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De stride Bølger rulied 	• 
med Bulder under Ø. 

Foroven;knejete Borgen,: , 
sktiende vidt over Sø. 

Der randed Eigil Rige, 
en Høvding djærv og Stor ; 

kendt var haps Navn og frygtet 
I hver en Vig og Fjord. 

Han raged over alle 
som en Eg over Kral; 

dog skete det, hane Fjende 
kom over ham ved. Nal. 

Det var hin unge Torben, 
hans Avidamend gram; 

Eigil vog hans Fader, 
nu tog han Hævn for ham. 

Saa vide gennem Natten 
lød Kampene vilde Gny, 

slagen og dræbt paa Stranden 
laa Eigil ved Gry. -

Ung Torben fylker atter 
sin Flok under Kyst. 

,Nu tager med Storm vi Borgen, 
det biir en ringe Dyst'. 

Man som hen med sin Skare 
frem under Muren skred, 

da Sank paa sine Hængsler 
fluks Vindebroen ned. 

Enkeslør hyllet,  
med stolt og sorgfuldt Blik 

den faldne Høvdings Hustru 
frem for ung Torben gik. 

.Min Husbond er slagen, 
han ligger død og kold. 

foruden Sværdslag giver 
jeg jer Borgen i 

En Ben I kun mig vide, 
Hytte til mit Read: 

Højsind mod falden Fjende 
forringer ingen Daadl 

Hævdes min Husbonds Ære, 
des stirre biir jert Ry : 

I lade mig med Hæder 
hane Lig til Jorde flyl' 

Ung Torben saa paa Kvinden. 
Han hued hendes- 'Mod ; 

tilmed saa var hun fager, 
som der hun for barn stod. 

Hvad magter ikke Snille,  
nier Skønhed kommer til 

Han sagde: ,Del skal være 
som I, hans Hustru vil!' 

Med Hakke og  med Spade 
tog Borgens Svende let, 

før Alten Eigil Rige 
var t sin Gravhøj sat. 

Maeled hans Kvinde atter: 
,Gaar det jer ej for nær.  

de Ulsted mig at fejre 
nifts 'Husbonds Jordefærd. 

Halvt ligger kun med Ære 
min Herre under Jord, 

saa længe ej hans Gravøl 
er drukket over Bord'. 

Ung Torben gav sit Minde. 
Det blev en sælsom Fest, 

selv sad hen der til Hajbords, 
sin Fjendes Hustru næst. 

Da au han Teater blinke 
I hendes ejes Bram, -

,Endnu et ønske har jeg". 
Han sagde: ,Sig det frem!" 

.1En Høvding var min Husbond ; 
han led kun Kampens Lov. 

Mig faldt det til et tanke 
paa vredens Behov. 

At skytte Hus og Ager 
var Aar for Rar mit Hverv, 

for Udsæd jeg rørged 
og bjerged Høstens Kærv. 

Og med en Moders Omhu 
jeg  flittig  forestod 

— jeg fik Jo ingen anden 
at øve den imod. -

Nu fra del alt at rives, 
som tik mit Hjærte kært, 

sen brat og uden Varsel, 
tro mig, det falder svært. 

Se, Vinteren er leden, 
det takker alt ad Veer —. 

Lad mfg for alting  raade 

g 	begge 

	

i 	uld det evangre Frø, 
mig se det grønnes 

en Sommer over Ø, 
Nair da den Sad, jeg leget., 

er vokset herlig til, 
de sværger jeg at drage 

al Lande, som I vil!" 
Blødt blev ung Torbens Hjerte, 

han gav dupla sit Ord, 
Med Mandskab og med Snekker 

	

— 	
fra øen han tår,. 

Saa  led der de en Sommer, 
og det blev Hestene Tid; 

paa ny ad blanke Vande 
etævned ung Torben hid. 

Den Viv stod alt pas Stranden, 
hun ham i Mede lo: 

,For tidligt. Herre Torben, 
I kommer hid, min Trosl` 

Hun førte ham ved Hunden 
ud over Vang og Aaa, 

der stod ej Neg I Stakke 
ej Slub paa Agren Has, 

Kun Græstørv las ved Greslarv, 
og skønt — i Rad ved Rad 

skød Ympe frem ved Ympe 
med kimgrønne Blad. — 

Ung Torben drog af Mulde 
en Plints fin og spæd : 

,Hvad lagde I, min -Fru*, 
i Jorden vel for Sad ?' 

Meldte med Smil om Munde 
den Kvinde stolt og klog; 

„Det Frø, jeg saltede, Herte, 	, 
var Agern kun og Bog. 

Hvad' dermed var -min Tanke, 	' 
det fatter I- let:' 

Jeg fødtes til at styre 
og har bevist min :Ret. 

Hvo blot for Døgnet stræber, 
hans id kun rækker kort, 

og Sporet af hans Virken 
er hastig smuldret bort. 

Men hvo til Hersker fedter, 	. 
hans Syn ar ej saa .trangt, 

det rækker frem I Tiden, 
han lænker dybt og langt. 

Thi vid, den Sæd vi lægge 
I Diad som i Ord, 

deraf skal vokse Skæbner 
som gennem Sekler gror.: 

Mit Landet er med Rette 
mens Seden vokser til 

Da kan I atter tage 'jert Eje; 	-- 
som I vil - -- 

da kan mit Værk I ede 
og  'ælde Egens ;Bul, , 

— om ellers I til den Tid 
er end over Muld," 

Hun saa til barn fra Siden 
med Smil bag Alvor gemt: 

„Nu vel, hvad her jeg taler 
er halvvejs sagt i Skæmt. 

Se, Magten er jo eders, 
og gav I end jert Ord — 

stort gælder vel ej Eden, 
som I en Kvinde svor!" 

— Det meldte da ung Torben, 
han syntes ildet vred : 

„Snildt har I talt og handlet. 
Jeg bryder ej min Ed. 

Slig Visdom hos en Kvinde 
fortjener vel sin Løn; 

men — Ulsted mig til Gengæld 
nu ovalt en Ben: 

Den Haand, som ømt har værnet 
saa mange spæde Liv, 

den beder jeg jer række mig 
huldt som Ægteviv. 

Da løses bedst den Kuude. 
Enhver langer sit. 

Ej mister I jert Eje, 
Endog  del bliver mit. 

Og tor en Aand som eders 
skabes videre Syn 

end det, hvis Grænse drages 
at disse Skoves Bryn. 

Jeg vier eders Evner 
til deres rette Kald. 

En Æt som Slammemoders 
jert Navn velsigne skal!" 

— — — 

de satte stierke Skud, 
lyngren i Veer stod øen 

og  syntes viden ud. 
Og som de Stammer groede, 

mens Aarene gled frem, 
skød og ung Torbens Afkom 

til Vejrs om Kap med dem. 
Men da sig Ætten bredte 

som Skoven, rig og stor, 
— da gemtes længst Hr. Torben 

og hans Viv under Jord. 

Otto C. Føn se. 

Yaa Yodtur 
gennem Suropa. 

Sems lerloller:om sine 
Dagbepeeptegnelw ei Minder. 

{Kun for Nordbornholms Ugeblad) 

Efter at have overnattet i Valkene, 
hvor jeg tral flere Danske, fulgte 
Jeg den 27. Juli Bodenseen til Kreta-
lingen og besøgte en der bosiddende 
dansk Snedkermester; han bad mig 
bringe en Fnisen til en dansk Ma-
lermester sammesteds samt Forenin-
gen 1 Arbon, men da jeg havde fore. 
sat. mig at være i St, Gallen samme 
Anen, var der ingen Ttd at vilde. 
Ved Middagstid badede jeg  i Søen 
og holdt Storvask. Gik videre gen-
nem et afvekslende bakket Terrain, 
ind gennem Dale og forbi Smaabyer, 
og mede SI. Gallen efter en for-
ceret ~sch. 

Byen ligger temmelig •højt oppe 
i Dalen ved Foden af Alpetein (Ap-
penzell med det bekendte 2504 m 
høje Satins). Omegnen er meget 
smuk med afvekslende Naturskøn-
heder,og  Byen er I stærk Vseluit 
(ca. 301000 Indb.) med mange. nye 
Bygninger, brede Gader, elektriske 
Sporvogne og' a,. Lys. 

Jeg logerede.  mig ind I det nye, 
moderne Indrettede Hotel zur Hel-
mat og begav mig, efter et have 
spist til Aften, hen i den ekandina- •  

viske Forening, til hvis Formand 
jeg havde en Hilsen tre min gamle 
Ven og  Rejsekammerat Søren Mad-
sen, der forrige Asr havde arbejdet 
der. 

Del var Foreningens Klubaften, 
hele Kolonien var midt og jeg fik 
en uventet, hjertelig  Velkomst. Som 
Gæst blev jeg anbragt ved det lange 
Bord og overværede Forhandlingerne 
— Ølkrusene gik Ilittigt rundt. - 

Saa slog Formanden paa sit Glas 
og udbragte Navernes Skeel. Hans 
Tale var omtrent sealedes: ,Kam-
merater I Hvad er det, der har sam-
let os alle I Alten ? Hvad er det tor 
et Boand, der binder os sammen ? 
Er de! Socialismens Frihed, Lighed 
og  Broderskab? — Nej, thi vi er 
!engifte elle Socialister. — Det er 
den lalles Rod, den fælles Stamme, 
den tregrenede skandinaviske Stam-
me, der binder os sammen herude 
I det Fremmede, feer os til al be-
tragte hinanden som Brødre, — og 
som Brødre vil vi hjælpe hinanden. 
Tilrejsende Landsmænd vil hos os 
las de Oplysninger, de søger, den 
Hjælp; de.  behøver. "Efter Evn* vil 
vi hjælpe dem saa godt vi formier, 
thi vi har selv prøvet hvor svært det 
ofte er at ataa ene i fremmed Land. 
Og har vi faaet Beskæftigelse, vil 
vf *kæbe efter at gøre vort Arbejde 
911.11 godt, at vi Naver altid man be-
vare vort gode Renomme. I kendte 
alle Søren, der blev arbejdsløs her 
sidste Vinter. En Kammerat hjalp 
ham med Rejsepenge og søgte at 
skalte ham anden Stilling. Denne 
Kammerat bringer os {dag en Hil-
sen, han er nu selv i de arbejds-
løses Rækker, og selv om han ikke 
lider Nød, vil en Opmærksomhed 
Ira vor Side gere ham godt. Lad 
os byde ham velkommen.' 

Alle rejste sig og klinkede — og 
der udbragtes et Leve for „Gamle 
Danmark". 

Skønt jeg protesterede, blev der 
foretaget en Indsamling, som bragte 
mig 36 France, og jeg fulgtes hjem 
al lo Naver, en Sjelleender og en 
Jyde. Hotellet var lukket, men det 
lykkedes os at ringe Portneren op 
og en søvndrukken Karl lyste mig 
op ad den brede Trappe. 

Det svimlede for mig, jeg maalle 
støtte mig til Gelænderet. Bare jeg 
Ikke blev syg af alt det, jeg var 
bleven fyldt med, — Men det havde 
alligevel verrIt en dejlig Aftent 

Næste Morgen blev Jeg purret ud 
til Andagten. Del var Søndag, og 
den store Sal var fyldt. . Jeg satte 
mig part en af de nederste Rækker, 
tung i Hovedet eller Aftenens Svir, 
og fulgte anstrengt Prædikantens 
Udlægning af Dagens Tekst. 

Hvad var det der gjorde, at denne 
Mand forstod at fængsle alle diaet 
unge Brushoveder, hvoraf mange 
var Udlændinge og næppe Sproget 
mægtigt? Var det hane melodiake 
Stemme — KunsIpavatrne — eller 
Blikket, der ransagende syntes at 
fæste sig ved hver enkelt og holde 
ham fast. Forgæves søgte jeg at 
følge med, finde Kærnen, den røde 

Trend, der skulde bringe mig For-
staaelsen af den store (anede, bringe 
min Sjæl i Kontakt med Frelseren. 
Mange paaslod jo at være frelste ; 
det skulde vore kommen over dem 
som en Aabenbaring, skulde have 
bortjaget alle Tvivl. Denne Prædi-
kant, som vin Tea dygtig, et han 
var lal aom en af de yderste For-
poster mod Pavevældet, her, tie Mil 
irs Appenzell, den gamle Bisperade, 
her, hvor der var kæmpet og stridt 
f Aartiundreder — mellem to mæg-
tige Partier, der hver for sig mener 
at have Neglen til den sande Kri-
stendom, — denne med Ordet og  
Troen rigt udstyrede Kirkens Tjener, 
han meatte vel være jatand Id at 
Jage Tvivlen bort og lade mig se 
den rette Vej til Sjælene Frelse. 

Eller skulde jeg søge den oppe 
paa Bjerget, oppe i Appenzell? der 
var nærmere til Guds klare Himmel, 
der var ikke nøgne, kalkede Vægge. 
Jeg SAR den gamle Kirke for mig, 
prydet med kostbare Malerier, gyldne 
Helgenskrin, pragtfulde Optog, Or-
gelbrus, Røgelse og latinske Formu-
larer. Solen skinnede festligt, men 
nede I Dalene lam, det store Tange-
hav, tykt og grut. Man hører Kirke-
klokkerne ganske svigt nede fri 
tone derop. Klangen synes at rumme 
tusinde Sjæles angstulde Raah : Luk 
op! — Luk opl 

,Ein fester Burg ist unser Gottt' 
Prædikenen var forbi uden at jeg 

havde fundet Triaden. Luther' be-
kendte Salme tyd som en Fanfare, 
som Hammerslag, da Luther i Wit-
tenberg optog sine 95 Tbeses, — 
det var Slagsangen. hvorom kofte-
klædte Bønder fylkede sig. Kamp. 
signalet 

Den virkede lige Ildfuld nu, som 
for 500 Au Siden. 

Saa trængtes vi ud — ind til Fro-
kosten. Der ventede mine to Lands-
mænd. — De havde lovet al vise 
mig St. Gallen. 

Det var to unge, energiske Byg-
ningshaandvrerkere, en solid og støt 
Jyde og en lystig Sjællænder. Efter 
at have set flere typiske Pragtbyg-
ringer, deriblandt den smukke Klo-
sterkirke med Freskomalerier, viste 
de mig den Nybygning,. hvor de 
arbejdede, og vi fulgtes ud til den 
store Fælled og Idrætspark, hvor 
Svejtseren Søndag Formiddag aftje-
ner sin Værnepligt. Det gaar for 

sig.  som en Leg, er en yndet Folke-
forlystelse og samler et Stort Pub-
kum. Foruden Militærøvelser er her 
Gymnastik, Fodbold og anden Idræt 
— og i forskellige Telte sælges Ka-
ger og Forfriskninger. Bjerget dan. 
ner Baggrund. 

Spiste Middag i Tysk Forening, 
og den lystige Sjællænder fulgte mig 
om Eftermiddagen til Rorschach ved 
Boden:Løsn, Han havde en god 
Sangstemme og kunde efterligne 
alle mulige Lyde pas en kuriøs 
Mande. Tiden gik næsten altfor 
hurtigt. 

Hans Bravournummer var denne: 

En Snedker er en 	manier Fyr,./, 
og han gear lidt paa 1. Eventyr I '/. 

41  dtpl. 	tr..1 et lul 	utekalt. 
tit•rnralttaseinde: Otte Gornitikw. 

Teleron 74. 
Trykt I AIliute Bogtrykkeri. 
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vore, Bud I Allinge Sandrig, Okker, Ral-
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» Nord-Bornholms Ugeblad" 
Ser den »erste Udbredelse 1 Nordre nemt: 
Mirer last i tittreri Item og egner sig der-
or bedst 111 Avertering. 

„Nord-Bornholm., Ugeblad" 
',pinger gerne Bekentitrentleer qf enhver Art 
eaaeorn Køb, Salg, Foreningsmeddelelser, 
etter- eller Aflysninger, Auktioner ale, 

- ,.Nord-Bornholms Ugeblad" 
kwdrogn,  Isne Fredag, han bestilles paa alle 

nstkontorer samt pas Bladets gentior og 

: 

' asier 1 Kr. halraarlig 
..' 



thiaarn bruge  I 
hænger  

 kan 
 t, Ived NF■ 
	og 

 a ved Dav, 
og ved sin Bank han ter sig et Stank 
— salt gear det whyt, whyt, whyt I 

osv. — hele Versrakken igennem og 
i de mest forskellige Tonarter. 

Rorchach er en lille idyllisk By 
og Badested, præget af Turistlivet. 
— I Grestgivergatrden traf vi flere 
Danske og tilbragte en behagelig 
Aften I en Slags Variete, hvor der 
opiraadte Gøglere og Atleter. Nogle 
Tirolere sang fortræffelige Duetter, 
smukke Schweitzer- og Tlrolerlieder, 
og traadte Nationaldansen. 

De flest mulige 
værdifulde Vinteræg. 

—o— 
Af C. W. Rasmussen-Iglekjergaard, 

Konsulent 
for Danmarks Fjarrkrreavteriorening. 

Et af Hirnseheiderens Ønsker pas 
denne Aarstid er de flest mulige 
Æg og intet Under, thi de Æg, der 
lægges under denne Aarstid, beta-
les altid med forholdsvis høje Pri-
ser. 

Den rettidigt tillagte Racehøne af 
kontrolleret Afstamning vil altid un-
der sunde og gode Forhold med 
Ophold i et rummeligt, lyst og luf-
tigt Hønsehus ved passende Fod-
ring og Pleje selv i Vinternmane-
derne kunne lægge sine 15 a 20 
Æg om Maeneden. 

De bedste Æglæggere er gen-
nemgaaende Italienere, Minorkeer, 
Plymouth-Rocks, Wyandottes og 
Rhode Islands Reds. At disse Raser 
bør i det kommende Aer tillægges 
de flest mulige. 

Kunde man ønske en meget lin 
Kødhane, der endvidere er i Stand 
til at præstere en god eller en for-
holdsvis 'god Æglægning, kan 'an-
befales OrPingtons og Suse«. 

I Vietenneefiederne bør Hønserie, 
hvis et Tørfoder udelukkende øn-
skes anvendt, hver Morgen gives 
61/, Kvt. Hvede indstrøet i et 8 a 
12 Tom. 'tykt Lag Skrabemateriale. 

I en automatisk Foderbeholder 
bør Hønsene dernæst gives et Fri-
foder til Frifertarring efter eget For-
godtbelindendet..,I Forbindelse her-
med gives .,Iintelcaarert.  Kløver eller 
Luzernehø samt RodirUgler. 

En Del HønsehOldere kuncieTmea"-• 
ske -ønske at- give de 'reglreggerid'e 
Hene et Blediede4 I saa Tilfælde 
giveS der hver. Morgen 8 a. 9 Kvt. 
Havre, og om Middagen 8 a 9 Kvt. 
Hvede. Blødfoderet gives. ore Afte-
nen i lange Tiug, en Thild'før. ilet 
bliver mørkt, og kan 'sammensættes 
paa følgende ,heade; 3 Kvt. kogte 
mosede Kartofler, 3 Kvt. fintekaaren 
skoldet Kløver eller Luzerneher, 2 a 
3 Ket. Kød og Benfoder og 2 Kvt. 
Hvedeklid. Massen tilsættes en Smu-
le Salt og blandes godt i et Trug 
og gives i lunken Tilstand, Foru-
den Foderet, der er beregnet til en 
Hane daglig, gives Hemsene endvi-
dere knuste Trækul, groft Grus og 
Smaasten og til sidst og ikke mindst 
alle de forvitrede knuste Strand-
skaller, de vil æde. Strandskallerne 
er nødvendige til Æggets Dannelse. 
fair Høns for las af disse, gaer del 
ud over Æglagningen, da Mangel 
paa kulsur Kalk, hvoraf Skallerne 
indeholder op til 97 pCt. bevirker 
færre' Æg, ligesom Hønsene, naar 
de hungrer efter kulsur Kalk, læg-
ger tyndskallede og undervægtige 
Æg. 
Et godt Eksportneg og ikke mindst et 
godt Rugeeg man have en tylt og 
stærk Skal. 	Strandskaller er som 
allerede nævnt i Stand til at give 
mange og vægtige Eksport- »Int 
prima Rugeæg. 	• 

Hæderlighed. 

En Gang — for Aar tilbage, blev 
der altid først spurgt, naar en Mand 
skulde antages til en Stilling: „Han 
er vel en hæderlig Mnud P" Eller 

som det hed i Vestjylland: Han er 
vel en skikkele' Minnesk?" Dette, 
at have Vished for, at et Menneske 
var hæderlig, skikkelig 	i god 
Forstand—, var 1 de Tider af langt 
større Betydning end mange andre 
gode Fortrin. 

I senere Aar er del andre Krav, 
der har gjort sig gældende. 

Egenskaber som Hæderlighed og 

Skikkelighed har været Ildet paa-
agtede. Ethvert „oplyst" Menneske 

har ligefrem Pligt til at smile, neer 
det blev sagt om et andet, al han 
var skikkelig. 

For de stille i Landet, der har 
færdedes uden Brask og Bram og 
som med Omhu og Troskab har 
varetaget den Gerning, der blev be-
troet dem, har Samfundet ikke haft 
Brug udadtil I det sidste Treer. 

Nulr en Mand bliver hjemme, 
passer sin Bedrift og ikke bliver 
„set", ræsonnerer de toneangivende 
som sag 	Han har Ingen Interes- 
ser, han er for „skikkelig', duer 
ikke! 

Nej, de Mænd, der i en Antræk-
ke er kommen I Forgrunden, skul-
de fremfor alt være begavede og 
repræsentative — deres Moral har 
været en ganske uvæsentlig Ting. 

Hvor lidt har vi ikke indtil Ked-
sommelighed læst en eaadan Ka-
rakteristik om klare Hjerner, lyse 
Hoveder, glimrende Talegaver, re-
præsentative Evner o, s. v. 

Men Hæderligheden. 
Straffen er ikke udeblevet. Man 

her Ikke kunnet lukket  en Avis op 
de sidste 2-3 Au uden at forvis-
set-herem.—Svig, -Underskud, Be 
dragerier i et hidtil uanet Omfang 

møder en, hvor man ser og hører 

og fylder ethvert tænkende Menne-
ske med Gru. 

Man kan intet andet end spørge 
hvad der skal blive at den Stab at 
Ungdom, der mas se pas al denne 
Elendighed.' Hvor kan vi vente an-
det, end at en stor Del at den 'op-
voksende Slægt tager Skade, etaer 
de' Mænd, der maaske har staaet 
som Forbilleder for dem, afsløres 
en eller en vom Bedragere. 

Mange vil være tilbøjelige til at 
give de vanskelige Tider — Etter-
veerne fra Krigen — Skylden. 

Men hverken Krig eller svingen-
de Konjunkturer kan dække over 
ansvarlige Mænds Uhæderlighed og 
Pjallelhed. 

Gane man i Tankerne efter og 

tager nogle af Navnene frem fra 
det sidste Mus: skæbnesvangre Be-
givenheder, faer man en sær Af-
smag for „Begavelser'. 

Vi er herhjemme som Helhed 
kommet til et fæste vort Blik pas 
all, hvad:der er udvendigt. VI lader 

os blænde af det, der er pas Over-

fladen og glemmer at lodde Dyb-
den i et Menneskes Karakter. 

For den, der kan huske en Men-

neskealder tilbage, virker det nær-

mest 'forfærdende, hvilken Forhær-

delse den svigtende Ansvarsfølelse 

har affødt. Naar undtages Land-

mantlehankatheren, lader man sig 

ikke f den Grad opskræmme , af den 
Slags Begivenheder som en Gang. 
Flertallet tager det med stor Sinds-
ro. De hører nemlig til Dagens' 
Orden. 

For 20-50 Aar siden var der en 
Sparekasse I Jylland, der bred sam-
men. Der var Underslæb, . og den 
Mand, der havde Ansvaret og besad 
Polka Tillid, havde skullet. 

Det var ikke tilnærmelsesvis de 
Summer, der er-Tale om nuilldags, 
men hele Landet vet.  Opekramt ; det  

blev betragtet som en Ulykke at 
digt i det hele taget kunde ske. -
S38 grundmuret var Begrebet om 

lfæde'lighed (1‘. n Gang. liner det 

, j-de si?, om Forvaltningen bf 

ml! .3 Penge ng GoJs. 
St al der være Haab om et vi her 

D..,irnar k nogen Sinde sknl komme 

ud af Udføret, saa at vi atter kan 

til ni tro paa vore Medmen-
msker, da mur der begyndes ,oven 

fra'. 
,Som Herren er, salt følge ham 

Svende"; siger et gammelt Ord, og 

det slam som Regel til, 

Det kan ikke undgaa vor Opmærk-

somhed, t. Eks. i de forskellige Fir-

maer, — som Tonen er armhuler og 

dikteret al Chefen der, bliver den 
Julel nedefter. 

Derfor kan vi ikke være forsigtige 

nok I Valget af de Mænd, der nu 

skal ind i de førende Stillinger, 
hvad enten det er Pengeinstitutioner 

eller andre Selskaber. 
Der er sagt at Danskens Vej til 

Ros og Magt er at kunne holde en 

god Tale. 
Ja, desværre er det vel altfor sandt. 

Vi har altfor længe ladet os besnære 
af flammende Ord og flotte Gestus 

og i Stilhed beundret Jadens lette, 

legende Teknik i Forretningsverde-

nen. 
Men mon lirke vi snart er trætte 

af al den Elegance, og mon ikke 
snart der er Brug for deri tavse Mand 

— for Hæderligheden. 
Det er værd at lægge Mæ:ke III, 

hvorledes en Mand, der skal Ind 
paa en fremskudt Plads, kan styre 

sine egne Sager. Vi kommer nem-
lig ikke udenom, hvad Bjørnson 

lim sagt: „Hvo ej kan bygge sit 
eget Hus, hvor stort han bygger, 
garn op i Grus". 

Der ligger en dyb Sandhed I disse 
Ord. Et Menneske, der med Dyg-
tighed og Sam vittighedsluldhed røg-
ter den Gerning, der er hanssent-
lige.' han vil ogsaa bestræbesig for 
at udfylde den Plads, der gives ham 
udadtil. 

VI behøver ikke at gaa længere 

end til vore store Sparekasser, hvor 
der undtagelsesvis antages en gan-
ske jævn Bondemand som Formand, 
der ikke har nogen som helst For-
udsætning for at lede et Pengein-
stitut,' da han ikke er bankmressig 
uddannet. • 

Men han har sin gode, sunde 
Dømmekraft, vin Erfaring og en re-
delig Vilje til at lede alt pas bed-
ale Minde. Og det lykkes, Trods 
manglende Kvalifikationer fører han 
Skuden frelst i Land, medens andre 
med helbefarent Mandskab gear un-
der. For han har Ansvarsfølelse -
han er en hæderlig Mand. 

Tiden synes at være kommet, da 
der er Bud efter alvorlige Mænd, 
der vil søge at hele og samle, hvad 
andre har sønderelaaet. 

Det kundevel tænkes et: vi, be-
lært 'af triste Erfaringer, atter vil 
komme til at lyse efter Hæderlighed. 
Og det kan hænde det heller Ikke 
bliver moderne at smile ad den 
gammeldags Skikkelighed. 

Vi har i hvert Fald stærkt Brug' 
for begge Dele. 

Petrine Sand Petersen. 

Fra Uge til Uge 
SeiVbryllup. 

Søndag d. 14 ds. kan Teglvæk-
bestyrer M. Block og Hustru fejrer 
deres Sølvbryllup, 

Gudstjeneste og Moder 
Søndag den 14. Januar 

Allinge Kirke Kl. 10. Skr. 9,30 
Ols Kirke Kl, 2. 

Missionær P. Lange taler begge 
Steder. 

VI sælger meget billigt. 
Lagener. Purlevear, eleandhlreder 

Duge og Vietv riter, sidste Rest Kni• 
ve. Gafler. Skeer og Porcelæn, saml 

dilakeret 	Soveværelses - Møble- 
ment. 

Raptein Hahn Allinge. 

Olsker. 
For Restaraer af Statsskat tor 1. 

[-blyant 1$22 — 23 vil Udpantning 
nye foretaget efter den 20. Januar 
d. A. uden videre Varsel, hvilket 
herved bekendtgøres. 

Sognerandet. 

Herreoverfrakker 
og Jakkesæt 

vendes billigt. 
M. Nielsen, 

„Solvang', mellem Byerne. 

En Hest, 
kraftig og skikkelig ønskes til Købs. 

Takkemand Chr Lund. Rutsker. 

Ålholdsloroving 
afholder Generalforsamling Mandag 
d. 15. Jan. Kl. 6. paa Afholdshotel-
let. 

Bestyrelsen. 

En stor Kvie, 
som kælver I, Kniv om en Men:lett 
er til Salg hot 

Avlsbruger Holm, Allinge, 

Grise, 
4 Uger. er til Salg pas 

Degnegaard i Reteker. 

•••••••■••••••11 • 
Biografen. 

Søndag den 14. Januar Kl. 7'/,. 

Samlaudets Marilr, 
Spændende Nutidsroman I 7 Akter. 

Børn under 16 Aar 
har Cencuren forbudt Adgang. 

:1111111*••••••••••111  

øger De en Pige, en Karl 
eller en Dreng, eller mang- 
ler De en Svend eller Ler. 

ling en Fodermester eller an-
den Medhjælp, bør De snarest aver-
tere i Nord•Bornholms Ugeblad 
der hver Fredag bringes direkte ind 
c, 1700 Hjem og læses at saa godt 
som hvert eneste Tyende. :ti An-
nonne her i Bladet vil denier rim 
godt som altid bringe et tilfreds-
stillende Resultat. 

Allinge- Sandvig 
kommunale Udvalg 

Allinge Havn. 
Chr. Olsen, fjerman Mortensen, 

Fornianden, Laur. Pedersen, Hans 
Madsen. 

Sandvig Havn. 
Chr. Olsen, Emil Andersen, For• 

manden, Joh.s Rømer, Harald Mo-
gensen. 

Legater. 
'P.' C. Holm. Hans Madsen. 

)gasse eg Regnskab. 
Formanden, P. C. Holm, Lam, 

Pedersen. 
Fattige. 

Emil Holm, P. C. Holm, Laurits 
Pedersen, Harald Mogensen, Land-
distriktsforalanderen. 

Alderdoms understettele e. 
Emil Holm, P. C. Holm, Hans 

.Madsen, Landdistriktsforstanderen. 

Skolekommissionen, 
Th. Hansen, Laur, Pedersen. 

flas• og Vandværts. 44  
Chr. 0'■ :■•41, Fertil Anderavn, T 

I lansen, Laur. Pedersen, Joks. Re_
<  reer. 	 ;74 

111eadhuset. 
Emil Holm, Herm. Mortenwnlli 

Formanden. 
 

l'esIghosity reb!" 
Formanden, Chr. (..)sen. Lnurite 

Pedersen. 

Sano4oriet. 
Formanden, Supl. Chr. Olsen. 

Sygehuset. 
Emil Holm, Laur. Pedersen. 

gader og Vaje. 
Emil Andersen, Herret. Mortensen, 

Hans Madsen, Joh.s Ruiner. 

Forekonnelac. 
Chr Olsen, P. C. Holm, Emil 

Andersen, 1 lims Madsen, Johannes 
Reimer. 

Politikorpset. 
M. C. Punch. 

Skolen. 
Th, Hansen, Emil Auderen, Pot. 

manden, Lnruldiqtriktsiorstenderen. 

liernehogsamiingerne, 
Chr, Olsen, Har. Mogensen. 

Felhebegsemlingen. 
Chr. Olser, Chr. !.arsen. 

Mrøndøprove, 
Formanden, Harmen Morteneanp  

Hans Madsen. 

Iljeelpo le aurora. 
0. Therneren, Formand. 	/ 
Snedker Chr. Lind, Kasserer. 

-exe 
Nundliedskommismi onen. 
Chr. Olsen, Joh. Rømer, 

Bygningskentmlusionen. 
Chr. Olsen, Emil Andersen, Hane 

Madsen, Harald Mogensen, Formel. 4 

Brandkommissienen. 
Herman Mortensen. 

Be•illingsurev net. 
Emil Holm, Emil Andersen. Han  

gl 	
ti 

Madsen, Johs Reer, Formand 
- 	• igerandet. 

Emil Holm, Supl. Laur, Pelerseil. 
Jernbanen. 

'Endt Holm, Hans Madsen. 
Supl. P. C. Holm, J'ohs. Rømer. 

Ved Sessionen. 
Th. Hansen. 

Brændsel. 
EmkHolm, P. C. Holm, Hans 

Madsen. 

Enkebarn. 
Chr. Olsen, Chr. Larsen, Joks.  

Rømer. 

• • Plejebørn. 
Emil Holm, Adolf Madsen, [Frk. 

Hjorth. 

Fattigforstandere. 
C. Larsen. P. Holm, Th. An-

dersen. 

Overretssagfører 
2ojesen Xofoed, Rønne 

iflortalangade 17. 

inkassation, Dekumentskrivning 
Træffes I Hagle Onsdag Forrnd, '4" 

paa Haandtaget og ring op Telefon 
Allinge 74, naar De har et eller 
andet at avertere. 

Nordbornholms Ugeblads Armen. 
Ger virker bedst og koster mindst. 

Glem det ikke. 



.rr 
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Aarligt Udsalg! 
Vort store aarlige Udsalg begynder 

Mandag den 15. Jånuar og omfatter kele 
Lagret af kurante Manufakturvarer, 

En Mængde Rester er frenilagt og sælges 
til halv Pris og derunder. 

Særlig fremhrves: 

Ubleget Tvistlærred 70 cm br. 	60 Øre m 
Lagenlærred, 125 cm hr. 	 2.00 
liaandklædedrejl 	100 =-- 
Skjorteflonel 	 100 
Svært Bomuldstøj 80 cm br. 	 80 = 

Vore Varer er købt eller nedsat til billigste Dags= 
priser ofr alligevel giver vi 10 Kt. Rabat ved kontant 
Salg. 

tiordloodels hodelshus. 

vangeliskicellesrnecle 
n"Iml(les i Tik.otning til de læge. Brinnemilder 	• 

i Aliinge. 
Søndag den 14. Januar Kl.. 7 

paa Christensens Sat. 

   Fem Talere 
Indre Mission. 

Luthersk Missionsforenin,. 
Evang. luth. Missionsforening. 

Saptistmenigheden, Metodistmenigheden. 

• • 

~111•111■11~01~10111111111 

UdJa I g 
ra den 15. Januar til den 15. Ye6ruar 1923. 

En Del Rester 
af forskellig Slags er fremlagt og mærket med Mimi ()g Pris 

til absolut Bortsalg, ligesom alle vore Varer er mærket med 

Pris, og gives 10 pCt. paa alt - undtagen Garn. 

Vi har et stort og kurant Lager og fører altid gode Varer, 

som de fleste kender, At anføre hver ankelt Vare bliver lor 

vidtløftigt, da vi jo omtrent har alt 	saavel i Ircli,,2e Varer 

som i Metermail. De solideste og hedste Kvaliteter i  Ilfanu 

faktor og TrikOtage til den allerbilligste Pris 

,)ens Xansen, 
~/~11 

Bestil Dem iffyiliget 

Det aarlige Udsalg 
begynder 

Tirsdag den 16, januar 
og omfatter 

hele vort kurante Varelager af 
Metervarer, Overtøl, Kjoler, Bluser, Nederdele, Trikotage. 

Herrelingeri og Sengeudstyr. 

En Mængde Varer er fremlagt til ekstra nedsatte Priser. 

Mod Kontant ydes 10 pCt. paa ikke særligt nedsatte Varer 

NORS 

Arter 
smiges 	

alle Arter 
smiges uærlig billigt 

Leverandør til Vare- og Landbrugslotteriet, 

Magasin du Nords Udsalg 
ved Victor 91anck, >Muge. 

NI. Sterro Annoncer maa vire illileverode til Bladet senest Tirsdag 



Glas og Porcelæn. 
Et større Parti udsælges billigt. 

Min« Rolonial $robliftiortectiting 
eimuffltrinage~~~fflee 

Alle Mennesker, 
som har set. hvorledes 

lerdolms Vogelahil Noriorme1 
fremstilles, behandles ofropbevares, vil ganske uvil- 
kaarligt forlange dette højfine Produkt til sine Maal- 
tider. - - Alle Forretninger i Allinge-Sandvig sælger 

Bornholms Vegetabil Margarine. 

'Et Parti prima Nød dekul 
fortrinlige til at blande med Koks 

3,75 pr. hl, frit tilkort. 

»uge 	$roDurtforretning 

Klemensker B I L Klemensker 

Prise!' ler primaliderindsel er sailledes. 
Harpede store Derbyidtlre Ovnkul s, 4,00-  pr. hl. 

do. do. 	do. 	Nilddekni- 3,75 
Knuste engelske Gaskoks 	 3,00 
Afliarpniegskul - fri for Snavs 	2,25 

fra Lager pr. kontant. 

Nordlandets Handelshus. 

< BORNA er bedst og billigst 1> •	  

■ 

BORNA giver lækkert Smørrebrød. 
• 

Køreplan. 
Rønne-Allinge Jernbane 

Søgnedage. 
Ren ne-thkand■ tg 

t) 
8,25 2,00 6,10 
8,42 2,19 6,29 
8.55 2,36 6,46 
9.11 2,52 7,02 
9,26 3,09 7,19 
9,37 3,22 7,32 
9,45 3,30 7,40 

t) Løber kun Onsdag og Lørdag. 

Sands-IK-Remme 

tt ft 
Fra Sandvig 	1,20 10,004,20 8,00 

- Allinge 
- Tein 	

1,30 10,08 4,28 8,08 
1,42 10,18 4,39 8,19 

- Rø 	 2,00 10,34 4,56 8,36 
• Klemensker 2,2010,53 5,16 8,56 
- Nyker 	2,36 11,05 5,30 9,10 
- Rønne 	1,0011,25 5,50 9,30 

t) Løber kun Onsdag og Lørdag. 
ft) Løber ikke Onsdag og Lørdag. 

Søn- og Helligdage. 
Repnrse-Standrig 

Fra Rønne 
- Nyker 
- Klemenker 
- Re 
- Tein 

Allinge 
Sandvig 

Fra Rønne 	8,45 12,35 7,40 
- Nyker 	9,02 12,52 7,57 
• Klemensker 9,15 
	

1,05 8 10 
- Re 	 9,30 1,20 8,25 
• Tein 	9,43 1,33 8,38 
- Allinge 	9,53 1,43 8,48 
- Sandvig 	10,00 1,50 8,55 

Slandylg-Henne 

Borgmesterkontoret 2-4 Eftm. 
Sparekassen 10-12 og 2-4. 
Branddirektøren do. 
Stempelfilial I Sparekassen. 10-12, 2-4 
Dam pskibsexpeditionen, aaben ved Ski-

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

Distriktslægen 8-9.  og 2-3: 
Folkebogsamlingen paa Raadhuset: 

Udluft hele Anret. Tirsdag 3-1, Fre-
dag 7-8, Læsestuen hver Dag til KI.9 

tikelpekassen: Pormd.. 0. Thorngren. 
Kasserer Snedker Chr. Lund, Sandvig. 

Jernbanest. er  amben kir Gods 8-12, 2-6 
Kæmnerkontoret 10-11 og 2-4. 
Lune.; & Diskontobanken 2-4 Eftm. 
Postkontoret:.Segnedage 9-12 og 2-6 
Sognepræsten Tirsdag og Fredag 0-7. 
Skandinavien-Amerikalinien: 

Agent Otto Gornitzka, 
Statsanstalten tor Livsforsikring ved Chr. 

Olsen, Messen_ Kontortid 1-4 Em. 
Telegrafstationen 9-12 og 2-4 
Toldkamret 8-12 Form, 2-5 Enorm. 
Klemens Jernbanestation 8-12 Fm 

2-6 Eftm. 

Fra Sandvig 
- Allinge 
• Tein 
- Ro 
• Klemensker 
- Nyker 
- Rønne 

TRIKQTAGE 
grovere 

sorn 

NORDLANDETS 
, HANDELS MUS 

ALLINGE 

Erindringsliste. 

0,25 
0,32 
0,41 
0,55 
1,11 
1,21 
1,40 

6,00 
6.07 
6,16 
6,30 
6,46 
6,56 
7,15 

9,15 
9,22 
9,31 
9,45 

10,01 
10,11 
10,30 

Ordet er frit 
VI ger vore mange Læsere I By og 

pas Land opmeorkaom paa, at enhver kan 
fas optaget Artikler og Indlæg om Emner 
al almen interesse i  „Nord-Bornholms 
Ugeblad'. 

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

Dette gælder heade Byen og Landet, 
og det ar en Selvfølge, et Redaktionen 
altid vil iagttage den 5trzengeste Diskret 
tion med Hensyn til sine Kilder. 

II 
NORDLANDETS 
HANDELS NUS 

.41 

NORDIANDL 
HANDELSHUS 

ALLINGE 

BORNA smager delikat. 

BilKørsel udføres til alle Tider. 
Billige Priser, - Telefon foreløbig Ndr. 31. 

Ålfr. Jenser!, Klemensker St.. 

Om Indkøb at 

Markfrø 
Fri de fin-skellige Frofirmayr 

nodlagæj; i denne lid 
pin Niarkfru iii kommend•• 

Foran r, 	det frensgaar af di, 
.e Lister er det ganske inerte Pri • 
-ar der endnu .1n:1a 	 r„,,- 
markrro. De! knut derfor 

	

art maner 	I rilt,,rlirneee: i 

Mur - • ,tant l litium 	-uge.-  til 
Købmænd, s.1111 iiiiiiyder det 1,11- 
1 t!.; l t. t•icl, idel I ljeblikkels Spzi-

relie,lr.ebeker ,J1_11.1:13 Iras delir 
I'rll 	siloeder 	til 	at Md.,. I, i 

s I 	Der  er dog visse Tor- 
vedrørende I•nilk<th •iif bro 

Ann -Forbrugerne ger vel i  art 
)\.erlienke inden de bestemmer 

forst og fremmest .Forh3lriet 
Fruets I( val i tei 

P ris.  -- 
Del er Iklde i alle Tilfælde il t 

Køberen kan gøre sig bekendt 
ve I beg  g e disse to Faktorer, 
N.‘-aliteten er ikke nitid tydeligt 
markeret ved Hjælp nf Analyse-
tal, er disse Tal angivet kan del 
'midler-lid hænde, at der' mangler' 
en Garanti for at Frøet sva-
rer til AnalyeeLallene, og stel er 
man egentlig lige lisIkkert stillet.: 

Det gælder stadig det gamle 
Ord "Som man saar,san trøste-
-itan"og Sandheden heri viser sti, 
niaske netop tydeligst, naar der 
,n* Tale om Græs, 1:Lover og It., 
fro. 
Køber man og sintr Græsmark,: 

frø med damegig Spireevne øg 
lerIllere med boil. 
:told, man skal del  nak vier sig, a 
aren fair ell dameli;; firaLsniard 
med tynd Bestand og megel 
krudt. Ved indkøb af denne Sim:. 
Fro har mini 'lumske sparet 
10 Kr. pr. Til. 1.d.; men stueod! 
(abes 100Kr. fornted.:Ist el. ditar• 
'agt Udbytte. 

Endnu værre !;nit del gaa !TIC 
Rodfragisfroet, hvo- blondt ar-
det Slam inedJmikden spiller sar 
slør en Rolle; daarligl, tikontr-' 
leret og ugaranteret Hoeiro' ban 
betyde et mægtigt Talt. Lir For-
-briugeren,og hvor fair ban dette 
erstattet, næn' -der 
halo nogen Garanti? '-- 

Stntsfrokontrollens Beretninger- 
eller delvise Publikationer nf dis-
se bør benyttes ærnnfLedelraaPI 
ved Indkøb af Markfrø; og tit dis. 
se  er der inmi,  Regel tel Adgang 
lemligi de fleste af Landbrugets 
Lommebøger, ligesom ugsaa cn 
Del af de garanterende Fir-. 
liner aftrykker, ihverl Fald sine 
egne Tal fra Stalsfrokontrollen.- 

Vel skal der spares, men del 
iagsan, enær der kalks Fro 

lied slørs' mulig Renhed og Spi 
:vevav dg mindst mulig 

1111 s;ladmil Frø er.al 
Id det billigste! 

 

Vurdering 

 

(r,) iler,. iivi.r,.!.ri,r•  ret Veiiin- 

dcs flryllap" 
Den  ,.,nr .. 	aver tve- 

get tir 
Den :Ir (1'1. .‘•.11 

;iod, .oin uran insut fait 
Penge. 

Er den 4Ieri-e, der gav.Dent .  
ell Giger 1'01.11411 	iden,en Vem 
Dem? 

Del ved jeg ikke endnu; j( g 

Ilar ikke Lund] den! 

Fornærmeligt 

Dommeren. Den Anklneed-
har all-an neerfuldel og 'nisten] • 
let Den-eis:1a De var meget lam:, 

uarbejdsdygtig? 
Vidnet; deg arbejder virke 

lig ikke; leg lever øf utine.Peng 

Aforismer. 
'Frs Menne..ke til Menneske, er 

Vejen kort; fra Hjerte til Hjerte, 
hvor han Vej,  n være lang. 

da 

En Hest, 
reel og bilvikker, d-I0 Au, 10 Kv. 
3-4 Tom, ønskes til Købs. 

Hans Schou, 
Lindeskoven, Re SL 

Vil De Købe 
gode billige Bæk ag Slanger 

de ella til 

Cyklehandler Mikkelsm. 
Allinge. 

Prøv min bekendte 

Pudsepomade 
til Melnivarer. 	Meget holdbar og 
absolut den bedste og billigste som 
tonetindes, 

M.C. hind). 
Allinge, 

Fuldstændig gratis! 
faer man ikke noget, men til me-

get smag Priser køber man 

Cykler og Tilbehør 
hos 

Cyklehendler 

-7- 
Overretssagfører 

Sojesen Kofoed, Ranes  
Mortessagado 17. 

lokassation, nekumatakrining rt. m, 
Træffes Hasle Onsdag Formd, 

8ffikusg. 
Restancer til Sygekassen bedes 

indbetalt inden 14. Januar, hvis 
Medlemsretten skal bibeholdes. 

Bestyrelsen. 

6-7 Personers 

Bil udlejes 
til enhver Tid billigt. 

Tlf. Sandvig 32. 

En ung So til Fedning ønskes 
til Købs. - Hundehvalpe er tilaaig. 

Charles Kjøller. 
Skovby/d, Olsker pr. Allinge 

En Del Frugttræer 
er til Salg hos 

P. A. Juul, Olsker. 
Tlf. 108, 


