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,Nord-Bornholms Ugeblad' 
',Lus i d Altid af mindst 1600 Pump'. 
og forsendes ,!urnem Postrasenei i Allinge. 
Sandvig, Olsker, Ratsksr, 	og Klemensker, 

„Nord Bornholms Ugeblad" 
har dsn største Udbredelse l Nordre Herved 
bliver hest f ethvert Item og egner sig der. 
or bedst 111 Avertering. 

,Nord-Bornholms Ugeblad" 
optager gerne Bekendtkarelser af enhver Arl 
samsøm Kub, Salg, Foreningsmeddelelser, 
Efter- eller Aflysninger, Anktioner de. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
adgaar hver Fredag, kan bestilles paa alle 
Postkontorer samt paa Bladets Kontor og 
koster I Kr. halvaarlig, 

Roeg Liv og firolloing 
(Efter Oscar Levertin), 

I Aftenrødens gyldne Slot 
ved Solnedgangens Glød, 
der mødes for en Time blot 
Kong Liv og Dronning Død. 

De kommer hid fra hver sit Land 
i hver sit Farveskær. 
Af Guld, med purpurfrynse! Rand 
er Kappen, Kongen bær. 

Med Roser prydes hans Baret 
og Skærfet med Viol. 
Hans Smil er Sang, 

hans Gang er let, 
hans Blik en Straale Sol. 

Men Dronning Død 
bær' Mørkets Skrud, 

med tunge Drag af Nat 
Om Pandemis marmorhvide Hud 
hun Sorgens Slør har sat. 

Men Munden lyser rød som Blod 
i tungt og vildt Begær 
— og højt i mørke Lokkers Flod 
hun Aftenstjærnen bær'. 

Saa mødes de ved Solnedgang 
ved Slottets gyldne lid. 
Om vore Skæbner Timen lang 
de spiller Tærningspil. 

Chr. Slub Jørgensen. 

Told. 
Af cand. polit. Max Kjær Hansen. 

—x— 

Ved Begrebet Told vil de fleste 
være tilbøjelige til at tænke paa de 
Lbehagelighedcr, der i Skikkelse at 
Toldbetjente møder een, naar man 
er paa Rejse i Udlandet og passe-
rer Landegrænser. Man vil mindes 
gennemrodede Kufferter og fortol-
dede Cigarer og Chokolader — men 
det er dog slet ikke den Side af 
Toldvæsenet, der har givet Tolden 
den fremragende Stilling, som den 
har, Indenfor Staternes Finansvæsen, 
eller er Skyld i, at Problemet Told 
eller Ikke-Told er blevet el af de 
mest omdebatterede nalionaløkono-
miske Spørgsmaal. 

De Beløb, der Indkasseres gen- 
nem Toldeftersynet med Persontra-
fiken mellem Landene, er kun at 
secundær Betydning. Der, hvor Told-
beløbene faktisk kommer til at spille 
en Rolle, og hvor Problemet opstaar, 
er ved den internationale Varetrans-
port, gennem Erlæggelsen at el Ge-

1 byt enten ved Indførsel eller Udfør- 

set, der saa bei,.PlleS henholdsvis 
Indførsels- eller Udførselstold. 

Opkrævningen af en sandart Af-
gift ved Varetransporten mellem Lan-
dene kan tinde Sted at to Aarsager. 
Enten kan del være for al skaffe 
Penge i Statskassen eller for at be-
gunstige de i Landet producerede 

Varer paa Udlandets Bekostning, 

idet der herigennem gives de inden-

landske det Fortrin i Konkurrencen, 
at de kan sælges saa meget billigere 

end de udenlandske. Man skelner 

derfor ogsaa mellem Fi na ns told 
og Beskyttelsestold, eftersom 

Afgiften er lagt af den ene eller 

den anden Grund. 

Til de forskellige Tider har man 
imidlertid set med forskellige Øjne 
paa delle handels- og finanspoliti-
ske Fænomen, og de forskellige Lan-

des Toldpolitik har -da ogsaa skiftet 
i Overensstemmelse med, om Tiden 
har haft frihandels- eller beskyttel-
sesvenlige Tendenser. 

Gaar man saa langt tilbage som 
til del Ilde og 18de Aarhundrede, 
finder nian Kravet om Told paa alle 
Ornraader og alle Varer sat i Høj-
sædet af de europæiske Landes Stats-
mænd og økonomer. Det var den 
saakaldte merkantilistiske Politik, 
man dengang svor til. Den ansaa 

det som afgørende for et Lands 

Velstand, om der fandtes meget 
ædelt Metal i Landet. Som Følge 

deraf gik Landenes økonomiske Po-

litik naturligvis ud paa at skaffe 

saa meget ædelt Metal til Stede 

som muligt, og Resultatet blev, al 
det navnlig var Handelspolilikken, 

der kom til at nyde Statsmagtens 

Gunst. Det gjaldt 0111 at udføre saa 

meget som muligt for derfor at saa 
Penge og samtidig begrænse Indførs-

len til det mindst mulige, for at 

der ikke som Betaling for de ind-

førte Varer skulde gaa Penge ud af 

Landet. For al opnaa det sidste paa-

lagdes en meget høj Indførselstold. 

Delte System naaede sit Højde-

punkt i England under Cromwell 

(den bekendte Navigationsact af 

1651) og under Co!bert i Frankrig 

(den franske Toldlov at 1664). Og 

med disse to Love som Mønstre 

udviklede der sig hele Europa over 
et stærkt Beskyttelsessystem, der 

ogsaa afsalte sig Spor her i Dart-
mark. Ja, mart man endda sige at 

Danmark var et af de Lande, der 
hurtigst nemmede Læren, idel vi 

allerede samme Aar, som Naviga-
tionsacten udkom gennemførte en 

stærk merkantilistisk præget Toldlov. 
Men de der efter den franske 

Revolution og hele den liberale 
økonomiske Retning, der indlededes 
af Englænderen A d a m Sin II h be-

gyndte at gøre sig Krav om mere 
Frihed gældende pan snart sagt alle 

Omraader, saa sank de merkantili-

stiske Toldteorier i Kurs, og Frihan-
delslæren med Kravet „Laissck faire, 
laissez passer" (Fri-Produktion, fri 

Omsætning) begyndte at vinde Til-

hængere overall. 
Dermed indlededes den frihandels-

venlige Periode, der prægede den 

europæiske Toldpolitik de tre første 

FjerdedeleQaf det 19de Aarhundrede. 
Reakhonen ruod den Inerkantillske 
Beskyttelsespolitik log sin Begyn-
delse med ari alvorlig Kamp mod 
Indførselstold paa Levnedsmidler, og 
denne Told blev gjort saa forhadt, 
at det har været meget vanskeligt 
at saa den indført igen noget Sted, 
selv efter at man senere begyndte 
at se med andre Øjne paa Told-
spørgsmaalet. Det var omkring Mid-
ten af Aarhundredel, at Frihandels-
principerne stod højest i Kurs, og 
det var den franske Kejser N a p o-
leon d. Ill. der var Midtpunktet 
for de Bestræbelser, der gik ud paa 
at føre disse Principer til Sejr. Men 
allerede paa dette Tidspunkt begynd-
te der atter at hæve sig Røster for 
Beskyttelse, omend ud fra en gan-
ske anden Begrundelse end den. 
Merkantilislerne i sin Tid førte I 
Marken. Hovedordførerne for disse 
moderne Beskyttelsesteorier var den 
tyske Nationaløkonom Fried r ic ti 
L i s I, og han fandt snart Tilhæn-
gere rundt om i de forskellige Lande. 
Lige siden den Tid har Striden væ-
ret standeride i Teorien — men 
Praksis, i Staternes Handelspolitik, 

Ilar det fra 70'erne og op til vore 
Dage i stigende Grad været Beskyt-

telsespolitikken, man har fulgt. Uden-
for denne almindelige Udvikling har 

Danmark og England dog stadet. 
England er Frihandelens klassiske 

Land, og Danmark har, lige siden 
det i 1797 brød med den merkanti-
liske Politik, ladet sine Toldlove.  
blive mere og mere• frihandelsven-

lige ; dette gælder bande Toldloven 

af 1863 og den sidste af 1908. 

Det var imidlertid, søer ovenfor 

anført, under ganske andre Faner 

end de merkantilistiske, at den mo-

derne Toldpolitik holdt sit Indtog I 

de europæiske Stater. De gamle 

Toldteorier gik ud paa, at Toldbe-
skyttelsen skulde opretholdes ude-

lukkende for Handelens Skyld. Dette 
Standpunkt blev helt opgivet — det 

viste sig at være en ganske uhold-
bar Basis overfor Frihandelsideernes 

stærke Freintrængen. Disse frem-

kaldte en Udvikling, der fuldkom-

men sprængte det gamle Samfund 

og bortfejede Haandværkernes Lavs-

væsen, hvorpaa tidligere Tiders øko-

nomiske Politik byggede. Haand i 

Haand dermed gik en almindelig 

Anvendelse af videnskabelige Priti-
ciper og nye Opfindelser, der frem-

kaldte en tidligere ganske ukendt 

fremadskridende og voldsom Udvik-

ling i industiel Retning. Og det var 

for at frenilijælpe denne nye Bedrifts-

og Produktionsform, Industrien, at 

man vendte tilbage til Kravel om 

Toldbeskyttelse. 
Den Form, de moderne Toldteo-

retikere gav deres Ideer, var en saa-

dan,' at de ikke argumenterede ud 
fra, at Beskyttelsen skulde være no-
get tagilt, -men de satte sig som Op-
gave at paavise dens principielle 

Berettigelse. Som allerede nævnt, 
var det Tyskeren Friedrich List, der 

blev Hovedforkannperen for disse 

Anskuelser. Hans Værk „Das natio-
nale System der politischen Oekono- 

mie`, blev del Standardværk, som 
tremtraadle med et bestemt Krav 
om Beskyttelsessystemet som det 
eneste principielt rigtige. Bugens 
Hovedsynspunkt er del, al et natio-
nalt Statssamfund er den Forbindelse, 
under hvilken de enkelte Individer 
bedst kan naa deres Maa.l. Det ind-
rømmes ganske vist, al den mest 
ideelle Ordning vilde være, at hele 
Verden kunde indesluttes i eet ord-
net Statssamfund ; men de en saa-
dan Tilstand — l alle Tilfælde in-
denfor en overskuelig Fremtid — 
maa anses for at være en Utopi, 
gælder det om al gøre Forholdene 
indenfor det bedst opnaaclige Sam-
fund — del nationale Statssamfund 
— saa gode som muligt. Forbinde'. 
sen mellem de forskellige Samfund 
finder kun Sled gennem den inter-
nationale Handel, men da denne 
ofte albrydes enten ved Krige eller 
ved egensidig og egoistisk Optræ-
den fra de enkelte Staters Side, maa 
man regne med, at denne Forbin-
delse ikke altid vil være til Stede. 
Som Følge deraf gælder det for de 
enkelte Samfund om at være saa 
uafhængige al hinanden som muligt 

og naa en samlet og afsluttet Ud-

vikling indenfor sine egne Giænd-
ser. List gaar derudfra videre og 

peger i Toldbeskyttelsen paa Midlet 

til at opnaa dette. Hovedprincipet 
for Toldsystemet bliver da at lage 
Sigte paa Nationens industrielle Op-

dragelse. Delte ser List som Beskyt-

telsens Hovedopgave, og han for-
dømmer af den Grund ogsaa Told 
paa Landbrugsprodukter, fordi en 

sandart Told vil blive en Hindring 

for Industriens Opkomst, idet den 

vil fordyre Levnedsmidlerne og Rad-

slofferne. 

Det vil ses, at Hovedpunkterne i 

disse List's Toldteorier, sandal] som 

de er blevet Begrundelsen for den 

umoderne Toldbeskyttelse, som Ho-
vedhjørnestene har den industr 
elle Udvikling og National-

s t a tern e. Og del er netop disse 

to Fænomener, der har været de af-

gørende i den Periode, der ligger 
mellem Friedrich List og vore Dage, 

hvilket ganske naturligt har ført 
med sig, at det er hans Synspunk-
ter, der har vundet frem i Staternes 
økonomiske Politik. 

Frihandelshæren vil vel ingen 
uægte er det ideelle System. Det 
stiller sig nied den, ganske som 

med den saakaldte evige Fred mel-
lem Landene — der kan ikke rejses 

nogen Diskussion om dens absolutte 
Fortræffelighed, men dens relative 
Anvendelighed er derimod ganske 

ualmindelig tvivlsom. Det er ganske 

karakteristisk, at de engelske Frihan- 
delsmænds Forening 	Cobden- 
Club — som Motto havde; ,Pence, 
freetrade and good-will among !udi-
ons`; det viser til fulde, at Frihan-
delsinændene ogsaa ser, at deres 
Teorier hører hjemme i Idealstater, 

mellem hvilke der ikke kan tænkes 
Krig, men kun lutter god Forstad-
else. Da saadanne Stater imidlertid 
stadig lierer en fjern Fremtid til, 
kan det vist næppe nytte at betragte 

Tolden som en forældet Institution, 
der ikke vil blive Plads til i den 
Tid, vi gaar ind til. 

tværtimod taler alt tor, et vi i de 
kommende Aar vil se Tolden Ind-
tage en endnu mere fremskudt Stil-
ling i Landenes Handelspolitik, end 
den har gjort i de forløbne. 

Vi ser nemlig de europæiske Sta-
ter nu efter Krigen slam med stigen-
de Deficit paa deres Handelsbalance. 
Produktionen er de fleste Steder alt 
for ringe, og Amerikas Konkurrence 
er først nu blevet alvorlig. Dertil 
kommer, at Statsgaeldeir i de tidli-
gere krigsførende Lande er nattet 
op paa en ganske fantastisk Højde, 
og det vil kræve al økonomisk Spænd. 
kraft taget i Brug for at forrente og 
afdrage de enorme Beløb, som Kri-
gen har forringet Staternes National.  
velstand med. For at klare de øko-
nomiske Vanskeligheder, som al 
disse forskellige Grunde truer Euro-
pa, er der kun een Vej frem, og 
den hedder: forøger Produk-
t i o n. Det vil blive den økonomi-
ske Politiks lornemste Opgave i de 

kommende Aar at opnaa dette, og 
man kan vistnok sige, at et af de 
virksomste Midler til at nazi dette 
Maal er Beskyttelsen. Det bliver den 

haarde Nødvendighed, som man ikke 
kola mer uden om. 

— Et Problem, der til alle Tider 
har beskæftiget Toldpolitikken, og 

som der næsten har været ligesag 
megen Diskussion om, som om 
selve Spørgsinaalet Toldbeskyttelse 
eller Frihandel, er Madden, paa hvil-

ken Toldbeløbene skat opkræves_ 
OpfattelserEe derom hat samlet sig 
om to Metoder, nemlig om Vægt   
told og Værditold. Værditolden 
er den Form, man først benyttede, 
idet Toldafgifterne under det mer-
kantiliske System opkrævedes paa 
denne Maade. Men samtidig med 
at Frihandelsi&eme slog igennem, 
fulgte en Reform, der erstattede Vær-
ditolden med Vægttold. Dette fandt 
sadledes Sted i Preussen i 1818, i 
Sverige 1826 og i England 1853. 
Ikke desto mindre ser vi nu i den 
moderne Tid Kravet om en Reform 
i modsat Retning rejst fra frihandels-
venlig Side. Rent teoretisk betragter 
kan det synes som om Vierdirold, 
er den retfærdigste, fordi Tolden, 
naar dem beregnes etter Vægt, fa 
mer Forbruget i en stigende 5..0,1 
nedefter, idet det er den jan' 

mindelige Belolkning, der hugte 

de grove og som Følge 	lifli- 

gere Varer. Disse til j., ord r.11 

Vægttoldberegning 	i..,11 111,e 	1.1 	..1 
svare en højere Afgift 	tie 1.;1, le 
og dyrere, hvorimod .11:..e 
vil blive rand haardest 

hvilket bliver en 
opefter, der slam i del rigtige For-

hold til Skane,.viren. Som Følge 

deraf bar ulan kaldt Vaigtroldeil ude-,. 

mokratisk, hvilket den ogsaa er, da' 

den laminer f. Eks. dyet og billige 

Cigarer lige haardt. 
Men overfor disse teoretiske For-

dele sladr en Række praktiske Van- 

skeligheder. For del første er del 
meget besværligt al konslalete en 
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V:11" virkelige Værdi — man bliver 
i stal Omfang nødt til at stole paa 

d'an medfølgende Faktura, da det 
er umuligt for Toldvæsenet at have 
Eksperter paa alle mulige Omraader. 
Men denne Beregning efter Ekspor-
tørens Opgivelse vil meget lel føre 

til Svindel, fordi den frister til at 
medsende en Faktura, der opgiver 
en langt lavere Pris end den, der 

afregnes efter. Desuden vil Værdi-
tolden give store og pengestærke 
Foretagender en stor Fordel, fordi 

saadanne Firmaer vil kunne købe 
langt billigere i Udlandet, end smag 

og ukendte Forretninger kan. 
Alligevel maa man sige, at der 

er en Tendens til i saa vidt el Om-
fang som muligt at vende tilbage 

til Værdifortoldningen, naar det kan 
ske uden alt for store Vanskelighe-
der. Eksempelvis skal nævnes, al 

ved den nye danske Toldlov af 5. 

Maj 1908 indlortes 14 Værdipositio-

ner, medens den gamle af 1863 kun 
havde 3. Desuden har man inden-

for Vægttoldpositionerne  i  flere Til-

fælde indført en Kvalitets gr a-

der ing; saaledes fortoldes Klæde 

herhjemme efter Vægt pr. Kvadrat-

meter. Paa denne Mande søger man 

til en vis Grad at kombinere de to 

Metoder, og det vil sikkert blive 
noget i den Retning som Fremtidens 

Toldpolitikere vil kræve gennemført. 

— Som vi staar i øjeblikket, ta-

ler Udviklingen ikke just om ,peace 
and good-will among nations", og 

man kan derfor ogsaa roligt — uden 

at give sig ud for at være en stor 

Spaamand — forudsige, at det tre-
die Begreb Frihandel, der hører 

sammen med de to ovenfor citerede, 

ikke vil blive det ledende Princip i 

Staternes økonomiske Politik, Selv-

om Tolden ofte er manet i Jorden 

og dømt til aldrig at vise sig mere, 
saa er den dog altid dukket op 

igen, og man gør vel i at regne 

med, at den igen bliver et af de 

mest omdebatterede Spørgsmaal -
og det netop i de allernærmeste 

Aar. 	 Vore Herrer. 

Eduard 

Fra Fjældene kommer de vældende 
oppefra Lierne, borte fra Hejene, 
fremover Stierne, udover Vejene, 
Hære af Toner, nære og fjærne, 
fra Kæret der spejler 

den sitrende Stjærne, 
fra glitrende Flokke af Fugle, 

frem under Himlen, 
	der sejler 

hvor Skyerne fjærne 
hvælver sig højt over Fuglestimen 
— de stiger og daler som Svaler 
og higer, al finde i Menneskebo 
en Sjæl, der er stille, 

og evner at spille 
varsomt de blødende Længsler til Ro, 

Chr. Stub Jørgensen 

El Institut tor Livets 
Forlængelse. 

—0- 

I Amerika aabnedes for nogen Tid 
siden under Præsidium af den tid-
ligere Præsident Taft og med en 

Stab af mere end 100 Videnskabs-
mænd og over 500 Læger, et Insti-
tut for Forlængelse af Livel. 

Institutet er ingen filantropisk Stif-

telse, ihvorvel Kontingentet kun er 
15 Dollars om Aaret, men er kun 
en Foranstaltning for Livsforsikrings-

selskaberne, som paa denne Maade 

vil lære Amerikanerne at forlænge 
Livet til Fordel for Selskabernes 
egne Interesser. 

Institutet befatter sig ikke med 
Lægebehandling, men undersøger 
blot sine Medlemmer og bistaar dem 
1 alle Helbredsspørgsmaal med Rand 
og Daad. Den, der har erlagt sine 
15 Dollars, underkastes derefter en 

nøje legemlig Undersøgelse af In-

stitutets Læger. Hans Herkomst og  

dr heraf arvelige Anlæg, hans tidli 
gere Sygdomme og nuværende Til-
stand prøven og konstateres neje;;-
tig. Hjerte, Lunger, Hud, Kirtler og 

Blodtryk ja endog Blodet undersø-
ges. Vedkommende bliver røntgen-

fotograferet, og derefter kommer Ho-
vedsagen man underretter ham orn 

hele Sandheden vedrørende ham 
selv. Først modtager lian en tilfæl-
dig Rapport og derefter en niere 

udførlig i alle Detailler, som uden 
mindste Skaansel meddeler ham, 

hvorledes hans Helbredstilstand er. 

Dersom det senere er nødvendigt, 
kan man senere henvende sig til 

sin egen Læge eller Specialist for 

at Ina Rand eller Oplysninger ide  

mindste Detailler, hvorledes man 

skal leve, hvad man skal spise og 

hvorledes man skal forholde sig i 

det hele laget. 

Hvert Kvartal foretages en ny Un-

dersøgelse, som sammenlignes med 

den foregaaende Undersøgelsesresul-
tal, og paa denne Maade virker In-

stilutet som en permanent Helbreds-

randgiver, som ikke mere slipper 
Medlemmerne af Sigte. Udbryder 

der en Epidemi, modtager han Ira 

Institutet Anvisning paa, hvorledes 
han skal beskytte sig. Hviler der 

en Varmebølge over New York, 
modtager Medlemmet pr. Post en 

Meddelelse om, hvad han har at 

gøre under Varmen. 

Helbredstilstanden er inddelt  i  be-

stemte Grader; man har saaledes 
fastsat, at en 40-aarig kun besidder 

Halvdelen af en 20-aarigs legemlige 

Modstandskraft. Man har beregnet, 

at 60,000 Personer i De forenede 

Stater aarlig dør af Sygdomme, som 
kunde have været undgaaet, at det 

økonomiske Tab, som foraarsages 

af saadanne Sygdomme, overstiger 

1200 Mill. Dollars og at Menneskene 

gennemsnitlig skulde kunne leve 

15 Aar længere, dersom man i rette 

Tid fulgte Institutets Forskrifter. 
En særlig Rolle for Forlængelse 

af Livet spiller Menneskets Vægt. 
Alt tor mange Mennesker, i Særde-

leshed i Mellemalderen, vejer mere 

end de bør, men de er ikke klar 
over, al denne Overvægt forringer 

Udsigterne for et langt Liv. Institu-

tet vil henlede Menneskenes Op-

mærksomhed paa alle disse Ting 

og derigennem oplære dem til at 

forlænge Livet. 

Fra Uge  til Uge 

Allinge-Sandvig 
Somandstorening 

fejrer paa Søndag sin 25 aarige 

Stiftelsesfest, i hvilken Anledning 

Foreningen har indbudt Medlemmer 

og Æresmedlemmer til en festlig 

Sammenkomst med Spisning paa 

,Hotel Allinge«. Foreningen har til 

Trods for sit lille Medlemsantal haft 

en meget energisk Bestyrelse, der 
i Aarenes .Løb har forstaaet at vare-

tage Foreningens pekuniære Inter-

esse. 

Ofidgeoesier og Moder. 
Søndag den 8. Februar. 

Allinge Kirke Kl. 10, Skrm. 
St. Ols Kirke Kl. 2. 
Søndag Aften Kl. 7 Blaa Kors Fest 

paa Menighedshjemmet. 

Betebsda Ki. 4 Pastor ersnæs. 

Mandag Ungdonisatuetingen. 
Tirsdag K. F. U. K. 

Onsdag Samfunds møde. 
Torsdag K. F. U. M. 

God selvsludiq Plads 
ledig for en pæn Pige, som vil ud-
føre daglig Madlavning, til 1. Marts 
eller senere. 

Den nuværende har været her i 
6 Aar, flytter pas Grund al Gifter- 
num], 	Fr. Bidstrup, Sandvig. 

Allinge Biograls 
Søndag S. Februar Kl. 7 81  , 

Norske ble og Nejfjelde, 
Pragtfuldt Naturbillede. 

toksos Chaollareo. 
Muntert Lystspil i 3 Akt. Optaget 

af Nordisk Films Co. 
1 Hovedrollerne Valdemar Pallen-

der cg Stribolt. 
Sædvanlige Billetpriser. 

Appelsiner 
Ira 10 Øre Stk. 

Sav sen. 

Har bo heri olen sidste Nyhed? 
— Nej, hvad er det ? 
— Jo, der siges at Træskomager 

M. Lund, Lindeplacts, Minge, har 
faaet mange Træskcstøvlcr hjem nu 
— og de skal være saa uderær_rede. 

Vi sælger en ganske fortrinlig 

Gulvfernis med Glans 
rorregi Amor, BruMno Zebra 

NordlanrIels 
Prøv J, B. Larsens 

Frokost og Java Kaffe 
De vil blive tilfreds. 

Prima dansk  Enten I haler Ost. 
Rochefort 
Sehweltzer 
Steppe 
nyse 
Ejdammer 

lagret Gouda 
do. skarp I1lek3riost 
anbefales til  nedsatte  Priser. 

ej3- £cizte,14, 

Allinge Koloniol- og Produktforrolok 
anbefaler i fri Handel 

Soyaskraa 
Palmekager 
Glutenfoder 

Sukkermelasse 
Hals 
Byg 

• Havre 
Blandsted 

MC klitoris 
Baisskran 

Blandetkraa 
til Ombytning 

SoynIcrna 
Bomoldsfrohnger 

31tal.m 

Allinge KnIonial- og 
Produktforretning. 

En flink Karl, 
en Fodermester, en 15 —16-aars 
Dreng og en Pige, fri for Malk-
ning, kan Ina Plads paa 

Store Byregnard, Olsker. 

En Pige 
søges til Iste Maj prut 

Valuoddegaard, Tein St. 
Telf. Allinge 110, 

En Pige 
kan fat Plads til Iste Maj paa 

Bunkegnard pr. Allinge, 

Kogekunst. 
Premierløjtnanten: — Er der no-

gen I Kompagniet, som kan koge? 
Der blev stille en Stund ved dette 

betydningsfulde Spørgsniaal. Saa 
traadte 19 frem. 

Premierløjtnanten: — Nan, san 
De kan koge, 19. Hvad var De- som 
civil? 

19: — Jeg kogte Asfalt. 

Pennen og Sværdet. 
Sønnen Hvortor siger man

' 
 at 

Pennen er mægtigere end Sværdet? 
Faderen: Fordi du ikke kan un-

dertegne en Veksel med et Sværd. 

Mit store aarlige Godtkøbs-Udsalg er begyndt 

Under Udsalget realiseres en Mængde Varer til Priser, 

der ligger langt under Dagsprisen, og da Prisstigninger des-

værre foreløbig fortsættes anbefales det Publikum at købe  nu 
Af mit store Lager fremhæves særlig: 

Xvidevarer. 
Lagenlærred,  halvlinned Kr. 4,95 rn 
Lagendowlax,  ekstra prima 4,25 pr. ni. 
Enkelbred Dowlas,  god Vare 1,40 m. 

do. 	ekstra prima 1,80-2,00-2,25 m. 
Bediant i prima Kvaliteter 1,40-1,60-1,80-200 
Ensfarvet  Flonel 	— 	1,70-2,15 pr. m. 
Bolster og Dynesatin, garanteret fjertæt, 3,80 in 

Bommesi, Pique, Demety, Sherting. 

titort Lager - alt med 10 pCt, Rabat. 

( Bomuldstojer, Forklædelærred. 
Stort Mø Istersortiment. 

Prima Kvaliteter fra 1,70 pr. nr. 

Cjoleflonel i stort 2ldvalg. 
Prima Kvaliteter fra 1,40 nt. 

Njoletejer. 
Stort Udvalg af heluldne Kjosetojer, - ens kulørte og skotsk-
tærnede - prima Kvaliteter fra 7 Kr. m. Sort og marineblaa 
Alpacca fra 4 Kr. m. 

Dame=.Serges. 
Stort Udvalg af Serges til Nederdele, Dragter og Frakker. 

Prima Kvalitet fra 9,90 m. 

Klædevarer. 
Stoffer til Herrehabitter og Overfrakker er paa Lager 

til gamle Priser ± 10 pCt. Rabat. 

Trikotage. 
Et Parti Trikotage bestaaende at Dame- og Børnebenklieder, Trøjer, 

Strømper, Underliv, Vanter samt Herresokker udsælges til halv Prla, 

RESTER 
En Mængde Rester af Twistkerred, Dowlas, Medium, Flonel og 

Bomuldstøj, Kjoletøj, Fløjl, Hvergarn ni. ru. er Iremlagl til Salg mærket 
ined Maal og Pris. 

»amekonfefition. 
Hele Lageret af Dame-Ulsters, Frakker, Spadseredragter, Neder-

dele, Regnfrakker, Bluaeliv samt Barnefrakker og Kjoler udsælges med 
stor Rabat. 

Magasin du Nords Udsalg i 
j. P SOMMER. 
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Mit store aarlige Godtkobs-Udsalg 
begynder 

Lørdag d. 10. Januar 

Masser 31 Varer er mini 	i Pris. 

Ns. 

Rester og ukurante Maal af næsten alle Slags 

Metervarer er fremlagt mærket med Maal og Pris. 

Paa alle Varer, der ikke er nedsat til 
en bestemt Pris, gives under Udsalget 

10 pCt. Rabat. 

magasin du Nords Udsalg i 
J. P. SOMMER. 

Vi har rigelig Lager af 
Bedste engelske Smedekul, 
Store engelske svære Kul, 

som sælges efter billigste Beregning pr. Kont. eller pr. 3 Mdr. 

Nordlandets Handelshus. 

" ,„,..... 
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er anerkendt 

Faas 

VEGETABIL 
MARGARINE 

Mupilleldrilfs 

som den bedste. 

hos alle Handlende. 
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1 a jeg har overtaget M. S. Henriksens 
• l Bageri og Konditori i Allinge og har 

arbejdet i større Bagerier i København, kan jeg anbefale mig 
til det ærede Publikum med alt til Faget henhørende, og skal 
jeg stedse gøre mit Bedste for at betjene ærede Kunder. 

Med megen Agtelse 

dør dør v.  v 9erfi. 7ri5erg. 

CLO ET TAS 
ALBA 

Spise -Chacolader 

En Mælkevogn 
og en dobbelt Ringtromle er til 
Salg hos 

Georg Kure, 
Engvang, Rutsker. 

871 ceedeko 
er 01 Salg paa 

Risegaard i Rutsker. 

Fast elavnsgilde. 
Olsker Husmandsforening 
Indbyder til festlig Sammenkomst 
i Forsamlingshuset Fastelavnsman-
dag den 16. Februar. 

Generalforsamling Kl. 2. 
Festen begynder Kl. 4. 
Forskellige glade Løjer. Harmo-

nika Koncert, Pakkesalg m. m. 
Medlemmernes Børn faar gratis 

Kaffe. Ingen Entree. 

Bestyrelsen. 

Del nye Kotlildsall, 
Allinge. 

I denne Uge sælges 800 Pd. Kød 
af en stor meget fed 5aars Bryggeri. 
hest. Prisen er nedsat med 50 Øre 
pr. kg. 

200 Pd. extratin 
Fedekalvekød 

anbefales. Prisen betydelig nedsat. 

Leverpostej, Rullepølse, Spege-
pølse og kogt Kødpølse, Blodbud-
ding m. m. — Alt hjemmelavet. 

Prisen paa min anerkendte Lun-
gepølse er nedsat med 50 Øre kg. 

Aflæg Forretningen et Besøg oe 
De vil sikkert blive tilfreds. 

Carl Jacobsen. 

Rø. 
Søndag den 8. Februar afholdes 

om Gud vil Møde pas Forsamlings-
huset Kl. 71k 

A. P. Henriksen taler. 
Alle indbydes. 

I denne Maaned 
gives 10 pCt. Rabat 
pr. kontant paa hele mit kurante 

Varelager. 

G. P. Petersens 
Skotøjsforretning. 

Telefon Allinge 107. 

En flink Pige 
kan paa Grund af Sygdom laa Plads 
straks eller til Iste Maj hos 

Theodor Stenberg, Olsker. 
Telefon n. 53. 

Olsker. 
Kommuneskatten 

for 2det Halvaar 1919=20 bedes 
indbetalt og modtages paa Bakke-
gaard hver Fredag Efterrnidaag og 
ved Mejerierne Kajbjerggaards og 
Humledals første Udbetalinger. 

Sogneraadet. 

En ung god 

Rottehund 
ønskes til Købs paa 

Hammersholm. 

En Karl 
kan tao Plads straks eller senere 
paa 

linnstnersholin. 

En flink og paalidelig Pige 

Pige 
kan fas Plads til Iste Maj hos 

Smedemester J. 'Bamsen. 
Telt. Rø 22. 	Rø Station. 

••••••• • ••••••• 

,urneval 
Stoller og Besætning samt Masker 

til Karnevalsdragter i stort Udvalg. 

Magasin du Nords Udsalg. 
••••••• • ••••••lIl 

Et Parti 

Træskostøvler 
er hjemkommen og sælges billigt 
sar længe jeg kan fas dem frem 
til de Priser. 

Jeg har ogsaa nogle Par Støvler 
med Lammeskindsstrømper, som 
sælges billigt. 

M. Lunds Træskoforretning, 
Lindeplads, Allinge 

Priserne er nedsatte 
paa alt Paalæg 

ferske Medister 
Kntekpoiser 

Bajerske Pulser. 
Friske Varer 2 Gange om Ugen. 

J. B. Larsen. 

114> 
Forlang hos Deres Handlende 

Viggo Glistrups 
KAFFE. 

Specialitet: 
Ægte Java Kaffe. 

Spegesild. 
Endnu haves nogle Fjerdinger 

god bornholmsk Spegesild som sæl-
ges til 20 Kr. uden Fjerding. 

J. ,ft:i3. 

Overreissogi, llojeseo-Koeloed 
Sct. Mortensgade 17, Denne, Telf. 22 
(udli. Fuldm. ved Byfogedkontoret I 

J-lasle). 
Kontordag i Allinge Mandag 

do. i Hasle hver Onsdag Fm. 

En Pige 
søges fra I. Maj Jacobsen, Tein. 
Telefon Allinge SS, 

Anchiovis 
i Glas 

Benfri ppetitaild 
Nnrdiner 

Norske røgede Sardiner 
i Olie og T,miat 

Dummer 
Krabber 

Fmk Lux i Daaser3 
anbefales til billigste Priser. 

J, B. Larsen. 

Tapeter! 
— For al skaffe Plads til de nye 

Tapeter, sælges Restlaget for sidste 
Aar til betydelig nedsalte Priser. 

Charles Svendsen, Hasle. 
Telefon 66. 

Mejeriet Kapjerggaard 
afholder sur aartige Generalforsam-
ling paa .Hotel Allinge" Torsdag 
den 12 Februar Kl. 4. 
I. Beretning. 
2. Regnskabet. 
3. Valg at 2 Bestyrelsesmedlemmer 

istedelfor L Munch og J. N. Ko-
foed der efter Tur fratræder. 

4. Valg af en Revisor istedelfor 
Møller C. 0. Kofoed der ligele. 
des fratræder efter Tur. 

5. Forslag fra Bestyrelsen om at 
forhøje Prisen paa deri skummede 
Mælk som lilbageleveres Leve-
randørerne fra I til 2 Øre pr. Pd. 

6. Eventuelt. 

Bestyrelsen. 

Eo koofirmerei Drug 
kan fra I ste Maj Ina Plads paa 

Ilyldegnard, Olsker. 

Gode 4-ugers Grise 
er til Salgs paa 

Lindeagnard. 

En Pige 
kan fas Plads Iste April eller Maj 
hos 	 Mikkelsen 

.Grøndal° Allinge. 

Olsker. 
Resterende Brændselspenge bedes 

indbetalt til mig inden 15. ds. For 
Tejns Vedkommende i Brugsforenin-
gen Mandag d. 9. ds. Ira Kl. 2-3 
Efter middag. 

Janus Hansen. 

Lødekvier, 
nær Kalv, er til Salg paa 

Maegaard i Rø. 

En Dreng 
14-16 Aar kan straks eller lil iste 
Marts fars Plads paa 

Julegaard 
ved Hasle. 

En Karl 
og en konfirmeret Dreng kan til 
April eller Maj faa Plads paa 

Kirkebogaard 
pr. Allinge. 

,‘,1ra .5itnerika 
er hjemkommet et meget 
stort Parti Arbejdsbenkhe-
der og Overtra3ksbenklas-
der med Seler. 

Kvaliteten er rærlig god og Pli 
sen meget rimelig i 

Bordlandets bodeishos, 

Xar£eXest, 
som skal singles, ring da til Kon-
rad Nielsen, Telefon Allinge 103, 
og De faar højeste Pris. 

NB. Hestene slagtes hjemme. 



Aarligt Udsalg 
MESSEN, ALLING- E, 

Telefon 100. 
Sorte og kulørte uldne Kiøletøier fra 5,50 pr. Meter. 

Skarler, Bluser og Nederdele sælges til lave Poser. 
Udrangerede liermetter i mange Størrelser til ekstra nedsalte Priser. 

ilerrels byde, Prima engelsk Uld- og Kamgarnsklæde. 

De Varerne er indkøbt i Foraarel 1919 er Priserne lavere end de 
Idbuttie Varer, i. Eks. 

prima l'Interfrokkestof 28 Kr. m. 
kulørt melerede Ilablistorree fra 23 Kr, m. 

kipret Bomuldsherred, kraftig Vare 2,05 pr. m. 

dobbelt bredt svært do. 	 4,05 - 
do. 	illaargarnmitereed 5,40 — 

Bomuldstøj til Forklæder og Kjoler fra 2,00 m. 
Zefyr, tærnel, meget moderne til Kjoler 2,80 m, 
Svære strikkede Dame- og Herre.Underbenklæder 
Prima kulørte Dame- og Børne-Benklæder til Vinterbrug. 
Dankestriimper. svære uldne fra 3,50 pr. Par. 

Do. i Silke, Mako og Flor, urege) stort Udvalg. 
Silketøjer, sorte, hvide og kulørte til Kjoler og Bluser. 

Alt paa Lager værende Sommerovertøj sælges meget billigt. 
Stolper til sorte og hvide Konfirmationskjoler købes 

med Fordel nu. 

Messens sne-Vidsalg 
Chr. Opsøn., _23.111/ag-e, 

(-5- 

 

senere 

Prima Ris meget billigt og 

Prima Klipfisk anbefaler 

%Hinge 'kolonial= & $ronutlforrelitittg. 

Bornholms SPN- & IneliaSSOS 
	 MIL 8■■■■•■ 

- Afdeling i Allinge 6'9"---- 
Kontortid : 10-12 og 2-4. is  Modtager Indskud paa alm. Sparekassevilkaar til en Rente 

af 4 pCt. p. a., paa Folio til 2 pCt. p. a, 

2 Stk. meget fine 

Gobeliner, 
passende til Portiere og Møbelbetræk, er hjemkom-

men og sælges for 16 Kr. m. 

Nordlandets Handelshus. 

Firkantede Morsø Ovne 
er lige gode for gul,  Koks. Tør v og Brænde. 

Vi har 11 forskellige 

Ovne paa Lager, som 

sælges til gammel Pris, 

det vil sige, at Støbe-

riet senere har forhøjet 

Priserne med 2 Gange 

12'!s pst. 

Alle Slags Rør, Muffer, 

ildfast Sten og Ler. 

Nordlandets Handelshus. 

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

820 
843 
903 
923 
941 
954 

10- 

630 

713 7.13 
751 
804 
810 

• • • • • • • • • • • • • 
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riflet Jernbanefløjl 

Enmø  get stor Sending Trikotage 
er hierikornmet. 

Herre-Uidtrisieri 

patentsar. Bønulds Underbenklawder til Herrer.  

Heluldne engelske Sweaters og Herreveste. 

Sokker i Uld, Silke og Bomuld. 

Heluldne danske DarrieStrielrnpor  fra 4,50. 

Heluldne ret- og vrangstrikkede Bornestromper i alle Numre. 

Strikkede Bomulds-Underliv til Bern, 

Hæklede Trøjer og Støvler til spæde Børn. 

ffordlandets Xandelsfius. 
Et lille Parti 

Xevedtørkiceder 
af prima Flonel er hjemkommet og  sælges sag længe  Lager 
haves for 1,75. 

itiordlandets 1.Iandelshus. 

Kolonialvarer 

Konserves og Frugtsafter 

Værktøj, Redskaber 

Køkkenudstyr, Urtepotskjulere 

Kaffestel, Spisestel 

Kakkelovne og Komfurer 

iragvinduer, Staldvinduer 

Murgryder, Pumper, Jernrør 

Brædder, Planker, Lægter 

Tømmer, Cement, Tagpap 

Søm og Skruer 

Smøreolier, Drivremme 

Remmefedt, Smørekander 

Roegrebe, Roeknive, Roekurve 

Børstenbindervarer 

Spegesild oz Kryddersild 
!/, og 1/4  Tdr. 

Klipfisk, Fedt, Margarine 

Allinge Xolonial= 
a /1 	groduktforretning. 

Vi har atter 

paa Lager. Meget svært og stærkt. Udmærket til Herreklæ-

der og Børnetøj. Sælges for 8,75 ni. 

Nordlandets Handelshus. 

Vi ere Købere af reelle Partier af 

Havre, Byg, Vikker, Blandsæd, 
og for Partier, som er absolut sortsrene og i god Kondition, 

betaler vi høje Priser. 

Nordlandets Handelsbus. 

Vi tilraader Landmændene at bestille Deres Forbrug af 

Hedde SI3ildaril 118sIbintlegaro 
for Høst 1920 hos os. Vi har købt et større Parti af denne 

kendte Kvalitet, og Prisen er rimelig i 

• 
• 

• 
• 
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• 
• 

• 
• 

• 
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• 
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Xolonial= 
9roduktforretning 

anbefaler 

• 
• 
• 
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Brødrene Anker 
1 	Jernstøberi & Maskinfabrik 

Telefon 2. 	Hasle 	Telefon 2, 

Erindringsliste. 
Toldkamret 8- t2 Form ,  2- 5 Etterm. 
Kæmnerkontoret lo-11 og 2-4. 
Borgmesietkontoret 2-4 Eftm. 
Lune- Ø Diskontobanken 2-4 Eftm. 
Sparekassen 10-12 og 2-4. 
Branddirektøren do. 
Stempelfilial I Sparekassen. 10-12, 2-1 
Dampskibseapeditionen, aaben red Ski-

benes Ankomst og Afgang Tirsdag 
og Fredag Efterm., Mands< og 
Torsdag 1-orm. 

Sognepræsten Tirsdag og Fredag 6-7. 
Distriktslægen 8-9 og 2-3. 
Postkontoret: Søgnedage 9-12 og 2-6 

Søndag 9-1.1. 
Telegrafstationen 8 Morgen til 9 Alten. 

Søndag 9-10. 
Slatsanstelten for Livslorsikring ved Chr, 

Olsen, Messen. Kontortid 1-4 Em 
Folkebogsamlingen pas Raadhuser: 

Fredag 7-8, 
Jernbanest. er aaben for Gnds 8-12. 2 - 7 
Iljælpekassen: Forrod.. Bagerm p, holm 

Kasserer H. P. Kofod . Kontortid hiver 
Fredag fra 5-7. 

Ligkister og Møbler. 
anbefales. 

Mollusker SllerikmiEorreliiimi 
Telf. HI. n 13, 	L. Pihl. 

Ordet er frit 
Vi gør vore mange Læsere i By og 

Pas Land opmærksom pas, at enhver kan 
fas optaget Artikler og Indlæg om Emner 
al almen interesse i „Nord-Bornhoints 
Ugeblad". 

Betingelsen er kun, at det skrevne er 
holdt i en sømmelig Form og indenfor 
rimelige Grænser, samt at Indsendere- til 
Underretning for Redaktionen -opgiver 
Navn og Adresse. Ligeledes modtager 
Redaktionen gerne Meddelelser om sag-
danne Ting og Forhold, som egner sig 
til Behandling i Bladets Spalier. 

Delle gælder !made Byen og Landet, 
og det er en Selvfølge, at Redaktionen 
altid vil iagttage den strængeste Diskre-
tion med Hensyn til sine Kilder. 

Rønne-Allinge Jernbanes 

Køreplan. 

Søgnedage. 
Ilentre-Niindvig 

Sandvig-nonve 
Fra Sandvig 

Tein 	

11111  -2111 	8  8932 
- Allinge  

- Rø 	 1142 915 
Klemensker 	1 205 	945 
Nyker 	 1220 10= 
Rønne 	1240 10218 

Søn- og Helligdage. 
Boane-Sundvig 

Fra Rønne 	8'15 1235 450 
Nyker 	904 1254 509 
Klemensker 921 	111 026 
Rø 	939 129 544 

Te 	
954 144 556 

Alliing e 	1 001 	154 609 
Sandvig 	1 010 	2= 65 

Fra   SAal Ini 

 

Sandelg- 
 d vig -111°01n e  1010 230 

Tein 	
1048 238 
1056 248 

Ro 1 114 	301 
Klemensker 

 

Rønne 1112111:55 333355523  
Nyker 

	810 

å
øger De en Pige, en Karl 
eller en Dreng, eller mang-
ler De en Svend eller Lær • 

fing en Fodermester eller an-
den Medhjælp, hør De snarest aver-
tere i Nord-Hornbolnis Ugeblad 
der hver Fredag bringes direkte ind 
c.1 7 0 0 Hjem og læses af sag godt 
som hvert eneste Tyende. En An-
nonce her i Bladet vil derfor sart 
godt som altid bringe el tilfreds-
stillende Resultat. 

Yl Idel' oiu borlig Køstilling 
paa 

18 pCt. Superfosfat, 
20 pCt. 

ægte Chili Salpeter, 
Norges Salpeter, 

saa at vi kan Ina passende Partier 
hjem i god Tid. Priserne ere lavest 
mulig i 

Nofillafidels Naodelsbesr 

J 

645 
653 
703 
719 
735 
7571 


