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Fredag den 31 Oktober 1919
Nord-Bornholm! Ugeblad" sammen vidnende om, al Lægerne
trykkes i el Antal af mindst 7600 Exempt. — naturligvis — Ikke ved, hvad de
Og forsendes gennem Postrttsenet 1 Allinge.
stisar overfor.
Samble, Oisk", ~sker, Rø ok' Kknrylzhir•
Over England garn Rygtet, at cle

Gøre noget til, at det ender, kan
ingen, lige saa lidt som man kan
hindre det 1 al komme.
Der er Lynafledere! Men, spørger
den jævne, uoplysle Mand og de
frygtagtige Sjæle, hjælper de Indretninger synderligt? Er det ikke lige
skrækkeligt, om der bliver slant
99 eller 100 ihjel af Lynet, den ene
nier eller mindre spiller higen Rolle.
Den Lynafleder, vi har mod Epidemierne, er Hygiejnen, og det vilde
være Skam og Ulaknemmeliglied
ikke at erkende dens Betydning;
men Faktum er, at den store Del
al Menneskene underkender den,
finder sig som sagt riadIvringent
den. De bliver vaccinerede, fordi
de skal, ikke fordi de har Tillid og
er del mere end en Anmasselse af
Lægerne, al uran skal holde sin
Krop ren ?
Saadan, har jeg olie fornemmet,
ræsonnerer Almuen den Dag i Dag
i de oplyste germanske Lande, og
kommer vi Syd paa, endsige til de
halv- og helbarbariske Dele af Kloden, glipper vist endogsaa Anelsen
om, at Epidemien kan begrænses
med noget som helst.
Jeg har endog hørt helt kultiverede Mennesker tvivle paa, at Hygiejnen et saa saliggørende, sone
dens ivrigste Tilbedere mener ikke dermed gjort noget Angreb
paa delte uhyre Fremskridt.
Men er der 111011 ikke saa, at vi
besejrer den ene Epidemi eller den
anden, for i næste Øjeblik at blive
stillet overfor en ny, med hvis Bekæmpelse vi saa mart lage fat igen.
Mennesket efterligner Naturen i
at "regulere", men Naturen er den
stærkeste I

„Nord-Bornholms Ugeblad" første Tilfælde viste sig i Australien,
har den siersle Udbredelse i Nordre Herter! men hvem ved ? Vi vidste ogsaa,
bliver last i ethvert Item ti:e eVier sig der- at deri spanske Syge opstod i Spafar bedst tll Avertering.
I
relen, men senere opklaredes det al
,Nord-Bornholms Ugeblad" være ganske forker'. Sundhedens
optager gerne Bekendtgørelser af enhver Art mange udmærkede Vogtere gransker
saasom Keb, Salg, Foreningsmeddelelser,
nu i Bøger og studerer i LaboratoEfkr- eller Af lysninger, Auktioner rir
rium, ivrigt optagne al dette nye
„Nord-Bornholms Ugeblad" interressante Objekt, og di Dag finadzaar hver Fyrdag, kan besillies pas alk der de
maske ud af adskilligt.
Postkonlorer samt paa Bladets Kontor og
I Mellemtiden har Publikum intet
koster I K.r. halvaarlig.
andet al gøre end det, Publikum
altid har, nemlig at lægge Hænderne
i Skødet og haahe paa, al den australske Syge virkelig vil vise sig
at kræve meget faa Ofre og forløbe
ret mildt, som den er begyndt.
Højt pas det vide og hvælvede
Tag over Senhøstens Vind
Den spanske tog man en Oversad de smaa Stjærner og skælvede. gang heller ikke alvorlig, tuen derFlakkende brændte mit Sind.
for behøver den australske jo ikke
at tage et lignende uhyggelig og
Hvergang el Vindstød sig nærmede
uanet Forløb; vi bør kun i Ro være
følte jeg i mig er Gys
Varsomt med Haanden jeg skærmede opmærksomme paa Muligheden.
Sjælens blafrende Lys,
Der siges saa meget foragteligt
om Menneskenes Rædsel fur Sygmedens jeg niærked en hemmelig
domme, og sikkert er det, at HyLængsel dybt i mit Sind
steri og fjollet Fejghed lufter sig,
efter at stige utæmmelig
naar Epidemierne staar paa Tærskeog slukke Sijærnernes Skin.
len. Men at Mængder' opskræmmes,
ei løvrigt saa naturligt. All i TilvæFor jeg er i Slægt med Vindene ;
langt og højt vil jeg gaa.
relsen, man ikke Jotslaar, kommer
Og jeg er i Slægt med de skinnende man med Lethed til at frygte, naar
Stjærner paa Himlens Blaa.
Sindet ikke er nogenlunde behersket.
Chr. Stub Jørgensen
Og der ligger fra Forfædrenes
Tid en aaben Rædsel for Farsoterne,
en ældgammel, halvglemt Viden om
frygtelige Nedsablinger al Menneskeliv, der ined eet vækkes Id Live.
Mr. Ink. skr. i .Dg. Nyh."
Fra Arilds Tid troede man, at
—o—
slige Ulykker skyldtes Dæmoner
Vi har !artet en ny Epidemi over eller Djævle, og sammen hermed
OS.
betragtedes de logisk nok som StrafKnapt nok er vi kommet af med frilomme fra Himlen over eil Slægt,
u den spanske Syge", før ,den a u- der havde levet ugudeligt. Senere
s t r al s k e" melder sig.
blev man klogere, det vil sige, man
Hvordan var det med den span- fik lærde Mænd, der sindrigt gav 10 Aeroplaner sinaa
ske? Tiden gaar, og Tiden er op- jordiske Forklaringer paa Fænolak- i sin TM ejed vi I
den eue var en dødfødt Plan,
fyldt af saa mange Hændelser paa
net, roen hvad hjalp det egentlig!
saa var der kun 9.
alle Livets Omraader, at man, hver
Om en Epidemi skyldes 100,000
Gang man skal tænke blot nogle Djævle eller 100,000 Bakterier, bli- 9 Aeroplaner smaa
Maaneder tilbage, griber sig i synes, ver ganske det samme for Alrunens ud al flyve manne,
at Begivenhederne ligger saa langt Opfattelse. Begge Arter af Sygdoms- den ene gjorde Strejke straks, og saa
tilbage, allerede er halvt udviskede vækkere er lige usynlige, lige fryg- var der kun 8.
— et Ærme har tilfældigt strejfet telige og lige umulige al værge sig
8 Aeroplaner snue
Erindringens Tavle og gjort saa me- mod.
fløj— an, flyv, Fugl, flyv
get af del skrevne utydeligt.
Gennem Hygiejnen ? Det er rig- En faldt i Furesøen ned
Det var en grum Sol, saa meget tigt nok, at vi her har faaet et ud- og saa var der kun 7.
husker vi dog, og mange er de mærket Vaaben, men vær overbevist
Hjem, hvor den herStede, og hvor om, at Mængden ikke har synder- 7 Aeroplaner smart
af Hangaren træk's,
der længe vil staa en tom Plads lig Tillid til den, det fremgear ty- den ene tabte sin Motor
og en sviende Smerte tilbage. Men deligt af den Nødtvtiligethed, hvor- og saa var der kun 6,
vi er ilet videre ad Dagen og Ve- med den altid bøjer sig for Hygijen med nye Indtrylc og Gøremaal, ejnens Krav og — som Mængden 6 Aeroplaner smaa
fløj i Luften frem,
til vi pludselig tvinges til at være synes — lossede Fordringer.
nien en !løj nedenom og hjem,
opmærksomme.
Den store Epidemi er en Natur- og sari var der kun 5.
En Haml, maaske i Slægt med
katastrofe, som det store elektriske
det nævnte Ærme, banker os haardt Uvejr.
5 Aeroplaner smaa
paa Skulderen, og en usynlig Mund
„Epidemos" betyder „hvad der op mod Himlen svirre,
hvisker : .Ikke for tryg, Menneske- drager hen over Folket", og det er en tabte Halen undervejs,
og saa var der kun 4.
skeharm ikke altfor tryg." Og saa
just del Tordenvejret gør, Mægtige,
læser og hører vi om, at en ny, farlige Kræfter slippes løs over den 4 Aeroplaner sneav
ukendt Sygdom er i Anmarsch.
arme Befolkning, der ikke kan an- kunde man nu se,
„Influerizalignende Tilfælde', hed; det end slaas med Rædsel og krybe men dersom man saa rigtig til,
saa saa man bare 3.
der del ; .Begyndelsestadier, der ide Huller, de hurtigst kan finde,
vanskeligt sketues fra Hjernesygdom= og saa tarthnodlgt haabe paa al bi- 3 Aeroplaner sin aa
vie" og lignende vage Udtryk, all- vare Livet, mens Vejret raser.
f kækt paa Lufttog drog,

Okfoberaften,

Den nye Sot.

Hærens 10 smaa Aeroplaner

MC000000O

8de Aarg.

den ene følte sig lidt træl,
og saa var der kun 2.
2 Aeroplaner stnaa
fløj afsted til flreen,
mer] den Gang de var lige yder',
saa var cter bare I.
El lille Aeroplan
— jeg vil ikke lyve har Danmark nu tilbage kun,
og den kan ikke flyve.
Ært). (i .B. T.").

Admiral Richelieu
—x—
Blandt nulevende danske Mænd,
der I fjerne Lande har kastel Glans
over Danmarks Navn, indtager Admiral Ridtene!' ubestrideligt en Førerstilling, Hans Løbebane har Eventyrets Glans over sig.
Han er født i Synderjylland I Nærheden af Aabenraa, femten Aar gammel gik lian til Søs, blev senere
Reserveløjtnant og foretog talrige
Rejser. To og tyve Aar var han, da
han kom til Slant og log Tjeneste
i den siamesiske Marine, en Begivenhed, der skulde blive af vidtrækkende Betydning ikke alene for ham
selv, men ogsaa for hans fjerne
Fædreland.
Ved Dygtighed og Flid arbejdede
han sig frem, steg Trin for Trin
indtil han i 1890 blev Admiral og
i 1899 Marineminister.
Admiral Richelieu var i en Aarrække en af Siams ledende Mænd,
udstyret med øslerlandsk Magt og
Myndighed ; men alligevel glemte
han aldrig sine Landsmænd.
Talrige Danske kan takke hans
Hjælp for, al de Ironi frem derovre,
netop Richelieu's Støtte og lysende
Eksempel blev den Spore, der banede dem Vej, tvang dem til selv
at udfolde deres bedste Egenskaber.
Endnu vigtigere var det dog, at
Admiralen drog en Fure mellem
Østen og Danmark, en Fure i hvis
Spor, det kom til al gro.
Efter sin Hjemkomst udførte Richelieu et stort Arbejde for „østasiatisk Kompagni". Delle mægtige
Selskabs storslaaede Udvikling er i
mange Henseender en Frugt af hans
Virksomhed og Indflydelse derude
i det fremmede. Richelieu har anvendt sine rige Evner paa mange
()rwander efter sin Hjemkomst og
beklædt mange betydelige Hverv
og Tillidsposter ; saaledes har han
været Formand for ,Det Forenede
Dampskibs-Selskab", Medlem al
Landsibinget og Deltager og Styrelsesmedlem i en Mængde Virksomheder, hans Navn vil dog altid især
være knyttet til Eventyrlandet derude i det fjerne Østen.
,Land og By".

Oktober.
Nu plukker Mor de modne Bær
af Havens Hylde-Klaser,
sidst samler hun de Asiers smaa
til Pynt I vore Vaser;

hun bre'r de sene Blomsters Flor
Ira Bedets Muld i Danmarks Jord
til Hjemmets Fred og Hygge.
Der skal de minderige sten,
men Som'rcns Herlighed forgas
i 111;1,31 og Regn og Skygge.
I Lunden falmer Som'rena Grønt,
snart ribbes alle Grene,
og endt er Fugleflokkens Sang,
sum Spurve kvidrer ene.
Hør I under f himlens Hvælv el Sus
af mange, fjerne Vingers Brus
paa Flugt mod Sydens Lande.
Farvel, hvert Svalepar, hver Stær,
flyv næste Aar part Sommerberd
til vore Solskins-Strande!
Thi her vil aller grønne!' Vaar
trods Alnaturens Falmer),
og Bøgen i sit friske Skrud
er mert skøn end Palmen ;
den lokker vel led Kuld hertil,
saa I tilbage vende vil
ved nærle Sommers Komme,
Nu brister alt ved Løvets Fald,
men Frø og Spirer vokse skal,
naar Vinirers Tid er omme.
Laurits Nielsen.
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Af
Søren Vasegaa rd i „V. H."
—x1.
Dyrtidsplagen hærger Landene.
Daglig faar vi en ny Jobspost om
en ny Stigning i Prisen paa en gammel Vare, og desværre hører det til
de uhørte Tilfælde, at en jævn Borger kan besvare Stigningen med en
Erklæring om, at det ikke kommer
ham ved.
Regeringen stamper som belgiske
Bryggerheste for at standse Prisstigningen, og de politiske Partier ydkr
deres beredvillige Assistance. Lovmaskineriet arbejder for fuld Kran,
Tryksagerne vælter ud fra Rigsdagstrykkeriet, de overordentlige Foranstaltninger rasler Befolkningen om
Ørerne, den overordentlige Kommission holder Møder — altsarinnen
med det store Formaal for Øje at
bremse Prisniveauet.
Besynderligt, saa lidt del hjælper!
Nylig er min Yndlingscigar steget
5 Øre, efter at Prisieguleringskommissionen derom skal have holdt
5 Møder for at forhindre Kal„milelen.
Hvad er der da i Vejen? Er Regeringen og Myndighederne uskikket til deres Embeder ? Savner de
faglig Uddannelse i Samfundsteknik,
mangler de Evne ril at herske over
Mennesker og til al beherske Produktionens og Omsætningens Mekanisme?
Man kunde jo f. Eks, spørge dem
selv ad, hvis det ikke laa saa nær
op ad Injurien al spørge den af
Demokratiet kaarne Mand, om han
har Forstand paa at regere. Derfor
lader vi hellere være og søger at
orientere os (Lien at formærme Myndighederne.
SocialdemoSpørgsniardene vil
kratiet programmæssigt blive besvaret ined en Henvisning til, at mai:
har Karl Mar x' efterladte Skrifter.
I hvis de dell givne Anvisninger blev

fulgt, og man fik tilstrækkelig mange
Love al den Staks, som anvises i
del kommunistiske Mandesl, saa
skulde intet være sikrere end al
man fik billigere Varer. Der er allerede udarbejdet fire nye Forslag,
som skal forelægges Partiets store
Kongres i Begyndelsen af Oktober.
Da deres Skæbne paa det Tidspunkt,
disse Linjer skrives, ikke er beseglet officielt, vil jeg gas ud fra, at
de bliver vedtaget. De gaar tilsammen tid paa at lave el System, hvorefter man kan kontrollere samtlige
Erhverv i Landet, og at indsætte
Arbejderne i de forskellige Erhverv
som Medakliomerer og Medejere.
De har derved Adgang til at passe,
at Priserne ikke bliver højere, end
del el nødvendigt.
Sari maa det vel hjælpe? Sart maa
Priserne vel falde? Jeg tillader mig
at tvivle, og del af mange Grunde,
men der er navnlig en Grund, som
jeg særlig vil fremhæve, bl. a. fordi
den er tilstrækkelig 111 el underbygge
Min Tvivl. Denne Grund lyder sinledes; Flere Love skaber ikke
flere Varer.
II.

Der er en Lov i Tilværelsen, som
Ingen anden Lov kan sætte ud af
Kraft, og den bestaar i, at det er
urimeligt at Ina Varer til billig Pris,
snalænge der ikke er flere dyre Varer end de kan sælges til den høje
Pris. Jeg kan godt anføre denne
Lov i dens klassiske Form, dela har
lenet gennem Tiderne: Det er Tilbud og Efterspørgsel, der regulerer
Priserne.
Vil De, ærede Læser, lægge Mærke
til, hvorledes det tidlig paa Sommeren gaar med Priserne pan Jordbær.
De første Jordbær koster — lad os
sige 1 Kr. pr. Stk. De bliver købt
af de Folk, som vil give den Pris.
Ellerhaanden falder Priserne, men
man maa ikke tro, at del er, fordi
Producenterne senere paa Sommeren ikke vil have saa meget for
deres Bær. Det er, fordi Naturen
efterhaanden producerer saa mange
al de ikke kan lblive solgt til de
høje Priser. Sidste Sommer var Stillingen den, at der simpelthen ikke
kunde faas billige Bær, fordi der
ikke var flere, end de kunde sælges
til Folk, der vilde give den høje
Pris.
Jordbærrene er imidlertid blot
Eksemplet paa den naturlige
Prisregulering. Det vilde ikke
nytte del allerringeste, om en Prisreguleringskommission skred ind og
forbød Jordbærdyrkerne at tage 1
Kr. pr. Bær i Begyndelsen af Juni
Maaned. Med mindre det ligefrem
blev forbudt at handle med tidlige
Jordbær, vilde der blive en saadan
Rifl om dem, at Prisen af sig selv
vilde stige.
I disse Dage hyler Publikum over
det dyre Flæsk. Høkerforeningen
indsaa fuldkommen rigtigt, at Midlet til al Isa Priserne ned var at
lade være at købe, d. v. s. at formindske Efterspørgslen. Det hjalp
ikke noget deri Gang, fordi der var
andre Handlende, som indsaa Nødvendigheden al at kunne skaffe deres Kunder Flæsk. De købte og
solgte alt — til den høje Pris. Men
vent til den Dag kommer, da der
er rigelig Flæsk paa Markedet sen skal De se, Prisen af sig selv
gaar ned.
Eller hvorfor tror Inert, Søm er
bleven en saa kostbar Artikel ? Naturligvis fordi der er for fart Søm i
Forhold til det Forbrug, man tidligere var indstillet paa. Nu gaar det
vistnok langsomt ned, men Forbruget er endnu over Tilbudet.
Saalecles kan man gennemgen
Rækken af samtlige Varer i Tiden.
De er steget og stiger under Indflydelse at en Naturlov, hvori ingen
kunstig Rigsdagslov kan ændre en
Tøddel uden at hindre det frie Om-

sætuingskehold. Naturligvis lægger
den stedse stigende Arbejdsmn ogsaa pan de i Forvejen knappe Vanemængder, men det er en Sag for
sig. Den er i sin Oprindelse blot
en Nødhjælp overfor den pen Grund
af Vareknapheden stigende Varepris.
Nu virker den yderligere til at forhøje Priserne.
Det, der altsag er Fejlen ved det
moderne Lovntageri, er den Forestilling, at man kan erstatte en Naturlov i Samfundet med en Række
kunstige Papirlove. Man søger at
bilde Folket ind, at man ad Lovgivningens Vej kan lave en knap
Varemængde om til en billig Varemængde. Man kunde ligesna godt
prøve at lave et Par lijoriehedersBukser al Faareskind.
Prals.

Folkets Ven,
delte gribende danske Filnissktiespil,
der gjorde Ole Olsen til en kendt
Mand i Udlandet, hvor hans Film,
særlig i Tyskland, gik af som varmt
Brød og efter Sigende havde sin
store Andel i, at de blodige Spartacistoprør der kvaltes i Fødslen dette aktuelle Seinfundsskuespil er
endelig nattet hertil og filmes i Biografen pan Søndag.

Kaalrabi
pas I Td. Laud ønskes solgt susrest.

Gartner Jensen.

!)3iograf=fleater

Eo nylig kototerel Dreng
kan las Plads pen

Gothegaard

Klemensker.

Søndag den 3 November Kl. Q, og 8 ,
F" C) 1—•

'I' 5; VE N
5 Akter al Ole Olsen og Sophus Michaelle
med Germar Tolnes Hovedrollen.

Humlebi

Mejeriet
alhfilder exrra Generalforsamling Fredag d. 7. November, Eftm. Kl. 2'
i Olsker Forsamlingshus.
1. Valg af 2 Bestyrelsesmedlemmer. 2. Fvenbiell.

FOLKETS VEN
er et Stykke, hvor Handlingen drejer sig om Verdenskrigens F.fterdems

niager, og hvori man følger 3 Brødre, der hver især forfægter sine Livs-

anskuel ser, Alle tror se denne Seconens bedste Film.

Billetpriser: V,vksne 1 Kr., Børn 50 øre.

Bestyrelsen.

Yngre Pige
kan las Plads ril 1. November pas

Rondenaard i Rutsker.
nylig kogroierel Pige
og en Dreng kan fas Plads til I.
.
November par]
Eil

Degnegaard I Ititsker.

Ekstra *uh Decitoolvgie
med Skydelod, saa de smal Lodder
kan undværes,
Jern- og Messinglodder.
Alt sælges til meget rimelig Pris i

Nordlandets

Handelshus.

Meget fine, tørre

Panelbrædder

9aa rund af !)3ortrejJe
vil jeg sælge en Del af mine Niobier, eventuelt hele Indboet,
som hestaar af en Nøddetræs Dagligstue, en

Egetræs Spisestue og et Ahornmalet
Soveværelse. Nniividere 1 Pillespejl og 1
Skrivebord m. m.
Amnester K. H. Poulsen, Allinge.
Ekstra stærke svenske

Enekurve
sælges a 375 øre Slk.

Grev Molktepærer

Gode Kartoffelgrebe
Store Sædskovle
Nordlandets Handelsbos

til Salg. 10-12 øre Pd.

Charles Nielsen.
Kokkeløkke.

.3ortsalg.
Metodistmenigheden

afholder et saadant paa „Hammershus- Fredag den 7. og Lørdag
den 8. November Kl. 7. Foredrag
med Lysbilleder, Sang, Musik ni.
m. — Enhver Gave modtages med
Tak af Karetmager Christiansen,
Telefon Allinge 143.

Grise
der bliver 4 Uger den 17. November, er til Salg hos Chr. K ja Ile r,
Storedal. Telt. Allinge 91.
Den 2den November bliver

4 Ugers Grise
til Salg hos Andreas fin I ni ved
Maegaard i Olsker.

En ung Pige
ønsker Plads i eller i Nærheden af
Allinge. Billet mrkt. „Ung Pige'
bedes sendt til Bladets Kontor.

Formiddagspige
kan Isa Plads.
Bladets Kontor anviser.

Udsalg

Rø.
De unge indbydes venligst til
Møde i Forsamlingshuset Søndag
Kl. 2. Sekretær Høgh Nielsen og
Sognepræsten taler.

Frisksktidte Harer
Agerhøns, Daadyr
købes og betales med højeste Pris

En Pige
kim fair Plads hos
Gartner Kofoed

Bygskraa

Nordlaudets Handelshus
Meget solide og rummelige

Prima Kork,
Tovværk i Hamp og Manille ha-

ves atter paa Lager.

Valdemar Jørgensen.

Priserne er billigst i
Nortlialels borlelshos.

Forlang hos Deres Handlende

Viggo Glistrups

Hollandske Blomsterlag
er nu lij:inioonineri og Mas hos

Gartner Kofoed, Ballelyst

Prima hollandsk Cacao
250 øre pr. Vi kg.

g. 428. £ct.zu.n.

KAFFE
Specialitet:

izairi.

Prøv min

Frokost og Java Kaffe
De vil blive tillieds.

VI køber alle Sorter

Blandsæd,
men kun Imre, friske Varer, og be-

taler bedste Dagspris.

Nord landets
Handelshus.

Nye galvaniserede
Vands lande og Vaskehollier
af den gamle svære Kvalitet er hjemkommen og sælges 111 meget rimelige Priser i
Nordlandets Handelshus

æ

Nye Kornsække

og Kod kken
sælges fremdeles til den gamle Pris.
Nordlaudets HRodelshlls,

berrelssogl. Nem- Koefod

Sct. Mortensgade 17, Rønne, Telf. 22
(tidli. Fuldm. ved Bylogedkontoret i
Hasle).
Kontordag i Allinge Mandag
do. i Klemens (Kroen) Tirsdag Et.

Pærer og Charlotter
er til Salg hos

Maler Nielsen.

Allinge.

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

Byg,
Havre,

Gudstjenester og Mer,
Søndag den 2. November.
Allinge Kirke Kl. 10, Skrin. 9 Vs.
St. Ols Kirke KI.2.
Ingen Møder I denne Lge.
Tirsdag deri 4. Kl. 3 Udsalg i
Menighedshjemmet.

Nordlaudets botielshus,

sælges.

lEglo .filmt

Nordiaotlels Handelshus,

og sælger amaa og store Partier efter allerlaveste Notering.

J. B. Larsen.

Reds1 e Smoreolier

og litisholtliliogssuber

Sendingerne kommer, og vi ven.
ler snart al være fuldt leveringsdygtige. — Al alle andre Varer har vl

Vi har rigelig Lager al Kærneloder til Grise og Høns.
Hel Majs, valset Majs,
borub. Byg, amk. Foderbyg,

NortilRoileis
dirmsareeereka~~~

Sylte-

til Svineakran og I lønsefoder.
Friskmalet P41111111,11/ ran, valsel
Minis ng prima Haven og Blandsæd til Hestene.

9ifininOW:

i Allinge Menighedshjem" Tirsdag
den 4. November erholdes om Gud
vil det uartige Udsalg 1 Menighedshjemmet i Allinge, der aabiles Kl.
3. — Gaver modtages nied Tal< i
Præsteboligen eller Tirsdag Form.
Menighedslijernmet.
Alle indbydes venligst.

Korn og Majs

Nordlandets Handelshus 11Riolitail til l
' rskeRrkerne,
te~øø""aluar~~err
Alle, som har bestilt Kul hedes
I disse Dage har vi losset store om endelig at hente disse hien,
Partier — og hvorimellem er nogle de allerførste Dage.
særlig gode
1(aolskaaroe 1141{mishitler
3/4' og 1" lykket alle I ieugder.
Disse ere udmærket anvendelige til
mange Ting og alle Reparationer.
Prisen paa disse er meget rimelig,
og beder alle om at gøre Forespørgsel og Handel i

Nordlaudets Handelshus

rigeligt pas Lager.
Ni har vi rigeligt af

Til Malkekøerne har vi :
valsede Jordnødkager
do. lionuildsfrokager
do, Horfrokager
frisklavet Soyaskraa
frisk Melassefoder
Pris 15 Kr. for 200 Pd.
og sælger gerne.

Store Dampkul

i Løbet al ti Dage. --- Bestillinger' 1
.,
inoitiages.

for Hahn og Avner
sælges a 475 Stk.

alle Længder sælges i
Titortliontlels

Vi venter el Parti

Store svenske Enekurve

Allinge.

Til 41

•

Gode Pærer
15 og 18 Øre pr. Pd. til Salg hos
Joh'. Lind.
Strandvejen.
eger De en Pige, en Karl
eller en Dreng, eller mangler De en Svend eller Lierfing en Fodermester eller anden Medhjælp, bør De snarest aver-

j

tere 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

godl som altid bringe et tilfredsstillende Resultat.

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

Ligkister og Møbler.
anbefales.
)(kusker Soefierlorreloiog

Telf. Kl. n 13.

L Pihl.

I4iTt

Parti Kli-pfis,(,

Olsker.

lidt mork, ellers god, sælges til 1 Kr. kg.

Allinge kolonial- og Produktforretning.

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

Formue- og Indkomstskat til Sta,
sten for Iste Halvaar 1920, samt
Tillægsskat der betales al alle med
over 1200 Kr. skattepligtig Indkomst,
modtages hver Fredag Eftm. af Skattekasserer A. Jen sen, Bækkegaard
og ved Mejerierne ,l-tumledal" og
„Kajbjerggaard's Udbetalinger i November Mai-med.
Alle bosiddende Personer bedes
benytte Strattekvitteringshøger der
fans hos Kassereren.

Sogneraadet

Allinge Kolonial- og Produktforretning.

Et Parti Frugtmarmelade
21111uy golonint,

1.zrobliftforretiiing.

:,,;\
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Datnekonjection
fin' -;.ittterfaifinteil

$4,9
G4

g"i?
.0:i
Bordolms hprillelahrib

VEGETABIL
MARGARINE

Y
Q
' d,, .( -- •- - E
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er anerkendt som den bedste.

Q
k.
_.?-.

Faas hos alle Handlende.

n,

X1C1MCCCI2C1

=C 00=CCXXCOCCCCCCC= &04

Jaadan
ser en
mederne
Vinterfra4ke
ud.

"Messens

udsælges til 1 Kr. kg.

1919 -20

omfatter et Mort
i ()vift iito+')eriie
i filat og prefet 131m17,
tirt,tel, og '‘)Iftrucuit.
9leglifraffer,
finbinffer, Tieberbele
1
ort 111b.

s£i ()ur fturfie llbtlalg
i engetife tiTbetmer,
jggliel til -`5'raffer filtt
til .--?nbitter.
(5;f ter ,ort)uibeite
meget billige 43rifer.

itg

4;inefjoler
CS:fteMot.

goitume. Zilfeftuffer
til Mjoter og 5Z3efretuing.

niagasin du :-i\fords Udsalg
i

anbefaler

93tiferne for St oitferNordlandets Handelshus.
tion er bett)belig fallere
cnb fibjte ;)(ar.
91,1111111114,9•11•Uref•ffill=:=

til 11)-ttehancit
1)mile:11litre i efftra prima etof fra 78-130
108-165 %ftritfan rrnffcr
21-40 9teglifraffer, forte blanfe
forte, graa og tirap 111b 52-62 •
bo.
91eberbele furore stibue till. etoffer 1350.32 3049 bo,
Watt og forte ,"ergeø
.1525-`.3 0 yarinter
i eilfe
Rutelig, fiffe t'
475-24 by.
i Wb og tonel
425-6 glilorte
hollinhigfortftetier
2-7 ghibe 011 fillorte 131pitefortlirber
9.11oire littberifotter, prima S■ tialitet 850-1250
4-675
~t r n lll er, effttagobe beluibite
211 Ztao lbiDertiettcriting i 111b, .5 3ontitlb
og g:)alintlb til efftra billige 13rifer.
Ctort ager af Zumelitmeb, prima Abalitet.
etat Sager af Zfht»grer.
13ornlinjer, kult fer, VonnuetørfItriler
$ontetratier, !Stetter
?tlt i (tort 11bPalg il billige s43rifer.

Ild(ictfinur(orsivifa
ved Havnen, Allinge

J. P. Sommer.

:øvsavbuer, .evsavbiade,
Udskeeringetrae.

?Muge Si otonial= ug Troburtforretning.

Brødrene Anker

(-5-1----Jernstøberi & Maskinfabrik
?.„
Hasle
Telefon 2.

errehrngter
i prima Cl4iCilre 1110herlIC
11 Ibjtoffer.
l+hiterfrnffeituffer
prima Stortitel fta 2S
mr. 50 £re pr. ni lebe,
ret, firrbigivt i £obet af
nogle Tage.
ZrellOchrog:'
ter er paa ?ager.
«41*.
mciets

glid!
»line

Telefon 2,

Kul haves stadig paa Lager ved Levka.

Pris 4,50-5,50 ill.

211ttedagen anbefales
5,50
Herre-Uldtrøjer
5,50
Hvide Skjorter
6,50
Kulørte do.
1,00
Sokker
Arbejdsbenklæder 10,00
7,50
Arbejdsbluser
2,50
Kasketter
Habitter og Ulsters fra 70,00

pcm

%dømt 100

■

•1111•1~11111~

13Iøeljr.SerWeeNier
13rima (%iltutir»er
17x4 18;<4

i 131W) og

ilhofter.

11(1)=, !VII)4ck•, un
tngultiløGere i -fieterz
?s;'firfirfinere,.;
pfinutnntter,Chielettm.=
gututirNier, 1)Dib
borbug,
nulenet.

«hr. ell ett
9111ing
gnef."fris
ztleJair 100

ji~ltiUU

Alpacca fra
Kulørte Kjoletøjer
Bomuldstøj
Damestrømper
Dowlas og Medium
til Damelinned fra
Gode Floneller
Hvergarn

4,00
2,70
1,75
1,00
1,25
1,60
3,00

Nodadels Hadels hl s.
■■•■■■•

.>

Senitul
Runer.
er Illeinfommen.
.StaPer fra 11) Vir.

'43rifer.

91uvbtosibetf.; )nithe(440,

i Bornholms
Spare- &
--------

Dam e=Konfektion!

LilnekaSSOS

Afdeling i Allinge G ---9---Kontortid: 10-12 og 2-4.

.....,,

ieka
t issei vilc
katai
ptil .en Rente
Folio

d paa
ModtageralIndskud
4
a.,

Waldemar Jørgensen,
ved Havnen, Allinge,
anbefaler

til "‘Tirite5i-s;Et,isc:»rie5ri
et stort Ud.'alg af Stoffer til billige Priser, hvoraf Da kan fas syet paa
min Systue eller nyeste Mode og proper Syrning.

Spadseredragter Ira 75 til 185 Kr,
Ulstre Ira 55 til 175 Kr.
Plyseh - Kacher fra 150-275 Kr.
Kjolestoffer, Silke, Fløjl, Crepe de Chine, Orloeng,
Serges. Casmir, A I pa Ic k a, Floneller, Sirts og Illonruildretoj,
alt i pæn( Udvalg.
Køb Stoffer og lad det sy, det betaler sig i Længden. For god
Pasning garanteres.
Fremdeles anbefales Hvidevarer af alle Slags. Haandklædedrejl, Viskestykketøj, Duge og Servietter.

,Gardintojer, kulørte, hvide og creme.
Afpassede Portierer og Portiereetoffer.
Plysch Bord- og Gulvtæpper samt Forliggere.
Kraver, hidfør samt mine bekendte gode Korsetter.
Et stort Udvalg i Besætningsartikler haves altid paa Lager.
To dygtige Syersker antages straks.

Waldemar Jørgensen, Allinge.
Stort Lager af Frakker, Ulstre, Spadseredragter,
Nederdele og Bluseliv
•

•

•

anbefales i prima Kvaliteter til billige Priser.

Xolonial=
9roduktforretning
anbefaler

•
•
•
•

•

Kolonialvarer
Konserves og Frugtsafter
Værktøj, Redskaber
Køkkenudstyr, Urtepotskjulere
Kaffestel, Spisestel
Kakkelovne og Komfurer
Tagvinduer, Staldvinduer
Murgryder, Pumper, Jernrør
Brædder, Planker, Lægter
Tømmer, Cement, Tagpap
Søm og Skruer
Smøreolier, Drivremme
Remmefedt, Smørekander
Roegrebe, Roeknive, Roekurve
Børstenbindervarer
Spegesild og Kryddersild
'/8 og

J. P. Sommer.

•

•
e

•

Kraver og Muffer

•

i stort Udvalg.

•

J. P. Sommer.

•
•

e

Kjoletøj. = Serges.
•

Tdr.

Klipfisk, Fedt, Margarine
Majs, Knækmajs, Byg, Havre
Blandsæd, Skraa.

Heluldne Kjoletojer samt Alpacea og Silketøjer findes
paa Lager i stort Farvesortiment.
Ekstra prima Serges til Kostumer, Nederdele,
Kjoler og Drengetøj sælges f. T. langt under Dagspris

•
•
•

Xolonial=
9roduktforretning.

Trikotage
•

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

•

3
- 11
14=9./CX:i i

i%

".!

.I•

Saalelæder an befales.

1

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

Allinge Kolonial- & Produktforretning.

Dot største Manufakturlager paa Nord-Bornholm er

LO TÅ

ALBA

Spist,

Chocolader

211adilit ku 21orbs /Dfafg i
Teleton 5.

J. P. Sommer.

Telefon 5.

