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efter. eller Aflysninger, Auktioner elv. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
aagaar lurer Fredag, kan bevliltes paa alle 
Pastkonlorer saml paa Bladets Kantor og 
kaster 7 Kr. kalvaarlig. 
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Februaraften. 

Det bliver Aften i Nordens 13y -
De blanke, nytrendte Lygter bæver. 
Paa Nattens Tærskel et Foraer svæver 
og tør ej blive og vil ej fly. 
Er lig en ængstelig Pigeaand, 
som rækker Norden en kølig Hasnd, 
og staar og lytter i Aftenlys, 
og svinder bort i et Kuldegys. 

Helst vil hun staa mellem store Træer 
og spise Draaben paa kolde Kviste. 
MC11 alle blundende Knopper vidste, 
at hun den evige var dem nær. 
Paa Himlen tegner sig tykt og tæt 
et sagte svulmende Drømmeriet. 
Derinde bier et Foraarskuld 
i Fosterstilhed af Lull og Muld. 

Huri er i Aften kun Byens Gæst. 
Hun sænket Sødme i Vintersjæle. 
Og som en Sang vil hun gærne dvæle 
i unge øjne, som ser mod Vest. 
Og Nyet er hendes gyldne Negl 
og lusend Ruder det blanke Spejl, 
hvor hendes kølige Skønhed lyser 
og blegner bort som en Drøm, 

der fryser. 

0, Hinden er som Blontsterskaal, 
hvor hvide, svulmende Roser gløder, 
leens Vaar og Vinter hinanden møder 
imellem Arteriens blanke Baal. 
Fri stiger Tanken ad gyldne Broer 
mod fjærne Himle, hvor Lyset groer. 
Men koldt i Vesten en Stjær-ile staar — 
Det er dit tindrende Hjærte, Vaar? 

Ludrig; Holstein. 

1 Døden sammen. 
—o— 

En gribende Beretning 
om Hungersnøden i Kina. 

Den frygtelige Hungersnød, der 
hærger flere Provinser i det kine-
siske Rige, giver sig de mest for-

færdende Udslag. De Meddelelser, 
der indløber til det engelske Selskab, 
der er dannet til at skaffe Hjælp, 

taler det tydeligste Sprog. En Be-
retning soul denne engelske er kun 

altfor kendetegnende for hele den 
frygtelige Stilling. 

En Familie var paa Vandring mod 
Egne, hvor der var Føde nok. Un-
der Vejs hvilede Konen sig paa Vej-

siden, medens Mand og seks Børn 
vandrede videre mod det fjerne Maal. 
Del varede længe, inden Moderen 
korn, og Børnene græd efter hende. 

Faderen vendte tilbage og fandt 
hende hængende i et Træ, hun 

tel til at frelse Børnene ha Døden. 

dræbte han dem alle seks. Han 
vendte deri= tilbage III el Sled, 

hvor han havde efterladt sine fas 

Ejendele, men san kun, al alt var 

røvet. San brast :alt — et Træ og 

el Reb fuldendte denne Dødscirkel, 
En Famille bestod af syv Menne-

sker, og en Missionær, som ankom 
til det Sted, hvor Familien boede, 

her beskrevet deres Tilstand I en 
Rapport. Aldrig, siger han, der har 

oplevet adskillige kinesiske Hungers-
nød-Perioder, har jeg set noget sari 

forfærdeligt. Del holdt haardt Ikke 
al besvime — det var ikke andet 

end Knoglerne, Øjnene, der brændte 
af Feber, var sunket tilbage i Øjen-

hulerne, og de formaaede næppe 
al tele. Og her var jeg ikke i Stand 
til at gøre noget for at hjælpe 

det var del mest forfærdelige. 
Næste Morgen, da denne Missio-

nær gik over Broen Ill Hovedtenip-

lel, fandt han et Lig flydende i 
Vandskorpen. Han fik nogle Mænd 
til at drage det op — men hans 

Forfærdelse, da det viste sig, al der 

ikke var et, men syv Lig, kan ikke 

skildres. Det var hele Familien, der 
sammenbundet havde kastet sig i 

Floden. 

Parlamaet 
eller Erlivervsreinsedioo, 

Af 
Professor Dr. phil. Axel Nielsen. 

Den Opgave, Parlamentarismen 
havde, da den korn frem, var a4 øde-

lægge de gamle Stænder. Det gjaldt 

da ovn al beskytte Individet overfor 

disse indsnævrende Grupper, thi Par. 

larneularisinen var paa det politiske 
Ouiraade Udslaget af den individua-

listiske Tankestrøm, som successivt 

banede sig Vej til Almenhedens Be-

vidsthed for trekvart Aarhuudrede 

siden. Parlamenterne bærer stadig 

i deres Sammensætning Vidnesbyrd 

om den abstrakt -filosofiske Tanke-

gang, de skylder deres Tilblivelse : 

del var Individet som saadant, titan 

regnede med, det menneskelige Væ-

sen, afklædt sin konkrete sociale 

Eksistensform. Ganske naturligt for-

langte man derfor, at alle skulde 

være lige overfor Loven, og pao den 

anden Side — efterliaanden son] 

Spørgsniaalet om den borgerlige Fri-
hed er blevet delvis løst, i hvert 
Fald i Almenhedens Bevisllied ble-
vet fortrængt af Spørgsniaalet ovn 

den politiske Frihed 	den lige og 

almindelige Valgret. Derfor bliver 

Parlamenterne ogsaa 	teoretisk set 

— sammensat, ikke af Redaktører, 
Gaerdejere, Overrelasagførere o. 5, v. 
—, men al Individer, og Vælgerne 
er ikke Skræddere eller Skomagere, 
ince Individer, der opfylder visse al-
men - gyldige juridiske Betingelser, 
og da først og fremmest den al vre-

Statsborgere ; at hver 16,000 Indivi-
der skal der her i Landet vælges I 

Individ til Perlemente!. 

Den Abstraktion, Individualismen 

gantedes paa del politiske Omrande 
gjorde sig skyldig i, lieder man igen 
pen del økonomiske, Den gav sig 

praktisk Udslag I Ophævelsen af La-

vene og andre Baand paa Nærings-
livet — Individet skulde og matte 
nødvendigvis helt og ganske stole 

paa sig selv ; del skulde frit kunne 

øve sin Næring, enhver vidste bedst 
nl varetage sin økonomiske Interes-

se, og enhver vel-forslaget Egenin-

teresse vilde ogsaa tjene Samfundet 

bedst ; nem Skomageren blev Skræd-
der, om dette betalte sig bedre, maat-
te Hovedinteressen for Nationaløko-

nomien knytte sig, ikke lit Erhver-
vene som sandanne, men Ill Værdi-
loven, som elle Individer i Samfun-

det maatte underkaste sig. Men he-
le den rige Foreningsbevægelse, vor 
Tfd har set voxe op paa det økono-
miske Omrande, har tilfulde godt-

gjort Fejlen I den økonomiske Indi-
vidualismes Betragtninger, og da 
først og fremmest den, al de enkelte 
Udøvere af et Erhverv nødvendigvis 

maa bekrige hverandre. Forenings-
bevægelstin har vist, at en stor Fæl-

lesinteresse forener alle Udøvere al 

en Nærieg: Erhvervets Stilling ud ad 
Ill ; paa dette Punkt falder de enkel-

te, indbyrdes konkurrerende Er-

hvervsdrivendes Interesser sammen, 

og paa del Grundlag er det da og-

saa Foreniugen kommer i Stand. 
Ganske svarende til den stærke 

Organisation, som snaledes er voxet 

!rem paa det økonomiske Omrande, 

er der ogsaa paa det politiske Felt 
druntet fasttømrede Organisationer, 

Partierne, der har en afladen Magt, 

som Parlamentarismens Forkæmpere 

i sin Tid næppe har drømt om. 

Men hvorom har disse da dannet 

sig? Der er givet de forskelligste 

Besvarelser af dette Spørgsmaal 

Tidernes Løb, men jeg skulde tro, 

al den kommer Sandheder; nærmest, 

der siger, at et politisk Parti dan-
ner sig, naar flere Individer bliver 

sig et fælles Grundsyn, særlig paa 

Forholdet mellem den enkelte og 

Samfundet, bevidst. Omkring de 

forskeliige Samtundspriticipper — 

for al bruge et enkelt Ord — dan-

ner snittedes Partierne sig, og naar 

man har gjort sig dette klart, for-

staar man vanskelig de Røster, der 

hævder, el der ingen Organisation 
findes i det politiske Liv, Det er 

netop dette Standpunkt, Forkæmpere 

for Erhvervsrepræsentationen indta-
ger. 

Udviklingen har jo ført med sig, 

at Parlamenterne er finale det øko-
nomiske Liv langt nærmere, end Til. 
fældet var for 50 Aar siden; de ind-

deler Understøttelser til Erhververne, 
giver Love, der paalregger dem Byr-

der af forskellig Art, o. s. fr., og 
del uagtet Parlamenternes Sammen-
sætning i Princippet stadig er den 
samme. Der sidder Folk al de saa-
kaldte liberale Erhverv i Parlamen-

terne og blander sig ind i Nærings-
livet, er delle dog lirke ,,le milte de 
l'incompelence", — hvor er Sag-
kuneskaben henne? Og kaster um  

.sit Blik pas Valgene, ser man, hvor-

ledes Vælgere tvinges 111 al stemme 
sammen, 'mim de ikke har ringen 

anden Frellesintetesse end den, der 
kan opstag ved, al de beboer den 
samme Plet Jord, og den Interesse 
kommer allerede frem I Kommunen. 

Ja, man er tilbøjelig til at tro, al 
de Fejl, som klæber ved alle men-

neskelige Institutioner, fra casu ved 
Parlamenterne, vilde forsvinde, om 

man gik over til en virkelig Orga-
nisation af Vælgerne, sexledes, at 
de, der hnvde Interesse fælles, ogsaa 

stemte samalen; da vilde Sagkund-
skaben komme ind I Parlamenterne, 

og med den de bedste Mænd I Lan-
det; da vilde ogsaa Befolkningens 

Interesser varetagne pas bedste Mim-
de. 

Det er disse Tanker, som herjem-
lue fremsattes I Højres Forslag om 
Landstingets Omdannelse, og for 
nogle Maaneder siden kom ogsaa 

den kendte engelske Forfatter Gra-
ham WaIlas ind herpaa, idel han 
foreslog at omdanne House ol Lords 
lit en Reprreetination for Erhvervene; 

gear vi en Snes Aar tilbage i Tiden 

finder vi, at disse Ideer var Genstand 

for alvorlig Drøftelse i Belgien un-
der Forhandlingerne om Valgloven 
af 1893. Naar vi samtidig lænker 

paa Syndikalisternes Foragt for Par 
lameraterne, eller i hvert Fald Lige-
gyldighed for dem, og deres Frem-
hævelse af ikke al være Borgere, 

luen Arbejdere, saa trænger :det 
Sporgemaal sig ind pas Livet af en: 

Har Parlamenterne i deres nuværen-
de Skikkelse overlevet sig selv, og 
er det en Erlivervsrepræsentation, 

der skal afløse dem? Erhvervsre-
præsentation ælter luteresserepuesen-

teflon, to Udtryk for samme Tanke 
og uden forskellig Betydning for den 

teoretiske Omtale af det bagved lig-
gende Princip, idet man ved en 

Interesserepreesentation ogsaa læn-

ker pen en Gruppering af V;lgerne 

efter deres Erhverv, ganske vist i 
større Grupper end ved Erhvervsre-

præsentation (ikke Kobbersmede og 

Bødkere hver for sig, men Haand-

værkere, ikke Urtekræmmere og Le-
getøjshandlere hver for sig, men 

Detailhandlere o. s. v.). 

Vi sart nylig, hvorledes Organisa-

tionerne var vokset frem paa det 

økonomiske Omrande, og Forsvarer-

ne al Erhvervsrepræsentationen kan 

[ned Rette gøre gældende, at man 
taktisk ad Frivillighedens Vej har 

dannet Rammerne for en Erhvervs-
repræsentation, og de kan henvise 

til, at det gennemgaaende ogsaa er 
de bedste og mest indsigtsfulde 

Mænd, der staar I Spidsen for disse 

Organisationer. Men dermed er og-

saa alt godt sagt, thi hele Tanken 
om en Erlivervsrepræsentation er ab-

surd. 
Det er den gængse populære Op-

fattelse af Samfundet som en Orga-
nisme, vi møder her : Først naar 
Parlamentet bliver en Repræsenta-
tion af Interesser og vælges af de 
forskellige Erhvervs• eller Interesse-
grupper, først da bygger man paa 

en organisk Basis, og først da vil  

del nuværende Anarki afluses al Or-

den. Efter denne Opfattelse bliver 

Sandundsitileressen ssaledes lig 
Summen al de brakelle .Orgarrer's 
Interesser, og det er del tiNr, det gæl-

der om at fas disse repræsenteret I 

Parlamentet, der skal være et Ud. 
tryk for Samfundet. Den organiske 

Opfattelses Grundsyn er sen ofte 
blevet modbevist, at jeg sikkert ikke 

behøver al komme ind herpes]; jeg 
skal blot holde mig til den fremhæ-

vede Ferieland. Tidl og ofte har 
man overfor Parlamentarismen frem-

hævet, al Senefundet er andet og 
mere end Summen af Enkeltindivi-
der; ved en Interesserepræsenlatton 

vilde man komme ud herover, idet 
man da vilde høre op med at reg-

ne med Individerne for at regne med 
Grupperne, men det vil let ses, et 
man i Virkeligheden stadig vilde gra. 

re  sig skyldig i den samme Fejl 
som før, at opfatte Samfundet alo• 
mistisk, idet man vel ikke mere vil-
de hævde, at Samfundet er Summen 

af Enkeltindivider, men derimod at 
det bestaar af mindre Grupper, thi 
Samfundsinteressen manne være Pro-

duktet at Gruppernes Særinteresser. 
Dette er en lige saa stor Misforstaa- 
eise, og det skal vises hvorfor. 	

t: 
Forts, 

Foraarsmorgen i Bandeglardart. 

Røgen stiger fra Bondens GanrJ, 
thi Pigerne koger Davre; 
Bonden skal mættes med Mælkegrød 
og Marken besaas med Havre. 

Karlen staar op og ifører sig 
og Hestene Arbejdstøjet; 
Drengen henter sin Trillebør 
og kommer i Lag med Møget. 

Pigen i den yderste Baas 
er næsten færdig med Mælken; 
Katten sender et kælent Blik 
op efter Spanden ved Bjælken. 

Slikker igen den Træskobund, 
dens Forfædre hk til Service; 
nymalket Mælk lam kun Mejeri 
og Kalle og Pattegrise. 

Efter et meget forvovent Spring 
til en at Solsidens Karme 
passer den paa, mier Pigen gear 
fra Staldens duftende Varme. 

San gaar hun bort 
med sin Morgenmælk_ 

og naboer liønsehuslaagen; 
Hanen har længe besørget og raabt, 
at hele Flokken er vargen. 

Hønsene stiller den første Sult 
i et Par Grisestripper; 
Ællingemoderen kom for sent, 
og Ungerne sulter og tripper. 

Flokken stiller ved Køkkenets Dør; 
paa Trappen nappes de, næsten 
son, om der ventedes fint Besøg 
af Kongen eller af Præsten. 

Høns og Ænder fik Morgenmad 
og Ungerne med omsider; 
først var der. Kamp 

om det daglige Brød, 
siden koni bedre Tider. 

Ungerne fulgte Moderen ud; 
de landed i Gadekæret 
og lærte at rode i Andemad 
med Gumperne højt i Vejret. 

Niels Jeppes». 
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En ung Pige 
kan faa Plads til I. Maj hos 

Me jeribeaty ret Hansen, Allinge. 

S undheds foredrag 
Sandvig gamle Raadhus Sendeg 

d. 20. ds. KI 7l 	Alten. 
Emne : En god Køkkenøkonomi. 

Hvilke er de sundeste og billigste Fødemidler ? Enhver er velkommen ! Fri Adgang. 

J. P. U. Jensen. 

Tapeter. 
Nve Tapeter er hjemkommet og 

sælges td billige Priser. 
Sandvig 53og fiandel. 

Telt 55 E. Abralurritsen Tdl. 55 
En flink Forkarl 

viril 	yngre 2den Kall søges til tørste Maj pas 
St. Myregaard. 

En 1416 lim Dreng 
kan !SIC Maj fra Plads paa 

Hullegnurtl, Klemensker. 

:Bedste .maler .9ernis. 
Bedste hurtigtørrende 

Gulvfernbo (32 1:nlvInk 
Terrelue. Terppniln. Natronlud 

l'ognInk. 111nlaollnk 
Iluld Enutillolatt 

1'pklelnla, Tulirfart er 
Lilli og schellak »betales til nedsalte Priser. 

Alle Slags tørre Malerfarver haves pas Lager. — Maling  udrøres gerne. 
Allinge cl sft. 
Telt. 12. 

Den fine. 

Frokost-Javakaffe 
er atter t denne Uge nedsat  ~d 
_stue 40 øre pr. kg. cccto 

Ane Kol,m,a1,, sier sx1ees b.elzar, 
Norfinflels 

Prima vellagrede 

100 Fel Schweitzer 

50 pCt Gauda 
20 pCt. Gauda Osle Priserne er betydeligt li,rrr Nordlandets Handelshus 
4.0~~1w 
Messelis Eoe-Udsalg  

Allinge. 

Prisliste: 
En gelsk fint Uldgarn ► kg Kr. 8,50 
DMC Hnehlegarn 

Nr. 10 80 øre 
20 85 -- 

- 30 90 -
-• 40 80 -

!konks Sygarn 50 øre 
Dansk Uldgarn, slidstærkt 

-1,:;0 pr. Halvkilo. 
Rester at Vaskestoffer. 

1;18 pr. M. 

Ur, Olsen, Messen, 
.1111111~111~  

Ovorretasagforar 

Rojesen .7rofoed, Rønne  
PI t . Illartun•gade 17. 

Inkassation, flokumsntskrivning m. m. 
Trælles I Hasle Onaila g  Formil. 
Kaffepriserne 

alter nedsatte. Prima Javablandel Frokost Kalle 110 Øre pr. 	kg. Altid friskbrændt. 
P. ,93. £attt11.. 

Telefon Allinge 12. 
Et Parti fint 

Uldgarn 
sort og graat firtraadet sælges fur 
Kr. 5' 	p* 	Pund. 

Nartiladels Vandelshus 
Nye franske Cathrinehlommer 

175 Øre pr. , 2 k g. 
Nye bosniske Blommer 110 øre pr. I I  kg. 

Rosiner udsælges til 100 '5  kg. 

J. B. Larsen. 

Vi sælger 
ganske fortræffelige 

Ganske gule Kogerier, 
Engelske Flækærter, 
Prima KYidkaalr 

9iorblaitileft; 

fadilt 
anbefaler : ægte Klinge-y Illarielleseebe do. 	iingry Salnelakstebe 

do. Snnlight Sæbe 
do. Perrectiona Sæbe 
do. Les/elve Ludpulver 
Lagerman. Vaskepulver 

Prima dansk Vaskepulver 45 øre Pakkeri 
Blegsoda 

Skurepulver i store og  sum Pakker Prima brun Sæbe nedsat Pris Hel og  lin Soda 	do. 
eolittens Stivelse 
Salmiakspiritus 

Blegvand 

• t. Var«it. 
Telefon 12. 	 Allinge 

Sandag 	FeH 1< 1  

111111 havde væreli Nolv-hrck. 
Stort interessant Lystspil i 5 Akter 

sand 
9' en tapre Skrædder. 
Skrædder Spag . . Fr. Bach. Bryder Samson Bertel Krause Grev Løveland 	L11111, Olsen. Frk. Musse 	Engl. Bertelsen. 

Komisk Lystspil I I Akt. 
• 91111~•••MMINJ 

3 SIR. 9jedervogne, 
I Plov og  I Motorcykle er til Salg  eller Bytte. 

Smed E. Mogensen Telefon 75 	Rutsker. 

J. B. Larsen. 

To Piger 
til Køkkenet — antages pari Hotel 
„Finnedalen" til Iste Maj. 

H. Colberg. 

Xranse. 
Buketter, Hyasiffier, Tulipaner, Liljekonvaller og  Potteplanter leveres til billige Priser og  forsendes overalt. 
Nattelys!, MIlinge, 

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

Marmelade. 
Fin blandet Marmelade, Hindbær-smag, sæl ges i løs Vægt til 126 pr. 1/2 kg. 

J. B. Larsen. 

Nye tørrede Æbler 
hele, borede og  i Sai■ er, er hjem-komne og  anbefales til hdl. Pris. 

J. B. Larsen. 

Olsker. 
Olsker Husmandsforening alholder Gener alforsa I ing  Lørdag den 19. 

Februar Kl. 3'/ pr. Forsam• 
lingshuset. Kl. 6% Foredra g  af Kvægavlskonsulent Jensen, deretter fælles Kaffebord gratis for Forenin-gens Medlemmer med Familie. 

NB. Regnskabskursus begyn-
der Mandag  den 21. Februar Kl. 
7 Aften i Forsamlingshuset. God 
Tilslutning forventes. Fripladser kan 
fans I stor Udstrækning. 

Alle indbydes. 	 • 
Bestyrelsen. 

1 at det betaler sig  al købe sit Herre-tøj Klemensker hos Skrædder Nie. Kofoed. Telefon n. 94. 
For Eks. hjeminesyede Klædnin-ger fra 90 Kr, Peber og  Salt fra 120 Kr. 1 helulden Kamgarnsklædning  150 Kr. 

Mange ved, 11100 alle 118r vide 

barl 
som vil deltage i forefaldende Ar-bejde, og  som er vant til at følge Heste kan Isa Plads til 1. Ma j  hos 

Avlsb. C. Kofoed Bøgeskoven, Rø pr. Gudh jem. 
Vort Lager af 

galvaniserede 

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

25 pCt. Rabat pr Kontant. 

No111131111818 Handelshas. 
Silleder indrammes 

og  Rammelister købes billigst 
Klemensker Snedkerforretning. 

Tlf. n. 13. 	L. Pihl. 

Klipfisk 

Fasten. 
—X— 

Lidt om dens Oprindelse. 

Faste som Religionsøvelse var 
allerede kendt hos de gamle heden-
ske Folk. Hos Ægypterne stod den 
i Forbindelse med Irisdyrkelsen, hos 
Grækerne kaldtes den for Mysteri-
ernes Fest, og  hvert 5 Aar holdt Ro-
merne en højtidelig  Faste til Ære 
for Ceres. Ligeledes lindes den hos 
de asiatiske Folk, og  endnu kappes 
Bramas og  Buddhas Bekendere samt 
Muhamedanerne med de græske og  
romerske Kristne om at overholde 
Fasten, I det gamle Testamente be-
tragtes Fasten ikke som en fortjensi-
luk! Handling, nier kun som et Ud-
tryk for Menneskets ydmyge Bedrø-
velse over sin Synd, Faste var der-
for etter Loven ogsaa kun paabudt 
som hørende med til den store For-
soningsfest „fra Aften lit Anen". 
Al anden Faste hos Jøderne var, 
før Landflygtigheden i Babylon, en 
frivillig, privat Andaglsøvelse, der 
dog  i Tidens Løb blev mere og  mere 
almindelig, citerbart riden som den 
Indbildning  udviklede sig, al Faste 
i og  for sig  var noget fortjenstfuldt, 
hvorved man kunde afvende Guds 
Vrede og  erholde hans Velbehag. 
Profeterne ivrede mod delle Misbrug  
af Fasten ; men efter Hjemkomsten 
Ira Babylon indførtes der alli gevel 
en Række Fastdage, og  paa Jesu 
Tid lagde Farisæere og  Essæsre me- 
gen Vægt pan Fasten; 	første faste- 

• de to Gange om Ugen, Mandag  og  
Torsdag, og  de sidste ofte flere Da-
ge I Træk ; Farisæerne saa i Fasten 
en fortjenstfuld Gerning, medens Es-
sæerne ved Faste vilde frigøre Aan-
den fra Legemets (den onde Male-
des) Herredømme 

Talmod satte Fasten i System, 
savledes al der foruden Fasten i den, 
enkeltes Liv blev fem store Faste-
dage for alle Jøder. Skønt Kristus 
ikke havde paalagt sine Disciple at 
faste, uddannede der sig  ;neget snart 
i den ældste kristne Kirke en Faste-
praksis i Tilslutning  til Synagogens 
Praksis og  til Fasteskikkene hos de 
hedenske Folk, blandt hvilke Kri-
stendommen vandt Indgang. Mari 
tastede om Onsdagen — den Dag, 
Jøderne lagde Raad op mod Jesus 
— og  om Fredagen 	Jesu Døds- 
da g  — samt i den nærmeste Tid 
ler Paaske. Som Fasteda ge kaldtes 
disse Dage „dies stationarii", paa 
hvilke den kristne Kriger skal være paa sin Post. 

Ved Munkelivets og  Kirkens aske-tiske Retning  udbredtes efterhaanden 
den Anskuelse, at Faste var en for-
tjenstfuld Gerning, og  der opstod en Mængde kirkeligt anordnede Fest-
dage, forskellige i de forskellige Kir-ker. Den vigtigste var „Quvadraesi-
mallasten', simpelthen kaldet „Fa-
sterr", der varede i 40 Dage til Minde om Jesu 90 Dages Faste i ørkenen, og  Gregor den Store satte dennes Begyndelse til Askeonsdag. Der blev indført en lignende — men selvfølgelig  kortvarig  — før Jul og  
før Johannes Døberens Fest (St. Haredag). 

Den græske og  den romerske Kirke indtør le eiterbaauden forskellige Fa-
siedav indtil det 8. Aalhundrede, 
,,a 1,coilagrn bliv gjort til Marias F, ., ,, Fasteil henla gdes da til Freda gen. 

Senere roraa, ede Reformatorerne al Fast. 	, 	den Anskuelse, at 111,10 t tl 	!elge saadanne Ari- 
suutrs,I hlli.dt erhverve sig  Naade hos Gud. 

Dog  mindes man endnu i enkelte Lande de 40 Dage før Paaske, idet ofterriliwe Forlystelser, Bryllupper 
°av. er tor budte, Søndagene i denne Tid kaldes Fastesøndage og  Prædi-kerne Fasteprævirken, Hos Muhame-
daii,.rlie bliver Fasten anset nor 

tor 	Koranen panhyder  

den fornemmelig  1 Maaneden Ra-inadkan, den 9. i det muhamedan-
ske Aar, og  fordrer, al rejsende og  syge, som ikke kan faste ved den Tid, senere, naar der ingen Hind-ring  er, skal holde Fasten. 

Den evangeliske Kirke forkaster 
ydre Fastebud og  navnlig enhver 
Tanke oni, at Faste medfører For-
tjeneste at Gud. Derimod anerken-
der den Fasten som et privat, frivil-
ligt Middel for den enkelte Kristnes 
Helliggruelsesarbejde. Herved mister 
Fasten sin oprindeli ge Betydning 
og  kommer til at omtalte alle For-
mer for Afholdenhed 'Ira aandelrge 
og  legemlige Nydelser, som kan 
skade det kristelige Liv. 

Fra Uge tit Uge 
—0— 

Tækkemand Andels Es persen og  Huslru, Tein, fejrer den 20 . Fe-
bruar deres Guldbryllup. Ægtepar-
ret har hall II Børn, hvoraf 5 er 
døde. 

Diamantbryllup. 

Sønda g  den 20. Februar kan 11. J. Lund og  Hustru, ih. Bondegaard, 
Rø, lejre deres Diamantbryllup. Fru Lund er 83 Anr og  Hr. Lund 
86, begge bærer deres Alder godt 
og  kan glæde sig  ved el jævnt godt Helbred. Lund har haft mange Til-
lidshverv. Ægteparret har haft 7 Børn, hvoraf de to er døde som smart, to al Børnene er 11C111111e, 
der! ælds te Søn er Sagfører, Bank-direktør H. Chr. Lund i Rønne, en Dalrer er gift med Grundejer 1-1. Svendsen, Itv. DaniasIvegaard, Øster-lers, en anden Datter er gift med Sognernadslormand M. Lund, Brød-degaard i Ren. 

Hotel du Nord. 
Ved den i Onsdags afholdte Tvangsauktion over Hotel du Nord blev Parthav erne Snedkermester Chr. Bendisen, Køge, og  Murermester Chr. Jørgensen, Næstved, højsthy-

dende med 19,054 Kr. Disse afhæn-dede aller Hotellet til Gartner C. Jens e n, Allinge, for 16,000 Kr. Ejendommens Skyldværdi er 25,000 Kr, Prioritetsgælden paa Ejendom-men. og  Løsøre udgjorde 60,000 Kr. 
Kandidatlister 

til det kommende Byraadsvalg  vil nu blive udarbejdet, da Socialdemo-kraterne i Tirsdags forkastede del tilbudte Fredsvalg. 
Biografen 

har paa Søndag  to fornøjelige Styk-ker paa Programmet. 
Dilettantkomedien 

i Onsdags blev en Skuffelse for de fleste, der havde ventet noget ekstra udsøgt, hvad Skuespilkunst engear. lirke engang  en fhv. Skuespillerinde ved Folketeatret formaaede at redde den pinlige Situation. Publikum undredes over, at Indbyderne ikke havde truffet bedre Valg, eller var 
del gjort for at vise, hvorledes vore egne Dilettanter — ikke skal spille Komedie. 

Rettelse. 
I den store Margarine-Annonce i 

sidste Nr. al Bladet stod fejlagtigt 2,56 	30 H-- 12 =--- 2,34, det skal selvfølgelig  være 2,76 	30 12 ----- 2,34. 

Svære, stærke 
Vanter 

sælges for 1,60 pr. Par, 
Nordlandets Handelshas 

Heluldne, danske 

Strømper 
sælges for 3,85 

Nordlaodels llaidelshos 

Olsker. 
Olsker 5,  _ - Sygekasse afholder 

ordinær Geurr.iforsitmling i Olsker 
Forsamlingshus Lørdag d . 19. Fe-
bruar Elin,. Kl. 5 med følgende 
Dagsorden: 

Regnskabet tot Avet 1920 frem-
lægges til Godkendelse. 

Valg al Kredsformænd 1 1. og 2. 
Kreds samt Valg al Kasserer og I 
Revisor. 

Forhandling om Forhøjelse al Kort-
lingenIel foranlediget ved den nye 
Overenskomst med Lægerne. 

Eventuelt. 
Regnskabet vil 3 Dage forinden 

være fremlagt til Eftersyn hos Kai. 
sereren. 

Bestyrelsen. 

En, Pige 
i 14-16 Aars Alderen kart las Plads 
 Isle Ma j  hos 

Fisker Martin Falk Tein 

:•••••••••••••1 
Allinge Biograf. 

• l En ung Pige 
og  en 2. Karl kan faa Plads til 1. Maj paa 

Tyakegaard i R«. 

2lommer, 
Sosiner, 

X6ler i Skiver, borede. 
Alt i prima Varer og  til billige Priser Ira 

RU1011141' 
!VrtiNirtforretiiiiie. 

(Fineste Kvalitet) 
Et lille Parti letsaltet Klipfisk ha-ves endnu pas Lager til billig  Pris. 

Abrikoser, 



Allinge-Sandvig Kommune 
sælger indtil videre Brændsel ril 
Knuste Roks 
Nødde - 
Smaa 
Kolissmuld 
Tørv, bornholmsk 

do frdsK 
Brænde 

følgende Riser. 

A,00 Kr. pr hl 
5,00 - 	- 
3,50 - 	-- 
0,75 -- 	-- 
2,50 	— 

28,00 — pr. ni. 

frisen for friskkærnet Vegetabil 2iargarine er indtil videre 
.dø' .0 1 Kr. 08 Øre pr. Ya kg. 	.ø> 

og saafremt Fabrikkerne nedsætter Priserne yderligere, saa følger vi med forholdsvis. — Vi finder 
det rigtigt at redegøre for denne store Prisnedsættelse og skal da forklare, at Allinge Smørforsyning 
i forrige Uge ved et lille Cirkulære, som kaldes „God Nyhed". men som i Handelssproget hedder 
„Illoyal Konkurrence", tilbyder det købende Publikum en ekstra Rabat paa den almindelige Butiks-
pris for denne Vare lig 30 ore pr. kg. Vi har konstateret, at Stuen-forsyningen herefter sælger sin 

Plantemargarine til Kr. 2,76 1. extra Rabat 30 øre .1 Rabatmærke 12 Øre 
2 Kr. 34 Øre eller 117 Øre pr. Halvkilo. 

Hvorfor Cirkulæret „God Nyhed" fremkommer, det kan Enhver nok opstille sig en Mening om. Vor 
Mening er, at da vi i alle Aar har forhandlet Margarine og altid gjort os Umage for 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 og-
saa i Fremtiden gør Indkøb af Margarine hos deres Købmand eller i den Forretning, hvor 
disse Køb er gjort tidligere. 

E. S. Det siges, at Smørforsyningen har nedsat sin Pris paa Margarine I denne 
Uge. - Vi vil til enhver Tid have den billigste Notering for Margarine - og vel at 
mærke: for den sædvanlige højline Kvalitet. 

De Handlende i Alliogg.hoduig. 

Mejeriet iliffiledol 
afholder den °Wienere GenetatIoe-

samling Fredag den 25de 
Fetnriar, Erna. f<1. 2' 	

I okker 

For samlingshus. 
Dagsorden: 

1 Regnskabet fremlægges, 
2. Valg af 2 Belyrelsesniedienutier 
3 Valg  af en Revisor. 
4, Eventuelt. 
5. Licitation over Kalkning .d 

wieners Bygninger, 
— Regnskabet ligger til Eftersyn 

paa Mejeriet de tre sidste Dage lur 
rjeneraltorsanilingen. 

Bestyrelsen. 

En flink Pige 
salut en Fodermester og r. n 
Karl kim til lste Maj fas Plads 
pas 

Hullegaard. 
TI t. Rø 15. 

En Pige 
kan di isle Maj fan Plads pas 

Kildesgaard. 
Tlf. Rø 29. 

Tabt, 
En Pengebog er tabt mellem Al-

linge og Vang og bedes ellevere' 
hos H. C. Svar z, Vang. 

En flink Dreng, 
14-16 Aet, søges til Isfe Maj. 

Emil Andersen. 
Telefon Sandvig 3. 

En Selvbinder 
er billig tilsalg, naar Handel kan 
ske inden denne Maaneds Udgang. 

Tlf. Rutsker 56 

Olsker Brogstoreniog. 
Ordinær Generalforsamling afhol-

des i Forsamlingshuset Fredag den 
25. Februar Elm]. Kl. 6. 

Dagsorden Helge Vedtægterne. ' 

Bestyrelsen. 

Tem og hep 
ølholder 	 Sis.mmenhomat. merl Korc 	PdL.ke- 

salg in. nr. Søndag den 20. Februar Kl. 6 i Olsker Forsamlingshus. 

De faglige og politiske Foreninger saml Afholdsforeningen indbydes 

Bestyrelsen. 

/JvangelisR Viede i Rø. 
(Brugsforeningens Sal) 

Tirsdag d. 22., Torsdag d. 24. 
og Fredag den 25. Kl. rir pr. 

Sangkoret fra Rønne medvirker. Missionær C. Johansen taler, 
Alle indbydes hjerteligst. 

Baptistmenigheden. 

Sejler „_J. P. HOLM" er ankommen med 

18 pCI, Soperfosiot op 37 glieligoiloilip 
og beder om flere Bestillinger, som ekspederes billigst, 

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. 

Nordlandets Handelshus. 

Prima Kakkelovnskul 
er pas Lager hos 

Qtttinge Stoloniat & $roburtforretuing 

Priserne for' Kul 
er fra ilte Februar nedsat til 

Prima harpede Husholdningskul 11 Kr. hl. a 75 kg 
Uharpede 	do. 	 8,50 - 	75 - 
Af harpningskul. grove 	 5.00 - 	75 - 
Wales Anthracile Nøddekul 	11,00 - 	75  - 
Harpede Wales Æghriketter 	11,00 - 	75  - 

Koliste ep ['mob Lulu Koks op Elswick Smedekul 
ventes daglig og vil efter Losning blive solgt til en betytklig 
lavere Pris. 

Nordlandets Handelsfims. 

Fiskere i Tein og Sandvig 
bedes bemærke, at Petroleumstønderne. 	ckgpv‘Irret 
1 Sommeren 1920, skal absolut leveres tilbage inden 1. Maris cl 	, for 
al fas fuld Pris tnt {fimse 

Nordlandets Handeishus. 

Tomme Sække, ølkasser og Flasker 
— abe Slags Dunke og andel laant Emballage bedes venligst afleveret 
inden 1. Marts. Alle Priser er lavere og eller den nævnte Dato ler vi 
ikke love al betale den hidtil noterede Pris. 

Nordlandets Handelshus. 

- 9rove danske Xvedefilid 
sælges før 12 Kr. pr. 40 kg.  

Prima La Plate Majs 
sælges for :10 Kr. pr. 100 kg. 

Alle Foderstoffer sælges til lavcsle Dagspris I 

Nordlandets Handelshus. 

Alle Kolonialvarer 
er nedsat ganske belydeligt t Prisen r denne Uge 

og sælges meget billigt i 

Nordlandets Handelshus. 
Prima Kul og Koks paa Lager 

Allinge Kolonial & Produktforretning 



Det er lykkedes os at fremskaffe et Stykke fint 140 cm 
Creaslaerred til Lagener, 

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

Nordlandets Handelshus. 

X).4k~h)WiWWWg 
Alle Xolortialvarer 

er betydeligt nedsat i Pris hos 

.7folonial- og ftroduktforretning 

Som en Slags Erstatning for Roerne 
venter vi i Løbet af Marts Maaned 

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

Nordlandets Handelshus. 

Nye Texas Bomuldsfrøkager (50 pCt.) 
Nye Jordnødkager (58 pCt.) 

Coldings Foderblanding (46 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. 

Nordlandets Handelshus, 

Fineste dansk Fabrikat 

i >Sky Pakker. 

Vi har del boble og billigste Skjortelærred 
En svær kipret Vare 'sælges for 2 Kr. pr. ni. Fint engelsk 
kipret Lærred 2,25 pr. m. 

Nordlandets Handelshus. 

Vi har mange tørre, gode 

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

Firskaarne, særlig stærke Udskudsbrædder 
a 5. 6 og 7 Alens Længder 

sælges særlig billigt i 

Nordlandets Handelshus. 

18 pCt. Superfosfat 
Cali og Salpeter 

er ankommen og bedes afhentet snarest.  

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

NØ 
Erindringsliste. 

Borgmesterkontoret 2-4 Eftm. 
Sparekassen 10-12 og 2- 4 
Branddirektøren do. 
Stempelfilial i Sparekassen. 10- 12, 2-4 
Dampskihstspeditionen, gaben red Ski-

benes Ankomst og Afgang Tirsdag 
og Fredag Elterm., Mandag og 
Torsdag Form. 

Distriktslægen 8-9 og 2-3, 
Folkebogsamlingen paa Raadhuset: 

lidlaan Fredag 7-8, (i Vinlerhalvaaret 
tillige Tirsdag 3.3.30);  

Hjælpekassen: f'ormd.. Bagerm. P. Holm 
Kasserer 11. P. K ,fod .  Kontortid hver 
Fredag fra 5-7. 

Jernbanest. er  aaben for Gods 8-12, 2.0 
Kæmnerkontoret 10-11 og 2-4. 
Lasse- ea Diskontohanken 2 -4 Eftm. 
Postkontoret: Sognedage 9-12 og 2-6 

Søndag 9-1d 
Sognepræsten Tirsdag og Fredag 6-7. 
Skandinavien-Amerikalinien: 

Agent 011o Gornioka 
Statsanstalten for Livsforsikring ved Chr, 

Olsen, Messen Kontortid 1-4 Em: 
Telegrafstationen 8 Morgen til 9 Alten 

Søndag 9-10 
I oidi,nitet 8 -- 12 Form, 2- 5 Fileri'', 

2Y.99rY n, 
Navregryn, 

Xarloffelmel, 
mannagryn, 

majs flager, 
Sis,Rismel, 

Sagomel 
Ærter, hele og flækkede 

Prima Varer, billige Priser hos 

9lithigt 
og 13roDuftforretithig. 

- Nyker 
- Klemenker 
- Re 
- Tein 

Allinge 
• Sandvig 	925 740 

SatedvIg-Rense 

Fra Sandvig 	1125 	810 

- Allinge 	1136  821 
- Tein 	 1149 834 

- Rø 	 1207 85 
Klemensker 1230 gB 
Nyker 1245 930 

- Rentie 	110 950 

Bøn- og Helligdage. 
henne-Sandvig; 

Fra Rønne 	845 	1235 750  
- Nyker 	903  1253  
- Klemensker 919 	109 

- Ra 	935 125 

- Tein 	949  139 
- Allinge 	959 149 
. Sandvig 1005 	155 

blainelvIrc-Ilionlee 

Fra Sandvig 	1035 6- 
- Alliuge 	1043 608 
• Tein 	 1052 617 
- Ro 	 1107 6 
- Klemensker 	1125 655 
- Nyker 	1136 717 
- Rønne 	1155 75 

j
ager De en Pige, en Karl 
eller en Dreng, eller niang-
ler De en Svend eller Lær. 

ling en Fodermester eller an-
den Medhjælp, hør De snares( aver-

tere i Nord-Bornholms Ugeblad 
der hver Fredag bringes direkte ind 

c.1700 Hjem og læses al sno godt 
son] hvert eneste Tyende. En An-

nonce her i Bladet vil derfor sart 

godt som altid bringe el tilfreds-

stillende Resultat. 

Ordet er frit ! 
Vi gør vore [senge 1.easera i By og 

pin Land opmzerksom paa, at enhver kan 
faa optaget Artikler og Indlæg om Emner 
el almen Interesse i „Nord-Bornholms 
Ugeblad". 

Betingelsen er kun, at del skrevne er 
holdt i en sømmelig Fat ni og indenfor 
rimelige Grænser, samt at indsendere- til 
Underretning for Redaktionen - opgiver 
Navn og Adresse. Ligeledes modtager 
Redaktionen gerne Meddelelser om saa-
danne Ting og Forhold, som egner sig 
til Behandling i Bladets Spalter. 

Delle gælder bande kel' og Landet, 
og det er en Selvfølge, at Redaktionen 
altid vil iagttage den strengeste Diskre-
tion med Hensyn til sine Kilder, 

Alle Slags 

y Værktøs 
og Redskaber anbefales. 

Glas, Porcelffin og hele Kokkenudstyr 
til billigste Priser. 

[?olietg[ Slutoltin1 	14eUtturretiting 
et - 

Godth.øbs- 
Udsalget 

begynder Lørdag den 22de Januar. 

Stor Prislledsættelso 
paa en Del frasorterede Varer, 

• 
Damefrakker og Ulstre 

fra lorrige Anr - nedsat med 20 pCt. 
Nederdele ca. 300 Stk, — prima Stof 

fiks Facon — nedsat med 20 pCt. 
Damebluser sælges til halv Dagsplis. 

Pigekjoler og Frakker 
nedsat med 20 pCt. 

Dame- og Pige-Trikotage 
nedsat med 20  pCt. 

Herresokker ca. 300 Par - 
nedsat fra Kr. 4,50 til Kr, 2,00 pr. Par. 

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

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

Rabat pr, Kontant. 

INF- Se Vinduerne –111« 

J. 5'. Sommer 
magasin du Nords 21dsalg, 

Sukkermelasse 
Hvedeklid, Rugklid. 

Stor Majs, Smaa Majs. 
Bomuldsfrøkager, Soyaskraa, 

Coldings Foderblanding. 
Blandsæd og Havre. 

Prima Varer, billigste Dagspris 

Allinge kolonial- og Produktforretning. 

AvorMr i Nordbornholms Elgobld! 
Billigste Annoncepris. - Læses overalt paa Nordlandet 

Rønne-Allinge Jernbanes 

Køreplan. 

Søgnedage. 
Henne-SIvittelvtg 

Fra Rønne 	 745 600 
808 623 
828 643 
848 703 
906 7F 

, 919 734 

808 
822 

8! 
854 

904 
910 

935 
943 
952 

1007 
1023 
1036 
tois 


