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„Nora.Bornhalns Ugeblad"
h ør den ster.:teUdbreetrise t Nordn Herred
511rer first I dkrert H/im og egner sig den
a• atitst til Avertering,

.Nora-Bornholms Ugeblad"
..!ager gerne Bekendtgørelser af marer Art
ireasom Køb, Salg, ForenIngsmeddeleLstr,
Efter- eller Aflysninger, Auktioner etc.

„Nord-Bornholms Ugeblad"
adgmar hrtr Fredag, kan bestilles pan alle
Postkontorer samt paa Bladels Kontor og
koster I Kr, halraarlig.

mit og tearens 30em
Min Plet af Fødelandets Jord
kun ringe er at skue,
og snæver er min Grænses Spor,
kue to Fag er min Stue.
Men del er mit og Marens Hjem
i lyse Kaat og trange,
og tit hag Hyld og Piles Gem
vi synger glade Sange.
Nu, lidt til lidt og smaat til smagt,
det vel til større vokser,
jeg pløjer Jorden dybt og godt
med Køer eller Okser.Naar Troskab adler Haandens Værk
og Sindets bedste Tanker,
da gror f Stilhed Lykken stærk,
da blomstrer Aks og Ranker.
Vel har jeg ikke Adelsbrev,
at Hartkorn blot det lave,
men eet min Ret og Adkomst blev:
mit Hus, min Toft, min Have.
Og det er mit og Marcus Hjem
i lyse Kam og trange,
og til bag Hyld og RICS Gem
vi synger glade Sange.
)(Mai Skjoldborg.

Forsørgerpligten
Al Landstingsmand,
Kontorchef K. K. S t e i n c it e.
Fra forskellige Sider har man al
og til i denne Forbindelse rejst det
Sporgsmaal, om man ikke fra otieutlige burde tage Initiativet til en anden Lønningsmaade end den gældende gennem Indlørelse al en
Grundløn med særlige Forsørgertillæg ved Ægteskab og Børnefødsler.
Men denne Vej er ikke farbar. For
det første er den nemlig irrationel ;
the Løn er Betaling for Arbejde, og
der er saavel fra Arbejdsgiverens
som fra Medarbejderes Synspunkt
ingen Meuing f at betale det s a mni e Arbejde efter ganske forskellige
Tariffer. Og dernæst vilde denne
Lønningsmaade modvirke sit eget
Formaal : at begunstige Ægteskabet
og Børneforsørgelsen, idet Udsigten
til den stigende Lønningsudgilt netop
vilde friste den ansættende Myndighed til at foretrække den mindre
kvalificerede ugifte for den muligvis
dygtigere Forsørger.
Endelig vilde denne Lønningsmaade pas Forhaand være dødsdømt
som praktisk uigennemførlig paa
det frie Erhvervslivs Ommede, hvor
den saakaldle Frikonkurrence i Forvejen er farlig nok for Forsørgerne,
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som ikke kan h ve d MininuanslønIlinger.
Hvad Staten paa dette emmede
skal gøre, skal den ikke gine for
sine Funktionærer, men for
sine Borgere! Noget andet er,
at det l øjeblikket, naar Talen er
om rene Dyrtidstillæg, er en Haan
baade mod Dyr tidstillægets 16, og
mod Forsørgerne at give omtrent
samme Dyrtidstillæg fra det offentlige til den ugifte son] til den gifte
med :trange Bern_
Men hvilke er da de Reformer,
hvorved Staten selv under de nuværende Samfundsforhold den Dag
i Morgen kunde og burde telte samlevende Ægtelællers Forscergerpligt?
Bortset fra den gældende Dyrtidslovgivning, der naturligvis tillader Hjælpekasser og Kommunalbestyrelser
at tage Hensyn til Forstargerbyrden
samt fra Arbejdsløshedslovgivningen,
kunde jeg i øjeblikket tænke mig
følgende Reformer :
I) Hvor Samlunde) selv gennem
Miliirerindkaldelser, Manøvrer og
lign. kalder en Forsørger fra Hjemme', maa det som en Relyde- hans
Familie en efter dennes Størrelse
afpasset Erstatning.
2) Endvidere bør det offentlige
som en Analogi af Børnebidraget
til de enligstillede under den elle
Ægtefælles og da særlig ~efeus
Sygdom, som itu i Arbejderhjcnr i
alt for mange Tilfælde betyder baade
Børnenes Splittelse .og Fattighjælp
for Fadere'', træde til og yde den
fornødne Hjælp til Hjemme:8 Opretholdelse, genaern korrieru,ial Sygepleje, evt.:mm.11 huslig Astistarice
og midlertidige Bidrag til Børnenes
Forsørgelse, alt uden Fattighjælps
V:rkniager, hvh; Forsørgeren er
Sygek:Isse.
3) Dernæst skulde Forsørgelsespligten for den anden Ægtefælles
Særbørn falde vælt i den Forstand,
at ingen ()tient] g Hjælp til et Stedbarn kan mediare Fattighjælp lor
Stedfaderen elle' Stedmoderen, hvor
paagældende løvrigt maa anses tor
trængende.
4) Endelig skulde der udbetales
mindst det sædvanlige Normalbidrag
pr. Barn til trængende Forældre
med over 2 Børn, uden Fattighjælps
Virkninger for Faderen, og løvrigt
kun under den ene Betingelse, at
han ikke havde pasdraget sig Alimentationsforpligtelse eller Ægteskabets Indgaaelse. Bande Bidragets
Størrelse og Trangsgrænsen skulde
fastsættes I Loven, og helst burde
disse Bidrag ydes som en Ret for
alle Ægtelæller uden Hensyn til
Trang, men 'denne Ordning var altsaa eller min Opfattelse Fremtidsmusik.
5) Endelig skulde hele Bidragslovgivningen paa en Række Punkter
reformeres og gøres mere konsekvent, særlig for Enkers og Enkemænds Vedkommende, ligesom Administrationen nr. v. trænger til Reformer.
Det var en Antydning af de øjeblikkelige _direkte Foranstaltninger
pas Forsørgelseslovgivningens Orn-

made tjl Lettelse af san-levende Æglefiellers Forsørgelsespligt, men dernæst kunde og burde Lpvgivningsmagten indirekte lette Forsørgelsespligten gennem forskellige Reformer
ogsaa paa andre Lovgivningsomraader end den egentlige Forsørgelseslovgivningen. Jeg tænker her — foruden pas Skolelovgivningen — særlig paa Skattesystemet, men maa
dog stærkt pointere, at de anbefalede
Ændringer delvis er rene Tankeudkast, der ganske slam for egen Regning.
Hvad altsaa Skattereformer anganr,
burde Forsørger pligten lettes:
1) Ved Ophævelse af alle indirekte
Skaller pan Forbrugsartikler af Betydning for den brede Befolkning.
Det er jo herhjemme almindelig
kendt, at Forbrugsskatten vender den
lunge Ende nedad og særligt hviler
haardl pas Forældre med flere Børn,
altsaa ikke alene er en udemokratisk Skattetorne, men ogsaa efter det
udviklede en Skat, der modvirker
Statens Interesse i et tilstrækkeligt,
sundt og levedygtigt Børneareal.
2) Dernæst burde der ved Beregningen af Indkomstskatten saavel (tf
Stat som til Kommune ske et klækkeligt Fradrag pr. Barn. Efter den
nugældende Indkumstskattelov • til
Staten af 8. Juni 1912 § 8 gives
der i ens endelig fastsatte Indkomst
et Fradrag af 100 Kr. for hvert Ham
linder 15 Aar, men enhver kan se,
al dette Fr(ldrag.
i hvert Fuld med
det nuværende Prisniveau, inerrirest
virker humoristisk. Og da det etter
min Opf.erelsC kommer ini pas at
lette - Forsørgerpligien eller rettere
begunstige Forældre med 3-4 Børn,
vilde jeg lade Fradra zet være sti,gende, I. Eks. i Hovedstaden under
del øjeblikkelige Prisniveau 300 Kr.
for første, 600 Kr, til for det andet,
900 for tredje og 1200 Kr. for fjerde
Barn. En Familie 'ned 3000 Kr, om
Aaret skulde &han, for saa vidt
Børnene arlgaar, svare Skat af 2700
Kr. hvis de kun havde 1 Barn, at
2100 Kr., hvis de havde 2, af 1200
med 3 og være skaitelri med 4 Børn,
og da Indkomstskatten til Staten efter den kommunale Skattelov af 15,
Maj 1903 § 4 skal danne Grundlaget ogsaa for Ligningen af Kommuneskat, vilde Forslaget altsan samtidig bevirke store Fradrag i Kommuneskat og give Skatteyderne en positiv Ret til Fradraget, hvad Paaligningsmaaden „etter Formue og Lejlighed' jo ikke gør,
3) Endvidere er der ell Relorin,
som samtidig straffer „Etbørns-Ego;sierne' og skaller Penge til al lette
Fotsørgerpligten for Familier med
3-4 Børn.. Del er den Bestemmelse,
som har været paa Tale i Frankrig,
at Etbarnet kun kan arve en mindre
Del af Forældrenes Formue. Jeg
vilde i snu Henseende pas Forhaand
tænke mig nt anbefale følgende lille
uskyldige Lovbestemmelse: Intet
Barn Iran arve mere end y, af Forældrenes Formue, den eventuelle
Rest tilfalder Statens Børnefond.
Ved denne nemme lille Reform, der
i lige Grad vilde glæde del egoisli-

ske Bourgeoisi og Grundejeraristokrøllet, vilde det anser] opusas, at
Ægtefæller med 3 —4 Børn vilde
kunne lade hele deres Formue (-4-den til enhver Tid gældende Arveskats Beløb) gas i Arv, bor Forældre med 2 Barn vilde det offentlige
efter deres Død beslaglægge ih af
deres Formue, og Forældre med
kun 1 Barn vilde Ina den uselviske
Glæde, at I/3 al deres (pas Grund
af deres Mangel pna Børn) opsparede Formue, nu af Samfundet vilde
blive anvendt til at lette Forsørger.pligterne for andre Forældre, der
bedre havde forskud at følge Naturens Bud og det stinde Folkelam
lunds Interesser.
4) Og lad os endelig ikke glemme de ugifte. „Tre- eller Flerebørns!eminente har opfyldt hele deres
demogratiske Pligt, som Kurt Wallis
siger. Eel- og Tobørnsfamillerne kun
deres halve Pligt, og Ungkarlene
har ganske snydr. De to sidste
Kategorier maa allsaa overfor Sam-

fundet „Røre Bod• gennem Skatter;
1 hvor hej Grad MB rette sig efter
Udviklingen og Samfundets Behov.
Men denne Børneskat ~Ile være
stærkt progressiv, idel det er klart,
at jo højere Indtægter, des bedre
Read til al stille Familie.
5) Endelig taler Hensynet til Ægteskabet og det ordnede Familiellvs
store Betydning for Samfundet for
en Reform, der ligeledes har været
anbefalet i Frankrig, nemlig at give
Valgret til Børn i den Betydning, at samlevende Ægtefæller Ilk
Tillægsslemmer i Forhold til Børnetallet. 2 Børn f. Eks. gav I Tillægsstemme In hver al Forældree, det
adle Barn gav 2 Stemmer in Moderen, hvis det var en Pige, ellers
111 Faderen osv., en Reform, hvis
Gennemførelse herved henstilles til
alvorlige Medborgeres nærmere Overvejelse.
Staten burde anses efter min Opfattelse paa bedste Mande begunstige Befolkningsforøgelsen og Æg-

Der ligger du i Solen som en kampberedt Næve,
der truer imod Himlen Ira det dybe, dybe Hav,
Den splintrer Havets Flade, saa de blanke Bølger bæve
og strør imellem Klipperne som Guld det gule Rav.
De haarde kolde Klipper gaar mig alvorslungt i Møde,
de tvang de stolte Skibe til Stranding og Forlis.
Mig byder det velkommen, dette alvorstunge Øde.
Der gnistrer glade Hilsner fra Feldspat, Kvarts og Kis.
Vi kender jo hinanden Ira ruin Barndoms første Dage,
da jeg sankede Konkyljer mellem disse stele Sten.
Da jeg hade Høstens Stormet den stride Brænding klage,
mens fjærne Nordlys flamtned i Novernberuatteri sen.
Hun og jeg•har sejlet under Sommernattens Manne,
mellem tusind Stjærnegnister lyste Himlen som Viol.
Vi saa de dystre Klipper i det hvide Selvlys grime,
de klingre Bølger nynned som en smiegleride Mandol.
En enlig Fjældstavn hulkede i Natten ud sin Pine,
vort lette Fartøj vippede i Maanelysels Hove,
hendes røde Læber skælved, men de mødie villigt mine,
før det hvide Sølvlys døde og del store Mørke kom.
Den vilde Rose brændte højt paa Klippens mørke Tinde,
de rige Blomster flammede soul hundred røde Baal.
Blidt blussede de hid og did i Nattens lune Vinde
og drypped deres Blade ned i Havels blanke Skaal.
I kære, sorte Klipper, naar engang jeg bliver gammel
og træt af alle Kampe, som forgæves jeg har stridt,
naar det, jeg kalder Lykke ligger knust soul søndre'. Skrammel,
vil jeg bøje glad mit Hoved mod jer trofaste Gratie.
Jørgen Vibe. fil

itsW .e1 ved Lettelse af Forsørgerpligterne uden Borttagelse al Ansva•
set for Børnene; men udvidet Sociallovgivning samt stigende Humane
sering er kun at det gode, naar de
ledsages al de fornødne regulerende
og kontrollerende Forholdsregler
Saml:rudels og den næste °estereHolm Interesse, og naar Lovgivningen hidtil paa dette Omraade er
gaaet pas bedste Beskub og er præget af en Planloshed og en forceret
Bessermachen, der bande er til at
le og græde over, er Grunden ikke
mindst den, som Sigurd lbsen fremhæver i sit Værk ; ,Menneskelig
Kvintessens", at „Samfundsopgaver
er ganske anderledes vanskelige at
løse end tekniske, ikke saa meget
af rent fagineessige Grunde, som Politikerne gerne bilder Folk ind, men
af Hensyn til manglende Aandslrihed, Hykleri osv., alt grundet paa
bestaaende Interessestridigheder, altsaa Magtlorhold".
Men disse store Spørgsmaal burde
ikke druknes i Partipolitikens Kævl,
men løses ved forstenende Samarbejde fra alle Sider. Derfor væk med
Surfreden og Trægheden fra den
ene Side med alle de tomme Fraser, der kun skal dække Pengepungen, og fra den anden Side væk
med den p latiløse Forceren af
denne Lovgivning, ined Sentimentaliteten og fejælpekassevelgøreriet.
Vi har Brug for Kvindernes varme
Hjerte og dybe personlige Interesse
lor Slugfundets smaa, luen disse
Følelser skulde gerne parres med
den I ært kende Mands rolige Omdømme og Overblik. Dette sidste
har vi hidtil ikke set meget til ved
Ordningen af Forsørgelseslovgivningen, og Kvinderne er først nu kaldt
til Deltagelse heri. Lad det da nu
gaa fremad, — hurtigt, men sikkert.
„Vore Herrer".

ftaaskeliljer,
-^^

Se, disse dejlige Liljer,
der smykker Cafeens Bord,
de staar saa spinkle og rene
pas en flammende, blodmættet Jord.
De stræber op imod Himlen,
som Menneskene aldrig naar,
— og dog deres Drømme og Higen
os varsler om Sollys og Vaar.
Hans Bertelsen.

Skruebrækker.
Gennem mange Aars fanatisk Agitation, gennen hidsig Forfølgelse
al enhver, der maatte være „arbejdsvillig', hvor andre lader Arbejdet
ligge, er man kommet dertil, al Ordet .Skruebrækker" i sig selv er
tilstrækkeligt til at fylde en Mængde
Mennesker med panisk Skræk. Der
spørges ikke, h v o r for Arbejdet
ligger stille, om Arbejdsstandsningen
er Udtryk for urimelige Krav, som
de strikende vil søge at tvinge igennem paa Trods af alle Overenskomster, maaske ligefrem en Voldtægt
overfor Samfuedet, udøvet af nogle
Snese Mennesker, som har det I
deres Magt at standse en vigtig
Samfundsfunktion, og som sætter
denne brutale Magl i Reliens Sled.
Respekten tor ,Skruebrækkeren"
har oprindelig en naturlig Forbindelse med Kammeratskabets Aand.
Men Begrebet » Skruebrækker" er i
Tidernes Løb undergaael en fuldkommen Forvandling. Del indskrænkes ikke til de Personer, som gear
ind i de ledige Pladser under en
lovligt og orgatrisationsmarssigt tilrettelagt Strike, hvis reelle Grundlag
maasee tilmed er indlysende berettiget. Del udstrækkes til at omtalte
enhver, som overhovedet ved personlig Arbejdsydelse træder op imod
Striketoretegender, der er starlet
udenfor Loven. og i Bund og Grund

samfundsfjendtlige.
Det er rigtigt, hvad Ingeniør Furs
sagde ved Landsindustrinurdet i November: e Paateeers af den nedarvede Sanitundsorden deler Sanikeldet sig efter nye Love. Ikke DSUmarks Riges Grundlov er Landets
højeste Lov, den højeste Lov er
Strikeretien og Arbejdsspærringens
Lov, den, som forbyder nogen at
røre det Arbejde — del være nok
saa vigtigt og samfundsnyttigt som er erklæret for Skruebrækkerarbejde . . Det mægtige Vaaben i
Syndikalisternes Haand er Arbejdsspærringen. Det er den Omstændighed, at snare fart i Danmark vover
at optage et Arbejde, som at en eller anden nok sas lille Fagforening
eller Gruppe al Arbejdere er erklæret for Skruebrækkerarbejde."
Spergsmarilet bliver da, om man
dog ikke skal forsøge al holde
denne nye Arbejdsspærringens Lov
indenfor rimelige og taalelige Grænser.
Det .er ikke gjort med, at man
selv overfor eri nok saa oplagt ulovlig Strikesituation mere eller mindre
heftigt opfordrer 1. Eks. De samvirkende Fagforbunds Ledelse III at
erklære Arbejdet tor frit al være,
maaske ydermere tiI al sørge for,
at der stilles fornøden Arbejdskraft
til Readighed. Forbundsledelsen har
hidtil overfor den Slags Opfordringer vendt det døve øre til, og Sagen er heller ikke saa simpel, som
mange brave Hedsporer bor. Der
er nu først den Ting, at Angsten
for Skruebrækkerbegrebet, ogsaa i
dets Forvanskning sikkert har sinelet de ledende, hvoraf tilmed mange
selv har været med til at opelske
dette forvanskede Begreb. Men dernæst ell anden Trug, som man ikke
ganske kan se bort fra. Vi sætter,
at en Forbundsledelse erklærede Arbejdet for aabent, at den i Samfundets Navn sagde sit: .Kom kun
frit, lille Børn I", og Svaret blev,
at der ikke meldte sig en organiseret Arbejder, — hvad saa
Nej, det hele er ikke saa simpelt,
som mange tror. Det er ikke gjort
med al slaa i Bordet overfor en Forbundsledelse, der maaske i en given
Situation hverken ved ud eller ind.
Del er selve den store Mængde,
man inaa have i Tale. Man maa
las klaret dens Begreber med Hensyn til Forholdet mellem Strikeret
og Arbejdspligt. Men del vil tage
Tid, sne forvirrede som Begreberne
er. Først og fremmest ma det gaa
op for de dertil egnede, at deri
Maade, livorpaa man nu i Flæng
anvender Skruebrrekkernavnet, er
ganske urimelig. Den Rædsel, der
staar af det Navn, er virkelig til
Tider lidt komisk. Sart man ikke
forleden en Mand med Navns Underskrift i ,Social-Demokraten' gøre
Jord- og Betonarbejder Petersen sin
Undskyldning, fordi han ved et Glas
i Cafe .Sorgenfri` (I) var kommet
til at kalde ham for Skruebrækker !
Hvor det er betegnende, at spaden
Værthussnalc højtideligt anbringes i
den faglige Rubrik i Arbejdernes
Blad. Hvilken Ærthadighed ror den
hellige Strikeret!
Det gamle Ord om Arbejdet, der
adler Manden, er ved at gas ud af
Kurs. Man har saa travlt med at
være organiseret, at man let glemmer Arbejdets Melodi. Hvor mange
at .Kammeraterne" vurderer en Mand
først og fremmest efter delte ; om
ban kan sine Ting, om han er en
dygtig og pligtopfyldende Arbejder?
Det er denne Vurdering, der atter
skulde sættes I Højsædet. Med Respekten for Arbejdet, det samfundsnyttige og sarefundsviglige Arbejde,
vil man ogsaa naa til en Revision
af det forvanskede og forvrængede
Skruebrækkerbegreb.
.Dg. Ner.'

Broen.
Tusind Aars Skille, San slog de Bro.
Sen drog de over i Vogne og Sko,
Tigger e, Trækkere,
Kræmmere, Friere,
alle de tusinde Sansens Forbiere,
stejlende Plage sone skejtende Ko,
alt drog nu over den dunrende Bro.
Ligskarer skred her i sindigste Ro.
Brudefærdsforspand
pas klaprende Sko ;
Selesølv glimrede,
Kobletøj klingrede.
Bruden I Stadsen,
saa blid og saa god,
nikked til Ankanden under sin Fod.
Broen stod krum
over Aakindestrøm,
fint som en HjærneskaI
over en Drøm.
Aarene, Skyllene skraved
og skured den,
Isgangens Rimnætter
saved og tured den.
Naar den befores,
det lød som en Fiol,
der bliver strøget
lidt nær mod sin Stol.
Da kom en Svale
og tog sig el Hvil
efter vist t u si nde mødige Mil.
Rækværkets Fløjarm
den satte sig skraas paa,
Svalen hun ynder
alt hvad der gror Mos paa,
tittede, kvidrede : „Her vil jeg bo,
her under Storstrømmens
huede Bro".
(
Dynd koin fra Aabiedden,
&ran kom Ira Toft.
Lullen var Væggene, Brobuen Loft.
Herlig blev Reden
hun klined og kitted sig,
muntert i Paysen
hun sad og kviyhted sig,
San kom en Mage
med Spejl pas sit Bryst,
saa korn der Dage
med Tant og !ned Lyst.
Snart Ina de skæreste
blaagrønne Æg,
saa fulgte Unger
med bittesmaa Skæg,
Aastrørnmen ringlede,
Sydvinden luftede,
Dunhamre svinglede,
Aakanden duftede.
Svalemor havde del sureste Slæb
med at fan fyldt
de smaa krævende Næb.
Nu blev der Liv
bag de bugede Fjæl,
Broen var Legem,
hvor Svalen var Sjæl.
Strømmen slog Grødegrøntskranse
oni Pillerne,
Solglimt faldt skraat ned
fra Broplankerillerne,
Aborren vifled sin kløftede Svans
sagte til Takten af Langalgers Dans.
Aldrig jeg mindes nier salig en Ro
end under Kvæld
ved hin buede Bro.
Høet er slagen og dufter Ira Sigene,
Aaen den krumme
smaaklukker 1 Vigene.
Svalemor jager for strygende Sejl,
smækker med Vingen
det rygende Spejl.
Klokker I Sønder og Klokker i Nord
ringer da Fred
over Himmel og Jord.
Broen nu mørkner
alt til under Buerne.
Blomsterne lukker sig
rundt om part Tuerne.
Klokkernes ]jaerne tungsindige Slag
døves og stærkes af Engbrisens Drag.
Brobuen kroger sig mer i sin Drøm.
Snart kan jeg høre
hvert Dryp i dens Strøm.
Svalen i Dyedvuggen
breder nu Vingerne,
Ungerne under dem
sltutier Smaavingerne,
mens over Allivers slumrende Bo
Himlen udspænder sin Evigheds.Bro.
Jeppe Aakjær.

Telefontaksterne.
I Nordbornholms Ugeblad tor cl.
27. Febr, findes et Stykke om de
nye Telefontakster, hvori der fremhæves det urimelige i at man skal
yde Extra-Betaling, naar man skal

have Forbindelse med en anden
Cerruti] end ene egen.
Efter F,,respargsel hos et al Bestyrelsens Medlemmer i Rønne kommer delle Forhold ikke i Betragtning tor Allinge-Sandvigs Vedkommende, di disse Byer regnes for
en Central.
Marielyst, Allinge, 2. Marts 1920.

M. Kr, Kofod.
De svandt Følgende Regning skriver sig fra
August 1900. Antagelig vil Husmødre korte sig, og vi Mandfolk
tænker men stille Vemod pas de
gode, gamle Dage, da der gaves
Tobak og andre Livets Goder I
Overflod til Menneskepriser. Studen
ser altsaa denne Fortidslevning ud:
1/, Pund Ci.kao
1 Fl. Brændevin
6 Potter Pe roleum
6 Pund stødt Melis
1/, Pund Krille
6 Spegesild
1 Fi. Akvavit
2 Pund Sagomel
6 Pund grøn Sæbe
8 Pund Soca
1 Pakke Tændstikker
5 Pund Ris
1f2 Pund Tobak
24 Æg

90 Øre
26
96
110
75 ,
30 .
45
40 „
108 •
32 .
10 „
120 •
40 •
105 •

Moderne Ungdom.
En Forretningsmand i Aabenraa
modtog I galge .Mejmdal• forleden
følgende Skrivelse fra sine to Bydrenge :
,Hr
Mens og Peter vil gerne have lidt
mere Ugeløn, det er besluttet paa
en Forsamling. Ellers vil vi begge
to ikke mere, thi Støvlerne er jo
saa dyre.
Hans. og Peter".
— Over for en sno alvorlig Situation maatte Forretningsmanden
selvfølgelig bøje sig.
Hvor længe?
Gartneren: Denne Plante er en Tobaksplante i fuld Blomstring.
Damen : Hvor interessant ! Hvor
længe varer der saa, inden Cigarerne
bliver modne.

Ved du
hvorfor en Grævlingehund har saa
korte Ben?
— Jo, for ellers var det jo ingen
Grævlingehund. Men ved du, hvorfor en Mynde har saa lange Ben?
— Ja, for ellers var det ingen
Mynde.
— Nej, vist ikke. Det er for, at
den skal kunne naa ned og staa
paa Jorden.

Hvorledes vore unge Piger skal være.
Eli ældre Husmoder fortæller i el
nordsjællandsk Blad, hvorledes Pigerne skal være.
En fornøjet, klarøjet, frisk og kæk
Pige, der kan stoppe Strømper, sy,
passe Gryde og Pande, give Grisee
Æde, hugge Brænde, malke Køerne
og lage et muntert Snuptag med
sine Brødre — og som endda forstaar at ophøre sig ulasteligt i Selskab, det er en Pige, soul enhver
klog og hæderlig Mand mart anse
for en Lykke og Ære at faa til Hustru. Men de sladrende, kokelterende,
lade, unaturlige, giftesyge, pianopinenele, ronlansiugende, pyntesyge
og moderne Frøkener, som man
træffer alt tor ofte, de egner sig
Ikke mere til Ægteskab end en

Hine uden Fjer r;1
Kyllinger.

al pate

Meget forklarligt.
En Dame ringede forleden Dag
sin Købmand op i Telefonen, ug
efter el have givet ham en orden'.
lig Overhaling, lordi han havde
sendt hende daarl.ge Varer, endte
hun med at siges
— De mar være klar over, at
den næste Ordre, De laer Ira mig,
bliver den sidste.
— Del er jeg ganske pap det
rene med, svarede Stemmen i Telefonen, for De taler med Ligkistesnedkeren.

Der er Grtensor Kelneren: Hver Aften kommer Professoren og drikker to 0 as Vin . .
del er det sædvanlige
. eller undertiden eet tit, naar han er særlig
distralt.
Gæsten : Hænder del aldrig, at
han drikker eet mindre?
Kelneren
Nej, saa „tilskar er
han ikke.

Moderne Filantropi
mellem d'Hrr. Murersvende.
— Du, Jokumsen, Mester var her
før og gik og snusede rundt og
saa' sas forsutten og ne'itykt
Jeg havde sgu ondt a' tam. Han
blev helt glad, da jeg inviterede
ham ind pas en Kop Kal e og stak
ham en af mine gode Cigarer. Herregud, man kan jo ogsaa godt gøre
Manden ssadan en Illle Glæde en
Gang imellem. Det spiller Jo Ingen
Rolle I Bysjettet,

9en ny Sationering.
Landets vise Fædre har bestemt,
at vor Spændetamp skal blive klemt
endnu et Par Tommer Ind, fordi
Kronesedlen misled' sin Værdi!
VI skal rejse en kinesisk Mur
uden om vort Land.
Og hvis det du'r,
skal det vise denne Dollar-Knægt
for vor Kroneseddel lidt Respekt.
Kaffe, Ris og Sago ... tag det væk!
Ligevis det U. S. A.ske Spæk.
Bring som Offer Appelsin, Citron
for vor Kroneseddels Position !
Bort med al amerikansk Tobak!
Lad os vende os med værdig Taknemmelighed mod den fynske Urt,
— det vil være patriotisk gjort!
Vi vil ikke Mere købe Kul
i New York, London eller Hull.
Vi har danske Tørv i Overflod.
— Skønt den ikke varmer,
er den god !
Vi maa ikke gaa i Silketøj.
Frem med Brrendetireldestilke-Tøj.
Lad os plyndre vore Faer tor Uld, til vor Kroneseddel bli'r til Guld!
Al Petroleum og al Benzin
(og selvfølgelig den fæle Vin),
samt hvad ellers vi udgranske kan,
skal forsvinde Ira det ganske Land.
Mad man ikke koges mer ved Gas,
ogsaa der er Tørven pas sin Plads.
Endelig forbydes i hver Bys
Enemærker alt elektrisk Lys.
Vi vil rejse en kinesisk Mur,
gøre Danmark til et Hønsebur.
Da vil Undret ske
Om hundred
Kroneseddelen i Pari stuer.

Air

Abel Fabelbug (,Bert. Td."

De allerførste Dage venter vi

Hvedeklid og Fodermelasse
i Blandinger — og for denne har vi en forholdsvis billig Pris. — Vær
saa Red at bestille heraf til Levering nu og i de kommende Maaneder.

Nordlandets Handelshus.

21yeSe11inewt..5tit Sa Eg.
,
Got)aftraa,
3,oberbtanbinger, 23ontull»frvrager,
Nutenfober, orbiluDrager, *3ontitibdrrontel
31alibfeeb.
sifleti.
Wen 231)gffract. Shicerma».
Alle nævnte Sorter er gode værdifulde Foderstoffer og Analyser
foreligger over disse.

Nordlandets Handelshus.

Tapeter!

Riis og 53isquit.

En flink Pige

Et Parti fine engelske Kiks og
Bisquit er hjemkommet, og de Varerne er indkoble før Kursstigningen,
kan disse sælges til forholdsvis billige Priser.
Endvidere har jeg stort Udvalg i
dansKe Kilts. og Bisquit
til billigste Dagspriser.

til indvendig Gelting søges :il Isle
'Maj paa Vaevergaard.

Sine Spisekartofler
og rede SeetteKartofler
er til Salg hos

Avlebruger Lund, Allinge.

a Ø.
Telefon 12.

Et. Hus
med stor Frugthave er til Salg eller
til Leje. Det egner sig for en Ar' bPjdscnand eller Fisker.

Nids Peter Bendtsen, Tein.

Grønne Ærter
Fine, mellemfine, grove
i hele,halve og kvart kg Danser til
betydelig r edsatte Priser.

J. B. Larsen.

1 SIR. 1112[1e,

er til Salg eller Bytte i Løbet af 8
Dage hos H. M. Andereen
ved Sandknas.

En yngre Pige
kan faa Plads fra Isle April eller
senere. Løn 30 Kr.

Runkelroer

mannagryn
er 1, jemkommen og anbefales til
billig Pris.

J. B. Larsen.

En flink. Pige,
fri for Malkning og en 16-17-aais

M arme lade.
I 'ri MÅ

Hindbær, Jordbær, Solbær,
Orange-Mat- mel; de anbefales til billigste Pris.
Et lille Parti blandet Frugtmarmelade udsælge!, Ill 50 øre halvkg.

J. B. Larsen.
76-77-aars greng,
som kan køre fleste, søges
Maj paa

mose—

Chr. Aaby-Jpsen.

En Pige
og en 14-16-aars Dreng
kan faa Plads til Iste Maj paa

Valdnøddegaard.

Xcer ogAvier
nær Kælvning — er til Salg.

Slagter Aug. Hansen,

Læsfjedervogn,
Bæreevne 2500 Pd. I HaKKelsenxasKine, 1 Plov, Langhalm eg en So, tjenlig til Fedning, staar billig til Salg pas

Klippegasrd i Rutsker.

rfal R.

Bestillinger paa Mergel fra Spællingemosen til Afhentning efter Foraar (efter Analyse af Caninalks geologiske Undersøgelser Indeholder
den 86 pCt. kulsur Kalk) — bedes
snarest indgivet af Hensyn til Foranstaltninger ved Optagningen.
Lyngholt, 20. Februar 1920.

forefaldende Arbejde, søges 1. Maj
paa Pilegaard i Ro.

Vil du se efter, near Posten kommer med „Nordbornholms Ugeblad"
om Træskomager I. u n d har nogen
Annonce deri om Klædesko, for
vore er snart udslidt og hans var
dog de bedste vi har faaet.

isle

Vrevergaard.

Dreng, som vil deltage I alt

Du, Marie I

Allinge.

En Karl
søges straks.

August Hansen,

Niels Rasmussen,

Allinge.

En ung, flink Pige
til indvendig Gerning søges til Iste
Maj.
Isenkræmmer Kofod,
Telefon Hasle 17.

-Yngre Xarl
samt en Pige til indvendig Gerning søges til Iste Maj paa

Mellegaard i Rø.

Møbler.
Forskellige Sæt Soveliammermobler, Klædeskabe, Kommoder, Spiseborde, Tobaksborde og

forskellige andie Muldet er paa Lager og sælges til rimelige Priser.

pllioge

Kolooiol- og Prodilkiforroloiog
anbefaler i fri Handel

Soynskraa
Palmekager
Gintenfoder
Sukkermelasse
Hals
Ryg
Havre
Blandsæd
Kmekmais
Maissitran
Blandskrins
til Ombytning

Soyakraa
Ilonialdnfrokager

Allinge Krlonial- og
Produktforretning.

Snedker Jobs. Pihl, Rø.

Telefon 55.

»øm:
11111111. Viggo Glistrups

Forlang hos Deres Handlende

Søndag
ingen Forestilling.
1,11■411•1114111111114491111•11

Telefon 66.

En Dreng
3 Aar, kan faa Plads til Isle
li
Maj part
Kaggaard i Rutsker.
Telefon Rii,slo-r 1;2.

KAFFE.

Specialitet:
Ægte Java Kaffe.

fine Panelbrædder

Toms og $1, Toms -- alle Længder fra 6 -22 Fod
Ligeledes særdeles Urne og fine plejede og høvlede I '/44 x Ft' og I" ›. 6*
omtrent helt kvistfri
som er meget egnede til Loft,
Gulve og lign. — Der er mange at de lange Længder. Disse
pr,
løbende Fod og med stor Rabat pr. kontant.

Granbrædder,

sælges

Nordlandets Handelshus.
44›,f
tc
i
:Y;*".1.VCAT/

11

116;-

kan Ina Plads straks eller til Iste
Maj paa Aahalsegaard,
Rutsker.

NOribilid{

Lyngholt
fE.zte amerikanske

Charles Svendsen, Hasle.

Klemensker Sllefikeriorreintil

Lærer Toft, Sandvig.

er til Salg paa

- For at skatte Plads til de nye
Tapeter, sælges Restlaget tor sidste
Aar til betydelig nedsatte Priser.

Ligkister og .1Iobler.
fabrikeret af 80 pCt. is andsk
anb2lales.
og 20 pCt. dansk Uld, og som
Følge deraf meget stærkt og
varmt, er hjemkommet. Egner
L. Pihl.
Telt'. Kl. n 13,
sig fortrinlig til Benklædm- for
Fiskere og Landmænd.
En nylig konlirmerel
Et Par Benklæder koster Kr.
DR 1 \I"
28,75.
som har Lyst til at følge Heste,

Telefon 12.

En ung Lødeko

Svenske plejede tørre

Et Sæt Olietøj

Fra

sillinge
2ldsælges paa 9rund af Sydning af de
ældre .9-rugttrcestykker en 9' el .Z6le- og
[Pæretræer til fialv [Pris og derunder.

.77yankeg af .Maver

og et Par nye Søstøvler sælges.

Otto Hjort, Tein.

En Pige,

tegning og øverslag udføres.
[Telefon Sandvig 6.

kan faa Plads til Isle Maj hos

Chr. Stenbe:g, Tein,

En Overfrakke
er lunden paa Gaden i Allinge og
kan mod delle AverlMiements Befaling afhentes hos Vozmitand Jens
Andersen, Allinge.

,

fingre filar[

som vil passe Kreaturer og deltage
i Malkning, kan fan Plads til isle
Maj paa

Hullegaard i Rø,
Overretssagfører
2ejesen Xofoed, Rønne

Lauritz 91r. Fotoed.

9*~A

•

Vi bar store Oplag af udmærkede

Iode 21dskuds6rtedder
i alle Længder. Meget rimelige Prisar og stor Rabat
pr. kontant.

Nordlandets Handelshus.

St. alortenmgade 17.

Inkassation, Dokumentskriping m. m.
Træffes I Hasle Onsdag Forind.

2 Piger
kan fan Plads, en straks og en til
Maj, samt en 14-16 sars Dreng.

Vedbygaard.
Teleton Rats 35,

En flink Pige
fri for Malkning og Roelugning —
søges til Isle Maj paa

Store Myregaard.
Nogle ringe

deedefivier.
samt Grise, der bliver 4 Uger
den 9. Marts, er til Salg paa

St. Myregaard.

Gudstjenester og kuler.
Søndag den 7. Marts.
Allinge Kirke Kl. 10, Skrm. 91/,
St. Ols Kirke Kl. 2.
Sandvig Missionshus Kl. 2'/,
Allinge Meninghedshjein Ki. 0, Janus Dam.
Mandag Ungdomsafdelingen.
Tirsdag K. F. U. K.
Onsdag Sainfundsinøde.
Torsdag K. F. U. M.

Missionshuset „Betesda".

Vi har friskbrændt Portland Cement,
Vægpap i smaa og store Ruller,
Gibsrorveev. Bedste Tagpap i Ruller.
og sælger til laveste Dagspris.

Nordlaudets

•

Søndag Gudstjeneste KJ. 4, Pastor
P. M. S. Jensen fra Kallundborg.

En pæn Pige
til Hjælp i Huset og ved Madlav"
ving — søges til Maj paa

Pæregaard pr. Tein.
Telefon Allinge 59.

Mejeriet bilijorgpard,
Affaktsincellcen for Indeværende
Aar udbydes til Salg. Skrilillgt Tilbud modtages af Formanden inden
11. Marts .

Superfosfat og lialigodning
udleveres i disse Dage.

Ægte Chili=Salpeter
kommer pr. Sejler om cirka 11 Dage.

Norges-Salpeter er udsolgt. Nørresundby Gødningskalk kommer.

jordlandets Yfandelsfius.

Firkantede Morsø Ovne

Erindringsliste.

hd! lieres Forausi8j i

Tuinkorrner S - 12 Form ,
5 Bikini
Kiemnerkomore4 10- II og 2 4

Vi har det største Udvalg af engelske K ædevarer tit
rimelige Priser. Klædninger syes efter Maal paa faa Dage,

Nordlandets Handelshus.

Anker
Brø d rene
Jernstoheri & Maskinfabrik
Telefon 2.
Hasle Telet, ni 2

tiorgnie.terkinnotet 2-4 e:fim

laatte-

er lige vod8 for K u 1.

•

Diakateohanken 2 4 Elna.

;pavekassen 10-'2 ni! 2-4
Bi anddirektoren
do.
2-4
Stempe'filial r Sparekassen. tJ IDompskihoeopeitirionen. aanen v,-ff Ski-rsdat
benes Ankomst og Afeang 1
og FreAag Fiterm, Mandag <4,
'torsdag Form.
Sognepræsten Tirsdag og 1:tenor:. oIlistrikisIægen IS-9 og 2 3.
Postkomoret: Sognedage 9-12 og 2-5
Sønderl 9- 11
Telegrafstationen ft 113,orger, til o
Søndag 9-10.
Statsanstallen fur livslorsikring tel Chr
Olsen, Messen. 1(on.nrird 1- 4 Lyr
Folkebogsamlin";en noa
ran l'renag 7 •
rfrie,ds 8.12. 2,-,

fi

Yivorfor køber alle Xerrer
deres gegnfrakker hos os?
'Fordi vi Rar det største Lager,

Jernbanesi. er anhen in
Bage-m P. floks
Hjælpekassen:
Kasserer IL P Kofod Kontortid hver
Fredag fra 5-7.

holdt 1 en sømmelig borm og indenfor
rimelige Grænser, samt ar Indsendere— til
Underretning for Redaktionen — opgiver

de bedste Xvaliteter

Navn og Adresse. Ligeledes moctager
Redaktionen gerne Meddelelf.er ont ,rha.
danne Ting og Forhold, snit egner sig
til Behandling i Bladets Spalter .
Dette gælder heade Byen og Lander,
og det er an Selvfølge, et Redaktionen
altid vil iagttage den straengeste Diskretion med Hensyn til sine Kilder.

og de 6itligste 5"
'
✓riser

91o0lanbet

Rønne-Allinge Jeruiranes

Prima Ris meget billigt og
Prima Klipfisk

Køreplan.
Søgnedage.
anbefaler

l.traMittforretning.

Einholms Spre- & lagkages
Afdeling i Allinge
Kontortid: 10-12 og 2-4.
Modtager Indskud paa alm. Sparekaasevilkaar III en Rente
at 4 pCt. p. a., paa Folio til 2 pCt, p. a.

ti

anbefaler
Si alunialnarer
Slunferne5 og j'ynigtfafter

9tebitaller, Slattenirainir
Itrtepottejfiniere
f
Slifffeftet, Zplicitet
3.
Slaffeionne og Stainfitrer
ZagninDner, ZtaiDOinpuer, 9)1urgrnber ..f,
/l4iniper, ;limit'«
.
rcnber, Vlonter, £regter
Zarnier, 6entent,ingliap,Z----ani, ZErner
'Z....niarealier, Zriuremine
91einineftilt, ZniarefauUr
91fiegrelie, glaetnine, 91oefiirne
fflariteniiiisilernarer
ZliegejilD og gri»iietlitil
Vi, og 1/, Tdr.

' 40t, Margarine

•2111imie Kolonictt
&Probuftforretning

L

1
~~
. 35- *id -.. •(~~

sælges tit gammel Pris.
det vil sige, at Støberiet senere har forhøjet
Priserne ned 2 Gange
12' a pCt.

Fra Rønne
- Nyker
▪ Klemensker
Rø
Tein
Allinge
Sandvig

Alle

Slags

Rør, Muffer,

ildfast S en og Ler.

Nordlandets Handelshus.

Borholms Marprintalirlis
VEGETABIL
MARGARINE

Monne—Mninaltvlig

820

630

843
903

6.53
713

923

7S.1
73T
804
81

941
954
10-

er anerkendt som den bedste.
Faas hos alle Handlende.

Sandvig-Runne
Fra Sandvig
Alljnge
- Tein
- Rø
- Klemensker
Nyker
- Rønne •

111111
1124

4002
11112214253
12

810

Lt meget ftort 13arti ameritang

851

241
9

?IrbeibMrii er hientrommet,
offer, tlentlatbtr og ,ZtiertraN.Tieuttaber.
Za benne $are er fobi for ca. 6 Maane.,

10=
1030

Søn- og Helligdage.

Xolonial=
9roduktforretning

Vi har II forskellige
Ovne paa Lager, som

Ordet er frit !
Vi ger vore mange læsere i By ng
paa Land opmærksom pari, at enhver kan
faa optaget Artikler og Indleg on. Emner
af almen Interesse i „Nord•Itornlinlnis
Ugeblad".
Betingelsen er kun, /11 det skrevne er

k o'k;a.jTørn og Breende.

Rønne-Sand vig
845 1235
Fra Rønne
- Nyker
904 1254
111
Klemensker 921
939 129
- Rø
954 114
- Tein
•

ler fiben til bettjbelig Intiere Rurd enb ben nu=
ocerenbe, fer bi iW iftaltb til at ft:elge ben til
en meget rimelig sl3ri.

450
509
526
544

91orillittibet

556
609
615

154
Allinge
1004
Sandvig 1010 2=

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

- Rønne

1040 230 845
1048 238 655
10543 248 703
1114

304

719

323
11.15 335
1205 355

7-57,

1133

810

Præstens Fuldsueg.
Ell Præst med Fuldskæg (i Omegnen af Randers), der er bekend(
tor sin Slagfærdighed og villigt
Sans, siger en Søndag efter Gudstjenesten til et af sine Sognebørn,
der deri Dag var ubarberet :
— Naa, min goGe F , vil De ogsart til al anlægge Fuldstreg?
— Nej, svarer Manden, det er
Meningen, jeg skal hjort og have
mig barberet, jeg ik ikke Tid før
Gudstjenesten. Fuldskæg titan Jeg
ikke anlægge Int min None.
— Hvad kali Dete; kone dog
have mod det? spilrger Præsten.
— Jo, lure siger, b ur er bange
tor, jeg saa slud '<emme til al ligne
vor Præsi, svale , 111nrideir tørt.

Mave fro
og Sosenkartofier
saml el mindre Parli Frugttreer
og lkirergfyr sælges hos

Gartner 11. Jacobsen. Olsker,
Mil Havefrø fans ogsaa hos

Bokor 1111111W111, Allinge.

De averterende
anmodes om at indlevere deres An-

noncer inden Torsdag. Simre Avertissementer kunne dog son) Regel
medtages indtil Torsdag Middag.

Lotruk.'
#ker‘ifao
Fineste dansk Fabrikat
i >8 Kg Pakker.

i

helt i Nordbornholms llgehlad!
Billigste Annoncepris. - Største Udbredelse her
paa Nordlandet.

Vi tilraader Landmændene at bestille Deres Forbrug al

Bedste kåd llosilliodepro
for Host 1920 hos os. Vi har købt et større Parti af denne
kendte Kvalitet, og Prisen er rimelig i

91orbInube0

Bestil Deres Tryksager i Allinge logrylikeri

