r.

•
11•Irrti••pn....ne•pri•el, rr pr. P.4111101+,
for in•ernter pren Formldpn 15 Orrirr.

tilokab.
Udgivet af et Int
.ini•vnrollaventle: Otto friornitzkn.
Uorretning“forer Mparekammeir. Ridder
Bogtrykkeri.
Trykt I
3203,:~0:02CCO:C

a-e

Ilmindr11•4. lorrnourør I. 44ffiratig tø Art
ir•firrisrfidge•ridp 4:Iranger 5 Orm.

ffiser...-;e

Nr. 181
xccoacamocccoccar

„Nord-Bornholms Ugeblad"
trykkes 1 et Anlal al mindst 1500 Esempl,
og forsendes gennem Postvarsenet I
Sandvig, Olsker, Rutsker, Re ag Klemensker.

„Nord-Bornholms Ugeblad"
hor den slørs,' Udbredelse f Nordre Herred
bliver hest i ethvert Hjem og egner sig den
for bedsi til Avertering.

„Nord-Bornholms Ugeblad"
optager gerne Rekendt,gurelser af enhver Art
saasom Ktb, Salg, Foreningsmeddelelser,
Efter- eller .41 lysninger, Anktlantr tit.

„Nord-Bornholms Ugeblad"
udgaar hver Fredag; kan bestilles pars alle
Posthanlorer same paa Bladets Kontor og
koster 1 Kr. halvaarhg.

tel buko Heiloiqmseh.
—0—
Redningsvæsenets Aarsberehring
for Aaret til April 1916 foreligger nu
med de sædvanlige Oplysninger.
Tørre, nøgterne Tal og Beretninger,
bag hvilke der skjuler sig Begivenheder, der rummer mere Romantik
end de fleste bindstærke Romaner.
Den danske Stat har talrige ,Væsener•
men sikkert intet, som i sul] Tilbagetrukkenhed ovenfor den almindelige
Bevidsthed slaar som mere af en menneskekærlig Institution, der drives af
Interesse og Næstekærlighed, end en
Statsinstitution med staislønnede
Funktionærer, Og dog er det danske
Redningsvæsen — i Modsætning til
f. Eks. i Norge og Sverige — en endog gammel Statsinstitution, idet det
organiseredes ved Lov af 26. Marts
1852.
Personalet lønnes ved Baadstationaura med 400 Kr. til Opsyrismanden,
200 til Formaud og 180 til Mandskabet. Ved RaketsIntionerne faer
Mandskabet 60 Kr. om Aaret. Desuden betales for Øvelser og Redningsforetagender. Personalet er Fiskere,
ofte i Forbindelse ined 'noget Landbrug.
Der findes for Tiden 57 Redningsstationer, nemlig 34 Baadslationer
og Rakelstationer (32 i Jylland, 2
paa Bornholm), 8 Baadstationer (i
Jylland) samt 15 Rakelstalioner (9
i Jylland, 4 paa Bornholm, 1 paa
Møen og 1 paa Sjælland). Endvidere
tindes i Jylland 11 Bislationer med
Redningsbande, der betjenes af
Mandskabet Ira den nærmeste Hovedstation.
Efter fleraarige Forsøg holdes der
siden 1900 regelmæssig Vagt langs
vore Kyster, hvor Strandinger kan
befrygtes, og der er let Telefonforbindelse med Stationerne og mellem
disse indbyrdes. Tvinges et Skib al
Vind og Vejr ind mod de danske
Kyster, vil vagtsomme Øjne følge
dem fra det Øjeblik, da de kommer
I Syne, og bevæger de sig langs
Kysten i en samler] Nærhed, at den
synes faretruende, vil Melding om
et saadant Skib Ilyve frem op langs
Kysten, og det vil ikke have stenet
paa dansk Grund ret mange Minutter, før Hjælpen er der, og det er
nu en Sjældenhed, at Besætningen
ikke reddes. Thi som fer omtalt,

er det Arbejde, Redningsmandskabet
udfører, mere end el betalt Pligtarbejde, det er el Sainvillighedsfirhente og en Æressag. Det er vil
Samvittighedssag al frelse de stakkels Mennesker, hvis Nødskrig kan
høres ind paa Stranden. Og (let er
en Æressag al opretholde det danske Redningsvæsens Traditioner, og
hidtil er de bleven del.
De Redningsmidler, der hidtil har
været anvendt, er som bekendt Redningshaacle og Rnketapparater, Baaderre var hidtil udelukkende Robaade; uren i de sidste Par Aar har
man begyndt at indløre Motorbande,
af hvilke der nu lindes 3, nemlig
ved Klitmøller, ved Skagens linvii
og ved Øslerby paa Læsø . En gendan Rediiingsbaad koster Cl. 20.000
Kr. Talt har Redningsvæsenets Materiel en Forsikringsværdi af 632,290
Kr. Udgifterne for Beretningsaaret
har været ialt 333,184 Kr. 69 Øre,
og der er i Aarets Løb foretaget 9
Redningsforetagender, hvorved er
reddet 90 Søfolk, enen samtidig er
der af Redningsvæsenet ydet Hjælp
til Fiskere og andre, saaledes at
Antallet af reddede bliver lait 110
Personer,
Ser man tilbage paa Redningsvæsenes Historie, viser det sig, at
der ialt er reddet — siden 1852 —
9,497 Mennesker_ Det største Antal
i el enkelt Aar var 309 i 1887. Af
Stationerne har naturligvis de vestjydske været mest i Virksomhed,
mest af alle Vester-Agger, som ialt
har foretaget 75 Redningsforetagender, siden den blev oprettet.
Delte er nogle las tørre Tal, merl
det er Tal, der taler. Man kan jonglere med Tal og omtrent faa dem
til at sige, hvad det skal være, merl
al redde 10,000 Mennesker Ira den
visse Død, ofte med Fare for sit
eget Liv, ikke for Betaling, men af
Pligt og Næstekærlighed, del er med
faa Ord det danske Redningsvæsens
Beretning.
Det lyder saa underligt paa Baggrund af de nuværende Begivenheder.

Engelske og tyske !biller,
Al Ejnar Rafn i „Kbh."
—o—
Del gear med Nationerne som
med de enkelte Individer — de har
ikke fuldt ud en fri Vilje, i hvor vel
de selv tror det. De vælger mellem
Ret og Uret, mellem godt og ondt,
men den Situation, under hvilken de
foretager Valget, er de ikke selv Herre
over. Og dog har de maske selv
bidraget til at frembringe denne Situation.
Naar en Nation i Tidens Løb gear
Ira Erobring til Erobring, drives den
som Regel frem af visse Kræfter.
Disse Kræfter stiler i en vis Retning,
og Nationen er saa langt fra at gøre
Modstand mod Kræfterne, al den
langt snarere er en Legemliggørelse
af deir.
Krige kan deles i to Kategorier:

Krige mellem Dynastier og Krige
mellem Nationer. De første (som vi
Ikke her skal komme ind paa) er
oniend ikke altid Undtagelser
fra ovenomtalte Regel om, at det er
Kræfterne, der frembringer Krig.
Krige mellem Nationer derimod kan
deles i to Slags: Folkev andrin.
ger som f. Eks. de, der oversvømmede Europa i Middelalderen, og
Ekspansionskrige, d. v. s. Krige, hvorved Folk skaffer sig Albuerum for sin overskydende Kreti.
Eksempler paa disse sidste er de
Krige Oldtidsrigerne førte (del 'Assyriske, det Persiske, Romerriget),
og fra senere Tider Sperrielis Erobring af Amerika og Slortnittarileits
Opsving og Breder sig tid over den
halve Jordklode.
———
Ideen om et Fremtidens StorTyskland ejer nu begge disse Kendemærker. Hvis et saadant Rige
kommer i Stand, vil det blive som
Resultat af baade en Folkevandring
og en Ekspansionskrig. Tyskland
SOM Stat stiler ikke blot efter Verdensherredømmet og søger ved Krig
oe Erobring at bringe det britiske
Verdensrige til Fald, men desuden
spredes i vore Dage Hundredtusinder af Tyskere i en stadig voksende
Strøm udover Jordkloden, overalt
paaferende deres Omgivelser en
fraard Konkurrence. Hvis udholdende
Arbejde, Spille, Organisation og
utrættelige Anstrengelser kunde
fremskaffe » Succes`, sne fortjente
Tyskerne den mere end nogen anden.
Men desuden har jo den tyske Stat
skabt en mægtig Krigsmaskine i det
Øjemed at dominere hele Europa,
Tysklands fedende Mænd har derved
vidst en Energi og en Fremsynthed,
der netop er el Erobringsfolks Kendetegn.
En berømt Moralregel siger den
ledende Ide for en Slats Styrere bør
være al skabe den størst mulige Lykke for del slør! mulige Antal, men
som den engelske Socialfilosof, Bernjamin Kidd, har paapeget: del mart
ikke glemmes, al „det største Antal"
endnu ikke er kommen til Verden,
thi det er de ufødte Slægter. Med
andre Ord — liver Slægt bør ofre
sig til Gavn for sine Efterkommere.
Moralens Bud kræver Uegennytte
af Menneskene, ogsaa af Statsintendette.
Det britiske Verdensrige, del største Historien hid til har kendt, er
blevet bygget op paa - samme Mande
som alle store Riger — ved Erobring og Folkevandringer. Og skønt
ogsaa det har gjort sig skyldigt I
Heirsyrisløslied i sin Kamp om
Magten, saa kan Ingen være blind
for, hvor store Goder, del her bragt
de Folkeslag, der lever under dets
Herredømme Det har trukket Indiens 300 Millioner ud af el Kaos af
Revolutioner og Krige, del har befriet Ægyptens FelInher fra deres
grusomme og vilkaarlige Herrer, og
begge Steder lever rm Befolkningerne under bedre materielle Livsvilkaar med Lovens -og Retfærdighedens stærke Ann som Landenes Ro.

I Canada lever 2 Millioner Franskmænd i uforstyrret Udøvelse al deres Sprog og folkelige Ejendommeligheder, i Sydafrika styrer Boerne
deres- egne Anliggender, og de
kæmper frivilligt og med al Energi
for Feiglends Sag pen de afrikanske
Valpladser — og del, skøn' de næppe en halv Menneskealder siden
med Magt blev tvunget ind under
engelsk Styre.
Sagen er nemlig den: England
er helt igenne m tolerant. Det
hersker over talrige Folkeslag af
forskellige Race, forskellig religiøs
Tro og med lorskelligt Sprog. Det
undganr derfor omhyggeligt endog
Skindet at at blande sig I (le det
underlagte Folks nationale Følelser og religiøse Overbevisninger. Det er klogt gjort — og
det er humant gjort. f (let britiske
Verdensrige kan ethvert Folk 'blive
„salig pas sin Fecon", -blot del vil
underordne sig Rigsregeringens elastiske og rummelige Kontrol, og
blot det vil overholde visse elementære Principper om Rei, Humanitet
og » fair' Optræden.
———
Tag som Modsætning Nutidens
Tyskland. Hvor kan del være, at
Tysklands Naboer betragter dels
Magttilvækst nied en Følelse af
Uvilje og Ængstelse? Svaret ligger
bl. a. i den hensynsløse Behandling,
som Tyskland i mange Aar har budt
de fremmede Nationaliteter indenfor
dets Grænser (Polakker, Sønderjyder
og Franskmænd). Det ser dets Naboer, og de spørger sig selv 'ned
Uro: hvad vil Tyskland saa byde
andre Stater og Folk, naar det ikke
blot er mægtigt, roen endog almægtigt, — nemlig som Sejrherre eller
denne Krig.
Sagen er den : del tyske Folk har
skiftet Karakter i de sidste 40 Aar
og det under Prejservældets skæbnesvangre Indflydelse. Prøjsisk Tankegang, prøjsisk Følentaade og Handlesæt her gennemsyret det tyske Folk
og har gjort det til et andet, end det
i gamle Dage var. Nutidens lyske
Idealer kender ikke til Retfærdighed
og Humanitet, i deur findes der ingen Plads for Ret og Barmhjertighed.
Hvad Tyskland og Tyskerne lænker
og gør — det er Ret; hvad andre
Nationer tænker og gør — det er
Uret. Saaledes er den Statslære,
hvorpaa Nutidens Tyskland er opbygget.
Nu kan det genske vist hævdes,
og det er ogsaa forstaaeligt, at de
Stærkes Herredømme over de Svage
kan være nødvendigt — nemlig naar
det drejer sig om en kraftløs og degenereret Race. Men det er i saa Fald
kun pas den Betingelse, at Erobrerens „moralske Standard" ligger saa
langt over del erobrede Folks, at
det sidste vinder ved Erobringen.
Mern i Nutidens erobrende Tysk
land har vi ikke et Folk af denne
højere moralske Standard. Energi,
Orden, Freinsya ejer del tyske Folk
som intet andet, merl i hvilken Sags
Tjeneste staar alle disse udmærkede
Egenskaber ? Derpaa alene kommer

(let all. Men hvilken Sag Tyskland
tjener, er i kke længere Ivivlaoint.
Dets hensynsløse og ttaberdelIRC
Krigsmetoder har lerdrengs) givet
Svaret.
Tyskland er som en Mand, der
har svunget sig op nede Ira og nu
pludselig er bleven rig. Det er blevet sen opslugt af materielle Interesser og ideer, al værdifulde moralske
Egenskaber er ganer tabt. Det Folk,
der 'ingang skabte en Reelt-muren,
en Goethe, en Schiller og inangfol•
dige lindre Stormænd i Filosofi, I
det er nu
talen-dur og I Kurret
sunket dybt ned I Haardhed og MaOg dels ledende Ideer
terialisme.
er blevet en brutal Magtfilosofi at det er Magten alene, der render
— Og det er
i denne Verden.
denne Ide, som Tysklend nu i fuldt
Alvor — i Teori og i Praksis søger at partvinge Nutidens Slægter.
— —
Praktiske Eksempler overbeviser
undertiden bedre end teoretiske Argumenter. Læseren anmodes derfor
om al overtænke de 16 lølgende
Episoder. Saa kan han selv afgøre,
hvilken der bedst repræsenterer Menneskehedens højeste Idealer.
Da Tyskerne faldt ind i Belgien,
betegnedes deres Vej ved Drab,
Plyndring, Brandstiftelse og Voldtægt. Kvinder og Børn og gamle
Mænd blev ubarmhjertigt mishandlede og diæble. Kirker og historiske Pragtbygninger lagte i Grus.
Alt det kort sagt, som forlængst er
fastslaaet som historiske kendsgerninger.
Men da Englænderne erobrede
Kul-el-Aneara, ophørte det tyrkiske
Rædselsrigimente — Tyrkernes Form
for Disciplin — øjeblikkeligt og
som ved et Trylleslag. Faa Timer
efter blev Byens Marked genaabnet,
Bønderne strømmede til i Skarer for
al sælge deres Varer til de engelske
Soldater, ingen Kvinde blev forulempet, intet Barn mishandlet, ingen
Huse plyndret. Livet gik Ira da af
sin fredelige Gang ganske som I
en dansk Landsby.
SOM Læseren ser: der er Forskel
pari tysk og engelsk Handlemaade.,
Men den bunder irere i en Forskel
i Idealerne.

,Drontlinj )'nar.
—o—
O g Vanten korn — og hun var mig
og havde Blomster i sin Kjol':
Erarrthis, Kroces, Vintergæk
og Gylderistjærne og Viol.
Og Himlen var et Baldakin
og Jorden heades Dronningstol
Og vi var hendes Tjenere,
der gjorde alt, hvad hun befol.
Der faa paa al den Vej hun gik
el lestligt gyldent Skær af Sof,
og Blomster dufted sødt og tungtg,;,
og Droslen slog, og Gøgen gol. —
Chr. Strib Jenenstn.

Tyske SpioAer ilaaesifrogleo.
_ 0_

Forbavsende er de Meddelelser
om lyske Spioner al begge Køn,
som gives i Bladet _Tribune' af
Mr, Fred. B. Pitney, der i Paris her
haft en Samtale med en af sine Venner, som havde et Par Dages Permission fra sin Tjeneste ved Sommefronten.
De husker, sagde denne Officer,
de vi tog Bouchavernes. Vort Artilleri havde gjort godt Arbejde der,
men da vi kom frem, fandt vi en
gammel Korte der. Hun havde været der hele Tiden under Tyskernes
Okkupation, og selv efter at hele
Civilbefolkningen var flygte!, var
hun bleven tilbage. Hun blev hos
os og hjalp til med al vaske Tøj,
og gjorde i det hele laget god Nytte
for sig. Hun kom altid ud, naar
Tropperne marcherede gennem
Landsbyen, og hun plejede at tale
til Soldaterne, spørge dem, hvor de
skulde hen, og hvor længe de mente, de korn til at være der. Hun var
en ideel Vaskekone. Det lod til at
være en Æressag for hende al ordne det saa godt, hun kunde, for de
franske Soldater, der havde erobret
hendes Hjem tilbage.
Imidlertid viste del sig, at Tyskerne altid syntes at have fuld Besked
om alle vore Troppebevægelser der
i Egnen. Vi blev altid modtaget af
deres Granater. Ikke en Bevægelse
kunde vi gøre, uden at de vidste
om den paa Forhaand. Vi gav 3
Mand til Opgave at finde ud af,
hvorledes Tyskerne tik sine Efterretninger. Det første, de fandt ud, var,
at der over Bouchavernes var flere
Luftkampe end paa nogen anden
Del af Fronten. Der synes altid at
være el fjendtligt Aeroplan svævende over Ruinerne.
De tre Mænd kom til den Slutning al der maatte være noget ved
Bouchavernes, som gjorde Stedet til
et særligt godt Observationspunkt.
Da den gamle Kvinde var den eneste, som adskilte Landsbyens Fysigonomi fra alle de andre Landsbyers,
arresterede de hende. Først nægtede
hun alt, men saa snart hun var arresteret, var det forbi med Tyskernes nøjagtige Beskydninger al vore
Troppekoncentrationer.
Den gamle Kone forstod snart, at
Spillet var tabt. Hun plastod, at
hun var fransk og sagde, at hun var
gaaet ind paa at spionere for Tyskerne, dels fordi de havde behandlet hende godt, og hun havde ikke
nogen anden Maade at tjene sit Levebrød paa. Men omsider !lusene
hun ud med, at hun var tysk, og at
hun med Flid var blevet holdt tilbage, da Tyskerne rømmede Landsbyen. Hun fik 12 Aars haardt Straffearbejde.
Spioner finder paa alle Slags Kneb,
fortsatte Meddeleren. En gammel
Fyr kom en Dag tilbage til sin Gaard
lige bag Frontlinjen for at besørge
Pløjningen med tre Heste, en rød,
en hvid og en sort. Han signaliserede paa den Maade, at Iran stadig
byttede Hestenes Plads i Forspandet.
Nogle af vore Soldater, som selv var
Landmænd, lagde Mærke til, at lian
stadig byttede Hestene om. De talte
om det og anmeldte det -til en Of
fiser. Vedkommende Landmand blev
skudt, og del havde han ærlig fortjent.
For et Par Maaneder siden kom
jeg over en Smed, som var en af
de gemytligste Fyre, jeg nogen Sinde
har truffet paa. Han havde sit Værksted lige ved en Hovedvej, som benyttedes af Tropperne, naar de marcherede til og fra Skyttegravene,
og han havde altid nok af Vin og
Mad hos sig. Han indlod sig gerne
Passiar ined Soldaterne, gav dem
noget at spise og drikke og spurgte,
hvor de skulde hen og hvor længe
de skulde blive borte, for hen vilde

gerne traktere dem, naar de kom til•
hage, sagde han.
Han var meget populær blandt
Soldaterne, fordi han var en gemytlig Fyr, altid parat til en Spøg og
med et Glas Vin, uren vore Troppekoncentrationer blev tydeligvis meddelt Tyskerne, og vore Soldater blev
skudt.
Nogle af vore Spionfangere blev
sat i Arbejde fut at finde ud, hvem
deri skyldige var. De gik paa Jagt
gennem hele Egnen for at finde ud,
hvilket Punkt der var mest hensigtsmæssig til at opsnappe nyt ore Troppebevægelserne, og de lagde Mærke
til, et alle Soldaterne stod pas god
Fod med Smeden. En Dag stormede
de udsendte hans Værksted og det
blev opdaget, at Manden var bleven
efterladt af Tyskerne, som havde givet ham et større Vinlager og et
Forraad af Mad, Men i Kælderen
blev der foruden disse Ting ogsaa
fundet en Telefonledning, som stod
i direkte Forbindelse ined de tyske
Linier. Smeden blev skudt.
Men det værste Tilfælde, jeg nogen Sinde har hørt out, skønt ikke
del eneste i sin Slags, var en Officer i den franske Hær, som var tysk
Spion. Deraf kan De forstaa, hvorledes Tyskerne driver det. Manden
var som ungt Menneske bleven sendt
fra Tyskland til Frankrig. Han havde
taael sin Uddannelse i Frankrig,
hvor han havde gennemgaaet Krigsskolen. Han var Officer i Artilleriet
og en af de bedste. Han var Løjtnant, da Krigen brød ud, men da
Sommeoffensiven begyndte, blev han
Kaplejn og havde Ledelsen af el
Batteri. Hele denne Tid havde han
udført sit Arbejde, uden al nogen
fattede Mistanke.
Ved Somme ledede han et Batteri,
som fyrede over vore Soldaters Hoveder under en Fremrykning. Batteriet fik Signal om, at det skød for
kort, og at Projektilerne faldt ned
blandt vore egne Folk. Sergenten
gav Kaptajnen Besked, men denne
sagde, at han fyrede efter Ordre, og
at Sigtet ikke skulde forandres.
Batteriet fyrede nok en Salve og
fik atter Signal fra Infanteriet, al det
skød for kort. Sergenten lalle aller
til Kaptejnen, som blev rasende, og
han gav Ordre til en ny Salve mod
samme Maal, men Sergenten sagde
nej. Det var meget magtpaaliggende
for Tyskerne at faa standset vor
Fremrykning pas delte Punkt. Det
kunde have reddet Gambles. Men
Sergenten havde lige saa godt Rede
paa Sagen som Kaptejnen. Han forstod, hvad det vilde betyde, om vore
Tropper blev standset der, Vi kunde trave mistet en Brigade, ja en
hel Division.
Han rettede sit Gevær mod Kaptejnen og arresterede ham. Det var
en farlig Sag at arrestere sin Kapleje, men Sergenten gjorde del. Der
blev holdt en improviseret Krigsret,
og Kaptejnen blev skudt. Han tilstod, da han saa, at alt Haab var
forbi, og pralede af, at han i to Aar
havde kunnet drive sit Spil uden at
blive opdaget. Det var en modig
Karl, det skal indrømmes — men
tænk en Gang: uddannet i Frankrig,
Officer i den franske Arme, leve
pas Frankrigs Bekostning. leve paa
Løgn i 10 Aar, gna og vente paa
den Dag, da han kunde forraade
dem, der stolede paa ham.

Katolikerne og Bibelen under Verdenskrigen.
Som bekendt har den katolske
Præstestand altid været ængstelig for
at lade det menige Folk læse Biblen pas egen liaand, men Krigen
synes et skulle bringe en Forandring
ogsaa i dette Forhold. Det kristelige Ugeblad „Auf der Warde" meddeler saaledes, at det ny Testamente
med Biskoppes Tilladelse er bleven
oversat for Katolikerne i Stutgari,
og Biskoppen har ladet Oversættel-

sen ledsage med et Forord, hvori
det hl. a. herldr•r : Deri hellige
Skrift hører med til et kristent Folks
Krigsrustning, Inden længe skal det
være saadan, at det ny Testamente
findes i hvert Hjerl], det mal ikke
mangle i de større Skolebørns Lomme saa lidt som i Soldatens Tornyster.
1 Lazaretterne skal del findes lur at
lindre Smerterne, gyde Vin og Olie
i Saarene som den harunhjærtige Samaritan. I Fangelejrene skal Bibelens Ord vise de, som lider af Hjemve,
Vejen til det evige Hjem, og i de
timelige Hjem vil de mælte de hungrige med Livsens Brød. — Biblen
er Bogen over alle Bøger, for lærd
som ulærd.

Nationernes store Smeltegryde
kalder man jevnlig Amerika. I hvor
høj Grad rimfrie Betegnelse passer,
fremgear af følgende Oversigt over
Befolkningens Herkomst og viser, i
hvilket Størrelsesforhold, de forskellige Folkeslag er repræsenteret i den
amerikanske Nation.
Der fandtes i 1910 i de forenede
Stater en samlet FolIcemærtgde paa
92 Millioner, hvoraf 10 Mill. Negere.
De 82 Millioner tilhører enten umiddelbart eller middelbart følgende
Folkeelementer: Englænderne (25
Mill.), Tyskere og ødrige:e (IR),
Irlændere (15), Skandinaver (4), Hollændere (3), Italienere (21/2), russiske
Jøder (21/2), Spanioler (2), Russere
(I), Polakker (I), forskellige andre
Folkeslag (Magyarer, Mongoler etc.)
tæller 3 Mill Individer.
Man ser heraf, hvor stærkt den
amerikanske Race præges af del germanske Element. Ikke mindre end
26,4 pCt. af Befolkningen i de forenede Stater er enten indfødte Germaner eller af germansk Oprindelse.
21,/, Mil er indvandrede fra Tyskland,
8 Mill. har lyske Forældre, medens
Resten al de 18 Mill. har germanslc
Blod i Aarerue, men de regnes efter
amerikansk Tankegang forFuldblodsAmerikanere og føler sig sikkert ogsaa nærmest som saadanne.
Hovedmessen at den germanske
Befolkning maa søges i de nordlige
og mellemste Stater. Den giver en
udmærket Indsats paa Handelens,
Industriens og Landbrugets °rwander. Særlig de tyske Bryggerier har
stort Ry paa sig i Amerika.

Kostbart „Pigekammer".

ris Molorcykellst, der kørte ined
en Dame sone Passager bag pas
Cyklen — i det saakaldte
kammer", var sidste Sommer saa
uheldig at vælte. Cyklen blev ødelagt, og Damen korn alvorligt til
Skade, sne al Inin først smalte paa
Sygehuset og senere pari en Nerveklinik.
Nu er Malorcyklisten i F. .Esb.
Av." ved Retten i Esbjerg bleven
idømt en Bøde paa 25 Kr. for uforsvarlig Kørsel og tilpligtet at betale
Damen 2499 Kr. i Erstatning.
Dansk Gæstfrihed.
Dansk Gæstfrihed, skriver Redaktør C. Thalbilzer i „Filianstd."' er
lovprist som en af vore folkelige
Dyder. Under de nuværende Forhold burde dog nogen Maadehold
vises. Krigen har ført en Mængde
Udlændinge hertil, som ikke alene
er her for deres Fornøjelses Skyld.
Snylter de ikke vel meget paa Samfundet? Er det ogsaa formaalstjenligt at oprette Fangelejre, hvis 23000 Indbyggere skal plejes med
samme Komfort som Patienterne paa
vore ødsle Hospitaler?

En Kæmpepølse som Kunstnerhonorar,
Orn et Kiinstri er honorar, som man
urt i Madnødens Tid vilde have sat
overordentlig stor Pris pas, ved en
gammel Kronik fra Byen Hildesheim
i Tyskland at fortælle. En Billedhugger fik engang i Begyndelsen

af det 1a. Aarhundrerte som Hannrar for et vel udført Kunstværk Ib vilget af Byens Read ved Siden af
en klækkelig Sum i Kontanter en
Pølse. som var 131 ., Alen lang og
af Tykkelse som et Mandslaer. Denne holdt hen Gilde paa i Byens Raadlins. For hver Alen indbød
han fire Gæster, og der blev drukket vældig til det rigelige Maallid,

Han kendte dem. Da Silas Johns havde været Negerpræst i Kentucky i et halvt Arns
Tid, kendte han sin Menighed saa
godt, at han nøje vidste, hvordan
den skulde tages, En Søndag gik
det meget snitalt med Kollekten.
Næste Søndag sluttede lian sin
Prædiken med nogle faa, men virkningsfulde Ord.
— Jeg ønsker ikke, sagde han,
at nogen skal ofre over Evne, ildne
Brødre; men vi mart alle give, hvad
vi har Read til, og i Forhold til vor
retmæssige Ejendom . . , Jeg siger
retmæssige Ejendom, mine Brødre,
vedblev han eller et Øjebliks Pause,
fordi vi ikke vil have nogle uretfærdigt erhvervede Penge i vor Bøsse.
Broder Blinks har sagt ulig, at der
i denne Uge er stjaalet en Del af
hans Kyllinger, og det siger jeg . .
hvis nogen af mine stakkels vildledte Brødre skulde have at skalle
med disse Kyllinger, hør han holde
sin Haand Ira Bøssen, mier den
kommer til ham. Broder Moses, vil
du lade Bøssen gen om, mens jeg
ser efter, om der findes nogen i
Menigheden, for hvis syndige Sjæl
Jeg Irma opsende en Bøn til Gud.

Naar Skjoldborg hitter
paa.
Medens Johan Skjoldborg var Lærer i Koldmose, havde han, fortæller ..Aalb. Venstrebi.", el Aar købt
et Slagtelam, og naturligvis blev der
lavet Rullepølser; men da der i
Skjoldborgs Hjem ikke fandtes en
Perlsepresse, maalle Skjoldborg hitte
paa Rand.
— Hør, Mor, sagde lian, vi presser den i Høvlebænken I
— En udmærket Ide,du!
To slime Brædder paa Siderne af
Rullepølsen og et godt Klem i Høvlebænken.
— Ja, du kan altid hitte paa det,
sagde hans Kone.
Næste Morgen skulde de straks
pas Loftet for at se til Pølsen. Men
ak, da Pølsen var bleven kold,
var den falden ned paa Fadet, der
stod neden under. Og Katten havde
spist tiet meste af Pølsen.
De sagde hans Kone igen:
— Ja, du kan ogsaa altid hille
paa.
Men det var med en enden Betoning end første Gang!

Under Sparsom- 1
lighedens

Banner

-in Kone har sat hele Familier' paa Ration. — I
den Anledning ar der anskaffet en Husholdningsvægt og en
Brevvægt. Alt bliver omhyggeligt afvejet, baade før og efter
Tilberedningen af det for os nødvendige Kvantum Foder.
Under Maaltiderne indtager Brevvægten Hæderspladsen paa Bordet,
og særlig Sukker til Kaffe og The
atmaales med pinlig Nøjagtighed og
under den skarpeste Kontrol. Det
gælder jo ikke alene om at faa
Sukkerkortene til at slaa til, men
der skar helst lægges noget tilside
til Syltetiden.
— Vi gør selvfølgelig .udstrakt
Anvendelse af Høkasse, og hver
Morgen har jeg til Opgave, staaende
paa en Stol, at udregne Gaarsdagens Gasforbrug paa Gasmaalerens
mystiske Urskiver; arien trods den
ihærdigste Sparen nærmer Viserne
dog allerede nu stærkt det kritiske
Punkt, livorudover der skal betales
40 Ore Kubikineteren.
De to Hektoliter Koks, som Gasværket har tilstaaet os for denne
Maaried, er blevet en Luksusartikel,
der kun forbeholdes Son- og Helligdage. Til Hverdagsbrug er Kakkelovnen sat ud af Spillet, men
istecletfor bliver hele Familien hver

Morgen skiftevis imhalleret I A'.. •
papir. Aldrig is agensinde ridts.; re
har Aviserne spillet en større Rolle'
for det brede Lag af Befolkningen.
Naar Postbudet kommer ind ad
Døren, er Bladene det første urin
griber efter; man sluger begærligt •
Nyhederne fra Krigsskuepladserne,
gennemgaar vort eget lille Lands •
politiske Kævlerier, vor Handels
og Skibsfarts Vanskeligheder, Landbrugets Chancer og de meteorolo.
giske Spaadomme om Vejret for de
kommende Dage.
Naar Indholdet er tilstrækkeligt
fordøjet, gear Bladene til Cirkulation blandt Familiens Medlemmer
og andre læselystne, og ender som
sagt sluttelig som et intimt varmeydende Klædningsstykke.
Man gør sig intet Begreb om al
den Varme, der ligger i en Avis
fire Gange sammenlagt og Tryksværten iberegnet, for man selv har
prøvet det. Kulden er som blæst
væk, og man overvældes af en knitrende, knirkende, kildrende Velvære,
der gør, at man selv i 10 Graders
Kulde kan sidde stille og svede
som i et russisk Dampbad.
Men selv Aviser faar jo en Ende,
og er de udtjent som lJndcrhek lædningsstykker, foldes de omhyggeligt
sammen i firkantede Pakker og lægges i Vand. Dagen efter har vi de
dejligste Papirbriketter, der oplagres i Tilfælde af, at ogsaa Koksene
skulde slippe op.
Som praktisk Husmoder har min
Kone endvidere foræret mig en Skomagerlæst, en Pose Pløkker ug Søm
samt en Krumkniv. Med disse Apparater tilbringer jeg min Fritid
med at klampe og forsaalc Familiens Fodtøj med StuMper af ud-.
slidte Cykledæk,
Vor Kommuneskole er ogsaa grebet af Sparsommelighedens Aand;
for at spare paa Brændslet er Skolegangen indskrænket, og min ældste
Søn har nu kun to Timers Undervisning hveranden Dag. Til Gengæld benytter han sin rigelige Fritid til at lave Skarnsstreger og gøre
Gaderne usikre nied sin Slæde, brydende sig fejl om Tidens Alvor og
al Sparsommelighed, Resultatet har
allerede vist sig i en endnu mere
glubende Apetit, ødelagt Fodtøj og
saa store Huller paa Strømperne,
at hans Moder er bragt til Selvopgivelsens sorteste Fortvivlelse.
Se ry u s.

J)en støoede Sofa.
—.Marie Lesacinaka, Ludvig den 15.
Genialide, ventede en Dag Besøg af
et preussisk Sendebud og mærkede,
alParadesofaen var støvet. Hun meddelte sin Iagttagelse til sin Hofdame,
de Lugues, og denne ringede. En
Tjener trandue ind.
— Der er Sløv paa Sofaen. sagde
Madame de Lugues til ham, børst
del bort!
I Stedet for at udføre Befalingen,
sagde Tjeneren; — Tilgiv mig Madame' men det hører ikke til mine
Anliggender; det er Stuepigernes
Sag, Jeg skal straks hente en.
En Stuepige kom og spurgte, hvad
man ønskede. Madame de Lugues
pegede paa den sløvede Sofa. Pigen
rystede paa Hovedet og svarede:
— Jeg har fri i Dag og vil ikke
blande mig ind i mine Kollegers
Anliggender.
— Godt skaf mig en, som gør
Tjeneste!
Denne kom, betragtede den sløvede
Sofa og sagde: — Vi Tjenestepiger
tør ikke have noget at bestille med
saadant ; thi Sofaen hører til Møblerne, og for dein svarer Slolsintendeisten. Vi laer Afsked, hvis vi pastager os et saadant Arbejde.
I delle øjeblik brast Dronningen
i Latter. Hun tog sit Lommetørklæde
og børstede egenhændig Støvet af
Sofaen, og dermed var det store og
vigtige Spørgsmaal løst.

I

Psilanders Død.

Den kendte Filmskuespillers Død
har vakt skal re Opsigt e'et ventet.
higen har troet, at han var saa populær, soul han syntes at være Mest Opsegl har det dog vakt, at
han, der havde tjent saa mange
Penge, næsten ikke efterlader sig
andet end Gæld. Ganske vist var J
lian 'neget rundtraander og hjælpsom •.;
over for alle, næn der skal jo noget
til at bruge en Fortjeneste af ca. .
.11
100,000 Kr. om Aaret.

Han ofrede alt paa sine Klæder
og ban efterlader sig ikke mindre
end 120 Sæt Klæder og omtrent
lige San mange andre Beklædningsgenstande.
For øvrigt meddeler Nordisk Filmkompagni, at man har liggende ca.
20 Psilander-Film, som ikke bar været fremme endnu, Del bliver da
mærkeligt at se Film/leben i en
Mængde ny Roller, medens han
selv er død og forlængsl begravet.

Rævejagt ved Hjælp af „Skruptudser.
En formentlig ny Maade at fange
Ræve paa, praktiseres paa Skanderborgegnen af en ung Tjenestekarl.
Han har to lamme Rotter, der
fodres og holdes indelukkede i en
Kasse. Naar san Tid og Lejlighed
til Jagt gives, tager lian sin Rottekasse og Skyder paa Nakken, gaar
til Skovs og opsøger der en beboet
Rævegrav. San begynder Jagten, og
dersom der er Ræv i Graven, gaar
det tilmed hurtigt.
Foruden Roller og Bøsse har Jægeren tillige en lang Snor med! den
binder lian om Livet paa deri ene
Rotte, og i samme Snor lidt bag
ved Rotten fastgør han en „Skruptudse" (Fyrværkeriartikler), lænder
Lunten og sætter Rotten for Hullet
til Rævegraven.
1 samme Nim tarer Rotten ind i Graven med Fut og Knald, og del kan
Mikkel ikke slaa for. men søger ud
øjeblikkelig, hvor han san bliver
modtaget af Jægeren. Rotten hales
ud af Graven igen ved Hjælp af
Snoren.
Den paagældende tinge Mand
har i Vinterens Løb skudt .8 Ræve
paa denne Maade og saaledes haft en
pæn ekstra Indtægt: hvert Skind
betales nemlig nied 14 Kr.

Glimrende Udsigter for Ungdommen,
For nt spare paa Brændselet, som
det desværre vistnok er ret sutsal
nied her i Kommunen, er der truffet Bestemmelse -om en Indskrænkning i Skoleundervisningen i Kommunens Skoler saaledes, al der i
Allinge kun opvarmes 2 og i Sandvig kun 1 Klasseværelse. For Allinges Vedkommende ordnes del
snaledes, at de tre ældste Klasser:
7., 6. og 5., faar hver 4 Timers Undervisning daglig, 4. Klasse 2 Timer
daglig og 3. Klasse saml 2. a og
2. b Klasse livet 2 Timer Ir v e ra nd en Dag, medens Undervisningen
for 1. a og 1. b Klasser helt indstilles indtil videre.

Russisk Vinter
Jaar har vi da' faaet en Vinter,
vi sent vil glernine, og ingen mindes ell saa langvarig Skejteis paa
Hanimersø. De fleste længes dog
nu mod Foraaret, og vi har, fristet
af Solen, oplaget el Par al Stub-Jørgensens Foraarsdigle. Men Sneen
er tilsyneladende uimodtagelig for
Solskin, og Din Natten fryser det
benved en halv Snes Grader.

ttt

At det har betinget Herren al kalde
hjem til sig vor kære Søster og
Tante

Elise Lund,
meddeles herved fraværende Slægt
og Venner at hendes dyblsørgende
Søskende,
Allinge den 14/3 1917,

Holm. Vestre

Rosendaiegaard.

Rø.
Lørdag den 31. Marts d, A.
Kl. 3-8 vil der paa Brugsforeningens Sal blive foretaget Valg
af 5 Medlemmer til Bestyrelsen for
Sognets Hjælpekasse,
Kandidatlister underskrevne af 515 Vælgere som Stillere skal ind.
leveres III undertegnede senest Tirsdag den 27. ds. Kl. 7 Aften.

Rø.
Tirsdag den 20. do . Eftm. KI, 5
vil der paa Brugsforeningens Sal
blive foretaget Bortlicitering af

Lægekørselen
til Sygekassens Medlemmer i Aarel
1. April 1917 til 31. Maris 1918.

Sogneraadet.

I

I 5-I6-aars Alderen søges til Hjælp
for Husmoderen til indvendig <letning paa en Gaard til I. Maj.
Billet mrkt. _Ung Pige 48" bedes
indlagt paa Bladets Kontor.

Emil .Andersen.
Sandrift. Ten. 3.

God tor Havrehalm
er til Salg paa

Hestegaard pr. Tein.

En Dreng,

Gartner Kofoed, Allinge.

14 -16 Aar eller en, der bliver konfirmeret nu til Foraarel. søges til
Iste April eller Maj paa OpsynsboUgen i Rutsker 1-18jlerig, pi.Klemensker. Telf n. 59.
Samrate Sted er 4-Ugers Grise
til Salg.

En Pige

Sabbatsgudstjeneste
i Sandvig gl. Raadlitis Sabbaten d.
17, Marts Kl. 2 Efterm. Enroe: „De
gode Engles Tjeneste".
Alle er velkomne
L. J, Kirkelykke.

Godstjenester o k'er.
Søndag den 18. Maris.
Allinge K. Kl. 91/2
Skrin. 9,
Ols Kirke Kl. 2
I Vi.
Efterm. Kl. 3 Møde i Sandvig Missionshus. Kl. 6 i Allinge Menighedshjem for Blaa Kors. Sognemissionær Andersen taler ug viser
Lysbilleder.
Mandag Efterm. Kl. 21/2 Fælles-Symøde i Tejn.
Mandag d. 19. Møde for K. F. U. K.
i Præslegaarden 1(1. 8.
Tirsdag d. 20. Møde for K. F. U. M.
hos Skomager Larsen Kl. 7i/2,
Onsdag d. 21. Kl. 7 Hedningemissionens Kredsmøde i Bethel i Olsker.
Fredag d, 23. Missionsmode i Sandvig Kl. 72/2. Præsten taler.
Evan, MIL Missionsforening Allinge
P. Rønne.
Søndag Kl. 3'/,.
Rutsker Missionshus
Ole Jensen.
Søndag Kl. 3,

kan !an Plads til Iste Maj hos
Olaf Bendtsen, Tejn.

En Dreng,
15-16 Aar, kan fan Plads til lste
Maj paa

Blaaholt i Olsker

Budding-Pulver
31

Toldkamret 8-12 Form., 2-7 Efterm.
Kæmnerkontoret 10-11 og 2-4.
Laane- eÆ Diskontobanken 2-4 Eftm.
Sparekassen 10-12 og 2-4.
Stempelfilial i Sparekassen 10-12, 2-4,
Dampskibsexpeditionen, aaben ved Skibenes Ankomst og Afgang Tirsdag
og Fredag Efterm., Mandag og
Torsdag horm.
Sognepræsten Tirsdag og Fredag 6-7,
Distriktslægen 8-9 og 2-3.
Postkontoret: Søgnedage 9-12 og 2-7.
Søndag 12-2.
Telegrafstationen 8 Morgen ril 9 Anen,
Sømdag 12-2.
Borgmesteren træffes paa Kæmnerkont.
Branddirektøren Mandag og Fredag
Form. 8 til 10.
Statsanstalten for Livsforsikring ved Chr.
Olsen, Messen. kontortid 1-4 Enri.
Folkebogsamlingen paa Raadhuset:
Tirsdag Kl. 3, Fredag 7-8,
Jernbanest. er aaben for Gods 8-12, 2-6
Erimærkep. og Ilgods desuden 7-8 Aften
samt til Tog, der signar udenfor nævnte
Tid, fra en halv Tinie for Togets Mg.
Badeanstalten Kajbjerggaard
Fredag 9-12, 4-7.
Lørdag 9-12, 4-10,

s

e Karl
øg« De en Pige,en
eller en Dreng, eller mangler De en Svend eller Lærling en Fodermester eller anden Medhjælp, bør De snarest avertere i Nord-Bornholms Ugeblad
der liver Fredag bringes direkte ind
i 1700 Hjem og læses af saa godt
soni hvert eneste Tyende. En Annonce her i Bladet vil derfor san
godt som altid bringe et tilfredsstillende Resultat.

Priser

Nordlandets Handelshus.

tort Borts lg paa Biscgaard i Olsker
a

over llesloioo, 11[111o, Sutl ollo,
Tirsdag den 20. Os. Form. Kl. 10 ladir Gaardejer Nielsen,

Risegaard, Olsker paa Grund ai
Salg bortsælge hele dens
Besætning, bestaaende Al 16 ikielvede
fynske
kvier Ira 1--1 1 2. 5 1-nars lis ler, F; gode IliprIttztyrt, CA, 1
Aar,
en. SO Svin al Inrskellig Størrelse, deriblandt 21) Sile .1 5 Maaneders
Grise, 8 Isle Kl. sortbrogede, ægte linudrapper-tylter. hvoraf en
Det med hosliggende Grise. Hingsten ,Engl }erg Ilttabedni-', 7
Aar. 2 skimlede Frederiksborg-Hopper, 4 Am. -2iu,fe IlIngst•
plage. Jyder, 2 Air, tilkørte. 2 1-nars Hoppeføl.
Endvidere hele Gaardens Udko hestnaende al Vogne, Illaskiner
og Redskaber, hvoraf frenthæves: I Selvbinder _Mac
I Radsaamaskine
Schack - , kuli lidt brugt. I Slommnskine
....lolsisfooe. 1 H-lands Kulthistor, hell ny. I 94arids ren. 1 dobbelt Radrenser. 2 eill,ebe do, 2 'lyr istandsatte Sffirtlifieb. kere
helt ny line-airds-Ilurne. Mange andre Ilarver, I flannebridge•
ve, 3 nye Plove, 2 VaiikIlender,
Ringtromie, 1 Cilaltronr le, I hesterive,
faste Vogne nied Tilbehør, 1 Stenvogn, I slette og 2 mindre Fjedervogne,
I ny istandsat Landauer, I Kane, I ,bageslæde, I Si4kkesliede, I
Hantid-Mælkevogue, 2 Roeskærene, I Kageknuser, Transpoitspande, Skovle,
Grebe, Koløjer ni. nl. 5 Sæt Seletøj, b Sæt Slagseler, I Heviebieek,
gamle lørre Ege- og Askekævler, 8000 Pil. Svnlof Prentleellyg,
8000 Pd. Søger Havre. 10000 RI. Solo .Erivir. Fin Analyse fra
Statskonliollen forefindes. Alt slaar til Eftersyn 3 Dage ler Bortsalget.
Hotelejer Hyler, Allinge severer Middag fra 12 --I. Inkassator Prildmieglig Noloed, Hasle.
Grønvang den 15. Marts 1917.

lel-

J. P. Nielsen.

PrieemefitteROMChokoladeAlerldmleet, 15 ore Pk.

anbefales som en billig og velsmagende Dessert.

Vanille leret!» Pulver
10 øre Pk.

By- og Herredsfuldmægtig

Johannes blod, Ilde,
træffes paa Raad huset i Allinge
hver Mandag eller. Kl. 10 Form. og
i Klemensker Kro liver Fredag
fra 2-5 Eltni

Fine Ris,
28 øre Halvkilo,

Erindringsliste.

I■lade samt Ru-ide Vaskesl.tir -

Udvalg.

1 ljemmesvede Nederdele i moderne Faconer,

S

M Lund,

70 Øre pr. kg.

I 'Ildet- skørter
ler i Smukt

til Husgerning søges til lste April
eller Maj.

Pita Valgbestyrelsens Vegne

Charlotter købes,

Underskorter og Nederdele.

En ung Pige

Re Sognerand, d. 13. Mads 1917,

M. Lund, Asta Hansen.
Træskomager.
Begravelsen foregaar ha Ligkapellet Onsdag den 21/a 1(1. 1.
Forretningen er hikket Begravelsesdagen.

En pæn Pige

En ung flink Pige
kan laa Plads til Isle Maj hos

J. P. Mollers Eftfl.

Husholderske
søges til el lille Landbrug i Olsker.

Ejnar Forslund.

En pæn Pige
Førs! i 30., dygtig, økonomisk, ønsker en god selvstændig Plads som
Husbestyrerinde for en Herre. Billet inrkt, „Husbestyrerinde 30" bedes
i Løbet af 8 Dage indlagt paa Bladets Kontor.

3 Gylter,
som skal have Grise den 25. Maris
er til Salgs paa

Faaregaard i Olsker.

Olsker lillsmands[orelliq
afholder Anrsfest paa Forsamlingshuset Torsdag den 22. Marts
Kl. 6.
Da der er kommet Forslag om
en Fællesliste til bljælpekassevalget
anmodes Foreningens Medlemmer
oml at give Møde hos E, Forslund
Lørdag den 17. Maris Kl. 6.

rsiellerede Skorstenstylter,

Konfirmationsklædninger
i alle Størrelser billigst i

Nordlandets Handelshus.
~
10■~IemEgm~

(trigett

flutter i%nr.

T...erfor fælg« ieg itu i Mette B'oraar ca. 20
en. OML) !Vri d
efter bet font 523arerne bolbe t 1111, og ligelebM
fcelger jeg -Ode mit (,-lot-cøtfigrr til gamle '.13ri
fer, ba jeg irre hil robe (?jern til be ljoje 4.;rifer,
font nu er.
24orfte £ager af ,attc, se)tier og Qaffetter.
acre !u Zrifotage og !!Irtiejttli, Zfjorter,
ffilitier og ffletillirDer fallit alt, 1)oab Dertil t)orer,
fort fagt et meget (tort sager af alle gangbare
s.)Ranufaftitrixtrer, faaoel i feubigfnet font i
termaal til. bil-Ugl-te 43rifer.
attib fobe tere -c'yorbrug fjol
Zerfor ffal

gliøiiinger og ffittittutifvfiffer tit

Zseu 5Ciniifcis i %Hinge.

CLO ET TA

ALBA

Spise -Choculader

Underbeklædning
til Damer, Herrer og Børn anbefales til forholdsvis smag Priser. Et Parti Drenge-Gensere er meget nedsat i PrisenUldgarn i mange Kvaliteter.

Nordlandets Handelshus.

bevægelige som laste, der hindrer
Nedslag, anbefales,

Glastegl og Vindusglas
i kurante Mani haves.

Gamle Metaller købes
til halv Pris.

ilardd ?ekse'', Altiove,

Allinge Bogtrykken
anbefales.

Tryksager for Foreninger og Mejerier.
Love, Vedtægter, Skemaer, Regninger etc.

Markfrø. Markfrø.
Bestillinger modtages hos

Allinge Kolonial- og Produktforretning.

Marts.
— 0—
Torejtssjap — forbandet røre
Vejen opblød! — pløret — sjasket.
Mange grimme brede Fwddtr
har igennem Sneen trasket.

Her er evig Slud og Taage.
Eu forbiviet Støvregn siver,
Iran dog ej faa Bugt med Sneen.
Ved hver Skrænt der ligger Driver.

Kød- og Benmel
fra Langelands Foderstoffabrikker.

Blodfoder
fra Vejle-Fabrikkerne
anbefales meget som Tilskud til Svinegies Foder.
Billigste Dagspris i

Nordlandets Handelshus.

Saabyg og Saahavre.
Bestillinger modtages hos

Allinge Kolonial- & Produktforretning,
=IIM1~1111111111111~1~~~11~1~1101

sorte og hvide Kjolestoffer
til meget smaa Priser,

Nordlandets Handelshus.

Saltet Helleflynder
anbefales som en særdeles god og billig Spise. Faas hos

Allinge Kolonial- Produktforretning.

Moraholms

& lallebsses

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

Prima Kolollialvarer
til billigste Dagspris.

Altid

stort Udvalg i

Glas og Porcelæn
til smaa Priser.

Altid velassorteret Isenkramlager

hos

Allinge Kolonial- & Produktforretning

og forgemse Driver linder
spirer muntert Vintergækken
denne lille Vaarbebuder.

Derefter BAL.

Med le EltSisOf I mas hin e viSe4 .

Nordlandets Handelshuse

Brødrene Anker
Jernstøberi & Maskinfabrik
Telefon 2.
Hasle Telefon 2.

Og jeg tænker mig tilbage
:
Ja, sad langt jeg kan erindre
fulgte altid Vaaren eller
de møjsommelige Vintre.

SelvvandIngsan1reg, Vand- A Aljepumper ni. in.

Chr. Stub Jorgen ,ro

Gummifrakker.
En frugtesløs Kamp.
— e—
For nogle Aar siden døde der
Stalen New York en gammel Svensker ved Navn Melin, som I en Aarrække førle en 1<anip med Verdens
rigeste Mand, Petroleumskongen
Rockefeller, Melin var Værtshusholder, og hans Værtshus Ina paa en
Hjørneplads i Sleepy Hallow, lige
Nærheden tuf Rockefellers Ejendom.
Rockefeller vilde købe Pladsen al
af
; men Melin afslog Tilbudet,
og til sidst table Pelroleuniskongen
Taalmcligheden. Han købte alle
Pladser, som las omkring Melins
Værtshus, og bebyggede dem, hvorefter han lod Folk, soul var i hans
Tjeneste, bebo Bygningerne. Paa
den Maede købte han sig tilsidst
hele Briggswith. Det var selvfølgelig Beboerne strengt forbudt at besøge Melins Værtshus, og tilsidst
kom der aldrig et Menneske. Han
blev tvunget Ill al sælge Pladsen og
nøjes ined den Pris som Rockelel
let bød barn. 56 Aar gammel døde
han paa Fattighuset

Vi har nu stort Lager af saavel Dame- som herrefrakker, engelske.
Som Nyhed er hjemkommet et Parti Fløjls-Damefrakker
med Gummi. Disse Frakker kan bruges hele Maret

Nordlandets Handelshus.

Vort [aller er rigelig forsynet med
51 pCt. Texas Rømt' ldsfrok ager
43 pCt. New-Orlean Bom u ldsfrokager
La Plata Rapskager
Palmekager
Coldings kontrollerede Foderblandinger
Soyaskraa
Suk kermelasse
Alt i

prima kontrollerede Varer og til billigste Dagspris hos

Allinge

& Produktforretning

Senge-Udstyr
Toget afgaar

Bolster,

Søgnedage:
RRRR

Fra Rønne
Nyker
Klemensker
Rø
Tein
Allinge
Til Sandvig

910 ase

900

928 340

gie

Allinge

Tein
Rø
Klemensker
Nyker

Nordlandets Handelshus.

945 407 935

MandvIg—Korsne.

Fra Sandvig
Allinge
Tein
Rø
Klemensker
Nyker
Til Rønne

700 12°° 64°

704 12" 6'8
714 121° 700
754 12" 717
7" 12" 7"
gys j ro 750
825 150 gro

816 1256 640
8„ 120 655
9N 1251 7u

gut 1117 7 54
915 12, 7,4
948 1 511 750

100, 155 8,0
Til Rønne
NB. Hver Søgnedags Onsdag
Aften afgaar Toget fra Rønne 9,35,
altsag 35 Min. senere end normalt,
hvorved der opusas Forbindelse med
Toget ha Nexn i Rønne N.

Dunlærred

Fjer og Dun. Alt med Garanti.

1003 4" 933
1014 4 42 jgaa
1020 4" 1010
1035 500 1025

SseidvIg— Remse.

Allinge Kolonial- & Produktforretning

Charles Tante".

Vi anbefaler Forbrugere heraf at købe
maresi, syl+, om denne
først skal anvendes senere.

Lutten bliver mild og mættes
med det unge Foraars Kærlegn.
Midt i delle regrgraa møder
Vaaren mig og Livets Jrertegn.

Fra Sandvig

anbefales til billigste Dagspriser fra

an

Alle Fmeningsfoik indbydes.

Linoleunts-Taglak og K atehints-Tag-Tjirre

Søn- og Helligdage.
Renn• — Sandvig,
Fra Rønne
904 12,0 8,0
Nyker
918
1 08 8sa
Klemensker
gss 1 55 805
Rø
gso Ilo gt t
Tein
1055
1 55 gva
10i, 205 9,,
Allinge
Sandvig
10,o 210 955

Ekstrafin Klipfisk og prima Ris

Der opføres
af Dilettanter

i alle brugbare Bredder og af prima lagret Kvalitet.

Men hvor Skrænten over sorte .

til billigste Dagspriser.

Altid friskbrændt Kaffe.
Altid extra prima Margarine

afholder A A II S F' E S T Søndag den 18. d'. Kl. el'
paa HarnmerAms, Allinge.

Icopal-Tagpap og Læder-Tagpap

Vejen er en bundløs Ælte.
Fy for Pokker, sikke seriel.
Og jeg skælder over Vejret,
bliver gnaven og forkølet.

For Konfirmander
har vi endnu et lille Parti

Ungdomsforeningen FREM

ursur

Grøntkonserves.
Saalænge Beholdningen rækker til anbefales til disse Priser:
1 kg Daaser 127 Ø., I!:k g Daaser 66 Ø.
Grønne Ærter line
59 113 — inelleurfine —
50
—
93 — grove
135 —
260 Slikasparges
33 —
55 -

Snittebønner
Perlebanner
Voksbønner hele

55 —

— 43 55 — — — 33 — overskaarne 43 —
- — 75 — —
Sielerier
— 120 — — — 63 —
—
Carotter
50 95 — —
— —
Spinat
1,i 5 kg D. 60 ø.,
Tomatpure I kg Danser 150 Ø., 1/, kg D. 80 Ø.,
110 kg Daaser 40 øre
—
—

Telefon 12.

I. B. Larsen,

Allinge.

Ordet er frit !
Vi gør vore mange Læsere i By og
paa Land opnizerksom paa, at enhver kan
fart oplaget Artikler og Indlæg om Emner
al almen Interesse i „Nord-Bornholms
Ugeblad".
BelIngalsen er kun, at det skrevne er
holdt i en sømmelig Form og indenfor
rimelige Grænser, samt at indsendere— til
Underretning for Redaktionen — opgiver
Navn og Adresse. ligeledes modtager
Redaktionen gerne Meddelelser om seadanne Ting og Forhold, som egner sig
lit Behandli ng i Bladets Spalter.
Dette gælder baade Byen og Landet,
og det er en Selvfølge, al Redaktionen
altid vil Iagttage den strsengeste Diskretion ined hensyn til sine Kilder.

Gammelt Jern

og
Stobegobs
købes

Allinge kolonial& Produktforretning.

