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„Nord-Bornholms Ugeblad"

sig, naar Velsignelsen blev lyst! Og
hvor kunde de være agthare, disse
Smaaborger-Familier i Byerne, som
altid fulgtes ad til Kirke Søndag
Morgen, Far og Mor og Bern, som
passede deres Altergang de to Gange
aarlig og deres reglementerede Kirkegang, og som altid havde deres
Skillinger ril Fatlighøssen liggende
rede foran sig i Kirkestolen! De er
nu borte, alle disse gammeldags
Mennesker. De tilhører en svunden
Tid. De, som nu fylder Kirkerne,
er den ny Tids Børn, mange Kvinder, fan Mænd. Og i mangfoldige
Bønder- og Borgerhjem, langt flere
end deri Gang, kalder nu „Kirkeklokkens Søndagsrøsts forgæves.
Men var det Ikke oasen Vanevresen og tom Udvorteshed, hele delte
gammeldags Forhold til Kirken ?
Har man ikke med Rette ivret mod
denne vanemæssige Kirkegang,
denne vedtagne „Altergang to Gange
aarligs, hele denne udvortes Ærbø.
dighed for det hellige? Har man
ikke med Grund kaldt det Død og
Formvæsen, som ingen Værdi havde?
Og maa vi ilske..glæde os over den
nye Vækkelse, der har vejret alt
dette bort, udryddet de gsmle Vanealtergange og sat Aandens Drift og
en sand Omvendelse i Stedet? Fortjente det gamle ikke at forsvinde?
Det er sandt, der var megen Udvorteshed deriblandt. Der var megen Overtro paa Kirkens Avtoritet
og de ydre Formers Betydning.
Der var kun ringe aandelig Oplysning og Evne til selvstændig Prøvelse af, hvad man hørte. Man tog
nit som „Guds Ord", ogsaa den
Gang, da Religionslæreren" stod
paa Prædikestolen og lalle mest oin
Jesus som „Dydens Lærer", hvis
„blide Lærdom" ledte Menneskene
til et sædeligt Liv. Man holdt sig
til, „hvad uran havde lært". Det var
en given Ting, at det nraatte man
agte og ære og bøje sig for uden
al Modsigelse og Kritik. Der . var
vel ogsaa mange Gange en vis Selvretfærdighed deri, en Forestilling
om, at naar man passende sin Kirkegang og Altergang, var man en
god Kristen.
Og dog, hvor kunde ikke mange
Gange denne gammeldags Kristendom og Klikelighed anbenbare vidunderlige Ting. Hvor har man ikke
til sin Overraskelse ret ofte hos
disse lidet oplyste, avloritelstroende
Mænd og Kvinder opdaget en Taal'mislighed I Lidelser, en urokkelig
Tro paa Guds vise Styrelse, en stille
Hengivelse I Irans Vilje. naar Duden sad paa Sengekanten, kort sagt
en barnlig Fornhed og enfoldig
Gudsfrygt, der kunde gøre mangen
een til Skamme, som havde lært den
nye Vækkelses Sprog og sluttet sig
til de opvaktes Skare. Til denne
sluttede hine gammeldags Mænd og
Kvinder sig just Ikke. De var nær. mest rædde for ,de hellige". Men
af gamle Salmevers, al SkrifIssprog,
fremsagt med. andægtigt foldede
Hænder, mærkede man alligevel, at
disse Mennesker havde noget inde,
der bandt dem til deres Gud og

Jeg er kommet ind i Mellen I Nu
har jeg som vejfarende grinet en
Mølle de Hundreder af Gange forbi,
saa slaar det mig pludselig, at del
„Nord-Bornholms Ugeblad„ dog var rart engang at se denne
ældgamle Melfabrik lidt nærmere efhar den største Udbredelse i Nordre Herred
bliver læst i ethvert Item ag egner sig derter. I „Kælderen", Møllens nederfor beds! li! A vertering.
ste Etage, lager Mølleren imod mig,
„Nord-Bornholms Ugeblad" og han er øjensynlig glad for nu
ved Sommertide, hvor der ikke er
optager gerne Rekendkorelser qf enhver Art
stort et bestille, at modtage el 13esaasom Knb, Salg, forrningsmeddeleker,
Efter- eller Aflysninger, Auktioner etc.
søg. „Kælderen" er fuld af lange
„Nord-Bornholms Ugeblad" Kasser, hvori Melet kan sigtes fint
eller grovt, luen Hjulene slaar stille
udgaar hver fredag, kan bestilles pan alle
og Drivremmene hænger slapt ned.
Postkontorer samt paa Riadels Konto, og
koster 1 Kr. halvaarlig.
„Det er Maskiner fra urin Fars Tid,"
forklarer Mølleren, „de kan sættes
i Gang, hvad Dag, det skal være ;
luen nu har Dampmøllerne I Byerne
forlængst taget den Forretning fra
—o —
os !•
Due . . due . due er KærnetoFra Kælderen gaar vi op paa
nen i Møllens Musik.
„Kvrerneloftet"; her buldrer de store
En blød, en blid og rytmisk Sang Kværnesten over deres Underliggere
synger den og Blæsten sammen ; og knuser Majsen og Byggeri til
den skurrer ikke i ørene som den „Skraas. Mølleren fortæller, at han
derne Vindmotors hæslige Piben og faer 40 Øre for at male en Tønde
Skratten, men føjer sig lindt om den Korn, og naar der er Gang i Mølbuede Sneglegang i selv et meget len, kan han gøre Arbejdet paa 1
Minutter !
musikalsk øre. „Due . . due . .
Det næste Loft er „Lodderilollet",
due" . . . man kan tænke og arbejde, drømme og sove ved den et morsomt Navn, der giver Begreb
one den gamle primitive VandmaskiVejrmølles Musik !
Mølleren gaar paa „Omgangen", nes sindrige Mekanik. Heroppe gaar
den rundtgaaende Træbro, der soul den svære Mølleaksel rundt med sit
en Balkon løber Møllen rundt; han store Trælande Kandrjul ; der er af
er mild og rødmosset at se til, i et Eg, og Mølleren er stolt af, al det
uederligt lividsk lullet Tøj og en gam- er dansk Eg — de fleste andre
meldags Straahat paa Hovedet, der Møller har Drivakslen af Eg fra Pomer graa af Klid og Slid. Han nyder mern! Tænderne i det vældige Hjul
sin Pibe og sin Udsigt. 1 næsten er Hvidbøg, og saa udmærket pasen Menneskealder hat Møllen ligget ser det hele ind i hinanden, at det
paa sin Bakke og været Samlings- ikke er til at se, al de simple Træpladsen for Landsbyens og Omeg- tænder har udholdt 26 Aars dagligt
nens Kornsække; Landsbyen har Slid. Over os hvælver Mølleri sin
forandret sig, de lerstampede Røn- Ireespaandækketie Hal og gennem et
ner er blevet af Mursten og tegl- af de morsomme, støvgran Vinduer
hængte, Kroen er blevet Hotel og ser ,vi langt ud i Landskabet. ,De
de gamle. hyggelige Gaarde er ble- skulde la' og feje noget af al det
vet revet ned og bygget op i en ny, Spindelvæv væk," siger jeg. „Nej,
ikke videre tiltalende Stil langt ude hvorfor dog det," svarer Mølleren,
paa Skifferne; men Møllen og Kir- „Edderkopen er Møllerens bedste
Fluefangere!"
ken — de to s t aa r !
Blæsten kommer masende sig frem
Erik Tue i „Kbh.".
fra soninierstøvede Skovbjerge, bølgende sig Vej frem over Græs og
Korn, den fylder Dalstrøg og Aalejer dybt nede i Landsærikningerne
og tager Pusten. Sommeriugle og
—0—
Guldsmede og andre sarte Flyvere
En Tidsbetragtning af
kali danse paa dens Ryg, saalærige
T h. E I in q ri i 5 t i „Dag. Nyli ".
Mosedragenes lange Dalføre fyldes'
— den danske Soninierblæst er skikkelig her og tager varsomt om MjødMan finder nu ikke mere ret mange
urt og Kabelejer. Saa skinner den al de rigtige „gammeldags" Fromme.
videre op over Bakkerne, piner sig
Hvor kunde de være rørende,
sammen og øger Fart, deri favner disse gamle Koner med nystrøget
Møllevingernes sejldugede Master, Hovedlin, med uldent Sjal og pænt,
Tempoet sættes op og Kværnene glattet Forklæde, med Salmebogen
•
gaar.
og det sammenfoldede LommetørEn 'Møller man være' agtpaagi- klæde i Hænderne, disse gamle, der
vende ligesom den, der sejler. By- aldrig forsømte Kirken nogen Sønger og Kastevinde betyder ogsaa no- dag, naar Vejret plot var nogenlunde
get for ham, han maa mindske Sejl fremkommeligt I Hvor kunde de
derefter, „svikke" dem, som det hed- være tiltalende, disse gamle Mænd
der, og tage to eller fire Ender ind. i de Vadmels Kirkeklæder, som sad
Er han ikke agtpaagiveride i Tide, der i Kirkestolene, rejste sig, naar
hænder det, at Møllen løber løbsk „vor Far' traadte ind, fulgte Mesog der gaar bid i deri svære Brem- Ilingen med, sagte Slemme, bøjede
Hovedet ved Jt911 Navn og korsede
seklods.
trykkes i et Antal af mindst 1600 F.xempl.
og forsendes gennem Postvæsenet i Allinge.
Sandvig, Olsker, Rutsker, Re og Klemensker.

I Møllens Hat.

Gammeldags Kristendom.

Frelser og gav dem Frimodighed
til at dø.
Vi skal (ug kan) ikke ønske os
de gamle Tider og de gammeldags,
tit saa naive Mennesker tilbage. Det
er Tider nu, da det gælder om selvstændig Prøvelse af, hvad num hører, om forsvarlig kristelig Oplysning
og Udvikling, snu man ikke lager
all Tor gode Varer af, hvad der bydes under Navn at Kristendom. Vi
ser ikke mere pan Kirkegang og Altergang som Gudfryglighedsøvelser,
der ved deres blotte Iagttagelse kan
gøre Folk til Kristne. Merl vi kan
ikke undlade at marine indrømme,
al den nyere Vækkelse dog vist nok
i visse Mander er faret for hanrdh ren det frem mod hine gammeldags
bomme, der ikke [ømmede at tale
synderligt om deres Tro, heller ikke
kunde gøre Rede for deres kristelige
Syn, men dog bar en Gudsfrygt i
deres Hjerte, som del var Synd at
stemple som „Død og Vantro".
Og om vi endnu kan træffe en eller anden af disse gammeldags, enfoldige Sjæle, da skal vi -- hellere
end al behandle dem SUM uomvendte og for Livet ganske fremmede
Mennesker — kærligt tage dem ved
Haanuen, oplyse og retlede dem.
Thi Herren har Behag i de enfoldige. Tit er der hos dem en inderlighed og Alvor, større og sandere
end hos mange, som har lært „Talemaadernes og selv anser sig for at
staa langt over hine.

Natten er sort.
Natten er sort Stormen suser i Træernes Grene,
rusker og river; pisker i Havet,
saa hvide Skumsprøjt dækker
Molens Stene.
— Natten er sort.
Natten er sort Storme af Tanker fylder min Hjerne.
Tanker — saa mørke som Nathimlen ude
— ikke en eneste blinkende Stjerne.
— Natten er sort.
Natten er sort Skyerne jager med higende Hast
— Græd over Dagen,
den kommende Dag,
medens Drømmene holder dig fast.
— Natten er sort.
Kai M ■,1/ o e I.

Spædekalven.
Der Ina han ude, alene for sig
selv I en sammenrullet Klump midt
paa Marken ; et svært Reb var slaaet
om hans Hals og en stor Tøjrepæl
lænkede ham til Jorden.
Han var lige født og endda kommet flere Uger for tidlig, saa han
havde slet Ikke til Hensigt at løbe
nogen Vegne. Han var ganske fortumlet over alt det, der var skel!
Et Par stærke Næver havde grebet
ham, en i hans øre og en i hans
Bagben og basret ham fra Baasen,
hvori han korn til Verden, ind i en

1.n. EI Par herude Halmviske havde
bragt ham del andet strenge Bud
fra denne Verden, gnedet ham ler
og skallet ham den fornødne Varme
i Kroppen. De var kommet til tiion
med en Spand Varmt, soul de kaldte
Mælk, havde stukket ham en hølud,
stiv Finger i Flaben og lokket luttu
til at sutte og lært ham at drikke
Men alt del vidste han egentlig
saa lidt af
Han befandt sig, hvad
Evnen til al anstille Betragtninger
angik, endnu soin i Moders Liv, og
Loens Cement var endnu paa langt
mer ganet op for lim
Den Aargang, hvortil lian hørte,
var født i Maj, og de havde alle
for længst overstaaet det moderne
Landbrugs Kulturfødselskvaler, Det
var gane, dem som ham el Reb var
slaaet dem om !hilsen, straks som
de sar Lyset ; de var blevet frenket
til en Ring i Muren og havde deri
første lige facet Lov daglig at nyde
ett tre, lire snuaa Kopper fed, sød
Mælk af al der; Overflod, hvis hele
Fylde ifølge Naturens Bestemmelse
egentlig var tiltænkt dein. Saa da
de kunde rejse sig selv, da-de kunde
staa og gaa, var de straks blevet sat
paa Græs, og nu kunde de brøle
og med opkrammet Hale Indse rundt
i Tøjret, saa snart de hørte Fodermesteren rasle med Mælkespandene.
Han havde endnu aldrig slaaet
paa sine Ben! Paa en Trillebør var
han blevet kørt ud og lagt i sit Tøjreslag paa Græsmarken ; han var en
Bagatel i det store Brug — som Iran
laa der, lignende en stor, rød Pose
Knogler, uanvendelig til Menneskeføde; repræsenterede han bare Hudens Værdi, og den blev ikke mindre, om man prøvede paa, om han
kunde leve.
Dage gik og Nætter ined. Graa,
lang Himmel gryede ved Morgen
over ham, Byger vaskede ham i et
Væk ; det vilde ikke blive Sommer.
Nætterne var saa kolde, at Fodermesteren beholdt Vesten paa under sin
Dyne, og naar Regnskyllene tronsmede paa hans Rude, skænkede han
et øjeblik den lille Sildefødning en
Tanke. Klarede den monstro ogsaa
denne Nat?
Fodermesteren var intet UmeiTneske, tværtimod, han var en dygtig,
omhyggelig Arbejder i den store
Landbrugsfabrik. Slæbte han Kalven i Hus om Natten, saa vidste
han, at sari, døde den absolut.
— ——
Den hang ved Livet i 14 Dage.
Den fik Luv at beholde Livsaanden
i sin store, røde Pose Hird i flaab
om noget. Fodermesteren kaldte
,Sol', noget besynderligt, der skulde
rejse den, saa den kunde gaa paa
Jorden med Hovedet over Græsset
oppe i Luften. Det blev aldrig til
noget I
— Saa, n u har den min Sandlen
ogsaa faael en Tandbyld.
Da forsvandt den fra Tøjreslaget
og den kolde, fugtige Jord over i
de evigt sollune Vænger.
—se n 1 „Kbh.'

! Del koriske "mile i(ors".
—0 --

Det r,r i Paris en al de første
Dage i Avgust 1914. To Veninder
:/
. havde ræret nede ved MontparriasseBanegaarden for at sige Farvel til
nagle Soldater, der skulde rejse En
Mængde Mennesker var forsamlet
ved Stationen, men der hurdles
, mange Soldater, som blandt disse
; hverken havde en Ven eller Slægtning. De var '<rumle fra det vestlige Frankrig og havde i flere Timer
ventet pair det Trarisportlog, som
skulde føre dem videre, De kunde
[, ikke forlade Stationen og havde in'. tel at læske deres tørre Slruber med
I den ulidelige Varme. De to Damer fik da den Ide at rituelle en
Gratis-Buffet. De fik anvist en lille
Plads og henlede hjemme fra et
Kogeapparat, Glas og Kopper, hvorpaa de gav sig til at koge Suppe
og Kaffe og smøre Smørrebrød. Naturligvis fik de straks en Masse Kunder. _Det grønne Kors' var stiftet
uden Opraab eller Agitation.
De to Damer havde aldrig tænkt
sig, al deres ide skulde udvikle sig
til et stort Foretagende. I Begyndelsen afviste de stolt de Gaver, som
Kvarterets handlende tilhød dens; de
vilde nemlig selv afholde alle Udgifterne, men disse steg efterhaanden
til en saadan Højde, at de sari sig
nødte til at anmode 0131 Bidrag til
deres Velgørenhedsværk. Selv en
nok saa stor Formue vilde i Længden have vist sig utilstrækkelig.
Det varede ikke længe, før man
paa alle Jernbanestationer saa Damer med grønt Slør og et grønt
Kors paa Armen i Spidsen for saadanne Restavranter. Der serveredes
først og fremmes stærk Bouillon med
Grønsager i, endvidere Kaffe og
Smørrebrød, Ost, Frugtkompot og
Salat. I September trakterede man
de senegalesiske Soldater med Tomater, som er deres Yndlingsspise.
Saa kom de endeløse Tog med
Flygtninge fra Belgien og Nordbankrig. De havde intet at spise,
men del var Ikke nok, at man skaffede dem Mad. De ulykkelige havde
næppe Klæder paa Kroppen og intet Sted at tage hen. ,,Det grønne
Kors' oprettede da en Afdeling for
Anskaffelse af Husly og Klæder.
Ogsaa til Hospitalerne har _Det
grønne Kors« udstrakt sin Virksomhed og der udrettet et stort og velsignelsesrigt Arbejde blandt de saarede.
.Det grønne Kors" Organisation
er ganske original. Det har ingen
Love og ingen kostbar Administration. Den største Vanskelighed bestem selvfølgelig i at skaffe Penge,
men ogsaa deri kommer man ud over,
takket være den Gavmildhedens
Aand, som mader i Landet, Forfængeligheden, som saa otte er Drivfjederen til Velgørenhedsværker, spiller
ikke ind her. Alle arbejder anonymt,
endog de to Damer, som tog det
første Initiativ.
Alle Kvinder kan ikke være I del
Røde Kors' Tjeneste. Dertil fordres
godt Helbred, stærke Nerver og en
særlig Uddannelse. Men alle kan
gøre Tjeneste inden for det grønne
Kors. Der spørger [nål kun eller
de Egenskaber, som enhver Kvinde
burde besidde.

Dansk Kommunestyre.
Aar for Aar stilles der større og
større Fordringer til de Mænd og
Kvinder, der som Medlemmer af By-,
Amts- og Sogneraad foreslaar det
kommunale Styre, De mange nye
Love og de forskellige Hverv, der i
Kraft af disse lægges over paa de
kommunale Read, gør den enkeltes
Opgave simili; mere omfattende. Som Følge heraf vil de fleste ikke

kunne undvære nogen teoretisk Vej- Børn. Det synes at være en naturledning til Varetagelsen af deres 1 lig Følge af ugunstige Omgivelser,
men kan senere hen 1 Livel udvikle
kommunale Hverv. I hvert Fald vil
en sandart i marighrldrge Tilfælde sig til en ækel Vane.
Der gives troen bedre Middel mod
spare bande Tid og Bryderier.
Del har heller ikke hidtil mangler eil 3aatlau sygelig Tilbøjelighed end
pari Haandbøger og Veftediringer af at finde eis eller anden istaad,
forskellig Art. Men en Del er Ti- hvorpaa vedkommende kan bringes
den løbet fra, og paa laandbøger- til at glemme sig selv og sine egne
nes som paa del rent leksikale Om- smaalige Fordringer.
Vrantenbed hos et Barn bør beraade gælder som almindelig Regel.
at del nyeste er det bedste. Vi hen- handles soin en alvorlig Fejl, 'treleder derfor Opmærksomheden paa ttens man ved al skænke Barnet
for megen Opmærksomhed soul o!
den ypperlige „flaandhog i danslc
KommiinaIvæsen - , son] udarbejdes test opelsker og fremskynder den
af Stiftamtmand W. 0 x h ol ur. Ny- og derved gør sit til, at Barnet vokkøbing F., og hvoraf første Bind ser op til en tungsindig og vranten
nylig er udkommen paa Gyldendals Person.
Forlag.
Delle første Blad, der spænder
over c. 550 Sider, omhandler Landkommunernes Styrelse, og del vil
blive fulgt al lo andre om Købstæ—o—
dernes Styrelse og om de kommuDa Bonaparte var i Toulon, kom
nale Anliggender 1 Almindelighed.
Værket er anlagt paa el bredl, prak- han en Dag lil en Ven, den senere
tisk Grundlag og er beregnet paa bekendte General M., som fortæller
al benyttes ved Siden al de fore- denne Anekdote, og sagde til barn
liggende Lovudgaver og lign. Be- uden al Indledning:
,Jeg er forelsket, forelsket i en
handlinger af specielle Emner, samt
de kommunale Tidsskrifter. I Over- Pige, som bor i et lille Hus bag
ensstemmelse med Bogens hele An- ved Volden, som inter besidder uden
læg er Hovedvægten lagt paa Frem- en overordentlig Skønhed, og at
stillingen af de gældende Retsregler hvem jeg paa en ægte italiensk
Mande bliver genelskel. ilur er en
med Forbigaaelse al, hvad der kun
har historisk eller rent teoretisk In- Florentinerinde, men hun har en
Moder, der ved at imponere migr
teresse.
— Selve Haandbogen falder i en Hun vil bevare sin Baller for al Fare,
Række velafgrænsede Afsnil, de før- og for nogle Dage siden sagde hun
ste omhandlende Sognekommunerne til mig: _Bommede, De elsker Naddi,
og Sogneraadenes Sammensælning, jeg ved det, ophør oftere al komme
Valgene, Forhandlingerne, Forret- til os, eller tilsværg mig ved Deres
ningsordenen, de kommunale Om- Kaarde, at De ikke vil forlede mit
bud, Pligtarbejdet Beskatningen, Barn lil noget Skridt, som kunde
Regnskahsvæsnet nr. ni. Derefter tral- blive hende fordærveligt. Jeg har
ger tilsvarende Afsnit vedrørende tilsvoret hendes Far at sørge for
Amtskommunernes Sammensætning, hende. For Resten skal jeg bevise
Virksomhed og Myndighedsoniraade Dem, hvis De glemmer, hvad De
og til Slutning en Fortegnelse over maa sværge, at jeg forstaar at tøre
samtlige Landkommuner og et om- en Dolin•.
_Jeg svor', vedblev Bonaparte,
fattende Sagregister.
„og fra den Tid ser jeg ikke niere
Det er et Værk, som vil være til
udmærket Hjælp for dem, det sær- paa Naddi, søger ikke niere at berøre
lig er beregnet paa, og ved at rand- hendes Haand; men jeg er meget
spørge del vil adskillige TvivIsspørgs- ulykkelig. Ægle hende, det kan jeg
maal finde en let og hurtig Afgø- endnu ikke beslutte mig til ; thi et
Ægteskab af Kærlighed kan kun
relse.
gøre en Mand lykkelig, som ikke
besidder nogen Ærgerrighed, ruedens den ærgerrige ved et Ægteskab
afskærar sig Vejen til at konerne
frem'.
Efter nogle Dages Forløb, fortælhar sags, al det er tvivlsomt,
om man har Ret til at være tung- ler General M., tilskrev Bonaparte
sindig i en Verden saa fuld af Be- mig et mere ulæseligt Brev end sædviser paa Forsynets Goder og Høj- vanlig og bad mig at komme til ham,
modighed, og det er i højeste Grad da han var syg. Jeg gik hen til
egennyttigt og lavt at lade andre lune.
lian sad ved en stor Kaffekande,
lide mider vor Tungsindighed.
Det er velbekendt, at mange pair- hvorfra han 'hvert Kvader skænkede
drager. sig Sygdom ved sindig at sig en Kopfuld uden at agte paa, at
Kaffen mate forværre hans Febervære i nedtrykt Sludsslemning.
Den, som falder i Vane med at tilsiand.
Efter nogen Tid kom han til at
' dvæle ved den mørke Side af enhver
Ting, eller ved blol al se paa det tale om sin Kærlighed og fortalte:
dam-lige i andres Karakter, kan ikke ,1 Forgaars gik jeg lil Enken. Km
uadgaa at udvikle sig paa en saa- var ikke hjemme, roen Naddi, der
dan Maade, at det vil have en trist saa niere henrivende ud end nogen
Sinde, ventede mig. Jeg holdt mig
og sygelig Tilværelse til Følge
Dette vil altid lede til Tungsin- lærige fjernet fra hende og besvarede
dighed og til Sindslidelse, der fra Bendes Drillerier saa koldt som muBegyndelsen i sig selv ikke er andet ligt, indtil hun endelig begyndte at
græde og gjorde mig Bebrejdelser.
end Gnavenlied al Vane.
Hvis en saadan Sindstilstand fort- Jeg vilde berolige og trøste hende,
sætles, vil del uundgaaelig lede til, inert derved blev Faren saa meget
at Livskraften svækkes, Nogle Ar- større. Naddi græd i mine Arme,
ter af Nervesygdoinme og slet For- medens jeg tiden selv rigtig( al vide,
døjelse kan bevises at være en di- hvad jeg gjorde, lovede hende all
rekte Følge al Gnaventied og Tung- muligt. Smiledes skele det, al Naddi
sindighed.
pludselig rev sig fra 'mlg, greb min
En tungsindig Person vil altid Kaarde og sagde til mig: Sværg ved
finde Fejl, er ofte ikke alene egen- den, at du vil ægte mig. Da lob en
kærlig, men hvad værre er, ogsaa en Gysen over mig, men jeg linvtle den
Lediggænger.
Lykke at være en ærlig Mand, og
Den, der saaledes paa en ufor- saaledes sagde jeg til hedde, al jeg
standig Maade anvender sin Tid til
Intet kunde sværge. Men mur Kvinat stikke og klage, kan ofte arbejde derne elsker, agter de Ikke pari nomeget haardt og lider under over- get. Trods ruin Vægring var Naddi
dreven Anstrængelse blot lor at finde vedvarende ørn, saa. at jeg endelig
Besværligheder.
ursalte løsrive mig og gast bod.
Nogle Skridt fra Huset mødte jeg
'Tilbøjelighed til Tungsindighed kan undertiden forekomme hos Moderen, hvem jeg fortalte all. Hun

Booeilarles ferske Kærlighed,

Tungsindighed.
—o—
En

.

takkede ing, og had mig holde op
med mine Besøg.
Derefter vendte hun med sin Datter nibage til Florenrs.•
,Senere", fortsatte Generalen, ..da
Bonaparte som Kejser Sad pas Tro•
dm], erindrede jeg ham en Gang om
Naddi. Han sukket] da og sagde:
„Del var min lidenskabelige Kærlighed, men da var jeg kun — Løjtn a nl" ."

Vore Busdyrs Hylleolds.
Af Konsulent P. Go ru in eaell.
I tidligere Tider, da der fandtes
færre Dyr i Sialdene og større Arealer var libraaede med Korn, randede
man saa godt som altid over sari
megen Halm, al der kunde anvendes en ret helydelig Mængde heraf
tit Strøelse, og del var en Fornøjelse at se, med hvilket Velbehag
Dyrene lagde sig til Hvile paa et
velstrøet Leje.
1 vore moderne Tider, da de halmgivende Afgrøder indskrænkes bil
Fordel for Roedyrkningen, og del
stærkt forøgede Husdyrhold lægger
Beslag paa betydelige Mængder af
Halm lil Foder, og dertil saa kummer, al der ofte ekspederes Halm ud
al [Andel, bliver der helel eller kun
same lidt tilbage til Strøelse,
skønt der ved den forcerede Brug,
der 1 vore Dage gøres al Dyrene,
vilde være god Grund Hl al byde
dem et godl traInistrøet Leje.
For al Dyrene imidlertid skal
kunne nyde Hvilen trods liden eller
ingen Strøelse, Irør der pari anden
Maade bydes dem et godt Leje, thi
naar 1. Eks. Baasene i en Hestestald
er brolagt, med toppede Sten, og der
tilmed maaske er Huller og Ujævnheder i Gulvet, er det intet Under,
at Heslen slaar og sparker og skraber, thi et saadant Leje Indbyder
ikke til Hvile.
Baasens Brede og Længde
maa rette sig eller Dyrenes Størrelse,
og da Dyrene — Heste og Kvæg —
er større nu end for en Menneskealder siden, følger deraf, at Baasene
ogsaa man være brede og længere
end den Gang. Endvidere ina a
Gulvet i Baaseue være jævnt
og dannes af Materiale, der
er hold barl og saa lidt varmeledende soul muligt.
Som Gulv i Baasene vil del bedste Materiale være Egeklodser stilIede paa Enden og ellerleben med
Asfalt, men det er dyrt, og vil til
Brug i Almindelighed blive vanskeligt at skaffe. Klodser af Asketræ
vil ogsaa kunne benyttes, Ilten er
dog næppe saa godt som Eg. 1 Hestestalden maa den bageste Del al
Baasen dog brolægges. Ogsaa andre Materialer maalle kunde arven:
des, f. Eks. Asfalt, Tjærebeton og
lignende, men da man ikke har den
tilbørlige Erfaring, kunde der være
god Anledning til at lade foretage
nogle fleraarige sammenliguende
Forsøg mellem de forskellige MateEgeklodser som Vurderialier
ringsgrundlag.
Ønsker num Bassene i Hestestalden brolagt med Kampeslen, hør
man dog benytte lillingne Sien og
eflerlirbtre med Asfalt eller Cement.
I Koslalden kan de nærmest Krybber' værende to Trediedel af Bassens
Gulv lægges af alm. haardlbrrendle
Sten, hvorimod der til den bagesle
Del bør benylles Klinker.
Der er dog næppe noget Dyr, der
føler
Manglen pqa Strøelse
stærkere end løsgaaende Plage og
Kalve, og det er ingen Sjældenhed,
ni mair i et til Dels mørkt Rum kan
finde 3 a 4 Plage eller 6 a 8 Sikr.
Ungkreaturer, der Dag efter Dag vader omkring i flere Tommer tykt
Søle, det er et trist Syn og en daar-

g Pr-Hm, orn: ng .etve^ nvita
uret filer erot! lem loer Dirg,
det ikke F,nlylderre stort bro',
Kan der ikke bydes rigelig
✓ise til lwagaaemle Dyr, 113fie
Irre hindes.
Til Svniene MAI el 10 a 12" oven
Gulvel hæver leje, som tor orer..
paa nær en la• bred brrigane
omgivet med en 20a 12' bøj ltr.e.1dekan) anses for godt, Gul vel i Lejet kan i Mangel al Ti.rklentaer være
liaardtbræridte Sien ; ,fer kan aes
ntcemles Brædder, 111e111 de t;
bøjelige til at blive f,n utalte.
Tor Tørvestrøelse er for øvrigt et
fortrinligt Stenmateriale, men hvis
det ikke renses ud, før det bliver
helt gennemtrukken med Fugtighed,
giver det en slem Søle.
Da de fleste Stalde 1111i Smurte-ridder' er lomme, bøg saa snart Lejlighed gives. Rensning og Deainfeklion foretages, Reparationer udteses
øtee
ds
lede', a
og Lejerite
e dannes saaledes,
byder Dyrene en god Hvile.

ridslieoester og Minier,
—0—
Søndag d. 20. August .
Ols Klike Kl. 7'.' e
Skrin, Kl.
Allinge K. Kl. ID
Møder KryppeOre Ellerm, Kl.
dal i Olsker. Sekretær Nielsen
og Præsten taler.
Mandag Aften Kl. h Møde for K.
F. U. M. paa Menigherishjenrinet
lig K. F. IL K. i Prteategaarden.
Torsdag Aften Kl. 71/, Møde ved
Ansandbrigten i Sandvig.
Fredag Aften Kl. 7n/ 2 Møde paa Næs
ved Allinge. MI5310111E1' Ærøe taler,
Evan. luth. Missionsforening AIIInge
Søndag Kl. 311,.
Rutsker Missionshas
0. West.
Søndag Kl. 91/n.

Fra Uge til Uge
-oDe bornholmske Sygekasser holdt forleder' Møde paa
„Christiausherj" i Almindingen. Af
Beretningen fremgik, al Medlemsantallet var 5554 Mænd og 5181
Kvinder. Lægehonoraret havde været 54,305 Kr.

Danmark er blevet et Kapitalistland.
Paa Foranledning al Nationalbanken har de danske Banker indleverel Materiale tit Udredning af, hvor
stort Landets Tilgodehavende og
Gæld i Øjeblikket er.
Materialet er nu bearbejdet ug viser Status den 1. Juni 1916,
Af Tilgodehavender fra Udlandet
havde vi talt 271,010,000 Kr.
Vor Gæld til Udlandet var samtidig talt 159,775,000 Kr
Som riet vil ses, viser Opgørelsen
et ganske pænt Overskrid.
For to Aar siden saa det je anderledes ud.
„Vorherres 'Vædderlam".
Et Sted her i Landet bor der en
Mand, som populært kaldes _Vorherres Vædderlam -. Om hvordan
han har luet delte mærkelige Kendingsnavn kan fortælles følgeode:
Han var i sin Ungdom Kæreste
med en Pige, der tjente hos Skolelæreren i Sognet. En Morgenstund
opdagede Læreren, at Kæresteri kom
paa Pigens Kammer. Da lian bebrejdede Pigen, der gik lur at være
hellig, at hun log sin Kæreste ind
til sig om Natten, svarede hun undskyldende; _Det var kim et Guds
Lam'
-- Ja, tnen det er i byrd Fald
el Vædderlamd to'r det ud af Degnen.
Historien kour ud og blev til ikleguelsen _Vorherres Vædderlam -,
sone siden har fulgt den ulykkelige.

To ædruelige. flinke (der

ij n St (2.:(-)1111 i n g :il rkeraarshrt4.1,!

Cf.('

•Tekt

15 pril. 8111:ief1oslal a 13,40. 37 oCl. bliggfil1111 3 16,50
paa Leger 41;_ udler etes gerne stilks til dem, som har bestilt_ Prisen
eg gælder lor de I estille Partier, som afhentes i denne
Netto
armer!.
Superfosfat vi i i udsolgt .4; Jer kan ikke [sirs mei...! til FM:malet

Arbejdere
kan ha god Rolig ng varigt v ellønnet Arbejde straks ved lien k endelse Ill
Direktør Joh. Sonne,

Christianslunds Tegl- og Kalkværk.

Nordlandets Handelshus.

Sort Drapa Satin og Croise
Æg teblaat Cheviot til Dame- og
Flerre-Kostumer.
Svære uldne Stoffer til Dame- og
Berneovertej.

Stort Lager
af Magasin du Nords bekendte gode Hvidevarer er hjemkommen og sælges trods Prisstigning meget billigt.

Eller de Priser, som Fabrikanter
og Grossister nu udbyder Klædevarer til, er disse i min Beholdning
værende Varer ekstra billige.

J. P. Sommer
Magasin du Nordc Udsalg i Allinge.

Chr. Olsen,
Messens Ene- Udsalg
ALLINGE.

filborg 1)&11 bed i kkke. Friske bror,
Vi losser i

Gode

Kirsebær

disse Dage og sælger meget billi gt.

Nordlandets Handelshus.

kubes.

(hviner Kofod,
Ballelyst,

Til Stegning og Bagning Tørv til Salg
paa Lundegaard i Olsker

anbefales vort ekstragode Plantefedt.

Allinge

a I Kr. til.

& Produktforretning

Darnelinned
1
112

F.

Jacobsen.

6 Skp. I.d. god gul

i
I

Prøv vor udmærkede

MARGARINE
og De vil blive til freds saavel med Kvalitet som med Pris.
Frisk Tilførsel flere Gange ugentlig.

Allinge Kolonial— & Produktforretning.

I Promenadevogn og I Herrecykel, brugte. men gode er til Salg.
Bladets Kontor am. iser.

Olsker.
Det I.. K. .le spyr sen tilhørende
Hus paa 9 SI‘ j. Gul. overfor ilab•
hedgin er billigt til Salg imod ell
lille Udbetaling, ved Henvendelse
til Job entres Jespersen ved Nydammen i Rutsker.

Ti! Syltning og Henkogning
bor de bedste Kvaliteter bruges.
Hel Melis i Toppe
Nr. I
Nr. I
Dansk Demerara
Dansk grov Melis
Nr. I
Dansk stødt Melis
Nr. I
Ægte Bourbon Vanille i Stænger.
Laveste Pris — og med Rabat pr.
K mlarit i

Nonliandeis 1131111e1SillIS.
Johannes soloed, Hasle.
trælles pas R a a il 11 ri se i Allinge
hver Mandag efter Kl. 10 Form. og
i Klemensker Kro hver Fredag
fra 2-5 Eftm.

Renvaskede

Segerhavre

byttes med Varer til højeste Dagspris.

bedes at henvende sig til Fyrbøder
Bidstrup, Rø, el. Sandemand Funch,
Olsker. — Prises er som før 3 kr.
pr. Time.

•g525„,;e
Systue.

Messens Udsalg
Chr. Olsen, Allinge

Kjoler, Spadseredragter ag Overtøj
God Pasning garanteres.
Moderate Priser.

ø)~rk4tXv~«
Uanset den senere Prisstignin g sælger vi

Linoleumstjære & Kalciumstjære

betales nu med 120 Øre pr. kg, naar Varer ta ges i Bytte.

Nordlandets Handelshus.
;t,:,aamemarmiaari~~141.11111"."410101~11.
11111~2~~■emmilllim

Søn- og Helligdage.
1ton ne —San d •Ilf.

Fra Rønne
Nyker
Klemensker

000 1261 8,

Rø

Tein
Allinge
Sandvig
Snadde

Fra Sandvig

ita n net.
81i 1235 (.45

Altpige
Tein
Rø
Klemensker
Nyker
Til Rønne

822 12,2 r1„
l2sa 70a
1 .7 7111

9,1
917

9 34

1 '4 7 54

gra 1.ve Isa
l0„3 133 8ja

Nye Sendinger af ny Fangst
allerbedste Kvalitet

Bnals Xlipfisk
sælges I

Nordlaudets handelshus

Det er en meget vigtig Sag

Deerings

al laa rigtig tone og fine

Granbrædder
naar der skal lægges nye Gulve
eller Loft i Sluelluse. Vi har endnu Parhier af saedanne prima Varer,
som er pløjede og høvlede, færdige
til Lægning straks, og vi sælger til
meget rimelige Priser.
5 pCt. Rabat læ. kontant.

Fluefangere

1 B. Larsen

Nordlaudets Hantleishus,

Ligkister
og Lig tøj haves paa L ager.
Johannes Pedersen
Vestergade.

Strikkede Uldklude

10 710
13.0 S,

1. 111. tiarsen

III 5 'Øre Stk. fims hos

Nordlandets Handelshus

gib

befales til 30 øre pr. Halvkilo.

Allinge.

i hele, halve og kvart Tønder og Dunke til de gamle Priser — og dette
vi) sige billigere end Dagspriserne i-r for ras Kultjære.

Kar

Prima store hollandske
LØG
•••11 er hjemkomne og an-

Johan C. Koefoed,

r

610
7^0
PY!" ti"
711 1219 7o3
lal 12sa 71r
711 12se

Nordlandets Handelslins.

sælges meget billigt.

Magasin (in Nords Udsalg, Allinge.

Skind Ir fir—Ron ne.

Fra Sandvig
Allinge
Tein
Re
Klemensker
Nyker
Til Rønne

Et Parti Vaskebluser

1 M0,10111331(1110

Sommer,

9,"
9"'
9' 34Q 914
9'5 4" 9"
10')'' 4" 9"
4" 10"
:ir,451 1015
10" I,'1" 10"

sælges til og under halv Pris.

ribreet~frargipeo~a~~1

J. P.

Allinge
Til Sandvig

Mands- la

Nordlandets Handelshus.

NB. Nogle Syersker og Elever
antages til 15. August.

les til billige Priser.

Fra Rønne
Nyker
Klemensker
Rø
Tein

Al de pie Imishulle Ildskuildralder

c f. 8onimer.

Ekstra gode Nederdele i Serges, Cheviot
og melerede Stoffer er hjemkommen og anbefa-

Søgneci.rqn
Røfle'

har vi endnu en Del 3/4 og 1 Torns tykke i forskellige Længder - samt
ogsaa en Del frasorlerede pløjede og høvlede Granbrædder. Disse
sælges forholdsvis billigt

Tirsdag den 15. August satiner jeg en første Klasses Systue for

x~i4t,i-414k"‹
Nederdele
2 byugle Slaainaskiner

Toget afgaar

By- og Herredsfuldimegtig

er til Salgs hos Murer J. P. Lund,
Søndergade, Allinge.

Tffirskeurk

Foralanbets Tzadelshus.

Nordlandets Hand&shus,

strikkede uldne Klude og
hvid eller sort Uld

som
De Herrer a
benytte
ry

af gode Stoffer i stort Udvalg og smuk Forarbejdning
sælges i

Vi har størst Udvalg og sælger til rimelige Priser.
Ethvert Klædningsstykke leveres efter Maal med kort Varel.

Kaleschevogn

Klædevarer.

Hvidevarer

Klædevarer.

k_

Et Føl,
5 Maaneder gammelt, sand I Plag
er til Salg paa Frigaard i Rutsker.
A. Kofod.

2 Kviekalve
En større Sending af

glaserede Ko & Svinekryliher
al bedste Kvalitet er paa Lager. Vi sælger disse billigt og giver
stor Rabat pr. kontant.

N011[1131111013 1131111018113S,

til Tillæg er til Salgs hos

Chr. Koch, Ro.
Et brugt, h itstaaende

Komfur
i god brugbar Stand sælges til 5
øre pr. Pd. i

Nordlaudets Handelshus,

Kunstgødning til Efteraarsbrug!
15 pCI, Siiperlosial a 13,411. 37 pCI. killiploiog il 16,56
er paa Lager og udleveres gerne str.iks. Prisem er Netto kolitant — og

gælder for de bestille Partier, som alumnes i deinie Manned. Del kniber
ellers med at skalte det sædvanlige Kvanta Superfoslat.

Nordlandets Handelshus.

Allinge
Ur- og Guldsmedeforretning
anbefales.
NB. Navn isættes gratis i Løbet at 1/, Time.

Telefon 93.

A. M. Lindberg.

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

Allinge Kolonial- Produktforretning.

Nyt huk Byg og prima ren Bygskraa
Blandsædskraa, Majsskraa og stor, tørret Majs,
Priserne er betegnet lavest muligt.
Af danske Hvedeklid og Hvedestrornet venter vi atter Tilførsel
meste Uge.

Nordlandets Handelsbus.

Gødningskalk
hjemkommer til Efteraaret. -- Bestillinger modtages
gerne hos

c:1711111,55e J-Colonial 13roclaktforretninj.

Bomholms Svare- & lallekasses
Afdeling i Allinge G
Kontortid: 10-12 og 2-4.

Modtager Indskud paa atm. Sparekassevilkaar til en Rente
af 4 pCt. p. a., paa Folio til 2 pCt. p a.

Langelands Kontrolfoder Nr. 1,
Langelands Kontrolfoder Nr. 2
er prima Foderblanding for Malkekvæg.
Ny Sending, som sælges til laveste Pris.

Nordlandets Handelshus.
Til JVedlcegning af Sild anbefales

St. Ypes Salt
til billigste Dagspris fra

Allinge Kolonial- & Produktforretning.

c711nor

Skeend.

Distraktion.
el Selskab talte man om„ al den
bedste Maade at behandle forfrosne
Mennesker paa, var at begrave dem
helt i Sne.
— Ja, sagde en Danne, del er jo
godt om Vinteren ; men hvad gør
man med dem, som fortryser sig om
Sommeren ?
Egner sig til Vinterbeboelse
Et A,ertisseurent i eu Avis: Til
Salgs er en smuk og solid Villa nied
gammel Have, hvori der er indlagt
W. C., der egner sig udmærket til
Vinterbeboelse, hvilket kan bevidnes
af den sidste Lejer, der boede der
hele forrige Vinter. Reflekterende
bedes bese Villaen hver Dag fra
11--4.

Busk vart velassorterede

Trælast-Lager!
Forlang Tilbud, op vi er id lysnasle.

Allinge Kolonial- og Produktforretning.

har smag Partier til Rest og beder tvrat t)rdre snarest

Nordlandets Handelshus.
Kaffe, The,
Chokolade og Cacao samt alle
Kolonialvarer
fineste og bedste Kvaliteter og til billigste Priser
anbefales fra

bllioge Kolonial & Proilditorrefilik
Nørresundby Gødningskalk paa Lager,
(Rimeligvis laer vi endnu eir Ladning I Eftersete°.

Ejendommelige Familieforhold
En inspektør ved en Sindssygeanstalt korn under el af sine Besøg
i Snak med en af Patienterne. inspektøren huskede, at han havde
talt med ham en Gang før, og spurgte
ham derfor:
— Det er sandl, hvad var nu Deres Navn?
— Mit Navn, sagde den anden
lidt stødt, jeg er jo Kejser Wilhelm !
— Ja sne, sagde Inspektøren; men
sidst jeg var her, synes jeg, De
sagde, el De var Gladslone?
— Det er riglig, sagde den Gale,
inert del var !ned ude første Kone.
En værdifuld Skuespillerinde.
Alexander Duntes den Yngre overværede Generalprøven paa el al sine
I en Mellemakt traf han
Skuespil.
bag Kulisserne Bæreren af Stykkets
kvindelige Hovedrolle, som kom ud
fra sin Garderobe I et straalende Tolletle. Hun mødte Digteren ined et
Smil og rakte ham sin lille Haand,
som lynede af Diamenler.
— Nu, Hr. Duntes, hvor højt
værdsætter De nult Talent?
— Til tusind Francs, min Frøken.
— Hvad? Tusind Francs ? Sne
meget koster jo denne Kjole alene?
— Naa, ja, jeg mente jo ogsaa
med Beklædning, svarede den berømte Digter med et forbindtlig
Smil.
Kun Ungkarle ved, at det er den
!eneste Tieg i Verden for en Ægtemend at være Herre i sit Hus.
Den glade Hr. Sjøstroale er pas
Vej hjem ved Midnatstider. Han
gear og gear, og pludselig falder
hans matte Øjne paa el Apolirek.
Han ringer brutalt og længe paa
Natklokken til den søvnige Farmaceut kommer.
— Hvad er det, De vil, spørger
han rasende.
— Har De Kamferolie, roaber Sjestraale.
— Det har vi vell
— Det er godt, svarer den gode
Sjøstraale. Det bør man have pas
alle Apotheker.
Derpaa dinglede han videre.
Et gaminen Ord siger: Den sande
Lykke bestaar i at stræbe efter at
rive en Ting, ikke I al faa den,
De rejsende, deri sidste Øjeblik
søger at usa Toget, ved bedre Besked.
•

Allinge Bogtrykkeri ailholilles. Teleion 74.

Høstbindegarn! Haimpressegarn!
Vi

Kandidat Sjølund paa Jagt etter
Lejlighed: Naa, lille Frue, hvad skal
De have tor delle Værelse?
- Tyve Kroner Maaneden. Det
er vel billig?
— Det er den rene Velgørenhed,
Flue; men hvor har De Stalden ?
—S—t—a—I —d—e—ti ?
Ja, Stalden hvor det Æsel skal
stag, son' er saa duel at betale lyve
Kroner for dette Logi

Vi Triader Forbrugere heraf at gøre Bestilling, thi det er jo altid
vanskeligt og besværligt at skaffe Kalk rettidigt til Formue'.

Nordlandets Handelshus.
Vort Lager er rigeligt forsynet med

Prima Bygskraa af ny Byg.
prima Majsskraa samt Byg,
Majs og Oliekager.
NB. Coldings kontrollerede Foderblandinger
altid frisklavet og til billigste Dagspris.

Allinge Kolonial- og Produktforretning.
~01~

Gode Redskaber til Høsten

Prima

er

bornholmske Haandriver
bornholmske Lebomme
franske Støbeslaals Høstfeer.
Rixford Høforke. Batavia Strygespaen.

Altid billige Priser I

Nordlandets Handelshus.

Patronhylstre,
Kaliber 12 og 16 samt Jagtkrudt og alle Numre Hagl og 6 turn SalonPatroner med Kugle er paa Lager og anbefales til billigste Priser.

Rilin, e

rå,-

jfolonial- og, c froduktforretninj.

Brødrene Anker

Jernstøberi

& Maskinfabrik

Vandsnegle, Centrifugalpumper til Tømning al Tørvemoser og
Mergelgrave. Hesteriver, Selvbindere, Slaa- og Mejemaskiner.
Reparationer af Høstmaskiner.

Til Hjemmebagning anbefales!
Ekstra dansk Rugsigtemel af det allerbedsle.
Bageri-Flormel, som giver stort og smukt Brød.
Vi har store Oplag og sælger billigt bande i store og smag Kvanta.

Nordlandets Handelshus.

Vi anbefaler
vort velassorterede Lager af

Isenkram, Glas, Porcellffin og Fajance
til billigste Priser.

Altloge Koloofal og

Pfo[Iiiidrorrehlimg,

Berliner-Koks er kraftige
og prima Brændsel i Magasinovne,
Pris a 360 Øre pr. Hektoliter frit tilkørt her i Byen. — Vi tibander Køb
til Vinteren.

Nordlandets Handelshus.

