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„Nord-Bornholms Ugeblad'
t ,ekkes 1 el Ankel ed mk(1.11 1600 Exempt.
oy fursendss gennem Pos fronsIrd I A //irr2r
:Zwadrig., Oisher, Rutsker, tie isg K/Joun,År,

„Nord-Bornholms Ugeblad"
har den største Udbredelse 1 Nordre fistrer,
bliver last I ethvert Item ag egner stg der.
ar bedst til Averfering.

,Nord-Bornholms Ugeblad"
optager gerne Bekendte...ertser af enhver Aet
Inasom Kik Salg, foreningsmeddelelser,
5,/ler- eller Aflysninger, Auktioner rk.

„Nord-Bornholms Ugeblad"
adganr hver t-redag, kan bestilles pat, alle
Postkontorer saml peu Bladets Kontor og
koster I Kr. halvaarlig

I denne Nød beder vi Dem i den
rene Menneskekærligheds Navn om
Undersleglelse. Elliverl Beløb blir
gerne modtaget ined vor varmeste
Tak.
Netop vi Blinde behøver Troen
pal Kærlighed og ~affilet for at
kunne leve, Disse to er Søjlerne
for os, hvortil vi klynger os og hvorpas vort Liv beror, VI beder Dein
fremme denne Tro, og De, vil være
sikker pen deri varmeste og inderligsle Tak af mange Mænd, som,
berøvede Synet, rigtignok Ikke mere kan skue Solen, men des mere
bærer Længslen efter Kærlighedens
og Humanitetens Sol i Hjertet.

Verhand der Kriegsblinden,
Østerreich.

<11~1~ININIMIN

Februar.
Alt er vi nanet til Februar ;
ej Vintren er omme, del er klart,
leen Dagene dejligt længes,
og Mørket ude slænges;
snart kommer Lærken, den kære Fugl,
hæver sig syngende op fra sit Skjul
i Græssets lave Tue
mod Hirnleus hvælvede 'Bue,
Lær al den i Gry og Kvæld
al synge ud af din hele Sjæl
den skønneste Takkevise
al Herrens Naade at prise,
Mai-vredt,: Rangen.

En Bøn.
— Fra De østrigske Krigsblindes
Forbund har vi modtaget følgende,
dateret : Wien, i Januar.
——
Siden Krigens Slutning strømmer
der fra alle Lande en Kærlighedens
og Humanitetens Strøm over til os,
som giver os Slette for Nutiden og
1 laab for Fremtiden i den frygtelige
Nød, vi lever i.
Gennem den ædle Menneskekærlighed, som kommer os i Møde fra
Danmark, Sverige, Norge, Holland
og Schweiz blu ikke blot nye Kratter tilført de -sønderbiudne og gennem uendelig Nød udslidte Legemer af vore Børn, men ogsaa vore
Sjæle og Hjerter styrket igen.
Midt i al denne Jammer, som omgiver os, føler vi glade at Humanitetens og Menneskekærlighedens
Tanke ikke er død til Trods af fem
Aars Myrderi, Denne glade Bevisthed giver os ogsaa Mod til at henvende os til Dem.
Vor 0,ganisation omfatter næsten
alle Krigsblinde i Østrig. Vi tror
at det vilde være overlledigl at henvise pas, hvilken uhyre Ulykke del
betyder at være blind, saavel I materielt som I sandelig Henseende.
Ethvert følende Menneske vil kunne
bedømme del selv. Men vore Ka-

meralers Siluation er mere sørgelig
end den af de Krigsblinde i ethvert
andet Lamt ifølge Situationen i hele
den øslerrigake Slat.
Staten Øserig er med sin bedste
Vilje ikke i Stand al give os det,
vi behøver for at leve: Del, vi faer,
gør bare Tempoet at vort Hendøet'
langsommere, men forhindrer det
ikke.
•
Manglen pas Fødevarer i Forbin.
delse med de uhyrlige Priser for
samme, gør de Krigsblindes Liv til
el Problem, hvor de allerede svækkede fysiske og nandeligc Kræfter

Irma strande.

Pengegaver bedes sendt til den
danske Landmandsbank, København
for Konto Allgemeine Verkehrshank,
Filiale Wien I. Stock im Eisenplatz 2.

Sang,
-0—
Natten er bias og lang
tinder en ensom Stjærne.
Dybt i det øde Fjærne
klinger—en -spinkel Sang,
klinger saa sprød og snar
klager nu mod mit Øre
en der ler knap berøre
Strængen med Buens Haar — ?
Stille, o Hjerteli]:
Selvom du tier bange,
kender jeg dine Sange,
ved jeg dog, hvad du vil.
Drømmenes Melodi
som i dil snævre Fængsel
skælver al Ve og Længsel
tør jeg dog ej befri.
Leerne jeg den min Mund,
gav den min svage Stemme bruste den fra dit Gemme,
brast du i samme Stund
Cltr. Slub large/Isen.

Jacob Bøhme
og hans Teosofi.
Al
A. Krogsøe i „Nissumske Aarbøger"
—x—
I Dresden ved det kurfyrstelige
Hof ønskede man at lære ham al
kende, og lian drog saa derhen.
Direktøren for det kemiske Laboratorium haabede, al der kunde stikke
en Guldmager i Bøhme, og Iran indbød ham til at bo hos sig, men for
saadanne Kunster holdt Bøhme sig
altid fri. 2 Teologer skulde føle
ham pas Tænderne, tuen de tik den
største Agtelse tor ham. Den ene,
den kendte Dogmatiker Joh. Gerhard, sagde
,Jeg vilde ikke tage
den :ganske Verden og lordernme
denne Mand." Den anden svarede ;
.Min Hr. Broder, jeg heller ikke;
hvo ved, hvad der stikker bag dette ? Hvor kunde vi bedømme Manden, naar vi intet har begrebet.
Gud omvende ham, hvis han farer
vild. Han er en Mand af vidunderlig høje Aandsgaver, som man for
Tiden hverken kan dømme eller billige.

Nu skrev han sit andet Skrift
(1619), og saa gik del Slag i Slag,
henved 30 større og mindre Skrifter foruden Smaating og mange teosofiske Sendebreve, alt i Løbet at
5 Aar. „Morgenreden• gjorde han
aldrig færdig, men gav den følgende Efterskrift: „Jeg lilkendegiver
den Gud elskende Læser, at denne
Bog, Morgenrøden, er ikke bleven

fuldendt, thi Djævelen tænkte at gøre Fyraften dermed, fordi han saa,
at Dagen vilde frembryde deri. Ogsaa har Dagen overraskel Morgen-

røden, saa del er blevet lyst; der
mangler endnu hen ved 30 Ark. Men
fordi Stormen her afbrudt del, sart
er del ikke blevet irerdigt, og imidlertid er det blevet lys Dag, sen al
Morgenrøden er edslukket, og siden
den Tid er der arbejdet om Dagen.
Skal nu ogsaa blive stenende til en
evig Erindring; thi Mangelen er blevet erstattet ved de andre Arbejder.Imidlertid var Pastor Richter naturligvis rasende over denne rige Virksomhed og begyndte nye, voldsomme Angreb. For rigtig a! hamre, Be-,
ore udgav han 2 latinske Smædedigte; dem kunde den stakkels Skomager jo ikke engang selv læse,
Det hedder deri I. Eks :
saa
mange Linier der er I Skomagerens
Bøger, lige saa mange Gudsbespottelser er der deri. De lugter al Skomagerbeg og den modbydelige Skosværte. Føj, føj! langt være denne
væmmelige Stank fra os!' Bøhme
udgav el Forsvarskridt, hvori han med
hellig Alvor iinødegaar Præsten i eri
i højeste Grad værdig Tone. Ganske
vist kan han ogsaa blive vred og
tordne over „den sodomitiske Verden og dens Fedesvin, der er trængt
ind i min Lyslhave og roder omkring i den", eller han kan tale om
„Idiolerne og de vilde Djævels- Kalve, sem sidder i Djævelens Morderhuler til op over Ørerne og kun gør,
hvad deres Læremester Djævelen
driver dem til.
Sproget i Bøhmes Bøger kniber
det med; lian har jo ingen Uddannelse faaet, Og det tyske Sprog var
jo endnu langt fra saa udviklet i
lærd Retning, som det senere blev,
hvortil blandt andre Bøhme har medvirket. Dog kan Sprogel ogsaa være Irisk og levende ined uophørligt
indflettede dejlige Billeder fra Naturen. Her er I. Eks, et lille Stykke
om Englene : „Hvem skal jeg itu
ligne Englene ved? Jeg vil just ligne dem ved de snare Børn, som i
Maj, naar de skønne, man Roser
blomstrer, gaar 'ned hinanden blandt
de skønne Smaahlomnsler og plukker
dem og gør line stuen Kranse deraf, og den' bærer de i deres Hæn-

der og glæder sig ; og de taler stadigvæk med hinanden om de skønne Blomsters mangfoldige Skikkelser, og de lager hverandre i Hænderne, naar de gear blandt de skønne Blomster, og nem de kommer
hjem, sen viser de dem til Forældrene og glæder sig, saa at Forældrene kommer til at glæde sig over
Børnene og glæde sig med dem.

Saaledestgør:ogsaa de hellige Engle
i Himlen; de Inger hverandre i Hænderne og spadserer i den skønne
Himmelsvaer og taler om de yndelige og skønne Vækster I den himmelske Herlighed og spiser Guds
huldsalige Frugter og bruger de
skønne Himmetsmaablomsler i deres Leg og gør sig skønne Kranse
og glæder sig I Guds skønne Maj.
Der er intet uden en hjertelig Elsket',
en blid Kærlighed, venlig Samtale,
et huldsaligt Samvær, hvori den ene
altid ser sig glad I den anden og
ærer den anden. De kender Ikke
til nogen Ondskab eller List eller
Bedrag, men de guddommelige
Frugter og hans Kærlighed er deres
Fælleseje. Den ene kan bruge den
som den anden; der er ingen Mis•
endelse, ingen Uvilje, men deres
Hjerter er forbundet I Kærlighed.
Det er umuligt I en Oversættelse
at faa den ejendommelige, barnlige
Ynde frem, der ligger over Stilen,
Pari den anden Side er Tankegangen pas Grund af disse Vanskeligheder med_Sproget tidl svær at faa
fat paa. Idelige Gentagelser for al
faa Meningen frem trætter Læseren ;
derfor er el systematisk Behmestudium kun lidet lønnende. Ej heller
har han anvendt nogen Flid for at
rette i sine Bøger, del mente han
nærmest var Gudsbespottelse, da det
var Guds Aand, der indgav ham,
hvad han skulde skrive, saa kunde
man naturligvis intet Telte.
Deri vældige Bogrække, Bøhme
fremstillede i Løbet af 5 Aar, er ogsaa kun forklarlig derigennem, at
hun helt gav sig i Guds Haand og
skrev løs, saa at hans eget Udtryk
om Plaskregnen er i høj Grad træffende, „hvor den træffer, der træffer
dem' Imidlertid vedblev Angrebene fra Sognepræsten, der enddog
fik Pøbelen ophidset imod Bøhme,
saa den slog Ruderne ud i hans
Hus og salte hans Hustru i stor
Skræk. Da døde Pastor Richter i
Anret 1624, og Bøhme havde da Ro
for ham de las Maaneder han endnu havde tilbage. Han blev kort
Tid efter paa en Rejse overfalde! af
et Maveonde og rejste hjem for al
søge Læge, men der var intet at
gøre. Stille og rolig ventede han
paa sin Dødsstund ; endnu paa Dødslejet forfulgtes han af Præstehadet.
Da lian skulde have Nadveren, mutte
Inran først lade sig udførligt eksaminere, om han var ortodox Lutheraner, merl del var intet i Vejen. Bøhme betragtede sig hele sit Liv soul
en Ira Søn af den lutherske Kirke,
En Søndag Morgen i November 1624
kaldte han paa sin Søn Tobias og
gjorde ham opmærksom paa den
dejlige Musik, inert Tobias kunde
intet høre. Da sagde han, at man
skulde aabne Døren, for at ~ruulken bedre kunde hænge ind, og de
lian fik at vide, al Klokken kun var
2, sagde lian: „Det er endnu ikke
min Tid, efter 3 Timer er del min
Tid." Senere sagde han: ,O, du
stærke Zebnoth, frels mig efter din
Viltre I" og aller: „Du korsfæstede

Herre Jeans Glitret, f,.rhalm dig over
mig, og lag mig re dig eller din

'• Han udtalte 11nabet øm,
at en god Ven vilde Inge sig ni hans
Enke, men ammede hende, at hun
snart skulde følge ham, hvad ogane
skele Anret efter. Kl. 11 rultitørl tam

med et Smil: .Na farer jeg til Paradis', og sad skulede han del, han
her havde sagt sar) troligt at Iran•
ge ind 1.
Det viste sig imidlertid, at Præsiernes Had forfulgte den (ulde.
Sognepræsten vilde kun holde ligtale over Bøhme pari Bestemmelse
al, al han marine laste ham først
eller lange Forhandlinger ordnedes
Sagen, idel dog deri Præst, der taltebegyndte med at sige, at han hellere vilde gen 20 Mil end forrette
denne Tjanesle. Pari hans Grav satles et Kors med hans Navn og Or-.
Bene: „Nu huer jeg til Paradis',
men del blev omstyrtet af Pøbelen.
Men ved en Trehundredeaarsfest los
hans Fødsel i 1875 blev der rejst
ham et anseligt,Mindesmirke i
_ved hvilken. Lejlighed Skørne-,
gerlavet fejrede deres berømte Kaldsfælle.
I sine Venners Stambøger plejede
Bøhme at skrige:
Den, der ikke dør.
far han der,
han gear til Grunde.
naar han dor

2/retfærdig
dansk .Cougiuning.
—e—
Lovgivning er et Therna, som vi
ellers ikke beskæftiger os med ; vi
nøjes med at .hyppe vore mama lokale Kartofler" og lader de „store'
Blade tage sig af de mere vidtleflige Ting, som Politik og Lovgivning er.

Men for en Gangs Skyld tvinges
vi til at beskæftige os med el Stykke dansk „Lovgiverarbejde."
Som bekendt har der været nedsat en Post - Sparekommission og
dennes Opgave var at indfinde, hvorledes Postvæsenets Udgifter nedbringes og Indtægterne forøges.
Begge Dele kan jo nok i høj Grad
tiltrænges, men del forekommer os,
al man søger at komme over, hvor
„Gærdet er lavest•. Kommissionen
er i sine Undersøgelser bl, a. kommen til del Resullal, at det er Bladene, der for en stor Del loraarsager det store Underskud, og dette
kan maaske være rigtig nok. Hvad
er da mere naturlig end at alle Binderne i Frelleakab betaler Underskudet, mert inan finder i sin Visdom,
al Underskuflet delvis skal betales
ved en stærk forhøjet Porto for Ugeblade, medens Portoen for Dagbla-

de ikke forhøjes.
Forholdet er i Øjeblikket saadan,
al et Dagblad for Omdeling betaler 1,1 Øre pr. Eksemplar -- et Forhold som der maaske ikke er saa
meget at sige til — i Betragtning
al Dagbladenes større Betydning end

Ugebladene; man nu loreslaas der

Kamiuissionee, al Portoen for
Ugeblade skal forhøjes til 4 a 5
Ore pr. Eksemplar, mens Portoen
tor Dagblade :uforandret skal være
1,1 4ie.
Dette vil for et Blad soen vort sige,
at Portoen, der nu for Hel -Aars Anmeldelser er 83 Øre, vil blive
2 Kr. 48 Ore, anmeldt kvartalsvis
er Portoen nu 1 Kr. 16 Øre for et
Aar og vil efter det ny Forslag blive 3 Kr. 12 Ore for et Aar, medens selve Portoen for Dagbladene
ikke forhøjes.
Formelt begrundes Forslaget ined
al det er for at skaffe større Indtægter,
men da en stor Del Ugeblade ufravilligt vil gaa ind, hvis denne Portolov gennemføres, vil den forøgede Indtægt kun blive illusorisk, men
reelt set vil Forslaget noget andet,
nemlig at Dagbladene vil blive slatsbeskyttet paa Ugebladenes Bekostning.
De lokale Ugeblade har længe
været en Torn i Øjet paa Dagbladene, idel disses Betydning paa matege Oinraader har været i stadig
Vækst nedad, medens Interessen
mere og mere hat samlet sig om
de lokale Ugeblade, der, hvor ubetydelige de end kan synes at være,
dog aldeles afgjort har sin store Andel i Udviklingen i de Landsdele,
hvor de udkommer — væsentligst
større Landsbyer, Stationsbyer og
mindre Købstæder med Opland dels ved den lette Adgang de har
skabt for de handlende paa disse
Pladser dl at komme i Forbindelse
med Kunderne, dels ved den livlige
Udveksling af Handels- og Landbrugsprodukter, der er skabt Mand
og Mand imellem med Ugebladene
som Mellemled og dels ved den store Betydning som Bindeled mellem
de lokale Foreninger og Medlemmerne.
Her er vi sikkert ved Kernen til
dette Lovsforslag, hvis meningsløse
Uretfærdighed tale, sit dystte Sprog.
Trods adskillige Henvendelser fra
Ugebladenes Side er der ikke Tegn
til andet end al Forslaget vil blive
fremmer og vedtaget, Lill i deri danske Rigsdag er er' meget stor Del
al Medlemmerne Dagbiads-Redakrer eller interesserede i Dagbladsvirksomhed og skønt Dagbladene
til daglig, ialt Fald parlivis, kali finde Fejl og Uretfærdigheder ved de
fleste Lovforslag, saa er der rugen
af dem, der synes al se noget uretfærdigt i at - behandle Ugebladene
paa denne Maade. Vi har set et
enkelt Dagblad advare mod at forhøje Portoen for — Post-Anvisninger, da det vilde være at „skrue
over Gevind' og let loraarsage „Bagslag" ; men det meningsløse i Forslaget .om den skrappe Forhøjelse
af Portoen for Ugebladene eller det
uretfærdige heri, er Jer tilsyneladende ingen, der har set — eller tænkt
sig at det vilde give .Bagslag",
men vi tillader os dog at have en
lidt anden Mening.
Som tidligere nævnt vil Forhøjelsen bevirke, at en hel Del al de
mindste Ugeblade vil blive nødt til
standse, og delle giver allsaa ingen
Indtægls for øgels e.
For de større Ugeblade, som inaaske kunde overleve Porloforhøjelsen
og som vel nraa betragtes som de
værste Konkurrenter dl Dagbladene,
vil det Spørgsmaal opslaa, om det
ikke bedre kan betale sig at lade Bladene overgaa til Dagblade, da dette vil blive forholdsvis langt billigere saa vel for PortoUdgiften som for Papirprisen, da
Ugebladene ogsaa maa betale tilnærmelsesvis dobbelt saa meget for
Papir som Dagbladene (i Øjeblikket
er Forholdet ca. 90 og 156 Øre pr.
kg.).
Sagen er, al de lokale Ugeblade
— deres Lidenhed tiltrods — ligger
fast hos Befolkningen og ofte omlettes med større Kærlighed af denne end de politiske Dagblade, hvis

frordiejnikg at de taktiske Forliraj
i delle eller hint Partis Favør mange er ved at være trætte al, og naar
dertil kommer del Moment, at de
paagreldende Egnes Befolkning vil
se deles Interesser truet, hvis de
berøves deres lokale Ugeblade, da
tror vi, al der lel vilde kunde op.
Daaes Større mange Steder til Udgivelse al snue upolitiske Dagblade.
Mener de politiske Dagblade da
i øjeblikket, hl det vil være en Fordel for dem, om de lokale Ugeblade hermes ved uretfærdig høje Porto -Udgilter, da vil de sikkert fas al
føle, at denne Lov vil give _Bagslag', saa det lorslaar noget ; idet
sinaa lokale Dagblade vil blive langt
lerligene Konkurrenter end de lokale
Ugeblade; Idet ikke alene Antallet
i dc politiske Dagblades Abonnere
ler vil svinde ind ved Fraleld al de
Mennesker, som godt kunde tænke
sig at nøjes med el lille lokalt Dagblad ; men Bekendtgørelser og Annoncer vil blive pillel bort fra de
poliliske Dagblade, idet alle 011,cl-elle Bekendtgørelser, f. Eks. Ira Sogneiaad, vilde have tilstrækkelig Lovhjemmel ved al optoges i de lokale
upolitiske Dagblade, og de interesserede Sogneraad og andre Institutioner vilde snart se deres Fordel ved
at stryge Udgifterne til de kostbare
Bekendtgørelser ide mange politiske
Dagblade.
Vi tror, det vilde være klogt, hvis
Dagbladene ved deres Indflydelse
Tide medvirkede til, at de lokale Ugeblades Interesser vedblivende
faer Lov al kredse sig 0111 kun at
være Ugeblade og ikke ved streng
uretfærdig Lovgivning tvinges
hent al den lokale Ubemærkethed, som de ikke selv har ønsker
at lorlade.
De lokale Ugeblade er som Regel arbejdet frem ved haarelt personligt Arbejde fra deres Udgiveres
Side, og disse vil sikkert heller ikke, om nødveridtgl, gas al Vejen
for endnu nogle Aars strengt Arbejde for at bringe deres Blade frem
til den Plads, hvor de kali anerkendes — nied Rel til at leve og virke
til Gavn og Glæde for dem selv og
den Egn, de har smil Virkefelt.

Fra Uge til Uge
Del af Kæmneren indkaldte Borgermøde havde samlet fuldt Hus,
og alle hørte med Interesse paa den
vel triste Redegørelse over Kommunens vanskelige Stilling. Der loresloges al Partierne valgte Udvalg,
for om muligt at opnaa Enighed
om en Fællesliste til Byraadsvalget.

Bryllup,
Frk. Louise Willielmsen, Sandvig,
vies paa Søndag i Allinge Kirke til
Monurnewhugger Georg Phillipsen,
Odense.

Auktion
Mandag den 14. d. M.,

Eftm. Kl. I, afholdes pas HOTEL
ALLINGE i Allinge efter Begæring
af Skrædder Chr.Westh
°Elendig Auktion over et Parti Klædninger, Overfrakker, Regnfrakker,
Arbejdstøj, Drengetøj, Uldtøj, Strømper saml et nyt Træhus med Paptag,
2' 12" ;e 4' x 3', og en Del dels
indramniede, dels uindraminede Olie
malerier — og efter Begæring af

Cyltlehdl. M. C. Funch
over et storl Parti nye og brugte
CYKLER, Petroleunisovne, Spande,
et stort Parti Barbermaskiner, Skeer,
Gafler, Spejle, brugte Gaskroner,
1 Standlampe og 2 gode Violiner
rn. ril,
Som Appendix nye Kakkelovne,
1 Komfur og I Egetræs Stenrulle.
Dommerkontoret i Rønne in. v., •
dell 8. Februar 1921.

Krarup.

Olsker.
Olsker Sogns Sygekasse afholder
ordinær Generalforsamling i Olsker
Forsandingshus Lørdag d. 19. Februar Elur'. Kt. 5 med lolgende
Dagsorden :
Regnskabet for Aaret 1920 fremlægges til Godkendelse.
Valg al Kredslorniænd i 1. og 2.
Kreds samt Valg ah Kasserer og I
Revisor.
Forhandling om Forhøjelse af Kontingentet loranlediget ved den nye
Overenskomst med Lægerne.
Evenwell.
Regnskabet vil 3 Dage forinden
være fremlagt til Eftersyn hos Kassereren,

Bestyrelsen.

Den kommunale
Vælgerforening.
Medlemsmøde
paa Forsanibugsliusel Hammershus
Lørdag den 12. ds. Kl. 8.
Valg af et Udvalg til Forhandling
med Socialdemokratiet om en event.
Fællesliste.
— Talrig Tilslutning forventes til
Drøftelse al denne vigtige Sig.
Nye Medlemmer optages.

En ung Pige
og en 2. Karl kan faa Plads til I.
Maj paa

Tysliegaard i Ro.

Olsker.
Olsker Husmandsforening erholder
13,11erallorsainling Lørdag den 19.
Februar Kr
pr. i Forsamlingshuset
Kr. ai", Foredrag af
Kvasavlskonsuleirt Jensen, derefter
fælles Kalleboril grans for Foreningens Medletioner med
NB Regnskabskursers begynder Mandag den 21 Februar Kl.
7 Alten i Forsatrilingsliusei. God
Tilslutning forventes. Fripladser kan
fans i stor Udstrækning.
Alle indbydes.
Beat yrelsen.
En Hink yngre

Karl,
som vil være behjælpelig med Pas.
mug af Kreaturer, kan pas Grund
al Sygdom faa Plads paa
Smedegaard
Telefon Allinge 119.

En Pige
i 14-16 Ards Alderen kan las Plads
til Iste Maj hos
Fisker Martin Falk Trin.

3 Stk. .9jedervogne,
1 Plov og 1 Motorcykle er til
Salg eller Bytte.

Smed E, Mogensen
Telefon 75

Rutsker.

En lsd 7-sars Hest (Belgier)
solid Enspænder, er til Salg eller
Bytte med en god 2-3 Aars Hoppeplag paa
Smedegaard
Telefon Allinge 119.
Sall/111e Sted er en 5 mdr. gammel Tyrekalv, tjenlig til Tillæg til
Salg.

Olsker lirngslorening,
Ordinær Generalfor minibil"; afholdes i Forsamlingshuset Fredag den
25. Februar Eftm. Kl. 6.
Dagsorden Ifølge Vedtægterne.
Bestyrelsen.

Tein Brugsforening,
Generalforsamling afholdes
Torsdag den 17. Februar KI 3
nied sædvanlig flagsortien.
Boitakkordering Kl. 1 af mangerede Varer.
Bestyrelsen.

En sort Skinilinnife
er tabt i Allinge Lerdag Aften og
bedes god lied shi kit afleveret til
Snedker P. Andersen
Kaitednleti.

MEMO Ved, 111011 alle her Vide
at det betaler sig al købe sit Herrelej I Klemensker hos
Skrædder Me. Kofoed.
Telefon ri. 44.
For Eks. hjemmesyede Klædninger fra 90 Kr.
Peber og Sall fra 120 Kr.
1 helulden Kamgarnsklædning
150 Kr.

starl
som vil deltage i forefaldende Arbejde, og som er vant til at følge
Heste kan faa Plads til 1. Maj hos
Avlsb. C. Rofoed
Bøgeskoven, Rø pr. Gudhjem.

r••••••••••••%
Alliiigc B io g ra f,
Søndag

il. 13 Febr. Kl. 7LI

Et stort og smukt Skuespil
i 5 Akter af Nordisk Films Comp.

Clara Wisti] og Gunnar Talnæs
spiller Hovedrollerne.
-- —
NB. Publikum bedes venligst
medtage atlalle Penge.

111111b••••••11111•111114

En 14-16 Aars Dreng
eller I Mangel deraf en yngre Pige
kan til April eller Maj Ina en let
I'lads hos
H. Mogensen, Blanholishus.

:Wouregr y n.
paa °lagr) n
betydelig nedsat.
Prise n

.

J. 13

r er
I,arsett.

Den fine

Frokost-Javakaffe
ei arrer i denne Uge nedsat med
CCOCO 40 Øre pr. kg. ax

03

Alle leoloniaharer

Nordlandets
Vi smiger
ganske fort ralleligil

[luske gule Kogeærter,
Engelske Fl?ekvler,
Primo Hvidka st,
9iorbItulbett
Vort Lager af
galvaniserede

Spande og Ballier
al den svære danske prima Kvalitet
udsælges i disse Dage med

25 pCt. Rabat pr. Kontant.

Nordlandets Handelshus,
Prima veliagrede

100 pCt Schweit/er
50 pCt Gauda
29 pCt. Gauda

Danseskolen
paa „Hotel Allinge" begynder først
igen Mandag. den 21.

Agnes Jensen

Vinduesglas
i alle Maal udsælges eller Dagens
Priser, Rammelister med stor
Rabat.

Harald Pedersen.

■ •■■■

Messens
Allinge.

Prisliste:
Engelsk fint Uldgarn
kg Kr. 8,50

S g

Priserne er betydeligt lavere i

Nordlandets Handelshus
Til Hienimelorvning
føres Farver i alle Kulører i Breve
og Tabletter.

J. B. Larsen.
EI Parti fint

Uldgarn
sort og graat firtraadet sælges
Pund.
Kr. 51 /, pr.

Nordlndels

for

Bandeishus

DMC Heeklegarn
Nr. 10 80 Øre
— 20 85 - 30 90 40 80 —
Brooks Sygarn 50 Øre Rullen.
Dansk Uldgarn, slidstærkt
4,50 pr. Halvkilo.
Rester af Vaskestoffer.
1,38 pr. m.

Chr. Olsen, Messen, Allinge,

Stort 21dvalg i prima

Cigarer
til billigste :Priser
haves hos

%Hinge »otottint= ug
roDuftturrettiiitg.

oeigkister& Yffe6ter
Overretssagfører

anbefaler

Mojesen Xofoed, Rønne

.C. JiÆll, Xlemensker.

El t. Morteainc,n(le 17.

Telefon u. 13.

Inkassation, Dokumenlskrivning m. m.
Træffes I Hasle Onsdag Fortne!

Kaffepriserne
aller nedsatte. Prima Javablandet
Frokost Kaffe 110 Øre pr. 1/, kg.
Altid friskbrændt.

a.
Telefon Allinge 12.

Friske Æbler!
australsk Honning
Kunsthonning
Prima lys amk. Sirup,
anbefales fra

Rolle
Kolonial- & Produkliorretniq

Stort GorlikolisodsA.
Fra den 5. Februar og indtil videre sælges alt i Broderi
til betydeligt nedsatte Priser.
Puder 4,00,
Lyseduge fra 2,90,
Skamler 2,00, Løbere fra 2,20.
Alt i Stoffer 15 pCt. Rabat.
Hatte og 'Modevarer halv Pris.

3fulda meller.
Nye franske CathrInehlommer
175 Øre pr. V, kg.
Nye bosniske Blommer
kg.
110 Øre pr.
Rosiner udsælges 111 100 1/1 kg.

J.

B. Larsen.

•

•

•

:4" 41.h

N

»4"1
,
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risen for friskkcernet Vegetabil 2iargarine er indtil videre

1 Kr. 10 Øre pr. Y2
og sautremt Fabrikkerne nedsætter Priserne yderlit ere. snit følger vi med forholdsvis.
tindis
det rigtigt at redegøre for denne store Prisnedsættelse og skal da forklare. at Allinge SmurforNiii nu
i sidste Uge ved et lille Cirkulære, som kaldes „God Nyhed". men som i Ilandelssproget hedder
„Illoyal Konkurrence", tilbyder det købende Publikum en ekstra Rabat paa den almindelige Butikspris før denne Vare lig 30 Ore pr. kg. Vi har konstateret, at,morforsyningen herefter sælger sin

Plantemargarine til Kr. 2,56 1. extra Rabat 30 Øre 1- Rabatmærke 12 Ore
2 Kr. 34 Øre eller 117 øre pr. Halvkilo.
Hvorfor Cirkulæret „God Nyhed" fremkommer, det kan enhver nøk opstille sig en Mening om. Vor
Mening er, at da vi i alle Aar har forhandlet Margarine Og altid gjort os Umage før at fremskaffe
allerbedste friskkærnede Varer tilført paa hurtigste og bedste Maade flere Gange ugentlig,
saa tør vi derfor ogsaa henstille til vore Kunder og det købende Publikum, at disse ogsaa i Fremtiden gør Indkøb af Margarine hos deres Købmand eller i den Forretning, hvor
disse Køb er gjort tidligere.

Vi anbefaler Kunderne at Købe Margarine i solide og probre
Papæsker a 5 eller 10 Pd.

Samtlige Handlende i 1111ifige.Salldoig.
Priserne for Kul
er fra ilte Februar nedsat til
Prima harpede Husholdningskul 11 Kr. hl. a 75 kg
75 Uharpede
do.
8,50 Afharpningskul, grove
5,00 75 11,00 75 Wales Anthracite Nøddekul
11,00
75 Harpede Wales Ægbriketter

Kunde og henlede London

Koks og Elswid Stnedekol

Olsker.
Kommuneskatten
for 2det Halvaar 1920-21 modtages at A. Jensen, Bækkegaard,
hver Fredag Eltermiddag - og ved
Mejerierne ,,Humledal's og .Kajbjerggaardis første Udbetalinger.

Clietrilk!

Sogneraadet.

QCao

To Piger

ventes daglig og vil efter Losning blive solgt til en betydelig lit Køkkenet — antages paa Hotel
.Finnedalen' Ill lste Maj.
lavere Pris.

Nordlandets Handelshus.
Som en Slags Erstatning for Roerne
venter vi i Løbet at Marts Maaned

Prima Kildmelasseloder
fra Sukkerfabrikerne og beder om Bestillinger, som ekspederes
billigst muligt i

Nordlandets Handelshus.
Nye Texas BOrrauldsfreakager (50 pCt.)
Nye Jordnødkager (58 pCt.)
Coldings Foderblanding (4o pCt)
Prima Soyaskraa. Grove Hvedeklid.
Stor Majs. Smaa Majs, Byg.
Blandsædkorn og Havre til Foderbrug.
Vi anbefaler Kunderne at forsyne sig til de nu gældende
billige Priser.

H. Colberg.

En tro og flink

Pige,
kan faa Plads paaVestergaard
I Rulsker.

,kranse.
Buketter, Hyasinter, Tulipaner,
Liljekonvaller og Potteplanter
leveres til billige Priser og forsendes

18 pC1. Soperlos111 og 37 gClialigonning
og beder om flere Bestillinger, som ekspederes billigst saalænge der losses.

Ægte Chilesalpeter i Sække
ventes i Løbet af Marts Maaned.

Nørresundby Gødningskalk
er paa Lager og har vi god Tid til Læsning i denne Tid.

si11.=å. Ungdornåforening
afholder Medlemsbal

Søndag

den 13. ds. Kl. 5 paa

Hotel „Allinge" med 3-Mands Orkester.

Festudvalget.

Yfallelyst,
M. Kr, Kofod.
Telefon Sandvig 6 og 47.

Nye tørrede Æbler
hele, borede og i Skiver, er hjemkomne ng anbelales til bill. Plis.

J. B. Larsen.

Nordlandets Handelshus,
Vi venter Sejler „J. P. HOLM" i de første Dage med

Fineste dansk Fabrikat
i >i3Kg Pakker.

sibrikoser,
.»lommer,
Sosiner,
i Skiver, borede.
Alt i prima Varer ng til billige
Priser fra
Store nye spanske

%Himle filulanint ,
43robnftNrretning.

Nordlandets Handelshus. 01~~111111011~1•11111

Prima Nakkelonsluil
- Ids
ventes med Sejler „Svanen".
Bestillinger modtages gerne,
men der sælges kun mod Kontant i

Allinge
lirodnkllorrellling

Svære, stærke

Vanter
sælges tor 150

pr Par.

Nordlandets Handelshuer
Heluldne, danske

Strømper
sælges for 3,85

Nordtøddels Ilendelshus

LO ET TAS

ALBA
5 • ise — Chocola • er

-

▪

Erindringsliste.
Borgmesterkontoret 2 -4 Elint.
Sparekassen 10- 12 og 2- 4.
Branddirektøren do.
Siernpellilial i Sparekassen. 10-12. 2-4
1Mmpskibsexpeditionen, aaben red Skibenes Ankomst og Afgang Tirsdag
og Fredag Etterm., Mandag og
Torsdag harm.
Distriktslæger 8-9 og 2-3.
Folkebogsamlingen part Raadbuset:
Udlaart Fredag 7-8, (i Vinterhalvaaret

Alle Slags

Værktøj
og Redskaber anbefales.

Glas, Poreelan og hele Køkkenudstyr
til billigste Priser.

Qiffittge Walunial

$rubsittforretitiliø

Yi hor del bedste og billigste Slijorleirreil
En svær kipret Vare sælges for 2 Kr. pr. ni. Fint engelsk
kipret Lærr'ed 2,25 pr. m.

NordlandetS Handelshus.

tillige Tirsdag 3-3,36).
1-11relpekassen: Formd.. Bagerm. P. Holin
Kasserer H. P. Kofod . Kontortid hver
Fredag Ira 5 -7.
Jernbanesi. er asken for Gods 8.12, 2-6
Kæmnerkontoret t0-11 og 2-4.
Larme- rS Diskontobanken 2-•4 Eltm.
Postkontoret: Sognedage 9-12 og 2-6
Søndag 9-1d.
Sognepræsten Tirsdag og Fredag 6-7.
Skandinavien-Amerikalinien:
Agent OltoGornitzka.
Statsanstaltisn for Livsforsikring ved Chr,
Olsen, Messen Kontortid 1-4 EM:
TelegraNtarloner 8 Morgen til 9 Anen
Sondag 9-10.
I uld kamret 8- 12 Form., 2 - 5 Hlterm.

:Byggryn,
Wavregryn,
.7Cartoffelmel,
mannagryn,
Majsflager,
Sagomel

Vi bar mange tørre, gode

Mrter,

Brædder og Planlier
- alle Længdel., alle Bredder, alle Tykkelser -

hele og flækkede

Prima Varer, billige

Priser

Plums Elle-Udsalgs Prisliste.

Dansk Bomuldstot til Foritlarde r
Kr. 175 p
Flonel til Kloler
- 180
Flonel, ensfarvet
150 --,
Dowlas 110 m Sth.
110
Medium til Damelinned, 65 ent bred, 1,,
155
Lagenleerred, Bomuld
3C.,0
Hospitalsleerred, linned, svaert
5.35
Bomuldsmusselin til Kiloler
85
Ekstra prima Bolster Ill Underdyner
420
Alle her nrevi, le Priser pr.. to morf ltdirlatrl.

efir. &sen,

teessens sne-2Idsalg.
Mlinge Telefon 100.
Vi modtager gerne .`/Bestillinger paft

nye Sorter Saasæd til Yoraaret.,
En god Sort giver under samme Væksiforliold simre Foldnr14n
end en mindre god, Det er de sidste Fold, der bringer Overskud hjeml;
Ihi Udgifterne til Jord, Gødning og Arbejdskraft rr lige store, , ■111 de
anvendes gode eller daarlige Sorter.
Saakornet leveres kun i plomberede Sække, ng der garantere,: f,,r,
at dette er Sygdomshi og sorisrent.
Vejledninger og Garantitreslemmelser udleveres.

hos

Nordlandets Handelshus.

21iliont fanionini,
og $robuttforrehting.

tåg

Firskaarne, særlig stærke Udskudsbrædder
a 5. 6 og 7 Alens Længder
Rønne-Allinge Jernbanes
sælges særlig billigt i

Køreplan.

Nordlandets Handelshus.

GodtliøbsiUdsalget

Søgnedage.
Genne—Man d Ig

Foderstofpriserne
er betydeligt nedsatte hos
Allinge Kolonial- og Produktforretning.

Det er lykkedes os at fremskaffe et Stykke fint 140 cm

Creaslaarred til Lagener,
som vi kan tilbyde vore Kunder til den billige Pris af 4,50
pr. m.

Nordlandets Hand e lshus.

ø","■~%.#111,'"■/"\/"■",

Vort store Udsalg
varer endnu 5 gage!
EE

•=

Fra Rønne
- Nyker
KlemenIcer
Rø
Tein
Allinge
Sandvig

745
808
828

600
623
643

848

7172

906

77

919

734

begynder Lørdag

1125

810

1136

821

1149

834

-

Rø

1207

-

Klemensker
Nyker
Rønne

1230
1245
110

852
915
930
950

paa

Søn- og Helligdage.
offline —Sandvig
845
903

1235

Klemensker 919
935
Rø
949
Tein
959
Allinge

1 09
125
139
149
155

Fra Rønne
- Nyker

Sandvig

1005

253

750
81•Tt1
822

8Z
854

904
973

Mand v I g—Ite n n e

- P rri
c..Dt =.

Fra Sandvig
- Allinge
- Tein
- Rø
- Klemensker
- Nyker
- Rønne

035
043
052
107

6—

935

608

943

617

952

637 1007
125 650 102-5
136 701 1036
155

72"t3

cu _
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.
) åi
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Damefrakker og Ulstre
fra forrige Aar — nedsat med

20 pCt.

Nederdele c.. 300 Stk, — prima Stof •
tiks Facon — nedsat med
20 pCt
Damebluser sælges til halv Dagspris.
Pigekjoler og Frakker
nedsat
med 20 pCt.
Dame- og Pige-Trikotage
nedsat

med :"^

pCt.

Herresokker

w m—upD-

Hvedeklid,

Rugklid.
Coldings
Foderen P,
,..2 cl
a" _.
blanding.
--. a,
47D'' el/
Soyaskraa,
—
Cr) CEI P
-0
,'5 7, .-:_a) a)
Majs,
(,)
Majsskraa,
<D
> -å;
cr,
m. 'D°Knækmajs.
m
Havre.
Mere end 14 Dage har ui brugt til at gaa Legeret efter fra
den ene til den anden Ende, og har ganske nøle vurderet Uarernes Byg og Blandsæd.

i
3 ei, 2

en Del frasorterede Varer.

1055

rs

•
>0
æ

Januar.

Stor Prisiledullg1H

925 740
Mandlig—Rønne

Fra Sandvig
- Allinge
- Tein

den 22de

Cn

Godhed med Hebepriserne, og er nu aldeles sikker paa, at alle vore
Kunder han blive tilfreds med al handle og forsne sig hos os
med de Varer, som enhver her Brug for.
Se Vinduerne! - men det er endnu bedre at gaa ind og se
pen de fremlagte Varer,
1 den Tid, der gives sea stor Rabat, beder ui høfligst om
kontant Betaling.

,\Ifordlandets .YEandelshuJ.
Fra"..~~101~11.1"~A~11~~11

Piiata Varer. — Billige Priser,

P'oloniak otj
Trobuttrorretninfi.
Udebliver Bladet
beder vi Læserne henvende sig paa
Postkontoret, og Fejle:: vil hurtigt
blive rettet, 1 modsat Fald maa De
henvende Denu til Bladets Kontor,
og vi skal da sørge for, at De faar
det tilsendt,

ca. 300 Par —
nedsat fra Kr. 4,50 Id Kt, 2,00 p:. Par.

llasser af Rester. Partivarer. Trikotage
og Uldgarn udsælges til ea. halv Pris.
.Paa alle Metervarer, der ikke er nedsat til
en bestemt Pris. gives under Udsalget 15 pCt.
Rabat pr. Kontant
Pr Se Vinduerne "ØM

J. Y.

Sommer

.9riagasin du Nords 2Idsalg,

hork i Bordbornholms Mild!
Billigste Annoncepris. - Læses overalt pas, Nordland

