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sad 'gi.
Jeg sidder lænet' imod en ældgammel Mur, beklædt med en kølig, mørkegrøn Vedbend. Tiden har
••• har brugt sin Tand mod Kapellets
Sten, Skal efter Skal er smuldret
liert..,pg faldet 'red i det grønne,
saftige Græs, Sandskorn efter Sandskorn har løsnet sig og er revet ned
med de rindende Regndraaber og mellem Stenene gaber store Huller, Ved Siden af mig vokser i en
Vinduesfordybning en gul Okseøje
mellem greingult, trøstende Mos,
idet den suger den Kraft Tiden har
levnet, ud af de gamle Mure. Op
ad en af disse røde Stenmure læner
jeg mig og stirrer saa langt jeg kan
ud over Havet og Lyngen. — Den
røde Lyng, som belyses al den nedgaaende Sols sidste Straaler, flammer son' en Lavastrøm, der er slaildset og nu ligger stille og gløder gløder om Kap ined selve Solen,
der nu er træt efter en kat Dags
Vandring i Hininiellivrelvingens ørken. Og mod Vest gløder Havet
. . . . merl del er en sval og forfriskende Ild, der blænder Ira del.
Havet er Optimist i sin Herlighed ;
Lyngen er mørk og- tung, og dens
Rødme er 50111 Martyrblod. Min
Sjæl og mine Tanker bliver opfyldt
af den Far t, e, der vælder ind over
mig i stille Fred.
Det suser mildt i Luften, en stor
hvid Maage daler ned paa Muren
ved Siden af mig; jeg sidder ganske stille og ser paa deri. Dens
Fjer glinser i Solen, de mørke, livlige øjne spiller — nu faar den øje
paa mig. Jeg gør mig Umage for
at sidde ganske stille. Den ser stadig paa mig — det er, soul hele
det lille Dyrs Sjæl ligger i de kulsorte øjne. Det lader til, at den
ikke er bange for mig. Den lægger sig ned, pulles Hovedet under
Vingen og dysses ri Søvn al Havels
dybe Aandedrug:
Mangen, Havets raske Flyver og
Svømmer, der ellers boltrer sig over
de store Dybder, brItger sig til: at
sove ved Siden at l'Aeitireskel, Dyrenes værste Fjende;
det er Fre-.
den,
Solen er gaaet ned bag de rødgule Bølger og Lutten er kølig. Jeg'
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Fredag den B Oktober 1915

drømmer mig tilbage til de tjærne Tider . . jeg ser Kapellet midt
i en lille Klynge Fiskertyller, hører
Klokkeklangen bølge ud over Haver, op gennem Klippeldølterne, indbydende bælle, vejrbidte Fiskere til
Messe. Jeg Irører Raslen og Pusleri i Stolsladerire, ser Præsten ved
Alteret og indvander Rummets Røgelse til Kordrengenes Sang, akkompagneret af Havets dybe Drønet'
Alt dette saudier ind i Virkeligheden, og jeg lever med det.
Saa er det en mørk Nat — og
Kapellet er oplyst. Fra de linje Vindruer, falder en Lysstraale ud over
-de- trendende Bølger. Skummet pt
sker mod Ruderne - men inde
Kapellet ligger Præsten paa Knæ
--"Vn en sort Kiste og beder, Liget
— en ung Soinairds — skyllede I
Land samme Dag . . . . og nu beder Præsten ved hans Baare.
Og Havet derude er del store
Orgel.
Jeg vaagnede af mine Drømme.
Maagen fløj — jeg kan se den svinge
sig i ride Cirkler mod den flammende i i•
Og Stemningen svandt. Men Billedet kan jeg stadig se for mig og lidt at det har du, ruin Læser,
set afmalet her ; kan du nyde den
samme dybe Fred som jeg . . . ,
ja, saa var mit Maal naael.
/lure From-l'elermn

Alkohol og Kvinder.
-o-For kort Tid siden foretog man
i Amerika en Undersøgelse lor at
konstatere, hvor stort et Procentantal af Belolkniugen der var afholdende overfor spirituøse Drikke. Del
viste sig da, hvad man for øvrigt
allerede havde klaget over fra flere
Sider, at navnlig Kvinder var ret tilbøjelige til at nyde stærke Drikke.
Allerede for el Par Aar siden oplyste en bekendt Nervelæge, at i Løbet af nogle Maaneder var ikke mindre end 300 Kvinder, unge og gamle
af del bedste Selskab, blevet' anbragte paa Helbredelsesanstalter for
Drikkesyge. Det var ikke ualmindeligt at se Kvinder berusede paa
offentlige Steder, og det var endda
paa de eleganteste Restauranter,
hvor kun de linere Kredse bevægede
sig.
Det skele ogsaa, at en og anden
Dame blev laget af Politiet paa
Gaden, fordi lunt var pasvirket al
Spiritus. Saaledes var der en ung,
smuk Kvinde, forældreløs, sten Arving til et Par Millioner Dollars,
som var I den Grad hengiven til
Drik, at !UM mindst en halv Snes
Gange var bleven anholdt al Politiet
og idømt Bøder for Drukkenskab Og
offentlig Forargelse paa Gaden. Hun
kunde ikke lade være [ned al drikke.
og det endte med, at hun lukkede
sig inde i sit Boudoir med en Del
Flasker, hvis Indhold vare meget
stærkt Fluidum, og drak sig ihjel.
Der skal i flere Byer være Kon-

ditorier, som hemmeligt udskænker
Spiritus for Kvinder, som ynder
de stærke Drikke En Læge har
meddelt, at det ikke er sjældent, at
han bliver tilkaldt for al pumpe en
Dame ud, som har forgiftet sig med
Alkohol.
--- En Dag, fortæller han, fik jeg
Besøg af eri Danne af del fornemste
Selskab, som med Taarer i øjnene
aabenbarede for mig, at hun havde
en usalig Tilbøjelighed for spirituøse
Drikke, Og medens hen sad I ndt
1Consuliationst æret
opdagede jeg,
.11~.1ffill'ill~arletea
R' op til li.1/a,1 V, .1 di t
agte
ilende nøjere, saa jeg, at hun I Virkeligheden fugtede Læberne med
Whisky. Deri samme Læge fortæller, al han ogsaa har lagt Mærke
til, nt Damer Mie fører Haantlgrebet
paa deres Parasol op til Ansigtet.
Haandlaget er hult og ved Hjælp at
en lille Fjeder, kan de natene for
Hulheden og drikke en lille Slurk
Alkohol.
En Gang kom en meget rig og
fornem Mand til Lægen og had om
s en
,
Hairs,ryfustru var
til Drik, og bodsøst omhyggelige Bevogtning, formaaede hun
at forskaffe sig Alkohol. Han havde
gennemført den pinligste Kontrol
med hende, luen det var umuligt at
opdage, hvor hun fik Spiritus fra.
Lægen lovede at undersøge Sagen, Iran gik flere Gange ril Fruen,
hun sagde, at hun ikke drak, nien
EndeDoktoren troede hende
lig lykkedes det barn at opdage,
hvor hun fik de stærke Drikke fra.
Fil Dag Ina der nogle Bøger paa et
Bord fra et Læseselskab. Han tog
tilfældigvis en i Haanden, og den
forekom ham pnafaltlende tung.
Ved at undersøge Sagen fik han at
vide, at Fruen havde allieret sig med
Indehaveren af Lejebibtiotheket, soul
for gode Ord og Betaling skaffede
Bøger, der i Virkeligheden var Spiritusbeholdere.
En anden meget rig Dame havde
indrettet et hemmeligt Ruin e sit
Piano. Hver Gang liun havde spillet lidt, var hun gerne i løftet Stemning, - nien det var ikke Musikken,
der fode hende op i en højere Sfære,
enen derimod den flydende Vredske, som fandtes i Instrumentet.

Sensommer.
—o—

12. Sept 1915

Luften Heden dirrer,
— Myg og Sværmere svirrer,
og Sindet døser i stille Fred
og bliver — som Planten — paa
samme Sled
Mellem de gamle Stammer
i Skovens Sovekammer
strækker jeg tungt min hede Krop
og stirrer i dunkle Kroner op.
Bladene falmet, Frugten bli'r moden,
Frøene spredes i gærende Jord,
Dødens Alvor I Græsset gror,
Alderen spirer i Roden.
Mit Sind var som et livstriskt Skud,
der foldede sig i Lyset ud.

Mit Sind var som den unge Knop,
der himmelhenrykt lukkel sig op.
Mit Sind var som del grønne 1 øv,
rejser sig frisk over Jordens Sløv
Mit Sind var som en Urt, der gror
taknemmelig af deri nærende Jord.

der

Mrt Sind var som Planten, der
stadig vil gro
og glæde sig over sin Vækst.
Men nu kart del vokse I stille Ro;
det ejer CIT Sensommers Haab ogTro
Thi det har det Haab tilbage
i Høstens urolige Dage.
et Livet er siret og aldrig vil do -der spirer et Foraar af Høstens Frø.
r
•

.

tf',

tier gror dog en Varir under Mulde,
(ler glor dog el Haab trods Kulde
og Ve;
- der kometer en Vatir, og den
skal jeg se
•

«

.)KÆllingejagt.
- 0 ved Mosen for som Godsejerens Gæster at deltage i den aarlige Ætlinge
Jagt. Det var den laste Siok, ialt
en halv Snes Stykker, som hvert
Aar plejede at give Møde, og som
med Mistænksomhed betragtede enhver ny Skylle. Godsejeren var selv
inegel omhyggelig i Valget af Deltagere, idel han vidste, hvor farligt
Andejaet er, og tog aldrig Hensyn
til Familie Bilt i Bekendtstiat), natir
harr relsgridte Iredb
Gang var der dug en ny Mand lire
nemlig Byens Herredsfuldmægtig,
som først var kommet dertil for nogle
Maaneder siden, Godsejeren havde
været sammen med ham paa en
Klapjagt i Jylland og der lært ham
at kende som en brav Jæger, der
forstod at haandlere en Bøsse.
Del var en dejlig, varm Sommerdag med glitrende Sol over den
stille Vandflade. Varmen flimrede
Isen over Padderokkerne, og Myggene stak, og Flippen gnavede, men
det varede kun kort saa klang Hornet, og Hundene blev sluppet løs.
Halsende for de hid I Rørene og fik
Flyvemitlerne paa %genre. Skuddene knaldede, og mange af Ænderne plumpede ned igen med et
Plask, snu Vandel sprøjtede højt op.
De 612111a, vævre Krikænder strøg
P ilsnart hen over Rørene og gav adskillige Forbiskud, men det var først,
da Ællingerne skulde til det, al der
kom rigtig Liv i Slcydningen. De
var ikke dristige, kendte endnu ikke
deres Vingers Styrke og lettede kun
lige over Rørene for straks at kaste
sig Igen. Men dernede var ingen
Fred. Hundene var stadig i Hælene
paa dem, de maatte op og længere
bort. Inde fra Bredden lynede det
slemt, og af og til sved det i Kroppep, sved, saa Vejret gik fra den,
og de faldt ned. Der var ingen
Fred noget Sted, det gjaldt om at
komme til Vejrs og bort fra Moset',
leen hvorhen ele vendte sig, knaldede Skuddene, og Haglene peb
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Luften om dem. Mange drejede
Hovedet før at se, hvad det I Grunden var, men naaede aldrig at blive
kloge pari del. Det val Ikke godt
int være Ælling.
Mosen gav godt, og eller en lille
Frokost blev nogle Slinithutier afsagte. Fuldmægtigen ()gløde sig
wirstervierdigt og vandt de ældre
.høgeres Anerkendelse, inert i det .,
sidste Mosehul var del mer grinet
hum galt. DietrIlitalægen havde skudt
en Aet!, iler var faldet et Stykke
ude I en Sivtot. Hundene havde
forgæves søgt efter den, itu var de
trælle og ikke dl torniaa til nt gna
;k, hvorfor Fuldmægtigen ior yderligere at
befreate sin ril'iiiV,e vadede ret efter Anden. Et langt Stykke gik det
godt,
odt uren lidt efter I lt blev Bumden usikker. Han Tag nogle lange
Spring for at naa ud Id Anden, sari
gav Bunden efter, og langsomt, urnen
sikkert serik ha n dybere' og dybere.
Da han mærkede.. han ikke selv
kunde naa i Land, raable han om '
Hjælp
•
Distriktslægen stod rolig inde V'1,1
Bredden ogsaa pas det. Han kum ri
intet gøre, merl lian var en Menn
'.
skeven og raable derfor ud ril deri `
synkende Fulmægtig : „Det gør mig _
ondt, jeg kan -ikke fijælpe Ørn, her
er Hjælp umulig, teen jeg kan forkorte Deres Lidelser,' og med drset
Ord, der blev sagt med en meget
alvorlig Mine, bævede Iran flgssen
og sigtede paa Fuldeuegtigen. Det
hjalp. Hvorledes han kom ud at
Hængesækken, vidste han ikke, uren
han. Da han senere
seurete Distriktslægen.-~ det virkelig havde været deanes Mening
at skyde, lød det tørt: .Selvfølgelig
havde jeg gjort Dem deri Tjeneste;
thi De vilde da ikke forlange, et jeg
skulde springe ud for at taa Lov at
drukne ved Deres Side.

Tidsaanden.
E ar nia Gad skriver i „Pol. ' om
.Vort Befindende" :
1 vore Bedstemødres Tid betragtedes det absolut ikke som fint at
være syg, og som Følge deraf blev
man heller ikke syg. Eller uran lod
i hvert Fald saa vidt muligt, som
man ikke var det, og det hjalp godt.
Denne Fortidens Dame-Uvilje mod
Sygdom — man kan næsten sige
Foragt for den, — er endnu kun bibeholdt paa el Sted, nemlig ved
Hollerne, hvis kongelige og kejserlige Patienter ifølge Bulletirierne
plejer at befinde sig bedre og bedre,
bund det øjeblik, hvor de eller et
velanvendt Slotsliv gear over til en
om muligt endnu bedre — saakaldet højere Tilværelse.
Men i denne Henseende sorn
saa mange andre er der, til Gavn
for vor udmærkede Lægestand, i den
sidste Menneskealder sket en væsentlig Forandring til det Bedre, eller
om man vil, til det Værre, for nu

I all Fald
er e e=graagAl'o ssc.
etisk Time
'
r det
'e I lospaaler og
al være ,t.. 1..
t.i niere overbeKliniker ,ler
lagte ct
lidet Korn ersabonsturne er ;irere up to date end Operationer og Udskrabninger, Klinikophold og Konsultationer.
Tidsaanden veksler. I gamle Dage
vat Helbredet et Begreb, son) det
fandtes mest passende al bolde diskret i Baggrunden og betragte som
det selvfulgelige Grundlag for en
akønliedsbevidst Livslørelse. Nu er
vort Befindende blevet til el Samlingsmærke, hvis Trompetfanfarer
uophørlig blæses ud over Samling
det. Populær e Sundhedslærebøger
med Illustrationer af flaaede Mennesker viser sig i Bogliandlervindererne,
Fysiologer udsender Flyveskrifter
om, hvad man skal spise, og hvorledes man skal spise; det ene Tiaar
docerer de Mælkekures Ufejlbarlighed, det næste deres Skadelighed.
Hygiejnikere paabyder det altid
lydhøre Publikum skiftevis Brugen
af koldt Vand og varmt Vand, nabne
Vinduer i Frostnrelter eller vel opvarmede Sovekamre, snart Uld inderst paa Kroppen, snart ingen Uld,
snart bare Kneipp-Fødder f vandt
.Græs, snart tørre Solbade i steghedt
Sand. Helbredssystemer og Leveregler udskriges og forlirettes, opstaar
og forsvinder, saa at Forvirringen
snart er saa komplet, at man kun
har at holde sig til, hvad en haandfast vammel Dorne sagde, da
fraraadede hende en rorig Spise :
Jeg skal si Børn, hvad
jeg kan l'iire —(ret kan jeg s'gir
En lige saa bghagelig sone anbefalelsesværdig Leveregel.
Ved at ordne nogle Papirer fandt
jeg el Brev fra 1836 fra nulr Bedstemoder i Christiania til min nygifte Moder i København. 1 de kær"-lige Formaninger stod der blandt
idet:
Jeg tilstaar, min kære Sophie, at
ikke har saa mange fysiske Krætsom dine Søskende, men arbejd
al Magt derimod, og gør ikke
an Mand ked deraf ved at klage.
,vled en stærk Vilje kan du overvinde din Svagelighed, og saa miet kender jeg Peter og hans Kærlighed til dig, at han ikke vil overanstrenge dig over Kræfterne. Men
din Pligt er det at styrke disse Kræfter paa alle Maader, da jeg ikke
kan lænke mig en større Ulykke
for el Hus end en svagelig Kone."
Hvordan vilde
denne Modergicærlige Ord lyde ?
Mou ikke noget nær saaledes:
,Vær nu ikke uforsigtig, min kære
Sophie, anstreng dig ikke. Du ved
selv, at du ikke er stærk. Lov dg,
at hvis du ikke befinder dig helt
vel, du da i Tide henvender dig til
en dygtig Specialist og lader ham
foretage en grundig Undersøgelse
af dine indvendige Organer. Jeg
ved, at Peter vil give mig Ret. Hans
Kærlighed til dig er saa stor, at lian
ligesom jeg vil mene, at dit Befindende er det vigtigste af Alt."
Vi ved Alle, at saadan omtrent
vilde der staa, og vor Tids meget
sarte Sophie vilde formodentlig blive
til en Chaiselonguedanie, hvorimod
Datidens Sophie, Ifølge Tidsaanden
undlod al lænke videre paa sit Helbred og udviklede sig til et særdeles livskraftigt Individ, der skænkede sin Peter fem sunde Børn.
Der er ikke noget at tilføje hvor Tidsalder har sit Ideal. Der
er kun det lille Sidespørgsmaal at
opstille, hvilken af de to Livsopfattelser er den behageligste for Peter.
Men det kan jo være, at vore Dages Peter i det Forhold overhovedet
ikke skænkes en Tanke.

a
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Vi beser en stor Bunke Aviser og
Ugeblade. Men ar %1 (eller nogle
af c),) ogsaa læser en Del Bøger
fremgear al Allinge-Sandvigs Folkebogsamlings Beretning for 1014-15.
Bogsamlingen er nu narret op til
1111 Bind, nemlig 728 Bind Skønliteratur og 383 Bind Oplysningshteralur.
Bogsamlingens Laanere udgør omtrent samme Antal som i forrige Av,
nemlig 106 (i Fjor 103)
Antallet at Udlaan er I det forløbne
Aar ganel op fra 4,460 til 5,34 7
Udlaan
Hver Bog er gennemsffitlig udi:nd ca. 5 Gange, og hver titaner
hai gennemsnitlig laant ca. 50 Bøger (en Laarier repræsenterer jo son]
oftest en hel Familie).
I selve Folketings:1 riflingen er iler
3,943 Udfrier), medens ,,Lresekredsens*, en særlig CIrkulatforisafdeling for nyudlcom riten Lire ral ur og
med højere Kontingent (Kr. 1,25
Kvartalet) har 1,104 Udhul!.
Hvad der bringer Antrittet af Udtær op, er Ikke alene „Læsekredsen", men ogsaa den praktiske Regel, Bogsandiagen tiar Indført, rit
hver Latiner kan fan 2 n 3 Bøger
ad Gangen, treer bl ot en al dein
er en Oplysningsbog. 13øgerne
man ikke beholdes længere end
Dage, Oplysningsbøger dug -I Uger.
11, ,s ile ikke leveres tilhage i nalr
Tidggbijgai
kiksiii i
irgtkoz. Barmhjertighed rent .
Som oftest sparer Latinerne dog
Bogsamlingens Bud for Ulejlighed
i saa Henseende. Værst er I amternes Gleillsondied grifle I I•ot soinmeren 1
Af de 5,347 Udlaan var 3,622
Skøriliteratur, 1,725 Oplysningsliteratur.
De mest udlaante Forfattere var
sidste Aar Sophus Bauditz og Inge-_
borg Voliqualts, hier med 10 — 15
Udleet'. Ogsaa blandt Oplysningsbøger træffes undertiden mere etid
10 Udlaan.
I Vinterhalvaaret fra I. Oktober
holdes Bogsamlingen — bl. a. al
Hensyn til udenbys Lannere —
aaben ikke blot Fredag Af ten fra
7-8, merl ogsaa 1/2 Time Tir sdag
Eftermiddag fra Kl. 3--3'/2
Bogsa rul i nagneetilbydefafrern t I di g
al forsøge af skaffe sine Laanere,
livilbe som helst Opl ysni n gsb
månite ønske, det være sig
af populær-videnskabelig, religiøs
eller praktisk Art.
Findes vedkommende Bog ikke
i Bogsamlingen, vil den blive anskaffet, hvis den kan antages al ville
blive meget efterspurgt. Kan den
kun ventes efterspurgt af nogle faa
Lunere, vil Bogsamlingen forsøge
at faa deri til Leens fra Statsbiblioteket i Aarhus eller en anden større
Bogsamling.
En Forslagsprotokol, hvori Lasnere og Medlemmer kan fremsætte
deres Ønsker, vil for Fremliden være
fremlagt i Bogsamlingens Lokale
paa Raadhuset.
Bedst er det anføre Bogens Forfatter og Tilel, f. Eks.M.Hindhede:
Dyrtidskogebog.
Mer) ogsaa i det Tilfælde, man kun
kan opgive det Emne, Bogen skal
handler om, f. Eks. en Bog om Elektriciteten, en Rejsebeskrivelse fra
Afrika, en Skildring at Vllh. Becks
Liv, er der Sandsynligvis for at vedkommende Laarier kan blive tilfredsstillet.
Findes Bogen I Bogsamlingen,
vil man i Almindelighed kunne Ina
deri 'ned det samme.
1 modsat Fald maa man væbne
sig med Taalmodighed. Der vil da
kunne gag en Maaneds Tid eller to,
inden Bogen kan skaffes. Bibliotekerne faar nemlig en Mængde Lastiebegæringer, navnlig paa denne
Tid af Anret.

Man bør

I

sine (tusker
‘11111Mgell el', 1
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Sygehusvejen.
—0—

(Strander medtog som bel endt al mod•
tage 12A~ lir al det at Staten iitvembragte Laan til Fremme af
Arbejder under den ved Krigen
deArbejdstershed Pengene hk, r 7
anvendt til en Forbedring og ()mr!gulering af den af Kommunens Biveje, derinrer fra Amtslandevejen over Tejnvejen
til Sygehuset.
Arbejdet er i de forløbne Uger skredet
godt fremad. Den første Del al Vejen
fra Hovedlandevejen til Jernbaneoverskæringen er allerede planeret ng fanet vir
Bredde al
m. 1:jeren al de tilstødende Jorder faer en Godtgørelse af Ilt
Ore pr. Kvdr.-Alen for afstand 1,,r1
da iler er en Del Klipper, der skal bortsprænges — særlig ved Sygehuset, hvor
der skal tages 111, ni af Bakken, vil alle
Pengene sikkert blive brugte
Broen over Bækken nedenfor Bakken
skat gøres 3-4 Alen bredere. ligesnor
der lier skal fyldes betydeligt op.
Vejen vil savledes kun fas en ringe
Stigning, og det menes at mange Landboere vil foretrække at benytte denne
Vej istedelfor den stærkt hakkede Hovedlandevej, ligesom stenvogne vil have ret
tere ved at køre her. Ved Bækken nedenlor Sydeluiset ejer Kommen et temmelig værdiløst Stykke Jord, der ifølge
sin Beliggenhed med faa Midler, I Elia
ved en shine
kan Sættes
hso: een

.■ .~1 a

i,11 1•!
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Pladsen er ikke stor, men ri er som
bekend! ikke forvænte her i Allinge. Iler
foldes som bekendt ikke et eneste Vandhul 1 Byens Nrerlied, hvor denne sunde
og fornøjelige Sport kan drives, og Ungdommen maa helt op til Moselokken
eller Iil Hammers° for at faa Skøjterne
prøver. Men det er ed lang Vej og mange
'Forældre ser ikke gerne deres !torn vove
sig ud paa den for det meste usikre Is.
Der hænder jo ogsaa af og til et Ulykkestilfælde, fordi Børnene ikke kan vente
til Isen faar den fornødne Tykkelse.
Paa et overrislet En clra er Risikoen
insidieelidikk
lukker alvorlige Ulykkestilfælde, og kan
højst give et Par vaade Sokker.
Hvis Byraadet ikke skulde være saa
spendabelt at rille koste den Bagatel, som
en Sluse vil andrage, burde den skøjteløbende Ungdom slutte sig sammen i en
Forening og andrage Byraadet om i Vintermaanederne at manne sætte Engen
under Vand og benytte den som Skøjtebane
De vil da have en Tumleplads bet ved
Byen til Udøvelse af en sund og fornøjelig Sport, og-deres paarorende behøver
ikke niere at ængstes for, at de skulde
være komne „galt alsled "

Barn i Kirke.
—:o:—
Det hænder jo ikke saa sjældent,
al Folk skal have deres Børn døbte.
Denne hellige Handling foretages
i Reglen efter at Gudstjenesten er
bleven afholdt. En Prædiken kan
være lang eller kort ; det er ikke
saa lige en Sag at beregne for de
lykkelige Forældre, der skal have
deres Børn døbte, og de møder
derfor gerne i god Tid i %Ibenhuset, for at afvente deres Tur.
Der ken grut et Kvarter, en halv
Tinte — ja det hænder, at del meste al en Time ganr, inden Gudstjenesten er endt og Kirkesangeren
naboer Døren, og i al denne Tid
vandrer den rastløse Moder frem
og tilbage, tyssende paa sit !trolige
Afkom.
Det kan endda gag Sommerdage,
men om Efleraaret og Vinteren,
nanr man har begyndt at fyre i
Kakkelovnen, er del en egen Sag
al lade Mødre med spæde Børn
promenere i halve og hele Timer
det kolde Vaabenlitis, inden de kan
indlades, og man undres over, nt
Lokalet aldrig bliver opvarmet om
Vinteren. Mange simre Børn har
sikkett tier paadraget sig en Forkølelse, der har fartet de alvorligste
Følger.

•
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•

I. hkan taime stue
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dog l
and
være en Fosandinie, ilt del bedre.

Med Tak for Optagelsen.
En forkølet Modet,

Havnen.
Saa tik uha I larnearbeidel en brat
Rodeeir~lSøndirgs Aftes begyndte dgE af blæse fra øst, rig ti
fik en af de sædvanlige Efteraarsstorme, der plejer at hjemsøge os
paa denne Aarstid.
Vandel stod til at liseaudimed
noget ?mil, gg Bølgerne frktet hurtigt slikke! det løse Fyld borl
Yderhavnens nyopførte Kajmur
og den gamle Stensætning. Allerede
om Natten har den planner give eller for Bølgernes stærke Tryk, thi
om Morgenen var den nyophirte
Kajmur med Vaterlister samt deri
yderste Kran styrtet ud I Indløbet.
Hele Mandag Formiddag lorisali.,
Bølgerne deres Ødelreggelsesværie
idet de raserede alt Fyld og betydelige Mængder af Sten, der Var
ophobet paa Knjerne, selv el1 al de
svære Blokvogne styrtede ned i
Havnen.
Vinden er stadig østlig, merl det
er mere normal Vandstand, og Søen
er ikke mele -sari oprørt, mert dog
stærk [mk III al forhindre en Undersøgelse af Skidens Omfang i Dybden.
Deri ydersie. Bølgeskæret, der
endnu Ikke var fuldført, har derimod
stenet sig godt, der er tilsyneladende
ikke en Sten rørt, skønt den har
laget det første Sled.
Hvor stor Skaden er, kan selvfølgelig ikke afgø es u
e
om adskillige Tusinder, og man
spørger uvilkaarligt sig selv : kunde
dette Ødelæggelsesværk ikke være
forebygget I hvert Fald vidste stedkendte Folk, f Eks. den kommunale
tilsynshavende ved Havnearbejder,
at vi hvert Aar plejer al faa en saadan Østenstorm. Tidligere var det
altid en Regel, ar intet inaMie henligge paa Havnens Yderkajer efter
Mikkelsdag — Hav reautoriteterne
burde derfor have underrettet Fir§- /11g.-,e•slcdere
'
ovn disse Fakta
og søgt at fas dem til at forcere
Arbejdet sen meget, at den fatale
Revne ikke alene var bleven opfyldt
med løst Fyld, men ogsaa forsvarligt tildækket med Sten og Cement.
Istedeifor er den ene Dag gaael efter den anden, uden man har skænket det en Tanke, som var man
sikker pari, at man klar udelukkende
vilde faa Vestenstorme.
Vi skal ikke udtale os om, hvor
Skylden ligger, inert et stiler klart,
al det ikke alene er et stort Tab for
Firmaet, men ogsaa for Havnen,
for Skibene, Ja for bele Byens Handelslaud,
De Østbornholinske Dampskibe
maa være forberedte pas hele Vinteren og el godt Stykke ind i Forsuttet al manne søge Hammerhavnen,
og det er tvivlsomt om de mindre
Skibe kan søge ind. Før til Forvaret kan der næppe gøres noget
og sandsynligvis skal Havnen aller
tørlægges.
Snedker Anker har da ogsaa faaet
Ordre til at indstille Ophugningen af
Tørn inerk istme, hvor af der dog ikke
er meget igen.
Bondestuen
:mimes paa Søndag, idet Hr. H. P.
Jacobsen der vil fremvise sine verdensberømte Krigsbilleder. Desuden
bliver der eo sjælden fin Koncert
paa alle mulige Instrumenter, udført
af Hr. og Fru Daucke, saint Lejlighed til en svingom.

fludsfielesIlr og
Søndag

Allinge K. Ir:

•<

tite><,'

,

Ok. K.Itkr

sen
I ,VA
Alunkt fløyer RI. 3.
Onsdag Anen 10, s1.laler Leer,
Miasionær Dr, Bramtud 1i4:4pfl
I Allinge Meniglnedshjesn,

-

Eveng. luth Missioftskurning ?kåde
Søndag K I
bol caintlii,
killsket
alerle Søndag
Kl. at s. 11. 1;,,gire

gi0,6(i Ilte

k ()Pf

Jord til Salgs.
Begge mine Jordlodder I kæret
og ;lad Ledbaj er ril Salgs paa gode
Vilkaar. Areal ca 7 Tdr. I.d. Henvendelse til Ejeren Stenv.erkcrler
~erg elle! E. Bolin.

Mejeriel ”KaY ‘91"
ønsker 1 ilt, 1,1 1

4.4w -

k11151-let

'teak(
rigt 1.
Mejer
øriaries „
g9k r

Deri bedste Petroleum til I amperrie

Water White
sælges i falvlønder og 40 Liters
Deske t 1 del, laveste Priå efter Vægt.
Tønder lig Dunke kan kanes.

Nordlandets Handelshus,

L

,.
.„. i forskellige Kvaltygtw.
teter anbefales.

DANIA, den originale Flagermuslygte, med Kobberhund og
dobbelt Ventilationsbund,
derfor god til Fiskelygter.
Batterier til Lommelattiret e r itu
paa Lager.

Harald Petersen
De rigtig gode

orkshire Dampkul
ril Damptærskeværkerne ene nu paa
Lager og sælges renharpede

Nordlandets Handelshus.
Al Jagt
Bær- og Nøddeplukning et for budt
paa Chr. Kjolters derd, Storedal.

En godLandejendom
paa 10-30 Tdr. Land søges. Tilbud med Oplysning om Priontersforhold og Størrelse samt Udbetaling bedes sendt til Notelbornholiøs
Ugeblad under Billet mrkt.
ejendom'.

Ekstra Knotitel Spegesild.
Størrelse, som bornholmske, Tønderne absolut velpakkede lagr is 'sælges 'allerbilligst. -- Til mindre KV8114F1 lieder vi Kunderne
out al medbringe Meldinger til Nedlægning. Pliseir gad Sild Illimer
sikkert højere

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

estil

J a gt
,

ler

er
Rtitrer Fl.

Vor bekendte fine Kaffe
anbefales det ærede Publikum.

Gæoo til (55anik Briser.

QLSKER. .
ue. og Indkomstskat
eftr`lor 1, 11.11vaar 1915— .1 ri
ing og modja.
si
altlen til Bei
hver Fredag flermiddag pna
degaard i Ol er, hvilket lierbekendtgørl-sk`
.. Sognernadet

Kakkelovne og Komfurer

samt The, Chokolade og Cacao

saml
l'spersens
for budt

Kaffe, altid friskbrændt og nymalet.

cRllingP j(Olonlot 01/4P chorlfiliffurrelnin<5.

ondestuen, (Hoicirs Hotel.)
Søndag den 111 Os. 1(1 7 , , (')i,■ 1,-.111f1;„! At InterII I' Ideot).
essante Lysbilleder fra Krigen al
sen samt Koncert og Sang al I ir ug I ri Dalt( ke
Koncer i e n beslaar al Mandolin, Luth, Violin,
!flokke og Maskespil. Emlree 35 øre.

„„fflmeritoi■el
Eiteraars- tk Vinter-

fra

Bornholms Maskinfabrik,
Enhvid, ir .trilvetales Kakhrlo♦ n•rar,
sand t.-ramt Ler og sten.

t

~.

tor 'Damer, Komfjjabatider og 1-3[31n.
poir Da en stor Del af Udvalr- Rejseprøver, der er indkøbt
e# større Rabat, er Salgspriserne smaa.

De vil altid finde noget,

U

hob da

. ..,,..,
YYT
-GULV- .&
B.,,D
u.n.
i IEP=

el Mult udvalg og holitiode rue

g fikse Faconer

n in (1~1 al g e

5(43)(*. - 1-wnher De
vr.akg ,i paa at gifte Dem?

Efter Koncerten en Svingom.

Konf tion

Rønne,

anbefales til Fabrikens

Gardiner, Senge, Servanter,

der passer Dem

Dyner, Puder, Lagener. Han ndhlozder, Duge og

SoruktrWr

hos

Chr. Olsen, Messens Udsalg,

Allinge i September.

CHR. OLSEN,
Messe .,- Ene-Udsalg.

Et Parti californiske Blommer

4 11111.111k;''"1°°'
11111~01M

,..aer

.1

.2.'1"-

llgildSliere

1._ . Ri Raspetil Erstd‘fting i alle Større1J

ci7Ilenge clColonial og ,froduktforrotninø

if,r Sending

-

.

udsælges meget billigt,

Ak
' 3I

5,:r.

DeresVinter-Fodtøj

Stort Udvalg il.:KopperItili billige Priser.
Allinge Kolonial- & Produktforretning,

køber De bedst og billigst

C. Larsens Skotøjsforretning. Allinge.

• .........~....-

Norhørroodelshos,
Ligkister
i alle Stmrelsei, blade sulte
og egetræsmalede, haves paa
Lager samt Ligtøj leveres.
S. E. MUNCH,
ved Tem St.

Telefon 104.

Ell Lah. Nørresundby Gødningskalk
er forventende i de første Dage. — Vi sælger denne III b Kr. pr, 1000
!Fer er el lille Parli til Rest,
Pd, nalr den afhentes fra Ir, —; Int.; tz:ni
som udbydes til Salg.

Nordlandets Handelshus.

00

Kjole-&Bluselivstoffer
er nu paa Lager i mange Nyheder
til smaa Priser.

co

Nordlandets Handelshus.

Alle Sorter Remsamlere
samt

Husk MARO

Smørekander,

Storm-.Stald & Haandlygte

P[111211,11 81 o g Elemo deill

Pris 2.75 øre.
Ekstra god til Fiskeribrug.
Forsendes overalt.

M. C Funch,

i

Eng. Damp- & Kakkelovnskul
sangt koks

sand bertsle Sorter

n,,f;itiliurt-

Motor-, MaSkin- og Cylinderolie

anbefales.

'r odrage

Jtolonial-

anbefales Ill billigste Priser ha

cluktfurretnii.

Allinge Kolonial- og Produktforretning.
Nye stærke Enekurve.
do. do. Kartoffelgrebe.
do. do. Roegrebe.
sælges meget billigt

Nordlandets Hoodelshus,
Nysaltet Bord. Spegesild

5

rcr-T. Kaaber
Et Parti Kaaber, Ulsters og Kla3desfrakker er hjemkommet og sælges uhørt billigt.
Endnu haves en Del Gummifrakker til de
gamle Priser.

Nordlandets Handelshus.

i Tønder med 35 01 i Fjerdinger
med 8 a 10 01, anbefales til billigste Pris pr. Kontant.
I.

33 Lursøn.

Største Udvalg i

Nordlandets Handelshus.

Saltglasserede

Grise- og Svinetrug, Krybber og Ror
Absolut bedste Kolonialvarer
til billigste Dagspriser anbefales.

cfroduktforretui.V.
En Ladning friskbrændt

Aalborg Portland Cement
Allinge
41øbelT,neclIkeri
Mortensen =

Hatte og Huer

ventesi Løbet .ti tad Da ge.

Extra billig Pris savlænge Skibet losser.

Bestillinger ruodlii,:es

biord landet s Ilandelsh ns.

Ekstragodt .Krydderifedt
Rullegardiner haves paa 160 Øre
Lager i forskel. Mønstre.

pr. kg, ved 2 leg 150 Ore pr. kg, anbefales fra

Allinge Kolonial- og Produktforretnilr

er altid paa Lager og anbefales hl billigste Priser.

,311inje Jfolonial- os cfpoduktforrytnin,g.

Jagtaflysning.

Toget a fg-aar
541q t,tel 1 ■;.•
114e »up.
!imod%
I ra

Allinge

Tein
Rer
Klemensker
Nyker
Til Rønne

Største Udvalg.
Billigste Priser.
Aliirtce Kolonial- og Produktforretning.

Brødrene Anker

Jernstøberi & Maskinfabrik
Telefon 2.
Hasle Telefon 2.
Selvvondingsindlæg. /ind- ,1‹ Alfepumper ni. ni

Til Stegning og Bagning
anbefales vort ekstragode Plantefedt.
NB. e-l
lkusr
r(a;r
e

Margarine Nr. 48

lit 64 Øre
pr. 1/, kg

Aldeles fortrinlig til Bordbrug.

Allinge Kolonial- og Produktforretning.

4

7"0 1011 3" "
7°1•1(," 311' 13"
714 103T 3110 81°
711 I011 4" 8"
7" 1117 4 11 8"
812 l ist 414 9,4
830I in 4n

Kønne -easedvIc
714 01° 33° 813
Fra Rønne
0" 33r 831
Nyker
7" 11' 411 8"
Klein ensker
8n 111
9"
Ro
511 444 911
8"
Tein
8" 2(4 5°' 939
Allinge
8" 212 bol 912
Til Sandvig

1

Sen- og Helligdage
Nandellt—Ikennte.
Fra Sandvig
70, 10,, 1,, 6, 7"
Allinge
7" 10" 1,,
806
Teln
7,, 10,, 1,,
81$
Re
7u 104e 144 6n Ns
Klemensker 761 1114 204 660 8,,
Nyker
80, 11,,
ges
Til Rønne
8,6 1160 2,,
Roente—Ilanndslt
Fra Rømte
/31
7is Oro 110
Nyker
7,, 10, I" 42, 8„
Klemengker 768 l ir 2111 337 8ss
Re
814 1,, 2,, 4" 9,,
Teln
8„ 151 241 511 9„
8„ 204 251 516 951
Allinge
Sandvig 8„ 2io
gas

En dnnak Globetrotter.

'køb Uldvarene nu!
.

i-, Vi finhcf.ilei \ ure

Kunder at -forsyne sig med Uldvarer.
Lageret er stort og Priserne endnu meget lave.

Nordlandets Handelshus.
Leverandør til Vare - og Landbrugslotteriet,.

Hd 0,5jflude tRsses i,M•fte fil højeste ,Priser

ok.

Cement, Tagpap,

Tag- og Staldvinduer, Murgryder, Fyrdørg:,
l:tLsts og Renseluger anbefales til billigste Priser.

Allinge Kolonial- Produktforretning.

enn,a,,it
'
Micoecui-e
FINESTE DANSK FABRIKAT
c-7 .742:9c-,z
.i ../2tilictiza /C — /000e

Bornholms spare- & liallelfasses

Afdeling i Allinge
•
- Kontortid : 10-12 og 2-4.
Modtager Indskud paa alm. Sparekassevilkaar til en Rente
tf 4 pCI. p. a., paa Folio til 2 pCt. p. a.

Markfrø til Foraaret 1916.

Ægte ungarsk Lucerne og ægte russisk Rødkløver
med store
Analysctal har vi sikret os og staar paa vort Lager. — VI tilraider alle
Forbrugere at bestille heraf til Foraarslevering, thi sandsynligvis tiliver
det uhyre svært al skalte disse Sorter længere lien mod Sæsonen.
Bestillinger noteres i

der
Bogholder La n anger
den 26. :111111.
eritilddAg
startede pas Raadhuspladsen for al
vinde et Vreddemaal pas 1000 Kr.
ved at gan Jorden rundt, holdende
Livet oppe ved Salg af Prospektkort
— er i øjeblikket I KrIstlania.
Han har siden han gik fra Randhuspladsen tilbagelagt en Strækning
pas 18,039 Kilometer, har været i
tysk Sydvest.Afrika, i Jerusalem, har
i 9 Uger levet af Kænguruer i Australien, har været i Audiens hos
Præsident Wilso
" - dvii-AnSrske uverilør
r ange
Han bar I den forløbne Tid solgt
200,000 Kort, og den højeste Betaling, han bar fanet derfor, var 10
Pund Sterling, som vor Gesandt,
Kammerherre Castenskjold i London
gav ham. Paa sin Spadseretur har
han slidt 16 Par Sko op og 21 Halvsaaler. 1 Antwerpen modtog han
137 Ægteskabstilbud og er 6 Gange
arresteret for Spioneri, saa han har
oplevet lidt al hvert. Fra Kristiania
vandrer han linierer ud, og d
rasJanuar 1916—K1.-243ft
der Bogholder Langanger ind paa
Landmandshotellet i København og
lam sine 4000 Kr. udbetalt.

t'•
ren.:e4.
Kausgaarda

•

P ••■•,,ta

4o,'t

pressere-og 11.1■.11

urmager Andersens

Al Jagt

er strengt forbudt Pas nedennævntes
Jorder.
Jens Jensen, Chr. Hansen. lyd
for Allinge, Herman Funeh, N Ridder, P. Kure. Jul. Hammer, Alfred
.rd,
Jensen, sand Nordre Kirkehogii
Olsker
Strandjagt pas de fil Havet grim1,11 hudt.
sende

En Malkerøgter
1;in

1,,13

r,1 1.1,, V
pair
Vreveregnnsd 1. ()talerl.
,

En flink Dreng 4
II Ih .13t, kan fas Pia s
No..einbvr

Den jagtherettigede

lit

.1", ■ •11,111•,
•

K, fnf

Agerhøns & Harer
købes
1. H

tan

Lar2u.
Nrirap

Dem fotografere nul

Viirmleder

Rutsker'.
'' ',,11
1

3 !I • \"

Nøddekærner
Koktmei -

RI,

J?. Lorsc,n,

Ilran Kr. 2,50

Fotograf Alfred Kjoller.
By- og Herredefuldmægtig

Johannes KOE00(1,

Hasler

Hinge
trællespars Ra
liver Mandag etar Kl. 10 Form. og
o hver Fredag
I 1<le me tiske]
ha 2-5 Eltut,

Nøddekul
ran Lager. — Ordrer modtages
gerne

er

Altloge blollial- 8 Produkliorroholl,

Alliage-Salldvig Sygekasse

som er statsanerkendt, optager Medlemmer indtil 40-nars Alderen: Foruden en daglig Pengehjælp },der
Sygekassen fri læge og Medicin
for-Medlemmerne samt fri
er
ar, • esu• en frit Sygehus- og
Sanatorieophold.
Indmeldelser kan ske hos Kassereren, Hr. Bager P.Holm. Allinge

ønsker De
smukke og moderne 1".)togralier,
da henvend Dem I Atelieret ved
Ilavnen F
ingen PrIstoi
Billeder indrammes.
Andr. Ipsen
Telefon 4
Mel errt ved høroen

To 2-Væ"
Cents:Ilt
den ell(' 1111-d P
by likel

lel .111

,Til Le.
tyrent N'et, ,
Den al Hr. Told
tidligere ehoede _ lom er till.rje
ved Hen—ve:X.1~

Chr. Olsen, „Messen,

tfitemet, •
(ffira4antikutel,
..8tmgrnit
prima ballfte ,
bue, inden. en ome,
anbefales id nedsatte Priser

Z.

S.

Varsel'.

Dame- & Herre-lind Extra god norsk Sild
i stort og righoldigt Udvalg

saavel Fabriks- som I9t2111■111ei
fra

er hjemkommen, og Prisen et meget
billig 1 hele Tdr. og Fjerdinger.

ProditktforreNq.

Chr Olsen,
MESSENS ENE-UDSALG.

Maisskraa og Bygskraa
al sunde gode Sædvarer. hiskinalet,
sælges til laveste Pris pr. Kontant .

Dansk Fivedestremel
Dansk Hvedeklid

Jess Pedersen og Tyskerne.
Den danske Bryder Jess Pedersen, der ved Krigens Udbrud boede
i Sand Quentin, har anlagt Sag mod
den tyske Regering, fordi han paastaar, at Tyskerne, da de trængte
ind i Frankrig, har bortført og ødelagt for 200,000 Francs af hans
Ejendele. Han synes dog ikke at
fas noget Held af Processen, thi det
stedlige franske Politi et kherer, at
den eneste Skade der er sket, er,
al der er bortført 623 Flasker Vin.
- El tysk Blad fortalte derefter,
at Bryderen var blevet arresteret I
Frankrig som tysk Spion og henrettet, Men lians Venner lier i Danmark har straks dementeret delle
ondskabsfulde Rygte. Den omstridte
Bryder lever endnu i bedste Velganende i Frankrig.

Dame- og Herretøj

bar vi

herefter altid

tager

Nordlandets Iladelshus.

Gærol!
Diætlak Bagepulver

1 Brev 10 Øre — 3 Breve 25 øre,
t•
anbefales som det bedste.

Monumenter.
Alle Slags Monumenter ud lires
efter Bestilling i smuk rød Stem
Forhør om Pilsen hos mig Inden
De bestemmer Dem at købe.

I. B. Larsen.

AnkerHoprilsryiler

V. Sørensen
Borre pr. Allinge.

Hanelyst, Allinge.
Ægte ny hjemkomne

Nordlandets Handelshus.

hollandske Blomsterløg
anbefales til 4luektiluir og Friland.

•M

Busk vort velassorterede

Trælast-Lager !
Forlang

Tilbud, og vi ør fif 7)prisste.

Allinge Kolonial.. og Produktforretning.

Gravmonumenter,

rapt iiihugae eller polerede, sorte og lyse
samt Grav lader, Marmorplader etc. —
anbelales tit billigste Priser
Stenhugger Emil Hammer,

Prima

Kofod.

amerikanske

Havregryn
i i r pr.

I. 33.LAEL]r

kg.

itE51-1..

• Allinge
Kolonial- Produkiforreloillg.

14

