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„Nord-Bornholms Ugeblad" 
trekkes 1 d Antal af mindst 1600 feempL 
eg forsendes gennem ftstra^send I A dinge 

SandelLinsher, einiskar, Re oe Klemensker 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
har den største Udbredelse t Nordre Herred 
bliver last t elgved Item og egner sig der-
or bedst 10 Art.-tyv:1g. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
epla,ger gerne Belundlgurelser aJ enhver Arl 
enasom Køb, Salg, foreningsmeddelelser, 
• eller AJlysninge, Auktioner tie. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
ndgaar hver Fredag, kun bestilles paa alle 
Posikonlorer saml paa Bindels Kontor og 
hoster I Kr. hulvaartIg. 

Midsommer-Hymne, 

O hvilken Verden, 
og hvilken Sommer . • 

Vort Liv slaar alter i Lysets Tegn. 
Nu blinker Solen i Himlens Ruder, 
og Maanen sejler i natlig Regn. 

Det er de Tider, da Barnet leger 
og fylder Livet med Smil og Sang; 
da vore Hjerter bevæget hvisker; 
„Der var engang, o, der var 

engang . . 

Vi er ssa voksne, vi blev saa store, 
men naar vort Øje mod Barnet ser, 
det hænder stundom vi stille tænker: 
Vi vandt vel meget, men misled mer. 

Thi har ved Kamp vi en Verden 
vundet, - 

den bedste Verden er død og tabt 
O Drømmelandet, o Æventyrel, 
som Smil ogTaarer og Leg har skabt. 

Vi blev saa store, men vore Drømme, 
der visned hen og blev bittert srnaa, 
de lever endnu i Barnets Øjne, 
to dybe Blomster, saa dunkle bien. 

Og disse Blomster skal kærligt 
VECTI1CS 

for Skyggesider og kolde Aar. 
End stryger stille og fuld af ømhed 
den voksnes Haand over Barnets 

Haar. 

Og for en Gave var Lømlen aldrig 
saa dyb soul den, du af Barnet fik: 
Thi intet spejler dit Hjertes Godhed 
saa dybt og dejligt 

som Barnets Blik. 

Hans Hartvig Seedorf. 

.9yglige Xusnzedre 
og Berneopdragere. 

Der forekommer af og til Forslag 
og Udtalelser, navnlig fra Kvinder, 
oin at faa indført saakaldel kvinde-

lig Værnepligt, hvorefter enhver Pige 
skulde geunerngaa forskellige Kur-
sus i det, som falder ind under de 
fleste Kvinders Livsgerning. 

Del er naturligvis Erfaringer om 

de meget ofte udygtige Husmødre, 

der danner Grundlag for denne 

Tanke, og man mener igennem en 
saadan lovbunden Ordning al sikre 

Hjemmene dygtigere Kvinder, Hus-
mødre og Mødre — Madmødre og 
Sygehjælp — Barnepleje og Hus-

førelse, i del hele gøre Kvinden 
mere skikket for Livet. 

Hensigten er jo fortrinlig. Men 

mange mener, at den nars bedre  

paa randen Mande, der ligger langt 
nærmere og rialudigere for Kvinder. 

Enhver lille Pige har jo i sig fra 
den tidligste Alder Driften til at 

blive en lille Mor, — se paa hende 
nied hendes Dukker, hvor hun paa 

den ønniresle og mest moderlige 

Mande pakker dem til og hyller 
dem ind, 

Trangen og den indre Drift er 

pas den smukkeste Maade tilstede, 

og den vil af agtsomme, lydhøre 

Forældre kunne ledes direkte hen 

mod enhver Kvindes naturlige Mani 
og Bestemmelse, 

Ja vel, svaredes der, men alle de 
unge Piger, der kommer fru de 
daarlige Hjem, hvor Opdragelsen 
ganske er forsømt, dels paa Grund 
af Forældreroes manglende Sans for 
Børnenes Liv og dels pas Grund al 

at Forældrene har maattel være ude 
for al skulle tjene Føden: — disse 
Pigebørn mener man da at Sam-
fundet skaf tage sig af og straffe 
Uddannelse, 

Vel ! — Livet har heldigvis sin 
egen Skole, sin egen udmærkede 

Skole, hvor intet Menneske slipper 
udenom, og hvor de, der har Men-

neskelemmer i sig, nok skal lære 
at lage ved — og der oplæres hvert 

Menneske, som det er værd at op-

læres — omend ofte paa en haand-
fast Maade, hvad del skal tro og 

gøre. 
Hvor mangen en Kvinde er ikke 

gaaet ind i Ægteskabet ganske 

uskikket til al være Hustru og Mor, 
som gennem Tørn og Tort er [mad 
til al blive baade en god og en 

dygtig Kvinde, 

Selvfølgelig er del til alt Held 
saaledes, Dybt i Kvinden ligger de 

lo store Instinkter gemte — Kærlig-

hedslivets og Selvopholdelsens, og 

selv Mødre med megen ringe Viden 

og meget lidt Dygtighed, kan paa 
mange Madder være udmærkede Op-

dragere for en Børneflok. 

Hvorom alting er, saa lad os dog 

selv sørge for vore Pigers Uddan-

nelse, skriver en Husmoder i „Vends. 
Tid.". Det er det ene Slægtled ef-

ter det andel, der i Hjemmene har 

Forpligtelsen og Retten hertil. 

Rundt one i Landet findes der 

Tusinder al gode Hjem. Lad Bør-
nene i det hele komme lit al røre 

og pløre, selv om del gaar lidt ud 

over det pertentlige ! 

Lad Børnene faa Lov til at være 
med i Havearbejdet og ved Kage-
rullen — lad deur børste_ Sko og 

stryge Lommetørklæder, i det hele 

være med — — hvor gerne vil de 
ikke I 

Lad dem straks faa Greb paa det, 
de har Haandeing og Lyst til -

hjælpe til nied mindre Søskende, 

lægge Tøjet i Orden og stoppe 

Strømper! 

Inden vi ved det, forstnar de en 
hel Del og tager vældig praktisk 
paa Tingene, 

Livet er Værnepligt nok. Lad dog 
Kvinden være den, hun er. 

Skal hun kunstles op ved Lov og 
Paragrafer, bliver del først rent galt.  

t". Ilvad hun errargocil, det er hun 

i Kraft af sin Hustru,- og Moderfø-

lelse, all andel bliver alligevel kun 
Gætning. 

— Kan Livet ikke lære Konen at 
spinde, saa hjælper det ikke, om 
hun genneingaar al Verdens Vaske-

rier og Slrygekursus, al Verdens 
Laboratorier for Kogekunst og Syge-
pleje. 

Kvinden hører Hjemmet til; der 
skal hun modtage sin Opdragelse, 
og der skal hun give sine Børn den 
igen. 

Vild Rose. 

Hvor Himlen var gran i Mies 
og trist imod Solnedgang, — 
Dranber af Regnen som kom 

og som gik 
paa alle Bladene hang. 

Men selv i den dryppunde Skumring 
stod Kvælden i Jurais Tegn ; 
Rugen slog Bølger og Græsset 

var tæt 
og knejste at Kræfter og Regn. 

, 
Del suste af Vind over Marker, 
og Rusk over Marken stod 
men levende blev dog den Aende 
af Græs, Ranunkel og Nellikerod . 

Jeg gik under Vildrosens Hække, 
som fangede Dryp og Sind. 
Der saa jeg et Sted paa en 

vippende Kvist 
en eneste Blomst foldet rid. 

Den første Rose i Sommer, 
skær, snur Guds Himmel var trist. 
Den brændte deroppe som Lys 

af en Sjæl 
pari den vande, vippende Kvist, 

Saa spurgte jeg frem gennem 
Regnen 

„Naar bliver Solen at se ?' 
Den nikkede ned ; 

„Jeg længes jo selv — 
I Morgen, i Morgen mauske I" 

Viril From Bartrumsen. 

Tinsoldaten — 
I Marseille beskæftiger man sig 

disse Dage med en Historie, der 

nok for en Gangs Skyld tør siges 

at være ikke amts lidt af en Sensa-

tion. 

Historiens Enkeltheder er følgen-
de ; En fransk Officer havde for-

leden foræret sin lille 9-anrige Søn 
nogle særlig fine Tinsoldater Ill hans 

Fødselsdag. Disse Soldater var, som 
alle særlig fine Sager af den Art, 

støbt i to Stykker. maledes at Ho-

vedet blev sat fast i et rund! Hul 

mellem Skuldrene, hvorefter hele 
Figuren males, 

Drengen legede Krig med sine 

nye Soldater, men da Fanebæreren 
faldt for el velrettet Skud, gik Ho-

vedet af, og der trillede er] lille lunk-
hende Genstand ud. 

Drengen bragte den til sin Fader, 
som saa, at det var en sjælden smuk 

Brillant, og han gav sig derfor til 
nærmere at undersøge Soldaten. -

. De han med sin Lommekniv skra-

bede Malingen al forbavsede det  

ham al Soldaten vel var blad at 

ridse i som Tin, uren Metallet var 

blankt og gult 	Hans Forhavaelse 

blev Imidlertid endnu større, da han 
gik med Stenen rag Tinsoldaten til 

en Juveler og denne ikke alene er-
klærede, at Soldaten var støbt af 

det pure Guld, men at Brillanten 
hørte til et stort Diadem, som for 

nogle Maaneder siden var stjaalel 
fra en engelsk Rigmands Hustru, 
medens denne opholdt sig i Paris. 
Der var sendt nøjagtige Beskrivel-

ser ud til samtlige større Diamant• 
handlere. 

Sagen blev derefter overgiver til 

Politiet, og ved al foretage nærmere 

Efterforskning Lindt man ud af, al 
Soldatert var lavet [den parisisk Ori-
ginal ved Navn Delmiles, som i 

Aar havde levet af at støbe 

Tinsoldater, som han solgte til de 
store Legetøjsgrossister. 

Men Politiet fandt mere endnu, 
de opdagede, at samme Deloites 

lunede Forbindelse med en berygtet 
Tyveknægt, som adskillige Gange 
havde været arresteret, sigtet for Ind-
brud i Juvellorretninger, men som-

man stadig havde maallet løslade 

af Mangel paa Bevis, især havde 
man aldrig kundet finde ham i Be-

siddelse af Tyvekosterne, 
Nu blev det hele afsløret ved en 

Husundersøgelse Inos Defoiles. 
Det viste sig, al samme Defoites 

støbte Guldsoldater, som han malede 
og pakkede i særlige Æsker der 
blev sendt til Mnrseillie, hvor en 

tredie i Komplotter modtog de kost-
bare Sendinger. 

Guldet og Ædelstenene var Re-
sultntet af den omtalte Tyveknægts 

Virksomhed, og ved en Fejltagelse 

havde Deloiles puttet en af de kost-

bare Soldater i en Sending af de 

almindelige Tinsoldater, som var 

saa efterspurgle af Legetøjshandler-
ne. — 

faa .lodtur 
gennem 8uropa. 

Servus fortæller om sine 

Dagbogsoptegnelser og Minder. 

(Kun for Nordborobolitm Ugeblad) 
—x- 

-- Kaiserslaurern har over 40,000 

Indbygg. og er en By med rige Ud-

viklingsmuligheder. Egnen er frugt• 

bar og skovrig, Omegnen rig pas 

Kul og Metaller. Skønt delvis Fa-
brlksby, er der runget sirligt og stil-

fuldt over Centrer, og Hovedgader 
og Pladser er stort og moderne an-

lagt. Særlig Imponerede os en stor 
og smukt opført Frugt- og Torve-
hulle, det Redte Forrelningskvaller, 
Koncerthaven og den smukke Slifls-

kirke med Unions-Mindesnuerket. 

Gennem uhyre Skovstrækninger 
gik vi næste Dag videre til Land-
snild, hvor vi spiste til Middag, out 
Aftenen trallede vi Hornborg efter 
en lug, men overmande interessant 
og afvekslende Tur. 

Romborg er en gammel By med 

noget srillesmaende konservdlivt over 
sig. Vi havde paa det sidste Stykke 
Vej slimer Følge med nogle rejamide 

Geseller, der underholdt os med mor-
somme Træk fra Rejselivet. De for-
melle ngsaa al alle tyske Byer ifølge 
Lov skulde yde rejsende Haanderer-

kere gratis Forplejning og Natlogi, 
og al vi var godt tossede, !ram vi 

gav vore Penge ud til den Slags 

Unødvendigheder. Hvor meget øl 
kunde der Ikke drikkes for de Penge? 
VI skulde blot følge med dem, :ae 
skulde de nok klare den Sag. 

Efter at have drøftet Forslaget 
med Nielsen, blev vi enige ovn al 
modtage Tilbudet ; skønt Udlændinge 
kunde der ikke være saa meget at 

risikere, nuar vi havde Pas og Pa-
pirer i Orden. 

VI meldte os nu alle paa Politi-
stationen, for at fas udleveret Sove-

kort, men det Krydsforhør og den 
Behandling vi var udsat for al Gen-

darmerne, var saa ubehagelig, at vi 

fortrød at have indladt os paa /Even-
tyret. Da de tilsidst opdagede, at 
vi havde tilstrækkeligt med Peuge-
midler, blev vi pure afvist og var 

i Grunden glade over, at det gik, 
som del gik. Vi blev fri for det 

tvivlsomme Selskab og sov sikkert 

ogsaa bedre paa Gæslgivergaarden. 
Paa vor Vej gennem de skov-

rige Strækninger kom vi gennem 

en Del mindre Byer, af hvilke St. 

teborg var den største. Egnen er 
overordentlig smuk, og Landevejen 

gaar her gennem en lang Dal. I 
Bunden af Dalen løber en rivende 

Elv, hvis skummende Vand driver 
talrige maleriske Vandmøller og Fa-

briker. 

Traf for første Gang en Gendarm, 
der lorlangte al se vore Pas. 

Henad Aften naaede vi Saarbrii-

cken, der ligger ved Floden Saar, 
en Biflod til Mosel. Over Floden 

!mer tre Broer, der forbinder Byen 

med Forstaden St. Johan. 
Samblecken er ogaaa eu By i Op-

karnsr, bredt anlagt med lige Gader 

og store aabne Pladser, al hvilke 

Neurnarkl er den største. 
Vi log ind i Herberge Zu Helmat, 

der var beliggende ud mod en træ-
bevokset Plads eller Anlæg. Ovre 

paa den mulen Side tittede en Kirke 

frem mellem grønne Kaslanjetræer. 
Aftenen var overordentlig stille og 

saa vi satte os ned pari en af 

Bænkene en Times Tid, inden vi 

gik til Ro. 
Fra de ligeoverfor liggende Gader 

skraaede Folk al og til over Plad-

sen. Et ungt Par kom gasende og 
salte sig paa Bænken ved Siden al. 

Hun havde en lille Paplispakke med, 

der viste sig et indeholde Smørre-

brød, som hun dækkede op for ham. 

Saa sendle lian kende efter øl. - 
Mens huri var borte indledede vi 

en Samtale med knnt, da han invi-

terede os pas et Stykke Mad. VI 
tik at vide, at han var .,paa Rejse" 
for al søge Arbejde. Den unge 
Pige var maaske en Søster, der havde 
Plads der i Byen ? — Nej, del var 



Hoiers Hotel 
(Bondestuen) 

- Hver Aften 
Koncert is Optreeden af 

Harmonikaliongen 

Ld

Ao_lph Nathan.  

Bagefter en Svingom 

ItekeedIskab — trans _Verpllegs-
stalion" — Har De saa gode For- 
plejningsstationer (Madkærester) i 
hver By, De kommer til, spurgte 
jeg. — Ja, ellers maa man sørge 

tot at faa det, sagde han med Selv-
følelse, — uden degn er der ikke 

meget ved Rejselivet. 
Vi var ikke fri for at være lidt 

misundelige paa denne Don Juan, 
der forstod at tænde Pigehierter 
Erand, og vi manne indrømme, al 
han havde en god Smag og forstod 

at udnytte sine Chancer. 
Den unge Pige kom nu tilbage 

med en Flaske øl : hun viste en 

moderlig Omsorg ror sin Kavaler 
og troede i sin lykkelige Uvidenhed, 

at hun var ,den eneste ene". 
Vi trek os diskret tilbage. 
Den næste Dag gik vi ud og san 

pin Byen. Kom over en ni Broerne 

til St. Johan, hvor vi pari den der-
værende Postbygning bestemt vilde 

have vor Post udleveret. Endelig 

opklaredes Fejltagelsen og vi manne 
tilbage over Floden for at tinde del 

rigtige Posthus. 
Floden er kanaliseret, san den 

kan benyttes til Flodfart ; man kan 

sal-iledes herfra gennem Mosel sejle 

ned gennem Rillen, maaske ogsaa 

ad Kanaler ind i Frankrig. Vi en-

skede os en Kajak ; det kunde blive 

en interessant Tur, særlig hvis Strøm-

men var med. 
Saarbrlicken og St.Johan har til-

sammen ca, 40,000 Indbyggere, kun 

Broerne skiller dem ad. Interessant 

er Slotskirken og den nye Raadhus-

sal med det af Kejser Wilhelm den 

Store skænkede Maleri af A. v. Wer-

ner, der fremstiller Krigsbegivenhe-

derne 1870. 

Skønt Fabriks- og Forretningsby 

giver den store Soldater-Indkvarte-

ring Byen sit Præg. Her er en stor 
Ekserserplads og store Kaserner. -

Vi tilbragte en stor Del af Dagen 

med at se paa de forskellige øvel-
ser og Nielsen fik en Tjans som 
Staldknægt, der dog pekuniært ikke 

kastede meget af sig. 

Medens Nielsen travede rundt med 

Oberstens Rosalia, satte jeg mig 

hen ved den store Lulusten og skrev 

Breve til Hjemmet. 
Var en Tur ude pee Kirkegaardene 

og oppe paa Bjergskraaningerrie, 

hvorfra havdes en vidunderlig Ud-

sigt ned over Byen og Floden. -
Her er Slagmarkerne og de mange 

Krigergrave, og Mindesmærker over 
de Faldne vidner om at Kampen 
har været haard. 

Paa Winterberg slaar det store 
Mindesmærke over Faldne i 1870 
—71. 

.naar Njulene 
skar stille. 

Ved el Hjælpekassestævne i Hil-
lerød forleden holdt Arbejdsløs. 
bedeinspektør Frøken Blank el 
interessant Foredrag om det sør-
gelige aktuelle Spørgsmaal : Ar-
bejdsløsheden. Vi gengiver _Fre-
deriksborg Amts Avis" Referat. 

Arbejdsløsheden sætter altid stær-

kest ind efter Jul. Del plejer ikke 
at blive bedre før Marts, men da 

kan vi gerne aende op. Og i April 
begynder Tallene paa de arbejds-

løse at rasle ned , saaledes at vi i 
Maj er nede paa Minimum. 

I Aar er del helt anderledes. Høj-

depunktet masede vi i Marts med 
77.000 arbejdsløse, og der er nu 
58.000 arbejdsløse. I Januar Maa-
ned var der mindre Arbejdsløshed end 

nu. Omtrent hver 5. Arbejder gaar 
arbejdsløs pert en Tid, da Arbejdet 
plejer at være i fuld Dang. 	I det 
ellers sart daarllge Aer 1918 var Ar- 
bejdsløsheden 13 pCt. I Aar 20 pCt. 
Dette Forhold virker uhyre depri-
merende paa alle, der har med Ar-

bejdsløsheden at gøre, 

1 denne Tid skulle Arbejderen 

løse Panterne hjem Ira Leanekon-
torel, og Arbejdsløshedskasserne læg-
ge Penge op, men Arbejdsløsheden 

vedvarer. 
Vi havde hanbet. et de afsluttede 

Arbejdsoverenskomst - For handlinger 

skulde have skallet mere Arbejde, 
men det er ikke sket i nævneser• 
digl Omfang. Heller ikke de offent-
lige Arbejder er stærkt i Gang. Er 
Grunden den, at det offentlige ikke 
har Penge og Bankerne ikke vil ud 

med Midlerne, saa mas Arbejdsløs-

heden fremdeles koste Samlandet 
mange Penge. Udgiften er en nød-

vendig Nødhjælp, men ogsna kun en 

Nødhjælp, thi det er en Hjælp, der 

i det lange Løb virker demoralise. 

rende. 

I øjeblikket mart man regne med 

en ugentlig Udgift til Arbejdsløs-
heden pas 1,8 Mill. Kr. I korte Ar. 

bejdsløsliedsperioder kan Understøt-

telserne være lavere, men del kan 

det ikke være i san lang en Tid. 

Arbejdsløshedskassernes Situation 
er ikke helt fortvivlet, takkel være 

den Forstenelse og Sympati vi har 

mødt fra Regeringens, fra Indenrigs 
minister Bergs Side. 	Der er saa- 
ledes ydet Kasserne betydelige, ren-

tefri Lean, der var nødvendige, fordi 

Kriserne har slugl alle Kassens Mid- 
ler. 	I de sidste 4 Aar har Arbej- 
derne selv til deres Arbejdsløshed 

ydet 20-21 Mil. Kr, Det er dog 

en Post. Og i Øjeblikket opkræves 

meget betydelige Bidrag. 	Mange 

Steder er main oppe paa 3-4 Kr. 
om Ugen i Kontingent til Arbejds-

løshedskassen, og som Gennemsnit 
kommer man op paa et Aarsbidrag 

af Henved 100 Kr. 

Hvad er Grunden til denne store 
Arbejdsløshed ? Ser vi paa Tobaks-

faget, saa er det de store Lagre, 
og ikke Konkurrensen ude fra, del 
samme gælder Bomuldsindustrien. 

Bygningshaandværkerne er arbejds-
løse, fordi det er for dyrt al hygge. 

Møbelindustrien ligger slille, fordi 
Folk ikke kan faa Lejligheder og 

heller ikke har Read til at købe. 

Glasarbejderne og Kurvemagerne er 

derimod ledige paa Grund af Kon-

kurrensen syd fra. 

Frk. Blanck var enig med Mini-

steren i, at det var praktisk at ud-

dele Understøttelsen gennem 1-fjæl- 

pekasserue. 	Det værste Ukrudt er 

luget bort. Nu skal Loven imidler-

tid aller til Behandling til Efleraa-

ret, og del var Talerens Final), at 
man da kan fan en Lov. som kan 

holde langt frem i Tiden, 	Grund- 

laget tnaa være de selvstyrende Ar-

bejdsløshedskasser, der har en solid 

Stab at Tillidsmænd. Den histori-

ske Udvikling har været irren Sam- 

arbejde med Fagforeningen. 	Del 

har :den Fordel, at Fagforeningen 

gør det obligetorisk, at alle Fagfor-

eningens Medlemmer skal være Med-

lem af Arbejdsløshedskassen. Og 

Arbejdsløshedskasserne bliver der-

ved billigt administreret, for ca. 10 

pCt. af Kontingentet. 	Der er den 

Fare, at Fagforeningsmanden mis-

bruger Arbejdsløshedskassen i Fag-

foreningens Tjeneste, men sandemne 

Misbrug er meget sjældne. 

Medlemmerne har Forpligtelse til 
at tage Arbejde udenfor deres Fag, 
lorsaavidt Arbejdet svarer til deres 
Evner og Vilkaar, og for saavldt der 

ikke er ledig Arbejdskraft 1 del nye 
Fag. Vi har f. Eks. paabudl, at en 

Tømrer skal slaa Skærver, hvis ikke 
anden Arbejdskraft kan fans, og lian 
skal da arbejde efter Tanten for 

Skrerveslagning, 
Der er et Spørgsmaal, som ofte 

melder sig : Hvornaar er en Jord-
bruger Lønarbejder og kan være 

Medlem af Arbejdsløshedskasserne? 
Vi hævder her, at .en Jordbruger 

kan være Medlem, naar han lønar-
bejder mindst 150 Dage om Aaret, 
ikke tjener over 1500 Kr, ved sin 

Jordlod, Ikke har oser 2 Køer, 1 
Kvie og 1 Hest under 10 Kvarter 
samt al Jordskylden ikke overstiger 
3000 Kr. En Tjenestekarl her være 
Medlem al sin Arbejdsløshedskasse. 
Et smukt Udslag al Solidaritet er 
del ogsaa, at Jernbanefunktionærerne 
melder sig ind, skønt de ikke selv 

har Udsigt til at faa Arbejdsløsheds. 
hjælp. 

Naar jeg trods alt haaher pari, at 

Arbejdaleshedskasserne han klare sig 

sari er det, fordi Arbejdsløsheden 

i Aar kom saa tidligt pas Aaret, at 
de arbejdsløse efterhaanden vil gas 

over paa Hjælpekasserne til _fortsat 
Hjælp". 	Der kan følgelig ventes 

øgede Udgifter for I ljælpekasserne. 
Der maa ikke ydes Arbejdslesheils-

hjælp til Folk, som er arhejdsudyg-

lige, men der er intet til Hinder for, 

at en Mand, der nyder Alderdoms-
understøttelse. faer Arbejdsløsheds-

hjælp, naar lian ikke er arbejiludvg-

lig. 

Carl von Linn& 

Manden, der gav Blomsterne Navn. 

Læs Artiklen paa Bagsiden. 

Linnes Barndomshjem. 

Auktion. 

Mandag, d, 27. ds. Kl 3 
Eftm., afholdes Auktion hos (fhv. 

Slagter) Emil Kure, Allinge, paa 
hans Bopæl over hans Indbo og Bo-

have, hvoraf fremhæves: 2 Salon-
borde, 3 Kommoder, 2 
KloedesKabe, Stole, 4 
Lænestole, I Gyngestol 
2 Syborde, Servanter, 
Billeder og Rammer, 
Spejle, Senge og Senge-
Klæder, 1Kohkeninven-
tar, Baller, en Del Værk-
tul, I HerrecyKle m. m. 

11~111111111■1~111 

Ducør 50 Kr. 
til den, der opgiver Navn 
og Adresse paa de to 
Mandspersoner der Nat-
ten til Onsdag den 22. ds. 
har begaaet Hærværk i 
min Have. 

Otto Rosenberg, 
„Bobakken'. , Sandkaas. 

Olsker. 
Kommuneskatten 

for 1. Halvanr- 1921-22 modtages 
hver Lørdag Ellmd. pan Dnlegaard 
saml ved Mejerierne „HumledaP's og 
.Kajbjerggnard's første Udbetalinger 

Da Oflerelløsningen, der fremtidig 
skal indbetales til Menighedsrande) 
og StIftsøvrigheden, ikke var kom-
met med paa Hovedligningen, er 
den senere udregnet og bliver op-
krævet sammen med den øvrige 
Skat. 

Sognerandel. 

Dr. Borch 

vaccinerer privat i Iste 
Halvdel af Juli. 

• Biogram 
Søndag d. 26. Juni Kl. 8 

Usynlige lhen(ler, 
Spændende Deteldiviihn I 4 Akter 

saml; 

Nellys. Riddere. 
Morsomt Lystspil fra Nordisk Films 

Co. 	Med vore bedste Humorister 

I Hovedrollerne. 

4) 
11•11111•41INNONINI  

Hotel .,Allinge". 

Koncert hver Aften 
og Søndag Eftm. fra KI 4. 

1. KI ■199e9 Musik. 

Math. Jacobsen. 

Hjørnestedet 
Sigursgade 2' 

Rønne. 
er til Salg eller Bytte med en Ejen-
dom Ira 5-20 Td. Land. 

Mandix Larsen, 
Allinge 

Ell hk yillirg kul 
og en Pige kan faa Plads straks pal 

Bondegaard. 
i Rutsker. 

Sficereriet 
og askinsnedkeriet 

anbefales. 

ih?, 5flemensker. 
Telefon ri. 13.  

:)3i1 udiejeå! 
En ny 4-5 Mands B i I udlejes 

til moderate Priser. 

V. Sørensen. Borre. 
Telefon Sandvig 32. 

Mapsiohlortisiblo 
Nytider i 11111musseliur, 

Poplin, Shantung, nemet 

og stribet Frote, tærnet Zefyr, 
Broderede hvide Voiler med 

hvide og kulede Blomster. 

2>ietor 

Lyng. 
Fin Lyng, tjenlig ril Tagrygge er 

til Salg. 

Laurits Mikkelsen, 
øst tor Muregared, K4 

En lidt brugt 

Herrecykel 
er billig Ill Salg pas 

Bandstadganrd, Rø. 

Yngre gift- Mand 
velanbefalet, søger en helst varig 
Plads i Allinge-Sandvig eller nær-
meste Omegn, til I. eller 15. Juli. 
Bill, 	_649' modt. Bl. Kontor.  

Tabt. 
en Fingerring med rød Sten Cr1J1111 

Søndags 	 paa Vejen mel- 
lem Kristian Lunds Enke og Fisker 
A. Nielsens Hus, langs Havet. 

Finderen bedes meddele del til 
Lund. Sønder Bedegadepard. 

roderslolforening. 
ueneral'ers.inding afholdes Man-

dag den 4. Juli d. A. Kl. 3' , pari 
iirstglver Christensens Sal i Allinge 
med Dagsorden t 11. t. Vedtægterne. 

Allinge, d. 23. Juni 1921. 

Bestyrelsen. 

Sygeplejeforeningen 
afholder ordinær Generalforsamling 
Tirsdag den 28. Juli Kl. 7 pas Read-
huset (Ligningssalen). 

Bestyrelsen. 

fill tivineavlsforening 
afholder den ord. Generalforsamling 
Lørdag den 2. Juli Eftm. Kl. fit', 
paa Re Afholdshotel. 

Ileslyrelsen, 

lions, kyllinger 
og unge Duer Kubes til Dagspris 

Carl Jacobsen. Allinge. 

En stor Fjederyogn 
og en'Mælkevogn samt en ung Orne 
er til Salg. 

Lauritz Olsen. 
Bækken, Olsker. 

!uli ge 
Blomsterstativer 

Carl Andersen, n. I. Tein. 

Blankerplukning 
paa vor Lyng er snængt forbudt 

Gelius Lind. 	Neils Jacobsen. 

Storl Lager i ensfarvede 

Zephyrskjorter 

stribede Mucligiskjerler 
med 2 Flipper. 

Hvidt og coul. 

Herreundertøj. 
Slips. 

sorte og coul. 

Sokker. 

Magasin du Nord, Ålliage, 
ved Victor Planck. 

Alle Slags 

Frugt købes 
til Dagspris. 

Carl Jacobsen, 
Allinge. 

Hvide broderede 

Voiler 
110 cm brede 3 50 pr. ni 

Lyse, I 	uldne 

Mouseliner 
2 1)11 pr 	in, 

Cool. 

Bomuldsflonel 
50 pr. ni, 

Ma118Sill itu Nom]. Ållillge. 
ved Victor Planck. 

Bestil 
,deres 

Yryksager 

Allinge Bogtrykkeri, 
Otto Gornitzka. 



Alle Slags 

Værkt øj 
og Redskaber anbefales. 

Glas, Porcelæn og hele 1“kkenudstyr 
til billigste Priser. 

Qiffinge Stolostial $rohttforrettitug 

Grove danske Hvedeklid sælges for 10 Kr. 
pr, Sæk = 40 kg. 

Tørret nordamerikansk Majs sælges for 
26 Kr. pr. Td. 	100 kg. 

Ny Soyaskraa, Foderblanding. 
Kokuskager, Nye Texaskager, 

danske Hørfrøkager, Rugklid. 
Priserne er altid billigst i 

Nordlandets Handeishus. 

Se Vinduerne! 

Et Parti 

NoochelSkjortor 
med bløde Manchetter og Flipper 

er lige hjemkommet og sælges 

til meget billige Priser. 

Stort Udvalg i Bindeslips og 

Sløjfer 

liellinnede Flipper 1 Kr. Stk. 

9iorMnithet 

Se Vinduerne! 

Fra 61e Juni gælder nye nedsatte Priser paa 

Sparrer og Bjælker, 
3"  og 1" Udskudsbrædder.. 

Prisen er 15 og 20 pCt. lavere, saa itu kan der handles 
billigt i 

Nordlandets Handelshus. 

Alle Reservedele til 

Deerings Høstmaskiner. 
Dele til andre Mærker og høstmaskiner skaffes hurtigt. 

Stobestaals-Spidser og Skær til Oliver-Plove. 
Rivetænder til Deerings River og svenske River er paa Lager. 

Nordlandets Handelshus. 

Med Sejler „Kristian" ventes i næste Uge 

Prima dansk Soyaskraa, 
Coldings Foderblanding. 

Vær saa god at give Bestilling, thi Priserne vil nok 
blive strammere 

Nordlandets Handelshus. 

730  
746' 
7.5-ff 
811 
821 
827 
837 
845 

910 
917 
926 
sro 
942 
958 

1013 
1000 

»en fineste Xat 

faar.9e Ros os. 
Straahatte i alle Faconer fra 1,10. 
Ægte Panamahatte til rimelige Priser. 
Filthatte og Velourhatte. 
Kasketter fra 1,25. 

91orWaubeN ›)rtiiheloit<3. 

Messens Sne- Vidsalg 
anbefalet 

Prima dobbeltbredt Bomuldelterred 3.00 pr. Mtr, 
Prima dobbeltbredt Dynebetræk 3.00 pr. Mtr. 
70 cm br. Bomuldelærred til Linned Loo pr. Mtr, 
2,00 Yde Brooke Sygarn 85 Øre pr. Rulle. 
Sort og graat Uldgarn halvt kg 7,00. 

Chr. Olsen — Messen -- 

Telefon Nr. 300. 

101E1■11111011~~~1111~ 
Et, Lille Parti 

Silke Regnfrakker 
for Damer er hjemkommen og sælges saa længe La-

ger haves for 35,00 Kroner 

Nordlandets Handelshus. 

18 pCt. Superfosfat 
og Kaligødning. 	Prisen betydeligt nedsat. 

Tidsfrist for Bestilling udsat til 29. ds. 
„Kajbjerggaard" Lokalforening. 

Dobl. br., rødt, fjertæt 

Dynesatin 6,00 Kr. -pr. Meter. 
'Irina Fjer 6-7 Kr. pr. kg 

Magasin du Nord, Allinge. 
ved Victor Planck .  

Store Indkøb 
som sælges særlig billigt!! 

Superior hollandsk Kartoffelmel — bedste Sort 
a 25 Øre', Kg 

Hvidt, skarpt Rismel — bedste Sort 
a 33 Øre pr. I't Kg 

Extrafine, polerede Japan-Riis a 45 Øre 1 , Kg. 
Smart Klare Japan-Riis a 32 Øre do. 

Nordlandets Handelskits. 
Hvide Vollebluser til 3 - 4 og 5 Kr. 
Coul.Bonnuldstionelsbluser 4-6-7 — 
Coul. Nederdele kg ee e  fra 7 - 11 -
Voile-Bomuldskjoler alle Størrelser 2 - 7 — 

tinti)nuM-/ 
fflornhotni 

unstinuttri 

tlingaarben 
Sonkspig. 

Magasin du Nord, Allinge, 

ved Victor Planck. 

Rønne-Allinge Jernbanes 

Køreplan. 

Sognedage. 

høarne-teasidelig 
Fra Rønne 715 1250 7.11i 

- 	Nyker 731  110 746 
- 	Klemenker 743 128 757,  

Re 758 146 813 
I iumledal 866 154 821 
Tein $12 204 8Y-7 
Allinge 822 217 837 
Sandvig 830 225 8tiri 

Sandvig-genne 
Fra Sandvig 930 540 910 
- 	Allinge 937 548 917 
- 	Tein 946 500 926 
- 	Rø 950 604 93 
- 	Humledal 1002 618 

537 
942 

- 	Klemensker 1018 958 
- 	Nyker 1030  651j 1010 
- 	Rønne 1050 71u 1030 

Søn- og Helligdage. 
Itenne-liliandvig 

Fra Rønne 	800  1235 
- Nyker 	816 1251 
- Klemensker 828 	103 
- Ro 	843 118 
- Humledal 851 126 
- Tein 	857 132 
- Allinge 	907 142 
- Sandvig 	915 150 

Sandvig-Rønne 
Fra Sandvig 	930 553 
• Allinge 	937 802 
- Tein 	946 611 
- Rø 	 950 615 
• ['mulede] 	1001 6R-1.  
• 1lemensker 	1017 642 
- Nyker 	1027  62. 
• Rønne 	1015 710 

• • 
deger De øn Pige, en Karl 

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. En An-
nohee' her 1 Bladet - vil derfor saa 
godt som altid bringe et tilfreds-
stillende Resultat. 

«1111~11■ 
Ordet er frit ! 

VI gør vore mange Læsere i By og 

P aa Land opmserkeom pas, at enhver kan 
as optaget Artikler og Indlæg om Emner 
af almen Interesse i „Nord-Bornholms 
Ugeblad'. 

Betingelsen er kun, at del 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 ma-
donna Ting og Forhold, som egner sig 
til Behandling I Bladets Spalter. 

Delte galder Made Byen og Landet, 
og det er so Selvfølge, at Redaktionen 
altid vil iagttage den strtengeste Diskre-
tion med Hensyn til sine Kilder. 

Groft spansk Salt 
Fint ralineret Køkkensalt. 

Fineste Bordsalt. 
lIomait 1 hele Stokke 

Fineste Bordsalt i Pakker 

Cerebo-Mordsalt i Danner 
anbefales til billigste Pris. 

53. Larsen, MIlinge. 

Erindringsliste. 

liorgmesterkontorat 2-4 Eftm. 
Sparekassen 10-12 og 2-4. 
Branddirektøren do. 
Stempelfilial i Sparekassen. 10-12, 2-4 
Dampsklbsexpeditionen, inben ved Ski-

benes Ankomst og Afgang Tirsdag 
og Fredag Efterm., Mandag og 
Torsdag 1.orm. 

Distriktslægen 8-9 og 2-3. 
Folkebogsamlingen paa Readlitiset: 

Udlaan Fredag 7-8, (i Vinterhalvaaret 
tillige Tirsdag 3-3,30). 

Iljælpekassen : Foræd.. 0. Thorogren. 
Kasserer Snedker Chr. Lind, Sandvig. 

Jernbanesi. er  aaben ler Gods 8.12, 2-6 
Kramnerkontorat 10-11 og 2-4. 
Laane- 	Diskontobanken 2-4 Eftm. 
Postkontoret: Søgnedage 9-12 og 2-6 

Søndag 9 -1.1. 
Sognepræsten Tirsdag og Fredag 6-7. 
Skandinavien-Anierikalinten : 

Agent Otto Gornitzka, 
Statsanstalten for Livsforsikring ved Chr. 

Olsen, Messen. Kontortid 1-4 Em, 
Telegrafstationen 8 Morgen til 9 Aften. 

Søndag 9-10. 
Toldkamret 8-12 Form,, 2-5 Efterm. 



COttlrÅk' 
kkerr 

Fineste dansk Fabrikat 

i X3Kg Pakker. 

Linnes Bolig i Upsala. 

Der findes kun en eneste Plante, 
der bærer den Store Blomsterkonges 
Navn. Og Linne vilde selv have 

del saaledes; — lian udvelgle selv 
denne Plante, og det blev en lille 

beskeden Blomst, snur undselig 

gemmer sig i Skoven : 
Linnea borealis. Et Parti 

brune Tøjsko 
haves paa Lager og sælges meget 
billigt. Herre- 2,50, Dame- 2,25. 

Paa de bekendte gode hvide Sko 
er Prisen nedsat. 

En Del Læderstyrker, tjenlige til 
Seletujsreparationer eller lignende 
er billig hl Salg. 

Træskomager L. Larsen, 
Allinge. 

Je her! 
St le Separationsdele 

til Cykler saini Dæk og Slan-
ger haves paa Lager til meget 
billige Priser. Reparationer al alt 
mekanisk Arbejde saavel som Sme-
dearbejde udføres hurtigt og billigt. 

Korn og forhør Dem om Priserne, 
da vil De erfare, at De ikke kan 
købe billigere noget andet Sted. 
Nye Cykler fra 185 Kr. 

Brugte lages i Bylte. 

Andr. Mikkelsen, 
ved Mejeriet, Allinge. 

Overretssagfører 

fflojesen 3rofoed, Rønne 
St, .]lorteneg ude 57. 

Inkassation, Dokumentakrivning m. m, 
Træffes f Hasle Onsdag Forms!. 

BØRNENES RUBRIK 

Carl von Linn& 
Manden, der gav Blomsterne Navn, 

og hvis Billede og Barndomshjem 

du vil finde paa anden Side, blev 

født 1707 i den svenske Provins 

Smealand. Allerede som Barn el-
skede han Blomsterne over all, og 

nnar Buskene ved Foraarstide blom-
strede i al deres Pragt, kunde han 
falde paa Knæ og takke Gud for, 

at lian havde skabt saa megen 

Ski nhed. 

Da Llnnd kom til Lænids Uriver 

silet, begyndte han efter bestemte 

Regler al studere Blorusterverdenen, 

og det varede lirke længe før hans 

Ry bredte sig, ikke blot over Syer-
rig, men over hele Verden. Han tik 

Tilnavnet .Blomsterkongen", og Bo-

tanikere fra alle Lande besøgte ham 

for at lære al ham. 
Linne ordnede hele Bloinslerver-

denen efter det al ham opfundne 

Seksual-System i Klasser og Fami-
lier. Hver enkelt Blomst fik sit vi-

denskabelige Dobbeltnavn ; det før-

ste betegnede Slægten, del sidste 

Arten. Forøvrigt gav han ikke alene 

Blomsterne men ogsaa Dyrene vi-

denskabelige Navne. 
Blandt de mange Forskerrejser, 

Linne gjorde, særlig I sit Fædreland, 
var en lang og ævenlyilig Færd 

gennem Lapland I det nordligste 

Sverige. Den foretog lian ganske 

alene — kun med 'en Hest til at 

bære hans Oppakning, som stedse 

forøgedes ved alle haus videnska- 

belige Fund, 	Han lod hellere sin 

egen Mad blive tilbage end de vi-

denskabelige Skatte, som ejede hele 

hans Kærlighed. 

Linne døde i 1778, agtet og æret 

som laa. En stor Del af hans Sam. 
Unger blev købt af del store efter 
ham  opkaldte .Linnæftil Society' 
England, men hans Fædreland hæd-

rede ham bl, a. ved al Indrette hans 

store Blomsterhave og Ejendom ved 

Upsala som et nationalt Linne-Mu-
SM1.1111, 

AIIe Saalike til 

Korn, Klid og Foderstoffer 
Baml Frøposer, Kasser, Flasker og Dunke, son] er lannt, udbedes til fuld 
Afskrivning inden Iste Juli. 

Eller Iste Juli nedsættes Prisen for al Emballage. 

Nordlandets Handelshus. 

Gode Spise-Kartofler, 
sælges i 

Nordlandets Handelshus. 

Alle Mennesker, 
som har set, hvorledes 

Bornholms Vegetabil Ndildri110 
fremstilles, behandles og opbevares, vil ganske uvil-
kaarligt forlange dette højflne Produkt til sine Maal-
tider. - - Alle Forretninger i Allinge-Sandvig sælger 

Bornholms Vegetabil Margarine. 

Prima 

tandard Xedbindegarn 
til billigste Dagspris anbefales fra 

Allinge Knlonial- og Produktforretning. 

Ima Foderstoffer 
Billigste Dagspriser, 

Rotoulat,  ag 1.49bn-forretning. 
J 

Gødning. Gødning. 
Bestilling modtages gerne hos 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

XV‘~dWi> 
grima Xolonialvarer 

6edst og billigst Ros 

9.111111g 
Størøllidf- (55 r 'røbtilWorretriiiiu. Ø~6 5-W4+ l?`~« 

Til Nedsaltning af Kød og Sild anbefales 
Groft spansk Salt og groft Køkkensalt 

Tysk Stensalt til 1-le og Grøntfoder, 
Billige Priser 

giurbitutbe0 Onobe1 4W3. 

Prima SvinesKraa 
ai bals : raJet Byg og halv Majs. 

Ren Majsskraa. Knækmajs. valset Blandsæd, frisk stor Byg, Blandsæd, grove Rugklid sælges i 

Nordlaudet" Handelshug. 
Pløjede og hev lede prima 

Granbrædder Nr. 1, 
knastfri, hvide, tørre og reelle i alle Maader, særlig passende 
til Gulve, Lofter og Bræddevægge, haves i alle Længder, saa 
Spild kan undgaas. - Sporg om Prisliste og SalgsviNaar i 

Nordlandets Handelshus. 

Cement-Vandtrug, Staldbøre, 
Enekurve, Svinekrybber, hinfferor 

sælges i 

Nordlandets Handelshus. 

Xedtteer, Xoførke, 
.Ce6omme, 3restriuer, Strygespaaner, Staal- 

Skovle, Spader, 9ravegre6e, 

baade gode og billige Varer sælges i 

Nordlandets Handelshus. 

Vi beder om Bestillinger til Levering i August Maaned af 
18 pCt. Superfosfat, 

rug 35 pCt. Kaligødning samt fineste engelske 
Dampkul til Tærskningen. 

Vi sælger til laveste Priser paa Leveringsdagen. 

Nordiandets Handelshus. 

Manufaktur. 
En Afdeling for Manufaktur, om-

fattende Kjoletøjer, Bomuldstøj, Sirts, 

kulørte Floneller, Hvidevarer, Dow-
las. Bomuldslærred, HaandkIsededrell 

og Duge. Herre- og Dame-Trilto-

tage, Damelinned samt Nødvendig-
hedsartikler. 

Varerne ere kurante, ny indkoble 

og prisbillige. - 
Det vil være mit Formaal, ved 

reel Behandling, hvor Priserne stav 
i korrekt Forhold til VarerneaKvali-
let, at søge at vinde Kundernes frem-
tidige Tillid. 

Sandvig, den 17. Juni 1921. 

E. Abrahamsen. 
Telefon Nr. 55 

• •44.4.°:.-. *• fwifø-----.-  
• 

Denne i Sverige almindelige lille 
klorost elskede han. Han mente i 

deri at se en vis Lighed med sin 

egen Skæbne, Rbesid han havde 
naaet Berømmelsen, og kaldte den 

.denne lille nordiske Plante, længe 

overset, toraglet ug undertrykt, men 
tidligt blomstrende". 

— — 

Naar du bliver stor og kommer 

udi Verden, vil du erfare at alle 

kender Liiiires Navn. Og hvorfor 

blev han saa stor ? Fordi han el-

skede Blomster. 

Kan du fan den Lykke at elske 
det, der skal blive die Livsgerning, 
da opfylder du en af de vigtigste 
Betingelser for at opnaa el lykke-
lig( Menneskeliv. 

Onkel Peter. 


