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„Nord-Bornholms Ugeblad'
rykkes t el Antal af nilnsts1 1600 Exempl.
og forsendes gennem Postrasand 1 Allings.
SandrIg, Ottar', Relsder,
og Klemensker

„Nord-Bornholms

Ugeblad"

har don storsti Udbredelse l Nordre iferted
klirer lersi i ethreri film og egner ilg der.
er beds' 111 Arelleting.

.Nord-Bornholms Ugeblad"
oplaget' gerne Beisncligontlser aJ «harv Art
111111907t1 Kab, Salg, foreningsmeddelelser,
Efter. etter Aflysninger, Auktioner air.

„Nord-Bornholms Ugeblad"
adgaar hrsr Fredag-, kan bestilles pas alle
Poslkonloner samt paa Bladets Kontor og
*ostet i Kr. halraarlig.

21nder Mjerner.
Ved Nat under Stjerner
jeg lyttende slaar,
og hører den rindende Tone
af Sus Ira mit Hjerte,
der skælvende slant,
og Fodtrin al Vinden,
der sukkende gear
i Træets duvende Krone.
Det lyder, SOM er det
fra Jordklodens Grund
de svulmende Samklange stiger,
som korn de fra Stjernernes
urede .Mund
og bobled i Terner Ira Havdybets
Bund
fra ljerne, graadlyldle Riger.
Thi Suset i Træet ved Velarog I Høst
blev født der, hvor Kloderne gynger,
hvert Siag al mit Hjerte.
hver Sang i mil Bryst,
olie Grand og mur Latter
har hentet sin Røst
fra Himmelrummet, der synger.
Aage Lind.

Qel

oanile Haandværk

og hvad del lærtr os.
—0—
Under ovenelaaende Titel har den
svenske Dr. phil. Axel Romda h I

skrevet følgende lærerige Artikel om
Forskellen mellem det gamle Haandværks og den nuværende Haandvrerksindustris Frembringelser
———
Hvilken Værdi har egentlig disse
gamle Sager, disse AntikvIteter, som
Bah mange i vore Dage elske at omgive sig nied? Er der nogen .Menieg i denne Iver for al købe og
samle paa alt del, som er gammelt
gemleaslidte og skamferede Møbler, blegede og slidte Vævninger,
gamle Bøger, akearede, grave Lerkar, bulede Sølvskeer og rustne
Lasse? Er det ikke en sygelig Mani
altsarnmen? Er vi ikke komne meget længere frem end vore Fædre i
FormaalskjenlIghed, Velvære og teknisk Dygtighed, for ikke al sige
Smag?
Hvem vovede at sige Smag ? Ingen — del er da rimeligt I alle
Tilfælde. Om teknisk Dygtighed kan
vl senere tale. Og om Formaalsljenlighed vil der ogsaa nogle Gange
blive Lejlighed Ill al tale.
Vor Tids Storværker er de maskinelle Vidundere, Automobilet, Flyve-

maskinen, Undervandsbanden, Ingeniørsitillets og Fabrikdriftens Skabelser. Og ud al dem har vor Tid
vidst at trække Former, som i sin
Lovbundethed, sin Formaalstjenlighed bringer Skønheden i Erindring.
Der kan straale en mægtig Tanke
ud af disse Arbejder. De nærmer
sig det fuldkomne, inen røber intet
Spor af en skabende Menneskelmand
gennem hvilken de er bleven til.
For vort daglige Liv kan Industrien
skabe Bohave og Husgeraad, som
opfylder nødvendige Krav ganske
som Fødemidler, man er tvungen
til at nøjes med, navr man ikke kan
faa andre_ Men kan vi elske detv,
skaffer de os Glæde? — Hvorledes
skal de kunne del, de er fødte i
Ægteskabet mellem Tegnebrædtet
og Maskinen, hjulpne Id Verden ved
:et haabiøst Tvangsarbejde, i hvilket
hverken Hjerte, Hjerne eller Hænder
var med.
Nu findes der adskillige Sager,
som Maskinerne gerne maa lade os
tilflyde, Sager, SOM de gør bedre
og billigere end Haanden. Men vi
maa nøje gøre os det klart, hVilke
Arter af Formsal det gælder, og
hermed sige
Stop, hertil og ikke
videre og give Haaudværket Lejlighed til al genvinde sin Plads i vort
Liv.
Thi del, som giver de gamle Ting
deres fornemste Værdi er ikke, at
de er gamle og niinder os om vore
Fædre, ikke al de er ejendommelige,
ikke at de er kostbare og forsirede,
men at de er Stykker al el godt
Haandværk, direkte Frembringelser
al Mennesker og Ikke al Maskiner.
Delle al være et Menneskes Værk
gør det simpleste Formsal til noget
værdifuldt. Med al sin Ufuldkommenhed bliver del levende, ved at
det Liv, ud al hvilke! det er vokset
frem, simpelthen præger det.
Industriproduktets Triumf er, at
man ikke mærker nogen Ulighed
eller Ujævnhed, at all er nøjagtigt
paa en Tiendedels Milimeter. En
saadan Nøjagtighed kan Haandvrerket aldrig opnaa, hvormeget det end
anstraenger sig.
I en gammel god Haandværksfrembringelse har denne Konkurrence med Maskinernes upersonlige
Nøjagtighed ikke helt borlljernet
Sporene af det individuelle Menneskes Arbejde. Tag et haandlorarbejdel Lerfad eller el Krus, et Smedearbejde, et Sølvbæger f Haanden.
I dem alle føler man el personligt
Haandelag og en personlig Vilje,
og nem man bliver fortrolig med
Formaalet, er det ligesom man havde kendt dem, som havde lavet dem.
Thi de soul lavede de gamle Sager,
nedlagde, om man saa maa sige
sin Sjæl I dem. De kunde deres
Fag, havde passeret alle dets Grader og tilegnet sig den levende Tradition i Værksteder, som olie gik i
Arv fra Fader til Søn.
Del gamle Haandværks Rekruterings- og Uddannelsesspørgsmaal
var løst part en Mnade, som tik Fagene Ill al blomstre. Haandvrerkets
Livslull var Patriarkalismen, del men-

ncskelige Tillidsforhold mellem Læ- dige Former, men holdt sig til det,
rer og Lærling, mellem Mesteren og som var prøvet og befundet in være
godt. Hans Krus lianer hverandre
hans underordnede, Man vi ved vor
Stræben efter at genføde Haandver- ligesom Sedskende, men som Sød.
ket ikke glemme dette og vogte os skende i en Familie, trods Ligheden
hver og et noget for sig : del, som
for at bortfjerne Mulighederne for
skiller dem er kun en ringe Afvien saadan Udvikling.
gelse, et lykkeligt Indfald, en TilDet er givet, at Arbejdsforholdene
fældighed, som vakte en Tanke.
ludet-for Haandværket maa reguleForts.
res efter andre Synspunkter end de,
der gælder for det industrielle Liv.
Haandværkeren, selv den i underordnet Stilling, bør altid beholde
sin Egenskub al et selvslændigt vir—o—
kende Menneske med Muligheden
Det er vel ikke mere end en halv
for at gøre sin personlige Drift gæl- Snes Aar siden at Hr. Re i nb ac h
dende og rit komme frem ved sin
— om man sen mim sige — opdaDuelighed. Det bør være Lærlin- gede den ideelle Bndeslrand ved
gens og Svendens Drøm engang at Storedals Udløb, som rm er kendt
blive sin egen. At denne hans Drøm
al mange tusinde Badegæster under
vil styrke hans Kærlighed til Arbej- Navn at Sandkans. Resolut købte
det er givet. Yderligere er det Kær- ban Arealet (ca. I 1 Tdr. Land) og
lighed til Arbejdet, som giver Haand- begyndle Hotelvirksomhed mider
værket dets Værdi og som kan give smag og beskedne Forhold. DellPræget af Kunst. Kunst er et Ud- gang var Størsteparten af Badegætryk for Menneskets Glæde ved at sterne tyske, og de var ikke forskabe, for det Overskud af Livskraft, dringslulde med Hensyn til Hygge

Sandkaas.

sted for emne hyggelige Sammenkomster med „Skæg og Ballade og
Invad der ellers harer til ved et moderne Badested, og hvad var naturligere end at Hr. Reinbach realiserede Planen.
Nu er der daglig Koncert pus den
nye Pavillon, hvorfra der er en fortrinlig Udsigt tangs Stranden ned
til Gudhjem, og om Aftenen gear
Dansen livligt.
Til Indvielsesfesleu sang man en
al en Badegæst forland Sang, hvoraf
vi citerer følgende Strofer 1 sidste
Vers:
Gid a! denne Pavillon,
som nu straaler fiks og fjong,
maa i lange Tider være øens Pryd,
— og haaher vi at de Smukke Ord
man gaa i Opfyldelse, sari Vir, Relnbach I mange Aar vil faa Gavn og
Glæde af sin Virksomhed.

Havren.
Jeg_ er Jjayren, Jegbar Bjælder paa,
urer e ell lyve, tror jeg, paa hvert Stum,
Bønder' kalder dem for mine Fold.
Gud velsigne tam, den Bondeknold,
Jeg blev saaet,
ment glade Lærker sang
over grenre Banker Dagen tang ;
Humlen brumled dybt sin Melodi,
og et Rylefleni gled ind deri.

Mens i Dugg jeg groede
Fod for Fod,
groede Sangen sammen med
min Rod;
den, som ydmyg lægger Øret til,
hører Lærkens Triller i mit Spil.
Søndenvinden —
cl i han har mig kær:
derfor kan han aldrig la' mig vær',
smyger sig med Hvisken til mig ind
nu ved hejre, nu ved venstre Kind.

som ikke ødes pari Tilfredsstillelsen
af de nødvendigste Eksistenskrav.
Denne Glæde strømmer os olie
Møde i det gamle Haandværk. —
Smeden skulde lave et Gitter. Han
udsøgte ikke simpelthen sine Jernstænger og smedede dem sammen,
saa de holdt. Han kendte Jernets
Vilje og Lyst til at bøjes og drejes,
at rundes og hamres flodl, al rulles
og rettes ud, krybe igennem, simles
og fastholdes, og han gav det noget
at sin egen Vilje, al sin Fantasi,
som forvandlede deri døde Masse
til Stængler og Blomster, Menneskeligurer og Dyr. Og han glædede
sig over, hvad hall selv og Jernet
i Forening kende rangle, saa al vi
endnu klag kan føle hans Glæde
strømme ud Ira Arbejdet.
Snedkeren hyggede Skabe og Kister med solid Sikkerhed og lod
Værktøjet forme Træet eller dels
Natur og Art. Jern og Knive arbejdede hver for sig paa sin Mande
og tremlokkede forskellige Former,
hvilke Arbejdets Spor, det friske
og glade Greb netop er det smukkeste. Pottemageren smilede, neer
lian havde fundet den rigtige Form
for et Drikkekar, han tragtede ikke
eller al lave originale og nuerkvasr-

Jeg faer Solens sidste lange Blink,
før den dukker ned bag gullig Brink,
og naar Atlenklokken ringer Fred,
staarijeg paa'airin;Taa og ringler med.

og Bekvemmelighed. Kneb det med
Husrum i Højsæsonen var mange
glade Ion at faa Lov at sove i Annekset, d. v. s. det gamle Bondehus,
der fulgte med i Købet og var indrettet som Hønsehus. Her, oppe
paa Høstænget, har mangen Turist
slumret blidelig ind i del nyslaaede
Kløver, for tidlig om Morgenen al
vækkes at Hanegal og Hønsenes
Kagler].
Det varede dog ikke længe førend
Hr. Reinbach fik bygget mere tidssvarende Soverum, men næppe var
de færdige før Stormfloden 1913-14
lejede al Sandet af Stranden. Det
saa ikke lovende ud for den næste

EI muntert Indlæg fra deo

Sæson, men Havet gav dog lidt eller tidl del røvede tilbage, og de
mange store Rullesten, der dengang
afdækkedes, er nu alter stedet til
Hvile.
Midt i en lovende Turistsæson
kom Verdenskrigen og syntes med
et Slag at ville kuldkaste alle For!Krabninger og Planer. Relnbach
red dog ogsaa den Storm al, og siden er del genet jævnt og støt hæmad. Der er i Agrenes Løb bygget
en hel lille Villaby derude I de naturskønne Omgivelser.. Den lille
Sommerkoloni savnede et Samlings-

Til Dagens brændende Spørgsmaal
om Bilulykkerne giver Forfatteren
Poul Sarauw et Bidrag i ,Politiken'.
Han mener, det er en Plage at være
Bilejer, og skildrer bl. a en Biltur
i løtgende Vendinger :
„Det er en kendt Sog, al en Bil
udøver en fuldkommen magnetisk
Virkning pas de fleste Dyr. Jeg vil
slet ikke tale om Hunde. Saedan
en Køter kommer luende tværs over
fire Marker og giver sig til at danse
Jazz-jazz loran Maskinen i Hash om
at men skal bliv' narves og køre i

Jeg skal ringle Barnet til dets Seng,
ringle Tangen op af Sump og Eng,
ringle Freden over Hjemmet ind,
ringle Bønnen frem i tromme Sind.
Jeg er Havren. Mine Bjælder gear
over lyse Vange Aar for Aar,
ringler om, hvor Sang og Kjærve gror
herligt sammen paa den danske Jord.
Jeppe Aakjær,

Billisternes Trængsler.
anden

Part.

Gallen. Men Høns er dog værre
endnu. I gamle Dage var Høns
noget. som Folk holdt indespærrede
4 dertil indrettede Hensegaarde. Men det lader til at være gaaet at
Mode. Nu holder Hønsene kun til
paa Landevejene. Og trear de ser
en Bil komme kørende, træder de
ikke til Side, saadan som enhver
intelligent Fugl vilde have gjort.
Nej; de styrter sig under vraglig
Keglen ind under Hjulene, opfyldt
al vilde Selvmordstanker. Og hvis
man saa, trods alle Balaneekunster,
ikke har kunnet undgaa al køre en
af dem flad, gribes man jo al Samvittighedsnag, samler det alsjælede
Legeme op i sine Arme og bringer
det ind til Ejermanden. Han ser
paa Dyret, erklærer pas startende
Fod, at det var det værdifuldeste
Stykke Fjerkræ i Nordeuropa, som
man der har aflivet, afkræver en 20
Kr. og raaber „Morder' efter en,
naar man forlader Huset.
Er man endelig naaet ind til Byen, begynder Trængslerne for Alvor.
Man kommer af Vanvare til at benytte det elektriske Horn, Bøde 1—
Man er inde i en Butik og har stillet Vognen fra sig paa Gaden. Bøde!
(Politiet forlanger nemlig. at man
skal pakke Vognen ind og stoppe
den i Lommen, naar man har Ærinde oppe i el Hus). Men de værste Sindsbevægelser udsættes man
dog for af Fodgængerne. Folk kan
være nok saa paapasselige og aarvaagne, naar de gaar inde paa Fortovet. Saa snart de kommer ud paa
Kørebanen, falder de i dyb Søvn,
lukker Øjnene og flakker frem og
tilbage i uberegnelige Buer. — Og
Gud naade den, der vækker dem
eller kommer til at strejfe deres
haardtpumpede Bagparti med Forskærmen. Bøde, Bøde, Bøde.
Nej, vi Autornobillister har det
sandelig ikke let. Hvad skrev Digteren J. P. Jacobsen ikke allerede
i Halvfjerdserne om den Sag:
,Det bødes der for i de lange Aar,
som kun var en stakket Glæde°.
Hvis Myndighederne virkelig lænker paa yderligere at skærpe Billoven, saa ser jeg ikke bedre, end
at de gør Skridtet fuldt ud og erklærer, at ingen Bil uran køre, være
sig paa Gader eller Veje, uden at
der foran Bilen gaar en Mand med
en Klokke i den ene Haand og et
rødt Flag i den anden.

,Tra svundne [Tider.
(Efter Heine)
Fra svundne Tider stiger
mangt Billed af Graven her
og viser mig, hvor jeg har levet,
og hvor jeg har haft dig kær.
Om Dagen slentred jeg endnu
i Gaden med drømmende Blik.
Og Folk fandt mig sær og tungsindig
og vendte sig om, hvor jeg gik.
Men Natten hued mig bedre,
naar Gadeir laa folkelorladt.
Tavse gik jeg og min Skygge
omkring I den øde Nat.
Med dumpe Fodtrin vandred
jeg over den gamle Bro.
Marinen stirrede paa mig
fra Hinden med Alvor og Ro.
Foran dit Hus jeg standsed
og stirrede op for at se
i Natten dit lukkede Vindue
og føle min stumme VE.
Jeg ved, du har ofte stirret,
stirret i Maanens Skær
ud Ira dit Vindu — og set mig
staa som en Søjle der.
Chr. Skib Isrphistn.

Stille Aften.
Aftenens Stilhed er om mig.
Den lindrer saa rart og kvæger.
Maanen staar langt, langt borte,
klar som et fjærnt Krystal.
Aftenens Stilhed fylder
min Sjæl, som Vinen el Bæger, dugger dens Rand og synes
at sprænge den spinkle Skal.
Aftenens Stilhed — fjærnt summer
en Sløj af travle Maskiner.
En Røgstribe svinder, mod Himlen
og bliver til eet med den.
Alting er tyst — nu tændes
der Lamper bag gule Gardiner .
Jeg er i et Rige, hvor Dagen

beder vi Læserne henvende sig paa
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 faer
del tilsendt.

Faders, J. P. Kofoeds Død og Begravelse.

Marie Kofoed og Born.

En ung Pige
kan faa Plads straks eller senere i
en Forretning paa Sydlandet.
Bladets Kontor anviser.

Jeg føler mig fuld af Ungdom
og staar i en Port og venter
og lytter til kendte Toner
fra et forstemt Klaver.
Spæde Ungpigelingre
gear over hvide Tangenter,
og paa de gule Gardiner
en sort Silhouet jeg ser. —
Aftenens Stilhed er som
et fjærnt og mystisk Rige
med gammelkendte Toner
og gyldne Mannesmil.
Der kan man vandre ene
og føle Drømmerte slige
fra Linjerne I en fremmed
og ukendt Kvindeprofil.

(&&_

Westphal; Sandkaas.
og et Barlehaandkiæde er tabt ved

Sandkaas Badestrand.
Bedes afleveret til Fru Ipsen,
ved Posthuset, Allinge.
Fri d. løn gives.

Tørv.

'Fra Kæmnerkontoret sælges prima
lydslie Tørv, som forventes
med Sejler snarest.

.ØØ14311

og Redskaber anbefales.
Glas,

»uge golouial $rohttfurretuitto

Messens Sne-21dsalg.
Allinge - [Telefon 100.

Paa Lager forefindes Pressetorv

Bomuldstøj

gaerd og Spellingemosen.

Fra Uge til Uge

Allinge-Sandvig Brændselsudvalg.

Et 4-Restes Tmrskevek

til Kjoler, Forklæder, SkorIvr og
Dynebetræk.

med Halmrysler er til Salg paa
All i Messens bekendte prima Kvaliteter.

Lille ICrashavegaard,

I Morgen
ventes den af vore Læsere gennem
mange Aar kendte, talentfulde og
energiske Digter og Forfatter C h r.
Stub-Jørgensen hertil, for sammen med sin Hustru al tilbringe
Hvedebrødsdagene paa hans smukke
Fødeø.
Digteren, der beklæder en Stilling
ved Statsbiblioteket i Aarhus, vil
dog ikke ligge paa den lade Side,
men eller Opfordring af Venner,
bl. a. Andersen-Nexø, gøre Studier
til en Digtsamling med udelukkende
bornholmske Motiver.
Ogsaa en Bog om Bornholm Geologi, Historie, Beskrivelse og
Kultur — i letlæselig .causerende•
Form, er under Udarbejdelse, og vi
tvivler ikke um, at Forfatteren med
deri store Arbejdsevne med heldig
Haand vil taa gennemført de store
Opgaver.

Gudernes Datter

—
2den og sidste Del — filmes i Biografen Lørdag og Søndag. — De
mange, der overværede Forestillingerne sidste Uge og imponeredes
over den uvante Pragtudfoldelse,
vil selvfølgelig ikke gas glip af Fortsættelsen; og da Filmens to Halvparter hver for sig danner et selvstændigt Hele, vil disse sikkert
trække flere Tilskuere med. For at
forebygge for stor Trængsel vil der
da — foruden Lørdagsforestillingen
— blive to Søndagsforestillinger.
Se Annoncen.

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

Teknisk Skole.

komoder, Kullede!'

og forskellige andre Møbler haves
paa Lager til rimelige Priser.
~elarbejde udføres.

Beatyrolsen.

'n Zarl

ell, Røgter

kan fas Plads straks paa

e#r.C1sen,.491Tessen,Allinge.
Messens 1.ineudsalg, Allinge.
Dynesatin og Nankin

El Chr. Dam, Allinge.

•••••••••••••••
•
•

Allinge Biogral.

dobbelt og enkeltbredt.

Bolster, prima fjertæt.

og
Søndag Kl. 7 og 81/2

Mstemnillgen i

K1131111[1.

Gudernes Datter
1. Del.

Prinsessen al Elverlaml,
Mellem de 21.218 Personer. der
optræder i Filmen er

Annette Kellermann
Verdens bedste Svømmerske.
Største Pragtfilm, der endnu er
fremstillet. En Skørifiedsaabenharing
fra Tusind og en Nats Drømmerige,
Billetpriserne ; Voksne 1,25.
Børn 0,70, Skat iberegnet
For at undgaa Trængsel
om Søndagen, bedes Publikum benytte Lørdagsforestillingen.

•
•••••••••••••••

dowlas, Bomuldslaerred.
Lagenlærred.

Halv- og hellinned dobbelbredt

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

Damprensede Fjer og Dun.
Telefon 100.

Lørdag den 19. August Kl. 8

Chr. Olsen, Nesson,
Farup prima Stald6sre
af den rigtige Størrelse - er paa Lager.

Nordlandets Handelshus.

Hjorth,
Skovgaard i Olsker.
En flink

Dreng eller Pige
med gode Skolekundskaber antages
i Lære paa gode Vllkaar.

Allinge Bogtrykkeri.

Xavernobler
haves pas Lager.

Klemensker Sileilkerlorrelning

Store Lterkegaard Telt. Kl. n 13,

L. Pihl.

Prima
.5‘Iipfisk

Ordet er frit !
Vi gor vore mange Læsere i By og
as Land opmærksom paa, at enhver kan
Artikler og Indkig 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 saadanne Ting og Forhold, som egner sig
til Behandling i Bladets Spalter.
Dette gælder baade Byen og Landet,
og det er en Selvfølge, at Reduktionen
altid vil iagttage den strrengesre Diskretion med Hensyn til sine Kilder.

Paa optaget

billigst hos

Ming Montiat=
& ■13roDitifforrennuo.

DriK
Mineralvandsfolarilien
„BORNHOLM"s
velsmagende Mineralvande.

Citronvand - Apollinaris - Isvand.

Nogle Køer,
som skal kælve til Efteraaret, ønskes til Købs

En Rengoringslione,
der vil holde Forstue, I a 2 Klasseværelser og en Trappegang rene,
samt lyre op i 1 a 2 Kakkelovne I
de 5 VIntermaaneder, kan fas Plads
som Gangkone paa Teknisk Skole
ved skriftlig Henvendelse til Malermester Joh,s Hansen inden I. September.
Lønfordring pr. Skoledag bedes

Porcelm og hele Køkkenudstyr
til billigste Priser.

fra Hundsemyre, Tørv fra Bonde-

E. G.

Alle Slags
Veerktøl

2 Xvalpe til Salg.
En Badedragt

stille og ljternt der hen.

opgivet.

Udebliver Bladet

Njerielig Yak
for udvist Deltagelse ved vor kere

Hvedeklid,

Børstenbinder-

Rugklid.
varer anbefales fra
Coldings Foderblanding. %Hipo(' Raiun i a t = tig
Soyaskraia,
13volitittilirretnitto.
Glutentoder.
• Majs,
Majsskraa,
Knækmajs.
notetales
Havre.

Til Syltetiden

Prima Varer. — Billige Priser.

?Uting
43robItttfo1•retiting.
4•11~1~111~

Sylte-EddiKe,
Sprit-EddiKe,
EddiKesyre,
Krydderier.

Ruloge

Koloolol- og Produklforroloiog

■••••••••,.

Overreteag fører

.5Yojesers Noloed,

R„D„E,

nortee.wznde. 17.

skal Se have dengeudstqr
Irer De t egen Interesse se vort stave l',Isstg

Inkassation, Dokumentskrivning m

IB.
Træffes i Hasle Onsdag Fore1.1.

Fiskenes Salgslormg, Tem

Tier

Ny god

Sommersild
og Vi, Tdr., solid Embali
lage, anbelales og Forsendes over
hele Danmark.
Telefon Allinge 67.
Privat 106 og 130.
— SILD nedlægges I Folks egne
Kar. Bestilling modtages gerne.

11411.1.1.1111.

Fineste dansk Fabrikat

Vattæpper og Uldtæpper
til alle Priser.

Til Overdyner:

Ægte rod fjertæt Dynesatin, 2 Al. br.
En meget fin og let Halvdun 7,50 pr. kg.

Til Underdyner:

Meget svær og stærk Bolster i flere
Monstre og Kvaliteter.
Dansk Landfjer, meget fyldig, 5,50 pr. kg.

Dyner syes og stoppes gratis.

orclIanclet)-(ancleIshus

i rå1Sti Pakker.

Til Hjemmebryg

Prima Høstbindegarn

anbefales

Frotte til Kjoler og Dragter,
føres i meget stort Udvalg.
Kvaliteten er god og Prisen billig.

Friskbrændt og malet Malt.
Maltsaft paa Flasker.

anbefaler

Prima Humle og Gær.

?Muge Slohntial & robtittforretuilig

Bedste

kvalitet

Slalldild

Nastbii dcgarn

er nu paa Lager og udleveres gerne.

Prisen er 2,15 pr. kg.
pr. Kontant. naar hele Sække a ca. 20 kg købes.

Nordlandets Handeishus.

Nordlandets Handelshus.

Nordlandets Handeishus

Vi har et megt stort Udvalg i

r

Bade

Forlang hos Deres Handlende

Viggo Glistrups
KAFFE.

Badedragter,
Badesko,

Specialitet:

Nordlandets Handelshus.

Ægte-Java Kaffe.

Prima danske Varer sælges.
Svilieskru, Dugklid, Nuedeklid, Svime!.
Priserne er rimelige i

Nordlandets Handelshus.

r£.

AKtieselsKabet

A.

M. Hirschprung & Søllers
Cigarer

prima

Lr
Ile

Nordlandets Handelshus

kiler Tagdækoingsmalorialer.

Ægte amerikansk

Asfalt-Læderpap

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

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

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

Ell Orm eller lagboller
Kaggaard i Rutsker.

--(,----

& IANOIMSSOS

S'

Afdeling i Allinge G ---"=9----.

Kontortid :

Nordlandets Handelshus.

10-12 og 2-4.

5., M“dlager Indskud paa alm. Sparekassevilkaar til en Rente
af 4 pCt. p. a., paa Folio til 2 pCI. p a.

.
5. ;4

* *.
&:

;
n

Bornholms

.-4

ninger i min Skrædderforretning,
faar De de bedste Varer til de billigste Priser.
Klædninger efter Mimi Ira 125 Kr.
Spadseredragter og Frakker syes.

J. Joflansens
Skrædderforretning.

Mærkerne, man vi anbefale at anvende

Nordlandets Handelshus.

.

VEGETABIL

:
.
(
(1‘
.. ;
.

.V.:

MARGARINE
er anerkendt som den bedste.
Faas hos alle Handlende.

k_ ..,4:
Wa%
V.I•N

•••

Xodtriver,
Strygespaan

og

Hasctlear

47fusfi!

Hvor det kniber med Meldansk Bygmel og prima valsede Byggryn.

Maroarioelahriks

%Hinge ~int: og 443rohaftforretning.

Telefon Allinge 137.

Fineste Majsmel, extra prima Kartoffelmel, Maizena, fineste

• •

•••• 99999

anbefales fra

naar De bestiller Deres Klæd-

Spare-

Dugedrejl 6.75 Pr. m.

Telefon RuIs 62.

9torMatubet4 kIttithelajta

1 Slk 2 Alen bred! halvlinned

som sælges ril meget rimelige Priser

Sagfører Fr. Pihl.

kan fan stadigt Arbejde paa

Køb snarest, thi Priserne bliver højere.

Borholms

DæliKetøl,

og sælger gerne

Krystal Soda,
fin amerik. Soda,
Calelneret Soda i los Vægt.
Illegeoda, Ludpulver,
Potaske.
Sunlight prima Uldlojssæbe.
Perfeetiunssiebe til Uldtøj etc.
Billige hvide Stangamber,
Brun blød Krystal-Oliestehe.

Nordlaudets Nubisk%
fienhin i Allinge.

sælges

lied*

Vi har stort Lager af .hellinned

Vi har rigeligt Lager

iSr5atide a 121/i kg og Baljer samt
i løs Vægt. Priserne ere billige i

tørre

Badehætter,

Badekaaber.

lirysialste Nr
Soda,
Blegsoda,
Ludpulver,
Blegvand
anbefales fra

Qutoninl, 1141
13rormirtforvetuing.
~1111111110•11111111

Vi har

store Oplag af udmærkede

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

Nordlandets Handelshus.

18 pCt. Superfosfat
er hjemkommen. -

Pris 26 Kr. pr. Sæk

Allinge Kolonial- og Produktforretning.
Vi har friskbrændt Portland Cement,
Væg pap i smaa og store Ruller,
Gibsrorvæv. Bedste Tagpap i Ruller,
og sælger til laveste Dagspris.

Nordlandets Handelshus.
amsammisæra~ariuminsamaams1~~11~~~11111111~1~111

Ros os kan købes

alle Slags Brædder og Planker,
all. Længder og alle Bredder,
som passer til enhver Anvendelse, Priserne er meget rimelige i

Nordlandets Handelshus.

ganske iiokuskager,

hele og valsede,

er et udmærket Foderstof som Tilskud til store og smelt Utrirse, Kalve
og Ungkvæg. Sælges til en billig Pris i•Forhoid til Majs og Korn.

Danske valsede Hørfrokager ti! Fedekvæg.
Prima Soyaskraa. Bomuldsfrekager, Foderblanding.

9tarblatibtO Otinhel441W
AI

Slags Foder til Uens 111

Hel

Majs. Byg, Blandsæd, Havre, Knækmajs, Store Byggryn,
valset Byg, Hvedeklid, Rugklid, Blandet Majs og Bygskraa.
Kalkskaller i Sække og løs Vægt. Bankebyg.
[Nar Poser og Sække medbringes, da sælges billigst.

9terblastile0 CiaubeIou5.

Kvalitet No. 1,
Huggen Krystal, huggen Melis, Topmelis, Flormelis,
Fin stødt Melis, grov stødt Melis. Puddersukker,
Golden Sirup og Spare-Melis sælges.
Priserne billigst

i
Nordlandets Handelshus.

Bade

Et mindre Parti af de gode

franske Høstleer

Kaaber n _1
Dragter

Sko

Største Lager.'

J. P. SOMMER.

Gode Høstriver, gode Lebomme.
Rixford Haforlie. Batavia Strygespaan
sælges

Erindringsliste.

Nordlandets Handelshus.
?e..~.~

-

sillinge Aolonial=
9roduktforretning
anbefaler

I

IN I N illooidloarer

r.

til birtifie 413rifer.

l e
I

o
-111itie Xolottial%
ScProburtiorrdning

Yi har de allerbedste Sorter Tø
i hele, halve og kvart Tønder —

og Prisen er rigtig.

Finsk lardbraendt Tjære.
Engelsk Karboliniurn.
Rød Tagfarve I Dunke.
Linolie-Fernis til Maling.
Alle Sorter Farver til Malning og Kalkning.

Nordlandets Handelshus.

Avertér i Nordhordolllis Ugeblad!

Maatter
Haandklaeder
Lagen
Strandparasoller

Toldkamret 8-12 Form., 2-5 Efterm,
Kæmnerkontoret 10-11 0g 2-4.
Borgmesterkontoret 2-4 Eflm,
LaaneDiskontobanken 2-4 Eftm.
Sparekassen 10-12 og 2-4.
Branddirektøren do.
Stempelfilial i Sparekassen. 10-12, 2-4
Dampskibsexpeditionen, aaben ved Skibenes Ankomst og Afgang Tirsdag
og Fredag Efterm., Mandag og
Torsdag Form.
Sognepræsten Tirsdag og Fredag 6-7,
Distriktslægen 8-9 og 2-3.
Postkontoret: Søgnedage 9-12 og 2-6
Søndag 9-1,1.
Telegrafstationen 8 Morgen til 9 Atten.
Søndag 9-10.
Statsanstalten for Livsforsikring ved Chr,
Olsen, Messen. Kontortid 1-4 Em
Folkebogsamlingen 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,

8fitereriet

MODIRNE DAMEBLUSER
Største Uclool. rflikse Xaeoner
i Voile, (poplin, Zefyr o_g Silke.

Yagasin bu jIoros Udsalg, fitinge.

og Wasfiinsnedkeriet
anbefales.

.C. SYN, grlemensker,
Telefon n. 13.

3

eger De en Pige, en Karl

eller en Dreng, eller mangler De en Svend eller Lær..
ling en Fodermester eller anden Medhjælp, hør De snarest avertere i Nord-Bornholms Ugeblad
der hver Fredag bringes direkte ind
c.1700 Hjem og læses at sart godt
som hvert eneste Tyende, En Annonce tier i Bladet vil derfor sno
godt som altid bringe et tilfredsstillende Resultat.
Vi har det gammeldags

grave spanske Salt
2aff. 5fakkensalt
:(Tint og rent Smørsalt
Stensalt I Stykker til kreaturerne.

NordIndols ilalldelslills

Største- Udsalg i.":JVatkjoler, frisertrøjer,
Benklæder,'; Chemiser,: Undertøj, Skorter oØ
Underkjoler.1
§r*/
IØ
PrimnvKvalitetFi Madapolorn og Moll.

2iagasin du:d1rord,sillinge.

