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„Nord-Bornholms Ugeblad' 
kvidres i et Antal af mindst 11500 Ekempl. 
og forsendes gennem Postrawnet I Allinge 
Sandvig, Olsker, Halskar, Ri og Klemensker 

.Nord-Bornholms Ugeblad" 
har din swrs,le Udbredelse I Mrnire i len ed 
bilet/ M'S! I 'Murs effen og egner ålg dør 
or bedst til Avertering. 

Nord-Bornholms Ugeblad" 
oplager gerne BekendlgsnrIser uf enhver A ri 
'staser, Køb, Salg, l'oreningsmedddelser, 
t'/ter,  eller AI tvsntager, Auktioner etc. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
'denar hver Fredag, kan bistilks paa 
Postkanton saml paa ~els Kontor ()II 
koster I Kr. haivaarlIg. 

Juni. 

Den lune Satin dirrer 
saa junifrisk og sornmerblød 
i let og kælen Filmren 
om Markens blomsterfyldte Skød. 

Den gule Kabbeleje 
omsummer af Insekter slam 
med aaben Blomst og nyder, 
hvert Pusl, der over Marken gear, 

og bly, uudselig løfter 
sin Blomst den bien Forglemmigej, 
mens Sommerfuglen leger 
sin Sommerleg og dukker sig 

i Blomslerliorels Bølger, 
hvor Dullen stiger krydret sød 
og Luften sagte dirrer 
saa junifrisk og sommerblød. 

Viggo Stuckenberg. 

Frihed 
og Ansvar. 

Af Professor Dr. phil. St a r ck e. 
—o— 

Alle Hjerter er for Tiden opfyldt 

al Bekymringer for den merniesle 

Fremtid. Det er, som de vante Veje 

er klippet over,  og hvor de .rlye 

Stier skal gas, ved ingen. Verdens-

krigen lier vendt op og ned paa 
alle Forhold, saa vi maa 11U leve 
en Struid, før vi atter kan finde 
Fre nilidsrel ningen. 

Vf ældre ser med Bekymring paa 

de unge, fordi vi kan se, at Livet 
vil blive adskilligt haardere for dem 

end for os, og fordi vi ikke finder 

del, der skal bære gennem Livet. 
Deri Slægt, der gav os vor Grund-

lov i 1849 var en frihedselskende 
Slægt, Mennesker, der vendte sig 

mod del Formynderskab, den ene-
vældige Regering, ganske vist i bed-
ste Mening, havde stillet op for dem. 
Det var en Slægt,-  der selv vilde 
tage fat, vilde klare sig uden Stats-
indgreb og Forenstallninger — del 

var den Slægt, der byggede Dan-
wafk, byggede de lykkelige Hjem, 

der hvilte paa auslrængt Arbejde, 
Frihed under Ansvar. 

Den nulevende Ungdom er ikke 
hilredselskende. Den forlanger at 
Staten skal bære Ansvaret og finde 
Arbejde Icir dem, [laer de ikke kan. 
selv. Men i denne ansvarsløse Sorg-

løshed gear Menneskets Ansvarsfø-
lelse tabt. Det kan være behageligt  

comci 

al leve tiden Tanke for Dagen i 

Morgen, nem man ved, al andre vil 

lage Stødet ; men ingen er nogen-

sinde blevet større gennem et saa-

dant Liv. Del kan være behageligt 

at leve som Blomsten, sart længe 

der er Sol og Glæde ; men man num 

vide, for hvad Pris det sker. Men-

nesket gror ikke derved ; hans Kraft 

lorsvInder, engang v11 han løbe sig 
lom og træt, 

Det er, som Livet i vore Dage 
hugges over i to Dele, f Frihed u-

den Ansvar og Ansvar uden Frihed, 
Erhvervslivet fra 1849 eksisterer ikke 
mere. 	Nu man alle høre til eee 
Organisation, og fanr lian Befaling, 

man han være parat Ill al gas fra 
sit Arbejde. Til Gengæld udlolder 

den enkelte sig friere eller Fyraften. 

Ansvar er der Ingen Steder. Ledelsen 
at Organisationen har intet Ansvar, 

og den enkelte dækker sig bag Or-

ganisationen. Og saadan gear det 

igen i hele Livet. 
Et Sted er der dog, hvor Frihed 

og Ansvar mødes, I del enkelte 
Hjem. Og derfor beror vort Lands 

Fremtid paa, om Hjemmene ,endnu 
formaar at skyde ud fra sig en Kraft 

af moralsk Følelse og Ansvar. 

Hvad er et Hjem ? — I Østen 
kaldes en Mand el Udemenneske, 

en Kvinde et Indemenneske, og der-
ved betegnes den enkeltes Plads. 

TII Adam lød det : I dit Ansigts 
Sved skal du æde dit Brød — og 

til Eva : Med Smerte skal du føde 
dit Barn. Sandan er Mandens og 

Kvindens Plads karaktiseret fra Ti-
dens Morgen, den, der rokker ved 

delle, omstøder Sanduridel. 	Thi 

et Hjem er netop et Sled, hvor de 

to Mennesker der kommer sammen, 

bærer hver sin Byrde. Har Manden 

I sit Ansigls Sved skaffet det, der 

skal bære frem, saa er det hendes 

Gerning at tørre Sveden af Inis 

Pande ; og user hun bærer hans 

Barn under Hjerte, er det hans Sag 

al forstaa hende, 	Og saa lønnes 

de saa rigt de to. 	Men den Rig- 
dom kan kun høstes under Ansvar, 

den kan ikke skaltes et Rigsdag el-

ler Kommunalbestyrelse. 

Del, der skaber et Hjem, er Ar-

bejdet for Hygge og Fred og Girede. 
Derfor er det I.iv det lykkeligste, 

som af sig selv lægger det III rette 

for den unge, at han kan skabe sig 

et Sled, hvor men Iran bære hinan-
den, hvor intet øjeblik behøver at 

være ledigt. 	Der er ingen større 

Glæde for et Menneske end at se 

det gro om sig. 	Den Glæde har 

Finsmanden; og det har Byarbejderen 

i sin Havelod. Men den kan ikke 
fans ved, al Kommunen indretter 
en lille Lejlighed med to eller tre 

Værelser. Saa [lyner tiran fra Sled 
til Sted og fader sit Arbejde ligge. 

Nutidens Forbandelse var Ikke , 
Verdenskrigen ; den var kun et Tegn 

pas, at noget var galt. 	Nutidens 
Forbandelse er Storbyerne. De vok-
ser op med Storindustrien, der fik 

Vækst ved, al Folk blev jaget væk 
fra Jorden. Der dannede sig en 
sammenløben Skare at arbejdsløse, 

Fredag den 10 Juni 1921 

og del er i denne, at Storindustrien 
har sine Rødder. 	Dertil kommer, 
al Storindustrien benyttede en Kraft, 
der fordrer en Sammenstuvning at 

Arbejdere : Dampen. Og naar Folk 
klumpede sig sammen, betalte det 

sig el trygge Kaserner, hvor Ung-
dommen vokser op med Stenørknen 
1 sit Sind. 	Det er Kilden til øde- 
læggelsen af Samfundet, fordi den 

enkelte ikke kan skaffe sig Arbejde, 

fordi han ikke i sit Hjem kan finde 
Udløsning for det i hans Sjæl, der 

higer udeller. 

Arbejdsløsheden er -ikke noget 
nyt Fænomen ; Der findes National-

økononer, soru paaslaar, al Storin-
dustrien ikke kan eksistere uden et 

Fond af arbejdsløse. 	Det nye er 
blot, at man ved Tal pas de arbejds-

løse, og al man vil søge at hjælpe 
dem, Men intet er mere ødelæg-
gende, end at modtage uden Veder-
lag. 

Karl Marx mente, at Storindustrien 
vilde slaa Smaabedrifterne ned, fordi 
den havde bedre Konkurrencevilkaar. 
Men endnu har vi mange Stime-
haandvrerkgre de, er bio! sunket ned 
til at blive en Slags Reparatører for 

de store Fabrikker. Paa Landet 

herhjemme har Andelsbevægelsen 
skabt en Verdensvirksomhed, som 
bygges paa de smaa selvstændige 

Brug. Derfor sidder nu vore Hus-

mænd med en Ko pr. Td. Land og 

har bygget sig hyggelige, velind-
rettede Hjem uden al have mistet 

noget af deres Selvstændighed. 

Hvorfor kan mart ikke Ilgesaa 

godt nu i Elektriclleteris Tidsalder 

tænke sig de enkelte Sniaahaand-

linandvrerkere lage Konkurrencen op 

med Fabrikeme ? Haandværkerne 
kan levere ligesaa godl og billigt 

som Ffibrikerne, blot ikke sari me-

get. Men om en Fabrikerne blev 
som en Slags Centrer for de mange 

simre Bedrifter, der hver især, di-

rekte og selvstæridigl, blev et Led 

i den slore Verdensproduktion — . 

Dermed vilde Arbejdsløsliedkspørgs-

maalel forsvipde ; Ilvi i deri lille Virk-
somhed gaaf Frihed i Haand med 
Ansvar. 	Haandværkeren forstear, 

at det gear op og ned, og kan spare 

I gode Tider !il al staa imod med 
i daarlige. 	Del kender Fabriksar- 

bejderen intet til, og hans Løn er 

saa lille, al han ikke kan assurere 

sig selv mod Ledigheden. 	Derfor 

glemmer ban deri Værdi, det har 

al spare til Dagen i Morgen, og 

mener ellerhaanden, al Samfundet 
har Pligt, ar træde ill , naar han ikke 

kan selv. 	Men han føler alligevel 

dybest inde, al noget er galt. Soci-

aldemokraterne indrømmer, at det 

var bedst, om hver kunde klare sig 

selv. Men ikke desto mindre læg-
ger de Virid paa Assurancen, fordi 

de ikke kan sige: Vent til Sam-
fundet er skabt om. Og arm dan-
ner sig indenfor denne Verdensor-
grullsallon, som lirke er nogen Or-
ganisation, men en Sammenrotning, 
den Opfattelse, at man bygger sine 
Organisationer for at bekæmpe hin-

anden. Kampene Moral udvikles ; 

Generalen befaler, Armeen skal ad- 

lyde. 	Del er uden Ansvar uden 

Frihed. 	Men til Gengæld er del 
Frihed uden Ansvar, naar Sejren er 
vundet. Snilden lager (let underne 

Samfund sig ud ved nærmere Eller-

syn. 
Det samme gælder i del politiske 

Liv. Heller ikke her er Frihed for-
enet med Ansvar. Stemmeretten er 
bleven *Skueret, del er Pnrtibeatyrel• 
sen, der vælger, 

Ad denne Vej kan Samlunde) ikke 
bygges op, Snmfuntlets Rigdom er 
ikke nogen uudtømmelig Skat ; den 

hygges op al Arbejde og Sparsom- 
melighed. 	Den, der bruger mere 
end han selv skaber, maa blive af-

hængig af andre. 

Der er en Vej, hvoraf dette kan 

ændres : Luk op for Jorden I Op-
hæv den Magt, deri ene har til al 
sparre Vejen for den anden, d. v. 
s. til at gøre sig anden Fordel end 

den, der beror paa hans Arbejde. 
Den, hvis Grunde vokser i Værdi, 

fordi Samfundet vokser, har ikke 
skabt nogen Værdi, 

Hele Verden over er del Kampen 
om Jorden, og Kampen for gennem 

Jorden at suge Værdi til sig, der 
mader. Magt over Raaslofferne gi-

ver Magt over andre Mennesker. 
Det er det, der holder Spændingen 

mellem Landene oppe og skaber 
Tvedragt mellem Nationerne. 

Det maa Ungdommen torsiaa, 
som vore Fædre forstod det i — 49. 
Stil blot det Krav: Frihed under 

Ansvar. Gid den danske Ungdom 

maa forstas at vinde den Værdig-
hedsfølelse, som man maa kæmpe 
for at vinde. 

Danmarks Ungdom en god Frem-
tid 

Og du 
Nu falder Sommeraftnen, stille, ørn, 
og Nattens Taage stiger, 

mens det kvælder, 
Tusmørket hvisker sagte og fortæller 
mig tusend Ting om Mørkets 

lys te Dram. 

Del glider stort og stille, 
mens en Strøm 

af Foraarsminder blidt omkring 
mig vælder. 

Nu ringer Sommernallens 
klingre Bjælder 

en Sergehymne om min tabte Drøm, 

Saa stille mindes jeg den 
svundne Tid, 

de Foranranaltens Taage, efverhvid, 
steg op som Drømmeslør 

af Kær og Moser, 

Og du, som fanged mig i Elver- 
dans - 

An, gid jeg kunde flette dig 
en Krans 

at grønne Blade og al røde Roser 

Agnostur.  

var fremstillet 'I yskiands nienge velre. 
VI beundrede nu særlig Udsigten 
ned over Floden med de smag Øer, 

over Rildeshelma hvide Villaby, over 
de mange skovklædte Højder, hvor 
hist og her en Landsby eller Kirke 
rittede frem. Ovre paa den anden 

Side Floden ligger Biugen og an-
dre Byer, Villaer og Slotte. 

Saa tager vi foreløbig Afsked med 

Rinen og drejer ind i en Sidedal i 

Retning af Wiesbaden, det berømte 
Badesled. Landskabet skiller delvis 

Karakter, Bjergene synes ikke sen 
høje. Istedettor Kirsebærtræet er der 
langs Vejen plantet Æble- og Pære-

træer, hvis Frugter desværre ikke er 

modne. 
Efter al have passeret nogle Smaa-

byer saa vi pludselig Ira et Bakke-
drag Wiesbaden ligge udbredt un-

der os i en Dalsænkning. Eitermid-
dagssolen skinner paa den fornemme 

Bys mange Pragtbygninger, der lig-

ger omgivet af grønne Anlæg. Fra 
de skovklædte Højder lige over Ion 

tilter Villaer Nem, og Solen luer i 

den russiske Kirkes store løgformede, 

lorgyldte Kuppel. 
Hurtigt er vi nede af Bakkerne 

og inde r Byen. 
Wiesbadens varme Kilder (ca, 30) 

og mineralske Vand havde allerede 

i Oldtiden Ry for deres undergørende 
Kraft og benyttedes som Lægemid-
del num Gigt og anden Unarligdom. 

Oppe i Neroskovene lindes endnu 

Rester al de gamle romerske Bade. 
Troen paa de vulkanske Kilders hel-

bredende Kraft har holdt sig gen-

nem Tiderne og endnu søges Wies-

beden aarligt al benved 100,000 
Kurgæster, der tager deres Kur saa-

vel Sommer som Vinter. 
Hotellerne er derfor I Majoritet, -

og de store Kulhuse og Kurparker 

er udstyrer med en Elegance og 
Fornemhed, der virker belegende. 

Særlig seværdigt er det i italiensk 
Stil prægtigt byggede Kurbus med 
Kurpark, de varme Kilder .,Haupt-

brunnen" og „Kochbrunnen", Drik-
keliallen, den overdækkede Spadsere-

gang i Taunusstrasse, 

anstalten etc. 
Vi fik Indtrykket af, at det koste- 



Husbond og 
Medhjælper. 

Den nye Tyendelovs 
Hovedbestemmelser. 

—o— 
Rigsdagen har — med nogle min-

dre Ændringer — vedtaget del Lov-

forslag om Retsfor holdet mellem 

„Husbond og Medhjælper", som op-

rindelig blev forelagt Justilsminister 
Zahle. Deri nye Lov træder i Kraft 

6 (+herreder eller dens Offentliggø- 

relse i Lovtidende. 	Del vil prak- 

tisk talt sige, at den gamle foræl-

dede Tyendelov Ira 1854 forsvinder 
Inl Efterearel. 	Samtidig forsvinder 

Begrebet „Tyende' af vor Lovgiv-

ning, og afløses af Begrebet „Med-
hjælper". 

Hovedprincipel i den nye Lov er, 
at der fastsættes en Række Beskyt-

telsesbestemmelser for de unge Med-
hjælpere under 18 Aar, medens de 

voksne Medhjælpere bil kan ordne 
deres Forhold til Husbonden gen-

nem Kontrakl. Skudsmaalsbogen 
afskaffes. 

Vi skal her gengive Lovens Ho-
vedbestemmelser, der jo har almin-
delig Interesse. 

Medhjælpere under 18 Aar. 
Hvis den unge Medhjælper un-

der 18 Aar er myndig i personlige 
Forhold, kan han selv retsgyldigt 
borllæsle sig som Medhjælper, I 

modsat Fald kan han retsgyldigt 
bortfæstes af den, der har Forældre-

magten. Fiesternael kan ikke rels• 

gyldigt indgeacs for længere Tid 

end et Aar. De almindelige Skifte-
Tider er som hidtil 1. Maj og 1, 
November, 

Hvis Fæstemnalet er Indgaael 
tnaanedsvis, skal Opsigelse ske se-
nest den 15. i en Maaned til Fra-
trædelse den 1. I den følgende Maa-

ned. Er der indgaael pen længere 

Tid, ophører det ved Udløbet al 
deri vedtagne Tid, med mindre en 

ny Overenskomst forinden er sluttet. 

Medhjælperen har Krav pas Indtil 2 

halve Dages Frihed til at søge ny 
Tjeneste, og har Ret til al forlade 
Tjenesten Kl. 12 Middag paa Skif- 

tedagen. 	Er der ikke bestemt Af- 

tale uro Længden af et Fæslemaal, 
betragtes det i Knostæderne son( 

indgaaet for en Manned, paa Len-
del indtil 1. almindelige Skiftedag. 

1 lusbonden skal levere god, sund 
og tilstrækkelig Kost ; liver Med-
hjælper skal have egen Kuvert (der 

man ikke søbes al samme Fad); Hus-
bonden mna ikke give Medhjælperen 

stærke Drikke, og seadanne man 

ikke opbevares eller nydes i Med-

hjælperens Værelse. 

Medhjælperen skal have 
et lyst og luftigt Værelse 
med Vinduer, der kan naboes, og 
der rune ikke være direkte Indgang 

fra Stalden. 	Kun lo Medhjælpere 

man sove i samme Værelse, og hver 

skal have sin egen Seng, saml Bord, 

Vaskestel og en Stol. Rene Lage-
ner skal gives ininds1 een Gang om 

Maaneden og rent I laandldrecle hver 

Uge. Om Vinteren skal Medhjæl-
peren i Fritiden have Adgang til et 

opvarmet Værelse. Der gives nær-
mere Regler oin Værelsernes Stør-

relse, men disse Regler irrtder først 
i Kraft cm 3 Aer for de Bygningers 
Vedkommende, der er opfør) inden 
Lovens Ikrafttræden. 

Naar Tjenesteforholdet er indgaaet 
for koldere Tid end et halvl Aar, 
Iran Medhjælperen kræve den for-
tjente Løn udbetalt ved Udgangen 
at hver Manuel'. Ved længere Fæs-
timian! kan Medhjælperen eller 3 

Mnaneders Tjeneste kræve den før-
ste Maaneds Løn udbetalt, eller 4 

Mdr. Tjenele anden Maaneds Løn 

c>. s. V. 

Ophører Tjenesten før del fast-

satte Tidspunkt, har Medhjælperen 
Krav paa Vederlag i Forhold til den 

Tid, han har tjent. 	Husbonden 

skal holde Medhjælperens Ejendele 

brandforsikret. 

Bliver Medhjælperen syg.  
i Tjenesten, er Husbonden i alle 

Tilfælde pligtig til, sag længe Tje-

nesteforholdel beslaar, al drage Dal-

sorg for hans Pleje enten i sit Hjem 

eller paa olferilligl Sygehus. En syg 

og sengeliggende Medhjælper rosa 

ikke Hylles, hvis det kan medføre 
Fare fur lians Helbred eller Sri-rille-

fare. 
Børn maa ikke anvendes til Ar-

bejde i den Tid, de skal søge Skole 

eller Konfirmallonsundervisning, og 

de skal have fornøden Tid til For-

beredelse. Medhjælpere under 16' 

Aar maa ikke anvendes ved Arbejde, 

der skønnes al overstige deres Kræf-

ter, og ikke 1 en længere Tid al 
Døgnet, end der normalt gælder i 

By og paa Land. 

Medhjælpere mellem 16 og 18 

Aar man ikke uden gyldig . Grund 

anvendes til Natarbejde, og skal i 

paakonimende Tilfælde have en til-

svarende Hviletid den paafølgende 
Dag. 

Der skal gives Medhjælpere, som 
ønsker del, Adgang til at søge Af-
tenskoler eller Ungdomsskoler. 

En Medhjælper, der er faeslet for 
et halvt Aar eller har tjent sen fænge, 

har Krav paa Frihed i 3 Søgnedage, 
og en Medhjælper, der er fæstet for 
eller har tjent i el helt Aar. har 
Krav part Frihed i 6 Søgnedage. 

Dt gældende Bestemmelser sur, 
at Løn og Kostpenge er priviligerede 

Fordringer i Konkurs- og Dødsboer 
opretholdes. 

Den, der gyldigt er bortfæstet, 

skal møde til Tjeneste senest Kl. 

10 Aben den Dag, da Tjenestelor-
holdet begynder, ellers kan Husbon-
den betragte Fresiemaalet som u-

gyldigt, !ned mindre Medhjælperen 
har _halt lovligt Forfald. 

Medhjælperen er berettige' til at 
undlade al tiltræde Pladsen, hvis  

han kan bevise, 2i Husbonden i det 

sidste  Aar har mishandlet eller sul-
tet sine Medhjælpere, og faer han 
røret delle al vide (dier al lia‘e til. 

nital,' Tjenesten, kan han ophæve 
Tjenesteforholdet. 

Endvidere kan Medhjælperen 

ophæve Tjenesteforholdet 
uden Opsigelse, 

hvis Husbonden øver Vold mod barn, 
udsætter hans Liv, Helbred eller 

Ære for Fare, anger at forlede ham, 

til forbryderiske eller usædelige Hand. 

Unger: fremsætter usande og ære-

krænkende Beskyldninger imod ham-

undlader trods Paakrav at betale 

barn forfalden Løn, nægter ham den 

Frihed, han eller Loven har Krav 

pen, eller yder ham Kost eller Op-

holdsrum, der er i Strid med Loven. 

Udebliver Medhjælperen uden lov-

ligt Forfald eller forlader Tjenesten 

ulovligt, skal han betale Husbonden 

Erstatning, der svarer III Halvdelen 
af den betingede Løn. 

Husbonden kan nægte at mod-

tage Medhjælperen, hvis denne i 

det sidste Aar har været straffet for 

en i den offentlige Mening vanæ-
rende Handling, har forevist falske 
Anbelalinger, mangler de Færdig-

heder, han har opgivet at besidde, 

eller lider af smitsom Sygdom ; og 
hen kan ophæve Tjenesteforholdet, 
uden Opsigelse, hvis Medhjælperen 

under Tjenesten bliver straffe( for 
vanærende Handling, over Vold mod 
ham eller nogen n1 flusstanden, 
nægter at efterkomne rimelige Be-
falinger, forfører Husels Børn Til 

slette Handlinger, gentagne Gange 
befindes drukken, krænker Husets 

Orden ved utugtigt Forhold, skønt 
ugift bliver frugtsommelig, lider af 

en smitsom Kønssygdom, mishand-
ler Kreaturer eller gør sig skyldig 
i grov og vedvarende Forsømme-

lighed eller Skradesløslied. 
— Hvis Husbonden uden lovlig 

Grund nægter at modtage en Med-
hjælper eller bortviser ham, skal 
han betale ham den vedtagne Løn 

for Tjenestetiden og Kostpenge af 

150 Øre om Dagen i samme Tids-

rum, dog ikke udover 8 Uger. 

Medhjælpere over 18 Aar. 

Retsforholdet mellem Husbond 

og de I lians Tjeneste stenende 
Personer, der er fyldt 18 Aar, beror 

pan Parternes frie Overenskomst. 
Dog kan Parterne ikke vedtage 

Bestemmelser, der strider mod o-
vennævnte Regler om Værelsernes 

ludretning og om Medhjælpernes 

Behandling i Sygdomstilfælde. 

Hvis Parterne ikke udtrykkelig 

har vedlagel noget andet, kommer 

ogsaa alle de andre Regler til An-

vendelse, selv om Medhjælperen er 

fyldt 18 Aar, alene undtagen Be-

stemmelsen orm, al Husbonden ikke 

maa give Medhjælperen stærke 

Drikke. 

I hver Landkommune vælger Sog-

nemede, for et Tidsrum af 4 Aar 

eller Forholdstal en Forligskommis-

sion, bestaaende af 3 I Kommunen 

boslddendeMænd eller Kvinder, samt 

Stedlortrædere for disse. Saavel Ar-

bejdsgiver som Medhjælper skal 
være repræsenteret i Kommissionen. 
Kommissionen vælger selv sin For-
mand. 

For denne Kommission skal alle 
Tvistigheder, der rejser sig af Rets-
forholdet mellem Husbond og Med-
hjælper, indbringes, analrenit begge 
Parler endnu opholder sig 1 Kom-
munen pan del Tidspunkt, da Sagen 
anlægges, 

Oprøres Forlig ikke, kan Sagen 
forfølges videre ved Retten. 

Udgiften ved Kommunens Proto-

kol afholdes al Kommunen. 

mi\ 

Allinge Kirke. 
1 iltud  1132 1 ■ 31kning al  Allinge 

Kirke bedes indgivet senest den 15. 
ds. til Krikerergeri. 

Konditioner over Arbejdet lads 
ved  HellIVellthelSe (11  undertegnede 

M. Ipsen. 
Kirkerge. 

Klaver 
ønskes til Lije i Sommerniaarred-
ell.e 

Fru Holboll, 
Allinge. 

Olsker og Omegns 
Ungdomsforening. 

14811ureo til KriSliNISB 
som linder Sted pas Søndag fra 
TEIN Havn, er Ikke, !om fejlagtigt 

averteret, arrangeret af Tein Ung-
domsforening men al Olsker 
Ungdomsforening 

Algangen finder Sled Ira Tein 

Havn Kl. I. 
Medlemmerne bedes melde deres 

Deltagelse i Turen senest Lørdag 

Arten Id 
Snedker Kjøller, 

Sedeskov. 

Mærgel til Salg. 
Første Klasses Lermsergel 

fra Karl Kolods Enkes Mærgeigrav, 
kan Inas straks ved Henvendelse til 

Hans Nielsen, 
Degneled el.  

Je her! 
..q11e Separationsdele 

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

Korn og lorhør Dem om Priserne, 
da vil De erfare, al De ikke kan 
købe billigere noget andet Sled. 

Nye Cykler fra 185 Kr. 
Brugte lages i Bytte. 

Andr. Mikkelsen, 
ved Mejeriet, Allinge. 

Biograf  
Søndag d. 12. Juni Kl. 8 

0011 IleSilffiede 
Glimrende Lystspil i 5 store Akter. 

Efter Palle Rosenkrantz' 
berømte Roman. 

I Hovedrollen den unge berømte 
svenske Skuespiller Gøsta Ell-
man. 

— „Den bestøvlede Kat" er el af 
Sæsonens bedste Lystspil, og har 
oventil Innikket fuldt Hus. 

• 
••••••11141111•••••: 

Piger. Høj Løn! 
En nylig konfirmeret Hjælpe-

Stuepige saml en Pige til Strand-

pavillonen søges til 15. Juni eller 

1. Juli. 

Hotel Sandkaas. 

Grise, 
som bliver 4 Uger den 17. ds. er  
til Salg paa 

Bagergaard i Ruteker. 

En ældre Ko, 
der kælver om en Mened, er til 
Salg hos 

N. Pedersen, 
Spellingemoas, Re. 

igle Broholmer-Mile 
er til  Salg  vna 

Hojegaard. Klemens.  
n. 48  

Fire agte Broholmere 
(Ihalpet er tit 

Henry Romer. 
Sandvig. 

Tabt. moEtn:),cV;k  ek I sr  t 2;  as k:1 1 1:14  

Almindingen til Olsker. For Oplys-
ninger gives Dum. 

Konrad Nielsen, 
Tlf. Allinge 103. 	Olsker. 

Et Herreur 
er rebt i den sydlige Del al Allinge 
og Finderen bedes aflevere det til 

Slentr.  Frits Jensen, 

Et Parli 

brune Tøjsko 
haves pan Lager og sælges meget 
billigt. Herre- 2,TIO, Dame- 2,25. 

Paa de bekendie gode hvide Sko 
er Prisen nedsat. 

En Del Liederstykker, Tjenlige til 
Selehajsreparationer eller lignende 
er billig lit Salg. 

Træskomager L. Larsen. 
Allinge. 

Fri solid Egetræs 

Boollel med aalloosals 
er billig til Salg 

Bladets Kontor anviser_ 

Vaskeri. 
Del meddeles herved ærede By-

og Landboere, at jeg genaahner mit 
i Nørregade tidligere drevne Vaskeri 

fra og med Mandag den 13. ds. 
Al Slags Vask udføres. 

— Bopæl ; Vestergade, vis a vis 
Smedemester Carlsen. 

Ærb. 

Marie Pedersen. 

Ægte Carry 
i Danser og Breve anbefales. 

J. B. Larsen. 
Allinge. 

Kontorarbejde 
søges om Eftermiddagen. Eventuelt 

Hjemmearbejde. 

Billet mrkt.. Kontorarbejde-  be-
des indlagt paa Bladets Kontor. 

Et Parti brune 

Klalesko med BllffillliSdi101 
er hjemkommen og sælges billigt i 

M. Lunds Træskoforretning. 
• Lindeplads, Allinge. 

Eir ny og en gammel 

Enspænder-fjederyoga 
en ny Plov, en enken Radrenser og 
en 9 Tals Fiederharve er Ill Salg 
til billige Priser hos 

Smed Gronvall. Oleker. 
Til. Kl. n 78. 

9faveme6ler. 
Wemensker. 

Telefon n. 13. 

.93i1 udleje4 
En ny 4 —5 Mands Bil udlejes 

til moderate Priser. 

V. Sørensen. Borre. 
Telefon Sandvig 32. 

Overretssagfører 
2ojesen grofoed, Rønne 

85, 11orteuagatle 17. • 

Inkassation, Dokomentskrivning m. m. 
Træffes I Hasle Onsdag Formel, 



Fikserbillede. 

Alle Slags 

Fra Rønne 715 1250  730  
Nyker 731 110 746 

- 	Klernenker 743 128 7573 
- 	Ril 758 146 813 
- 	I luniled.11 806 1 54  827  
- 	Tum 201 821 

Allinge 822 217  8Y1  
- 	Sandvig 830  225 825 

Fra Rønne 
- 	Nyker 

Klemensker 
Rø 
Humledal 
Tein 
Allinge 
Sandvig 

800  
816  

843 

851 

98(57)7 
915 

123,5 
1251 

118103 

las 
132 

15n 

736 
746 
758 
8T 
8T 

81) 
845 

Fra Sandvig 930 555 gio 
- 	Allinge 937 602 911 
- Tein 946 6TT 926 
- Rø 9.50 6 '4 
- Liundedal 1001 626 942 
- Klemensker 1017 6-4.2 954 
- Nyker 1027  652  101il 
- Rønne 1045 710 10M 

Fra Sandvig 930 540 910 
- 	Allinge 937 548 91,  
- 	Tein 946 600 
- 	Rø 950 6u r 9.11 
- 	1-tumlede! 1002 618 
- 	Klemensker 1018 637 931 

Nyker 
- 	Rønne 

1030 
10.50 

sro lora 
lom 

.111.10.1~1.1. 

Bøger Do en Pige, en Karl 
eller en Dreng, eller mang-
ler De en Svend eller Laer. 

ling en Fodermester eller an-
den Medhjælp, bur De snarest aver-
tere i Nord-Bornholms Ugeblad 
der hver Fredag  bringes direkte ind 
c.1700 Hjem og  læses af us godt 
som hvert eneste Tyende. En An-
nonce her i Bladet vil derfor saa 
godt som altid bringe et tilfreds-
stillende Resultat. 

Ordet er frit ! 
VI gør vore mange Urgere f By og 

pas Land opmærksom peu, et enhver kan 
las optaget Artikler og Indleg 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 Ad 	 Ligeledes modtager 
Redaktionen gerne Meddelelser om sea-
denne Ting og Forhold, som egner sig 
til Behandling i Bladets Spalter. 

Delle gælder bilede Byen og Landet, 
og  det er en Selvfølge, at Redaktionen 
altid 	iagttage den streengeste Diskre- 
tion med Hensyn til sine Kilder. 

41111~1111~11» 

t,iroft spansk Salt 
Fint rutineret Køkkensalt. 

Fineste itordsalt. 
nasalt i hele Sække 

Fineste Bordsalt i Pakker 
Cerebo-Bordsalt I Danser 

anbefales Id billigste Pris. 

g. R. Larsen, Xllinge. 

fl.ønne Allinge Jernbanes 

Køreplan. 

Sognedage. 
Rense—me•edvig 

Søn- og Helligdage. 
nonne—Sandvig 

Gæslinger til Salg. • 
Sandkaos — Sliibershus. 

Stnnetelg—Rønne 

Menul, Ig—Rønne 

VaerKtøl 	 
og Redskaber anbefales. 

Glas, Poreelvs og hele Køkkenudstyr 
til billigste Priser. 

%tillige 	 44.■robsittforretning 

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 Hørirøkager, Rugklid. 
Priserne er altid billigst i 

Nordlandets handelshus. 

Nye svære Jærnvinduer. 
Galvaniserede Grisetrug. 

Glasserede Svinekrybber. 
Glans. Lerrør og Cementrør sælges i 

Nordlandets Handelshus. 

Vi har kel ell mel stor Semlillqfiglire, 
Sort Linoleumstjære, sort Ta,gpiketjeere, 

som sælges i hele, halve og kvart Tønder samt i Dunke ø 25 kg og 
medbragte Dunke. 

Nye lave Priser er beregnet. Bed Tagmaling 	i Dunke sælges. 

Nordlandets Handelshus. 

Eng. Derbyshire Ovnkul 
er de bedste. 

Knuste og harpede London Gaskoks er de bedste. 

Elsvick Smedekul (engelske) er de bedste. 

Alle Bestillinger ekspederes prompte. 

Nordlandets Handelshus. 

Fra 1. April er Priserne 10 pCt. lavere for 

Sparrer, Tommer, ildskodshrædder 
op sylisveoske 

Vi har mange gode tørre Sparrer, Brædder og Planker i alle Læng-
der, alle Bredder, alle Tykkelser, 

Firskaarne særlig stærke Udskudsbrædder 3/4' og 1-  tykke — i 6 
og 7 Alens Længder sælges særlig billig i 

Nordlandets 

sparges. 	ummer,  
Nye lije in Is mime Slikasparges 

Suppeasparges;, Aspargesaf-
snitter (le hjemkomne og sælges 
til betydelig nedsatte Priser. 

Stort Lager af Grønne Ærter 
i Danser. 

Fine, mellemline, grove. 
Prisen uforandret. 

Andre Grøntsager i Danser, SIM-
som Snittebønner, Voksbøn-
ner, Spinat, Carotter, 

vest, Macedoine anbefa-
les til billigste Priser. 

Nye Champignons i ih, 
1/4 og ris  !(g Daaser øre lijeurkoni• 
ne og PrISCAIIC nedsat til del halve. 

Allinge . 	;13 
Tlf. 12. 	e ' B. 

liii~10.11~10 
Se Vinduerne! 

Et Parti 

?hildet Skilifter 
med klode Manchetter og Flipper 

er lige hjemkommet og sælges 

til meget billige Priser. 

Stort Udvalg i Bindeslips og 

Sløjfer 

Hellinneds Flipper 1 Kr. Stk, 

glorlititiibet5 

Se Vinduerne! 

.4k1s‘Y,Is 
NORS 

NORS NORS 

fra ,`Lordag udscelged 
50 Stk. kvide og kulørte 

Børne-Vaskekjoler, 
alle Størrelser fra, 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 Kr., ca. halv Pris. 

15 Stk. Korsetter, 
lidt falmede, har kostet 10 Kr., sælges for 4-5 Kr. 

50 Stk. Flonelsbluser, 
gode Dessins, som har kostet 11-13 Kr., sælges for 4 til 8 Kr, 

Graa Jersey-Børnebenklæder 
Nr. 1, 	2, 	3, 	4, 	5, 	6, 	7, 

	

Pris 100. 120 	135 155 	175 	190 Øre 

12 Dus. lange sorte Børnestrmper 
ret og „vrang, store Størrelser, 

sælges for 125 Øre, har kostet 550. 

3 Dusin do. til 9-10 Aar 75 Øre Parret 

300 m prima Bomuldsflonel, 
hvid Bund med kulørte Mønstre 
150 Øre pr ni, har kostet 300 

75 m hvidt Voile 
med kulørte Monstre, har kostet 8 Kr., sælges:til 3 Kr. m, 

• Altli Gardintel [4j • 
udsælges til under halv Pris • 

magasin du tiords!lldsolg, 
ved Victor Planck. 

rer~id"earnar~se"~".","sunalereen‘PI",,,,„~ 

hele og halve Dasser. 
Prisen er meget nedsat. 

Kogt fersk Laks i Danser. 

Muslinger i Danser. 

Østers i Dimser. 

Franske Sardiner, ægte Philipe 
Canaud. 

Sardiner, norske, røgede, 
i Olie og Tomat. 

Prima norske !øgede 
Feriesild i Totrial. 

Meler i Daaser. 
Skind- og benhi Appetitslid i Ds. 
Gaffelbidder i hele og halve Ds. 

• Fineste A richo•Ite i do. 
Capers, Oliven, Champignons. 

D. 2). 



BØRNENES RUBRIK 
De Heste Børn har Lyst til at se 

sig om i Verden. Men nu til Dags 
ser Nationerne ikke saa venligt paa 

Gæster, og dem som kommer til et 

fremmed Land maa have Pas og 

andre Papirer I Orden. I gamle 

Historier hedder det ofte om even-

tyrlystne Drenge, at de stak til Søs. 
De skjulte sig blot ombord i Ski-

bet, og rums de sars kom frem i rum 

Sø, fik de Lov at begynde som 
Skibsdrenge. 

Men del kan ikke lade sig gøre 
mere. P. Eks. kræver den ameri-

kanske Lovgivning, al en saadan 
„blind Passager` skal fængsles og 
sendes til sin Hjemstavn. 

• _-: 	d 

Blind Passager banket som Fange, 

Pas Billedet ser du en saadan 
Kammerat, lien glæder sig næppe 

til at komme hjem Igen, — Noget 
nyt har han dog nok set paa Vejen. 
Han har maaske været I London og 

der set en Scene som nedenstaa-

ende 

Slangegang gennem en af Londons 

Hovedgader. 

Det viser en Flok mandlige og 

kvindelige Studenter, som I Begejst-

ring over en Fodboldlsejr laver Pa-

nik I Gaderne. Og Betjentene er 

godmodige nok til al tillade del, 

or England er en Sportsnation. 

Ell af Aarels allerstørste Sports-
begivenheder er den sirlige Kapro-
ning mellem Baadeliold fra de be-
rømte Universiteter Oxford og Cern-
bridge. Titusinder al Mennesker er 
paa Benene langs Flodbredden for 
al Følge Kappestriden, og forud er 
gaael lang Træning og Udvælgelse 
al de dygtigste Roere. ~ske du, 
som læser dette, selv er dygtig paa 
Sportens Oorraade, oin ikke pist 

Finests dansk Fabrikat 

i Y81(9 Pakker, 

Hvedeklid, Rugklid. 
Stor Majs, Smaa Majs. 

Bomuldsirøkager, Soyaskraa, 
Coldings Foderblanding. 

Blandsæd og Havre. 
Prima Varer, billigste Dagspris i 

Altid re kolonial- og Produktforretning. 

Vi anbefaler os 
med et større Lager af nye Manufakturvarer 

til meget billige Priser. 

En fin engelsk Klæde, passende til Herre-
dragter, kun 15 Kr. pr. m. 

Blaa Cheviot til Drengedragter 6 Kr. pr. 

Ekstra god Medium 125 Øre pr. m. 

Bomuldslærred fra 100 Øre pr. m. 

Bomuldstøj fra 150 Øre pr. ni. 

Uldne Kjoletøjer fra 6 Kr, pr, m. 
De bliver altid tilfreds, natir De gør deres Indkøb hos os, da del 

stadig er vort Mani kun at føre de bedste Varer III de billigste Priser. 

Nordlandets Handelshus. 

Sukkermelasse 

Vi har altid det største Lager af 

4,93ordvokscittg 
i alle Bredder og Kvaliterer til de billigste Priser. 

Til Køkkenhorde har vi et ekstra stærkt Stykke Voksdug 
med Lenoleums Bagside. 

Nordlandets Handelshus. 

›AWWN4W•4?-ks 
9rima Xolonialvarer 

bedst og billigst hos 

?.1[1firitie 

4.44e-)Nti-ØWWIM 

Prima Kul og Koks paa Lager i 
Allinge Kolonial & Produktforretning 

Kotøjre Tøjrepæle Esser Oer 
Fjederhager Næsegrimer 

anbefales til billigste Priser fra 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

gen finesteMat 
faar 9e hos os! 

Straahatte i alle Faconer fra 1,10 
Ægte Panamahatte til rimelige Priser. 

Filthatte og Velourhatte. 
Kasketter fra 1,25. 

91orbItutbetø jtnIttelt4114. 

Har De rigtig lagt Mærke til, at 

Bornholms Vegetabil Plaroarilie 
er proper og frisk og list en Velsmag, 

som nærmer sig meget nykærnet Gra:Ismer. 

Bornholms Vegetabil Margarine 
taget lige fra Kærnen, sælges daglig i særdeles tiltalende og propre Æsker 
a 5 og 10 Pund samt I les Vægt. Alle Bestillinger ekspederes. 

Prisen er 	Invest I 

1{81finorisEurrelllifiono 

Alle Frøsække og Poser, 
Klidsække og Foderstofsække 

bedes venligst tilbageleveret snarest og Inden 10. Juni. Eller den Tid 
let vi ikke love at betale den noterede Pris ved Udlaanet. 

Nordlandets Handelshus. 

Vi beder om Bestillinger til Levering i August Nlaaned at 

le pCt. Superfosfat, 
og 35 pCt. Kaligødning samt fineste engelske 

Dampkul til Tærskningen. 

Vi sælger til laveste Priser paa Leveringsdagen.  

Nordlandets Handelshus. 

2edste gibalitet 

standard Xodbindegarn 
kan forudbestilles til laveste Notering og til Levering i Juli 
Maaned fra 

Nordlandets Handelshus. 

Til betydeligt nedsatte Priser 
sælger vi 

Nye liptejre, Kogrimer, Nissegrimer, Fortøjer, Nedled, 

Esser, Fjederbager, Legner, Ringe. 

Prima Hampereb i alle Tykkelser. 

Prima Rfinillareb i alle Tykkelser. 

Nordlandets Handelshus. 

Nye Spande og Baller, 
svære, af bedste Galvanisering, sælges -til de nye lave Priser i 

Nordlandets Handelshus, 

— Geni Billedet, soen maske en 

Gang ved en eller anden Lejlighed 

kan være til Nytte. 
Onkel Peter. 

som Roer saa maaske SO/Il Gymna-
anker. 

Efter en Gymnastikopvisning dan-
ner del en god Afslutning at vise 
eu Ilol 


