noget underligt værdifuldt noget, med
alle sine Glæder og Sorger, alt sit
Ansvar og alt sit Arbejde — alt
d e t kalder jeg Poesi.'
Skulde jeg samle hendes Mening
om Poesi i faa Ord, vilde jeg sige:
Poesi er al sund Glæde og al sund
Alvor.
Jeg vil have Tillægsordet „sund"
med. Der er nemlig saakaldte Glæder, som ikke er sunde, men som
stjæler Menneskenes Kræfter, som
sviende Tørke stjæler Markens Grøde.
Og der er en saakaldt Alvor tit,
der hindrer Kræfternes Vækst, som
Surhed i Jorden virker lammende
paa Sædens Udvikling.
Naar vi vælger vor Læsning for nu kun al tale om den Side al
det poetiske —, bør vi holde ,>s til
det læseværdige, og læseværdigt er kun det, der lader mig føle
— hvad enten det kalder paa Sorgen eller paa Glæden, gør Sindet
muntert eller lægger Ansvarets Tynge
paa mig —, at Livet er et værdifuldt
Forehavende, som det er godt og
ærefuldt at være Parthaver i.
En daarlig Bog eller el daarligt
Blad, allsaa det ikke læseværdige,
er ikke blot kendelige paa, at de
ligefrem kalder det slette frem i Sindene. Toni og ørkesløs Læsning er
ogsaa daarlig Læsning. Den er bleven lordømt i disse stærke Ord al
den russiske Forfatter Poul Vassili:
„For en Nation gives der intet værre
end tom og ørkesløs Snak."
Lige saa stærkt har Wilson talt
rosende ommi dery ' gode Læsning i
følgende Henvendelse til sit Folk :
„Om den fri Nation, hvortil vi lie-

rer, skal kunne bevare sin aandelige Spændstighed, sin Ligevægt
midt i sit rastløse Arbejde, sit Mod
i alle Vanskeligheder, sit kloge
Maadehold og sit ukuelige Sind,
gas rosa det vedblive at drikke dybt
og tit ai Lileraturens Kilder, derfra
hente Næring for sine bedste Idealer, bevare sr1 Blod varmt ved at
lytte til dem, der her taler til os
som Talsinæud for ophøjet Stræben
og retfærdige Grundsætninger. Literaturen skal bevare os retskafne og
stærke."
Vor Tids sociale Lovgivning vil
give mange Mennesker i vort Land
niere Fritid, end de før har haft.
Maatte delle Fortrold blive laget
alvorligt, saa niere Fritid ikke kommer tit ar betyde; mere Tid til at
drive i, men større Lejlighed til udviklende Læsning og til at styrke
Hjemmenes Kran med indholdsrig
Tale.
De danske Sønderjyders Liv under stærk Tryk har medført, al de
bedste af dem har tyet meget til
gode Sange og værdifuld Læsning.
Genforeningens Lykke skulde nu
gerne blandt andel kendes derpaa,
at Folkebibliotekerne og Hjemmenes Indkøb af Bøger hele Kongeriget Danmark over i forhøjet Grad
præges af Sansen for ægte Poesi.
1, P. Kristensen-Randers.

Oktober.
Fra saa langt, ja saa langt
jeg kan huske tilbage,
har jeg elsket de sælsomt
bevægede Dage,
der sygeligt, helt ind i Hjerterne,
smile,
vort Feberlivs dybe og eneste Hvile!
De slørede Soles langsomme Timer,
De Slørede Soles luftige Pragt . . .
Det er Stilhedens Klokker,
der hemmeligt kimer!
Med sin løftede Finger
starir Stilheden Vagt.
Det er som Oktober
ved alt det, vi ikke
kender, men fabler og drømmer om,
Oktober har tunge, alvidende Blikke,
der fylder en Sjæl,
som i Somren blev tom.
Oktober er tung at et Hjerte
der rummer
Hemmeligheder, som vi ikke ved
Det er Døden, der kommer
os nær .. vi forstummer
og søger den grublende Ensomhed.
Er det den Viden, Oktober forkynder:
Døden skaf dykke os grænseløst ned
i en Tavshed, som her
ufuldkomment begynder,
i en titanet Verden af Ensomhed.
Chr. Rimestad.

En Videnskabsmands
Fremtidssyners
—o—
Et Verdensproblem.
Sir Oliver Lodge om Atomenergien som Kraftkilde.
Nylig afholdtes der 1 Birmingliam
en Mindefest tor Dampmaskinens
Opfinder, James Wat I, i Anledning al Hundredaarsdagen for hans
Død, og ved denne Fest holdt Sir
Oliver Lodg e, den berømte Fysiker og Gransker af Udødelighedsproblemet, en Interessant Tale om
Udnyttelsen af Atomenergien som
en kommende Kraftkilde
for Menneskeheden.
„Vi num være klar over", sagde
Sir Oliver, ,.at den Del al Verdens
Energikilder, som vi hidtil har tor.
slaael at udnytte, viser Tegn til at
udtømme& Problemet for de kommende Generationer bliver derfor
at skaffe sig ny. Hele Materien indeholder Untaadelige Mængder af

Energi, som ganske vist hidtil slet
ikke har været udnyttet ; Malerier],
Stofflet, bestaar af Atomer, og Ais- kan Ida Platl; til I. :\:,,s;-,,it•ei
2nekgaard i Hutsker.
ses Bevægelser toregnar under Ud•
loldelse af Energi. Kunde vi udnytte
denne i dens hilde Omfang, vilde
hele Menneskehedens magiver Undert isning i Klaver og
terielle Liv revolutioneres.
Første Gang, del gik op for Vinr. Hahn undervirer i
denskaben, hvad Atomenergien Fransk, Engelsk o. Littin.
Tegning og Malerkursus.
kunde betyde for Menneskeheden,
var, da Radioaktiviteten opdagedes
i Halvlentserne. Den paafølgende
Opdagelse af Radruni vakle stor Forog en Dreng knur faa Plads til 1.
bløffelse, thi det syntes, som Radi- November pen
um udstraalede Energi uden selv
Degnegnard i Rutsker_
at blive mindre i Omfang. Delte var
ganske vist ett Fejltagelse, men Stoffet formindskedes sari langsomt, og
den afgivne Energi var sus udpræVroue ri n gm ørt uddeles Torsget, at Fejltagelsen var Midt forklar- dag d 31 Oktober, Fftm. la 2lig. Den i Radium Indeholdte Energi 5. Samtidig udbetales Brændselsgodtgørelse mod Kvittering.
er imidlertid mider Kontrol, den udNognerandet.
sendes rent automatisk — og hvad
det gælder om, er netop at bringe
eg lakker for udvist Opmærkden under Kontrol, dirigere den
somhed ved min Kontinuation.
derhen, hvor man vil, og i de tilstrækkelige Mængder. Den Energi,
Engeline Nielsen.
Olsker .
el Atom indeholder, er overordentlig, og kunde vi vilkaarligt las Atomerne til at løsne sig fra et Stol,
vilde en mægtig Energikilde staa
At Restancelisten for Isle Halvsar
til vor Disposition ; thi ikke blot 1 920 af Fogden er godkendt til UdRadium indeholder Energi, men alt
pantning bekendtgøres herved ined
tilføjende at Udpantning vil blive
Stof gør det.
Alene 30 Gram af Materien lude- foretaget uden videre Varsel eller
den 31. Oktober d. A.
holder Energi nok til at hæve den
Sogneraadet,
sænkede tyske Heade ved Scapa
Flow og stable den op paa Skotars r, I
lands højeste Fjæld. „Det var manHøns der skader mit] Vintersæd
ske godt", fortsatte Sir Oliver Lodge,
„al Tyskerne ikke opfandt Kunsten ved Kirkegnaiden bliver skudt.
Alfr. Pedersen.
al udvinde Atomenergi under Verdenskrigen — thi hvortil vilde de
saa have brugt den ?" Han haabede
derfor, at Opfindelsen først vilde
Formue- og Indkomstskat til Stablive gjort, naar Menneskeheden sten for iste Halvaar 1920, samt
var bleven bedre, end den nu var, Tillægsskat der betales at alle med
thi ellers vilde Kloden simpelt hen over 1200 Kr. skattepligtig Indkomst,
ikke blive III at leve paa. Atomener- modlages hver Fredag Eftm. af Skattekasserer A. Jensen, Bækkegaard
gien kunde bruges konstruktivt og ved Mejerierne ,,Humledal" og
til at opbygge Menneskehedens Kul„Kajbjerggaard's Udbetalinger i Notur; men den kunde ogsaa bruges vember Mariner!.
Alle bosiddende Personer hedes
destruktivt — til al ødelægge og
benytte Sitattekvitleringsbøger der
tilintetgøre den i Bund og Grund.
fans hos Kassereren.

Yngre Pige

Gode Pærer
t1 r pr. P.1

Id Salg hos

Joh's Lind .
Stranthejett.

Rø.
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med Skydelod, via de $maa Lodder
kan und. æres.

Jern- og Messinglodder.

Fru Ruth Hahn

En nylig kontinuere! Pige

Ekstra st ærke ilecimahgle
Alt sælges til meget rimelig Pris

Nordhlets Handelshus.
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at jag kim
ci Ritli Tørv, hedes De, de,
rul have
et henvende sig tul
mig 1.mdrrz den 25. ds. Irs 5-8
Etternt. Janus. Hansen, Hyldegamtl, Olsker.
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Smrdag den 26. ds. lel. 7 eiL arie

thiSigl til

Sct. Mortensgaile 17, Henne. Telf. 22
Fuldm. 1..ea
lsi
dlect;Irmedentrlore ll
Kontordag i Allinge Mandag
do. i Klemens (Kroen) Tirsdag Ef.

Allinge Biogral,
Regnbue-Faldet
Amerikansk Kullatiillti

Nick-tiarters Overmand
Lystig Delektiv-Romm 111 Akter.
Billetpris: Voksne t'a). Børn 30 øre.
Skal iberegnet.

Pærer og Charlotter
er til Salg hos
Maler

Nielsen.
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Olsker.

clido

Olsker.

Sogneraadet

Flyvemaskinen.
Basret af to Krerupevinger,
i et infernalsk Spektakel,
i et Sus at Vestenvinden
og Propellens skingre Larm,
flyver Mennesket i Fuglens
fredsforladte Tabernakel,
med sin Skæbne givet over
i en Flyvers unge Arm.
Se, lian duver gennem Luften
paa de store, lyse Vinger,
Flyveren ved Rattet stirrer
fremad uden Frygt;
thi lian ved, at netop han
er Luftens Hersker og Betvinger,
Mennesket, hvis Magt kun er
hans Hjærnes kolde Kløgt.
Fremad gaar del, fremad,
gennem Luftens kolde Rige,
under ham forsvinder Skove,
Marker, Bække, By, og Bugt,
Mennesket vil fremad,
aldrig trættes af at slige,
altid stige, altid fremad,
pas to hvide Vingers Flugt,
Kristian Jespersen,

4 Ugers Grise
er til Salg paa
Pilegaard i

Rø.

Tak!
Herved bringes vor hjerteligste
Tak for al Deltagelse ved vor lille
Dreng, Ejnar Martinus Begravelse
Hansine og Martin Christensen,
Tein,
ager De en Pige, en Karl
olier en Dreng, eller triangler De en Svend eller Lær •
ling en Fodermester eller anden Medhjælp, bør De snarest avertere i Nord-Bornholms Ugeblad
der hver Fredag bringes direkte ind
c.1700 Hjem og læses af saa godt
som hvert eneste Tyende. En Annonce her i Bladet vil derfor saa
godt son' altid bringe et tilfredsstillende Resultat.

Fra Uge til Uge

Ordet er frit !

—0—
Bryllup,
Pan Søndag vies i Rø Kirke Frit
Emanuella Mare Johansen,
Datter al Georg Johansen, Rø, til
Thor lis rusen-Rønne.

Vi gør vore mange Læsere i By og
paa Land opmærksom pari, at enhver kan
Las optaget Artikler og hunlig om finurer
al almen Interesse i „Nord-Itornholius
Ugeblad".
Betingelsen ar 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 saadenne Ting og Porhold, som egner sig
til Behandling i Bladets Spalter,
Dette gedder barme Byen og Landet,
og det er en Selvfølge, at Redaktionen
altid vil iagttage den strrengeste Diskretion med Hensyn til sine hilder.

Guldbryllup.
Fhv. Postbud H a in ni e r og Hustru kan . den 30. ds. fejre deres
Guldbryllup. Samme Dag fejrer H.
tertsen og Hustru deres
C. M
Sølvbryllup.
Allinge Biograf
har paa Søndag pas Programmet
en spændende Film om Detektiv og
Kærlighed, nemlig den berømte Nick
Cellers Overmand saml RegnbueFaldet. (se Annoncen)

De averterende
anmodes om at indlevere deres Annoncer inden Torsdag. Smaa Avertissementer kunne dog som Regel
medtages indtil Torsdag Middag.

"Magasin du e.))fords Udsalg
i )Illiiige anbefaler

til 'Idfitttebageit
ZontedIfftre i efftra otium —tol fra 78-130
ffiftrafan ruffer
108- 165 91ennfrfiffer, forte blanre
2440 Do.
forte, grna
tirap 1.1.1b 52-62 9/eDerDele. focere itlbile fut. stoffer 1350-32 btaa og forte ?.-.,--erge
r
30-49
De,
t;Infetill, fiffeiSacoiter i Gitfe
15245-2,53.0
6
i lltb og lenet
475-24 S'illOrte kino') tDninWorf IteDer
2-7 tivibe vg fulorte '.43»nteforffteDer
%Nive Ilttberfforter, Orinia P.-oatitet S50-1250
4-675
Ztringier, efftragobe fjettttbttc
ZIOØ llinicybeftentlitin i 111b, 33onttilb
og ,'.)atoillb tit efftra billige 43rifer.-.
P:valitet.
v-tort ?ager af Zuntefinneb,
Mort .2afiet: af ZfinDbarer.
+4;fltsiitticy, kintiMer, CommetnftaDer
13tinterratier, t3atter tn. m.
?ttt i (tort 1tbuittfl tit ()Hage 13rijer.

:111(.3afin

orbs Zlbf ritg

ved Havnen, Allinge

J. P. Sommer.

Mejeriet kajbjequaard
ønsker Tilbud paa Mælke-, Smørøg Ostekørsel for Regnskabsaarel
1920. Tilbudene man være indgivne
III Mejeriet senest Fredagen tl. 31.
Oictober. Konditionerne ligger ril
Eftersyn pas Mejeriet.
Bestyrelsen.

Molene' linfedal
afholder extra Generalforsamling Fredag d. 7. November, Elm]. Kl. 2V,
i Olsker Forsamlingshus.
1. Valg af 2 Bestyrelsesmedlemmer. 2. Fvenluelt,

Bestyrelsen.

Gudstjenester q hk.

Søndag den 26. Oktober.
St. Ols Kirke KI, 10, Skrin. 9%.' 4
Allinge Kirke Kl. 2.
Samme Dag holder Pastor Egerup
Møde f Tele K1, 2.
Mandag Kl. 7i/iUngdomsafdelingen.
Tirsdag Kl. 71/5 K. F. U. K.
Onsdag Kl. 7111 Samfundsmøde.
Torsdag Kl. 71/, K. F. U. M.

En nylig konfirmeret Dreng
kan fan Plads pas

Gothegaard
Klemensker.

Osrecrzicocipacxx=c

Meget line, tørre

De nye Efteraarsstoffer

Panelbrædder
alle Længder sælges i

er hjemkommen.

Mindets Handelshuls,
Til Malkekøerne har vi:
valsede Jordnodkager
du. Bomuldsfrokager
do. Horfrokager
frisklavet Soyaskran
frisk Melassefoder
Pris 15 Kr. for 200 Pd.
og sælger gerne.

Nordlandets Handelshus
ti
I disse Dage har vi losset store
Partier — og hvorimellem er nogle
særlig gode

kaolska3rile Ildskildslirmiltier
3/2 "

og 1 lykke i alle Længder.
Disse ere udmærket anvendelige til
mange Ting og alle Reparationer.
Prisen paa disse er 'neget rimelig,
og beder alle om at gøre Forespørgsel og Handel i

Nordlaudets Handelshas

0Q.3c=cocco

Vinterfrakker ha 110 1(r. Fine engeNke Knetigarti%,
klædninger fra 140 Kr. Fineste blaa l‘antgarn3t-ttlerge%
til Klædninger 180 Kr.
Nogle Buchskingsklædninger sælges ril eget billigt.

.1. Johansens Skrædderforretning

Vi køber alle Sorter

Byg,
Havre,

11010~~•~111111ININI

?liesservz,
DamekOnjection
for .iiiterfaif Olien
omfatter et flovt llbbaln
i boift moberite %India
qlat og prMet 311)(.4c(),
m tililet, og ?Iftracait.

±Pigetinfer i `i34loff og
CbcPiot.
Q- uftmac.Zilfejtoffer
til 5I. jaler og .6.1efeetniitg.
13riferite for Slottfectiou er betbbelin tabere
eub fibfte ?tar.

Cifeu

Blandsæd,

Alle, som har bestilt 'Kul bedes
om endelig at hente disse hjem i
de allerlersle Dage.

9torDlnOct
)aitbel00.

Capt. Hahn
Allinge.

KAFFE.
Specialitet:
Ægte Java Kaffe.

Ekstra stærke svenske

Enekurve
sælges a 375 øre Stk.

Store svenske Enekurve
for Halm og Avner
sælges a 475 Stk.

Gode Kartoffelgrebe
Store Sædskovle

Nordlaodels Handelshus
r~4~
14„,~2,41114^~%
Nu har vi rigeligt af

Korn og Majs
til Svirieskraa og I lonsefoder.
Friskmalet Sylit em k rats, valsel
Naja og prima navre og Blandsæd til Hestene.

Nordlandets Iludelshos,

-

Friskskudte Harer

errebragtey

købes og helales ined hajasie Pris

En Pige

Prima Kork,
Tovværk i Hamp n,g ylauilla haves aller paa Lager.

Valdemar Jørgensen.

Violin og
Clavertuulervisning.
Greta Westphal

ri ir

Sandkaas,

Hollandske 011inisteriq
er un hjemkommen og lags hos

5;i bar ftorfte llbuatg

Gartner Kofoed, Hallelyst

i engifte labebarer,
jaave( tit •'ratler font
til Øcibitter.
C-.;fter ?sorbotbene
meget billige 1.krifer.

Prima hollandsk Cacao
250 Øre pr. 1/2 kg.
g.8.

Frokost og Java Kaffe

Sinterfraficitoffer
prime Palitet fra 28
50 ere pr. in Ie»e
red feerbigfbet i *bet af
nogle Zage.

Nye galcatrrseredc

etfan
%Hinge

Zetelan 100

$1Dt,cryBorUltiiper
13rima 6311114011er
17 x 4 18 -/.4

i 131tWb og kminfter.
11(b,, 1.x11)4C10=, og >.;
taguititnbere i 9ileterz
mat, ?s'.ortwggere,
litnonnotter,£ilidelnin‘4,
inntinrwier, »vib
Uu iltg, itøttembor»fi,
nuleolit.

nr. elen
Zetclan 1011

Ltz~ri,

- --`.
---,.
` 1.---. 1
--

Gartner Kofoed
Allinge.

i prima engelffe moberue
litbjtoffer.

«4r.

,

kan las Plads hos

De vil blive tilfreds.

cS'crrbige Zvengeliirag=
ter er paa £nger.

-

s\ 1,,
";'■ N , • ,7,/
,1 ■
---,-.<1
, '. •
,i
--)

Agerhøns, Daadyr

Prøv mini

Forlang hos Deres Handlende

Viggo Glistrups

Tit. 6o

En brugt Kakkelovn,

Qttlitnie.

Nordlandets

ilmqkill til Trshværbrog,

J. Claussen, Sandvig,

ca. I in høj købes

.1. B. Larsen.

1919 —20

men kun tørre, friske Varer, og betaler bedste Dagspris.

Handelshus.

ved Henvendelse til Selskabets Agentur for Bornholm
Tlf. 00 V.

il

sælges.

Nordlandets

tegner alle Kombinationer at Livsforsikring hl billige Præmie,

Telefon Allinge 187

lifftre, 9legilfraffev,
SinDiatrer, gidlertilete
Bedste Smøreolier
og 11lb.

Priserne er billigst i

HOVEDKONTOR: TiREDDADE

(Othl•Fellov..palrels søndre Pavillon)

Medbragt Slof forarbejdes. Spadseredragter og Ulstre efter titast.

^lailltrisk~elieø","~

Prima lys amk, Maskinolie
Prima Cylinderolie for Dampmaskiner
for Motorer
do,
Bensin ag Petroleum,

OG LIVSFORSIKTRINGS!tin\ AKTIESELSKABE
SVEA

Vandspande og hskelmilier
af den gamle svære Kvalitet er hjemkommen og sælges til meget 'iltelige Priser 1

Norrhmlels lidffilelshils
Vi venter el Parti

Store Dampkul
I Løbet af 8 Dage. — Bestillinger
modtages.

Northlels lindolshils
Sylte- q Hilsholdlliqssulk
Sendingerne kommer, og vi venter snart al være fuldt leveringsdygtige. — Af alle andre Varer har vi
rigeligt paa Lager.

Nordlandets Handelshllsr
Vi har rigelig Lager af Kærnefoder til Grise og Høns.
Hel Majs, valset Majs,
hornli, Byg, arnk. Foderbyg,
Hvedeklid, Bygskraa
og sælger siriaa og store Partier efter alleilavesie Notering.

Nordlandets Handelsbils
Meget solide og rummelige

NyeNorllskke n° (todækken
sælges fremdeles til den gamle Pris.

Nordlandets Handelshus.

=.12=ri
r

Brødrene Anker
Jernstøberi & Maskinfabrik
Telefon 2.
Hasle Telefon 2.

Kul haves stadig pari Lager ed Levka. Pris 4,50-5,50 Ill.

rra Winerita
er Ijieintommet et sl.■ arti gRollitiibeittlmber'
font fælge for 15 SIT.

Itorbtaitlic0 kianbeW4n4.

5mbing ,Sfinbtxtrer
Waroner. Tittlige
er blemfommen.
gaver fra 10 Rr.

9tovhInabet. *ntalM4u4.

Bestil Deres Tryksilpr i Allinge Oogrykker

1111:
1441X,e4t4:
.92.51
0
.
14:"
1
r
.likill■kø,VD"1
n~,iNffin

Dame=Konfektion!

•

•

<5! 4.5411inge Åclonial=
groduktforretning

•

•

anbefaler
•
•

•

•
•

••
•
•
•

•

•

•
•

•

•

•
•

•

•

Kolonialvarer
ø
Konserves og Frugtsafter
Værktøj, Redskaber
•
Køkkenudstyr, t/Irtepotskjulere •
•
Kaffestel, Spisestel
Kakkelovne og Komfurer
induer, Staldvinduer
'Fagvinduer,
I• •
rnurgryder, Pumper, Jernrør •
I*
"Broredder, Planker, Lægter
•
Tømmer, Cement, Tagpap I e
•
Søm og Skruer
I
Smøreolier, Drivremme
•
Remmefedt, Smørekander I e
Roegrebe, Roeknive, Roekurve •
Børstenbindervarer
I •
•
Spegesild og Kryddersild
1/8 og 1/4 Tdr.
•
Klipfisk, Fedt, Margarine
I*
Majs, Knaekmajs, Byg, Havre •
Ie
Blandsæd, Skraa.
•

•

Xolonial=
9roduktforretning.

•

•

• •

•

•

•

•

•

•

•

.

•

•

Stort Lager af Frakker, Ulstre, Spadseredragter,
Nederdele og Bluseliv

•

•
•

•

anbefales i prima Kvaliteter til billige Priser.

J. P. Sommer.

•

Saalelæder anbefales)
Allinge Kolonial- & Produktforretning.

Et Parti Frugtmarmelade

Kraver og Muffer

udsælges til 1 Kr. kg.

i stort Udvalg.

fflititifie ftaionial= & $ffiliftiorretninti.

J. P. Sommer.

Flt Parti KlipTis {,
lidt mørk, ellers god, sælges til 1 Kr. kg.
Allinge Kolonial- og Produktforretning.

Kjoletøj. = Serges.

Javakaffe.
Prøv vor ekstrafine Javekaffe og De vil blive tilfreds.

Heluldne K,joletojer samt Alpacea og Silketøjer findes
paa Lager i stort Farvesortiment.

Allinge Kolonial- og Produktforretning.

Ekstra prima Serges til Kostumer, Nederdele,
kjoler og Drengetøj sælges f. T. langt under Dagspris

? Borohohos
Simre&
taallObSSOS
.--@,---6---- ---Afdeling i Allinge
Kontortid: 10-12 og 2-4.

Modtager Indskud paa alm. Sparekassevilkaar til en Rente
af 4 pCt. p. a., paa Folio til 2 pCt. p. a.

OteCOCO:00~
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1E:). sc>mmar.
.t/

•W*
111,
•

-A. Boreholms Narilielabriks „•

`41 VEGETABIL _r-\.,•
.-J.

4\

til Damer, Herrer og Børn er paa Lager i stort Udvalg

DecX:Ce

%.

0
:
:
r#:

Trikotage

1

MARGARINE

A

er anerkendt som den bedste.

.-L.)-vf

Faas hos alle Handlende.

•.6 •
d'....

1"4”

4

Gør Deres lndkb, hvor Lageret er størst!
der findes altid noget for enhver Smag,

Det største Ifianufakturlager paa Nord-Bor

"Magasin du .Words Udsalg i >Ætlinge.
Telefon 5.

J. P. Sommer.

Telefon 5.

