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Saidads Siraodpuilloo.

Daglig Koncert fra 2den Juli.
„Nord-Bornholms Ugeblad .'
tater, I a Antal af mindst 1600 Eximpl.
ok forsendes gennem Posivasaut d Allinge.
Sandvig, Olsker, Raisker, Re og Klemensker.
„Nord-Bornholms Ugeblad"
har den største Udbredelse t Nordre Herred
blive, last 1 ethvert "tan op .'Aner ak deror bedst til Avertering.

,Nord-Bornholms Ugeblad"
oplager gerne Bekendtgørelser af enhver Ari
saasom Køb, Salg, Foreningsmeddelelser,
Efter- eller Aflysninger, Auktioner etc.

„Nord-Bornholms Ugeblad"
sagaar hver Fredag, kno bestilles paa alle
Postkontorer sand paa Bladels Kontor og
kysk, t Kr. hnIrnarlig.

Solvarme.
Brune Grene bli'r Perlemor
i den faldende Lvslraskade. - Glinsende hvidt uroligt snor
sig over Stængler og Blade. -

trial Aid" 1902 stillede i skarp Modsætning til Statens paa Magt støttede
Regulering af alle Forhold. Men
der var Anarkister, hvis hele Liv gik
hen i Kamp med al Myndighed i
Verden, i. hvilken Form den saa
fremtraadle. Bakunin var en Type
pari denne Art Anarkister. Han bekæmpede først det gamle Statssamfund, hvis Fordærvelighed hans Erfaringer i Rusland havde aabeet hans
Øjne for, men senere bekrempede
han Ikke mindre energisk den organiserede Socialisme og Karl Marx.
I endnu højere Grad end Marxismen
inantle han, hvad Fremtiden engem,
lade sig nøje ned ubestemte Hentydninger lit, hvad der skulde komme
efter det Kaos, han ønskede at fremkalde.

miske Indsigt, som er delt eneste
sikre Fører for Arbejderforeningerne,
nien Pelloutier haaber, at der gennem Arbejderbørserne vil opsamles
Erfaring og tilvejebringes en intellektuel Sans, der til sin Tid kan
sætte Arbejdets retfærdige Suverænitet istand til al afløse Kapitalen i
Ledelsen al de menneskelige Interesser. Filosofen Sonel, der en Tid
sluttede sig til Syndikalisterne, udtrykte delle saaledes (i en vis Tilslutning til Bergson), at der vilde
udvikle sig en Intuition angaaende
sociale Form:Lal og Midler, og at
der ved den instinktivt kunde løses
Garder, som den fra al umiddelbar
Trang og Følelse isolerede moderne
Forstand forgæves søgte at gætte.
I de Motiver, den henviser til, og
i de Idealer, den opsliller, er Syndikalismen af positiv Karakter. Kritiker, af det bestaaende Samfund
inaner den fra Socialismen. Men den
er uenig med denne derved, at Begreber som Slat og Nation aldeles
forkastes. Der anerkendes ingen
historisk Udvikling, thi der er ingen
Forskel mellem den nyere Tids Lønarbejder og tidligere Tiders Livegne
og Slaver. Demokratiet forkastes,
fordi det blander forskellige Klasser
sammen i Kamp for fælles politiske
Forrnaal. Der skal overhovedet ingen politiske Partier være mere, end
ikke noget socialistisk Parti (som jo
ruminer Millionærer i sin Midte).
Syndilcalisterne vil overhovedet ikke
deltage i Politik, da al Politik maa
gaa ind paa en foreløbig Anerkendelse af det bestaaende Samfund.

I Frankrig optraadte henimod Slutningen af Aarhundredet den saakaldte Syndikalisme, en social Filosofi, der mere end nogen anden
Strømme af Sol over Græs og 3traa, social Teori har udviklet sig indenog dybt i de sorteste Vande for selve Arbejdernes Kreds, selv
- De drømmehede Insekter smaa
om Filosofer al Fag for en Tid slutvaagner paa solvarme Rande. tede sig til. Syndikat er det franPudser de biltesmaa Vingers Spind ske Navn for Fagforening, Forskellige Syndikater i samme By slutter
rene paa Blomsternes Karme, - sejler forvirret, — bedøvet ind
sig sammen til en Arbejderbørs —
i den straalende, hidsende Varme.
bourse de Iravail —; Syndikalister af
samme Fag i et Distrikt til en FeBrune Grene faer Perleglans
deration regionale; de forskellige refra den faldende Lyskaskade. —
gionale Foreninger har igen dannet
Bittesmaa Vinger svirrer i Dans
Spørger man nu om Midler og
mellem Straa og solhede Blade. - en Confederation generale du traVeje til al gøre delte frie, ideale
vail (1902). Indenfor disse ForeninEinar Bang.
Samfund muligt, frembyder den synger har Syndikalismens Teori uddikalistiske Teori to Ejendommeligviklet sig. Den vigtigste Repræsenheder,
tant for den er.Arbejderen Ferdinand
I Modsætning til Demokratiet indPelloulier, som har udviklet den
skæper Syndikalisterne, al det ikke
flere Skrifter. (1 en Afhandling „Le
Af Prafessor Harald Høffding. Syndicalisme revolutionaire" har kan gaa an at vente, indtil en fuldt
bevidst Mejoritet slutter sig til de
Af Kapitlet Samfundsliv I det nylig Challaye i ,Revue de Metaphysique nye Ideer. Pelloutier, som er bleudkomne Værk: „Del 19de Aarh." et de Morale" 1907, givet en inter- ven kaldt Syndikalismens Fader,
essant Fremstilling at Syndikalismens indrømmer, som vi har set, at de
Teori. Foruden den revolutionære 'fleste Arbejdere endnu ikke har den
Teoriernes Kamp.
Syndikalisme er der ogsaa en Syn- økonomiske Indsigt, som hører til
(Fortsat)
Socialistiske Ideer kom dog ikke dikalisme reformisle og en Syndika- for al kunne tage Stade efter betil al være eneraadende indenfor lisme jaune, der i denne Sammen- grundet Overbevisning. Derfor mart
en lille Kreds af intellektuelt udvikArbejderklassen. Allerede tidligere hæng har mindre Interesse.
Aarhundredel havde der rejst sig
Hvad der binder Syndikalisterne lede Syndikalister tage Ledelsen, en
en individualistisk Reaktion mod sammen, er den fælles Faginteresse. Elite, som handler paa Mængdens
Socialismen i den saakaldte Anar- Der tilstræbes Oprettelse af frie Vegne og !il dens Bedste. Hvad
kisme. Ordet Anarkisme var brugt Værksteder, hvor personlig Pligtfø- der tilsigtes, vil jo være til Bedste
al Proudhon i dets oprindelige, ne- lelse og Arbejderglæde træder Iste- for alle Arbejdere, ogsaa for de ,gule`
gative Betydning: ,Fraværelse af det for Mestrenes Autoritet og ska- Syndikalister, der anser fredelig Samalt Herredømme". Der kan godt ber en gensidig Sympati mellem de virken [ned Arbejdsgiverne for umuvære Forbindelse mellem Mennesker enkelte, der gør al Tvang overflødig. lig. El saadant nyt Aristokrati er
uden Tvang og uden Herskermagt. Ikke en mekanisk . Nødvendighed, nødvendigt, fordi der maa handles
Hvad der fører Anarkisten til Fæl- som Marx troede, men selve del hurtig; det rette Øjeblik for Demonlesskab med andre Mennesker, er frie Arbejde frembringer det nye strationer og Strejker maa gribes.
dels Trangen til at hjælpes af dem, Samfund, indenfor hvilket den rette Derfor er Syndikalismen ogsaa en
dels Trangen til at lijaelpe dem. Fordeling af Udbyttet kan linde Sted, Fjende al Voldgift, som fører til at
Hos Mænd som Proudhon og Kro- som Staten aldrig kunde bringe det trække Tiden ud ved Forhandlinger
potkin stod denne Side al Anarkis- til. Et Samlund al frie Mennesker og Formaliteter, og som til Afslutmen i første Række. De lagde sær- kan, ifølge Pelloutier, kun være leve. ning kræver Afstemning al hele
lig Vægt pas Livet i de snevrere dygtigt gennem en Opdragelse, der Mængden. Førerne skal naturligvis
Samfund, hvor allerede Nabolorhol- baade foregaar paa det moralske, have Mængden med sig ; men den
det udvikler en Fællesskabsfølelse del administrative og det tekniske kan vindes ved rask Optræden i en
og den „gensidige Hjælp', som Kro- Ornraade. Vel besidder de fleste Forsamling, hvor der stemmes ved
potkin i sit intere3sante Skrin „Mu. Arbejdere endnu ikke den økono- Haandsoprækning og i DegejalrIng,

Det sociale Spargsmaal,

medens hemmelig Enkellafsterrining
opløser Solidariteten og let, lader
den enkelte i sin Ensomhed Klemme
hvad han skylder hele Starnhsre

den engelske Arbejderfører Arthur
Henderson udtalt, hvorledes Krigen
har vænnet Folkene til Voldstanker
og lagt det nær for de store Masser
1 Modsætning til parlaenentarisk at anvende Magt for ;id Genveje at
naa deres Mnal, og hvorledes det
Forhandling om nye Love og til
især vil være Mænd af usikkert Temkedelig Forhandling med Arbejdsperament og utaalmodigt Sind, der
giverne stilles direkte Handlen (Akvil
forsøge at gaa sautere-1e Veje. tion directe) under forskelliree ForKim Historien vil engang kunne
mer, saasom Gadedemonstrationer,
Arbejdsstandsning, Ødelæggelse al oplyse, hvilken Rolle Ideer, der allerede fremkom i de sidste Tinar af
Maskiner (sabotage), Boyk.otting af
Værksteder og Udsalg, cre endelig det 19. Andiundrede, har spillet i
som det sidste store Meleret : Gene- de Begivenheder, der — da denne
Fremstilling afsluttes — endnu ikke
ralstrejken. En almindelig Nedlæggelse af alt Arbejde in an være til. har fuldendt deres Løb. Da vil det
rnaaske ogsaa blive klart, hvorledes
strrekkeligt til -at sætte alt igennem,
Ideer,
dem havde deres Hjemsted i
som man ønsker. Ved denne økonomiske, ikke politiske Revolution Frankrig. pludselig kende dukke op
vil den gamle Samfundsorden med i den slaviske, magyariske og ger.
manske Verden. et Slag forsvinde og den nye RetDet Ih, Aarliiindredes Tanker om
færdighed træde i dens Sted ined
det sociale Spørgsmaal har gennemLykke og Frihed for alle.
løbet CO Række af Faser, fra den
Filosoleu Sore', der en Tid slut- historiske Skoles og den liegeleke
tede sig til Syndika !ismen, betrag- Statslæres Konservatisme gennem
tede Generaistrejkri som en Myte, Liberalismens Tro pas Staten som
der havde sin Betydning ved at give økonomisk Leder til Syndikalismens
Fantasieu,et .stort. 13illede..at en Ka-- frie, ni et Arbejderaristokrati fedede
lastrole, der aabner den herlige Vir- Værksteder. Dog passer Ordet „genkeliggørelse al de store Idealer. - nemløbe' ikke. Thi der er ingen
Men saaledes optaltes den næppe Tvivl om, at alle disse forskellige
af Arbejderne selv ; den øver sin Synsmaader endnu stadig næres og
lokkende og dragende Magt og kan
hævdes, selv om det er i Stilhed,
lel komme til at skyde al anden De har i hvert Tilfælde alle sat deStræben og Virken tilside, ligesom, res Præg paa Udviklingens Gang.
for at bruge en af Challaye antydet
Del maa overlades dem, der har
Sammenligning, de første Kristnes profetisk Evne, at tale om, hvorledes
Tro paa Kristi nære Komme viste det sociale Problem vil stille sig,
sig stærkere end Interessen for Fa- naar der igen bliver Tid og Ro til
milieliv, Kultur- og Statsliv.
saglig Forhandling og til det ærlige
Vi har blot med Syndikalismen
Arbejde i de enkelte Kredse al Samsom Teori at gøre, og det er let at fundet, der stedse maa danne det
se de indre Modsigelser, den lider solide Grundlag for videre Udvikaf. Der kan i den ligge Mulighe- ling, i hvilken Retning denne saa
den al et Tyrani i antik Forstand, gear.
hvor en enkelt intelligent Leder
raader under uvilkaarlig Tilslutning
af den store Masse. Og hvorledes
Anvendelsen af Magt da kan udelukkes, er ikke godt at se. — Den
gamle Stat vil i eti eller anden Form,
kun ikke den demokratiske, stikke
Jeg er den kaade Gøgler
Hovedet frem igen. Det er i hvert
ved Livets vilde Fester,
Tilfælde et stort opdragende Arbejde der danser en Fandango
og drikker Glædens Skaal,
der forudsættes Ira de Ledendes
Side overfor Massen, et Arbejde, Men stundom er jeg en
al de højtidelige Præster,
der stiller store Krav til den Taalder messer sære Salmer
modighed, den Evne til al vente,
ved Glædens Offerbaal.
som Syndikalisterne udtrykkelig fra- Min Glæde er til Tider
en spinkel Skal om Sorgen
skriver sig. Og ikke inindre Modstrid end mellem de fri Ledere og — for Lig af kære Tanker
en festlig Sarkofag I
den passive Mængde er der mellem
Og græder jeg, saa bærer jeg
Syndikalismens etiske Ideal af Aren Glæde dybt forborgen,
bejdsglæde og Fællesfølelse paa den den skælver i mit Hjertes
ubeivingelige Slag.
elle Side, de skarpe og nedbrydende
Midler, der liisidst appelleres til,
Jeg elsker Lysets Spil
paa den anden Side. Vil man kunne
i eu tung og bitter Timme.
vende tilbage til del stille ensfor- Aa intet er saa festligt
mige Arbejde efter Sabotage og Gesom dette Regnbueskær.
neralstrejke e Vil det nye Samfund Og Livets Rus al Jubel
kan betage mig seere,
spontant sten der, naar Ødelæggelog Festens hvide Pragt
sesarbejdet er afsluttet ? har jeg inderlig kær.
Disse Spørgsmaal maalle naturlig Og alle, der kan ruses
og synge og sanse,
fremstille sig rent teoretisk. Det
ligger udenfor vor Opgave at tale de kan forsten min Sang,
imam jeg græder eller ler.
Orli, hvorledes Syndikalismens Ide
.5
Men hvad der ligger skjult
har virket i det Kaos, Verdenskribag mine Sorger og Danse,
gens Aislutnieg fremkaldte i store paa Bunden af mit Hjerte,
er der ingen, der sir.
r,
Dele ni Europa. I kloge Ord har 4

Indgang.

horer ikke Kilden,
der risler under Løvet
og synger skjulte Sange deri ved ej selv om hvad,
De ser mig, naar jeg græder —
og tror jeg er bedrøvet ;
de ser mig, naar jeg jubler og tror jeg er glad.
De hører Sangens Toner,
men vee ej, hvad den rummer ;
de hører aldrig Kilden,
sont synger skjult og tyst og fatter ej bag Glæden
den usigelige Kummer,
og ej bag Sorgens Dække
den utæmmelige Lyst.
Men al de intet fatter,
det ser jeg uden Smerte,
for vil de ikke dele,
hvad jeg saa dybt har drømt,
saa sidder jeg i Skumringen
og skaaler med mit Hjerte
ai Drømmens gyldne Bæger,
som aldrig bliver tømt.
Saa vaagner mine Sange,
der dybt i Sindet blunder
— den vuggende Musik
ved vor ensomme Fest
Og Hjertet, det kan fatte
det ufattelige Under —,
— for vi to, lille Hjerte,
forstair hinanden bedst,
Chr. Stub forgrnstu.

Maar Strandbadene
begynder.
--°—
Hvert Aar ved denne Tid, naar
Varmen er kommen i Luften, og Folk
for Alvor begynder paa Strandbadene, maa det kaldes lor.betimeligt at
.komme med lidt Raad og Vink for
Badning det er kun altfor sørgeligt,
at der hvert Aar skal gaa Menneskeliv til Grunde ved Badeulykker,
der saa at sige næsten altid kunde
være undgaaet, hvis man blot havde vist den fornødne Forsigtighed.
Saa snart Solen har givet Luften
en Temperatur, der virker saaledes
paa os, at vi drages mod det friske
Vand, da kan vi begynde Strandbadene, hvad enten Vandet holder
10 eller '15 Gr., blot Luften de t:37ste Gange er varm, ca. 15 Gr. R.,
og del er Solskin ; er man saa først
begyndt, da skal man fortsætte daglig, uanset hvorledes Vejret er.
Man bør ikke opholde sig længere i Vandel end 5-7 Minuter ; Svømmere der stadig holder Legemet i
Bevægelse i Vandet, kan være betydeligt længere deri end de Mennesker, der kun bader.
Efter hvert Bad Aftørring og Frotteringsøvelser.
Gaa først i Vandet I a 11/a Time
efter et Maaltid, og bad ikke alene
paa ensomme Steder.
Puds Næse og rens Halsen før
Badningen, det letter Aandedrretlet.
Svøm ikke for langt ud 1 uden at
gavne nogen eller noget, sætter man
i Virkeligheden Livet pas Spil, er
det tilmed Fralandsvind, kan det
være vanskeligt at komme ind igen.
Tag Bomuld i Ørene, hvis der er
tel mindste i Vejen med Øregang
iler Trommehinde.
Vær ikke ængstelig for at springe
i Vandet, selv om du er varm og
svedig; blot Aandedrættet er i Orden, saa er det godt.
Vær forsigtig ved Svømning, hvor
'der er Sten, og vær forsigtig, hvor
der i Vandet er Tangplanter ; kommer man ind i saadanne, bør man
helst undgaa at bruge Benene, da
de let helt indfiltres, men derimod
holde dem rolige og strakte og arbejde sig op ved Rygsvømning med
Hænderne alene.
Tag et Reb om Livet, hvis du
bader i en Mergelgrav eller paa
Steder, hvor du ikke kender Bundforholdene, og lad en anden holde
i Tampen.
Tab ikke Hovedet, hvis et Uheld
skulde indtræffe, og skrig ikke tør
nød vendigl: thi husk, naar man
skriger, puster man Luften ud af
Lungerne, Legemet mister en stor
Part af sin opadhærende Kraft, og

Lemmerne maa arbejde stærkere for
al holde Hovedet oven Vande.
Hvis den, der ikke kan svømme,
ved et Uheld falder i Vandet, blot
vil huske paa at trække Vejret stærkt
eller, hvis han ikke laer Tid dertil,
bare holde Vejret i Vandet og ligge
stille med Nakken bøjet stærkt bagover, saa skal han nok komme op
til Overfladen igen, og saa mart han
ligge ganske rolig med Armene udstrakt ill Siderne og sande frit, til
Hjælpen kontorer ; [(prang ikke at
løfte Armene op over Vandet, thi
da arbejder man sig dødtræt i Løbet af nogle Minutter. Skrig heller
.Ikke ustandseligt, thi da vil Legemet synke yderligere, og Lungerne
fyldes med Vand, — og saa gear
man til Bunds.

Fra. Uge til Uge
— xPortoforhøjelsen.
•
Fra Iste Juli træder den ny Portolortmjelse i Kraft. Et udenbys Brev
koster da 20 Øre, — Taksten for et
indenbys Brevkort forhøjes fra 7 !il
10 Øre, for udenbys Brevkort fra
10-15 Øre; den indenbys Porto
for Tryksager forhøjes til 7 Øre den udenbys til 10 Øre for 250 g.
Der udsendes fra Iste Juli nye 8
Øres, 80 Øres og 90 Øres Frimærker, der alle bærer Kongens Billede
De 8 Øres er helt gran, 70-Øres
Mærket bærer Kongebilledet i grøn
Farve, udenom er der brun Ramme.
20-Øres Mærkerne har Kongebilledet i rødt med brun Ramme.

En ung Pige
til Stuepigegerning kan straks faa
Plads paa

Hotel Hammershus.

Vor bekendte ægte blaa

Nye Grøntsager,

Drene-Clieviot

Blomhaal, Gulerod der.
Kartefier,SalatagurRer

er atter hiernkommen

Jaas hos
Telefon Allinge 11.

Fyldepen
ett. Hotel „Hammershus', anmodes
snarest om at aflevere den til undertegnede. Finderen bedes erindre
at der var tre Øjenvidner til Fundet.

1 stort Stykke hvid Vaskefloil
er hjemkommet
1
sælges for en meget rimelig Pris
og

Nordlandets Handelshus.

G. Bjerregaard.
Tein Skole,

En glat Guldring
inrkl. M. J. er kabl. Finderen bedes aflevere den til

og sælges for 1,-) K r. pr, meter

Nordlandets Handelshus.

Handelsgartner Jensen.
Den, der den 1-1, ds. fandt min

24
,

Jernbanefløjl
til Herre- og Drengetøj føres igen og sælges saa længe
haves for 9 kr. SO Øre m.

Lager

91orInstlict5 ,nittet lju~.

Fru Jørgensen,
Norregade, Allinge .

To paalidelige Mænd
Vi har

antages som Fyrhader og Ilægger ved
del selvkørende Tærskeværk „Fremtiden* i Rutsker. — Henvendelse i
Løbet af 14 Dage til
Dam, Spannergaarti,
Telefon Rutsker 57.

Et Læs Taghalm

et [negl

stort Udvalg i

BadeBadehætter,
Badekaaber.

Badedragter,
Badesko,

ønskes til Købs.

Nordlandets Handelshus.

Stammerahalde.
Tlf. Allinge 121.
En enspænder

Vort Blad
forhøjer ikke Abonnementsprisen,
skønt Papir og Porto er flere Gange
fordoblet. Nordbornholms Ugeblad
er for Tiden Danmarks bilgste
li
Blad, og dets Læsestof staar vistnok
— uden at rose . os.. _selv_ . fuldt
paa Højde med andre Blade af lignende Art. Vore Læsere spørger
ofte, hvorledes del er muligt at vort
Blad, trods de slette Konjunkturer,
kan leveres dein til den billige Pris
— I Kr. halvaarlig
Dette er ogsaa kun muligt ved den Støtte de
averterende yder Bladet, i rigtig Erkendelse af, at der spares mange
Penge ved kun at avertere i et Blad,
der virkelig læses i alle Hjem. —
Naar vi nu gaar ind i del andet
Halvaar 1920 er det derfor i Haab
om, at vore Bestræbelser for at holde
Annonceprisen nede paa rimelige
Grænser maa resultere i al stadig
flere vil benytte sig af vore Annoncespalter, thi kun derigennem har vi
Haab om at skaffe Bladet endnu
større Udbredelse.

Læsfjedervogn
V. Sørensen, Borre.

—

•IIII•111•1116

Mejeriel INhjerpgurd,
Dyrsituedagen
1. Juli er Butiken lukket fra 101.,,
Formd.

IP.

Stor Rejseroman i 4 Akter.
Sædvanlige Billetpriser,
•

•

fra

ffininge gotottint= og $roUftforretning.
Prima

Tagtjære og Tjærekoste
anbefales til billigste Priser fra

Iffi•

Allinge Kolonial- og Produktforretning.

C. Holm,
- Allinge

-

ccomaxine
/..\.

anbefaler

Barnevogne,
Klapvogne,
Legevogne.
Vugger, Barnestole og Gynger.
6 Stk. sorte og mørkeblaa Barnevogne fra forrige Aar udsælges til
100 Kr. Slk

Ejendom i fillinge.

Den sorte Chauffør

anbefales

er til Salg paa Lundegaard
i Allinge.

• 011=111111~1111=

Søndag den 27. Juni Kl. 8

Strygespaan og Høstleer

Kartofler

••••••••

MIN° Nit

,Mestriver, :eberrtme,

med Charabanc-Sæder og en fast
Vogn til en Hest er billig til Salg.

Den Postmester Alhede.;
Dødsbo tilhørende særdeles smukt
beliggendeFijondørn I Løsebtelt
ud mod Bysten, af Areal godt
111,0410 Kvdr.-Alen, er til Salg
ved snarest Henvendelse til

Sagfører Fr. Pihl.

11•1111114•411111111111•1111,4»
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Boril iolms Mullarilloldriks
VEGETABIL
MARGARINE
er anerkendt som den bedste.

.

Faas hos alle Handlende.
cceonceocomococcozo XXXI]

"

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

Gibsrorviev. Bedste Tagpap i Ruller,
og smiger til laveste Dagspris.

Nordlandets Handelshus.

Et Par 2 eller 3 Maaneders

Grise
ønskes til Kebs.

Bager Holm.

og

Allinge.

***4§~

mo6iler

AflitO

udlejes — saavel til 'Sinaature som
over hele Øen. — Moderate Priser,

Hotel Sandvig,
Telefon 13.

*4§.

Dadllillossalt
farts

billigst fra

Dingo Kolooiol- og Prodoktformloiog
«ffie~ffiew

Bestil Deres Tryksager i Allinge Bogtrykkeri
Regninger, Meddelelser, Fragtbreve, Brevpapir, Konvolutter.

Mission:huet „OETE811A".

Møde hver Ft edac K1.8 .
Pastor Orentrs.

11G
,;

Cot-Tørk 1,

Aavetnebler
haves paa Lager.

(514144111114 Alle Slags

'Værktøj

1, Pihl.

Telf. Kl. n 13,

141.1LU

Dreng eller Pige
Fineste

med gode Skolekundskaber antages
i Lære paa gode Vilkaar.

Allinge Bogtrykkeri.

til billigste Priser.

%Hinge Stolouial & $robitttforretning

Bestillinghr modtages paa Sild
til Nedsaltning.

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

Overretssagfører

avertere

i

Træffes I

Hasle

af Sukkerfabrikker nes prima Produktio n er nu paa Lager.
Fortrinligt Tilskud til Heste, '<øer, Svin og Høns.
33 Kr. pr. 100 kg.

NordlanidetR Handelshus.

Onsdag Forrod.

Hotel „Allinge".

TAPETER. TAPETER,

Koncert

Nye Tapeter i stort Udvalg til billigsle Priser. Prøver sendes
gerne. — Billeder indmrrltne`,. — Rammelister sælges,

hver Aften samt Søndag
Efterm. af Frkn. Lassen og Sørensen.
Ærb,

Soyaskraa, Glutenfoder

1,13Ng Pakker,

2idassekder m ed Xuedeklid

Rønne
St. Rfortanegade 17.
Inkassation, Dokumentskrivning ni. ro,

Hjem paa Nordlandet, da ringer De
op til Nordbornholms Ugeblads Kontor, Telefon Allinge 74,

dansk Fabi.ikat

1/4

Rojesen 3fofoed,

billigt og i et Blad, som laeses i alle

Rullegardiner og Gardinstænger

leveres efter Mani. indram mede Billeder passende til Gaver
altid pan Lager. God Gul viemis anbefales.

Charles Svendsen, Hasle.

Telefon 66,

Mathias Jacobsen,

Coldi z gS Foderblanding.
Majs, Havre, Hvedeklid, Rugklid.

«••••

Ordet er frit !

Billigste Dagspriser hos

%Hinge golonint $rehrtforretuing

CLO ET TAS

ALBA
Spise -Checelader

Vi ger vore mange Læsere i By og
paa Land opmærksom mut, at enhver kan
taa optaget Artikler og Indlæg om Emner
at almen Interesse i „Nord-Bornholms
Ugeblad".
Betingeleen 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 saadanne Ting og Fdr11.31a," som egner sig
til Behandling i Bladets Spalter.
Dette gælder baade Byen og Lander,
og det er en Selvfølge, at Redaktionen
altid vil iagttage den strængeste Diskretion med Hensyn til sine Kilder,

Tapet og Malervarer
anbefales fra

Gulvfernis
Malerfernis
Kalkfarver
_

_,

Allinge Kolonial & Produktforretning
Forlang hos Deres Handlende

le hilste Soder Nblfitiogsmalerder.
Asfalt-Læderpap

Rønne-Allinge Jernbanes

Viggo Glistrups

Køreplan.

KAFFE.

Søgnedage.

Specialitet:
Ægte Java Kalle.

Klæbemasse og Søm hertil gratis. — Pris 1 Kr. Kvdr.-Alen.

Icopal-Tagpap.
Herkules-Tagpap Nr. 00.
Krone-Imperial Tagpap Nr. 00.
Taglister og Taglægter.

Honno—Mandvig

745
600
Fra Rønne
623
808
- Nyker
674.
• Klemensker
703
848
• Rø
906
721
- Tein
919
734
- Allinge
925
740
- Sandvig
Sandvig—Rønne
810
1125
Fra Sandvig
1136 821
- Alljnge
814.
1149
Tein
1207
Rø
915
1230
Klemensker
1245 930
Nyker
110
g50
Rønne

Køb snarest, thi Priserne bliver højere.

91orInOet

liorllholms Sim- & laaliekasses
6'9-,-------- Afdeling i Allinge
Kontortid: 10-12 og 2-4.

IS Modtager Indskud paa alm. Sparekassevilkaar til en Rente

a0

En flink

Glas, Porcelæn og hele Køkkenudstyr

Ægte amerikansk

C

$3

watafilUO

og Redskaber anbefales.

Vil De

kk

Klemensker Snedkerforretning

Bøn- og Helligdage.
.)

al 4 pCt, p. a., paa Folio til 2 pCt, p a.
...■MMENI•••■■■

En ny Sending

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

9i`orblanbet k'" nithMtpi5.

nonne—Sandvig
845 1235 750
Fra Rønne
903 1253 808
- Nyker
109 an
- Klemensker 919
935 125 8l
- Rø
949 139 854
- Tein
959 149 9r4
Allinge
- Sandvig 1005 155 910
Sandvig—Rønne

Fra Sandvig
- Allinge
- Tein
-

RØ

- Klemensker
- Nyker
- Rømte

035
043
052
107
125
136
155

6— 935
608 943
617
952
632 10(T1
635 1023
701 10F
6
7m 1033

gode 2ldsliuds6rædder
Nordlandets Handelshus.

efiara6anc
udlejes til moderate Priser.
Telefon Sandvig 32.

V. Sørensen, Borre.

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

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

P. C. Holm

Damer
»ker
Xusk at forny deres
516onnement paa 21adet inden iste
9et er kun 7 3frone!
Kan bestilles paa Postkontoret og
hos alle Postbude saml pan Bladets
Kontor.

:11111~4~1~1~

Have- og Markredskaber.

Tbrre Malerfarver

til Indhegning.

Advarsel.

Traadnæt

Al Færdsel t Spellingemosen er
forbudt og de, der ses, vil blive
draget til Ansvar for de Ting, der
slipper bort.
Lyngholt i Juni 1920,

Id Sold og Flueskabe.

Chr. ,Aaby-Ipsen,

Aftne

- Allinge anbefaler

Traad og Traedwev

Vi har store Oplag af udmærkede

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

En- og Tospænder

Bitraad.
2" svære Egetræs-Tønder,
der rummer ca. 800 Liter, sælges a
30 Kr, Stk.

alle Kulører.
Alle Malerfarver udrøres efter Bestilling.

Malerfernis.
Prima Gulvfernis.
hurtigtørrende og glansfuld.

Malerpensler,
Kalkkoste, Tjærekoste.

‘3, £azun.

Erindringsliste.

Største Ucloulj. Fikse „Faconer
Viefor og Silke.

yagasin

au Porås Uhalg, fillinge.

DAME LINNED

anger De en Pige, en Karl
eller en Dreng, eller mangler De en Svend eller Lærling en Fodermester eller anden Medhjælp, hør De snarest aver-

\
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Toldkamret 8-12 Form., 2-5 Efterm.
Kæmnerkontoret 10-11 og 2-4.
Borgmesterkontoret 2-4 Eftm.
Laane- di Diskontobanken 2-4 Eftm.
gparekassen 10-12 og 2-4.
do.
11randdirektøren
Stempelfilial i Sparekassen. 10-12, 2-4
DampskiliseNgeditionen, aahen ved Skibenes Ankomst og Afgang Tirsdag
og Fredag Etterm., Mandag og
Inr:ilag Form.
Sognepræsten Tirsdag og Fredag 6-7.
nistriktslægen 8-9 og 2-3.
iio:,tkontoret: Sognedage 9-12 og 2-6
Søndag 9-11.
Telegrafstationen 8 Morgen til 9 Alten.
Søndag 9-10.
Statsanstalten for Livsforsikring ved Chr,
Olsen, Messen. Kontortid 1-4 Ent
Folkehogsamlingen paa Raadhuset:
Fredag 7-8,
lentbanest. er aaben for Gods 8-12, 2-7
I liæipekassen: Forind.. Engem. P. Holm
Kasserer 11.P. Kofod . Kontortid hver
Fredag fra 5-7.

tere i Nord-Rornbolms 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 som altid bringe et tilfredsstillende Resultat.

Vi k de allerbedste Sorter Niali
i hele, halve og kvart Tumler —

og Prisen er rigtig.

Finsk jordbraendt Tjære.
Engelsk Karbolinium.
Rød Tagfarve i Dunke.
Linolie-Fernis til Maling.
111e Sorter Farver til Malning og Kalkning.

Nordlandets Handelshus.

Færdigsyede

Herreklæder
i nioderne Stoffer og Faconer.

Fine melerede Habitter
115 Kr.

Vi har del gammeldags

grove spanslie Salt
Snif. 5Cokfiensalt
.fint og rent Sntersalt

Største Udoa1,55 i JVathjoler, Xricertrafer,
J3enklæder, Chemiser, Undertøj, -Skørter o,G,5
Underkjoler.
Prima Kvalitet i Madapolom og Moll.

"Magasin du "i1Iord,Allinge.

Stenmalt I Stykker til Kreaturerne.

Nordlandets hodelsfuis
Sktereriet

Moderne Cover-Coat Habitter
135 Kr.

Ægtebiaa Serges Habitter
175 Kr.

Nordlandets Hadsk.

og 217askinsnedkeriet
anbefales.

Memensker.
Telefon n. 13.

Kaalrabi, Bangholm,
Oster Sundum, Fynsk Bortfelder
anbefales fra

?trtinge ,Qotottictlz og 13robliftforretiting. ,
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.

Avorir i Nodhorllholms

i.

Billigste Annoncepris

'1/4~•1-k- 1■4I

Allinge Aolonial=
9roduktforretning
anbefaler

alle Sorter Kolonialvarer '1
til billig 13rifer.

Bade

Kaaber
Dragter
Hætter
Sko

O.

Bade

Maatter
Haandklaeder
Lagen
Strandparasoller

Største Lager.

J. P. SOMMER.

2111ilw i-Colonial
ScProburtformtnincl

