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Nord-Bornholms Ugeblad"
har den sled;te Udbredelse i Nordre /*ned
trilrer hest i ethvert alens og egner sig derer hedsi Ill Avertering.

„Nord-Bornholms Ugeblad"
oprager gerne Bekend,innelser af enhver Art
'Jason! IC.11, Salg, forednirsnieddeklser,
Efter- eller Aflysninger, Auktioner de,

„Nord-Bornholms Ugeblad"
adgaar hver fredag., kør bestilles pan alle
Postkontorer samt pan Madels Konior ag
koster 1 #(r, halvaarlig.-.
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Fredag den 25 Februar 1921
ocrs:c ccono
Decrioutaccocociemocuecome=onnora
med Forlig. Vor Tids Mono er jo: om for Arbejderne at erhverve den sin Plads pas de politiske Partiers
Orgarrisalien; ved dennes Hjælp politiske Magt til en rorbedring at Program.
støttes den enkelte af sine Fagfæller deres økonomiske Kaar. Her er der
Forts
overfor andre Erhverv, og Organi- ikke Tale om el Princip, sigtende
snik:nierne og deres indbyrdes Alfa- til hele Samfundets Vel, men om
ler spiller ell stadig større Rolle paa • en Kamp for en bestemt Klasses
Xaven og grekeren.
det økonomiske Omrande ; man er økonomiske Stilling. Men det vilde
undertiden tilbøjelig 111 al mene, at være forkert, om man lod sig nøje Jeg mindes et gammelt, brøstfældigt.
Organisationerne udeltildcer Frikon- med den her gengivne, ret overile- broget Bindingsværkshus,
kurrencens Princip fra ErtivervsIivel, diske Opfattelse af Socialdemokra- Barndomshjemmet pars Landet ..
Ja, nu er dets Mure Grus
men dette er, som vi har set, en tiet, nærmest bygget som den er
Misforstaaelse, — de økonomiske paa et teoretisk Program, og ikke Der samledes inde I Gaarden
Foreninger er Kamporganisationer. samtidig fremhævede den Udvikling, en fløjtende Fugleirer ;
I el givet øjeblik maa der være en
der er foregaaet med Socialismen, I Haven blomslred Pæoner,
Ligevægtstilstand mellem Forenin- efter at den er blevet politisk Parli, Syrener og Æbielrier,

gernes stridende Særinteresser, og Socialdemokratiet. Netop fordi Parde, der tager Ordet for en Erhvervs- lamentarismen henvender sig til og
111M111•11111141~114 repræsentation, opfatter derfor Sam- regner med de enkelte Individer,
fundet ganske mekanisk, som en
trense( hvilken Stand eller Klasse de
Ligevægt mellem stridende Kræfter ; tilhører i Samfundet, lader den deranvendt paa Statsstyret vil man nødmed ogsna vrinskene Plads aaben
vendigvis, surt vidt jeg kan se, kom- for en Repræsentation af de enkelte
ure til at anerkende den sociologiske
Klassers økonomiske Interesser ; den
Af
Statsside, at Staten er en hislitution, gaar ud fra, at alle Afgørelser i SlaProfessor Dr. phil. Axel Nielsen.
som bruges eller rettere misbruges ten trælfes ud fra visse aimengyldiaf de herskende til økonomisk For- ge abstrakte Principper og /Ikke ud
Af hvilken Natur er de Forenin- del for dem selv, San meget er i fra en Kamp mellem eller en Udger, der har dannet sig paa det økohvert Fald givet, at Tanken om Er- ligning af forskelligke økonomiske
norniske.Ornraade, og hvorpaa Erhvervsrepnesentationen hyldet -Teo- Interesser. Derfor tvinges Socialdehvervsreprresenlationen skulde hvile? rier, der staar i meget nær Forbin- mokratiel til delvis at skifte KarakVi har allerede fremhævet det Fælles delse med den sociologiske Statside; ter ved at optræde som politisk ParGrundlag, hvorpaa Erhvervsdrivende jeg tænker her først og fremmest
ti, idet det opstiller et Partiprogram
selv ender Frikonkurrencens E-fer- paa den historiske Materialisme: det indeholdende almengyldige Principsken har fundet hverandre: Erhvet- er en Mands Stilling i Erhvervslivet, per og derfor ikke blot henvender
vets Stilling udadtil. Pita delte der bestemmer hans hele Livsansku- sig til Arbejderstanden, men til samlGrundlag er Foreningerne dannet, else, Hvorfor skulde ellers en Hand- lige Vælgere. Enhver ved, at Sodog de repræsenterer derfor, som del 'ende stemme om Spørgsniaalet: aldemokratiet har mange Tilhængere
træffende er sagt, indadtil, D: over- „Stat og Kirke" som Handlende? udenfor deri egentlige Arbejderstand,
for Medlemmerne, Fællesinteressen, Man nue for al forsvare Erhvervs- men del tydeligste Vidnesbyrd orm
udadtil derimod en Særinteresse, repræsentationen nødvendigvis gas hvorledes Socialdemokratiet som ponemlig den, som det paagældende ud fra, at politisk Partidannelse tre- litisk Parli Ikke blot repræsenterer
Erhvervs Udøvere har i Modsætning ror paa den økonomiske Fordeling, en Stands Interesse, er vel Sytidikatil andre: og da Samfundet vedbli- ikke, som vi ovenfor har sagt, paa lismens Fremkomst; den hævder netvende bygger paa den frie Konkur- en Forskel i Sainfundsprinciper. Al op, at den slaar pari Socialismens,
rences Princip, bliver disse økono- Erhvervet, titan øver, spiller ined 3: Marxismens, uforfalskede Grund'termiske Foreninger nødvendigvis ind ved del Samlundsprincip, man lag og stiller sig derfor fjendtlig
Kamporganisationer, Enhver Asso- stiar paa, skal villigt indrømmes, overfor Parlamentarismen,
ciation har en Tendens til UdvidelEI politisk Parti, der henvender
men den modsatte Virkning er dog
se og Erobring; men en økonomisk sikkert langt større: ens økonomiske sig til alle Vælgere, maa saaledes
nødvendig bygge, ikke paa en stiæForening her ret snævre Grænser
Handlinger vil i høj Grad være befor, hvilke Fonnaal den kan sætte stemt af hele Tidens aandelige Strøm- ver Særinteresse, men paa et almensig, den kan ikke som et politisk ning (jfr. I. Ex. Frihandelsideens Af- gyldigt Sanifundsprincip: nu forstsar
Parti optage andre Formsal end det liærigiglied af Naturrettens Frerultost vi da ogsaa, hvorledes de Særinleengang bestemte økonomiske eller i det 1 8. Aarhundrede). Nærmere
resser, som de økonomiske Foreninandre hermed nær beslægtede, uden al udrede Forbindelsen mellem Sam
ger hviler pert, kan gas over til al
ger
at den sprænges.
Samfundsinteresser. Den Oplundsprincip og Særinteresse vilde
Nej, Tendensen til Udvidelse og
os for langt bort fra vort gave, disse Foreninger har stillet
Erobring gaar i en økonomisk For- Envue,
sig,
sig, bevirker, at de søger at indvirening i en anden Retning, idel den
Man vil sikkert have bemærket Inc paa Statsmagten til Fordel for
vil stræbe efter at indrangere alle, den bestemte Sondring, der men sig, men skal dette naas, tvinges de
sow det økonomiske Liv giver sam- gøres mellem de lorskellige Grund- til at skifte Taktik : de maa papvise,
me økonomiske Maal (1. Ex. alle lag, hvorpaa en økonomisk Fore- hvorledes Semluudel er interesseret
Urtekræmmere, alle Detailhandlere ising og et politisk Parli hviler, og i netop al fremme deres Særinlereseller hvem det nu kan være) under delte vil træde endnu klarere frem, ser. Denne maa løsrive sig fra det
sig; lykkes dette, er Foreningen ef- naar vi erindrer den Forandring, som snævre egoistiske Grundlag, den har
ter sin Natur fuldkommen, thi netop er foregaaet med Socialismen i So- I Erhvervsgruppen, afstryge sin nier
fordi den hviler paa den Sær-Interes- cialciernokratiet, en Forandring, der eller mindre personlige Karakter for
se, det paagældelide Erhvervs Udø- er paavist for alle Lande. Fremkom- at omsættes i en almengyldig Ide;
vere har i Modsætning til andre, hen- sten af Socialdemokratiet (det soci- denne bliver ikke son smaalig og
verider den sig ikke til Almenheden, alistiske, politiske Parti) synes jo snæversynet, som Særinteressen er,
drager tværtimod en bestemt Græn- ganske al have forandret Partidon- den ruse for at kunne virke pan alle
se mellem sine Medlemmer og alle nelson og at tale for en Erhvervs- i Samfundet generaliseres. Kobberandre. Disse økonomiske Organi- repræsentation. Medens men hidtil smedenes Særinteresse Irma saaledes
sationer er Kamporganisationer ; de havde regnet med abstrakte Slats- for al kunne panicalde alle maaske
hviler paa Teorien om de økonce
borgere og disses Meninger, indfør- omsættes i Ideen om Nradvendighe•
nikke Goders Begrænsethed i For- te Socialdemokratiet „Stand' (Arbej- den for Samfundet af at bevare en
hold til Menneskenes Behov, og de dere) og „økonomisk Interesse" i Middelstand, at gru. over til Toldbepraktiserer den i indbyrdes økono- Parlamenterne, idet del hed sig, gan- skyhelse eller hvad del nu kan væmiske Kampe, der maaske midler- ske i Overensstemmelse med den re; som sand«, men ogsaa kun
tidig, mert kun midlertidig, afsluttes sociologiske Statside, al det gjaldt som snuden, finder Seerinteressen

hriameill
eller Ertimsreprmsooldion.

Nem Tagets struttende Husleg
knoppedes tidlig i Velar,
var Svalen og Stæren kommen
fra Syden Aar efter Aar „
Meu Yderdøren stod aaben.
til Byens bløkerbutlk,
de krydrede Dufte fra Boden
tværs over Gaden gik.

I Vinduet sne man Kopper.
Træsko, en Sparegris,
Leer, Knive og Griller
paa ægte Udstillingsvis.
Jeg mindes to aabne øjne,
to nøgne smaa Drengeben,
der sprang fra Blomster og Fugle
bort over Tislev og Sten.
Og Vejret blev aldrig for daarligt,
og Vejen aldrig for trang,
kun Ventetiden ved Disken
blev aldrig tilstrækkelig lang.
Niels Jeppesen.

/dommes Mysterium,

—0—
Den senere Tid har været rig pris
videnskabelige -Opdagelser og Opfindelser. Det gælder særlig Fysikers Orer:lade, og her har ikke
mindst en dansk Videnskabsmand
hævdet sit høje Stade.
— Videnskabernes Selskab har
nylig udsendt en Icor( Notits om,
at Professor, Dr. phil. Niels B obr
ved et Møde den 4. Februar havde
givet Meddelelse orer ,Grundstofternes periodiske System, belyst ud
fra Betragtninger over Atomernes
Bygning'.
Delle lyder ikke særlig interessant
for Lægmænds øren ; merl i Virke•
ligheden skjuler der sig bag denne
videnskabelige Foredrags-Talel en
save betydelig Opdagelse, der rimeligvis vil tars epokegørende praktisk Betydning i Fremtiden.
Videnskaberis Bestræbelser har i
lang Tid været rettet mod Udnyttelsest af Atorn-Energien, d. v. s. den
Energi, der mentes at indeholdes i
selv fuldkommen døde Ting, som
f. Eks. en. Sten, el Stykke Jern osv.
Man er nemlig kommen til det
Resultat, at disse „døde' Ting slet
ikke er d ød e. Ogsaa i dem foregear det evige Kredsløb. De ca. 90
lorskellige Grundstoffer, man hidtil
Ivar opdaget, bestaar af en Atonikærne og Elektroner. Disse Elektroner er i evig Bevægelse — og det
skulde da være Bevægelsen, der
bestemmer Stoffets Art —, men en
Bevægelse, der ikke synes lovbundet, som I. Eks. Bevægelser, der

gd e Aarg.
finder Sted tuden for Solsystemet.
Al den Grund har Videnskaben
længe starter almægtig over for disse
skjulle Fænomener.
Det er Reglerne tor disse Bevie•
gelser, Professor Betl!' Int visse Flelt.
troners Vedkommende har tastslanet.
Professor Bohr har længe hall
Navn som en al de Videnskabsmænd,
der slaar allerforrest pen Atomforskningens Omrande, og den Opdagelse, hen nu har gjort, kommer derfor ikke egentlig som nogeu Overraskelse, nien er ikke desto mindre
lige opsigtsvækkende og betegner
endnu et Skridt frem mod det store
Mani: Udnyttelsen af Ammeneglen.
Om den praktiske Udnyttelse al
Atomeriergien kan der endnu ikke
— Som Professor ved Polyteknisk Læreanstalt, Martin Knudsen,
udtaler: Vi ved kun, al der I alle
Grundstofler linder en uhyre Bevægelse Sled. Vældige Energimængder
ligger begravede i, hvad vi før snerle for døde Stoffer. Al udvinde
dem er en anden Sag.
Professor Bohr vil om korl Tid
Ina sit eget Institut, hvor han kan
føre 511 Arbejde videre. Staten har
ved Rigshospitalet ladet opføre en
ny stor Bygning „Institut for teoretisk Fysik`, hvor Professoren skal
være Leder. Sammen med ham slaar
en af Tysklands mest ansete eksperimentale Fysikere, Professor J. Franck
fra Universitetet i Gratin-igen. De to
Lærdes Opgave vil blive deri al vejlede unge Forskere, som fra Danmark og Udlandel søger til inslitulet. Dette har i øvrigt anskaffet sig
de mest moderne fysiske Instrumenter, som findes, og kan i enhver
Henseende skes Maal !ned fremmede
Laboratorier.
Docent H. M. Hemsen har ydet
værdifuld Bistand ved installationen,

Sogstaverne synger!
—0--En Opfindelse. der sætter de blinde
i Stand til at læse,
Medens de hidtil kendte Systenter
for Blindskrift — som Brailles og
Moons — benyttede sig af de blindes leenomenale Følsomhed til derpaa at bygge den „ophøjede" Skrift,
paa hvilken de blindes Fingre I filer sig frem til Læsering af en Bog,
er nu to engelske Videnskabsmænd
gaael en helt anden Vej for al skaffe
deres ulykkeligt stillede Medmennesker Evnen til at glæde sig over
de Værdier, der tilføres Mennesker
gennem det trykte og skrevne Ord.
De udnytter nemlig Lyde og Toner
og har i delle øjemed opfundet et
Apparat, „Oploionen", hvorved en
Bog eller et Brev bringes til et
synge — en Sang, nom alle, og
følgelig ogsaa den blinde, forstue
Disse- to Videeskabsinættd, B a rr
og Slrou d, demonstrerede for
nogle Uger siden deres Opfindelse
ved en Udstilling i „Imperial College af Science' i London og lod
ved denne en blind, tung Dame,

Mary Jaineson, læse højt al en hende
indtil da ganske ukendt Bog. Denne
blev lagt foran hende, Apparatet
.Optofonete. a nbragt paa den, derpaa drejede den unge Pige pas et
Haandlag, alt imens hun hørte efter
i en Telefontragt, og de af „opr o.
Ionen' I Telefontragten udsendte Lyde satte hende nu i Stand Ill at forslag Bogens Indhold. 1 Forvejen
havde hun anvendt 5 —6 Uger pari
al kusine Systemet i Opfindelsen,
— unægtelig en kort Tid al lære at
læse paa.
.Optofonen• indeholder el Stof,
Selen, der er anbragt i en Telefonledning. Delle Selen er saa fintmærkende, at det, idet del opfanger
de forskellige Lysstraaler, som de
forskellige Bogstaver i en Bog udsender — de sorte Bogstaver paa
det hvide Papir — og omsætter
disse mange Forskelligheder i Lyde
og Toner; til hvert enkelt Bogstav
svarer en Tone, og en Række Toner
gengiver følgelig Ord og Sætninger.
Den, der skal lære Systemet, man
altsaa først lære de forskellige Toners „Værdi', men kan saa til Gengæld ogsaa læse en hvilken som
helst Bog.
Opfindelsen har selvfølgelig vakt
Sensation i England, skønt den endnu befinder sig pan Begyndelsernes Stadium. En „Optolon„ koster
for øjeblikket 1800 Kr. i Handelen,
men ventes efterhaanden at blive
billigere.

Regnet i Procenter, viser savledes
disse Tal, et Hønsene kan forrente
og
deres Foderudgifter med 100
derover.
Delle riser vi nreppee ill med
vort Hønsehold i sin Helhed, men
mindre kan vel ogsaa være tillredsstillende.
Med de Forbedringer, der saa
godt som hos alle er foretage' med
Hønsenes Røgt og Pleje, og med
den Interesse, ninn omfatter dem
med, idel man mærker, hvor godt
Indtægt de giver, man man tro, a t
de fleste Hønseholdere, der passer
deres Høns godl, vil have en Gennemsnilsreglregning af 120 til 140
Æg pr. Høne, sen nuar mange siger, al Hønsene giver omkring ved
Kr. 10,00 I Overskud pr. Høne, da
er delle sikkert rigtigt, men der er
kun saa tan, som I Virkeligheden
ved del. Og dog er det en ringe
Ulejlighed at gøre disse Oplegnelser, der siger os god Besked, at
enhver let kan det.
Naar man daglig opiloterer del
Antal Æg, man fair, og ved Arrets
Slutning dividerer Gennemsnits/urlallet af sin Hønsebestand i den
samlede Ægmængde, har man Gennemsnitsæglægningen.
Udgiften staar følgelig i Forhold
til Kornpriserne, men i foranstnaende har man en virkelig Maalestok
for Renlabilitelen,

Vore gamle Viser

HARMS

flenlobililel,

Af Konsulent Stenbæk, ommerup.
—o—
Man har fra gaminer Tid regnet
en Hønes aarlige Kornfoder til 3
Skæpper, hvilket svarer til 36 kg nu.
Med de Kornpriser vi har haft det
•sidste Aar, maa det regnes med 40
Øre pr. kg. — Kr. 14 ror 36 kg.
Hertil man lægges Kr. 1,00 navnlig
for Skaller, Roer, Kaal, Salat og
Husholdningeaffald. Del bliver ialt
en aarfig Udgift af Kr. 15,00 pr.
Høne.
Naar man har 50 Høns num man
altsaa regne mod en Foderudgift af
Kr. 750,00 om Aaret. Dette er en
Kapital, der sættes peg Rente hos
Hønsene, som de ikke alene skal
tilbagebetale, men ogsaa gerne skulde svare en god Rente i Form al
Overskud.
Efter sidste Aars Ægpriser vil
Gennemsnitsprisen pr. Æg kunne
sættes til 20 a 25 øre . og vi regner
da her med 22 Øre pr. Æg.
De første 60 til 70 Æg, en Høne
lægger, niar altsaa kun til al dække
Kr. 15,00 til dens Foder; først mur
vi naar derover begynder OVerskudet,
og -delle staar da i Forhold til, hvor
god Æglægning men har i sin Hanrebestand.
Har man gennemsnitlig 100 Æg
pr. Høne, vil Indtægten være Kr.
22,00, altsaa Kr. 7,00 i Overskud,
— med 120 Æg er det Wr. 9,00,
og saaledes Stigning i Overskud i
Forhold til, som Æglægningen stiger.
Vi har desværre ikke ret mange
Høriseregriskaher, der siger os Gennemsnitsæglægningen i Besætningen, dog, nogle har vi, som alle er
gode at faa Forstand af.
Bl. a. har jeg liggende for mig
Regnskaber fra 2 Hønserier, hvert
pas 30 Høns, ug som begge er dievel paa ganske almindelig Vis, som
enhver kart gaa hen og gøre det.
I det ene har Gennemstritsreglregningen været 140 Æg, I det andet
155, altsaa henholdsvis i Overskud
Kr. 15,80 og Kr. 19,10 pr. Høne.
Fra en Del af vore Aviscentre har
vi Regnskaber, hvori der opgives
Gerimuisnitsseglægningen, og de
allerfleste ef dein bevæger sig med
Tallene 130, 140, 150 og enkelte
Dam op til over 160 Æg.

Kom hjem, kære Fader,
•
korn hjem med mig nu'
Paa Teamet nys Uret slog et ;
Du loved at komme
fra Arbejde' hjeni,
Men vi har endnu ej dig set.
Vor Ild er gaael ud,
og Lyset er sluk!,
Og Moder har ventet paa dig
Med stakkels Bror Benny
saa Syg i sin Favn
Og ingen lit Hjælp uden mig,
Kom hjem ! kom hjem, kom hjem !
Korn hjem, kære Fader, kom hjem.
Kor :
Hør Barnets bedende Røst
Gennem Nattens den sukkende Vind.
0, hvem kunde moderen den
klagende Bøn:
Kom hjem, kære Fader, korn tilem.
Kom hjem kære Fader,
kom hjem med mig Ilt/
Pan Teamet nys Klokken slog lo,
Og Benny lian kalder bestandig
pile Far,
Og lader ej Moder i Ro.
Hans Feber er værre, Mor siger:
han dør,
Maaske førend Natten er gaaet.
Hun beder dig komme
saa hurtig du kan,
Forinden hans Time er slaael.
Korn hjem, kære Fader, kom hjem,
———
Hør Barnets bedende Røst . .
Korn hiers, kære Fader,
korn hjem med mig nu!
Paa Taarnet nys Klokken slog tre,
Derhjemme er ensomt og Tiden
saa lang,
Og Moder, hun græder i Ve.
Vi sidder alene, for Benny er død,
Guds Engle ham hentede brat,
Og det var det sidste han sagde
paa Jord:
.Jeg vil kysse dig, Fader, Godnat"
Kom hjem, kære Fader, korn hjem.
———
Hør Barnets bedende Røst . .

Indlæg fra Læserne.

Prisfald.
—o—
Det begyndte med, at nogle kloge
Hoveder manede til Sparsommelighed, al indskrænke Forbruget, din
der kunde komme andre Tider. At
Randet blev hør', kan vi nu alle
tale med om ; thi der indlreadte
straks Mistillid til de nuværende
Forhold, og man begyndte at spare
og Indskrænke. Men Sparsommeligheden viste sig snart al være en
meget farlig Ting i el moderne

Sainfurictilhi Følgen var, at da der
intet blev købt, standsede pludselig
Handel og Industri, og de, der
skulde til at spare, hk intet at spare
a!, da ogsaa deres Indtægtskilde
udtørredes.
Er man Haandvreiker, kan man
ikke mere afsætte sine Varer, og er
man Købmand, gear det ligesag.
Arbejderen, der før havde godt al
bestille, staar Itu pludselig uden
Arbejde, da ingen Fabrikant eller
Haandværker mere bar Brug for
ham,
Altsaa, inden ran var sig det
bevidst, ve.. hele Sainfundsmaskineriel gaaet i Slaa. Og man spørger
forbarmet hinanden, hvorfor der ikke
er mere Arbejde, og hvorfor Folk
ikke mere vil købe. Svarene er megi 1 forskellige. Nogle mener, at
Neme er for bøje, andre, at det
er Lønningerne, der skal ned.
Imedens Folk taler ran de daarlige Tider, forfalder Varerne hos de
forskellige handlende og f laandvserkere til Betaling. Hvad skal man
gøre ? Jo, der er kun en Udvej. al
stille sine Varer i Vinduet til nedsat Pris. Men hvad sker ? I Stedet
for at købe til billigere Priser, bliver Folk rm bange. Og nu gear
Talen : Der kan vi se, nu falder
Varen i Pris. Nu skulde Pokker
købe. Man vil vente, ril alt bliver
endnu billigere. De handlende skal
og vil sælge, og nu kappes man
om al udstille Varerne til billig Pris,
ja mange gear helt ned til halv
Pris, trods det, at der I Virkeligheden intet Prisfald har fundet Sted.
Folk stinar stille kran Vinduerne
og siger til hverandre: I !vad har
de handlende ikke tjent, siden de
nu kan sælge til halv Pris? Mari
regner det med til Prisfald, og venter lidt endnu. Og trods det, at der
ikke af den handlende eller Haandværkeren kan købes Varer hjem til
de Priser, de sælger for, er Folk
nu ved at blive enige om, al nu
har Prisfaldet fundet Sled. Det vil
naturligvis falde mere endnu, hvor
meget er man uenig om, nogle mener eller rettere ønsker, al Priserne
maa gaa under, hvad de var før
Krigen, andre passer det ikke at
komme saa langt ned.
Men nu kommer Turen III Lønningerne. Nu, da man mener, Varerne er falden, maa Lønningerne
følge eller, og alt er som før Krigen —. Nej, det er en falsk Foreog i Berraginhig af, al Prisfaldet er kunstig og følgelig uholdbar, mener jeg. del sin er Tiden at
ranbe Holdt. Sagen er den, at den
ene tror, at den andens Varer falder,
medens han med Bestemthed ved,
at lians egne Varer ildte bliver billigere. Det er den Tro paa Prisfald
paa andres Varer, der skal ud af
Hovedet. Se at Ina Dyrtids- og Prisfaldsfeberen ud af Kroppen, og man
vil se, al vi slet ingen Dyrtid har,
da den er alhjulpel ved højere ledlægter. Skal vi ned pan halv Pris
med Varen, og Lønningerne følger
efter, er vi jo i samme Situation
som nu, thi Lønninger og Varer vil
altid og bør altid være afstemte el
ler hinanden. Derfor vil jeg sige
til de Handlende; Lad al Konkurrence ude, tag ikke for store Priser,
men sælg ikke med Tab. Tag den
virkelige Dagspris og vær enige
om at overholde det. For Fabrikanterne, Arbejdsgiverne og Arbejderne
gælder del hurtigst mulig al faa en
Overenskomst i Stand, og det vil
være naturligt, om man forlænger
den nuværende Overenskomst uforandret. Det vil sikkert tjene alle
bedst, selv om det i øjeblikket ser
sort ud for Industrien, Sna snart en
saadan Overenskomst er i Orden,
vil der sikkert indtræde bedre Forhold, og Samfundsmaskineriet vil
igen gaa. Vi kan godt konkurrere
med andre Nationer undtagen Tyskland. For al konkurrere med det,

skal vi sikker! ogsaa have lyske
Tilstande, og det ønsker vel ingen.
Altsaa, det hele er en Stemningsbølge, isprængt enkelte Prisfald, som
hurtig kan klandre sig.

f)i1 Valg'•
Onsdag den 2. Marts har AllingeS
d ea lliddse•irgeliKee
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Fra Uge til Uge
Vælgerforeningen
opstillede paa Mødet i Tirsdags følgende Kandidatl
T
i ster: det:
Byraidet:
Købmand Chr. Olsen.
Brændehandler Emil Holm,
Købmand P. C. Holm,
Avlsbruger Emil Andersen,
Snedkermester Herm. Mortensen,
Mejeribestyrer Hansen,
Købmand Peter Kure,
Rentier V. P. I-lansen,
Møller Chr. Lind,
Karetmager Larsen og
Malerm. Ludvig Nielsen.
Til Landdistriktet Havnenas. Lund
Til kommunal Revisor Sparekessek.
Hjort-Ipsen, Suppl. Lærer Andersen.
Til Hjalpeltassen:
Smeden]. Hans Funch.
Murerm, Edvard Holm,
Bagerm. Th, Andersen,
Karetmager Larsen,
Lærer H. P. Kofoed,
Frk. Petra Møller og for Intiddialr
Fyrpasser Hans Andersen.

vælge I1 Medlemmer til Byraadel
Vælgernes Ansvar begynder elle.
rede ved Opstilling af Kandidater.
Kommunens økoriorniske Stilling
rig Skallebyrderne a altfor stærke
Stigning elskirkker de Reale fis ål
inran den tvivlsom me Ære al være
Byraadsmedlernin er i en Kommune,
der er den eneste i Danmark, der
er under Administratio n
Der vælges efter to Kandidarlister,
A og B. Lisle A er opstiller af den
kommunale Vælgerfnrenin g Og Li me
B af Socialdemokratisk Forening,
Al der under Forhandlingerne kan
fremkomme forskellIge Synspunkter
og Meninger, er naturligt, men men
har °gane Afstemninger, der viser,
n1 del ikke altid er det politiske
Synspunkt, der dirigerer Afstemningen i Byraadet.
løvrigt har vi Kommissionen, der
hestear al d'Hetrer Knnunerherre
Vallæ, Rønne, Folketiringam. Hauge,
Odense, og Rundmand
Kbh., der jo stadig har vist deres
store og velvillige Interesse for Kommunen.
Vi kan samles i Ønsket om, at
det ny Byrnad man fan I leld til et
føre Kommunen godt igennem 1 de
kommende 4 Aar.
Det algaacnde Byraad har haft en
meget vanskelig og brydsom Periode, der har fordrer meget personlig( Arbejde.

RØ.

Ostepriserne

— Alle af Sognets Beboere, som
slutter sig til Partiel Venstre, indbydes til at inøde paa Rø Afholdsholet Tirsdag den Lite Marts,
Eftm. Kl. 7, trit at danne Forening
og vælge Bestyrelse for denne samt
lorhandle om Sognernadsvalget

er atter nedsalte. Jeg fører for Tiden paa Lager
Prime dansk Ementhaler
do. do. Roehefort
do. heller! Grands'
do. halvfed Steppe
lagret Bachstelner
Myseost med Fløde
Dansk Ejdammer
Kommenost, Klosteroste

Malerlærling.
Et) rask Dreng kan komme i Lære
straks eller senere.
Maler Hansen, Rø St.
Telt. 32.

En flink Pige
kan til Iste Maj faa Plads hos
Maler Hansen, Ro St.

J. B. Larsen.
Allinge.

27y stor .ledesild.
Norsk Sild mellemsterrelse
Bornholmsk Spegesild
anbefales til 50 øre pr. 1,', kg

Allinge-Sandvig

Syge- og Ilegrovelseskosse :•••••••••••••%

afholder sin mulige Generalforsamling pan Forsamlingshuset _Hammershus" Tirsdag den Iste Marts,
Eftm. Kl.
.
Dagsorden :
Beretning. — Regnskabets Fremlæggelse Id Godkendelse. — Valg
at Bestyrelse og Revisorer.
Eventuelt,
— Regnskabet er til Eftersyn hos
Formanden inden Generalforsamlingen,

Allinge Biograf,

Søndag d. 27. Febr. Kl. 71,',

Ilnkomeolsvindleren i Sibirien
Spændende Skuespil i 3 Akler
samt

Buster Brown og Storken
Morsom Tegnefilm.

Bestyrelsen.

Et bornholmsk Stueur
og en Trækvogn, der egner sig til
at kere Garn paa, er til Salg.
4. Stange, Tein.

Flink Fodermester
kan til Isle Maj faa Plads peg
Smedegaard I Ro.
Telelon Gudhjem 32.

En flink Pige
15-16 Aar, saml en Dreng i samme
Alder lian Isa Plads paa
Bakkegaard, Olsker.

Til Salg.
Et nyt Jagtgevær strint -Jagtlaske,
1 Salonriffel, 1 Drejerbrenk med hihørende Jern- og Smergelskive. En
Del Snedker- og Stenværklej, en
Trillebør og 1 Fotograliapparat er
til Salg hos
Pedersen. Faaregd.
pr. Tein.
En brugt men god

,Murgryde
eller Kobberkedel ønskes lit Købs.
P. L. Holm, Allinge.

•
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Allerfineste Xvalitet.
Ferske Medisterpølser
Knækpølser
Bajerske Pølser, Blodpølse
Røget dansk Flæsk
friske Varer hver Mandag og Torsdag anbefales til altid billigste Dagspriser.

a.

£azutt.

Telefon Allinge 12.

Ba

Hosmolldslorening

afholder festlig Sammenkomst hos
H. Lin d, Dalehuset, Lørdag d.
5. Marts Kl. 5, hvortil Medlemmerne indbydes.
Bestyrelsen.

Ell

14-16 ars Dreng

kan faa Plads til 1. Maj pan
Brøddegaard i Olsker.
Telefon Rø 57.

Meget }udlo 1-nors Plag,
65 r111. vant til at gaa i Tøj, er til
Salg eller Bytte med en god Kælveko pas
Skovgaard i Olsker

.„1112.4›
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altid vil gøre sig særlig store Anstrænuelser for at levere os denne Margarine af sart
Der vil altsaa bliv e anvendt Raamoff er
god Kvalitet som overhovedet er mulig.
allerbedste Kvalitet, og Fabrikationen vil blive udført under surli:; Kontrol og med en
Oinmerlisombed som maaske aldrig for. Prisen er forelobig

1 Kr. 08 Øre pr. Pund, - kilo
og 10 Punds Bøtter som i los f ægt.

og er Prisen den samme i

Se Xandlende i

Fineste Kvalitet isl. Lammekød
kontrolleret og stemplet, sælges for 130 øre for For- og Mellemstykker, 150 øre for Baglaar - alt pr. Halvkilo.

giorbittstlie0

Tapeter.

Tomme Sække, Ølkasser og Flasker

Nye Tapeter er hjemkommet og
sælges til billige Priser.

— alle Slags Dunke og andel Inavl Emballage bedes venligst afleveret
inden 1. Marts. Alle Priser er lavere og eller deri nævnte Dato før vi
ikke love at betale den hidtil noterede Pris.

Sandvig Rogfiandel.

Nordlandets Handelshus.

Telt. 55 E. Abrahamsen Telt. 55

En flink Pige

Nye Texas Bomuldsirøkager (50 pCt.)
Nye Jordnødkager (5X pst.)
af den allerbedste afnakkede Kvalitet, sælges a 125 Øre pr.
Coldings Foderblanding (46 p0)
Hullegaard.
Halvkilo i
Prima Soyaskraa. Grove Hvedeklid.
Tlf. Re
Nordlandets Handelshus.
Stor Majs. Smaa Majs, Byg.
Blandsaedkorn og Havre til Foderbrug.
_
som kommer venter vi Skib med
I den
Vi anbefaler Kunderne at forsyne sig til de nu gældende
War;" til Iste Maj fas Plads paa
billige
Priser.
Kildesgaard.
3RRe letsaltet, men lufttørret ifflipfisfi

spurt en Fodermester og eri

Karl kan til iste Maj fan Plads
pen

En Pige

lumsk og harpede LO1111011 ilecklon koks,

altsaa sædvanlig prima Kvalitet, og Prisen bliver udregnet
billigst muligt.
Endvidere er der Skib paa Rejsen med

store harpede Derhyshire Ovnkul

Nordlandets Handelshus,

TIL Rø 29.

En flink Forkarl
saml en yngre 2den Karl søges til
første Maj paa
St. Myregaard.

EN 14-15 firs Dreng

af den gamle kendte Sort. Prisen kan ikke opgives endnu,
men bliver meget rimelig.
Vi modtager gerne Bestillinger paa disse Sorter.

kan Iste Maj Ina Plads paa
Hullegnard, Klemensker.

91001attbc0 iiffiøetoilL

Sedste Maler Fernis.

Yin er det paa Mide at fio6e

Xonfirmationsudstyr!
Vi har det største Lager
af hvide og sorte Kjolestoffer fra 2,50 pr, m.
Voile, Alpacca. Uldstof og Silke.
Handsker, Strømper og Linned.

Færdigsyede

Konfirmationsdragter fra 60 Kr.
En ekstra svær og stærk Habit,
syet efter Maal 110 Kr.
Kraver, Flipper og Manchetter i stort Udvalg.

ffordidois lloodelshus.
Fiskere i Tein og Sandvig
bedes bemærke, al Petroleumaternderne, som blev ekspederet
I Soinniereir 1920, skal absolut leveres tilbage inden I. Marts d. A., for
at faa fuld Pris tor disse.

Nordlandets Handelshus.

Bedste hurtigtørrende
Gruivfornis og Galviak
Torrelme, Terpentin, Natronlud
Vognlak, Mehellak
Hvid Emallielnk
Cyklelak, Tnbefarver
Lim og Schellak

anbefales til nedsatte Priser.
Alle Slags tørre Malerfarver haves
pert Lager. — Maling udrøres gerne.
Allinge
Telt. 12.

k.

civ. ,,e14,.

(Fineste Kvalitet)
Et lille Parti letsatiel Klipfisk ha
ves endnu pna Lager til billig Puls,

J. B. Larsen.
Marmelade.
Fin blande! Marmelade, Hindbærsmag, sælges i løs Vægt til 125 pr.
kg.

J. B. Larsen.

barl
som vil deltage i forefaldende Arbejde, og som er vant dl at følge
Heste kan faa Plads til 1. Maj hos
Avlsli. C. Kofoed
Bøgeskoven, Re pr. Gudhjem.

Malle ved, meo alle har vide
at det betaler sig at købe sit Herretøj i Klemensker hos
Skrædder Nie. Kofoed.
Telelon n. 44,
For Eks. hjemmesyede Klædninger fra 90 Kr.
Peber og Salt fra 120 Kr.
1 helulden Kamgarnsklædning
150 Kr.

13. turko
anbelaler:
ægte Klingry Marselleseebe
Klingry Salmiak- sæbe
Sunlight Sæbe
do. Perfeetions Sæbe
do. Lessive Ludpulver
Lageristens Vaskepulver
Prima dansk Vaskepulver
45 Øre Pakken
• Blegsoda
Skurepulver
i store og smag Pakker
Prima brun Sæbe nedsal Pris
tiel og lin Soda do,
Coimans Stivelse
Salmiakspiritus
Blegvand

3. Ø. Vatien.

Telefon 12.

Allinge

Vort Lager af
galvaniserede

Spande og Ballier
al den svære danske prima Kvalitet
udsælges i disse Dage med

25 pCt. Rabat pr. Kontant.

Nordloodela
Vinduesglas
i alle Maal udsælges eller Dagens
Priser. Rammelister med Stor
Rabat.
Harald Pedersen.

"ibrikeser,
.lommer,
Rosiner,
-vrede.
i Skiver,, -Ore-e.
Alt i prima Varer og 1]1 billige
Priser fra

%friuge ilotoatat=
13reDirttforretning.
Overretssagfører

Sojesen Xofoed, Rønne
Mortanegade 17.

inkassation, Dokumentskriviing m. m.
Trælles f Hasle Onsdag Formd.

.eigkiskr & 977ø6 ter
anbefaler

5'itil, 3flemensRer.
Telefon n. 13.

kranse.
Buketter, Hyasinier, Tulipaner,
Liljekonvaller og Potteplanter
leveres til billige Priser og forsendes
overall.

Sfallelyst, Allinge.
M. Kr. Kofod.
Telelon Sandvig 6 og 47.

Japan Ris.
Alleilineste anik. Japan Rla er
hjemkomne og koster nn kun 80
kg,
Øre pr.
/Mannagryn, lierne Smalside
Fine hvide Sagogryn
anbefales

J. B.

Larsen.

fodtur
gennem 8uropa.
Servus fortæller om sine
Dagiiogsoptegnelser og Minder.
(Kun tor Nordbo ,holms Ugeblad)
— x—

kker

Kendeligt oplivede forlod vi Gæstg
drivinegrgaarden og fortsatte vor Van-

hen

Fineste dansk Fabrikat
i >13Kg Pakker.

Vi har del bedste og hilligste Skjortelrred
En svær kipret Vare sælges for 2 Kr. pr. ni. Fint engelsk
kipret,-Lærred 2,25 pr. m.

Nordlandets Handelshus.
Vi har mange tørre, gode

Brædder og Planker
- alle Længder, alle Bredder, alle Tykkelser Firskaarns, særlig stærke Udskudsbrædder
a 6, 6 og 7 Alens Længder
sælges særlig billigt i

Nordlandets Handelshus.

18 pCt. Superfosfat,ii
Cali og Salpeter
er ankommen og bedes afhentet snarest .

Allinge Kolonial- og Produktforretning.
Det er lykkedes os at fremskaffe et Stykke fint 140 cm

Creaslærred til Lagener,
som vi kan tilbyde vore Kunder til den billige Pris af 4,50
pr. ni.

Nordlaudets Handelshus.

X~d-W•44~

sÆlle Aolonialvarer
er betydeligt nedsat i Prs hos

Xolonial- og !Produktforretning

grove danske Wvedeklid
sælges for 12 Kr. pr. 40 kg.

Prima La Plate Majs
sælges for 30 Kr. pr. 100 kg.
Alle Foderstoffer sælges til laveste Dagspris i

Nordlandets Handelshus.

Alle Kolonialvarer
er nedsat ganske betydeligt i Prisen i denne Uge
og sælges meget billigt i

Nordlandets Handelshus.
Prima Kul og Koks paa Lager i
Allinge Kolonial & Produktforretning

cLOtrrik

Hedens Lyngarealer innatle nu
afgive Plads for store Græssletter,
hist og her dukkede enkelte Bandergaarde frem, ag der var plantet
Frugttræer langs Vejen og inde paa
Markerne.
Herred Formiddagen naaede vi en
Aa, hvor vi badede vore ømme Fødthi og gjorde Morgentoilette. Dalsænkningen var bevokse! med Skov
og Krat, og her, hvor Landevejen
gjorde ell Bile, var der rejst Mindestene over faldne danske og lyske
Soldater.
Efter Inskriptionerne at dømme
havde der her fundet en blodig
Kamp Sled mellem danske og lyske
Forposter om Overgangen over Aaen.
Snart riter naaede vi Quickhorn,
en lille Larith,by med inalige Villaer.
Her fik vi os et solidt Middagsmaal.
tid, og bedre førte en tertiær Jernbane (Landevejsbane) til Aliona.
Det var et pudsigt „Bunimelzug",
og Farten var; part Grund al den
store Linidevejstralik, kun ringe. --Foran pen Lokomotivet bang en stor
Klokke, hvis idelige Klemter' i Længden var irriterende at høre Niti.
Pan en Eng tæt op til Landevejen
havde vi taget os en Middagslur,
der var tumult Illureugt efter den
uhyggelige Nal men blev pludselig
vækkede ved et højt Skrig, og da
jeg forskrækket aabnede øjnene,
saa jeg Nielsen gøre et Luftspring
over mig og rulle sig hen ad Græsset.
Da han lidt efter kom til sig selv,
fortalte han, al han havde drømt, at
han var ved at blive kørt over af
„das verfluchte Bummelzug I"
Elterhaanden som vi nærmede os
Elben, skiftede Egnen Karakter, og
vi kom forbi frodige Bøgeskove og
smaa nydelige Villabyer.
°røflet ne var tilfyldle og gav Plads
for Spadserestier, der lidt efter lidt
blev reglementeret Fortov.
Landevejen blev Gade, og uden
al vide det gik vi i Altona, der er
sammenbygget med Hamburg ved
Forstæderne St. Georg og St. Poul.
— Altana var i fordums Tid Danmarks yderste Forpost mod Syd. —
Navnet skal den efter Sagoel have
fanet al hamburgerne, der beklagede
sig over den hurtigt opvoksende By,
der tan „al-to-nak" (altfor nær) og
hæmmede Hansastadens Udviklingsmuligheder.
Begge Byer er dog stadig gaaet
frem i Indbyggerantal. Altona har
ca. 150,000 og Hamburg over en halv
Million Indbyggere.
Skønt Byerne i mange Aar har
været samnienbyggede, har de dog
hver sin Kommuneforvaltning, Hamburg er fremdeles fri Handelsstad, og Altona Hovedstad i SlesvigHolsten.
Den smukkeste Gade i Altona er
ubetinget Ktbrigstrasse langs Elben.
Her, i et Anlæg, er rejst el Mindesmærke for de i Staget ved Helgaland i 1864 laldne tyske Sømænd.
— Paa den store St. Pouls Plads
havde el amerikansk Beriderselskab
opslaaet deres kæmpemæssige Telte.
Her Ina ogsaa „Cirkus Renz' og
Schultzes Teater samt et Forlystelsessted „Tiro)".
Der var gratis Adgang for alle,
og vi benyttede straks Lejligheden
til at bestige de derværende Tlroleralper med deres naturtro cementerede Huler, Afgrunde og Grotter.
Opad Bjærgskraaillngerne stod Helgenbilleder og Kristustigurer, og
smalle cementerede Stier førte op

ad Bjergskraaningerne. Heroppe ha
kunde man se ned over de amen
Fjeldseer, hvor Stemmefugle tumlede. ja der Lindres endog et Par
levende Gemser og en Hulebjørn.
Alt var os el maade natur tro, og nede
i Dalen bredte sig el nydeligt Haveanlæg ; men oppe fra en af de øverste Stier kunde vi skinne Reversens
Træstilladser og store Lærreder, hvis
malede Forsider lavede Illusionen.
Vi gik derefter ind t Hamburg,
hvor der var Færdsel og Travlhed
overalt. Passerede Jødegaden, hvis
Midte helt var optaget af ;ulme Boder, hvortra forhandledes et broget
Virvar af næsten an
Klædevarer,
Skotøj, brogede Silkesloffer, Silkebaand, Beger og Blade, Legetøj,
Husgeraad. Kurvernagerarbejde etc.,
nyt og brugt mellem hinanden.
— Vi korn over gamle Kanaler
I det sorte stilleslaaende Vand spejler ærværdige Kohmandshuse deres
høje spidse Gavle. De synes byggede op fra Kanalens Bund og !lgerne er forsynede med Trittseværk,
saa Prammenes Ladninger nemt kan
hejses op i alle Etager.
Vi styrede efter St. Michaels Kirkens 130 ni høje Taarn og stod
snart paa den prægtige R nadir usplads. Her spurgte vi en Betjent
om Vejen til Schoppelstell, Gaden,
hvor vi skulde bo, og del var mor-

saml at hare, hvor Betjenten kende
rise paa r-erne, de tran raabte
„Druide Strmasse rroreclusl•
Ru ægte Vestjyde kunde ikke gere
del bedre, forsikrede Madsen med
Beundring — brIg han var Krohlyde.
Vi fandt hurtig Hotellet og sad
snart og grundede over den lange
Spiseseddels fremmede Navne; men
..Kelbsbraten mit Gemilse' vidste vi
hvad det Var, Og den tik ns III
at
glemme overstaaedeGenvordigheder,
Og Glæden øgedes da vl traf flere
danske Kollegaer, der ogerra rar for
udgnaende til ,,das glosse Vaterland'. Der blev drukket flere Velkomstbægre inden vi kunde Ran til
Ro.

Den fine

Frokost-Javakaffe
er niler i denne Uge nedsat med
cc=

40 Ore pr.

kg. a=

Alle Kolonialvarer sælges billigst.

Nordlandets liadelshos,
Primtv vellngrede

100 pCt. Schweitzer
50 pCt. Gauda
20 pCt. Ganda

å

le

Priserne er betydeligt lavere i

Nordlandets fladelshus

Sukkermelasse
Hvedeklid, RugkIld.
Stor Majs, Smaa Majs.
Bomuldsfrokager, Soyaskraa,
Coldings Foderblanding.
Blandsæd og Havre.
Prima Varer, billigste Dagspris

Allinge Kolonial- og Produktforretning.
Sejler „J. P. HOLM" er ankommen med

18 pCt, Superfosfat og 37 pCt. Kaligoduiug
og beder vi om flere Bestillinger, som ekspederes billigst.

Ægte Chilesalpeter i Sække
ventes i Løbet af Marts Maaned.

Nørresundby Gødningskalk
er paa Lager og har vi god Tid til Læsning i denne Tid.

Nordlandets Handelshus.

Prima Kakkelovnskul
er paa Lager hos

Slolonint Ttrobitttforretising

15111ffir
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Alle Slags

VærKtøi
og Redskaber anbefales.

Glas, Porcelæn og hele Kekkenudstyr
til billigste Priser.

?Min«

$routtforretnittg

Som en Slags Erstatning for Roerne
venter vi i Løbet at Marts Maaned

Prima Klidmelassefoder
fra Sukkerfabrikerne og beder om Bestillinger, som ekspederes
billigst muligt i

Nordlandets Handelshus.

