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„Nord-Bornholms Ugeblad" 
trykkes i et Antal af mindst 1600 &Nap,. 
og forsendes gennem Postvæsenet i 
Snnilvig; Olsker, Rutsker, Rø og Klemensker. 

„Nord-Bornholms Ugeblad„ 
har den største Udbredelse i Nonier Herred. 
bliver læst i ethvert Hjem og egner sig der-
for bedst til Avertering, 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
optager gerne Rekendknrelser af enhver Art 
saasom Køb, Salg, Foreningsmeddelelser, 
Efter- eller Aflysninger. Auktioner ete. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
udgriar hver !-'redag; kan bestilles peu: alle 
Postkontorer samt paa Bladets Kent« og 
koster 50 Ore Kvartalet. 

Vor lod- og Udførsel, 
—0— 

En Oversigt 1913. 
Merindførslen beløber sig til 

140 Mill. Kr. 

Statistisk Departerneut har udsendt 
en Oversigt over vor Ind- og Udfør-
sel .11/4 Aarel 1913. Værdien af de 

• Varemængder, der i dette Aar ind-
førte's til Forbrug fra Udlandet, har 
udgjort 777,4 Mill. Kr. Værdien af 
1dførselen af indenlandske Varer til 

hl-landet har i samme Aar udgjort 
se Mill. Kr. Merindførselen be-

l"' sig altsis til 140 Mill. Kr. 
En Oversigt over de tilsvarende 

Værdier for de foregaaende Aar vi-
ser, at i hvert af de tre sidste Aar 
er Værdien af Danmarks Omsætning 
med Udlandet (Indførsel plus Ud-
førsel) forøget stærkere end f noget 
tidligere Aar. I 1911 steg Special-
handelens Værdi med 92 Mill. Kr., 
i 1912 med 175, og i 1913 med 80 
Mill. Kr. Den samlede Værdi for 
Ind- og Udførselen i Specialhande-
len er herefter steget fra J068 Mill. 
Kr. i 1910 til 1415 Mill. Kr. i 1913. 

Forøgelsen i Specialhandelens 
Værdi i del sidst forløbne Aar for-
deler sig omtrent ligeligt mellem 
Ind- og Udførsel, idet for Indførse-
len udgør 38,8 og for Udførselen 
40,7 Mill. Kr. ludførselsoverskudet 
er derved blevet af omtrent samme 
Størrelse i 1913 som i 1912 (140 
a 143 Mill. Kr.), medens det i de 
to foregaaende Aar var nede paa 
86 og 87 Mill. Kr. Den stærke Til-
bagegang i Handelsballancen, der 
saaledes fandt Sled i 1912, og som 
har holdt sig i 1913, skyldes den i 
disse Aar herskende Højkonjunktur. 

r Som ofte paavist Mart Værdien for 
Danmarks Indførsel stige stærkt un-
der Højkonjunkturer, dels paa Grund 
af de stigende Priser, dels fordi 
forøget Virksomhed i Industri og 
Byggeri, netop kræver Rita- og Fljæl- 

, pestotier, som Danmark ikke selv 
i producerer (Jævn, Tømmer, Kul ni. 

m.). Modvægten mod disse Udgifts- 
! , foregelsel skal liovedsalig komme 
k Ira Landbrugseksporten, der altid 
;._bevæger sig noget jævnere. Under 

den forrige Højkonjunktur, 1906- 
.! 07, var Landbrugets Eksportoverskud 
!- endog synkende, og derved bragtes 

Underskudet I Handelsballancen op 
til 165 a 185 Mill. Kr. 1912-13 
derimod har der været en meget 
stærk Opgang i Landbrugsoversku-
det, og samtidig er ogsaa den in-
dustrielle Eksport forøget forholds-
vis stærkt. Herved er absint Indfør-
selsoverskudet holdt nede paa tst 
Beløb, der er væsentlig lavere end 
under forrige Højkonjunktur. 

Fra de store, ledende Lande meld-
tes der om stærkt økonomisk Tilba-
geslag paa mange Omraader. Delle 
har da ogsaa pasvirket en Del af 
Varepriserne allerede i 1913, men 
som Helhed var de for Danmarks 
industrielle Import betalte Priser hø-
jere end i 1912, noget tilsvarende 
gælder for de indførte Mængder. Til 
Gengæld har Land brugsomsætningen 
været bedre end i noget tidligere 
Aar, først og fremmest med Hensyn 
til de opnaaede Udførselspriser. 

Dell franske Soldat 
—0— 

Afskaffelsen af den franske 1nfan-
terisoldats rede Bukser vil nu snart 
blive til Virkelighed, skriver „Mig." 
Trods Traditionen, trods det male-
riske, trods en indgroet og stadig 

tiltagende Folkeyndest kunde det 
dog ikke gaa mere, deri røde Farve 
maatte erstattes med en anden -
den var altfor iøjnefaldende i Fel-
ten. 

Det blev Krigsminister Millerand, 
der havde Mod til at bryde med 
den 85-aarige gamle militære Tra-
dition — og det, der tidligere havde 
frembudt Vanskelighed paa Vanske-
lighed, det udførtes nu i en Herinde-
vending, men intet mindre end en 
Verdenskrig skulde der dog til for 
at slaa Hovedet paa Seenniet — og 

nu ser vi allerede overalt de nye 
lyseblaa Infanteri-Uniformer, der lal-
fald som nye synes at have en 
Skavank, at være altfor kønne. — 
Saa praktiske som de engelske er 
de heller ikke. 

Selv om „pitou" (Kælenavn paa 
den franske Soldat) fremtidig maa 
finde sig i at blive lyseblaa eller 
græsgrøn, saa vil den rigtige gamle 
Soldatertype sikkert i al Evighed 
blive fremstillet med røde Bukser. 
Og saa eksisterede de endda ikke 
paa den franske Hærs berømmelige 
Tider. Der var ikke Rødbukser med 
ved Austerlitz, ej heller ved Jena. 
Napoleon vilde aldrig have tilladt 
en saa ['feltmæssig Paaklædning, 
nej, de skyldes et Lune af den se-
nere Krigsminister de Vauix, der i 
Mangel af krigeriske Foretagender 
kastede sig over en Reform af Uni-
formerne. 

Hans Opfindelse, de røde Bukser, 
har mangfoldige Gange været døds-
dømt af hans Efterfølgere. I den 
første rigtige Krig, hvor de figure-
rede 1870, :viste de sig mere end 
uheldige, ja undertiden skæbne-
svangre. Senere har der vist næppe 
været en Krigsminister, som ikke 
har arbejdet paa en lykkelig Løs- 

n ing ; Slagmaleren D&aille har væ-
ret opfordret til at præsentere Ud-
kast, og adskillige Gange har man 
kunnet se hans levende Modeller 
spadsere rundt i Byen ; men videre 
er man aldrig naael. Kommissioner 
er stadig bleven nedsat, og disse 
sad endnu da Krigen bred ud. 

Det franske Fodfolk maatte da 
paa ny drage i Felten i skinnende 
røde Bukser. 

Da jeg engang I Krigens første 
Maaned spurgte en fransk Befalings. 
mand om, hvorledes Soldaterne kla-
rede sig I Felten i de røde Bukser, 
svarede han : .De er jo langtfra hel-
dige, de ligefrem lyser 'ran lang 
Afstand og skelnes uhyre let af 
Fjenden; sansnart et fjendtligt Aero-
plan viser sig i Luften, 'bliver alle 
Mand da ogsaa altid beordret paa 
Knæ eller rettere i Hugstilling, me-
dens Flyveren kredser over os. Ob-
servatoren forhindres paa den Maade 
i at kunne afgøre.med Bestemthed, 
hvad Slags Tropper det er. — Paa 
visse Dele af Fronten har Infanteriet 
facet Overlræksbenklæder at tage 
pas, men det er jo besværligt." 

Næst efter Rodbukserne er Zou-
everne de mest populære Tropper, 
men iøvrigt er der ikke nogen fransk 
Soldat, som ikke i disse Tider vil 
kunne mærke Popularitetens Sødme, 
hvor han sari viser sig for Befolk-
ningen. Se nu f. Eks. paa Paris 
Gader. Alle nikker til de Soldater 
og Rekonvalesceteer, man møder, 
og mange Skridt kan de ikke gen 
uden at blive tiltalt, om det saa blot 
er for at faa en Cigaret slukket ud 
ni en tilfældig passerende. 

Det er- eflerhannden ganet op for 
Folk, et bar man Lyst til al faa sig 
en Krigspasslnr eller høre veritable 
Historier nogenlunde friske fra Fron-
ten, saa er der intet bedre Sled end 
Palets Royals Have, — det er ble-
vet Rekonvalescenternes Promenade 
par excellence, og der ser man dem 
altid omgivet at lyttende Skarer. ---
1  de ni ilde Efteraarstimer har man 
set talrige Mødre flytte ind i Havets 
under Kastanjelræerne, blot jfor at 
betragte Soldaterne; det bringer dem 
ligesom et lille Budskab fra deres 
egne, som stadig færdes „derude'. 
Samtidig røres Strikkepindene flit-
tigt. Efter Strømperne, Tørklæderne 
og Ørevarmerne er det nu en ulden 
Vest, der skat være færdig for at 
sendes i Nylaarspakken til Fronten. 

Alverden strikker ; „liver Soldat 
sin Nytaarsgave" er bleven Løsenet 
blandt Frankrigs Kvinder. Man kan 
tænke sig, hvilken Glæde der vil 
blive I Løbegravene, hvor Soldaterne 
nu lever prut 5le Maaned, naar de 
store Nytaarspakker ankommer til 
Regimentet 	og hver Især faer til- 
delt sin Overraskelse. 

Landbrugsredskaber 
til Rusland. 

—0— 
Fra Petrograd meldes i en Kon-

sulatsrapport, at der i Rusland i den 
nærmeste Fremtid vil komme til at  

gøre sig en stærk Mangel paa Land-
brugsredskaber gældende Dette er 
en Følge af Krigen Med Tyskland 
og Østrig og den afbrudte Forbin-
delse med Amerika. 

Det rusiske Landbrugsdepartement 
har nedsat en Komite med den Op-
gave at udrede, hvor mange Red-
skaber man mangler, og give For-
slag om, paa hvilken Maade de skal 
kunne skaffes til Veje. Det Resul-
tat, Komiteen er kommet til, er I 
Korthed dette, at der vil komme til 
at mangle i Hundredtusinvis af Red-
skaber og Maskiner af forskellig 
Slags. Efter Komiteens Beregnin-
ger har man eksempelvis Brug for 
120-150,000 Plove, 7000 Kultiva-
torer, 3000 Harver, 3-4000 Tærske-
værker, 15-20,000 Hesteriver, 6— 
8000 Sortere- og Rensemaskiner, 4 
Mill. Leer, 500 Tons Spader og 
Skovle, 5-600,000 Grebe m. m. 

Maaske kan der under disse Om-
stændigheder være Mulighed for en 
Eksport af danske Landbrugsredska-
ber til Rusland. 

Billeder fra dell kiihenhavriske 
Kommuneskole, 

—o— 

Al E. A. Gram i „HL Tid.• 

Den unge Vikar havde netop hængt 
et Landkort op paa den store Tavle. 
Nu stod lian oppe paa Kathederet 
og saa ud over Klassen, der lige 
havde fanet sat sig pen Plads. 

Del var første Gang han skulde 
undervise i en københavnsk Friskole, 
og Inspektøren havde forberedt ham 
paa, at del var en vanskelig Klasse. 
Men san forfærdeligt vanskeligt kun-
de det da ikke være; lian holdt af 
Børn og var fuld af Iver og Begejst-
ring over at skulde begynde sin Læ-
rergerning. Det skulde sagtens gaal 
Han aabnede Protokollen og raabte 
Børnenes Navne langsomt op, me-
dens lian samtidig lod Øjnene hvile 
fast paa byer enkelt Dreng for at 
indprente sig ham, men han maatte 
sande, al de Fyre ikke saa tiltalende 
ud. Han var endnu ikke færdig, 
da en Dreng. kom buldrende ind, 
svedende og smudsig. 

„Der kommer. Karl I Han har lug-
tet, at Læreren ikke er her, og saa 
kommer lian altid bagefter," grinede 
Peter. 

J-Ivorfor kommer du for sent?' 
spurgte Vikaren, der lod, som om 
han ikke hørte Drengens Bemærk-
nieg. 

,Je' ku' ikke komme ler fra min 
Plads." Karl skar et Gavtyvegrin 
til Kammeraterne og satte sig paa 
sin Plads. 

Paa ny gik Døren op, en Dreng 
'ned Mælkedrengenes Hue paa kom 
ind, stak Huen i Lommen og mum- 
lede noget og satte sig paa Plads. 

„I kommer begge til at sidde ef-
ter," dikterede Vikaren, der tænkte, 
at det var bedst straks at tage Ty-
ren ved Hornene. 

I det samme brød der en Storm 
løs' „Han er Mrelkedreeg I Hiv] 
Ira' stels ikke gøre tor'et! Det er 
uretfærdigt I Og Karl kar Plads! 
Sikken en!• 

Da omsider Larmen sagtnede, lød 
det fra Læreren: 

,Tag nu Kortene frem og følg 
godt med, hvad jeg her gennemgaai 
pen det store Kort!" 

•Je' har ingen Kort med,' kom 
det i samme øjeblik fra 3-4 Styk-
ker. 

„Sari følg med paa det store Kort!" 
„Jamænd, saa kan jeg ikke finde 

finde det paa Kortet hjemme.- 
„Naa saa se hos Jeres Sidemænd!' 
Læreren begyndte langsomt at 

genneingaa Norges Grænser. 
1 del samme lød der el vældigt 

Av, Av bag ved hare, og da han 
vendte sig, saa hall Georg ruske 
Drengen foran sig I Haaret. 

_Han har 'ta'et min Kniv, den 

Abekat l• 
•Hvad skal du med Kniven i Ti-

Timen ? Kom begge herop med 
den!" 

Drengen rejste sig tvært og gik 
op med den omstridte Genstand. 

„Jam men det er min Kniv, jer ska' 
ha' min Kniv t• 

„Ja, du kan faa den i Frikvarte-
ret." 

Læreren vendte sig igen mod Kor-
tet; der var nu temmelig stille. Hav 
gennemgik videre og vendte sig 
derpaa for at se, hvor godt Dren-
gene var med. Men det var intet 
lysteligt Syn, der mødte ham. 

Lange Eusebius sad, som han sov, 
Søren og Martin, Georg og Napo-
leon og et Par Stykker til havde 

fyldt deres Bordpladser med „Jan-

ter", som de ganske ugenert spil-
lede med. Flere af Drengene gna-
skede Godler, Robert havde trukket 
et mægtigt Æble frem, som hall 
havde placeret paa Bordet foran sig 
og stadig kærtegnede med Blikke 
og blæuder, medens to af Drengene 
var ivrigt beskæftigede med at ka• 
ste en Medesnor, arrangeret af en 
Snor med en Blyant i Enden og 
bundet paa en Lineal, i Hovedet 
paa nogle andre Drenge. Resten 
af Klassen havde vendt Ryggen til 
Læreren og fulgte de andres Spilop- 
per med ufravendt Opmærksomhed. 

Vikaren stod som forstenet, hvad 
skulde han gøre! Sveden bred ud 
paa hans Pande, han følte den in-
derligste Lyst til at forlade Klassen 
og aldrig mere sætte sin Fod deri. 
Og lian, som kun for 1/, Time si- -

den havde følt en saadan Begejst-
ring for sit Kald. Hvordan skulde 
han faa denne Klasse med! 

I det samme gik Døren op, og 
Inspektørens Skikkelse viste sig. 
Der gik som et elektrisk Sted igen-
nem Klassen. Drengene rejste sig 
og stod ret, mens de forsøgte at 
lade aile uvedkommende Sager for-
svinde. Som ved et Trylleslag* 
de Janterne al Bordet og ned i Lø 
nierne, Medesnoren kom i en F 
under Bordet og Robert ' gjo 
Forsøg paa at lade det.sto 



forsinde samme Vej: men det trillede 
med et Bump ned pas Gulvet, me-

dens Robert stadig betragtede In-
spektøren stivt, som om det ikke 

angik ham. 
.Naa, her arbejdes nok flittigt." 

sa' Inspektøren, henvendt til Dren-
gene, „men saa er det bedst at 

holde alle de uvedkommende Ting 

borte, ellers kan I nemt glemme at 
høre efter hvad Hr. Møller fortæller 
jer. Der ligger jo et dejligt Æble, 

hvis er det?" 
Der fulgte intet Svar. 
Nan ja, det kan ogsaa være det 

samme, hvis det er, for nu tager jeg 
det med mig. Hør Eusebius, kom 

herop! Har du et Lommetørklæde 

hos dig? — Ikke. Naa, hvem af 

jer har et pænt rent. Det har Na-
poleon. Kan dit 'Rane mig det ?" 

Napoleon mumlede et sagte Ja. 
Drengenes Øjne stod stive i Hove-

det, de vidste, at der vilde komme 
noget, men hvad I 

.Kom nu med mig Ensebins og 

lad os gøre rent Bord. Jeg ser lier 
ligger saa meget rundt omkring, 
som ikke burde være her, og jeg 

tror ganske bestemt, at Drengene 
har deres Lommer og Bluser fyldt 

med Sager, der ikke maa komme 
paa Skolen. Vend Lommerne* kom-
manderede Inspektøren bestemt, og 

Drengene adlød mekanisk. 

Og rundt marscherede Inspektø-

ren med Eusebitis bag efter sig. 

Janter, Søm, Knive, Slik, Propper, 
Medesnor og Seglgarn forsvandt i 

Napoleons Lommetørklæde, intet, 

slet intet beholdt Drengene tilbage, 

undtagen deres mere eller mindre 

rene Lommetørklæder. 

Saa vendte Inspektøren sig til Klas-
sen, der med Sorg i alle Ansigter 

saa deres herlige Sager forsvinde, 
og sagde roligt: ,Ser I Drenge, 

alle disse Sager hører ikke hjemme 
pas Skolen: men jeg ved jo, at 1 

nødig vil af med jeres Janter, La-
kriffs, Æbler, og hvad det nu allsarn-
men er, derfor maa I ogsaa fas det 
igen Kl. 6, naar I skal gaa hjem, 

men paa den Betingelse, at Hr. Møl-

ler gir jer Lov dertil." 

„Ikke sandt, Hr. Møller," her 

vendte Hr. Inspektøren sig til Vika-

ren, .De vil nok være saa venlig, 
naar De gaar, at stikke Hovedet in-

denfor i Kontoret og sig mig, rom 

Drengene har fortjent deres Sager 
igen." 

Saa kan I altsag hver især fumle 

dem hos mig. Hør saa godt efter, 
hvad Hr. Møller fortæller jer om 

Norge. I kan tro, det er morsomt 
at høre noget om et Land, der er 

saa forskelligt fra det, I kender. Og 

endnu et, nu maa I ikke snakke i 

Munden paa hverandre, naar jeg nu 
gear, for saa kan I umuligt høre, 

hvad Hr. Møller fortæller. Lad mig 
nu se, at hver især passer paa -

sin Sidemand. Ingen Snakken! el-

lers vandrer alle jeres gode Sager 
i Skarnbøtten." 

Inspektøren gik, men i Døren 

vendte han sig endnu engang og 
sagde: „Er der nogen kommen for 

sent, skal han melde sig paa Kon-
toret.« 

Døren lukkedes, der var dødsstille 

i Klassen, Drengene morede sig og 
glemte alle de Herligheder, de havde 

smattet tømme deres Lommer for, 
Og da Klokken ringede ved Timens 
Slutning, var det lykkedes Vikaren 
at vække Klassens Interesse for 
Norge. Selv Eusebins saa oplivet 
ud. 

.Drengene har været eksemplari-
ske," meldte Hr. Møller paa Konto-
ret. 

„Naa, det glæder mig." svarede 
Inspektøren. „ Ja, kan De tumle 

den Klasse, saa har De vundet De-
res Sporer som Lærer; thi som jeg 
sagde Dem, den er vanskelig. Og 
sned Hensyn til Lektielæsning hjem-

me, kommer De til at resignere ; 
det er kun nogle faa Stykker, !der 
gør noget ved det." 

Kl. 6 listede de fleste a! Drengene 
ind pas Kontoret og fik deres Sager 
tilbage, kun Robert havde ikke Mod 
til al vedkende sig slt Æble, og 
dets videre Skæbne fik han aldrig 

at vide. 
Men Vikaren vandt virkelig sine 

Sporer. Inspektøren havde grebet 

lykkeligt ind, og Vikaren havde for-
staaet at drage Fordel at de venlige 
Vink, han havde faaet. Det kostede 
ham ganske vist et stort Arbejde at 

forberede sig til de Timer, men han 
følte med hver Dag, al der kom 
mere Iver over Drengene, og da In-

spektøren ved Eksamen hørte pas 
Klassen, trykkede han Vikarens 
Haand og sagde; „Det har De gjort 

godt." 
Nu er Vikarers' for længst fast an-

sat Lærer, der selv mnaske en Dag 

sidder som Bestyrer for en Skole; 
men han kan aldrig mindes sin før-

ste Vikarlime tiden med en taknem-

melig Følelse 'overfor den Inspektør, 
der saa klogt og hensynsfuldt hjalp 
ham over de første vanskelige Skær 

som Vikar i en københavnsk :Kom-

muneskoles Drengeklasse. 

Slem i og syng merl, 
Vi har modtaget nedenstaaende 

poetiske Henvendelse til Bladets 

Læsere fra ,I. B. i Klærnmerskersen", 

hvilken vi gerne optager til velvillig 

Overvejelse. Den kan synges paa 

Melodien : Den Spillemand snapper.' 

Fiolen fra Væg. 

— — 

Redaktøren han satte sig ned 

i sin Stol 
og skrev til sit Publikum 
abonerer I paa 

mit Blad, skal I faa 

en Præmie Norden om, 
— en stor ? Ja — Nej, 

lian vover kun sig 

at love, som det kan falde. 
Her er Kroner til en, 

og Kroner til to, 

ja Præmie næsten til alle. 

Aboner og læs mit Blad, 

det har sit Hovedsæde 

i Allinge, den gode Stad, 

til Gavn, til megen Glæde. 

Du Bondemand, tør nu din Næsetip, 
og lad nu Lykken dig finde; 

se Haanden er fuld 

at Sedler og Guld, 
Fortuna er Lykkens Gudinde. 

Hun har Lighed især 

med Friheden her, 
her er ej Parti eller Klasse. 

Præmien bliver til en og hver 
betalt af den samme Kasse. 

Bestil nu Bladet, skriv dit Navn 
noter dit Herresæde 

i nordre Herred, overalt 

til Gavn og megen Glæde. 

Danmark og Krigen. 

En Indsender skriver i 

.Det har undret mig og mange 

med snig at erfare, hvorledes der i 

disse Dage sker en kolossal Udfør-

sel til Tyskland af Hestesko. Alle 
Landsbysniede lier omkring smeder 

Hestesko til Tyskerne; det er en 
ganske lukrativ Forretning, idet en 
almindelig Smedesvend kan tjene 
100 Kr. ugentlig ved at smede Heste-
sko til Tyskerne; Inert et Spørgs-

mal er, om det er overensstem-
mende med vor Nevtralitet saaledes 
at styrke Tyskerne direkte i deres 
Krigsførelse? Vi solgte Heste og 

gamle Pølsekøer til Tyskerne — lad 
nu det gaa ; men naar vi har Ud-
førselsforbud af uforarbejdet Jern, 
saa kan jeg ikke forstas, at det er 
rigtigt at udføre det i forarbejdet 
Tilstand. Jo mindre Støtte der ydes 
de krigsførende Magter, des snarere 
vif den skrækkelige KrigQtaa Ende." 

Hvor længe vil Krigen vare? 
—o-- 

,Times" ansete militære Medar-
bejder har skrevet en Artikel om 
det stadig tilbagevendende Spørgs-
maal; Hvor længe vil Krigen vare? 

I det følgende skal angives Ho-
vedpunktet al de i „Times" frem-
satte Betragtninger i saa Henseende. 

„Times" indleder med at sige, at 

i Virkeligheden kan ingen udtale 
en Mening, som er en Tøddel værd, 

om Varigheden af den nuværende 
Krig, som er den største Krig, der 

er ført i den gamle Verden siden 

Tidernes Morgen. 

Da Krignn brød ud, sagde alle 
kloge Hoveder, at den kunde ikke 

vare længere end til Jul, nu siger 

de, at den muligt nok vil trække ud 

til April. 

Under disse Omstændigheder me-

ner „ Times", at man hellere maa 

koncentrere sin Opmærksomhed paa, 

hvad der kan gøres for at fremskynde 

Krigens Afslutning, trods det, at de 

fleste helst vil have Lov til at vugge 

sig i Søvn med den Forestilling, at 

det er en given Sag, at Krigen ikke 

Iran vare længe. 

Lad os tale Sandhed, lad os som 

Mænd se Situationen lige i Øjnene, 

siger „Times", og denne mandige, 

engelske Betragtningsmaade fører 
da „Times" til at fremsætte følgende 

Anskuelser : 
De Allierede har allerede begaaet 

Fejl i Forbindelse med den nuvæ-

rende Verdenskrig, dels med Hen-

syn til Forberedelserne til den, dels 
med Hensyn til Føringen af den. 

Hvis disse Fejl ikke afhjælpes, vil 
Krigen kunne trække sid i det uvisse. 

— Men at 250 Millioner i det 
lange Løb under ellers lige Forhold 

maa kunne faa Bugt med 115 Mil-
lioner, mener „Times" er uomtviste-

ligt. Paa den anden Side vil Ud-

byttet af en Sejr, hvis Krigen Afslut-
ning ikke kan fremskyndes, kunne 
blive meget ringe for Sejrherren, 

fordi dels besejrede vil være saa af-

kræftet baade økonomisk og i an-

dre Henseender, at Sejrherren ikke 

vil kunne hm Erstatning for sine 
Ofre bos den besejrede. 

Efter „Tilises" Anskuelse bør alt 
sættes ind paa at fortsætte Krigen 
med den yderste Voldsomhed, og 

alle andre Hensyn bør sættes til 

Side for delte ene, 
„Tintes mener, at Englands Fejl 

hoverlsalig ligger i dets mangelfulde 

Forberedelser til en stor Krig, min-

dre i dels Føring af den nuværende 

Krig. Men, som paapeget her i Bla-

det tidligere, staar Englands man-

gelfulde Krigsforberedelser i Forbin-

delse sned den hidtil i England raa-

dende Teori om de forholdsvis ringe 

Ulemper ved en langvarrig Krig i 

Sammenligning med de Byrder, som 

Opretholdelsen gennem de lange 

Fredsperioder af en Krigsmagt, der 

er tilstrækkelig stærk til al have 

Udsigt til at kunne gennemføre en 

hurtig Afslutning af en stor euro-

pæisk Krig, vilde medfører. At Lord 

Kitchener har udført et næsten utro-
ligt organisatorisk Arbejde med Hen-

syn til at skabe nye Hære, anerken-

der „Times" i blideste Mani, men, 
som Bladet skriver, Lord Kitchener 
er ingen Troldmand, og alt tager sin 

Tid. Før godt ind i det nye Aar 
vil de nye Hære ikke kunne ven-

tes at udøve nogen betydende Ind-

flydelse pas Kontinentets Krigsskue-

pladser. løvrigt bemærkes, at alene 
den Tid, som Tilvirkningen at Vaa-
ben, Munderingssager og anden Ud-
rustning kræver — begrænser An-
tallet at Rekrutter, som England kan 
uddanne paa nærværende Tidspunkt. 

Forholdet mellem Rekruter i Eng-
land og engelske Soldaler i Kamp-
linien i Frankrig og Belgien er iøv-
rigt i øjeblikket ganske bagvendt, 
nemlig som 5 til 1, medens det 

burde være som 3 til 5. Først-naar 

Forholdet er som sidat:anlørt. vil 
England kunne føre Krigers pars 
Kontinentet saa kraftigt, som For-
holdene kræver det. !mini nærvæ-
rende Tidspunkt har England bragt 
5 Armekorps i Peiters pas Konti-
nentet, og dette anser _Times' som 
ganske utilstrækkeligt under de for-
ha andenværende Forhold, hvor Tysk-

land alt i Fredstid paa den mest 
glimrende Maade og ganske skjult 
har forberedt en Anvendelse al sine 

Masser af hjemsendt Personale, som 
udenforstaaende ikke havde drømt 

om, nemlig til Skabelsen af nye 

Hærled, som har forøget de større 
Troppeleds Antal langt udover, hvad 

man i andre Staters Generalstabe 

har regnet med, at Tyskland kunde 

sætte pas Benene. En tilsvarende 
Anvendelse al den hjemlige Styrke 

var før Krigen ikke planlagt i Fran-

krig, hvor man kun beskæftigede 

sig med Spørgsmaalet om Opret-

holdelsen under en Krig af den en 

Gang fastsatte og. af andre Stater 

kendte Krigsstyrke, og Frankrig har 

derfor efter .Tines• Opfattelse hid-

til ikke haft i Kamplinien en Hær-

styrke, der i Størrelse staar I rime-

ligt Forhold til det Antal af uddan-

net Mandskab, som Frankrig faktisk 
raader over. 

Dette staar atter I Forbindelse 

med, at Frankrig ikke fra Fredens 

Dage har madet over tilsvarende 

enorme Forsyninger af Vaaben, 

Munderingssager og anden Udrust-

ning, som Tyskland har ophobet i 
Fredstid. Frankrig maa nu først 

skabe disse Beholdninger, inden det 

kan danne sine nye Hære og tænke 
paa sammen med Englænderne og 

Belgierne at fordrive Tyskerne fra 
fransk og belgisk Territorium. 

Naar Rusland ikke har kunnet 
rense Polen for Tomagternes Trop-
per, skyldes det efter _Times" Op-
fattelse hovedsagelig Vestpolens 

Mangel paa et til den militære Situ-
ation svarende Jernbanenret. Denne 

Mangel bliver yderligere desto føle-
tigere for Russerne, jo mere de 

nærmer sig Polens Vestgrænse, fordi 

Tomagterne under disse Omstæn-
digheder i fuldeste Udstrækning kan 

udnytte Fordelen af deres fortrinlige 

strategiske Jembanenæt umiddelbart 
vest for Polen. 

.Tusses" ser ingen anden Udvej 
for Afhjælpning af denne Mangel 
end, at Russerne maa tilvejebringe 

nye Jernbanelinier i Polen, der sva-
rer til de strategiske Krav, og for-

bedre de alt eksisterende. Som man 
ser, Foranstaltninger, der ligesoin 
de, der kræves al England og Fran-

krig, (ordrer Tid. Saa længe imid-

lertid Forholdene er, som de nu er, 
er Russerne saa ugunstigt stillede 

overfor Tomagterne med Hensyn 

til Troppeforskydninger i Polen, at 

et for Russerne heldigt Udfald af 

deres Operationer der i højeste Grad 

vanskeliggøres, selv om de ogsaa 

raader over et Antal Tropper, der 

er Tomagternes endog ganske be-

tydeligt overlegent i numerisk Hen-

seende. 
.,Times" slutter med at sige, at 

Krigens Varighed alene afhænger 
af den Energi, de Allierede sætter 
ind paa at føre den til Ende. 

c.71ropismer. 
—ø— 

Du flyve issaa, 

— men ikke altfor højt, 	• 

thi du maa være ydmyg i dinFærden 

Du lyve mats, 
— issen ikke altfor drøjt, 

og, husk del, kun slam du kan 
gavne Verden. 

At kunne eller ikke kunne - 
det er Tingen. 

Naar man har gjort sin Pligt, 
saa er inan:da en Mand. 

Den store Verden agter da 

aldeles Ingen, 
det prøver paa at gøre det, 

han ikke 	it. 

-I- 

Man lidt for sine Krætter 

Løgnen ra•er , 
den kvæler Sandhed, vender 

Nat fif 1).1e. 
Men Sagen er, at Løgnen 

kun er s‘3g, 
og derfor nydes den I større Do,  cl. 

Vort Liv er som et ørkensand, 
og gennem ørknen farer 
bestandig mod et bedre Land 
et Tog af — Dromedarer. 

Ligne vil jeg vore Kvinder 

ved Roser og Liljers Pragt. 

Ikke de syer eller spinder, 
prægtig er dog deres Dragt, 

Der er en Mand, jeg kender, 

— kun Bøgernes Titler han læser. 

Jeg tror for vist han ender 
som t i I ul æ r Professor I 

Mr. Blanco. 

NB, De to sidste Aforismer er tra 
oversatte efter Holbergs latinske Epi-
grammer. Resten er originale. 

fra Uge til Uge. 
—:0:— 

Allinge Kirkenyt. 

December 1914. 
Døbte: 6.: Stenhug. Karl Julius 

Jørgensens Datter Elly. 20.: Bogli. 

H. W. Lintrups Datter Karen Han-
sine. 25.: Fisker Valdemar Peter 
Emil Larsens Datter Sonja Margot 
Irene. Arbejdsmand Ludvig Jerisi-

nius Hansens Søn Børge Ludvig. 
27.: Stenkløver Georg Sinius Furichs 
Søn Jørgen Andreas. 

Æg te vi ed e: 5.: Mejerist Karl 
Georg Lenz af Østermarie og Anna 

Ingrid Margrete Bolmgren af Allinge 
Begravede: 4.: Smed Andr 

Johanssons Hustru Kersti Måns 
f. Wickstrøm, 61 Aar, død 28. Nov. 

i Sandvig. 13.: Johunne Elseline 
Marie Ahlesson, LWrinberg, 65 Aar, 

død 9. Decbr. i Sandvig. 18.: Hotel-
ejer I. P. Møllers dødfødte Søn, f. 

15 Decbr. 

Der er i Allinge Sogn 1914 født 

Mandkøn 35, Kvindekøn 36, ialt 71. 
Døde Mandkøn 19, Kvindekøn 

19, ialt 38. Altsaa 33 flere fødte 

end døde. 

Ægteviede 10 Par. 

Konfirmerede
s 
 44 Drenge, 31 Piger. 

Det nye Kredslæge-Embede, 
!følge den nye Lov om Lægevæ-

senets Omordning, hvorved bl. a. 
Physikat-Embederne nedlægges og 

fremtidig benævnes Kreds•Læger, er 
efter Forlydende blevet besat med 
Distriktslæge Borch. Hvorvidt Dr. 

Borch er forpligtet til at bo i Rønne 
vides ikke, uren vi haatier, al delte 

ikke er Tilfældet. 
Physikus Hansen menes at ville 

flytte til København til Foraaret. 

Dr,  med. Arends 
fra Brande i Jylland agter at ned.: 
sætte sig som praktiserende Lege - 
i Allinge og vil antagelig komme 

hertil om ca. I Maaneds Tid og 

begynde sin Praksis. 
Dr. Arends var herovre i Nytaars-

dagene for at konferere om forsket- 
lige Forhold desatigaaende og var 
bl. a. ogsaa rundt og saa paa for-1  

skellige Lejligheder heri Byen. 

• Helligtrekongersdag 
gik Julen ud og vi fik pludselig 
Vinter ined jævn hvid Sne over By 

og Land. Den ligger nu gnistren 

_ : 
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for større Husholdninger koster 37 Kr. 

Søn- og Helligdage. 
Sandvig—Rande. 

050 ile 75.1 
028  118  
033 1n  813  
030  133  833  
116 06 851 
130 2to gos 
1:10 2to 930 

Fra Sandvig 	700  
Allinge 	703  
Tein 	71a 
Helligdommen 781  
Klemensker 	714 
Nyker 	80,3  

Til Ramle 	875 

hvid og lokker Kaner og Kjælker 
dem fra deres aarsgamte Gemme-
steder i Skure, Lader eller hvor de 
nu i Agrenes Løb var puttede hell 
og gemte bort ; thi de fleste havde 
helt mister Troen paa en hvid Vin-
ter, Oppe fra Kirkegaardsbakken 
kommer Ungdommen i deres Kæl-
ker susende under Latter og iltre 
Tilraab og mangt et Par har ondt 
ved at klare den skarpe Kurve ved 
Fotograf Kjøller, der har rig Lejlig-
hed til at tage -levende' Billeder 
til Mans Andersens berømte F ilm. 

Da Sneen synes at have belavet 
sig paa al holde Rasl i længere Tid, 
henstilles til vor Vognmandsforening, 
at den paa Søndag trækker alle 
Kanerne frem og giver Allinge og 
Sandvigboerne Lejlighed til at faa 
sig en Kanetur til ,,Slottet" for en 
billig Pris, der kunde tage en Del 
af Malurtsmagen af den nyg Pris-
kurant, der traadte I Kraft 1. Januar, 

Det er vel nu en halv Snes Aar 
siden Vognmandsforeningen foran-
staltede sin sidste Kanefest, som 
gjorde Foreningen populær lang Tid 
efter. 

Et Menneskeere for 250 Kr. 
En Tjenestepige hoS en Enke i 

Hjørring fik sidste Sommer sit ene 
Øre alhidt af en Hund. Nu har Pi-
gen if. „Vends. Venstrebl." efter 
Overenskomst modtaget 250 Kr. af 
Enken som Erstatning for det afbidte' 
Øre. 

Som det bør være. 
Nytaarsaften fik et særdeles smukt 

Forløb snavet i Ribe og Esbjerg 
som i Varde, hvor al Skydning var 
forbudt af Politiet. De to første 
Steder gaves der ErSlatning for Fyr-
værkeriet i Form af Musik, der dels 
spillede pair Torvet. Ved 12-Tiden 
intonerede Orkesterne „Kongernes 
Konge," og alle var enige om, at 
en mere højtidelig og stemningsfuld 
Overgang til det nye Aar kunde 
ikke' tænkes. 

Kan det være muligt? 
Stæren har if. „Viborg Stifts Fol." 

allerede vist sig paa Viborg-Egnen 
stv-re Tal. Det menes at varsle 

tidligt Foraar. 

100 Aar. 
1 Landsbyen Alt Sydøst for Aal-

borg lever if. „Aalb. Anitst." en 
Mand ved Navn Christen Ditlevsen 
Leth, der forleden fyldte 100 Aar. 
Den gamles Liv har formet sig ro-
ligt og godt ; lian ser og hører godt 
og er i det Hele en rask og gam-
mel • Mand. Hans Bedsteforældre, 
der tjente paa Visborggaard hos den 
strenge og velbyrdige Fr. v. Aren-
stolt, oplevede et Eventyr idet de 
blev sendt til Sadlen for at hente 
Fru Arenstoff, der var rendt fra sin 
Mand. Kun ved at lyve sig frem 
fik de hende med hjem. Denne 
Udflugt kostede Fruen 6 Aars Fæng-
sel paa Visborggaard. De to, som 
henlede hende, fik Lov al gifte sig 
med hinanden. Paa deres Rejse 
medbragte de et stort Messing Pak-
keskrin, som endnu opbevares hos 
Leth. 

26 Hugorme. 
Aet!) Venstrebl." fortæller : 

1 Dagene før Jul var Skovfoged 
Christen Christensen Dyrheden, i 
Gang med at opbryde en Moselod, 
soin i Almindelighed benævnes 
„Mikkellodden". Opbrydningen var 
et. besværligt Arbejde, thi før Ploven 
kunde anvendes, var der et helt 
Dække af Enebær-, Puls- og Vidje-

og lier i dette Vildnis har der 
været godt Skjul tor Hugorme og
fryb, b, hvilket viste sig, da Christen-

sen.  fik Ploven LGang; saaledes op-
' pløjede lian en Dag ikke vindte 
end 26 Hugorme, der nærmest laa 
i en Dynge og bestod af baade smaa 

:og store, de største var henimod et 

Par Alen lange. De blev naturlig. 
vis alle dræbte. 

De rigtige Staldbore, 
stærke svenske Enekurve 
Roegrebe og Staldgrebe 

af den solide Slags sælges billigst 

Nordlandets Hoodolshlls. 
Ejendom tilsalgs. 

Den Snedkermester S. E. MUNCH 
forben tilhørende Ejendom Matr.-Nr. 
188a, beliggende ved Østergade 
Allinge, er meget billigt tilsalgs. 

Bygningernes Brandassurancesum 
er 23,100 Kr. Det tilhørende Areal 
udgør ca. 5000 Kvdr. Alen. 

Liebhavere bedes henvende sig i 

Sparekassen i Allinge 

Restlageret af 

Dumpere og Rooskroro 
sælges til særlig billig Pris. 

Raspetromler 
i alle Størrelser sælges i 

Nordloodols Iloudolshus. 
By- og Herredsfuldmægtig 

Johl000s Noloed, 
træffes paa Raadliuset i Allinge 
hver Mandag efter Kl. 10 Form, og 
i Klemensker Kro hver Fredag 
fra 2-5 Eftm. 

Den forsinkede Ladning af 

nye Konfekt Blommer, 
nye Muskatel Rosiner, 
nye tørrede Abrikoser, 
nye tørrede Æbler 

er nu paa Lager. 

Alt af bedste Kvalitet 
og til rimelige Priser. 

Nordladets Hamielshus, 
Et Parti 

Spegesild 
er til Salgs luns 

fiansen, 
Sandvig. 

Hoodolslillsol i bog. 
Fra Tirsdagen d. 12. ds. udsælges 

Kolonialvarelageret med 100/0  Rabat, 
Kun mod Kontant. 

Et Sæl fine 

jfanehloldzer 
og to Sæt Kanebjælder er til Salgs 
hos Emil Bohn. 

Olsker. 
Kommuneskatten for 2det Halvnar 

1819-15 modtages ved Mejerierne 
_Humledals" og .Kajbjerggaards" 
Udbetalinger i Januar og Februar 
Maaneder, samt hver Predag Efter-
middag i Undertegnedes Hjem. 

St. Ols Sogneraad d, 5. Jan. 1915. 
v, 

K. A. Mogensen. 

Lommelmnpe-Elowellier • 
ere atter lije in ko ni ne ug anketales.  

M. C. Funch. 

Nye Regler for Laanegods 
Læg Mærke til, 

at fra Iste Februar d. A. ere vi enige om at beregne alle tynde 
Sække, hvormed ekspederes Hvedeklid, 'knuste Foderkager, 
Skraaning, Mel og lignende Varer a I Kr., alle svære Sække 
a 1 Kr. 50 Øre og alle andre Sække til Kul, Koks og lign 
(ikke fri Sække) a 50 Øre --saaledes, at vi ved Tilbagele-
vering beregner os en Sækkeeje for alle Sække i brugbar 
Stand a 5 Øre pr. Stk., og for alle Sække i hullet Stand a 
10 Øre pr. Stk., som maa betales Kontant. 

For Sække og Poser til alle Sorter Markfrø beregnes 
ikke Sækkeleje, naar disse returneres inden Iste Juli s. Aar. 

Nu ledige Sække, Poser. Flasker, Kasser o. I. Laanegods 

bedes leveret tilbage inden Iste Februar d. A„ efter denne Tid 
noteres disse i låst Regning og tages ikke tilbage. 

iVordlandets c flandelshus, 
cHilinge cf-Colonial- og ,Produkt forretning, 

Samtlige 

Ilalldleffile og ForroluiNsilrivellde 
i Allinge-Sandvig lukker i Følge fælles 
Overenskom,,t vore Butikker og Forret-
ninger kl. 7 Aften, Lørdag Aften Kl. 9, 
fra og med Mandagen den 11. ds. til 1. 
April d. A. 

Omkring Midten af Januar Maaned kan første Tilførsel 
ventes hertil af 

Stor amerikansk Majs 
og rigeligt Lager af 

Nye amerik. Bomuldsfrøkager. 
Vi tager gerne gode, sunde Sædvarer i Bytte for Kager 

og Majs, og vi gør dette paa gode Vilkaar for Kunderne. 

Nordlandets Handelshus. 

rt, erricvn,trliacc4:cte 
FINESTE DANSK FABRIKAT ‘. 

-7~z cy 	/ilt 10 — /OCØ;'e 

Vi har endnu et Parti af 

det fine stemplede Lammekød. 
For- og Mellemstykker a 42 Øre. 
Smaa Baglaar 	a 50 Øre. 

Nordlandets Handelshus. 

Morsø Regulerings-Komfurer 
bager og steger ganske fortrinligt. 

Disse fyres og reguleres ligesom Magasinovne. Støbt af fineste 
.lære med støbt Stegeovn, stor Vandgryde, Kageplade, Bradepande, 1 
Endeblade og med store Kogebuller. 

Nordlandets Handelshus i Allinge. 

Onsker De 
smukke og moderne rotog,,dier. 
da henvend Dem i Atelieret ved 
Havnen. 
Telefon 4. 	Andr. Ipsen. 

Billeder indrammes. 

S
uger De en Pige, en Karl 
eller en Dreng, eller mang-
ler De en Svend eller Lær. 

ling. en Fodermester eller an. 
den Medhjælp, bør De snarest aver-
tere i Nord-Bornholms Ugeblad, 
der hver Fredag bringes direkte ind 
i 1700 Hjem og læses al salt godt 
som hvert eneste Tyende. En An-
nonce her i Bladet vil derfor saa 
godt som altid bringe et tilfreds. 
stillende Resultat. 

Elejonte'Visitkort 
anbefales fra 

J711inje J3o,5trykkeri. 
Sorterede gode 

Spise-Kartofler 
sælges til 31/1 Øre pr. Pund I 

Nordloodols lloodolshos. 
Ordet er frit! 

Vi gør vore mange Lasere i By og 
pas Land opmæsksom paa, at enhver kan 
lila optaget Artikler og Indlæg om Emner 
al almen Interresse i _Nord-Bornholms 
Ugeblod-. 

Betingelsen er kun, at det skrevne er 
holdt i en sømmelig Form og indeefor 
rimelige Grænser, samt at Insender~' 111 
Underretning for Redaktionen — oplaer 
Navn og Adresse. Ligeledes modtager 
Redaktionen gerne Meddelelser om saa-
danne Ting og Forhold, som egner sig 
til Behandling i Bladets Spalter. 

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

Skid- og liondlygloo ,Maro'. 
Uundværlig for enhver Land-

mand. Kan skilles ad og renses 
paa en praktisk Maade, 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. 

Foras kun paa Nordlandet hos 

M. C. Funch. 

Toget afgaar 
Søgnedage. 

Sandvig-419MM. 
Fra Sandvig 	700  1015  310  733  

Allinge 	7" 10" 3" 
Tein 	711  1037  331  
Helligdommen 7" 1054  3" 
Klemensker 	754  1117  4" 
Nyker 	813  1131  4" 905  

Til Rønne 	8" 11" 407  950  

Sonore—Sandvig 
7" 1055  3" 8" 
7" 10" 351  855  
755  1118  411  851  
810  1137 413 911  
8" 1133  4" 827  
841  1206  501  9" 
8° 1215  507  945  

Roane—Sande ir. 

Fra Rønne 	718  1040  130  818  

Nyker 	733  1100  180  835  
Klemensker 	788  1117  207  887  
Helligdommen 814  1188  288  9,1  
Tein 	830  116, 2, 9,7  
Allinge 	84t 120t 261 9tai 
Sandvig 	843  1210  300  903  

Deres Regninger, Med-Destii deleiser, Konvolutter og 
Brevpapir i Allinge Bog-

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

Lad 
Dem 

fotografere hos 

Alfred Kjollor. 
805  
815 

8" 
gsa 

Fra Rønne 
Nyker 
Klemensker 
Helligdommen 
Tein 
Allinge 

Til Sandvig 



Forær Deres Frue 
en elegant engelsk Gummifrakke 

af smukt silkelignende Stof, som hos os sælges for 14,25 Kr. 
faas i flere Farver, 

Nordlandets Handelshus. 

Bedste 

Derhyshire Kakkelovnskul 
anbefales fra Lager til billigste Dagspriser, 

eiVIlingo :Kolonial- og ,ProdukflOrretning 

Alle Sorter Sukker al prima kvalitet er billigst i Allinge. 
Vi har endnu store Oplag al alle slags og sælger 

Hugget Men,' a 22, Stedt ?Nelle a 20. Topmelle Nr. I a 22. 
Dansk ruddergrekker Nr, 1 a IS. Ægte weetindiak Sukkers 22. 

Kun Kvalitet Nr. 1 sælges. 

4 pCt. Rebel pr. kontant 11.:tallng i 

Nordlandets Handelshus. 

Absolut bedste Kolonialvarer 
til billigste Dagspriser anbefales. 

Allinge Kolonial- og Produktforretning:-  

Store Derbyshire ovnkul 
expederes renharpede fra Lager til den allerbilligste Pris. Det 
er nu Tiden at forsyne sig til Vinteren og Bestillinger bedes af- 

givne til 	

Nordlandets Handelshus. 

1-14r..;* 	reluesorlerede 

Trælast-Lager! 
rtuny Tilbud, ny ru er hl Tjenesle. lorilholms Sparo- 	lallekasses S9  

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

Modtager Indskud paa alm. Sparekassevilkaar til en 

af 4 pCt. p. a., paa Folie til 2 net, p a. 
Rente di  

Sukker 
sælges stadig til smaa Priser. 

1(01011d og Proditk'tiffreloirig, 

Vridemaskiner, 
Tøjruller, 

Husholdnings- 
maskiner 

Største Lager at 
Isenkram, 

Glas, Porcelæn og 
Fajance. 

Roker Heegaarri's 
be kendte 

Gryder 
anbefales. 

Spise- og 
Vandstel 
samt bele 

Kokkeniltislyr. 

Kolonial• og Proclialw.tforre,trilxi. 

Ny Humle. Høst 1914. 
Erlekmalet kraftig Malt til 01, Altid frisk 

cl:leds- fe Sod ,7"fprdrIerier - rille Slags 
Mur Sending vetore Amager Ilvidkant og, Rodkost 

sælges billigst i 

Nordlandets Handelshus. 

Vor bekendte fine Kaffe 
samt The, Chokolade og Cacao 

anbefales det ærede Publikum. 	NB. Altid frisk Kaffe. 

&Vinge JColonial- ,Produktforretning. 

Nye Sendinger al ny Host og ny Fabrikation. 
Amerikanske Bomuldsfrø kager, Dansk Soyaskraa. 

Danske grove Hvedeklid. Blodmelassefoder, 
Det ægte Glutenfoder 

ventes i kommende Uge. 

Nordlandets Handelshus i Allinge. 

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

Allinge Kolonial- & Produktforretning. 

Tiden kræver 
ikke alene Sparsommelighed, men 
enhver dygtig Landmand rime, for 

at kunne drive et virkelig rationelt Landbrug, 
føre et nøjagtigt dagligt Regnskab over sine Ud-

gifter og Indtægter, thi først derved faer han Ind-
blik i, hvilken Driftsmaade, der betaler sig bedst. 
Hr. Lærer Jørgensen, Olsker, har udarbejdet en 

Regnskabsbog for Landmand, 
der er let og bekvem at føre og beregnet for et 

Aar. Den koster kun 65 Øre og faas i Bogladen 
og i Allinge Bogtrykkeri. Det bliver den bedste og billigste Nytaarsgave, 

•hvormed en Husmoder kan glæde sin Mand. 

Frisk Blodmelasse  
anbefales fra Lager til billigste Dagspriser, 

Allinge Kolonial- Produktforretning. 

Ikke bo biliillsle, MUH den lækreste klipfisk smiger vi. 
Ui har købt et stort Parti af den allerbedste Sort, (rigtig en 

I.wkkerbidstzen). 

Fineste arnakket Bilduadal Klipfisk fra 2-5 Pd. Pris 40 Ore Pd. 

4 pCt. Rabat ned kontant Betaling. 

Nordlandets Handelshus. 

Elegi Deres Regninger og Meddelelser i Allinge Bogtrykkeri 
Hurtig Levering. 	 Billige Priser. 

Farende Svende. 

Sol 
 og Slud 

Vi her vandret ad Vejen 
j S 

 

og i Senhøstens bidende Vind. 
Vi vil vandre bestandig ad Vejene tid 
med de flyvende Længsler i Sind. 
Og den Vej, som vi vandrer, 

er ventende lang, 
men vi drager blot fremad 

og synger en Sang 
om de Veje, som forhen vi gik, 
- saa har farende Svende for Skik. 
Vi vil vende vor Vej mod den 

synkende Dag, 
vi vil vandre til Vejenes Ende, 
og med Længselen foran og 

Minderne bag 
er vi lystige farende Svende. 

Vi har hilst paa den unge, 
den gryende Dag, 

naar den hæved' sig solskøn i øst. 
Vi har drukket dens Liv under 

Hinimelens Tag 
i den sene, den sangfyldte Høst. 
Vi har sandet dens Duft 

saa vidunderlig fin, 
vi har suget dens Længsler 

og drukket dens Vin 
i en underlig rusende Drik 
- saa har farende Svende far Skik. 

Og den Vej, som vi vandrer, 
er evig og ny, 

den har Længsler, som vi ikke kende, 
men f straalende Solskin og 

drivende Sky 
er vi lystige, farende Svende. 

Og navr Aftenen mørknede 
Himmelens Hvælv, 

medens Solen sank rhørtinientle lied, 
vendte Vejen vi frem mod den 

glødende Elv 
i den sildige Høstaftens Fred. 
Og vi bøjed' vort Hoved 

og livisked' en Tak 
for hver Dreabe af kvægende 

Sollys vi drak, 
for hvert sonimermildt Sulkys vi fik, 
- saa har farende Svende for Skik. 
Sagte Aftenen breder sit 

gemmeode Slør 
medens tusinde Stjerner sig tænde, 
men vi vandrer endnu: selv naar 

Dagslyset dør 
er vi lystige, farende Svende. 

Vi har hvisket vor Tak for den Vej, 
som vi gik, 

for hvert venligt forstaaende Sind, 
for hver Kvinde, vi mødte, 

hver( Kys, som vi fik, 
for hvert styrkende, kvægende Hvil. 
Vi er tørstende Sjæle, der elsker 

og tror 
paa det store, det skønne, 

det sande paa Jord, 
og vi drikker os Rus i et Blik, 
-saa har farende Svende for Skik. 
denne Vej har vi valgt til vor 

evige Ven, 
1111 den fører til Vejenes Ende, 
Og finer Morgenen gryr vil vi 

vandre igen. 
Vi er lystige, farende Svende 1 

Gudhjem 30. Juli 1914. 

Mr. Blanco. 

Soler h en livsledsagerske, 
skal den gamle Cykle sælges, øn-
sker De Adgang over deres Ejendom 

forbudt, har De fundet et Par Ga-

loscher, skal der være politisk Møde 
eller Bal, har De Kreaturer til Salg 

eller vil De købe saadanne, har 
De faut nye Varer hjem, paalager 

De Dem Reparationer, har De 

startet en ny Forretning - hvordan 

skal Folk saa fan det at vide, hvis 
De ikke averterer i et Blad, som 

virkelig læses. 
„Nordbornholms Lgeblud.  

læses af saa at sige alle i Nørre 
Herred og er derfor et fortrinligt An-

nonceblad. Send deres Annoncer 

til „Nordbornholins Ugeblad". 

Erindringsliste. 
Toldkamret 7-12 Form., 2—i Etterm. 
Kæmnerkontoret 10-11 og 2-4. 
Laane- C. Diskontobanken 2-4 Eltrn. 
Sparekassen 10 -12 og 2 -4. 
Stempelfilial i Sparekassen 10— 12, 2-4, 

Dampskfbsexpe-ditionen, aaben ved Ski- 
benes Ankomst og Afgang Tirsdag 
og Fredag Efterm., Mandag og 
Torsdag !.orm. 

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

Søndag 12-2. 
Telegrafstationen 8 Morgen til 9 Aften. 

Søndag 12-2. 
Borgmesteren. Kontortid hver S0gnedag 

Kl. 3 paa Skolen. 
Branddirektoren Mannag og Fredag 

Form. 8 til 10. 
Statsanstalten for Livsforsikring ved Chr. 

Olsen, Messen. Kontortid 1-4 Em. 
Folkebogsamlingen paa Randhuset: Fre-

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

o(.7 Pro  

Parloplion og 
Oboolostrilmeill 
er en ny og meget 

forbedret Udgave af Gratnoton, som 
gengiver Tale, Sang og Musik i en 
hidtil ukendt ren og klar Tone, 
saavel med som uden Tragt, anbe-
fales at Aktieselskabet .,Nornam's 
Agent for Bornholm, der indrømmer 
meget gunstige Salgsvilkaar. 

L. Madsen, Sandvig. 
Telefon 8. 


