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Forhold kan følgende Eksempel

tjene ;
og forsendes gennem Postet:menet i Allinge
Man skal støbe en Pæl pas I.
Sandvig, OLskrr, Ratstier, R. og Klem friske* Eks. 10 meters Længde til at lægge
„Nord-Bornholms Ugeblad" over en Kløft (delte Eksempel har
Ingen Betydning in. H. t. Benyttelhar den største Udbredelse i Nordre 1 lerved
bliver læsti ethvert Hjem og egner sig der- sen af Pælen). Hvis man nu støber
for bedst til Avertering.
denne Pæl af den rene Mørtel, kunde
„Nord-Bornholms Ugeblad" man være overbevist om, at den
ikke vilde kunne bære nogen Vægt
optager gerne Bekendtgørelser af enhver Art
saasom Køb, Salg, Foreningsmeddelelser, af Betydning — Ja maliske Pælen
Efter eller Aflysninger, Auktioner ete.
Ikke engang kunde bære sin egen
„Nord-Bornholms Ugeblad" Vægt uden at knække.
Man Indstøber derfor I Pælen el
adgaar hver Fredag, kan bestilles paa alle
vist Antal Jærnstænger pas de StePostkontorer samt paa Bladets Kantor og
koster Kr. halvaarlig.
der hvor den vil tære udsat for
Træk — i dette Tilfælde altsaa pari
Undersiden, og saa nær denne som
muligt ; Jernet vil da optage Trækket i Pælen og denne holder.
—o—
I del praktiske Arbejde er der
Selv om de fleste Rejsende, naar naturligvis mange andre Hensyn at
de fra Kup&indtret pas vore dan- lage, i del saa meget udvirker paa
ske Baner nok lægger Mærke til det. Blandingsforholdene mellem
Broerne og Viadukterne, der gaar Cement, Sand (Sten, Ral) og Vand
over Linien, er det vist de færreste er saaledes en vigtig Faktor, i det
der i saa høj Grad som det fortje- Massen først og fremmest maa være
nes beundrer disse Ingeniørarbejders saa tæt som muligt. At VandmængSkønhed. — og endnu færre tæn- den er af Betydning er indlysende,
ker vel paa deres Tilblivelse og de jo større Vandmængde — des minstore Arbejder der gaar forud for dre Sammenhæng mellem Mørtelen saadan Overskæringsbygning.
delene.
En af de smukkeste og mest kendte
For Jernet der benyttes til BetonBroer her i Landet er Skyttehusbroen
konstruktioner gælder, al det ikke
ved Vejle — paa Jernbanestræknin- maa have Rustskoller, idet det saa
gen Vejle—Horsens, Den er bygget
blev disse der dannede et Hele
for de danske Statsbaner af det ver- med Betonen; at der løvrigt sidder
denskendte Ingeniørfirma — Chri- Rust paa del har intet at sige.
stiani Sc Nielsen og er en af de stilDet er endvidere klart, at jo større
fuldeste Brobygninger man kan se. Overflade Jernet har, des større bliBeliggenheden gør selvfølgelig sit ver Vedhængen mellem Massen og
til at fremhæve den, men anbragt Stængerne, derfor gælder det om
over en hvilken som helst Kløft om, al las saa meget Jern som det
vilde den tage sig overordentlig for- er nødvendigt for dette Forhold.
delagtig ud med sine hvide Søjler For at forøge Jernets Overflade har
og Buer.
man fundet part at benytte snavet
Forud for Bygningen af en saa- rundt som fladt Jern forsynet med
dan Bro gaar der som før sagt store Hak, det ene modsat det andet og
Forberedelser, først og fremmest med Hakkene anbragt over trinanomfattende Maalitiger og Beregnin- den; denne Jernsort benævnes Km,ger. — Jordbunden skal undersøges, destaal og er patenteret.
Broens Bæreevne fastsættes osv.
Naar nu endelig Bygningen er
Paa Ingeniørkontorernes Tegne- færdig er der endda en Del Hensyn
stuer sidder Ingeniører og Tegnere at lage. En ny Jernbanebelonbro
og tør sig af denne, den niere teore- har saaledes ikke godl af, at der
tiske Del af Arbejdet og naar disse staar et Lokomotiv under den og
Mennesker er færdige med Tegnin- gennem Skorstenen støder Røg og
ger, Overslag o s. v. tager Arbejds- Damp op niod Broen, der findes
mænd, Tømrere, Murere og i det
nemlig i Røgeri B2standdele, der
hele taget det praktiske Arbejdes har en skadelig Indflydelse paa Be.
Mandskab iat med Udgravningerne, Ion. Visse Syrer virker ogsaa nedNivelleringerne og Støbningen.
brydende paa Beton.
Vi har nu i
Under hele Arbejdet tilses dette
foregaaer de sat
og Folkent at en Ira Kontoret ud- os lidt ind i Bet inkonstruktionernes
sendt, kyndig Mand, altsaa enten
mest elementære Forhold, nærmere
en Konstruktør eller en Ingeniør.
at gas ind paa Detailler kan ikke
Mulighederne for Konstruktion af
lier lade sig gate, idet man maa
Jernbeton er baserede paa Cemen- gas ud fra, at .let er de færresre,
tens (Mørtelens) Evne til at modslaa der har den fo 'marine faglige UdTryk og Jernets Evne til at modslan dannelse.
Træk, saml Sammenhængen eller
Af store Firmaer herhjemme har
rettere Vedhængen mellem Jern og vi som før nævnt, C.hristiani og NiCement.
elsen, stiftet 1904. Endvidere lindes
Man har tor at udnytte denne Akts. .Danalith• der ogsaa beskæfMulighed fundet paa i Cementblan- tiger sig med Konstruktion af Jerndingen al indstøbe Jernstænger og beton.
analogt med del ovenfor nævnte
Re ina Id.
indstøbes disse selvfølgelig paa de
Steder, hvor Konstruktionen er udbat tor Træk. Til Belysning al delle

Jernbeton-Konstruktion.

Ithoter, gker
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Krigens norm Jmififorlirq.
—0—
Forretningsføreren for de lyske
Jamr- og Staalindustrier, Dr. Reich.
ell, har for nylig i .Die Woche•
givet en længere Redegørelse for de
Krav, der under Krigen har været
stillet til den tyske J/Prr:industri, og
som bi. a. har 'nedført en mægtig
Udvikling tor denne.
Denne Krig stod i Jærnets og
Staalels Tegn, skriver Dr. Reichert,
Hare alene med Hensyn til Geværer
og Kationer, Minekastere, Granuler
og Bomber, men vi lærte ogsan
Kunsten at fremstille Staallipelnie,
Brystpansere,
Beskyttelsesmasker,
Stnalskjolde og Kampvogne.
I deri 9 Maaneders Krig 1870-71
tilførtes Artilleriet pars Kamppindserne 116 ny Kanoner, uren i denne
Krig naaedes at levere samme Antal Kanoner Uge for Uge, ja undertiden matte vi levere flere endnu.
IKrigen 1870-71 medgik der i
alt 20 Mill. Kilo Jærn og Slaal: men
dette Kvantum rakte langtfra til nu,
Alene Troppernes Udrustning er 10
Gange saa stor som den Gang med
Hensyn til Jærn og Stant. Vore
Soldater stivnede i Staal, thi ikke
alene udrustes infanteristerne nu med
Gevær og Srdevaaben, men han
iførtes jærnbeslagne Sko, hans Kogegrejer var af Jærn, Uniforms- og
andre Udrustningsgenslande manne
efterhaancien laves af Jterri i Stedet
for Metal, han fik en Siaarhjte/in
paa Hovedet, en Beskyttelsesmaske
af Jærn og et Brystpanser af Staal.
Hall skød med Ammunition, som
var fremstillet al Jærn og Staal, han
fors1,a,,s,de sig bag Skydeskjolde
al Staal, Bunden i hans Skyttegrav
var dækket af Jærvplader, og den
opvarmedes i deri kolde Tid med
Jærnovire og pumpedes fri for Vand
ved Hjælp af Jævnpumper og Jærnrør, Skytset var af Jærn og Stant,
lige fra Maskingeværerne til de 42
Ctm.s Mørsere og' de langtrækkende
Kanoner, og Ammunitionee var af
samme Materiale.
Trods Erobringen af fjendtligt
Jærnbanemateriel, fremstilledes der
i de tre første Krigsaar ikke mindre
end .90,000 Jternbanevogne og 4000
Lokomotiver, og hertil kommer saa
den Jævnmængde, som medgik til
Reparationer og Vedligeholdelse al
Skinnevejene samt 'de uanede Masser, som medgik til Flandern.
Hvad en eneste Storslagdag
kostede.
Man gør sig bedre et Begreb om,
hvad en sandart Verdenskrig koster
at Jærn og Staal, liner man laer at
vide, at alene i Løbet af 24 Timer
bortskød man fra tysk Side i Flandernslaget i Fjor lige saa meget
Ammunition, som der medgik I hele
Krigen I 1870-711
Der afgaves den Gang i de 9
Maaneder I alt 320,000 Skud med
de sv ere Kanoner og 338,000 Skud
nied de lettere, og det samme Antal Skud afgaves under Flandernslaget i 1917 paa en eneste Dag.

Jeg har udregnet, slutter Dr. Reb
chert, al der allerede i den 40. Krigsmaaned Ira Centralmagternes Side
var lorbrugl ca. 50 Milliarder Kilo
Jærn og Staal I Krigsøjemed, og i
den 45. Krigsmanned nærmede vi
os allerede de 60 Milliarder Kilo.
Det er vanskeligt at danne sig
noget Begreb om denne uhyre Jærnmængde, men tænker man sig den
smedet til en Ring, som lagdes
rundt om Jorden, vilde denne Ring
veje ikke mindre end 30 Centner
for hver Meter, den var lang, og
havde man at denne Jærn- og Stantmængde lavet en Beskyttelsesvold
foran alle vore Skyttegrave I hele
deres Udstrækning bande I Frankrig,
Belgien, Italien, Rusland, Rumænien,
Balkan, Lilleasien og i Palæstina,
alken pair ca. 6000 Kilometers Længde, vilde denne Jærnbeskyttelsesvold
komme til at veje Ikke mindre end
200 Centner pr. løbende Meter.
Til disse Beregninger maa ensian
desuden lægges den Jærn- og Staalmængde, som medgik i Krigens
fire sidste Maaneder, og saa faar
man endda alene kun den Jævnmængde, der er forbrugt tor Centralmagternes Vedkommende.

for Breve indenbys, .1 tor Breve til
Broerne. I 1861 kom der Lokalporto
for Landets 8 største Byer, og Prisen var 2 Skilling over sb. Siden
udvidedes Portoen til alle Byer in
Poststation, og fra Mmillorandrin
var Prisen 4 øre, til den 1902 ful
te Landsportoen og blev til 5,
Nu bliver de 5 øren Brevkort
øre dyrere, de 3 øres Ilgesaa, ment)j
Portoen ogsaa forhøjes for baad eJ
Tryksager og Vareprøver, og Inde
hys Breve forandres fra 5 thi 7 taree
Der hen er det vi er kommet
Aarenes Løb gennem et reaktionn
Tilbageslag, der mere og mere un
derkender GrundprInclpet Ira 1837.
Mottoet synes at være • .Folk %krt.
ven snemænd alligevel og lige saa
meget."
Den engelske Generalpostrilrektør
blev eksempelløs populær van sin
Porlonedsretielse; den danske Hr.
V. 0. Klør b oe bliver det sikkert
Ikke pas sin Portotorhajelse Oivetl
er del, al han hverken vil Isa en
Dotation pas 20,000 Pund, endsige
Begravelse I Roskilde Domkirke at den Grund.

Fra Kejser Wilhelms
Velmagtsdage.

Portoforhgjelsen.
—o—
Deri nye Skat, der i Form af Portoforhøjelse fra I. Januar lægges paa
Befolkningen; faar Mr. Ink til i .Dg.
Nyh." at udbryde :
— Der var engang en udmærket
Mand, der hed Rowland Hill. Han
udgav i 1837 et Skrift, der vakte
uhyre Opsigt og hed .Post ottite
reform, its importance and praclicability'. bien paavisle heri, at et
Postvæsen staar sig ved netop ikke
at lage høj Porto, men ved al faa
Avancen ind paa en stadig forøget
Omsætning.
Allerede tre Aar efter accepteredes
,Pennyporloen• af Englands Parlament, og Rowland Hill fik, da han
trak sig tilbage som Generalpostmesler, 2000 Pund i aarlig Pension
samt en Folkegave paa 20,000 Pund
og da han døde, blev han pompøst
begravet i Westminsterabbediet.
Det var i 1840. Hvor langt er vi
i 1918 i Danmark i Henseende til
at anerkende .den lille Porto"? Lad
os tage et Stykke Postalhistorie til
Belysniug.
Først Landportoen. Den indførtes
1851 og det bestemtes, at et Brev
(der manne veje hidtil el Pund)
skulde betales med 4 Skilling pr.
Lod ; eller en mindre Forandring
blev dette i 1868 til: 4 Skilling for
Breve paa indtil 3 Kvint, 8 Skilling
for fra 3 til 50 Kvint. Tre Aar efter
kom alle Landsbreve til al koste 4
Skilling, hvad der 'ved Møntforandringen blev til 8 Øre. Det forhøjedes 190?r til 10 Øre.
Lokalporto indførtes allerede 1806
for København, men Staten overdrog
„Fodposten" tre Aar senere til Private, og først 1849 blev den statslig igen; da betaltes der 2 Skilling

Det var en af de første Dage
September 1890, at Kejser Wilhelm
kørte med Ekstratog fra Berlin til
Kiel. Paa Vejen fik han Lyst til at
gøre Holdt tor at bese et gammelt
Slot, der passeredes paa Vejen. En
Adjudant fik Ordre til at standse
Toget. Men da han greb efter Toglinen for at vare Lokomotivet, var
der ingen Line.
Han meddelte dette til Kejseren,
der straks bød ham krybe lange
Toget hen til Lokomotivet. ,Toget
skal Standses", raabte den vrede
Kejser.
er.
T
Da oget saa endelig holdt, kaldte 1
Kejseren den Embedsmand, der agerede Togfører, hen til sig og sagde
.1
i en bister Tone:
,Hvorfor er Toget i Uorden t•
.Deres Majestæt, der er truffet
saa mange Sikkerhedsforanstaltninger langs Banestrækningen, al vl
har anset Togliner for aldeles unødvendige", stammede halt lorblølfet.
„leg ønsker de samme Sikkerhedsforanstaltninger, naar jeg kører, som
enhver anden Passager har, ikke
videre. — Men dem vil jeg ogsaa
have. Bring Toget i Orden og meld
mig det, naar det er sket."
▪Ja vel, Deres Majestæt."
hurtigst mulig Fart blev Toglinen og Bremseapparater paasatte
— heldigvis havde man dem med
— og Melding her om blev bragt
Kejseren.
.Kør saa tilbage til Slottet, men
hurtigt", lød Svaret.
Man masede og sled ; men det
vilde ikke lykkes, man havde bremset for haardt. Endelig fik man Fejlen rettet, og Toget kom i Gang.
Samme Dag telegraferede Kejser
Wilhelm til Arbejdsministeren May- bach, under hvem Jærnbanerne sorlerede. Han indfandt sig i Kiel og
modtog en forsvarlig Røffel. Dagen
efter Indgik hans Alakedsbegtering.
— Nu er Wilhelm selv færdig.
Han havde heller ikke Bremseappaterne I Orden.

I

Ityld filen kdfi bruo Papir til.
--o—
Anvendelsen al Papirgarn er. lakker være den stadig lorliedrede Produktionenetode nu bleven saa stor
i Tyskland, al den ogsaa vil have
en stor Fremtid for sig i Fredens
Tider. Det ran, naturbrie Spindepapir er særlig egnet til Sække, Løbere, Sejlgarn og Snore. Ikke mindst
har del ydet en god Tjeneste til
de af Hærforvaltningen anvendte
Sandsælcke.
Men det Omrande, det kan anvendes pas, kan udvides uhyre. Det
nyeste Felt er Anvendelsen af Papirgarn til Drivremme. Ogsaa som
IsoleringspIader er det anvendt med
stort Held.
Hvilket Omfang Papirgarnsinduskien har naael. Tyskland under
Krigen, fremgear bedst af, at der
nu aarlig produceres 40 Mill. Kilogram Papirgarn.
For at erstatte de 154 Millioner
kg Jute, som Tyskland anvendte i
'1913, med Træ, krævedes der
1,700,000 Kubikmeter Træ, idet 1
Kubikmeter Træ omtrent leverer 90
kg Cellulose. De tyske Skove giver
gennemsnitlig Udbytte al 17,850,546
kim) Brændsel og 20,017,ee06 kbm
Nytletræ. Det nødvendige Træ !il
Erstatning at Jute andrager altsaa
4,5 Procent, og stiller man det i
Forhold til Brændslet, udgør det
10 pCt. Da ogsaa Lithauens store
Skove kan levere et Kontingent til
Industrien, synes Fremtiden sikrer
paa delle Ontraade.
Ikke mindst paa Beklædningsstofternes Ornraade synes der at have
været en særlig rig Udvikling under
Krigen med Hensyn til Anvendelse
af Papir. Uld og Bomuld erstattes
med Papirstøj, del ser aldeles ud
som de sædvanlige Stoffer. Del nye
Tøj er kun noget mindre (æt i Vævningen end ægte Tøj. Farver, Mønstre, selve Udførelsen, alt synes at
være tilfredsstillende.
Sol og Regn har ingen Indvirkning paa Papirløjerne; men de maa
ikke vaskes i varmt Vand.
I Barve- og Husholdningsgarderober kan man finde mange Overraskelser. Der lian man se smukke
marineblaa Drengedragter med Kraver og Bluser i Matrosmodel ; de
smal] ;Pegedragter fryder øjet ved
deres brogede Farver, Underskørt,
Forklæder og alle Slags Underklæder fremstilles nu af Papil- tøj. Til
og med mange Haandarbejder, saasom Dukker, Tæpper og Drapperier
saml Tasker af alle Slags tilvirkes
af Papir.
En Meengde Fabriker er sysselsat
med Tilvirkning af Papirvævning.
Fabrikationen er ikke ny i Tyskland,
den har været kendt i de sidste 60
Aar, og man tror, at den er blevet
overlørt fra Kina, hvor de smukkeste Tapeter, Forhæng og Tæpper
er blevet tilværket af Papir i umindelige Tider.

Drysse, drysse —
Drysse, drysse saa fin og skær, 1 Dag har vi rigtigt Vintervær,
med Sne over Byens Tage.
Ja, hvert et Hus sig festligt smykker
med gamle line Alonge-Parykker
fra Christian den Syvendes Dage!
Drysse, drysse saa fin, saa hvid.
Du Sne, der forkynder Vintrens Tid,
— al den „rigtige- Vinter er inde.
Den Sne. der daler
saa blidt, formaar
at bringe et Pust med
Ira Barndommens Aar,
der faer øjnene til at skinne.
Drysse, drysse saa viden om,
vi hilser Dig med et jublende KOM1
Du Vinterens hvide Dække. —
Vi mindes, da vi som frejdige Børn
sloges med Sne — ja,
tog mangen en Tørn,
g Sneen gjorde os kække. —

Drysse, drysse det hvideste Kridt,
tre Skyen ned det daler saa frit
og klæder ver Jord ril Festen. Det gldrer at Sne pas Husets Væg,
og !snippen drypper fra Tagets Skæg,
og Bjælderne klinger paa Hesten.
Drysse, drysse, Du hvide Fugl,
tiltog os den hvide. hvide Jul; lad det pas Laudet kendes. Thi over hele det ganske Land
skat det knitre af Sne og
dutte af Gran,
naar Julelysene læodes.
o e I.
C a i M.

Børneopdragelse.
Af Ellen Br flise-Da in shah.
Sundhed, Naturlighed, Ærlighed
og Godhed er de Ting, en Mor
skal give sit Barn med ud I Livet.
Hvordan hun skal give det Sundhed, har Jeg i en tidligere Artikel
prøvet al paavise, jeg vil forsøge
al klarlægge, hvordan jeg tror, hun
vil 1(111111e opium at fremelske Naturligheden,
Bevar Barnligheden saa længe
som muligt. Egentligt ligger hele
Forklaringen i disse Ord, men ogsaa hele Vanskeligheden.
Ingen kan være blind for Vanskeligheden i at bevare Barnligheden
hos vor Tids Barn. Den er uhyre
stor.
Naar man betragter den moderne
Skolepige, som hun hyppigst viser
sig, i sin knækorte Kjole og del
løst hængende Haar, tror man al
se et Barn for sig. Naar man hører
disse tolv-tretlenaariges indbyrdes
Konversalion, opdager man snart
sin Vildfarelse.
Stive som Damer promenerer de
langs Gaden Arm i Arm, deres Ansigter er uden Farve, deres Øjne
om Baller,
uden Glans. De taler
om Teatre, om Bøger, — de dydigste drøfter Lektier og Opgaver nogle — ikke de færreste — hvisker
om Livets alvorlige Problemer, giver
Oplysninger i hemmelighedsfuld Tone med forborgne Smil og sky øjekast til Siderne.
Naar Barnet trænger til Adspredelse, saa send det ud i Naturen.
Lad del cykle, løbe paa Skøjter,
kælke eller svømme, alt efter som
Aarstiderne kræver def. Staar ingen
af disse Ting til Raadighed, saa
lad det spille Bold, eller Kugler,
hoppe "I „Paradis" eller trille Tøndebaand.
I Overgangsalderen, den vigtigste
og den vanskeligste af alle, er Bevægelse i fri Luft Lægedom for Sjæl
og Legeme. De fleste Børn er i den
Alder forfaldne til Morskabslæsning,
de sluger, hvad de kan faa fat paa,
og som Regel modarbejder Moderen
det ikke med tilstrækkelig Energi.
Højst regnet kaster hun el Blik
pas Bogens Titel og smiler lettet :
„Aa, den er saarnænd meget uskyldig."
En Bog er ingenlundee,uskyldig",
fordi den ikke er det, man i daglig
Tale kalder „vovet". Mangen en
udtværet Kærlighedsroman indeholder ikke et eneste dristigt Ord, skildrer ikke en eneste pikant Scene,
men den fører Barnets Fantasi ind
I forkerte Baner, skaber usunde
Længsler og sentimentale Drømmerier, der gør det voksent før Tiden.
Og Kriminalromaner med Mord
og andre Forbrydelser, med Væv
af Løgne og halsbrækkende Anstrengelser Fra Forfatterens Side for at
udrede de filtrede Trende, kræver
en usund Hjerneanepeeadelse hos
Barnet. Det følger Handlingen med
stive Øjne, hede Kinder og spændte
Nerver, det Irriteres overfor Forstyrrelser, bliver pirrelig og gnaven i
sit Forhold til Onigiveleerne.
Tag Bogen fra Barnet, En Mor
skal kunne gøre den Slags Ting
med kærlig Bestemthed, der ikke
laster Modsigelse. Forklar det Grun-

den til denne Haridleinnede, saa
det sele kan indse del berettigede
I den.
Giv i det hele taget altid Barnet
Grunde tot Forbud og Paabud. Delte
med, at et Barn skal lystre blind(
er ikke fornuftigt, meget tidligt vil
et Barn forstaa, at Moderens Handlinger ikke er dikteret al urimelig
Lyst ril at vise sin Myndighed, men
bunder i Omsorg og Kærlighed. Og
bedst vil det forsten det, naar Moderen venligt og taalmodigt lorklarer del, hvad Følgerne vilde blive,
om det handlede anderledes.
Pas pas, hvem Barnet omgags.
Det er vanskeligt et kontrolene, om
Kammeraterne er af heldigste Art;
luen det er, som saa meget andet,
en Moders Opgave, og den k n n
gennemføres.
Har Moderen sit Barns Tillid er
det hele saa uhyre let, som gode
Kammerater kan de drøfte Vennernes eller Venindernes Karakter, og
Moderens Kritik vil aabne Barnets
øjne for de forkerte Ting.
Del er ikke altid nødvendigt at
forbyde Samkvem med den paagteldende, man kan alligevel ikke hele
Livet igennem skærme sit Barn mod
daarlig Paavirkning.
Man kan give sit Barn det gode
Syn paa Tingene, forme dels bløde
Sind eller de rette Mønstre og præparere del, saa den daarligsle Paavirkning preller al,
Eu lille tolvaarig Pige fortalte
en lortrollg Samtale sin Mor, at alle
Kammeraterne i Klassen havde stukket Hovederne sammen one interessante Hemmeligheder. Til sidst var
Turen kommen til hende al faa betroet den store ,Nyhed",
„Tænk dig, jeg har fattet at vide,
hvordan de smaa Børn kommer,
nu skal du høre."
Og da hun begyndte sin interessante Beskrivelse, blev hun meget
forbavser over Barnets rolige Bemærkning :
.Alt det har min Mor for længe
siden fortalt mig."
„Din Mor l"
Der forbløffede og vantro Udbrud
viser bedst af alt, hvor ualmindelig
den Slags Fortrolighed er mellem
Mødre og Børre
Og dog et her Vejen til at lære
sit Barn Naturlighed,
Deu paagteldende Mor havde ny-

- lig faet et lille Barn, og hendes
,store Pige" havde glædet sig med
herude i naturlig Fryd over Livets
naturligste og smukkeste Problem.
Hun havde ikke lært, al, her var en
lyssky Tjug, der kun kunde hviskes
om i Krogene, selv om Moderen
havde sagt elende, at del var en
Ting, der var for hellig til at drøftes med Per og Povl.
Fremelsk hos Barnet dels humoristiske Sans, den er el udmærket
Led i Opdragelsen.
Lær det at se paa Kammeraternes
voksne Færd og intetsigende Sladder om Pynt og „interessante" Oplevelser med godmodig Ironi. En
sund Latter, sammen med den forslaaende Mor, er el ypperlig( Middel til at tremme Naturligheden hos
Barnet.
Tal i det hele taget meget med
Barnet. Er der et eller andet, der
tynger dels Slud eller optager dels
Tanker, kan en Mor se det ved første Blik. Hun bør kende sit Barn
san godt, at hun formaar det.
Ofte vil en rask Spadseretur, hvor
Moderen og Barnet er alene, være
udmærket egnet til fortrolig Samtale,
og begge vil de vende hjem forfrisket paa Sjæl og Legeme.
Afveksling i Beskæftigelse er sund'
for ethvert BMW Lær tidligt Pigebarnet at stoppe sine Strømper og
sy sine [(flapper last. Drengen kunde snemænd have udmærket godt
al al lære det samme, men ellers
er der for ham nok al praktiske
Ting al øve de unge Evner pas.

At kunne haanchere en Sav og
Hammer uden alt lot mange Slag
og Rifter vil være lige saa gavnligt
for Pigen som for Drengen.
Jo bedre 111811 i det hele taget
forstaar den Kunst al give sit Barn
Interesser og Beskæftigelse, des bedre vil man være i Stand til at modarbejde Tidens store Skade:
Del alt for tidligt modne og sørgeligt blaserte Barn.

Naar Telegrafvæsnet
slaar et Søm
Telegrafbestyrer Petersen, Skagen,
fortæller i „Dansk Telegraiudende-:
Stationen mas ikke selv skur saa
meget som et Sem i en Væg hos
en Abonnent. Det skat indberettes
til Telegrafdirektoratet, al der er et
Søm, der skal struts i. Sømmet gnav
derfra videre til Teknisk Afdeling,
derfra til Ingeniørassistenten i Aalborg, som sari beordrer en af Distrikters Funktionærer til at slat( Sømmet
i! Denne Funktionær indberetter til
Ingeniørassistenten, at nu er Sømhvorefter det gear sin
met slagel
Sejrsgang gennem alle Led tilbage
til Telegraldirekloratei, som derefter
meddeler Afgangsstationen, al Søm.
met er slaaet i, og at del koster
saa og saa meget, livorpaa Sømmer
gaar i tre Eksemplarer af Maanedsregnskabet.
Samtidig gase Sømmet fra Telegraldirektoralet til Regnskabsafdelingen, vistnok ogsaa til Telegrnlinspektoren og til Ministeriet, selvfølgelig
under den tilbørlige Journalisering
og Protokollering bande pas Udog Hjemrejsen.
Det er jo en ganske nem og ligetil Forretningsgang, særlig naar man
lager i Betragtning, al den Maar i
Forbindelse med Telegraf- og Tele
fonvæsen.

kan slette ns I vort daglige Arbejde,
flym mange kan læse crr Togptan
— Hvor inenge køn elsa op I .Københavns Vejviser" -- hvor mange
danske Landmand har all enli g
Adg eng til en Bog som .I.andbrugers Ordbog e•
Det brede Lags Bogkundskab er
elendig. — Jeg kan negle Remser
Ira Skolen, men hvor jeg skal søge
hen for al vinde Forstanelse af Ram.
serve og uddybe min Viden, gere
den anvendelig tor min Udvikling
bande sandelig og økonomisk, ved
jeg ikke.
Samfundet underviser mig ,kke
Brug af Bøger, og del giver mig
ikke Lejlighed til rit se og læse i
de Bøger, der kan være mig til
Tjeneste. Dee er en Hovedfejl ved
vor ellers sart lovpriste Folkeopdragelse, at den mangler Bibliotekets
Haandboesauiling, det allervigtigste
Led, del eneste, der formum at stelle
Folket i Arbejde ined dels Selvopnragelse.
I hver eneste Kommune I Danmark
hør man rejse en Haandbogsamling,
og i hver eneste Stationsby tillige
en Læsesal. VI har endnu kun grorske enkelte af den Slags Apparater,
men nu er fidelt inde, det mindelige Arbejde man tilhøre hele Folket — Ikke saalede3, al del skal
sidde med Fingrene i ørene og
bøje Hovedet over Borde( fra Morgen til Aften, men det skal gennem
Haandbogssamlingerne sættes i
Stand til al hente Oplysninger og
Svar paa alt, hvad der kan svares
paa.

Frit Ordskifte.

Del ofloilllige
Den Biblioteksbevægelse, der I de
senere Aar har taget Fart her hjemme, har sit Forbillede i Nordamerika, hvor man allerede i Halvfjerdserne saa, at Bierne- og Ungdomsskolearbejdet tit Dels var spildt,
hvis ikke de voksne fik lært at bruge
Bogen som Arbejdsredskab. Professor S t e enb er g var den første,
der slog til Lyd for den amerikanske Bibliotekstype her i Landet,
men meget faa hørte liam i de første Aar, nu derimod er Kursen for
amerikanske Bibliatekslyper i stærk
Stigning.

Svar til Hr. Mejeribestyrer Hansen,
Hr. Harmer' !nerier I sin sidste
Artikel, at jeg er bleven ærgerlig,
over den i forrige Artikel fremsatte
Henstilling ril Haandværker & Indestriloreningens Bestyrelse; heldigvis
indvirker det Ikke paa den Maade
paa mit gode Humør, men jeg har
gjort Forsøg paa at svare pas en
lidt utiltalende Kritik, da der efter
min Mening er el langt Spring fra
en Henstilling, og til den offentlige
Udtalelse om, at det er uforsvarlige
Handlinger man foretager sig, som
Hr. Hansen fremkom med den Gang.
Jeg kan forøvrigt oplyse Hr. Hansen om, at paa det Tidspunkt den
første Artikel fremkom om den Sag,
var der ikke en af os, der vilde
have indsendt nogen Ansøgning,
hvis ikke det var sket paa et betydelig tidligere Tidspunkt. Dette har
Hr. Hansen formodentlig ikke ment
nødvendig at skaffe sig oplyst; men
for at men kan være Kritiker og
skrive noget om en Sag, er det
nødvendig at titan kender den.
Jeg henstillede til [-Ir. Hansen i
min forrige Artikel at vende hele
sin Energi mod de Sammenkomster,
hvor Tilladelse ikke kræves ; hvad
Hr. Hansen ikke kan lorstaa, Men
henviser mig til !den sidste Del al
sin forrige Artikel, om jeg ikke har
læst den, (den omhandlede Afskedsfesten for Pastor Heyrup og Ombæringen af Lislen til samme Fest.)
Men den DeI af Hr. Hansens Artikel som omhandler det Emne, kan

Medens vi her hjemme hos det
brede Lag af Folket kun læser Aviser og Skønlitteratur, staar der i
liver eneste lille By i Amerika et
fuldt monteret Bibliotek, der ikke
alene indeholder Skønlitteratur, men
alle de Haandbreger, som det daglige Liv og Folkets Interesser har
Krav paa. Mangler man Svar paa
el Spørgsmaai, lige meget af hvilken Art, søger man straks Biblioteket, der ved Read for alt. Bor man
ude pas Prærien, hvor der er langt
til Naboen, har man selvfølgelig ingen Biblioteksbygning, men Biblioteket kommer kørende lige ind part
ens Gaardplads. En Bil svinger op
foran Trappen, det er en stor Vogn
lignende en Bagervogn — den er
fuld af Bøger. Landmanden kommer
ud og ser paa Varerne — han har
jeg absolut ikke faa den Mening
en lille Larve med I et Glas, han
giver den til Bibliotekaren og beder ud af, som Hr. Hansen tillægger
han! rage den med til Byen og fas dere AI skrive mod en Sammenden undersøgt og til næste Gang komsts Afholdelse tre Dage efter,
levere ham Litteratur om dens Be- at den er afholde som Hr. Hansen
kæmpelse. Bøger og Hjælp er gra- præsterede, er efter min Mening
formaaisløst ; derfor irrer] man jo gas
tis — det er Samfundets Pligt at
skaffe Bøger og Oplysninger. Her ud Ira, at det er Listens Ombæring,
hjemme passer Samfundet paa, al som Hr. Hansen har følt Lyst til
vi alle laer lært at læse, men naar offentlig at kritisere, og har bevirdel er overslaget, saa er del ligegyl- ket at det omhandlede Alene er
digt, om vi har noget al læse i el- kommen med i Hr. Hansens Artikel, Hermed vil jeg ;lulle Skriveriet
ler ej.
Her drager vi milevidt i det lille denu Sag vedrørende, og lade Hr,
reerske videre paa Langhalmen.
Danmark, før vi finder et Leksikon
/1.4 1918.
Allinge Teglværk 1
til offentlig Brug. Vi kender Ikke
K. H. Poulsen.
de almindelige Opslagsbøger, _der

overs iaj orwr c.:7111a,ie,8atidai ,Voinnitines
Indtaster og Z (1,:,iifter 1 J 1aret 1919-20.
1918-19 1919-20

Indtægt
30 000
3,648
15,552
860

25,000
3,640
13,400
860

2,230
6,500
1,055

2,480
6,500
1,025

6,600
1 450
600 8,645
104 .
5680
0
lait 173,130

8,650
128,665
100
190,320

Overslag fra forrige Aar
Renter al Kommunens Kapitaler rn in.
Indtægter af Kommunens Ejendomme
Afgifter al faste Ejendomme
Afg. og Kendelser if: Næringsloven af "I I, 57 in.
(Brændevinsskat, Forlystelsesskat, Hundeskat nr. ni.)
Tilskud ha Staten i Heidi. til Luv Nr. 85 at 10/5 1903
Andre indtægter
Paaligiiede Skatter :
Ejendomsskatter
Skat al Aktieselskaber
Erhvervsskat
Formue- og Lejlighedsskat
Opkrævning af Statsskat .

RØ.

RØ.

Petroleumsmærker
uddeles Torsdag den 9. Januar
Elterin. Kl. 3 paa R ø Afholdshotel.

Sognet-andet

hjemkommet i disse Dage og staar
til Salg eller Bytte.
Heste at lo skellig Alder og Størrelse er ligeledes ril Salg hos
pr. Tejn Si

Hasle 118fierlarroluiug,
Aljetonder og Saltekar

Byens Bestyrelse i Almindelighed :
Lønninger og Pensioner . 4,500 5,400
Udgift til Skattens Paaligning
1,500 1,300
og Opkrævning
700 1,000
Andre Kontorholdsudgifter .
Vedligeholdelse al Kontorlokaler
300 1,000
og Raadhuset
9,000 10,700
2 000 2,000
Andre Udgifter
8,450
8 650
Fattigvæsenet
5,400
5,400
Tilskud til Hjælpekassen
16 400
19,330
Alderdomsunderstøttelse
1,200
2,900
Understøttelse til Børn og Enker
19,600 23,480
Skolevæsen
7
7
Rets- og Politivæsen
2,800
2,220
Medicinalvæsen
3,250
6,100
Gader og Veje
5,000
4,500
Byens Belysning
100
100
Brandvæsen
450
500
De offentlige Lystanlæg
23 900
24,238
Renter af Gæld
8,821
8 600
Afdrag paa Gæld
Bidrag til forskellige Institutioner ,
Aintsrepartitionsfond efter Folketal 19,000 26,200
do.
1,300
Hartkornsbidrag
50
100
Vurderingsudgifter
200
Tilskud til Præsteembedet
200
Sandvig Havn
do.
. 1,000 1,000
do.
21,500 31,565
Foreninger .
• 1,200 2,815
Andre uforudsete Udgifter:
Dyrtidsforanstaltninger
14,000 8,500
Forsikringer ,
500 500
12,000
17,500
Uforudsete Udgifter
3 000 3,000
25,000 25,000
Overskud ved Aarets Udgang
Menighedsudgifter.
2 323 2,323
Offerafløsning
5,000
2 450 2,677
9,773
Bidrag til Kirken
Talt 173,130 190,320

Slagter Aug. Hansen.
\ ve Sendinger

af

sand al Slags Bødkerarbejde haves
paa Lager. Reparationer udføres.
C.

Aakerlund.
Telefon Hasle 105.

2 Skærveslagere
kan fan Beskæftigelse til Vinteren.

V. Sørensen, Borre.

rdlit"eastear~asani~tae~
Barbermaskiner
Barberlini ve
Lom me kuli ve
Skriveunderlag
Fjerkræsakse
BrorMrsalime
Urkloder
Rammer
ni, in.

Nordlandets Handelshus
"arrana""mals",,,P~.

Buddingpulver
Mandel - Vanille
anbefales.

J. B. Larsen.
En stor !tot

Komfur-Kakkelovn,

Gode velsmagende Sorter
og til rimelige Priser
sælges i

Nordlandets Hafidelshus,

Mli[ip kuld- & ProduklforrdrilPg.

ærede Kunder et glædeligt og godt Nytaar

Nordlaudets Handelshus

Tegn Abonnement paa
Nordbornholms Ugeblad.

Kaffemærker.
Vore ærede Kunder bedes indsende Deres Kaffemærker
da vi i den nærmeste Tid venter Tilførsel af Kaffe og The.
For 2den Aflevering faas kun The.
For Isle
do.
og ældre Mærker kan faas Kaffe.

Allinge Kolonial- og Produktforretning

()7_1ristiaa Soendsen
Bog- og Papirhandel
Bogbinderi
Telefon 90

Nexo

Fine Spiseæbler

Telf. KI n 13,

L.

Ægpulver
Tørrede ilg
Bagepulver
Vanillesukker
MandelCM4Onts
Citrondraaber
anbefaler

j. J3. _barsen,

Taglak oy rfilfire
samt Tjærekoste anbefales fra

Allinge Kolonial- &
Produktforretning.

Solo-Kaffe
Normal Kaffe
Kafola
Rich* Maltkaffe
- Mocca
Tilsætning
anbefales.

CL 0 .T

ALBA I

Spise -Chucolader

i flere Slørrelser, god Kvalitet,

i Æsker og løs Vægt.

Hasselnødder. Figner
og forskellige Smaating til Juletræet
sælges i

Nordinflels Hatitlelshlis,
Overrolss301, Bojesell-Koologd
Set, Martensgade 17, Rønne. Telf. 22
(udb. Fuldm. ved Bylogedkontoret i
Hasle).
Kontordag i Allinge Mandag
do i Klemens (Kroen) Tirsdag Eft.

og en tåtg med Sele til en mindre
Hest er til Salg eller kan byttes
med en større Ponnyvogn.

Best. Jensen,

Blodbudding
i 2 kg. Danser.

Leverpostej
i Vu kg. Danser.
~Ilinge Kolonial og

ProduldlofTetniHg

Kireellwrenfl.
ERIhnrn rt

monne mio t

Allinge holf lnittlProduktforretning

Saltede Makrel
35 øre Stk.

saltet Hellen) nder 85 øre r , ,kg
stillet brands. Torsk 80
letsaltet

-

Klipfisk
Kliplanger anbefales.
a. 53. £ClZ042,11+,
Telefon 12.

GodninLgskalk
fra Lager.

Allinge Kolonialog Produktforretning.
Rønne-Allinge Jernbanes

Køreplan.
Søgnedage.
Rønne-Sandvig

Fra Rønne
- Nyker
- Klemensker
Rø
- Tein
Allinge
- Sandvig

820
843
903
923
941
954
10-

6341

653
713
7:U
751
804
81.5

Sandvig-Remse
11- 840
851
1111
- Alljnge
904
1124
- Tein
922
1142
- Rø
943
- Klemensker
1205
1220
10Nyker
1020
1240
- Rønne

Fra Sandvig

Søn- og Helligdage.
Rønne-Sandvig

Julelys og Stearinlys

anbefales.

Hullegaard, Olsker.

Illndlnersart
llyldelnersoi't
Jordbrerrnft

Prima

J. B. Larsen.

En Ponnyvogn

Blandet Frugtsaft

Kinetiske!' 3lleficriorrelpiq

Marzipan-Figurer
God Konfekt

Allinge Kolonial- og Produktforretning.

August Svendsen,

anbefales.

og de fleste andre Krydderier sælges i

Et 3-4 Fags Hus

Ligkister og :Holder.

Roe Ircerer, •
garsett.
glocraøer,
Telefon Allinge 12.
&dune,
. 91oetnibe,
Extragode Sorter
gloegrebe.
Buddingpulver, forskellig Smag
Bagepulver, ‘Egpulver
Allinge Kolonial &
Crem pulver, Essentser
Produktforretning.
Cardenrarnme, Canel
det svundne Aar, ønskes herved vore

hver Mandag eller Kl. 10 Form. og •
I Klemensker Kro hver Fredag
fra 2-5 Eftm.

Postbud.

købes 111 højeste Pris.

i

Kofod, Hasle.

træffespas Rs.tdhuset i Allinge

Bestillinger
bedes snarest indsendt.

Vildænder og andre Dykænder

Med Tak for behagelig Samhandel

JOIIHROS

ønskes til købs i Allinge

J. B. Larsen.

Gadiser,

Søndag den 5. Januar.
Allinge Kirke Kl.
Pastor Egen up.
Ols Kirke Kl. 21 ', Pastor Egerup.

Markfr6.

nyeste Konstruktion, kun lidt brugt
fra Hess, Vejle, sælges for 130 Kr.,
(Værdi ca. 180 Kr.)
En mindre do. sælges for 40 Kr.

Marielyst, Sandkaas

Gitljerie sie r og Mader,
By og Flerredst‘ildimegtig

Lodekoer og Kvier
Jensen. Heslegaard.

Udgift

En Karl,
+, an! til Heste, søges straks

Chokolade og
Cacao
faas hos

Allill Koloilialq Produktforrollliu.

845 1235 450
Fra Rønne
904 1254 509
- Nyker
Ill 526
- Klemensker 921
129 544
939
- Re
144 556
95t
- Tein
134 609
1004
Allinge
2- 615
- Sandvig 1010
Sandvig-Henne
040 230 645
Fra Sandvig
048 238 653
- Allinge
058 248 71:T.
3
- Tein
114 304 719
- Rø
133 323 733
- Klemensker
145 335 75,7
- Nyker
205 355 810
- Rutine

"#Nuss,,IN,
IN
-sr øger De en Pige, en Karl
tlik eller en Dreng, eller mangler De en Svend eller Lær•
ling en Fodermester eller anderi Medhjælp, bør De snarest avertere i Nord-Bornholms Ugeblad
der hver Fredag bringes direkte ind
c. 1700 Hjem og huses af saa godt
som hvert eneste Tyende. En Annonce her i Bladet vil derfor saa
godt som altid bringe et tilfredsstillende Resultat.

NoNsING/"Nte."1/01

Bygningsartikler.
Brædder Planker Tømmer
Tagpap, Som og Spiger, Støbegods
Cement, hydraulisk Kalk
anbefaler

Allinge Kolonial- og Produktforretning.
i

Vi

luer nileliu al pliillim ld paa Lager
som sælges Id Maksimalpris — men Melkor udbedes.

Rent amerikansk Flormel til Julekager
Bedste dansk do. til julebrod
• Bedste dansk Rugsigtemel
groft Rugmel
do.
Ekstragode Byggryn af alle Slags.

Nordlandets Handeishus.

Brødrene Anker
t._ Jernstøberi & Maskinfabrik
Hasle Telefon 2,
Telefon 2.
Selvvandingsnffireg, Vuncl- & Aljepumper ni. ni.

Kaffe.
En prima Erstatning herfor er

faas hos

1:olaftr,nalkfile-Surropl.
Allinge Kolonial- & Produktforretning.

Læg Mærke til, at alle Dyr som faar

rigelig Tørvestrøelse under sig
de holder sig rene og trives vel. Tørvestrøelse optager Ammoniak af Gødningen, opsuger al Fugtighed og Staldene blive
saaledes lugtfrie og renlige Rum, Den har en heldig Tndflydelse paa Hestenes og Plagenes Hove og forebygger Stivsyge
hos Grisene. Altsåa en Vare- som. i Betragtning af Husdyrenes nuværende Værdi, bør bruges i stor Udstrækning.
Pris 15 Øre pr. kg, i hele Læs gives Rabat.,j

Nordlandets Handelshus.

Amt i Nordbornholms Ugeblad!
Billigste Annoncepriser. — Største Udbredelse
her paa Nordlandet.'

Et Parti Melasse
Pris 27 Kr. pr. 100 kg.

bortsælges til Svinefoder.

,Skofonial.

7robtifitrorreliiiii(3.

Boroholms Simre- & tanduses
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 Hamp og Ma111113-Tonrk
anbefales fra

Allinge Kolonial- og Produktforretning

Skud „Caspers Slrallag,
—0 —
Til Bladet,.Dinialzetting- paa Fær•
rimre skriver en Korrespondent:
Tveraa, den 21: NOL :11.
1 Søndags Aftes (17. Novbr.) ved
8-Tiden meddelte Mandskabet paa
en Motorbaad, der da vendte tilbage
Ira Fiskeri, at de havde set Ildsignaler pas Lille Dimon, og at disse
utvivlsomt hidrørte Ira sgiblirudne,
som paa en eller anden Klatte
maatie have reddet sig op paa Øen
og fundet Tilflugt i „kelim', det
Sted, hvor Kvalbinger plejer at opholde sig, !mar de um Sommeren
er ran Fuglelangst paa 1.ille Dimon.
Molorbaadens Besaelning havde overvejet, om man ikke straks skulde
lorsøge, at komme i Land paa Øen
for al undersøge Sagen og yde nødvendig Hjælp, mcn da Motorbanden
var svært lastet med Fisk, og man
var ukendt med Landingsstedet, vilde
det efter al Sandsynlighed kun betyde Tidsspilde, om man gjorde et
mislykket Forsøg paa at npnaa For.
hindelse med Øen; det besluttedes
derfor at sejle til Tverna med det
samme for at berette om, hvad man
havde set, saaledes at en Motorbaad
med en Roband paa Slæb øjeblikke.
lig kunde tage af Sled til Lille Dimon.
Umiddelbart efter, at den opsigtsvækkende Efterretning var modtaget
7 versa, afsejlede Fisker Hans Hansen til Øen med den ham tilhørende
Motorband _Birma', og man ventede
naturligvis her med stor Spænding
paft Bandens Tilbagekomst.
Ved Midnatstid ankom Baaden
til Tveraa ; paa Grund af indtræden.
de Brænding havde det været vanskeligt al fan Forbindelse ined Land,
og tier havde man optaget 6 skibbrudne (3 Danskere og 3 Nornuend),
Besætningen fra Skonnert „Casper',
der var strandet deri 2. November.
De skibbrudne, der Altana havde
opholdt sig pan Lille Dimon i 17
Dage, var meget medtagne baade
af Mangel paa Mad og al Kulde.

alle Sammenføjninger, saa del kunde splintres, hvad Øjeblik den skut.
de sære. Men nu sprang Å n th an
Jacob se n, der ligeledes er Normand, med en Line fastgjort om
Livet ud paa Bougsprydet og styrk& sig rid i Brændingen, efter at
have afført sig sine Overklæder ng
Støvler samt taget et Redningsbælte
paa. Det lykkedes ham efter megen
Anstrengelse at svømme i Land og
faa Fodfæste. Flere Gange skyllede
Brændingen hen over ham og truede
med at drage ham ud igen, men
han hagede sig fast i Tangplanter

og fremspringende Klippestykker.
Brandsøerne skyllede over ham
med sandart Voldsomhed. at Benene
ofte stod lige i Vejret. Men til Trods
I n de 'meget vanskelige Forhold
kæmpede han sig tappert i !And.
Fra Skonnertens Agterende fik
vi nu en Trosse I Land og fik lavet en improviseret Redningsstol.
En af Gangen kom vi i Land i den,
men del var en drej Tur, tor hele
Tiden brød Søerne hen over os.
Jeg var den sidste, der gik Ira Borde, og idet jeg sprang ud over Rælingen, revnede „Casper', og gik

i Smadder.

Vi kom saaledes alle

sælges bill.gst muligt.
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Allinge Kolonial- og
Produktforretning.

Prima Anschovis
i løs Vægt Anbefales til billig Pris

.1. B. Larsen.
En flot Gig
nied Kuglelejer og Fjedre, engelsk
Facon. 11 brugt GIN, en 3-stedel
Ponnyvogn, Koner og Landmandsstauder slant billigt til Salg
eller Bytte. Telefon .15.
Karetmager

P. Jul. Andersen, Bast..

Cigarer og Tobak
anbefaler

Allinge Kolonial- og
Produktforretning

Ekstrafin norsk Spegesild
i hele, halve og kvart Tønder anbefales fra

Allinge Kolonial & Produktforretning

Morsø
OVNE
udnytter al Slags Brændsel paa bedste Maade
og ere bekvemme

Skibet drev hjælpeløst
ind mod Land.
Del var klart, at Skibet ikke stod
til at redde, men i Løbet af kort
Tid vilde blive slaaet i Stumper og
Stykker af Brændingen. Vi troede
os redningsløst fortabt, men prøvede
dog paa at komme i Banden for at
ro mod Suderø. Vi kunde imidlertid indse, at 6 Mand I den lille
Band paa det oprørte Hav, det var
det samme som den visse Død. VI
gik derfor oni Bord igen.
Nu var vi næsten inde i Bræt]
diriger]. En Gang rørte Skibet ved
Klippen, men kom ind fra igen. Vi
stødte alter, og

tagte Husblas
Store sode Mandler
Abrikoser, syltede i D4 jer
Fersken
do.
Store Muskatel-Rosiner
Smaa do

levende i Land.
Af Proviant blev tier kun bjærget
en Dunk Margarine; desuden bjærgedes lidt Tobak, Signalflag, samt forskellige Vragstumper.
Den første Nat, vf tilbragte pas
Lille Dimon, var over al Beskrivelse
frygtelig. Der Ina vi seks Mand
gennemblødte, sultne og forfrosne
i ravende Mørke pari en Klippeafsats, der maaske ikke var inere end
6 Alen bred. Regn og Sne piskede
ned over os, Stormen tudede — og
der — lige nede under os, hørte
vi Brændingen buldre mod Klipperne.
Jeg bøs saadan den Nal, at jeg næsten ikke kan lænke pan del. Dog
var jeg bedre stillet end flere af
de andre, der ikke en Gang havde
Strømper pas Benene, men manne
ligge barfodede i den skrækkelige
Kulde.
(Sluttes).

Styrmand Larsens Beretning.
„Casper"s kække og sympatetiske
Styrmand, den 23-aarige Alf Le rs e n fra Sandnæssjøn I Norge, har
fortalt mig følgende angaaende de
nærmere Enkeltheder ved Strandingen og de skibbrudnes Ophold paa
Lille Dimon :
Skonnert „Casper" var hjemme.
hørende i Rudkøbing og tørtes af
Kaptejn Larsen. Vi var paa Rejse
fra Ibizzia til Vaag med en Ladning
paa 200 Tons Salt til Firmaet Jacob
Dribl. Efter at vi den 1. November
tidlig om Morgenen havde pejlet
Myggenæs i ØNØ., sejlede vi i sydøstlig Retning, til vi out Formiddagen fik Kending af Suderøen. Der
blev elterhaanden meget svag Vind
og temmelig diset Luft. Den 2. No.
vember tidlig om Morgenen begyndte det at blæse op, og det blev el
frygteligt Vejr. Vi førte de mindst
mulige Sejl og koldt det gaaeride
saa godt som muligt, da vi pludselig opdagede Land ret forude. Roret blev øjeblikkelig lagt om, men
Strømmen, den høje Sø og de voldsomme Kastevinde gjorde det umuligt at manøvrere, Katastrofen var
uundgaaelig.

Store friske Citroner

at regulere.

Stort Oplag i

Nordlandets Handelshus.
Billigste Priser

Stort Udvalg

Skibet stod uhjælpelig fast.
Det var et frygteligt Øjeblik, Stormen ludede, Brændingen rasede,
og der stod vi med den visse Død
for Øje. Stormasten blev kappet i
den Hensigt at faa deri til at falde
pan Land og snaledes emner] For.
bindelse ; delte mislykkedes imidlertid, idet den faldt anderledes end
beregnet.

En kæk Daad.
Bnendingen rullede voldsomt over
Skibet, der knagede og bragede i

Køkkenrekvisitter
faas" hos:

Allinge Kolonial ttr Produktforretning

Od! Deres Tryksag i Milegi Bogtrykkeri
Regninger, Meddelelser, Fragtbreve, Bre,, papir, Koonvlutter.

I

