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ligt kunde røre sig. I  lan, havde i 
den Anledning protesteret højlydt. 
Jeg med en lidt mere forsigtig Knur-
ren af prædagogiske Grunde. Men 
lille Niels' Mor blev ved sit. Hun 
vilde have Drengen hel og ubeska-
diget hjem igen Hun sagde det 
Ikke med de Ord, men det var Me-
ningen. Og samtidig sendte hun 
mig et Blik, der kunde forstads, son] 
om jeg i min Sorgleshed halvvejs 
havde gjort Niels til Invalid for Livs-
tid. 

Nu stod vi n edenfor pas Vejen 
og betragtede Kælken, som jeg havde 
hentet oppe paa Udlet. Det var den 
jeg selv havde brugt som Dieug, 
og lille Niels saa paa den merl syn-
lig Ærefrygt. Den var blevet malet 
op og pudset blank, og den saa 
overordentlig tillidvækkende ud. 

Jeg indbød lille Niels til at sidde 
op, saa kunde jeg jo trække ham. 
Men han saa op paa mig med et 
imagteligi Blik og ei Smil, der skulde 
antyde, at han i liv..11. Fald ikke var 
en Pigedreng, merl en ilden Slags, .4 
der nok kunde (række sin Kælke .'1  
selv. 

Saa satte vi os altsaa i Bevægelse, 
og lille Niels trak Kælken efter sig. 

— Bare den nu kan bære os to, :111 
sagde jeg en Gang til lille Niels, .4 

mens vi trak af Sted hen ad Vejen. 
Lille Niels saa paa !nig, som vilde 

Iran spørge, om jeg allerede var be-
gyndt at blive bange, ligesom hans 
Mor Og for ikke at synke i bims 
Agtelse, fortalte jeg ham, at deri en 
Gang, da jeg selv som Dreng rut-
schede med den, var knækket midt 
over i Gængerne. Men den var na-
turligvis blevet gjort i Stand .  igen. 

— Fik du saa Prygl, spurgte lille 
Niels deltagende. 

Jeg maatte tilslaa det . . . Nogle, 
svarede jeg. Jeg husker endnu Om-
gangen, jeg fik, Den var baade 
varm og hjertelig. Det var ide Ti-
der, da Prygl betragtedes med Bæ-
ven og Ærefrygt. 

— Var det den Gang du blev sat 
ned i Kælderen, spurgte lille Niels 
interesseret. 

— Javist, svarede jeg. Jeg tror 
nok det var deri Gang, jeg blev sat 
ned i Kælderen. 

— Den Gang, da Bedstemoder 
fandt, at du havde spist det meste 
al Syltetøjet dernede, for at faa Ti-
den til at gaa. 

Lille Niels saa op paa mig med 
et beundrende Blik. Han syntes 
aabenbart, al det med at spise Syl- 
tetøjet vat et ypperligt Paafund. 	.•.1 

Jeg indrømmede det noget be- .. 
slcremmet, mens jeg undrede mig 
over, livorgodt lille Niels syntes at '"1. 

være bevandret i niti yngste Perso-
:labil.  

— Det har Bedstemoder fortalt 
mig, sagde han uopfordret, og saa 
lo han højt og hjerteligt. Jeg fik 
Indtrykket af, at han betragtede Til-
dragelsen som en god Ide til given 
Lejlighed, og jeg gav mig til at an-
stille tavse Betragtninger . over alt 
det, som ømme og kærlige Bedste-
mødre sikkert ikke skal forer lied ., 
res Børnebørn. 
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Havlængsel. 
—0 -- 

Havet, aa jeg kender Havet fra ruin 
Ungdoms første Drømme, 

NIceJ1Cr Solens klare Glimter i dels 
lange, dybe Vug, 

' medens Ira dets skjulte Dyber 
stiger loneklare Suk, 

som naar spændte Strænge brister, 
aa saa varligt foraarsønnne. 

Og jeg elsker dette store Hav, 
hvor Skyerne sig bade, 

fuglelette, hvide Tanger, som af 
sære Længsler fødes, 

hvor de driver, hvor de dykker der 
hvor Hav og Himmel mødes, 

vide flyver mine Tanker over 
Havets hieghlaa Flade. 

Ja,, jeg længes mod de fjærne, 
aftenfjærne dunkle Lande, 

disse Lande, som bag Himlens 
fjærne, mørke Rand sig dukker, 

medens Havets store Strømme i en 
evig Elskov vugger, 

vugger sig med sagte Syngen 
mod dets frie, skønne Kyster. 

Aa, jeg længes ud mod Havet, 
og jeg ligger her og stirrer 

ud fra Stranden, udad, mod det 
dybe, bølgedunkle Blaa, 

medens Havet stadig synger og de 
lette Bølger smaa 

slaar mod Stranden med en Tone, 
som af klart Krystal, der klirrer. 

Ja, jeg elsker Havet, med de store 
grænseløse Vidder, 

med de dybe, dybe Grunde, med 
den høje, høje Himmel, 

hvor jeg stirrer mod det dybe 
fjærne, stirrer Tanken svimmel 

I de høje Himmelstrømme, hvor de 
lette Skyer glider. 

Aa, jeg kunde favne Havet, glide 
paa dets store Strømme, 

glide udad mod del Ijærne, 
eventyrornslyngte Kyster, 

"-vugges som et lille Barn ved høje, 
bløde Bølgebryster 

s det Hav, som jeg har elsket i 
•• 	min Barndoms stille Drømme. 

Mr. Blanco. 

fi* 

Tænd Lyset. 
—0— 

Af Forfatteren Johan Skjold borg 
I „Sund Sans". 

Der kan næppe være Tvivl om, 
at det er en sund Bevægelse, der 
for Tiden er fremme i Folket, Hus-
mandsbevægelsen, Og den indehol-
der saa lærerige Elementer med Hen-
syn 111 sund Sans og naturligt Liv, 
el enhver gør vel I at standse et 
øjeblik ved den. 

Jeg husker fra min Amerika-Rejse, 
at jeg derovre traf Verdens syvende 
rigeste Mand, sa' man det var, 
Jernbane-Kongen i Nordvesten. Nan, 
Du er fra Danmark, sa' han. Der 
har I en Bevægelse lor Sman-Farmere; 
det er udmærket. Naar nemlig Bjer-
gene er tømte for Metaller og Sko-
vene er omhuggede, da har vi kun 
Jorden tilbage. Men naar et Lands 
Jord er delt ud paa mange Hænder, 
saaledes som Smaa-Farm-Bevægelsen 
i Danmark vil del, (la har man en 
sund Sanifundstilstand. 

Del merler jeg, han har Ret i, 
Og den er ikke alene sund i økono-
misk Henseende men i højeste Grad 
sund m. H. t. Menneskeværdi, Men-
neskeudvikling til Personligheder, 
Der gives saaledes ikke bedre Arne-
steder at vokse op ved i hele Verden. 
Børnene karm i deres Barndomstid 
blive hos deres Forældre, og de 
nuur der arbejde, lære at arbejde. 
En Husmand, af dem her er tale 0111, 
kan leve menneskeværdigt, naar lian 
vil arbejde, men det er ogsaa nød-
vendigt, al han arbejder sundt. 1 et 
virkelig fuldstændigt Husinaridshjein 
er der ingen fremmede Arbejdere, 
der fører uheldige Elementer ind i 
Hjemmet, og uran er uafhængig 
baade af Overordnede og Underord-
nede. 

Naar der nu i Byerne staar Tusin-
der af kraftige Mænd arbejdsløse, 
Folk, der vil og kan arbejde, og 
man udbetaler dem Penge — selv-
følgelig skal de leve — saa kommer 
man uvilkaarligt til at tænke paa, 
ow der ikke kunde læres noget af 
Husmændene, altsaa fremskaffes Ar-
bejde, Betingelser, saa Men ueslcet 
selv kan erhverve, hvad del har Brug 
for, og gennem Arbejdet udvikle sit 
Væsen. 

Maa jeg anføre et lille lærerigt 
Træk fra det virkelige Liv. For en 
ca. 16 Aar siden, før Husmandsbe-
vægelsen endnu var kommen i Kraft, 
blev der som bekendt i Rigsdagen 
vedtaget en Lov 0111 Jord til Land-
arbejdere. Meningen med den var 
at skabe Betingelser for Arbejderne 
paa Landet, men deri har ikke haft 
saa maget at betyde. Imidlertid -
da den udkom, boede jeg paa en 
Gaard i Vendsyssel. Der tjente eu 
Karl, der hed Kresten; han var dyg-
tig, venlig, god og udmærket. Men 
al sin Fritid brugte han til Fornø-
jelser, og alle hans Penge gik til 
Svir og Sjov, saa han havde næppe 
Skjorten til Kroppen. Hans Hus-
bond foreholdt ham det forkerte i  

hans Levevis. Han svarede: Jeg 
kender min Skæbne, om fan Aar er 
jeg gift og bliver Landarbejder, saa 
faar jeg Munken (Ølkrukken) og Tej-
nen (Madkassen) paa Nakken og 
faar det aldrig af igen. Saa gaar 
jeg om Morgenen tidlig ad Slien 
ind til Herregaarden eller Bondeby-
en, og om Aftenen sent tilbage til 
Hytten. Det bliver jeg ved med som 
en Slave, til jeg gaar i Graven. 
Men nu, i min Ungdom, de har jeg 
min Livsferie og da vil Jeg more 
mig. 

Husbonden fortalte 112111, at der 
var kommet en Lov som se', at naar 
en Karl havde sparet sig 500 Kr. 
sammen, sno kunde han forlange 
el Husmandshjem til 5000 Kr. Sta-
ten satte de de 9/10  I del. Kresten 
studsede, læste Loven og kom Da-
gen efter med den Besked, al nil 
skulde der ske en Forandring, ja, 
nu kunde det altsaa hjælpe noget, 
kunde ban se. — Fra den Dag af 
blev Kresten saa gerrig, at lian ikke 
var til at vride en Øre af til nogen 
Ting. Og nu sidder han vel som 
fri og selvstændig Husmand, der 
glad og tilfreds sætter sin Hal, som 
han vil. 

Derfor, bort med de direkte Un-
derstøttelser, hvilken Tilstand abso-
lut sløver og svækker, og skab i Ste-
det Betingelser fur Arbejderne. Der 
maa dog virkelig kunne findes ud 
af det, synes jeg. Vi man det ikke 
alene for Brødets Skyld, men ogsaa 
for Menneskets. Nu da Byerne f. 
Eks. København, saa vidt jeg forslaar, 
indenfor Arbejderkredse begynder 
ret Irma Øjet op for al tofte i Samling, 
hvor den enkeltes Kræfter glipper, 
kunde man vist lære af Husmands-
bevægelsen el og andet, der kunde 
gi' Sundhed 111 Samfundet. 

Man jeg kort minde om Hilsairen-
denes Udstykning af Herregnaide 
og andre store Gaarde, f. Eks. St. 
Restrup, som Husmænd i Aalborg 
Ann købte for ca. 400,000 Kr. og 
mislykkede til ca. 100 selvstændige 
Husmandshjem. Fordelen ved er' 
sandart Udstykning er stor for den 
enkelte, idet han, naar han faar sin 
Del af Overskudet, vel har Jorden 
til 1/2-8/4 af dens Værdi. Enhver 
af dem, der bor der, kan ogsaa straks 
sælge med betydelig Gevinst, men 
Bestyrelsen har vedtaget al hvis no-
gen sælger, før 5 Aar er grinet, skal 
der svares en Del Procenter til Fæl-
lesbasses, for nemlig at undgaa, at 
Husmændenes Udstylcningsforeta-
gender skal forfølges af Jord-Hajer. 

Og Samfundets Fordel ved en 
saadan Udstykning er meget stor, 
Før levede ca, 30 Familier paa St. 
Restrup, der var en Besætning af 
ca. 30 Heste, 175 Køer, 225 Stk. 
andet Kvæg og 15-20 Vogne. Nu 
vil. der leve 110 Familier, være 200 
Heste, 600 Køer, 300 Ungkvæg og 
150 Vogne. Og Slcatteevnen? Ja, 
da Husmændene købte Gaarden, 
stod den til 360,000 Kr. i Ejendoms-
skyld. Nu derimod de samlede 
Huse til 818,000 Kr. 

Og St. Restrup er jo kun et Eks-
empel af mange. Husmændene har  

i de sidste Aar udstykket ca. 100 
større Gaarde over hele Landet, og 
den nærmest kommende Tid foregaar 
der store Foretagender I saa Hen-
seende. 

Naar mart ser paa denne frodige 
og kærnesunde Bevægelse, der I 
denne Tid foregaar blandt Husmæn-
dene ude paa det danske Bondeland, 
og man samtidig i Byerne giver 
Penge til Folk der gaar ledige, saa 
giver delte Ar,ledning til Eftertanke, 
synes jeg. 

Der har i mange Aar hersket en 
Flugt fra det danske Land ; det er 
ikke sundt, men i Tusindtal har unge 
kraftige Folk udvandret til Amerika. 
For Tiden vandre ca. 8000 fra Dan-
mark til Amerika aarlig, medens der 
vandrer ca. 15,000 Polakker her ind 
og de begynder al bosætte sig her. 
Jeg synes, at heraf maa rejse sig et 
stort Spørgsmaal. Man har ogsaa 
i mange Aar i store Skarer fra Lan-
det søgt ind til Industrien og over-
befolket Byerne, saa Arbejdsløshed 
har tiltaget. 

Men hvorfor vandre disse Menne-
sker? De gaar derhen, hvor de tror 
deres Lykke er bedst at finde, de 
vandrer efter Lyset; den stolteste 
Drift, Lysdriften, driver dein paa 
Vandring. 

Og de 70 Byarbejdere fra Aalborg, 
der søgte om at blive Husmænd paa 
St. Resirup, de er et Tegn paa, at 
Strømmen godt kan vendes Byerne 
til Landet Igen. 

Der for er der andre end Husmænd 
og Landarbejdere der er interesse-
rede i den Bevægelse, der er i saa 
god Overensstemmelse med sund 
Saris og en sund Sainhindsudvilc-
hug. Og yi inna tilføje, som det 
væsentlige — med sund Personlig-
hedsudvikling og Menneskelykke, 

Skab derfor gode Betingelser, 
I æ nd Lyset, de drager det Folk, 
og Lykken bor hos os. 

Lille Niels. 

Det var forleden Søndag, at lille 
Niels for første Gang skulde ud at 
kælke. 

Lille Niels et nemlig kun fem Aar, 
og hans Mor har hidtil haft deri Me-
ning, at han var ung nok endnu til 
den Slags Vidtløftigheder, der egent-
lig kun bestaar i at fare ned ad 
Bakke soul en Gal, og skrige op, 
som var det bande Liv og Salighed 
det gjaldt. 

Lille Niels har ganske vist under-
tiden forsøgt at give sin Mor en an-
den Forsiaaelse al Sportens dybere 
Mening, men hun har, mærkeligt 
nok, higen Tilbøjeligheder til al lade 
sig belære af lille Niels. Han an-
ser hende derfor ogsaa allerede nu 
for bande gammeldags og behage-
lig forbenet, og gruer for Fremti-
den. 

Hun er 26 Aar lit Foraaret. 
Men nu skulde lille Niels altsaa 

tid at kælke. 
Han var pakket ind, saa harm daar- 



ay  

Men det kan der vist skrives mange 
Værker om. 

Saa trak vi videre med Kælken 
Tavshed. lille Niels forsøgte at 
lage lange Daglejerskridt, mens han 
pustede anstrengt. 

Pludselig spurgte han sne; 
— Fik du. mange Prygl, Far, da 

du var lille. 
Han saa deltagende paa mig. Her 

matte vist Bedstemoderen ingen 
have været pas Spil, og det vilde 
være upædagogisk at benægte Fak-
tum. 

Jeg indrømmede ja, og lille Niels 
sas igen pas mig med et af disse 
lyse, lykkelige Barnesmil der fortæl-
ler sas meget. Det kunde se ud 
som betød Smilet omtrent del, at 
jeg rigtignok sagtens kunde være 
glad, Barden en artig Dreng jeg 
havde. 

Saa uddybede vi ikke dette Spergs-
maal mere, og I Tavshed naaede vi 
Bakkens Top og gjorde os rede til 
Nedfarten. 

Jeg sad bagest, og lille Niels foran. 
Jeg havde ham om Livet, og han 
lænede sig ind til mig I lykkelig 
og spændende Fortrøstning. Nu 
skulde altsaa det vidunderlige ske. 

VI susede ned ad Bakken, mens 
Kælkens Gænger sang deres mun-
tre Sang under os. Jeg rnabte Hurra, 
og Niels forsøgte ogsaa et lille, spædt 
et, da vi fo'r forbi et Par andre Kæl-
ker, der ikke rigtig havde faaet Far-
ten op. 

Men sari pludselig hoppede vi 
over en Rod. Det gav et Sæt i os 
og Kælken, og et Øjeblik efter sad 
vi begge godt forankrede midt paa 
Bakken, mens man lo saa det klang 
omkring os. Den gamle ærværdige 
Kælke havde ikke kunnet inale det 
haarde Hug. Tidens Tand havde 
skørnet den, og Vægten havde gjort 
sit. 

Saa lo vi begge med, mens vi 
rejste os og fik Sneen børstet bort, 
og da del var besørget, stod vi og 
saa paa den smuldrede Kælke, der 

). sikkert aldrig blev til Kælke mere. 
Men sas sagde lille Niels nied 

Overbevisningens urokkelig Alvor: 
— Sikken et Held, Far, at de 

ikke kørte med den Kælke en Gang 
til, da du var Dreng. Nu er du da 
sluppet for de Prygl. 

Jeg bøjede mig i Ærefrygt for 
lille Nielses Visdom, og Dagen efter 
gik vi hen og købte en solid 
ny Kælke, der nok skal holde Niels 
ud. 

Erich Erichen 

En Mønsterpige. 

En Indsender skriver i _Roskilde 
Tid.": 

En kendt, ældre Landmand i Eg-
nen mellem Roskilde og Holbæk ud-
talte for nylig; 

„Jeg har det godt I Vinter. Jeg 
plejer ellers at være den første om 
Morgenen her hjemme. Men siden 
vi fik vor ny Pige, har jeg mærket, 
at jeg rolig kan tage et lille Morgen-
blund, hvilket jeg føler bekommer 
mig særdeles vel i denne Vintertid, 
Vi behøver aldrig at kalde paa Marie 
om Morgenen ; hun er altid oppe 
før nogen anden, og i Reglen er 
hun færdig med Malkningen, før vi 

,sandre kommer i Stalden. Kalvene 
har ellers vor Mor eller jeg selv 
før passet. Men den Bestilling har 
Marie overtaget. Hun stiar med 
Litermaal og Termometer i Haand 
og giver dem deres bestemte Kvan-
tum med den bestemte Temperatur, 
og de trives som aldrig før. Den 
første Gang vi skulde tærske efter 
Maries Ankomst, tilbød hun sin 
Hjælp. Jeg har nu aldrig før haft 
Pigerne med til den Bestilling, men 
tog dog mod hendes Tilbud og gi-
ver heligle 'ned Glæde I Kr, ekstra 
for hver halve Dag, vi tærsker. Og  

ved Roeoptagningen vilde hun og-
saa gerne hjælpe til og tog _Haand 
i Hanke-  der hver Dag i den Tid. 
I forstuv nok, jeg ikke havde noget 
imod at give hende en Tikroiresed-
del, da den Bestilling var forbi, vist 
nok til lige stor Glæde for os begge. 
Vor Mor siger, at hun altid kan 
være sikker paa, al alt i Køkken, 
Kammers og Kælder er i bedste Or-
den, uden at hun behøver at æng. 
stes derfor. Jo, saadan en Pige er 
alle Pengene værd! Og saadan en 
Tjener kan nian næsten give saa høj 
Løn, det skal være, og paa anden 
Maade vise størst mulig Godhed.• 

„Ja, det har du Ret i, men den 
Slags Folk er det ikke tidl nemt at 
finde." 

Silkosooroo og Korsettet, 
—0 — 

Den store franske Naturforsker 
Cuoir havde mange Beundrerinder 
og Elever blandt Hoffet Damer, og 
de smukkeste unge Piger fra de for-
nemste Kredse besøgte ham daglig 
i hans Have. TH disse hørte ogsaa 
den billedskønne Prinsesse de Pent-
hievre. Forskeren var en stor Be-
undrer af denne unge Skønhed. Dog 
kunde lian ikke undlade at lægge 
Mærke til hendes blege Ansigt og 
de mørhe Ringe under de melankol-
ske fjærnIskuende øjne. Han vid-
ste godt Grunden dertil, men vovede 
ikke at tale med den unge Pige 
derom. 

En Dag viste han Prinsessen en 
enestaaende pragtfuld eksotisk 
Blomst, hvis store lyserøde Blade 
afveg stærkt fra alle andre Planter 
ved deres vidunderlige Skønhed. 
Den unge Dame udtrykte straks sin 
Begejstring, men i næste øjeblik fo'r 
en bedrøvet Tanke gennem hendes 
Hjerne. 

— Ak, hvor sørgeligt er det Ikke 
at tænke paa, at saa megen Skøn-
hed kun skal have et saa kort 
et Liv, 

Leende svarede Cuvier :  
— Vist ikke, denne Blomst er 

lige saa livskraftig, som den er skøn. 
Om intet unaturligt indtræffer, kan 
denne Blomst leve længe endnu. 

Tre Dage Senere ønskede Prinses-
sen atter at se den sjældne Blomst. 
Men hvor bedrøvet blev huri ikke, 
da hun i Stedet for de roserilarvede 
Blade opdagede nogle sniaa gule 
Striber. Da Cuvier hørte hendes 
beklagende Udraab, sagde han, at 
han vanskeligt knude forklare hende 
den sørgelige Hændelse. 

— Og De sagde endda, afbrød 
Prinsessen, at Blomsten kunde staa 
udsædvanlig længe. Og nu I 

— Det er blot del, svarede Cuvier 
med en alvorlig Mine og viste den 
unge Pige et Stykke Silkebaand, 
der var bundet omkring Blomstens 
Stilk. Prinsessen saa forundret ind 
i sin Læreres Ansigt, og da hun saa 
hans Blik gled hen over hendes Mi-
dje, rødmede hun og sænkede Blik-
ket. 

— Ja, det er alt, sagde Couvier 
med et betydende Blik. 

Da den unge Pige nogle Dage se-
nere korn til sin Time hos Cuvier, 
var hendes Metre flere Centimeter 
tykkere. 

liffilervadsbaatines Farer, 
De Farer 501/1 Undervandsbande-

ne og deres Besætninger er udsatte 
for, overdrives lige saa meget solo 

de, der er forbundne med Luftfarten. 
De moderne Undervandsbande bur-
de snarere kaldes Dykkebaade, da 
de mere er indrettede paa en tilfæl-
dig Dykning end en vedvarende Sej- 

lads under Vandfladen, Da de gear 
saa dybe ned son] til 60 Meter, 

maa Skroget være saa stærkt, al det 
kan modellør Vandtrykket paa en 

hvilken som helst Dybde. Erfarin-
gen viser ogsaa, at en Kollision er 
af langt større Fare for ambe Far-
tøjer end for selve Undervandsban-
den. Under meget ugunstige For-
hold er det dog hændt, at en Under-
vandsbaad er blevet saa ilde tilredt 
af en stor Damper, at den er blevet 
presset ind under den. Stiar Lu-
gerne da aabne, kan det hænde, at 
Vandet trænger saa hurtigt ind, at 
Redning er umulig. Dog er denne 
Fare, hvad de moderne Undervands-
bande angaar, yderst ringe, da de 
har en stor Flydeevne. 1 Alminde-
lighed vil derfor en Kollisionsfare 
for Undervandsbaade være mindre 
end for andre Fartøjer. 

Anderledes forholder det sig ved 
Sammenstød under Vandet i Særde-
leshed hvin Baaden sejler med ind-
draget Periskop, altsaa uden øjne, 
thi da forumer den ikke i rette Tid 
at forebygge en saadan Fare. 

Endvidere udgør de ikke,sjældenl 
forekomne Olieeksplosioner en ikke 
ringe Fare, saa fænge mav blot kan 
anvende Lysoliemotorer, fordi de 
lette Olier pas Grund af Tempera-
turforholdene i Undervandsbaaden 
altid afkøles herligt og sammen med 
Luften udvikler en eksplosiv Blan-
ding. Netop denne Omstændighed 
har foraarseget, at den tyske Marine-
forvaltning først temmelig sent har 
besluttet sig Ill at anslcalle Under-
vandsbaade. Mari ventede, indtil 
der blev konstrueret en for Under-
vandsbaade anvendelig Motor med 
tung Olie, og derved forskrumedes 
den tyske Marine for de tunge Ofre 
af Menneskeliv, som de andre Na-
tioners Flaader har niaatlet bære. 

Ligeledes Knatdegaseksplosioner 
kunde fremkaldes ved Akkumulato-
renes Ladning og være meget far-
lige. Naturligvis er Akkumulator-
batterierne forsynede nied særlige 
Ventilationsindretninger for at und-
gaa denne Fare. Erfaringen har 
Imidlertid vist, at Antallet af Ulyk-
ker paa Undervandsbande er formind-
sket, skønt Antallet af Fartøjerne er 
anseligt forøget. Gennem de for-
skellige Ulykker har men lært at 
undgaa og møde Farerne, men blive 
fuldstændig Herre over dem kumte 
Menneskene dog aldrig. 

Vær glad! 
—o— 

Vær glad i Dagl skriver „Sund-
hedsbladet". I Gaar og i Morgen 
vedkommer ikke Sagen. Vær glad 
i Dag! 

Er Du fattig? Sorg kan ikke gere 
Dig rig. Er Dn uvidende? Sorg 
kali ikke forøge dine Kundskaber. 
Er Du syg? Sorg og Klage giver 

ikke Sundhed. 
Begik Du ell Fejl i Gear? Ærg-

relse vil ikke kunne gøre deri ugjort. 
Ser Du Dig ude ni Stand til at 

fyldestgøre de formodede eller vir. 
kelige Krav, Morgendagen vil stille 
til Dig? Frygt og Bekymring løser 
ingen Opgaver ; det sker alene ved 
fornuftige Bestræbelser. Ingen Sorg 
og Bekymring kan give Forstand 
og Styrke til Tænkning og Arbejde. 

Er Du bange for, at Glæden skal 
føre til Ligegyldighed og Ledigang? 
Nedstemthed, Bekymring og Frygt 
kan undertiden bevirke en tilsyne-
ladende Foretagsomhed ; men del er 
da altid laant Kraft, der tilhørte Frem-
tiden, og Naturen kræver ubønhør-
lig sit Tilgodehavende betalt ; den 
egentlige Virkning bliver derfor svæk-
kende og ødelæggende. 

Har Du Smerter? Vær da tak-
nemlig og gør Smerten til Ven ved 
at modtage dens Undervisning. Jeg 
inener: ikke Taknemmelighed for 
Smerten, men for Forslaaelsen af  

dens Tilrettevisning. Efterfølges 
denne, ophører Smerten. Vi lider 
kun for Ulydighed, Smerten kommer 
blot for at retlede os og redde os 
for truende Farer. 

Ærgelser over Gaarsdagen beter 
paa vor Kraft og fordunkler vort 
Blik for Pligterne i Dag, og bliver 
saaledes en dobbelt Hindring for, 
at vi kan gøre vort Arbejde. 

Gør i Dag det bedste, Du kan 
Hverken det at græde over i Dag 

eller at gas i Bekymring for i Mor-
gen, vil sætte os i Stand til at gøre 
mere, end vi evner. Kun vedtt 
forstaa bedre bliver man i Stand fft 
al udrette mere. Men bedre For-
stenelse opnags kun ved Omtanke. 

Drag derfor Lærdom af Erfaringer-

TIC i Gaar. Nyd de gode Forhaab-

ningers Solskin ved Tanken om i 
Morgen, og udret det Arbejde, der 

ligger for Dig i Dag! 

fra Uge til Uge. 
Ligningskommisionen 

har nu paabegyndt sit vanskelige og 
utaknemmelige Hverv. 

De allerfleste Skatteydere i Allinge-
Sandvig er sikkert bekymrede for 
den Skat, de vil blive paalignel I 
det kommende Aar, ug for mange 
vil det bidrage til yderligere Laan 
eller Forinuelilbagegan g. 

For Arbejderne har der gennem• 
gaaende været ringe Fortjeneste. 
Stenhuggeriet laa næsten stille I For-
aaret, Aarets bedste Ardejcistid og 
Efteramet har bragt megen Arbejds-
løshed. For Forretningslivet har Om-
sætningen været den mindste i mange 
Aar; hertil bidrager jo tillige, al Be-
folkningeu er gaget tilbage med en 
Sjettedel. 

Hotellernes Virksomhed blev ved 
Krigens Udbrud, de første Dage 
August, afbrudt, og desuden er en 
Del al Ejerne bortrejst til Tyskland, 
England og Amerika ; desuden har 
et Par Hotelejere bosat sig udenfor 
Kommunen. 

Et Medlem al Overskatteraadet 
atholdt el Møde i Efteraaret i Reture, 
og som el af Hovedpunkterne til at 
udfinde en Ejendomsbesidders For-
mue, blev det Irena- evet, at Ejen-
domsskylden burde lægges til Grund-
lag, men hvor misvisende el saadant 
Grundlag kan være i Allinge-Sand-
vig viser bedst de to sidste Ejen-
domssalg, idet disse blev solgt for 
mider Halvdelen af Ejeedoinsskyl-

den. 
Ligningskommisionens Arbejde 

iaar bliver sikkert det vanskeligste 
det endnu har været ; lader os Skat-
teydere da liver især bidrage vort 
til, at Ligningskommissionen laer 
et kortfattet, korrekt Indblik i vor 
Aarsfortjeneste. Hvad 'Formuen an-
gaar slipper de fleste af os jo des-

værre let over. 

7-Lukningen. 
Hvor Tiden forandre Forholdene 

mærkes blandt andet i Forretnings-

livet. — For 25 Aar siden var de 

lrandleuries Frihed indskrænket til 
Søndagen, fra Kl. 9 Form. til 9 
Efterm. — 1 1891 kom Lovee 0111 

13u1 ikke rites Lukning fra KI, 9 Form. 
For ca. 15 Aar siden blev Loven ud-
videt til at omfatte hele Søndagen. 
Ca. 8 Aar tilbage kom saa Loven 
om 8 :Lukning, Lørdag undtagen, 
nu har vi frivillig Lukning Kl. 7 
Aften, hvilket lader til at have Kun-
dernes Forstaaelse, sart at Luknin-
gen muligvis fortsættes efter 1. April 
og Tiden har vist, at ingen taber 

ved det. 

• Sølvmedalje 
er tildelt Johan Jensen, Udmarks-
minde, fra det kongelige danske 
Landltueholdningsselskab, den er da- 

Grflojer Peter 1(83s, 
Bralseaspard, 

—Efter et flereZaneders smerte-
fuldt Sygepleje har P. Knas ~e-
delig bindet Hvile, 

Han døde I Forgaars efter at have 
henligget bevidstløs i nogle Dage. 

Under Opholdet paa Amtssygehu-
set, hvor han lagde sig Ind for et 
Maveonde, stødte en Betændelse 1 
Spytkirtelen til, hvorfor han blev 
opereret. Man mente, at alt var 
forløbet heldigt, Kaas blev udskre-
ven fra Sygehuset, bande han og 
hans Familie meute at spore god 
og fremadskridende Bedring. 

Men der man have været en Be-
tændelse tilstede fra Kirteloperatio-
nen, thi pludselig i Søndags slog 
denne sig Ind paa Hjernen, 30111 

Blodforgillning, og saa at sige hele 
Tiden siden var Knas bevidstløs. 

Han blev ca. 49 Aar gammel ag 
havde syv Børn de tre er ukonfir-

merede. 
Kaas var en virksom Mand inden-

for ,,Indre Mission", hvilken kirke-
lige Retning han tidlig og ivrigt 
sluttede sig til, ogsaa i det verds-
lige Liv var lian kendt og skattet, 
trods hans somme Tider lidt stejle 
Væsen. 

Han var Medlem al Sogneraidet 
I Olsker, og af delle valgt til Med-

lem af Bestyrelsen for Allinge Syge-
hus. I ca. 20 Aar Formand for Me-
jeriet „Kajbjerggaard -, og mange-
aarigt Bestyrelsesmedlem i „,Allirfge 
Produktforretning.' Ligeledes blev 
Iran i 1913 valgt i Hest. for _Det 
østbornholmske Dampskihsselskah.• 

1913 var Kaas opstillet al Høj-
repartle.t, som Rigsdagskandidat her 
i 1. Kreds, og viste sig meget po-
litisk interesseret, særlig for Forsvars-
sagens heldige Løsning. 

Han bestred sine Tillidshverv med 
en ærlig og god Vilie. 

Ære være hans Minde. 

Begravelsen huder Sted r Mergest, 

Lørdag. 

teret 30. November og ovenakt 
Jensen 28. December ved et M 
i Aakirkehy. 	

,1 

Mejeriet ,Kajbjerggaard'. 

Ved den i Gaar afholdte Gene-
ralforsamling blev fhv. Smeden'. P. 
Petersen, Allinge, valgt til Formand 
istedetfor afd. Gdr. P. Kaas, Brid-
sensgaard- 

68 Høns død af Sult. 
Paa en Gaard i Omegnen at Hørs-

holm havde man i Fl. „Nordsjæll. 
Venstrebl." glemt at lukke op for 
Hønsene i længere Tid. Da man 
endelig kom i Tanke derom, opda-

gedes det, at 68 Høns var døde af 

For Nevtralitet ens Skyld. 
_Aalborg Aneistid." foreslaar, at 

Nørager Hesteavlsforening ved Ho-
bro skal kalde sin ny Hingst .Al-
drup Hindeliburg• for Neutralitetens 

Skyld! 
— Der er nemlig en Kvægavls-

forening paa Sjælland, der har kaldt I 
en Tyr „lettre." 

En Hændelse. 
Forleden ventedes Storken paa 

en Gaard i Sønderjylland, og Jorde-
moderen blev hentet. Ankommen 
til Grunden blev Jordemoderee huld-
lertid syg. Hun blev bragt tilsengs, 

og hun og Konen i Huset lødte 
hver et vakkert Pigebarn. Nu ligger 
de Side om Side paa Gaarden og 
underholder trillende'', indtil Jorde-
moderen bliver saa rask, at hun kan 
foretage Tilbagerejsen, 
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Under Udsalget 
sælges vor, store Lager af hvide og nulorte 

Gardintøjer med 20 pCt. Rabat. 

• Nordlandets Handelsbus. 	
• 

c"s Å  

Absolut bedste Kolonialvarer 
til billigste Dagspriser anbefales. 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

Onsdag lien 17. Februar I. 7 Aften 

[ft 

Ekstrafint Plantefedt anbefales, 
saavel til Bagning som Stegning. 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 
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Til godt Køb! 
Et Parti Klædninger. Stortrøjer, Ulsters, 

Vinterfrakker, Gummifrakker, 

Skindveste, Skindtrøjer, Benklæder. 

til og, under Indkøbspris. 

Nordlandets Handelshus. 

slutter 

det aarlige Udsalg, 
der omfatter' Partivarer. 

Rester af Uldmusseliner, Bomuldstøjer, Wienerlærred, 
Sirts, Dowlas og Bomuldslærred samt Klæde, Kjole-
tøj og Damekonfektion. - De Priser, hvortil disse 
Varer udbydes, forventer vi vil kunne tilfredsstille 

enhver Køber. 

Allinge, den 12. Februar 1915. 
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Bornholms Spare- & baldames 
Afdeling i Allinge 

Kontortid: 10-12 og 2-4. 
Modtager indskud paa alm. Sparekassevilkaar til en Rente 

af 4 pCt. p. a , paa Folie til 2 pCt. p a. 

FireNk vort velassorterede 

Trælast-Lager! 
mr,r,„„!,, Tilbud, og vi er tel 

c7folonial- 	cpporlaktforpelnini,s, 

LEIP 
ne-,,, -/-icz/n, 	:de  

FINESTE DANSK FABRIKAT 
,71cr9c.4 cy .V4(l./€4 /2a.  /0 - /1.10Ce 

Xessens Ene-Usaig ved Chr. Olsen. 
Renvaskede strikkede Klude betales med højeste Pris. 

',N9P 
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Ca. 5 Tdr. Land 
'301(1 ,•,;(1 for Allinge er !il Salgs 
.eller Leje ved Henvendelse til 

/t±fred Jensen. Løsebæk. 

smukke og moderne Fotografier, 
da henvend Dem i Atelieret ved 
Havnen. 
Telefon 4. 	 Andy. Ipsen. 

Billeder indrammes. 

Rigtig gode kantskaarne 

Illiskodsimedder 
Vi har rigeligt Lager af alle Læng- 

der 3/,' og 1" og vi sælger meget 

Tommer, sparrer, Lægier, 
Planker q Ordet', 

alle Slags - sælges billigst i 

Nordlandets Hootiolshos. 
Et nyt 	Fags Hus med ca. 

4500 Kv. Al. Have og Cmardsplads 
er til Salgs ved Henvendelse til 

Alfred Jensen, Losebrek. 

Stor 
M hel- og Monolakturauktioo 

goil Nolo! „Alliogo" 
Fastelavnsmandag 15. Februai KI, 2. 

hvoraf fremhæves: 

18 Stk. Egetres tole med Skind. 
3 Borde. 8 Senge, aliornsinalet. 

' Servanter og Servanteborde, Tobaks-
, bord, Buffet ni. 

Alt nye og gode Møbler. 
nye og brugte Dame- og 

.tierre-Cycler. 
Flonel, Dowlas og' Twistherreck 

liftede, Skjorter, Bluser, Ar-
bejdstøj, Trieptage. 

Et Pani færdigsyede Dameliv og 
Forklæder. 

Endvidere sælges en Del brugt 
Herre- og Dametøj, Skilderier etc. 

Som Apendix sælges ca. 10,000 
Pd. Kløver og Lucerne. 

Allinge Bogbinderi, 
ved Kirken. 

Alt Bogbinderarbejde udføres I 
snavel finere som billigere Bind. 

Broderier monteres. 

Louise Larsen. Marie Jensen 

EP 14 o 15-aors Drug 
der vil malke 4 Køer, kan til April 
eller lidt før faa Plads hos 

H. Mogensen. 
Blaalioltslinset, Olsker 

2 Piger, 
den ene til Hjælp til Malkning, samt. 
en konfirmeret Dreng kan faa 
Plads til April eller Maj. 

Henvendelse til Bridsensgaard 
pr Allinge. 

En Lødekvie 
er til Salgs paa Køller-

gaard i Rutsker. Samme Sted sø-
ges en tro og paalidelig Karl til 1. 
Maj. 

StIllaniepoNer, 

Tyk Flæsk e-Spegepølse 
Spegepedse fra Slagteriet 
Røget Svinefilet 
MainhorpolSe 
Matudelpolse 
Pariser-pølse 
Kalve Rullepølse 

Lammerullepokie 

Kødpølse 
CerVeIatpoNe 
Bayerske Pølser 

anbefales i altid friske Varer 
og udskæres paa Maskine. 

I. B. Larsen, Allinge. 

Olsker Ilust000dsforolliog 
holder sin aarlige rierter.r11.4sairiling 
Fastelavnsmandag dt.n Il. ds. 
KI. 2 paa Forsamlingshuset. Vestlig 
Sarimienlønnsl, 1(1. 4 med forskellig 
1Juderholdning. Alle er velkoinne. 
Kalle serveres og koster for Med-
lemmer 10 vue og Ikke-Medlemmer 
25 øre, 

Bestyrelsen. 

Elektriske Loollooltallorior 
er alter paa Lager. 

M. C. Funch. 

Olsker llostoilotIsiorouillg 
holder Møde paa Forsamlingshuset 
Lordag den 20. ds. Kl. 7. Hr. 
Landthr ngsine ild M a eg a a.r d ind-
leder med Emnet: .Vor Alderdoms-
understøttelse og tvungen Livsfor-
sikring". Mød talrigt bande Mænd 
og Kvinder, særlig Smaafolk, saa vi 
karg Isa en livlig Diskusion oni dette  
Emne, • 

Bestyrelsen. 

Ct Parti Foraarshalm 
er til Salgs hos 

Alfred Jensen. Løsebark. 

Prøv og døm! 
en Iriahig og velsmagende KAFFE 
til I Kr, pr. 1/2  Ing, faas hos 

I. B. Larsen, 

En Lejlighed 
er til Leje ved Henvendelse til 

• Alfred Jensen, Løsehæk. 

Klipfisk. 
Allerfineste afnakke( Bildals Klip-

fisk 41 Øre 1/,  kg. 
Fin letsaltet Klipfisk 33 Øre 14 kg. 
Nye delikate Anchovis 25 Ø. 14 kg 
Fed norsk Sild 2 øre Stk. 

I. B. Larsen. 

Et Lommeur 
er fundet ved Brandstedet i Finne-
dalen og kan at Ejeren afhentes i 
Handelshuset i Vang mod Avertisse-
mentets Betaling. 

De rigtige StaidNirel  
stærke svenske Enekurve 
Roegrebe og Staldgrebe 

af den solide Slags sælges billigst 

Nordladills Nodeishus. 

E. Bang. 
Barber- & Frisør-Salon 

bringes i velvillig Erindring. 

Porlophoo og 
Ott000-lostrootoill 
er en ny og meget 

forbedret Udgave af Oramcdon, som 
gengiver Tale, Sang og Musik i en 
hidtil ukendt ren og klar Tone, 
saavel med son( uden Tragt, anbe-
fales af Aktieselskabet „Nornain"s 
Agent for Bornhol ni, der indrømmer 
meget gunstige Satgsvilkaar. 

L. Madsen, Sandvig. 
Telefon 8. 

Restlageret af 

lloorosporo og liooskroro 
sælges til særlig billig Pris. 

Raspetromler 
alle Størrelser sælges i 

litorrflooriols lloofloishos. 
Læge Arends 

har nedsat sig i Allinge og taget 
Bopæl ved Havnen. 

Consultalionstitt: Hverdage 9-10 
Form. og 5-6 Efterm. Søn- og 
Helligdage 9-10 Form. 

Telefon Allinge 44, 

F:10onfp t isifk()Pt 
anbefales fra 

cll() ,,J(1-11<kPri. 

Lad 
Dem 

fotografere hos 

Alfred tijoller, 

En ung Orne, 
tjenlig til Gylter, sulet 
irl Albenyttelse paa 

Lindholmsgaard i Ro. 

3 e stil dpeeireeisse  rR,elif(1.milvIgoehri,tteMr eodg. 

Brevpapir i Allinge Bog-
trykkeri. I turrig Levering. Billigste 
Priser. Ring op Telefon 74. 

S
øger De en Pige, en Kari 
eller en Dreng, eller mang-
ler De en Svend eller Lur-

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

Erindringsliste. 
Toiakamret 7 - 12 Form, 2.-7 Eherm. 
Kzemnerknntoret lo - 11 og 2 
Larme- iS DIskontohanken 2- 4 Eitm. 
Sparekassen I0-12 og 2 4. 
Stempelfilial i Sparekassen 10-12, 2-4, 
Dempskihsexpeditionen, aahen ved Ski. 

beses Ankomst og Afgang Tirsdag 
og Fredag tifrerm , ,Navdag og 
Torsdag Torm. 

Sognepræsten Tirsdag og Fredag 8-7. 
Disirikislægen 8-9 og 2-1 
Postkontoret 9 -12 og 2-i. 

Søndag 12-2, 
Telegrafstationen 8 Morgen til 9 Arten. 

Søndag 12-2. 
Borgmesteren. Kontortid hver Sngnedag 

Kl. 3 paa Skoles. 
Branddirektøren Mandag og Fredag 

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

Olsen, Messen. Kontortid 	Em. 
Folkehogsamlingen paa kaadtrusei. Fre-

dag 1-8, Tirsdag; 3-3.30. 

godstjenester og Moder. _ 
Søndag den 14. Februar. 

Ols Kirke Kl. 9'4. Skrm. 9. 
Allinge K. Kl. 2.  
Tein Missionshus Kl. 6. Fastelavns-

test. Chr. Pedersen, Ærø, taler. 
Allinge Menighedshjem Mandag 7% 

Fastelavnsfest.  
Saltune Sted Fredag Atten 

 i8  

Missionsmøde. C. Andersen, Ærø' 
taler. 

 

Missionsmøde i Olsker Torsdag KI- 6 

P  

	

Missionsmede i Tejn 
	taler. 

 <elt.. 

	

i 	7. 
Chr. Pederson, Ærø, taler. 

Fredag den 12. Ungdomsmøde Kl. 
7'1/..ie1  Olsker Missionshus. Sekr. 
Nielsen 

 

Evatig. luth. Missionsforening i 
Allinge Made Søndag Kl. 914. 

Fredag den 12. Kl. S. 
A. Christensen. 

Glem ikke, 
at De kan faa Deres KJOLER syet 
billigt og !noderne pair 	Systue. 

Betty Malmquist. 

2-Vær.s Lejlighed 
tiden Køkken, centralt beliggende 
og passende for en enlig Herre el. 
Dame, er til Leje, event. møbleret. 

Bladets Kontor anviser. 

Mlle Slajs 

o cplakater 

billigst i 

cHilinje (13o,sstryhkeri. 

ønsker De 



En Lødekvie 
er til Salgs pas Køller- 

gaerd i Rutsker. Samme Sted sø-
' ges en tro og paalidelig Karl til 1. 

Februar. 

JI 

Itaane—Sandvic 
Ira 0" 3" 
7511 055 351 
755 	1 16 4 11 
gu 1" 452 
880 I" 448 
862 201 501 
848 211 507 

Fra Rønne 
Nyker 
Klemensker 
Rø 
Tein 
Allinge 

Til Sandvig 

815 
8" 
862 
9,1 
927 
91111 

945 

Fra Sandvig 
Allinge 
Tein 
Rø 
Klemensker 
Nyker 

Til Rønne 

700 10'5 
708 10" 
714 10" 
7" 10" 
764 1117 
810 1151 
830 1155 

310 755 

3" 805 
355 8'5 
345 833 

4" 853 

426 908 

417 960 

Klude og Uld tages i Bytte for Varer 
til højeste Dagspris.  

Ejnar Thorbek. 

Slide Lager 31 
isenkram, 

Glas, Pornokon og 

Fajance. 
I~oloI1ia,l- og 

Spise- og 

1/amigol 
sand hele 

pukkeludstyr. 

Godtk bsudsalget 
-srastre,z- til dem. lacia Februar. 

Benyt denne enestaaende Lejlighed til at forsyne Dem med 

alle Slags Manufakturvarer. 

Nordlandets Handelshus. 

Ordet er frit ! 
VI gør vore mange Læsere i By og 

paa Land opmærksom paa, at enhver kan 
faa optaget Artikler ng Indlæg om Emner 
af almen Interresse i „Nord-Bornholms 
Ugeblad". 

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

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

I Teerskemaskine, I liggea-
gende Hestegang, I Hakkelsesma-
skine, 1 Fjertandsharve, 1 svensk 
Harv.. 1 Sæddækker, 1 skotsk 
Harve, 1 Haand-Hesterive, og en 
Plov er til Salgs eller kan ogsaa 
byttes med et Par 4-5 Maaneders 
Grise hos 

Alfred Jensen. 
Løsebæk, Allinge. 

Tein og Omegns 
Brugsforening 

afholder Generalforsamling Mandag 
den 15. ds. Kl. 4 Eflerm. paa sæd- 
vanligt Sted. Forhandling if. Loven. 

Bestyrelsen. 

Sorterede gode 

Spise-Kartofler 
sælges til 3'/2 Øre pr. Pund i 

Nordlilildels   
By- og Herredsfuldmægtig 

Johannes KOE0011, 113310. 
træffespar Raadhuset i Allinge 
hver Mandag ener KL 10 Form. og 
i Klemensker Kro hver Fredag 
fra 2-5 Eftm. 

Toget afgaar 
Søgnedage. 

Sandelg—Itenne. 

Søn- og Helligdage. 
Sandvig—nonne. 

Sandvig 	zoo No 1 10 76s 
Allinge 	7ott Oss lia 8v6 
Tein 	718 035 1 29 815 
Re 	7,, 066 I ,6 833 
Klemensker 	751 116 266 869 
Ny k er 	805 so 2so 9os 

Til Rønne 	826 150 240 980 

Rønne—Sandvig. 
Fra Rønne 	718 040 in 815 

Nyker 	755 l® 150 855 
117 207 855 
Ise 255 914 
1s2 241 927 
204 201 981 
210 300 915 

Saa sang da Lærken - 
—0- 

Saa sang da Lærken - 

tænk i Februar I 
En frostklar Morgen hang den 

højt derude 
og sang — og sang - 

jeg kiggede bag Rude, 
Sne, — hvide Marker, - 

Solen var vel fremme, 
men Frosten bed — nej 

Jeg blev bedre hjemme 

Men Lærken salig, — og salig — 
den sang om Vaar ; 

Vaar, 	smiled. jeg, - 

ilten droges ud af Sungen. 

Frost? --• Sne! — men se, 
I Havegangen 

en Klynge hvide Vinlergække slaar. 

1<nud Gamborg 3 Ithli. 

Suger De ell Livsledsagerske 
skal den gamle Cykle sælges, en-
-sker De Adgang over deres Ejendom 

forbudt, har De fundet et Par Ga-

loscher, skal der være politisk Møde 

eller Bal, har De Kreaturer !il Salg 

eller vil De købe saadanne, har 

De faaet nye Varer hjem, paatager 

De Dem Reparationer, har De 

startet en ny Forretning — hvordan 

skal Folk saa fas det at vide, hvis 

De ikke averterer i et Blad, som 
virkelig læses. 

„Nordbornholms Ugeblad" 
læses af saa at sige alle i Nørre 

Herred og er derfor et fortrinligt An-

nonceblad. Send deres Annoncer 
til .Nordborriliolms Ugeblad". 

Husk at Nr. 48 
er en ganske fortrinlig IVIarga rine 

til kun 62 Øre pr. 1/2 kg. 	 faas hos 
Rabat pr. Kontant. 

fillinde J-Colonial- o_55 j'roduktfopretninj. 

Bestil Deres bloter og Meddelelser i Allinge Bogtrykkeri 
Hurtig Levering. ;:..2"t;;; Billige Priser. 

Prima Laplata Majs 
udlosses fra Sejler „I. B. Berggreen" i disse Dage. — Billigste 
Dagspris. Kontant Betaling udbedes. 

Nordlandets Handelshus..  

Magasin du Nord's Udsalg 
I disse Dage sælges fra Lageret 

et Parti kulørte Damefrakker 
til Priser fra 7--9 —10—I I —12—I 5 Kr. 

Prima Kvalitet i Gummifrakker 16-18-22 Kr. 

Fine sorte Klædesfrakker 
sælges 'ned stor Rabat. 

Restbeholdningen af Ulsters 
sælges med 33 pCI. Rabat. 

Vor bekendte fine Kaffe 
samt The, Chokolade og Cacao 

anbefales det ærede Publikum. 	NB. Altid frisk Kaffe.  

cHllinsse Jfolonial 	crroduktforretnilLg. 

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

Allinge Kolonial- Produktforretning. 

Stor amerikansk Majs 
og 51 'pCt. Texas Bomuldsfrøkager 
er hjemkommet med Sejler „I. P. Holm". Billigste Dagspris, 
men bedes om kontant Betaling. 

Nordlandets Handelshus. 

Fra 

Klemensker 
Re 
Tein 
Allinge 
Sandvig 

755 
814 
850 
842 

848 

Stor amerikansk Majs 
og 43 pCt. amerikanske Bomuldsfrøkager ventes pr. Sejler 
„Kristian" i næste Uge. 

Prima amk. Foderbyg er ligeledes ventende i Løbet 
af 8-14 Dage. Bestillinger modtages til billigste Pris. 

Nordlandets Handelshus. 

Vridemaskiner, 

Tojrnllor, 

Husholdnings-
maskiner 

Anker Hoogaard's 
bekendte 

Gryder 
anbefales. 


