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„Nord-Bornholms Ugeblad"
t ikke.' 1 ti Antal af mindst 1600 Exempt.
op forsendes gennem Poseiistriel t Allinge
Sandvig, Okker, Rutsker, Re og Klemensker.

„Nord-Bornholms Ugeblad"
ar des Marsk Udbredelse 1 Nordre tkned
liver læs! 1 ethvert Hjem og egner Mg deri bedst til Avertering,

„Nord-Bornholms Ugeblad"
asken. gerne Bekinctlewretur af enhver Art
slasom Kob, Sake, Foreningsmeddelelser,
Efter- eller Aflysninger, Auktioner etc.

„Nord-Bornholms Ugeblad"
adgaar hver Fredag, kan bestilles paa alk
Postkontorer samt paa Bladels Kontor og
koster 1 Kr. halvaarlig.

Duo lille hille Nit bel,
Der sad en lille Dame
pin Stranden paa en Sten
med sorte Silkestrømper
paa de sirligt stanke Ben.
I lun vippede med Foden
og drømte over Havet
og fandl, at hele Kloden
var dum og ubegavet;
I il for en lille Pige
med saa nydelige Ben
er det saa trist at sidde
alene paa en Sten.
Der sad en lille Dame
med Silkestrømper paa
og faldt i stor Forundring
over Hav og Ilfmrnelblaa.
De slanke Pusselanker
slog Takt til Bølgeslagel ;
men drøvelige Tanker
t ag ganske Overtaget ;
Ilvi nuar en lille Pige
trækker Silkestrømper pin,
gør hun det vistnok nreppe
snn ganske I det Biml.
Der sad en (Ille Dame,
da Solen den gik ned,
og blev saa lillebitte,
at hun tiæstendels blev vred ;
sin glattede hun Kjolen
og Silkestrømpens Lægge,
forladt og under Solen
slelingens Kæledægge;
thi i smag Pigetanker
der forvoldes megen Men,
enar Silkepusselanker
skal stav paa egne Ben.
Anders W. Holm.

De

mrkelip

Foredrag al Professor L. B ir c k.
—§Vi tror lier i Landet, at vi er rige,
at Danmark er et Land, der flyder
med Mælk og Honning, og alle er
legrerlige eller at faa Del i Guldregnen. Naar vi ser paa vore Huses
Værdi, part vore Heste og Køers
Værdi, pin Sparekasserne, der bugler af Penge, paa Skibsfragterne,
_entringerne o. s. v., saa synes vi,
il Danmark er et umindelig rigt
..and. Vor Nationalformue er opgjort
il 4000 Millioner Kroner større end
1912.

Occ&occoDooccooccecoLuu.L.
FredNg den 1 August 1919
cocanccooncoccocco300mo00e=noccoccece
andre Ting, er del ogsaa tit overordentlig høje Priser. Vil man have
en Landejendom, er Forholdet vel
endog det, at selv om man faer
Jorden gratis, har man ikke en Gang
Read til at sætte Bygning og Besætning paa den. En Mand, der for
faa Aar siden solgte sin Gaard, fik
75,000 Kr. for den troede, han var
vel sikret, men vil nu hyle saa vældigt, at man skulde tro, det var en
Statsfunktionær (Munterhed). Ja,
Ina den ene Side ser vi Rigdommen,
paa den anden Fattigdommen. Det
er Inflation, som det hedder i økonomisproget; Priserne er pustel op.
Det, der er skel, er, at Varemængden er taget af, medens Pengemængden er taget til. Vi har nu til Dags

en Seddelpresse,
og den er taalmodig; der er ingen
Grænser for, hvad den kan lave.
Men Varerne skal laves paa den
gammeldags Mande. Vi karv ikke
lave en Ko paa en Seddelpresse.
Men det gør, at Priserne stiger.
Nationalbankens Seddelmængde ud140
gjorde for 100 Mill. Kr. i
Mill. i 1914 og nu 450 Mill. for
de samme Ting; del er Inflation.
Luksusvarerne, Landejendomme og
Livsfornødenheder er steget uhyre,
og vi er kommet ind paa at regne
med en Formue dobbelt saa stor,
som den virkelig er værd. Man regner med, hvad en Gaard, en Ko
05V. kan koste i Penge; men ser
man uden om Blærielværkel, Pengene,
vil mat] snarere finde Fattigdom.
Naar der ikke er flere Varer, stiger
Priserne; er der mange Penge, købes der liere Luksusvarer. En god
Bekendt af mig købte sig et Maleri
til 90,000 Kr.; og dog var der vist
ikke flere Klatter paa det end ellers.
Selvfølgelig har vi tjent tinder
Krigen, og ruter Norimendene siger,
al vi har tjent 2000 Mill. Kr., er
det maaske rigtigt, Vi har købt en
Del Papirer hjem fra Udlandet, har
givet Udlandet en Del Kredit osv.
Lad gaa, at vi har !anet 1000 Mill.
i Fordringer paa Udlandet, maaske
paa Tyskland og Rusde 500
land og 500 Mill. paa Ententen.
Men jeg regner ined, at

Halvdelen af vore Fordringer
paa Tyskland er tabt,

og at Staten, der har garanteret en
slørre Sum, ogsaa vil tabe.
Ser vi paa Landbruget, er Besætninge(rne jo betydelig forringede.
Jeg regner med, at der gaar 600
Mill. Kr. til at genoprette dem og
100 Mill, til at bygge Huse for ;
der er jo en slot Bolignød. Det
skal trækkes fra den Gevinst, vi har
haft Saa kommer Sønderjylland. Vi
skal betale dets Andel i Statsgælden, ikke i Mark til Tyskland, men
i Sterling til England. Vi skal overMen en slot Del af denne Rigdom
tage en Del af de tyske Statsaktiver
er kun Blændværk.
dernede, og en Del slesvigske Korn, VI ved, at skal vi hen til Skræ- nauner er næsten fallit. Vi faer en
feren og have en ny Dragt, enten større Udgift ved Overgangen til
let er hl en Herre eller Dame, kom- dansk Mønt dernede ; en Mark er
mer vi let op paa en Pris af 300 '1 ikke meget værd, 25--30 Øre, Sies(r., inleit at Dragten dog bliver' vigeroe fortanger den omsat til 90
mere end jævn god; og skal vi købe i Øre, det er ganske forrykt. Vi skal

i et Antal nf 16(10 Ekfiempl.
forsenden vennem Ppm! tpxeit4.t
til olie Illem 1 Allinge-Sandvig,
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bruge 1000 Millioner, og der bliver
saaledes ikke meget tilbage af, hvad
der er tjent siden 1919; og del, vi
har fimet Ind, er jo ilcke Nettoindlægt, men solgt Kapital. 1914-15
og 16 var gode Aar, men de efterfølgende 3 Amr har været daarlige.

Vor Krone bar tabt sin Købeevne,
Det kan være slemt, at en Havnearbejder forlanger 18 Kr. om Dagen; regner vi, ban har 225 Arbejdsdage om Anret, bliver det 4000 Kr.;
det vil sige det samme som 2000
Kr. før Krigen. Og det er ingenlunde
for meget for at leve i København.
Dollaren er steget. Vi skal give
4 Kr. 27 øre og maaske snart 91,/,
Kr. pr. Doll. Del vil altsaa sige, vi
kommer lit at betale cm 20 pCt.
mere for Varerne, end de egentlig
er værd. Metalværdien stiger, saaledes at der nu er for 15 Kroner
Guld i en Guldtikrone. Der
er en almindelig Afvurdering af vore
Penge i Gang; vore Penge er ikke
afvurcleret saa meget som Ruslands
og Tysklands, men mere end f. Eks.
Englands og Amerikas. Det er en
Ulykke. Købeevnen synker.
Hvordan skal vi saa ? Ja, vi maa
være forberedt paa, at

vi skal være med til at betale
Krigsomkostningerne
bande gennem Industrivarer reg gennein Eksportvarer. Jeg er bange for
at Margarinepriserne vil slige yderrigere, lordi Renstoflet, Kopraen, er
aleget. Engelske Kul gryer vi 90
Shilling for og Forbrugerne i England giver 37 611. Derfor synes jeg,
selv om England Biml give, os Kr.
5,50 for Smairel og vi stadig skal
betale 1,0 sb. lin Kullene, san er
der Ingen Grund til al takke dem.
Skal Raastolfurne fordyres — Syerrig og Finland lovhajer jo Træet
kolossalt —, vil del sige, at vor
Produktion bliver vanskelig og dyr.
Jeg tror ikke, narv Fraglerne falder,
at Majaea bliver blandt de Varer,
Iler kan holdes kunstigt oppe.
Om Landbrugspriserne er det farligt at spaa, lordi der er 50 pCt.
Tilfældigheder.

Saalænge der er Revolution,
vil der vedblive at være
Varemangel og bøje Priser.
Vi maa være klar over, at Folk,
der laver Revolution, ikke kan lave
noget, de finder fornuftigere end
slag ihjel. Der vil altsaa vedblive
at være Varemangel. Der kommer
nok et relativl Prisfald i Korn, men
det vil ikke komme her hjemme,
da Kornpriserne her er holdt betydelig lavere end i Udlandet.
Jeg tror, at Fragterne vil holde
sig i Aar. Man har ment, at Amerikas Flaade af Handelsskibe var stor;
men deres Træskibe bar ingen Bæreevne. De, der skulde bære 5000
Tons, tør man ikke laste med mere
end 1000 Tons — de er lavet paa
Bluff. Men saa snart der er Fred
med Tyskland, vil der komme Varer til Europa. Snarere vil da Fragt terne stige; men det varer næppe
ved i over 1 Aar. Selv de mest op-

timistiske Skibsredere mener, at i
Foraaret 1 92 0 vil Fragterne
falde med rivende Hast. Derfor skal det ikke forbavse mig, om
vi i 1920 har Majsprisen nede paa
15 Kr. For Danmark er det del
gode, at — efter min Mening Kødpriserne vil holde sig relativt
højt i nogle Aar endnu. Flere af de
krigsførende, europæiske Lande har
ikke nær den Besætning, de tidligere
havde. Jeg tror, Landmændene har
Grund til al vente gode Priser paa
Kød endnu i nogle Aar. Men mere
end et Sædskifte tror jeg ikke, det
grim Saa vil Produktionen i Rusland
og Tyskland begynde at komme op
igen, og
i 1024

har vi antagelig normale
Priser igen,

Og hvordan gaar det saa med
Mennesker, der har købt deres Gaarde
for dyrt?
Vi har aben nogle Aar endnu at
løbe paa og forberede os i; men
saa er del forbi med Eventyret.
Med Hensyn til Industrien er det
naturligvis vanskeligt med Raamaterialerne; men Konkurrencen tror
jeg ikke bliver saa farlig, det er
ofte datidige Varer, der kommer
udefra, fra Tyskland f. Eks. 7. Klasses Varer.
Vi har en god Transithandel, men
den skal vi ikke tro for meget paa.
Rusland og Tyskland skal nok komme I direkte Handelsforbindelse. Det
er billigere for Tyskland al købe
Varer i Rusland, hvor Marken er
mere værd end i andre Lande, og
omvendt for Rusland al købe i Tyskland, hvor Rublen er mere værd.
Der er Ingen Tvivl om, at Rusland
og Tyskland bande af politiske og
økonomiske Grunde vil komme til
at arbejde annunen I en Række Aar.
En Opgørelse, jeg har gjort over
Kædehandel I Manufaktur I København, viste, at at 150 Tilfælde var
de 50 hos jødiske Udlændinge ; en
stor Del al Transithandelen er paa
fremmede Hænder i København.
I Virkeligheden er det Løgn og
Blændværk, der er lavet i det økonomiske Liv.

Statsgæld er nu
I Million Millioner.

Europas

Et saa uhyre Tal har man aldrig
tænkt sig; nu er det en Relativitet.
Vi sagde før Krigen, at del var no.
get Sludder, med et saadant Tal og det er det endnu. Pengene skal
jo forrentes, og der skal saa vanvittige Skatter til, al de ikke vil kunne
betales. Var Krigen blevet ført ved
Skatter og ikke ved Lean, var den
nok snart standset thi saa vilde
det ikke have varet længe, før man
var kommet op paa 100 pCt. Indkomstskat.
I Tyskland er Sparektisseindskudene større end før Krigen. Det er
ligesom her i Landet. Medens Menneskene er blevet rigere, er deres
Lande blevet fattigere. De Aktier,
der noteres paa Københavns Børs,
har en pari Værdi af 800 Mill. Da
Spekulationen var højest, var Værdien oppe paa 3000 Millioner. Den

er nu faldet en Milliard, og det er
grad op og ned ; den skal falde
mere endnu, selvfølgelig. Her i Landet er tjent meget paa Børsspil.

Men de, der har tjent mest,
er Veksellererne.
De tjener nemlig altid enten det
gear op eller ned.
Dette Blændværk skal ud al Verden paa en eller anden 'Mande.
Hvordan det end sker, vil det med-,
føre et Tab for Danmark ; vore Pengeinstituter har jo deres Forbindelse
med Banker i Udlandet, Tysk Skadeserstatning og Fordringer paa Rusland kan være godt nok i Fremtiden, men i Øjeblikket er de det
ikke.
Vi skal bort fra Overskudet. Hvad
mener man om en lille Bagermester,
der det sidste Aar har tjent 20,000
Kr.? Han er maaske en af mine
Vælgere, og jeg under ham den
Fortjeneste; men han behøver ikke
saa meget for at leve. Eller en Manufakturhandler, der har tjent 30,000
Kr. om Aaret under Krigen ; det
kan lian ikke blive ved med. Jeg
under en Arbejder 4000, 6000 eller
10,000 Kr, om Aaret; men han kan
ikke blive ved med at faa saa megel. Hvis hvert Menneske skal have
20 Kr. om Dagen, hvordan skal
saadanne Udgifter da blive dækket?
Arbejdslønningerne skal ned og
del maa komme. Lad gaa, at 8-Timers Arbejdsdagen indføres ; jeg
tror, Industrien kan vel bære det.
Men jeg kan se, der er en vis Grænse
for, hvad der kan ydes i Løn. Skal
der vedblivende lønnes saa højt,
gaar det snart saadan, al vor Krone
ikke er en 25-Øre værd.

Hej, vi er ikke rigere,
vi er fattigere,
Disse Priser maa falde, og Arbejdslønnen skal iled igen. Jeg vil gerne
bede Arbejdsgiverne være forstaaende
og imødekommende ; men d'Hrr.
Arbejdere bør ogsaa vide, at bliver
de ved med at skrue Lønningsudgifterne op, faer vi en Masse Fallitter, og vi kommer ud i en social
Kamp værre end hidtil kendt.
Brandes er en udmærket Mand,
men en dygtig Finansminister er
lian ikke. Vi maa huske paa, at
,eller os kommer Syndfloden", som
der en Gang blev sagt. Kommer
den ikke før om 30 Aar, kan Brandes sagtens ; men kommer den i
Overmorgen, hvad saa ? Brandes
har været glad for de mange Penge,
der er gaaet ind i Statskassen ; men
han har jo Kolleger, der kunde
bruge dem. Det er som Manden,
der tæller Pengene, og Konen, der
bruger dem ; Brandes er Manden Rode er Konen (Munterhed).
Vi kommer eller Sønderjyllands
Tilbagevenden op paa en Statsgæld
af over 1000 Millioner ; og vi kan
desværre ikke trække vort Tilgodehavende I. Tyskland fra.

Vi skal nu atter af med
Statsobligationer for 128 Mill. Kr.
Ill

Naienialbank en. Men del er bk vel ordnet sandart, at Finansi111111511

ren herefter kun kan Jaane en vis
Mængde af Nationalbanken med
Rigsdagens Billigelse. Naar en Fi.
trans-minister ganske stille gear hen
og larmer 128 Millioner, er det nødvendigt at give ham et kortere Tøjreslag at bevæge sig i. Brandes
sagde en Gang, at N. Neergaard
var en Vekselrytter. Jeg tror, Brandes kan kaldes en Ve kse Imoto rryt te r! (Munterhed). Naar de ny
Lønninger træder i Kraft, bliver Statens Udgift til Lønninger 21/2 Gang
saa stor som for 18 Aar siden. Hele
vor Tilskudspolitik er vanskelig at
føre igennem. Der kommer en
de vi bliver nødt til at sige:

Nu er Eventyret forbit
Staten er jeg selv. Der er kun
en Mand, der hedder Menchhausen
— og desværre er han ikke blevet
Medlem at Ministeriet.
Ved stort Held har vi holdt os
nevtrale under Krigen, hverken Tyskland eller England har haft Brug
for os. Men det er vort Held, det
er ikke vor Fortjeneste. Og nu, da
Sønderjyllands Tilbagevenden ligger
i vore Tanker, maa vi ikke betragte
del som en Betaling for en Anstrengelse af den nuværende Generation.
Men vi maa sige, al vi har haft
Held i store Baner. I meget har vi
været heldig til Dato; men det kan
vi ikke blive ved at løbe an paa.
Det er vort eget Arbejde, Flid og
Resignation, der nu kræves. Vi skal
gennem en haard Prøve, Afvurderingen af de mange Penge, vi har;
og til at bære den, hører en flittig
Nation.

Sommerdag.
Randet af en flejlsgren Bræmme
Rugeris gyldentunge Bølger,
der ror Vinden varligt dølger
Aksels kereefyldte Gemme.
Men mod Solens blanke Panser
rækker Byggen modigt sine
tusind violette, fine,
naalespidsc, dragne Lanser.
Mellem Markerne et Gærde,
smertefiltret, blow stersprettel,
som et broget Tæppe, flettet
ind med Farvetraade svære ;
Røde Valmuer, flammegule
Stjerneblomsters stive Rader.
Flugerbøllels Myriader
mellem høje Strna sig skjule.
Bukketorn fra Gærdet spænder
sine Grenes Guirlander
ud, hvor Kornets lyse Kanter
frynser Blomstertæppets Ender.

Som en tyk og munter Rise
Honningbien vederkvæger
sig ved Saft al gyldent Bæger,
mens han brummer glad sin Vise,
Alt er stille. Sagte Vinden
stryger over Kornet kælen,
tam dog i sin korte Dvælen
Tid at minde Kys paa Kinden.
Vellysisvangre Dulle strømmer

ud fra Gærdels Blomsterskaaler
— under Solens varme Straaler
modnes Rugens Sommerdrømme.
Anders J Enksholm.

Mere værd end Guld.
—0—
Store Palmeskove, som suste, [er
Menneskene salte deres Spor paa
vor Klode, har afgivet Raamateriale
til de Kullag, som nu brydes rundt
om i Verdens Kullejer.
De sorte Kuf bærer endnu Palmebladenes Stempel paa sig, og de
rummer de faldne Palmeskoves Majestæt. Kullene er Konge, en negtig Fyrste, der er mægtigere end
Alverdens Potentater, Lidt efter lidt
har Kong Kul erobret Verdensherredømmet. Menneskene har hjulpet
ham til Magten.
Den menneskelige Hjerne har arbejdet. Den har skabt sindrige Ma.
akiner. Hjulpet al Kong Kul har
'reknitren arbejdet sig frem til stadig større Fuldkommenhed.
England er det Land, som først

blev kendt som kulproducerende,
og det varen
en Englænder, der gjorde
del første Skridt for at skalle Kong
Kul Verdensherredømmet — James
Watt. Damprnaskiirens Opfindelse
medførte en Revolution indenfor Tekniker]. Dampkraften gik sin sejrrige
Gang gennem Alverdens Lande.
Dampskibe pløjede Havene, Dampen drev Skruerne, Sirenerne sang
James Watts Navn ud over Jorden
— James Watt, som fandt ud af,
at Dampens Kraft kunde anvendes.
Industrien tog Dampmaskinen i
sin Tjeneste. De engelske Væverier
og Bomuldsspinderier fik konstrueret Maskiner, der kunde gøre Arbejdet langt hurtigere end de menneskelige Arbejdere. Den ene Virksomhed efter den anden blev erobret al Maskinerne, de kolde, larmende Maskiner, der ikke trælles som
Mandens Muskler, men klaprer rastløs videre, uanfægtet af Døgnets
Tider.
Maskinerne har erobret Verden,
men hvad faar Maskinerne til at
gaa? Hvad faar dem til at slide
som Jætter, trælbundne under den
menneskelige Villie? Det gør Kong
Kul, den store, stumme Fyrste, som
kan føre sin Stamtavle helt tilbage
til Carbon-Tidens fantastiske Palmetræer.

Kong Kul er Maskinernes Slave.
Han leverer ydmyg sin Hjælp. Men
han er samtidig Maskinernes Behersker. Hvad var Maskinerne uden
ham? De var kun kolde, tavse StaalKombinationer — til ringe Nytte.
Og hvad vilde det betyde, one
Maskinerne standsede Verden over?
Hvilken forfærdelig Katastrofe vilde
det ikke betyde for Menneskeheden,
der har optaget Maskinerne i sin
Bevidathed som noget fast og sikkert, noget, som man kan stole
paa.
Tænk blot paa, hvad det vilde
betyde, at Dampskibene kom til at
ligge stille. Samfærdselen mellem
Landene standset. Vort Sam lund
regner med Forbindelse mellem Landene. Mangt og meget af del, vi
før ansas los uundværligt, har vi
ganske vist rnmattet give Afkald pan
under den lange, haarde Krig. Men
vilde del ikke blive langt værre,
om vi aller skulde tælle al vor Lid
til Sejlskibene, der er luldkommen
afhængige af den lunefulde Vind?
Jernbaner og Fabriker standset.
Hvad blev Følgen, om vl med
blev unddraget Kong Kuls Hjælp
Der er ingen Tvivl mulig. Følgen
vilde blive Sult, Nød og Elendighed.
Er Kong Kul ikke bleven Verdens
Herre ?
Nu rejser Kong Kuls allerlaveste

Undersaalter sig mod ham de, der
som Slaver lever af hans Nande Kulminearbejderne.
Dybt nede under Jordens Overflade arbejder de. Deres Kaar har
ikke været særlig lyse, selv om de
er blevet betydeligt forbedrede i de
sidste Aar. En Gang var de kun
rene og skære Trælle, der paa alle
fire, som Dyr, borede sig frem gennem Minegangene for at hugge Kullene løs. Deres Legeme blev kroget
og forkrøblet af at trælle for den
sorte Majestæt. øjnene blev sløve
og taalle kun duedigt Dagens hvide
Lys, soni de ikke var vant til.
Kong Kul er en streng Herre,
der farer haardt frem mod sine Undersaatter.
Er det ikke Z o 1 a, der fortæller
Historien om den gamle Kulminearbejder, der spytler pan Jorden,
og ser, at hans Spyt er sort som
det Kul, hvormed han arbejder.
At Minearbejderne havde en Sjæl,
tænkte man i gamle Dage næppe
paa.
Nu træder Grubearbejderne frem
Dagen og stiller Krav. Han vil

ikke længere arbejde i Minerne paa
de gamle VIlkaar. Hvis hans Krav
Ikke bliver opfyldte, vil han lade

Kullene ligge. Han erklærer Kong

Kvindens Overlegenhed.

Kul Krig.
Vi studser og lænker over det.
Der dæmrer hos os en Tvivl om
Kong Kuls Magt. Maaske er den
dog ikke saa stor, 50111 vi fra først
af var tilbøjelige til at antage. Maaske er hans Magt kun tilsyneladende.
Kong Kid er paa samme Tid Maskinens Behersker og Slave. Paa
samme Mande er Arbejderen Kong
Kuls Træl og Behersker.
Vil Arbejderen ikke gag ned I
Skakterne, kommer der ingen Kul
op. Arbejderen føler sig stærk. Han
er ikke længere deri smilte forkrøblede, mishandlede Slider som ler.
Han ser vel heller ikke ud som i
gamle Dage, de Adam SmII lm
eller at have set en Samling Kulminearbejdere erklærede, at de mindede barn om et snørklet Alfabet i
al deres Forkroblethed.
Forhaabentlig vil den Kulkonflikt,
der for Tiden raader i England,
snart blive bilagt. Verden kan ikke
undvære Kul, dertil er de kommet
til at spille en all for stor Rolle i
Verdens-Samfundets Liv. Forhaabentlig vil Kularbejderne bøje sig
for Fornuften. Deres Førere ved, at
Kulproduktionen rune sættes op.
Som Mr. Br a c e, Minearbejdernes
Fører i Syd-Wales, har sagt: .Kul
er mere værd end Guld".
Arbejdsforholdene maa atter blive
rolige. Kullene ve blive brudt i de
dybe Skakter. Skibene vil losse og
lade, Maskinerne vil klapre og surre
deres jublende, sejrssilcre Sang ud
i Dagen,
Ib. i .Dg. Nyli."

I .Dagens Ekko• finder vi )elgende Tankekorn
En Mand faer først rigtig Begreb
0111 Kvindens Overlegenhed, niar
han er i Færd med at sy en Knap
i sine Benklæder uden at benytte
Fingerbøl og fortvivlet forsøger at
fag Halvdelen af Nualen igennem
ved at trekke den mod Dørstolpen
og den anden Halvdel ved et hale
i den med Tænderne.

Den unge Hr. Dygtig i Gaderne gear.
Han tænker, al alle i Vindverve stiar
og hvisker andægtig i brav Sympati:
„Der vandrer den unge
Hr. Dygtig forbi t•
Bag Kalaen titler den smaa Frk. Pæn.
Hun misser og skinner

som har Porcellren.
Hun ordner sin Muml og
bli'r blussende rød
og tænker undseelig
.11vor er jeg dog sød i"
Deri ringe Hr. Dygtig
han gnistrer nom Rav.
Han køber en Rose
luns gamle lir. Gnav.
Han spejler Habitten,
perlek I og mondani,
og bejlet gatatil til den
sinna Frk. Pren,
Og San blev de viet og tik
Klemt:. og Fasan
som Slut pan den spændende
Elskovsroman.
I Aar er de gifte paa syvende Aar.
Del er Fandens sen dejlige
Unger de faer.

Harald Bergstedi.

Opfinderen.
Jensen træffer paa Kafeen en god
Bekendt, Høyer, som altid er beskæftiget med en eller anden Opfindelse.
— Naa, hvordan gaar det, Høyer?
siger han, hvad tager De Dem for
for Tiden?
— Jeg er optaget af en ny og
opsigtsvækkende Forbedring paa
Telefoneringens Omraade. Del bliver noget sensationelt, siger jeg Dem.
1 Gear sad jeg ganske rolig hjemme og talte uden Traad, uden Apparat, tiden noget som helst teknisk
Mellemled med Aarhus.
— Er det muligt I Den Opfindelse

maa da gøre Dem til Millionær?
— Ja, det vil sige, der er en lille
Mangel ved den endnu. Aarhus
svarede nemlig ikke.

Jomfru Hannesens Enetale:
Jeg gider ikke høre Tale om
Mandfolk. Jeg har aldrig i mil Liv
set efter Mandfolk — og mine to
Børn er sømænd da ogsna Piger,

Søndag den 3. August.
St. Ols Kirke Kl. 10, Skr. 9'/2
Allinge Kirke Kl. 2.
Mandag Ungdomsafdelingen.
Tirsdag K. F. U. K.
Onsdag Samfundsmøde.
Torsdag K. F. U. M.

Soyaskraa
og

En fornuftig Ostehandler.
To Damer var inde hos en Ostehandler for al købe Ost. Den ene
Frue stenr stadig og bliver ved med
at smage, uden at hun kan bestemme, hvilken hun skal tage.
tage.
De hun havde smagt
10 forskellige Slags, synes Ostehandleren,
det kan være nok. Han vender sig
til sin Kommis og siger ;
— Olsen, vil De være saa venlig
at hente 8 Sikr. Smørrebrød. Den
Dame ønsker at spise Frokost.

Svinemel
er paa Lager,

Allinge Kolonial- & Produktforretning,

Spisestel
complette 12 Personers Stel i mange
smukke Mønstre haves paa Lager.

Kalrentel, Mandatel,
og VInglaa
Poreelain og Fajance

GlafiFili

fra den kgl. Fabrik,

Skærsommer.

Selvplet-Skeer, fantier
og Bordkulve

Der kan blanke en Himmel
saa stille og dyb,
son] om Vejret var gaaet til Ro,
og der slumrer en Dis
som et sløret Spind
over Næssets yderste Klo;
der lølter sig ikke en Bølge,
ikke et flyvende Fnug,
men del glimter i Havren og Græsset;
Taarer fra Morgeneis Dug.

alt i stort Udvalg til rimelige Priser.

Det kan regne saa tungt
i et tordnende Fald,
soin om Himlen styrtede ned,
og den sindige Bæk
under Poppel og Hyld
bliver pludselig kogende vred;
der driver en Sky over Agrene,
et stribet og skiftende Hang ;
et Væld af styrtende Strømme
med Sommerens Sus i sin Sang.
Det kan storme saa stridt
over Huse og Hegn,
nied et Hvin over Hede og Kær,
og det rusker saa vildt
i hver nyblade) Gren,
som om Efleraarshøsten var nær ;
en fejende Dans gennem Rugen,
en Leg I del lave Græs,
mod Syd bliver Bølgerne hvide
mellem de vaargrønne Næs.
Det er Sommerens Dage, der fødes
under Stilhedens blaanende Drag,
under Regnens brusende Styrke,
under Stormene hærdende Tag ;
det synger nut Liv i hver Tone
Ira Vejrets skiltende Røst,
op al Skærsommerens Gæring
stiger den gyldne Hest.
Joachim Knttrup
(I .Ktahvn.')

P. C. Holm.

Mel,
amerikansk, uden !lærker

Koloniol- &

Produktforretning

Klipfisk
1,20 Øre kg.

Allinge

Kolonial- & Produkirorrelning
Udkommen er:

Vejviser
Besøgende ved

for

Hammershus Ruiner
samt kortfattet historisk Oversigt.

— Pris 35 øre.

Nyt Oplag.

Gornitzkas Forlag og Tryk.
Faas i alle Boglader.

Tagpap og Søm
Billigste Dagspris.

Prima dansk og engelsk

Marielic-Swbe

Mliqr (1)10[1i31-

og Proditkiforrtiog

Rønne-Allinge

Blod Sa2be

Søgnedage.
Rønne—Sandvig

820

Fra Rønne
- Nyker
Klemensker

923
941
954

- Tein
- Allinge
- Sandvig

Prima

Bord margarine
Ren amerikansk Fedt
anbefaler

Allinge Kolonial & Produktforretning

Barnevogne
I lyse og mørke Farver.
Klapvogne, Legevogne og
Trillebøre, Hjul til Legevogne
og la ummiringe til Barnevogne
haves paa Lager.

P. C. Holm, .

751
804
810

10—

Sandvig—Hanne

er paa Lager i alle Numre.

Nordlandets Handelshus,

630
653
713
733

843
903

- Rø

_Bomuldsgarn,
Hækle- og Brodergarn

Jernbanes

Køreplan.

Soda, Blegsoda, Ludpulver
'Risstivelse,
Skurepulver
Allinge Kolonial & Produktforretning

Fra Livets Kringelgang
—§—

gudstjenester og Moder.

1-

Fra Sandvig
- Alljnge
- Tein
Rø
- Klemensker
Nyker
Rønne

840
8.-51

1 11
114

et4

922
945
220 10240 102
142
20
-5

Søn- og Helligdage.
,

R anno—Sandvig

Fra Rønne
Nyker

- Ris
-- Tein
n gveig
AalIni d
- S

843 1235 450
904 1254 509
I1 525
939 129 544
556
954

600

1 °954
041
10

21151-14. 615

-Henne

andvIg
Fra
. Sandvig
Allinge
:- Klem ensker
- Nyker
- Rønne

645
6:53
1058 248 703
1114 304 719
1133 323 731
1145 335 7351
120 ass
230

1048

238

Villa til Salg.
Den Stenværksbeslyrer \V i b er g
forhen beboede Villa, 3 Værelser,
indlagt Gas og Vand, er billig til
Salg til Indflytning straks.

Maler Nielsen.

Do

bornholmske Hunds
Nfealllrlorsikrillgssolskali,

For Olsker Afdeling afholdes
Sognemøde i Forsamlingshuset
Mandag den 4. August Kl. 7
Elterm. Dagsorden : Valg af Sogneformand og eventuelt Næstformand.
Paa Bestyrelsens Vegne

L. Andersen.

SmukHundehvalp
Forældrene udmærkede Jagt- og
Rottehunde, er til Salg paa Dalegaard i Olsker.
Prima

Fluefangere

Nortlidels

fremstillet under Kontrol af Dalum Laboratorium — farts hos

Nye
galvaniserede Vand spande
af svær ny Plade — som i gamle
Dage — alle Størrelser er paa Lager først i næste Uge.

Nordlaudets Handelshus

Koste

af Revling og Piasava

J. B. Larsen.
Tabt.
Visitkortmappe indeholdende ca.
40 Kr. er i Søndags tabt og bedes
mod en Docer afleveret til Fru
Rungsted adr. Den ny Grønthandel
i Allinge.

Havemøbler
staar nu færdige til Levering.

Snedker L. Pihl,
Telefon n. 13, Klemensker.

Lyst-Ejendom
Allinge.
— Den Postmester Alhedes
Dødsbo tilhørende syd for Allinge
særdeles smukt beliggende Ejendom
ud mod Kyste n, af Areal godt
10,000 Kvdr.-Al. er til Salg ved
snarest Henvendelse til

Sagfører Fr. Pihl.

Alle TrWsom,
Dykker og Stifter
er nedsat ganske betydeligt i Prisen
og er billigst i

Nordlandets Handelshus.

hele, knækkede og valsede.
Friskmalet dansk Flormel.
Sigtemel.
do.

Prima amerikansk Flormel
— sælges uden Melmærker er nu paa Lager.

Nordloodels Handelshus

. .131aat d11as1z fltØj i 3 J-Coalifeter.
Stribet J3lusetoj samt 8.kjorteflonel
er nu hjemkommet og sælges billigt saa længe Lager haves.

Nordlandets Handelshus.

Den nye Frugt- og Grønthandel
Ugentlige Tilførsler af Grøntsager og Frugt
Køb og Salg af Frugt
Frugt modtages i Kommission og fast Regning.

Kraul.

uden Kort
fra
Allinge Kolonial & Produktforretning

Emaljerede Jærnvaske
Staal-Brækstænger
sælges særdeles billigt i

Nordlandets
Handelsbus.
Abrikoser

Skovle og Spader

BlOmmer
Rosiner
Æbler

sælges billigt hos

Allinge kolonial- og Produktforretning.
rx.com...3
4
. 9
4.
■
1 ;
,]
.f-\.
01)1111101ms Muguilleidriks a -

anbefales.

s°44

••■

eco=c1

omos

X7XX

Allinge Kolonial- & Produktforretning..
En ganske fortrinlig

Lak-Fernis k Gulvelle

sælges fra Lager og frit tilkørt
Banen eller laveste Beregning.

Nordfondets Handelshus,
Pæn ung Pige
M.

C. Funeh

Prima

TaPlf

hurtigtørrende og holdbar og dertil
rimelig i Prisen — sælges i

Produktforretning*

.■

wc:2=m

Aldeles frisk

Aalborg Cement

Prima amerikansk

Bygningsartikler.

SIND] q Frugtsokker
er hjemkommen og sælges uden
Kort.

Brædder Planker Tømmer
Tagpap, Som og Spiger, Støbegods
Cement, hydraulisk Kalk
anbefaler

kan Ina Plads III IS. August.

Hiks og Bifluit

Borgen.

Jeernvinduer i flere Størrelser

ved Havnen - Allinge

Telefon 41,

tion ved Værkets Maskinhus paa
Hammeren over Effekter, hidrørende
fra et Nedbrydningsarbejde og bestaaende af ca. 210 løbende Alen
5 X 5, 6x6 og
7 Tømmer, c. 26
Tylvter 6x I Brædder og en. 12
Tylvter 5x 1 Brædder i forskellige
Længder, Klodser, Bjælkestykker,
skamferede Brædder, gamle Vinduer,
Døre. Ros m. v.
By- og Herredsfogedkontoret i
Hasle, den 30. Juli 1919.

to#
Nordlandets Handelshøs,
-)VEGETABIL
,
,...
.
v
.",Klemens ker S etik e r or re Ining
a.r
f- -- - )E
..
MARGARINE
#
#
L. Pihl.
Telf. Kl. n 13,
Sirup
Q
\■)
er anerkendt som den bedste.
\.v.)prima lys amerikansk
Fluldbruillie kristn Nr.1 •W4
Faas hos alle Handlende.
4 Allinge Kolonial &
• •
• .* •
Ligkister og Møbler.

Haardtbrændte do, til Ajlebeholdere

Aldeles friske Byggryn,

blaastribet og hvidt.

anbefaler

Allinge Kolonial- og
Produktforretning.

Begæring af Aktieselsk. Hammerens firanilvterk offentlig Auk-

Nye Varer. Kadettøj

Henvendelse til Telefon Allinge 3
og Sandvig 12 og 13.

Auktion,
Mandag den 4. August d.
A., Eftm. RI. 3, afholdes efter

?iftriqe Stofoitiuf.
anbefaler sig med Kørsel
over hele Øen.

15 Øre Stk.
faas hos

Langelands kontr. Hønsefoder

Allinge Kolonial & Produktforretning

J. B. Larsen.

Xaffe, Te,
Chokolade ogeacao
Billigste Dagspriser Ira

Allinge Kolonial- og
Produktforretning.

T311Ijre

saml Tjærekoste anbefales fra

Bedste Sort Oralurer
11/4"--- 11/2' —

2'/ e "— 3-- 4"

Altloge Kolonial

Cictrer

ProblfarrBIRirig

Forlang hos Deres Handlende

Lagrede cementerede Mufferer
— 6" — 9-

Glasserede Lerkrybber
til

Ko- og Svinestalde er paa Lager og sælges til allerlaveste Pris.

Nortiloodots ilantlelshus.

Tapeter.
Stort Udvalg. — Billige Priser.

Tapetklister.

Allinge

Vil De spare Pellp?
da bestil Deres Tøj hos mig, da jeg
altid er den billigste. Træffes hver
Onsdag Elterm. i Klemensker paa
min gamle Bopæl.
NB. En ung Pige, som har
Lyst til at lære at sy Veste, antages
straks.

Cognac
AquavIt
Brændevin
Whisky
Diverse 'Vine

Allinge Kolonial- &
Produktforretning

)irl'cl)fprung

Sitiff og
cluner

Viggo

klø lioa

Ægte Jatvit Kaffe.

I.

41tfinge
gotonink & 1;voDuttforretning.

Hoste Hodkorlorroloillo.
Aljetønder og Saltekar

Telefon 137.

Hjem nefarvning
Diverse Farver — snavet til Uld
som Silke anbefaler

Allinge Kolonial- og Produktforretning

Overrelssagf. flojesen-Koeloerl
Sct. Mortensgade 17, Rønne. Telf.

22
(tidli. Fuldm. ved Byfogedkontoret i
Hasle).
Kontordag r Allinge Mandag
do. i Klemens (Kroen) Tirsdag El.

rUPS

KAFFE.
Speciali te t:

J. Johansens
Skrtedderforre tning,Alli uge

& Produktforretning,

Rom,

ortuit
?t.

Prima Hvedemel,
Bagepulver
Citronemsents
Handelessents
Vanilieessents
Vanilietabletter
Vaniliesnklier
Vanillestrenger
Kardemomme
mode Mandler
bittre do.
Rosiner

Allinge Kolonial= og
Produktforretning.

samt al Slags Bødkerarbejde haves
paa Lager. Reparationer udføres.

Tobak
C. W. Obels bekendte

C. Aakerlund,
Telefon Hasle 105.
Mærker

anbefales fra

Allinge Kolonial og Produktforretning

Frisk Melassefoder
sælges nu i fri Handel

24 Øre kg.

Nordlandets Hadelshos

Blandet Frugtsaft
Hindbærsaft
Hyldebærsaft
Jordlnersaft
Kirsebærsaft
Ribssaft
Solbtersaft

Allinge Kolonialog Produktforretning.

0011 bedste Taglak for hilikie

Ung Harlekin — r`

AN

Ulig Harlekin griar fra sin
Eislcedes Seng :
--- Sov sødt Kolumbine
Sov sødt til i Morgen,
og drøm om din Dreng!
Jeg garn, Kolumbine.
Jeg ved, du er ypperst
af Kvindernes Skare,
og elsker de :indre
til Afveksling bare.
Adieu, Kolumbine I

Værktøj
og Haveredskaber
Stort Udvalg. Billige Priser

Allinge Kolonial Si Produktforretning

Til Heste, Svin og Høns
anbefales al fri Handelsvarer

Stor amerikansk Majs. Prima smaa Majs
Amerikansk Foderbyg. Fine og grove Hvedeklid
Friskmalet prima Bygskraa.
Knækmajs til Kyllingefoder.
Varen er beregnet til laveste Pris pr. kontant .

Nordlandets Handelshus.
Billigste Priser

Stort Udvalg

Køkkenrekvisitter
faas hosj

Allinge Kolonial- & Produktforretning.

Han lister sig bort, og snart
staar lian i Gaden
ved Himmerigskroen.
Der samles de værste
Bohimer i Staden,
d& styrker de Troen.
Der limes et Skraal, hver Gang
Døren de linder,
og langvejs fra ser man,
hvor Ruderne skinner.
Snart slam- lian i Kroen.
Og Venner fra Harlekins
Ungkarledage
med fulde Pokaler
ham niodta'r og byder:
Velkommen tilbage !
i vittige Taler.
Og muntre smaa Piger,
han slet ikke kender,
ham smilende hilser,
hvorhen han sig vender.
— Hej, Vært, jeg betaler !
Champagne til hele
den lystige Bande 1
Min Skaral skal I drikke I
For de, der har kaldt mig
en skinhellig Vante
de kender mig ikke!
1 Nat vil jeg drikke og
kysse og favne,
er Dus med jer alle,
spor' ikke om Navne,
la'r Titlerne ligge.

===.0-==3

Magasin du Nords Udsalg, Alliogc
J. P. Sommer
(ved Havnen)
1===0c==

Saa drak de, til Halvparten
las under Bordet,
og Resten var fulde.
Og Harlekin selv var den
værste af Koret,
lod Dalerne rulle.
Saa lukkede Kroen,
og Gæsterne vakled
derfra; men i Gaderne
vedblev Spektaklet
trods syv Graders Kulde.

sælges i hele, halve og kvart Tønder sand Spandevis — og den billigste Pris er i

Nordlandets Handelshu

1

lloroliohos
spare
&
1331110b8S08
Afdeling i Allinge 6.--r=9---,
Kontortid : 10-12 og 2-4.

Modtager Indskud pari alm. Sparekassevilkaar til en Rente
af 4 pCt. p. a., paa Folio til 2 pCI. p. a.

"
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"
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•

Vi har lige udlosset
"e'12313-Ø CY‘71113.1.-.1.1

iSteSr€5

cic). T■Tivicici~.13_1
og i Løbet af den kommende Uge ventes

prima engelske Koks.
Vær saa god at gøre Bestilling i

Nordlandets Handelshus.

Billig Mad - og om ai Pil
Forl. Skildpadde
Stegte Kodkager
Itaiermke Folmer
Farseret lIvidkani
Kodfarm m. Krankant
Hakkebøf
Kalvekarbonade
'tusch's

Gnilaseh
Lobemeovem
Stegte Frikadeller

k

til

1/2 kg D.
1 kg D. 3,50
3,00
4,00
2,25
2,40
3,20
3,20
3,20
3,20 -- „
3,20 —
3,20
— „

1,30
2,05
1,15
1,25
1,65
1,65

Allioge Kolonial- og Profildforrolmoll,

Da Morgenen gty'de,
mig I larlekin stod
med slIgelluld Mine
og batiked' pat] Døren hos den,
lims totiod
— Luk op, Koluniblnel
Hun sprang fra sin Seng,
og hun lindede Døren.
Der knælede bleg og
forknyt Desertøren.
— Pardon, Kolunibine!
Holger Rordom .

Ridderen.
Bringer min Væbner dig Roser,
Viol og Forglemmigej,
da skal du trofast bevare
Haand og dit Hjerte for mig.

• -•

••• • •

Damestrømper
Bomulds, sorte og hvide fra 150 øre Parret.
Flor, sorte, hvide og kulørte 315
Silke,
do.
435

Messen, Chr. Olsen, Allinge.
Telefon 100.

Børnestrømper
Kulørte Bomulds fra 90 øre Parret
Hvide uldne
100
Prima sorte Bomuldsstrømper, passende til I2 a 14
Aars Alderen, udsælges fos 165 a 117 Øre Parret.

Messens Ene-Udsalg
Telefon 100.

Arbejdstøj.
Kulørte og hvide Herreskjorter fra 650-825.
Bina Ravndug. Stribet Blusetoj,
BusserundetoJ 275 Øre ni.

Kjoletøjer, Bomuldsflonel, Vaskestoffer
Dynetøj, Lagenlærred, Duge-Drejler

Uldne

Chr. Olsen, Allinge
Telefon 100.

Fi N: E.- DZ

Oo
I slingrende Rækker,
der støtter hinanden,
I hujende Flokke,
med Skraal og Halløj,
under Syngen og Banden,
med fægtende Stokke,
De spredes I Byen. Men Harlekin finder
en lille Pierrette med
sminkede Kinder
og Inder sig lokke. — — —

- 33. ANSKE

Dobbelt renset Salt
til Nedsaltning af Kød, Sild og til Madlavning.
Billigt Salt til Høsaltning.

•

Nordlandets Handelshus.

Brødrene Anker

(---5j----Jernstøberi & Maskinfabrik
t...
Hasle
Telefon 2.

Telefon 2.

Kul haves stadig paa Lager ved Levke. Pris 4,50.5,50 hl

Sportsflonel, Kjolellonol
er hjemkommen i mange smukke Nyheder.
Ensfarvet Flonel i alle Farver.

Nordlaudets Handelshus.

r...,„.....~...—
Ris, Rismel

Sago, Sagomel
Byggryn, .Majsmel

Nye amerikanske Hvedegryn,
ogsaa kaldet Mannagryn — og nye Sendinger af

Friske amerikanske Havregryn og prima danske do
i Pakker er hjemkommen. Prisen billigst i

Nordlandets Handelshus.

CLO ET TAS
ALBA
5

enlader

Bringer han dig mit Glavind,
omvandet med sorte Baand,
da lad mig beholde dit Hjerte,
og giv en anden din Haand.
Men siger han, jeg har viet
Guds Moder mit Liv og mit Sværd,
da skal du søge al glemme,
du engang har haft mig kær . .

Mannagryn

Kartoffelmel
ISema legryn, Havregryn
Fltekterter
Brune Bønner
1 Prima analt. Flormel
Prima dansk Flormel

Carl Kjersmeier.
alt sunde og friske Varer Ira

Bonevoks
Malerfernis, Gulvfernis, Linolie
samt Farver til Olie og Kalk
anbefales fra

Allinge Kolonial- og Proiluldforrolning
For Januar

Rekvisitionerne

har vi friske grove Hvedeklid af Statens Beholdninger.

Nordlandets Handelshus.

