
•-■ 

4;'  

1 

danar I et 	o 	/%f 111011 Ir.1.•elm4 
4.14 for.,iu 	14.4.11111 4. 	h I, 411... 4. 	l• 

tU /die Illem 	illin_I-tinntl% 
011,3%er. Itutrker. Ho og til. 

-2--; -r. 

• 

• • 

- , • _ 

■-• 

Irdg:TO4 Nf et intereNsenl.knb. 
A,,,..varrhaveode;  Otto Gorwily.ka. 

Telefon 74. 
'I'r,kl 1 Å dinge ItOgIIyI4keri. 

rascar...ussala.araxxxicino• 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
!vikkes I et Arns( af mlnasi 
og Jemendss gennem Post: Tsznzt 
Sundsnit. Olsker, Rutsker, kg og Klemensker 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
har den strmte Udbredtise t Nordre Iler red 
bliver last I ethvert Hjem "e egner sig der 
for bedst Ill Avertering. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
optager gerne Bekendtgørelser af enhver ApS 
varsom Køb, Salg, Foreningsmeddelelser, 
Efter- eller Aflysninger, Auktioner Ile. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
adgaar hver Fredag, kan bestilles paa alle 
Postkontorer saml paa I3lartets Kontor ag 
koster I Kr. halvaarlig. 

Naar LoltgrW bklus. 
—o— 

Ude paa Margrethevej, i et gan-

ske almindeligt Hus, i en langt fra 

imponerende Sal har Fru Fortuna 

opslaaet sit Paulun her I Danmark. 
Hendes Tempeltjenere er de smaa, 
kortærmede Opfostringshusdrenge, 

hendes Alter to Glashjul I 

Det er det hele ! Saa umaadeligt 
lidt imponerende, saa ganske uhyre 

prosaisk, og dog er der Mennesker 

— orange flere, end man skulde 

tro — der med overtroisk Kultus 

dyrker Gudinden i delle hendes 

beskedne Tempel. 
Mange gør det ved deres Nærvæ-

relse og stedes trofaste og udhol-

dende paa lier eneste Træknings-

dag, ofte Aar ud og Aar ind, for 

hendes Aasyu, uden at del dog lyk-

kes dem at vinde hendes Gunst. 

Andre gør det mere pan Afstand 
ved at søge at besnære hende pas 

forskellige Maader. Der fortælles 

saaledes ganske autentiske Historier 

om nogle Koner, som søgte at be-
sværge Lykken ved al give Oplost-

ringshuschengene Blomster, og, da 

delte ikke hjalp, udstrække deres 

indirekte Bestikkelser til Inspektøren. 

Aller andre tager Varsler al, hvad 

de drømnur etter oplever. Saaledes 

er det jo en gammel kendt Ting, 

ar delte at drømme om Ildebrand, 
navnlig hvis man rigtig tydeligt ser 

Flammerne, betyder, at man skal 
vinde i Lotteriet. Ligeledes er det 

jo et umiskendeligt Tegn paa en 

lorestaaende Gevinst, hvis man dreari-

nier, at man har facet nogle ellers 

meget ilde set smaa Dyr i Paryk-
ken. 

Naa, inert hvorom alting er, selv 
de Mennesker, som tilsyneladende 
kun spillet i Letteriet af gammel 

Vane, har ogsaa en lille Rem al 

Huden. Hver ofte har man ikke 
hørt den Bemærkning: „Nej, vinde 
Inir jeg skam aldrig gjort, men hvis 
jeg nu lod Sedlen gaa, saa skulde 
den saainannt nok komme ud med 
en stor Gevinst I" Ogsaa delte tur-

de jo være Overtroen I Renkultur! 
Forresten oplever Klasselotteriets 

Embedsmænd mange morsomme 
Eksempler pral Folks mærkelige Uvi-

denhed og naive Tro paa, at selv 
en Statsinalnution som denne nok 

kan bringes til at lænke venligt paa 

.411,.!."11101M~1.- 

13  /CC 

een, naar hare man beder pænt •om 

del. Mange og pudsige er de Breve, 

son; mellem Aar og Dag sendes til 
Klasselotteriet. Enkelte al dem an-

slaar en yderst ærbødig Tone, som 
f. Eks. et, der er sultet til „Her Kon- 

gelig Mastæd 	Del er aahenbart 
Ordene „kgl. dansk Klasselotteri!" 

som har afstedkommet denne smuk-
ke Tiltaleform. Bande denne Mand 

og mange andre anmoder f spagfær-
dige og ærbødige eller mele for-

sorne Vendinger Lotterier om at 
sørge for, at de snart faar en Ge-
vinst, thi nu har de spillet sari længe 
uden at vinde noget, al de nok 

syntes, det kunde være pan Tiden. 

Ja, en gaar eadogsaa saa vidt, at 
han ligefrein foreslaar en Handel. 

Hvis han kunde vinde bogie Tu-

sinde Kroner, vil han være villig 

til al overlade Lotteriet 100 Kroner 
for hver Tusinde og ydermere tor-
pligte sig til at blive ved med at 

spille i Lotteriet hele sit Liv. 
Og hænder det saa, at en eller 

anden af den trofaste Skare, sorn 
sidder derude paa Margrethevej ved 

hver eneste Trækning, vinder et 
mindre Beløb, saa har man Eksem-

pler paa, at det har tagel saadan 
paa Vedkommende, at han eller hun 

er besvimet I Eller Glæden er ble-

vet saa overstrømmende, al man 
har gjort, hvad en gammel Kone, 

der vandt 12 Kr. 50 Øre, en Gang 

gjorde, nemlig slog Armene om 

sin Nabos Hals og gav ham et 

Trykkyal 
Men den menneskelige Daarskab 

er og bliver jo stor, og Troen paa 

at Lykken, den vidunderlige, lune-
fulde Lykke, en Gang skulde lade 

Terningen — i delle Tilfælde Glas-

hjulet — rulle til Fordel for ven, 
er dybt indgroet hos de allerfleste 

Mennesker. Eller er delte Hang til 

at spille i Lotteriet en lille Afart af 
den rigtige, store Spillelidenskab, 

som faktisk er Alfa og Omega i 

saa mange Menneskers Liv ? Den 

er i saa Fald en ret uskyldig Afart! 

Indsatsen er jo ikke saa uoverkom-

melig stor, 15 Kr. oms Aaret for en 

'is, en Udgift, som selv paa meget 

smaa Budgetter bliver regnet med 

som en Selvfølge, og den giver jo 

Chancen I Og hvad betyder saa de 

Par øre? 
Og dog! Tænker man sig en lille 

Smule om, saa kan man vel sige 

sig selv, at en Institution solo Klas-
selotteriet, der knuden al dække 
sine Udgifter og betale sine henved 
580 Kollektører mellem 900 og 1200 

Kr. our Anret desuden (Stempelaf-

giften indbefattet) indbringer Stats-
kassen ca. 3 Millioner Kroner ane 
Aaret, i sidste Instans maa tage sig 

betalt al alle de mange, som spiller 
I det. Men der er jo allsan dette 

med Chancen ! Maaske, — ',maske 
en Gang I 180,000 Kr. er mange 

Penge I Ja, og selv om uran kun 
lam en 14, saa har 22,500 Kr. unæg-

teligt ogsaa en vis Berettigelse. 
For Resten har det jo gennem lan-

ge Tider været et staaende Strids-
spørgsmard, hvorvidt Lotterispil 

det hele taget kunde forsvares, set 

fra el moralsk Slandpuirkl, og ofte 

er det af dels Forsvarere blevet be-
tegnet som Folkets „p a nis et c r-

cen se s•. Med Hensyn til Brødet 

hm det nu vist være, hvad det være 

vil. Mange Kollektører kan i hvert 

Fald fortælle paalidelige Historier 
om, hvorledes Dynen bliver sat paa 

Laanekontoret, for at Seddelen kan 
blive fornyet. Og naar saa Træk-
ningen er for bi, bliver denne pant-
sal til Fordel for Indløsningen af 

Dynen. 
Og dog er den nuværende Form 

for Lotterispil vel nok moralsk set 

betydeligt at lorelrække for det af 
Struensee I 1771 oprettede Tallot-
teri, son] først blev ophævet 1851. 

Der havde ganske visl lige siden, 

saadan noget som 1735, eksisteret 
el Klasselotteri, men til delle blev 

Tallotteriet en slem Konkurrent, thi 
Spillenmaden tiltalte Publikum be-
tydeligt mere, og saa blev del buk-

kel hver 8. Dag, skiftevis i Køben-
havn, Altona og Wandsbeck. Enhver 
kunde deltage, og Indskudet behø-
vede ikke at være paa mere end 2 

Skilling. Man kan sige sig selv, 
hvor en saadan Institution kunde 

opflamme det store, brede Folks 
Spillelidenskab, og hvorledes der 

ugentlig lokkedes Penge, som de 
paagældende Spillere faktisk slet 

ikke kunde undvære til Livets Op-
trold, ud af deres Lommer. Ja, selv 

Skoledrengene ofrede deres sammen-

sparede Karakterpenge pen en „Am-
be", som Lodsedlerne hed, evigt 
lorvissede urin, at den vilde bringe 

dem en stor Gevinst. Men Resulta-

tet blev selvfølgeligt for det meste 

dette, al de !Malede deres Skillin-
ger, uden at Taber dog betog dem 

Lysten til atter at forsøge, naar de 

havde skrabet nogle nye Penge 
sammen igen. 

Endelig er der en Side af det 

moderne Klasselotteris hele, store 

Maskineri, som del nok er værd at 

omtale, og denne Side er alt, hvad 
der angaar Kollektørerne, deres Ar-

bejde og tieres Indtægter. 

Netop i denne Tid er denne el-
lers saa tilbagetrukne og lidet be-

mærkede Stund blevet forlenet med 

en vis Aktualitet, idet den gennem 

sin Forening og ikke mindst gen-

nem sin energiske Formand, Justits-
raad L. Nielsen, er indgaaet til Fi-

nansministeriet med et Andragende 
ommi at fan sir' Provision ved Lod-

seddelsalget forhøjet. Vi har haft et 
lille interview med Jusritsraad Niel-
sen om delle Emne, og i Samtalens 

Løb har han blandt andet udtalt 
følgende: 

„I gamle Dage, det vil sige før 
1902, var delte at være Klasselotte-
rikollektør en ganske god og ind-

bringende Stilling. Og det var jo 
som Regel Folk, der paa en eller 

anden Mande havde stimet E Statens 
Tjeneste, men som pair Grund af 
en eller anden uheldig Omstændig-
hed var blevet afskediget uden at 
være kvalificeret til fuld Pension, 
som fik en Kollektion. 

Og, som sagt, det var en hel 

god Stilling, som uran var for- lærde- 

lig glad for ar Ina tildelt. 	Der var 
ikke nær Salt 111/MgC Kollektioner 

den Gang som riu, saa hver enkelt 
Kollektion var paa langt flere Sed-

ler. Og man fandt faktisk, at man 
var kommet pari den gearmime Gren, 

naar man havde sin Kollektion. Det 
er jo ogsaa et rart Arbejde, som 
selv en lidt svagelig, ældre Enke-
frue eller en Mand, som pan Grund 

af Sygdom eller lignende er gjort 
uarbejdsdygtig Id niere anstrengende 

Gerning, udmærket godt kan præ-
stere. 

Jeg karl for Resten i denne Sam-
menhæng — altsaa med Hensyn lit 
hvorledes man fik en Kollek-

tion — fortælle Dem en lille mor-
som Historie, som passerede mig 
selv, da jeg fik min, Jeg havde 

haft en Stilling under Staten, men 
denne Stilling blev ophæver — og 

der stod jeg uden nogen Udsigt 

til at kunne tjene mit Brød. Naa, 
jeg kom naturligvis i Tanker om, 
at en Lotterikollektion vilde være 
en meget behagelig Ting at blive 

[urtehaver af og gik i den Aneled-
ning op til den gamle Ekscellence 
Nelleinann og bad ham om en An-

befaling og i det hele laget om 
Irans Støtte til mit Andragende. 

Ja, han snakkede jo lidt frem og 
tilbage, det var jo ikke h a ru, der 

bestemte det o. s. v. Men Enden 
paa det blev da, at han gav mig 
følgende „Anbefaling", som jeg jo 

rigtignok synes man siges at være 
klassisk : 

,Da jeg skønner, at Staten har 

behandlet lir, N. i højeste Grad hen-
synsløst, mener jeg, at det er dens 
Pagt at sørge for, at han faar no-

get andet at leve af 1" 
Ikke et Ord om mine Kvalifika-

tioner! Nej, Ekscellencen skønnede, 
at Staten havde behandlet mig hen-

synsløst o. s. v. 

Naa, men det var det, vi kom 

fra, deri.Gaug var det altsaa en rig-

tig god Stilling al være Klasselotte-
rikollektør] Men nu! Ak ja, forleden 

Dag sagde Finansminister Brandes 

i Folketinget, at Kollektørstanden 
var ved at blive et Proletariat t Og 

desværre, det er sande Ord. Thi 
som jeg før sagde, for del tørste 

er der — dels paa Gunni af en 

overvældende Masse Ansøgninger, 
dels af politiske Grunde, som jeg 

dog ikke skal komme nærmere ind 
paa — blevet oprettet langt flere 

Kollektioner i de sidste Aar (det 
vil sige, de gamle er blevet delte, 

saa der er kommet flere, Mell min-. 

dre Kollektioner tid af del). For det 

andel har Dyrtiden taget forfærde-

ligt haardt paa denne Stand. Gan-
ske vist har vi fanel el lille Dyrtids-
tillæg, 1 Fjor paa 100 Kr., i Ann 
paa 150 Kr., næn ikke sandt i disse 
Tider forstsar en snilden Sum jo 
omtrent som en Draabe i Verdens-

havet. 
Men nu er det altsaa, al vi -

det vil sige iClasselotterikollekterfor-
eningen af 1910 — har indgivet et 
Andragende lit Ministeriel om al 
fan vore Procenter forhøjet fra 5 

til 7. 

Ide Atsrg. 
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Deure Forhøjelse vil spille en 
meget stor Rolle tur Standen, mens 
man dog %el næppe karl paea>Ia i, 

ar deri vil beryde nogen nævnevær-
dig Mer udgift Ion Stataka ssen.• 

,Hvor meget tjener en Kollekter 
gennemsnitlig 

.Omtrent Halvdelen at Kollektio-
nerne er part mindre end 200 Lod-
der, og da der tjenes 6 Kr. pan 

hvert Lod, har allsaa over Halvde-
len al alle Kollektører under  1200 
Kr. oin Aaret. Mange har kun 900 

Kr. En Sum, som man jo hverken 
kan leve eller dø af." 

,Har Klasselotlerikolleklørerne for 
Resten ikke som Regel et andet 

Erhverv ved Siden at?" 
„Nej, langtfra! Mange at dem er 

ene og alene henvist til deres Kol-
lektion. Og at disse Mennesker I 

øjeblikket ligefrem lider Nød, er 
jo indlysende. Og saa har de jo 
desuden visse Driftsudgifter. De skal 

have en anstændig Lejlighed, har 
visse Udgifter til Kontorhold og 
Ekspeditionslokale o. s. v. Desuden 
lægger Kolleklionsarbejdet saa me-

gen Beslag paa Kollektørernes Tid 
og for det meste oven i Købet paa 
de bedste Arbejdstimer af Dagen, 
saa det er vanskeligt at forbinde 

dette Arbejde med et andel Erhverv." 

„Men nu haaber De paa bedre 
Tider?" 

,Ja, det gør vi unægteligt ! Jeg 

personligt har det godt nok, thi 
jeg har eftechaanden skaffet mig 

lorskellige andre Forretninger. Men 

jeg har en Gang været i den Situa-

tion, at jeg var lige paa Sultens 
Rand, fordi jeg ikke kunne Ieve af 

min Klasselouerikollektion. Derfor 

ved jeg, hvor Skoen trykker, og 
har taget Initiativet, dels til vor For-
enings Oprettelse, dels til det An-

dragende, som nu ligger paa Rigs-

dagens Bord " 
„Har De aldrig oplevet noget 

rigtig fornøjeligt i Deres Stilling 

som Klasselotterikollektør? Har De 

f. Eks. aldrig været med til at gøre 
et Menneske rigtig lykkelig [ned 

en stor Gevinst?" 
,Aa, d e n Side af Sagen ser vi 

Kollektører saa umaadellg lidt til. 

Naar Gevirishrnie er paa mere 
end 1000 Kr. bliver de udbetalt di-
rekte fra Finanshovedkassen, og for 

Resten er den .store', de 180,000 
Kr. aldrig kommet ud i ruin Kol-

lektion. 
Men nu jeg sidder og tænker 

paa det, mindes jeg for Resten et 
Menneske, som Lotterispillet virke-

lig bragte nogen „Lykke•. Del var 
en gammel Rengøringskone, jeg 
havde her pen Kontoret, el gammelt 

lorslidt Skind. Huri vandt 6000 Kr., 

en Formue syntes hun jo. Men 
hun var dog saa fornuftig, at hun 
var klar over, at det ikke kunde 

betale sig at spise denne lille Ka-

pital op, og saa bad hun mig om 
at administrere den for hende. Det 
gjorde jeg saa paa en sandart Mande, 

at hun fik 10 pCi. al  sine Penge. 

Og saa var hendes  Lykke jo gjort 
600 Kr. fast om Anret og saa lidt 
let Rengøringsarbejde, SUM kunde 

Fredag dan 21. Februar 1919 
le 



Mellbleise til vore Bestillere al riuldr8. 
Tidlig modent Rodkleiverfrø vil blive leveret af russisk og beninsk Avl. 

Maksimalpriser pas alle disse Varer. 

Sildig modent Rodkloverfrel af svensk Avl. 
Lucernetrø at liordiussiss og iiiigamk Avl. 

modtage endnu flere Bestillinger al de nævnte Sorter. Der kommer laste 

Draphavre al nuehrisk og fransk Avl. 
Kællingetand af italiensk Avl — bedste Sorl 

At Sommerroen „Øster-Surdom" er der meget knapt af Frø til 

Herefter vil vi kunne levere alle de bestilte Kvanta, og vi kan 

Udsæd. 	

Nordlandets Handelshus. 

Majs og Oliekager 

ventes hen i Foraaret. Vær saa venlig at indsende Ordre til 

Allinge kolonial & Produktforretning 

Der er fragtet Skib til Allinge med Ladning id 

Kaligødning i Sække 
som kan ventes snarest; Ligeledes kan der vrides Tilførsel af 

men denne kan vistnok først ventes til Ekspedition først i April Maaned. 
Vi noterer gerne alle Bestillinger til hurtig Ekspedition. 

Nordlandets Handelshus. 
aamsea~~rea~a emierammereeemerammiabl"'"~05"~""Ni~sa#111 

Husk Godtks5bsudsalget 

Magasin du Nords Udsalg. 

Telefon 5, J. P. Sommer Telefon 5 

reasesseseem~~~111~~a~wera~a~eiroleal~~~1 

Bestil Deres Tryksager 	Allilllle Bogtrykkeri 
Regninger, Meddelelser, Fragtbreve, Brevpapir, Konvolutter. 

Værktøj 

Stort Udvalg. Billige Priser 

Allinge Kolonial & ProduktfmTetning 

En Kiri eller bog 
kan 1, 0.u,:d 	S%adoin straks 
fan Piails antrit ci 	Pige til !ale 
Maj. 

En flink Kari 
og en Dreng 14-16 Aar som 
kan køre Heste kan Ina Plads paa 

Bridsengaard, 

En 11)( 4 kouiirmerel dreng 
kan fair Plads til Iste Maj pas 

Mejeriet Kajbjergginned. 

Rø Sygekasse 

alliolder en eventuelt to ekstraor-
dinære Geneialforsandinger i Brugs-
foreningens Sal Tirsdag den den 4. 
Marts, Eftm. Kl. 7, med Dagsorden. 

1. Ændring al Vedtægtens § 14 
Punkt 2. 

2. Kontingentforhøjelse. 
3. Eventuelt. 

P. B. V. 
H. J. Henriksen. 

Humlebi Ouriningsforening. 
Bestilling pint 16 —17 pCt. Super-

fosfat a 25-30 Kr. pr. 100 kg mod-
tages indtil Tirsdag Aften den 25. 
ds. paa Hollæridergaard 

Aug. Olsen. 

En flink og paabilelig Pige 
søges til Iste Maj pas 

'St. Myregaard, Olsker. 
Fri for Malkning. 

RØ. 
Gødningsforeningens Medlemmer 

bedes indgive Bestilling paa Super-
fosfat i Brugsforeningen i Løber af 
8 Dage. 

En Enspænder Fjedervogn 
Bæreevne 15-1600 Pd. ønskes byt-
tet med en mindre do., Bæreevne 
ca. 1000 Pd. 

Baadstadgaards Grund i Rø, 

Karl Nielsen. 

Rutsker Alholdslorening. 
Generalforsamling paa Hull e-

ga a r d Mandag den 24. ds. Kl. 
71/1  ined følgende Dagsorden : 

1. Regnskabet fremlægges. 
2. Valg af Formand og Bestyrelse. 
3. Eventuelt. 

Bestyrelsen. 

Runkelroer, 

Splaoguleroddor sand Foder-
halm er til Salg hos 

Avlsbr. Frigaard. 
Telf. n. 54 Klemensker. 

Ell yngre Malkefodermester 
søges til Iste Maj pan 

Fløjlegaard i Rø. 

En Dreng 14-16 Aar 
kan far Plads til Iste Armt eller 
Maj hos H. J. K o f o ed 

„Petersborg" 
Klemensker. 

1 drægtig Hoppe, 

2 Faer, Romenhartoller, et 
mindre Parti Spisegulorodder, 
er til Salgs pas 

Kjellergaard i Rutsker. 
En 1fZ arl der vil køre Mælk hver-

ander, Dag kan fra Plads samme 
Sted. 

Nye Sendinger af bedste '<vablet 

IW A.- C) 
i løs Vægt 275 Øre V, kg. 

Cloettas Chokolader 
270 Øre V, kg. 

Billigere og tarveligere Sorter føres 
ikke. 

Nordfondets Handelshus 

Maegaard, 
Telt. 51 Rutsker. 

En kraftig brun Hoppe, 
14 Aar, fole, e April, samt 2 Stk. 
2-aars Plage staar til Salg  

Funch, LIndesgaard, 

Olsker Husmandsforening 
afholder Foredrag Søndag Alten d. 
2. Marts i Forsamlingshuset. Høj-
skoleforstander Fjeldbo vil tale 
om: „Nye Veje for dansk Landbrug'. 

Efter Foredraget afholdes den aar-
lige Generalforsamling. Bestyrelsen 
anmodes om at møde V, Time før 
den egentlige Mødetid, sone bliver 
bekendtgjort i Dagbladene 

Gode billige Spisevatter 

Saltet bornholmsk Torsk 
75 Øre 1/1  kg. 

Saltet Helleflynder 
85 Øre 1/, kg. 

Extra prima Klipfisk 
125 Øre 1/, kg. 

God bornholmsk Sommersild 
sælges til Maksimalpris. 

Set, Mortensgade 17, Henne. Telf. 22 
(nidli. Fuldm. ved Bylogedliontoret i 

Hasle). 
Kontordag i Allinge Mandag 

do, i Klemens (Kroen) Tirsdag Eft. 

Nordlandets Handelshuls  

berretssaill. Hojesen-koelued 

Vi lut nu 	Liger :11 

Bedsto dansk 
og venter Nmue:t 

Extra sigtet Sagomel 

Prima Risstivelse 
Disse Varer sælges ilden Kort og 

til de fastsatte Saa ksimelpi iser i 

bordlandets haileishus. 

Markfrb. 
Bestillinger 

bedes snarest indsendt. 

tilbuge Kolonial & Produkilnipiq, 

En 14-16-sars Ureng 
eller ældre Mand, som vil passe 
Kreaturer kan fad Plads til I. Maj 
paa 

Nordre Skrubhegaard, 
Klemensker, 

En Karl kan straks far Arbejde 
1 Maaned samme Sied. 

Et minde Parti ku art 

P‘ Cs tC:sj 

sælges billig t. 

Re Brugsforening. 

Prima 

Taglak og 
samt Tjærekoste anbefales fra 

Allinge Kolonial- & 
Produktforretning. 

Vi har nu rigeligt Lager rig  sæl-

ger gerne 

Ekstra god THE 
i sædvanlig Blanding. 

Ekstra god brændt KAFFE 
Javablanding. 

Ekstra god ren KAFFE 
Javablanding. 

Ekstra god Kvalitet KACAO 
løs Vægt. 

Ekstrafin Koge-Chokolade 
a 270 — 300 '/, kg 

Om fra Dage faer vi en Sending 
Cacao, som sælges særlig billigt. 

Nordlandets 

skalle hende Resten, hun havde 

Bi ug forl Ja, h u n syntes jo, at 

hun var kommet paa deri grønne 
Gren! Og jeg er saaniænd sikker 
paa, at ingen, der havde vundet 

selv „den store", kunde være mere 
tilfreds !" 

„Dg. Nyh " 

Dilettantforestillingen 
i Søndags paa Christensens Teater-
sal havde sandet et fuldtalligt Pu-
blikum. Salen var opfyldt til sidste 
Plads og mange der Ikke havde 
sikret sig Billet i Tide maatte gaa 
hjem igen. 

De flinke Dilettanter vil derfor 
spille Stykkerne „da capo" paa Søn-
dag til nedsatte Priser. 

Etter Forestillingen Bal. 
(Læs Annoncen). 

Den kommunale Vælgerforening 

har Generalforsamling paa Forsam-
lingshuset i Dag, Fredag Kl. 71/,. 

Naar Re Sogneraad averterer. 

Socialen havde forleden en ind-
sendt Artikel med ovenstaaende 
Overskrift, som Redaktionen har 
funden saa vigtig som Agitations-

stol, at deri giver sit Besyv med. 
Foruden at rette et Angreb pas dem, 
der drister sig til at avertere i Nord-
bornholms Ugeblad, insinuerer Ble- 

det, at Nordb. Ugebl. „ikke engang 

kommer alle Beboerne i Hænde". 

Da vi var saa temmelig sikker 
pas, at „Nordbornholms Ugeblad", 

der uddeles gennem Postvæsenet, 

kom alle Ruboere i Hænde, har vi 

undersøgt Sagen og funden, at Ind-

senderen af nævnte Artikel, H. P. 

Jespersen, rigtignok ikke faar Bla-

det. Delte har sin Grund i, at han 

bor i Sognet; yderste Grænsehjørne 

ved Østeilars Sogn og fnat Posten 

over Gudhjem, hvorfor lian har 
iindgaaet vore Argusøjne. Vi har 

ruin skyndt os at tilstille Hr. Jesper-

sen Bladet og fraaber, at han for 
Fremtiden ikke maa gaa Glip af 
hverken Smørkort, politiske Valg 

eller Sygekasseitieder. 

Henviser iøvrigt til den Notits, 
der jævnlig slant- allrykl, al 

Udebliver Bladet 
heder vi Læserne henvende sig paa 
Postkontoret, og Fejlen vil hurtigt 
blive rettet. I modsat Fald maa De 
henvende Dem til Bladets Kontor, 
og vi skal da sørge for, at De faar 
det tilsendt. 

Gudstjenester og Moder. 
Søndag den 23. Februar. 

Ols Kirke Kl. 10 Pastor Christiansen. 
Allinge Menighedshjem 21f, Tscher-

ning-Møller. 

Ansøgning-Skemaer 
for mindre næringsdri.enile kan nu 
fans hos Lærer H. P. Kof o d. 

Haandvatrkerf. Bestyrelse.  

En ung Pige 

med Lyst Id Madlavning  og Indven-
dig Gerning kan faa Plads til Iste 
Maj pas 

Sjellegnard, Olsker, 

En 14-15-sars Dreng 
ønskes til Hjælp fur Somnierhalv-
aaret pas 

Maegaard i Olsker. 

1 stor brugt kombi  
er billig fil Salg 

Jul. Mortensens 

je-80 11(101j 

j /oredragsforeninj. 
Onadag d, 28. ds. taler paa _Ham-

mershus" i Allinge Lærer Mohn fra 
Klemensker om Ungdomsskolen. 

Søndag d.2. Marta taler Læ-
rer tobrien fra Rønne nul) det 
verdenskendte danske Firma Bur-
meister & \Varm 

Entre 25 Øre for Ilske-Medlemmer. 
Eller Foredraget den 2. Marts af-
holdes den ordinære Generalfor-
samling. 

Bestyrelsen .  

Blodbudding 
i 2 kg Danser, pr. Daase_2 Kr. 

Allinge Kolonial & 
Produktforretning. 

Fiskeboller 
i hele. halve og kvart kg Dasser. 

Kødboller & Frikadeller 
Daaser. 

J. B. Larsen, 

En Dreng l4-16-sar 
der vil nialke samt en Pige kan 
faa Plads til lsfe Maj paa 

Lille Hallegaard, 
Olsker. 

Et mindre Parti 

god Sommersild sælges til Maksi-
malpris saa længe Lager haves. 

Benyt Lejligheden I 

Fiskernes Salgsforening i 
Telf. Allinge 106. 

Prima saltet bornholmsk 

TORSK 
80 Ore 

Fineste hvid fuldvirket tør 

Klipfisk 150 Øie. 

FM hvid letsaltet Klipfisk 125 øre. 

God letsallet Klipfisk SO ør 1 7, kg 

c:lansen, 
4,, 

(N .4VM‘'ffliVii(1  
14: 

Førsikunimende Lo dug lam vi 

Krystal Soda og 

amerikansk Soda 

og venter fremdeles ar kunne (spe-
dere denne Vare. 

Ligeledes venter vi ide tørste 
Dage engelsk Perfektionssiebo 
i hele og halve Pakker. Engelsk 
Vaskepulver i Pakker, Vi har 
ægte Mnrselliestebe, Salmiak-
Terpentinsmbe, Kvilluyabark, 
Potaske, Kuglebluat, Blnapo-
ser, og sælger rit megat trinenge 
Priser. 

Nordlandets Handelslins 
Nt.' • t ,  t# kt,t4, 	,t kt. t 

4.4,4 	 'l• ;1,'1' • •-4,  q' /1,  .4•.  

En 2-3-sars Plag 
ønskes til Købs hos Laurits Kotoed 

,Freds Hvile-. 
Klemensker 

En dygtig Karl 
kan fas Plads ril laie April eller 
Maj paa 

Smedegaard, Olsker. 



Prima kipr, amerikansk 

Flonel 
Invid, rosa og lyseblaa 

meget billigt. 

• Chr. Olsen. 
Messen, Allinge. 

Ill"""øl•Iwuø""""e"," 

Andelsmejeriet Humlebi 
afholder den ordinære Generalfor-
samling Onsdag den 26. Februar 
Eftm. Kl. 2 paa Rø Brugsforenings 
Sal. 

Dagsorden : 
1. Regnskabet fremlægges til God-

kendelse. 
2. Valg af 2 Bestyrelsesmedlem-

mer og 1 Revisor. 
3. Forhandling om Mejeriets An-

liggender. 
Umiddelbart efter afholdes Licita-

tion paa Kalkning af Mejeriets Byg-
ninger. 

Regnskabet ligger til Eftersyn paa 
Mejeriet de 3 sidste Dage før Ge-
neralforsamlingen. 

Bestyrelsen. 

En Pige 
kan faa Plads til iste Maj hos 

Fisker, Christen Jensen, 
Tein. 

Olsker. 
Aarslardrag til Bornholms Brand-

forsikringsselskab modtages i mit 
Hjem den 26. og 27. Februar og 
den 28. Eftm. Kl. 2-4 i Tein Brugs-
forening. 

Det bemærkes al der er fastsat 
lavere Kontingent i I. og II. Afd. 
for Ejenaomme med brandfrit Tag 
paa a I i e Bygninger end for Ejen-
domme med blandet Tag naar der 
er en Afstand af 25 rn fra nærme-
sse Bygning med brandfarligt Tag. 

K. A. Mogensen. 

En Dreng 
14-15 Aar, kan faa Plads til Iste 
Maj hos Avlsbruger V1111. Jensen. 

Telefon Sandvig 29. 

Olsker. 
Kommuneskatten for 2. Halvaar 

1818 - 19 agaa indbetales i Februar 
Isiaaried og modtages pas Brodde-
gaard saml ved Mejerierne Humle-
dals og Kaigjeragaards Udbetalinger 
i Februar !Via:med. 

Mogneraadet. 

En flink Pige 
karl til Iste Maj faa Plads hos 

Gronbech. Smedegd, i Rø. 
Ten. Gudhjem 32,  

Al bedste amerikansk 

Petroleum 
har vi nu ligelig( pas Lager og 
sælger gerne. 

Holdlandets Handelshus 
Blandet Frugtsaft 

Hi n dbie rsaft 
Hy Id ebiersa ft 
J (,-,rd biers,'" 
Kirsebærsaft 
Ribssaft 
Solbterrinft 

etbingo Kt.0 0l og PfiocloillorNining, 

\ nledning af den fore7:taaende 

Nedlæggelse af By- og Herredsfoged- 
samt Birkedommerembedet i basle 

anmodes enhver, der formodes at have Kr,iv pd.! Vmhedet, 

om skriftlig at anmelde saddant hertil inden l'dg.ingert af inde-

værende Maaned.  

Bv- og Herredsfogcdkontoret I Hasle, .!ca s. Fein, 

Borgen. 

Bygningsartikler. 
Brædder Planker Tommer 

Tagpap, Som og Spiger, Stobegods 
Cement, hydraulisk Kalk 

anbefaler 

kolonial tl l'rodultlfurrelning 

Restbeholdningen 
af 

Herre- og Drenge-Ulsters, 
Vinterfrakker og Stortrojer 

udsælges til og under Indkøbspris. Et mindre Parti 

Arbejdsjakker og Benklæder 
er hjemkommet, 

Nordlandets Handelshus. 

Kalig6dning 
ventes i den nærmeste Tid. Bestilling bedes indsendt 
snarest til 

Allinge Kolonial- og Proiliiktforretning. 

   

   

 

Brødrene Anker 
Jernstøberi & Maskinfabrik 

Telefon 2. 	Hasle 	Telefon 2. 

 

1_9 Kul haves stadig paa Lager ved 1...evka. Pris 4,50-5,50 III 

Vi har losset og sælger fra Lager 

Store engelske Ovnkul 
Tyske Ovn-Cinders. 

Prima Sort engelske Smedekul, 
Prisen er lavest pr. Kontant i 

Nordlaudets Handelshus. 

Godtkøbs-Udsalget 
begynder Mandag den 10. Februar. 

Under Udsalget realiseres særlig 

Sokker, Vanter, forskel!. Flip- 
per fi Trikotage til srnaa Priser. 

Itivrigt gives 10 pCt. 
for alle kurante Varer under Udsalget 

En Del Regnfrakker, Klædninger. Drengetoj 
udsælges langt under Prisen. 

Chr. West, Allinge. 

Høstbindegarn. 
Vær saa venlig at indsende Bestillinger snarest til 

Allinge Kolonial- og Produktforretning 

Str&mper oc.1 ..t,L)rter 
I'-ffor, 'Nottouts o Pineruf nu [hebfte ameriran. 
Tre al.nifat]. 

C.teflaitte forte Citfeftromper 4,50 pr. 1.zar 

91orbittuDet5 
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Okker. 
ch4,,r S.s, 	 afholder 

mer ustaer,tiagginirrire, t Olsker 
saturingalms Lørdage!' den 22. 
ruar En.e. Ki. 5. 'ned følgende 
sin Je : 

ejertro+ coat tor Aaret 1918 frem-
ges al Ligdkendelae. 
sig al Kasserer samt Kredslor- 

Isre og 2den Kreds. 
lg al Ret.isor og Suppleant 

astsærtelse af Kontingenter for 
eværende Aar. 
orhandlingtim Hjemmesygepleje. 

Evel tuelt. 
Regnskaber vil 3 Dage forruden 

e tieralagt til Firers:g, hos Kas-
teren. 

Mejeriel Kajbjermard 
afholder den marinere laeaerallor-
snMillig lur saagen den 2r-s. Feb. um 

Kl. 3',', paa Mulers Hard- ined 
følgende Dagsordt ur: 

1. Fremlæggelse al Regnskab ter 
Godkendelse. 

2. Valg al Bestyrelse i Stedet for 
de efter Tur trairtedende. 

3. Valg af en Revisor i Stedet for 
J. Kofod, Bækkegaard som elver Tur 
fratræder. 

4. Eventuelt. 
Regnskabet ligger til Eftersyn i 

3 Dage paa Mejeriel ler General-
forsamlingen. 

Bestyrelsen 

Nye Sendinger 
friske Varer af bedste Kvalitet. 

Store kaliforn. Katrineblommer 
Store spanske blaa Rosiner 
Store lyse tørrede Abrikoser 
Nye tørrede amerik. Æbler 

og vi sælger billigst. 

Nordlandels Handelslins, 
RØ. 

Fredag den 28. ds. Kl. 3 afhol-
des Udsalg i Forsamlingshuset 
til Fordel for Herregnardsmissionen 
og Arbejdet i Sognet. annua Dam 
og Sognepræsten taler. 

Gaver til Udsalget modtages med 
Tak i Prresteganrelen og i Forsam-
lingshuset nævnte Dag. 

Alle indbydes venligst. 

Vi alger aldeles lorIrdelige 
letkogende gule Kogeærter, 

stor fast Hvidkaal, 
ekstrafin hvid Klipfisk 

Prisen er lavest i 

Nordlandets Handelshus, 
Schellak 

Terpentin 
Mmbellak 

Gulvlak 
Lim, Beitse 

haves paa Lager og sælges til Maxi- 
tnalpris. 

P. C. Holm. 

En flink Pige 
samt en Dreng 17-18 Aar kan 
faa Plads til Iste Maj hos 

Lund, Neirregaard, 
Rø. 

Salatolie 
er hjemkommen. 

J. B. Larsen. 

Danske FruPtine 
Tokeyer, 

Portvin 
Sherry 

Had•eira 
ganevuet Vin 

er atter pari Lager og anbefales til 
billigste Pris. 

Telefon 12. 

ciletønderne 
leveres gerne frit III nænne:ile Sta-
tion fra 

Snedker .L. Pihl, 
Teli. r . 13 Klemensker. 

/11■I'Ne.,"■^ 
Prima Hvedemel, 

Bagepulver 
Cltroneiodents 
Mandelesments 
Vaiiilleessents 
Vanilletabletter 
Vanillesukker 
Vanilienitamgor 
Kardemomme 
sode Handler 
hittre do. 
Rosiner 

Allinge kolonial- og 
Produktforretning. 

Fra Trifolium 
i 114,11 „i1.1,1] tiar .1 ,41;le,e .r 

i~Ai ,r as 

Gule Snedinge Ærter 

Store Glænø Ærter 

do. Solo Ærter 
SOM s:v1g, s Int Maksimalprisen. 

For ge L ige Ærter skal vi have 
Unders...rm 	al de aneendes tit 
Udsæd i 1919. 

brdlandels ildndeistills 
2 flinke Piger 

søves tit I,i, 

Hotel _Hammershus-. 

Gødningskalk 
fra Lager. 

Allinge Kolonial-
og Prod il k t forretning. 

Chokolade 
270-301) Øre Vi kg.  

CACAO 
3 Kr. Ij2 kg. 

&1:3 
Flipper. 

El mindre Parti Flipper i de al-
mindelige Faconer er hjemkommen 
og sælges til rimelige Priser. 

Kraver, Slips og Sløjfer 
I righoldig( Udvalg. 

Norillandels llaodelsllus 
SOLO 	 i• 

NORMAL Katte MALT 
RICHS gul Tilsætning 
RICHS MOCCA 
CIKORIE 
anbefales som prima Kalfetilsærning 

Allinge Koloniol- og Profikkrotolog 

Christian Svendsen 
Bog- og Papirhandel 

Bogbinderi 

Telefon 90 	Nexo 

Hasle Hodkeflorrelnin, 
Aljetønder og Saltekar 

samt al Slags Bødkerarbejde haves 
paa Lager. Reparationer udføres. 

C. Aakerlund, 
Telehm Hasle 105. 

Tobak 
er aller paa Lager hos 

Allinge kolonial- kt 
Prof! tik tforret ning. 

Anchiovis 
I løs Vægt er hjemkommen. 

91) Øre Vi kg 

J. B. Larsen. 

By og Herredsfuldmægtig 

Johannes Noloed, Hasle, 
kæftes paa Rand huset I Allinge 
hver Mandag eller KI. 10 Finn'. og 
1 Klemensker Kro hver Fredag 
fra 2-5 Eftm. 

Ligkister og Møbler. 
anbefales. 

Klemensker Snoilkeriorrelning 
Tdr. K1. n 13, 	L. Pihl. 
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En glædelig Nyhed 
Kaffe, The 

Sagomel, Kartoffelmel 
Ris og Sago, Abrikoser og Blommer 

Smaa Rosiner 
fans atter hos 

Allinge Kolonial- & Produktforretning. 
Endvidere 

er Prisen paa Cacao og Chokolade betydeligt nedsat. 

lorollohlls Simre- & lAallekasses Ni  
__Q__, 	Afdeling i Allinge 6-'9"--- 

Kontortid: 10-12 og 2-4. 
1?..3  ModInger Indskud paa alm. Sparekassevilkaar til en Rernte 

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

Billigste Priser 

Store Sendinger 
af 

Manufakturvarer 
er hjemkummen fra England. 

Disse Varer er købt for l a 2 
Aar siden, men er først nu 
frigivet til Udførsel; derfor er 
Priserne forholdsvis meget lave 

fremfarver farlig 

engelffe Sittrbetiarcr (Samgarner) i frauffe 
altonftre, Mfenbe til klcebitiager, 

afetter, Genruter= og 23iitterfraffcr. 

gjole:Mliiaffn, fort og Mørt, mange Ontiteter 
43rijer. fra 4 kr. ilt. 

kjole:Mond i lzlu og 23°11110. 
(91t fartiet 'Mond i forfreflige 7"'aruer og Mimi. 

ftr. 1,80 m. 

Vnife'ftoffer, t;nitc ug 9.11~feliiier. 
111ilmoufetiner i flot fionfterubvalg. 

)tiieranrer. 
911eDiinn, nuilt og Zliirting 

i prima kOaliteter. 

3oer1nger og Ztjnytiffer nt. at. 

ffiltjher tan fe &rente tiben købetvang. 

21orNatt>et5 

helt i Nordhorilholin Nelilad! 
Billigste Annoncepriser. — Største Udbredelse 

her paa Nordlandet. 

CLOETTAS 
s  ALBA 

Spise —Chocolader 

Smaa Guldkorn. 
o— 

Ja, Stof til Sang har liver en Tid, 
Mens Lys og Skygge parres ; 
Om ej ved sine Heltes Strid, 
Saa dug ved sine Narres! 

H. V. Kaalund.  

0, lad dem Ilagre, som de vil, 
Og vifte let for Vindens Vinge ? 
Hvorfor med Baand og Fletning 

tvinge 
De rige Lokkers muntre Spil ? 
Se, frit for Vinden Skoven suser, 
Frit bølger Korn i Solens Ild, 
Og Søens Bølge frit sig kruser -
0, lad dem liagle, som de vil ! 

H. P. Holst 

Hvad mig glæder, hvad med Lyst 
°tiest fylder dette Bryst: 
Er den stille, er den tro 
Eftertankes dybe Ro. 

Aarestrup 

Lad et nyfødt Aar Dig finde 
Nyfødt selv, og styrk Din Aand, 
Skærp Din Tanke, øv Din Haand 
Her er Alt endnu at vinde. 

Henrik Hertz 

Det, som Din Læbe stammer svagt, 
Har mig forlærigst Dit Øje sagt. 
0, liVis Du kender Elskovs Magt, 
Saft ved Du, hvad jeg bar at svare! 

J. L. Heiberg. 

Du ved, i disse Lokkers Nel 
Har Lidt min Tanke sig forvildet, 
Og der, i gyldne Lænker hilder, 
Som fangen Fugl sig flagret træt. 

H. P. Holst. 

Befal I Helrens Hænder 
Din Gerning og Din Vej i 
Hvordan sig Verden vender, 
Din Fred Du tabe ej! 
I Glæden som i Nøden, 
Staa fast ved Herrens Bud : 
Gør ret, gør vel til Døden - 
Det øvrige gør Gud 1 

Johan Olaf Wallin. 

Jeg priser dog mest de Svømmeres 
Mod, 

Der ene tør kæmpe mod Strøm og 
Flod ; 

Med Hoben mod Strøm gaar den 
lejgeste Mand, 

Og Ræven helst fisker i oprørt 
Vand. 

B S. Ingemann 

Alting bagvendt og forkludret 1 
Plumpe Masser, ingen Sjæle! 
Himlen graa, og Jorden mudret; 
Mere tysk end dansk vort Mæle 
Usle Steder, øde Havne, 
Ingen Træer mer 1 Skoven — 
Aadsel kun for Krigens Ravne 
Ligger Danmarks ø f Voven! 

Emil Aarestrup .  

Der er en Trolddom part din Læbe, 
Der er en Afgrund i dit Blik, 
Der er i Lyden af din Stenlille 

En Drøms ætheriske Musik. 

Der er en Verden i dit Indre, 
En sværmerisk, clou:disk Vnar — 
Sotn jeg umulig kan forglemme, 
Som jeg tilbeder og forstaar. 

Emil Aarestrup .  

Da folder sig ud hver Fryd, der 
laa gemt - 

Som Spire dybt i dit Hjerte, 
End ikke den mindste Kim bliver 

glemt - 
Der vokser stor Fryd at din Smerte 

Hvor Livskilden springer, didlien 
staar min Hu, 

Hvor Livstræet bloinslied, der 
blomstrer det endnu. 

Se hent, men ej tilbage I Hvad 
Sjælen altraar, 

Maaske dog en Gang under Solen 
Du naar. 

II. S. Ingemann 

Den, der en Gang har vist Dig 
en Venlighed, vil være mere rede-
bon til atter at gøre Dig en Tjene-
ste end den, Du selv har gjort godt 
imod. 

Bagefter forstaar vi Alting saa godt, 
Kunde vi gøre det to Gange blot : 
Men kunde vi det, er jeg næsten 

bange 
Vi ønsked at gøre det tiende Gange. 

Erik Bogh. 

Allinge-Sandvig 
Flaandvierker= og Industriforening 

Aftenunderholdning paa Christensens Teatersal 
Sendeg den 23. Februar, Aften Kl. 

Der spilles af Dilettanter „Den Tredje", Skuespil af Hostrup i I Akt 
og ,La pace" (Loppen) 

Billetpriser : Reserveret Plads l,00, 2. Plads 75 ø., Born *K, 
Forsalg i Boghandelen. 

Etter Forestillingen Bal. Herrer 50 Oro. 

Markfrø til Foraaret 1919. 
Vi har købt et Parti 

Draphavre med Analyse Rb. 88 Sp. 90. 
Missil en ekstra god Kvalitet, og hat endvidere bestemt Lorte om 

italiensk Kællingetand og do, Lucernefro. 
Landmænd, som har Interesse for disse Sorter, hedes sende os Be-

stilling snarest. 

Nordlandets Handelshus. 

Prima kil og Mauilla-Tourk 
anbefales fra 

Z[lrinne Skofoilinf- (5s r.1rotifl(filrrehiiiiiI. 

Køkkenrekvisitter 
faas'hos 

Allinge Kolonial & Produktforretning 

Dowlas 	 120 Øre m 

Hjemkommen 
	do. 	 140 „ 

do. 	 145 , 
do. 	 165 
do. 	 170 „ er: 	do. 	 175 „ 
do. 	 215 „ 

Lagendowlas, prima 400 „ 

Hele Lageret 
af færdigsyet Konfektion, Ulstre, Frakker, Nederdele og Bluser 

udsælges med 25 pCt. Rabat. 
Klædevarer udsælges med 10 pCt. Rabat. 

Messens Ene-Udsalg. 
ved 

Chr. Olsen, Allinge. 

Skraatobak og Røgtobak 
fabrikeret af ren amerikansk Tobak — frisk og velsmagende, 
sælges gerne og til meget rimelig Pris i 

Nordlandets Handelshus. 

Læderolie 
og selvblankende Seletojssværte anbefales. 

Allinge KnIonial- og Produktforretning. 

5rirtbpark>r 
filmtier ug 9.1tuffer itbfeelge,3 tit meget itebfatte 

• '13rifcr pr. k'olitaitt. 

91orWasibeft; '?"tilthel«pt4,j 


