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D'rreclag din 27. November 1914 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
trykkes i el Antal af mindst 1700 Exempl, 
og forsendes gennem Postiursenel i Allinge. 
Sundvig, Olsker, Rutsker, Rø og Klemensker. 

„Nord-Bornholms Ugeblad„ 
har den siersle Udbredelse i Nordre Herred, 
bliver hest i ethvert Hjem og egner sig der- 
for bedst fil .4 FM.-ring. 	 • 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
oplager gerne Bekendtgørelser af enhver Art 
saasom )(ab, Salg, Foreningsmeddelelser, 
Efter- eller Af lysningrr, Auktioner etc. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
adganr hver Fredag, turn bestilles pan alle 
Poslkonlnrrr samt pan Bladets Kontor og 
koster 50 Ore Kvartalet. 

............1«....« ■•■■■••■■•■•■■■•■■•••■•■••••■•••••••••■•■ 

Hm Fiskeriet pen Bornholm, 
i gamle Dage skriver Pli, R. D a ni 
i ,Folkeliv og Indstiftelser paa Born-
holm" : 

— — — 

Vintertiden og dens forskellige 

Tildragelser og Rørelser, saa som 
nys Jagten, leder Tanken hen paa 
noget saa beslægtet og tigeartet som 
Vinterfiskeriet. For ikke stort læn-

'gere end godt og vel en Menneske-
alder siden levede og virkede Fiske-

riet under vidt forskellige Kaar i 
Sammenligning med hvorledes det 
er for nærværende Tid. Det, al drive 
Fiskeri, sandart, at det kan forslaa 

noget, og ikke som Søndagssport 
alene, er i Sandhed al Tid en stræng 
og møjsom Syssel, og kræver ine-
gen baade aandelfg og legemlig 
Livskraft af dets Udøvere. Og i For-

tiden var Fiskernes Kaar ikke bli-
dere, snarere strængere end i vor 

Samtid. Hvorfor? Fordi Fiskerne 

savnede heade ordentlige Havne og 
og Dæksbaade, som det var aldeles 
umuligt at anskaffe sig ved egne 
Hjælpemidler, og navnlig, saalærtge 
der ikke var Tale om Statsbidrag. 

Der saas ikke andre Fiskerfartøjer, 
end smaa aabne Baade, ikke meget 
,større end store Skibsjoller, som 

rimatle trækkes op paa Landjorden, 
for ikke at.  plyndres bort af Storm 
og Søgang paa den aabne Kyst, 

uden Havn. Fiskeri-Redslcaberne 
var i det hele meget tarvelige og 

ufuldkomne. Og Fisker-Familierne 

irreelle paa mange Steder slide haarcit, 
for at undgaa at komme paa Fattig-
væsenet. Kun enkelte mere formu-

ende Fiskere 'havde anskaffet sig 

nogle store Bande, kaldet „Eger", 
som dog paa ingen Maade kunde 

niaale sig nied Nutidens Laksebaade. 

Og derlor indbragte Lakse- og Tor-
skefiskeriet (det vigtigste Vinterfiske-

ri) for 50 Aar siden maaske ikke 

en Tiendedel al hvad det nu ind- 

"—Keaselarten med Torsk til 
1København og andre Steder var ret 

livlig, 
Et Par smaa Skildringer af Vinter-

f i eketiet, som er overleverede Ira Fol-
kemunde, nma  tier  kunne være paa 
deres rette Plads. 

Det var en Vinter med uSædvah-
lin stzvik Frust. Havisen ~Spændte 
Deir med sit kolde Favntag, Kysterne 

og Skibsfarten spærredes af. iser]  

længere end Øjet kunde naa ud 
mod den mørkladne Horisont. Fi-
skerne hugge under sandannc Om-

stændigheder Hul paa Isen, for at 
pilke Torsk. I dette Øjemed gik 2 
unge Fiskere ud fra Snogebælt og 

huggede en Vaage, Da brister Is-
renderi under den ene af dem, og 

lian faldt ned i Vaagen, førtes af 
Strømmen ind under Isen og — 

blev borte med det samme. Men 
i det øjeblik, da han endnu havde 

Hagen over Havfladen, sagde han 
gairsice fattet og koldblodigt til s in 
Kammerat; „Jeg tænkte det min 
Sjæl nok! Farvel Ola!" 

(Saaledes som ovenfor meddelt er 
det fortalt af en gammel Mand.) 

Havisen krævede i Tyverne ogsaa 
sine Ofre af andre end Fiskere. 
I en usædvanlig koard Vinter time-
des det, at to Disiple ved Rønne 
lærde Skole, Sønner af velhavende 

Borgere i Neksø, besluttede at gæ-
ste Slægtninge og Hjem i Julefe-
rien. I dette Øjemed vilde de paa 

Skøjter („Skridtsko") gaa over Isen 
syd om Landet. Men borte blev de, 
ingen saa' dem mere; en graadig 
Vaage havde opslugt deres unge Liv, 
— de gik samme Vej, som deres 
ovenfor omtalte Landsmand, Fiske-

ren. 
Omtrent i Midten af Trediverne 

(i Vinteren 1837-38) var en Fisker 
tilligemed en halvvoksen Dreng i en 
Fiskerbaad sejlet ud fra Fiskerlejet 

Boderne i Aaker Sogn. I en barsk 
og stormfuld Vieternat blev Baader' 
drevet over til Svinemunde, til stor 

Overraskelse for Tyskerne, som mod-
tog deres sjældne Gæster paa ell 

overinaade venlig og forekommende 
Maade. Kun en eneste kedelig Side 

var der ved dette Møde, idel de mø-

dende aldeles ikke kunde forstaa 
hverandres Tungemaal. Derfor tilred-

te de, saa godt som muligt, se at 

butte sig igennem med alle Slags 

Tegn og Fagter. 
Efter nogle Dages Forløb blev Fi-

skeren og håns Dreng i et Skib 
med deres Baad paa Slæbetov næ-

sten i Triumf førte til Rønne. Fi-

skeren en yngre Mand, en mandig 

og kraftig, skøn Skikkelse, havde 

vist nok gjort et behageligt Indtryk 
paa Svinemenderne. Hans Navn 

var Jens Larsen Vest. 
Til Livet om Vinteren hører Isfar-

ler til den skaariske Kyst. Noget 

saadant er kun indtruffet meget sjæl-
dent; vistnok ikke tiere end med 
20-30 Aars Mellemrum i Gennem-

snit. 
For I en Vinter, der i sin Haard-

hed har forvandlet Havet til en mere 
eller mindre fast Bro af Is, at kom-
me i Forbindelse med den øvrige 
Verden, især København og Dan-
mark i det hele, udrustedes der 
gerne ell Head paa ell Slæde, -
for at der skiftevis snart kunde gli-
des og snart sejles, alt efter som 
der var Is eller Vand at færdes hen 
over. To, tre kraftige Mænd, forsy-
nede med Pelse og Vandtøj, for-
svarlige Vandstøvler ikke at glem-
me, og med et godt Forrand al Mad 
og Drikke og et ikke mindre godt  

udholdende Mod, og særligt Item 
for alt kraftige Arme — disse var 

Vilkaarene. Saa -vidt vides haves 
der ikke noget Eksempel paa, at en 

Isted fra Bornholm er mislykket. 
I Vinteren 1700-1800 var al Sam-

færdsel mellem Bornholm og Om-
verden paa Grund al Is afbrudt fra 

December til Midten af Maj Maa-
ned. 1 Vinteren 1804-5 kom der 
fra Midten af December til Udgan-

gen af April kun een Gang Tiden-

der fra København Men der forly-
der ikke noget om Overgang paa 

!devisen. 
Derimod opbterarer Historien sik-

ker Kundskab om, at rogleeleorgere 
fra Rønne den 9de Marts I 18 med 
Isbaad gik fin Nibe Nor tyst til 
Skaane og derfra v ere til Køben- 
havn, hvor de ankor eder] 23 	Marts. 

Der var intet Ste 	øjnet aikbent _— 
Vand. 

1 Vinteren 1839,-40 mor e olk 
paa Bornholm sig son} sædvanlig 

med Gilder og Konnedk og fifit 
efter at disse Adspredelser var for , 
kom Budskadet fra Keberihavn om 

at Frederik den bie var ' død den 
3dje December 1839, 

Vinteren 1847-48 var ogsaa me-
get stræng og Havet var spærret af 
Is I flere Maaneder, Langt om læn-

ge hen paa Vinteren kom en Jagt, 
der havde arbejdet sig gennem Isen, 
hjem til Rønne med Budskabet om 
Korig Kristian den ottendes Død: 
Imidlertid havde Rønneleperne holdt 
fornøjelige Vinterbaner nied Taler 

og Skaaler for Kongen lang Tid ef-
ter at han var død, akkurat som dell 

Gang Frederik den sjette var død. 
En Vinter i Tyverne forefaldt en 

Begivenhed der blev meget omtalt. 

En Bonde, der boede paa Sortegnard 

i Aaker (hans Navn var Jokum Kri-

stiansen), kørte I Kane med sine to 
prægtige hvide Fleste for ad Vejen 

til Nexø. Under Vejs mødte han 
Amtmanden kørende den modsatte 

Vej. Nu skulde Bonden jo vige 

Sporet for Amtmanden, men nej 

— det gad Sortegaardsmanden ikke, 

han følte sig ligesaa meget som no-

gen paa det hele Land, Amtmanden 
indbefattet. Og Enden paa delle 

Sammentræf blev, al Amtmanden, 
som var en sagtmodig men derhos 

en brav Mand, kom til at vige Spo-

ret for Sortegaards-Bonden — „Saa 
blev dette Optrin tegnet al, og Bil-
ledet hænger oppe I Kancelliet" -

lyder Fortællingen derom fra hine 

Dage. 

Store Byggetoreloaeoder. 
Arbejdernes kooperative Byggeforening 

Til Købeuhaves Magistral har, 
i FI. .B. T," Arbejdernes koopera-

tive Byggeferening indsendt et For-
slag om Køb af en Grund paa Jagt-

vejen. Gear Kommunalbestyrelsen 
ind pas Forslaget' og navnlig paa 
at indrømme lempelige Betalingsvil-
kaar, vil der paa den omtalte Grund, 
der ligger i Nærheden af Prinsesse 

Charlottegade, snarest blive opført 
en stor Karre, væsentligst rummen-

de To- og Etværelsers Lejligheder. 

Disse sidste vil blive af en gan-
ske ny Art og moderne udstyrede. 

Foruden det store Opholdsværelse 
vil der findes en rummelig Alkove, 
og Lejlighederne skal forsynes med 
Centralvarme. Selvfølgelig vil disse 
Lejligheder ikke blive helt billige, 
men man nærer ikke desto mindre 
den Overbevisning, at der hurtigt 

vil blive Efterspørgsel efter dem, 
navnlig fra ugifte Læreres og Lærer-
inders Side, idet Lejlighederne sær-
lig synes egnede for enlige Menne-

sker. 
Bortset fra denne Plan, som helt 

er udarbejdet, fortsætter man inden-
for Arbejdernes kooperative Bygge-
forening ogsaa Bestræbelserne for 
yderligere Bebyggelse al Frederiks-
holms Teglværks Grunde ved Gods-
banegaarden. Marc har planlagt Op-
førelsen af nye Bygninger med 12 
Opgange, og saafremt delelykkes at 
skaffe tilstrækkelige Midler i 2den 
Prioritet, vil Byggeforetagendet in-
den lang Tid tage sin Begyndelse. 

Ved den første Bebyggelse af 
Grunden overtog, som bekendt, Ak-
tieselskabet Frederiksholms Tegl-

værk 2den Prioriteterne, men for 
den planlagte Bygnings Vedkom-
mende søger man nu Midler andre 
Steder og eller Forlydende er der 
Udsigter til, at Midlerne vil blive 

skaffede tilveje. 
Saafremt begge de nævnte Byg-

geforetagender bliver realiserede, vil 
del komme til at dreje sig om Ud-
betaling af Arbejdsløn til et Beløb 
al op imod 1 Mill. Kr. 

Ållitme-Sootivig 
I de to sidste Byraadsinøder har 

Hovedforhandlingen været om Om-
ordning af vore Skoleforhold og en 

Formindskning af Lærerkræfterne. 

Forhandlingerne førte til Nedlæg-

gelse af et LEfferindeembede i Sand-

vig og Nedsættelse af Klasseantallet 

til 5 — i Allinge til 9, 

En enkelt Røst mente, at Under-
visningen i Sandvig blev ringere 

end i Allinge; men en bestemt Paa-
visni ng af, hvor Undervisningen 

vilde lide ved Indskrænkniugen af 

Klasseantallet, fik man ikke, hvori-
mod man fra kompetent Side fast-

holdt, at Undervisningen ikke kunde 
lænkes forringet al den Grund. -
Men atter blev der en Lejlighed til 

at puste til modstridende Idteresser 

mellem Allinge og Sandvig. 
For den fremmede, som kommer 

hertil, er det vanskeligt at forsten 

Skoleforholdene. 
Hvorfor bygges der ikke en fælles 

Skole mellem Byerne med tilhørende 

Ciyernastilchus? 
Udgifterne kan næppe afskrække 

Byraadet, der i de senere Aar Gang 
paa Gang har iværksat Arbejder, 
hvor Beløbene har drejet sig om 

flere I  herd:ede Tusinde Kroner, f. 
Eks, til Valid- og Gasværk og Havne- 

forbedring, der viser, at det er en 

Kommune, der kan og hvis Besty-
relse har det nødvendige Mod; der-
for kan jeg Ikke tænke mig, ar d'Ilre 

tor Beløbets Skyld viger tilhnge, 
selv om Nybygningerne beløb sig 

til 150,000 Kr. 
Allinge Skole har i sin Tid haft 

340 skolepligtige Børn, nu er der 
ca. 280. 

Sandvig højeste Antal har været 
225, nn enke 160. — De ekoleptler-
liges Antal I Allinge og Sandvig er 
snoledes genet tilbage med en, 125. 
• 565 Skolebørn er i sin Tid under-
vist af 12 Lærerinder og Lærere ; 
herefter kunne Lærerantallet ned-
sættes med en Fjerdedel. Saaledee 
kan man imidlertid ikke regne, men 
en Lærer kunde dog undværes, 
saafrenit Byerne havde fælles Skole 
— og hvis Skolen lag mellem By-

erne kunde der opnaas : 
I. Ensartet Undervisning tor Al-

linge og Sandvig og Fritagelse for 
fremtidige Misforstaaelser pas dette 
seere vigtige Punkt. 

2, En Overlærer vilde være til-

strækkelig. 
3. Undervisningen skete paa et 

frit og roligt beliggende Sted. 
4. Gymnastikundervisningen 

kunde blive til virkeligt Gavn. Som 

det nu er med Marschture gennem 
Byen i Vinterens Regn og Slud, 

giver de nuværende Gymnastiktimer 
tvivlsom Værdi. 

Fremfor alt kunde Skolen med 

Allinges 9 Klasser og Sandvigs 5 
Klasser, talt 14, inddeles med 2 x 7 
Klasser. — Helaarsindskrivning og 
gennemgaaende I Aar i hver KFasse, 

Inddelingen blev jo saa i Klasser : 

la, lb osv., hvilket igen vilde med-

føre, at de bedst begavede Børn 

kunde komme i en Klasse efter Al-

der. 
Dette falder jo tildels sammen 

med en Undervisningsform, som 
Overlæreren i Sandvig har fremsendt 

i en Skrivelse til Byraadet, holdt i 
sin velkendte Tone. 

Regnes Skolebygningerne til en 

Fællesskole til ca. 150,000 Kr., og 
de nuværende Skolebygninger og 
Gymnastikhuse kunde realiseres til 

ca. 60,090 Kr., vilde Afskaffelsen al 
et Overlærerembede (Løn ca. 3300) 

— omtrent forrente de resterende 

90,000 Kr. 
R. R. 

En Cyklist 
beder os oplage følgende Henven-

delse til del kommunale Gade- og 

Vej-Udvalg. 
— Da der for Tiden er meget 

streenge Regler for Cyklekørsel, saa-
som Paabud om Lygtetænding paa 

Klokkeslet, enten det er maanelyst 
eller ej, (hvilket som bekendt ikke 
forlanges af vort Belysningsvæsen) 

samt Cyklens Forsyning med Klokke 
og mange andre Regler til Betryg-

gelse for Publikum, saa synes jeg, 

at der ogsaa burde gøres lidt til 
Sikring af Cyklisternes Liv og Lem-
mer, saa de kan køre uden at risi. 



Som bebudet i forrige Nummer aftrykkes her 

Prospektus for Bornh. Expres-Linie. 
Dampskibsruten Bornholm-Simrishamn og Bornholm-Sassnitz. 

Dampskib Bornh.-Simrishamn (Indkøbspris) 
Diverse Arbejder 	  

Dampskib Bornholm-Sassnitz (Indkøbspris) 
Diverse Arbejder 	  
Driftskapital og uforudsete Udgifter 

11. 
Kr. 250.000 Kr. 200,000 
▪ 10,000 	10,000 
, 85,000 „ 85,000 
• 25,000 	25,000 
„, 30,000 . 30,000 

Kr. 400,000 Kr. 3507000 

Aktier. 
Bornholm 	  
Malmø-Simrishamn Jernbanen 
Kaptejn Ovrebek 	  
Trafikchef Andersson 	 
Øvrige Aktietegnere 	  

	

Pantegæld 	 
Første Skib 	  
Andet Skib 

Kr. 100,000 Kr. 75,000 
▪ 75,000 , 75,000 
▪ 20,000 „, 20,000 
▪ 10,000 . 10,000 
. 55,000 	55,000 

Kr. 260,000 Kr. 235,000 

Kr. 100,000 Kr. 75,000 
40,000 . 40,000 

Kr. 140,000 Kr. 115,000 

Bornholm-Simrishamn. 

Udgifter. 
Lønninger og Kostpenge pr. Md. . . . Kr. 2050 
Kul, Olie, Talg og Dæks-Stores etc. . 	2950 
Assurance, Havneafgift og Vedligeh. . 	1000 

1/x Kr. 6000 
Forrentning og Amortisation af Skibets Anskaf-

felsessum med Onik.: I 80 /0  af Kr. 290,000 
Il. 80:e - 240,000 

Kr. 72,000 Kr 72,000 

. 23,200 
. 19,200 

Indtægter. 
36 Rejser paa Sassnitz med 50 Passagerer a Kr. 9 = Kr. 16,200 
36 do. til Christiansø 	75 	- 	„ 2 = „ 5,400 
Søndagsture, Foreninger etc 	  „ 8,000 
Restauratøren . . . ......... 	 . 1,000 
Ture i Tiden fra 1. April til Sæsonens Begyndelse 

15. Juni - 2l/a  Maanecl, Netto . . . . 	3,000 	Kr. 33,600 
Overskud Kr. 4,200 

Sammendrag. 

Kr 13,400 Kr. 17,400 

	

4,200 	4,200 
Kr. 17,600 Kr. 21,600 

Administration for begge Skibe aarlig 	. 	„ 10,400 	10,400 
Nettooverskud Kr. 7,200 Kr. 11,200 

til Afskrivninger, yderligere Udbetaling til Aktionærerne, Tantiemer etc.  
efter Bestyrelsens og Generalforsamlingens Bestemmelse. 

Aktiebreve udstedes i Stykker paa Kr. 2000, Kr. 1000 og Kr. 250. 

Første Skibs Overskud 
Andet Skibs Overskud 

I 

kere at brække Halsen; thi f den 

sidste Tid har der vaget ufremkom-

meligt tor saadanue. narvlig fra Af. 

faldspladsen og ril !favnen i Allinge. 

I forrige Lige bles; der dog skrabet 

lidt af det vreiste'saiiimen i Dynger, 
soul lag der i 2-3 Dage, hvilket 
skulde synes meget uforsvarligt, da 

der kan ske stor Fortræd ved at 

køre op i en saadan Pløre ; den 
Slags kunde dog nok fjærnes til 

Natten, især naar det var Søndag 

Dagen efter. 

Tyske Slemuiluer. 

Kejseren paa Slagmarken. 

Sælsomme Billeder har jeg set 

pari Slagmarkerne i Frankrig og i 

Belgien, skriver en Korrespondent. 
Mit Fljærle bankede i Henrykkelse 
og min Sjæl græd, naar jeg hørte 

Soldater, hvem Shrapnels havde be-

røvet Synet, synge Wacht am Wiehe 
Jeg saa Soldater, der under den 
højeste Livsfare bar deres haardt 

saarede øverstbefalende midt i Kamp-
tummelen, og Flyveofficerer, der 

havde faaet et Hverv saa farligt, at 

det næsten afgjort magtle medføre 
Døden, smile med heroisk Glans i 
Blikket. Men intet har gjort et saa 
mægtigt Indtryk paa mig, som Kej-
serens Besøg hos sine Tropper paa 

Slagmarken. 	• 
Det var ved H., en lille By i det 

nordlige Frankrig, hvor vore Trop-
per havde leveret et blodigt Slag 

mod Fjenden. Sejren var vor, men 
den var dyrekøbt. Vore Soldater 

havde maattet holde Stand mod en 
tredobbelt Overmagt, og da denne 
var slaael tilbage, trængte vore tapre 

Soldater frem og forfulgte Fransk-

mændene. 
Sagte sænkede Mørket sig over 

Valdpladsen, og et natrødt Skær syn-
tes at bebude den forsonende Nat. 
Der hviskedes fra Mand til Mand : 

Kejseren kommer ! En eller anden 

havde sagt det, og som en Løbeild 
gik det glade Budskab gennem Hæ-

ren. Soldaterne, der var trætte af 

Dagens haarde Strabadser, blev alle 
som elektriserede. Trælheden var 

som fejet bort - Mandskabet, der 
saa vel i Skyttegravene som overfor 
Fjenden havde bevaret en beun-
dringsværdig Ro, syntes paa en 

Gang grebet af en stærk Sindsbevæ-

gelse. 
Endelig blev Formodningen til 

Vished. En Ordonnansofficer red 

langs Soldaternes lange Rækker og 
raabte: .0n, en halv Time kommer 

Kejseren." Et stormende Hurraraab 
fulgte pen denne Meddelelse. Og 
før en halv Tinte var gaaet. holdt 
Kejseren i sin Avtornobil sammen 

med sin Adjudant foran den tyske 

Kommandants Bolig i H. for at stige 
til Hest. Dørene aabnedes til Sko-
lerne, Sygehusene og Militærlaza-
retterne, og de saarede Soldater kom 
ud. Paa Krykker vaklede de møj-
sommeligt frem, nogle førtes paa 

Baarer, og et Sted støttede en see-
re! Soldat sig til to raske Soldalers 
Skuldre og lod sig paa den Maade 
føre frem. Mænd med forbundne 
Hoveder og med Armene indviklede 
i Forbinding --- alle kom de for at 
se deres Kejser. 

Da brusede det frem, først svagt 
og paa Afstand, derpaa voksede det 
og kom nærmere, og del var paa 
en Gang et Raab og en Jubel. Højt 

til Hest red Kejseren langtsoint gen-
nem Gaderne, der var fyldt med 
Soldater af alle Vaabenarter og alle 
Grader, friske og saarede. Kejserens 
Ansigt var meget alvorligt. Hans 
øjne bar er vemodigt Udtryk og 
syntes at betragte hver enkelt Mand 

ved Vejen. Efter Kejseren fulgte et 
Par liøjtstaaende Officerer. Der var 

en Jubel, en Henrykkelse, da Sol- 

daterne ene deres Kejser, Hjælme 
og Huer svingedes, Genærer strak-
tes i Vejret og et flurraraab lød gen-

nem Rækkerne fra tusied og tusind 

Soldaterstruber. Uafladeligt lagde 
Kejseren Flaanden paa Hjælmen og 

hilste. .God Dag, Soldater!" - 
.God Dag, Kammerater!" „Fimre!" 

Foran Skolen, der var indrettet 
til Lazaret, standsede Kejseren. Hans 

Blik var rettet paa en Soldat, der 
holdt sine to høje Krykker under 

Skuldrene, og hvis Hoved og Ansigt 
var stærkt indbundet. Han havde 

glemt alle Smerter og Plager nu, 
da lian saa sin Kejser. Paa Brystet 
bar den saarede Jærnkorset. Man 
kunde se paa hane, al han kun med 

Møje holdt sig oprejst. Dog straa-

lede hans øjne under den tætte For-

binding af Glæde og Henrykkelse. 

Kejseren standsede sin Hest. 
- Nan, min Søn, hvor fik du 

Jærnkorset'? 

- Ved Luneville, Deres Maje-
stæt. 

- Og naar fik du dine Krykker ? 
- For fire Uger siden, Deres 

Majestæt, her i Skyttegravene. 
- Hvad er det for et Saar? 
- Shrapnelskud i det venstre 

Ben. Og da jeg bares bort, fik jeg 
et mindre Skud I det højre. 

- Men hvorfor er Hovedet for-
bundet ? 

- Det var bare to Geværskud, 
Deres Majestæt. Et i Hovedet og 
det andet i Kinden. 

Kejseren smilte en Smule. 
- Naa, du er vel glad for at blive 

sendt hjem ? Hvorfra er du'? 
- Fra Ntirnberg, Deres Majestæt. 

Men hjem vil jeg ikke. Jeg maa 

først tage Revanche paa de fordømte 
Rødbukser. 

Da lo Kejseren. 

- Godt, min Sen ! Jeg ser, at 
du endnu har Plads til en Orden 

Han vendte sig om, talte et Par 

Ord med en Herre af sit Følge, der 
vinkede til en Feltjæger med en sort 
Æske under Armen. Kassen aab-

nedes, og Kejseren tog Jærnkorset 
ud af den. 

- Denne Gang er det første Klas-

se, sagde Kejseren til Soldaten, idet 

han fra Hesten fæstede Korset paa 
Soldatens Bryst. 

- God Bedring, ruin Søn, og 

husk Revanchen. 

Jagtafløsningen 

Allinge-Sandvig. 

-0- 

Onsdag den 25. November Kl. 2 

Firerne samledes paa Allinge Rand-
hus Voldgiftskommissionens For-

mand, Jægermester Rasch St, Halte-
gaard i Anker og Kommunens valgte 

Repræsentant Hr. Gaardejer Kofod 

Bakkegaard Olsker, samt den af 

Jordejerne velgte Hr. Gaardejer An-
ker Schou Maegaard Rø. Byraadets 

Repræsentanter ved d'Hrr.: 
Borgmester, Overlærer N. A.1-1of ro, 

Cyklehandler H. C. Mortensen og 
Agent 1.aurits Petersen, tillige var 

mødt ca, 60 af de 78 indstævnede 
Jordejere. Som Sekretær fungerede 

Konsulent Holm, Rørure. Hr. Jæ-

germester Rasch forklarede kort og 
letfattelig Frenigangsmaaden for 
Voldgiftsrettens Virksomhed og op-
fordrede Byraadet tit at udtale sig 
om hvilket Beløb de tænkte sig pas-
sende tor Jagtafløsning. 

13orginester Holm nævnte en Sum 
der svarede til ca. 7 Øre pr, Td. 
Land, kapitaliseret i 25 Aar, altsag 
en Afløsning af 1,75 Kr. pr. Td. 
Land en Gang for alle. 

Hr. Sejer Kofod Sandvig nævnte paa 
Jordejernes Vegne, at 2 øre pr. Td. 
Land svarede til Afløsningen i Sva-
neke. Trods gentagne Opfordringer 
af Hr. Rasch, kom Parterne ikke 

hinanden nærmere og eller at for-
skellige Oplysninger var fremført 

saavel fra Byraadet som fra Jord-

ejernes Side blev Voldgiftsretten an-
modet om at afsige deres Kendelse 
og denne blev da efter en halv Ti-

mes Forløb sat tit 2 øre pr. Td. 

Land. 
Voldgiftsrettens Kendelse er inap-

pelabel, og saaledes sluttedes denne 

lille Krig. 

	......■■■■•■••■•••■•••■•■■ 

fra Uge til Uge. 
-; - 

En kontant Mand. 
I en Landsby paa Djursland 

hændte der ved en Begravelse for 

nylig følgende Episode ; 
Da Præsten var færdig med Talen 

ved Graven, traadte den afdødes 
Mand, en Dansk-Amerikaner, frem 
loran Præsten og spurgte, idet han 
ti ak Pungen op af Lommen: „Hvor 
meget er delte tier?" 

Præsten forsøgte at vinke ham af,  

Kr. 95,200 Kr. 91,200 

Kr. 29,400 

del konde vente til siden : men den 

lille Dansk-Amerikaner lod sig ikke 
vinke af, han gjorde ingen Front 
mod Præsten, der vilde vende sig 

fra hanm, og udtalte .Vil De have 
dem, eller vil De ikke have dem. 
Min Tid er ikke til at rende hos 
Dein naar 50E11 helst. jeg har andet 
at bestille'. Præsten log nu mod 
5-Kronesedlen. Derefter maatte Deg-

nen holde for paa lignende Maade. 

Hestepriserne i Tyskland 
„Flensborg Avis" meddeler, at 

gode Arbejdsheste nu har 'mel en 
Pris af omtrent 2000 Mark. 

Et Kompagni, der holder Grise. 
En ung værnepligtig fra Morsø, 

der ligger inde som Husar, fortæl-
ler i FI. „Morsø Folkeblad" i et 
Brev hjem, al en lille Afdeling Hu-
sarer holder Grise. Der bliver nem-
lig en Del Affald fra Maaltiderne, 
og saa var Løjtnanten kommet peg 
den Tanke at fodre Grise med Af- 

faldet. En Svinestald blev bygget 
og Smaagrisene anskaffet, og de ple-
jes nu omhyggeligt under Leenan• 
tens Opsyn T11 Jul venter Alde• 
lingens 60 Mand at kunne samles 
om nogle vældige Grisestege. Det 
bliver en Festdag. 

Aktieselskabet .Nornam" 

i Kebenliacn har Oplag hos sin Re-
præsentant L. Madsen, Turisthotel-
let i Sandvig for Parloplion og Odden 
Instrumenter, en ny og meget tor-

bedret Udgave af Graninplionen, be-
kendt for deres ualmindelige rene 
og vellydende Gengivelse al Sang, 
Musik og Tale. Vi havde Lejlighed 
til forleden at høre 6 forskellige In-
strumentet til meget forskellige Pri-
ser, men alle lige klare I .Stemmen*. 

Særlig et af Instrumenterne uden 
Tragt tiltalte os meget. 

Alle der ønsker al købe emu 511111k 

Julegave paa rimelig Afbetalings-

Vilkaar, bør gal] hen hos Hr. L, 

Madsen, Turisthotellet i Sandvig lor 

at se og hene par de forskellige 
smukke instrumenter fra Aktieselske-

het „Nornam" i København. 

Den 13, 
En gammel Bonde kom op for 

at tale merl sin Godsejer og give. 
ham sine Afgifter. 

Da han kom ind i Værelser, sad 
Greven til Bords med sin Familie 
og spiste og drak er Fljærteris Lyst. 

Den gamle Mand, der havde ganet 
en lang Vej, blev hverken budt vaadt 

eller tørt. 

- b-hvordan gaar det hjemme, 

Mads Nielsen? spurgte Godsejeren 
for dog at sige noget. 

- Jo, saamærid, svarede den 

gamle, forleden Dag fik min So 

Grise. 

- Hvor mange ? 
- Hun fik sandelig hele 13. 

- Det var jo rart, sagde Gods-

ejeren med Munden fuld at Mad. 
- Ja, men Soen har kun Plads 

til de 12, naar hun skal give Die, 

sagde Bonden. 

- Ih! udbrød Fruen. hvad gør 

saa den 13.? 

- Den gør akkurat som jeg, sag-
de den gamle, den ser til, medens 

de andre spiser. 

Et Skældsord! 
.Seadan en Hertug I" sagde en 

Markedsrejsende forleden til en Ar-
bejdsmand i Aalborg. Arbejdsman-
den vilde ikke lade dette sidde paa 

sig, men indstævnede Modparten, 
der fik en Bøde paa 4 Kr. Og saa 

blev Hertugen kendt død og mag 

tesløs at være. 

Cyklist. 

Indtægter. 
60 Rejsende daglig a 3 Kr, i 9 Md, Kr. 48,600 

200 	do. 	- a 3 Kr. I 3 Md. „ 54,000 
Restauratøren   	2,000 
Postbesørgelse, Aviser   	4,000 
Postsubvention ? 	. 20,000? 	 Kr. 108,600 Kr. 108,600 

Overskud Kr. 13,400 Kr. 17,400 

Bornholm-Basenitz. 

Udgifter. 
Lønninger og Kostpenge pr. Maaned 	 Kr 1,700 
Kul, Olie, Talg og Dæks-Stores etc.  	. 	2,700 
Ha vneafg.: Bornh. 60, Christiansø 65, Sassnitz 140 	, 	265 
Fortøjninger og Trosseføring 	  , 	„ 	200 

Kr. 4,865 
x 3 --- 14,600 

Assurance og Vedligeholdelse . . . . „ 6,000 Kr. 20,600 
Forrentning og Amortisation af Skibets Anskaffelsessum med 

Omkostninger 8 pCt. af  Kr. 110,000 . . . . , 	, 8,800 

En Klokkers Efterkommere. 

Fra Klokker Søren Matthisen ned-
stammer som bekendt den tyske Kej-

serinde. 
Klokker ved Trinitatis Kirke i Kø-

benhavn Søren Malthisen var født 

1653 og døde 1740. Han var gift 
med Maren Nielsdatter. Tidt talte 

Søren og Maren om deres haabfulde 
Datter Mette, der var seedet' en smuk 
og god Pige. 

Samme Mette Sørensdatter  Mal-
Ihisen gjorde ogsaa Lykke tre Gange, 
idet hm] blev tre Gange gift, først 
med Garver og Stadskaptejn Peder 
Dorn, dernæst med Major Eberlin 

og endelig med Admiral Kaas. 
I sidste Ægteskab havde hun kun 

en Søn, Viceadmiral Frederik Chri-
stian Kaas, hvis Datter Johanne Hen-

riette Valentine Kaas blev gift med 311 

Grev Christian Konrad Sofus .racee 
neskjold-Sanisete. Sidstnævnte Æg- 
tepars Datter Komtesse Louise Sofie 

blev 1820 gift med Hertug Christian 
Karl Frederik Avgust af Augusten-
burg (født 1798, død 18691. Deres 
Søn var Hertug Frederik Chrishau 
August (født 1829, død 1880), der 
i 1863 efter Frederik den Syvendes 
Død lod sig kalde Hertug Frederik 
deri 8de til Slesvig og Hulsten, !Rad 



sagasin du uods lthalg 
anbefaler 

sit velassorterede Lager i 

Herre—Lingeri! 
Se Vinduerne 

Ejnar Thorbek, Allinge. 

inrist 1811e1 
anbefales 
sende 1r 	nt reel 
rme+rt Prisers 	etos 
de PubiAum 

med It1a4t0e164 
Illath", 

By- og Florrodgflild mægtig 

JOI1311110S Koloed, Hasle. 
trælles pas Raadhusel i Allinge 
hver Mandag efter KI.10 Vom og 
I Klemensker Kro Ilter Frydeg 
fra 2-5 Ettur. 

• 5e 	. 11..nkak,h‹ 
nt 

amt; MIM 
111(4 "em. 

eller gurrByttehandel 	saaleiles at De faer gode sunde Foder- 
kager eller livedekti.t 	 T 

Nordlandets Handelshus. 

Bælg os Deres Beholdning af 

Rug, Hvede, Byg og Havre 

og i Allinge 
hvormed en 

at De i Nordlandets Handelshus kan købe en elegant Dame-
Gummifrakke af silkelignende Stof og i mange Farver for 

14 Kr. 25 øre. 

Malmø Galocher er stærke og lette, 

billigst i 

Nordlandets Handelshus. 

Trælast—Lager! 
Forlang Tilbud, og vi er til 1)"eneste. 

filline J-Coloaial- oØ cproduktforretnin_g. 

Husk vort velassorterede 

ikke alene Sparsommelighed, men 
enhver dygtig Landmand maa, for 

al kunne drive el virkelig rationelt Land bi ug, 
føre et nøjagtigt dagligt Regnskab over sine Ud-
gifter og Indtægter, thi først derved faer han Ind-
blik i, hvilken DrifIsniande, der betaler sig bedst. 
lir. Lærer Jørgensen, Olsker, har udarbejdet en 

Regnskabsbog for Landmand. 
der er let og bekvem at føre og beregnet for el 
Aar. Den koster kun 65 etre og fans i Bogladen 

Bogtrykkeri. 	Del bliver den bedste og billigste Julegave, 
Husmoder kan glæde sin 

Ved De? 

Titlen kræver 

for Resten ingen Fornøjelse fik 

Han var gift med Prinsesse Adel-

id al Hobentøhe-Langenberg, og 
Ile Ægtepars ældste Datter el Au- 

iitst

a Victoria, Tysklands nuværende 

ir jserinde. 
Klokker Søren Malthisen er saa-

v ledes den tyske Kejserindes Olde-

i 

 
yders Oldefader. 

..k. 

Lær- 
g, 	

De en Pige, en Karl 

er hver Fredag bringes direkte ind 

n Medhjælp, bar De snarest aver-

e i Nord-Bornholms Ugeblad, 

g, øn Fodermester eller an-
ler De en Svend eller Lær-
eller en Ureng, eller stang 

-1 1700 Hjem og læses af saa godt 
som hvert eneste Tyende. En An-
nonce her i Bladet vil derfor saa 
godt som altid bringe et tilfreds-

stillende Resultat. 

Husk at sælge 
Deres uldne, strikkede 

Klude 
til 

With, Hansen, Sandvig. 

Sukker 
sælges stadig til srnaa Priser. 

1,1[1g 1(akd Og [3[0[klkifOri Nt[14, 

BleganteVisitkort 
anbefales fra 

cBogtrykkeri. 

Ordet er frit 
Vi gor vore mange Læsere i By og 

pas Land opmæsksom paa, at enhver kan 
faa optaget Artikler og Indlæg om Emner 
af almen Interresse i „Nord-Bornholms 
Ugeblad". 

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

Dette gælder heade Byen og Landet 
og det er en Selefølge, at Redaktionen 
altid vil iagttage den strængeste Diskre-
tion med Hensyn til sine Kilder. 

Erindringsliste. 
Toldkamret 7-12 Form., 2-7 Efterm .  
Kæmnerkontoret 10-11 og 2-4. 
Laane- & Diskontobanken 2-4 Eftm. 
Sparekassen 10-12 og 2-4. 
Stempelfilial i Sparekassen 10-12, 2-4, 
Dampskibsexpeditionen, aaben ved Ski-

benes Ankomst og Afgang Tirsdag 
og Fredag Efterm., Mandag og 
Torsdag Form. 

Sognepræsten Tirsdag og Fredag 6-7. 
Distriktslægen 8-9 og 2-3. 
'ostkontoret 9-12 og 2-7. 

Søndag 12-2. 
k Telegrafstationen 8 Morgen til 9 Alten. 

Søndag 12-2 
Borgmesteren. Kontortid hver SOgnedag 

Kl. 3 paa Skolen. 
Branddirektøren Mandag og Fredag 

Form. 8 til 10. 
.)taisanstalten for Livsforsikring ved Chr. 

Olsen, Messen. Kontortid 1-4 Em. 
olkebogsamlingen paa Raadhusel: Fre-

dag 7-8, Tirsdag; 3-3,30. 

Majs og °bileddet' 
ventes omkring Isle December. 

Bestillinger modlages. 

Nordlandets  
8. Bang.  

Rorg--1 Frisør-Salon 
bringes 'i velvillig Erindring. 

Gudstjenester. 
Søndag den 26. November. 

Allinge K. Kl. 91/„. Skrin. 9.>, 
Ols Kirke la. 2. 	 Vs. 

fifr Søndagsskole-n) 
D,,,, ..g Præsten taler. 

Fredag den 4. December Kl. 7. 
Missionsmøde i Tein. Pi:esti:ti taler. 

En helt eller del,. = mehleret 

2-Vær. Lejlighed 
uden Kokken, og passmils ior en 
enlig Herre eller Dame, er til Leje. 

Bogtrykkeriet anviser. 

Mlle Slags Skilte 
og -lagseer 

hitligs! i 

jlilinge cl3oss trykkeri.  

Allinge-Sandvig Sygekasse 
som er statsanerkendt, oplager Med-
lemmer indtil 40-aars Alderen. For-
uden en daglig Pengehjrelp yder 
Sygekassen fri Læge og Medicin 
for Medlemmerne samt fri Læge for 
deres hjemmeværende Barn under 
15 Aar, desuden tril Sygehus- og 
Sanatorieophold. 

Indmeldelser kan7ske hos Kasse-
reren, Hr. Bager P41-lohn, 'Allinge. 

l'arlon lio n og 
Odoon-Instriimetil 
er en ny og meget 

forbedret Udgave af Gramofon, som 
gengiver Tale, Sang og Musik i en 
hidtil ukendt ren og klar Tone, 
savvel med som uden Tragt, anbe-
fales af Aktieselskabet „Nornaiii"s 
Agent for Bornholm, der Indrømmer 
meget gunstige Salgsvilkaar. 

L. Madsen, Sandvig. 
Telefon 8. 

Vi køber gerne 
Glænø Ærter, 
Solo Ærter, 
Blandsæd, hvori Ærter, 
Blandsæd, hvori Vikker, 

Bornholmsk Graahavre, 
og beder om bedste Tilbud og 

Prøver. 

Nordlandets Handelshus, 
Brødprisen 

bliver fra lste December 152 Øre 
pr. Lispund (8 kilo). 

Bagning af Halvsigtebrød er for-
budt fra Isle December. 

Samtlige Bagere 

i Allinge-Sandvig. 

ForsaliNssal. 
Foredrag af Hr. Højskoleforstan-

der Hansen Lørdag den 5te De-
cember Kl. 7. Ikke-Medlemmer 25 
øre. Derefter Generalforsamling og 

Kaffe. 	
Foredragsforeningen. 

       

       

   

Lommelampe-Elementer 

   

       

 

cre aller hjemkomne og anbeiales. 

M. C. Funch. 

       

       

  

Nlemells sondre Skole. 

  

       

Aftenskole for Mænd og Kvinder 
begynder Tirsdag den Iste Decem-
ber Kl. 6 

       

       

Soller De en Livsledsagerske, 
skal den gamle Cykle sælges,  øn-
sker De Adgang over deres Ejendom 
forbudt, har 1)e runde( cl Par Ga-
loscher, skal der være politisk Møde 
eller Bal, har De Kreaturer til Salg 
eller vil De købe saadanne, har 
De faact nye Varer hjem, pralager 
De Dem Reparationer, har De 
starlet en ny Forretning - hvordan 
skal Folk saa fog det al vide, hvis 
De ikke averterer i et Blad, som 
virkelig læses. 

,Nordbornholms Ugeblad. 
læses af saa at sige alle i Nørre 
Herred og er derfor et fortrinligt An-
nonceblad. Send deres Annoncer 
til ,,Nendburillioinis Ugeblad". 

Toget afgaar 

Sognedage. 
ftmedirlir-Rennw. 

700 (1" 316  7" 
0" 3" 8" 

714 gu 3ss 811. 
7311 	34. $63 

7111  1" 4" Bu 
glo let ,fita gøs 

Iss 441 9» 

Rønne-Nim nd•Ig 
Fra Renne 	711 0" 

Tein 	Man 

Nyker 	728  
Klemensker 71* 
Helligdommen 814 

 046  
I Hl 
al 
6.1 

Allinge 	Rls 24" 
Til Sandvig 	8" 

Sen- og Helligdage. 
liandrig Rønne. 

Fra Sandvig 	700 	lin ;a 
Allinge 	los  0111 1 14 806 
Tein 	 Tea 066 1 10 Ri) 
Helligdommen 744  044  1 44  Mn,, 
Klemensker 	754 l en  20*  851  
Nyker 	8,,„ 130  '2" 9,is  

III Rutine 	8,r  130 -40 930 

Baner-Mundrig 
Fra Rønne 	714 1040 !an l'Irs 

Nyker 	 I l en  I 	8,8  
Klemensker 	7%, 11,7  217  Rss 
Helligdommen 8,, 1136  2,„ 9,, 
Tein 	830 Ilas  24,3  93T  
Allinge 	84a 1204 264 9n  
Sandvig 	8„ 12,n  Sur 9,6  

Stald- og liaandlygoa ,Maro'. 
Uundværlig frir enle.er Land-

mand. Kan skilles ad og renses 
paa en praktisk :Made, saa at Lys-
evnen holdes uformindsket i aarevis. 

Enestaaende stærk, da Beholderen 
er fremstillet af fortinnet Staalplade 
med Beskyttelsesring. 

Glasset er beskyttet mod Slag og 
Stød. 

Prisen er kun Kr. 2,75 pr. Stk., 
hvilket er Røverkjøb i Forhold til 
Kvaliteten. 

Fags kun paa Nordlandet hos 

M. C. Funch. 

Anton Sonnes 

Ligkiste-M438111, 
Norregade Allinge. 

Telefon 69. 
Leverer Ligkister i alle Størrelser. 

Sorte, 
egetræs- og hvidlakerede. 

Ligklædninger lev eres. 

3 Ideel reel ss  e 
rRegnluger, 

   i v ol Konvolutter t eMr eodg-estil 
Brevpapir i Allinge Bog-

trykkeri. Hurtig Levering. Billigste 
Priser. Ring op Telefon 74. 

Mai 
Forlang altid  • 

Ottohltinstedis 
OMA 

PI 	laajj,iv 

Urmager A. M. Lindberg Guldsmed 
r— 	anbefaler 

Lommeure, Stueure, Briller m. m. — Fest- og Brudegaver. 
Telefon Nr. 4. 	Stort Udvalg. 	Gravering gratis. 

De eng. renharpede Gaskoks 
ere meget krat ti ge og er et behageligt Brændselsmateriale. 

Disse sælges for I Kr. 35 øre pr. hl, frit tilkort pr. Kontant. 

Nordlandets Vandelshus i Allinge. 

Islandsk Lammekød 
bedste Sort kontrolleret og stemplet, sælges. 

For- og Mellemstykker a 42 Øre. 
Smaa Baglaar a 50 øre. 

Nordlandets Handelshus. 

Love og gyillerioller billigst i Mliuge Bogtrykkeri, 

Fr.r Sandvig 
Allinge 
Tein 
Helligdommen 
Klemensker 
Nyker 

Til Rønne Ran 

3611 816 
361 8is 
411 8•11 
451 911 

4" 9" 
yl 1 g» 
Snr 9.12. 



Hele afskallede Victoria-Ærter. 

Store 	11 	
Flække-Ærter. 

Letkogende bornholmske Ærter. 
Hollandske brune Bonner. 
Stor fast Amager-Hvidkaal sælges i 

Nordlandets Handelshus. 

Ingen Prisforhøjelse! 

Vi anbefaler vort store Lager af alle 
Slags Fodtøj, som endnu sælges til de 
kendte billige Priser. 

Nordiandets Handelshus. 

 

  

   

hiker DeOFII II 'S 

bekendte 

Gryder 
anbefales.  

God, sund, dansk Spise er 

Ærter. - Bønner. Hvidkaal. 

Store Derbyshire Ovnkul 
expederes renharpede fra Lager til den allerbilligste Pris. Det 
er nu Tide al forsyne sig til Vinteren og Bestillinger bedes af- 

givne til 	

Nordlandets Handelshus. 

Gå 

n &i-72,c2./z 

FINESTE DANSK FABRIKAT 
c.7 ,76(rgc4- 	 ft.zZ /C — tvoec 

Absolut bedste Kolonialvarer 
til billigste Dagspriser anbefales. 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

SlRindhandsher med Garanti 
billigst i 
	

Nordlandets Handelshus. 

hornholms Spare- & Landasses 
------Q2—  Afdeling i Allinge 	-------- 

Kontortid: 10-12 og 2-4. 
4S Modtager Indskud paa alm. Sparekassevilkaar til en Rente 

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

Bedste 

Derhyslure Kakkelovnskul 
anbefales fra Lager til billigste Dagspriser. 

Allinge Kolonial- & Produktforretning. 

Cement, Tagpap, 
Tag- og Staldvinduer, Murgryder, Fyrdøre, 
Riste og Renseluger anbefales til billigste Priser. 

J-Colonioi- og 13roduktforretning 

Syal De giftes? 
forsøm da ikke at bestille Bryllups-

sangene i Allinge Bogtrykkeri. 

Fest- og Lejlighedssange leveres 
billigst og med kort Varsel. 

Visit- og Takkekort, 

Vinterfelttoget. 

Vin teren nænner sig. Allerede nu 
beretter officielle Meldinger fra Krigs-
skuepladsen i Vest i deres korte og 
knappe Sprog om de Hindringer, 
som Kulde, Snefog, Tange og Regn 
lægger i Vejen for offensive Bevæ-
gelser i stor Stil. 

Under saadanne Omstændigheder 
vilde Feltherrer af den gamle Skole 
let være blevet enige om, at det var 
paa Tide at gas i Vinterkvarter. -
Ligesom Skipperne i gamle Dage 
lagde op herred Jul, hvad enten der 
var Is i Farvandet eller ej, saaledes 
plejede Hærene i tidligere Tiders 
Krige at unde sig et langl Vinter-
hvil. 

Paa delle som pen andre Omraa-
der brød Napoleon med hævdvun-
den krigsmæssig Skik og Brug. Men 
i Reglen var han dog stemt for at 
indstille Krigsoperationerne i den 
strængeste Vintertid, og det var 
egentlig ikke Irans Skyld, at Slaget 
ved Eylau blev leveret i Februar 
1807, eller at Felttoget i Frankrig 
1819 blev aabnet ved Nytaarstid. 

I de senere Krige har man -
uden Hensyn til Aarstiden — fort-
sat Kampen, indtil Afgørelsen var 
falden. Vi havde et VIntertelltog i 
18134, de militære Foretagender i 
den fransk-tyske Krig hørte ikke op 
før Slutningen af Januar 1871, og 
noget lignende var Tilfældet under 
den russisk-lyrkiitite Krig 1877-78. 

Lige saa lidt eller rettere sagt 
endnu mindre 	der blive Tale 
om at holde Vinterhvil under den 
Verdenskrig, sotrijnit raser. For de 
krigsførende Måder — med Und-
tagelse af Englaild og Japan — gæl-
der det at nas 44,Mgørelse hurtigst 
mulig. i4Llli0irhne Jaar ikke Lov 
at stag ørkaløse overfor hinanden 
Uge efter Uge. Striden skal fort-
sættes, Slagene skal slaas. Der er 
ingen Tid at spij — ellers segner  

Folkene under det umaadelige Tryk, 
som Krigen foraarsager ved at lamme 
hele Erhvervslivet, 

Fortidens Hærførere sparede paa 
,Menneskematerialet', maaske ikke 
saa meget af humane Hensyn, som 
fordi Hærene var faatallige, og tiet 
havde sine Vanskeligheder at fan 
store Buller i Rækkerne fyldt igen. 
Men saadanne Motiver eksisterer 
Ikke for Lederne af Verdenskrigens 

Aldrig før er der som 
nu blevet rullet nied Menneskeliv. 
Om nogle Titusinder flere Soldater 
gaar i Løbet, kommer ikke i 13e-
tragtning, hvis det blot lykkes at 
image Fjenden bort Ira en eller 
anden vigtig Position. 

Men ænser man ikke Blodsudgy-
delsen, vil man dog blive nødt til 
at regne med de kolossale Vanske-
ligheder, som under et Vinterfelttog 
vil frembyde sig baade for Hærbe-
vægelserne og for Troppernes For-
plejning. Naar Aisneslaget halvvejs 
stopper op i November paa Grund 
af daarligt Vejr, kan man sige sig 
selv, al Forholdene vil og man 
kunne sig endnu langt ugunstigere 
i den kommende Tid. 

13esvieret med at hidføre tilstræk-
kelige Kvantiteter af Munition og 
Proviant vil stadig vokse, Og hvor-
dan skal man bære sig ad med al 
skaffe de vældige Hære blot det 
tarveligste Husly ? Jo haardere Vin-
teren strænges, destinere utaaleligt  

vil længere Ophold I Skyttegravene 
blive. Tropperne behøver ~ren-
digt større og hyppigere Hvil. Men 
at føre dem ret langt bort fra Fron-
ten gaar Ikke an. og ordentlige Ra-
rakker i fornødent Antal langs bets 
den uhyre Slaglinie lader sig næppe 
tilvejebringe. Unævnelig Elendighed 
vil derfor blive Soldaternes 1.od, 
efterhaanden som Vinterfelttoget skri-
der kbm. Skulde det da ikke være 
tænkeligt, at al denne Elendighed, 
der nogenlunde ligeligt rammer 
begge de kæmpende Parter. vil blive 
et at de Momenter, ymt bidrager 
til oursider at kalde Fredsønskerne 
frem ? 

Ønsker De 
da henvend smukke og Dem i Atelieret ved 

moderne Fotografier, 

Havnen. 
Telefon 4. 	 Andr. Ipsen. 

Billeder indrammes. 

Lad 
Dem 

fotografere hos 

ølfred i(joller. 

RØ. 
Under Forudsætnirig at fornøden 

Tilslutning antager jeg Elever i 

finere Haandarbejde. 
Nærmere ved Henvendelse til 

Thora Jensen, 
.Rosenly'. 

Store 

Spise-Kartofler 
sælges til 3'/I Øre pr. Pund i 

Nordlandets Vandelshus, 

Frisk Blodmelasse  

anbefales fra Lager til billigste Dagspriser. 

Allinge Kolonial- Produktforretning. 

Klædninzer fra 16 Kr. 
Vinterfrakker & Ulsters fra 25,00 

Stortrøjer fra 12 Kr. 

El Parli Vi n terf rakker& Ulsters i sl»aa Steneiser 
sælges for 8 a 10 Kr. pr. Stk. 

Nordlandets Handelshus. 

Vor bekendte fine Kaffe 
samt The, Chokolade og Cacao 

nbefales det ærede Publikum. 	NB. Altid frisk Kaffe. 

Jillinge 	 CPPOduktforretnin5$. 

Extrafint nyt islandsk Lammekød, 
dyrlægekontrolleret, samt extra gode Kogeærter anbefales ,  
til billigste Pris. 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

Alle Sorter terre suillie Sædurer koks! 
Ved Samhandel betaler vi Kornet med absolut højeste Dagspris 

efter Kvalitetsvægten. 
Vær saa god at vise os Prøver af Partierne 

Nordlandets Handelshus. 

Vridemaskiner, 

Tojruller, 

Elusholilnings-

maskiner 

Spise-

hipistgl 
sand hele 

Kakkeimilslyr. 

Slorslo Lager af 

Glas, Porcelæn og 

Fajance. 
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