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Nr. 13

Bornholms Laane- & Dishontobank.

lorradag don 2.

have Opsigt med Føllets; Hove) der
jævnlig maa beskeeres. Pita Taaspidsen sidder ofre En4 I)tipl som man
Renten paa IndlaanSbauis er 4',/a pCf. p. a
tages at med
1-tovkniv, Straalen
behandlei, paa for'nuftig Maade ; i
Straalekløften samles alt mulig Snavs,
„Nord-Bornholms Ugeblad" tidlig i Boks. At lade den fole der, og der fredstaarlet „sur • Straate".
trykkes i et Antal af mindst 1700 Exempl. er jo egentlig imod dalurens Or- Dette søger 'Man /undertiden at kuden; det bedste Folingssted er tide rere med Blaasteri, men saa er Straaog forsendes gennem Pastwrsenet i Allingepaa Græsset, hvor Solen besørger len ofteiskrumpet. tud, - saa Hoven
Sa ndvik: Disker, Rutsker, Ro og Klemensker,
Desinfektionen. At trække Hoppen bliver kir snæverve Nalre. Føllet er
„Nord-Bornholms Ugeblad"
■
ind ved Midsommertide er en Taa- ca. 6 Uger .■-ganfrrielt, maa Hoven
itv' den .l'arste Udbredelse i NontrrIlerred
belighed. Naar Folingen nærmet sig, beskæres, og derefter hkieres deri
iver lers, i ethvert Hjem Ilg" egner mir deri)ag..
kom iper
niaa man have stadigt Opsyn ;ned helst hVer
r bedst
Avede/7NA,-.
Hoppen. Dens Fosterhinde. er, me- den; Tid, du
S kåd istmes /fa,
„Nord-Bornholms Ugeblad" get scjg, og naar „Hammen' holder og mangegbarer det sal paa noget
under Fødselen, kvæles Foliet, me- vandet Efiarriaiseræs. Den Kost kan
optager grene Bekentitglurlser af enhver Ari
dens det havde været reddet, hvis Føllet iiiiidte did ikl.e klar. .;ie med,
saasom lab, Salg, foreniareddelelser,
der i Tide var bleven aabriel 'indfl om 14 Diige •er del maaake eie•mlegier. eller Aftrsaingrr, Auktioner etc,
en Kniv, Trækker Fødselen a. for ligt ; det niatileive gud, netbold..eg
„Nord-Bornholms Ugeblad" Længe rid, ligger Føllet siickgt .j Naging., ved .r.Siden af, ,riugen pa•
adganr hver ~ag; kart bestille?: mur alle forkert
tilting; saadanne Fejl •,:til sleurisktel .1v1:elk tig Havre, !øvrigt
ti ngi sikkert ikke ger . • arbejde in; mæl deg vatre' mk, heet eneale Dag
Postkoaliv'er saml paa Bladets Konlar og
men i de, fleste Till de kan Følt I uanset Vejlit; derved ti)idby&er
koster 50 Ofr Krartalel.
dog reddes, naar 1 lægen tilkal- ninu bedsa Forkolels sydomme.
ju r
være til at hvile i og
des NogEt af det vej, gse er Nav- Staldear.
lestreifgenis Behancilir% part rette forsyne med, erdentlig Sirglels'e og
Maade. Maar den rives over, kan Foliet bør helst staa i en Bås; staar
e paavirdet ikke 'ndgaas,
at illodaarer og- det i en Boks; •kan
1
for
saa rives ver. Baktdr er sætter sig ke 1<odestilli4en. Sørg er el
Foredrag af Konsulent Kjær, Aarhus.
o faa
sfa I det evrede Blod og gaar over god Ventilation- .i Stald
—0—
i den cirkulerende Blodstrørn. ..'Saa Spindelvævet fjernet fra, tide rne,
Hesteavlen er en af Landbrugets • korniner Follegsaeen, som forvolder der jo ofte er saa stilart, 'rat der er
Grundpi L'er, Enen det gælder om at eufigre Skedeeere i Regien er 4.1tde- altfor lidt Adgang fol' Sollyset allike.have Hestebestanden. saa god samt alig; de, .der ikke dor ai denne Svg- vel, Deri Sygdom, der kaldes „Muk",
mulig, uden at Hesteholdet bliver dolti, bliver gerne Stakler for Livstid. s ig SOM -1 en Mere ' Ondartet FO!"Ill
for dyrt. Plejen maa staa i Forhold :'Det bedste er at binde for Navlestren- kaldes .Pindhoste-, skyldes Urenhed til det Resultat, der kan ventes; at gen ; men her maa man viere meget rig kar tinde:ras, natar man passer
give ell tarvelig Hest Hingstepleje, agtrlangivende med klensyil til Ren- paa i Tide. Overhæld Gulvet med
er det samme som at give sin So hed. ikke alene • maa naitirligvis Kalkvand. Plestestill'h bør irrer
Flæsk. Følhoppernes Dratg,tigheds- Snoren være godt desinficeret, men. Uge vadsla.g. med en desinficerende
Lysol4t eller Kreolinvand.
periode har jo nu indfundet sig, og .man maa ogsaa vådspe sine' Hænder er i den Anledning hdskilligt, der i et Fad Vand nn Lysol. Bind Benyt en Halmvisk, der ikke blødvi skal have Opmærksondiden hen- godt og snor .11aardt (il ; Faren for gig Huden, melt giver Massage,
Fadringen af, Aars-Plage er ofte
vendt paa. Der er, i første Række Blødning er meget ringe.'Undersøg,
Kastning, SOM for .11* Hesteejere om der skulde være Navlebrok ; i under al Kritik ; de kan Ikke nøjes
kan medføre Tab af nsitider Kro- saa Fald 'mart Tarmene forsigtigt Med Hakkelse; men nem have 7— 8
ner. Den smitsomme? Kastning er skubbes op. — Tag saa en Under- Pund Kærne one Dagen; de ældre
sikkert den værste Form, endskønt kop med varm, brun Tjære --- det kan derimod godt nøjes med 3 Pd.
og da glig smut Roer, Halm og ,,1-11J...
man ikke bestemt kan paavise Kast- er udmærket desinficerende Roer er godt og billigt Foder dit
ningsbacillen; men naar uran ser, dæk med det. Der er andre Maxier, f.
hvorledes Kastningen kan brede sig Eks. at binde: Vat, der er gennem- Heste. Ved Fridringsfursøgene paa
i et Stutteri f. Eks., Itad• man ikke vædet med Sublintat, om, øen Tjæ- Willieliiisborg og Serridslevgaard
være i Tviti om dens Smittefarlig- ren er bedst, og iiign hør ikke spare har det vist sig, at 1 Pd. Roetørstof
hed. Det viser sig jo ogsaa lidt, paa' deri. Tjærenevner at fremkal- (ca. 8 Pd. Kaalrabl) er ligesaa godt
at den sariime Hoppe kaster flere de -'en rigelig Bladtilstrømning, og som 1 Pd. Havre.
Det er ret mærkværdigt, at I lovene
Gange t Træk. Kastning kan ogsaa dered dgebea Bakterierne. Naar
fremkortene ved Stød eller paa Grund Folingen sker ved Foraarstid, bør er saa gode, som det Virkeligheden
af fejlfiglig Fodring, f. Eks. med item i Stedet for Foleboksen benytte er, efter den Pleje,. vi yder dem
skindet Foder. Ved at benytte dette, Laden, hvor der ikke er saa mange Andre Steder, for Eks. i Østpreusser,
kan der opstemmes Luft i Tarmene, Bakterier, og Hoppen maa have har man i ganske anderledes Grad
som medfører Kulsyreoverfyldning Lou at slikke Føllet; vil den ikke Opmærksomheden henvendt paa
i Blodet. Der man ogsaa advares del, saa strø Klid paa Føllet, ikke Hovplejen ; men lær selv at bruge
mod at give Hoppen frosne Roer Sålt. •• Det -gælder om at faa Føllet en Hovklinge og en lovkniv. Smeeller for koldt Vand. Giver man brat' patte hurtigst muligt da Raa. den er ofte vanskelig at faa fat i og
Hoppen iskoldt Vand om Morgenen, mælken er stærkt afførende. Gør har sjælden Lyst til den Slags Arbejkarl man se, at Føllet slaar i Mo- Hoppen Vanskeligheder, saa vis Ro de. Baasene maa være saa jævne
derens.Liv. Fodringen maa allsaa og Overlegenhed ; men vil den ikke som mulig, og der inaa ikke være
være særlig omhyggelig i denne paa nogen Maade lade Føllet patte, Hutler, da Hestene jo ligefrem har
Tid. Dødeligheden synes at være saa skil ben] af med den. En saa- Tilbøjelighed til at staa !ned Benemindre, naar Foderet er godt ud- dan Hoppe faar num aldrig Glæde ne . nede i disse. Der maa være
vasket; men Grunden hertil kan af. For at faa Tarmbeget fjernet, passende Fald og ikke for højt forikke absolut fastslaas. Hoppen skal er det bedstd :Middel at give Føllet til. Skal Hestene knejse ved Krybarbejde jævnt Vinteren igennem ; en Spiseskefuld amerikansk Olie. ben, bliver Ryggen for lav, og skal
kan man ikke forsyne den med Ar- Efterbyrdn skal ;liga(' hurtig; afgaar de bukke sig .for dybt, paavirkes
bejde, saa lad hellere -en Dreng den ikke Inden -12 Timers Forint), Henstillingen i uheldig Retning. Naar
rideg en. Tur paa delt. For megen niaa der 'Tjentes Dslæge, da man den tunge Plag bliver tøjret, snor
Stillestasen medfører Udsvedning ellers riallererorgtpkendelse
. med den undertiden Tøjret saaledes aer
ep
tander Maven og at Benene bliver efterfølgeade.} Dåd. .`Føllet maa have sig, al det ligefrem skærer sig ind
tykke. Hvor man har Følhopper, rigelig Miflk . de fefi-tite Par Dage, i Bagkoderne ; man bør derfor til
har:pari som Regel ogsaa Følbaakse, men ikke for meget de efterfølgende, Fortøje benytte I— I'et Tom, tykt
som mad have en særlig grrindig da dette let medfore'r.Diarree, ag er Kokosreb,
BeflandlIdg før Folingen. At muge Mavet] daarlig, tr der for lidt ModTil Fremme af enokkeldanneise
i disse er aldeles utilstrækkeligt; standskraft overfor Bakterier. Hop- bor, man give Beinuralimg Fosfor-sder skal kalkes og desinficeres, og pen kan give • meget mere Mælk, trint. Naar man lasker 3-- -10et Pd.
man anvender helst Kalkvand med end Føllet tran tiale; de første 7--8 Ked eller Fedt paa et Dyr, og det
lidt eaa Karbolsyre i; .saa kan man Dage bør etions derfor knappe den ikk faar tilstriekkelig BeviugelSe,
-sita bdinærket se, om niart har faaet godt af med Foder; Huldet kan jo, !diger - del let 0111 Knoglerne. De
alle 'Kroge med — det kan man altid komme igen. Om Soatinerett# belgiske#11.3este nyder godt af den
ikkeltved Anvendelsen al Lysolvand er Vanskelighederne mindre; asen stærke Anvendelse af 13enmel
ellertt-Kreolinvand. Raaddeut Stak- det sker tit, at Føllenes gode Udse- Fosforsyregodning, idet man i Belhalm maa naturligvis ikke bruges ende gaar ild over Havremarkeaate, gitu anvender 36 Pd. Fosforsyre pr.
til Strøelse. Hold Hoppen godt ren og det' er en dyr Mande at fodre Td. Land, hvad der svarer til 200
før Retingen; vask dens Hale og paa ; det er bedre at lukke Føllene Pd. 18 pCt. Superfosfat. England
Partiel, der omkring med 2 O/0 Ly- ind i. en Fold og give dem et Til- kommer næst efter med 8 Pd. pr.
solvand og lad den ikke gaa for skud al Kærne. Men man maa Td. Land. Der kan dog ogsaa være

t

Hesteavlen.

2den Aarg .

Jatniar 1914
Fare ved for rask Forbening. Stig
at faa Plagen til at se godt ud ved
lidt fiks Behandling, Mønstring,
Pleje af Haarlag osv.
For de unge Mænd vilde aMenstring af Heste være en ligesap tiltalende og mere gavnlig Sporlænd
Fodbold. Derved opøves de ogsaa
.i Kærlighed til Dyrene, som er en
'god Egenskab og nok skal lønne
sig senere. Der findes jo ogsaa
.Rotter` indenfor Hesteavlen, og (let
er lige dyrt at opdrætte en god og
en (barnlig Hest. Derfor bør uran
vise Agtpaagivetillecl og arbejde pair
billigst Utidig Maade, saa Hesteavled‘
kan blive den gade Indtægtskilde,
sort den bør være.

Ilvod 1411pir
„Nurrillorollubos
sin Ålioonolor i ild og Adr?
li

, F., el

,)

glæd! vore 1,..eeserk badvi
esliqtel os t lin(C h at. sl, maget
ile j n at gøre ,,lafbrcipofirliolhis .
Ugeblad' saa interessant o underhold 1som
1 muligt lt.de iye Aar,
og. I .. herligere at væske t,2Pnite(ksonar d' for Bladet, at, vi bestemt
os til at lade bortlod e blandt vore
Abonnenter
L.

1~-Ell Kupon,
af de ben Bladet fra Nordlandets Hant
delsisus averterede moderne Typer af
Morsø Fabrikat, — nyeste
Konstruktion,
til en Værdi af

5B kror!
En saadan
Gave har intet
Blad her paa
Ø e n kunnet
tilbyde sine
Læsere, og vi
forventer derfor, at vore
Læsere vil paaskranne denne vor
Offervillighed ved at tegne sig som
Abonnent paa Bladet inden otte
Dage fra Dato for Januar Kvartal.
Det koster kun 50 Øre, og kan bestilles Pat( alle Posthuse og Brevsamlingssteder satin hos Bladets Forretningsfører: Sparekasseli. Ridder.
Enhver Abonnent faar sit Nummer
i Abonnementsprotokollen, og af
disse Numre bliver, i Overværelse af
Borgmesteren, udtrukket det Nuroer;
Den
livorpaa Kogeovnen vindes.
licgdige 'Læsers Navn og Nuninter
vil blive offentliggjort i ..Nordbornholms Ugeblad" for fredagen den,
Ih. ds., pg kan cevitislen afhentes
straks' efter i Nordlatillets Handels=
hus. 4
Skulde Vinderen være saa heldig
allerede al være i Besiddelse af en
saa udinærk4a Kogeovn, stiar det
denne frit fra):, at udvælge Varer i
Forretningen for et tilsvarende Heltal).

Eo Orooldorlsrojso
med Motorgaleasen ..Kap York J.

I gamle Dage var s* bekendt
Bornholmerne i fremskudt Ra•klpi
blandt dem, der besejlede Farvandene omkring vor nordlige .Koloni .
Grønland ; og mange Rejser er detg
der al disse etc udførte til og Ira
denne vor fjerntliggende ø, d
nok fortesten er Verdens største,.
og søte • sikaaert indeholder Skatte,
der vel er værd at løfte. -- 'Frir d
herfra udrustede /Skibes Vedkom
niende. var bet ilel nok mere det'
omliggende Hav*, end selve
Rigdomme, der søgtes tillilyttede.
— Det var jo etter Datider% Forbona store og veludrustede Skibe, '•.'
der smilet paa Farten dertil ; riten -'
1 1"0111101d fil Ni* i os i detene Fart
r de dog klin
benyttede Skib(
sinaa. At der int lertid ogsaa nu
om Stunder k 1 ri enes noget paa,
dette Ormaad me mindre Skutte,vil fremgaa a "nedenanførte Berete
ruing, -- - der er overladt oe af en
af. Deltagerne i Rejsen — om en
rorrige Aar med en Motorgalease
paa ca. 35 Tons foretaget Rejse
København til Nordgrønland og
hage. Det skal dog paa Forhaan
bemærkes, at Turen langt fra var
eller maa betragtes som en Lys
rejse; men deri kan dog — Ina
netop derved — afvinde
nogen Interesse, især ud fra d
Synspunkt, at den er foretaget som
et Led i Kæden af udvidet dansk
Foretagsomhed, ,
Galeasen blev købt i Norge te
ForQaret 1911. den hed ,,Ceok",
fort 1 den løb 'Stabelen netop den
Dag, deelegraferecies
1
Verden , e.er,
at Cook ar naaet Nordpolen; men
de nye jere syntes dog ikke om
dette Navn og kaldte" den ..Kao
York". Dens Bestemmelse var at
skuQe ;benyttes til Kystfart paa
Grønland, hovedsagelig al de to
Polarforskere Knud Rasmussen og
Peter Freuchen, der, sone et praktisk Udslag af deres Forskere har
anlagt en Handelsstation (Verdens
nordligste) — Thule -- i Nærheden af Kap York, der ligger paa
Vestsiden af Grønland paa 76° n.
Br. — Skibet, der er bygget for
Ishavsfart, blev i Norge forsynet
med en Spigerhud af Eg. — I "Juni
Maaned førtes det til København,
hvor det yderligere ;blev forsynet
med en Forhudning af gals. Jernplader, ligesom dets Motor — svensk
2-Cylinder. 30 H K — blev udtaget, efterset og istandsat og atter
indsat i Skibet. -- Dette blev forøvrigt i alle Maader fortrinligt udstyret og forsynet med det bedst
mulige Reservegods i enhver Henseende. — Besætningen var: Kaptajnen, ca. 26 Aar, forhen Styrmand
i Skibe i Grønlandsfarten, Styrmanden, ca. 42 Aar. Maskinisten, 19
Aar, en Matros, 39 Aar, og Kokken,
18 Aar. — Samledes udrustet indtoges en Ladning bestaaende af de
Varer, som D'hrr. Rasmussen og
Freuchen havde Brug for ved deres ovenfor nævnte Handelsstation.
De var begge selv nærværende ved
Lastningen, og det var, — som
forresten ogsaa - i sin Tid omtalt i
Dagspregen — Meningen, at Freuchen og dennes Svoger Grønlænderen •Ajago skulde følge ined Skibet fra København. Dette blev dog
ikke til .noget, dels af Pladsmangel
og dels fordi Tiden var saa langt
fremskreden, al F. ikke kunde ud- -,
sætte sin Afrejse længere af Frygt
for ikke al maa tidsnok frem til at
faa sine Forretninger i de forskelge Kolonier besørgede inden Vin- j
ggl

terens komme, hvorfor han afrejste Gange, og i det hele laget forera- den mere og mere, saa det saa Ltd
fra København med Dampskibet ger nogle mærkelige Manøvrer, til Allehaande.
, Evigtut" til Pladsen at samme lagde Skibet ud over, og kom seAlle brugeligt. Foranstaltninger
Navn i Sv dgrønland. — Endehø
nere ril Syne ved 3 Tiden, hvoref- paa Hivuen , sodikextra Fortøjninger
den 12. Juli var Skibet sejlklart.
paa Havneporten °e Skibene osv.,
lande ud paa i-dr, den ter at unit:lal, ter det!forsvandt.
14
Juli
Del
viser
sig
nu,
at
man
atter
den
ønsker vi alle vore Averterende og Enserv, Samt
da Stormen tiltog
bleve
trufne;
Krudt, og afgik herfra
Kl. 10 Fm.: Knud R. og Frue fuigie nova have lag? Skibet ud over, og jævnt, blev Fain større og større.
dem, der ved indsendte Artikler og Meddeklser
med Skibet til Helsingør, hvor de at det næste Dag niaatte udholde
I Løbet af Nair] sprængtes den ene
eller paa anden Matt& har stentet Bladet i dets
landsattes; og saa øe gyIsdre den den orkanagtige NV Storm. SønForrojoin g efter den anden, især var
egentlige Rejse. Det var stille og
første Kvartal. Ui takker før den Interesse De
Hjælp dag Formiddag observeredes Ski- de to lastede Skibe „Kristian- og
fint Vejr, og ved Motore
har vist os. og haabe den vil følge os fremdeles.
styrede vi nordefter ud i Kattegat, bet af Posthaaden fra Kristiansø,
I. B. Berggren - slemme at holde
og' efter et lille Opkold paa Ska- hvem man meddelte, at Kapt Niel- fortøjede, da Soen til Stadighed
gens Rhed fortsatte vi Skagen rundt sen var druknet, og at man ønskede
vaskede over den østre Mole, hvor
id ere. Vi mødte straks Modvind, Storni og temmelig Sø; Mo- Assistance for at bringes ind til Fortøjuirt&erne vare anbragte.
..
Men part Efternatten rev _Kristiantoren gjorde kun ringe Gavn i den Svaneke, da Skibet var meget læk,
Tigtne
?made paa Nord og Slid- ken om et Missionsforhund korn
høje Sø og maatte omsider stand- hvorefter 6 Motorhaade gik tid og Fortertningsringen med Stenen, hvori
banen sidder, fast endnu.
atter og atter for hende, indtil det ett
ses, og Skibet lagdes til Vinden bugserede det ind til Svaneke Havn,
denne var anbragt, samt en Del af
KnbenhavresFosten for beggr de Dag stod hende klart, at det, Gud •
for smaa Sejl. Otte Dage efter Afhvor Lasten, der bestaar af Olieka- Kajen sned sig, og kun med store
siiste Ilagt kommer pr. 1-,,fin tit vilde bruge hende til, var at samle
gangen var vi — stadig med Storm
Anstrængeiser lykkedes det at faa
— udfor Chrstianssand, laa under- ger fra Libau, maa oplosses.
Allinge Kl. II'', Fm.
troende Lærerinder til et særligt
Skibets Rheder og Repræsentant nye Fortøjninger gjort fast i den
drejede og drev vestpas i Nordsøen.
Arbejde tor Hedningemissionen,
Fra Havnen.
Omsider løjede det al, Sejlene sat- for Assurancen ankommer i denne store nye Kran.
Under megen Bøn fork, hun Sagen
tes, og ved disses og Motorens Anledning til Svaneke paa Torsdag
Skonnert
„Elise"
er
sunken.
frem,
og det viste sig. at I lerren
Det
i det hele laget en slem
Hjælp kom vi op under det nordSkibets Lækage hidrører utvivl- Wat for vore Søfolk, der havde 9 Skonnert ,,I. B. Berggren" temme- havde vakt den samme Tanke tros
lige England ; saa fik vi Stille, men
en anden Lærerinde, og de to indsamtidig, netop som vi havde bedst somt fra Grundstødningen, da det tomme og 2 lastede Skibe at passe lig ramponeret. Skonnert „Anna'
at MIX(' er meget skamfilet agter sendte da til deres Kollegaer et o p„ ø
Brug for den, nægtede Motoren at slingrede og arbejdede sieln; paa paa i 1r-1db- havnen.
arbejde ; vi masede med den ca. 4 Skærene.
og har faaet ri Hul noget orer raah, der blev saa godt modtaget,
Om Formiddagen tog Vind og
Døgn, og derefter opnaaedc vi at
Vandet. Lodsbanden har faael at man allerede i Sommeren 18919
Sø yderligere til og det sneede
kunne bruge den i 2 Døgn og
Bord, Ror nq Køl slagel kunde stifte det første I.. M.
Irere
Renne-Al I inne Banens En treprener jævnlig. Søen brød brølende over
var nu ude paa Atlanterhavet. Her
Kristina ørn blev ikke Formand;
havde vi til at begynde med fint har sidste lige haft en Del Mod- Molerne, fyldte Inderhavnen aldeles i Stykker. Østre Kaj i Inderhavnen er meget nyreren og del- thi Gud kaldte hende ud li! Kina,
Vejr, let Brise, men Modvind. Mo- gang. Først sprængtes 2 Vandrør
og stod til Tider SOM et Vandfald
toren var atter ganet itu, og denne
vis nedskyllet i Bassinet. Fra hvor hun paa en ensom Plads bie,
inde i Dæmningen nedenfor Dynd- over Porten ud i Yderhavnen. Nim
Gang saameget, at vi maatte fraHavnen og sy dpaa er Wthergs Leder a! et Børnehjem; men her
koble den forreste Cylinder ; ved dalegaard, snit der blev Oversvøm- sled Skonnert Anna af FAXe sig ng Hammersholins Grilnitrærkers
faldt hun som Martyr, idet hun dræbat lade den arbejde alene med den melse paa Vestsiden, hvor bl. a. løs, den .rev nemlig ogsaa FortøjHuggeboner oprevne og ødelagte, tes under Bokseroprøret.
agterste, gik den atter et Par Døgn; Vandet trængte ind og fyldte Kæl- ningsringen og en Del af Kajen ud,
Imidlertid voksede L. M. F. Det
men saa kunde den ikke mere, og deren paa det nye Hus, hvor Dynd- og drev nu tværs i Havnen ned mod ng en Del Haver er gane! samme
Vej.
Et
Par (f Nordl. Ban- var begyndt under Røn, og det
den var fuldstændig ubrugelig. Vi
dalegaards Fodermester bor, og hvor de andre Skibe; men ved forenede
havde. altsaa kun Sejlene at holde
defe hos Tømmerstabler omkuld- blev baaret frem ved Ren. Forun• os til — frisk Brise og Modvind; der ved denne Lejlighed skal være Anstrengelser lykkedes det at faa slaaede. Halvtagsbygningerne til
derligt har Gud velsignet denne lille
den set langt nordover, at de andre
vi talte om at gaa ind til Færøerne, druknet 22 Høns.
M. Larsens Røgeri med derivee- Del af sit Riges Arbejde. Sverrig
men besluttede dog hellere at søge
Der var Tale om, at Togene til Skibe blev klar — indtil videre.
rende Materiale, ng ,,ØstersObri- I.. M. F. tæller nu 1500 Medlemmer;
Island, hVor vi kunde faa Motoren og fra Allinge skulde holde lier og
Capt, Koefoetts Motnrbaad
det
Bornholms" Allinge-Badehus det har udsendt og underholder 9
repareret. Med Kurs for lsiand fik udvexic Post og Passagerer, men
sten" og A. Riis's do. »Jarl" ene
fik vi Storm og Vinden imod, laa
er skyllede væk,
kvindelige Missionærer: 3 i "Ilictken,
underdrejet længe, men fik omsi- ved ihærdigt Arbejde lykkedes det begge-suiter:e,
Den
nordre.
Harneplads
er
op2
i Kina, I i Afrika og 3 i Lapland.
der gunstigt Vind og styrede . etter i Mandags Nat at tan nye Rør indDen nordre Havneplads er overfyldt med mange Hundrede Læs
1902 stiftedes et L. M. F. i Norge. Reykjavik, hvortil • vi ankom efter lagte.
skyllet og opreven, ligusaa . Gaden
Sten. 1-konebane Dæmningen un- Det har nu 700 Medlemmer og har
39 -Dages Sejlads. Vi atikom udfor
Ligeledes er det alter galt med og Havnepladsen mellem Toldboden
Reykjavik, en herlig maaneklar Nat, Dæmningen over Storeda I ;
gen skri- og Banken, og Bande, Tirtirrg og der Frk. Drinchells er !laud del- udsendt og underholder 3 kv4ndelfge
og Tirsdag den 19. August ankrede
vis bort ind til Skinnerne.
Missionærer: 2 i Kina og 1 paa Ma.
vi i Havnen. --; Der blev telegra- der stadig, og da den forleden Dag Sten ligger hulter til bulter.
I P. L. Holms Strandløkke dagaskar.
slog
en
ny
Revne
tæt
op
til
BaneStormen var paa sit højeste melferet til Kn. R , der endnu var i
mellem Byerne er Vandet ganet
Vort danske I.. M. F. stiftedes i
København., men, som efter vort legemet, har man set sig nødsaget lem 3-4 Eftm., nemlig Vindstyrke
Telegram straks afrejste med S/5 til at udstille Vagtpost der, for even- 12 (eller rettere 34,5 Meter i Sek.), langt ind, ødelagt Gærdet og en København i Efteraaret 1902 af node
Del Adsjord, I Sandrig er Spad- faa Lærerinder, men har bredt sig
„Liskenn til Grønland, og efter tuelle Tilfældes Skyld; Den Mande,
altsaa ;en 'kiv Orkan. Siden er det
Ordre fra ham blev Motoren udtaserestien ,fra det gamle Raadhus ()irer hele Landet og tæller rits
hvorpaa , dette Opfyldningsarbejde flovet af til ca. 30 ni , men er atter
get og bragt iland til Reparation.
hen under Hotel Strandslot og ud Medlemmer.
Denne varede i ca. 8 Døgn, og er bleven udført, er ogsaa under al steget, og Søen rejser sig yderligere, ti! ,. Østersøbadets`' Badehus bortMaalet er at samle de troende4.
afsejlede vi igen med Kurs efter Kritik. Det eneste rigtige havde jo idet Vandmasserne østerfra nu presskyllet, »frn paa Badehuset er Lærerinder til Bøn og direkte ArGrønland. Vinden var god, Motoren været at lægge en Bro over Kløften; ses herned imod, og :hvorledes det
foreløbig ogsaa; vi benyttede begge det var bleven lidt dyrere, men saa skal gaa i Nat — ja, vi maa haabe kan en Del af Perronen ram- bejde for Hedningemissionen, særlig
poneret, ellers er der ikke skel Skolemissionen. Det er Missions-,
Dele, og i ca. 2 Døgn gik Farten
var Sikkerheds-. og Skønhedshen- det bedste.
strygende ; og blev det saadan ved,
noget nævneværdigt der af Skade; arbejdet blandt deu opvoksende
Paa Vest- ng Sydlandet er der
vilde vi jo snart saa frem ; Moto- synet dog blevt bevaret.
en niindre Baud er dog sunken Slægt, der er lagt hen til os. Vi
Ogsaa i dette Tilfælde viste det vist faldet mere Sne,-,,for Morgenren gjorde igen Knuder og blev
i
Har", selre Hamlen staar ønsker at sende Lærerinder ud til
hurtig ganske ubrugelig. Heldigvis sig, al Ønskerne. om Broen marine toget Tirsdag fra Rømme kørte fast
uskadt.
holdt den gode Vind sig, saa vi vige for et — Magtbud.
de Steder, hvor Skolearbejdet er i
ved Langemyregaard, og Toget fra
.1 Tejn er der ingen Skade Gang, men hvor der mangler Kræfgjorde udmærket Fremgang for
Der tales ogsaa om, at der maa . Nexø kom kun til Bodilsker, hvorSejlene alene, og den 5. Sept. havde
sket paa /karlene, kurl en Snude ter, og vi har facet Velsignelse til
vi Grønland i Sigte. Den 7. Sept. holdes Vagt oppe ved Spelling paa fra det returnerede og Trafiken af- 41 Havnens vestre Kaj har »laet
at udsende og underholde 1 Lærervar vi udfor Kap Farvel og fortsatte Ortind af den høje Vandstand i Mo- lystes.
lidt Smæk. Havnen ved Teglkaas inde i Syrien, 1 i Kina, smut støtte
nordefter langs Kysten. Ni, be- sen, men vi ved intet sikkert herom,
Toget fra Rønne til Allinge 3,30
i Rutsker skal derimod hare lidt 2 andre, henholdsvis i Indien og
gyndte vi at se enkelte drtvende dog kan man forstaa, at ikke alt
kutte fast mellem Blykohbe og Nybetydelig Skade.
Isfjælde, og den 10 Sept, styrede
Syrien.
paa Strækningen Klemensker-Allinge ker, og Eftermiddagstoget 4,1 fra
vi ind ind mod Eviglut, — som vi
•Vindstyrken har isat varieret
Vor Frelsers Befaling om at gaa
skulde anløbe — det blev stille, og. er .som det skal og bør være, idet Allinge nattede kult Helligdominett, mellem 9 rig 10 og holder sig
ud
og gøre alle Folk til hans DisTogene
paa
enkelte
Steder
fremføres
i en Bugt i Skærene kom et Isfjæld
hvorefter det kørte tilbage og Driften
fremdeles deromkring, men Van- ciple lyder højt til denne Slægt, og
sejlende, som vi drev hen imod. med stor Forsigtighed, hvad der jo indstilledes.
det har jo faldet betydeligt, sno vel kaldes kun nogle til at gaa ud
Motoren knude ikke arbejde, Baa- er al Anledning til at paaskerime
„Skandia", der afgik fra Købendel værste er vel overs'laaet for paa Missionsmarken, men vi kaldes
den sattes i Vandet, • og vi søgte
fra de Rejsendes Side under disse havn til sædvanlig Tid Mandag
at bugsere os klar af Kolossen ;
denne Gang.
alle til at være med ved Bøn og
ugunstige
Forhold.
Aften, er endnu Kl. 8 Tirsdag Aften
kom efter flere Timers Bugsering
I Gudhjem er en • svensk Mo- Offervillighed. Vi har alle del store
ogsaa klar af den, men var derved
ikke ankommen til Rønne. Forutorskonnerl, som kom ind med Ansvar; men tages det op i Tro paa
kommen tæt ind under Kysten, der
roliget over Udeblivelsen telegrafeOliekager til Kobmd. Gram, sun den Herre, der har al Magten i
paa dette Sted var stejlt Fjæld og
redes til København, om at forhøre
kastede Anker paa 120 Favne Vand.
ken ind, samt en Del Motorbaade. Himlen og paa Jorden, saa skal vi
i Sverrig, om nian. havde set noget
En Timestid efter blev det nødvenDampskibsskuret er skyllet væk ogsaa faa se Guds Herlighed —
digt atter at lette, da det friskede
til „Skandia" og Syar er nu indløog
Kajen meget beskadiget De den Herlighed, at Men
op, og Vinden stod ret ind mod
bet i Aften, at der Ina 3 Dampskibe
to lomme Skonnerter „Paket" og Folkeslag søger og flilientskeer r Falreallsiee
Kysten. Vi fik nu Sne, og Frosttil Ankers i Ystadbuglen, men man
„Apollo" har dog klaret sig, men ved Korsets Fod, og da opfyldes
vejr var det Forkomne af den
lange Bugsering var vi alt andet
Efter mange Ugers vedholdende kunde ikke sige noget bestemt paa
Tommer-stablerne fra den svenske L. M. F.s Motto;
en begejstrede for igen at hale 120 nordvest og og vestlige Vinde, som Grund af Tykning.
Skonnertbrig, der kom dertil og
,Gud! din Ære være over al Jor-'„
Favne Fortøjning ind ; men det
Vi vil derfor haabe, at „Skandia•
41I
har drevet store Vandmængder ned
blev
kondemneret,
ene
ogsaa
bortden
!"
maatte jo gøres, og det blev gjort.
er et af disse 3. ,,Hanunereintas,
1.
Bise Sniger.
i
Østersøen
og
foraarsaget
store
skyllede.
I
nogle
af
de
ved
Har,
Banden maatle ogsaa tages ind.
der
maatte
gaa
Syd
om
Landet
til
Oversvømmelser paa den russiske
nen nærmest liggende Huse maatte
Fortsat.
rusun:asu;
og finske Kyst, efter Bladenes Be- Hasle, afgik Kl. 9 Aften og ankom
Beboerne
flytte
ud,
Vandet
slog
rar.aDea::.:›00001
.X)(:.:*.earar::r f.a:...a::--raCaD0r:50
retning indtil 71/2 Fod over dagligt Kl. 61/2 Morgen til København, men ind i Stuerne o. s. y.
Vande, blev det endelig Mandag vi antager ikke at denne saavelsom
Vi gør vore mange Læsere i By og
aa Land opmæsksom paa, at enhver kan
Morgen næsten Stille med nordlig „Bornholm" fra Rønne vil afgaa, før
Vejret bliver bedre og niere sigtPart optaget Artikler og Indlæg om Emner
L. M. F.
Vind.
af almen lnterresse i „Nord-Bornholms
og sejlbart.
Lærerindernes Missionsforbund.
Vandstanden her paa Østkysten
Ugeblad".
Betingelsen er kun, at det skrevne er
2den Juledags Aften Kl. ca. 91 /2 var ca. 3 Fod over dagligt Vande.
Dette Missionsforbund stiftedes
holdt i en sømmelig Form og indenforl
grundstødte Skonnert „Mine" af I den senere Tid var det den alen.
Sverrig, og Navnet Kristina ørn rimelig Grænser, samt at Insendere iv ertir
Sidste Nyt Onsdag Formiddag.
Underretning for Redaktionen — opg
Thurø, Kapt. Nielsen, udfor Kaasen Mening, at der let kunde ske store
er for bestandig knyttet dertil, 1-10t1 Navn og Adresse. Ligeledes modtager
mellem Tejn og Staminershalle. Ulykker her paa Kysten, hvis Vin,,Ska ti dia " indkom Id Rønne var Lærerinde i Lund, og hendes Redaktionen gerne Meddelelser om saaForhold, som egner sig
Skibet kom paa Grund med over- den pludselig slog om til Storm fra
Kl. 1I iajtes all vel. „Ørnen", Hjertes Ønske var at leve helt for danne Ting.1 og
Behandling Bladets Spalter.
lands Vind og stod temmelig let. NØ og Ø, og at det var uundgaae- der algik til sredvanlig Tid ialles
Delte gælder bande Byen-og Landet,
Herren. Hun begyndte i 1898 at
Selvfølge, at fedaktionen
Det lykkedes at bakke Skibet af
ligt, at vi da vilde faa en mindst fra København, kom til Roum'', give Tiende til Guds Riges Sag og og det ar getna
Disk,s æ g
on vil
iltid
medei t ge d
uden Assistance fra Land, efter 2 lige saa slem Stormflod som under imorges Kl, 7.
følte sig derved saa forunderlig rielH en yn tit s n K lder.
Timers Forløb.
Nytaarsstormen 1904.
„Hammershus" er først q/grin- signet, at hun inderlig ønskede at
Efter at have halset rundt 2-3
1 Løbet af Mandag friskede Vin- et Kl. 41/4 imorges fra København. faa flere.
at gøre som hun. Tan-

Et godt og heldbringende Nytaar!

og

v

Stormflod
og Trolikiorslyrrolsor,

Ordet er frit !

fra Uge til Uge.

..3c!"!24:!.-3)43$,*.cM2,143,3r23

En

Rivalindes Hævn.
Fornvlig fejrede eii ung Grosserer
sit Bryllup med en Datter af en
meget velhavende Familie. Bryllupet stod hos Brudens Forældre i
en af Københavns Nabokomin mær.
Midt under Festen blev der ifølge
„Viborg St. Pigt.' stor Opstandelse.
Ind ad Døren kom en fyldig Dame
stormende med en stor Citytaske i
Haanden. Hun præsenterede sig
som Stedets 'Jordemoder og sagde,
at hum var bleven tilkaldt til Husets
unge Frue og havde faaet Paalæg
om at komme hurtigst muligt.
Lidt efter korn en Vugge og noget Barnetøj, ledsaget af et Brev.
Det opklaredes hurtigt, at man stod
overfor en ondsindet Streg, udført
af Brudens Rivalinde, en hysterisk
Dame, der boede i Nærheden.
Men det mærkelige Optrin havde
nær ødelagt Festglæden.
Præstens Drikkepenge.
En ældre, ærværdig Herre i engelsk
Præstedragt tog ind paa et af de store
Hoteller i New York, hvorfra man ikke
slipper ud uden gennem en dobbelt Skærsild af Hotelpersonalet, der venter store
Drikkepenge. Da Præsten skulde betale
sin Regning, sul han, at der stod opført
1 Kr. for Lys, 50 øre Sæbe o. s. v. Han
betalte Regningen, men stak Sæben og
Lysstumpen i Lommen. Da ban saa gik,
var Vestibulen fuldt at det drikkepengeventende Personale. Han marseherede
lige forbi, men gav sluttelig Stuepigen
Lyset og Pikoloen Sæben.
„Det er jeres Drikkepenge, Børn. Det
er I Kr. .50 øre i air"

En Ulykke kommer sjælden
alene. Gaardejer Chr. °amnesti°
i Aggersborg-Ullerup har if. „Løgstør Av." i den senere Tid været
hjemsøgt af Uheld Forleden faa
en Hest i Stalden med brækket Hals
og maatte straks slaas ned, og iaa
Dage senere blev en Hest sky for
et ener andet og løb saa kraftigt
baglæns, at den knuste Bagpartiet.
Ogsaa dein maatte slaas ned. Paa
samme Tid havde han del Uheld
at miste 2 Svin og 3 Faar. Hestene
var. forsikrede, Faarene og Svinene
derimod ikke, saa. Ejeren lider et

føle,4gt
100 pet. i Salær,
En Sagfører i Aarhus var, fortæller „Kold. Av." for nogle Dage siden
paa Koldingegnen for at indkassere
nogle Fordringer hos forsk. handlende. Et Sted ved Holsted Station,
hvor han ifølge indgaael Forlig
skulde have 40 Kr. hos en bandInde, krævede han desuden 40 Kr.
i skadesløse Omkostninger. Debitor
blev noget forbavser, men der var
ikke andet at gøre end betale, da
lian i Forliget var indgaaet paa at
betale skadesløse Omkostninger.

-

Hvide Sande Odelæggelserne
paa Markerne i Sommer er af Kommissionen anslaaet til 310,000 Kr.

En Høg paa Duejagt foraarsager Kortslutning.
Forleden
Middag var en Høg paa Jagt efter
Kallund borg Bryggeri's Duer, og
,ot herunder tørnede saavel Høgen som
Duen mod en af de elektriske Ledninger ved Gavlen til Smedemester
Jørgensens Ejendom. Duen styrtede
sal]] død til Jorden, medens Høgen,
der ogsaa var kommen til at berøre
Traaden, blev saa forskrækket, at
den i et Nu svang sig højt til Vejrs
og forsvandt, Duen korn dog hurtig til Kræfter igen og fløj forvildet
op :paa Taget.
Nu kommer imidlertid det mærkværdige. DA Duen tørnede mod
Traaden, blev denne . tøflet saa højt
til Vejrs, at den kom i Forbindelse
med en anden elektrisk Traad, hvorved der skete en meget kraftig
liprtslulning, Det gav if. „Kallund198rg Dgbl." et Knald, som liger en
Bøsse bliver afskudt, og da man
5 V nærmere efter, viste del' sig, at
Spidsen laf Gavlen, hvortil Traadene
var fastgjort, var revnet. Kortslutningen medførte, at Smedemester
Jørgensen maatte standse Virksomheden, til Skaden blev udbedret,
da hans Maskiner dreves med Elektricitet:

Overretten har i en Sag mellem Silkeborg ftvraad og Distriktslæge F. C. Lund i Silkeborg stadfæstet tvende af nævnte Købstads
Fogedret afsagte Kendelser, ved
hvilke der nægtedes Hyraadet Ret
til Udpantning hos Lund forsaavidt
angik de Beløb, som var paalignede
ham i Indkomstskat til Stat og Korn:mine af saakaldte „Friaktier' til et
Beløb af 2400 Kr. i Silkeborg Bank.
I Procesomkostninger for Overretten
betaler Byraadet 50 Kr.
Fugleappetit.
Naar man om et Menneske siger, han
Aiser som en Fugl, mener man i Almindelighed, at han spiser lidt. Intet kan
være mere forkert, thi Fuglene spiser i
Forhold til deres Størrelse ganske overordentlig meget. 1 en Spurvehøgs Kro
fandt man saaledes Rester af 79 Kaalorme, 24 Biller, en Markmus og en Blodigle.
mg det var sikkert kun et let Mealtid for
Spurvetingen, der liovesagelig
lever af Mus, skal i Løbet af en Maaned
kunne dræbe henved 1000 Stykker af
disse. Endvidere berettes omt en tam
Stenugle, der slugte 7 Mus efter hinanden,
Tre Timer efter var den atter sulten. I
den Henseende overgear dog Rodkjrelken
andre Fugle. Man har set disse sirlige
Fugle paa en Dag forlære Regnorme i
en samlet Længde ni 14 Fod, uden at
Ftiglens Vægt derved er bleven fornget,
Regnormene vejede tilsammen ko Gram,
medens deres stime Mordere næppe vejede Halvdelen.

Forstnar Hunden Menneskets
Sprog?

7. j‘tod taget Udskrift af Nordre
Herreds Fogedprotokol, Fogedkendelsen ,..t&ae, ud paa, at den hos Lærer Scnnmer. foretagne Udpantning
for resterende Kirkeskat ophæves.
Vedtoges at søge fri Proces ved
Overretten og saa dtive Sagen videre.
8. Fos- doges Uddeling ril Julen
af 3 Portier'er' af Hans Jensen Lund's
og Hustrios Legat.
9 Foretoges 1. Behandling at
Overslaget for 1914- 15. Det vedtoges at udskrive i Skat af fast Ejendom ca. 7850 Kr. og af Fortnue og
Lejlighed ca. 1000Kr. og til Højtidsoffer, Ringer og Owanistløn ca.
650 Kr.
Mødet den 27de.
1. Da Løjtnant Vang har nægtet
at modtage Beskikkelse som Brandfoged. og Sagen er indsendt til Ministeriets Afgørelse, vedtoges del at
indstille en menig Mand, som kan
konstitueres som Brandfoged indtil
Sagen. er afgjort.
2. Fra Amtet er modtaget Meddelelse om, at Amtsraadet har fastsat Afgiften af Hotel Stammershalde
til 110 Kr. aarlig (afgiftspligtig fra
1. Juli d. A.) Til Efterretning.
3, 1 Henh. til Lov om Hærens
Forsyning af de i Tilfælde af Mobilisering manglende Heste og Vogne
foretages Valg af Synsmand og Vurderingsmand for R ø Kommune. Valgte bleve: Gdr. Riis, Baadsiadgaard, til Synsmand og Gdr. Funeh,
Bondegaard, til Vurderingsmand.
4. Foretages Gennemsyn af Mandtalslisten lil Statsskat og Sogneraadsmedlemmerne modtog Selve ngi velseshlankeller til Uddeling.

Tidligere har man antaget, at . 1-kinden
i Lighed med Hesten kun genmerit bestemM f.
te smaa Tegn kunde slutte sig til, hvad
dens Herre ønskede, at den smiledes
de Mærke til, neer man rettede Blikk
paa Mundkurven eller Pisken, men at d
i I Id e.
var umuligt for den at forstag Sproge
At Hunden virkelig forstaar Ordene
„BringMundkurven I" eller „Hent Pisken I'',
„Nakskov Tidende" fortæller:
har man nu fastslaael ved Forsøg i fuldNarn, Kertemindes Historie i mokommen mørke Værelser. Forsøgsledederne Tid skal skrives, merit vi ikke
ren dækker sig med et Tæppe og stikker
glemme „Kerteminde Avis" 'og dens
Hænderne i Lommerne, saa at han umuuforfærdede Redaktør, Hr. Vergmann.
ligt kan give Hunden sman Vink. Siger
Omme i en Baggade startede han
man nu de tidligere atilørteOrd, vil man
sit Blad. Han selv Chefredaktør,
Isa at se, at Hunden udfører Betal gen
Fruen Ekspeditionschef, Børnene
lige saa hurtigt som ved Tegn ( iver
rn,i,r ved. Dagslys de_ 4jggke. Befalinger"...Redaktions- og Trykkeripersonale,
paa et fremmed Sprdg,--vred den ikke, de allermindste Avisbude. Til en
Begyndelse var „Avisoverhovedet"
hvad man forlanger af den.
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Samtlige Medlemmer vare mødte,
I Mødet den I1. var Skolekommissionen tilstede og deltog i Forhandlingerne om Indstilling af Forskolelærerinde og Ændring i Undervisningsplanen.
Mødet den Ilte,
1. Foretages Indstilling af en
Lærerinde til det ledige Forskolelærerindeembede, - (Vedkommende
skal tillige være Organist ved Rø
Kirke). Indstillingen foretoges saaledes :
Nr. I. Elisabet K. Larsen, Vikar
ved Rø Forskole.
Nr. 2. Helga Bredal Nielsen, Vinding Forskole ved Vejle.
Nr 3. Astrid Christiansen, Bandholm Skole.
2.
Undervisningsplanen er af
Skoledirektionen blevet ændret saaledes, at Hovedskolens Piger nu kun
skal have 4 Timer Haandgerning
ugentlig, istedelfor at de tidligere
havde 6 Timer. Da Sogneraadet
ikke er tilfreds [ned denne Ordning,
vedtoges det at søge Planen ændret
paany, saaledes at Hovedskolens
Piger igen faar ti Timer HaandgerIiing ugentlig (i Sominerhalvaaret).
3. Andragende fra Rø Afholdsforening om Tilskud. Vedtoges at
give 10 Kr.
•
4. Fra Amtet er modtaget Meddelelse oni Paaligning og Fordelingen af Skat i Henh. til Landkommunallovens § 50. Til Eflcrrctn.
2. Fra Herredsfogedkontoret er
modtaget tit Erklæring et Andragende fra Arntsstilen til Skattedepartementet om Fritagelse for at op.
kræve Skat til Anitsstuen af Rø Sogns
Beboere ved Skatteopkrævningen i
Gudhjem. Vedtoges al erklære, at
Sogneraadet ikke har noget at indvende imod den af Amtssitten ønskede Ordning.
6. Udarbejdedes Høstberetning
for 1913.

revolutionært, og Børnene døbtes
Pio Geleff eller Jean Patil Marott
eller Robespære Dangtong Vergmann, hvorfor de selvfølgelig, da
Faderen ved Tidernes Gunst blev
Højremand og Navneforandringsloven korn, maatte have Navneforandring til Jacob Brøndum osv.
Visse moderne Forfattere sluges
og roses, fordi de sprængte eksisterende Sprogs Rammer og skabte
et selvstændigt Sprog. Men her
skal det slaas fast, at dette slet ikke
var noget nyt. Vergmann havde
forlrengst ved utrætteligt Arbejde
[Miet Vejen. Han simplificerede
Gramatiken ved' at stryge Forskellen paa lagt og ligget. Systematisk
hed det I „Kerteminde Avis"; „En
gammel Kone, der har lagt i sin
Grav". Eller han manifesterede sin
Uafhængighed af gængs Stavelnaade
ved at skrive: „Borgerne vægges i
Morgen ved Musik". Det er ruin
Overbevisning, at fremtidige Historikere ikke -vil komme uden om
disse Hr. Vergnianns Revolutionstendenser. Disse gav sig .ogsaa Udslag i klangfulde Nyskabninger :
„Lodsepladsen paa Sørensensvej
udspreder en alt andet end dut-.
tende Lugt" og „De gamle Grækkere
iaa især Vægt paa Løsenet: „Et
sundt Legeme i en sund Sjæl".
Jeg maa endnu fremhæve det
Udslag af Hr. Verguranns Loyalitet,
dn lian i sine „Søndagstanker" bogstavelig talt vilde give Gud, hvad
Guds er, Assens Amts Avls, hvad
Assens Amts Avis er.
Søndagstankerne kom til at slutte
saalunde:
,,Lovet være den Herre Jesus
Christ I skriver Assens Amts Avis.
Amen!"

Gudstjenester.
1. Nytaarsdag i Ols Kirke Kl. 91/2,
Skrifternaal Kl. 9.
i Allinge Kirke Kl. 2,
Skriftemaal Kl. I 1/2.
Pastor Høyrup,
-blidest for Ungdommen paa Menighedslijernmet Kl. 6'/2, hvor
Sekr. Nielsen fra Rønne taler.
Søndag d. 4. i Allinge Kirke 9%,
Skriftemaal Kl. 9.
Ols Kirke Kl. 2
Skrifteinaal 11/2,

Prima Gac-Fox Majs
losses i disse

Fra Lager

er

Prisen 5

Dage.

Kr. 70 øre

pr. 50 kg,

Nordiandets Handelshus,

Billige Foderstoffer milles Ira Lager.
Nye knuste Hampefrokager a 5 Kr. 50 øre pr, 50 kg.
Frisklavet Klidmelassefoder 4 Kr 85 øre
Friskblandet Blodmelassefoder 5 Kr. 25 øre
og alle andre Foderstoffer i hel og knust Tilstand.

Nordiandets Handelshus.
Engelske Gaskokes er de bedste!
Pris 160 øre pr, Hektoliter, frit tilkørt.

Nordlandets Handelshus.

Bedste Sort store schlesiske
OVNKUL

Bedste Sort store 'milkshake Noddek td.
Ladning ventes i de første Dage. Prisem bliver 190 (";Yre. pr. Hektoliter
saa længe der losses. Vær saa god at bestille.

Nordlandets

s

Toget afgaar
Søgnedage.
Il ain unerigla
n tie.
Fra Hammershus 705 10,0 350
Allinge
lir lp r 40,
Tein
721 1032 4 is
HelegdomMen 73g 1040 4"
Klemensker
758 I1,1, 452
Nyker
81:5 11 24 500
Til Rønne
844 1147 527

755
80"
8rs
833
853
902
930

Ronne-hammertubas

Fra Rønne
Nyker
Klemensker
Helligdommen
Tein
Allinge
Til Hammershus

72o l Oas
740. 1055
TM 1113
817 11,5
833 1152
4-, 1200
851 12,2

333
350
433
4,0
447
531
507

Handelshus.

8ra
855
833
911
997
939
945

Søn- og Helligdage.

Itnrunuerrrhns-Hun tie
Fra Hammershus 838 IP° 530 836
Allinge
846 1108 537 844
Tein
85° 11'8 547 8"
Helligdommen 913 HM 604 911
Klemensker
9" 11 55 653 951
Nyker
947 1285 637 94°
Til Rønne
100" 12Ss 659005
RIM»e-liaminermlins
Fra Rønne
750 1037 1 18 815
740 1057 1 30 835
Nyker
Klemensker
757 11'4 146 851
Helligdommen 817 1131 206 915
gsa ilso 922 928
Tein
Allinge
845 1205 934 94°
Til Hammershus 851 19°8 24° 94"
Endvidere standser Toget ved Humledal, Splitsgaard, Mæby og Blykobbe,
forsaavidt der er Trafik derfra eller dertil.
;

Erindringsliste.
Toldkamret 7 12 Form., 2 7 Efterm.
Kæmnerkontoret 10 II og 2 4,
LarmeDiskontobanken 2 4 Eftm.
Sparekassen lo 12 og 2 -4.
Stempelfilial i Sparekassen 10 12, 2-1,
Dampskilisexpeditionen, aaben ved Skibenes Ankomst og Afgang Tirsdag
og Fredag Etterm., Mandag og
Torsdag form.
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 Alten.
Søndag 12-2.
Borgmesteren. Kontortid hver Sognedag
Kl. 3 paa Skolen.
Branddirektøren Mandag og Fredag.
Form. 8 til 10.

Folkebogsamlingen.
Udlaan hver
Fredag fra 81/1,--71/3.
Varme Bade. Mejeriet Kajbjerggaard
Fredag 9-12 og 4-7.
Lørdag 9-12 og 4-10

uger Ile en Pige, en Karl
eller en Dreng, eller mangler De en Svend eller Lærling, en Fodermester eller anden Medhjælp, hør De snarest avertere i Nord Bornholms Ugeblad,
der hver Fredag bringes direkte ind
i 1700 Hjem og læses af sale godt
som hvert eneste Tyende. En Annonce her i Bladet vil derfor saa
godt som altid bringe et tilfredsstillende Resultat.
Ring op Tlf. 7-1. Allinge.

-

bloschr repareres sold

og modtages af Smed L. Oluf-41
sen, Pilestræde, Allinge.
4111
NB. Kun mod Kontant.

Tapeter
udsælges i denne Tid til langt
under Prisen.

Willi. Hansen, Sandvig.

Joh. Hansens Malerforrets,
anbefales -

Nørregad e, Allinge. Telefon 20.

Glasskilte
med flad Guldskrift og Brillantbogstaver
meget billigt

De store Sendinger af

Islandsk Lammekød- (pilke)
er nu paa Lager. Fin Kvalitet. Dyrlægekontrolleret bleat Stempel,
- lækker og prisbillig Fødevare.
Vi sælger hele Tønder heraf til en
extra billig Nettopris.

Nordlandets 113ildelshos.
~111•011~11~1110141

Mfing 23iograr.
Iste Nytaarsdag Kl. 8 og 9:

Ilinstume4oplel

eller „Jeg er en Tvilling . , ."
Et overordentlig morsomt kbh.-Lystspil
med Carl Alstrup og Ebba Thomsen
I Hovedrollen.

Søndag den 4. Lian. Kl. 8 og 9
Stedmoderen.
Et Barnehjertes Hemmelighed.
og fint spillet anterik. Drama.

h#113114d¥146411113411¥4141tM 1kitiell

Bornholms Maskinfabriks

Ugens Humør.

bekendte solide KAKKELOVNE og KOMFURER haves altid
paa Lager til Fabrikens Priser. Endvidere anbefaler vi vort
Lager af Stald- og Tagvinduer samt Pumper. Cement &
Tagpap.

Vor bekendte fine Kaffe,
The, Chokolade og alle øvrige Kolonialvarer i absolut
frisk og sund Tilstand, anbefales til billigste Dagspriser.

r froduktforretninP.

3folonial-

e itteminetisien

pe
Regnskabsbøger
Protokoller
Skemaer
Kontrabøger
I Mejeribøger
k
Nuiteringsboger
Sygekassebøger
fi
Journaler
Udleveringsbøger

008111
I Deres Tryksager i
Allinge Bogtrykkeri
Teleloll 74,
...•

......

Regninger
Meddelelser
Brevpapir
II
Konvolutter
ll
Vexelblanketter
Dags-Dato
Fragtbreve
Returgodssedler
t.
Visit- & Takkekort
......

Frisklavet Melassefoder
fra

De danske Sukkerfabrikker
er paa Lager til billigste Dagspriser,

Allinge kolonial- og Produldforroining,

Pris pr. 1k Kg,

1,1D-1,30-450

Bredr. Clotta
Htlf• Width' tiara brik

gut nhawn.

En Ladning bedste tyske Nøddekul og en
Ladning bedste engelske Ovnkul
kommer under Losning først i Januar 1914.
Bestillinger modtages gerne. Vi ere Sælgere til billigste Pris fra Skibene.

Allinge

kolonial- og Produldlorreinioll.

Anton Sonnes Maskinsnedkeri
Narregade — Allinge
anbefaler sig med Høvining, Pløjning, Skæring, Fræsning ni. ni. — Stort
Lager af Døre, L1 ter, indfatninger, Fodpaneler og Panelbrreder. Vinduer leveres efter Bestilling. Alt Bygningsarbejde udl.

Carl Pedersens Smedeforretning
Telefon 98.

Lindeplads, Allinge.

Telefon 98.

anbefales.
udføres sangt alt til Faget hørende Arbejde.

Hurtigt og reelt Hestebeslag
Aljespredere og nye Plove af egen Konstruktion haves altid paa Lager.
Stærkeste og letteste Plov til bornholmsk Jord.
Samme Underplov kan paasættes ethvert Plovstel,
NB, Plovdele, som passer til J, P. Sonnes Plove faas kun hos mig og
haves altid færdige paa Lager.
En god istandsat Læsfjedervogn, Bæreevne 2500 Pd., sælges billigt.
tir, •
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13-Tallene i Kertemindes Historie.
Ved Borgermiddagea iKerternin,le forkden holdt KertemindeStiimoriker• Skokderiktør Krteeh, en Tale. hvori han mindedes de s a ndne Aarhundreder, etter
13-Tallene i Byens Lir.
„Det er i bag første Gang-, sagde Hr.
Kragh, „at vi fejrer Kertemindes 500 Aars'
Jubilæum (Munterhed). Ja — det er det
selvfølgelig! Jeg mener, at det er første
Gang, vi overhovedet fejrer et Hundrede
Air Jubilæum her i Byen. Thi siden
Kertemindes Grundlæggelse i 1.113 har
Mindedagene været forhindrede ved store
nationale 'Ulykker.
1.51.1 døde Kong Hans, 16t3 havde
vi Pest, i 1713, ja i 1713 —
Taleren ledte i sin Hukommelse, da
han uventet fik Hjælp af selve Kong Christian.
1713", sagde Kongen, „da havde De
vel Kolera!"
„Ja", fortsatte Skoledirektøren, „da havde vi Kolera (ulan maa aldrig sige Kongen imod), og i 1813 havde vi Statsbankerotten , . ."
Det lille Foredrag hilstes med levende
Bifald af de tidligere saa haardt hjemsøgte
Kertemindere.

Præsten og Klokkeren
Der var ell Gang en Præst. som var en
saadan [tørste, at han skreg langt borte.
naar han saa' nogen komme korende sig
i Mode paa Alfarvej „Af Vejen, af Vejen,
her 'kommer Præsten'!"
Frs (lang, han saaledes frier frem nu
skabede sig, mødte lian Kongen.
„Af Vejen, af Vefent" skreg Præsten.
Men Kongen kørte, som han kørte. ile
rejse frem, siet den slang perm Presten
vige, og da Kongen korn jda. e des med
bam, sagde Mur „I Mnrgee,
m o le
[nig tem Slottet, lig k.iii du ikk ose tre
Sporesmaal. jeg vil give die. sk, du miste !made Kjole ug Krave for dia II mild,:
Skyld."
Det var noget andet, end Præsten var
var
ril Skrige og skraale ogr tage
paa Veje. dit kunde han, men Spørgsinaal
og Svar var ikke for ham
Sari-rejste hall til Klokkeren, som havde
Ord for at være bedre i Kjolen, end Præsten var. Til ham sagde han, han havde
ikke Lyst til at rejse, „for en Nar kan
spørge - mer, 'end' ti vise kunne svare,"
sagde han, og saa tik han Klokkeren til
at fare i Steder for sig.
Klokkeren rejste og kom til Slottet med
Præstens Kjole og Krave paa. Der tog
Kongen imod ham ude prut Svalen, heade'
med Krone og Spir, og var saa gild og
saa gæv, at det lyste lid ai hant.
„Nu, er du der?" sagde Kongen. Ja, Iran var da ‹let, det var sikkert nok
„Sig mig nu først," sagde Kongen, ,,hvor
langt er der fra Øster til Vester?',
„Det er en Dagsrejse del," sagde Klokkeren.
„Hvorledes det?" spurgte Kongen.
„John, Solen gear op i Fister og ned
i Vester, og den gør det nok saa anili
Feta en Dag," sagde Klokkeren.
„Ja, ja," sagde Kongen. „Men sig mig
nu, hvad mener du vel, ill jeg er værd,
saaledes som du ser mig her?"
„An, Kristus blev vuderel for tredive
Sølvpenge, saa tør jeg vel ikke sætte dig
højere end til ni og lyve," sagde Klokkeren.
„Nan, naa sagde Kongen. „Siden du
er saa klog paa alle Ting, saa sig mig,
hvad det er, jeg tænker paa."
„Aa, du tænker set, at det er Præsten,
som staar for dig; men Skam Da mig,
tænker du ikke fejl, for det er Klokkeren,"
sagde lian.
,,Naa, saa rejs — hjem med dig, og
vær du Præst, og lad ham blive Klokker,"
sagde Kongen.
Og saaledes blev det.

Allinge nye
Barber- & Frisorforretning
Bang.

Det betaler sig
a( købe sine Manufaktur-N orer
hos

Hørisen, Sandvig.
Uldne mrikkede Made 'købes
til højeste Pris.
Leverandør til Varelotteriet.

;eg har udlejet til'et But,.k
"i Brugsforeningen, er min
,.øretnitig med bruitt
Tøj
linet til Havnens EIend'ne
(h"bv. ItatNer Wek.rera I ejlighed) og kil
der siedse blive ti,rs,”et med brugt
•

[terre., Dame- n@ Børnetøj.
Mobelforretningen
lortsættes som forhen i min Møbel.
butik. Nylig hjemkommen fra K.
benhavn er jeg nu godt forsynet
med en stor Del gode Mt3BLER,
hvoraf særlig fremhæves Bogskabs,
Chaiselonger, Kanapeer med tilhørende Stole, Pillespejle med Skabe
ni ni.

Prøv

mine Batterier ug Lommelamper der er de bedste, der
kan fans

h.

C. Mortensen.

Murerarbejde
At min Broder i Jylland søger
en Murer til Isle .lanuar 1914, som
kan paatage sig Murerarbejde paa
Akord, bekendtgøres herved.
Ansmning, helst med Anbefaling,
bedes indleveret til Undertegnede
hurtig:1 muligt.
Hans M. Andersen,
Storedal pr. Allinge.

Mejeriet

Kajbjerggaard
n 'ker
ker Tillnitl paa Mejerintiald for
iialtabsaaref 1914.
veninde Tilbud bedes indgivet
øen I3de Januar 1014.

Bestyrelsen.

Kalkuner, unge Haner,.
Gæ Si Høns
mig Duer købesaltid ti! Dagens højeste Priser. —1
Store unge Ænder betales med 62
e/re pr. Pd. lev. Sandvig Ted. S.

Lauritz Madsen.
Samme Sted er en Kavalervogn
med 2 Sæder og en lille Enspaan•
dertjedervogn til Salgs.

DEPOT

.1

tor Alliniee-S,Intivig og ()tilegn af

øl og Sodavand
fra Nexø nryggeri findes fremtidig
hos lir. Chr. I'. Dam, Allinge,
hvilket d'firr. Handlende bedes be'tylle sig af til at forsyne deres
Lager nu til Julen med Nexø Bryggeris utIrmatrkede Produkter,

Dyr & Fugle
udstoppes billigt.
Ileurik
A8k3SC pr. Ciodthilats.

Indleveringssted: Fotograf Kjøller,

Allinge.

Et Parti Ost

Extra fine rugede

bortsæbe; Id billige Priser.

Lammelaar

Allinge kolonial- & Produktforretning.

2111U:tales

Alle bør hage
og stege i Deres egen

Gasovn.
De bedste Ovne til de billigste
Priser fans hos

PryitiktfortVrq.

•

lidt brugte Lui-

3 Stk. li".per 200 ilæt

Lys,
i Lyreform
2 Stk. 700 Lys i Bueform, alle saa
godt som nye, sælges billigt hos
M. C. PUNCH, Allinge.

C. Mortensen.

Budding pulver
Eneste ex.isterende
Middel til rationel
Udryddelse af
Rotter og Mus.

Mandel-. Vanille. Citron-, Chokolade.Prinsessebudding
i Pakker Id 15 øre, anbefales som
en billig og velsmagende Dessert.

113. Larsen.

Forhandler i Allinge

Nordland. Handelshus.

En lille Kakelovn
med Kogerum er billigt til Salg.
Bogir}' kkeriet anviser.

J.P. Møllers Efterfli
ved Allinge Apotek

Opkøb af

ved Havnen. Allinge.
De bedste og billigste

Lommelamper
faas hos

Grisesylte
i 1/2 kg. Daaser — have:-; altid paa
Lager.

Huder og Skind

3.

til Dagens højeste Priser.

Larsen.

Allinge, ved Havnen.

Naar Orglet i Roskilde Domkirke renses
Humoristen Arne vover i „astrahladei"
følgende:
Forleden Dag fandt den aarlige Rensning Sted af Orglet i Roskilde Domkirke.
Begivenheden imødeses altid med Spænding, for Orglet, der er saa stort som el
almindeligt Husmandshus og har Piber
paa dr) Fods Højde, indeholder ofte Ting,
budcskut
man ikke
on
lde gøresig{get ai
fuedelgKEtek
Begtel
tu:
linde i ethvert Orgel, naar man efterser
det, man i Roskilde fandt man en Gang
en hel Polakfamilie inde i Orgethwigeil,
Om Stablerne under Gudstjenesten er
bierne sugede der ind af den stærke 'træk,
eller de af en Hændelse har forvildet sig
der ind, ved man ikke. De var for længe
siden døde. Om Hverdagen, naar Orglet
ikke benyttes, henstaar der ku n et lille
Reserveforraad af Luft i Bælgen, netop
tilstrækkelig til en Salme paa fem Vers.
Naar det er opbrugt, mart de indespærede
belave sig paa at sige Verden ret Farvel.
Der er ikke andet at gøre.

åå

Janus Jacobsen.

Fodtøj gratis!
klar De intet Sled, men i

C. Larsens Skotejsforretning, Allinge,
kan De kofte Fodtøj til ri mei i g c
Priser. Derfor hør r7e i egen Interesse se det store Udvalg og tiøre "
Priserne, tør De køber noget andet
Sted.

Forlang , :altict.

Ottohlkstedis

OM

Pinte Margåfine

Boxcalf Herrearovle
a 10 Kr.
frr
m e
nsln
k el:4otrod
i attierikia
med Laknæser, fra 8 Kr.

Et stort Parti Fodtøj
i ældre Faconer, sælges til cirka

/2 Pris.

•s.

