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„Nord-Bornholms Ugeblad"
af mindst 1600 Exempt.
og forsendes granen: t'ostreesenel
Sandvig, Olsker, Rutsker, R. og Klemensker.

o r kkis i et Antal

„iVord-Bornholas Ugeblad"
har den største Udbredelse 1 Nordre Herred
barer lamt I ethvert lifem og egner sig der.
for bedst W Avertering.
„Nord-Bornholms Ugeblad"
optager gerne Bekendigurelser af enhver Art
saasom Keb, Salg, Foreningsmeddelelser,
Efter- eller Aflysninger, Auktioner etc.
„Nord-Bornholms Ugeblad"
adgaar hver Fredag, kan bestilles paa alle
Postkontorer samt paa Bladets Kontor og
koster 1 Kr. halvaarlig.

Efteraarsstemnin25,.
Der falder Blade mod Jorden
I hvirvlende Strøm,
Ekeraarsvinden suser,
— Forbi er den korte Sommerdrøm.

Forbi er de lyse Afteners
Blide, drommende Skær,
— De staar nu som vege Minder
Fjernt som Himlens Stjernehær.
Der er noget ved Efteraarsdage,
Der stemmer vemodigt min Sjæl,
— Noget, der kommer derude
Fra Naturen ved Dagens Hæld.

— Og dog er det pragtfulde Dage
Men Farver r Tusindtal,
Vandrer man gennem Skove,
Der er som en Eventyr-Hal,
Med tusinde pragtfulde Farver
Det glinner fra Træernes Hang.
Endnu ses Solens Straaler
Som Guldglimt over Vang.
— Der falder Blade mod Jorden,
saa lydløst daler de ned,
Skærmer og dækker og luner,
Mens Tiden iler af Sted — -

Carla Petersen.

Hvorfor skal inall arbejde --?
Af
Søren Vasegaa rd i ,V. H."

IIL
Naar de professionelle socialdemokratiske Politikere og Teoretikere
derfor vil bilde Arbejderne ind, at
at der kommer en Edens Have ud
af Dannevang, naar de bare ved
Stemmesedlen vil give deres Rigsdagsmænd Magt til at lave nogle
flere nye Love, saa er dette jo bogstavelig talt at give Arbejderne og
dermed hele Folket Stene for Brød_
Nej, hvis de brave Arbejderførere
vilde anvise Folket et sikkert og
paalideligt Middel til at faa Dyrtiden
begræset og Prisniveauet sat betydeligt ned, saa satte de deres Autoritet
ind paa at fas Produktionen sat op.
Jeg er ikke blind for, at der kan
rejses begrundede indvendinger mod
denne Metode, idel man nemlig kan
henvise til, at ArbejderførernesAutoritet ikke betyder saa overvættes meget i disse Tider. Derfor vil jeg ogsaa hellere sige, at hvis Arbejderne
selv vilde ;vedtage og !gennemføre
en Forøgelse af den nuværende Produktion med blot 33 Procent — hvad
de med den størsteLethed kunde gøre

tiden at krænke Dogmet om del tre- Slægterne om, at den egentlig er
delte Døgn, san vilde de berede sig Livets Velsignelse. Thi den Tilvæselv større økonomiske Fordele end relse, i hvilken Arbejdet ikke af det
ved at presse en ny Lønforhøjelse naturlige Menneske føles som en
igennem.
indre Nødvendighed, kender vi j;.)
Lønforhøjelsen bidrager jo blot til slet intet til.
at forhøje Priserne og derved til at
Prøv at stille dit Barn Valget melforøge Arbejdslønnens Købeevne, lem absolut Uvirksomhed og en hvilmedens derimod en Forøget Produkken som helst Beskæftigelse indenfor dels Kræfters Omrande, og det
tion ikke blot bringer Arbejderne
højere Arbejdsindtægter, men ogsaa
vil uden Betænkning føle Uvirksomvirksomt bidrager til at nedsætte Va- heden som den strængeste Straf. Er
repriserne og dermed Arbejdsløn- der maaske noget, det sunde Barn
nens Købeevne.
!lødigere vil end puttes i Seng rør
For Arbejdernes egen Skyld, hvor- Tiden ?
I Virkeligheden er derfor Jehovas
med jeg mener for Arbejderklassens
Skyld, bør Produktionen altsag brin- Dont den naturlige Grundlov i Tilges op til det højst mulige. Det er ,værelsen suppleret nied Tillægsbei bogstaveligste Forstand en Tjene- stemmelse fra den, pas hvis Livsforste det ene Fag gør det andel ved tolkning hele den evropreiske Kulat hvert Fag for sig sørger for al tur hviler : _Den som Ikke vil arbejde, bør ej heller have Føde". Og
fylde Markedet med Varer.
Det er mig ikke ubekendt, at So- jeg er endda tilbøjelig til at antage,
cialismen officielt bekæmper Loven at hvis den evropæiske Kultur var
begyndt med at fastsætte en Norom Tilbud og Efterspørgsel, men
malarbejdsdag paa 8 Tuner med en
det er desuagtet saaledes, at Loven
anerkendes af Socialdemokraterne underforstaaet Vedtagelse om, at
overalt, hvor det gælder at give For- man i disse 8 Timer ikke skulde
klaring paa de praktiske Fænomener, gøre niere end højst nødvendigt,
der opstaar i disse Tider. Men selv saa havde vi befundet os paa et
om dette ikke skulde være Tilfældet, Udviklingstrin, der ligger adskillige
saa kart enhver sige sig selv, at Lo- Hundrede Aar tilbage.
Naar jeg lige undtager et lille
ven er rigtig.
Nu kunde eu i Teori dreven Spe- Fastal al Snyltere i den saakaldte
cialist indvende, at en forøget Pro- Overklasse, hvor Arbejde og Anduktion ikke vil saa ud til Folket strengelse hører ind under Kategosom Fordel, den vil blive hængende rien _uvaerdigt Tidsfordriv", og derhos Kapitalisterne, som kommande- næst tindinger en ikke meget talrirer Produktionen. Hertil er at sige, gere Gruppe Personer i det øvrige
at Kendsgerningen for øjeblikket i Samfund, hvem en mangelfuld eller
hver Fald er den, at der er Vare- slet rugen Opdragelse har hindret
mangel, og dernæst er al bemærke, I al komme til al erfare Arbejdets
at Konkurrencen mellem Producen- Velsignelse, — naar jeg undtager
terne til Dalo overalt har resulteret dem, tror jeg at Resten af Mennei billige Priser — i Lande, hvor der skene simpelthen af naturlig Tilbøjesom i Danmark ikke findes Trust- lighed elsker Arbejdet. Hvilken dejsammenslutninger, som kunstigt lig Appetit følger ikke med en Dags
anstrengende Arbejde, hvilken sød
holder Prisen oppe,
Under alle Omstændigheder kom- Søvn skænker ikke den følgende
mer uran ikke udenom del Faktum, Nat, hvilken god Samvittighed giver
at det, der i Tiden er den væsen:- ikke ell Dags nyttigt Arbejde, i hvilken man har gjort sin Pligt!
ligste Grund til Dyrtiden, er for faa
Del er derfor en unaturlig Ting,
Varer.
rit den moderne Fagforeningsmoral
søger at hindre den virksomme og
IV,
flittige Arbejder i al udfolde alle sine
Men selv om nu en Teori, som Kræfter i Arbejdstiden. Folk, der er
det nuværnele Slægtled saa at sige fortrolig med Tilstandene paa de Arhar lnddrukkel med Modermælken, bejdspladser, hvor denne Moral sidog som kan være i Besiddelse af
der til Højbords, har fortalt mig en
uforstyrret Livskraft, fordi den aldrig Række Eksempler paa den Behandher i Landet har været udsat for de ling en i Moralen indekserceret ArStorme, der har plukket Fjerene af bejderstab giver en Fagfælle, som
den i Rusland og Tyskland — selv Ira sin landlige Idyl har ladet sig
om Teorien skulde hindre Arbejds- lokke af Hovedstadens Herligheder.
intensiteten i at komme op paa full (Jeg gør sprogligt interesserede opspeed, san er der en Mængde andre mærksom paa, at der til den nævnte
mindst ligesag gyldige Grunde til Moral hører en Række Gloser, som
at hver Mand i Landet mas præstere utvivlsom burde fremdrages al det
Skjul, hvori de befinder sig).
det yderste, lian Fortuna.
Jeg er ikke blind for de store
Da Jehova drev Mennesket ud af
Paradiset, gav han det Livets største Skyggesider ved mange af den moVelsignelse med paa Vejen : „I dit derne Arbejdsforms Vilkaar. Jeg
Ansigts Sved skal du æde dit kender af Erfaring, hvorledes Dagen
kan snegle sig frem mod Fyraften,
Brød
Velsignelse? Var det; ikke den hvorledes selve Arbejdet pan en FaStraf, som Adam og Eva blev idømt? brik ved en bestemt Maskine udeAa jo, nalligvis har den gamle jødiske lukker enhver Proces, der kan kalde
Forfatter ment, at det var en Straf, paa Arbejderens Interesse.
Men jeg ved paa den anden Side
men Aartusinders Praksis har belært

ogsaa, at der er et Moment, som
kan lyse op i de gran Dages Ensformighed, og dette, at man faar Lov
til at have travlt, til at præstere det
tnest mulige under Arbejdstiden. I
Kapløbet mellem Tiden og Arbejderens af hans Interesse haarne Energi i at lag sen meget som mulig
For sig selv ud af Dagen, ligger en
Tilfredsstillelse, som del naturligvis
ikke er muligt al skænke Arbejderen
ved den demoraliserende Timelønsbetaling, som en fjollet Socinlistteori
har ophøjet til Dogme. Denne Tilfredsstillelse nnaes kun og alene ved
Akkordbetaling.
Delte har Tysklands bærende Arbejderorgan nu lært at indse, ganske vist lid fra Betragtningen af
del parinærigende nødvendige i at
fan Produktionen sal op. Men
derved naar vi netop til det samme, som jeg ovenfor har fremhævet:
Midlet mod Dyrtiden.
V.
Tysklands socialistiske Regeringsorgan har altsaa slaaet til Lyd for
Akkordarbejdet
Denne Kendsgerning er Opmærksomhed værd alene i Kraft af, at
Socialdemokratiet har Magten i den
nye tyske Republik. Men den republikanske Regeringsform har som
bekendt bragt et Parti lit Roret, for
hvem Staten ikke alene i Henhold
til et halvt Aarhundredes energisk
Fremhævelse al dette Begreb som
det vigtigste Begreb for en tysk Borger
men ogsaa og i Særdeleshed af selve
Socaltlemokratiets Skabere er udpeget som den Faktor, der politisk,
økonomisk og socialt bør have dets
overvejende Indflydelse paa Menneskenes Tilværelsesform.
Naar „Vorwarts" derfor tager Ordet for at sætte Arbejdspræstationen
op, saa kan der ikke være Tvivl om
at der bag denne Opfordring ligger
en dyb Erkendelse af at en Nations
Produktionsevne betinger dens Tilværelse som selvstændig Stat.
Saaledes er det jo nemlig. En Stat
bliver i Længden altfor afhængig af
Omverdenen, hvis den skal leve af
hvad andre frembringer. Den kan
ikke disponere frit, naar den slaar
i Gæld til Udlandet, saavist som
gældbunden Mand er den uselvstændigste al alle uselvstændige.
Her i Danmark opnaaede vi under
Krigsaarene al fas vor Gæld til Udlandet indfriet paa Grund af, at vor
Produktion i disse Aar forholdsvis
oversteg de krigsførende Landes,
hvis Kræfter var koncentreret om
Produktion til deres eget Behov. I
indeværende Aar er vi omtrent kommen i samme Situation som før Krigen. Nu indfører vi lor mange Gange
det Beløb, vi udfører Varer for.
Det vil sige, al vt producerer for
lidt — vi bestiller for lidt. Arbejdsintensiteten er gane' ned, vi bruger
de Penge, Landet — endnu — flyder med til købe Ind — af udenlandske Varer.
Selvfølgelig kan delte Forhold
forandres blot derved, at vi bestil•
ler mere, sætter Produktionen op.

Det er givet, at i det øjeblik vi
præsterede en mægtig Mængde Varer iArbejdsliden, vildePrisen pas den
blive billigere, og vi kunde ined Fordel afsætte deri til Udlandet og derved bøde paa den uheldige Handelsbalance. I Stedet lur benytter Udlandet sig af vor tinge Produktion
til al Indføre dets Varer til os. Del
er unægtelig lettere at gas hen og
købe Varen færdig end møjsommelig at lave deri selv, men det er
ligesaa ubestrideligt, at el Folks Kasse citerbar-ulden bliver tom, naar dels
Virksomhed indskrænker sig til blot
al købe ind.
Og man ser desuden heller intet
til, at Folket til Gengæld sparer.
Hvis en behjertet Mand hæver sin
Røst paa et offentligt Sled med Opfordring til Sparsommelighed, saa
kan titan Dagen efter være sikker
paa at finde en arrig Artikel i det
ledende Arbejderorgan, hvori man
frabereder sig al den Tale om Sparsommelighed og Arbejde. Slig Tale
kan Moralisten henvende sig med
hos Overklassen.
Som om det kan hjælpe Underklassen, at Overklassen sparer!
Nej, kun den stærkeste Udfoldelse
af Produktionskræfterne og dermed
Forøgelse af Indtægterne retfærdig.
gør et stærkt Forbrug.
Hvor trist og hvor umoralsk er
Jet derfor ikke, at ,Social-Demokraten", Regeringsorganet og den store
Arbejderhærs Hovedorgan ikke indser Pligten til at indskærpe Arbejderne Nødvendigheden for Samfundets, Nationens, Statens Velfærds
Skyld, at Arbejdets Tempo sættes
op ! Det vil i det lange Løb vise at
være en fundamental Svaghed ved
et ledende Arbejderorgan, at dets
Politik kun gaar ud paa at være
Dovenskaben til Behag.

1

VI.

Men Staten bestaar af Individer,
Masser af Enere. Og af disse Eneres
Energi beror et Samfunds samlede
Kraft. Jeg har her i ,Vore Herrer' '
i nogle 8 Timers Betragtninger I
Forsommeren været inde paa en
Smule Undersøgelse af det Æmne,
som naturligt frembyder sig ogsaa

i denne Sammenhæng, ids i jeg
gjorde opmærksom paa den uhyre
Betydning det havde tor den enkelte
— og derigennem for Samfundet,
al der ikke blev udstedt almindeligt
Forbud mod at arbejde niere end
de _normale" ft Timer. Det er —
paastoil jeg — i '<taft af den Energi,
der lever i de lavere sociale Lag, at
Samfundet holder sig frisk og livskraltigt, man kan egentlig godt sige
konkurrencedygtigt. Thi just fordi
Personer fra de lavere Lag skal
bryde sig Vej opad, udvikles en
Energi, der i de Lag, hvor intet
Gennembrud kræves, ikke kommer
til Udfoldelse- Af dril Grund ser
man ogsaa, al de 1.raltigsle Personligheder og de mest anerkendte Dygtigheder i vort StIMILIIld fur det store
Flerlals Vedlcumweride stammer fra
et løvele Samfundslag, hvorfra
udelukkende er kommen op i Kra

af deres Energi. Flid og Initiativ,
med ett Ord ved deres Arbejde.
x_
Delte er imidlertid kun dem elle
Dansk K ■.indesanituird, der siden
Side af Sagen, og det er niaaske
ikke useneynligt, at netop den an- 1913 har afholdt Husholdningskurden Side, sortt naturligt melder big sus i Ry og paa Land og hver/ Aar
under vist tiere 1 tundrel'e Elever,
er ril mindst ligesag stor social
hvoraf cn stor Del vat ubemidlede
/re folkelig Værdi.
Det kan nemlig ikke' bestrides, flusrundre, som fik Undervisningen
ei kun en lille Brøkdel af el Sam- gratis, har bedt Os optage nedenhinds flittige og lienindstræliende staaende, der har Bud til alle, særMænd oplever at komme op til Sam- lig i disse Dyrtider, hvor en god
fundels øverste Lag. Wergeland økonomisk . Husførelse saa a! sige
havde evig Ret, da han skrev sit danner Grundlaget for Familiens
Velstand og lykke.
lille Vers ;
— — —
Sørgmodig sidder pari sit Fjeld
Dansk
Kvindesamfund har i nienge
en ledig Helt, en ubrugt Tell ;
Aar arbejdet for Kvinders huslige
en Byron lit, en Plalos Sjæl
i Folkets Sværm forgaar.
Uddannelse ved al lade afholde HusDerfor skal naturligvis alligevel
holdniugskursus i By og paa Land,
et frit og demokratisk Folk alle Mu- særlig lov ubemidlede Kvinder. Vi
ligheder slag aatme. Enhver hæder- vil nu prøve paa at virke videre lur
lig Borger maa have sin Chance. Kvinders Uddannelse i husligt ArVi bør ikke Male nogen Art af Ka- bejde ved, at vi, samtidig med, at
stevæsen,
vi forlsætler vor Kursusundervisning,
Det er imidlertid netop intet min- tillige søger at hm flinke Husmødre
dre end en Slags Kastevæsen, den til at gøre deres Hjem til Lærestemoderne Fagbevægelse truer med der for unge Piger, der genre vil
al udvikle sig til gennem den Ar- oplæres lil huslig Dygtighed. De
hejdsmoral, som er Fagorganisatio- Husmødre, der melder sig som Lætiernes og deres Presses daglige remødre for tinge Piger, maa vejPraksis. Hvis det var Hensigten at lede dem i alt husligt Arbejde; og
dræbe al Fremadstræben i dem og de unge Piger, der melder sig som
blot at bibeholde en fast Vælgerska- Elever, man lære Arbejdet ved at
rekaste, der intet andet havde at udføre det efter Husmoderens Anleve for end al stemme eller Parole visning.
paa Valgdagene og ellers at abonHusmoderen man undervise sin
nere fra Uge til Uge paa „Social- Elev i daglig Madlavning og SyltDemokraten', saa kunde Metoden ning; og dersom Lærestedet er paa
ikke være anderledes,
Landet, maa hun tillige give hende
Konsekvensen af denne Udsigts- lidt Vejledning i al passe Køkkenløsbedens Moral er selvsagt den, have og Fjerkræ. Husmoderen maa
at det gælder at levere del mindst undervise sin Elev i Rengørieg og
mulige Arbejde, at spare sig for al andet husligt Arbejde paa en saaAnstrengelse. Jeg kender heller in- dan Maade, at Eleven vænnes til
tet Tilfælde al Opfordring fra den Orden og Omtanke, vænnes lil, at
Kant til Arbejderne om at præstere ethvert Arbejde skal gøres til sin
det yderste af deres Ævner og Tid, og hver Ting skal sættes paa
Kræfter.
sin rette Plads. Husmoderen maa
Men denne Metode er et groft undervise sin Elev i Vask, Rulning,
Brud paa en af de evige Naturlove, Strygning, og i at reparere Tøjet
der er Menneskenaturen givet tit efter Vask.
Beskyttelse mod sandelig og fysisk
Husmoderen maa, saavidt muligt
Visnen. Denne Lov ligger bag al lære sin Elev et ganske enkelt ført
Undervisning i Skolerne, den betin- Husholdningsregnskab, hvoraf Eleger Videnslcabens og Teknikkens ven kan se, hvad Husholdningen
Udvikling og Fremgang, den er For- har kostet. Dersom Læresledel er
udsætningen for Sportsmænds som paa Landet, skulde det pelsl kunne
for • alle andres legemlige Udvikling: ses af Regnskabet, hvormeget der
Træningens Lov.
er 'givet tid til Varer indkøbt konLoven kan ogsaa formes saaledes: tant, og hvor meget der er brugt
Hvis du ikke anstrenger dig, saa af Grundens og Havens Produkter.
bliver du ikke dygtigere, hvis du
Eleven maa med Flid og god Vilje
skyer Anstrengelse, saa bliver du udføre det Arbejde, Husmoderen
svagere og ender med at visne. sætter hende til; hun maa bestræbe
Derfor skal du arbejde af alle Kræf- sig for al udføre sit Arbejde godt,
ter, derfor skal du daglig anspænde hurtigt og med Omtanke, for al hun
dine Evner I
gennem Undervisningen og Arbejdet skal kunne naa en selvstændig
Dygtighed, der sætter hende i Stand
til paa eget Ansvar at udrøre det
daglige Arbejde i et mindre Hjem.
Dersom Husmoderen vil undervise
Det stormed i Nat, og del paste
i Spande, i Strømme sin Elev i Husholdningsregnskab,
I Morges stod Solen og løste
maa Eleven gøre sig Umage for at
sig langsomt af hvidlige Drømme,
lære
det. Dansk Kvindesamfund giog havde det stormet og regnet,
ver en Præmie paa 50 Kr. til den
saa blev det nu lyst som i Thule,
Elev, som har ført det bedste Huskun Bladene segned og segned,
de stille, de gule.
holdningsregnskab,
Det vil være godl, om HusmodeOg Straaenes Dugperler minded
ren ved Læreaarels Begyndelse geni Solen om Sole,
nemgaar Hjemmels daglige Arbejdsog døende Vildvinen skinned
i blussende Skarlagenkjole,
ordning nied sin Elev og lader heade
og højt paa en Bakke gik Manden: nedskrive en ganske korl Arbejdshans Plovheste, Hedde, ved Ho'de,
plan for Dagens og Ugens Arbejde.
stod tegnet saa klart, at en anden
Det kan bedst gøres, naar Eleven
stod slille og glo'de.
har været paa Læresledel et Par
Alt Jordens og alting foroven
Uger og er bleven lidt huskendt.
var tændt af een Flamme,
Læretiden vil som Regel vare et
del var, som om Spandet bag Ploven
og Duggen var et og det samme - Aar ; for ganske unge og uøvede
San stort kan kun Dagene skinne, Elever, num Læretiden helst være
naar Somren omsider skal fare,
to Rar, enten paa samme eller paa
langt bort drev Skyer for Vinde,
to forskellige Læresteder, Elevernes
som drømte de bare.
daglige Arbejdstid maa afpasses efter de særlige Forhold I By og paa
Da Lyset begyndte at groane
Land og efter Elevens Kræfter. Husi fattige Træer,
da sleg der en dødsstille Manne
moderen maa give sin Elev en rimed Klipper og stivnede Bræer,
melig Fritid,
se Bladene faldar og lalder
Da Eleven med Flid skal lage
og lokker den trætte som Pude:
Del i alt husligt Arbejde vil hun
hvil — hvil, men bag Grenene kalder
Ina Løn i Læretider). En irisk og
og gløder min Rude.
Hans ilhimann.
stærk Pige, som kan og vil bestille

Husholdnings Kursus.

fifteroar.

noget, vil kunne !an en gad Løn;
en ulig Pige, som kaminer lige fra
Skolen og ikke er vænnet til husligl Arbejde, kan kun fas en mindre Løn Lønspnrgsmaalet mas i
hvert Tilfælde Afgøres ved Forhandling mellem i tremoder og Elev.
Ved læreasiets Slutning giver I.Mrenroderen sin Elev el 3S:ribbe Vidflashen! oin Flid og Dygtighed.
Flinke F.?ever. som Læleincideren
anbefalet dertil, faar el I.ærehrev
udstedt al Dausk Kvindesamfund og
underskrevet al Læremoderen.

dlen sode 1-1,1. rde.
Der vandrer en Hyrde omkring oda Jord,
de viklImene Sjæle al finde og lange
lian linder Alverden omkring deres Spur
iler er af vildfarne Sjæle salt mange.
Han suger ilter det vildfarne Lam
ørken, i Sorgens Ilurer,
i
hvor Iljærierne hanke i Anger og Skam
og Angsten i alle Kroge sig skjuler.
flire søger ved Hovmodets vaklende Frækt,
pna Prøvelsens vilde og tornede Skrænter;
han søger ved Nydelsens fristende Væld,
hvor mangen en Sjæl sin Dødssor henter.
f-lan suger ved Dag, naar Glædernes Dult
det syge Hjertes Sukke henvejrer;
lian søger i:Natten. naar Taaren faer Luft
og Skyggerne tunge om øjet sig lejrer.,
Hal søger i Ungdommens Larm og Bras
hvor Glæden til
kræver Iredrnvelsens Renter;
han søger i Oldingens ensomme Hus,
hvor Dritlen sidder paa Tærsklen og venter.
Og hvert vildfarende Lam, han ser,
Iran lofter paa Skulder
med varsomme Hænder,
og Himmerigs Skare jubler og ler,
naar hjem til Hjorden han med det vender.
Ak, vi er nok alle vildfarne Lam,
mens Iler gjennern vildsomme Dale
vi drage ;
vi blive saa otte horte for ham,
maa atter og atter hæres tilbage.
Du Hyrde god — o, lær Du min Sjæl
Vildfarelsens Lyster al dæmpe og stoppe!
Du har mine Synder men bær Du mig selv,
mig selv en Gang tit Hjorden der oppe
Zukarias Nielsen.

Fra Uge til Uge
Jubilæum.
Torsdag den' 1:3. November har
Bankbeslyrer, fhv. Kæmner M. I ps e si beklædt Formandsposten i A.S. Haaritivrerker- og Industriforening
125 Aar. Hr. Ipsen var en al dem,
der stærkest lagde sig i Selen for
Oprettelsen af Byens tekniske Skole,
der under smart og beskedne Kaar
I de forløbne Aar har Mdl mange
Trængselsperioder. Den smukke
lille Skole, der nu ogsan kan jubilere, skylder for en stor Del Ipsen
og Frue sin Eksistens, og lad os
haabe, at den endnu i mange Aar
maa virke til Gavn for Byen og
dens opvoksende Ungdom.
En Kreds af Borgere vil paa 25aarsdagen indhyde Jubilaren til en
lille Festlighed pari Hotel Allinge.

Maleren P. Knudsen,
der i længere Tid har opholdt sig
herovre og flittigt gjort Brug af
Pensel og Palet, er bleven anmodet
om al gøre sine Billeder, som det
er en Nydelse al se, tilgængelige
for Publikum. En Del af denu —
kendle Motiver -- udstilles f. Tiden
i Bangs Barberforretning, og vi anbetaler vore Læsere at benytte Lejligheden til at se god Kunst.

Selvfølgelig !
Selvfølgelig skal Fællesbageriet
i Rønne have Udsalg her i Byen,
skriver L. P., og selvfølgelig skid
det være i Brugsforeningen
Hvorfor selvfølgelig ? Er det fordi Byens 5 Bagere ikke
kan levere tilstrækkeligt Brød lil
Kommunens Indbyggere ?
eller er del lordi Rønne-Brød og
Rønne-Kager er bedre eller billigere

eller er det kun el Led I Bevægelser' lov yderligere at underminere
Byens Neeringsdrisende ?
eller er del kun fordi deu filmmede Mad smager bedst og at det
er lettere at gas oses Arien og hente
— I saa Tilfælde kan jo Byens
Ragere, lov al bevare deres
Kundekreds, skille Bopæl Og nedsætte sig i tie 5 øvrige bornhoIm•
ske Byer — en i hver -- for derfra med Bil hver Morgen al sende
os vore Rundstykker ng Rugbrød.
De kunde muligvis da Ina yderligere
Afsælning undervejs, og det vilde
jo være billigere for Komnumen end
hvis de 5 Ragere lagde Hænderne
i Skødet og fordrede deres Andel i
dljreloekassen.
Selv lidt:elg

Begravelse.
Fru Tony Reiner begraves paa
Søndag Kl. I tre Kapellet

izt y,31 ser NtSierasiVerei
9

Bytte 'med tl

god [-udeko.

Jens Pedersen.
Beitegede, Klemensker.

Code

Gadekoste og Slookosi

af PlASJIVå samt Gulvskrubber
flanndskrubber er til Salg billige

Karl Jespersen, Tein,

Olsker Brugs!omiog,
Kul udleveret hser Fredag.

Rø.
Torsdag den 13. November Eftm. Kl. d -- vil der min Rit Afholdshotel blive afholdt Licitation
over Levering al Skærver og Grue
til Sognets Biveje.

Sogneraad et,
Det bedste.

Oodslj000slor og Ilder,
Smiting den 9. November.
St, Ols Kirke Kl. 10, Skum. 91,11.
Allinge Kirke Kl. 2.
13ethesda Kl. 10 med Nadver Pastor
Ørstiæs og Kl. 4 Pastor Basl og
Pastor ørsmes.
Tein Missionshus Kl. I A. Larsen.
Mandag Ungdomsafdelingen.
Tirsdag K. F. U. K.
Onsdag Samfundsmade,
Torsdag K. F. U. M.

LIIIII. Missionslereoiog
afholder om Gud vil
festligt »øde I Tein Sending
den 9. November Kl. 7, hvor vi
særlig vil mindes Guds store Velgerninger i de sidst forløbne Aar
mod vort Fædreland saml lakke
Gud for sidste Aars Høst og gode
Høstvejr.

Al Jagt forbydes
for alle uvedkommende paa undertegnedes Jorder i Rutsker.
G. Jørgensen. J. Jørgensen.
Sirnonsgaard.
V. Rosendalegaarcl.
N. Hansen, wrurnmeniark. Tyskegd.
Risegaincl, Kæregaaid, KroghoImsg.
Knarregaard, Krtiseeaard, Grønnebj.
A. Pedersen. Joh. Jespersen.

EI Parti Twistikkor
udsælges for 20 Øre Pk.

altlogo K010fili N ProdfildinMIN

Qlliugc Biogral.

Søndag den 9. ds. Kl. 7 og 8.

Bryllupet
Excentricklubben.
Et af deri bekendte Joe Deebs
Eventyr. Delektivkomedie i 4 Akter.
Sædvanlige Billetpriser.
Hjertelig Tak for al Deltagelse ved vor kære
Moders Begravelse.
Sandvig den 5. November 1919.
Pair Familiens Vegne

P. M. Mortensen. H. Mortensen.

Min bedste Tak
for alle de venlige Hilsener og gode
Ønsker, der blev send) mig paa
min Fødselsdag.

Marie Bertelsen.
Et Parti

Træskostøvler
er hjemkommen og sælges billigt
saa længe jeg kan faa dem frem
til de Priser.
Jeg har ogsan nogle Par Sløvler
med Lammeskinds-Strømper, som
sælges billig!.

M, Lunds Træskoforretning,
Lindeplads, Allinge.

En rød Hund
er bortkommen.
Foderm. Vinberg, Lindesgaard.

Lægen : Jeg er hanke for, at Detre Rusur vil miste sin Stemme
digtemanden: Lad os haabe det bedste]

En Stud.
Karlen: „Der er en Mand derude, iler
vil se paa den store Slud.'
Manden: ,Sig, at jeg kommer stnake•

Intet Haab mere.
Medens der blev arbejdet paa ?enernekanalen, havde to irske Arbejdere faut
Ansættelse der,
Der var egentlig ikke nogen rornote
else ved det Arbejde, thi om Dagen brand.
ti Solen som en Glodeovn og om Natten
stak Moskitoerne de to Irlændere, saa
det var en Gru. Sari krøb de om Natten
ind under Sengetæppet for at slippe ror
Moskitoerne, Men saa plagede Varmen
dem igen.
Den ene af dem kunde tillidst ikke
holde det ud. Han stak Hovedet frem for
at aende lidt. I det samme fik han Ole
pen en af de saakaldte Ildfluer, der som
bekendt lyser i Mørke. I sin Skræk vrekkede han sin Kammerat og reelite:
— Mai, du, Partyl Du kan lige saa godt
komme frem, vi kan ikke klare os enigeVel, nu farer et af de infame Kreaturer
omkring med Lygte og leder efter os,

Endelig.
En Papirkugle, godt dyppet i Blak,
kommer susende gennem Luften og træffer den altid gnavne 0 verlærers Næse,
Han springer op og stirrer vildt ud over
Klassen, men moder over alt uskyldige
Barneøjne.
— Hvem gjorde det ?
Selvfølgelig intet Svar. Overlæreren lover hele Klassen Klø, hvis ingen vil tage
Skylden paa sig, men alle tier. San gear
han i Gang med det besværlige Arbejde,
og sveddryppende kommer han til Peter
Olsen, sidste Mand i Klassen.
- Hvis Du Peter, siger mig, hvem der
gjorde det, saa skal Du slippe lor Klø.
Peter: Det var miltli
Bismarck skulde en Gang tildele
en Soldat, der havde udmærket sig
I den tyskfranske Krig, Jernkorset
af 1. Klasse.
— Vil du ikke hellere have 100
Thaiere? spurgte han for Morskab
Soldaten.
— Hvor meget er Korset værd ?
spurgte Soldaten.
- Aa, fraset Æren er del kun 3
Thaiere værd, svarede Bismarck.
- Naa, sagde Soldaten, giv mig
saa 97 Thaiere og Jernkorset.
En Amatørastronom har foretaget
et meget ejendommeli gt Regnestykke
for paa en populær Maade at illustrere Stjærliernes indbyrdes Forhold.
Han gaar ud fra som Enhed, al
vor Klode koster 20 Kr., og lian
spørger nu': Hvor meget er de øvrige Himmellegemer I saa Fald
værd ?
jen
r: 25 øre,
Svaret

Merkur 1 Kr 25 Øre.
Mars 2 Kr.
Venus 15 Kr,
Uranus 280 Kr.
Neptun 320 Kr.
Saturn 1840 Kr,
Jufurn 1840 Kr.
Solen 7,780,000 Kr.
Regnestykket giver maaske, bedre
end mange lange Forklaringer en
Forestilling om, hvorledes Forholdet ,
er mellem Stjærnerne.

Vi f:.,'' •r alt.c l5ortcr

Allinge Bogtrykkeri anbefales.

Hyg.
Havre.
Blandsæd,

liorllhohns Silare- & imelusses
....-_---

men kun tørre, friske k!arrr, og he.
taler bedste Dagspris.

Nordlandets
Handelshus.

Afdeling i Allinge &" ---"'----Kontortid : 10-12 og 2-4.

1

,omlager Indskud paa alm. Sparekasseviikaar III en Rente
af 4 pCt. tt a , pas Folio til 2 pCt. p. a.

Ekstro snekø llecimolymgle
med Skydelod, saa de smart Lodder
kan undværes.

åaadan
3C1' en
moderne
Vinterfrakke
ud.

Jern- og Messinglodder,
Alt sælges til meget rimelig Pris i

Nornlomiels lladelshusr

Nord lodels
Til Malkekøerne har vi:
valsede Jordnødkager
Honuildsfrokager
do. Hurfrokager
frisklavet Soyaskraa
frisk Melassefoder
Pris 1,5 Kr. for 200 Pil.
og sælger gerne.

"/4 " og I" tykke i alle Længder.
Disse ere udmærker anvendelige til
mange Ting og alle Reparationer.
Prisen paa disse er :neget rimelig,
og beder alle om at gøre Forespørgsel og Handel i

Jernstøberi 8c. Maskinfabrik
Telefon 2.
Hasle Telefon 2.

Nordlandets lindelshns

forte og fittørte, fcelge4 tit fmaa tarifer.
Iflitigc
3Aeieti 64r, Jljett

Icxrdint*r.
bebe @arbilitojer fra 1,00 tir 3,30 m.

S lare bbibe Ceugetcc er fra 8,50.
4.N'igue, og Z;affeftmøper.
Rliitørte qbarbintøier fra 1 gir. m.
311e1ert
91111141e

«mr. clic,'

iijolet3jer.
s:)elu(bre Morte Stioletøier fra 8,15 m.
fillorte bo. fra 5,85 ni.
e»cere inlorte P.)jolebbergarlier.
C';'"iigetjte ftjolebbergariier 2.65 m,
9jlc fett,
ellen ?Willy.
zeifton 10ø

Lejr.

Uld og strikkede uldne Klude tagen i Bytte for Varer

er biemfommeii. Fine Faconer.
iffige
Sti ratler fra 10 ftr.

gloyMastbet4

Nordlandets Handelshus
Sembngerne kommer, og vi venter silari al være fuldt leveringsdygtige. •- Af alle andre Varer har vi
rigeligt paa Lager.

Nor rliontleislionnelshus.
Vi lun rigelig Lager af Krernelnder til Grise og I Inlis.
Hel Majs, valset Majs,
roderhyg,
horair. Hyg,
Hvedeklid, 13ygskraa
og sælger sinaa og store Partier eller allerlaveste

Yngre Pige
kun

f ■13

pas
Bondegaard i Rutsker.

Plads til I. November

En nylig konfirmeret Pige
og ril Dreng kan (Ad Plads til 1.
November pas

Degnegnard I Ititsker.

Pærer og Charlotter
er til Salg flos

Maler Nielmen.

Gode Pærer
15 og 13 øre pr. Pd. id Salg hos

.toh's Lind.

Nordlodels Ilondelshus
Meget solide ni,: ruittitiv it v

Nye Nornstu og i(ollmkken

Strandvejen.

Prima hollandsk Cacao
250 øre pr. 1/, kg.

sælges fremdeles til deri gamle Pris.

Nortlionilels ]]:udeishus.
Nye galvaniserede

Vandspande og bskelmilier

['nit lunt

Frokost og Java Kaffe
De sti blive tilfreds.
,..,C1/13t11,.

Friskskudte Harer

Nordladets limilleishlls

købes og betales med højeste Pris

Bedste Smøreolier
Prima lys amk, Maskinolie
Prima Cylinderolie for Dampmaskiner
for Motorer
do,
Bensin og Petroleum,
Priserne er billigst i

Onmnkill til Tmrskevmrkerne,
Alle, som har bestilt Kul bedes
om endelig al hente disse hjem i
de allerførste Dage.

Forlang hos Deres Handlende

Viggo Glistrups
KAFFE.
Specialitet:

Ægte Java Kaffe.

Enekurve
sælges a 375 øre Stk.

Store svenske Enekurve
for Halm og Avner
sælges n 475 Stk.

Gode Kartoffelgrebe
Store Sædskovle

Nordbudets Handelshus
Korn og Majs
til Svineskran og Ilønsefoder.
Friskmalet Svineskrian, valset
Majs og prima ifilVTC og Blandsæd til Hestene.

Nornlondels Nondelshus,

J. B. Larsen.
Ved Bortsalget
pas _Hammershus' taler Pastor
firsmliest begge Aftener.
Fredag d. 7. holdes et Lysbilleder Emnet
foredrag og Lørdag d.
Den berømte Negerfarer

Booker Washington.

Overreissogi, liojesen-koilled
Sct. Mortensgade 17, Rønne. Telf. 22

(ldli.

Fuldm. ved Byiogedkonlotet
Hasle).

Kontordag i Allinge Mandag
do,
i Hasle hver Onsdag Fin.

Ligkister og Møbler.
anbefales.

Klemensker Snefieriorrelning
Ekstra stærke svenske

Agerhøns, Daadyr

8.

9iorblaitbet

Norillndels ilmillelslms,

Nu har vi rigeligt af

(En Senbinck Sfinparer

En ung Pige
ønsker Plads i eller i Nxibeden af
Allinge. Billet mrkt. ,Ung Pige'
bedes sendt til Bladets Kontor,

af den gamle svære Kvalitet er hjemkommen og sælges til meget rimetoffilinsworibio~~~ lige Priser

sælges.'

'n Serie lederdele

- Restillinger

Panelbrædder Syl te-og Nusitokiningssnlb

koniskoorne linslunislirmdtler

'-15?

Løbet il! 8 Dage
modtages.

alle I ærigder sælges i

Norlllalleis liondelshus

(-51- Brødrene Anker

Store Dampkul

Meget fine, tørre

i bar ftorfte llboatg
i engetffe Sl(rbebarev,
fanbet til gaffer forl
Neruslwilits""ors~~so
tit S:)abitter.
1 disse Dage har vi losset skue
Partier — og hvonniellcm er nogle
Liter ,ct orbolbeile
særlig gode
meget biftige grif er.
Nordlandets Handelshus.

Vi venter el Parti

Telf, KI n 13.

L, Pihl.

Grise,
der bliver 4 Uger den 17. November, er til Salg hos Chr. K ja Ile r,
Storedal. Telt. Allinge 91.

Billetter, der gælder for begge
Aftener, faas ved Indgangen for 50
Øre. Dørene aabnes Kl. 7.

Fundne Skjorter.
— Et Par Skjorter er fundne
mellem Kjellergaard og Baadsladgaard og kan afhentes mod Betaling af dette Avertissement hos

Mathias Olsen, Humledal.

En ældre god Lodeko
samt Smnagrine er til Salg paa

Maegaard i 01-ker.

Firkantet Kakkelovn
med Koge- og Bageindrelning, fra
Hess, Vejle, meget smuk, næsten
ny, sælges billigt,

Marielyst. Sandkaas.

3COZCCODCCOXCOCCCCCOOCCOZOCOCCe=

koholms Marinefabriks

gr4
•
?."4

VEGETABIL
MARGARINE
er anerkendt soni den bedste.
Fans hos alle Handlende,
oocoDcocacceoccce
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r

Bk.-NND- OG LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKABET

!

SVEA

Dame--- Konfektion!

HOVEDKONTOR: 13REDGADE 2S
(0.1k!tt11.>wva:,:et, :-13:-.::: P.:.-!•,11!
tegner alle Kombinationer af 1.iv",1,3r!sH,,i1;., Il i.31 !,,, pi;emter
'.ed Henvendelse til Sels/mLets aoiermir i., Bornholm

Tlf. GO

V. J. Claussen, Sandvig.

TIL 0)

EL- Parti Klipfisk;
lidt mork. ellers god svnlRes tzl 1 Kr k g.
..tilinfZe

kolonial- og Produktforretning.

Javakaffe.
Prøv vor ekstrafine Javekaffe og De vil blive tilfreds.

Kolonial- og Produktforretning.

Et Parti Frugtmarmelade
udsælges til 1 Kr.

kg.

%Ringe Siolouial= & $robsirtforretidag.

:Ovsaviter,:£evsavblade,
Udskæringetraa.

%ftinge
•

•

•

.

13robuftforretiting.

•

•

.

•

Storrtager af Frakker, Ulstre, Spadseredragter,
Nederdele ogPluseliv
anbefales i prima' Kvaliteter

J. P. Sommer.

Xelonial=
• & 9roduktforretning
anbefaler
•

•

•

▪
▪

•

•
•
•

•
•

Kolonialvarer
Konserves og Frugtsafter
Værktøj, Redskaber
Køkkenudstyr, Urtepotskjulere
Kaffestel, Spisestel
Kakkelovne og Komfurer
Tagvinduer, Staldvinduer
Murgryder, Pumper, Jernrør
Brædder, Planker, Lægter
Tømmer, Cement, Tagpap
Søm og Skruer
Smøreolier, Drivremme
Remmefedt, Smørekander
Roegrebe, Roeknive, Roekurve
Børstenbindervarer
Spegesild og Kryddersild

•

1/d og 1/ Tdr .

•

Klipfisk, Fedt, Margarine
Majs Knækmajs, Byg, Havre
Blandsæd, Skraa.

•

Muffer _

i stort Udvalg

J. P.

Sommer.

•,/

Kjoletøj. = Serges

•

Heluldne Kjoletojer samt Alpacca og Silketøjer findes
paa Lager i stort Farvesortiment.
Ekstra prima Serges til Kostumer, Nederdele,
Kjoler nu Drengetøj salttes f. T. langt under Dagspris

Trikotage

•

•"illinge Xolonial=
:
9roduktkrretning.

og

kraver

til Damer. Herrer og Børn er luta Lager i stort Udvalg

J. "IIP. Sc) mmeir.

•

• •

Eaalelæder anbefales..
Allinge Kolonial- & Produktforretning.

ALBA
Spises — Chocolader

Gør Deres !ndkb, hvor Lageret er størst!
der findes altid noget for enhver Smag.

Det største Manufakturluger paa Nord-Bornholm er

n-Lt.4.)s Wfakl
Telefon 5

J. P. Sommer.

Telefon 5.

