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Krakau.
—o—
Polens gamle Kongestad.

„WeichseltIoden snor sig langsomt
under Krakaus Mur . . . ." saaledes
hedder det i den kendte Sang om
Polens Frihedskamp. Krakau er Polens Kongestad og staar For alle Polakker ~given af en særlig Nimbus.
I disse Dage er Kr.-skins Navn paa
alles Læber, thi mod denne Sta'd haster de russiske Legioner for at befri Polakkerne for Habsburgernes
Vælde. Deri russiske Czar har jo
lovet, at det tidligere Kongerige Polen atter skal rejse sig af, sine Ruiner og være et frit Land ;under den
russiske Kejsers "Overhøjhed.
Krakau ligger i den osterrigske
':>rovina,Galizien, soried Polens
Detrm tilfaldt det habsburgske Kejserske. Byens Oprindelse laber sig
i in graa Oldtid. Her grundedes
en Gane, i fordums Dage et Bispesæde, og indnu er Ærkebiskoppens
prægtige Palads en af Byens Sevær,cligtuder. Forøvrigl har Krakau ofte
været Genstand for Belejring og fade. r læggelse. Bøhmerne og Polakkerne
t har kæmpet om Staden, og vilde Talarskarer har under deres Togter mod
• Europa liere • Gange indtaget og
. plyndret Byen. Men efter at deri
polske Kong Ladislaus Lokietek havde gjort Byen til sin Residensstad
• i Aaret 1320, gik deri en straalende
Fremtid i Møde.
Krakau blev den Stad, hvor de
polske Herskere kronedes, og i Slotskirken paa Vavelbjerget hviler de
polske Konger og Helte. Her er
Gravmæler over Kong Johan $obiesk y, der slog Tyskerne foran
Wien, over Po wi a t o ti s k i, Frihedshelten Kos si s z k o og orange flere.
Polens Helgen Biskop S I a ur isla us
tigger ogsaa i etemne Kirke, hans
Levninger indesluttes i en Kiste,
helt al selv. I Krakau findes ikke
Hindre. end 65 Kirker, hvoraf dog
." e 39 bruges tit Gudstjeneste,
,, en hel Mængde Klostre og
.',..iile By gninger. Blandt ane' lier et berømt Universitet,
eDage har været Midtpunk,,;det a andelige Liv blandt Poae.
:ort Tel eller Polens Udslet-.
/al ....,,ties Tal var Krakau
aedaraden I en lille Republik af
*Mie Navn. Den oprettedes' urt_

v r.rilecssevrit,aelv.pri.d. vi er pr. Petitlinle
for lonmerater ;ben Vari.itleit IS Ore.
Alrulude11xe Annoncer i. Gnng 1010re,
erlerfolgenkle
Ore.
~ør

der Wienerkorigressen og var 1220
Kvadralkiloineter stor. Republikken
eller Fristaten stilledes under Beskyttelse af Rusland, østerrig og Preussen, men da Polakkerne under Kainperse for deres Frihed stadig søgte
Tilflugt her, enedes de tre førnævnte
Magter i 1896 om, at Fristaten KraIran skulde indlenenes i østerrig.
Det skete officielt [1849, da blev
Krakau og Omegn en Del af Kronlandet Galizien.
Man vil forstaa, at alle Polakker
altid irreel Æresirygt nævner Byen
Krakau, del er lor dem deri hellige
Stad, som gemmer Minderne om
fordunis Storhed. Her har Polakkerne deres Midtpunkt bande i religiøs og verdslig Forstand; selv efter at Warsehau var bleveer Residens,
staden,- vedblev Krakau at være den
polske Nations fornemste og mest
elskede By.
Fastet-rigerne har gjort Krakau til
en .Fæitning af første Rang. Den
skal dække det egentlige Østerrig
og Wien. Det er derfor, at Rakkerne
nu med stor Kraft fortsætter Fremrykninger' mod Byen for at indeslutte og belejre den.
De er naturligvis ogsaa paa det
rene med, at Indtagelsen af Krakau
vil have stor Betydning for Polakkernes Holdning overfor deres slaviske
Stamfrænder, selv om man maa sige,
at den polske Nationalflet har haft
gode Kaar under østerrigsk Herredømme.

Dell hib
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o -En dansk Mand paa Kinakysten
har sendt delte Brev tit „Verden og
vi", som giver et levende Billede
af, hvad der ligger bag Japans Angreb pair Kiaulehau og et sikkert
indtryk af, hvad der nu vil ske.

Jeg har talt sned en japansk Officer her ude paa Kysters, han sad i
Flugtstolen paa sit Dæk og tegnede
i Tanker paa det ined sin Sabel,
mens lian sagde ; „Vi fordrev Russerne fra denne Kyst. Det var de
første. Nu fejer vi Tyskerne ud. Det
bliver Nullinier to. Amerikanerne og
Hollænderne bliver Nummer tre ,og
fire. Det skal de.' Sent deri høflige
gule Mand lian er, smilede han,
melis han talte, men der faa dødelig Alvor bag Ordene. „Det er Tyskernes Tor nu. De har haft Foden
fast i kinesisk Jord gennem U> Aar
—"ikke niere; uren hvad de har udrettet i den Tid kunde ingen i Verden udelt Tyskere gøre, saa myreflitt i ge og saa niaalbevidst er de
gaaet til Arbejdet. Men alligevel og hvilke! Had man det skabet er de i disse Aar med al deres Slid
ikke tinnet Forbi de langsomme Englændere, bare fordi disse sløve Ari
stokrater bar nedarvet Aadrundreders
Erfaring i al onigaas haivvilde Folk
og ganske instinktmæssigt optræder
som Herrer selv og ser paa de gule
som paa Kulier. Som Herrer eau,
Slaver.

Det var to tyske Missionærer, som
blev myrdet i Shantung for 15 Aar
siden. Kina skjalv for den kostbare
Erstatning, som Europas stærkest
pansrede Kejser vilde forlange, og
selv Englænderne blev nervøse
men det endte med et Skuldertræk
og lidt af et Smil, da man hørte,
at hvad Tyskland vilde have, var et
halvhundrede Kvadratmil øde ørken
ved deri gamle By Kiatechau.
I Klubberne var der fornemme
Englændere, som • lo højt. Jeg har
set denne ørken den Gang, og jeg
saa Stedet nylig igen. Mine øjne
vilde ikke tro det, niedens Automobilen smuttede gennem Gader med
berlinske Hoteller og overdaadige
Klubhuse langs de spot)ige Kørebaner, hvor Pikkelhuer stak frem
mellem sitren Kinesere med Pisk,
og hvor tyslaklædle. Damer bevægede sig under østens Sol nied
samme Ynde som paa .Friedrichsstrasse.
:aa
Det hedder sig; at Tyskerne koloniserer daarligt. Englænderne -sf•
ger, at disse -platfodede -tkrinanere
ikke forstaar at betvinge et fremmet
Folk, fordi de straks gør sig Dus
med dem og kommer og kranoser
alle Varerne ud. Det kan være sandt,
inen i Berlin har man vist ingen
Planer om at underlægge sig de
uduelige Kinesere. Meningen er at
lornærige dem og skaffe Plads for
lyske indvandrere: flittige kejsertro
Handelsmænd. Og Kiautehau er
blevet Tysklands Hjertebarn blandt
Kolonierne, ikke alene fordi det er
sandart en begejstrende Triumf al
se en vild ørken blive en ordnet
By med en Trafik saa stor og el
Klubhus saa hul, at del næsten virker engelsk. Men ogsaa fordi her
har Tyskerne omsider mødt Englænderne Ansigt til Ansigt ude i Koloniverdeners, saadan at den egentlige Konkurrence komurer til at vise
sig saa lidenskabelig sort den er.
Her var det Krigen skulde kæmpes.
Tyskerne har en god Aandrighed
her ude. De har taget det gamle
Ord: „Over hele Verden hører man
Lyden af Laksko, som lister af, og
Træsko, som kommer til'. .Det har
de lavet om til : .1 alle Verdens.
Kolonier hører man Lyden at Englændere, som piller af, og Tyskere,
sera kommer til", Del klinger maniske stærkt som en Vittighed men
vi har dog alle set, hvor meget Terræn der allerede er taget Fra Englænderne paa mange fremmede Markeder, udelukkende fordi de tyske
Handetsiiineral er sari ivrige og partgaaeride i deres Metoder. Maaske
kender De selv Forskellen paa, hvordan man bliver behandlet i et engelsk Varehus og i et tysk? Kommer uran ind 'til en engelsk Købmand og forlanger noget, som han
ikke har pari Lager, saa er han tilbøjelig til med et Skuldertræk at
svare, at det fører ban virkelig ikke,
og det kan lian heller ikke skalte,
Men derimod har han noget andet
S0111 er bedre. Dog, hvis det nu ikke
er dette andet, men netop det første, man via have, saa faar niert

maaske mere ud at!clet ved at gaa
ben til den tyske Handlende ved Siden 'af. Han har muligvis ;heller
ikke det, man ønsker, desværre ikke
i øjeblikket, siger han ivrigt, men
det skal være lier paa Mandag bestemt. Og saa er det der. Det er
ved denne Form for Forretning, at
Tyskerne har vundet Terræn. Det
maa indrømmes dem. Men hvor
[neger er det i Grunden, de har vundet? Ikke stort, naar lige det faglige Handelsmarked undtages. Herrer i Kolonierne bliver de aldrig.
Og det kommer til syvende og sidst
af, at de, i deres Forhippelse for at
handle, gør sig altfor meget tit den
Indfødtes Ligemand. De har ikke
Englændernes fornemme Ro, ikke
hans rene Raceansigt og ikke hans
Blik fra oven af ned paa den Gule,
'og de kan aldrig faa det. Hvad
bliver saa Resultatet? At nu da
Krigen bryder ud, saa træder de
enorme engelske Koloniers Undersaatter højtideligt frem og knæler
og rækker Moderlandet deres hellige
Juvelskatte til at føre Krig los. Men
hvordan gaar det paa Kysten her?
Jo, Tyskerne, Ligemændene, dem
angriber de gule straks.. Og det er
ikke nogen Tilfældighed, at det blev
Japanerne, der slog først, Japanerne
er altid forrest herude; og de havde
god Lyst til at skynde sig, der var
Lagt kraftigt i for Tysken, thi de var
rent ud sagt blevet ilde behandlet
mellem Pikkelhuerne her ude i deres egen gule Sol, hvor man ikke
vilde unde dem Plads, som andet
end Kuldragere, disse smaa kløgtige
smaa lijerneniennesker, der slet ikke
er skabt til Haandlangesi. Og desuden havde Japanerne set før nogen
anden, hvor klogt Tyskerne valgte,
da de saa beskedent udbad sig
Kiatitchau-Ørkenen, som Erstatning
for de to arme Missionærer. De

Gule forstod. Og saa bed de Tænderne sammen og svor ganske stille,
at de skulde tage lidt alvorligt fat
paa Tyskerne og erobre denne Fæstning, sømil behersker ludløbet til Pechilibuglen og truer Korea, Japans
Kælebarn i østen.
Der er endnu ingen i Verden,
som aner, hvad Krigen i Europa vil
bringe; man kan spag, og man gør
det; dog,' vi er vist kun ved Begyndelsen endnu. Men paa Kysterne
herovre tror vi ikke, at det ser lyst
ud for de raske unge Handelsgeseller, der med godt Humør har ærget
Englaenderrie ed at stag tidligere
op hver Morgen og tage lidt af Dagens Handel fra dem. Denne Ungdorn, som har skabt det tyske Kiautchau, skal up være med til at se
det Falde i ,brus og skal maske
selv falde ved denne Lejlighed.
Byens Havn er spærret, Jernbanen
afskaarel og Kablerne hugget over;
om den befæstede Stad trækkes Ringen snevrcre og snevrere for hver
Dag der gaar, og Kiatitchau maa
falde. Hvordan ved ingen, maaske

for Sult, eneaske for Storm, maaske
som en Ruinhob under Braget af
de mance "rost% Dynamit, som Tyskerne allerede har lagt under Vol-

dene for at sælge Fæderlandets kæreste Koloni saa dyrt sum muligt.
Det bliver et grusomt Tab, ikke økonomisk alene, men moralsk, fordi
det bliver el Varsel om, at Kejserdømmets Kolonimagt skal falde, og

det kan ikke afværges; det ved vi
herude.
Der er saa meget i Verden, som
skal til at hedde noget andet nu.
Ogsaa Bismareksirasse og Kejser
Wilhelms Kaj i Kiatitckau. De [sar
nogle svære japanske Navne. 50111
skræmmer de hvide væk.
Halldan Aamo.

Pulmotoren.
-u—
Dons Opfinder, dens Indretning
og dens Anvendelse.
Pulmotoren er opfundet af en Urmager i Lybæk. Manden hedder
Drager, og lian har i den gamle
tyske Hansestad, oprettet en stor
Fabrik, der forsyner hele Verden med
disse nye Redningsapparater, der
anvendes ikke blot over for druknede,
men ogsaa i en Mængde andre Tilfælde, hvor det f. Eks. gælder ovn
at kalde Folk til Live, der er styrtet
al Hedeslag eller frosset halvt ihjel
eller har været Udsat for Paavirksting af giftige Luftarter eller er ramt
af en stærk elektrisk Strøm.
Pulmotoren bestaar af en Beholder, der rummer 330 Liter komprimeret Ilt, som ved Hjælp af et Par
Slanger føres hen til en Gummimaske, der presses tæt ned over den
torulykkedes Næse og Mund. Inden
man skrider til Anvendelsen at Motoren, renser man — hvis der er
tale om en druknende — vedkommendes Mund, Svælg og Næse for

Vand og Dynd. Det er en Forholdsregel, som endelig ikke maa glemmes, thi hvis man ikke iagttager den,
bliver Virkningen af Pulmotoren
ganske illusorisk. Endvidere gælder
det i alle Tillælde, altsaa ikke blot
overfor druknede, at Tungen skal
trækkes frem. Det er muligt at den
forulykkede presser Tænderne tæt
sammen. Sart maa man forsigtig
stikke em sned Klæde omviklet Knivblad ind mellem hans Tænder og
tvinge Kæberne Fra hinanden, I Pulmotorens Kasse ligger en Tang, der
klemmes fast om Tungen, saaledes
at denne kan holdes fremstrakt, mens
Apparatet arbejder.
Den forulykkede lægges saa ned
paa Ryggen, eller al man har tøsnet alle stramtsiddende Klædningsstykker, der kar, genere barn, og
saa sætter man Motoren i Gang.
I ensformig, langsom Takl klaprer
Apparatet. Er der noget i Vejen '
— er f. Eks. Adgangen gennem Luftrøret ned til Lungerne ikke fri —
san bliver den knækkende Lyd straks
hurtigere. For ar forhindre at den
tilførte 111 gaar gennem Spiserøret
ned i Maven, klemmer Redningsmanden paa Ofrets Luftrør. Et Tryk
paa det paavirker nemlig, at det
bagved liggende Spiserør presses

sammen. Luftrøret samment sukkes
derimod ikke helt red et $81dant
Pres. Det et nemlig langt haaldere
fastere i sin Konsistens end Spiselaet. Del er en tysk Læge, Professor Roth, der tier indfort (terme
sidste Finesse, der i høj Grad har
forøget Pulnueorens lieldhringende
Virkning.
littiliarelsesi vil altid afpasse sig
selv efter de Lunger, den sættes i
Forbindelse med. Der kan aldrig
blive Tale om, al Ilten kan sprænge
noget af Lungevævet. Apparatet kan
ikke gøre Fortræd.
Der er Grund tit at gøre opmærksom pair dette. Det hændte nemlig
for en Maaneds Tid siden i København, at en Mand faldt i Vandet,
blev trukket op, kom under Behandling af Falck, der hurtig mødte med
sin Pulmotor, og blev kaldt til Live
igen. Derefter blev den syge bragt
til Kommunehospitalet, hvor Læger
og Sygeplejersker arbejdede videre
med ham, men i Løbet af nogle
Timer døde lian. Fra flere Sider
dukkede dengang det Spørgsmaal
op, om ikke Pulmotoren havde ødedelagt den forulykkedes Lunger ved
en altfor voldsom Ilttilførsel. Overlægen, Professor Rosen t h a 1, dementerede imidlertid'denne Antagelse. Om det foreliggende Tilfælde
udtalte Professoren endvidere, at den
druknede vistnok hele Tiden, mens
han var paa Hospitalet, havde været
død. Han reagerede i hvert Fald
Fald ikke overfor Gnidning og oplivende Midler, skønt alt blev prøvet.
Det kan ofte tage lang Tid, inden
den forulykkede kommer til Live
igen. Det gælder derfor om, at man
ikke for tidligt sætter Pulmotoren
ud af Funktfon. Man har Eksempler paa, at Redningsarbejdet først er
lykkedes efter 6 Timers uafbrudt
Ilttilførsel. De institutioner, der har
Pulmotor, søger derfor altid for at
have en Del ekstra Beholdere med
Ilt, som nemt kan indsættes i Apparatet, hver Gang en Beholder er
tømt.
Naar den forulykkede er kaldt til
Live, skal han uafbrudt overvaages.
Er han bleven varm ved Illindaanding, ved Gnidning og oplivende
Midler, skal der alligevel stadig
sidde Vagt hos ham, selv om lian
tilsyneladende har det godt. Der
staar nemlig — jeg taler her kun
om druknede — en Masse Vand i
de fine Lungeblærer, og det lager
et Døgn, før delle Vand er gaaet
over i Blodet. Inden for dette Tidsruin kan lian fas et Tilbagefald,
og saa maa man straks igen skride
til kunstigt Aandedræt, hvad enten
man nu vil anvende Pulmotoren eller Schafermethoden.
1 København har Falck som ovenfor omtalt en Pulmotor. En findes
tillige paa Kommune- og Bispebjergshospitalet. Brandvæsenet har ogsaa
et Eksemplar. En Del danske Provinsbyer har anskaffet den, f. Eks.
Aarhus, Aalborg, Horsens, Randers,
Odense, Korsør og flere andre. Den
store københavnske Badeanstalt
„Helgoland" har en Pulmotor. Derimod findes der ingen paa de to
store kommunale Badeanstalter.
Asmus Diereer.

Slemmer fra Publikum.
Strafrente.
Ordet Strafrente er ubehagelig og
irriterende, men naar det er, fordi
man ikke kan betale sin Kreditrente
i rette Tid, erlægges denne Rentes
Rente dog kun for hver paabe.gyndt
Maaned.
Er det derimod Allinge-Sandvig
Kommuneskat man trods sin bedste
Stræben, ikke kan tan betalt før de
første Dage i den adie Maaned al

Kvartalet, da beregnes Rentes Ren.
ter med li", øre at hver Krones
Skat, fordi man er kommen 15 —16
Dage forsenl, hen' for de mere heldige Skallevdele, der kan maa at faa
betalt inden den le i anden Maaned af Kvartalet.
Del er en 'noderne kommunal
Renteberegning, med ministeriel Tilladelse.
Den der maa betale disse Renter
har vel i de fleste Tilfælde ondt nok
i Forvejen for al klare Pynten, og
del er haardt nok, man skal modtage en Kvitering, hvorpaa der tidligere stod Rentes Rente, men nu
mider det demokratiske Flertalsstyre
er forandret til
Strafrente.
Oktober Kvartal staar nu for Døren
og for mange vil det blive vanskeligt at faa Skatten betalt, dCls er der
jo ikke overdrevent med Arbejde,
dels har vi Terminen. og de fleste
af os stræber jo for at Julen ikke
skal blive altfor trøstesløs. — Der
henstilles til Byraadels Kasse og
regnskabets Udvalg, undgaa saakend der er Mulighed derfor, at
avertere om Skatteudpantning til Julen — vi erindrer jo fra ;fjor, at der
til Juleaften kunde forventes Udpantning. — En snuden Julehilsen v11
de fleste af Beboerne i Allinge-Sandvig Kommune helst undvære.
Der erindres.

Gud og Krigen.
—o—
Et Sporgsmaal til vore Præster.
En Indsender skriver i ,,Svb. Av." ;
Da jeg og mange med mig i disse
Tider er ved at tabe Troen paa en
alkærlig Gud, formedelst den frygtelige Krig, hvori saavel gode som
onde, ja selv ærlige Kristne bliver
dræbte, vilde vore Sjælesørgere absolut gøre en god Gerning og frelse
mange fortvivlede Mennesker fra
Vantroen ved at give os en Løsning
paa følgende Spørgsmaal :
„Hvis der en algod, almægtig,
ufejlbarlig kristen Gud, hvorledes
er den frygtelige Krig da mulig?"

Teologisk Professor • Vakl. AMmundsen besvarer delte Spengsmaal
i et lille Hæfte, der i disse Dage er
udkommen paa Geds Forlag under
Titel: „Et Ord i Øjeblikket".
Naar man i de senere Aar har
tænkt over kristeligt Arbejdes Kaar
— siger Professoren —, har en af
de Bekymringer der kunde rejse sig,
være den, at vi havde det for godt.
Man har kunnet frygte, at de skarpe
Modsætninger , skulde mangle, og
dermed de bestemte Afgørelser og
Sejre over Vanskeligheder. Nu er
den slukket.
Vi staar midt i Evropas Nederlag.
Ikke blot vil det ende [ned el knusende Nederlag for den ene eller
den anden Magtgruppe. Selve Situationen er et Nederlag, el bragende
Fald. Evropa har bygget op en
Bygning af Kultur og Humanitet,
Og det viste sig, at den Bygning
var et Legetøjslaarn af Byggeklodser; da en af de nederste løsnedes,
faldt Tearret sammen med Larm.
Falden er vor Slægts letkøbte
Kulturglæde og den Optimisme, som
ansaa Krigslaabeligherlen for en
Taabeliglied. Hvis en Digter havde
skikket, hvordan aabne Byer, Boliger for Tusinder af Mennesker og
Hjem for gamle Kunstskalle skydes
i Brand, saa vilde men sige: Det
er en Overdrivelse. Den Slags passede for Aarhundreder siden, men
ikke mere.
Det som vi ellers lever for, synes
suspenderet. Lægekunsten fejl er store
Triumfer i al lappe Pae Mennesker ;
nu skydes Tusinder unge kratlige
Mænd til Lig eller Krøblinge. Hele

den tekniske Kultur tjener politiske
og militære Formast.
Falden er Socialdemokratiets Latter om at kunne hindre Verdenskrigen. Men falden er ogsaa for Nutidskrislite den ene lyse Forhaabning efter den anden. Hvordan skal
vi under disse Forhold komme fremad ? Det er som alle Veje er lukkede.
Mine Tanker er ikke Eders Tanker, og mine Veje er ikke Eders
Veje, siger Herten. Vi ser for os
den ran, brutale Magts Sejr, ng der
er vel Mennesker der falder fra Troen,
men tillige sker det modsatte. Kirkebesøget vokser, 'og Menneskene
heder mere. Søger vi til Biblen,
vil vi forstaa, at den netop i disse
Tider er et Spejl for os.
Professor Ammundsen henleder
Opmærksomheden paa de sidste
Søndages Evangelier, som netop synes at være valgte for Tilfældet. De
lægger os følgende paa Hjertet :
1. Livets Alvor og Samling for
den enkelte og for Folket. Rundt
om i de krigsførende Lande vil der
blive mange sørgende, mange Krøblinge og mange ril blive ruineret.
Men herunder er det, ligesom Livet
trækkes op efter enklere Linier. Vi
maa rimeligvis give Afkald paa
baade det ene andet. Her kan vore
Oldefædre være vore f.æremestere.
De har Nnpoleonstiden, Stntsbniikerollen, Norges Tab, med en haardfør Nedsombed og med en Vished
om, at de trods alt var under G'ets
Forsyn og dannede Led i hans Husholdning.
2. Den bibelske Vurdering nf
Mennesket, dets Lidenhed, og Højhed, dets Synd og dets Gudbilledlighed. Vi staar nu overfor overmægtige Begivenheder; enhver af
os bliver som en Flue I Sammenligning dermed. Det, vi 'nu ser,
bringer Menneskets Væsel! for Dagen ; og saa ser vi to Ting. VI ser,
at hele Verden ligger i det onde.
Men vi ser ogsaa eu Offervillighed,
der maa vække Beundrrng. Og
her er der ikke blot tale om de
kæmpende, anen ogsaa om deres
Forældre. Hustruer, Børn, om Lægerne paa Slagmarken, Sygeplejerskerne paa Hospitalerne. Her er
virkelig noget stort, der viser Menneskenaturens Muligheder.
3. Troen paa Historiens indre
Logik og Guds Styrelse. Her staar
vi i Spørgsmaalet om Guds Forhold
til Krigen, og selvfølgelig v11 Gud
ikke det onde. Men hans evige,
ubrydelige Lov render. Hvad et
Meinieske seer, del skal lian og
høste. Og, som allerede Augustin
har antydet; til Guds Sandruhed hører, al han lader Tingene have deres Løb og ufolde deres Konsekvenser. Mange havde ikke troet paa
denne Krig; men hvem tør sige, at
den ikke er en sand Konsekvens af
Følleens og Regeringernes Færd i
Evropa?
4. Lutringen sker gennem Forventning og Lidelse. Adskillige
Mennesker antager en bestemt Afslutning af Krigen som en Trossag.
Gud kan ikke lade det gaa anderledes. Men hvis han nu alligevel
gjorde det? Var saa del, vi har
sagt om hans Styrelse, ophævet?
An, nej. Men dels mande vi vel
prøve endnu en Gang, om vor Dom
er rigtig i alt. Ond regner med større
Tal end vor Reguladetri, og Gud
Tegner med større Tidsmaal. Den,
som kommer oven paa I Dag, er
inaaske dybest nede om ti eller
halvtredsindstyve Aar.

Generalen q Negerdrengen.
—0—
Følgende Historie fortælles om
den gemte muntre a nierikariske Genual Nicolts, der i Krigen havde
mistet el Ben, en Ann og el øje.

Men desuagtet havde et glimrende
Hunner.
En Alten kom Generalen til et
Hotel. Da han vilde til Ro, lod
Værten en lille Negerdreng gaa med
op, for at hjælpe ham med Afklædningen.
Drengen trak Støvler og Klæder
af den gamle, men stivnede af Skræk,
da Generalen sagde: _Det er godt,
men skru saa Armen af !Den lille sorte tøvede.
„Naa, det forstaar du ikke., sagde
Gæsten, skruede selv Armen af og
lagde den paa Bordet.
,Kan du saa skrue Benet al? Nu har jeg jo vist dig, hvorledes
du skal bære dig ad.•
Negerdrengen var ganske gran i
Ansigtet og raabte. .Massa, Masse,
jeg tør ikke!'
,Aa dit Fæ', lo Generalen og log
selv Benet af, nikkede til Drengen
og sagde :
.Nu skal Jeg hare have mit øje
ud, saa kan du slukke', hvorpaa
han tog Emaljeøjet ud og lagde det
paa Natbordet.
Den arme Dreng retirerede haglærids ud af Døren, medens øjnene
stadig fulgte den forfærdelige Gæst.
Generalen lo, saa det klukkede
men næppe havde Drengen lukket
Døren, ler den gamle raahle med
Tordenrøst. .Du glemmer jo helt,
al jeg ogsaa skal have mil Hoved
skruet af !"
Fyren gav et Skrig af Rædsel og
styrtede ned til Værten: „Mr. WIIson ! Den fremmede Herre er vist
den Onde selv. Han ligger deroppe
og river sig i Slumper og Stykker."

Konininninue om Kom on Svin
Den brave Møller J a g d, Vintre
Mølle har udsendt følgende Komrnunigue, skriver ,Ringst. Folkeld."
Til
Indenrigsminister Ove Rode!
,Jeg læser i Bladene, at det er
forbudt Landmændene at fodre deres
Kreaturer med allærsket Rug og
Hvede. Med hvilken Ret vil De,
Hr. Minister, og deres Kommission
forbyde mig at fodre mine Kreaturer med den Sæd, jeg har ? Jeg har
ca. 100 Sække Hvede allærsket og
ca. 100 Sække Rug, som ikke er
tærskel, men jeg har 200 Svin, og
da det ikke ser godt ud (særlig hos
en Møller) at fodre Svinene med
hele Rugneg, har jeg kun Hveden
tilbage. Bygget bliver formalet til
Byggryn, da Tyskerne nu foreløbig
er bleven stoppet med at ødelægge
den danske Mølleindustri. Skulde
De, lir, Minister, eller Deres Kommission desuagtet ville gøre Forsøg
paa at forbyde mig det, maa De
sende 200 Sække prima Majs til
ikke over 12 Kr. pr. 100 kg leveret
paa Vintre Mølle, og afkøbe mig
Hveden til ikke under 16 Kr. pr.
100 Kilo al modtage paa Vintre
Mølle eller ogsaa møde nued Pengene og købe mine Svin.
De koster 10,000 Kr. og c. 3000
Kr. i Driftstab ved at fan Svineavlen
ud al Drift. Der er bl. a. 16 Grisesøer og 2 Orner. Jeg kan forstaa,
at det haster ikke med et faa en ny
Grundlov, uaar det danske Folk kan
blive belavet deres Frihed paa saa
let en Maade. Saa har vi ikke Brug
for nogen Grundlov. Man skulde
ellers tro, at de Herrer i København
kendte den Grundlov, vi har, og
hvis de gør del, rime de jo forstaa,
at den Forestilling de her har lavet,
egner sig lunt til Opførelse paa et
Biografteater eller karakteriseres som
del rene V . . .
Chr. Ja gd, Vintre Mølle."

En gammel Hest,
der for nogle Aar siden i en ret
fremrykke' Alder paa Grund uf for-

skellige Svaghedter biet- ove
at Assurancen for 152 Kr., er
.Bog Ar - i
Dage solgt
700 K,

Af MNjerteries~iyuget;),k1
111
Ulykkesfors;;, trap
er der, eller de for Tiden tilstedeværende Forhold, tillagt Maller Karl
Hausenius Larsen, Rutsker. en Erstatning af 840,10 Kr. i Anledning
al et ham den 15 Novbr. lom Aar
overgaaet t 'Iykkestilltelde.

Trykfejl.

Der var efter Sigende for en Snes
Aar siden en rig Franskmand, der
udsatte en Præmie paa flere Hundrede Tusind Francs for den Bøgi hvilken der ikke fandtes en eneste Trykfejl.
Denne Præmie er aaavidt bekendt
ikke bleven vundet af nogen. Det
viser, at Trykfejlsdjævelen ikke er
til et mane bort, selv merl at deri
Paapastielighed og Omhyggelighed
en Forfatter kan udøve, naar han
læser Korrektur paa sin Bog. For
en Avis, hvor Korrekturlæsningen
foregaar i sene Nattetimer i et forceret Tempo, som især under Forhold som de nuværende, kan stige
og næsten hver Nat stiger III en
feberagtig Anspændthed for al faa
de sidste Krigsnyheder med i Bladet, er del urindigt at undgaa Trykfejl.
Man har en pudsig Historie om
en Trykfejl, som engang for en Del
Aar siden fandtes i et københavnsk
Blad.
Der skulde staa Kronprinsen, men
stod istedetfor Kornprisen. I Bladets næste Nr stod en Beklagelse
deraf, og det oplystes, at der skulde
slag Kronpinsen. Næste Dag igen
kom der en ny Beklagelse og ny
Rettelse, og Ordet var nu bleven
til Komprinsen. Saa opgav Egaijaw,
at bringe flere Rettelser af den
haardnakkede Trykfejl.

Hesten væltede Automobilet.
En Automohilejer, der korn kørende ned ad en Bakke paa Horsens Egnen, saa, at en Dreng kom
ridende ved Bakkens Fod, og gjorde
Tegn med sin Ridepisk; men da
Hesten ikke syntes særlig urolig,kørte
Iran langsomt videre. Midt p:a•
Bakken mødtes de med da' .resultat, at Hesten gik baglæn , ;pd. paa
Avtomobilen, da Drenzili. tie: :ar
sprungen af i rette Tid. ;Ak(' kunde
holde der..
Hesten blev forslaaet r, in nucc
under Dys-lægebehandling; Syloms
bilen væltede og blev ramponeret.
Avtomobilejeren har i Fl. .1-11,rs..
Flkblu faaet en Bede paa 25 Kr.,
fordi han ikke standsede, skønt Drengen gav Advarselslege.

For at undgaa unødig Forsinkelse
af -Nordbornholms Ugeblad' - bedes
større Anoncer saa vidt muligt indleverede i god Tid.

Selskabelig Forening
for Allinge-Sandvig og Omegn afholdt i Gaar en fornøjelig Sammenkomst, hvor det populære Skuespillerpar Hr. Bernt Jensen og Frue
gav en dramatisk Underholdning
til Bedste.

Gudstjenester.
Søndag den 18. Oktober.
Allinge K. 1(1. 91//
Skrin. Kl. r
Skrin. Kr
Ols Kirke Kl. 2
Søndag Aften Kantine •
Kl. 7 paa Menighedshjarr
Alle er ve,

Alle Sontleilsjqerg lo,
at udøve Jagt paa vore Joe.

A. Lundgren, Brogaard.
P. Kaas, ifridsensgaard.

Bemærk Priserne.
].'f „Parti Idloi
(/)/(WP

02:

iliffl`ppOP,

"rk.hener

Jagtafløsning.
Al Jagt samt Færdsel med Skydevaaben og Hund paa følgende Jorder i Sandvig Vang og Langebjerg
er pr.a del strengeste forbudt.
Erni! A. mli•rsen, PellerNoford.

sælges meget billigt.

gros og normal-, fra 2 Kr. 50 øre.

,‘"tui ,re uldne cflestedwkkener fra 3 Kr. 25 øre.
l:le4ante twrnede ji,ejseplaids fra 4 Kr. øre.
tin < Del (Rejsem-hutolop 6a. hale crris.
Uld

Ole Ns endNen.
Anderov Nielnen. Ånde Kofoed.
Anton Grønhed'.

hiraskerke svonskeElleknrve

og Klude tages i Bytte til højeste Pris.

do.
do. svenske store do
Extra solide Roegrebe.
Extra solide Slaldgrebe og Gravegrebe
Extra solide Staldtiere fra Farup

Nordlandets Handelshus.

Store Derbyshire Ovnkul

sælges

Nordlandets Handelshus.

sælges billigt saalænge Forraad haves, men kun mod kontant.

Allinge Kolonial- og Produktforretning.

Bredr. Clo&Ite
Itilbenbaan.

Udskudsbrædder. Gode tørre Brædder!
Stort Lager af alle Slags. Priserne ere billigst i

Nordlandets Handelshus.
Absolut bedste Kolonialvarer
til billigste Dagspriser anbefales.

Allinge Kolonial- og Produktforretning.

Ved Samhandel betaler vi Kornet med absolut højeste Dagspris
efter Kvalitetsvægten.
Vær saa god at vise os Prøver af Partierne.

Nordlandets Handelshus.

Roegrebe! Roeknive!
Bedst og billigst hos os. Roeoptageren RAP anbefales.

Allinge Kolonial- Produktforretnin
Vi har endnu rigeligt Lager af

de billige 3 4" Udskudsbrædder
Vi venter en stor Ladning af samme Slags
i alle Længder.
Løbet af denne Maaned. Priser fra 160 Øre pr. Tylt.

Alle Slags Bygningsmaterialer købes billigst i

Nordlandets Handelshus.

Bestil Dem Tryksilllor i Alliiigc llogryl{kori

iluslioldlllflgs-

maskiner
Allirag

samt The, Chokolade og Cacao
NB. Altid Irisk Katte.

anbefales det ærede Publikum.

cHllinje (Kolonial- ,Produktforretnini.

?t~

'

i

Morso moderne Kogeovne
Pris 63 Kr. netto.

Det sidste Kys, før Krigens
Lurer kalde
og driver Mændene til blodig
Dyst;
hvem ved — om frelse Livet
eller falde?
han ved kun et: Afstod til
fremmed Kyst!
Hans Arm er stærk, hans
Tanke uden Tynge
og han skal uldas Jer gumle
.ffiiglaads Flag
og dog, og dog, sweet home hitt,
kunde synge,
det han aldrig felt som just
i Dag.

Højde 62'. -- Meget smukt udført.

Han lofter op sin søde, lille Pige
og søger hendes Mund. „Farvel,
min Tos!"
men lille Helly aner ej saa
om ikke Graaden helst bor
bryde løs;
han spærrer Vej for Læbers frie
Møde
og putter Tommeltot i Munden
ind,
til et Farvel »um han sin
Datter node
og nøjes med den friske
Rosenkind.
Men Blodet banker i Soldalens
Aarer,
og han har ikke Tid til Hjerteve,
og omar der i hans Øje
blanke Taarcr,
saa tvinger han sig, dem skal
ingen se;
„Farvel, min lille Pige, ni'
skid dragt.
i Krig, men ;mar der aller
bliver Fred,
saa skal igen jeg vende glad
tilbage
og have en Pariserdukke med".

Firkantede med Magasinfyr. store Kogehuller, stor Varmeevne. -- Varmen gaar
ved Gulvet. — — Sælges i

Gammelt Støbejern tages i Bytte.

,4;44,

~~WCZ4

Urmager A M. Lindberg
anbefaler ^

Guldsmed

Lommeure, Stueure, Briller m. m. — Fest- og Brudegaver.
Teletrin Nr. 4,

Stort Udvalg.

Gravering gratis.

Bedste Sort vestfalske

Salon=Brunkuls=Briketter

af „Kaiser"-Mærket, ventes hjem i Efteraaret. Prisen bliver I
I Kr. 50 Øre pr. 50 kg. Vi beder de Kunder, som gerne vil
have denne Vare, om at afgive Bestilling snarest til

Nordlandets Handelshus i Allinge.
Sælg os Deres Beholdning af

Rug, Hvede, Byg og Havre
eller gør Byltehandel med os saaletles.at De faar gode sunde Foderkager eller Hvedeklid som Erstatning. Bedste Tilbud faas fra

Nordlandets Handelshus.

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

Det sidste Kys? Hvem red »maske det sidste,
hin Solfaldsaften i den sene Host,
et Skud, et Fald. et Haab, SOM
»matte briste,
og aldrig lyder mer en Faders
Rost;
det sidste Kys ? Nej lad
Soldaten atter
gaa uskadt tid uf Krigens
vilde Larm,
slimet home. sweet home — til
Gensyn med sin Datter,
og løfte hende paa sin stærke
Arm.

F3j311Ce.
—

Vor bekendte fine Kaffe

Af A. a meyer.

Slorsle !Aner al
Isenkram,
Glas, Porcelmn og

bider,

Nordlandets Handelshus i

Afskedskysset.

Smaakul

Ile 8orIer lercc smule ktlurer kolies!

ere meget k rafti ge og er el behageligt Brændselsmateriale.
Disse sælges for I Kr. 35 øre pr. hl, frit tilkørt pr. Kontant.

Nordlandets Nao[lelsIllse

expederes renharpede fra Lager til deri allerbilligste Pris. Det
er nu Tide at forsyne sig til Vinteren og Bestillinger bedes afgivne til

Ifl. Nef.Chokaladefahrli

De eng. renharpede Gaskoks

c3I1inje J-Colonial- os; cppoduktforrefiling

EXIII ure Ildbmilede higer sælges!
70 Liter = 9 Kr. 80 Liter = 10 Kr. 90 Liter = 1192 Kr.
100 Liter = 131/!Kr.

Slmrke

Fyrilure,

Svære

Risle. Renseilnre. Omrør.

Sælges allerbilligst — og gammelt Stobegeds lages som Be taling

Nordlandets Handelshus.

Anker H ee gaar d's
bekendte

Gryder
anbefales

~~on lal. og Prodoix_tfiz:›Irratriii-g-.

Spise- og
boble!
samt hele

bkkelfilliStyr.

Erindringsliste.

Olsker.
For TCS1Cr,

7 12 IltForm og
2 72Efterm
I
Kaltøterkontotet
Diskonlohanken
2 • 4 Elm_
LaatieSparekassen 10 12 og 2 4
Stempelfilial ir Sparekassen 10 12. 2- 4,
Dallivkibsexpedirinnen, aahen red Ski•
benes Ankomst og Afgang Tirsdag
1 tilikamret

elentinesked tur

der Ikke er
:
Isle tialvaa.
indbetalt inden .len lb. (»kilter,
vil Udpantning blive forvtaget uden
.:.fere Varsel efter den 19. Oktober
d. A. hvilket herved bekendtgøres.
Formue og Indkomstskatten til

og Fredag Efterm, Mandag og
Tomlag Form.
Sognepræsten Tirsdag og Fredag 6-7.
Di<lriktslægen 8-9 og 2 3
2
Postkontoret 9

12 og12- 7.2.
Søndag
8 ?dorgen 9 :Ilten.
Telegraktalionen
Søndag
12-2.

Staten ror Iste Halvaar 1911-15
forfalden til Betaling og modtages

Cl

til teedvaillig Tid og Sted.
Sog,tierandeL

Borgmesteren. Kontortid hver Stignedag
Kl. 3 pas Skolen.
Branddirektøren Mandat! og Fredag

udh olde' Sood vig.

Form. 8 til 10.
Stalsanstallen
for Livsforsikring ved Chr.
ria..er], Messen le...morild 1--4

ri-

u.t begyndt. Lokalerne
lig.
aotueinf, til haviiinger, Mituter
nen& Ved !uliflig int reel Betjening samt
rimelige Pulser anbefaler ti

Og
11., tildel :cre-

dr

Toget afgaar

med I lojagielse

pl.lot, Polisk Varefaas

sin højre

Hvor kan du tage Plads og jeg ikke.
Pois: lltu red
Hvilken Lighed er der mellem Solen og
et Lommeur
natsal r pau 447171aq .teel aa
Hvad er det, der rummer den ganske
Verden og dog kan ligge i

en tlaand.
"sr111171!/f

sarmrIvlig-Rønne.
Fra Sandvig
Allinge
Tein'
Helligdommen
Klemensker
Nyker
Til Rønne

hos

Madsen, Klemensker

Barber
Onsdag. Fredag og Lørdag Kl. 4-8,

700
7011
7"
730
7110
810
830

og h i ekasse

Altl e- odu g Syg

som er statsanerkendt, optager Medlemmer indtil 40-nars Alderen. Foruden en daglig Pengehjælp yder
Sygekassen fri Læge og Medicin
før Medlemmerne saml fri Læge for
deles hjemmeværende Børn under
Aar, desuden frit Sygehus- og
Sanatorieophold.
Indmeldelser kan ske
Hr. Bager P. Holm, Allinge.

1"
155 448 927
812 2°4
5"1 933
848 212 507 garr

Tein

Allinge

Til Sandvig

Hvam, Side falder Ræven paa, naar
den er skudt.
superl ilap ard
Hvad er det, som en Mand kan bære
op paa Loftet, men 10 Mand ikke kan
ned paa en Stige.
113, 13

0111 310 788
054 310 80315 bære
057 312
8
340 833
054
Præsten og hans Datter, Degnen og
117 412 852
hans Kone gik hjem fra Kirke. De var
131 48« 908 kun
tre, hvordan det.
152 447 950 .atio>1 suoidlaa .13A Mira 511315JCI

Ronne-NundIvIr
718 gas 37e gis
Fra Rønne
Nyker
788 Ose 361 8tus
715
Klemensker
411 8111
Helligdommen 814 1,87 438 91t
820

Søn- og Helligdage.

Min 'Systue

7 Spurve sad i et Træ, naar man skod
de tre, hvor mange blev saa igen?
fou mane ap Joj ma3u1
Ilvad gear over Vandet og staar dog
stille.

'11.30.41

Hvad er det,

der lugter, naar man kommer ind i cl Apothek
amsatN!
Hvorfor hopper Spurvene river Gaden.
ap 4ruoi

Valdnedder købes,
Chr

Kjoler, Ulsters, CostuSkal De "."''"1"1"
noltaitf 1"e4kr
tultnkt
mer & Berneovertoj og solidt rag til moderale
Pr ' ,er.
liese
da
n1
Ramillr•
mit
?Ante
I
.ager
anbefales.
'.ister i elle møderne Dessin..
Andr. Ipsøn,

MAGASIN
NN'S.
UDSALG.

Telefon 4.

anbefales fra
c'filinge 019orilrvkkor

Ønsker
De
og moderne

Fra he'IE eller deltis nutuMerel

smukke

Fotografiet,
da henvend Dem i Atelieret ved
Havnen.

s

2-Vær. Lejlighed
uden Køkken, og passende for en
enlig Herre eller Dame, er til leje.

Andr. Ipsen.

Telefon 4.

Bogtrykkeriet anviser .

øger De en Pige, en Karl
eller en Dreng,
ler
en Svend eller 1.1erling, en Fodermester eller an-

Fre den Isle November anbefaler
jeg atter min

eller 111;1111.r

De

Systue

den Medhjælp, bør De snarest avertere

Atelieret ved høv lten

filejorth I i ,;illtf,pt

Ejnar Thorbek. Allinge.

Hvorledes kan jeg holde et Lys, saa at
lindre kan se det, men ikke jeg selv
patuir inu red tap Japion 3ae

'ams

Søgnedage.

rl

-:o:Hvad har man pas
Baard,
naar man gaar over en Bro.
atittni udad

Hvilket Dyr har ingen Fødder.
ai4uels

Lauritz 111atellaien.

Lo(Illg!)

Sgorgsrilool og Sur.

til mine Kunder.
Syning modlages

i Nord-Bornholms Ugeblad,

Restillinger paa

Betty Malmkvist, Solhøj.

der hver Fredag bringes direkte ind

Teklon 103.

i 1700 Hjem og læses af saa godt
son: hvert eneste Tyende. En Annonce tier i Blade( vil derfor saa
godt som altid bringe el tilfredsstillende Resultat.
Ring op Tlf. 74,

Ordet er frit !

mange læsere i Ry og

Vi gør vore
paa Land oprmesksom paa. at enhver kan
Ina optaget Artikler og Indler om Emner
af almen Interresse I „Nord-Bornholms
Ugeblad'.
at det skrevne er
Betingelsen
holdt i en sømmelig Form og
rimelige Grænser, samt at Insendere- til
opgiver
Underretning for Redaktionen
Navn og Adresse. Ligeledes modtager
gerne Meddelelser om sariegner sig
danne Ting og

Allinge.

er kun,

Jagtafløsning.

indenlor

Lorlsejete I Allinge Sandvig By
1090
1 10 76/1 .apts napnu %tap red .13A0 11A
og Ildinarksjerder bedes møde paa Re laktronen
1033
113
Hvilke
Fair
æde
mest,
de
hvide
eller
reren,
Forhold,Spalter
som .
1030 1" 8Sos15 de sorte.
Højers Bolel Tirsdag den 20. ds.
til Dette
Behandling
i Bladets
aer
ISali J3p Ja tuap 101
734 10" 146 868
Kl. 7 Elterm.
gælder haade Byen og Landet
By- og Herredsfuldma3gtig
og det er en Selvfoler, at Redaktionen
774 1110
8151 Hvad kommer forst ind i
Udvalget. altid
vil iagttage den strangeste Diskre866 1 130 230 Ns
.ual3oN 1e uarbti
tion med ensyn til sine Kilder.
930
JOIH111108 K010011, HilS10.
Ilro
430
8211
Jolle Slasss Skilte
Hvad er det, der er rodl, men bliver
trælles paa 'tandhuset i Allinge
nonue -Slasidsle.
sort, naar man putter det i Vand?
hver Mandag efter Kl. 10 Form. og Fra Rønne
1040 130 815
inar apnapoja
o j -lakater
En Barnevogn
Nyker
736 1100 150 835
i Klemensker Kro hver Fredag
Hvilken
Fugl
ligner
mest
Gaasen.
[Promenadevogn),
brugt, mil,
billigst i
Klemensker
Ira 2-5 Eftm.
735 1 117 207 81,9
.uaseo
vedligeholdt, sælges meget bill.
HelligdoMmen 814 1 1311 226 911
8.50 1112 245 927 Hvilken Mand har ingen Moder haft c_.111inge clksstpykkepi. Bogrrykkerfeft-anviser.
Tein
84212a4
. 254
Allinge
mimre,
-54 9-33
kg 1210 300 945
Sandvig
hos Kasse-

Fra Sandvig
Allinge
Tein
Helligdommen
Klemensker
Nyker
Til Rønne

700
7o8
718

710

ì tn.fjoicife
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