
%,•,;:›at„ 	

-r 

~4. 

• ""--4r•  

, 
.tt‹.".re 

Udgi 'et af vt fult.remrenIkkab. 
Auvwarealv$ 	011e 4hi oret i I r.k a. 

Telefon 7 I. 
Prykl i i111rrge Itoutri kkvr I. 

Doccocrecacecceccan 

Nr. 359 

ccomocceocecoacocco 
Fredag den 30 Juli 1920 

moro 	 COZCOCCAZICOO 

.'t 

et Amt"' ni-  Mim 1:k newapl. 
rir fni..“-tde% gennem forl ,18,.t,  net 

III rille Illem I All hi 	 lg, 
11111mli r , ILulrher, 1111» Og- lilenu,nsker 

Ferie- og Rekreationshjemmet „Egilsholm". 

Københavnske Feriedrenge reklamerer tor Nordbornholms Ugeblad, 

„Nurd-bornholms Ugeblad' 
',kin I ri Antal ej tnindsl 1600 Estmat. 
op forsendes gennem Postvæsenet I Allinge. 
Sandvig, Olsker, Ratsker, Åø og Klemensker 

Nord-Bornholms Ugeblad" 
har den største Udbredelse I Nordre Mened 
bliver last t ethvert Hjem op egner sig der. 
er bedst tit Avertering. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
opdager gerne tletundlgarrlser af enhver Ar/ 
saasom Køb, Salg, Foreningsmeddelelser, 
Eller- eller Af lysninger, Auktioner 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
.ignar hver Fredag kan bestilles pal] alle 
Postkontorer samt paa Bladets Kantor op 
koster 1 Kr. halvaarlig. 

Bauta 
De mørke Stene knejser 

ved mange Vejes Rand 
med Ord om Mænd, der sover 

i Dødens sorte Band. 
De Liv, der randt blende 

sum Havets Skum og Sall, 
er hugget ind med Runer 
i Ord, som rumteer alt. 

Nis sover de dernede 
i Muldens sorte Fred, 

og fjerne Kyster glemte 
Normannens tunge Fjed. 

Hvor Lurens Slemme brødes 
med Klang af Borgens Horn, 

gear nu en venlig Brise 
i gyldne Agres Korn. 

Nu suraldre mørke Stene 
ved byrde Vejes Rand 

med Bud our Mænd, der lever 
i Dødens sorte Land. 

De blanke Sværd er glemte, 
og Blodets røde Fos,,, 

kun Navlet staar i Stenen 
med slum og stædig Trods. 

1 ie dødes Hænder liugged 
tor Evrglierten haardt -

lier meldes om Bedrifter, 
der nægter at dø bort. 

0,.; svundne Tider taler 
fra Dødens blinde Nat. 

— Naar tusind Aar er gaaet, 
• har vi vort Mærke sat. 

Vi rejser vore Bauta 
paa disse Tiders Kyst. 

Og 1 skal de og falme 
som Løv i Livets Høst. 

Som Bølger skal I slettes 
af andre Bølger ud. 

Men ingen Storm skal slette 
vort korte, djærve Bud. 

Og Bølge dræber Bølge 
paa Tidens øde Sø. 

Del er sart sært at fatte, 
at ogsaa vi skal dø. 

Vort Sind, der vilde sprænges 
og dø I eir Bedrift, 

har glemt den dybe Lærdom 
i trine Tiders Shiit. 

Men stundom kan vi drømme 
saa stolt og stærk en Drøm, 

al den niaa kunne trodse 
de øde Timers Strøm, 

at den maa kunne vaagne 
i andre Tiders Gry 

og tænde kolde Sjæle 
I Tankeglød pantry. 

En Drøm, som vore Tanker 
ej evner ar forsten, 

fordi den gaar paa Vandring 
mod fjerne Tiders Bias ; 

— da længes vi mod Stenen, 
der bærer stum og stærk 

mod nye gyldne Sekler 
vor Drøms forborgne Værk. 

Chr. Stub Jørgensen. 

.9e1 store rt ro6lem - 
ffierneopdragelsen. 

Forkælede Bern, opvakte Bern, 

sleve Bern. 

en Artikel i ,Sundhedsbladet" 
gøres nogle Betragtninger i Forbin-

delse med det vanskelige Spergs-

mani og det store Problem, som 

Børneopdragelse!' er, og der næv-

nes nogle af de Skær, som kan være 

vanskelige nok for enhver Fader og 
Moder at undgaa. Der er snaledes 

det ikke heil ukendte Begreb : For-
kælede Børn, 

Der findes Forældre, som ikke 
alene understøtter, men ligefrem 

vækker deri Hang, som otte lindes 
hos Børn, til at vække Medlidenhed. 

Barnet har facet en lille Rifl i Fin-
geren, der kommer nogle Træknin-

ger omkring den lille Mund, og 
Barnet ser spørgende op paa den 

voksne og afventer, hvilket Indtryk 
Uheldet mon vil gøre. Saa styrter 

Moderen rædselsslagen til, jamrer 
over den ubetydelige Blodsdraabe, 
der viser sig paa Barnets Finger, 
omvikler omstændeligt ined stadig 

Beklagelse den saarede Finger, hvor 
Saaret maaske knapt er synligt, med 

en Klud, medens Bar net stadig kær-
tegnes og beklages, og B.irnet, der 

knapt vilde havelagt Mærke til den 
Mlle Rili, hvis Moderen ikke havde 

været i Nærheden og selv havde 

givet Signalet dertil, græder nu bit-
terligt og løler sig soul Martyr. 

Naar Barnet vænnes ril, at den 
Slags Lapperier bliver overdrevet i 

den Grad, hvorledes skal del da lære 

senere i Livet al bære en virkelig 
Sorg med Værdighed ? Det er jo 

særlig Mødrene, som vænner deres 

Børn til Blødaglighed ; de fleste 
Mødre føler del som den største 

Lykke, at Børnene hænger saa last 

ved dem, at de stel intet kan finde 

pas eller foretage sig, udea al Mo-

der er med. Den Følelse, hvert Mi-

nut paa Dagen al være uundværlig 
for sit Barn, er maaske for en Kvinde 

en af de mest lykkebringende paa 

Jorden —. men ler en Moder kun 

tænke paa sig selv ? Der ligger en 

Pligtforglemmelse i saadan Opdra-

gelse, der fører til Uselystæridighed, 

hvad der kan komme til at koste 

Barnet svære Kampe senere hen i 

Livet. 
Moderen undskylder sin Uklog-

skab 'ned sin allopslugende Kærlig-
hed til Barnet ; men del er en Kær-

lighed, I hvilken der blander sig en 
god Portion Egenkærlighed. Det be-
reder trende en ran uendelig stor 

Fryd, al Barnet I den Grad er hen-
vist til hende; men derved skaber 

hun en svag, blødagtig, sentimental 

Karakter og frem for alt el fordrings-
fuldt, f sig selv indtaget Menneske, 

som staar ganske fremmed og ulor-
staaende overfor Livets Fordringer. 
• — Vi skal samvittighedsfuldt yde 

vore Børn den Hjælp, de virkelig 
har Brug for; men vi skal ikke tante, 
at Børnene værmer sig .til at stille 
store Fordringer. Del er ikke Man- 

gel paa Kærlighed til Barnet, naar 

man nægter at opfylde ethvert unyt-

tigt ønske, Barnet fremkommer med, 

naar man tvinger Barnet til at spise 

en Ret Mad, som det maaske ikke 
synes saa særligt om, riser man 

straks ved den mindste Snue holder 
Barnet hjemme fra Skole og straks 

putter det i Seng, naar man ikke 
tillader det al give efter for en 

stærkt udviklet Trang til at hengive 
sig til unyttige Drømme, men tvært-

imod passer nøje pas, at det ud-

retter med Paapasselighed det Dags-
arbejde, det skal udføre. 

All dette sker til Barnets eget 
Bedste, Forældrene kan jo dog Ikke 
hele Livet igennem holde deres be-

skyttende Hænder udstrakt over det, 
— og et saadant forkælel Barn, ud-

styret med tusinde Fordringer, hvis 
Opfyldelse del er vænnet til, gaar 
et virkeligt Martyrium irnøde, naar 

det træder ud i det praktiske Liv, 
der ikke kender til Hensyn. — Det 

føler sig som en skibbruden, der 
ikke kan svømme, og som derfor 

driver viljeløst om pas Havet. Til 
Slut lærer det vel nok, tvungen al 

Omstændighederne, al svømme -

men del bliver under Smerte og 

Kval. 

De fleste Mennesker har vel haft 

Lejlighed til at iagttage saakaldte 
„opvakte' Børn og andre Børn, som 

synes at være lige det modsatte. -

Meget ofte sitrer Forældrene til saa-

danne Børn, der staar tilbage i Ud-

vikling, sid til Tants med, at Bør-

nene er bleven stlfmoderligt behand-

let af Naturen, og det hedder da i 

Familien : ,Den Unge er sari dum', 
eller : „Hen fæstner ingen Ting" 

eller',,lian mangler Opfattelsesevne" 
osv. At en saadan Kritik, udtalt 
maaske endog I Barnets Nærværelse, 
ruminer en Fare, er jo indlysende; 

men de færreste tænker vel derpaa, 
og endnu sjældnere tænker Foræld-
rene paa, at de selv bærer en Del 
af Skylden for, at Barnet udvikler 

sig paa den Mande, de bebrejder 

del. 
Ordet „opvakt" siger egentlig til-

strækkeligt. Det betegner Modsæt-
:tingen til et sløvt og søvnigt Sind,  

et Sind, som maaske aldrig nogen 
har gjort sig deri I; mage at lorsøge 

paa al vække. Men hvem er del, 

der skal forsøge at vække Barne-

sindet, og naar er det Tidspunkt 
inde, der bedst egner sig derliI1— 

Der er først og fremmest Moderen, 

der allerede i Barnets tidligste Alder 

har tusindvis af Anledninger til at 
vække og oplive Barnets Anlæg, 

derved at hun lærer Barnet at tænke, 

og derved at hun forhindrer, al Bar-
net synker hen i en sløv, ligegyldig 

Tilstand. 

Opdragelsen har sin um endelig 
store Betydning ogsaa I saa Hen-
seende. Hvis Moderen lorstaar 
kan Barnet, hvis hele Verden er be-

grænset af Barneværelsets lireVægge, 
opmuntres og fornøjes a! Livets 
dagligdags Ting, naar blot man for-
slaar at vække Barnets Interesse og 

forslaar at afpasse del hele efter den 
barnlige Opfattelsesevne. Det lidet 

opvakte Barn ser ikke andel i sit 
Legebord end en død Ting ; det 
opvakte Barn, hvem Moderen har 

fortalt, at Træet er hentet i Skoven, 
hvor det stod som Juletræ, og at 

det af Snedkeren er bleven formet 

og bearbejdet til sin nuværende Skik-

kelse, vil herefter se med ganske 

andre Øjne paa Legebordet. Den 

unge Moder, der har en livlig Aand, 

vil altid gerne meddele noget al sin 

Livlighed til Barnet, tale med det 
ovn alle mulige Ting, der møder det 

under del daglige Liv. 
Hvor olie møder man ikke en 

Fader og Moder, der, neer de er 

ude al spadsere med deres Børn, 

gaar ganske stumme ved Siden al 
Børnene og forsømmer mangen Lej-

lighed til at gøre Børnene opmærk-

somme paa, hvad de ser og hører, 

— De Inder Børnene gaa forbi de 

smukkeste Skønheder I Naturen, 
tuden at henlede deres Opmærksom-

hed derpaa, og kommer Børnene, 
der altid er ude med Hundrede af 

Spørgsmaal, med el saadant, bliver 

de allrerdigede med el: ,An — lad 
mig dog være i Fred!' Paa denne 

Mande lærer Barnet at lade alting 
passere ligegyldigt forbi sig. 

Allerede I det Ydre adskiller det 
Barn sig, der hjemmefra er opdra- 

gel hil aandelig Virksomhed, Ira det 

Barn, der er sløvt og 

øjet er blankt og klart, det modta• 
ger Indtryk Ira Omverdenen, som 
bliver skjult for del andet Barns 
Øje 	Minespillet er witryksitildt og 
røber, at en livlig Aand tander bag 

Panden. Ogsan i Manden at tale 

paa ser man en Forskel. Det er en 
smuk Gave, der fnat Værdi for hele 
Livet, hvis Barnet tidligt bliver væn-
net til at tale muntert og livligt og 

ined egne Ord beretter om, hvad 
der bevæger deres Sind. Derfor 
burde Forældrene anse d et for en 

af deres vigtigste Pligter at tale merl 
deres Børn bande hjemme og ude 

paa en forstandig Mande og vænne 
Børnene til nt finde Udtryk for de-
res Tanker og Følelser, i Stedet for 
at de var trevne og stumme om-

kring. Del er en Slags Gymnastik 
tor Aanden, som !ører til at beher-
ske og bemestre den, hvad settere 

hen i Livet kan hære rige Frugter. 
Ganske vist er der noget smukt i 

det at kunne lie paa rette Sted, men 

der er ogsaa noget smukt i den 
gamle Sætning: .Et godt Ord finder 
altid et godt Sted.' 

Mangt et Barn, paa hvis Ydre der 

alt staar, at dets Aand sover, at dets 
Tankeevne ikke er bleven vakt, vil 
ogsaa senere hen i Livet komme tit 
at høre til hine beklagelsesværdige 

som lever Livet i sløv Ligegyldig-
hed og Tankelestred. De kommer 
sjælden ud over Middelmaadigheden, 

de mangler en hurtig Opfattelses-

evne og Evnen til at komme fremad. 
Undertiden forbarmer Livet sig maa-
ske over dem og lader deres indre 

Liv gennem Storme og Kampe bryde 
Trem til Trods for alle Hindringer, 

hvad der f. Eks. sker med dybttæn-

kende Mennesker, hvor Forstand og 
Begavelse tillidst selv baner sig Vej 

frem til Lyset. Men Vejen, disse 
Mennesker maa gaa, er ofre meget 

tornefuld. Og er en Opdrager ikke 
netop dertil, at han skal jævne og 
vise Vejen Fremad til fuldkomne Til-

stande? Naar Glæden over egen 
Tænkning og munter Opfattelse al 

det daglige Livs Forteelser allerede 
i Barndommen er gaaet over i Blo-

det paa Grund al Forældrenes utræt-

telige Opmuntring, da bliver Menne-
sket sparet for mangt og meget i 

Livet ; han bliver sparet for at blive 
traadt ned i Kampen for Tilværel-

sen, han bliver sparel for at slag 

tilbage i Perfektibilitet, han bliver 

rorskaanet for, at først Livets bru-

tale Haand river ham ud af hans 
sløve Ligegyldighed og driver ham 

fremad. 
Et stort Ansvar hviler pari de For-

ældre, der ser deres Bern vokse op 

sløve og dvaske, uden at de i Tide 

del ndeor 
ge  sDMo 

Magt, 

for 

r e t  hf  voardd r vdee rs os Ivahaer 
Doven-

skaben. 

>pigrammer. 
Det er ikke svært at sætte sig 
Maal i det svimlende Blaa, 
mod hvilke mass har at rette sig; 
— det svære er dem at [ma. 



Til Overdyner: Ægte rød fjertæt Dynesatin, 2 Al. br. 
En meget fin og let Halvdun 7,50 pr. kg. 

Til Underdyner: Meget svær og stærk Bolster i flere 
Mønstre og Kvaliteter. 

Dansk Landfjer, meget fyldig, 5,50 pr. kg. 

Dyner syes og stoppes gratis. 
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åkal e have Jetzgeudstqr 
Vattæpper og Uldtæpper 

til alle Priser. 

ordlandet -(andelshus 

FroW til Kjoler og Dragter, 
fures i meget stort Udvalg. 

Kvaliteten er god og Prisen billig. 

Nordlandets Handelshus. 

Bade- `f-rtilder  
1. 

Badedragter, 
Badesko, 

Badehætter, 
Badekaaber. 

Nordlandets Handelshus. 

i har stort Lager af hellinned 

Dækketøj, 
soul sælges til meget rimelige Priser. I Stk. 2 Alen bredt halvlinned 

Dugedrejl 6.75 pr. m. 

Nordlandets Handelshus. 
0 wicixm....) 

Ilornholms Manprinelilk iks 

VEGETABIL: 
er anerkendt som den bedste. 

Faas hos alle Handlende. 

el MARGARINE 

å:4  	

‘....„ ••• e,... 
__. 

. i- 

$ 

0 

Q`"'; 
&!■ 

' 	••  	  

Xedriver, ebotnme, 
Strygespaan og Høstleer 

anbefales fra 

2Iffinge 	ø 13railuftfarretiiing. 

Vi har store Oplag af udmærkede 

gode 21dskuds6rcedder 
i alle Længder. Meget rimelige Priser og stor Rabat 
pr. kontant. 	

Nordlandets Handelshus. 

Prima 

Tagtjære og Tjærekoste 
anbefales til billigste Priser fra 

Allinge Kolonial- og Produktforretning-. 

Vi har friskbrændt Portland Cement, .1 

Vægpap i stuaa og store Ruller, 
Gibsrorvæv. Bedste Tagpap i 

og ~Igor til laveste Dagspris. 

Nordlandets Handelshus. 

er et Fjols, sum Maler alt! 
En Mand maa barmes og blive led 
ved det usle og simple og lave ; 
en Mand maa varmes og blive hed, 
mier lian ser den retskafne synke ned 
i Slynglernes dækkede Gravs. 

Niels M. Kjærehye. 

Med Bil ()en rundt. 
—o — 

Vi, der til daglig har til Opgave 

al reklamere for andre, maa ogsaa 
engang imellem reklamere lidt for' 

os selv — alias ,Nordbornholms 

Ugeblad", 
Thi selv om vort Blad læses i alle 

Hjem her paa Nordlandet, lindes 

der dog i den syd- og vestlige De? 
al Øen mange brave Bornholmere, 

der næppe aner noget om vor Eksi- 

stens. 
Del er en Fejl; thi vort Blad for- 

tjener al læses af alle. 
Vi besluttede derfor at foretage 

en lille Agitationsrejse — Øen rundt, 

Det maatte selvføleelig være med 

Bil og hurtigst muligt — lime is 

money! 
Den store gule Turistbil egnede 

sig fortræffeligt til delle Øjemed -
den kunde i de afsides Egne vække 
den fornødne Sensation! men den 

var desværre for stor til Bivejene. 
Eiler moden Overvejelse valgtes 

derfor tre almindelige Biler, som 

skulde køre en suite — den for-
reste forsynet med en mægtig Stan• 

der, der med kæmpemæssige hvide 
Bogstaver paa rød Bund bar Ind-
skriptionen : „Nordbornholms Uge-

blad'. 

— Forleden Søndag startedes fra 

Raadhuspladsen (i Allinge). Vejret 
var glimrende — blaa Hinrrnel og 

Sol paa alle Tage. 

Kæmneren log (paa Byraadets 
Vegne?) en hjertelig Afsked med 
os. — 

Sas Ind Afgangs-Signalet og -

Tøl-tøf — bilede vi op ad Bakken, 

ud ad den lange hvide Landevej, 
der som et Bændel slynger sig op 

og ned mellem lysegrønne Marker 

og Enge, hvor Køer og Heste gum-
ler det saftige Græs. 

Foran os vilter det rodhvide Ban-

ner, bag os hvirvler en gran Støv-
sky. 

Vi overhaler det ene Køretøj eller 
det andet, alle fyldte med søndags-

klædte Mennesker, og selv den ra-
skeste Cyklist sakker agterud. 

— Ols Kirke, Klemens og Nyker 
dukker op og forsvinder, nu passe-

res Nordskoven og de første Villaer 
ved Rønne viser sig. Gennem Rønne 

Gader saglnes Farten, vi kipper med 

Flaget og tilvitikes al de forbipas-

serende. Ogsaa Hauge, som passe-
res paa Torvet, .faar en Hilsen. - 

Ved Stampen gøres el Ophold, 
længe nok til at bese Hr. Beldrings 

Lystparty og Ørt eddainine, dein Korn-
b.iiiien bar Forkøbsret ul. 

Forbi Cementlabrilien og Fosforit-
bi uddet gaar Vejen til et al Hr. 

Beldrings gode Minder, der nis er 
selvejende Institution, nemlig ,Egils- 

holm'. En sandet Vej fører derned, 
sart det sidste Stykke Vej maa til- 

bagelægges til Fods. Her mellem 

Sandklilter og Fyrretræer er der byg- 

get el ideelt Sommeropholdssted, 

hvor københavnske Drenge, der 
trænger til Ferieophold i landlige 

Omgivelser og Adgang til Strand-
bade, kan blive ' brunede af Solen 

og fas Sundhed og Appetit paa Livet. 

Hvert Aar tilbringer flere Hold paa 
ca. 60 Drenge deres Ferie her un-
der Tilsyn al lo Lærere og en Læ-
rerinde. Alt er praktisk indrettet, 

og bande Spisesalen med det kup-
lede Loft og Sovesalen med de to-
etages Senge virker stilfuldt og til-

talende. Drengene faer under Op-
holdet udleveret et Sæt Hverdagstøj, 
de laver selv deres Mad under Læ-
rerindens Vejledning, henter det dag-
lige Forbrug af Fødevarer med Træk-

vogn Ira den nærmeste Købmands- 

forretning, og faer en Times daglig 
Undervisning. Ellers Bibringes Da-
gen med at bade og lege ; da vi 
ankom Ina Drengene gruppevis i 

Sandet og lod sig gennembage af 
Solen, andre spillede Klink i For-
hallen eller hørte eller Lærerindens 
Klaverspil. Alle blev de meget in. 
teresserede ved vor Ankomsl og !om-

talte løst og fast om det herlige Liv 
de ferle, om Røverhulen i Skoven, 

deres Leg og smaa Pligter. Eller 

genlagen Opfordring blev de foto-
graferede, og det lovede Billede 

bringer vi idag vore Læsere. 

Tiden gaar, — vi niso videre, og 

ekskortenes al to Fanebærere op til 

Bilerne. San gaar det videre paa 
de snurrende Hjul, snart ser vi Due-
odde Fyr og ruller ind i Granplan-

tagen. 
Efter en Frokost 1 det grønne, 

gaar de dueligste Fodgængere en 

Tur i Klitterne, de ældre lager lig 
en lille Lur i Ventetiden, før det 

atter gaar videre. 

Part Balke Badehotel drikkes Kaffe 

og de modigste lager sig en Duk-

kert i de forfriskende Bølger. Vort 

Flag er i Mellemtiden anbragt un-

der en Palmedekoration I Glassalen, 

men ved Tilbagekomsten finder vi 
Bladet „Østbornholiti" demonstrativt 

udbredt ved Siden af. 

Vi tøfler videre gennem Nexe, 
over Aakirkeby til Almindingen, og 
henad Alten er vi atter hjemme el-

ler en velanvendt Dag. Vort Mani 
var naaet, — vi havde udvidet vor 
Horisont og spredt Kendskabel til 

„Nordbornholms Ugeblad" ud over 

store Dele af Øen. 
Svip. 

— En begejstret Roskildenser har 

sendt os nedenstaaende Sang til 
Melodien Hvorfor svulmer Weichel-

floden — 

Bornholm. 
—o— 

Pragtfuldt skøn Bornholm, 
del danske Riges Bjerglandsø, 

hæver sig al Kodans friske 
selverblanke Sø - 

Hjemsted stolt for Fremtidentaal 
og Fortids Minders Ry, 

herlig delle at frodig Agre, 
Enge, Land og By. 

Her, hvor Bjerg sig løfter 
imod Himlens høje Sky, 

høres kan i Skove Fuglesangens 
fagre Lyd ; 

did fra Dneoddens Syd 
til Hammershus i Nord 

toner Sangen storskøn over Øens 
hele Jord. 

Rigt besynges Øens Pragt 
al Kodans Bølgers Brus, 

naar del skumkiædl kruser Øen 
under Vindes Sus, 

og neer stille ligger Østersøens 
klare Vand, 

spejler herligt her sig Øens 
klippelyldie Stimet. 

Laurits Stephan. 

&z lilla Silfiefiue 
er tabt i Allinge og bedes mod en 

Ducør afleveret paa Mejeriet. 

4 Ugers Grise 
er til Salg paa 

Pilegaard i Rø. 

I Mejemaskine, 
Aflægger, saml en Bredseamaskine 
er til Salg hos 

Lund, Nørrega,ard, Rø. 

Kirsebær, 
Ribs, Stikkelsbær, Hindbær og Kar-
tofler købes. 

Gartner Jensen, 
Telefon Allinge 41. 

God Malkeko 
eller Kvie, som kælver i August, er 
til Salg hos 

A. Grønbech, Sandvig, 

eSoluarni6aand-21r 
er tabt forrige Torsdag Formiddag 
pas Vejen mellem Allinge og Slam-
mershalde. Oplysninger bedes mod 
Ducør sendt tit 

Finne, 
Østergade 102, Rønne. 

En ikke lor ung 

Pige eller ældre Dame 
, kan ban en let Plads straks eller til 
Iste November hos 

Laurits Bager, 
Krashave, Klemensker. 

Kaffepriserne 
nedsatte. 

Min bekendte 

Frokost og Javakaffe 
anbefales. 

J. B. Lar sen. 

Olsker S000s Sygekasse 
indfører fra 1. August Kontrolbøger 
istedetfor Sygesedler. Disse skal 
medbringes til Lægen og paategnes 
al denne bor hver Gang han søges. 
I modsat Tilfælde maa Medlemmet 
selv betale Lægehonoraret. Kontrol-
bogen skal for hver Januar Maaned 
indleveles til Bestyrelsens Eftersyn 
og Kontrol. 

Kontrolbøgerne fans hos Kreds-
formændene og koster 25 Øre. - 

Kontingentet til Begravelses-
kasser., 25 Øre pr. Medlem, op. 
kræves Isle Gang i Oktober Kvartal. 

Bestyrelsen. 

En Ged 
der har lammet for en Maaned siden, 
er til Salg hos 

Karl Grenbech, 
Klippely, Teint. 

Olsker. 
Kommuneskat for I. Halvsar 

1920-21 maa være indbetalt inden 

1. August. Derefter vil Restance-
listen blive skrevet og Rente tillagt. 

Sognersadet. 
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Allinge Biogral, 
Lørdag deri 31. Juli Kl. 8 

og 
Søndag den 1. Aug. Kl. Nog 8';, 

To lattervækkende Lystspil 

Skandalemageren. 
Glimrende Alstrup Film. 

Boksernes Konge. 
— Med Flintens bedste Komikere 

som Alstrup, Bertil Kranse, Rasmus 
Christiansen og Lenrils Olsen ni. 11. 
i Rollerne. 

Samt to Ekstranumre. 
NB. Benyt Lørdagsfri, esullingen 

En flink 

Dreng eller Pige 
med gode Skolekundskaber antages 
i Lære pari gode Villinar. 

Allinge Bogtrykkeri. 

4 Tillægshaner 
(tværstribede Plyinouth-Rock) 

er til Salg. 

Fyrpasser Dam, 
Hammeren Fyr. 

9fusfi! 
naar De bestiller Deres ILleed-
finger i min Skrædderforretning, 
faer De de bedsle Varer 111 de bil-
ligste Priser. 

Klædninger eller Maal fra 125 Kr. 
Spadseredragter og Frak-

ker syes. 

.7. .7ofiansens 
Skrædderforretning. 

Telefon Allinge 137. 

Vi har et megt stort Udvalg i 



prima 

A. M. Hirschprung & Sønners 
Cigarer tørre  

Soyaskraa, Glutenfoder, 
Coldings Foderblanding. 

Majs, Havre, Hvedeklid, Rugklid. 
Billigste Dagspriser hos 

9111inge 	&I;tabitftforrchting 

Bedste Kvalitet &udad llosilidegarll 
er nu paa Lager og udleveres gerne. 	Prisen er 2,15 pr. kg. 
pr. Kontant. naar hele Sække a ca. 20 kg købes. 

Nordlandets 11-!andelshus. 

9arup prima Stald6ere 
af den rigtige Størrelse - er paa Lager, 

Nordlandets Handelshus. 

Prima danske Varer sælges. 
kineskran; ilugklid, kedeklid, SyineMel. 

Priserne er rimelige i 

Nordlandets Handelshus. 

AlttieselsKabet 

sælges i 

Nordlandets Handelshus 

Automobil. 
Elegant 6 Personers Automobil udlejes ved 

Henvendelse til Heders Hotel. 
Telefon 3. 

Uc hede Sorter Tawidungsmalerder, 
Ægte amerikansk Asfalt-Læderpap 

Klæbemasse og Søm hertil gratis. — Pris I Kr. Kvdr.-Alen. 
Icopal-Tagpap. 

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

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

4 

9torbInOet 

Fineste dansk Fabrikat 

i Y Pakker. 

Drik 
Mineralvands fabriken 

,.13ORNHOLM"s 
velsmagende Mineralvande. 

Citronvand - Apollinaris - Isvand. 

Fiskernes Salgslorenmg, Tem 
Ny god 

Sommersild 
i ',/,, ' 	og ',I', Tdr., solid Embal- 
lage, anbefales og forsendes over 
hele Danmark. 

Telefon Allinge 67. 
Privat 106 og 130. 

— SILD nedlægges i Folks egne 
Kar. Bestilling modtages gerne. 

1~01.11011110111~~~~11111 

Bilkørsel 
udtures. 

Vognmand Jacobsen, 
Teleton Allinge 19. 

Til Hjemmebryg 
anbefales 

Friskbrændt og malet Malt. 
Maltsaft paa Flasker. 
Prima Humle og Gær. 

Nordlaudets llandelshus 

   

orlang hos Deres Handlende 

Viggo Glistrups 
KAFFE. 

     

   

Specialitet: 
Ægte Jern Kaffe. 

L_ 	mø' 

   

Vi har rigeligt Lager 

     

 

og sælger gerne . 
Krystal Soda, 
lin amerik. Soda, 
Caleineret Soda i løs Vægt. 
Blegsoda, Ludpulver, 
Potaske. 
Snnlight prima Uldlejssæbe. 
PertectIonsseebe til Uldtsj etc. 
Billige hvide Stangsteber,. 
Brun blød Krystal-011estebe. 
iSpande a 121/, kg og Baljer samt 
i løs Vægt 	Priserne ere billige i 

 

Nordloodels Ilandeishus  

fiedom i fillinge • 

          

 

Den Postmester Alhedes 
Dødsbo tilhørende særdeles smukt 
beliggende Ejendom i Loseheek 
ud mod Kysten, af Areal godt 
10,000 Kvdr.-Alen, er til Salg 
ved snarest Henvendelse til 

Sagfører Fr. Pihl. 

          

          

   

En Dreng eller 113018111101' 

   

          

køn fan stadigt Arbejde paa 

Kaggaard i Rutsker. 
Telefon Buls 62. 

   

          

          

Allin,qe-Sandvig 
97IOtor-:nerskevierk. 
Dem, tier ønsker al benytte delte 

Værk isar, bedes indgive Bestilling 
snarest. 

          

   

, E. J. Andersen. 
Telefon Sandvig 3, 

     

          

   

Mosalf 
og 

      

Udebliver Bladet 
beder vi Læserne henvende sig pas 
Postkontoret, og Fejlen vil hurtigt 
blive rettet. I modsat Fald mas De 
henvende Dem til Bladets Kontor, 
og vi skal da sørge for, at De fase 
det tilsendt. 

_ v °®°v A 
Ordet er frit ! 

Vi ger 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 dat skrevne er 
holdt i en sømmelig Form og indenfor 
rimelige Grænser, samt at Indsendere— n1 
Underretning for Redaktionen — opgiver 
Navn og ,Ad 	. Ligeledes modtager 
Redaktionen gerne Meddelelser om »A-
dam. Ting og Forhold, som egner sig 
til Behandling i Bladets Spalter. 

Dette gælder baade Byen og Landet, 
og det er en Selvfølge, at Redaktionen 
altid vil iagttage den straingeste Diskre- 

anmodes om at indlevere deres An- tion med Hensyn til sine Kilder. 

noncer inden Torsdag. Smag Aver-
tissementer kunne dog som Regel 

~‘; § a t"~ medtages indtil Torsdag Middag. 
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Messens sne-Vidsalg. 

Overretssagfører 

Sojesen grofoed, Rønne 
st. 31orteinsiende 17. 

Inkassation, Dokumentikrivniq m. m. 
Træffes 1 Hasle Onsdag Forind. 

Xavenzobler 
haves paa Lager. 

Klemensker Soodkeriorrelning 
Telf. Kl. n 13, 	L. Pihl. 

En. og Tospænder 

efiara6anc 
udlejes til moderate Priser. 

Telefon Sandvig 32. 

V. Sørensen. Borre* 

De averterende 

efir.elsen,Nessen,211inge. 

Bomuldstøj 
til Kjoler, Forklæder, Skorter og 

Dynebetræk. 
Alt i Messens bekendte prima Kvaliteter. 

Telefon 100. 

Herimellem er Varer, hvis indkøbspris idag er højere end min Udsalgspris 

Damprensede Fjer og Dun, 

- :Telefon 100. 

Dynesatin og Nankin 
dobbelt og enkeltbredt. 

Bolster, prima fjertæt. Dowlas, Bomuldslaerred. 

Halv- og hellinned dobbelbredt Lagenleerred. 

Alle Slags 

;,, Værktø! -  
og Redskaber anbefales. 

Glas, Porcelten og hele KAkenudstyr 
til billigste Priser. 

SIO(Miint $robuttforretning 

Bornholms 8pare- & Lundum S 
/ems Afdeling i Allinge 6—"=9---- 

Kontortid : 10-12 og 2-4. 
Modtager Indskud pas alm. Sparekassevllkaar til en Rente 

at 4 pCt. p. a., paa Folio til 2 pCt. p. a. 

Hvor det kniber med Mel- 
Mærkerne, maa vi anbefale at anvende 

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

Nordlandets Handelshus. 

Allinge Kolonial - og Proiluldlorroloiog 	Chr. Olsen 	Nossoil 	Ililiogo 
Milloossall 

fans billigst fra 

p 	 • 



Bade Kaaberul 
Dragter;; 
Hætter 
Sko 

IrMr" 
Største2Lager.1 

 

Bade 

 

Maatter 
Haandklaeder 
Lagen 
Strandparasoller 

   

    

J. P. SOMMER. 
Erindringsliste. 

Toldkamret 8-12 Form., 2 —5 Elierm 
Kæmnerkontoret 10-11 og 2-4. 
Borgmesterkontoret 2-4 Eftm. 
Uvane- .0 Diskontobanken 2-4 Eltin. 
Sparekassen 10-12 og 2-4. 
Branddirektøren do. 
Stempelfilial i Sparekassen:10-12, 2-4 
Darnpskibsexpeditionen, aaben ved Ski- 

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

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

Søndag 9-1d. 
Telegrafstationen 8 Morgen til 9 Atten. 

Søndag 9-10. 
Statsanstalten for Livsforsikring ved Chr, 

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

Fredag 7-8, 
Jernbanest. er  aaben for Gods 8-12. 2-7 
Hjælpekassen: Formd.. Bagerm. P. Holm 

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

SRæreriel 
og maskinsnedkeriet 

anbefales. 

,C. ffifil, 5Clemensker. 
Telefon n. 13. 

j
øger De en Pige, en Kari 
eller en Dreng, eller mang-

ler De en Svend eller Lær. 
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. iEn An-
nonce her i Bladet viI derfor saa 

godt 30111 altid bringe et tilfreds-

stillende Resultat. 

Xagasin Ba 'Ids UBsalg, fillinge. 

DAME LINNED 

Vi har det gammeldags 

grove spanske Sall 
.Wall: Xorkkensall 

.97int og rent Smørsalt 
Stenellit i SLyItker til 1(reatirrertie, 

24agasin du(4)1ford,sillinge. 	Haudelshus 

Største Ueloalg i clVatkjaler, frieertrøjer, 
J3enklæder, Urferniser, Undertøj, Skørter og 
Underkjoler. 

Prima Kvalitet i MadapoIorn og Moll. 
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MODERNE DAMEBLUSE" 

Største Udoolg. c jikse j'aeoner 
i Voile, roplin, Zefyr o_g 

Bos os kan kkvbes 

alle Slags Brædder og Planker, 
alle Længder og alle fireilder, 

,r,lo  passer til enhver Anvendelse. Priserne er Meget rimelige i 

Nordlandets Handelshus. 

ganske .Wolcuskager, hele og valsede, 

er el udmærket Foderstof som Tilskud til store og smaa Grine, Knive 
og IL:il:kvæg. Sælges til en billig Pris i Forhold til Majs og Korn, 

Danske valsede Hørfrøkager til Fedekvæg. 

Prima Soyaskraa. Bomuldsfrøkager, Foderblanding, 

Watsblaithet 

Al Slags Foder hl Hans og Kyllillver. 
Hel Majs. Byg, Blandsæd, Havre, Knækmajs, Store Byggryn, 

valset Byg, Hvedeklid, Rugklid, Blandet Majs og Bygskraa. 

Kalkskaller i Sække og løs Vægt. Bankebyg. 
Naar Poser og Sække medbringes, da sælges billigst. 

Kvalitet No. 1, 
Huggen Krystal, huggen Melis, Toprfielis, Flormelis, 

Fin stødt Melis, grov stødt Melis. Puddersukker, 

Golden Sirup og Spare-Melis sælges, 

Pi-iserne billigst i 

Nordlandets Handelshus. 

Et mindre Parti af de gode 

franske Høstleer 
Gode Høstriver, gode Lebomme, 

Rie lord ~orke. Batavia Strygespaan 
sælges i 

Nordlandets Handelshus. 

Xolonial= 
9roduktforretning 

anbefaler 

alle Sorter Kolonialvarer 
til billig 13rifer. 

icoionial% 
&Prourtforretiiing 

Vi har de allerbedste Sorter Taglak 
i hele, halve og kvart Tønder — og Prisen er rigtig. 

Finsk jordbrændt Tjære. 
Engelsk Karboliniurn, 
Rød Tagfarve i Dunke. 
Linolie-Fernis til Maling. 
Alle Sorter Farver til Malning og Kalkning. 

Nordlandets Handelshus. 

Avertér i Nordbornholms Ugeblad 


