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„Nord-Bornholms Ugeblade
tr,kka t «Adas af ruheds, 1600 &vip!.

g'er noget, naar man er lige ved at
Ina Varen som Ejendom, og derfor
og forsendes gennem htiii12.11/Mi e' Allinge. afstedkommer den saa mange ørkesSørediug, Olsker, Ratsko, Ro og Klemenskee„ løse Forevisninger.
Den Slags Tilfælde kan sætte en
..Nord-Bornholms Ugeblad"
Hnndlendes Taalmodighed paa en
har dan siers(. Udbredelse l Nordre Bened
bliver tast I ethvert /-</em og egner sig der. hard Prøve og jeg skal ikke gas
ør bedst til Avertering.
i Rette med den Ekspeditrice, der
,Nord-Bornholms Ugeblad" eller en Times ørkesløs Forevisning,
optager gerne Bekendtgørelser e{I enhver Art
spørger Gæsten (jeg siger ikke
saas..ne Køb, Salg, horeningsmeddelelser,
Kunde n), om hun i det hele ta•
eller Af fysnftwer, Auktioner etc.
get har 1 Sinde al købe noget.
„Nord-Bornholms Ugeblad"
Men alligevel — den Slags Ting
ølgear hver Fredag, kan bestilles paa alle
— jeg mener naturligvis Personer
Postkontorer samt paa Models Kontor og
— 'eriger med at bejle til Publikums
koster 1 t(r. halvaarlig.
Gunst fra en Butik, som staar gaben
for alle, og Forretningsmandens stor
Kunst bestaar just deri at betjene
,Stejlere" og „Osere" uden at irritere den virkelige Kunde. Det farlige ved de nævnte Typer bestaar
nemlig deri, al de kan hindre ham.
Det private Initiativ
(hende) i at blive betjent indenfor
og Brugsforeningerne.
rimelig Tid.
- i „Vore Herrer".
At søren Vasegaard
Vi er ved del springende Punkt
—0—
i Forskellen' pas de frie Handlende
IIIog Brugsforeningerne. Den BrugsGrundlaget for det gode Forhold foreningsniand, jeg omtalte ovenfor,
macro Kunden og den Handlende erklærede tiaben(, at ingen Ekspedier fra den sidsteS Side dette-, 'al" ent i en saadan Forenings Udsalg
han hat den naturlige Inter- vilde spilde sin Tid paa den Slags
esse i sin Forretnings Trivsel, hvil- Kunder, lordi man ingen Int e rket vil sige; i at behandle sin Kunde ess e havde deri.
Nej, det er netop Sagen — Brugsgodt og høfligt.
Det er ulig bekendt, al en Agent foreningerne skal saa godt sent udefor et fransk Autornobilfirtna aldrig lukkende opretholdes paa Kunderanbefaler end sige da plager Folk nes rent økonomiske Interesse, !Hefor at købe en Automobil. Derimod dens en sandart interesse ikke i
stiller har, sin Prøvevogn redebon samme Grad findes hos Uddeleren
til Raridighed for en Familie, der og hans Personale. Paa Landet er
»inaaske lænker - paa at købe en Interessen vel nogenlunde gensidig,
Auto, ved at lade den køre for -Fa- fordi Uddeleren her delvis lønnes
milien og hvem andre, der ureelle med Omsætningsprocenter, men i
en Storby bliver Forholdet et andet.
have Lyst fil at tage med.
Iler har vi Typen paa den for- Her er Foretagendet i • bogstavelig
standige Forretningsmand. Hall gear Forstand blot el u pc r so uligt
ud lem at vække Folks Tillid til Grossi stselska b, som gensin Forretning og sine 'produkter. nem visse Filialer sælger
Han er lige høflig og venlig overfor Varer til Private.
N9r derfor ivrige Socialdemolonderi Mand, der opiver al købe,
som overfor den, der ender med at ler hævder, at Brugsioreningsbevrekøbe, vel vidende, at den, der ik k e gelsen er et uhyre vigtigt Led i „Arkøbte, anbefaler barn id en anden bejder klassens Frigørelse', saa glemsorn „en behagelig Mand".
mer eller overser de utvivlsomt hele
Den Urtekræmmer, som sætter et del psykologiske Moment
' tvært Ansigt op, tinar en Mand kom- i Forholdet mellem Forbruger og
mer ind og kun køber en Æske Formidler i Vareudviklingsprocessen.
Tændstikker, forstaar ikke sit EmI det foregaaende er strejfet forbedes inderste Kærne.
skellige Punkter, men der er andre
Nu skal del villigt indrømmes, at af ikke mindre Betydning, son det
Kunder ikke er født Engle. Enhver har Interesse ilt gøre opmærksom
har iagttaget, hvorledes en vis Type paa.
af Menneskeslægten — jeg tror priSom bekendt hviler Brugsforvat, at del specielt er Damer, eningsinstitutionen pas Foreningsder ikke kar ringet rigtigt at bestille princippet. Mas skal være Medlem
hjemme, næn som er vant til at af Foreningen for at kunne købe
blive betjent med selv de simpleste sine Varer i .dens Udsalg. I en af
Ting, og som derhos lider al en disse Foreninger har jeg set delle
Svaghed, man rtiaaske kunde kalde Forhold fastslaael pas Plakater i VinKo besyge — hvorledes denne duerne med følgende klassiske PaaSyge kan opholde sig og Persona- skrift: „Her handles kun med
let halve og hele Timer i en Butik Medlem ni c r" (jvfr. „Her sælges
blot med at lade sig forevise Varer Margarine"). Følgen af denne Ordog derefter gaa deres Vej _uden al ning er, at man skal melde sig ind,
kobei. Købesygen har den Ejen- betale sit Indskud og Kontingent
dommelighed ved sig, at den aha- og hente sine Varer I et nærniere
•) Det vil formentlig interessere Fitoto- eller fjernere beliggende Udsalg.
ger at vide, al medens denne -1 ype Mari kan ogsaa lade Varemte bringe
idet tekniske Sprog hedder en Stej- en Glug
ler, bliver den til en Oser, hvis hun
I denne Omstændighed ligger alendelig bekvemmer sig til ti købe.
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lerede en Vanskelighed, som ikke Interesse trives i samme Grad som
man undervurderes. Lad os forud- Tillidsforholdet vokser.
Man kan godt indvende mod
. sætte, al en Husmoder af den almindelige Arbejderklasse er i Stand denne Betragtning, at den økonomitil nogenlunde at kunne ske Fordel, Brugsforeningerne byder
angive, hvilke Varer hun skal bruge deres Medlemmer, opvejer alt delte,
om flere Dage, saa er det i hvert men saa maa man tillige give BeFald givet, at der kun kan være viser for, al Fordelen virkelig er
Tale om Varer, der kan taale at betydelig. Troen pas denne
gemmes. Kød, Smøg Brød, Viktua- Fordel hviler imidlertid pna den Forlier o. lign. maa daglig hentes. udsætning, al deri private DetailhandSpørgsmaalene, om der er Penge lers Avance er saa mægtig, at hvis
for Haanden til en saadan Forudbe- den blev fradraget, vilde Varerne
stilling og Storleverfng og OM Ar- blive kendelig billigere, thi det er
bejderhjem i Almindelighed er ind• jo de samme Varers Produkrettet paa Plads til en Uges For- t lonspr i s, der ligeer ril Grund
brug Freud, vil desuden som Regel for Varerne saavel i Brugsforeningen,
som I deri privare
blive besvaret benægtende.
Herlil er nu at sige, at princ 1Vigtigere er det imidlertid, at kun
en forsvindende Brøkdel 'af køben- pleit synes del ikke umiddelbart
havnske Husmødre indretter sig som indlysende, al en Bunk bliver billiFolk pas Landet med s t a d i gi gere, naar en Brugsforening lejer
Lager af alle Nødvelidighedsarlik- den, end naar en privat Mand gør
ler. I de 9 af 10 Tilfælde køber man det, og i Praksis kan der ikke være
en Mængde Ting umiddelbart før noget svælgende Dyb befæstet melman skal bruge dem, og man vil lem Priser! paa Varer] i den ene
da let kunne lænke sig, hvorledes eller i den anden Butik. Det viser
det gaar, hvis f. Eks. en Husmoder sig da ogsaa, at Brugsloreningen
paa Bille Brahesvej stiler og skal oprethalderleatiske 5 a rn ni e P r
bruge-for 10 Øre stødt Peber, eller ser, soul i Detailhandelen,
pludselig opdager, at der ikke er og at Gevinsten først skal vise sig,
liere Tændstikker. Hun vil ikke kun- naar Regnskabet ,gøres op. Del er
ne terne, til en af hendes mest rap- mig bekendt, at der ved ,saadanne
fodede Puder kommer tilbage fra Opgør eiser it a Ir fremkomme et pænt
Westend eller Stengade, hun vil Overskud, men det er mig ogsaa
simpeliheu lade Barnet løbe pas bekendt, at det benikonme Overskud
Ørstedsvej. Od hvis hun intet Barn er forsvundet mellem Hænderne paa
har disponibelt, saa vælger hun selv en Mand, der ikke har forstenet Adden nærmeste private Forhandler, ministraWinens vanskelige Kunst.
Man forestiller sig dernæst let, hvor- Og -- for atter at tale principielt;
ledes del gear i ugunstigt Vejr - Det er vanskeligt at indse, at den
saa lader hun simpelthen Brugsfor- Mand, der handler for nogle upereniugen ligge, hver den ligger og sonlige »andre' eo ipso skulde
køber i den private Forretning nær- være en bedre kvalificeret Forretningsmand end den, der arbejder
mest ved hendes Gadedør.
Deri geografiske For ud- for sig selv.
sætning fur, al BrugsforeningsIdeen kan genuemføres praktisk, er
den, al Foreningerne havde Udsalg
paa hver' Gadehjørne.. Men dertil
kommer saa, at en Husmoder, der
Slægternes evige Ungdom
jævnlig kommer hos den samme brænder i mig som en Glød.
private Detaillist, hvor hun bliver Og gemmeur mit tijætte ruster
godt behandlet, uvil ka ar I I g paa- en Blodstrøen, rindende rød.
tvinges et vist Hensyn til
denne Forretning, og Indehaveren Aa kunde jeg gaa inmøde
en væbnet og pansret Hær,
heraf vil, hvis han er en klog Mand,
der hilste 111111 rige Ungdom
udvikle denne Følelå2 videre ved -med Mure af skorpe Spær!
Intødekonuneuhed al forskellig Ar!,
eo linødel«umenhed som Brugsfor- San vilde jeg favne Lanser
eningens Personale ikke linder hver- i et almægtigt Kryst
ken Anledning eller Cirund til, da og jage de blanke Odde' dybt i mit nabrie Bryst dette ikke har den private Forretningsmands Interesse i at bevare en
og føle mit Hjærte hamre
Kunde.
til Ro sig i Blodets Set,
1 Henhold til disse Grunde fore- og mærke min glødende Ungdom
kommer det mig derfor al være en flamme og slukkes og dø 1
Smule Hysteri, nuar den private
Chr. Stub Jørgensen.'
Detailliandlerstand stundom hyler
stærkt op over Brugsforeningerne.
Virkeligheden er de ikke
nogen Fare lov den frie Hand el, hvis den frie Handels Mænd
blot fotstriar den Knust al være KunDatiebrogs Oprindelse er et Spørgsdennes gode Venner og Iorstandige antal, der har været drøftet af en
Vejledere og Hjælpere paa Varemar- Række Historikere fra Worsna og
kedet. Med andre Ord: Detailhand- Werlauff til Paludan-Maller. Den molernes store Fordel er den, at de derne Forsknings Standpunkt er vel
kan etablere et Tillidsforhold rink det, A. D. Jørgensen repræsentil Forbrugerne, hvorved deres egen terer. Men var efterhaanden kommet

Ungdom.

Danebrog.

til det Resultat. al Valdemar Sejr
at Paven ril sit Englaudstogt havde
!anet Danebrog som et Sejrstegn.
Men A. D. Jørgensen pegede part
Krønikens Ord om, at Hedningene
stormede kern mod Biskop Theoderiks Telt I deri Tro, at det var Kougens. Altsaa har Danebrog vajet
foran Bispens Telt. Det er da nnurligt at antage, ni Danebrog her udviklet sig af Johannitterbanneret som
Tegn for en dansk Ridderorden, Theoderik ønskede at oprette derovre.
Da Hovedkampen korn til at sine
om Flaget, der i Stridens Hede bølgede hid og did mellem de kæmpende Parter, har dette givet Anledning til det skønne Sagn om den
himmelfrildne Fane, der længe syntes al bølge frem og tilbage, for
sluttelig at søge til den danske
Hær.
I det interessante, smukt udstyrede
Skrift, .Danebrog, Danmarks' Palladium", som Pusletester Ed» Lund
hos Hagecup har udgivet, og om
hvilket Professor Fabricius i Forordet erklærer, at det korrekt Rengiver den nyere Forsknings Reaul•
taler, gør Forfatteren udførligt Rede
for A. D. Jørgensens Undersøgelser,
ikke blot vedrørende Flagets Oprindelse, Men ogsaa dets Historie. Sum
Danebrog kendes det ridderlige
Stridsbanner ide følgende Aarhundreder, og det heraldiske Mærke
bliver sat i alle Flag og Faner. Da
Ærkebiskoppen i den kongetese Tid
har tørt Rigets Styre, overdrager
Iran med del den højeste Magt til
den udvalgte Konge. Etter et halvt
Hundrede Aars Forløb føres det
med paa Toget til Ditmarsken i
Haab out, at man atter skulde sejre
i dels Tegn. Men denne Gang førte
det ikke Sejren med sig, det gik
tabt. Mange Aar efter henledes ..ist
tilbage og førtes til dets sidste Hvilested, i Danmarks ældste Bispekir ke,
nær Danevirke og alle de store NIMder fra vort Folks ældste Tider. Og
her hang det saa endnu i ca. hundred Aet, hidtil det endelig biet al
Dage hensre uldr ede, følgeude den
evige Luv, at alt jordisk er forgængeligt; men Damebrugs heraldiske
Mærke er bevaret i de danske Flag
og Faner ug vil blive bevar, saalænge Danmark eksisterer.
Postmester Lund fortæller underholdende om Darrebrogsltageis Bleg
gennem Tiderne. Han minder ,)1111
den stolteste Bedrift, soul Danske,
baade Soldater, Borgere, Studenter,
ja selv Kvinder bar udført under
Danebrog. Natten mellem 10.-11.
Februar 1659 Maar med lysende
Glans i Dammarks Riges Historie,
fordi Københavns Borgere, der samlede sig under Danebrog, den Gang
reddede Danmarks Rige fra den Undergang, som var den svenske Konge
Karl Guslavs Hensigt. Karl Gustav
var sart sikker paa sin Sejr, der
skulde gere Danneark til en svensk
Provins, at han allerede havde foræret en af sine Mænd en bestem:
Geert! I Købt ellar. Ir og havde ind
saftet en Orden, „Jesu Ordenen' ,
der skakt,. • uddeles i den. ~bu le

I

en min de_ o g Tapperheds- •
Ry som
orden. Men han havde ikke regnet
ined det Sammenhold, den Enighed
deu Fædrelandskærlighed, som
Frederik 10 fremkaldte ved
Kong
osine berømte Ord : .Nej, jeg vil ikke
flygte, jeg vil dø i min Rede'. Dette
sagde Kongen, da man randede ham
til at tidlige sig og sit Hus i Sikkerhed ved at flygte til Søs Nord
paa. Da den rede Vintersol, efter
at Stormen var afslaget, stod op,
belyste den den svenske krigsvante
Hær, der nu trak sig tilbage efter
sit Nederlag. Og den belyste en
By, der var frelst fra Undergang,
hvorfor Kirkens gamle Takkesang
led rundt paa Volden, medens Kirkeklokkerne ringede Sejren ud over
keklokkerne
Landet urcl Tonerne fra gamle Dage,
der en Gang lød som en Røst fra
det Høje over Danebrog : ,at de
visselig skulde knuse deres Modstandere og vinde en fuld Sejr, om det
blev baarel hør.
En Række af de store Begivenheder i vor Historie passerer forbi
— Niels Juels Triumf i Kegebugt,
og Tordenskjolds gentagne Sejre,
Slaget pas Reden, 48 og 64 . . .
Overalt minder Forfatteren om den
Rolle, Danebrog, vort dyrebare Nationalmærke, har spillet, og om hvorledes Flaget af Digter efter Digter
har faaet:den Hyldest, det har saa
berettiget Krav paa. Ingen vil fortryde Læsningen af den livfulde
Fremstilling.

Hyazinter.
—0 —
Del var et Pust af Vaaren,
Veninde, De mig sendte,
og Blomsterne forjættede
om, hvad jeg turde vente. —

lige klos op ad hendes Overstykke
ude i Garderoben.

Udspekuleret.
Vor højtbegavede arbejdsløse Ven
Peter Ole indtren, fortæller .Rosk.
Dgb1.-, forgangen paa en Barberstue
og interpellerede eu al Haark mistnerne om, hvad det kostede at blive
klippet.
— En Krone og halvtreds.
-- Det er den unde stejle mig
for meget, genmælede Peter Ole.
Og hvor meget skal jeg sne gi" for
aa' bli'e balberet ?
— Halvtreds øre.
— Saa halber mig over hele Holdet! udbrød Peter Ole og faldt med
en kongelig. Gestus ned i en af
Stolene.

Noget lignende da.
— Er der noget her i Livet, man
rigtig ønsker og stræber efter, naar
man det som Regel ogsaa . . .. Se
nu mig, som Barn ønskede jeg altid at blive Sørøver, og nu er jeg
Badehotelvært.

Beskedenhed,
Man maa aldrig ved Bordel vise
Graadighed og ikke fylde saa meget paa sin Tallerken, at en af de
opvartende, der passerer forbi, kan
tro, at det er et Fad, som ikke har
cirkuleret, og snupper fallerkenen
fra Dem i et Øjeblik, De ikke passer paa.

Kvindfolkene vilde have Kaffepunsche.
En Kroejer paa en Afholdskro i
Nærheden af Esbjerg stod forleden
i Retten, anklaget for al have solgt
Kaffepunsche, der jo ikke Irører
hjemme i en Afholdskro.
Han undskyldte sig med, at Kvindfolkene absolut holdt paa Spirilus'en,
og derfor kundehan ikke fora den
ud af Huset.
Det bliver i Længden nogle dyre
Kvindfolk.

Den lille Jokum
Med Farver saa sarte og fine,
saa vege og varme og lyse. Det er Vaarens varmeste Farver,
der ikke teater at fryse.
De staar paa mit Bord og sender
en døvende Duft ud i Rummet,
— de Blomster, om hvis Kalke
Bierne aldrig har summet. —
Nej aldrig skal de bestøves,
af bitte same vævre Insekter.
De staar der i Solens Straater,
mens efter Liv de smægter. —
De lever i Foraarsnuel, men skal aldrig bære Frø, skal spire, blomstre og visne, blomstre, visne og dø. —

Del var et Pust af Vaaren,
der gemte et Skær af Vinter. Et Foraarsevangedurn — —
- — de duftende Hyazmier, —
C a i M. Woe I.

Fra Livets Kringelgang
Et lærd Familieoverhoved.
— Ja, sagde Professor A. hf sin
Ven, der klagede over aldrig at
J.uline huske sine Børns Alder, det
er i Grunden en let Sag, og jeg
har ingen Besvær dermed. Jeg kan
altid huske, at jeg selv er født 3000
Aar efter Sokrales, min Kone 1800
Aar. efter Tibirius Cæsars Død, min
Søn John 2000 Aar efter Tilus Grachos' Indtog i Rom, og min Datter
Amanda 1500 Aar efter Folkevand- ringens Begyndelse.

har faael Smæk af sin Fader, fordi
han har slaaet en Rude itu med en
Bold. Tudskraalende udtaler han :
-- Æh — jeg kan ikke gøre for,
at jeg slog den Rude itu med den
Bold. Jeg kan heller ikke gøre for,
at jeg ikke kan spise Havregrød
med Klumper i, jeg kan i det tiele
taget ikke gøre for, at jeg har Sari
mange Fejl, der er ingen, der er
fuldkommen. Jeg har overhovedet
kun en eneste Gang hørt Tale om
en lille Dreng, der var fuldkommen.
— Og hvem var det, maa jeg
spørge ?
— Det var dig — da du var en
lille Dreng.

Ogsaa en Valutaspekulation
Der er mange Maader at spekulere i den lave lyske Markkurs paa,
skriver .Vor watts", men en af de
mest kuriøse er dog Historien om
den tyske -Moder og hendes Datter,
der begge bor i Schweiz. Den unge
Dame har en Medgift paa 23,000
Frcs., altsaa el i Forhold til Tiderne
ret beskedne Beløb, men naar det
omregnes i lystre Mark, bliver det
dog til en 150,000 Mark, og derfor
har den ædle Moder gentagne Gange
henvendt sig III nogle Slægtninge
i Tyskland med Anmodning om
hurtigst muligt at sætte en Annonce
i de tyske Blade. I et af Brevene
forekommer følgende karakteristiske
Sætning :
,,Jeg vil nu bede dig gøre del
straks, da man dog ikke ved, hvorledes Kursen stiger, og det under
disse Omstændigheder vilde udgøre
en stor Sum for os".
— Denne Munde at sælge Datteren paa er vel ikke helt inorelsk
uangribelig, som Spekulation er den
en udmærket finansiel Operation.

— Du er et Tossehoved, Jens Peter I Pas den forlegne Mande bliver
det aldrig til noget mellem dig og
Marie Jensen.
— Jo-oh, Tante jeg e r begyndt.
— Har du friet ?
— Nej, ikke direkte, men i Oaar
III Foredraget hængte jeg ruin Frakke

En dygtig Redaktør.
I en gammel amerikansk Avis
kan læses følgende Avertissement:
.Mr. Jefferson Motys, tidligere
Chelredaktør ved det nu ophørte
Blad .Californian Chromotype", vil
i Morgen Aften I Mordannts Selskabslokaler have den Ære at give
en stor videnskabeligpraktisk Forestilling. Mr. Motys vil samtidig roeed
højre og venstre Nuandnedskrive
to forskellige Avisartikler efter et
opgivet Tema, all mens han ined
venstre Fod vugger en lille Kalifornieborger og foredrager : .Held dig
Kolumbia*. Under al denne Beskæftigelse vedligeholder han med højre
Fod Ilden under Tekedlen, og skulde
der blandt Tilskuerne lindes en gavmild Gentleman, som kunde ønske
ogsaa at se Mr. Motys drikke, er
lian til Tjeneste ved at tømme 3l
Grog i Løbet af 15 Minutter, efter
hvilken Præstation lian med en Revolver, i en Afstand af 20 Skridt, i
6 Skud 4 Gange vil skyde Esset
ud af et Kort. Entre 10 Cents Personen.

Hvem der var fattig. III
Ægtemanden : Hvem skal have
de Strømper, du strikker?
Hustruen : Det skal Foreningen
III fattiges Beklædning.
Ægtemanden : Mon ikke jeg kunde Ina sandart el Par, hvis jeg indmeldte mig i Foreningen ?

En yndig Kaffetaar f
I en lille By I Hanherred havde
Ungdommen forleden anstillet el
Bal. Dansen gik med Hiv og Sving
a la Jazz Jazz, og Feststemningen
var høj — kun havde Kaffen en
umærkelig Smag, hvilket dog blot
havde den Charme, al Festdeltagerne
alle som en, sad i „søde" Minder
fra Kafferationeringens Dage, da Tilsætninger og Surrogater under alle
Former bødede paa Mangelen af
deri ædle Mokka.
Ud paa Morgenstunden, da den
Kone, der forestod Anretningen, med

Bestil Deres Trilmoff i )1111? llotilrykkeri
Regninger, Meddelelser. Fragtbreve, Brevpapir, Konvoluttvr.
Fra Sejler .Kristian losses der

Store harpede engelske Ovnkuf,
Knuste engelske Gaskokes,
som anbefales.

?iordlaiidets
Vi hitr rigelig Lager af

Bedste engelske Smedekul,
Store engelske svære Kul,
som sælges efter billigste Beregning pr. Korat. eller pr. .1 Mdr.

Nordlandets Handelshus.
Vi ere Købere af reelle Partier af

Havre, Byg, Vikker, Blandsæd,
og for Partier, som er absolut sortsrene og i god Kondition,
betaler vi høje Priser.

Nordlandets Handeishus.
Vi tilraader Landmændene at bestille Deres Forbrug af

Bedste Standard llosibillegan
for Høst 1920 hos os. Vi har købt et større Parti af denne
kendte Kvalitet, og Prisen er rimelig i

9iorMnOcW

lltisljelloslor og klor.
Søndag den 8. Januar.
St. Ols Kirke Kl. 10, Sk.mi. 91 ',
Allinge Kirke KI, 2.
Ingen Møder i denne Uge.
Betehsda Kl. 4 Pastor Ørstires.

Af den gode gammeldags Sort

Klidmelassefoder,
fra Sukkerfabr.
som er et ganske fortrinligt Foderstof tor alle Kreaturer og Heste,
faaer vi flere Sendinger I Løbet af
Foragre!, Denne sælges, i Forlibld
til Prisen paa Vaarkorn, meget billigt. — Gør Bestilling til Afhentning
naar der losses.

Nordlaudets ha ndelshus,

Vort store aarlige

UDSALG
begynder

Mandag den 19. ds.
=1~

Sandvig Missiooshos,
Mød. hvor Atten Kl. 8.
Mandag d. 19. Missionær Larsen.
Tirsdag d. 20 Missionær A. Nielsen
Onsdag d. 21. den samme.
Torsdag d. 22. Missionær J. Dam.
Fredag d. 23. Pastor Kildebæk.
Lørdag d. 24. Missionær Ærer.
Alle indbydes venligst.

VI sælger est ganske fortrinlig

Guldoniis ined Claras
)bienge Amor,

Zebra .

Norilloodois
Ny Høst

En ulykkelig Mand.
Husfruen (til Tiggeren): Hvis det
er sandt, hvad De siger, at De elsker Arbejde, hvorfor finder De Dem
saa ikke noget?
Tiggeren : Ak, Frue, Kærlighed
gør blind.

sine søvnige Øjne skimtede Bunden
af Kaffekedlen, opdagedes Tilsætning en — en Rotte — død naiurlIgvis!
Del besynderlige ved Historien
er, skriver .Thist Amtsav.", at flere
af de tilstedeværende ved Opdaget.
sen blev helt gule i Ansigtet.

af bornholmske

Gule Kogeærter,
stor Hvidkoral,
Nye Byggryn,
valsede og hele, al!e Finheder.

Valsede Byggryn i Pakker.
do. Havregryn
De laveste Priser i

Nordlandes handelshus
armerksiniara",,ereirselienarmarel~

frc

stor `Mængde

.Rester
kelges meget billigt.

Mi !liver 10 pCt, paa alle Varer,
der ikke ilorvejoll er mink

Nordiandels
Handelshus.

et aarlige Udsalg
begynder Lørdag den 17. Januar.

Messen. CHR. OLSEN. Allinge
Olsker.
Landbrugs-Regnskab.
Enhver Landbruger bar i egen
luletesse melde sig som Deltager i
et Kur s u s, som agtes afholdt 2
Gange ugentlig i Olsker ForumUngskue efter den 25. Januar.
Eventuelt kan ubemidlede taa
eller 1/5, Fripladser.
. .
Indmeldelser modtages ar 13estyreisen for Olsker Husmandsforening
samt hos Formanden.

Chr. Jensen,

En Pige,
der vil udføre almindelig Husgernieg og som kan ligge hjemme,
kan fas Plads 1. Maj ved Henvendelse til Fru Christensen, Allinge

Overrelssngl. Bolosen-Koolood
Sct. Martensgade 17, Rønne, Telf. 22
(tIdli. Fuldm. ved Bylogedkontorel
Hasle).
Kontordag i Allinge Mandag
do.
1 Hasle hver Onsdag Fm.

anbefales mange pæne Ting. Indrammede Billeder samt Kort og Telegrammer. Legetøj i stort Udvalg.

Fotografering og Forsterrelser

El Parti hlldslikker
udsælges for 20 Øre Pk.

Ailioge Kolonial- og Prodttklionloiog

til Julen bedes bestilt i god Tid.
Restlager af Tapeter sælges med
Rabat.

r

Viggo Glistrups

er hjemkommen og føres i forskellige Farver. Ekstra svært
og varmt, egner sig udmærket
til Undertøj, Pris 6,50 m

Specialitet:
Ægte Java. gaffe.

- Nertliandels l andelshos.

Borrelyngen,

anbefales til 50 øre pr. Halvkilo.

Chr. Jørgensen,
Telefon Allinge 92.

Qlliugc Biograf.
Søndag 18. Januar Kl. 7-8

Jernbaneulykken
ved Vigerslev.

Fredsvennens Forvandling
eller „ttaar Taalmotligheden brister"
Lystspil

Dydsdragonen.
Munter og overraskende Lystspil
med Frk. Agnes Andersen, Stribolt,
Laurits Olsen in. fl. i Hovedrollerne
Billetpriser : Voksne 70, Børn 35 Ø.
Skat iberegnet.

tegner alle Kombinationer af Livsforsikring til billige Præmier
ved Henvendelse Id Selskabets Agentur for Bornholm
TIL 60 V.

J. Claussen, Sandvig.

Ave* i Norilhorllholms Ugeblad!
Billigste Annoncepris. - Største Udbredelse her
pas. Nordlandet.

Agnes Jensens
'Danseund ervisning
1)...yrIder den 19, ds.
Hver Mandag fra 4-6 lur Børn.

11 lider om hurtig Bestilling
pas
IS pCt. Superfosfat,
20 pCt.
ægte Chili Salpeter,
Norges Salpeter,
sad at vi kan Ina passende Partier
hjem i god Tid, Priserne ere lavest
mult!, i

ilandelshlis,

Missionsuge i lia.

`L4,1
~
7

Mandag den 26. Januar i Forsamlingshuset.
J, Dam.
Tirsdag den 27. Januar i Kirken
Egerup.
Onsdag deri 28. Januar i Forum.
I ingsii uset MissiJnier Larsen.
Torsdag den 29. Januar i Forsømhugstruset ; Missionær Nielsen.
Fredag den 30. Januar i Kirken,
Missionær Nielsen.
Lørdag oen 31. Januar i Forsamlingshuset : J. Rasmussen.
Hver Aften Kl. 71/5.
Alle indbydes venligst.

GODTKØBS-UDSALG
Mit store aarlige U-odtkobs-Udsalg
begynder

Lørdag d. 10. Januar
Masser af bror er dut uefydeligt i Pris.
Rester og ukurante Maal af næsten alle Slags
Metervarer er fremlagt mærket med Maal og Pris.

eswir~,~~3~er

Frk.

Tlf. 60

Telefon 66.

Svanebay

KAFFE.

Frima saltet Torsk

SVEA

HOVEDKONTOR: BREDGADE 28
(Odd-Fellowpalseets søndre Pavillon)

Charles Svendsen, Hasle.

Forlang hos Deres Handlende

En ingt tdjetleryogo

som skal slagtes, ring de til Konrad Nielsen, Telefon Allinge 103,
og De faar højeste Pris.
NR. Hestene slagles hjemme.

AKTIESELSKABET

~1111~1•~1~

med Tæppe-Chalabauesæder er til
Salg for 250 Kr.

V. Sørensen.

BRAND- OG LIVSFORSIKRINGS-

Til Festgaver

Paa alle Varer, der ikke er nedsat til
en beslemt Pris, gives under Udsalget
10 pCt. Rabat.

"Magasin du`XordsUdsalgsfilinge
J. P. SOMMER.

‘jra Amerika
er hjemkommet et meget
stort Parti Arbejdsbenklæder og Overtræksbenklæder med Seler. ,
Kvaliteten er særlig god og Prisen meget rimelig i

pØQ

Nordlandets Hninielshus,
Den Person,
som den 4. ds. har borttaget en
Brostensmas og Klaphammer ur. in,
bedes levere det orngaaende tilbage
de Vedkommende ellers bliver meldt
til Politiet

Borrelyngens Granitveark,

Humledal
Gødningsforening
Da ,Dansk Andelsgodningsforening" ikke kan levere Superfosfat til Foraarsbrug, bedes Medlemmerne selv købe deres Forbrug hos
Købmanden.

Kaligødning
er pas Lager paa Hollændergaarel.

Aug. Olsen.

!)3rcende
et til Salg paa Mollegaerd

i Ru

I fri Handel haves:

Udebliver Bladet

Firkantede Morsø Ovne
er lige gode for Kul. Koks. Torv og Brænde

heder vi L.xserne 1leuten,le sig paa •
Postkontoret, og Fejiegi til hurtigt
blive rettet.- ! modsat Fald maga
henvende Dem til Bladets Kontor.
i.g vi skal dit stase fiir, kt De /..ar
det fils& mig.
De averterende
ansuodes om al nullevere

Vi har 11 forskellige

11011Cet Imtcll Ti3rstitt.,2. tinran ris“ rlbssemettter kinno• do! s..iri

Ovne paa Lager, som

medtages Mini]

sælges til gammel Pris,

G utenfoder,

Blandsæd.

Knækmajs, Majsskraa, Bygskraa
lit Ombytning VOntes.
Soyaskraa, Majs og Hvedeklid.
Allinge Kx
& Produktforretning,.

(--5

det vil sige, at Støberiet senere har forhøjet

uger De en l'ige. en Karl
eller en Dreng, egiei li1■11312-

Priserne med 2 Gange

ki lie en Svend elier Lier •

Brødrene Anker
r
ø
I&
Jenstberi
Maskinfabrik
Telefon 2.
Hasle Telefon 2,

link

en Foderrnester eller an=
deri Medhjælp, hor De snarest aver -

12y, pCt.

I havre,

J

~~~~ffl
e~

tere i Nord-Bornholms Ugebind
der hver Fredag bringeg direkte ind
c.1700 Hjem og læses al saa godt
solil hvert eneste Tyende. En An-

Alle Slags Ror, Muller,

nonce her i Bladet vil derfor saa

ildfast Sten og Ler.

godt som altid bringe et tilfreds.

Vi har rigeli2t at'

Grove danske Hvedeklid og det gamle
.1drasrke af Glutenfoder til Malkekøerne i
Fri Handel.
Til Ombytning for leveret Brødkorn har vi

stillende Resultat.

9iorMnisbetf.4 4inOcif3ha$:.
Vi har det største

Light ist19. og Møbler.

klemusiw ShodkellorrelHiq

Voksdug og inoliutn.

Ordet er frit

Bordvoksdug fra 2,85, Voksdugsborder til Hylder 22 Øre,
Linoleum til Gulve, forskellige Kval. og Mønstre.
Prima

giorMattUtt: kutitUft:Mit5.

7 llorllholffis Spe- & tank=

VI ger vore mange Læsere i By og
paa Land opmærksom paa, at enhver kan
las optaget Artikler te.ti Indlæg om E n ener
al almen Interesse i „Nord-Bornholms
Ugeblad".
Bethigetsen cr tank al det ,krone er
iiidenkr
holdt i en sømmelig ['om
- til
rimelige Uræmier, samt al
Underretning tor Redaktionen -- opgiver
Navn og Adresse. Ligeledes modtager
Redaktionen gerne Meddelels er om siredanne 1 ing og Forhold, som egner sig
til Behandling i Bladets Spalter.
Dene gælder baade Byen og Landet.
og det er en Selvfølge, at RedekliQpen
altid vil iagttage den stueng.2ste Diskretion med Bensyn til sine kilder.

...------ Afdeling i Allinge G---9'
.-

Rønne-Allinge

Kontortid : 10-12 og 2-4.
Modtager Indskud paa alm. Sparekassevilkaar til en Rente
af 4 pCt. p. a., paa Folio til 2 pCt. p a,

•
•
•
•

11.•11

.

.

•

•

Y‘loverf ro, rceåfro,
oefro, afaampet &tak"
i F,,Htarel 1920 sælges vi fra det nye Selskab

Bornholms Frø og Saasæd Central.
Bestillere vil herefter faa Frøet alve-jet og plomberer Ira
alle disse Leveringer er underkastet Statefrøkonnollene
t:It vi mumle Kontrol. - Altsati første Kvalitet og den bedste Kontrol,
som kart bydes.
Vi beder vore Venner om at sende os Deres Bestillinger snarest.
Alle

tiove,na;.!etd at

Nordlandets Handelshus.

Prima Ris
Prima Klipfisk
meget billigt og

Søgnedage.

.

Fra Rori tte
r
- Rrn
- reret
- Allinge
- Sandvig

820
843

630

:K13
923
941
;,51
10-

713
733
7r

Fra Sandrig
- Ailjnge
Tem
Rem
Klemensbei
Nykg-r

wvp
•

810

•

Fra Rønne
- Nyker
- Klemensker
- Rø
- Tein

Kolonialvarer
Konserves og Frugtsafter
Værktøj, Redskaber
•
Køkkenudstyr, Urtepotskjulere
•
Kaffestel, Spisestel
Kakkelovne
og Komfurer
•
Tagvinduer, Staldvinduer
•
Murgryder, Pumper, Jernrør
Brædder, Planker, Lægter
•
•
Tømmer, Cement, Tagpap
Som og Skruer
Smøreolier, Drivremme
Renimefedt, Smørekander
•
Roegrebe, Roeknive, Roekurve
•
Børstenbindervarer
Spegesild og Kryddersild

• •

Ro

1114 304 711

KletliensIsm
Nyker
Rønne

I13; 323 7:Ti•-•
11.15 335 7.3•U
1 205 355 810

Ilt

•

reer

•

•

•

M11~111101~11~
Fineste Klipfisk, Ægte Caroline-Ris,
Ægte Japan Ris
sælges, ug Priseffie er tiere timelige i

Nordlandets Handelshus.

Dugedrejl
er igen paa Lager i forskellige Mønstre og Kvaliteter.
'1

SkiDampskihsexneditionen,
benes Ankomst og Afgang 111,1i.IL;
!ag Fredag liftene., vtainiiiig gi
Torsdag Form,
Sognepræsten "Fiuding, og Fredag 0-7.
og 2 -3
Distriktslægen
Postkontoret; Søgnedage 9-12 og 2- lS

•

Snildet; 9 - 41,
Telegraf$thlioneti d .linegru til 9 Aften.
Søndag 9-10. •
Stattaenstaben ror ko.siorsit.ring ved Chr,
Olsen, itlesetit Kontortid IFolkehograinling,eo paa 8■■114,4111,iel
Fredag 7-8,
Jernbanest. er eaben for (lod"; 8-12, 2 7

r' I lolen

•

Faas hos alle Handlende.

Erindringsliste.
Toldkamret 8-12 F01411, 2--.5
Kæmnerkontoret 10-11 rit; 2
Borgmealerkontriret 2.-4 Wien,
Dittt,..rittlIttanSel, 2
LaaneSparetresses 10-12 og, 2 Itranddirelanren do.
Stempellillal 1 Sparegriseri. 10 - 12, 2

Klipfisk, Fedt, Margarine

Xolonial=
B groduktforretning.

er anerkendt som den bedste.

Sand.' ia-liourre
Fra Sandvig
1 0 10 230 645
55
1048 238 5:Allinge
Tein
1068 2-IS

T .

•

‘w)

MARGARINE

815 1235 150

1 254 509
hit
Dl 520
921
939 129 544
55ti
951
Allinge! 1001 154 (if19
- Sandvig 1010 2= 6 5

•

x-x/x.

VEGETABIL

2-10

Søn- og Helligdage.

anbefaler
•

iaizegen

llonholms brialfidiriks

1111
124
1-12„
205

køane

anbefaler

43reimftforretiting.

Nnudrig-Wisone

.5111inge Åolonial=
Yroduktkrretning

;

Nordiandets Hantlekhus.

Jernbanes

noene—Mundvig

. .• •

de fastsatte Prise'''.

Køreplan.

e....i,

Bestil Deres filinger i Allinge høker!

;_es til

L.

Telf. KI n 13

Lager uf

Soyaskraa, valsede Soyakager, Byg og
Majs samt grove danske Hvrefeklid, som sæl-

1‹..srer I. i'.
rt'vJa,e, frd 5 7

.

t;vei-

Dohhelthred fra 6,75 pr, ni.

Nordlandets Handelshus.
Vi har aller

riflet Jernbanefløjl
paa Lager. Meget svært og stærkt. Udmærket til Herreklæder og Børnetøj. Sælges for 8,75 m.

Nordlandets Handelshus.

