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„Nord-Bornholms Ugeblad" 
et Antal af mindst 1600 6:empl. 

ug Ionen des  gennem Postvæsenet I Allinge. 

Sandvig, Olsker, Rutsker, Re cw.  Klemensker. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
har den største Udbredelse 1 Nordre ~led 

Plirer last t ethvert Hjem og egner sig den 

ar bedst 111 Avertering. 

»Nord-Bornholms Ugeblad" 
optager gerne Bekendtgørelser af enhver Arl 
taasom Køb, Salg, Foreningsmeddelelser, 

Eller- siler Aflysninger, Auktioner ale. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
adgaar hver Fredag, kan bestilles paa alle 

Postkontorer samt paa Bladets Kontor og 

koster I Kr. halvaarilg. 

Luften er blid og vidunderlig lun, 
Luften er Kærtegn af Duft og at Dun. 
Se, gennem Skoven, 

langs Kysten gaar Strømmen. 
Juni er Festen og Rusen 

og Drømmen! 
Guderne favner de blomstrende 

Parker, 
nyslagne Enge og groende Marker I 
Solen, bestandig er Solen os nær. 
Dette ei 	Vidunderlandet er her. 

Det er den søde, tyst svulmende Tid. 
Vi har ej Stunder til Had og Strid. 
Dagen gaar blaa som en Flod 

gennem Sindet, 
Tusmørket, Halvlyset, 

Vidunderspindel I 
Ude paa Vandene Sejlene sove. 
Se, vi gaar om I fortryllede Skove! 
Har jeg en Fjende - 

saa tag nu min Haand ; 
thi vi er Gæster hos Sommerens 

Aand. 

Nattergal, gemt i den lydløse Lind, 
du er mit Hjerte, mit Jubelsind I 
I den ujordiske Alten gaar Strømmen 
festligt forenet af Lykken og 

Drømmen . 
Illomslerne elsker vi, Stjernerne, 

Vinen 1 
Hører i Hornene og Violinen? 
Blussene brænder - og. Solen er nær 1 
Vidunder, Vidunderlandet er her! 

Kai Hoffmann 

Del sociale Sp8rllsnal. 
Af Professor Harald Høffding. 

Af Kapitlet Samfundsliv i det nylig 
udkomne Veerk: „Det t9de ~h." 

—0- 
I det 18, Aarhundrede var sociale 

og politiske Spørgsmaal allerede før 
Revolutionen blevne drøftede med 
stor Energi og Hensynsløshed, men 
kun indenfor en lille Kreds af frie 
Aander, som endog var meget be-
tænkelige ved Tanken om, al disse 
Drøftelser skulde kunne pasvirke 

større Kredse. De følte sig dog 
ganske sikre gaa, at „Oplysningen 
ikke vilde naa ud i Forstæderne"; 
den Frie Drøftelse og de Fremtids. 

perspektiver, den førte til, skulde og 
rnaatte være forbeholdt ,.ordentlige 
Folk. Selv om der i del 18. Aarli, 
rørte sig en Bevisthed om det soci-
ale Problems Eksistens, var den dog, 
lige til Revolutionen havde taget 
Fart, begrænset til nogle fait. Det 
er Jean Jacques Rousseau, der har  

stillet det sociale Problem:gennem 
sin Kritik af den moderne Kultur, 

som ved Arbejdets Deling pan det 

materielle °tumlede gør den enkelte 
Arbejder til en Maskine eller endog 

til blot et Led I en Maskine, og 
som paa det "andelige Oml-aede 
løser Tankelivet Ira dets naturlige 

Sammenhæng med Instinkt og Fø-

lelse. Livets uvilkaarlige Former 
trues med Opløsning. 

Den forandrede Stilling, del soci-
ale Spørgsmaal faer i Løbet af det 

19. Aarhundrede, betinges for det 
første ved, at Neden i Arbejderver-

denen tog til eller dog føltes stær-

kere, men for det andet derved, at 
Forholdene pas den materielle Kul-
turs Omraade blev skarpere belyste 

gennem voksendeEriaring og grun-
digere Eftertanke, en Eftertanke, som 

vakles hos Mennesker i alle Sam-
fundslag. Den afgørende Ejendom-

melighed ved Spørgsmaalels Op-
træden i det 19. Aarh. bestem netop 

deri, at alle Samfundsklasser delta-
ger i dets Drøftelse. Det havde man 

endnu ikke haft Eksempler paa i 
Historien. Den dunkle Mængde, 
som udgjorde Samfundets underste 
Lag, havde hidtil kun gennem Op-

rør — Slaveopstande, Bondekrige o. 

s. v. — ladet høre fra sig. Nu traadte 
den selv op for gennem sine Over-

vejelser og Beslutninger at medvirke 

til at finde Udveje for Samfundets 
Brøst, Revolutionens Proklamation 

af Frihed, Lighed og Broderskab 
vakte Forestillingen om et Ideal, i 

Forhold til hvilket Virkeligheden 

manne komme til at staa I et grel-

lere Lys, end saa længe man ikke 

havde fane' Anelse om nye Mulig-

heder. „Oplysningen" var naaet ud 

til Forstæderne. Man kom ud over 
det 18. Aarh,s Aandsaristokratl. Hos 

mange i de bedre stillede Klasser 

gjorde der sig en Forstaaelse og en 
praktisk Sympati gældende, som 

hidtil havde manglet. For en stor 

Del var del da ogsaa Mænd al disse 

Klasser, der førte Ordet under Drøf-

telsen og ledede det Arbejde, der 

førte til Fremskridt.' Det var af stor 

Betydning, at de intellektuelle og de 
materielle Kræfter kunde mødes, saa 
at Drøftelsen af del store Problem 

kunde foretages, ikke blot af dem, 
som havde Tid og Evne til gennem-
ført Eftertanke og grundigt Studium, 

men ogsaa af dem, der umiddelbart 
led under Forholdene. 

Det var naturligvis ikke altid en 
Elite fra begge Sider, der førte Dis-
kussionen, og ikke sjælden afbrødes 
denne af Vold og Overgreb. Under 
den Klassekamp, der udviklede sig 
pan Grund nf de modstridende In-
teresser, udslyngedes der Haansord 
fra begge Sider — undertiden var 

det samme harmende Betegnelse, 
begge Parter brugte. Karakteristisk 
er især den Rolle Ordet „Masse' 
kom til al spille. Fra konservativ 
Side kaldte man Arbejderne for „den 
store Masse", De var i Aarhundre-
dets første Tid endnu uorganiserede, 
uden fast Ordning og uden klare 
Forestillinger om eget Tarv sne lidt  

som om Samfundslivets Betingelser. 

San faldt da for en aristokratisk Be-

tragtning (der langtfra var en sands-

aristokratisk) al Bevisthed bort om, 

at man stod overfor personlige, in• 

dividuelle Væsener, der (ruskede at 

leve Livet paa en menneskelig Maade 
og man frygtede, at i del Kaos, man 

mente at se for sig, skulde al Kul-

tur eller dog hvad man ansan for 
Kultur, gaa under. Pas den anden 

Side brugte Arbejderne og deres 
Førere Ordet Masse som Haansord 

overfor deres Modstandere fra an-
dre sociale Lag, hvem de betragtede 

som uberettigede Nydere af, hvad 
de ikke selv havde frembragt, og de 

havde ingen Forstanelse af den Op-
findsomhed og Energi, af det Ar-
bejde I Forskningens og Fremskrid-
tets Tjeneste, som den tredje Stand 

havde ydet. Begge Parler var des-
uden tilbøjelige til al mene, at Pro-
blemet var helt nyt. Og dog er det 
et Spørgsmaal, der under forskellige 

Former gaar gennem hele Verdens-

historien og som — mærkeligt nok, 
men psykologisk set forstandigt -

især melder sig lige efter at der er 
sket visse Fremskridt i Retning al 
Frigørelse. Saalærige Trældom og 

Livegenskab bestod, hørte den en-
kelte Træl eller Livegne dog med 
til Huset eller til Godset, kunde føle 

sig solidarisk med dets Interesser 
og have sin Eksistens belrykket ved 
at høre til denne bestemte snevre 

Kreds, ligesom Herrens Egeninter. 

esse maatle føre til at yde Hjælp 
og Beskyttelse. Men da den patri-

arkalske Ordning havde ført til Mis-

brug, og da derfor Afhængigheds-
forholdet løsnedes eller løstes, førte 

denne Frigørelse til, at den enkelte 

frigivne isoleredes og henvistes til 

at kæmpe Livets Kamp paa egen 
Haand. Da rejser der sig et soci-

alt Spørgsmaal. Beskyttelsen er for-

svunden, og Intel nyt Tilhold, ingen 
ny Støtte er at linde. Fattigdommen 

udviklede sig i Middelalderen især 

efter det personlige Slaveris Ophæ-

velse, og en lignende Tiltagen af 
Nøden opstod ved Livegenskabets 

Optiøren og ved Afskaffelse af La-
vene. Ophævelsen af de gamle For-

mer var i hvert al disse Tilfælde 
Retfærdighedshandlinger paa Grund 

af de store Misbrug, der havde fun-

det Sted, men stillede tillige Pro-

blemer, der kun kunde løses ved 

nye Udslag af den Retfærdighed, 
der havde ført til Frigøreisen. Disse 

nye Udslag lod vente pan sig, for 
en historisk Betragtning paa Grund 

af Kortsynethed paa begge Sider. 

Skulde der peges paa et bestemt 
Tidspunkt som afgørende for den 
nyere Tids sociale Spørgsmaal, har 
den tyske Nationaløkonom Lujo 

Brentano vistnok med Rette frem-
hævet den Vending, som medførtes 
ved, at Verdenshandelen fra det 13, 

og 14. Aarh. al tik afgørende Ind-
flydelse paa Produktionen, sna at 

denne ikke som hidtil overvejende 
bestemtes ved det huslige eller sted-

lige Behov. Bytteværdi fik nu Over-

vægt over Brugsværdi. Der bene- 

vedes nu-meretlKapital og:flere:Ar-

bejdere, end den stedbundne Om-
sætning havde krævet. Og de nye 

Skarer af Arbejdere korn fra Landet, 
i Begyndelsen især frigivne eller 

flygtede Livegne. Dermed begyndte 
deri Tilstrømning Ira Land til By, 

som I det 18. Aarh. Rousseau og 
andre Forfattere klagede over, og 

hvori de saa et Opløsnings-Fæno-
men. 

Det var allsan ikke et helt nyt 

Problem, det 19. Aarh. fik at brydes 

[ned, men et Problem, der havde 
udviklet sig gennem Aarhundreder, 

skønt del nu fik els ganske særegen 

Brod, dels pas Grund af de økono-

miske Forholds Udvikling, dels pas 

Grund al den nærmest lortidgnaende 
Tidsalders Kritik og Revolution. -
Intet Under, at det har hvilet pas 
mange, og ikke (le ringeste, af Jaer-

undredels Mennesker som en Mire, 

og direkte eller indirekte hænger 
sammen ined den pessimistiske 

Strømning, der aller og aller dukker 
op i Løbet af Aarhundredet. E-leiter 
intet Under, at Aarhundredet trods 

megen god Vilje og stor Evne, kom-
mer til at efterlade Problemet til sin 
Efterfølger eller sine Efterfølgere. 

Men Bevistheden om dets Eksistens 

er vakt som ingensinde før, og gen-
nem Drøftelsen i Videnskaben, i 

Pressen og i Fællesrepræsentatio-
nerne er der i hvert Fald sørget for 

at del ikke saa let vil forsvinde. 

(Fortsat.) 

Fra Digtningens Have. 

Hvis vi vil det gode skatte, 
maa vi og det onde kende ; 
hvis vi Livets Værd vil fatte, 
maa vi Blik mod Døden vende ; 
vil vi rigtig Glæden skue, 
maa vi gaa i Sorgens Skygge; 
vil vi skalle Lysets Lue, 
maa vi først i Mørket bygge. 

Thøger Underbjerg. 

— Den afskudte Pil vender ikke 
tilbage. 

Tyrkisk Ordsprog, 

Og hvis du en Uret har lidt, 
san lab (fog ikke Forstanden, 
men busk, at du selv sari lidt 
har strittet med Sten fra Stranden. 

Mit Hjerte, vær roligt og stolt 
som Havet, der vidt sig bieder 
og smuldrer Klippen, der koldt 
med Foden i Bølgen træder.  

Aage Matthlson-Hansen. 

Legenden om Lykken er denne: 
at trodse de trættende Mil 
og favne en Skæbne, der venter 
og lokker med Glans som et Smil. 

Karl G rabau. 

Din Rigdom gør Alverden rig, 
din Armod gør den gris; 
det er dig selv, der dyrker 
den Jord, du træder paa ; 
det er dig selv, der skiller 
det Store fra det Smaa. 

Aage Lind. 

Vær hilset, dunlav med din 
gintlødte Styrke, 

vær hilset, du Gud, som de 
modige dyrke, 

vær hilset, du Brudgom til 
smægtende Strande, 

du Ophav til øer, til Næs 
ug til Lande. 

Holger Drachmann. 

Den unge fortryllende Dag 
tog mig ind til sit Hjerte 

og viste mig Haven blandt alle 
sorgløse I liver, 

hvor Gruset for legende Børn 
er som funklende Gaver, 

og Solen de pludrende Slægter 
i Sødme begraver . . 

Emil Bannelycke, 

Paa ædel Stok gror ædel Vin, 
Det tsar de vel Sangeren lade, 
at Ikke man perser sig Neckar og RIM' 
at Ukrudt og ormædte Blade. 

Holger Drachmann. 

— Spis og drik med din Ven, 
med gør ingen Forretning med ham. 

Tyrkisk Ordsprog. 

Thi det er let at rive ned ; 
(let er ejheller svært at tage; 
men vanskeligt i Tabets Sted 
at give det forglemte Mage 
og frelse, hvad der bli'r tilbage. 

Henrik Hertz. 

Min Sjæl er som det dybe Hav, 
og Havet er symbolsk, 
paa Bunden ligger østersen 
og gaber melankolsk. 

Svend Hørup. 

Jeg kom af Gruset og blev til Grus, 
min Sjæl er evig som Nattens Sus. 

Aage Lind. 

Vogt dit Hjerte, var din Tanke, 
Stjerner se paa Jorden ned. 
Og vi ved ej, mim vi banke 
paa din Port, o Evighed. 

Johanne* Jørgensen. 

Klogskab, skaan en følsom Daare, 
skaan ham for dit kolde Raad 
Visdom, røv mig ej min Taare I 
Haati, misund mig el min Grand. 

Johannes Ewald. 

— Intet forstnar en Mystiker san 
lel S001 det ubegribelige, — og In-
tet har lian saa svært ved at forslaa 
som det haandgribelige. 

Otto Weiss. 

'Vindkraftens Udnyttelse. 
Et Problem, som Ingeniervidenskaben 

har løst i al Stilhed. 
—0— 

Afdøde Professor la Cour, Askov 

Højskole, var jo ikke blot en frem-
ragende Lærer og Folkeopdrager, 
men ogsaa en dygtig Videnskabs-
mand. som gjorde frugtbringende 
Studier, særlig paa Fysikers Om-
sande. Mange vil endnu fnke, 
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Olsker. 

11% )Dedes bart ved sine Foredrag 
paa sin egen stilfærdige og tromme 
Maade altid forstod at Safte Synet 
fra det jordiske op mod Stjerne-
himlen, at knytte Traaden mellem 
del jordiske og det evige. 

I en Aarrække var han oplaget 
af Studier og Eksperimenter med 
at omsætte den danske Blæst til 
elektrisk Kraft, og han talte i sine 
Foredrag jævnt og forstaaeligt ore 
det som om sine andre Emner. -
Hans Foredrag anvendtes enkelte 
Steder i Praksis, først og fremmest 
pas Askov, men større Anvendelse 
har Metoden ikke fartet hidtil. Nu 
lader det imidlertid til, al man har 
overvundet de sidste .Vanskelighe-

der. 
„Finanstidende4  indeholder nem-

lig den opsigtsvækkende Meddelelse, 
at det nu er lykkedes Ingeniørviden-
skaben at løse det Problem, som 
la Cour eksperimenterede saa meget 
med. 

Bladet gør opmærksom paa, at 
af alle de naturlige Rigdomskilder, 
Danmark har Adgang til, er Vind-
kraften den stærkeste. Den er lige 
saa uudtømmelig i Dag som for 
Aartusinder siden, lige saa stort et 
Aktiv for os som Vandkraften for 
vore Nabolande, om ikke større, thi 
hvilken Overdaadighed at Vindkraft 
har vi ikke. Blot en Fyrreryvelusin-
dedel af den Blæst, der i Møllevin-
gernes Højde stryger hen over Lan-
det, vil være nok til at drive hele 
det danske Erhvervsliv. Trollhattans 
Energi er Barneleg mod denne At-
las Styrke. Hvorfor har vi ikke ud-
nyttet den ? 

Man vil erindre, at la Cour paa 
Askov eksperimenterede med Vind-
kraften. Han gav værdifulde Bidrag 
til Problemets Løsning, men læn-
gere kom lian ikke og kunde med 
Datidens Erfaringer ikke komme. 
Senere er der imidlertid foregaaet 
en Revolution i Luftstudiet, og i al 
Stilhed er Problemet blevel løst. 

Ingeniører har i flere forskellige 
Lande tumlet med det ud fra ny vi-
denskabelige Erfaringer, og ikke 
mindst danske Ingenrører har brudt 
deres Hjærner for at knække den 
haarde Nød. 

Problemet er løst, del kan i Prak-
sis udføres og fri os ud af den 
skæbnesvangre Tilstand vi befinder 
os i. 

— Det ny Møllesystem kan med 
samme Vind mængde trække 21/s  
Gange saa meget som den la Cour-
ske Mølle, og den behøver ingen 
Akkumulatorbatterier ; man kan di-
rekte pumpe Strømmen ind paa de 
elektriske Hejspændingsnæt. Man 
kan vel nok ikke anlægge et enkelt 
Kraftværk, der kan forsyne hele Lan-
det, men man kan dog beherske et 
Areal af 100 Kvdr. km, og saaledes 
ved el begrænset Antal Anlæg rundt 
tin paa Landet udnyite den hjem-

:ige Rigdom. Heller ikke kan der 
- i hvert Fald foreløbig — være 
rale . om en Afskalfelse af anden 
Drivkraft; en Reserve maa i vind-
-.lille Perioder altid være for Haan-
.len, men et overordentligt, vi tør 
1naaske sige epokegørende Resultat 
er alligevel naaet. 

Herefter er Vejen ryddet for en 
storstilet Udnyttelse af Vindkraften. 
— Del danske Erhvervslivs Lunger 
kan sande ved den sunde stærke 
Blæst, og vi kan spare store Køb 
af de sorte Kul, ja de danske Jern-
baner vil ikke længere behøve at 
Indskrænke Toggangen, men kan 
som i gamle Dage Sejlskibe drives 
af Vinden. Behøver vi al sige, at 
dette sidste_ kun er Fremtidsmulig-
heder ligesom del svenske Jernba-
nevæsens Drift ved Vandkraften ?— 
Saa hurtig sker ikke en Udvikling, 
der vil kræve store Kapitalmidler, 
men i hvert Fald er det fra nu af 
et Problem, som kan og vil blive 
test. Der er for nylig dannet et 
Studieselskab, hvis Bestyrelse be- 

ataar al en Kreds af polytekniske 
Professorer og Teknikere, alle 1. armt 
interesserede for Sagen, 

Ethvert System kan forbedres, og 
hvor Talen er om noget saa uvant, 
er der nødvendigvis Modstand og 
Vanskeligheder at overvinde. Var 

del for meget, slutter Bladet Artik-
len, om Staten udsalte store Præ-

mier til Gennemførelse af Planerne, 
og hvis det ønskedes af paagældende 
— stillede rigelige Pengemidler til 
Randighed for Studiet ? Selve Pro-
blemet er som sagt løst, og lykkes 
det hurtigt at lage Vindkraiten 
Brug, da kan det sikkert betyde 
Millioner Kroners Besparelse paa 
vor Handelsballance, for Ikke at tale 
om den Fasthed, det giver os i vor 
handelspolitiske 

.rta. .0  

Med nye Sanser fatter jeg 
at du er til — 

Jeg tror det er Solen, der gør del, 
den Sol pas de gule Gardiner. — 
Jeg tror det et Solen, der vækker 
lillive min Glæde og VL- -
fordi du slaar i det fjerne 
og ogsaa kan se den le. 

Nu skal Foraaret grønnes 
som Solen og Safterne vil, 
— for nu har jeg set et Under, — 
det største — — at d u er til. 

Endskønt du er I det fjerne, 
dit Væsen jeg nær mig fatter —, 
Jeg tror det er Solen, der gør det, 
og Foraarsbeekkenes Latter. 

Nu vaagner del Foraar, som blunder, 
Jeg griber det som el Under, 
at Jorden skal grønnes 

og løves paa ny, 
som Solen og Safterne vil. - 

Med nye Sanser fatter jeg, 
at du er til —! 

Chr. Stab Jørgensen. 

Da Elefanten vilde dræbe 
Direktør Dreyer. 

Direktør Dreyer, Zoologisk Have, 
fortæller i et Blad, hvorledes lian 
for ikke længe siden var kommen 
i en farlig Situation, da Havens 
store Elefant gjorde Forsøg pas at 
myrde ham. 

„Det var den store Hanelefant vi 
nu har — en ond Kammerat, der 
en Gang, før vi fik den, skal have 
boret sin ene Stødtand gennem 
Brystet paa en Mand. Den korn 
hertil sammen med sin Vogter, og 
han blev Irer 14 Dage. All gik godt. 
Jeg var hver Dag sammen med ham 
i Buret, og Elefanten gjorde sine 
Kunster. Deri sidste Dag, Vogteren 
var her, besluttede jeg at gag ene 
ind i Buret. Vogteren skjulte sig, 
lor at Elefanten ikke skulde vide, 
han var der. 

Til en Begyndelse gik alt godt. 
Jeg tik den til at gøre alle Kunster. 
Men da jeg et øjeblik var uopmærk-
som, greb han mig med Snabelen, 
lagde mig over Stødtænderne og 
slyngede mig saa med al Kraft gen-
nem Buret, Der Ina jeg. Det hele 
drejede sig om Sekunder 	og Ele- 
fanten var pna Vej for at trampe mig 
ihjel. Men nu kom Vogteren, og 
da Elefanten hørte hans Stemme, 
var den straks igen følelig som et 
Lam. Men siden har ingen været 
inde hos ham, og der kommer ingen 
ind til harm Hanelefanten er af en 
ondskabsfuld Race, som man ikke 
kan stole pari." 

Fra Uge til Uge 
—x— 

Bryllup. 
I Dag, Fredag, vies I Rø Kirke 

Frk. Dorthea Hansen, Datter af Gdr. 
Hansen, Hullegaard, til Forpagter 
Herman Funch, Holinegaard, Nykers 

Del er vialei,g lykkedes A.tmgf-

Biograf al l'embShi:e en Frim, der , 

ved sir Emne og sin Karakter er 

et linitreg al .1,1e p..) ko!0,1Sk  luler-

esse tor et [tyl og hedre S5511:11,  I",  

Retsplejens 0■14.1a1:e. 
Denne nye ameria. 

der har gnid Sejrsgang gennem 
hele Arm rikg under Navnet „ellens 

S3 :s1(11' er ikke en blot og bar Un- 

der 	 ; deri er en kraftig 
Appel til Menneskers Medlidenhed 
og medierne Æresbegreber. 

En Film med el lødigere indhold 
end meget af det, der i vor Tid 
passerer det hvide Lærred. 

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, al De laer 
det tilsendt. 

De averterende 
anmodes om at indlevere deres An-
noncer inden Torsdag. Smaa Aver-
tissementer kunne dog som Regel 
medtages indtil Torsdag Middag. 

Rø 
Hvedemelskort 

uddelss Torsdag den 10. ds. Kl. 3 
—5 i Re Afholdshotel. 

Sogneraadet. 

Andeæg 
er til Salg. 40 Øre Stk. 

Gæstgiver Christensen. 

En Karl 
eller Dreng kan straks tan Plads paa 

Hammereholm. 

To Vogne 
en last Vogn (2000 kg) samt en 
nyistandsat Fjedervogn (1000 kg) er 
til Salg eller Bytte. 

Smed Mogensen, 
Rutsker. 

En nylig konfirmeret 

Dreng, 
som har Lyst til at handle, kan 
straks faa Plads hos 

Handelsgartner Jensen. 
Telefon Allinge 41. 

Tombola i Ro. 
Til Fordel for Sauthalmissionen 

og Rø Kirke afholdes der den 15de 
Juni Kl. 4 paa Foreningen »Boni-
holm"s Plads ved Rø Klipper en 
Tombola med Bortlodning af mange 
smukke og værdifulde Ting. 

er Præsterne Kildebæk og 
Christiansen taler, 

Der bliver Hornmusik paa Plad-
sen. Afholdsbeværtning forefindes. 

Alle indbydes venligst. 

Komiteen, 
Gaver til Tombolaen modtages 

nied Tak af Syloreningens Medlem-
mer. 

Bestillinger modtages pH Sild 
til Nedsaltning. 

H. C, Svarth, Vang. 
Telefon Ruis 78. 

Overretssagfører 
Sojesen.Xofoed, Rønne 

?Iltortenagarte 17. 

Inkassation, Dokumentskrivning m. Dl, 
Træffes f Hasle Onsdag Forind. 

Sfitereriet 
og 971askinsnedkeriet 

anbefales. 

C. [Pift, .9C1emensker. 
Telefon n. 13. 	. 

år Ladeko 
samt 2 Stk. .; ' 1fr.s Grise og 4- 
Mdr.s Grise (3. Juni), er til Salg 
paa Gludiningegrutrd I Ro. 

Olsker Sofias Sygekasse 
afholder ekstraordinær Generalfor-
samling Mandag den 7. Juni, 
Eftm. Kl. 6. Forhandling om Æn-
dring al Vedtægtens n  6. Afskaffelse 
af Sygesedlerne. 

Endelig Behandling af det ved 
forrige Gerierallnisainfing vedtagne 
Forslag om Oprettelse af Begravel-
seskasse ved at der indbetales '25 
øre kir hver Gang et Medlem rat-
gear ved Døden. Valg al Repræ-
sentanter til Sygekasseinspektørens 
Møde. Forhandling om Revisionen 
skal være lønnet. 

Hvis Generalforsamlingen ikke er 
beslutningsdygtig afholdes ny Gene-
ralforsamling umiddelbart eller den 
første. 

Bestyrelsen. 

Et Bornholmerur 
eller Værk ønskes til Købs eller 
Bytte 'ned Regulnlorur. 

A, M. Lindberg, 
Urmager, Allinge, 

En lille Jumbe, 
helst paa Gummilitul, ønskes til 
1(ishs. 

Bloch, 
Allinge Teglværk. 

r1110111111•••••••91: 

Allinge Biogat 
Grundlovsdagen, 5. Juni Kl. 8 

og 
Søndag den 6. Juni kl. 71/,, 

forevises den store pragtfulde ame-
rikanske Sensationsfilm 

Paa Æresord. 
r. Del: Komplottet. 

Denne enestaaende Film, som er 
i 2 Akter og 2 Dele, hvoraf anden 
Del vil komme senere, har gaget 
sin Sejersgang i de skandinaviske 
Lande, og overalt bleven rosende 
omtalt for den glimrende Udførelse. 

Til disse store Forestillinger er 
Sædvanlige Billetpriser. 

• 

gfallelyst. 
Udplantningsplanter 

til Køkken- og Blomsterhave anbe-
fales i meget rigt Lfrivelg. 

Forsendes overalt. 

.Caur. 	Xofoed. 

Xavernobler 
haves paa Lager. 

Iflemerisker bedlerimelpinll 
Telt. Kl. n 13, 	L 

En flink 

Dreng eller Pige 
med gode Skolekundskaber antages 
I liere pair gode Vilkaar. 

Allinge Bogtrykkeri. 

Forlang hos Bares Handleridt 

Viggo Glistrups 
KAFFE. 

Spteilnilrq 
.11111.1.111 

	• 
2 Bydrenge 

kan fan Plads hrys 
Gartner Korned. 

..q'utomob'iler 
udlejes — seavel til Sinaature som 
over hele øen. — Moderate Priser. 

Hotel Sandvig, 
Telefons 13. 

Olsker. 
Kommuneskat for i. Halvaar 

1920 21 modtages pas Bækkegaard 
og ved Mejerierne .11umledal's og 
-Kajbjerggaarrs første Udbetalinger 

— Formue- og Indkomstskat til 
Staten for 2det Halvaar 1919-20 
maa være indbetalt inden 15. Juni 
cl. A. 

Sogneraadet. 

Vi har det gammeldags 

.9rove spanske eSalf 

Saft: Xekkensalt 
grint og rent Smersalt 
Stenmalt i Stykker til Kreaturerne. 

Nordlandets 11311[1813bn 

doger De en Pige, en Karl 
eller en Dreng, eller mang-
ler De en Svend eller Læar• 

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. 

Kaalrabi, Bangholm, 
Oster Sundurin, Fynsk Borttolder 

anbefales Ira 

0f1 3roburtfortetitinfl. 

TAPETER, TAPETER, L
1111~411•11,111~~ 4111111111~11•114, 

Nye Tapeter i stort Udvalg til billigste Priser. Prøver sendes 
gerne. — Billeder indrammes. — Rammelister sælges. 

Rullegardiner og Gardinstænger 
leveres efter Maal. Indrammede Billeder passende til Gaver 
altid pan Lager. God Gulvfernis .urbelales, 

Telefon 66. 	 Charles Svendsen, Hasle. 

9111111141111•11.411•4114 



Ordet er frit ! 

Vi gør vore mange Læsere i By og 
paa Land opmærksom paa, at enhver kan Isa optaget Artikler og Indlæg om Emner 
af almen Interesse i .Nord-Bornholms 
Ugeblad". 

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

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

Erindringsliste. 

Toldkamret 8-12 Form., 2-5 Efterm 
Kæmnerkontoret 10-11 og 2-4. 
Borgmesterkontoret 2-4 Eftm. 
Laane- d Diskontohanken 2-4 Eftm. 
Sparekassen 10 7 12 og 2-4. 
Branddirektøren' do. 
Stempelfilial i Sparekassen. 10-12, 2-4 
Dampsklbsexpeditionen, aaben ved Ski-

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

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

Søndag 9-1.1, 
Telegrafstationen 8 Morgen til 9 Aften, 

Søndag 9-10. 
Statsanstalten for Livstorsik ring ved Chr, 

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

Fredag 7-8, 
Jernbanest. er  aaben for Gods 8-12, 2-7 
Hjælpekasser. Fored.. Bagerm. P. Holm 

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

Rønne-Allinge Jernbanes 

Køreplan.. 

Søgnedage. 
Røn TI e—San dvlg 

Fra Rønne 	 745 	600 
- Nyker 	 808 623 

Klemensker 828 643 
Re 	 848 793 
Tein 	 906 	721 
Allinge 	 919 	734 
Snlidvig 	 925 	77.1 

Snild VIK—itørIllle 

Fra Santivtg 	1 125 	810 
- Alljnge 	1136 821  
- Tein 	 1149 834 

- Rø 	 .1207 852 
Klemensker 	1230 	915 
Nyker 	 1245 	93ii 

- Rønne 	 111) 950 

Bøn- og Helligdage. 
Rønne—Sandvig 

Fra Rønne 	845 1235 
- Nyker 	903 1253 
-. Klemensker 919 	109 

- Re 	 935 125 
- Tein 	949 139 
• Allinge 	1059 149 
- Sandvig 1005 155 

Sandvig;—henne 

750  
8-co} 
822 
839 
854 
904 

Fra Sandvig 
- Allinge 

Tein 
Rø 
Klemensker 
Nyker 
Rønne 

1035 6- 935 
104J 608 973 
1052 6T-7 ggi' 
1107 fin 1007 
1125 650  105 
1136 751-  1070 
1155 720 1035 

NoSalt 
og 

0010 ingssall 
Faas billigst fra Allinge Koloniol- og Produkllorrdiliq 

i hele, halve og kvart Tønder - og Prisen er rigtig. 
Finsk jordbrændt Tjære. 
Engelsk Karbolinium. 
Rød Tagfarve i Dunke. 
Linolie-Fernis til Maling. 
Alle Sorter Farver til Malning og Kalkning. 

Nordlandets Handelshus. 

Vil D e avertere 
billigt og i et Blad, som læses i alle 
Hjem paa Nordlandet, da ringer De 
op til Nordbornholms Ugeblads Kon-
tor, Telefon Allinge 74. 

usk inden 10de Juni 
at bestille 

18 gl. 3lliierfosW og 20 gl, blisal, 
samt. opgive os Deres Forbrug til Eflerarnet af 

gode engelske Kul til Tærskriingen. 
Vi vil gøre os Umage med al ekspedere bedst og billigst mulig.. 

Nordlandets Handelshus. 

En ny Sending 

Gardintøl 
er hjemkommen. Kvaliteten er udmærket og Priserne meget 
billige. Se vore Vinduer. 

91orbliutbet.: k)otsbelbit5. 

ftrima engelsk fflordvoxdug 
føres atter. 
Kvaliteter. 

 

Vi har alle Bredder — og fører kun de bedste 

Nordlandets Handelshus. 

  

Vi har de allerbedste brier hold( 

Hos os kan købes 

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

som passer til enhver Anvendelse. Priserne er meget rimelige i 

Nordlandets Handelshus. 

Færdigsyede 

Herreklæder 
i moderne Stoffer og Faconer. 

Fine melerede Habitter 
115 Kr. 

Moderne Cover-Coat Habitter 
135 Kr. 

Ægteblaa Serges Habitter 
175 Kr. 

hordliodels lialldoishus. 

De boble Sorter Ndækuiogsotaferialor, 
Ægte amerikansk Asfalt-Læderpap 

ixtæhemasse og Som hertil gratis. - Pris I K Kvdr.-Alen, 
Icopal-Tagpap. 

Herkules-Tagpap Nr. 00. 
Krone-Imperial Tagpap Nr. 00. 

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

9lorbInitbet  kpaltbelqiiL 
~•~r~ea~~g 

Ny Sending prima Soyaskraa 
sælges a 52 Kr. pr. 100 kg, 

Foderblanding og Foderkager 
er nedsat i Prisen. 

Der ventes NIMS om faa Dage, 
Ren Bygskraa, Majsskraa, Knækmajs 

sælges billigst 

91orblastbet6 kxutbelou4. 

Soyaskraa pr. kg 52 Bomuldsirøkager 
Coldings Foderblanding 
Majs, Blandsæd, Havre 

Billigste Dagspriser 

r)Ill'inge &blid-  8 t'robillifforreliiii4 

Glutenfoder 
pr. hg. 46 faas hos 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

Vi har store Oplag af udmærkede 

gode 21dsfiuds6rtedder 
i alle Længder. Meget rimelige Priser og stor Rabat 
pr. kontant. 

Nordlandets Handelshus. ,;,. ....,........,...=00=0. „„,. 
:;•.: 

	

loroliolms 	Maroarioelabilks 
VEGETABIL 

MARGARINE 
er anerkendt som den bedste. 

Faas hos alle Handlende. 

	

 	.-.J-v 

.% 	  

; 
14I. 

131  
: 	: „. 

+SÅS 
..\...)-. 

W9:›  

e&U   
ozecom000cc=ocx:om 

,Maveredskaber 
torrtc lIbbalg og billigfte 43rifer fjol 

91tIingt RoInuini,  og 43vøuftførretiting. 

Kotøjr 
Legner, Esser, Oer, Grimer, Orimoskaller og Tøjrepæle er til Salg. 

Min« S1010111'1( $roDurtfurretuing 
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Stort Udvalg 
r.af hvide og bløde 

til Damer og Børe. 

korsetter i stort Udvalg 

.40.0 

jilTriKøtage.: 
45.42? 

Fineste dansk Fabrikat 

i Yakg Pakker. 

Tapet:og Malervarer 
Gulvfernis 
Malerfernis 
Kalkfarver 

anbefales fra 

Allinge Kolonial & Produktforretning 

tr Bornholms Spare- & kankisses ,....-q!,-- -- 	 Sb I 	Afdeling i Allinge 6-'9---- 
Kontortid: 10-12 og 2-4. 

IS Modtager Indskud paa alm. Sparekassevilkaar til en Rente 
al 4 pCt. p. a„ paa Folio til 2 pCt. p. a. 	

(4 

Prima 

Tagtjære og Tjærekoste 
anbefales til billigste Priser fra 

Allinge kolonial- og Produktforretning. 

2ielassekder med Nuedefilid 
af Sukkerfabrikkernes prima Produktion er nu paa Lager. 

Fortrinligt Tilskud til Heste, Køer, Svin og Høns. 
33 Kr. pr. 100 kg. 

Nordlandets Handelshus. 

Xolonial= 
ø 9roduktforretning 

anbefaler 

alle SOCIE Kolonialvarer ;,. 
ti(  biffige sl3rifer. 

Holorticti 
&Probuftforrettlinci 
~.~-25-  

Vi har friskbrændt Portland Cement, 
Vægpap i smaa og store Ruller, 

Gibsrorvæv. Bedste Tagpap i Ruller, 
og ~Igor til laveste Davaprio. 

Nordlandets Handelshus. 
iew•larria~11111111.1~~~11.101~~1~~~Susid 

Magasin du Nords 
Udsalg i Allinge 

anbefaler: 

hioletøier, 
Flotte mønstrede Voile fra 1,10 pr. ni. 
Extra prima Voile med syet Mønster 4,75 
Extra prima Poplin i flere Farver 

4,50-6,00. 
Extra prima Alpacca, meget bred, 

8-9.00 pr. in. 

Damekonfection. 

Spadserefraltlier, Dragter. 
Ulstre og RegnfraKher. 

9Moderne»ame6luser 
Nederdele og Skorter 

i største Udvalg. 

Alusesloffer i stort 21dvalg. 

Særdige Xjoler 

til .amer og Sem. 
— Stort Udvalg. — 

Dame- og:Berneiirkned jifiekstrafine Kvaliteter,; gamle Priser. 

Damestrømper i'jUld, Flor og Silke. Stort Farvesortiment.; 

TriKotage,!til Damer, Herrer og Bern. Største Udvalg, bill. Priser. 

DaeRKetøl, Dugedrejl. 

HaandKlaededrell,M 

VisKestyliKedrejI i stort Udvalg,' 

Manchetsitjorter i alle Sterrel-

ser, saavel hvide som kulørte. 
Bindeslips og Sløjfer f rig-

holdigt Udvalg. 
Bløde og stive Flipper, 

hvide og kulede, i alle gangbare Faconer. 

Bløde og stive Hatte. 
HandsKer,StoltRe,Paraplyer,  

LommeterKleeder 

SoKKer og Seler. 
All i stort Udvalg til billigste Priser. 

fflør Zere ?itbrob af Innunfarturbarer, 
()bor uger 1)4 Ithhalg er K.*. 

91or»orstipinw ftørfte ffilatitifafturtnger er i 

magasin du Nords Udsalg i Allinge. 
J. P. SOMMER. 
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