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Irdxl•et tal' et letereooentmknb. 
Au.tor.leoventle: Otto Goruitzka. 

Telefon 74. 
Try kt i Allinge Bogtrykkeri. 
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ill alle Il tros i Allimeac-Nnelsh 
01-ker, itulNker, itu og Klrureu.krr 

Fredag den 16 Maj 1919 
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7de Aarg. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
trykkes 1 et Antal af mindst 1600 &møl. 
Og forsendes gennem Postvæsenet I Allinge 
Sandvig, gerer, Baisker, P,,s og Klemensker. 

VOn't Bornholms Ugeblad" 
g,. største Udbredelse t Nordre Herred 

blirer ,æst l elhrert Hjem Lø,: egner sig der-
tor k.t.lst la Avertering. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
opto,Q.r ger .e Bekendtgørelser af enhver Art 
&oasen! 	Salg, Foreningsmeddelelser, 
Efter,  eller Aflysninger, Auktioner etc. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
udgaar hver Fredag, kan bestilles /7174 alle 
Postkontorer saml par; Bladets Kontor og 
kosier 1 Kr, halvaarlig. 

ved deres Hjælp spidsfindigt beviser, 

al man har Ret netop til det, man 
tilfældigvis ønsker. El Par enkelte 

af de Stridspunkter, hvorom der for 
Tiden kæmpes sne bittert mellem 

Arbejdsgiver og Arbejder, skal vi 

her tage op til Vurdering. 
Hvor højt man end sætter Broder-

kærligheden, egner den sig dog 

ikke til at være Grundlag for en 
Samfundsordning. At være villig til 
at give er el skønt Ideal, rure del 

er ikke et Retskrav, man kan stille 
Ill andre. Redebonhed til at give 
andre af sit er noget heil andel end 

at kræve, at andre skal give en selv 
af deres. Samfundei er ikke et Sam-
liv mellem hellige, men en Retsor-
den, der skaber Tryghed gennem 

Værn mod Vold. Kun gennem men-

neskeligt Arbejde skabes der Vær-
dier, og alt hvad der truer delle 

Arbejdes Tryghed, undergraver Sam-
fundslivet. Har man ingen Sikker-

hed for al beholde det, man skaber 
ved sit Arbejde, svinder Arbejdsly-
sten. Den, der lager eller kræver 
niere, end han har frembragt, lager 

fra andre og truer Samfundsfreden. 

Sociale Tilstande er uretfærdige, 

naar de giver nogle Magt til at tage 
fra andre. Kan en Arbejdsgiver tvinge 
Arbejderen til al arbejde for en tinge 
Løn, begaar han en Uret, som vil 

Hævne sig. Kan. Arbejderne frem-
tvinge en Len, der er slørre end 

deres Arbejdsydelse, vil ogsaa de 

gere sig skyldige i en samlundsede-

læggend e Urelfærd g Ir ed. 
Men hvad kan del nytte at være 

enige om dette Princip, nem man 

savner alle Midler til at afgøre, 
hvor stor den retfærdige Løn er ? 

Kan der anvises andre Midler til 

at ' fastsætte Lønner], end Parternes 

indbyrdes Magtforhold? Som enhver 

Køber ønsker Arbejdsgiveren at be-

tale saa 'lidt som muligt i Arbejds-

løn ; som enhver Sælger vil Arbejde-

ren have saa meget som muligt. 

Men som Handel først forvandler 

sig til Plyndring, iiaar Køberen kan 

tvinge eller snyde Sælgeren eller 

omvendt, vil denne Tovtrækning 

mellem Arbejdsgiver og Arbejder 

ogsaa først blive en Urettens Kamp, 
naaren ene al Parterne kan tvinge 

den anden mod Irans Vilje. De 
spændte sociale Tilstande skyldes 

for et! overvejende Del den Over-

bevisning, at Lønnen fastsættes ved 
el Magtsprog, idet Arbejderen stil-

les overfor Valget mellem at de al 
Sult eller tage deri Betaling, der 

bydes ham. Del er mod denne Ar-

bejdsgiverels formentlige Magtstil-
ling, al John Ruskin udslyngede sit 

bekendte Fyndord, at det ikke man 
tillades nogen at gøre Hærtog mod 
Samfundet. 

Socialdemokratiet søger al skabe 

el Værn for Arbejdererg ved at kræve 

en Socialisering af Produktionen. 

Men derved opnaas ingen Sikker-
hed for en retfærdig Arbejdsbetaling. 

Den kan ikke udslette Forskellen 
mellem Arbejder og Arbejdsleder, 
og anviser intet Middel til et retfær-
digt Skøn over, hvorledes en Virk-

somheds samlede Udbytte skal for- 

deles mellem Arbejder og Arbejds- blev hjemme. Den fri Adgang ti 

leder. Saalænge ikke hver enkelt Jord i Fristaterne, i Kartede, Auslra 

Arbejder er i Stand til al lede og 	lien, Argentina o. s. v, er tag spær 
styre den Virksomhed, I hvis Tjene- ret, og det øver allerede sin Virk 

ste han arbejder, vil han intet ret- nieg og gør Arbejdsforholdene hjem 
færdigt Krav have paa den Del af næ vanskeligere. Del maner til al 

den samlede Produktionsværdi, som arbejde ror al gøre Adgangen til 
skyldes denne Ledelse. 	 Arbejdsmarken friere. Dernæst har 

Der er ingen anden Vej til at selve Industriens voksende Krav til 

bestemme Lønnen pas en retfærdig en intelligent og vaagen Arbejds-
Maade end en organiseret Forhand- kraft Æren al forbedrede Lenvilkaar. 
ling mellem de to Parters Repræsen- Den [noderne Industri kan Ikke 
terrier under Sialsuragtens Ledelse 	bruge Arbejdere, der er iniderernæ- 
En fuldkommen aaben og offentlig rede, udpinte af Mangel pari Hvile 

tilgængelig Redegørelse vil her som og interesseløse pan Grund af de-

alle Vegne, hvor der tilstræbes en res Tilværelses Gliedesleshed. Den 
ligelig Overenskomst, være det sik- moderne Industri kræver el Arbejde, 
reste Middel lir at berøve urimelige som kun kan ydes al Mennesker, 

og overdrevne Krav fra den ene der har luet nok at spise, der har 
eller anden Paris Side deri !Kina,- udsovet og har den Girede i Sindet, 
delle, som en eller anden !Uheldig 	som km, kan lindes der, hvor Livet 
Situation ellers kunde give dem. byder andet end det blotte Slid. 

Tyngdepunktet i en sandart Forliand- Derfor er Lønnen steget, saa deu 
ting vil altid komme til at ligge 	kan sikre Arbejderen er sandavl Liv. 
der, liver de paagældende kan paa- Men man lager ganske fejl, hvis 
vise al kunne tjene inere ved at man grunder denne Leustiguing paa 

gaa over i andre Virksomheder.' In- broderlige og menneskelige Hensyn. 

gen kan med Rimelighed forlange, Lønnen er steget, fordi del Arbejde, 

at en Mand skal arbejde enten som der kræves, ellers ikke vilde kunne 
Arbejder eller Arbejdsleder for min- ydes. — 

dre, end han vilde kunne tjene ved 	Det er gennem saadanne Forhold 

at arbejde for egen Regning. Alt at vi fornemmer Naturlovens Stem-

hvad der gør Arbejdsmarken ufri, rite Vil du højne din Løn, skal 

saa Mennesker forhindres i at ar- 	Du højne dit Arbejde. 

bejcie for egen Regning, vil vansire- 	 (Forts.) 

liggere en rimelig Overenskomst. 
Vægring ved al arbejde paa de Vil-

kaar, son] bydes, er ret og rimelig; 
irren Trusler om at skabe Ufred ved 

al standse Arbejdet er kun et Magt-
middel og intet Middel tel al naa 

en retfærdig Ordning. , 

Del er ikke Meningen, at sari-

danne Forhandlinger skal være et 

automatisk virkende Middel til al 

hidføre Overenskomsler. Deres Værdi 

beror kun paa, al de er den sikre-

ste Vej 111 at gøre et alsidigt Hen-
syn til den i de forhaandenværende 

Forhold virkende Fornuft gældende. 
En ubetinget Forudsætning rune 

det dog være, at saadanne Overens-

komster maa være relsbindende som 

alle andre Kontrakter, og at Sam-

fundets hele Magt maa sættes ind 
for at hindre vilkaarlige Brud paa 

dem, ligegyldig fra hvilken Side 

disse manne komme. Et Samfund, 
der al Frygt for Spektakler viger 

ud i Hævdelsen al Retsordenen, er 
inde pas en Glidebane, som vil 

ende med, al man kommer ud i el 

fuldkomment Uføre. 
Trods alt det sørgelige, som den 

sidste Menneskealders sociale Stri-
digheder har før' med sig, er del 

dog same opinurVende at se, at 

selve Arbejdets Naturlov har gjort 
sig stærkere og stærkere kendelig. 

Arbejdernes Stilling er blevet væ-
sentlig bedre, og dette skyldes i 

langt mindre Grad, end mange er 

tilbøjelige til at antage, Fagorgani-
sationer og Striker, men derimod 
to helt andre Forhold. Den Adgang, 
som indtil henituod Slukningen al 
forrige Aarbundrede fandtes for dyg-
tige og energiske Mennesker til ved 
Udvandring at skabe sig bedre Chan-
cer, højnede Lønnen for dem, som 

Pas 	Filmer! 
—0— 

Der er en Videnskab, der hedder 

faeologi. Den beskæftiger sig med 
Jordklodens Historie, med Landenes 
Opstarten og Udformning, med Dy. 
mnes og Planternes !historie, Der 

er en anden Videnskab, der hedder 
Arkreologi. Den beskæftiger sig med 

Menneskenes Historie I hine Irerne 
Tider, hvorfra ingen Sagn, ingen 

Traditioner er bevaret. 
Kan vi da virkelig fan nogen Kend-

skab til disse gamle Tider? Dyrene 
og Planterne har jer lige saa lidt 

soin Oldridens Mermeaker skrevet 
nogen Hisloriebog. Vil da ikke alt, 
hvad der er sket i disse hjerne Ti-
der, for bestandig være hylder i 

Uvished og Mørke? Har der da le-
vet andre Dyr og Planter hos os 
end dem, vi rin har for øje ? Er 
det da andet end løse Spekulatio-

ner, naar vi peasiaar, al der har le-
vet Mennesker irer for Aarmainder 
siden, al store, vilde Dyr som Ur-
okser' og Elsdyret har strejfet om 

i vore Skove, at Fyrren har dækket 

Størstedelen af Landet i fjærne Ti-

der ? 
Ja, del er mere end Iris Speku-

lation. 
Disse Mennesker, disse Dyr, disse 

Planter har givet os Beviser i Hænde 
fur, at de har levet. Menneskene 
har efterladt os deres Brugsgen-

stande, Redskaber, Vaaben, deres 

Bopladser, Grave og deres Skeleirer. 
Dyrene har efterladt os deres Knog-

ler, Planterne forskellige modstands-

dygtige Dele. Vi skal nu se lidt 

paa de Maader, disse Sager er be-
varet paa, og hvor man kan bude 
dem. 

Det er nu Foraar. Markarbejdet 
begynder for Alvor for at skaffe Fø-

de til Landets Befolkning. f Lergra-

ve og Tørvemoser genoptages det 

Arbejde, der var lammet af Vinterens 
Frost for at skaffe Landet Mursten 

og Brændsel. Dette.Arbejde i Mark, 
Mose og Lergrav er det, at disse 

Vidnesbyrd om Fortidens Liv kom-
mer item, Den ukyndige kender 

dem ofte slet ikke, eller han lager 
dem op, undrer sig over deres sære 

Udseende og kaster dem igen uden 
at tænke nærmere derover. Men den 

oplyste og interesserede tager den] 
med hjem og spørger kyndige Folk 
hvad det er og hvad der kan for-

tælles derom, 011e komurer derved 
Ting frem, som kan trave uvurder-

lig Værdi for Videnskaben, som kan 
give ny værdifulde Oplysninger om 

vor Fortid. 
Dette skrives for at fan Folk til 

at se sig for, dels ror deres egern 
Skyld, fordi man altid har godt af 

at Ina el Glimt at se af en Verden, 
forskellig fra den, man lever i, dels 

fordi disse Oplysninger kan være 
til uvurderlig Nytte for Videnskabens 

Dyrkere. 

ara 

rundspop,sssinocil 

Af Professor Dr. phil. C. N. Starcke 

Den Stolthed, som almindelig føl-
tes over den trøje Kultur, det 19de 

Aarbundrede havde naael, fik el 

stærkt Knæk ved den store Verdens-
krig. De Røster, der ogsaa tidligere 
havde lydt om, al vore Samfund 

hvilede paa en uretfærdig Grund, 

og al det Irreelle komme til en re-
volutionær Sprængning og Omdan-

nelse, SyTICS nu at have været pro-

fetiske Røster, og i øjeblikket hviler 

der over alle vore Kultursamfund 

en Angst, som vidner om, at man 
føler sig stillet overfor Bevægelser, 

man ikke længer er istand til al 
styre. Tilliden til, al del stadige 

Kulturfreinskridl er en Naturlov, er 
brudt; man er klar over, at nu som 
ogsaa tidligere i Historien maa man 

regne med, at en Kultur kan gaa 

til Grunde. Fremskridt og Udvik-

ling er bestandig kun et Faktum, 

aldrig en Nødvendighed. 

Tvivlen om, hvorvidt de sociale 

Brydninger, som foregaar overalt, 
vil kunne ledes saaledes, at de kom-
mer til at tjene Fremskridtet, træn-

ger sammen med, al det synes, 
som om de faste Kendemærker, der 

skiller mellem Ret og Uret, er ble-
vet 'flydende. Deri brutale Tro paa 

Magten, som var den inderste Grund 

til Verdenskrigen, synes ogsaa at 
være blevet den raadende i den so-

ciale Politik. Man bilder sig ind at 
kunne forandre de sociale Naturlove 
ved en Rigselegsbeslutring eller ved 

en Flertalsvedtagelse paa en Gene-
ralforsamling. Man er blevet blind 

fer, al det vel er en smal Sag at 
vedtaae en eller anden Bestem melae, 
men al 1;i,111 er gnaske ude at Stand 
til at vedtage, hvorledes den kom-
mer til et virke ind pari -  Udviklin-

gen i S..infunder. Lidenskaber og 
Krav um Qdeblikkelige Fordele lager 
Magien fra Fornuften, og de store 
Princ;per, livorpaa alt ordnet Sam- 
landsby rydder,  krænkes i kortsynet 
Letsindighed. 

Og dog er disse snare Principer 1  
ikke sarnshelige at Ina Øje for, og 
ingen drister sig til at bestride de-
res Gyldighed. Del er kun gennem 
Forrolknieger og Omsvøb man for-

søger at forplumre dem, saa man 

Du lille By - 
—du lille By 

med sære gamle Gader 
og Huse sinaa, med aaben Port 
og frønnede Facader. 

ined røde Tage, Skorstensrøg 
og Bindingsværk, der luder, 
med toppet Brosten, snurrig Gavl 
og Bly om blanke Ruder, 

Ja, alt er kringlet af Idyl, 
ug Solen sander Varme 
paa Tulipan og Hyacint 
i hvide Vinduskarme. 

I fjærne Stræder uden Larm, 
der sidder to i Stolen. 
De Gamle stirrer: Vaar paa ny, 
se Solen — aa, se Solen. 

Du lille By, du lille By. 
Her standser jeg min Vandring 
og lever med en svunden Tid 
trods Tidernes Forandring. 

Og Dagen gear med Sol og Sang 
og Skumringstiden kommer. 
De Unge vandrer Ann i Arm, 
den Yngste hvisker; Sommer! 

Og Dagen bliver Kvæld og Mulm, 
og al Ting aander roligt, 
men tusind Stjerner blinker fjærnt 
mod Aftenen fortroligt. 

Og Ovnen knitrer, varm at Ild, 
det lunes bag Gardinen 
i Stuen med den brede Skænk 
og Kanderne med Wien. 

Med Bjælkeloft og Mug og Æld 
og Duft fra Morfars Dage, 
Chatol og Skrin, der drysser En 
i Tiderne tilbage. 

Du lille By, du lille By, 
her standser jeg min Vandring 
og lever med en svunden Tid 
trods Tidernes FoiandrIng. 

Karl Greben. 



 

Fra 25de Mai 

lukker alle Butiker, 
i Allinge-Sandvig, 
Olsker og Tein 

MEN, Tirsdag, Onsdag og Torsdag NI, 5 
Frollq NI, 7 

Bordag og  alle Aftener fer en Helligdag Kl, 
ilaudelsfereninjen. 

 

Fo raaret 

Konfeftion. 
Lorte ergg Zamefraffer 

9.narine Z-ergu,' Zamefraffer 
salvete tilbue Zamefrarrer 
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ltbbatnet i bife &titter er meget 
teabe og tit Oirretig rimelige 43rifer. 
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TØMMER 
har vi losset i disse Dage og er nu atter leveringsdygtig, 
hvilket herved bringes ærede Forbrugere i Erindring. 

Allinge Kolonial & Produktforretning 

Messen. Chr. Olsen, Allinge. 
Telefon 100 1 

Postfc-bindelse over Hasle 
—- 

Endelig — eller 4 Aars Forløb -
er det virkelig lykkedes at tan gen-
oplaget den gamle PostImbindelse 

,mellem Allinge-Sandvig og Hasle, 
og dermed vil el længe følt Savn 
forehabig være afhjulpet 

— Fra Isle Juni genoptaget den 
store Postbil Ruten Rønne— Hasle-
Allinge-Samn ig, medtagende saavel 
Post sne Passagerer 1/%, Time efter 

Danipsismenes Ankomst. Medens 
vi i aarevis har været vænnet III at 

kunne afhente vor Post ved 9-Tiden, 
hvis vi ikke vilde vente til næste 
Dags Formiddagsuddeling, ormens 
efter den atter ikrafltursdende Ord-
ning, at vi kan las Københavns-
posten uddelt om Eftermiddagen, 
idel Postbilen arriverer hertil ved 4-
Tiden og returnerer fra Sandvig VI  

Time efter. 
Om den forbedrede Ordning skyl-

des vor nye Postmesters Initiativ 
eller er et Udslag al Hr. H. Cuibergs 
ihærdige Anslrængelser, vides ikke: 
maaske er det dem begge i Furening, 
at vi skylder en Tak, da vi er glade 
over enhver nok sne lille Forbed-
ring, der–nraa anses for et Plus for 
vor under Krigen saa haardt hjem• 
søgte Kommune. 

„Biograf-Teater 
paa Finnedalen 

Søndag  den 18. ds., Kl, 5 Eftm. 
Nye gode Film 

fra Nordisk Filmkompagni. 

En ung god 

Malkeged er til Salg paa 

Skovgaard i Rutsker. 

Til Købs ønskes 
et lille godt brugt Komfur. 

Bladets Kontor anviser. 

Ha G8doillgsiorelling, 
Bestilling paa 

Kali og Superfosfat 
modtages i Brugsforeningen indtil 
den 20. ds. 

Hjemmefarvning 
Diverse Farver — snavet til Uld 

som Silke anbefaler 

Allinge Kolonial- og  Produktforretning  

Andeæg 
er til Salg pas Bridsensgaard 
pr. Allinge. 

Blandsæd 
liontnidsfrokager 

Klid 
Svinemel og Melassefoder 

udleveres mod Rekvisitionssedler. 

Allinge Kolonial- & 
Produktforretning 

Al Skydning 
og Nedkasten af Raageunger i P. 
Madsens, Lille Myregaards Skov i 
Olsker er forbudt. 

Otto Sagaard Nielsen. 

Kotojr 
Oer, Esser og Grutter 

anbefaler 
Allinge Kolonial- & Produktforretning, 

Tapeter. 
Stort Udvalg. — Billige Priser, 

Tapetklister. 

Allinge Kolonial- & Produktforretning, 

En nylig konfirmeret Dreng, flink 
og paalidelig, eller en ung Pige med 

ir gode Skolekundskaber antages som 
LRrling. 	

Allinge Bogtrykker'', 

Odsliellesler og Mder, 
Store Bededag 

Allinge Kirke Kl. 10, Skr, 91;,, 
SI. Ols 	Kl. 2. 

Søndag : 
SI. Ols Kirke Kl. 10, Skr. 9' 
Allinge — Kl. 2 
Sandvig Missionshris Kl. 

Løjtnant fiundwall. 
reir M. Kl. 31/2  Missionær J. Dam 
Tirsdag Kl. 8 Allinge Missionshus 

Sekr. Huegh-Nielsen. 
Onsdag — Samfundsmøde 
Torsdag — IC F. U. M. 

Tobak 
C. W. Obels bekendte Maftker 

anbefales Ira 

Allinge Kolonial og  Produktforretning  

Prima hurtigtørrende 

Gulvlakfernis 
Prima Illaterfernis 

Prima Tørrelse 
Terpentinolie 

Guidbronee og Tintur 
Mobellak 

Naddetrnesbeitse 
Nye hjemkomne Varer 

til nedsatte Priser 
Torve Farver 

alle Kulører til Olie og Kalk 
araa oliereven Maling 

til Gulvfarve. 

J. B. Larsen. 

Koste 
af Revling  og  Piasava 

anbefaler 

Allinge Kolonial- og 
Produktforretning. 

Hasle. 
Nye Tapeter anbefales 
Klister altid paa Lager. 

Rullegardiner og 
Gardinstænger leveres. 

Fotografirammer, 
indrammede Billeder 

og Spejle billigt, 

Glictrles Soendisen. 

Markfr6. 
Alle Sorter er nu paa Lager 

og  anbefales 
til billigste Dagspriser. 

Uge 1(51(1[1181- 	Produldforrel[liq, 

Hasle Iligkerlorreillillg. 
Aljetonder og Saltekar 

samt al Slags Bødkerarbejde haves 
paa Lager. Reparationer udføres. 

C. Aakerlund, 
Telefon Hasle 105. 

Prima søde 
Valentin Appelsiner 

til 15 og 25 Øre Stk. 

P. ,garen 

Overretssql.Bojesn-holued 
Set, Mortensgade 17, Bønne, Telf. 22 
(tidli. Fuldm. ved Bytogedkoritoret 

Hasle). 
Kontordag i Allinge Mandag 

do i Klemens (Kroen),Tirsdag Ell. 

Tagpap og Søm 
Billigste Dagspris. 

Allinge bind' og Prodtdombirig 
Prima hjemkommet 

Fin Islandsk Klipfisk 
1 Kr. '/, kg. 

J. B. Larsen. 

Nye Tupdehq ,1{oroRkke 
meget solide ug rummelige sælges 
for 3 lir. pi. Stk i 

Nordlandets lindeishus 
Macaronni 

i Pakker og Salatolie til nedsat Pris - 
£artNen, 

Kiks og Biihit 
uden Kort 

fra 

Allinge Kolonial & Produktforretnin g  

Virkelig extra gode 

norske Spegesild 
i Hellønder. Fjerdroge og Ottinger, 

Send os deres Fjerdinger til Om-
lægning. 

Vi sælger disse Sild efter Vagt. 

Nordlamiels lliletlelshes 

Xalle, Te, 
Chokolade og Ccao 

Billigale Ungspliser fra 

Allinge Kolonial- og 
Produktforretning. 

Meget store og saftige 

Aiessina-J-ippelsiner 
o,rs, Citronen 

er hjemkommen, 

Norillaghls  

Urteirc, 
3lomsterfro, 

Sættechalotter 
anbefales fra 

ålliiigo Kolonial- & 
Produktforretning. 

Barbermaskiner 
Ægte Gilettebiade 

Barberknive 
Strygeremme 

til Gilelteblade og Knive. 
Barberkoste 
Barbersæbe 

Righoldigt Udvalg, billige Priser. 

,`2.B. 

Blandet Frugtsaft 
Hindbeersaft 
Hyldebærsaft 
Jordbwrsaft 
Kirsebærsaft 
Ribssaft 
Solbærsaft 

Allinge Kolonial-
og Produktforretning,. 

By- og Herredsfuldmægtig 

Johmes bleer], Hasle, 
trreffespaa Raadhuset i Allinge 
hver Mandag efter Kl. 10 Form. og 

Klemensker Kro hver Fredag 
fra 2-5 Eftm. 

Aromatisk 

1Vietatict.ft 
til Hjemmebrygning er hjemkommet 

Prisen nedsat. 

J. B. Larsen. 
Prima 

Taglak og Tagijre, 
samt Tjærekoste anhelates fra 

Allinge Kolonial- .& 
Produktforretning., 



Telefon 5, Telefon 5. 	(F. Chr. Scheplers Ejendom paa Havnen) 

I.everandor til Landbrugs- og Varelotteriet. 

Kr. 15,25-19,50. 
- 22,00-24,00. 
- 	5,25— 6,75. 
• 5,75,- 7,50 

5,25-10,50. 

Hvid Vaskeslike 
Kulørt Mervielleux 
Hvid SlIkemoll 
Hvid 'Voile 
Kulørte Stoffer 

Ris, Sago, 
Rismel, Sagomel, 

Kartoffelmel. Majsmel, 
Abrikoser, Blommer. 

smag og store Rosiner. 

Allinge Kolonial-
Produktforretning 

Ekstra stærke danske 

Decimalvægte 
med Skydelod — 500 Pds. — er 
paa I.ager. 	Vi har gjort en god 
Handel og kan derfor ogsaa sælge 
disse særlig billig pr. kontant. 

Nordlandets Handelshas, 
Prima dansk og engelsk 

Marfelie-SeebQ 
Blod Sæbe 

Soda, Blegsoda, Ludpulver 

Risstivelse, 
Skurepulver 

Allinge Kolonial & Produktforretning 

Bit III Salg. 
En kraftig 2 Aars Vallak er lil 

Salg pas Vestre liorregartrii, 
Telefon Ruts 49. 

Bestil 

„llorilliolmenies 
Fesimancli` 

Ber Endesi alle musikalske 

Hjem. 

Pris 1 Kr. 50 Øre. 

Bestilles i enhver Boghandel 

eller direkte has 

Hjort-Ipsen, Allinge. 

Cement, 
prima friskbrændt, ventes i de nær-
mests Dage og sælges til billigste 
Dagspris. 

Allinge Kolonial,  og 
Produktforretning. 

En kraltig 

2-aars Plag 
er til Salg paa Blartholt. 

Hamves Haarkultus 

fjerner Skæl, styrker Haarel. 

J. B. Larsen.  

Prima Hvedemel, 
Bagepulver 
Citrottessents 
Mandelestrents 
Vanilleemsents 
Vanilletabletter 
Vanillesukker 
Vanillestsenger 
Karden llllll tue 
mode Mandler 
hittre do. 
Rosiner 

Allinge Kolonial- og 
Produktforretning. 

Si III- r. c LA 
Japan Møbel Politur 

anbefales, 

a. 93. J, air,  e4,1,, 

Hatte og Huer. 
Største 1.'thalg 

Nordladels 
2 Stk. Kviekalve 

saml en Mergelpiarape ..7 til 
Salg pas 

Villa Flojlegaard, 
Telefon kø 40. 

Gødningssalt 
anbefales fra 

Allinge Kolonial 
og Produktforretning. 

Al jetonderne 
leveres gerne trit til nærmeste Sta-
tion fra 

Snedker L. 
Teleton u. 13, Klemensker, 

Flækærter'  
hele .urler 

brune Bønner 
Klipfisk 

Allin_ge Kolonial & 
Produktforretinin,Q:. 

jilliqgo.Sandoig 
i fforedraøshretrinj. 

Pas Søndag Kl. 8 	linene( af 

Onernsanw Lus Due 
og Frue. 

Billetter (Numererede 1,25, øvrige 
Pladser 1,00, Børn 50 øre) fast; i 
Allinge Boghandel. 

Intet Billetsalg ved Indgangen. 

ett~ø~^~1~~ 

Prima 

Bord margarine 
Ren amerikansk Fedt 

anbefaler 

Allinge Kalonial & Produktforretning 

Ligkister og Møbler. 
anbefales. 

Klemensker Soodkerlorrelning 
Telf. Kl. n 13. 	L. Pihl. 

Uden Brødkort sælges: 

Kiks og Kaffebrod 
friske gode Blandinger. 

Nordlandets ililildelsims 

Bonevoks 
Malerfernis, Gulvfernis, Linolie 
samt Farver til Olie og Kalk 

anbefales fra 

bllioge Koloni 	og Proddirorrilloiog. 

Sygevat 
og 

11-3 ....val' ind 
er hjemkommen. 

J. B. Larsen. 

Allinge. _2,12./ 
Skal De have Deur en tiks 

Sommerklædning? 
da henvend Dem i min Forretning, 
der altid er den billigsle. 

NB. Træffes hver Onsdag.  Eller-
middag I Klemensker paa urin gamle 
Bopæl. 

A. Bendtsens 

a 2c.1 ri et ti 

llaabsdragter udlejes. 	Tlf. 137' 

)rima blaa Cheviot, bias Serges, Klæde, 
øer-Coat og melerede Stoffer. 
Kr, 59,00 — 82,00 — 108,00. 

Fikse Faconer. 

Blaa og sort Mergen Kr. 30,00-39 00 
Alpacca 	 • 	21,00— 28,00 
Meleret Stof 	 13,50-33,00 - 

Fikse Faconer. — God Pasform. 

Kostumefrakker 

Nederdele 

Drengehatte og Matroshuer 
Co- 

Endvidere forefindes nu paa Lager alle Slags 

almindelige Metervarer, og da disse er købt for c. 

2 Aar siden, men leveret nu til gammel Pris, ser 

jeg mig istand til at sælge langt under Dagspris. 

~sker, Slor, Bælter, Hatte, Kyser, 

Itaarpynt, Bestetningsartikler 

Stort Udvalg. 

Herre-Hatte og Huer 

Uldne strikkede Klude tages i Bytte.  

Lommetørklæder 

Blade Hatte Kr. 8,00-12,00 

Stive do. - 15,00 

Khodeshaer - 3,50-4,25 

Stranhatte til nedsatte Priser. 

Gode Kvaliteter. Billige Priser. 

J. P. Sommer 
Magasin du Nords Udsalg 

Malasin du Nords Udsal 
til Foraaret: 

Heluldent Kjoletøj 
;tilketojer, Moll, Voile, Alpacca 

Cid- og Bontuldstioneller 
>rt Farve- og Mønsterudvalg. 	Ekstra billige Priser. 

Damelinned 
Cheutiser, prima Stof Kr. 5,00-5,50 
Benklæder 

- 

5,00-5,25 
Inderliv 	 1,80 —3,75 
Skorter 	

- 	

4,65-8,00 
Underkjoler 

- 	

8,00-14,50 

Moire Skørter 
i ekstra prima vaskeægte Stoffer. Mange Farver. 

Kr. 7,00-11,00. 

Korsetter 
i stort Udvalg. Kr. 4,50-10,50. 

Trikotage 
ima Kormetskaanere Kr. 1,65-2,50 

Benklæder, mange Farver Kr. 5,40-7,50 
heluldne engelske Strømper 	5,25-6,00 
FIorstromper, mange Farver 	1,90-3,75 
Silkestrømper 	do. 	4,00-6,00 

Spadseredragter 
i prima bias Cheviot, Sørges, Alpacca 

og melerede Stoffer. 

Kr. 55,00 — 88,00 — 124,00 — 160,00. 
Fixe Faconer, 

Frakker og Jaketter 
i Alpacca og hvid Vadmel. 

Kr. 30,00 — 39,50 — 36,00 — 42,00 
Ekstra god Kvalitet, Fikse Faconer. 

Bluseliv. 

rasmaaaa~m~ara".11 

Pigekjoler 
hvide og kulørte. Stort Udvalg 

Billige Priser. 

Pigefrakker 
I sort Lasting, rød Vadmel og melerede Stoffer. 

Alle Størrelser. Billige Priser. 

Pigehatte og Kyser 
Fikse Faconer. Billige Priser. 

Pige-Trikotage 
Stort Udvalg. Billige Priser 

Herre-Trikotage 
Benklæder, Trøjer, Sokker, Seler 

Manchetskjorter og Flipper i stort Udvalg 

Billige Priser. 

Drengedragter 
i prima blaa Serges. kulørte Stoffer og 

Vartkedragter 

Alle Størrelser. 	Billige Priser. 

Stortrøjer 
i prima bias Cheviot med Foer. Alle Størrelser 

Billige Priser. 

Drenge-Trikotage 
stort Udvalg til billige Priser. 



Manufakturvarer. 
Vi har nu et stort Lager af alle Slags Nlanufakturvarer 

til meget rimelige Priser. 
Enhver kan bese Varerne uden Kobetvang. 

Nordiandets Handelshus 

Prima Drejls Kodækkener 
,ruges ogsaa til Heste -- og sælges saa længe Lager haves 
or r5 Kr. pr. Stk. 

Nordlandets Ilandelshus. 

Damestrømper 
Silke, Uld og Bomuld, mange Kvaliteter fra 1 Kr. 25 Øre 

Parret. Et mindre Parti sorte, uldne Bornestromper sælges 
langt under hidtil kendte Priser. 

Nordlandets ilandelsluts. 

Sækkelærred 
'forskellige Bredder er hjemkommet. 

Nordlandets Handelshus. 

Regnfrakken 
forskellige Farver og Kvaliteter billigst i 

Nordlandets Handelshus. 

Klædevarer. 
Engelske og danske Klædevarer er paa Lager i righol-

d igt Udvalg. 
Klædninger leveres efter Maal med kort Varsel. 

Nordlandets handelshus. 

Færdige Klædninger, 
Benklæder og Arbejdstøj 

billigst i 

Nordlandets Handelshus. 

Vi har endnu et Restparti af 

galvånis. Spande og Baljer! 
Gammel solid Kvalitet. 

Disse sælges ogsaa til gammel Pris. 

91urNalibet 

Skovle elg Spader 
sælges billigt hos 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

Vi beder vore Kunder paa Landet om Bestilling paa 

bedste Sort amk. Høstbindegarn 
I kommende Høst. Vi skal skaffe bedste Kvalitet til den 
veste Pris. 

Nordiandets Handelshus. 

lorllholms Simre- & ballekasses 
„----- 	Afdeling i Allinge G-------. 

Kontortid: 10-12 og 2-4. 
S Modtager Indskud paa abn. Sparekassevilkaar til en Rente 

at 4 pCt. p. a., paa Folio til 2 pC1. p. a. 

Moders Sang 

Alle de ømme Tanker 
skal følge dig, hvor du gear, 

selv om jeg ved, du ofte 
ikke dein alle forstaar. 

Alle de varme Blikke 
skal lyse dig frem og hjem, 

lokke din lønligste Længsel 
frem af dit Hjertes Gem. 

Alle din Barndoms Drømme 
skal Kreds om dit Leje slaa, 

vugge dit Sind til Hvile, 
naar Tankerne vildest gaa. 

Vugge dig, varligt stille 
tilbage til Moders Favn, 

samle din dybeste Længsel 
"i Sprogets dyreste Navn. 

Anne H. Hansen 

Det er en Aften 

Hør Klokkeris Klang og Tonegled 
og Kluk fra Aaens Strømme. 
Del er en Aften. — Sol gear ned 
og signer Gaard og Husmandssted, 
Og Heden ligger mild og bred 
i sine egne Drømme. 

En enkelt Vibe skriger op, 
og Gøgen galer gerne. 
Og Drengen gør vel muntre Hop, 
naar Tonerne fra Højens Top, 
hvor Sognets Ungdom slutler Trop, 
naar til ham fra del fjerne. 

Men Bonden og hans Kvinde gaar 
og kiger mildt til Grøden. 
De kæler for de dorske Faer, 
de taler jævnt om deres Kaar 
og priser Gud for frugtbart Aar 
I So ru me raften reden. 

Og Blomsten dukker sig paa Bed, 
og Taagestøtter hænge. 
— Det er en Aben. Sol gaar ned 
og signer Gaard og Husmandssted, 
og sænker Salighed og Fred 
paa Hedejord og Enge. 

Ingvard Nielsen 

Fra Livets Kringelgang 
—o— 

Den unge Mand, der er poa Bal 
for første Gang, spørger en ældre 
Ven, hvad han skal tale med sin 
Dame om? 

— Om, hvor smuk hun er. 
— Ja, men hvis hun nu ikke er 

sin tik ? 
— Saa om, hvor grimme de an-

dre Damer er. 

Tanten ; Fy dog, fy, Sofie, da jeg 
var i din Alder var der aldrig kom-
men en Usandhed over mine Læ 
her I 

— Naar begyndte Tante da at 
lyve ? 

Det er utroligt saa. Brødrene Han-
sen ligner hinanden. Begge er de 
Studenter, rør:Manede, opløbne, nær-
synede — 

- Og begge to skylder de mig 
50 Kr. 

Sikket slraalende Ansigt du har. 
Det plejer Folk ellers ikke at have, 
naar de lige er kommen fra Tand-
lægen. 

— Jo, for han er Ikke hjemme. 

Falsk Reklame? 
Forretningsmanden : Køb Dem et 

Barometer og et Termometer nu, 
min Herre, der er Udsigt til Stig-
ning — hen paa Foraaret og Som-
meren. 

Direktør Meyer kommer pludselig 
tilbage fra en Rejse og overrasker 
sin Kontorist i at kysse Kasserer-
slcen. 

Meyer; Del er dog for galt, dette 
her. Har De noget til Deres Und-
skyldning, Bentsen? 

Kontoristen: De sidste Ord, Direk-
tøren sagde, var: „Jeg rejser roligt, 
for jeg er overbevist om, Bentsen, 
at De I alle Henseender kan bestride 
mine Opgaver imens". Del er bare 

leg rihi Alunl, nr• L' 	• 

Gratulanten: Til Lykke, Ole Jen 
sen, til Lykke med de Hundrede 
Aar idag. Ja, det næste Hundrede 
klarer du vel næppe saa sikkert -
vel! — bæ, hee, 

Jubilaren: Hvem ved, hvem ved? 
Jeg er da allenfals stærkere I øje-
blikket end jeg var idag for hund-
rede Aar siden, 

•  Værktøj 	.  
og Haveredskaber 	«,, 

Stort Udvalg. Billige Priser 

Allinge Kolonial cC Produkiforrelning 

Ar billige Frosorior, I. Eks. III Enge og Ellorsoouiog 
har vi Blandingsha af Grarsarter, lel 

do. 	 af Klaverarter, tungt. 

Hjemmeavlet Rajgræs, bornholmsk Avl 
og ganske rigeligt al 

engelsk og italiensk Raigræs, 
som sælges betydelig billigere end Maksimalpris. 

Nordlandets Handelshus. 

Stort Udvalg  

Køkkenrekvisitter 
fans hos 

Allinge Kolonial- & Produktforretning. 

Alle Soflor Killydro, Bmslro og Hob 
er nu paa Lager og udleveres gerne. 

Hvem der har passende Poser og Sække hertil, bedes smide os 
disse IH Afvejningen. 

Nordlandets Handelshus. 

Prima Hamp og Mailib-Tomerk 
anbefales fra 

Allinge Kolonial- og Produktforretning 

Brødrene Anker 
Jernstøberi & Maskinfabrik 

Telefon 2. 	Hasle 	Telefon 2. 

Kul haves stadig pari Lager ved Levka. Pris 4,50-5,50 hl 

Vi har meget pæne 

pløjede og høvlede Brædder. 
Disse ere rene, det vil sige fri for store Knaster, og tørre -
egner sig udmærket til Gulve og Lofter og andet Brug. Alle 
Længder, saavel korte som lange, helt op til 20 Fod. 

File llor[lIondsh tom Fyiiroinrk, 
Alle Bredder og Længder passende til Møbler o. lign. 

Et Parti gode kantskaarne Udskudsbrædder 
'/4" og 1" sælges forholdsvis billigt, idet disse ikke blev for-
højet ved sidste Prisforandring. 

Ved kontant Handel gives stor Rabat i 

Nordlandets Handelshus. 

Bygningsartikler. 
Brædder Planker Tømmer 

Tagpap, Søm og Spiger, Støbegods 
Cement, hydraulisk Kalk 

anbefaler 
• 7 

Røgtobak, Skraatobak, Cigarer 
Aldeles prima og velsmagende Sorter. 

Priserne rimelige. 

Nordlandets Handelshus. 

Billigste Priser 

Allinge Kolomat Produktforretning 1 • -m—r • 


