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,,Nord-Borahohns Ugeblad
ekkos t el Anial af mindst rbuo I la.l1.1,>.

oC forsende gennem Postrastnel t Alling.
Sandry, Olsker, Rat,-Åer, Eja .."1; Iklemensker

„Nord-Bornholms Ugeblad"
har din største Udbredelser Nordre Herred
bliver IftSI I ethvert Hjem og egner sig tierne bedst lit Arertering.

„Nord-Bornholms Ugeblad"
oplarer grine Bektmettgerelste af enhver Art
laasom keb, Salg, Foreningsmeddelelser,
Efter. eller Af lysninger, Auktioner etc.

„Nord-Bornholms Ugeblad"
pdgaar hver Fredag; kan bestilles paa alle
Postkontorer samt pan Bladets Kantor og
koster 1 Kr. halvaarlig.
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matten.
Der suser en Blæst i den
funklende Nat
med fejende Kast,
med tordnende Has!,
med Sang om Strid — og med
Sukke.
Og ude bag Mosens Vidjekrat
rører Vigen
Vugge.
Der toner et Spil fra de ribbede Pil
ved den taagede Eng,
hver Gren er en Stræng
og Vinden den glidende Bne,
Legen den gear under Srjæleernes
Sind
i Skyggernes Dans over Tue.
Jeg aabner mil Sind mod del
susende Væld,
er det Graad eller Leg,
jeg fatter det ej
— i Dybet Srjærnene funkle.
I et hvirvlende Mulm randt Dagen.
paa Hæld,
og alle Stier er dunkle,
I Natten der spændes en
tindrende Bro,
fra Kyst til Kyst
bliver Hvælvet lyst
— en Evighedsvrimmel af Gløder ;
ude i Dybels livsljærne Ro
Stjernerne Stjernen føder.
Der suser en Blæst over Klit
og Krat
med fejende Kast,
med tordnende Hast,
som Raab fra et jagende Gilde.
Men højt sig hvælver den
funklende Nat
ud mod tiet evige Stille.
Joachim Kattrup.

Xrager og Spurve.
,--0—
Kragen er klog, men sky for Mennesker. Derimod ligner Spurvene
Gadedrenge, ægte Storstadsproletanat, som tumler sig paa Gader:.
De kives og skændes om, hvad der
spildes paa Brostenene, renser kun
Færdselen i det øjeblik, da de selv
er truet, og i ledige Stunder besøger de „Samaritanerne", d. v. s. Foderkasserne ved Vinduerne, og slagis
nin Føden der, Det kommer ikke
an part Trang, men bare paa Frækhed. Det er den, som er mest paa.
trængende, der faer de fleste Krummer.
I en Jydsk By ligger en af Skolerne i Skovens Nærhed, Et Kuld

=ro
ulige Krager fra Skoven opdagede, gelculdel begyndte at jage i Selskab.
at Skolegaarden var el godt Madsted
En eller to for i Trav frem lalles
Vintertiden. En eller anden Skor- Hyldebuskene, medens en anden
pe kunde mosten altid findes der. flagrede og hoppede fra Gren til
Naar et Frikvarter sluttede, og Bør- Gren i Elmene over Spurven for at
nene havde forladt Grunden, mødte holde den nede pna Jorden, og over
Vingerne. Først gjorde de et Par for denne Taktik gav Spurvene offorsigtige Sving lien over Gnards- test tabt og flygtede bort fra Brød
pladsen for at sikre sig, n1 der var og hvasse Kragenæb.
K. P.
Fred. Dernæst satte de sig pan
Murkanten og betragtede Omgivelserne nøje, og naar de følte sig beroligede, svang en Krage sig ned
i °etuden, greb en Skorpe og fløj
bort med den i Næbbet for at nyde
den paa el sikrere Sted. De øvrige
skræmtes i Reglen ved den heldiges
hastige Opbrud 'og forsvandt sammen med den.
Da det imidlertie hører til god
Orden i en Skole, al Ganrclen er ren
for Papir og Madrester, niar Børnene forlader den, bliver det ikke
store Sager, som tilfalder Kragerne,
og tit piner Sulten dem mere end
Krummerne mætter .
Spurvene kender Menneskenes
Træskhed bedre. De ved, al man
skal benytte Lejligheden straks„
mens den er der, og derfor holder
Spurvene ogsaa til i Skolegaarden
under Frikvartererne. San snart et
gunstigt øjeblik indtræffer, styrter
en Spurv sig ned i Gaarden og snapper sit Bylte, hvorefter den hurtigst
muligt flyver over i Haven paa den
anden Side Muren for at faa Madro
til Maaltidet,
Derovre gik Kragerne med lange
Skridt og sag Spurvene komme med
det Bytte, ,.som de ikke selv turde
hente. Mennesker frygtede de, men
ikke Spurve. Del var derfor I Grunden seere naturligt, at de gav sig
til at gøre Jagt pas de Spurve, som
korn med Brød i Næbbet. En saadan Spurv søgte sædvanlig Dækning
paa Jorden i Læbæltet. Dette bestod
inderst af en tæt Række lave, stærkt
grenede Hyldebuske, uden for hvilke der voksede et Par Rækker Eline,
som atter havde Tjørtiehækkeu foran sig. Træerne naaede kun Mandshøjde, men de bredte Kronerne godt
ud og spærrede en Fugl sone en Krage Adgangen til pas strakte Vinger
at Flyve ind gennem Grenenes Masker. Vanskeligheden derved erkendte
Kragerne :meget godt. Derfor jog
Kragen, medens den jagede Spurv
tæl inde under Hyldebuskene for af
Sted i hurtige Hop med sit Brødstykke i Næbbet, frem i Løb og
hidsige Spring uden tor paa Havegangen, idet den samtidig søgte at
hugge eller Spurven- for at skræmme den til et kaste Brødet. Sommetider lykkedes del for Kragen,
men i Regelen gik det galt, fordi
Spurven svang sig op over Elmene,
naar Kragen fik Held til al smulte
ind under 'Hylden. Dog Nød gør
opfindsom. Hvad enten nu Kragerne lallede, at det er de mange Hunde, der bliver Karens Død, eller en
af de ledige Krager blot forstod, at
Spurvene sædvanlig undveg ved at
svinge sig op over Elmene, og at
der følgelig gaves en Chance ved
at passe paa der, nok er det, at Kra-

To Gubber.
Det hændte under Præstens
Søndagsvirker,
al tiair — just som en ringe Støj
der lød
fra en af Mendlolkstolene I Kirken tilfældig over Dagens Tekst udbrød:
„Hvad var det ?"—
Slemmen blev uu lidt forstærket
„blend var del ?'
Præsten havde intet mærket.
„Hvad var det ?" gentog han
ined Tordenvælde
og slængte Haanden frem
med udstrakt Arm.
Saa tav lian — længe mest paa Grund af Ælde,
og sag pas Menigheden uden Harm,
En Gubbe havde derved
Hænder foldet :
„Ae, de va kun min Hat,
der tal' paa Gol'et.'
Da manne Præsten haardt
med Smilet kæmpe,
ha Næsen ned i Bogen, vende Blad.
De andre stred for deres Smil
al dæmpe.
Alene gamle Jens andægtig sad.
Og alles Blikke om ham
myldred snur men.
Ua slønned Præsten i sin Vaande:
Amen I
Hans P. Lunde.

Jacob Bøhme
og hans Teosofi.
Af
A. Krogsøe i „Nissuniske Aatbøger"
—x—
Tiden efter Luther var i mange
Mander en tør og død Tid. Det
var Førerne for den rene Lære, der
var ved Magten, og de brugte den
til skaanselsløs Forfølgning af anderledes tænkende. Men Livet
havde onde Tider. Iveren for Læren kvalte det, og derfor kom de,
der havde noget Liv, af hvad Art,
del nu maatle være, let til at staa
I Modsætningsforhold til Kirken, med
hvilken de da ofte korn I voldsom
Strid, hvori der, svarende til trine
Tiders Smag, ofte anvendtes særdeles grove Vnaben. En af dere, pan
hvem det her anførte passer, en den
lyske Skomager og Teosof Jacob
13 ø h ure. Men inden vi tager fat
paa ham vi! vi Irøre lidt om Teosofi
i Almindelighed.
Sprogligt betyder Ordet Visdom
om Gud og adskiller sig altsaa, hvad
Navnet rtgear, ikke synderligt fra
Teologi, d. v. s. Ordet, Læren om
Gud. Men selve Sagen er en anden, thi Teosofiens Hovedmiddel er
ikke Tænkningen, men Beslcuelsen ;
den vil ikke nøjes med at tro ; den
vil skue, vil trænge ind i G n d s in-

xeciM.

derste Hemmeligheder, i Treenighe- (frnm Svie). Den men virre neddens Dyb, og samtidig vil deri træn- skreven intimod Ann 1300, fra hvilge til Bunds i Na turen og afsløre ken Tid san end dens Lære stammer.
dens Hemmelieheher, ikke ved et Efterhaanden udartede Kabbale til
indgaaende Studium af Naturen, men Trolddom, Lære om magiske Ord
ved Spekulation; endelig vil den be- og lignende.
En Art Teosofi er °gane 0 no ål i•
handle Historien og paapege de
Principper, hvorefter Gud styrer Ver- c is ni en ; dog maske snarere Teoden lige fra Verdens Skabelse hid- sollens Vrængbillede, Idet den ved
til alle Tings Fuldenselse. Man ser Sammenblanding af hedenske og
kristne Bestanddele vilde trænge hid
altsaa, at den i Metode og for en
Del i Stof er forskellig Ira Teologien, I Gud, ligesom den maske opart
Knbbale. Endvidere mita vi næve«
Vil man have en kort Definition af
de to Begreber, Iran man sige, at de flesre af de i Kirkehistorien nævnTeologi er Læren om Gud og te Mystikere som Bøhmes' — ganTeosofi er Spekulation over ske vist kun 'indirekte — ForgænGud. Teosofi bliver derved beelreg- gere. Dermed kammer vi frem til
tet nemt Mysli k, og delle Ord an- Reformationsliden, og her bliver det
I særlig Grad vigtigt at være opvendes ofte entydig med Teosofi.
Dog bør der vist gøres en Forskel ; mærksom pas, i hvor høj Grad „Tidens Fylde" var kommet, lit en sanMystik er et praktisk Forhold
til Gud, er Hjertets Hengivelse i dal] Filosofi kunde fremkomme
Man havde begyndt at studere
Guddommens Dyb, hvorfor Mystikeren i Reglen vender sig bort fra Naturen ivrigt, hvorved de tomme
Naturen. Teosofien er derimod et skolastiske Spekulatinner havde kisel
teoretisk Forhold lit Gud, en el Dødsstød, og et frisk Pust havde
A and ens Hengivelse i Guddom- sandet hen over alle Aandslivets
mens Dyb, og den vender sig net- Egne. Men der blev ikke alene dreop mod Naturen og ser denne gen- vet Naturvidenskab; ogsaa en mynemtrængt af Gud. Dog henvender stisk Naturfilosofi havde ivrige Dyrkere. Det var i hine Tider, man
Teosofien sig kun til Guds Børn,
hvad Bøhme flere Gange gentager. vilde finde de vises Sten og læse
Kun de rene af Hjertet skal se Gud. Menneskenes Skæbne i Stfernene;
Naar Spergsmaalet om Teosofiens det var i hine Tider, man vilde trænMulighed rejses, hvorvidt det over- ge ind i Naturens hemmelige Dyb,
hovedet er muligt for Mennesker, faa Føling med Aanden i Naturen
der er begrænsede af Tid og Rum, og beherske dens hemmelige Kræfad Spekulationens dunkle Veje at ter, derfor var del Alchymiens, Guldtrænge ind i Guddommens Dyb og mageriets Glansperiode. Men især
opløse det med sin ringe Tanke, da er Bøhme blevet paavirket af den
henviser Teosofien kun til, at Men- berømte eller berygtede Læge Theonesket er skabt i Guds Billede og phrastus Bombasttes Paracelsus von
derfor man kunne erkende Gud, hvor Hohenheirn (man bør absolut nævoverfor man ganske vist roligt kun- ne hele hans beskedne Navn !), der
de spørge, om da Mennesket ken- har lavet en hel Naturfilosofi. Han
der sig selv og formaar at (trænge ser Verden sort et levende Ilefe,
Ind i sine egne Dybder. Endvidere alt har Liv og Aende, og — hvad
vil Teosofien nok bruge den hellige alle Naturfrlosofer og Alchymisier
Skrift; dog vil den ikke nøjes med vist er enige om — alt 'bestaar af
den ydre Forslaaelse deraf, men træn- 3 Grundsubstanser: Kvægs elv,
ge ind i dens Dybder, hvorfor dens Salt og Svovl, der dog er noget
Fortolkning ofte synes meget vil- andet end det Kvægsølv, Salt og
Svovl, man kan købe i Forretninkaartig.
Naar vi derefter spørger om Teo- gerne, thi Kvægsølv gør Legemener
sofiens Historie, man vi tilbage tit ne flydende, Svovl gør dem brændJødedommen, Idet Jøderne i Mid- bare og Salt stive. Overhoved tildelalderen havde en hemmelig teo- lægges der ofte disse Ord en masofisk Overlevering, den saakatdle gisk Betydning: Aanden i Stofferne,
hvorfor vi træffer de samme GrundKa b b al e. Hvor langt tilbage den
kabbalistiske Spekulation strækker substanser i Gud., Men inden vi
sig er ikke godt at vide, thi at Bø- udvikler Bøhmes Lære vil vi give
gerne, vi har, først er fra Middelal- en kort Skildring al Manden.
Jakob Bøhme er lød( 1575 f
derne, siger Intet, da Læren i Anrhundreder kan være forplantet mundt- Landsbyen Altseidenberg, et Par Mil
ligt ; nier Jøderne vil føre Kabbale fra Staden Gurlitz, ikke langt fra
deri bøhmiske Grænse. Hans Forhelt tilbage til Patriarkerne, der skal
hase haft et ;dybere Kendskab til ældre var Bunder, men Jakob var
Gud og Verden, end det, der er ned- skrøbelig i Helbred og blev derfor
lagt i Skriften, er det dog vel over- sal til Skomegerprofessionen. Efter
drevent. Merl sandsynligt er det en al hans Biografer (Frankenberger)
vel, at saalænge Genesis (1. Mose- — hans Værk' er pari Latin fra 1637,
bog) har foreligget, har der været oversat peg Tysk ; han har kendt
'"vi fortælle et
dem, der vilde finde en hemmelig Bøhme selv — skal !
skjult Mening deri. Kabbales Ho- Par Smaallistorier fra hans Ungdom.
vedværk, dens Bibel, hedder „Z o - Den ene foregik allerede i Barnh a r" (Lyset) og tillægges en Rabbi (tomrum, medens han vogtede Kvæg;
Simeon, der levede lidt etter Jeru- da fandt han oppe paa Toppen al
salems ødelæggelse, uren naar den et Bjerg i hans Hjemegn en Hule,
L Eks. nævner Kometen fra 1298, hvori der var en Mængde Guld og
indser man, at det er en trane pia Selv, men da han hentede Kamme-

: . true, vår det ham senere umuligt
ar finde Stedet, hvoraf han settere
sluttede, ar det var ham givet med
sti Blik at trænge ind i Naturens
dybeste Hemmeligheder, hvorimod
det ikke vin de andre givet.
Den anden lille Begivenhed foregik, da Jakob var blevet Skomager.
Ea Rig ekspederede han en ret tarveligt udseende Kunde. Jakob kendte ikke Priserne og forlangte derfor en meget høj Pris, som deri
fremmede betalte uden Indvendinger. Da han var gaaet raabte han :
Jakob', og denne løb ud, forbavset over, at den fremmede kendte
hans Navn. Manden tog hans Haand,
saa paa ham med et Blik, der gik
gennem Marv og Ben og sagde :
-Jakob, du er kun lille, men du
skal blive stør og er helt andet Menneske. Derfor mart du være from,
frygte Gud og læse i Skriften; frygt
ikke, thi du skal vist fan megen Nød,
men du er kær for Gud, og han er
dig naadig." Dermed trykkede den
fremmede lians Haand og gik, hvad
enten del nu har været virkeligt, eller det lide var et Syn.
Imidlertid var den fromme Jakob
et Særsyn blandt de ugudelige Svende, og Mesteren blev til sidst saa
arrig paa ham, at ban jog ham ud
fif Huset, da han meget skulde betakke sig for at have „Husprofeler•
i sin Tjenesfe. Kort Tid efter havde han en ejendommelig Oplevelseen Slags Opvækkelse eller Henrykkelse, der varede i 7 Gage. Han
havde nemlig pnakaldt Gud ud fra
Luc. 11, 13, hvor Gud lover at give
dein den Helligaand, der lieder derom. Han siger: „Hvilken Jubel,
der var i min Sjæl, er ulatrelig; den
kan kun lignes med de dødes Opstandelse."
1594 blev han Skomagermester i
Gørlirz og giftede sig 5 Aar senere
med en Pige ha Byen, med hvem
lian levede et mangeaarigt, lykkeligt
Ægteskab. Men Skornagerproleasionen tilifilte ham ikke, Ihi hans
Aand var rettet mod noget højere,
uden at han dog havde Midler til
ar udvikle sine filosofiske Evner og
Driller. Men han hk ogsaa Belæring ad anden Vej end ved Bøger,
nemlig gennem stadige Ekstaser,
hvori lian lærte mere i et Kvarter,
end om lian havde studeret ved
Alverdens Universiteter i Aarevis.
_Jeg saa", siger han, ,og erkendte
alle Væseners Væsen, Grunden og
Aigt miden, ligeledes Treenighedens
Fødses, denne Verdens Oprindelse
og Urtilstand og alle Skabningers
Tilblivelse ved den guddommelige
Visdom. Jeg sart og erkendte alle
3 Verdenen I mig selv, nemlig den
paradisiske Verden, den mørke Verden og den ydre synlige Verden,
hvilken sidste er som en Skabning
eller en Fødsel at de tvende aandege Verdener.
1600 saa lian et skinnende Tinfad og faldt derved i Henrykkelse;
det var, som han saa lige ind i Hjertet at alle Ting og hid i Tilværelsens Hemmeligheder, og da lian
gik en Tur ud ad Porten for at blive disse Tanker kvit, oplevede han
der det samme overfor selve Tingene, saa lian blev tyldt af en jublende Glæde og maatie love og prise
Glid. San gik der 10 Aar, men i
1610 ha.dc han en lignende Oplevelse; deri Hellig - Aand besøgte ham
og Kj.nde ham i Stand til at se og
samle I et lide, hi ad han før sari
spredte Træk. Men mellem slige
Oplevelser Kolli Tider al den yderste Nedtrykthed, hvad der jo maatte
være en Selvtølge; da besluliede
han at nedskrive ril Trøst for sig
serv, hvad han havde set, ikke for
at det skulde udgives, thi dertil var
han anfør ulærd, men tur at have en
Menional til eget Brug. I Begyrideladi var det 'kime sart let for ham,
filt hkn følte sig alt for ulærd til at
skrive Bøger og Følte alt i et Kaos

i sit Indre, men sari opgav hån all
og kastede sig t Guds Haand, „og',
siger han paa sin malende Maade,
„saa kom del over mig som en
Plaskregn ; hvor den træffer, der
træller den." Det var 1612, at hans
første Værk saa Lyset og blev kaldt
_Aurora eller Morgenrøde i Opgang."
Del er en broget Blanding al Bihi
der og Lignelser, hvoraf 'neget er
ulorstaaeligt ; alene Tillen giver et
Indblik i, hvor broget Indholdet er,
Ilsi den lyder:
,Aurora eller Morgenreden I Opgang, del er Roden eller Moderen
til Filosofien, Asrrologien og Teotologien ud al deri rette Grund eller
Beskrivelse al Naturen, hvorledes
alt har været og er blevel til I Begyndelsen, hvorledes 'Naturen og
Elementerne er blevet Skabninger ;
ogsaa om de to Kvaliteter ondt og
godt, hvorfra alle Ting har deres
Oprindelse, og hvorledes alt nu forholder sig og virker, og hvorledes
det vil blive ved Enden al denne
Tid, ogsaa hvorledes Guds og Helvedes Rige er beskaffen, og hvorledes Menneskene virker legemlig)
hvert ; alt al den rette Gi und og
Aandens Erkendelse med Flid fremstillet af Jacob Bøhme i Genlirz i
Aar efter Jesus Christus 1612, i hans
Alders 37. Aar, Tirsdag I Pinsen."

Ikke uden Guds Lys komme ind i
Grunden, del er den slet ikke mu.
ligt ; dens Begavelse maa være saa
høj og lin, [den vil, den laer dog
kun en Spellglans deraf.

les herved. at Kontingentet i Aaret 1 921-22 bliver som
(Alle Forsikringer omskrives)

Forts.

'Pore gamle Viser
Manden og Konen satte sig ned,
Talte i Fryd og Gaminen
„Altid saa troede jeg, du var rig,
Den Tid vi korn rilsanunerg„Var jeg ikke rig, saa var jeg,
30111 jeg

ka n,

Li'saa god en Kone, som du er en
Mand!'
Hu hej! for mig og dig, Siger jeg,
Den Dag lorglemnies aldrig.
Manden lian log sin Nathue al,
Slog Konen den om Øre:
„Sart gør hver ærlig Dannemand,
naar Konen ej vil høre,
Hvor jeg dig byder, der skal du løbe,
Derfor jeg monne Husbonde hedde.”
Hu hej! tor mig og dig, siger jeg,
Den Dag lorglemines
Konen hun Ing sit Rokkeho'de af
Slog Manden det i Panden
.Saa gør hver Dannekvinde nok,
Naar Manden er fra Forstanden.
Hvor jeg dig byder, der slud du løbe,
Dello]; jeg monne Madmoder hedde!'
Hu hej! for mig og dig, siger jeg,
Detg Dag forglernmes aldrig.

Senere kom Bøhme, som han
selv siger, til al skrive en bedre
Stil. Imidlertid blev dette Værk aldrig færdigt. Bøhme selv mener, Mnirden lom gik ad Skoven til
at der mangler en Trediedel. Grun- Al skære de Kæppe hvide,
Konen Innu svor paa Ære og Tro,
den dertil var følgende. En AdelsHnii skal dein selv opslide, mand i Gørlitz, der var leosolislc Da han kom hjem, sne gik del i Gang,
interesseret, tik Værkel al læse, in- Saa Slu mperoe finm om Øret sprang,
Hu hej' for ulig og dig, siger jeg,
den det endnu var færdigt og lod
tage Afskrifter deral, da det i høj Den Dag forglenones
Grad interesserede ham. En af dis- Det gik sari til I Dagene tre,
se Afskrifter korn uheldigvis Sogne- Men Konen blev værn' og værre,
præsten Gregorius Richter for Øje; Manden han faldt pari sin bare Knæ,
han var en Teolog af deri alminde- Og kaldte sin Kone Herre:
_Hvor du mig byder, der skal jeg løbe,
lige otdodoxe Slags, men ude af
derfor du monne Madmoder hedde !•
Stand til at forstaa synderligt al
Hu hej I for mig og dig, siger jeg,
Bøhmes' Tanker, og den Tids Teo- Den Dag forglemmer
loger var ved deres Studium værtnet fil; voldsoindie -Angreb pari Ka- ' Manden han -rid-i-Gailedøren tren,
tolikker, Relormerre og andre Vrang- Der mødte han sin Nabokvinde
„Nu har jeg slaas med Kællingen min,
lærere, ligesom hele Tidens Raalied
Saa begge mine Øjne rinde ;
lagde en Voldsomhed over alle Sam- Er det dog ikke Salen til Spil,
menstød. En Dag prædikede Rich- Manden skal gøre, hvad Konen vil I"
ter over de falske Profeter, og i den- Hu hej for dig og mig, siger jeg,
ne Prædiken nævnte han den use- Den Dag forglernme.s aldrig.
lige Skomager ved Navn og angreb
ham paa det voldsomste. Imidlertid
opsøgte Bøhme, der selv vart Kirke, Præsten uden for Døren og
spurgte ydmygt, hvad ondt han havde gjort, da han gerne vilde rund- Vil Gud, afholdes Møde paa
lage Oplysning, men Sognepræsteu Breesforeningens Sal ~dag deri
dundrede, truede med Arrest, og 7, og Lørdag den 12. Februar Kl.
71 /2, hvortil alle venligst Indbydes.
Søndag efter Søndag tordnede han
Nielsen, Skjern taler
mod Bøhme. Saa rimene Raadet
tage Altære; det stævnede Bøhme
og udviste ham ; ;han svarede ydmygt ; „Ja kære Herrer, det ske,
Dameafdeling
!laer del Ikke kan være anderledes,
for Allinge-Sandvig og Olsker allioljeg er tilfreds.' Imidlertid fik han
der Generalforsamling
dog Lov at blive mod al udlevere Fredag deri I 1. ds., Eftm. Kl. 7%
„Morgenrøden" og love at passe sin paa Retssalen i Allinge Randings.
Læst. Nu indlraadte en bedrøvelig
Bestyrelsen.
„Sabbat" paa 7 Aar, siger Bøhme,
hvori han intet skrev; det kan dog
ikke have været niere end 5 eller 6.
Ca. el halvt Aar, er til Salg pas
I stor indre Pine adlød han ØvrigKildesgaard,
heden, thi det syntes ham stadig,
at han forsømte sit indre Lys; dog Tlf. Rø 29
havde han nu vakt Opinerksorrilied,
En flink og paalidelig
og mange tornertinie og lærde Mænd
opsøgte ham for at °nives ham ;
al dein lærte han meget, især kar til indvendig Gerning kan til Iste
han lært en Mængde Udtryk: latinske, Maj Isa Plads pita
Lindesgaard.
naturvidenskabelige og alchymistiske, som han anvender i sine Skrifter, ligesom han ilresle liere høje
Mestre (det vil vel især sige Parecdsus), som han ganske vist ser ned
paa. Bibelen studerede han ivrigt,
men han vilde ikke nøjes med at
Søndag d. 6. Feter. Kl. 71 /1
opfatte Bogstaven, men tilegne sig
Minden. Han siger: „Hvo, som vil
udgranske og forsure disse trøje SkrifEt enestaaende Folkeskuespil i 6
ter, han maa ikke læse den udenfra
Akter fra den store franske Revolumed skarp Spekuleret] og Eftertanke,
tions Dage.
thi han bliver da kun staaende I
Med Amerikas dygtigste Skueden udvortes billedlige Grund og spiller Farnum 1 Hovedrollen.
vil ikke Ina niere deraf end en malet Farve, thi den egne Fornuft kan

RO.

Røde Kors

En Hund,

Pige

•
Allinge Biogral.
Den røde Pimpernel.

Olsker.
Efterretning ved Tegning al Forsikring i Børnholms Brandforsikringsselskab enear,!,
Til

0
I. Afd.
F-

0 til 5000 Kr .

a Fra
b
c
-

12000
12001 — 20000 —
5001 —

II. Afd.
Fra

b
c
d
e

10 N. 12 t 1

:20001 til 35000 gr.,
35001 - 50000 -50001 - 70000 70001 - 90000 Over 90000 -

2ti tN

14 — 18 — 411
15 — 22 -- :41
16 — 26 --

III. Afd. (Byerne)
n

Fra

0 til 10000 Kr.
10001 - 20000 20001 - 40000
Oser 40000 -

6 Ø. 8 Ø.
7 - 10

4 Ø.
5 -

12

8 -

8- 10 - -

II

pr. Portion n

ri,
11; '211 :1

100 Kr.

Tyerideforsik ringer 10 Øre pr. Port. (By og Land).
For Tem og Omegn faas Aarsangivelaer i Tein Brugslorening.

K. A. Mogensen,
Sognekonimissær,

Olsker.
Kommuneskatten
for 2det Halvaar 1920-21 modtages al A. Je ns e n, Beekkegaard,
hver Fredag Eftermiddag - og ved
Mejerierne _Flumledol•s og -Kajbjerggaard's første Udbetalinger.
Siogneressadet.

To Piger

Stort Godtkobsoilsall.
Fra den 5. Februar og indtil videre sælges alt i Broderi
til betydeligt nedsatte Priser ,
Lyseduge fra 2,90,
Puder 1,00,
Skamler 2,00, Løbere fra 2,20.
Alt i SIolfer IS pCi. Rabat
Ilalle og Modevarer halv Pr fs

3fulda 8Iler.

til Køkkenet - antages paa Holel
_Finnedalen" til Isle Maj.

H. Colberg.

Hjertelig Tak
for udvist Deltagelse ved min kære
Hustrus Begravelse.

Andreas Romer,
Sandvig.

Blaa Kors, Rø.
holder Aarsfest Tirsdag den 8. Febr.
Kl. 3 Eftm. i Forsamlingshuset.
P. HOLM fra Nexø taler.
Alle, ogsaa Ikke-Medlemmer, er
velkomne.

Pæn ung Pige,
ikke under I6 Aar, antages ;ion'
Elev i

Allinge Smerfnrsyning.

Prima bkkolovoskill
Koks
ventes med Seiler „Svanen"
Bestillinger modtages gerne,
men der sælges kun mod Kontant i

En brun Hoppeplag
1 Afir i Maj, er til Salg paa Dalegaard I Olsker.

L. Andereen.

Til Salg.
En 9-nars Vallak, 10,4. Bilsikker,
eller en 2-sars Hoppe 10,2 - er til
Salg paa Vestre Borregd.,
Rutsker, Tlt. 49.

En flink Pige,
14-15 Aar, kan til Iste Maj saa
Plads paa Pæregaard i Olsker.
Tlf. Allinge 59.

Nye tørrede Æbler
hele. borede og i Skiver, er hjemkomne og anbefales til bill. Pris.

J. B. Larsen.

sibrikoser,
Alommer,
Rosiner,
~er

i Skiver, borede.

All i prima Varer og til billige
Priser fra
Store nye spanske

91ifinge autonini ,
tBrubuftforretiling.

Kolonial- & Produldlorroloifig
Ordet er frit !
Vi ger vore mange Læsere i By og

Land opmærksom paa, at enhver kan
optaget Artikler og Indlæg om Emner
batreasalmen
Interesse i „Nord-Bornholms

Ugeblad".

Betingelsen er kun, at det skrevne er
holdt i en sømmelig Form og indertur
rimelige Grænser, samt al I ndseiidere- ril
Underrelning for Redaktionen - °pølser
Navn og Adresse. Ligeledes modtager

Redaktionen gerne Meddelelser om audanne Ting og Forhold, som egner sig
til Behandling i Bladets Spalter.

Dette gedder bande Byen og rendet,

og det er en Selvfølge, at Redaktionen
altid vil iagttage den strmnieste Disitrehors med Hensyn til sine Keder.
øger De en Pige, en Karl
eller en Dreng, eller mangler De en Svend eller Lær•
Ting en Fodermester eller Miden Medhjælp, bar De snarest avertere i Nord-Bornholms Ugeblad
der hver Fredag bringes direkte ind
c.1700 Hjem og læses af saa godt
som hvert eneste Tyende. En Annonce her i Bladet vil derfor saa
godt som altid bringe et tilfredsstillende Resultat.

De averterende
anmodes om at indlevere deres A
noncer luden Torsdag. Simre Ave
tissementer kumte dog som Reg
medtages indtil Torsdag Middag..

Det er lykkedes os at fremskaffe et Stykke fint 1,to em

. Creaislaerred til Lagener,
uret

vi kan tilbyde vore Kunder til den billige Pris af 4.50

pf. III,

Nordlandets Handelshus.

Godtkøbs-Udsalget

II

BilligeFrugttræ
For al skalle Plads Id andre Kulturer, bortsælges i denne Maaned
2 a 300 gode Æble- og Pæretræer
til betydeligt nedsatte Priser,
I lallelysl,
M. Kr. Koloed.

Sficereriet

er begyndt.

Masser af Fodtbj er fremlagt til
billigt Bortsalg.

C. Larsens Skotøjsforretning.
Foderstofpriserne
er betydeligt nedsatte hos

Allinge Kolonial- og Produktforretning.

IB

5Clemen.sker.
Telelim n. 13

Herrer og Damer
sparer Penge ved at faa syet hos
mig. -- Stort Udvalg i Habit- og
Frakkestoffer.
NB. Hør mine Priser i Plyscli,
Astrakan og Ulstre.

gofiansens
Skrædderforretning.

paa en Del frasorterede Varer.

fra forrige Aar — nedsat med

Nederdele

ca, 300 Stir, — prima Slof
fiks Facon — nedsat med

i Daaser indtil ca. 10 Skiver

Beget Laksepostej i Daner
anbefales som delikat Paalæg.

J. B. Larsen.

Rabat pr. Kontant.
Vinduerne

—al

J. Y. Sommer
magasin du

Nords

Gode værdifulde Pakker modtages med Talt.
Allioldsbeværtning forefindes pan
Forsamlingshuset,

Bestyrelsen.

Frisklavet Medisterpelse
Allinge
Telf. 12.

~1111=11111~
Prima letkogende

Ærter
Ny hjemkomne Vare til billigere Pris
Nye Flækkeærter
Nye Brune Bønner
Prima dyrlægekontrollerel isl. Lammekød
ankelales lil billige Priser.

J'a'z
Telefon Allinge 12.

•

•

Billigste Annoncepris. - Læses overalt paa Nordlandet

Ibrugt Nnllct, f, nye Stole, 1 ny'
Spisebord med 2 Plader, I ny Høvlbænk, en Glattromle af Egetræ og
en ny Trillebør.
Flagslienger og Brandstiger leveres i alle Længder.

Snedker Kjeller,
_Sødeskov- pr. Tein Si.

Has1 e.

Til Iljemmerarvning
føres Farver i alle Kulører r Breve
og Tabletter.

J. B. Larsen.

Overretssagfører
Bojesen gfofoed, Rønne

St, Mort•n•gade 17.
Inkassation, Ilokumentskrivning m m,
Træffes I

Svære, stærke

Vanter
sælges lor 1,50 pr Par.

Nordlandets liandelshos
Heluldne, danske

Strømper
sælges for .1,85

Nordlandets Handelsims

Cigarer
til billigste !Iriser

f. k. ,£ct-r..e14,.

Hasle

Onsdag Fortin!.

Xranse.
Buketter, flyasiater, Tulipaner,
liljekoin riller og Potteplanter
leveres lit billige Priser og forsendes
overalt.

gfallelyst, .211inge.

haves hos

Telefon Sandvig

6

og 47.

Med 25pCt. Rabat
udsælges i denne Tid hele mit Varelager, hvoraf fremhæves:
Servanteborde, Skrin, Amagerhylder,
Skriveløjer, Systativer, Blomsterstativer, af disse sidste er en Del med
ubetydelige Fejl til halv Pris.
Desuden sælges 2 Herre- og en
Damecykle uden Gummi.

Billeder indrammes

Carl Andersen.
Tein .

Ostepriserne ere nedstille
ieg anbefaler
Itairek Ementhater
do Rochefort
Gauda fuldfed
do
do Ganda halvfed
do Illochatejuer
do Bidornater
do 111r.eoet ro- Flade
Kommenost
110
do Klouteromte
altid til Dagens billigste Priser.

J. B. Larsen.
Telefon 12.

australsk Honning
Kunsthonning
Prima lys anik. Sirup,
anbefales tre

Altloge

Kolonial

Prolloidlorreln

Et Parti tir.:

Sort og grant lidraadvi ‘gelgv%
Kr. 5.1,, pr.
Punsl .

Nordlandets Hamielsim
En ung Pige
km, til Iscc Mnj fan Plads

Sæbehuset. Allinge

her!
Fastelavnsboller,
fyldte rig idyl 11
a tie it klanle,
fans fra Søndag Morgen KI .1

Gerti Friliergs !Ingen, Allinge
.Mejeriel NeDjerggurd.
General.
forsamling Torsdag den lOde

afholder sin ortliffiv; e,

Februar Kl. 4 Pihl,. pal Hrdrl ,Al!
tinge.,
Dagsonkri
1. Beretning og Regnskab aflægge*,
2. Valg af 3 Bestyrelsesmedlemmer'
(P. Pedersen, A. Jensen og A.
Rasmussen afgaar.
3. Valg af I Revisor (M. Nielse
afgaar),
1. Eventuelt.
Regliskabel ligger til Eftersyn part.
Mejeriets Kontor de sidste 3 Dage.
før Generalforsamlingen.
P. B. V.

L. Andersen.

Olsker Ægkreds
under D. A. Æ.
begynder Ægsamlingen den 1.Marts
d. A. Ny Medlemmer optages til
enhver Tid, men for at komme med
ved Iste Indsamling, maa Indmeldelse ske inden 15. Februar, enten.
tit Formenden, L. Andersen, Da,
legoard, eller til den antagne kørende Ægsander Konrad Ni elsen
østervang. Bemærk, at Dansk
Andels ÆgeKsport i 1920
har givet 1,629,431 Kr i Overskud,'
hvilket er 40 Øre pr. kg Æg.
Alle Venner af Andeissagen her
være med i Ægkredsene.

L. Andersen.

Ming gotouint, ug
43rahrtforretiiiiig.

M. Kr. Kofod,

Friske Æble

Uldgarn

Til Salg'

Stort 2tdualg i prima

I — 'meste Kvalitet —
hjemkommer hver Mandag og Torsdag og anbefales 111 altid billigste
Dagspris.

21dsalg,

/r4t • Ak.
hork i Notordolms Ugeblad!

Emil Riis.

Bestyrelsen.

§Honcert, Fastelavns
Soler. Kagesalg, PaKKefest.

Paa alle Metervarer, der ikke er nedsat til
en bestemt Pris. gives under Udsalget 15 pCt.
Se

afholder offentligt Foredrag in.
Bortsalg paa
Fastelavnsmandag den 7. Februar
Kl. 4.

20 pCt.

Masser af Rester, Partivarer, Trikotage
og Uldgarn udsælges til ca. halv Pris.

per

Afholdsforeningen

20 pCt.

nedsat fra Kr. 4,50 til Kr. 2,00 pr. Par.

Unge Heste og Ledekvier

Charles Svendsen

RØ.

Olsker Husmandsforening afholder
Fest Fastelavnsmandag d. 7. Februar
Hl, 6 Aften.

Damebluser sælges til halv Dagspris.
Pigekjoler og Frakker
med
nedsat
20 pCt.
Dame- og Pige-Trikotage
nedsat med
20 pCt.
Herresokker ca. 300 Par -

Allinge.

Samme Sted er gode Spisekartofler ril Salg.

gives 10 pCt. paa alle Varer. Særlig fremhæves Tapeter. Fotografirammer. indrammede Billeder og Legetoi.
Lidt beskadigede Varer sælges billig.

Fastelavnsfest.

•

Damefrakker og Ulstre

P. L. Holm.

Fra Isle Fhlirur lit ble Marts

flaget bornholmsk Laks

begynder Lørdag den 22de Januar.

hel

stiar til Salg dier Hytte paa Lindbolmsgaard i Rø. Tlf. Re 24.

Telefon Allinge 137:

Slot Prisllodsfiolse

VelY131(Sell

og maskinsnedkeriet

fi

GodtkøbsUdsalget

ER

som kælver 1,1e Kalv i Mart, er
til Salg hos

Allinge

Olsker

Socialdemokratiske Forening
afholder Medlemsmøde i Forstm
lingshuset Søndag den ti. Februar,
Kl. 4 Eftm.
Forhandling om

Sogneraadsvalget.
Nye Medlemmer oplages.
P. H. V.

L. Andersen,

Mejeriet Kajlijerogaaril.
— Tilbud paa Alialdsnuelken for
Tidsrummel 1. Marts 1021 Id 28de
Februar 1922 hedes indgivet til Mejeriet inden den 10. Februar d. A.

Forbudt.
Al Brændeplukning samt Hugning
af Ene og Borthentning af Askeklods
eller anden Plyndring i min Skov
er fra Iste Februar 1921 lorbrlt.

Andreas Hansen,
Borregaard.
En tro og flink

Pige,
kan faa Plads pas Vestergaar
i

•

Erindringsliste.
s
Bparekassao
orgmesterkontoret
i22..4
l 0
2-1 EItm

Branddirektøren do.
Stempelfilial i Sparekassen. 10-12, 2-4
Dampskibsespeditionen, aaben 'ed Skibenes Ankomst og Afgang Tirsdag
og Fredag Elterm., Mandag og
Torsdag Form.
Distriktslægen 8-9 og 2-3.
Folkebogsamlingen paa Raadhuset:
Udlaan Fredag 7-8, (i Vinlerhalvaaret

tillige Tirsdag 3-3,30).

Formd.. Bagerm. P. timm
Kasserer ti. P. Kofod . Kontortid hver
Fredag fra 5-7.

Direlpekassen:

værktal

Ibe•Cem—f-',zenr<

og Redskaber anbefales.

Glas, Porcelæn og hele Nkenudstyr
til billigste Priser.

%Ringe Roklub,' J; 443yOuttforretsting

Jernbanest. er aaben for Gods 8-12, 2.6
KamnerkonfOrel 10-11 og 2-4.
1.aane- & Diskontobanken 2-4 Eftm.
Postkontoret: Sognedage 9-12 og 2-6
Søndag 9-1J.
Sognepræsten Tirsdag og Fredag 6-7.

Skandinavien-Anterikalinien:

Agent Otto Gornilska ,
Statsanstalten for Livsforsikring ved Chr,
Olsen, Messen. Kontortid 1-4 Em
Telegraictationen 8 Morgen til 9 Aften.
Søndag 9-10.
roidis.fitirrt 8- 12 Form , 2 -5 Ettern).

Syggryn,
.9rauregryn,
Xartoffelmel,
En svær kipret Vare sælges for 2 Kr, pr. ni. .Fint engelsk
mannagryn,
kipret Lærred 2,2.5 pr. ni.
majs flager,
Nordlandets Handelshus.
Sis,Sismel,
Sagomel
Vi bar mange torre, gode
Ærter, hele og flækkede

Yi har det bedste og billigste Skjortelærred

Brædder og Planker
- alle Længder, alle Bredder, alle Tykkelser -

Prima Varer. billige Priser hos

noionlat=
og $robuttforretulag.

Firskaarne, særlig stærke Udskudsbrædder
a 5. Cl og 7 Alens Længder

Rønne-Allinge Jernbanes

sælges særlig billigt i

Køreplan.

Nordlandets Handelshus.

Fineste dansk Fabrikat
i ›t Kg Pakker.

Plessens Elle-ildsalgs Prisliste.
Dansk Bomuldstoj til Forklæder
Flonel til Kjoler
Flonel, ensfarvet
Dowlas i 10 m Stk.
Medium til Damelinned, 85 cm bred. fra
Lagenlærred, Bomuld
Hospitalslærred, linned, svært
Bomuldsmusselin til Kjoler
Ekstra prima Bolster til Underdyner

Kr. 175 pi nt
- 180
- 150 - 110
155
- 300 - 5,35
85 - 420 --

Alle her nævnte Priser pr. ni mod Konlaul.

Ofir. «Isen,

Messens ene-2Idsalg.
- „Telefon 100.

Søgnedage.
Ronine—tintedvig
*4

t ■

12

I M
VEGETABIL k4.41:
Bo

mh

os

ilo

•

eirics

:
ft

MARGARINE
:>`
•WI#
•
.4

er anerkendt som den bedste.
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Faas hos alle Handlende.
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Mandag den 17. Januar 1921
aahnes Udsalget!
cri

to '

EE

tits
o
c

e.=
m

745 600
808 6r3
828 643
848 703
906 7n.

Fra Rønne
- Nyker
Klemensker

Rø
Tein
Allinge

919 734

Sandvig

925 7:11-"i

Randvig—genne

Fra Sandvig
Alljnge
Tein

1125
1136
1149

810

Re

1207

852

821
834

915
1230
1245 930
110 9573

Klemensker
Nyker
Rønne

Søn- og Helligdage.
Rønne—Sandvig
Fra Rønne
Nyker
Klemensker
Rø
Tein

Allinge

Sandvig

845 1235
903 1253
919
1 00

935
949
959
1005

123

750
80$
822
839

139

854

149

904

155 gro.

Knud vig—Rønne

Fra Sandvig
• Allinge
- Tein

1035 6-

935

943
952
1052 6r-7
1107 63.2 107
- Re
- Klemensker 1125 633 1025
Ny ker
1136 7F 10:Vi
Rumle
11.55 72.6
ONS
1013 608

i->

2)i modtager gerne Sestillinger paa

nye Sorter Saasæd til Yoraaret,
En god Sorl giver under samme Vækstforhold større Foldudbytte

end en mindre god. Det er de sidste Fold, der bringer Overskud hjem,.
thi Udgifterne til Jord, Gødning og Arbejdskraft er lige store, om det
anvendes gode eller daarlige Soder.
Saakornet leveres kun i plomberede Sække, og der garanteres for,
at dette er Sygdomsfri og sortsrenl.
Vejledninger og Garantibestemmelser udleveres.

Nordlandets Handelshus.

Fra Torsdag den 27. Januar"
sælger vi
Rene London Gaskoks
7,50 Kr. hl. a 45 kg
Harpede skotske Ovnkul
11
75 do.
Uharpede
10
75 Afharpningskul
8
75 Wales Anthracite Nøddekul 12,50
75 75 Harpede Wales Ægbriketter 12,50
18
75 Elswick prima Smedekul
Frit Salg til alle. — Kørsel beregnes ekstra.
Sælges kun pr. kontant.

Nordlandets Handelshus..
Vi har rigeligt Lager af

re ry

E•

fx ru CL
-o

cn— -c

E
a, 76F.
.t:
c6

c

'5

2 `,5

Mere end 14 Dage har vi brugt til at gaa Lageret efter fra
den ene til den anden Ende, og har ganske nøje vurderet Varernes
Godhed med Robepriserne, og er nu aldeles sikker pat]. at alle vore
Munder kan blive tilfreds med et handle og forsyne sig hos os
med de Varer, som enhver har Brug for.
Se Vinduerne! - men det er endnu bedre at gal] ind og se
paa de fremlagte Varer.

Hvedeklid, meget kraftig dansk Flormel
Rugklid.
Coldings Foderblanding.
Soyaskraa,
Majs,
Majsskraa,
Knækmajs.
Havre.
Byg og Blandsæd.
Prima Virer. — billige Priser.

?tfiiiiqe Motoltialz oq
1.3robuttfmetiting.
Udebliver Bladet

1~
1~
1.
1%,"
ae",,ø11~~raimeaska•~01
1•11~

sigtemel og Rugmel.

Nordlandets Handelshus.

Alle Bestillinger af Majs
af Centralkontorets Import sælges a
33 Kr. 50 Ore pr. 100 kg.
Vi har rigelig Lager af

I den Tid, der gives saa stor Rabat, beder vi høfligst om
kontant Betaling.

radIordlandets Xandelshud.

som nu sælges uden Mærker, ligesom vi sælger alle Kvaliteter
Kiks og BIsquits uden Melkort og til laveste Pris.
Derimod mag vi hede om Brødkort til alle Køb af Rug-

beder vi Læserne henvende sig paa
Postkontoret, og Fejlen vil hurtigt
blive relief, I modsat Fald mea De
henvende Dem Id Bladets Kontor,
og vi skal da sørge fer, nt De fair
del tilsendt.

smaa Majs og

stor Majs,

som sælges til lavere

-Pris, ligesom Priserne paa alle Slags Foderkager,
Foderblanding og •Hvedelklid er yderligere
nedsat i denne Uge.

Nordlandets Handelshus,

