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Fredag den 30 Juli 1915
oxecceccectccocococc=
„Nord-Bornholms Ugeblad"
trykkes i el Antal af mindst 1600 &ental,
og forsendes gennem Postræsene/ i Allinge.
Sandvig; Olsker, Rutsker, Ro og Klemensker.
„Nord-Bornholms Ugeblad„
har den største Udbredelse i Nordre Herred
bliver rasl i eldvert Hjem og egner sig derfor bedst til Arerterind.
„Nord-Bornholms Ugeblad"
optager gerne nekendigarrIser af enhver Art
saasam Kod, Salg, Foreningsmeddelelser,
Effen- eller .411Vninger, Aukrioner ete.
,,Nord-Bornholms Ugeblad"
adgaur kere )'redag, kan huliltes pan alle
Postko.forer samt pin Pladers Kontor og
knsler :10 Ore Kwulalet.

En dansk Frivilligs Oplevelser ved Arras.
—o—

Den unge Viggo Feveile, en
Søn af Doktor Feveile, drog ved
]. Krigens Begyndelse til Frankrig,
- hvor kan meldte sig tider de franske
Farter. Under de voldsomme Kampe
>4g1<red Arms i Maj Maaned har hans
Regimein staael i først.r. Linje, og
ved en af disse blodige og sejrrige
Træfninger blev lian saaret og ligger itu paa Hospitalet i Guiangamp,
en tilile By i Bretagne.
Han har fra Hospitalet sendt sine
Forældre en Skildring at den Træfiling, hvori Iran henlede sit Saar.
„Pol.« har facet Brevet og aftrykker
den tinge Krigers 13eieluirig :
— — „Det var den 9de Maj om
Morgenen. Vort Regiment las forrest i første, anden og tredie Række Skyttegrave og havde faget Ordre til at angribe paa en Front al
150 Meters Bredde. Jeg selv las
i anderi Række ined min Bataillon,
der skulde tjene til Dækning for en
Mitrailleuse.
Dagen i Forvejen havde Kaptajnen
holdt en Tale til os og forklaret os
vor Opgave. Vi skulde rykke frem
i Hælene paa den Bataillon, der lag
i første Skyttegrav og anbringe Mitrailleusee i de fjendtlige Skyttegrave, efterhaanden som de blev
erobret.
Tidligt om Morgenen var vi kommet ned i Skyttegraverie og sad nu
og ventede paa del store øjeblik,
hvor vi skulde storme ned. Kartonet ile tordnede uophørligt, og del
regnede ned over de fjendtlige Stillinger med svært og let Skyts. Ingel] a f os syntes særligt præget af
Øjeblikkets Alvor. Man lo og spøgte.
Nogle sad fredeligt og løg, og andre slugte en sidste Mundfuld Mad
man vidste jo ikke, livornaar man
næste Gattg fik noget i Skrutten.
Men ikke el , rareste berørte den forestil...rende Begivenhed.
Pas Slagel ti blev der givet Signal
til Fremrykning. Ammileilionsitassen blev slænget over Skulderen,
og sari gik det af Sted. Vi fulgte
CU.IiigeEle, III vi uanede første Linje
al vore Skyllegrave, og her saa vi
de tørste Saarede. En af vor egen
Batarilon blev ramt 'I Hovedet al ell

Granalsturnp og manne blive tilbage. kastede en Vold op foran sig, men
Stationsby, og ener to Dages ForMen vl andre sprang op af Graven, Iran var meget uforsigtig og stak løb videre paa en 3 Dages Jernbaneog mens Kuglerne sang omkring os, hele Tiden Hovedet op for at kigge. fart til Hospitalet i Guingamp . . ."
og Granaterne eksploderede, løb vi
Pludseligt faldt han sammen. En
tiden at lade os standse over mod
Kugle var gaget gennem Hjærneskalde fjendtlige Linjer.
len paa barn.
San kom det stolte øjeblik, da vi
Naturligvis kunde jeg Ikke blive
sprang ned i de fjendtlige Løbegrave, liggende hele Dagen paa et saa ud—0—
For at komure frem rimene vi træde sat Sled, og jeg rejste mig derfor
paa lyske Lig. Granaterne regnede og bumpede af Sted f-n Stak til Ved Daggry Klokker højt i
Teamet ringer.
stadig ned over os, og to al Betalt- Stak med et lille Hvil bag hver. Jeg
loneus Folk blev dræbt og flere fraard! mærkede, hvordan Blodet gennem- Først blidt og langsomt
Matlunets Toner svinger
saarel. Gennem Gangene nallede sivede mit Undertøj, og lagde mig
vi ind i Tyskernes anden Linje, udmattet bag den sidste Stak. .leg hen over Stadens tusind mørke Tage,
De bæres langt med Bud
og der log vi de første Fanger - havde vel ligget en halv Time, da
til stime og svage
vel en Snes Stykker, som rakte Hæn- jeg sna et Hoved komme frem hag
derne i Vejret og raabte paa Par- Stakken. Det var en Kammerat, der og standser Graad og dulmer
lijærtels Klage
don. Men vi havde ikke Tid til at kom krybende pari alle fire. Han
standse, og under Glædesraab og havde fimet en Kugle gennem Fo- for dem, der ensomt venter
Dagens Komme
med Glædestaarer i Øjnene trængte den. Vi var glade for, at vi traf
vi ind i Tyskernes bageste Skytte- hinanden, og besluttede al humpe
Fjærnt over Byen Klokkens
linje.
tilbage, indtil vi traf Hjælp. Jeg
Toner drage :
Her standsede vil Vor Løjtnant brugte Irans Gevær til Krykke og
Se nu er Nattens lunge Tider omme,
var blevet borte for os under Løbet
understøttede ham med højre Arm,
nu gror det Lys i Øst bag fjaerue
i Gravene, og flere af Balaillonen og paa den Maade gik det ret hurSkove,
var sakket bagud. Endelig var vi tigt fremad. Med visse Mellemrum
nu sejler Rosenfnug paa gylden
alle, med Undtagelse af Løjtnanten, lagde vi os ned og hvilede os, mens
Vove
sandet igen, og saa sprang vi op Kuglerne stadig fløj omkring ørene
og Røgen stiger blaa ha Markens
af Gravene og løb over en Mark pan os.
Hytter.
til et Hus, der laa i Udkanten af en
Spredt over Marken Ina der 1.ig,
Og rundt i Byen trætte Sjæle lytter.
I.andsby. Der laa fuldt af Døde og frygtelig tilredt af Granater. Nogle
saarecte spredt ud over Marken, luen af disse var sprunget paa saa nært
Ved Daggry Klokker højt f Taarnet
vi gav os . ikke Tid til at se os om- Hold, at de Dødes Kapper var sværringer.
kring. Vi tænkte kun paa at komme tede af Krudtslam. Granatstumperne
Først blødt og langsomt
fremad. Vi løh i Læ at en Skrænt havde klippet Tøjet op og skaaret
Klokkelyden klinger :
lien til en elider) Mark, og lier sneg langt ind i Kødet, Ligene havde
saa løfter stærke Toner brede Vinger
vi os fra Halmstak til Halinstak, ligget der flere Timer, og Blodet
mod Himlen jublende de op
indtil vi kun var el Par Hu n drede var ganske sort. Del var et grufuldt
sig svinger
Meter fra Fjenden. Der salte vi Mi- Sylt at se de sorte Blodpøle, de voks- og svinder fjierrit i Luften oaerKir lien.
trailleusen i Batteri.
gide Ansigter.
Da vaagner Byen og begynder
Jeg sprang ned i el Granathud og
I dr 1.mbeerave, vi linvde taget
Dagens Virker].
gav ulig til al bygge en lille Vold
fra Fjende'', arbejdede Læger og
Robert.
loran mig. Kuglerne peb saa tæl Sygeplejersker, rundt omkring sad
forbi mig, at de viftede mine ører, de Saarede tig verilede pen Mørkets
Til venstre for mig lag et] Snare' og Frembrud for at blive transporteret
til højre en anden, som var rand bort. Jeg saa en Saar" som jeg
gennem Lagret og jamrede højt. En allerede havde lagt Mærke til om
Kammeral korn for al hjælpe hare, Morgenen. Da sad han bleg i Lømen fik en Kugle gennem Brystet. begraven og syntes allerede den
Fortælling fra Rusland.
Med Blodet væltende ud af Mun- Gang døende. Han havde faael
den kravlede lian ned til mig og Ryggen revet op af en Granatstamp,
Politimesteren, en lille mavesvær
sank livløs om. Jeg skar med min saa num kunde se Lungerne. Nu,
Kniv Tøjet af ham og forbandt ham
syv Timer eller, sad han der endnu, Mand med ildrødt Skæg og blege,
Projektilregnem Saa byggede jeg taalmodig og stille. Han var for- vandblaa Øjne, sad netop og drak
en Vold foran ham og lagde mig Urundet, tuen paa hans Ansigt kunde sin Te, da Døren pludselig gik op
ned igen. Den Saarede var kom- man se, at ban allerede var mærket og en lang, tynd.Maird med et gult,
men til sig selv og faa og forbande- al Døden.
rynket, Ansigt og stort grant Skæg
de Krigen og Tyskerne. San korn der
I en al Løbegravene havde mær traadte ind. Af hans snu og flakatter en Kugle, som gennemborede samlet Ligene — Tyskerne i en kende Blik saa man straks, at del
hans Laar, og Iran skreg højt, uren
Række paa deri ene Side og Fransk- var en Jøde. Han var ilørt en lajeg hørte ikke længere pas ham.
mændene puma den anderi Side. De set Kaftan, iler var hen grøn af Ælde,
Endelig blev jeg selv truffet af en tyske Lig var hæsligt lemlæstede og fyldte hele Værelset med en ram
!engle i Underlivet og krøb hen til al Granatstumper . . Lemmerne Luft af Hvidløg.
— Als, Deres . Højvelbaarenhed,
mine Kammerater. Da Kuglen gik afskaarne, Kæber og Kindben 'mist
jamrede hamr, air, ak, det er rent galt
igennem mig, troede jeg, det var og nogle med Hjernen væltende ud
ham ved Siden af, der sparkede mig, af Hovedet. Selv
Døden kunde fat med min kære Søn . „
Hvad er der nu i Vejen med
anderledes føltes det ikke. Men
man se Forsket paa Tyskernes og
snart efter mærkede jeg, at jeg blødte, Franskmændenes Ansigtsudtryk. Det ham, Jankel?
— Ak, alt, Ivan lvanovitz, Politiog i Ly af en . Halmstak knappede var let at• skelne, at det var Franskjeg Bukserne ned, tivorpaa en Kam- mændene, der var Faldet som de betjenten, har arresteret urin kære
Søn.Han siger, al han har smuglet
merat lagde en Forbinding om.
Sejl ende.
.leg følte mig fuldstændig lammet
Jeg førte min Kammerat lien til tysk Brændevin ind over Grænsen
tysk Brændevin? Hvorfra kan
i Bertel. men da jeg havde hvilet et Lazaret, der var oprettet ved de
lidt, krøb jeg hen til et Hul, hvor gamle tyske Stillinger. Men da det han vide, at det er tysk? Og selv
jeg laa sikkert. Et Stykke fra mig var overfyldt, gik jeg to km til et out del var, hvem kan det saa skade
laa en Død og ved Siden afinig en andet Lazaret, hvor jeg blev fori det mindste ikke Ivanovitz eller
Haartitsaaret, der kastede sig frem
biledet, Natten tilbragte jeg - Deres Højvelbaarenhed :
og tilbage bag en lille Vold, han trygt .sovende
Politimesterens Ansigt antog et
i et Skur og den
havde facet Tid til at bygge sig. næste Misrgen kom jeg sammen velvilligt belærende Udtryk — akLige overfor ulig faa en Soldat og 111,d andre Saarede pr. Bal Ili en kurat som en Professor i Matematik,

Klokkeklang.

Smugleri

der skal bibringe sine Elever de fer•
ste Begreber om Reguladetri.
Jaskel, sagde lian etter en
Pauke, som han havde benyttet til
at gøre den fulde Brug al sine
!landsevner; du spørger, laven] det
vil skade ? Jeg skal sige dig det
min Ven : Staten, hvin Autoritet det
ireinfor all gælder OM at oprelfinlile.
Og den eneste Maade, hvorpna dette
kali ske, er ved at holde Loven til
Punkt og Prikke. Men Inven forbyder Smugleri, og enar vi overtræder Loven, sen truer vi Statens og
altsim :
de lovlydige Borgeres Vel
niar Ivan Ivanovitz har grebet din
Søn i Smugleri, saa kan jeg ikke
hjælpe dig . .
Jankel havde hele Tiden hørt «I
et forstaaencle Smil ; da Politimesteren havde endt sin Tale, sagde
Iran:
— Deres Højvelbaarenhed i Jeg
er ikke nogen lærd Mand. Hvordan skulde jeg ogsaa være bleven
det ? — jeg har ikke studeret — men
jeg kan !mane Deres Højveltraarenhed 2r> Rubler — Værs'go Politimesteren fejede foragteligt
Sedlerne ned i sin Skrivebordsskuffe.
— 25 Ridder! . Det kan du godt
faa Lov til — det angaar jo ikke
mit Embede . . Men sig mig en
Gang, Jankel: hvorfra vidste Ivan
Ivanovitz, at det var tysk Brændevin ?
— Han sagde, al han kunde fugle
det, Deres Højvelbaarenbed . .
— Lugte del? Kan det fordrukne
Dyr overhovedet lugte noget som
helst! Jeg skal lugte ham — Ivan!
brølte han.
Et øjeblik efter traadte Ivan Ivanovtz forskræmt ind — han havde
straks af Politimesterens Stemme
mærket, at der var noget i Vejen.
— Hvorfra kunde du vide, at det
var tysk Brændevin, Jaskels Søn
havde ? tordnede hans høje foresatte.
— Det lugtede akkurat som tysk
Brændevin plejer at gøre, stammede
Ivan Ivanovitz forvirret.
— Lugtede! Næ, har op med dell
min Ven! Saadan gatir man ikke
hen og arresterer en uberygtet Mand!
Herud med dig og se at fan ham
sat i Frihed, og lad dette ikke gentage sig mere.
— Ja vel, Deres liøjvelbaarenbed,
svarede Ivan lvanovitz sønderknust
og listede ud af Værelset,
— Tak, lak, Deres Hojeelhaarenhed I udbrød Jankel, saa snart han
var ude af Døren! Jeg skal aldrig
glemme Dem delte. Farvel, Deres
Højvelbaarenhed?
— Farvel, Jnnkelt svarede Politimesteren rumligt
Jankel gik. Udenfor paa Gaden
stod Ivan Ivanovilz og ventede.
— Hvor meget gav du ham ?
skreg han, straks han fik Øje paa
Jøden.
— 25 Rubler! svarede Jankel
stolt.
— 25 Rubler! Forbandede Idioti
Jeg havde sluppet ham løs for 5.
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Seddellmokoos årsug
for krige°,

bank kunde komme til at erklære
sine Sedler uindløselige, snor jeg
fremsatte i April 1912 vakte Sensation. Omtrent samtidig var det, at
man i Udlandet begyndte den store
—0__–
Diskussion 0111 Seddelbankens StilTil Krigens Førelse kræves Men- ling i Krigstilfælde og enkelte Sic.aesker og Materiel. Hvad de første der forberedte det Brud med de foreangaar, har de fleste evropæiske Sta- gaaende Aars Udvikling, som Sed•
ter store Beholdninger til Raadighed. delbankens Anvendelse som KrigsMan kan vel regne, at 10 pCt. af bank nødvendiggjorde.
Saa korn Verdenskrigen, og selv
den samlede Befolkning kan alleendes til Militærtjeneste. Naar de er de fredeligste, mest private, mest
opbrugt, er Statens Evne til at fort- uafhængige og eksklusive Seddelbanker maatte med Timers Varsel
sætte Krigen udtømt.
Men ved Siden deraf kræves el forvandles til Krigsbanker. Da lyktilstrækkeligt Kvantum Materiel, som kedes det med et Pennestrøg at slaa
eliten maa hidskaffes fra Landets en Streg over et Aarhundredcs Udegen Produktion eller Kapatialimeng- vikling. Foruden de tekniske Vidde eller indkøbes fra Udlandet. Til undere, Hære og Flander havde til
Erhvervelsen af det maa Staten skaffe Raadighed, havde Stntsstyrelsen lagt
sig Betalingsmiddel under en eller Haand paa det Instrument, hvormed
anden Form. 1 Middelalderen var den kunde pumpe Samfundet læns
del almindeligt, at Fyrsten fik Til- for Generationers Opsparinger, Der
sagn fra sine Undersaatter om Bi- er samme Foskel mellem de Seddrag, op paa Grundlag deraf paa- delbanker, Staterne havde til deres
begyndte Felttoget. Ved Siden deraf Raadighed den Iste Avgrist 1914,
kunde han hjælpe sig med Beslag- og dem, Napoleonstidens Fyrster
læggelse af fremmed Ejendom, ved madede over, soul der er mellem de
Salg af Krongodser og ved Hærenes 42 cm Mørsere og Frederik den
Brandskatninger i Fjendens Land. Sjettes Forladekanoner.
Hyppigt hører vi imidlertid om, at
Og nu gear Svikmøller:. Alt del
Tropperne i Maanedsvis forholdt sig vore Forfædre af dyrekøbt Erfaring,
uvirksomMe, fordi Hærleverancerne havde lært betød Rigels Ruin, alt det,
udeblev, eller at de endog gik fra som en'ældre Tids Nationaløkonomer
hinanden af Mangel paa Under- (her hjemme særlig Nathausen) sne
hold.
harmglødende ivrer imod, del sker
Efterhaanden udviklede der sig Fi. nu, og under Nationernes Bcgejstnansfirinaer. som kunde laane Fyr- ring og Avtoriteternes fortrøstnings- sierne Penge, der er Mediereerne i fulde Paavisning af, hvor bloinFlorens, Fuggerne i Augsburg, langt strende Samfundet døjer Krigens
senere Rotschild i Frankfurt S/M. Møje. Det Spørgsmaal kan derfor
Der er desuden rige Handelsbyer og rejses, hvad Ansvar Seddelbanken
Klostre, som træder hjælpende til. har for Verdenskrigen. Hvis de
Men en effektivere Krigsførelse mu- krigsførende Lande ikke havde haft
liggeres først, da Seddelbankerne disse Institutioner, kunde da Krigen
breder sig i de enevældigt styrede have været undgaaet.
Stater. Meget hurtigt lærer da FyrDet er givet, al de store Rustninsterne den Kunst at skaffe sig Raa- ger, som blev drevet i de 43 Fredsdighed over Samfundets Ejendele aar, har deres tunge Skyld for den
ved at ombytte dem med Sedler. Katastrofe, som har ramt vor VerSamtidig med, at Fyrsterne hjælper densdel. Men et tilsyneladende
hinanden til Soldater ved en Handel, uundværligt Led i Krigsorganismen
der ganske svarer til den Slavehan- har Seddelbanken været. Naar man
del, Hendelskompagnierne drev, man ser, hvilken uhyre Nytte deri
formaar de at suge Marven ud af franske og den russiske Regering
deres Lande ved at udstede Papirs- drager af deres fedende Banker for
penge.
Tiden, ja, hvor hjælpeløse de vilde
Det er navnlig i det 18de Aar- stea, om de ikke havde dem, bliver
hundrede, at Seddelbankerne dokuman tilbøjelig til at besvare Spørgsmeriterer deres Nytte for Statsføre]maalet derhen, at Seddelbanken har
sen og trods den John Law'ske Ka- været en nødvendig Forudsætning
tastrole i Frankrig vinder Indpas for Krigen. Endnu klarere kunde
rundt omkring. Da Verdenskrigene det synes godtgjort i England, hvor
i den Napoleon'ske Tid hærger Ev- hele Pengevæsnet og Erhvervslivet
ropa, bliver det Seddelbankerne, der gik i Bagloas, indtil Regeringer] foroverall bidskaffer Pengene til de vandlede Bank of England til en
aarelange, i Bund og Grund øde- Krigsbank. Da var Trolddommen
læggende Krige, og det er derfor løst. Den saa mesterligt gennemogsaa mod dem, at der bagefter ret- førte Mobilisering i Tyskland havde
les skaanselsløs Kritik. I de fleste jo ogsaa været umulig, om ikke ReLande maa Regeringerne love Na- geringen kavde haft Rigsbanken til
tionen, at Seddelbacken fremtidig Raadighed.
skal blive forvaltet uafhængig af
Efter et Aars Krigsførelse er :vi
Statsstyrelsen. Den gøres til „Na- naaet ind i den Omformniegsproces,
bonens Eje`, faer en civil Bestyrelse, hvis Maal er at omdanne al Fabriksen Oktroj, som omgærder den med drift fra civil til militær Tjeneste.
rige Privilegier og tunge Forpligtet- Det er ikke blot Seddelbanlcen, der
ser, og som navnlig strengt afgræn- er blevet Krigsbank, det er snart hele
ser dens Ret til at udstede Sedler. Industrien, endog i de nevtrale
1 et Aarhundrede levede Verden Lande, som producerer Bytte til de
paa den Tro, at. Pengevæsnet var i Midgaardsorme, der omklamrer Samde bedste Hænder, og at en Tilba- fundene fra Østersøen til Karpather•
gevenden til Fortidens Misbrug var ise, fra Nordsøen til Adriaterhavet.
utænkelig. Et Lands Velstand fik Denne Om formningsproces havde
sit . lettestfattelige Udtryk i dets Seds - været umulig, om Regeringerne ikke
delbanks Ordning, og ved de hyp- havde haft de ubegrænsede Pengepige, som Regel ugentlige, Oversig- midler mellem Hænderne, hvormed
ter, Seddelbankerne udsendte, og de uden Hensyn til Bekostningen
som offentliggjordes Verden over, kunde rekvirere, hvad de pegede
blev det muligt for Alle og Enhver paa, og SpørgsmaaIet er da, om Real forvisse sig 'Om Sedlernes solide geringerne kunde have skaffet sig
Fundering. En Pengeseddel selv dem paa anden Maade end gennem
fra et lille Land toges som god Be- Seddelbankerne.
Whig Evropa over. 1 100 Aar svigTil Bedømmelse heraf maa det
(ede Systemet heller ikke.
fastslams, at Forudsætningen tor hele
Alligeve. holdt der sig i Befolk- den FabrikatiOn af Papirspenge,
niegerne en Skræk for de Uregel- Statsbeviser og Krigslaan, som for
mæssigheder i Finansstyrelsen, de Tiden faer os næsten til at drukne
i dens Historie havde læst om. Jeg I Papir, er Tilliden. Sne længe Bebar endnu i frisk Minde, hvordan folkningen har Tillid til Bankens
en Antydning af, at vor National- Sedler og til Statens Lean, gear al-

ting Tyskland ae Frigiand ie i! 1:.inne
skeainie deri ene
e, Mindede'.
efter den anden in', i Siatsieasi:eine
af Befolkningens Midler, saa længe
blot Tilliden er der. Og Bankerne
kan pumpe Sedler ud i en Uendelighed, saa fænge Folk ikke mærker,
at d e f a ld er
i Værdi. Her har fe r ed i t te II forberedt Krigen. Den Kre
dit, Samfundene levede paa i Fredsaarene, er til Dels overført paa Seddelbank og Stat, og opretholdes ved
Folkets Tillid til sine Ledere.
Nu er det en gammelkendt Erla.
ring, at Befolkningens Tillid til Banken, som tilsyneladende er privat og
uafhængig, opretholdes længere end
til Staten. Det Trick er derfor ogsne jævnlig brugt, naar Statskassen
ikke kunde narra flere Penge rid af
Folk, da al oprette en privat Bank
eller el System af Laanelcasser eller
et Konsortium, som garanterede for
Gælden. Systemet er i Øjeblikket
over all dette, nt Staten ødelægger
Landet med sine Krigsudgifter, som
den betaler med SeddelhankensPapirlapper. Naar dens Gæld til Banken
har naaet saa stor Højde, at det begynder at vække Opsigt, sager Staten ved et Krigslaan, som Seddelbanken og andre Banker reklamerer
for, at hjælpe Seddelhanken af med
sin Risiko, Befolkningen ombytter
sine Papirlapper med Papirark, som
kaldes Statsobligationer.
Ken hvor Tilliden ikke er absolut,
bliver Seddelhanken hængende paa
Risikoen ; det er Tilfældet for Tiden
i Frankrig (SecIdelomløh 12,2 Milliarder Frcs.), i Rusland (Seddelornløb 3,7 Milliarder Rbl.) og sandsynligvis ogsaa i Østrig-Ungarn, hvis
Bank ikke offentliggør sin Balancer,
Hvilken Nytte Banque de France
gjorde i 1870-- 71, er jo ogsaa lidt
nok paavisl; mens al fransk Statsstyrelse ramlede sammen, stod deri
urokket og reddede, som Tiders bagefter udtalte, Fædrelandet.
Den, der har saa enevældig en
Magt, son] en Statsregering faktisk
render over under en Krig, kan vel
nok faa Fingrene ned i Undersaatternes Lomvier, naar det skal være,
kan disen rejse Penge selv anden
Bankens Hjælp. Dog Opgaven bliver i saa Fald dobbelt svær ; Staten
maa da sætte haardt mod haardt,
mens den, saa længe Tilliden lever,
kan familie sig frem. Skaltepaalæg
nytter ikke stort, de svarer ril at
slagte !limen, som lægger Guldæg ;
derimod kan der anvendes TvangsInnu, altsaa lt,ksproprialfon uden Erstatning. Men Fremgangsorneden
er ikke let, kræver et vidtløftigt Apparat og savendes der for næppe,
før Samfundet er paa Fallitlens Rund.
Dog kan det nævnes, al Holland i
Efferaarel, da Regeritigen søgte et
stort, indenlandsk Laan, truede med
Tvangslaan, saafreint Landet ikke
frivillig blev tegnet.
Seddelbanken har under den nu
løbende Krig vist sig at være el
uundværligt Led i Militærordningen.
Hvis man kunde have tænkt sig, at
en eller anden Fraktion indenfor
Samfundet (Socialdemokraterne eller Fredsvennerne) havde kunnet beherske Seddelbanken og nægtet Regeringen Midlerne til Mobiliseringen,
var Krigen ikke kommet i Stand.
Man kunde derfor urene al have fundet et let og sikkert Middel til Krigens Afskaffelse ved en Oinoldning
nf Seddelbanken, f. Eks. ved at lægge
den ind under det folkevalgte Parlament eller underen borgerlig, de-

som afholdtes al Olsker Skydeselskab i Lørdags havde vundet god
Tilslut:nag. Gevinsterne tildeltes
følgende Præmietagere:

mokratisk Styrelse.
1 Virkeligheden vilde det blot være
Bluff. I det Øjeblik en Krig staar
for Døren, findes der jo ingen
fri Vilje i Landet, de vil den lille
Klike, som har Nøglen til Arsenalerne og Adgangen til Krigsministeriets Telefoner, have Magten, Enhver,
der prøver paa al standse Galskaben,
skydes ned eller sættes i Fængsel,
Men alligevel er del muligt, at vi
eftere Krigen vil opleve, at Seddel-

1. Pr. Fru Olsen, Kobbegaard
ved Aug. Olsen 26 Point
2. Pr. Frk. Marie Olsen Lynggaard
ved Aug Olsen 26 Point
3. — Julius Hanipe ved
V. 'lampe 26 Point
4. — Frk. Petra Jensen
ved Aug. Olsen 26 Point
5. — Frk. Magda Riis
ved Aug. Olsen 26 Point
6. — Jens Jensen ved
Aug. Olsen 25 Point
7. — Fru Petra Kaas
ved Aug. Olsen 25 Point

banken ligesom for 100 Aar ',Uden
faer en ny Lovgivning, der sikrer
I dens evige Ukrængeliglied og absolute Selvstændighed paa det at Tilliden kArt vokse sig stærk igen tuden næste Krig.
Gul rhalhitz,r i • AV..% K rm7 k

Nattesyner.
Dreleingertnns gear i Skoven
flag Buske og Krat
den kvælende Nat.
Det bruser at Toner foroven
Del knækker og rasler deroppe
pinte, forpjuskede Grene;
det 'suser i Granernes Toppe
og hvisker bag Stammer og Stene.
ff
Hvem er det, der lokker
og drager. Hvem er del, der klynker og klager
og stønnende sig vaander
i Mørket, der trykker sen tungt,
saa tæl, at jeg næppe nander.
Hvem er det, der trænger og støder
— hvad er del — jeg svimler
og falder
.
Jeg mærker Vindene knalde,
jeg synes Luften gløder.
Jeg hører min Moder — hun kalder,
hun lokker og hvisker derhenne.
Hendes dødskvalle Røst kan
jeg kende.
Moder jeg kommer
vent blot en Stund.

111
Moder — du er lier -- du taler. •
Jeg kender din Røst, som er blid,
som er ørn.
Det er vel ikke en skuffende Drøm
— se mig, jeg kommer, jeg iler.
.
næn niar dig dog ej.
Du svæver — jeg følger.
Du bæres paa Æterens Bølger.
Vi er ej nær
ved Menneskets Vej.
Moder — Moder!
Hør da din Søn!
Lyt blot en Stund til min
brændende Bøn,
stands blot et eneste lille Sekund!
— —
Moder, jeg svimler . . .
og Hjærter gør ondt'
IV
Moder, du lokker og svinder
er det for at vække de Minder
som stedse nye jeg finder
i [tjær-rets inderste Indre.
Moder, jeg søger dig, tabte Skat
mens Stjærnerne sølverlividt lindre.
Moder, kom lit mit Leje hiat
og kys mig, at det kan Lærigslernes
smædende Hvirvelsug lindre I
Anders Flint),

fra Uge til Uge.
Præmieskydningen

a--- frøen, Tigin
tf; Poi
9. -- les,e,,Ig ,
ate, 'Sti!
10. -- H. it.{.wt, ir,' .Nli.. 015411
25 P0,11
I I.-- K. Jensen ved kig C”sen
2 , 1),Iii

12. -- Frk. E. (.arsen v.Chi Okeett
-'.', Pol
Li - Fie. al. Munk ved V. Ham
2., t , t
14.
Frk. D Nielsen ,.e,1 ,a. re,e e •
2e Porntii
15. -- Sparekassety ,ivrer Ridder 1_
, .!
ved A. Disen 24 Poler"!
I e. - Fru [lampe ved V. Hamre
24 Paint
I 7. --- A. Pedersen %ed Aug. Olsen
2.t Point
t 8. --- Frk. E. Larsen ved Chr. Disen
2-I Point
19 -- Frk. M. Olsen ved Aug, tilen
24 Point
20. — Olsen, Kohbegaerd ved
A Jensen 24 Point
21. -- J. Falk ved Aug. Olsen
• 24 Point
Etter at Præmierne var uddelt blev
Andr. Jensen Tejn genvalgt som
Kasserer.

Sølvbryllup.
Tirsdag den 3. Avgrist fejrer Hr,
Havnefoged Michael Jensen og Hustru deres Sellvbryllup.
Hr. Jensen her i ca. 17 Aar
ret Havnefoged i Allinge, en efter
de hidtil værende Besejlingsforhold,
meget vanskelig og ansvarsfuld Stile
ling. I dette Tillirlde kan num sige, se
et her har vi hall deri rette Mund
paa sin Plads. Sølvbrudeparret hard •t
i deres Ægteskab 10 Børn hvoraf
9 lever.
C. J.

Et Figentræ
Som bekendt er Bornholms
Ina noget forskelligt fra det øvrig
Danmarks. f Dalenes Lunhed trives
en Vegetation, som gor Ørri til e
Paradishave for, vore Botanikere.
En af Øens største Sedværdighes-der er del store Figentræ i Ifot
Allinges Have. Det bærer hvert Aar
I Hundredvis af 1/modne .Figear.
nu har Ejeren skriver ,Kbh.` besluttet, at Kongen som en lille 0#-..
mærksombed fra den lidt fjernere
Egn, skal have en Kurv med en ud
søgt Snes af de første Frugter, der
modnes paa det sjældne Træ.
Vi henstiller til Hr. Jacebsen ogsaa at lade Kol111111111ells Beboere
nyde godt af sit Figenti æ.
Trods Badedragrenies Prishillighed er der nemlig en hel Del unge
Mennesker her i I■1 ■rumurien, der
ynder at tumle sig i Sti andkautell,
paa Klipperne og ved Badestranden
i paradisisk Kostume til stor tjene
for Badegæster og forbipassereinte
Damer. Da disse unge Mennesker
sikkert ikke har Raad til al anskafie
sig et Par anstændige Badebukser,
vilde et Tilbud Ira Hr. Jacobsen
om at reservere dem et vist Antal
Figenblade vistnok blive modtaget med Taknemlighed.

Krigmatemalik.
En halid elatematiker skriver i
,,Pol - ; •
Man Iran, naar man forstnar at
regne og kender Historien, udregne,
hvornaar Verdenskrigen ender.
Lad os se paa Krigen 1813- -1814!
Adderer uran Aarstallene, laer num
3627. De første 2 Tal, 3 oe 6, giver 'Usammenlagt 9, de sidste 2 Tal
ogsaa 9. Freden blev solli bekendt
shinet 9.-9.-1814
Ved Ktigsimite 1870--- 1871 klar
man ved Addition 3741. Inc ia første Tal giver 10, de to sidste 5.
Fredsslutning: 10.-5.-1871.
Anveuder man disse Tal pari
1914-11.5, faer vi 3829. Med anOrd: Fred'slutning 11. November
Kan der være nogen Tvivl?

ostbornholmske Dampskibsselskab.
I en længere /tildække er de østbornholmske Dåliipskibe bleven førte
af d'Hrr. Captani Ødbergsen og Hansen; men man har Selskabets mangeaarige Styrmænd overtaget Farten,

1(spiejti pleti .t4irG.r „FLerririershus•
, Wesi Ir „ M Davidsen".
F. og KaPt"
6.fler P stigerere..st.'ilialelser søger
de nye Kalitainer Al lix ,. de Selska,f)tgSblid
bet,gode Rende u r' ter 01"11,
Behandling al P3',sitnererlie.
Surledes var iler Lørdag den 17.
ds. med Dampskibet ,M, Davidsen',
en Paisagel er, soni i en længere
Airi række ikke havde været i København tvg derfor var ukendt :ned den
nye Anløbsplads og Befordringsforkold; og ved d'Hrr. Kaplejr Wesths
og Dampskibsekspeditør Kapt. Han
sene reli illige Assislance blev der
ringet efter . en 1311.
Paa Grund af Mangel paa
er Bilantallet 'neget indskrænket;
men det lykkedes, og i et Brev til
Hjemmet - meddeles om den elskværdige Behandling og Glæde over
at være kornmel ined elstbornholmereil.
C. 0.

Motorskibet Thors Lysttur
i Søndags til Gudhjem og Helligdommen havde vundet god
' Det var næsten helt igennem
kendte Ansigter, Familiefædre, der
havde taget Kone, Børn og Madkurve træd. Det smukke Vejr bidrog
'hurtig til en fornø'jet Stemning, saa
man kelle sig rystet sammen som
en eneste stor Familie. De fleste
forelsk at sejle til 'Gudhjem, for
derfra al spadsere til Helligdommen.
Paa Opfordring sejler Thor pas
Søndag samme Tur.

Køb nu l

Monumenter.

Da den nærmeste Fremtid sikkert
vil bringe stere Prisstigninger pas
næsten alle Stiles Mamilaklurvarer,
anbefaler vi vore ærede Kunder 1111
at købe de Ting, der nødvendigvis
skal .bruges i løbet af Vinteren.
VI har stort Lager og næsten all
bliver solgt til de bekendte billige

'.anes
Alle Slags IVIrimillierrier
efter Bestilling i smuk lod Sien
Forhør om Pi isen lins Ilde inden
De bestemmer Dell et 11Mbe,

Priser.

Nordlandets

slagl til Salgs eller Bytte hos Smed

Lindblad, Klemensker .
Lysttur!
Motorskibet THOR afgaar Søndag den 1. Aug. Kl. 2 Efterrat., med
vestlig Vind fra Allinge, anløbende
e dommen og Gudhjem.
Ti:,
Rei
Billetpris
t
Kr.

3estil

lude lirissliollillgeo

I Tilfælde af ønillig Vind afaar
THOR fra Tejn 1(1. 2 og fra Hammer havnen Kl. 2s1..1if Johns Kapel.
Tur-12d t;;-..-/-1Zr..

Uldne Kjolelejer, Klædevarer,
Bomuldstøj, Dowlas, Lærreds
Drejler og et stort Udvalg af
færdigsyet D a m e- og BorneKonfektion.
Disse Varer sælges
meget prisbilligt.

MOSSOIIS
Chr. Olsen.

Toget afgaar
moindvig—Honne.
Fra Sandvig
710 12" 330 7"
Allinge
718 12" 338 789
729
1249 349 sol
Tein
718 100 400 821
Ra
Klemensker
8" 196 486 8"
Nyker
890 11° 460 855
Til Rønne
84° 2°6 500 915

Rønne — Nandvig

0® 5 1280 300 8°5
110 410 825
112 l" 4" 842
151 145 486 901
147 252 502 917
150 214 518 920
205 220 520 930

055

omuldskj oler Aderilepilds Gryder

af gode Stoffer i
mange Faconer.
Priser fra 3 Kr. 50 Øre.

Regnfrakker,
.

faas hos

Allinge

& Produkilorreillipg.

Ejendom til Salg.
Den Hans Andersen tilhørende
Ejendom af Allinge-Sandvig Markj.
sælges samlet eller delt med eller
uden Besætning. Ejendommen er i
god Drift og Bygningerne vel vedligeholdte. Henv. paa Stedet eller
til Chr. Olsen, Allinge. Fordelagtige
Salgsvilkaar,

Ep hg! fast UDgn uld Kasse Dell allerhedsle
Karl Espersen,
er hil billigste,
er til Salgs hos 1

Ny stor

Fedesild
er

hjemkommen. B.
.

Larsen.

— og ved kemien! Betaling 4 pCt.
Rabat i

Nordlandets

Vi sælger inettal 11dert

Dobbelsiglot ekstra Sagomel 25 Ore
Ekstra prima Kartoffelmel
3D Ore
Ekstra prima Rismel
25 One
Ægte Japan Ris
25 Ore
pCt. ved kontant Betaling,.

Alliege-b edvig Sy geka sse,
som er statsanerkendt, oplager Medlemmer indtil 40-nars Alderen. Foruden en daglig Pengehjælp yder
Sygekassen fri I.æge og Medicin
for Medlemmerne saml fri Læge lov
deres hjemmeværende Børn under
15 Aar, desuden frit Sygehus- og
Sanatorieophold.
Indmeldelser kan ske hos Kassereren, Hr. Bager P. Holm, Allinge

Nordludels
I Thora Petersens

Modeforretning
findes a.ild cl pænt Udvalg i fikse
og unoderne 1:1[usellv. Leveres ogsaa hurtig eller Bestilling.
Eir Del HATTE udsielges billigt.

Til Item, som lidoer selv!

Den rigtige stærke

Læder-Tagpap
Nr. 00 i 18, 24 og 36' Bredde
og icopal Tagpap `/2 in sælges
billigst i

Ny Sendinger af

det allerbedste amerikanske Kagerne,
og
do.
do.
Bagerimel
som er en Blanding at mand og
blod !lyede og som giver el storl,
smukt og velsmagende Brød,

Vi line endnu nogle Sække til •
Salg af

Billige Priser paa [lusk Stikker
a 20 øre
Stedt Melis Nr, I
Hugget Melis Nr. 1
a 22 Øre
Hel Melis Nr. I i Toppe a 22 Øre
Dansk Puddersukker Nr. 1 a 18 Ore

•'' "r

111,Ir lp,eut
„!
offimemmå

Prima ren Rugsigtemel og
Prima groet Rugmel,

By- og HerredsfuIdmægtig

JOh111188

bf od, Ilde,

Iræffes paa Raad huset i Allinge
hver Mandag efter Kl. 10 Form. og
i Klemensker Kro hver Fredag
fra 2-5 Eftm.

malet af kuret Rug.
Vi sælger i sum og store Vægte
og til allerbilligste Nettopris.

Nordlandets hildelshes,

Kit.

Restbeholdningen af Straahatte

Kitspartler oK Kitknive

udsælges til og under indkøbspris.

Tapetklister.
I.

B. Larsen.

Nordiandets Handelshus.

To 2-Vær. Lejligh.
— centrall beliggende i Allinge deri ene med Køkken, er til Leje,
om ønskes delvis møbleret. Bogtrykkeriet anviser.

Bygskraa, Majsskraa og Strømel
samt øvrige Sorter Foderstoffer

Dattmpper

c7Tolonial-

odukt fo r e hi i n .

Morsø Regulerings-Komfurer
bager og steger ganske fortrinligt.
O

paa Lager i stort Udvalg.
Priser fra 4 Kr.

t\D

Nordlandets HandelShus,
44,4~^alsame~~l1."914~

Emaille-Lakker
i alle Kulører, anvendelig bilede til
Træ og Åen). Frias I Danser a 40
øre hos
I. /3

Lilartsi€:iii.

Hø salt

Høst-Leer

De ere rummelige og meget solide.
Disse fyres og reguleres ligesom Magasinovne. Støbt af fineste
Jærn med støbt Stegeovn, stor Vandgryde, Kageplade, Bradepande, I
Endeblade og med store Kogehuller,

Sælges i

Nordlandets Handelshus i Allinge.

billigst hos

bias billigst hos

J1. Larsen,

Fredag d. 30 ds. afholdes der aarligt Udsalg far Missionshusets Drift.
Præsten taler. Alle er velkomne

14^62.4444.1""..44~"Far

`samt bedste Iranske

cj,

Bethel i Olsker.

Obr Olsen,

lissiriyer lehomme

Nylagt bornii. Spegesild er atter
gire. lmger.

Allinge K. Kl. 7
Skrin. Kl. 98/4.
Ols Kirke Kl. 10,
Efterm. 31,',2 taler Kobind, Tsehjerning Møller.
Onsdag Friluftsmøde i Sandvig
KI. 7 1/., og Torsdag Kl. 7. i Tejn.
Missionær Ærøe.
Fredag d. 6. Kl. 8 Ungdomsmøde
i Bethel i Olsker, hvor Præsten taler

MESSENS ENE-LIDSALG,

Nordladols bedelshes,

1(01011idi- &

Grifisljeeesier ell Meder,

liabes renvaskede Uld og Klude I
Bylte med Varer.

Til Herrer tra 11 Kr
Til Damer fra 10 Kr.
Største Udvalg.

illan ge
Produldirreiiiieg,
Hordolets Spegesild,

Fotograf Alfred Kjoller.

Til Nede Dagspris

Hus til Leje.

Allinge.

1.1,,

Telel.m

er paa Lager og anbefales til billige Priser.

Norlandets Handelshus.
3 Lejligheder, en større og to Mindre med indlagt Vand og Gas i den
forhen Snedker Munch tilhørende
Ejendom i Allinge, kan faas til Leje
ved Henvendelse til Sparekassen i

fads

V. Sørensen

t

tir I ,-r,
,111,1,;11.2.
St!L!nt.,2,

p.1.■ ruir

•-•••,

Bove pr. Allinge

er indkøbt

Fra Rønne
Nyker
Klemensker
Rø
Tein
Allinge
Til Sandvig

Sangstævnet

ved Lynngaard, Olsker.

Deres Regninger, Meddeleiser, Konvolutter og
Brevpapir i Allinge Bogtrykkeri. Hurtig Levering. Billigste
Priser. Ring op Telefon 74.

Tirasrld r, n R.pt
dyr rr Isyr P-

",!1'

Søndag d. 1. Avgust

Gælder fra 20. Juni til 20. August.

9 forskel!. Vogne

Billeder oi Brevkort

1(01H1R1- & ProdilhlfamtPilio.
Rullegardiner haves paa
Lager i forskel. Mønstre.

Vaskebluser.
El Parti Bluseliv udsælges for ca.
halv Pris. Hvide Mollsbluser fra
135 Øre,

Nordiandets FinndiAshus,

Gardintøjer.
Et Parti hvide og ecru Gardiner (Monstre fra ifjor) sælges- ekstra billigt.

Nordlandets Handelshus.

r FINESTE DANSK FABRIKAT

,j/9- z-a/rit rricfcc'eade

J 76/7,o,erz cy

/C — /009,2e.

Vor bekendte fine Kaffe
samt The, Chokolade og Cacao
anbefales det ærede Publikum.
(7/ol:okide n ¢

Cocoo fil ,:;(mile ,PriSer.

Kaffe, altid friskbrændt ng nymalet.

Rolonird- ou r i)rodirldfofrpnininf.-;.

Altid friskmalet

Svinefoder

staaende.

Svenske 1-Ivedeklid, Fodersukker, Palmekager.

Bygskraa, Majsskraa, Blandskraa,
Billigst i

Nordlandets Handelshus.

DRACHMANN
CIGAREN

Autoriseret

Ene-Udsalg for Allinge
ar

Carl Petersen & Co.s CIGARER
til Fabrikspris
Alle Mærkerne sælges ca. 25 pCf.
hilligere end hidtil.
Eksempelvis nævnes ;
l-UENTA
før 8 Øre, nu 6 Øre
DRACHMANN før 9 — nu 7 RUNEBERG
har 10 —
88SCHILLER
før 12 — nu 9—
GOETHE
før 15 — nu 10 —

KARL PETERSEN&O,

Fabrikens Garanti for ti for a n d r el
Kvalitet. — Styksalg til Kassepris.

Allinge Kolonial- og Produktforretning.

Kunstgødning til Efteraaret
•

Vi venter det sædvanlige Kvantum Sække SUPERFOSFAT,

men Leveringen vil blive at 16, 15 og 14 pet. Indhold med sædvanlig Garanti. Vær nu saa god at bestille Deres Behov, som
vil blive expederet bedst mulig i Løbet af August Maaned.

Nordlandets Handelshus.

Allinge Ur- og Guldsmedeforretning
anbefaler

Fest- og Brudegaver, Smykker, Lommeure, Stueure, Briller m. m.
Alt i stort Udvalg til billige Priser.

Telefon Nr. 93.

A M. Lindberg.

Frie

Gravering gratis.

1,10-4.11-1,0

Bredr. Cloåtte
ligf4~11,

Absolut bedste Kolonialvarer
til billigste Dagspriser anbefales.

.c./711inp J-Colonial-

,Froduktforretninj.

Er Høstmaskinerne i Orden
til

Hosten kommer?

Naar vi faer Mærke, Aargang og Nummer opgivet, skaffer vi
Reservedele til alle Maskiner.

Deerings prima Standard Bindegarn
sælges fra Lager billigst i

Nordlandets Handelshus.
Husk vort velassorterede

Trælast-Lager!
Foricity ntbud, oy vi er- til lysnede.

Allinge Kolonial- og Produktforretning.

Kunstig Silke af Kod. l
Fu meget anset ;ITiwirkan%k 1,:e•
iniker har ginrIrktrOpiagelSe, at mar]
kan !ave kati ,ligt Silke at Kod. Tidligere brugtes altid Cellulose til Fa'.:rikation af den Slags Silke, men
Fremgangsnraaden ved Fremstillingen er ret kostbar. Nu lim, snur
sagt, den nævnte Kemiker ,, pd:12.,
al Muskelkedels Fibre lader sig au vende til delle øjemed.
Alt, hvad der hedder selvdøde Dyr,
plejer at blive Ilaael.; Huden ventiler til Garveren, Fedtet laves til
Smøreolie, og af Knoglerne koges
Lim, men Kødet anses for Lilli ugeligt. Derved kom Kemikeren paa
den Tanke, al eksperimentere med
det, for al søge at anvende det, og
han fremstillede el Slof, som kan
fabrikeres til Silke. Forst lægges
Kødet i en Syre, som skiller Muskeltraatlene fra hinanden. Disse
behandles dernæst med en Art Garvestof, hvorved de fase en silkeagtig Karakter. Traadene er 5 Centimeter lange og ligner Silkespind, ag
naar man udsætter dem for et Ti ylc
pris 4 Atmosfærer og. lægger dein
2 Timer i Kaulschukbad, saa bliver de absolut vand- og luftlrelle.
Netop heri ligger det Produkts
Værdi? det kan nemlig benyttes til
Isolering, til Ilallonslof og lit Pneumatik. Men endnu er der dog en
Vanskelighed al overvinde, for delte
Slot kan fas afgørende Betydning
i Industrien, det er, hvorledes num
bedst skal spinde Trendene sammen.
Der er dog ingen Tvivl om, al den
moderne Teknik, som næsten formaar al løse enhver Opgave, ogsaa
vil vide at fremstille Maskiner, hvorpas det nye Stof kan foraihejdes.

ode Manerer.

De vil altid finde noget,d8rpassep •
il

hil bliosiel
Stort Udvalg-i Kopper til billige Priser.
Allinge Kolonial- & Produktforretning,
Hjemmelavede Byggryn -- extra Kvalitet.
Grove, mellem og fine
a 22 Ore
Prima valsede Havregryn
a 25 øre
OTA Havregryn, rige, valsede, i Pakker og los Vægt til den
laveste Pris.
4 pCt. Rabat ved kontant Rehling i

Nordlandets Handelshus.

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

Allinge Kolonial- Produktforretning.

Store Derhysitire

prima Schlesiskg Ifakidonskul
har vi købt og venter i Løbet af Juli—August Maaned. Prisen lian vi
ikke endnu opgive beslernt, men alle Forudbestillinger expeclures biTtigsl
muligt i

Nordlandets Handelshus.

—o—
Gode Manerer har ikke saa lidt
al. sige, setr- otn- de ilt v ligerum
skaber Mennesket, saaledes som
nogle vil paastaa, saa gør de ham
dog i all Fald langt belingeligene at
onigaas
Gode Manerer °nitaller mange
forskellige Ting, men beslanr fol neinmelig i al vise Høflighed, Venlighed
og Belevenhed. Der kan ikke opstilles bestemte Regler herfor; Eksemplet er luer den bedste Læremester. Man har paastanet, al 1-linfliglighed er (len Kunst ved ydre Tegii
at vise Mennesker, at man nære!
Agtelse for dem ; idet main megen
vel kan vise f Inllighed urod et Menneske uden at agte vedkommende.
Gude Manerer er hverken mele eller
mindre end en smuk Fremtræden.
Man har nied Rette sagt, al en smuk
Holdning er bedre end el smukt Ansigt, og smukke Manerer bedre end
en smuk Holdning, thi det er det
smukkeste af alt smuld.
DeriMaade, hvorpna en Handling -udføres, giver den først det
rette Værd. — — En god Handling, der ikke udføres, som den bør,
inisler derved den største Del af sin
Betydning. _Det er saaledes smukkere at give en fattig et Pengestykke
i Hanoden, hvor lille (let saa end
er, end del er al kaste en hel Krone
hen for Fødderne at ham.
Nogle mener, al gode Manerer er
et særligt Kendemærke pas Fornemhed, og at den, der har dem, nødvendigvis inaa være tornen] fin Fødselen. Dette forholder sig dog ingenlunde rigtigt, thi selv de simpleste
Mennesker kan optræde pas en smuk
Maade, num kant være høflig og
venlig, hvor fattig man saa end er.
Høflighed koster ingen Penge, men
derimod nias den som alt andet læres. Ganske vist findes enkelte lykkelige Mennesker, hvem el helligt
Væsen er medfødt, 'men de fleste
kan kun tilegne sig del gennem Opdragelsen, og det endda kun, medens de er unge.

bkice!ovfisiful

H
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Største Udvalg. Billigste Priser.
Alligge Kolonial- og Produktforretnilg.
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llordolffis Simre- & lullebsses
Afdeling i Allinge
Kontortid : 10-12 og 2-4.
IS Modtager Indskud paa alm. SparekassevIlkaar til en Reale

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

Høje Priser

betales for U I d og strikkede K I ud e,
naar Varer tages i Bytte.-

Nordlandets Handelshus.

Til Stegning og Bagning
anbefales vort ekstragod&lantefedt.
NB. Husk vor

pr.
Margarine Nr. 48 '" " øre

kg

Aldeles fortrinlig til Bordbrug.

Allinge Kolonial- og Produktforretning.

Stor amerikansk Majs
— aldeles frisk dg extra renset — sælges til Dagens billigste R is.

Nordlandets Handelshus.

