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„Nord-Wrnhohns Ugeblad'
/ rkkes l t! A dal aJ mlnd11 1600 I?ximpl.
og forsendes gennem Postarsenal I .4 Mit/.
ti4nrirtE, Olsker,

grillkar, Rø oe Klemensker

„Nord-Bornholms Ugeblad"
har den største Udbredelse t Nordre Herud
bileer testt ethvert NJem og egner sug der.
or bedst
Avertering.

„Nord-Bornholms Ugeblad"
optager gerne Bektneitganelser aJ vibrer Ad
tansorn køb, Salg, Fonningsmeddekiser,
Efter, dier Aflysninger, Auktioner etc.

„Nord-Bornholms Ugeblad"
adguar hver Fredag, kan bestilles pat alle
Postkontorer samt paa !,Vadets Kontor og
gasler 1 Kr. haliaarlrg.
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Hvorfor?
Jeg kender en Skrænt ved Havets
Bred -og Bølgen slikker dens Side;
det er den skønneste Skrænt,
jeg ved.
Hvorfor', — Det men ingen vide.
Jeg kender en Pyn1;111—Skovens
Tuer
lader Strømmen Aakanten nikke ;
den Pynt har jeg saa inderlig kær.
Hvorfor ? — Det siger jeg ikke.
Jeg kander en Plet, hvor Mosset gror,
og Buskene staar saa læne;
det er den yndigste Piet paa Jord.
Hvorfor ? Du kan prøve og gætte.
Itogarnis

De

ældste Aviser,

I del gamle romerske Rige havde
offentlige Aviser allerede naget en
vis Udvikling, og dersom nogle faa
Numre al delt officielle daglige Beretning, „Acta diurna publica", som
Cæsar lod fremstille af mange tusinde Skrivere og udbredte over hele
deri datidige civiliserede Verden, var
blevet bevaret til vore Dage, vilde
vi være meget bedre underrettede
ørn del daglige Liv i trine Tider.
„Ada diurna publica• gav Meddelelse om de store offentlige Fester,
om de militære Foretagender og Sejre, om sociale og lilerære Begivenheder og om andre interessante Hændelser.
De ældste af alle de nu eksisterende Aviser og deri første trykte
Avis i Verden er det kinesiske Blad
.King Pao", d. v. s, „Hovedstadens
Nyheder - . Del siges at være grundlagt i Aaret 911 e. Kr., merl udgik
først regelmæssigt Ira 1351. Fire
Aarliumlreder Igennem var det et
Fjortendags- Blad, fra 1800 udkom
del hver Dag, og nu udsendes det
tre Gange daglig — Morgenudgaven
paa gult, Middagsudgaven paa hvidt
og Attenudgaven paa graat Papir.
Man er endnu ikke ganske klar
over Oprindelsen til den første europæiske Avis. Tvunget af Omstændighederne dannede man visse Coferier og Selskaber, der ad forskel-

Fredag den 14 Januar 1921
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ige Veje skaffede sig Underretning
mit de vigtigste Sager, og med et
restcm) Formani for øje sørgede for
it lade deres Viden grin videre til
rette vedkommende. I Tyskland var
der smiledes Fuggernes Ilandelsbus
i Augsburg, som i sine Kontorer
samlede al Slags vigtigt nyt og uddelte Nyhederne til dem, der i særlig Grad havde Brug for dem. For
denne Rettighed til at monopolisere
Nyhederne betalte de en natlig Afgift. Foruden disse liaandskrevne
„Fugger -Aviser" var der „Avis• Breve", forfattede af forskellige Mænd.
Kejser Rudolph den Anden betalte
f. Eks. 200 Guldgylden om Anret
til en Mand i Kraln, der med regelmæssige Mellemrum sendte ham en
historisk Beretning om Begivenhederne i Frankrig og Nederlandene.
Disse skrevne Avis- Breve var Forløbere for den trykte Avis. Østrigeren Michael von Aitzing maa betragtes som Stilleren af det; moderne tyske Avis. 1583 solgte han paa
Frankfurter Markedet en Kvartudgave af Kølner - Trairsactionerne, hvori
der var en Fremstilling af de ForhandlinieT— der vår blevetfirt -M1=
lem Paven og Kurfyrst Gebluard.
Dette Tidsskrift udkom nu stadig
under Frankfurter - Markedet og blev
derfor ogsaa kaldt „Markedsny)" ;
det blev overordentlig populært, og
der dukkede snart adskillige Konkurrenter op. Det har sikkert ikke
varet længe, inden .Markedsnyt' er
blevet efterfulgt af den moderne tyske Avis; desværre er de første Aargange forsvundne; de tidligste, der
findes, skriver sig fra 1609, hvor
der udkom en Avis blade i Strassburg og i Augsburg. Strassburg Avisens Titel, der er temmelig ud•
førlig og klinger ret latterligt, lyder
saaledes: Beretning om alt, hvad
der 'tændes og one alle de mærkværdige Nyheder, man nu og da
hører i Øvre- og Nedretyskland, saavel som i Frankrig, helten, Skotland,
England, Spanien, Ungarn, Polen,
Traussylvanien, Moldau, Tyrkiet o.
s. v. i delte Aar 1609, hvilket jeg
alt vil bringe i Trykken paa den sandfærdigste Mande; ganske som jeg
modtager det.
Den ældeste engelske Avis udkom
1622, idet Beretningerne om en engelsk Mercur fra 1588 har vist sig
at være falske.
Den første franske Avis stiftedes
at Lægen, TIWophraste Renaudot,
og det var ham, der undfangede
Ideen til det første Aviskontor. Avisen kaldtes „La Gazette• og udkom
første Gang den 30. Maj 1631; dens
Indhold fyldte kun fire Sider. Siden
1762 kaldtes den .La Gazelle de
France", og under del Navn udkomtuer den den Dag i Dag.
I Børst/ladet for den tyske Boghandel har der forøvrigt staael en
Artikel, hvori det hævdes, at .La
Gazelle er ikke den ældste franske
Avis, idet Theophraste Renaudot allerede langt tidligere havde udgivet
„Les Petites Affiches`, en Avis, der
eksisterer i Frankrig i vore Dage,

men udelukkende som Annonceblad •
dengang var det ikke blot et NN:beds
blad, men indeholdt Artikler, hvori
enhver, der havde Lyst, kunde fremsætte sine Anskuelser og søge al
skabe Proselytter.
Men ikke engang „Les Petites Afflettes' var i Virkeligheden den ældste franske Avis. Det er Karl den
Ottende, som har Æren af al trave
udgivet den allerældste. Da han i
August 1494 ferle sin Hær ind i Ve
nødig og i det følgende Aar erobrede Kongeriget Neapel, udgav hen
med regelmæssige Mellemrum en
Beretning om Felttogets Forløb, som
man med Rette kan kalde en Avis.
Den ovenfor omtalte „Gazette•
har !anet sit Navn fra Venedig. Da
Thi opliraste Renaudot engang paa
en Rejse opholdt sig i Dogernes Sind,
sna han tilfældigvis den ældste trykte
venelianiske Avis, der indeholdt Nyheder og Beretninger om, hvad der
vedrørte Byen; den solgtes for en
Gazetta, en gammel venetiansk Ment,
der omtrent var 8 Øre værd, og Navnet paa denne Mønt var Bladets Ti
leL._-RenardotJik hurtig delt Ide a
give sin egen Avis den samme Titel. .La Gazelle de France blev
solgt pas Gaderne og var stærkt efterspurgt. Renaudot, den første
franske Journalist, er ogsaa Grundlæggeren at det Ry, der altid senere
har ombølget den franske Presse.
tazetten talte berømte Mænd
blandt sine Medarbejdere, som Ludvig den Trettende, Kardinal Richelieu og hans Inskefulde Redskab Kapucinermunken FrarNois Leclerc du
Tremblay. Redaktionen bestod al
Renaudot og hans Sønner Isaac og
Euseblus. Efter Richelfeus Død blev
„La Gazelle" hans Efterfølger Mazarins politiske Organ.
Den første Dagsavis i Frankrig
var; Journal de Paris, som stiftedes
1777.
Danmark spillede tyske Flyveblade tidligt en Rolle. Det første
Nyhedsblad af den Art I del danske
Sprog stammer fra Christian den
Tredies Tid og er en Oversættelse
fra Tysk. Flyvebladene indeholdt
hyppigt kraftigt udmalede Beretninger om mirakuløse Hændelser i Indog Udland 'ned dertil knyttede Formaninger om et dydigt og gudfrygtigt Levnet. I Midten af del 17. Aarhundrede beskæftiger Flyvebladene
sig dog væsentlig med Krigsefterretilinger, og den Fædrelandskærlighed
og Begejstring for Kongehuset, der
gennemstrømmede dem, gav sig undertiden poetisk Udtryk. Nyl fra
Udlandet studerede man i Uddrag
al Hamburger - Bladet og andre tyske
Aviser, og udenlandske Korrespondenter holdt Regeringen n jour 'ned
de vigtigste politiske Strømninger i
Europa igennem haandskrevne AvisBreve i Lighed nied de ovenfor omtalte.
Den første danske Avis er .Den
danske Mercurius", det er el Mannedsblad og udkommer regelmæssigt I 11 Aar (1666,-1677). Bladets Forfatter er Digteren Anders

Bording, og Teksten er pas Vers,
formodentlig etter fransk Forbillede.
Amters Bording var i hej Grad skattet af sin Tid, og ulan beundrede
med Rette hans forbavsende Produktionscelle, idet han Meened efter
Maaned i II Anr kunde oprulle versificerede Billeder af Dagens Nyt.
Hans Blad var nærmest et Hofbled ;
det er gennemtrængt af Beundring
for Kongens Person, og lians Bedrifter lasede i Krig og Fred lovsynges efter Tidens Skik I svulstige Toner. Kongen kaldes: Vor Cimber Glans, fredsrige Konning, Polentaters Ære o. s. v. Avisen hm Rubrikker for de forskellige Lande, og
der meddeles Krigsbegivenheder,
mærkelige Personers Død, fremmede
Gesandters Ankomst o, lign., neme
Handels- og Næringsforhold behandles ret udførligt. .Den danske MerCUrill3" var dog væsentlig af Betydning i æstetisk Henseende, og de
tyske Aviser spillede endnu en betydelig Rolle her i Landet.
Den første danske Prosa • Avis udkommer 1672, den er et Manuedsblad, men allerede 1675 optræder
ester71:7,1rIele rttrYrZCI— , t1C Iltl• gives begge af Boghandleren Daniel
Paulli. Fra nu al begynder man
ogsaa at udgive Aviser i de større
Provinsbyer, og Aviserne vinder sig
en Plads i det daglige Liv. Paa ølhuse og lignende Steder holder man
en Slags politisk Klub, man læser
Avisen højt og drøfter Indholdet.
Der hævede sig allerede dengang
Røster, som talte mod Aviserne og
bebrejdede dem Uvederheflighed,
som bekendt satiriserede Holberg
over dem ; merl netop Holberg, der
jo selv interesserede sig levende for
all, hvad der rørte sig i Tiden, har
godkendt Aviserne som Dannelsesmiddel, idel han i Fundatsen tor
Sorø Akademi forlanger, at der skal
holdes de bedste udenlandske Aviser, og at de Professorer, der docerer _Politica', i deres Forelæsninger
skal referere til Avisberetningerne.

imellem gravene.
— 0—
1
Dagens Brise bruser i de gamle
Kæmpelinde over Varibenhusei.
Langsomt gear jeg ad de smalle Stier.
Sorte Snegle kryber over Gruset.
Aa, den stærke Duft at Tax og Tuja dobbelt dufter bygevnade Blade.
Gruset knaser under lunge Fødder,
Graverkarlen kommer med sin Spade.
Mellem mørke Hække staar jeg stille,
ser hvor Graverkarlen planter Spaden
dybt og slemmer Træskoloden
mod den Grus og Stene skurer imod Pladen.
Ung og bred med klare Hvermandsøjne
graver han sea Sveden staar af
Panden Graven hules, Spaden klinger taktfast,
Jord og Stene hvisles over Ramler,.

11

Spadestik paa Spndestik,
ril Graven vel er gravet
Er de mi Dit sejlte I 'nalr
af Knokkelknoen avet.
Hvem er Du, der skal derned,
hvem ligger der bag Linet
Hverken Marine eller Sol
kan tran til Kisteskrinet.
Som en Boble brast Din Sjæl,
svandt hen med Derlsensslikkel.
Var Du Barn og smilte mildt
al Moders Arme vugget
.
Var Du ung og fuld af Mod.
og stolt at stærke Lemmer,
klager Venner ved Din Lied,
og hulker Pigestemmer
.
Var Du gammel, gran og krum
og gik med Kæp og Krykke
Vinden viltert i Dtt Skæg.
Udslukt hver Drøn] nm Lykke.
Er det mig I graver til,
grove Graverhænder - hvorfor smiler Du saa sært
med stærke Bondelænder.
Er det mig, der skal derned
til Kryb og stumme Simre,
kold med vidløs aaben Mund,
>1/4u,

Grav min Grav da først som sidst,
mellem mørke Hække,
grav deri dybt, at jeg har Ly
mod Foraarsregnens Bække.
Frelst fra Alderdommens Gru,
fra visne Lemmers Krykke,
drømmer jeg i Evighed
min dybe Drøm om Lykke.
Aage Bernlsen.

Farlige Mennesker.
—0—
Det er ikke om Tyve eg Røvere
jeg vil tale, selv om de sikkert er
farlige nok, heller ikke om de Mennesker, der bevidst truer deres Medmenneskers Liv eller Ejendom. men
om dem, der ubevidst er en Fare for
deres kæres Sundhed eller endog
deres Liv.
Saa længe Mennesker har levet,
har de været udsat for Sygdomme,
tig lige saa længe hal Mennesker
søgt at bekæmpe dem. Frenigangsmaaden ved Behandling at Sygdommene har selvfølgelig i Tidens Lab
forandret sig meget, selv om man
endnu den Dag klag anmoder om
mangt et gammeldags Universalmiddel. Derom maaske en anden
Gang. Men radikal kunde Sydomsbehandling først blive, da det var
lykkedes al komme Sygdomsaarsagen til Livs.
Man har allerede tidligt vidst, at
en Tuberkulosepatient kunde smitte
et andet Menneske ; uren nu ved
man ogsaa, hvorledes det sker. Lægen er istand til at lastslaa, om
den syge befinder sig i del smittefarlige Stadium, og en Belæring i
denne Retning formindsker den Fare,
den syge er tor sine Omgivelser.
Kelidekabel til de forskellige Infektionssygdommes Smittefarlighed
er nu almindelig hos alle civiliserede
Folk, selv om Faren derved endnx

slaaede Sygdom pan sunde.
Vil Lægen med Sikkerhed fasIslim
om del f. Eks. er Difteritis bries
Patient er angreben af, saa lader
han dennes Slim undersøge gennem
Mikroskop. Gentager han disse Undersøg elser eller at Patienten er helbredet, sne finder han endnu ofte
Baciller. Saalainge delte Menneske
endnu er „Bacillebærer', er han en
Fare for sine Omgivelser. Siden
disse Kendsgerninger er bleven kendt
inaa I. Eks. Børn i Berlins Skoler,
der har værer angrebne al Difteritis,
tørst besøge Skolen naar Lægen har
konstateret deres Kimfrihed, Takket
være disse Forsigtighedshensyn er
Dilteri-Epedernier nu forholdsvis

Det er el glædeligt Tidens Tegn,
al de forskellige religiøse Alskygniuger saaledes linder hverandre og sam•
arbejder paa en saa broderli g Maade.

ø.
Forskønnelsesudvalget
har fimet den geniale Ide al plante
en Alle al Pæretræer lan gs Stranden
fra Havnen til Næs, Hullerne er
allerede gravede ; man venter blot
paa en særlig fin Kunstgødnin g til
den magte Jord — og saa Træerue.
Vore Børn og Børnebørn vil komme
hl at nyde godt af Frugterne.

Vækkelsesmøde

,australsk Honning
:Kunsthonning
Prima lys anik, Sirup,

Mandag den 17. Januar 1921
aabnes Udsalget!

Kolonial- & PronAllorrolning

Vestens' Børn.

sjældne;
Endnu mærkværdigere forholder
det sig med Tylus. Delte viser et
Eksempel. Nogen Tid før Krigen
blev et stort Antal Soldater r en
tysk Kaserne syge af Tyfus, [liedens
den civile Befolkning blev skannet
for denne farlige Sygdom. Vandel,
der ellers otte er Smilte-Kilde, bar
altsaa ikke Skylden. Eiler omfangsrige Undersøgelser opdagede num,
at der i Kasernens Køkken var en
Kone, der for 12 (tolv) Aar siden
havde haft Tyfus. Hun havde i
Prima lelkogende
Køkkenet været beskæftiget med al
tilberede en Kartolfelret, og som
Følge af Urenlighed var Tyfusbaciller, som Konen havde holdt Liv i
Ny hjemkomne Vare til billigere Pris
gennem disse orange Aar, hæftet sig Nye Flækkeærter
til Kartoflerne, og Konen havde saa- Nye Brune Bønner
ledes, uden at vide det, bragt Hun- Prima dyrlægekontrolleret isl. Lam
dreder af Mennesker i Livsfare.
mekerel
anbefales til billige Priser.
Intigaaende Undersøgelser har nu
vist, at Tyfusbaciller i visse Organer,
f. Eks. Galdeblæren, kan holde sig
Telefon Allin ge 12. .
levedy g ti ge i vrange Aar, saa saadanne Mennesker virkelig kan være
en rare ror deres meamenneseer,
særilg, hvis de ikke ugler paa deri
pinligste Renli ghed, hvad Eksemplet viser.
sælges for 1,60 pr. Par.
Nu ligger jo den Tanke nær, ved
en Slags Afsondring at beskylle
Menneskeheden mod saadanne Bacillebærere, og der er virkelig ogsan
af Læger stillet saadanne Forslag. Heluldne, danske
Saaledes forlangte en Læge, at BitDillernes Hjemsted ved en eller anden tvungen Operation skulde fjer- sælges for 3,85
nes, en anden, at disse farlige Mennesker saa længe skulde holdes pan
en Anstalt, indtil det bestemt var
lastslaaet, al de var bakteriefri.
Tilladelsen til saadanne Indgreb
i Organismen — eller til at berøve
udsælges i denne Tid hele mit VaMennesker Friheden — maa naturrelager, hvoraf fremhæves;
ligvis fastsættes ved Lov. Man har Servanteborde, Skrin, Amagerhylder,
derfor endnu ikke hørt noget her- Skriveløjer, Systativer, Blomsterstatioin, saa indtil nu er intl gaaende ver, al disse sidste er en Del med
ubetydelige Fejl til halv Pris.
Kendskab og den siøi sk.! Renlig hed
Desuden sæl ges 2 Herre- og en
de eneste Midler, der beskytter os
Damecylde uden Gummi.
mod disse farlige Mennesker

Ærter

Nordlaodels Handelshas

Med 25pCt. Rabat

Rudolf Busche,

En ung Lødeko
er ril Salg hos

Tejn.

Fra Uge til Uge
I sidste Uge har der her I Byen
været afholdt en Række Fælles-Bedemøder i Tilslutnin g til den evangeligske Alliances Bedetekster. Der
har været særdeles godt Besøg, og
Møderne har været meget vellykket.
Følgende Samfund har deltaget:
Indre Mission, Luthers Missionsforening, Evang. luth.Missionslorenin g,
Baptistminigheden, Metodistmenl gheden, og Frelsens Hær. I Søndags
Aftes sluttedes med et Møde i Byens
største Lokale, der var aldeles overfyldt.
De fem meget korte Taler bragte
et a l vor ligt og inderlig t Budskab til
Byens og Omegnens Beboere. Sognepræsten ledede Mødet, og de fire
øvrige Samlund var ,repræsenteret
ved hver sin Taler.

ostepriserne ore nedsølle

Mere end 14 Dage har vi brugt til at gaa Lageret efter fra
den ene til den anden Ende, og har ganske nole vurderet Varernes
Godhed med Hobepriserne, og er nu aldeles sikker paa, at alle vore
Munder kan blive tilfreds med at handle og forsyne sig hos os
med de Varer, som enhver har Brug for.
Se Vinduerne ! - men det er endnu bedre at gaa ind og se
paa de fremlagte Varer,
I den Tid, der gives saa stor Rabat. beder ui høfligst om
kontant Betaling.

.Wordlandets Xandelshuå.
CLO ET TIXALBA
RØ.
(.)in Gud vil, afholdes Møde paa
Brugsforeningens Sal Søndag den
16. ds. Kl. 6.
A. Henriksen taler.
Alle er velkomne.

Olsker Ægkreds
ønsker en kørende Ægsarriler .
Tilbud bedes indgivet til
L. Andersen, Dalegaard, inden 25. ds.

BilligeFrugttm
For at skalle Plads III a ilre Kulturer, bortsælges i denne Maaned
2 a 300 g ode Æble- og Pæretræer
til betydeligt nedsatte Priser,
Ballelyst,
M. Kr. Kofoed.

Bedegade og kepis Oroeforening afholder Generalforsamlin g
pan Nerregnard Fredag den 21. ds.
l<1. 31/2.
P. LYSTER,

altid til Dagens billigste Priser.

J. B. Larsen.
Telefon 12.

Allinge

Ro Sygekasse
afholder ordinær Generalforsamling
Mandag den 24. Januar Kl. 6 paa
Brugsforeningens Sal med følgende
Dagsorden;:
I Beretning af Regnskab.
II Valg af Bestyrelse og
Revisorer.
III Lregespørgsmaalet.
IV Eventuelt.
P. B. V.
M. Svendsen.

Herrer og Damer
sparer Penge ved at laa syet hos
mig. — Stort Udvalg i
ag
Frakkestoffer.
NB. Hør mine Priser i Plysch,
Astrakan og Ulstre.

.7.

gofiansens
Slircedderforretning.
Telefon Allinge 137.

Ell gul Hundehvalp (Hag),

Nedsatte Priser.

Buldoglype, kan fans hos Fyrpasser
Dam, Hammeren, imod at betale'
dette Avertissement.
Tlf. Sandvig 30 kan benyttes.

nisd Messingbeholder er nedsat til
40 Kr. pr. Stk.

Petroleums-Kakkelovne

M. C. Funch.

111114~11111111111141
Allinge

å

Abrikoser,
531ommer,
Aosiner,
.Sier i Skiver,

borede.

og III billige

Priser fra
Store nye spanske

•

•

øger De on Pige. •n Karl
aller en Dreng, eller inangler De on Svend eller lasr•
ling en l'odormeater eller anden Medhjælp, hør De snarest averrare i Nord-hornholme Ugeblad
der hver Freda g bringes direkte ind
c. 1700 Hjem og Igem al sen godl
som hvert enesle Tyende. En Annonce her i Bladet vil derfor saa
godt som altid bringe et tilfreds.
stillende Resultat.

Alt i ',tilile' Varer

Spise Chem:blader

jeg anbefaler
Dansk Emeuthaler
do Rochefort
du G etude fuldfed
du Galede halvfed
do Bachatej sier
do Ejdammer
du
Myseost . Flade
do Kommenost
do
Klenteroste

P. Sode,

Klemens pr. Tein SI.

Billeder indrammes

Carl Andersen.

A. Jensen,

En rød Hoppe

Vanter

Strømper

To Køer,
som kælver Ode Kalv lm 14 Dage
er til Salg hos.

2' , Aar, 62 t ommer, er III Salg
hos Lud% I g Nielsen, ved Maegnerd,
Olsker,

a.

Nordlaoriels Haodelshus

.1,:MlItS (rå

Risentund. øst for Risegnard i niskøn
Samme Sled er '25 brune linliener•
Høns til Salg.

—

Vi henleder vore Læseres Opmæl ksoinhed part _Biogrebearier's
Sørida gsloiestillin g. Der spilles en
Film, der ejer netop den Rummerkens Drilt og Eventyrets Kryildt ri,
der kan mene Faninsien og Tankerne i den Svingnin g, vi al og til
behøver under Hverda gslivets gran
Ensformighed.
Med en spændende Handling paa
Baggrund al Indimsernes brogede
Liv og med lidt Kærlighed som den
røde Trend, er denne Film sikker
pari Publikums lulde Sympati. Der burde have værer averteret
en ekstra Børneforestilling til denne
Film, som elle raske Drenge vil se
og elierligne ide kommende Manneder.

Friske Æbler!

alholdes i Missionshuset Betesda Søndag den Inide
4, hvor Pastor 0 r s n s taler, eg Mandag den de
Hl. 8 taler Pastor Ma n n og Pastor Or sne2s.
Der fyriges i ..Evangelietoner ved begge Moder. El GitarHor medvirker. Pille indbedes.

He refte r bl iver

er ljternet, da disse Sygdonone
ofte opdages saa sent. Men det er
mindre bekendt, at et Menneske,
der har overstaaet en Sygdom og
altsaa er fuldstændig rask, dog end.
nu længe kan overføre denne over-

fiiogral.

Søndag d. 16. Jan. Kl. it

Vestens Bern.
Stort gribende Skuespil i 5 Akter,
57. Afdelinger. EI al Nordisk Films
Compaguis bedste Films med

Karen Sandberg
i Hovedrollen.
„Vestens Børn" skildrer Nybyggernes Kamp mod de vilde Indianerstammer i Amerika.

71•41411111~1~111:
Stort 21dvalg i prima

Cigarer

gotoniat,
13rffittforretning.
Ordet er frit !
Vi ger vore mange Lasere i By og
paa Land opmærksom pas, at enhver kan
fas optaget Artikler og Indlæg om Emner
al almen Interesse i ,Nord-Bornholms

Ug_eblad".
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 Adresse. Ligeledes modtager
Redaktionen gerne Meddelelser cm saadanne Ting og Forhold, som egner sig
til Behandling i Bladets Spalter.
Dette galder blade Byen og Landet.
og det er en Selvfølge, at Redaktionen
altid vil iagttage den :trangeste Diskretion med Hensyn til sine Kilder.

Petroleum
Prisen er nedsat 4 øre pr. Liter.

Varøett.
En brugt Cykel
er billig til Sal g hos

Berstenbinder Lynge, Tejn.
Ffestehaarskoste fra 2.3 Kr. pr, Stk.

Prisen er nedsat
Sorter Paahegsvarer
g
og Pølser.
Altid friske Varer til etagens bilIlgsle Priser.
":4.
Allinge
Telt. 12. `"•

£1"1'E'n'

til billigste friser

Kaffepriserne

haves hos

nedsatte 50-60 ø. pr.Kg

%alun(' Roluttinl, og
13rOuttrorretuing.

altid friske Varer til billigste Dagspris.

Kartofler, LliCerilb,lialillog Sæd
er til Sal g hos

Avlsbruger Lund, Allinge.

Var«u.

De averterende
anmodes om al indlevere deres Annoncer inden Torsdag. Smaa Avertissementer kunne dog som Regel
medtages indtil Torsdag Middag.

iles sookoldie hllllge S I o Is hl o i s er koma

Melodisl-Mohigho deo

Alle Slags Foderstoffer Mais og Klid

og udleverer vi gærne de bestilte Partier.

afholder Gudstjeneste hver
Søndag H1.4 i Missionshuset

er paa. Lager. Priserne forandre sig Ira Dag til Dag, men vi falgt-r, ,fisse
og (terror kan tier altid handles billigst i

Stor nordamerikansk Mais.
Prima Blandsaed Toradet Byg

Belesda.

og Havre

Nordlandets Handelshus.

Nye

ttl !foilsene sælges billigt i

stenfri Blommer

Nordlandets Handelshus.

er hjemkommen
og anbefales til billigste Pris.

J. B. Larsen.

1(ursInIdet pas engelsk Sterling har bevirket at

Ægte Chili-Salpeter

Vi har et Parti

Ægte ungarsk Lucernefrb,
smuk Farve, god Analyse. --- Anbefales til Ilemarigt Udleg i Markerne.
Alle Forudbestillinger ekspederes med en ekstra Rabat.

Nordlandets Handelshus.

Billeder

kan sælges billigere end tidligere omtalt.

indrammes.

Vor Sending ventes I Marts. Flere bestrIlinger udbedes

Jrans C tir. Lund,

Nordlandets Handelshus.

11‘444...

Pilestræde, Alinike.

Nørresundby Godningskalk
udleveres fra Lager eller expederes pi. Banevogn billigst I

Kulfragterne er lagere og Kursorne er kere,
London Gaskoks
Harpede skotske Ovnkul
Uharpede
do.
Afharpningskul
Wales Anthracite Nøddekul
Harpede Wales Ægbriketter
Elswick prima Smedekul
Rene

Nordlandets Handelsbus.

Overretssagfører

.i1ojesen Xofoed, Rønne
St. Morten•vide 17.

hvorfor Priserne fra den 17. Januar er f,-)r

10 Kr. hl. a 45 kg
16 75 75 14 -:
10 75 18 75 18 75 19 75 -

Til de kløvertrætte Jorder anbefales el Tilskud al

inkassation, Dokumentskrivning m. m.

italiensk Kællingetand

Trælfes I Hasle Onsdag Forind.

i Foderblandingen. Vi har en fin Vare heraf, ekstra renset
udset, og hede om Bestillinger.

Sficereriet

nu

og 31Taskinsnedfieriet

.41 Statskontrol og Regulering er
ophævet, Sen vi man sælge
fil alle — ogsaa Landkunder. Kørsel beregnes ekstra.
Sælges kun pr. kontant.

Nordlandets Handelshus.
Alle Bestillinger pas

Norges - Salpeter

anbefales.

rifil, 3flemensker.

Nordlandets Handelsbus.

og

expederes gaerne hurligsl, iln det kniber med Plads.

Nordlandets Handelshus.

Telefon n. 13.

Det aarlige Godtliøbs-Udsalg
begynder Lørdag den 15. Januar og omfatter hele Varelageret.
Paa de Varer, der ikke er nedsat, til særlig billige Priser, er Rabatten 10 pCt.
Vi er istand til at byde vore Kunder billigere Priser paa de Artikler, Forretningen fører og beder Dem gennemgaa nedenstaaende Varefortegnelse.

Kjole- og
Kostumestoffer.

Kostumestoffer
til iiarne-SnadSereaiigrer-

moderne Faconer og slidstærke Kvaliteter sælges for Kr. 16 pr. m.

Helulden Kjolesatin, moderne Farver, dobbeltbred svær Kvalitet 10,75.

Gebardine
i flere Farver, 120 cm. bredt, sælges
for 15 Kr. m.

Alpacca, hvid og sort, sælges for 4,25 pr. m, Varerne er dobbeltbrede og fortrinlige, blandt andet
til Konfirmander.

Uldgarner.
Kulørt Uldgarn sælges for 25 Øre
Fedet. Fingerring graat Kr. 19 pr. kg
Fingerring, hvidt og graat, - 20 Fin Gobelin, sort, graat, - 22 —

Herresokker
i Bomuld 75-1,00-1.50-2,00-2,50 pr.
Par—lierresipkker Uld fra 2,50-5,00.
Et stort Parti Silkesokker i mange
Farver Kr. 3,75.
Bomulds-Børnestrømper fra 75150 Øre Parret.
Damestrømper i Uld og Bomuld
i stort Udvalg til billige Priser,
Brockgarn 50 Øre Rullen.
D. M. C. Heftegarn Nr. 10 80 Øre,
Nr. 20 85 Øre, Nr. 30-40 90 Øre,

Crepe de Chine,

prima
svær Kvalitet med ubetydelig Vævefejl, Værdi Kr. 22. Sælges for 15,00
pr. m.

Partier af
Bomuldstøj. Kjole- og ensfarvet Flonel, Dowlas. Medium. Lagenlærred,
enkelt- og dobbeltbredt Bomuldslærred, Bomuldsmusselin m. m. bliver
nærmere specificeret i næste Nr. af
Nordbornholms Ugeblad,

Trikotage

Allinge i Januar 1921.

0/tr. «Isen.

Herre-Bomuldsbenklæder, stribede og
vævede fortrinlige Kvaliteter.

.o Messens Ene-Udsalg, Allinge.
Da der bo Ydes el slime Prisfald paa lo,
saa vil vi gærme tilraade at alle Beholdninger at Æg leveres senest Torsdag i hver Uge. Vi betaler altid højeste Pris.

Nordlandets Handelshus.

Hyrevisen.
I ,Nordisk Musik' findes følgende
morsomme Vise af Skipper Jochumsen med Melodi al L. C. Nielsen.
Den menes at ville blive „Dukke
Lise's Afløser.

I

Prisen paa Kaffe
er denne Gang nedsat med 65 Ore
pr. Kg saa at vi herefter sælger den

Fine Frokost Java
til 120 øre pr.

Pund

sædvanlig Rabat.

Nordlandets Handelshus.

Al Borres Foderroer froodmos i km18111\18)1
Fin Form, høj Tørstofindhold, 1. Klasses Certifikat ved Forsøgene.
Vi har sikret os rigelig af denne Sort og beder om Bestillinger.

Nordlandets

Handelshus.

Marstal fik jeg Hyre med
„Familiens Haat)",
det var en Foran-agter for England.
Hun lækked som en Kælling,
der ej knn holde tæt,
hun gav sig som en gigtsvag
for Seernes Skvæt.
Tre Mand vi var paa Skuden
og Kokken og Kaptejnen.
Han var en sveden Hund
fra Svendborgegnen.
Jeg hnvde ikke faret i udenrigs Fart,
nu skulde jeg med Skonnerten
til England.
Men da vi kom for Anholt,
sprang Vinden slik i Nord,
med Bagbords Halse Skuden tog
det halve Hav ombord.
Saa mantte vi til Pumpen,
vi bandede Kaptejnen.
Han var en sveden Hund
fra Svendborgegnen.

For rebet Fok og Stagsejl
den hele Nat vi drev,
men det var ikke Kursen
efter England.
Men de det saa blev Morgen,
vi lænsed under Land,
da havde Skuden drukket
en vældig Rus af Valid.
Hun ravede og huggede
og slingred som Kaptejnen.
Han var en sveden Hund fra
Svendborgegnen.
Der var et grundet Farvand
med farlig mange Sten,
men der var Ingen Ting at se
af England.
Kaptejnen sad og pimped',
mens vi pna Pumpen trak,
uren lige meget hjalp det,
og nu skal du ha Tak.
„Familiens Haab" er ude!
Da bandede Kaptejnen.
lian var en sveden Rad
fra Svendborgegnen.
I Baaden gik vi alle og roede
mod Land,
men de vl kom der, var det
Ikke England .
Og Skuden saa vi stedte,

saa stille den sig ned;
og hele Riggen kajed
saa hovedkuls derved.
I Søen marine Grejerne,
da græd Kaptejnen.
Hen var ell sveden Hund
fra Svendborgegnen.
Nn gear jeg ud pas Varmen,
til Sydamerika,
ja, del er noget andel end til
England.
Og mange Ugers Hyre
jeg bringer hiem igen,
men kommer jeg til Marstal,
jeg mønstrer ej, min Ven.
De Skonnerter fra Marstal,
jeg kender og Kaptejnen, —
og del er svedne Folk
fra Svendborgegnen.
'Et Parti finl

Uldgarn
sort og graat firtmadet sælges for
Kr. 5'/R pr. 1 /, Pund.

Nordlandets l oodelshos

Erindringsliste.
Borgmesterkontoret 2-4 Eltrn,
Sparekassen 10-12 og 2 -4
Branddirektøren do.
Sparekassen. 19-12, 2-4
Ilampsklbsexpeditionam aaben ved Skibenes Ankomst og Afgang Tirsdag
Fredag Etterm., Mandag og

og
Torsdag Form.
DIstrikistergen 8-9 og 2-3.
Folkebogsamlingen paa Raadhuser:
Udhan Fredag 7-8. ti Yinterhartasrer
tillige Tirsdag 3-3..30).
ltjteipekassen: Formd.. Bagerm. P. Holm
Kasserer K P. Kofod . Kontortid hver
Fredag Ira 5-7.
jernbanest. er tabet lor Gods 8- 12, 2-6

Alle Slags

Værktøj

Kxmnerkontoret 10-11 og 2-4.
Diskontobanken 2-4 Eftm.
Laare-

Postkontoret: Sognedage 9-12 og 2-6
Søndag 9-1.1.
Sognepræsten Tirsdag og Fredag 6-7.

Fineste dansk Fabrikat

-

Skandinavien Arnerikalinien:

Agent _Otto Gornil,ka.
Livslorsikring ked Chr,
Olsen, Messen. Kontortid 1-4 Em.
Telegraklalionen 8 morgen ril 9 Alleri.

i ,13% Pakker.

Statsanstalten for

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

Bornholms Dampvaskeri!
Teaterstræde. - Telefon Rønne 9.
Et af Provinsens mest moderne og hygielniske indrellede
Vaskerivirksomhider

Alt modtages til Vask.
Vi anbefaler vor overalt paa Øen anerkendte Vask af Manchetlinned, der ved nye Indlæg af Skjorleslrygemaskiner og Facomnacking
bliver det mest ideale og bar samme Udseende som nyt,

Indleveringer i alle Byer og større Sogne.
Tøj. der indleveres Mandag kan altid afhentes Lørdag.

:Byggryn,
Yeavregryn,
Xarloffelmel,
mannagryn,
majs flager,

Xrter,

og Redskaber anbefales.

Glas, Porcelæn og hele Kokkenudstyr
til billigste Priser.

111111111~~~11111~1~111111
hork i Nordbornholms llgeblad!
Billigste Annoneepris. - Læses overalt paa Nord andet,

'
Sagomel d....
hele og ilækketle

Rønne-Allinge Jernbanes

:.tort

Køreplan.

ID

MARGARINE
:

er anerkendt som den bedste.

a ra ben lite Saltnar og inbtil vibere Bilre
ter 1L. pCt. 9- abat paa atle R3arer,
INNetøi, Zliortetøl, t4tuntithMøi, Citrre:
iler og Nilotettli talgli tritøtage.
jcerbigfflet,
font %Utiluiugcr, ,Sentitrber, Ztertrøier, Zrengez
og !Viger-Milte, fort jagt paa alt Zurtoj gipe
i ør en efjtra flot (4etiitit tit
flor Rabat.
gleebninger ligefoni nit, t)Dab vi ør, er af minut
og bebjte RDnlitet. .4orc prima blaa »ølteltet*
tiar fortet 10 a 12
,
er tteDjat tit 5 Sr. pr. 2-tr.,
t. Oiott eugetif (4Sarit til 5 Mr. pr i)alul3b.,
til nt jorftme fig »i»
jaa tut er ter
•

828 643

848 71-4:1.
906 7TI.
919 734
925 7U.

Modtager Indskud paa alm. Sparekassevilltaar hi en Rente
al 4 pCl. p. a., paa Folio 10 2 pet p. a.

Vi

.«,

har det dorsk ager

af A'r6ejdstaj til de Billigste griser.
Benklædel fra 11 Kr.
Bluserunder fra 8 Kr.
Amerikanske Jakker fra 13 Kr.
Overalls i alle Størrelser.

,fordiandets XandelskuJ.

Foderstofpriserne
er betydeligt nedsatte hos

Allinge Kolonial- og Produktforretning.

125
810
136
821
149
871.
207
852
gis
230
245 930
j10
90

Søn- og Helligdage.
Ita n n e -San dy ig

845 1235 7_
Fra Rø...ire
50
903 1253 808
Nyker
109 822
Klemensker 919
935 12.5 839
Rø
949 139 851
Tein
959 149 9F1
Allinge
Sandvig 1005 155 91(1
Smid vig- Kun n e
035 6— 935
Fra Sandvig
- Allinge
043 608 943
052 617
- Tein
107 g32
1007
- Re
• Klemensker 125 650 1025
- Nyker
1 36 751 ICLVi
- Rønne
155 7F) 105

lloroholffis Simre- & lolookasses SI
- AAfdeling i Allinge 6.-- =9-----,------Kontortid : 10-12 og 2-4.

Stor Prislledsfielse
paa en Del frasorterede Varer.

•
Damefrakker og Ulstre
fra forrige Aar — nedsat med

Hvedeklid,
Rugklid.
Coldings Foderblanding.
Soyaskraa,
Majs,
Majsskraa,
Knækmajs.
Havre.
Byg og Blandsæd.
Priser.

ftotonial: og
3rD.onftjurretiting.

20 pCt.

Nederdele ca. 300 Stk, prima Stof
fiks Facon — nedsat med

Damebluser

Prima Varer. —

n?

mem )3333

745 600
808 sn

SIM Ih' 1K— Ito ro e
Fra Sandvig
Alljnge
Tein
Rø
Klemensker
Nyker
Rønne

:s. ....:

Fans hos alle Handlende.

Kan ne - Man 41 v1 g
Fra Rønne
- Nyker
- Klemensker
• Rø
- Tein
Allinge
- Sandvig

:fi.

VEGETABIL M.:

Søgnedage.

NobtriM zinfalg.

..

n 1

umulioliiis ihrgarillehilliks

2Illitige %hiiv I n l
vg $robuttforrettlitig.

Telefon 137.

I■ veitifforrettliitg

?Min« A(4011'111

Prima Varer. billige Priser hos

Modtager i Allinge :
Hr. Skræddermester Johansen, Nørregade.

—

20 pCt.

sælges til halv Dagspris.

Pigekjoler og Frakker
nedsat med

Dame-

20 pCt.

og Pige-Trikotage
nedsat med ".

pC t

Herresokkerca. 300 Par —
nedsal fra Kr. 4,50 til Kr. 2,00 pr. Par.

En Mængde Rester yderst billigt.

lpir

Se Vinduerne

løg

J. J. Sommer
magasin du D7ords 2ldsalg,

Udebliver Bladet
beder vi Læserne henvende sig paa
Postkonlorel, og Fejlen vil hurtigt
blive rettel. 1 modsat Fald maa De
henvende Dein hl Bladets Kontor,
og vi skal da sørge for, al De faar
del tilsendt,

Bestil Deres Tryksager i

Allinge

Bogtrykkeri

