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vel, og hvad, der laa i Støvet, ophøjes; de sir allede bliver Ir 1, og de
straliende stialles, sandal] vendes
anmodes om at indlevere deres AnAl Chr. N or lev i ..V 11."
noncer inden Torsdag, Stime Averalt op og ned, og Ingen Uret mid— o—
risseineuter kunne dog som Regel
gaar sin Skæbne.
Det er ikke de selvfølgelige alle •
medtages hidtil Torsdag Middag.
Vort Samfund staar endnu, tilsyTiders Krav, der tænkes paa. Frem- neladende stærkere og lastere end
Udebliver Bladet
tiden vil som Fortiden kræve Ud- de fleste andre ; vort Folk er ikke
beder vi Læserne henvende sig paa dannelse, Viden, Energi og DygtigPostkontoret, og Fejlen vil hurtigt hed i stedse højere Grad. Det ved revolutionært, der er ingen Grund
til her i øjeblikket at leve i Revyblive rettet. I modsat Fald maa De
henvende Dem til Bladets Kontor, enhver ; det er under Krigen blevet luteensfryetens Rædsel. Men vi er
og vi skal da sørge for, at De tsar sagt saa til, og af saa mange, at inde i samme Udvikling, som førte
det tilsendt.
en gentagen Indterpning deraf kun de andre 1 Afgrunden. Ingen kan
virker som et] kedelig Moralprædi- være blind for, at ogsaa hos os har
reze=0,==i1 ken.
Rigdommen koncenti e ret sig kim:oven,
Men Fremeden vil stille bestemte mens Fattigdommen er blevet ud•
nye og store Krav.
bredl forneden, ogsaa vi har UdbytVi gaar ind i en ny Tid ; men
tere og Udbyttede, ogsaa hos os
—o—
det nye ved deri er en meget bedrø- gnaver Urettens Orer paa SamfundsHvor Vejen i Afghanistan gaar velig Ting, nemlig den Kendsger- træets Stemme.
fra Kalbuk til Balkh over Paropa- ning, al Europa — for ikke at sige
Vore Skattemyndigheder kan formisus-Bjærgene, findes der en hej, Verden — ligger i Ruiner.
tælle os om det. Deres Opgørelser
Ikke alene Byer og Slæder ligger viser, at Indtægterne tier i vort Land
næsten lodret Klippevæg, der har
en betydelig Udstrækning. Paa dentre i Ruiner. Det er kun den mindste Ira 1908 —16 steg 88 pCt. i GenKlippe havde buddhistiske Munke, Ruindy lige. Nej, Rigerne, Forfatnin- nemsnit. Det betyder som bekendt
rimeligvis ror el Par Tusind Aar gerne, Dynastierne, kort sagt d e t ikke, at vi alle er blevet næsten
siden, udrettet sig Boliger i en hele sociale Sy stent er laldel dobbelt saa rige i det Tidsrum, men
' Mængde Huler, der var hugget ind sammen, ligger nogle Steder helt i at Pengenes Værdi er dalet, saa man
Ruiner og staar ingen Steder fast i 1916 skulde bruge vel ca. 88 pCt.
i Klippen. En kinesisk Pilgrim
Hwein•Trang, der rejste gennem og sikkert som tidligere.
flere Penge fur at købe de samme
Det er ett forfærdelig Kendsger- Fornødenheder som i 1918 Men
disse Egne omkring Anret 630, fortæller, at der paa dette Sted var ning, der stiller store Krav til Frem- Opgørelserne viser tillige, ar indenikke mindre end 1200 Munke og tidens Slægt — til Nutidens Ung- for de forskellige Sanilteelsklasser
ti Klostre. Han fortæller ogsaa, at dom.
var Stigningen meget forskellig. I
Ttti Systemerne skal igen bygges Geneeinsuit var deit for selvstænder nordøst for „den kungelige Stad'
fartiltes nogle store Statuer al Buddlia. op t nye Former. De gamle faldt, dige 1 lahdlende 262 pCt., for selvDen kongelige Stad hed Ohulgula fordi de ikke duede. De var udhu- stændige Harintiv.eikere og Industriog blev ødelagt al Diliengis Khan lede al Uretfærdighedens 01111; men drivende 123 pCI., for Landinærid
i det 13. Aarhuudrede. Hall gav de kan ikke undværes. Et socialt 101 pCt.; uren lur Arbejdere, HaandOrdre til, at alt levende i Staden System d. v. s. ordnet Stalsvresen, værksevende, Tjenestemænd og Folk
skulde dræbes, og hans Ordre blev respekteret Forfatning og velorgani- i trivierne: Stillinger var den Ira 27
udført. Staden rejste sig aldrig mere; seret økonomisk Samarbejde er Nu- —3.1 jrCi., lom Pi rester var den kun
dens Ruiner findes endnu i Nmilie- tidsinerUieskers vigtigste Livslor rm- 13 Ida. ug tor Lærere kun 9 tiCt.
den af den lille By Bereten. Nogle denhed, Havde Luther levet nu, saa Det er klirre al de, hvis hudlæge las
Englændere korn for en Del Aar havde han rimeligvis sat dette først over liemienismIter, var blevet 'nesiden til disse Egne lor at under- blandt de 22 Ting, han nævner get (ædle siillel ; Ibs deres Købeevne
søge de Levninger af en ældgam- som hørende til dagligt Brød.
var stegel ineger mere vild VarepriEnhver kan se, at Aarsagen til senile ; uren turiveridl var de, hvis
mel buddhistisk Kultur, som endnu
kunde lindes Jer. De fandt ved Ba- dette Sammenbrud var_Uret, Under- Fremgang ligger under Gennemmien lem Statuer, al hvilke de tre trykkelse og Udbytning. Zarvælde, snittet, blevet betydeligt claarligere
er hugget ind i selve Klippen. Den Ciodeejervælde, Embedsmandsvælde stillet ; thi de havde trods den itostørste er 173 Fod høj, og den er og Præstevælde havde igennem Aar- ini tælle Indiregtsirenigaitg ikke nær
Verdens største Statue. Menizion•Sta- hundreder undertvunget og udbyttet samme Købeevne som lør.
luerne ved Nilen er 51 Fod, de 9 Ruslands Bønder og Arbejdere. StedIdet store og hele var del de bestore Tempelvogtere loran Templet se højere og vældigere havde de siddende Klasser, der »Medes var
i Ipsarribul er 50 Fod, Geruiania- bygget Urettens Bygmug, og deri blevet rigere ug de besiddelsesløse,
Statuen i Niederwal er 98 Fod, Ba- Dag, da Uvejret korn, taldl deri der vat blevet fattigere.
varia ved Merichen 281/2 Fod, Ko- sammen. Kejser vælde, Militærvælde,
Hvad var Aarsagen til delte Forlossen paa Rttodos antages at have Junkervielde og itu sidst Kapitalist- hold? Var de besiddende Klasser
været 190 Fod, og Frihedsstatuen vælde havde gennem lange Tider blevet langt niere arbejdssonnue og
lagt tunge Byrder paa det tyske flittige i 1916 end i 1908, og de
i New York er 138 Fud.
Den ovennævnte kinesiske Ne- Folks Skuldre. Folkeæslet var mat- besiddelsesløse mere dovne og udygglen siger oin Barn:art-Statuerne: modigt, tog sine Prygl og bar sine tige?
,Deres gyldne Flader skinner, og byrder i lange Tider uden at mukNej, ethvert fornuftigt Menneske
de kostbare Prydelser blænder øjet ke;. men der kom en Dag, hvor vil indse, al denne VelstandsforskydOvergrebene blev lur mange, Lidel- ning havde intet nied Flid og Doved deres Glans.'
e
Delte tyder paa, at Statuerne til serne for store, og saa slog det ud, venskab al gøre. Den var ikke Ar';.•• Dels har været forgyldte. I Følge lavede Optør og kastede Byrden at bejdets fortjente Belønning og Dri' . Traditionen ødelagde Timurs Solda- sig.
veriets Straf. lugen kan paapege
ter Statuerne som Afgudsbilleder.
Der er Nemesis i Historien. ,,Det noget særlig udmærket Arbejde eller
Senere maa de være blevet restav• første al alle Evangelier er delte, anden fortjenstfuld Indsats, hvorved
:lerede, hvad de mange firkantede at en Løgn kan ikke vare evigt" de, der blev rigere, har fortjent deHuller i Folderne af Klædebonnet siger Carlyle i sec Værk oin den res øgede Rigdom, og ejlieller kan
%lyder paa Der har nemlig der væ- franske Revolution. Skallen kommer nogen paapege Roger] øget Efterlael anbragt Træpløkke til Støtte for ved al Forholdene krænges om i denhed og Udygliglied, S01/1 skulde
ukken, hvormed Manglerne udbo- deres Modsætning. Zar- og Gods- bevirke, al de fattige med Rette blev
ejervælde afløses af Proletariatets fattigere. 1 sari Fald vride del være
redes.
Diktatur; Generalstabens Magt kom- el slemt Vidnesbyrd OM Præster og
rtier i Hænderne paa Soldaterrandene; l.ærere; thi de milene jo saa aabenbart i dette Tidsrum være blevet
! hvad, der var ophøjer, trykkes i Sti-
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forfærdelig dovne.
Men natir denne Velstairdslorsky.l.
Meg ikke kan rerhertlig,gral es v.3
Arbejde og Forljenesie, hvorved kan
den saa retfærdiggenes ?
Alt i Verden man enten retfærdig.
gøres eller vil blive dømt. Men lier
findes ingen Retfærdiggørelse. Dette
Forhold er bundurellrerdigt, er ret
beset ett kolossal Svindel. Den kan
ikke lægges nogen enkelt til Last;
thi den er en Følge- af hele vort
sociale System. S0111 Forholdene
er, gaar det hele af sig selv, avl°.
titniisk og trimodstaaeligt.
De store Verdensbegivenheder har
skrevet et Mene TekeI over slige
Forhold. De bærer Urellens Stempel og vil fas (hellens Straf.
Eller ogsaa mas de i Tide ændres.
De profetisk klarsynede blandt os
Irer længe set, hvor det bar hen, og
har forkyndt deres Syner; men som
sædvanlig agtede mim ikke paa Proferme.
Nu har Begivenhederne talt, og
deres Røst er hørt. Spørgsmaalel
er, om deri vil blive fulgt.
Derpaa maa f Unge svare,
Del til eder staar,
om af Røret sig skal klare
Dag ined Krans i Haar.
Ændringen af disse Forhold stiller dansk Ungdom overfor ny og
store Krav. Det sociale Syslem maa
ændres. Udviklingen maa ledes i
en 'ny og bedre Retning.
Vi danske har gode Traditioner.
Hvad andre Folk !run har naaet ved
blodige Kampe, har vi naael ad de
fredelige Reformers Vej. Aarstallene
1780, 1849 og 1915 fortæller om
store afgørende, men fredelige Omvæltninger i vort Lands sociale og
politiske System. Den unge Slægt
bør holde disse Traditioner i Ære
og føje et nyl Mærkeaar til de
nævnte.
Tre Egenskaber kræves: Indsigt,
Udholdenhed og Moral.
Der skal Indsigt til — man maa
trænge til Bunden af Spergsmaalet,
finde Aarsagen til Uretten og ikke
nøjes med at ramme dens Virkninger. Samfundet omdannes ikke ved
at storme Børsen og slaa Spejlglasruder ind. Man merl lære at slutte
Ira Virkning til Arusag og simpelthen praktisk spørge : Hvor sker der
Uret ; hvor er vort sociale System
saadan indrettet, at man kan tilegne
sig Rigdom uden Arbejde ?
Mange Steder er det let at se.
For Eksempel vedJordspekulalionen,
Vi har indrettet det saadan, at de
samfundsskabte Jordværdier bliver
ufortjent Rigdom for enkelte -• for
de besiddende. Delle Forhold uran
ændres. Ejendomsretten kræver, at
Samfundet laer Udbyttet af de Værdier, Samfundet skaber.
Vi tillader Pengemagten at organisere sig f Truster, d. v. s. oprette
enevældige Kongedømmer og be•
skatte Forbrugerne som de gamle
Enevældskonger beskattede Borger vie
til Fordel for deres private Kusse.
Den Magt man brydes ved AntiTrustlove, ved Andelsbeiiægelse eller

ved Stats- eller K,inininneinitintiv.
I unlige Maeder surar vi sein Forskere foran et ukendt Land. Der er
Brug for Indsigt.
Der er Brug ror Udholdenhed;
Ihi del mest sikre af alt er, at der
vil opleves Skultelser. Ens I.oglk
kan skuffe, Midlerne kan skufle, og
Vennerne kan skulle.
Da gælder det al beide ud; 1111
kun den, der holder ud, vinder Sejr,
Der kræves Moral. Hvad er Moral ? Det er Viltre, der er helliget,
renset og gjort stærk ved at underordnes et ædelt Formaal. De store
Mænd og Kvinder, - der lever i Historien som Meimeskehedens Velgørere har kun udrettet, hvad de
bar, fordi de havde en saadan Villie.
Vi er ikke alle kaldede le Stormandsdaid ; men den hellige Villie
har vi alle behov, hvis vi skal ticirette noget I samme Aand som
dIsse.
Der tales i denne Tid meget om
hvordan man skal saa bygget ell ny
og bedre Verden. Der opstilles Idealer om Nationernes Liga, om social Rekonstruktion — om et Retfærdighedens og Fredens Rige.
Skal disse Syner blive Virkelighed ?
Det afhænger al en eneste Ting,
nemlig dette, om de enkelte vil underordne deres Villie under disse
ophøjede Forniaal og las den helliget og adlet — vinde Mural — der-

ved.
Den store moralske Kraft hos Israels gamle Profeter skriver sig fra,
al de havde underordnet sig det
største Formaal, der tænkes kan:
Gudsriget. Det er det største og'
ædleste Ideal, der gives.
Og hvorfor ikke vælge det største ?
At vinde Moral paa den Maade
og derved vinde aandelig Styrke til
at løse Fremtidens store Opgaver
er et Fremtidskrav til dansk Ung-

dom.

Fra Hol- og Slailsrolloo.
Salget af Hotel du Nord, Allinge
—o—
Ved et: den 10, Juli 1918 udstedt
Obligation, tiniglæst deri 15. s. M.,
erkendte Hoielforpagler Hans An-

dersen i Anledning af Købet al
Ejendommen Male- Nr. 8 af Allinge
Købstads Bygrunde, kaldet Hotel da
Nord, at være Mv. Hotelejer J. P.
Mølle r af Hundested, da af Allinge
skyldig 15,125 Kr., der skulde forrentes rued 5 pCt. p. a. Ira 10/1 18,
og hvoraf Renten var betalt indtil
'•°/, s. A. Til Sikkerhed for Beløbet
med Renter og Ornkosininger gav
Andersen oprykk. 2. Pr.s Panteret I
nævnte Ejd. næstefter en Gæld III
Østill. Kredilf. satst I. Pr. Pantere(
I
i Hotellets Inventar og Service.
Obligationen var det bl. a. bestemt.
at hvis der pasdroges Restancer al

Skalter, Afgifter eller Ydelser til bedre
eller ligepricil der ide, skulde Kapitalen stiaks eller til et hesteurt senere

,, Tid-punkt v..-ei e io•falderi hi skak 5løs Beraliirg •.„:. Litid,isci-e,
Da Anderkerr o..,e Ti ir Vi,.., 1918
l' .
bande betalt de P .10111 Tøremir s. A
• forfaldne Ydelse, til K r udiriorelia1gi u,
tilskrev dennes Saglører Mpller, der
'mitra stud som Detraor fur Laariet,
.' ar han fur de n stenende lialvaarlige
Ydelser, 332 Kr. 50 øre, og den el': ler Ydelsens Erlæggelse skyldige
Restgæld me 1 Rt nier ni. ni. vilde
foretage F.kalcusaroir i Pantet, sari!rend en Ordning ikke var 'rufferi
senest " 10 1918. Herefter herske
Andersen d. 22. s. M. de nævnte
332 Kr. 50 Øre samt J. 6/11 Renter
tr,. flarkosiiiinger med 16 Kr. 75 Ø.
I Kieditforeninens Kviltering blev
der laget F:udi, hold i 1-1r1.11. 1. Sid'mentes § 25, Del! 10. s. M. blev
inridleilid de gamle Panteobligationer forsynet med Kvitledrigspaategning, og deri 11. s M. 'ned Guider•
skrift si Dnektionen, h. oleher Obli•
galionerne blev afsendt til Aflæsning.
Under Anbringende af, al Obligationens Bestemmelser ikke var opfyldte, og Kapitalens Restbeløb,
14.125 Kr., derfor var forfalden til
Udbetaling, søgte Møller derefter
Andersen til Betaling al Beløbet in,
Renter og skadesløse.Oinkosininger.
Andersen paasrod sig !Blunden og
anførte, al Møller ved Obligationens
Udeledelse d. 10/7 1918 vidste, al de
i Juni Termin s. A, forfaldne Ydelser til Kreditforeningen ikke var betalt, at Kreditf. den 20/7 s. A, havde
samtykket i at Lnanene overlørles
pas Andersen og aflededes manne
anses at have samtykket i ikke paa
del daværende Tidspunkt at betragte
Gælden som forfalden, og at de anmeldte Ydelser, Renter og Omkostninger var betalt.
Hof- og Stadsretteri fandt herefter,
at der i et Tilfælde sort det foreliggende, hvor Kreditors Stilling ikke
var bleven berørt ved der passerede,
Ikke blev Spor gsnraal out at anvende
Obligationernes Bestemmelser om
Kreditors Adgang til al betragte Kapitalen sum forfalden 1/1 Betaling i
Tilfælde at paadragne Restancer af
Ydelser til foranstaaende Prioritetshavere.
Andersen blev derfor frifunden og
fik 100 Kr. i SagsourkosIninger.

k

Vor Fremtid.
Af Direktør Ernst Mich a e Ise ri
i
B. T.'
—0 —
Ddiunark gaar vidunderlige Tider
i Mode — hvis vi ikke selv ødelægger vore Chancer. Vi har ikke
været med i Krigen — har ingen
svære Saar al læge, er ikke opfyldte al Bitterhed og Had, staar os
forholdsvis godt ined begge Parler
og gaar ikke deslomindre sejrende
ud al Krigen, idet vi faar en Del
af Slesvig tilbage. Tænk paa, hvad
dette betyder. Det er ikke alene
Oprejsningen, Velsignelsen og Jubelen ved at blive genforenede ined
vore Brødre, men rent praktisk, al
vort eget Territorium bliver udvidet
og, frem for alt, faar tilført nyt og
fortrinligt Blod.
Og for at komme tilbage GI Chancerne — der er tjent mange Penge
under Krigen, og forholdsvis lidt
er gasel i Skuddermudder. VI er
altsag ypperlig udrustede til at tage
tal, og del, som vi item tor all er
anlagt paa at frembringe — Levnedsmidler — er netop det, som
Verden allermest trænger til. Og
lag endelig vor geografiske Beliggenhed — lige midt i Hjertet af
det hele — akkurat i Centrum mellem de store Nationer, som maa
og skal have med hinanden at gøre
igen, og som i all Fald en lang
Overgang vil trænge til kloge og
diskrete Formidlere. Og — „last
but nol least' — Havet, der om-

som ikke alkranser vort Land
Arikoinsr til deis egne
t.«
netid. lige R gdurainie, 'neo som ogsra Ira snart sagt hver Flække i
vort Land gi., er Forbiudelse med
Al, er ltdis Havne, Var der den rene
Sieriming her i Lander, inaane saa
ikke enhver dansk Dreng føle, at
Iran huede direkte Adgang til hele
Verden, og al det staar til ham al
bringe Alverdens Produkler hjem
til sin egen lille Fødeby og gøre
den meget, niegel støre 1
Ja, visselig, vi har ulimilerede
Chancer ; uren de mull ødelægges
— ødelægges bamle fra oven og
Ira arder.
Med .fra oven' muh-rier jeg navnlig vore otte elle Myndigheder. Som
Købmand er jeg — sour turddisk
lab alle Købmænd i Landet — forarget over Forordningerne nngarrende Vareanger og Kædeliandel, som
jeg menet har gjort ringe Grivii og
megen Skade, Selvfølgelig knude
vi ikke have undværer Reguleringer
og Forordninger og behøver dem
endnu et godt Stykke Vej — de
skulde blot have været gode i Stedet for daarlige. Jeg tænker navnlig pas Forordningerne i deres oprindelige Form og paa det Faktum,
at deres Behandling blev henlagt
til- Kriminalretten i Stedet for til det
dfesle naturlige Forum: Købmændenes egen fortrinlige Rel
Søog Handelsretten. imidlertid, del
kali ikke nytte at græde over spildt
Mælk — Forordningerne har været
der, og vi Irma bære den Skade,
de har gjort. Men nu gælder del
om at fas dem væk ! Nu mas Næringslivel have friest mulige Baner.
Sasizenge man kunde være sikker
pas, ar det gik opad, kunde man
paa Trods af alle Forordninger og
Skatter til en vis Grad være 'ned.
Men i en Periode, hvor det gaar
nedad, kan mat, ikke gøre delle.
Og nedad skal vi. Der er ~dl i
Verden ophober stole Vareinærigder,
som skal sælges. Folkene skeminer tilbage fra Krigsskuepladserne
og skal beskæftiges. Skibene behøver langt mindre Tid ril en Rejse
nu end før og slipper for den uhyre
Risiko eic, Selv ørn Fragterne bliver stærkt reducerede, karl Rederne
endda tjene ypperligt. Men all dette
vil bringe Priserne nedad, Noget
afbalanceres dette seltdralgelig ved
de mange Huller, der skal stoppes
ved den store Trang og Efterspørgsel. Men skal Købmanden være
ined heri — skal lian kunne tage
snu Chance, saa maa han ikke føle
sig bastet og bundet — han maa
kunne disponere rask og bil Skal
han altid være nervøs for at komme til at overtræde en Forordning,
saa kommer han ingen Vegne. Selv
om der kommer nok saa mange
Mellemled — og Mellemled kan
netop i nedadgaaende Konjunkturer
gøre fodr-1[111g Gavn I — saa skal
Verdensmarkedet og Konkurrencen
nok regulere Priserne.
Vilde det ikke i denne Forbindelse være muligt at komme væk Ira
deri Teori, der ara .synes al komme
i Højsædel: at del er en Forbrydelse at tjene Penge og blive ug. Dalr
Mand,, der ved redeligt og dygtigt
Arbejde tjener en Formue, gavner
ikke alene sig selv, men hele sit
Land. Pengene bliver/jo ikke liggen.
de i et Strømpeskaft I Hvad enten
han sætter deus i Obligationer eller
Aktier, i Banker eller i sin egen
Forretning, saa virker de jo stadig
videre og giver Dere og flere Levebrød og ,Chancer. Opgaven 411311
ikke være at' hindre nogen' i at blive rig —mert lvertimod at give
alle de bedste Chancer der al. Men
Tendensen fra oveni synes rit gas
modsat Retning. Man senes ikke
at kunne taale Enerne. Rager, de
et Hoved op over Massen, sari skal
Hovedet kappes al I Og i el Samfund er det alligevel Enerne, der

Lælier - deir, der fintg nar Veje.
e arlaraiglieder, ing
sum delv*'d .g.%<:1 Masserne Chancerne tor gi følge med og eksistere.
Lad blot alle fas de bedst mulige
Beaingelier tit videst mulig Udlo].
delse al deres Initiativ, deres Arbejdsevne, deres Arta. idslysi og tieres
Chancer !
Og vore Charter kan ødelægges
_fra neden' — gennem Arbejderne.
Ikke, at de ikke mas fas deres Lian
sat op og tjene Penge, Ivertimol
---- des mere, des bedre, saalrenge
det blot staar i rimeligt Forhold til
Verden derude. Del er Systemet,
det er galt med — brien saml, Arbejdslysten, Evnen IH at føle sig
solidarisk med sin Virksomhed. Nim
el der ju i sar] mange Air' blevet
piretliket Had Mild Kapitalen, at
der ikke er ringet mærkelrgi i, al
Arbejderne rilsidsi Ina, Følelsen al,
rit denne virkelig er deres Fjende
— Ordet _Kapitalist' er jo meget
nær ved at være et Skældsord. Men
delte er pinegal( ! Kapitalen og Arbejder- ae binde Iver (imod være Venner — de behøver hinanden og
kan ikke eksistere uden hinanden
— de burde arbejde sammen for
at opium bedst mulige Resultater, i
Stedet tor at arbejde mod hinanden.
Opgaven er al Ina Arbejderne til
al forstaa, at de skal ikke hade og
foragte Kapitalen — de skal arbej
de sammen med den og derved Ina
deres Andel I den.
Forts

Ro

Sygekasse

Olsker.

afholder ordinær Generalforsamling
Ernæringskort
i Brugsforeningens Sal Torsdag ,
argt R eis,15,,,,„„edi,,
den 30. Januar, Bitind. Km. 5 med • Torsdag den 30. Januar. Eftm. Kl.
Ddgbli+ den i
2-4
Ulmer Foraandingshus, øg
1. Regu bl,„be i fteurrægges til God- Fredag den 31. Januar, Firm.
KI, :11
—
4
rem
kendelse.
Skele.
2. Valg af 4 BestyrelsesmedlemSagneradet og Kanin:mel.
mer, I Revisor saml Suppleanter.
3. Forhandling om Sygeplejesaf
gen.

Appelsiner

4.E.,„It.a.

tam 1/age.

P. B. V.
H. J. Henriksen. I
NB. Regn skabet ligger til Efter- .
syn hos Kassereren,

cj: di,

hursvrt.

En ung Pige
kan faa Plads ril I. Maj ran

Kaffen
Innil udleveres Mandag den 27: ds.
100 Gramur for
c Ilved Mærke.
ry
£Ct• ;aet'.

Ea

gksIngoil

efter en
hos

1(viekalv

god Malkeko er til Salg

Julegaard ved Hasle

Hjertelig Tak
for udvist Deltagelse red mut elskede Mands Død og Begravelse.
Tak for alle de smukke Kranse,
bande Ira nier og hjælp og for hver
ell Venlig Falskt., det er sendt ung
store Sorg
Allinge, den 22.--- I. 1919.

Chr. Thorsen. Tein,

Petra Elleby.

T` H Etc,

Humledal
Wdningsforening
Bestilling paa Salpeter til Fourersbrug modtages indtil Mandag Aften
den 27. ds. paa Holbendergaard.

August Olsen.
Vanille i Stænger,
Hel Cardemomme.
Hel ægte Kanel

er hjemkommen.

Allinge Kolonial- og Produktforretning

En Pige,
som vil Illalke og en ung Karl kart

bos
P. L. Holm, Allinge

lair Plads III 1. Maj

forventes om fas Dage.

J. B. Larsen.

En Allingebo
som Foredragsholder.
I ,Næstved Tidende' findes følgende;
_Mandag Aften forevistes en Række smukt kolorerede Lysbilleder ha
Bornholm. Og Foredragsholderen,
den unge Bornholmer, William Olsen, skilte sig pænt fra sin Opgave,
idet lian forklarede alle Billederne
pari en sandal' Mande, at vist adskillige gik derfra med det Forsæt,
al de en Gang vilde Tilbringe deres
Sommerferie paa denne henrivende
Ø"

Tørvesmuld
kraves paa Lager luns

Allinge Kolonialog Produktforretning.
Vi har fagel en rigtig god Kvalitet

som udleveres med 50 Gram eller
10 Kvint ror hvert Mærke.

ventes til Uddeling efter den 27de
Januar. Vi samler gerne Kalfetnterker forud, men del er ikke nødvendigt

godslieoesier og Moder,

Nordlandets Handelshus

Søndag den 26, Januar.
Allinge Kirke Kl. i 1/., Pastor Møller.
Ols Kirke Ki. 2'/, Pastor Møller.

Allinge Kolonial- og
Produktforretning.
En Dreng
15-17 Aar, kan faa Plads til Iste
Maj paa

Kaggaard, Rutsker.
Telt. 62,

Er,

Rø Sygekasse
albolder Generalforsamling Torsdag
den 30. ds. Samtidig kan Foreningen fejre sar 25 Aars Jubilæum.

karl fags fra og med Tirsdag den
28. (Is. hos

Priserne paa

En Pengebog
indeholdende ca. 18 Kr. er tabt fra
Tein til 'Mejerier HurnMdal.
Den retsindige Finder bedes aflevere den til

Emil Munch, Tein.

En Pige,
18-20 Aar, kan faa Plads dl 1. Maj
hos

Fisker Julius Drejer,

Chokolade og Cacao

Tein.

bliver ved nye Varers Fremkomst
betydelig billigere.

Rø.

, J. B. Larsen.

Ernæringskort
uddeles Fredag den 31. Januar Kl.
2-5 pas Rø Afholdshotel
Samtidig modtages Bestilling pas
Brænde til næste Vinter.

Prima Staalbrodder
alle Numre.

Bedste Hesteskosom,

Sogneraadet.

alle Numre.

Tysk Rundjærn,
Fineste Stan! til Skovekser

Rgtobak.
Om faa Dage forventes fuld Forsyning af bande fine og grovskaarne

Norriloodels Iroodelshils

til betydeligt nedsatte Priser,

J B. Larsen,

Mejeriel Ndiliiergllaoril

Nye Svedsker
er hjemkommet.

Smaa Bagerosiner
anbefales.

ønsker Tilbud paa Mejeriers Affaklsmælk for Anret 1919.
Tilbadene mas være indgivne tit
Mejeriet inden 1, Februar.

£c"„u,n.
Telefon 12.

Bestyrelsen.

Prisen er nedsat
paa Chokolade og Cacao
hos
alliogo

Kolo[121- og

Prdulfirr8tomq

Bagepulver
Cltronearients
Mandelentrenta
Vannierposenta
Voullietabletter
Varilliesukker
l'aulliestrenger
Kardemomme
mode !Mandler
Ibittre do.
Rosiner

Allinge Kolonial- og
Produktforretning.

Store friske Citroner
.

Chokolade og
Cacao
fans inos
Alling KnIonialol Produilforretnik

J. B. Larsen.

Prima live(ieille,I.

sælges

Røgtobakker og Shagtobakker

Hvidkaa I,
prima rasl, 5 Øre '/, kg.

Ægte Husblas i Blade
Store søde Mandler
Abrikoser, syltede i Daaser
Fersken
do.
Store Muskatel-Rosiner
Smaa do.

sælges billigst niuligt.

Nordlandets Ileedelshos

Extragode Sorter
;
Buddingpulver, forskellig Siva.;
Bagepulver, ligpulver
Crempulver, Emientaer
Cardemonime, CaneI
og de Heste andre Krydderier sælges i

Nordloodets Ifildelshos

Flt one Allinge Jernbaneg

111111113 113llip cg Muillil-Toviark

Køreplan.

anbefi les fra
.1111t3e ,..%foititil.-

8 '.).Proliffil'orrdniii(3.

-ffieffiffi~,01•■•••11.~-......1.1WOM,

? OT,111101111S spare & lAirielliasses -i
-±-4"-,___.---.----,„ A!Jeling i Allinge 6 .-'
Kontortid : 10-12 og 2-4.

820

Dobbeltbreilt sort lijoletoj
71 3
733

903
923

Kål
STI"

951
111 -

•
•
•

Klemensker
Nyker
Rønne

kulørt Kjaletoj
Stribet OL: monstret Voile

Mand% IR-Illainn
Fra Sa mlerg
- Alllnle
- 'Fem
- Rø

I 111
121

111
STI

Lazendoulas, svært, prima

9114

142
20.5
220

922

Dowlas

913.
10-10 1

240

Sort. Maksimal-Uldgarn

Hele Lageret

Søn- og Hel igdage
Mønne-Mand vig

845

1235 4.50

af færdigsyet Konfektion, Ulstre, Frakker,- Nederdele og Bluser

90.1
Klemensker 921
939
Rø

1251 509

udsal ges med 25 pCt. Rabat.

Fra Rønne
Nyker

954

Tein
Allinge
Sandvig

1004
101 0

111 526

129 514
144 556
154 I109

Wied(' V a IT

2 - 615

Mands' tg-Remme
udnytter al Slags Brændsel paa bedste Mande
og ere bekvemme

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

1010
1048
1058
I 114
11 33
1145
1203

230

238
248
304
323
335
355

645
653
70j
719
75$

Erindringsliste.

.i.

(- --5- , Brødrene Anker
----7—"--kS)
Jernstøberi & Maskinfabrik
Telefon 2.
Hasle Telefon 2.
Selvvandingsanlæg, Vand- & Aljepumper nr, ni.

Kaffe.

Toldkamret 8-12 Form., 2-.5 Wien/.
Kzeimierkontorel 10-11 og 2-4.
Borgmesterkontoret 2-4 Eftm.
LaaneDiskontobanken 2-4 Eltm.
Sparekassen 10-12 og.2 -4
Branddirektøren do.
Stempelfilial i Sparekassen. 10- I2, 2-4
Dampskibsexpeditionen, aaben ved Skibenes Ankomst og Afgang Tirsdag
og Fredag Efterm , Mandag og
Torsdag Form.
Sognepræsten Tirsdag og Fredag 6-7.
Distriktslægen 8-9 og 2-3.
Postkontoret: Søgnedage 9-12 og 2-7
Søndag I2-Z
Telegralstationen B Morgen til 7 Alten.
Søndag 12-2_
Statsanstalien for Livsforsikring ved Chr,
Olsen, Messen. Kontortid I •-• 4 Erni
Folkebogsamlingen paa Randhuset:
Fredag 7-8,
Jernbanest. er aaben for Gods 8-12, 2-7
Iliælpekassen: Formd.. Bagerne P. Holm
Kasserer ti. P. Kofod Kontortid liver
Fredag fra 5-7.

En prima Erstatning herfor er
Normal
Malt

kaile.Smollill

Allinge Kolonial- & Produktforretning.
Vi har Løfte om et Parti

Store engelske Ovnkul
som ventes pr. Skib hertil omkring .1. Februar. Vær saa god

111 Køb al

Ris og Sagogryn
niaa Mørkerne (øverste Halvdel af
Januar Rabalinæi kel, afklippet lige
nyt r 18 øre) indleveres forud og
snarest, Idet el ikke kan laa disse
Varer hjem. lørend vf har indleveret
Marker

Nordlandets

at gøre Bestilling i

Nordlandets Handelshus.

Ris- og Sagomærker.
øverste Del al Byggrynnizerkei for Januar, afklippet lige over 18
øre, hvorpaa kan faas 200 gr. Ris eller Sago, bedes indleveret snarest
til

Allinge Kolonial- og Produktforretning.

Kaffemærker.
Vore ærede Kunder bedes indsende Deres Kaffemærker
da vi i den nærmeste Tid venter Tilførsel af Kaffe og The.
. For 2den Aflevering faas kun The.
For I ste
do
og ældre Mærker kan faas Kaffe.

Allinge Kolonial- og Produktforretning

Choco
1ader
4011111~~011

Kt. Rabat.

Messens Ene-Udsalg.
ved

Chr. Olsen, Allinge.

Averlr i Nordhoroliolms Ugeblad !
Største Udbredelse
Billigste Annoncepriser,
her pas. Nordlandet

Kludesko

Tørvesmuld.

med Gummisaaler. Gammen Lager
udsælges meget billigt.

Et Parti Tørvesmuld kan købes
ved Henvendelse pen Kæmnerkontoret til I Kr. hl.

Træskomager L, Larsen.

Tobak

Vi har nu rigelig Lager af

Bedste finsk Kartoffelmel
og venter snarest

Extra sigtet Sagomel
Prima Risstivelse

er aller paa Lager hos

Allinge Kolonial- &
Produktforretning.

Disse Varer sælges uden Kort og
til de fastsatte Maksimalpriser .i

Nordlandets Ihoriolshus,
Cigarer,
prima Kvalitet, sælges til 15 Øre
Slk,

Chr. Bidstrup, Sandvig,

er hjemkommen og udleveres inod
Mærker.

Ilasie 118dkeriorreloiog,
Aljetønder og Saltekar
samt al Slags Beelkerarbejde haves
paa Lager. Reparationer udføres.

C. Aakerlund,

-

Telefon Hasle 105.

'Roe gærer,

Woeradver,
iterurue,

,Scurzett,

9iocgrebe.
113ndelshus Chokokide og Glim) Allinge Kolonial &
Pi'oduktforretning.
til meget billig Pris.

Bog- og Papirhandel
Bogbinderi
Nexa

fibrikoser3lommer
ventes Lørdag og anbelales fra

Allinge Kolenial= og Produktforretning
I kommende Uge venter vi nye
Sendinger af

Chocolader & Cacao
Priserne bliver da lavere
og billigst i

Chr, Bidstrup, Sandvig.
Endnu bat jeg el lille Parti

Træskostøvler,
som sælges billigt,

M. Lunds Træskoforretning,

„ er hjemkommen
og anbefales til forholdsvis billig
Pris.

J, B. Larsen.

liveNifeekrisndoliailehr.ed
Gode velsmagende. Sorter
og til rimelige Priser
sælges i

Lindeplads, Allinge.

Overrelssag, Nojesen-Kodulid
Sct. Mortensgade 17, Rønne. Telt 22
(tidl i. Fuldm. ved Byrogedicoetdret i
Hasle).
Kontordag I Allinge Mandag
do i Klemens (Kroen) Tirsdag Eft.

Nordlandets

Blandet Frugtsaft
Ilindimrsaft
Ily I d ii•bwrga
aordinessaft
Kfruebterpgrift
R ibsma ft
Solbær:mil

Riidkaal
Røbes.

Kofoeds Handelsgartneri. Allinge

Nordlaudets 113pilelshus, Ul smiger nideles fortræffelige
lelkogende gule Kogeærter,
Mor fast Hvldkaal,
Prima Risstivelse
ekstrafin hvid Klipfisk
Spises

10

Prima.

Ghristian 8oendsen

Telefon 90

udswIges med

750
810

at regulere.

Nordlandets Handelshus.

Kr. 5 pr, in

hvidstribet A Ipacea -

Isl

941

- Tein

Modlager Indskud paa alm. Spinekassevilkaai fil trit Rente
af 4 pCt p. a., pita Folio til 2 pCt. p. a.

tiby

843

• Allinge
- Samsvig

1

og nu hjemkommet Varer, som er indkøbt 1916 og derfor
langt billigere end senere indkobte Varer:

Sognedaro
Monn e-Mand rig
Fra Rønne
- Nyker
- • Klemens ter
- Rø

Fra England er frigivet

Prisen er lavest i

Allinge Kolonial Produktforretning

Markfr6.
Bestillinger
bedes snarest indsendt.

Mandelstills, hirip

Produldiorreloiog,

Læderolie
og selvblankende Seletojssværte anbefa:es.

Allinge KrAo. nial- og Produktforretning.

At

flygtigt,
,Frøken Kane*, stigfe lian Id s'n
Af Etlis Pat ker Butler.
Stenograf .er De parat? Agent Westtil ..ygekaset,n, for WIR
(Efter _111 Tiderih".)
e,io. N. J, hedes meddele. hvortm
—n5., ,srest brunalmue
deri i medfølgende Papirer omtalte
tilarnadre Med•
Hr. Morehouse kom hjem, stadig Forsend, bie ikke afleveredes mod bero: er
alln ruede rig indbeAir hos Ka‘Nereren
rasende. Han Søn, en halvvoksen vedtaget Takst for 511133, tamme talte
Dyr,"
Dren g, der havde ganet og ventet
H Mortensen, Narregade,
Frøken Kane lavede Karver og Kontortid Tirsdag og Lotdag
pan Marsvinene,' spur gte ham ikke
Kl. 4-6 og 7 - 9.
Vinkler i sin Nittehog og ventede
om dem.
Han var klogere end som sno. 533 med Blyanten pari Papiret. CireHestyrelmen.
len gennernsira atier Brevpakken.
Han var nemli g eir normal Dren g,
Deri gamle lirralnet ril
og føl gelig havde han en ond Sarn•
„Hm! Marsvin' Rimeligvis for
vitti g hed, tinar han sin sin Fader fænge siden døde af Sult' Tittøj.
ang iv i hvad Stand Forsendelsen
vred. Ganske stille stak han af om
hele Flasker, tis ilkm en ['Nal surt
ba g Huset. Intet beroli ger i højere ku Titlen er."
Anilinfarve menu
g
heri
end
det,
G ad en ond Sarroltli
Han kastede Papirerne pair Stemtselvblankende St,ltreværte
gralens Puh, tisk Benene lit sig tig
al vide s-g uden for den strafleride
i (das.
gik ud for al spise Flokost,
Retfærdi gheds Rækkevidde.
FedtsvEerte i Daaser,
Hr. Morehouse stormede incl i
Mike Hamler), kløede sig i Hoveder, da han fik Brevet.
Zobel Blanksværte dø.
Stuen. ,Hvor er mit Blækhus `>"
raahte ban til sin Hustru. sal snart
,Hvad Stand De er igentog
Ægte Zebra Ovnsværte
han var indenfor Døren.
han taiikeluldt. .Hvad er del nm,
Daaser sælges i
Fru Morehouse her sammen o g de Skrivere vil vide
følte sig meget skyldig. Hun brugte
Hvad er det: hvad Smid? Lovet
være St. Parrick, dem her Svin fejaldrig Blæk. Hun havde ikke set
Blækhuset, heller ikke flyttet Blækler ikke noget, sari vidt jeg kan se.
huset, end ilde tænkt part Blækhu- Men jeg har aldrig givet mi g at
aribefales.
set ; mer: Tonen, hendes Mand talte ined at være Svinedokini. Kanske
i, mindede tiende mil den Brøde de her Skriverkarle venter, j.rg skal
at trave født ri g opdra get en Sgu, sende Bud efter en, der kan føle
Telt Kl. n 13,
L. Pihl.
o g hun vidste af Etfarin g, at hver Svinenes Puls, Et ved jeg : for Svin
gte,
hendes
Mand
højrøstet
spur
g
Gang
af den Størrelse har de en vældi
By- og Herredsfuldmægtig
hvor et eller andet var henne, saa Appetit, vilde æde Jernbren gelaasen
havde Drengen haft Fin gre i det.
af en Ladeport, om de kunde nas.„Jeg skal se al fan fat pan
en. Dersom vores Svin hjemme nad
træffes lian Randhuset i Allin g e
sa gde hun blidt.
ligesag meget, saa blev der Hun gershver Mandag efter K1. 10 Form, og
Blækhuset kom for Da gen, og nød i Irland.'
I Klemensker Kro hver Fredag
Hr. Morehouse skrev hurtigt og
Han vendte beroliget tilba ge til Ira 2-5 Film.
ivri g t og getirreinlæsle derpna sit sin Pult og skrev
Brev med el trinnilerende Sind.
Ir. Morgan Chef for Tarilatdelim
„Del er nok til at gøre del af
gen, Hvorfor kalder jeg Marsvin for
\indvender og andre Dykænder
ined den idiotiske Irlænder,' sa gde Svin fordi de er Svin og Svin blikøbes til højeste Pris,
han. „Navr de fanr dette, kan lian
ver de ved at være Indtil De si ger,
se sig om efter en anden Plads. al de ikke mere skal være det hvad
Telefon Allinge 12.
Al! right!"
der som Re glementbogen si ger vil
En U ge efter bra gte Pastel] Hr. sætte en Stripper for alle disse NarMorehouse cn tan g •Fori elningskon- restreger nied mig hvad de ved li ge
volut med Jernbane-Kompa g niets saa godt som jeg. Hvad anganr
fra Lager.
Stempel øverst til venstre. Han rev
Svinenes Helbred og Lyst til Maden
den hurtigt op og trak et Ark Pa- saa er der in gen smalle Steder dur,
pir ud. Del var mærket: ,A. 9754. og jeg haaber del var Derat selv
Takst for Marsvin." Brevet var kort. li gesaadanne.j
,Hr. Morehouse I Vi erkender herPostskrifl: Nu er der otte. FamiPrima
ved Modta gelsen af Deres ærede lien vokser og ta ger godt til si g.
Skrivelse, sendt Direktøren au gasPostskrift: Jeg har udla gt 2 Dolende Takst for Marsvins Forsendel- lars for Kant skal jeg sætte dem
se fra Franklin til Westeote. Alle paa Re gningen."
Kla ger over for høj Takst bedes
Mor gan, Chef for TarifaIdelingen, saml Tjærekoste anbefales Ira
tilsendt Erstatnin gsafdelingen."
In da han læste Brevet. Han læste
Hr. Morehouse skrev til Erstat- det igen og holdt op med at le.
ningsafejelingen. Han skrev 6 Sider,
Forts.
gjorde Nar, gennemheglede og fremførte uomstødelige Argumenter.
Fan Uger senere korn Svaret,
Hans sidste Brev var fast g jort til
Skrivelsen, der lød saaledes:
,Hr, Morehouse! Vi erkender Modta gelsen al Deres ærede Skrivelse
er paa (.ager og sæl ges pr. kontant billi gst i
af 16. dennes, aligasende Takst for

Svin er Svin.

Anton Sonnes

Maskinsnedkeri og Byggeforretning
ALLINGE ---citer mit: Mands Død lortsættes af !ni g med mur Søn ug Svigersøn som
Ledere meddeles herved de ærede Kunder.
Takkerede for den Tillid, der udvistes mod min Mand, og forventende denne overført pas rin g , alli.dales rm imiiiii„;er, med Udførelse ;d
Maskinarbejder og Lister. Nybygninger snovel som Reparationer, ligeg F.Inithili g.
om Ligkiste-Magasinet billiges i vel

Andrea Boline.

Ekstrafin norsk Spegesild
i hele, halve og kvart Tønder anbefales fra

Allinge Kolonial tt Produktforretning

holingul-ligs!a oc or

Læderolie

NorrIlaidels ihodelsbus

Ligkister og Møbler.

glemerisker betlkerlorreloifig

11111181111eS Soloed,

Mit store aarlige

Godtkøbs-Udsalg
begynder Mandag d. 20. Januar.

Under Udsalget realiseres med
10 til 25 pCt. Rabat
Spadseredragter,
Jaketter og Ulsiers,
Dame-Regnfrakker
Nederdele,
Rluseliv, og
Skindvarer.

Rester

En Del udrangerede Varer,
lidt falmet ved Vinduespynt,

sælges til ca. halv Pris.
Uld og Klude tages i Bytte. .

J. P. Sommer

Telefon 5.

Magasin du Nords Udsalg.

Stort Udvalg

£(.m,ett

GodninLgskalk
Altluge Kolonialog 'Produktforretning.

Taglak og kjijrff

Allinge Kolonial- &
Produktforretning.

Bedste engelske Smedekul,

af 6ardintoj, Kjoletoj, kostumestoffer, Medium
og Shirting udsælges særlig billigt.

Telefon 5,

Gadiser,

Billigste Priser

Køkkenrekvisitter
faas:hos;

frAllinge Kolonial & Produktforretning
10111~1~~eaaa~s~~raelomleeimemi~~~0116,111"

Prima svensk Fjederstaal,
Prima; sort og galvaniseret liaandjærn

Marsvins Forsendelse mellem Frankog Weslcole.. Vi har forhandlet med
vor Agent, hvis Svar medføl ger.
Han forklarer, at De hverken vilde
modtage Sendelsen eller betale Taksten, De har derfor intet Krav at
gøre gældende over for Kompagniet,
og Deres Brev an gaaende Taksten
for Forsendelsen tror sendes til vor
Tan [tildelin g.'
I Ivorpna Hr. Morehouse skrev til
Tardaidelmgen. Han fremstillede Sagen i alle Enkeltheder, kom i gen
med alle sine Arg umenter og citerede yderligere el Par Sider af Konversallensleksikotiels Artikel : ,Marsvin" for at bevise, at Marsvin ikke
var almindeli ge Svin,
Med den Nøja gtig hed, der karakteriserer alle systematisk ledede Forretnin ger, blev Hr. Murehouses Brev
nummereret og gik gennem alle dertil bestemte Hænder. Genparter af
Regnin gen for Forsendelsen, Fragtbrevet, Flannerys Modta gelsesbevis
og adskilli ge andre Papirer blev
denne Gan g Sællede 111 Brevet, og
det hele sendtes til Chefen for Tarilafdelin gen.
Chefen slæn g te Benene rip pas
sin Skrivepult og gabede. Han gennembladede det ansaml:ren meget

Nordlandets Handelshus.

Bygningsartikler.
Brædder Planker Tømmer
Tagpap, Søm og Spiger, Støbegods

Cement, hydraulisk Kalk
anbefaler

Allinge Kolonial & Produktforretning
Læg Mærke til, at alle Dyr som faar

rigelig Tørvestrøelse under sig
de holder sig rene og trives vel. Tørvestrøelse optager Ammoniak af Gødningen, opsuger al Fugtighed og Staldene blive
saaledes lugtfrie og renlige Rum, Den har en heldig Indflydelse paa Hestenes og Plagenes Hove og forebygger Stivsyge
hos Grisene. Altsaa en Vare som. i Betragtning af Husdyrenes nuværende Værdi, bør bruges i stor Udstrækning.
Pris 15 Øre pr. kg, i hele Læs gives Rabat.

Nordlandets liandelshus.

