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„Nord-Bornholms Ugeblad"
trykkes t et Antal af mindst 1600 Esempl.
og forsendes gennem Postvæsenet i Allinge_
Sandvig, Olsker, Rutsker, Ri og Klemensker.
„Nord-Bornholms Ugeblad"
har den største Udbredelse i Nordre Herred
bliver læst i ethvert Hjem eg egner sig der
far bedst til Avertering-.

„Nord-Bornholms Ugeblad"
optager gerne Bekendtgørelser qf enhver Art
sansens Køb, Salg foreningsmeddelelser,
Efter- eller Aflysninger, Auktioner etc.
„Nord-Bornholms Ugeblad"
udgaar hver Fredag, kan bestilles paa alle
Postkontorer saml paa Bladets Kontor og
koster .1 Kr. halvaarlig.

„Tote-Tøsen"
Al Johan Keller i »Kbh.".
—o—

Det er Frikvarter.
I Kopunuaeskolens store Gaard
er der Liv. Børnene løber rundt
og synger med skrigende Stemmer:
Lov, Lov, vi vil. Isa' Lov; '"
ellers gør vi vældig Sjovt
Den Lærer, der har Vagt, staar
henne ved Døren med Hænderne
-gravet dybt ned i Lommerne og
Frakkekraven højt oppe i Nakken.
Han ser saa inderlig gnaveri og
forfrossen ud. Han har Lyst til at
fare ind paa Børnene, slaa til højre
og venstre, ligegyldig hvem, bare
slaa — til der ikke var en Tone i
Livet paa dem.
— Fordømte Unger 1 mumler lian
' mellem .Tænderne og skal lige til
at styrte frem imod dem, da lian i
det samme faer øje paa Inspektørens
smilende Ansigt oppe i Vinduet.
San graver ham Mol Hænderne
endnu 'dybere ned i Lommerne,
medens -tretis Ansigt faar et om'
muligt endnu mere gnavent Udtryk
..
Og Børnene bliver Ved 'ned de, res Sang og Raaben, medens store
: Snefnug sænker sig over deri kolde
Jord, lægger sig som et blinkende
Tæppe, der knirker'under Fødderne.
Men henne i en Krog at Pladsen
starir en lille Pige og trykker sig
tæt op ad Plankeværket. Hun staar
alene og stirrer angst og dumt frem
for sig.
Hun er meget Fattig al se tit, Den
snavsede Bomuldskjole er hullet og
slidte de- sorte Kapsko er næsten
Uden Bunde, og den tynde Trøje,
der sikkert en Gang havde været
fin, med de blanke Knapper, som
i unit elskede over alt i Verden, er
nu falmet og altfor kort.
I
Hun fryser, saa Tænderne klaprer i Munden pal hende. De smaa
, Hænder, som lun hele Tiden aan1 der paa, er ganske bien af Kulde,
og deri spid,se Næsetip er rød som
Hanens Kam.
„Tosseiøsen" kalder de andre
Børn kende. Haardt og ubarnilijærligt raaber de hende det ind i grene
de hundrede Gange om Dagen, medens de puffer og støder hende,
som var huri kun en Ting og ikke
noget levende Væsen.
Hun er en lille Stakkel, der in-

gen Modstand kan gøre, en lille
Stakkel, der tavs og forskræmt finder sig i alt, hvad de andre kan
fan Lyst til at byde hende. Hendes Angst for den store Skole er
derved blevet større fra Dag til Dag.
Den har vokset sig saa last i hendes lille Sjæl, et aldrig er der Fred
og aldrig Ro. Hun lænker altid
kun paa Skolen, pari .Tinierne",
hvor hun sidder og kryber sammen
og intet forslaar, og paa de lange
Frikvarter, der synes hende Evigheder at være.
Først naar Skolen er forbi, lives
hun lidt op. De styrter hun i en
Fart ned ad Trapperne, ud af Gaarden og hjem til det fattige Hjem,
hvor der ikke er andet end en Seng,
en Stol og et lille Bord, men som
ikke desto mindre forekommer hende
al være det dejligste paa Jorden
Hele Eftermiddagen er hun alene.
Først om Aftenen kommer Moderen
fra Arbejde. Den lange Tid maa
hun skøtte sig selv. Men hun keder
sig aldrig i sit Hjem. Hun har en
gammel Dukke, 5001 Innu uafbrudt
klæder af og paa, Hun taler til den,
som var den et rigtigt Barn. Munden staar ikke stille et øjeblik.
Hun har saa mange Kælenavne til
den, som nogen Prinsesse i Eventyrets Verden kan ønske sig. Hun
og Dukken faer saa dejligt Tiden
til at gaa, indtil Moderen kommer.
Sim faer hun lidt al spise. Men
hun spiser ikke ret meget. Hun er
aldrig sulten.
Naar saa det er gjort, kommer
hun i Seng. Men Dukken skal
ined, Ellers kan hun ikke sove.
Men mange Gange i Løbet af
Natten vaagner hun og farer op
Sengen ined et Skrig. Det er Skolen, hun har drømt om. Selv
Drømme forfølger den hende, den
Skole, der er blevet hendes Livs
Rædsel.
Først naar hun mærker Dukken
ved sin Side og hører Moderens
kærlige Stemme, føler hun sig atter
rolig og falder hen i Blund.
Tiden gaar, Dage, Uger og Maaneder. Men hendes Angst vil ikke
fortage sig. Tværtimod. Den graver sig blot dybere ind i hende.
Tilsidst har hun ikke mere Mod
til at gaa i Skole. Men hun tør
ikke sige det til Moderen. Hun
driver blot om paa Gaden, forkommen, rystende af Kulde.
Hun bliver svagere og svagere.
Hendes lille Legeme bestaar snart
ikke af andet end Skind og Ben.
All svinder ind paa hende. Kun
Øjnene synes atørre — saa underlig _ dybe. Del er, sone lever hun
ikke mere i denne Verden. hvor
hun gaar og staar, men i en anden, en usynlig Verden.
En Aften Moderen kommer hjem
linder hun hende allerede i Seng.
Hun ligger saa mildt, som har hun
aldrig set hende før.
Men :da hun gear nærmere hen
til hende, ser hun, at hun ligger
uden delt den mindste Bevægelse.

Hun . bøjer "sig over hende og lytter til hendes Bryst. Men det gear
ikke op og ned, Huri tager hendes smaa Hænder i sine. Men de
er kolde soul Is og ganske stive,
Da først forstsar hun, at hendes
lille Pige ikke lever længer. Døden har laget hende, Men Smilet
om hendes smalle Læber fortæller,
at mini har hun Fred.

Hvad er indre Mission?
Af Provst Johs. Corzselie, Herning.
—o—
Del kan filmiske godt være, at
det er noget meget praktisk at søge
at svare paa delle SpørgsmaaL thi
der er vist grumme mange, som
ikke ved, hvad de skulde svare,
om de blev spugt heroin,
Og Indre Mission er saa stor en
kirkelig Bevægelse og har præget
saa meget i vort Folk, al man ikke
kan blive ved at være uvidende om
hvad Indre Mission er.
Maaske det vil være godt først at
sige, hvad bidre Mission ikke er.
Indre Mission er ikke nogen Sekt,
som f. Eks. Baptisterne er det, med
deres særlige Lære om, al Børn ikke
maa døbes, men at Daahen skal
opsættes, til man kommer til Skelsalder, eller som Irvieglanerne, der
har ventet ,teses Genkomst til Dom
indenfor bestemte Tidsrum, soen man
havde fastsat. hudre Mission er ikke
nogen Sekt, men er en Bevægelse
indenfor den danske Folkekirke,
basret frem af kristne danske Lægfolk og Præster.
Indre Mission er heller Ikke noden Forening indenfor Folkekirken.
Man kan ikke gas noget Sted hen
og melde sig ind i Indre Mission.
Der er ikke Adgangskort og Kontingent, end mindre Emblem eller
Opla gel se. — Afholds foreningernes
Medlemmer gaar nied en Stjerne
eller et Kors eller et Baneed; noget
saadant har Indre Mission ikke.
Men Indre Mission er el Arbejde.
Saaledes sagde dens Leder, Pastor
Vil h. Beck altid, og saaledes vil
dens ledende Mænd sige den Dag
i Dag. Pastor Vi Ih. Beck er ikke
Indre Missions Stifter. Den var til
før hans Tid. "'Nede i Riiigstedegnen havde nogle Lægfolk, Bønder
og Haandværkere, ganske jævne
Mennesker, sluttet sig sammen og
stiftet en lille Forening med det
Formået al søge at bringe mere
Liv i Folkekirken, Det var i /karet
1852, at dette skete. 1 Landsbyen
Ordrud havde Baptisterne vakl aandeligt Røre, og de, der ikke vilde
være Baptister, de saakaldte .KirkeIrneride", havde sluttet sig sammen
og holdt smaa Møder til Indbyrdes
Opbyggelse og fik snart Besøg af
andre vakle - Lægtolk fre forskellige
Egne i Sjælland. )Dernede samles
saa i Efleraarel 1853 en tilte Kreds
al Lægfolk, de lager uforknyt lal,
opretter Foreningen for Indre MiNsion med det Formant _at vække
Liv hos dem, der sover i Synden",

al stille Samarbejdet mellem Præster
vælger ell Griardmend P. Pedersen
lit Formand og beslutter. al se at og LregfclIk I første Række, og delte
skaffe Penge til, at en Smed, Jens Inar ført til en stærk Myndiggørelse
af Lægfolket. Men Kærligheden
Larsen, kan opgive sit liaandværk
til Kirken i Modsætning til Seklerfor at rejse ud at prædike. Kort
efter begyndte man at udgive Indre nes Angreb pari denne, har stadig
gjort Bevægelsen konservativ, og
Missionstidende,
Efter 5 Aars Forløb fik man en dens Betydning er nu sne afgjort,
Præst, til at træde HI, C. I. Rønne al del ministre kan betegnes som
i Høve, og i de følgende Aar var karakteristisk, hvad en Præst af
grundtvigsk Afstamning for nogle
han Foreningens Formand. Men
Aar siden udtalte: .Jeg vilde nødig
det hele gik hun smal.
Da traadle i 1861 de to unge være Præst et Sled, hvor Indre MisPræster Johannes Clausen og Vikl. sion ikke fandtes".
Noget Feldtraah har Indre MissiBeck til, og fra den Stund al er
Vilh, Reck Foreningens drivende on vel aldrig haft. Men paa dens
Fane staar der heade et .ridad" for
Kraft 1 40 Aar,
Medens Aarene gear, vokser Be- at erobre Verden for Guds Rige.
vægelser', gaar Ira Sjælland til Jyl- og el _indad" for at føre de enkelte
i nærmere Forbindelse med Gud.
land, hvor den faer Forbindelse med
det derværende vakle Liv blandt Afgjort evangelisk-luthersk KristenLægfolk, og fra sin lille Begyndelse dom paa den gamle Folkekirkes
bliver den til den mægtige Bevæ- 'Grund er dets Mani, den stræber
imod, og netop fordi den er et
gelse, som nu spores overall i vort
Folk og har sal mægtige Virksom- Arbejde, har den haft Evne til atter
heder i Gang, saaledes Magdalene- og aller al forny sig, tage nyt Arsagen, K. F. U. M. og K. F. U.K., bejde op og bringe nye aandelige
Mission blandt de forskellige Klas- Rørelser i Gang, og den har fundet
ser af Befolkningen, og lier med sin Tilslutning heade blandt de smaa
sin stærke Tilslutning bragt nyt Liv og de store, i det højeste Aristokrati
og Universitets-Verdenan som imelind i Hedningemissionen. Mange
Hundrede Missionshuse er byggede, lem Landbefolkningen i alle Landets
flere Hundrede rejsende Lægprædi- Egne ; Soldater og Søfolk, Lærere
kanter og Bogsælgere gaar i dens og Købmænd har sluttet sig sammen under dens Vinger, og den
Tjeneste, og Møder ag Gudstjenester holdes under dens Fane i Tu- Modstand, den har mødt baade Ira
den ugudelige Verden og fra kirkesindvis hvert eneste Aar.
Foreningens Virksomhed ledes ligt Hold (Grundtvigianismen), har
ikke foimaael at stoppe den.
af en sig selv supplerede Bestyrelse
.Dg. Nyh.'
af Præster og Lægfolk, og de mægtige PengemidIer, der er nødvendige
111 Arbejdet, samles Aar for Aar i
frivillige Gaver, Der findes nogle
organiserede Kredse, som støtter
den; men dens egentlige Støtte er
Fahriksanlm planlagt i Norge,
Tilstelningen fra dens mange Venner under ganske ide Former.
Hvad sigler denne Bevægelse
Fremragende Mænd indenfor
imod ?
Landbrug, Handel og Søfart har
Ganske det .samme som Ira dens sat sig i Spidsen for at danne et
første Dage at — mod at bringe Selskab,- som skal udnytte den
Liv i det døde, idet dens Venner Mængde Søtang, som vokser langs
forslaar, al Kristendom er en Vir- Kysten. Del fremhæves, at Tangen
kelighed, hvis den er levende ; at repræsenterer store Værdi& som
man naar ikke ind I Sandundet Raastof, der med Fordel kan udnytmed Gud, hvis man ikke gør et les saavel for Landbrug som for
personligt Valg med en bevidst Til- Industri.
Der i Landet brændes Aar efter
egnelse gennem Omvendelse og
Tro, og at den, som selv har fun- andet ca. 20,000 Tons tør Tang til
det Herrens Nande, inaa arbejde ca, 4000 Tons Aske, repræsenterende
for, al andre kan tiaa dette samme. en Salgsværdi af ca. 500,000 Kr.
Der er i arra stor en Bevægelse Disse 20,000 Tons, nyttiggjort paa
selvsagt mange Nuancer indenfor anden Mande, repræsenterer en
den Kreds, som føler sig knyttet Salgsværdi af 2. Mill. Kr.
For dette Øjemed — pan den
sammen. Men Bevidstheden om
Forskel mellem Liv og Død inden- mest økonomiske Maade al udnytte
tor Kirken findes overalt blandt Selangen — lænkes igangsat en
dens Venner, og derfor er en vis Fabrikdrift med Tørre- og MølleanFront mad Verdenslivet og en af- læg for Tanginel, det vil sige Kraftgjort Kampstilling til Vantroen og foder og Gødning.
Man har allerede sikret sig en
Ugudeligheden Fællesmærke, del,
som aldøde Pastor Monrad har be- opført Fabrik paa Vestlandet til en
tegnet som Skelle i. Men dette rimelig Pris, saa Driften straks kan
er mere det negative. Positivt sættes igang.
samler man sig om Kærligheden
til det lutherske, Forstaaelsen af
Sakramenternes Betydning, og den
dybe Tillid til og Ærbødighed for
den hellige Skrift. Overalt viser
Bevægelsen sig som kirkelig ved

Søtangen skal udnyttes.

Tyskernes
Boiftdologssorgor,
Da de første Rygter om _Klæde
kort' dukkede op i Tyskland, var
men niere tilbøjelig til at speree
dermed soul noget, eder ikke lod
sig praktisere i Virkeligheden. Men
Nøden har søm bekendt ingen Love,
og de sidste Forordninger, Regeringen har udsendt, er i Sandhed alt
andet end spøgefulde, især naar
man betænker, at en Overtrædelse
af dem straffes med indtil seks
Maaneders Fængsel eller 15,000
Mark i Bøde.
Disse Forordninger fastsætter
yderst detailleret, hvad enhver tysk
Medborger, fra Paltebarnel til Oldingen, maa eje af Beklædningsgenstande; og Anlallel af disse er sat
til del mindst mulige. En Kviede
maa !rulledes kun eje to Hverdagskjoler, en Søndagskjole, en Morgenkjole, lo Bluser, et Overstykke, en
Regnfrakke, tre Forklæder, et Par
Vinterhandsker, seks Loninietørldæder, fire Dagschemiser, tre Stykker
Natlinned, fire Par Strømper
per,
, ,re
tre
Par Sko eller Støvler og el Par

eller Bakker, Selv ældre Folk, der
har et frisk 1 leertee kan have leee
ed at løbe, incl tlf.! :lied hore 'i',
nuar de lem f ljærteleinken.

Drenge og Piger.
—0—

vig Ikke sine Rereæeeritenter I DM's.
beetvieLeer =
:rehele e.:meter"'
ikke tro det.
To Gerlev dagfil ['rebe: dele',
ore Seine-Igen tre -- det er Resulte ret •eg ti'Herrers ihærdige Arbejde
fer Senifaireeeleinidler nes lievikene.
Telerite len hvilke disse Tog
101:000eer [4.1 Afganf er ligeSaa dyb.
eindiel udbenet Vi skal blot sger
cl lille Eli vuepel Anføre, at Poeten,
der kommer til Rønne fra København Kl. 2.3 Eftm., først kan komme
Adressaterne her i Hænde næste Dags
Form. Kl. 7-9, paa l.andet endnu
senere. Det til merl midte Ord sige,
at Breve er 16-20 Timer næn at naa
fin Ravne og hertil, eller al et Forretningsbrev til København eller del
øvrige Danmark vil fordre c. I Uge
til Besvarelse. Vore Snian Skonnerter JInabet - og .Kristian' vil sikkert 111.1 med Held kunne konkurrere
med del kgl. danske Postvæsen,
luer del gælder Ekspres-Breve og
Il-Pakkers Resørgelee til Hovedstaden.
Om vor Postmester mulig frygter
illoyal Konkurrence !in den Kant,
skal vf ikke udfile ns ene, Olen kun
bemærke, al der fra Pestmesterens
Side hat-liget er sendt Andragende
over til Poskiirektnraiel oni at fas
Posten ekspederet frir Renny over
Hasle pr. Bil. Den vil da ledershenllig
irer ved 4-Tiden.
En kostbar Dag vil (In være reddet for vore Fnrretuirigsinærel —
Tider Penge.

Allerede længe førerengen beskærligede man sig i forskellige Lande
'ned dem store Dødelighedsprocent
blandt Drenge, hvilken bevirker, at
skønt der fødes flere Drenge end
Piger, blive' der dog et stort Overtal, af disse sidste.
Snittedes blev der i Tyskland i
Begyndelsen at delle Aarhundrede
nedsat en Kommission til at unde'.
søge Grunden til dette Fænomen.
Der kunde ikke lindes tingen Forklaring derpaa ; man hunde hun
konstatitere, al der hos Pigerne var
en større Levedygtighed.. Det er
besynderligt og tiforklerllet, riren
del gentager sig i alle civiliserede
Lande undtagen dybt inde i Rusland, hvor der endnu ikke ken
spores nogen Forskel.
Nu under Krigen er Sperresmaalel igen blevet brændende, ng nialt
ser da ogsae det Emne sat under
Tøfler.
Diskussion alle Steder, og naturligMændene holdes om muligt endnu
vis er det især nf uendelig Vigtigknappere med en Hverdagsdragt, hed for de krigsførende Lande, oni
en Søndags-do, ell Overfrakke, to delle gaadefulde Fænorners kende
Arbejdsskjorter, lo Vesle, to Par finde sin Forklaring.
Arbejdsbenklæder, et Par VinterhandI England opgives der stilistisk,
sker,, seks Lommetørklæder og lige al i 1913 døde der 23 pCI. flere
sne meget Fodtøj som Kvinderne, Mænd end Kvinder. En sintislise
sand fre Skjorter, tre Undertrøjer, Beregning for 18e0 viser kim en Kvasen. der klarede Stormfloden 1872.
to Natskjorter, tre'Par Underbenklre- Forskel paa 9 pC1. I de sidste 15
I disse Dage lader Fiskeeksporder og lire Par Strømper.
Aar har der gennemsnillie været 20 tør Christiansen pas Middelfart BedHvorledes Mødrene skal len de pCt. mere af mandlige Dødsfald end ding .ophugge Søren Jacobsens
to Par Benklæder, to Barnekjoler,' af kvindelige.
gamle Kvase, forfæller „Middelfart
seks Skjorter og tre Soveposer, der
At voksne Mænd. som er udsat Avis".
tilstags Smanbørn mellens 1 og 2 for større Risiko og sværere Arbejde
Delte Middelfail•Skib har en vis
Aar, til at slaa til, er en Gaade, end Kvinderne, dør i større Antal, historisk Berømmelse. Søren Jacobligesom Husmødrenes Haar snart er ikke saa uforklarligt uren hvor- sen befaml( sig i Anret 1873ei Stelvil blive gaat, rimer de skal klare ledes kan det hænge sammen, at thi med Fartøjet, da den frygtelige
sig med tre Haandklæder og to den større Dødelighed indtræder Stormfloden indtraf.
Viskestykker saml tre smile Sløve- allerede i Drengenes elferlidligsle
Søren Jacobsen stak straks ved
klude.
Levelid. Der er forsøgt mange for- Stormflodens Komme til Havs ined
Hertil mart bemærkes, at de nævnte skellige Forklaringer, men ingen sin Kvase — hag var den eneste,
Tal ingenlunde er Minimumslaf, har været overheviseude, og del der vovede det —, og del lykkedes
men tværtimod betegner det meste, ser ild, som om Naturen af en eller hans at frelse sit Skib i det voldsomman maa eje. Har Inari i Forvejen andesi indtil nu uopklaret Grund ste Uvejr, sner i forrige Aarlilindrecle
mare, kan-det selvfølgelig ikke fra- fordrer el Overtal af Kvinder.
rasede over. Nordeviope. Kvasen
tages en, men man maa slide del
En engelsk Læge udtaler sig klarede sig..slolt I de Inainliøje Bølop til sidste Trævl. Rigsbeklæd- derom i et Fagskrift og beviser, ger og narrede frelst i Havre da
nings-Kontoret nøjes heller ikke med statistisk, al den større mandlige Skelnen linede lagt sig. Det viste
mundtlige Erklæringer ; tværtimod Dødelighedsprocent eksisterer hele sig al være eu klog Handling, da
maa enhver, der ønsker sig et KlæLivet igennem undtagen mellem 0 alle Skibe i Sidens [levn blev Vrag.
dekort, for at faa et nyt Sæt Tøj og 15 Aars Alderen'. Tager man
Søren Jacobsens Kvase var den enepaa Ære og Sanivillighed udfylde 1000 Børn under 1 Aar af begge lle, der undeilt sin Skælme,
et Spørgeskema med et Ulal at Op- Køn, viser det sig, at af Piger dør
lysninger, som senere lien saa vidt der 96, af Drenge 120. Lieeledes
Spis Maden ram.
innligl bliver kontrollerede i den viser del sig, at Drenge ikke her
fruh arisk Fysiolog, Antrume Mede
paagældendes Hjem,
den samme Modstandseraft som Orsini, ker, for tæller cu tysk Avis,
Piger lige over for Bentesygdoin rue : !melet en ny Melhode til al forleenge
de er niere modtagelige for smit- Menneskenes Liv Han panslaar, at
hvis man blot spiser alle Levnedssomme Sygdomme, undtage'', siger
den engelske Læge, naar det gæl- midler i ram Tilskind, -- ;flisen afder Kighoste.
skaffer all, som hedder Kogning og
Gaa husligt, med rank Ryg og
Der synes smiledes at være min- Stegning, —, vil Folk holde sig
frit svingende Arme! Træk Vejrel dre Levekraft i Drenge, mindre Mod- unge dohb
saa længe, som de
gennem Næsen og hold ~den slandskraft end hos Pigerne, lige= int gør, og have Udslet le at blive
lukkets_ Man kan roligt paastaa - som Forfatteren hævder, at Kvin- gamle som MeIhusalenr.
skriver den finske Professor Viktor
derne kæmper sig bedre gennem
Helkel i .11elsovennen" —, at Gan- Livet end Mændene, Dernæst me- Da Lampen eksploderede.
gens Værdi I hygiejnisk Henseende ner han, at Drengene Ira slime al
Hos Cykle handler Kjær i Jelling
stiger i anden Grad med Hastig- er mere aktive, mere urolige end
fandt i Følge „Vejti; A Folkeblad`
heden. En dobbelt saa hurtig Gang Pigerne, og derfor ikke saa telte at i
Tiisdegs ell Eksplosion Sled, som
er fire Gange saa sund. Det kan
behandle, hvad der igen giver An- ;neget lel kunde have fane( alvorlige
anbefales at tælle til seks under ledning til Mindre omhyggelig Pleje. Følger.
Gangen og lægge særlig Tryk paa Endelig, at Drengene har større
Mangel af Petroleum havde Fru
et og fire;
Legemer end Pigerne, hvorfor de Kjær fyldt Beholderen paa sit KogeEt — to, tre,
apparat med Benzin. -- Apparalet
kræver mere Næring.
fire — iene seks.
havde været tændt, og alt var ganer
Det er som 'om Benene faer en
godl men da uran vilde slukke
særlig kraftg Villieimpuls al et og
del, slog Finmanen ned og anlærtille
lire. Hvert . tredie Skridt bliver
Benzinen i Beholderen, i hvilken .
—0-uvflkaarlig længere og kialligere,
der earuleyriligvis har været en lille
og derved paaskyndes ogsas de
Jernbaneforbindelsen Utæthed. I et øjeblik stod det
andre Skridt. Naar Annelle svinger over Roture bliver loeheert Aar, der
hele i Flammer, og del var klart,
frit i Stedet for at holdes paa Ryg_ gear, mere og mere utilfredsstillende, rit en Eksplosion straks vilde følge,
gen eller med Hænderne i Lommerne, og den Togplan, der nu — len den
ligesum liden itarinligvis vilde gribe
pumpes Blodet frem i Skulderled- 15. April
fat i Omgivelserne. Paa Fruens
bydes os, er noget af
dene og Aandadrættel bliver friere. det ,vildeste", vi eucteu har set,
Real) ilede Hr. Kjær til, og riet
For yngre Personer er el rask
— Her Allinge-Sandvig Kommune skyldes hans Mod og Snarrantliglille Løb endnu sundere end en ikke ydet sit klækkelige Bidrag til
hed, at det ikke skete eu Ulykke.
rask Gang, endogsaa op ad Trapper
ommeldte Bane og har Allinge-Sand- Han havde heldigvis Skødskilid paa;

Om at gaa.

Fra Uge til Uge

Og i delte greb lian ilet brændende
Apparat og har det rid paa Gaaidspladsen, loer lien lorsigegt sarte
del fra sig. I selerne Nu, elen han
havde dækket sig bag en Dør, lindt
Fespinsioneir Sled, samtidig med,
at en flere Alen høj Ildsøjle stod
Vejrer. San voldsomt var leirnryk.
ket, al det rev Døren op fra Grunden
hint til Værkstedet ; derfra stod Døren
aa1-3.-en ind til Butiken, hvortil Tryk•
ccl forplantede sig med en smulen
Kraft, al den elme Butiksrude splin.
neries i Tusinde Stumper.
Hvad episer en rask Karl af
Brød?
En Indsender skriver i _Holbæk
Amts Venstrehlad• i Anledning af
en lille Notits otti en Karl pas Lol.
land, der spiste 30 Stk. Smørrebrød
om Dagen, at del ikke er noget
enestaaende. Samledes Saft Spisesedlen ud i Gear for mine to Karle:
Ved 7-Tiden om Morgenen Kalle
med 4 Str. Smørrebrad til hver.
Kl. 9 en Kop kogt Mælk ng 8 Stk.
Smørrebrød til hver. Om Middagen
til Efierinaden 4 Sdr. Brød til liver.
Aftensmad Kl. 6. beskuende af 14
Suk, Smørrebrød 111 hver, gevir en
Skeel stuvede Karroller og Kalle,
Talt blev del til 30 Slk. Mad eller
1.5 Skiver af el 8 Punds leriglirad
111 liver Karl, og Bredte var endog
skaatel rel lykt.
Snilden omtrent spises der hver
Dag her, ng jeg lænker, at det er
noget lignende andre Steder.
Overistnaende viser, at del vil
14011tIlle III at knibe med Brødet,
hvor uran har Folk, der arbejder
stærkl. Men heldigvis har vi jo
Grød og Kartofler i Reserve.

Urte- og Blontsterfi'o
Scette-Charlotter
bus hos
/.

kim til Salq
ved Henvendelse til

Oskar Felt, Lesebæk. Allinge.

Badeanstalten
pas Mejeriet rlealbjerggirard• er lukker foreløbig. De, der er i Beerdridse af Badekort, kan Isa disse Ile
beeehetalt paa Mejeriet.

Tørrede

Hyldebær
Blaabær
Kirsebær

liroe, pas Lager.

7. Ji liarsen.
•

Foraar 1917 !
Damekonfektionen
er hjerekommers i meget etre', eunuk
og 'noderne Udvalg.

Spadseredragter

10,000 Folk med daarlige
Maver!

sorte og bien Serge*, Cheviot, Kiæd
Alpacca og kulørte Stoffer.

Lyder del ikke utroligt: Her i
Laudet bar 10,000 Mennesker indsendt Lægeattesi for at fan Brødkort byttede til Franskbrødskort,
fordi de har daarlige Maver og ikke
kan lagle Rugbrød. Til 1 Juli,
niar der skal byttes igen, vil der
blive laget haardere fat, meddeler
„Pol.".

og Frakker i Cover Coat, Alpe •
og hvid Vadmel.
Pigelrakker Ira 4-14 Aar, i k
førte Stoffer, sort Rips og Lastla

Goblielloslor og klor.
Søndag 22, April.
St. Ols Kirke 91,e. Skrin. Kl 9.
Allinge Kirke 2 Skrue 111e. (Fesleudstjeneste i Anledniag at le. F. U.
K s. 25 Aars Jubilæum)
Mandag Aften Kl. 8 Møde for K. F.
U. K. i Præslegaerdere Alle unge
Kvinder ere velkomne!
Tirsdag Aften Kl. 7m/2._Møde for unge
Mænd hos Skomager Larsen. Alle
unge Mænd indbydesi
Tirsdag Almen lel. 71/e. Missionsmøde
i Sandvigs Missionshus. Præstemm
taler,
Torsdag Aften
'
KJ. 7 Miseeonsnierde
i Tejn Missionshus. Præsten haler.
Fredag 27. Kl. 3 afholder Dansk
• Missionsselskabs Kvilieleforeitirre
sig Barlige Foraarsudsaig paa
Menighedshjeminel, 1(0111 og støt
bande D. M. Ss. Mission i Indien
og Kina og Sudarnissionen.
Evan. luer. Missionsforening
Allinge Søndag led. 3Ve . Th. Madsen
Rø Søndag Kl. 10 Th. Madsen.

Jaketter

DameblusQr
i Silke, Voile og Vaskestoffer I
Udvalg, Emu Serie Bluser Ira
Sæson sælges til halv Pris.

Rjole-ogBlusestoffer
i prima uldne Kvaliteter samt Z
phyrclepon, Musseliner, Voile, Rites
og Bointedscrepon Ira 60 øf?

Messeos Ellelidsillg,
Chr. Olsen, Allinge.

En Pige
saml gir D r en g, som kan køre
Heste, kan laa Plads straks eller til
1. Maj !lue

Anton Christensen. Re Sl.

En
cRioeskarter købes.
Snedker Pihl, Klemensker St.

Eli ,Del majre Sahl
ønskes til Købs

Telf.

Aug. Hansen, Allinge.

4, rigers QPise

Dreng, 14-15 Aar,

kan Ha Plads fra Midten al denne
Maaned eller til Isle Maj hos

Avlsbr. Ole Svendsen,

Mobler.
Nogle Kommoder og en Egetiæsmalet Buret er til Salg hus.

Anton Sonne,

er I sl. Maj tel Salg paa

Aldersro pr. Allinge.

flest til
En slielkibyggei sort Heat, Ca,
10 Aar, 'er til Salg' r Allinge Teglværk. Nærmere ved Henv. til

Jens Hansen Allinge.

Til Flyttedagen
anbefeles
KO1111110118r, IMOSIdie

og Kufferter

Snedker Pihl, Klemensker.

Klemensker. 62,_
Mit Lager er rigeligt forsynet med

Cykler og Cykledele. Dæk og Slanger,
1/44

der sælges paa rimelige Betalingsuilkaar.

Stor Rabat pr. kontant.
Reparationer udfares hurtigt, godt og billigt.

Foraars)f,
Nyheder!

M.C.Hansens Cykleforretning, Klemensker

f i

Vi har stort Lager af ekstra prima

lcopal- og Lædertagpap
fra Jens Villadsens Fabrikker og anbefaler samme til
billigste Dagspris fra

Spadseredragter, Costumefrakker
og Nederdele er hjemkommet i stort
og smukt Udvalg.
dl

dI

Allinge Kolonial- & Produktforretning.

Underskørter og Nederdele.
Underskørter i Moiré og Klæde samt hvide Vaskeskorter i smukt Udvalg.
Hjemmesyede Nederdele i moderne Faconer.
Priser 6-8 Kr.

Jo
=,//

Il
P

Spadseredragter

af sort og blaa Serges, sort Alpacca, graa
Militærklæde samt kulørte Stoffer. Prima Kvaliteter, fikse Faconer, god
Pasform. Priser fra 29 til 85 Kr.

Covertcoat=Frakker, drapfarvede fra 37 Kr.
Costumefrakker af AlpacCa, sort Drape, graa Militær, samt

tt
dt

CalCIUMStiære og Tjærekoste

lt

anbefales fin

Allinge Kolonial- Produktforretning.
tt

hvid og stribet Vadmel fra 26 Kr.

Regnfrakker,
N ederdele

Nordlandets Handelshus.

Viking.

Den stærkeste og billigste Hjemmesko
af bedste Militærldæde og med Gummisadler er pas Lager i elle Størr.

Nordlandets Handeishus.

sorte, marine, graa, drap, tærnede.
Prima Kvalitet, fra 13 Kr.

Murerværktøj og Kalkkoste
af sort og blaa Serges og Alpacca samt kulørte Stoffer.
Priser fra 5-25 Kr.

anbefales fra

Allinge Kolonial- og Produktforretning.

Bluseliv af Silke, Uld, Veyella, Flonel, i stort Udvalg fra 4 Kr. 35 Ø.

Magasin du Nords Udsalg, Allinge.
J. P. Sommer.

Klædevarer.

Ui har stort Lager af ;aauel billige som finere Klædevarer.
og leuerer ethvert Klædningsstykke eller Maal med Garanti for god
Pasning. Altid billigste Priser i
Ill

Nordlandets Handelshus.

Leverandør H Landbrugslotteriet.

Leverandør til Varelotteriet.

Br$5dskærer
er atter paa Lager og anbefales til billigste

Vort Lager er rigelig !mispel med
51 pCt. Texas Bomuldsfrokager
43 pat. New-Orlean Bomuldsfrokager
La Plata Rapskager
Palmekager
Coldings kontrollerede Foderblandinger
Soyaskraa
Sukkermelasse

Priser fra

175 cm, — falden eller „Stanley
og en kaaret Hermodhoppe, slaar til Bedækning paa

Sleipner•

Vestre Borregaard i Rutsker
for 5+10 Kr. — dog ikke om Søndagen.

Andr. Hansen,
Telefon Ruls 49.

Alt i prima kontrollerede Varer og til billigste Dagspris hos

Allinge)

& Produktforretning

En 14-16-aars Dreng
kan Ina Plads straks eller til I. Maj

Maegaard i Rø.

Nu er det Tiden
al kube

Haveredskaber,

Allinge Koloeial- og
Produktforretniwz

ingsten „Rys",

Rugeæg
af ægte brune Italienere er til Salgs
a 15 øre pr. Stk. pari Søndre Kirkehogarnd i Olsker.
K. Funcle.
Telt. Allinge 85.

Akkord paa Dræningsarbejder
og Opbakning af Trreer kan faas
hos N ie I sen,

Allinge
og Produkliorreining.
1"11~11"~"111

Ejendom i Allinge.
Del Dr. Peters tidligere tilhørende
velbyggede 5.Fug. HUN af Areal
1778 Kvdr.-Alen, Assurance 9000 Kr.
er IH Salg mod en ringe Udbetaling
ved Henvendelse til Sagt. Er. Pihl
i Rønne. Ejendommen pasvises ved
Branddirektør Bolast,
Eventuelt kan Ejendommen faas

til Leje.

hos

Snedker Pihl,

Nordholt, Klemensker.

Klemens St.

En ny lasijotionlogn,
Bæreevne 1500 Pd., saml andre
Vogne er til Salg.

49

P, A. Juul, Allinge.

Rugeæg
Ragemg at Pl. Rocks, gule Orpingtons og Rhode Island- Reds
tilbydes til 20 Øre pr. Stk. Ved
Bestilling af mindst 30 Sik. billigere.

Andersen. Allinge St.
Vi har stort Lager
og sælger til rimelige Priser.

Ajletønder
Ira Lager eller efter Bestilling Inas

El Dagligstue-Milble1110111
af fuldt Mag ironi, kun lidt brugt,
bestaaende af Bord, Sofa 2 Lænestole og 4 andre Stole er til
Salg. Endvidere en antik Maghoui
Buf6t og fl. a. udmærkede Møbler.
Henvendelse ved Billet ,arkt. „H.
H 16" til Bladets Kontor.

1
,....< Fernis

./

Pensler.
- :« ./, Gulokker

Rødt
Dodenkopf
Zinkhvidt og andre Farver
anbefales fra

Allinge Kolonial- og Produktforretning

En Pige
kan hm Plads til Iste Maj.

Avlebr. H P Holm
Klippely, Rutsker.

ode hedskaber 111 forilarsavliqd

G

Vi har siaaende — indkøbt i Flor:
1 dobbelt Osborne Fjederharve 15 Tænder.
9 Tands
2 svenske Fjederharver
9 dø.
t svensk Kultivator „Apollo"
2 Canada Plo7e No. 97.
2 Ukrudts-Harver — 6 Leds — med hule Tænder.
Der kan gøres fordelagtig Handel hermed i

Nordlandets Handelshus.

Saltet Helleflynder
Allinge Kolonial- Produktforretning.

Icopal-Tagpap og Læder-Tagpap
i alle brugbare Bredder og af prima lagret Kvalitet.

Linoleums-Taglak og Kaleitims-Tag-Tjære
Vi anbefaler Forbrugere heraf at købe snarest, selv nin denne
først skal anvendes senere.

Nordlandets Handelshus.

Bornholms Spare- & lallebsses
Afdeling i Allinge 6----

-

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

Vi har mange Pumper endnu!
Svære Ajlepumper 2", 2'2" og 3"
Bedste frostfri Pumper 1'2" og 2"
og Jernrør, som passer til disse. — Køb i denne Maaned.
Priserne bliver meget højere, naar vi skal købe til Lager igen.

Nordlandets Handelshus.

grigen flutter iWnr•
Zerfor fmIner jeg Int i Bette .3ornat. r. 'Mø

fflaminifratter
tiI en, »nip §Vri,4 efter bet font
tofter ini,
og ligelebe5 feelger jeg Orle mit Zfon*Iiiner
til gemte
ba jeg irre nit robe bjeni til
be »øje '.;rifer, font int er.
Z-torfte £ager af jnttc, ■31ier og gaffet- ter,
lergi !ces Zrifutoge og !Hrhejiltilj, C-fjorter,
liter og tlentIirDev fond alt, boab bertil borer,
fort jagt et meget flovt Vager af alle gangbare
9Jtanufatturnarer, faa»et i frerbiginet font i
termaat til bittigfte. 43rifer.
Zerfor 'tal
a[tib fobe bered forbrug f)o

ettg

Held.
Søndagsjægeren: ,Jeg lim :III id
vældigt Held ured !Hig, enar
gatir paa .11ag1.•
.1a. Dvrene glitrer
Fouslmandt
sig vel ihjel, naar de ser fXo n.Et godt Aren!.
„Hvor mange Tdr. Land har De
egentlig til Deres Gaard, Per Olsen?'
„le' har 42 Tdr, naar de' er
hjemme ar sammen!'
.Naar de er hjemme! Hvad mener De med del:.
.Jo, for de' meste a'et er Fly,. e.

Yi ekspederer ,die
' de idkompe
paa Barres. Eckendorfer
Elvethams Roe fro og bar
endnu rigeligt Lager af Rod Bc.kendorfor, Gul Eekendorfer og Elvethams saml et Restparti af smaakornet Barres Roefro, Rangholm Kaalrabi, Fynsk Bortfalder og
de luirtigvoksende Sorter Oster Sundom og Grøy
Vi anbefaler alle at sikre sig de nødvendige Sorter i gt)(1
Tid — og af de gode Kvaliteter som na forefindes.

Nordlandets Handelshus.

Brødrene Anker
Jernstøberi & Maskinfabrik
Hasle

Telefon 2.

anbefales som en særdeles god og billig Spise. Faas hos

,-----Q:--

Fra Livets Kringelgang

ttitjest i Wftingc.

Gardintøjer.
største og smukkeste Udualg forefindes i

Magasin du Nords Udsalg.
.Leverandør til Landbrugs- og Varelotteriet.
Vi har endnu rigeligt af

Lucerne-Kløverfrd
prima nordfransk Kvalitet — anbefales som bedste Erstatning
for ungarsk Frø, som ikke kan fremskaffes iaar.
Vi beder om Bestillinger snarest.

Nordlandets Handelshus.

Under officeren
er lit Svmmueøvelse med Re t tu llerne. Nr. 47 sluger en Mængde
Vand, hvorfor Underofficeren ranher til hm:
.47, - synes lian ikke, Vandstanden er lav rink i Dag. Vil han ka'•
ske ruinere hele Skibsfarten?.

Koen sank ned 1 Jorden,
Der skrives til ,Vends. Tid." :
Fri mærkelig Begivenhed indtraf
i Søndags Middag i el Hjem i Nærheden af Saltum Kirke og Nols
Huset, hvori det indbal, er hygget
med Stuehus og Lade i en Længe,
og Stalden fører i modstil Retning
fra Midten deraf. Mens alle Fontene
firiltlidi sig inde i Stuerne, Irører
de el lunt Drøn, der paafulgtes af
el større, og da Konen ser rid af
Vinduerne, opdager 1111n til sin Forslcrrekkelse, nI :der pas Staldmuren
har dannet sig el 3 Alen langt Hul
fra neden og opad til begge Sider.
Ved nærmere Eftersyn viste det
sig, al ,lorden i en Cirkel !ned 3
Alens Radius var sunken sammen,
og en Ko, som havde Plads pari
Gulvet indenfor Muren, var slurken
pas Hovedet ned i Hullet. Efter at
være blevet frigjort reddedes Koen
op af Hullet igennem Muren uden
al have tage! Skade. Manden marine
nit i Færd med at udbedre Skaden,
og han brugte ikke mindre end 5
store Vognlavs Fyld, inden Hullet
paany var fyldt.
Denne Tildragelse har naturligvis_
givet Slof til megen Samtale. Det
er IS Aat siden, Manden byggede
denne Staldlænge, men det er nu
oplyst, at Irans Formand for 36 Anr
siden paa delle Sted, hvor Jorden
er sunket sammen, lod grave en
dyb Brønd riden at træffe paa Vand,
og han lod den derfor fylde igen.
Efter de .tnange Aars Forløb er Jorden altsaa sunket ydetligere sant.

Erindringsliste.
—0—
Toldkamret 8-12 Forny, 2 —7 Efterm.
Kæmnerkontoret 10-11 og 2-4.
Diskontohanken 2-4 Eftm.
LaaneSparekassen 10-12 og 2-4.
Sleinpellilial i Sparekassen 10 —12, 2-4,
Dantpskihsexpeclitionen, utæt] ved Ski•

beses Ankomst og Algang Tirsdag
og Fredag Efterm , Mandag og
Torsdag I-orm.
Sognepræsten Tirsdag 15g Fredag 6-7.
Distriktslægen 8-9 og 2-3.
Postkontoret: Sognedage 9-12 og 2-6.
Sundrig 12-2.

"telegralstationen 8 Morgen til 6 Aften
• Sonelag 12-2.
IVOrgniesteren træffes paa Kteninerkont
Branddirektører: Mandag og Fredag
Form. 8 til 10.
Statsanstalten for Livsforsikring ved Chr.
Olsen, Messen. Kontortid 1-1 Em.
Folkebogsamlingen paa 14,1(1110st:1:
Tirsdag Kl. 3, Fredag 7-8,

Jernhanest. er /ulken for Gods 8-12, 2-6
Frimærkep. og Ilgods desuden 7.8 Aften
samt til Tog, der algaar udenfur nævnte
Ira en halv 'linie for Togets Afg.
Hirelpekassen: Forind. Bagerm- I' Holm,
Kasserer Ul. P. Kofned. Kontortid livet
Fredag fra 5-7.

By- og fferredsffildmeegtig

Joh npos blod, Hasle.
træffespar Randhuset i Allinge
hver Mandag efter Kl. 10 Fortil. og
i Klemensker Kro hver Fredag
fra 2-5 Eftm.

SelvvandingF.inoltvg, Vand-

Telefon 2.
Aljeponiper Ill. til

Gummifrakker
i mange Rualiteter til Damer og Herrer. - Damefrakker fra 10 )Zr.
Herrefrakker fra 12 Hr.

Nordlandets Handelshus.

Pigekjoler og Pigefrakker.
Alle Størrelser. Fikse Faconer er atter pas Langt..

Magasin du Nords Udsalg.

Hvide og ecru Gardintojer
er nu pen Lager i stort og smukt Mønslerudualg til rimelig Pris.

Nordlandets Handelshus

Markfrø. Markfrø.
Bestillinger modtages,hos

Allinge Kolonial- og Produktforretning.

LO ET TAS

ALBA
Spise - Chaeolader

Ekstrafin Klipfisk og prima Ris
anbefales til billigste Dagspriser fra

Allinge Kolonial- & Produktforretning
Kød- og Benmel
fra Langelands Foderstoffabrikker.

Blodfoder
fra Vejle-Fabrikkerne
anbefales meget som Tilskud;til Svinenes Foder
Billigste Dagspris i

Nordlandets Handelshus.
Altid

P111113 i(oloodvror
til billigste Dagspriser.

Altid friskbrændt Kaffe.
Altid extra prima Margarine
til billigste Dagspris.

Altid stort Udvalg i
Glas og Porcelæn
til smaa Priser.

Altid velassorteret Isenkramlager

hos

Allinge Kolonial- & Produktforretning,

