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rmi 	is Ugeblad" 
tryk4H Antal alpk*indre 1600 Exenspl. 
og ft  des grnnem41411~eqemte 4,41~ 

Olsker, Rats Ritelrgiiihw~hrr 

ord-Bor 01S teblad„ 
n stiide 	 Nordre Herred 
last i rili, s 	i og egner sig flrr- 

beds1 111 A,r7fen 

Nord- 4, rn ¥/11 Ugeblad" 
oploger gerne endlgtrrrlseinf enhver AH 
stlasoin Keh 	 nikgsrneddelelsrr. 
,irre  Hk, 	niir 	rrhtioner Hr. 

■ .?„PVIO 	rAlr s Ugeblad" 
edgnar krep' 	lag, k 	eqrlles paa alle 
Postkonlorer enl p(ra adels «ordn, og 
kosier 50 Che 

" 	• 

, ,FertettrIgsiæl.ke oLle,I.Inrridt bl. a. 

-.e , 

, 	pr Benny -..ke .r ,..lialved 
 Foredrag 1 1311en9.,1; e latIfinernes- 

•'.. udtalt 5211gencie oniC .-ei..elat4 Angst : 
mennesker er Øm alle 'levende 

Barn_:ts 
----"+"  

Væsuer afelliiitg"rh 	-eget frye 
- Soult Væsen. Aartusinåers Utryghed 

a..., ng Usikkerhed har 4flejtet sig i 
Menneskets Sind, . g isaasharl Bar-
nel begynder at forstag sine Omgi-
velser, visere det ogsaa Tegn paa 
Frygt. 	e 

e 
	. 

- 

	

	Hvad lian vi gøre ha, al modar- 
bejde Frygten. Først ug fremmest 
ikke !ave Barnet til en Urvine. Mer, 
deren Irma ikke siadig. v ære efter 
det, liver Gastg del ,ladper -op ved. 
en Stol, Skat niel ellerPUl og raabe : 
Gud, 'hvad g& di, nii,7as,paa, vær 

tog endelig forsigtig, det maa dii 
in ikke- 	r, (FN støder -dig jca ra. s. v. 

. Bar 	hat saalilærel iiigengkaile 

Ibs.,  af e ille Knubs,. og Barnet er nied 
. lt estiske Ren- og aedsystem saa 
. heldigt stillet, al det næsten aldrig 

4-tager 'Skade af el lille Fald. Og de 
'Knubs, det selv paadiager sig -

brændt Barn skyer jo Ilden — skal 
allerbedst lære det at passe paa. 

,, -- Saa-  er der den sjælelige Angst. 
Ir Egentlig Syndskeyidsthed nue vi 
Ø ikke indpode i-Finniebarnet, det lig-
'ger over dets Horisont. Ogsaa Sand- 
...e 

--. hedslærperi goradelutrygt 	Al lyve 
1'"taf Barrets re høre* paa Gru(1 . 	aroets Fantasi 

g nrangellulele Iagttagelsesevne -
et (*laller sjældent noget Helheds-

Tullede --'.- næsten til Barnets natur-
lige Pullerter, nier' kun Frygten 
fremavle deildl'egenfirge bevidste 
Leg it. 9 	e ake • 	.4^- +a• 

..'s„ 
	4- 

Enden niart vi ikke ' sl 	in 
Barnet med Forbellinfr lt c es e 
historier ing Spøgelses 	r 	- 
turligyis absolut toikasakg irren 
ogeag dit;'sliiii 	tilige Ev...,11 ., ewsr 
R<.gleu at (1,, I ,,r e' 	I fi11 erII, 4 i; e r fra 
del dagligt' Lir ,s„,.,,i,,,,,.,1 Inger, 
der knytte' sig77;111 es ..44,,i 	inl 
Barm.; aeeIl.i,i` Tiadei nak . 	altg;, 
er rilstiæjrke 	aairlielig 1111fen anle; 'bi" 
[Hee leasfie, at ek Hjeliiiirehasenet er 
hver daglig Dag i og foreeiglniget 
af selve F.vreiTiei. 	.4"- .:.- 

1 Tfiknyining, tit Aujealeirrkhrnmer 
Sinetlefelelsen . .:,71 [flag °elite her  

vænne Barnel til at kunne leare.licle,  
Smerte; fordi det Inar en kig;  -dere 

bleer, eller en lille Bule, slmi:Mo, 
. ' 	- 	 'ak 

deren ikke straks komme løbende 
ined urfstralde Arme, og Ak og Ve, 
eyg ængste Barnet og lave Hylesce-
ner, tiejtlieller puste port del og sige, 
at nu skal Peterevære en rask Dreng, 
der ikke græder for sire Hdl. Sugge-
stionen evneget anvendelig. Meyer 
hk sin 21,/e-Anrs Søn til at 'føle sig 
inæt eller cre'n første Tvel1a4; skønt 
han ellers YPisIe to, ved i en over-
bevisende Tone at sigel til ham ,nu 
er Axella1.."; Men Suggeitionen 
niaa nal rligVis kun britge.s i del 
godes tjeneste. .VI- inaa'heller ikke 
væiilic •  arne)-til at lægge Mærke 
til sine egne Fornemmelser, • Ffi e 

et-virkelig noget, skal vi nok up-
dage Apt,;'Men strialig al sEergee. 
livelchm...£..kgi,,ålne,ele.l„4.111 er Vel 
eyg,-bevirker HM," al Barnet - hver 
halvt" Tintrommer tøbrude og rap- - 	.. - 
porterer er .eller anden ligegyldig 
Fornemmelse, som Var det en Ver-
densbegivenhed. 

Hjemmebarnet maa ikke spørge 
for meget. Det-er naturligvis i den 
ahike- er slutt Hvorfor og skal ogsaa 

have Lov 111 at epiarge for at fas Vi-

den, men al spørge i Tide og Unde 
behøves ikke. Det morsomme Barn 
i Sporvognen, der højlydt gør sine 
Bemærkninger til alle og om alle, 
er en Uting, neer Barnet er over 3 
Aar. 

Ell Fæsloing i ell Vulkan. 
-o 

Amerikanerne har ikke. saa lea 
Fæstuitrger i Vulkaner 	Den rilrerk- 

væi'digSte "af dusse findes paa Ilawar, 
den største, al SandavIchsøerne.. Det 
indre af Øen er meget bjærgrigt og 
har el slorl'Antal af Vulkaner Øens 
Havn er af AnterikaireAe' forvandlet 
til en Flandeslation, der af militære 
sagkyndige anses for at have over-
ordentlig Betydning i strategisk Hen-
seende. Da Hewaji nu ligger ben-
ved 2000 engelske Mil fra Pacifik-
kysten, tjener den særlig som Flaa-
debasis til Værn for San Francisko, 
f. Eks. ved en Krig mellem Japan 
og de forenede Stater. 

En Flaades Aktionsradie beløber 
sig (il 2000 engelske Mil, og derfor 
kan en ved Hawaji statiouerel Flaade 
beherske del stille Ocean inden for 
nævnte Omkreds. Belaestningerne 

strækker.  .g. langs med ICyslen paa 
er! Lærrede at 15 engelske Mil nig.. 

- beslaar hovedsagelig af en kække 
kraftige Batterier paa cementeret 
Gi und. Kronen paa dissoFæstnings-
anlæg udgøres af Vulkanen r.:hamr-flid 
1 herd mod øst, hvis Krat f% længe 
sulen eraudalultal. 
ik % De 	irkanske Frells%ligsinge- 

4rraters '" rejele bestod ,. al forsyne 
., 	- 

igtflie K, e med kunst g frembragt 
Enaptiorairaft. Del rere Kraterrum 
og„Nerilipperi forsyuedes med Be-
ter k, og .4m er den grenle fredatlige 
V4ijair" 1..Slantf!ji!lil garroprilge sin 

gainle_ødelreggeride Virksernifiede 
De liareueile Slalers Re giring har 

i de  sidste Aar anvendt mere end. 
13 Mill. Dall. paa Hawajis Fæstnings- 
anlæg, og en stor Del at denne Sum 

er brugt, til Kraterets Belæstning. 
De fire store Mørsers i Krateraabmn-
gen har en Skudvidde af ni engel- 
ske Mil. De blev for kort 	si- 
den opstillede i Vulkanen 

—0— 

De Tider er fængsl forbi, da dan-
ske Landbrugere lod deres Svin gas 
„pna Olden" I Skovene. Deri ino- 

Frenigeng• 
Professor C. V. Pr y I z ved La 

-lanleajskoleu har imidlertid fretnaet 
et Forslag, hvori han iremlnever, at 
man I Ane, hvor Svinepriserne er 
sari høje og Foderet saa dyrt, skulde 
drage sig hine Tiders Erla 
Nytte. Ikke ved atter a 	rive 
nerve ud I Skoven, men ved at lade 
Olden og Bog hidsende gennem et 
linje Samarbejde -mellem Landbru-
get og- Fortv isene) 

Det er Oldenaari Aar. lk k e si-
de n la6 9 har Baagen baa ret 
saa megen Frugt som i Aar. 
Bøgen bærer som Regel ikke Frugt 
før sit 60. Air. Af Bøgeskov paa 
over 60 Aar har vi i Danmark 
108,000 Tdr. Land. I Aar vil man 
kunne høste ca. 6 hl. pr. Td. Ld , 
altsaa talt 900,000 hl. I hele Lau-
det, d. v s knap 650,000 Tdr. Bog. 
Har vi Rand til at lade en 9a 
Rigdom henligge ubenyttet, spørger 
Professor Prytz. En kyndig Land-
mand, som failleargle Aar Siden holdt 
1.3.3 Svin og `al Søer prut 230 Td, 
Land Skov i 77 Elleraaradege, havde 
derved en Neltolortjeneste paa 
1533 Kr. 

Imidlertid var det jo Meningen, 
al Olden og Bog skulde opsamles 
ude i Skoven. Del gøres fur en 
Udgift af 3 Kr. 60 øre pr. bl. med 
en Fortjeneste lit Arbejderne af 2 Kr. 
15 Øre om Dagen. Arbejdet fore-
gaar i Oktober og November 

Selv om Skoven skal have noget 
for at afgive delle Foder, mener 
Professoren, at det vil betale sig 
godt, om Landbruget benyttede Lej-
ligheder], som del rige Oldenaar 
byder. 

Krigskirorlliens Triumfer. 
—0— 

I ,Journal dia Debats" fortæller 
en Medarbejder orn et Besøg, lian 
har aflagt paa Rolschilds I.asaret I 
Paris. Blandt andet tik han 
hed til at se nogle Soldater, der var 
lbievne uhyggeligt vansirede I Kri-
gen, men havde været sno heldige 
at komme under den berømte Kirurg 
Mareslips Behandling. 

En ung Læge, som tog mod Jour-
nalisten, viste ham first et Par Fo-
tografier, der var tagne aLnogle Sol-
dater straks efter deres Indlæggelse. 
De var forfærdelige al se paa. 
lig et af,dern virkede i allerhøjeste,  
Grad uhyggeligt. Det toresiillede 

en ung Mand ell,- nalret  ,lt 1, sum 

var filblu" ølmm , den r1CtICF!IC DPI 

af hans VenatrP-11111~baatte, Irgr 
ledes Hagen, I teherne og Næsen 

.Nu skal de se den samme Merl 
efter Behandlingen'', sagde den utige 
Læge, .han kommer om el øjeblik. 
Han er blot henne al se en Biograf-
forestilling, der gives fer vore Pa-
tienter.-  

Jeg vilde næppe tro mine egne 
Øjne. Gjorde Lægen Nar af mig? 
Den Mand, der nit stod foran mig, 
havde ganske vist en Del Ar I . sit 

den.venstre Kind havde 
epeneere.i.e, ram], eg nin 1.re 

rede spøgende: 
,Ja, se hare paa mig. Det er 

virkelig mig selv. Tyskerne havde 
n raa mig, men Dok- 

toren Irer er en 
Som De ser, 1.., lee, 	' 	riee, 
en køn Facade . 	Og nyed-ride 
gik den omdannede sin Vej, ',ledene 
Journalisten fik lidt-nærirere al vide 
reli Dr Mareslips Fremgang9innarle 

_r edet foreliggende Tillælde. 
,Fotografiet giver kun ell svag 

Forestilling om, hvorledes Manden 
saa ud da lian kom hertil", fortalte 
den unge Læge. .Hans Ansigt var 
et eneste stort Saar. Men han kunde 
trække Vejret, de vigtigste Organer 
var uskadte, og det var jo ilovedsa-
en. Da vi saa efter nogle Dages 
as 	 aauilkeptesk e Diasfag 

Ardennelaee var afelteter, 	be- 
gyudi 	klor Marestat sit &lied- 
huggerarbe e. 

113111 med et A7Tire"Rr'3'd, der- blev 
Den--  borlskudle Kind 	'1"r; r 

taget fra den kedfuldeste Del at Sol-
datens Krop. Ogsaa Læberne blev 
labrikeret af Patientens eget Ked, 
og af bons nederste Ribber] lavedes 
der ham en Næse og en Hage. Kø-
det til Næsen irreelle Maretens Pan-
de levere, og til Hagen toges fra 
hans Mave. 

Da den sønderskudte Soldat var 
bleven fuldstændig restavreret, lod 
Dr. Mareslips ham se sig selv i et 
Spell'ng spu rgte ham, om han sav-
riede noget.' 

.Mit Overskæg, Hr. Doktor.' 
„Det skal vi nok made Bod paa", 

og tiden en Gang at bedøve ham 
skar Kirurgen en Strimmel ud af 
hans Nakke .og aubregte den paa 
Overlæben. 

.Nlen Jeg tør ikke II,We Demi", 
.al De laer en saa flot Allowleache 
som den De mistede t Skyttegraven!' 

Krim og 
o - 

Et meget omtvistet Spergsmaal. 

Da der i den sidste Vintre- inldt 
Masser af Regn, der voldte de tapre 
Krigere heade i øst og vest større 
Ubeling end den strengeste Kulde, 
lod der sig Røster høre, der gjorde 
deri Anskuelse gældende, at Vejrfor- 

'holdene stod i itinidelbar Forbindelse 
Med den stærke Rysteur af Luftla 
gelie;det..Jumubnigle‘ et den heftigt-
Ar filterild, Selv milen lun videriaka. 
beirgre-Kredse vandt denne Ansku-
else Tilhængere, og i April Miniired 
indeleildi del ellers saa alvorlige og 

ti irsigtige 	„Nat ure isateischaft I 
Wochenachrill• en Artikel, der for-
klarede, at en Forbindelse mellem 
VejrItget og Artillerlilden var nul. 
lig. 

Merl da Himlen stadig var klar r 
Mnj og Juni, tig da den rit I end-
manden van stærkt ellertereiette Regn 
udeb 	II 	Int faldt sprogutur, 

-ny ederne.. 

--Anskuelserne stod sa4es e*,, 

imod hinanden...d.; 	; .- 
1 Maj 184:1 nakiies det. til!arske.k 

Oprør batat Qastellgenit4 Olenl"beaat 
inedenseale ungarske Oprørere bolle 
til i den nettere al Hovedstadet, lir 
Dele, Pest Mellem *te to Part,rsfns: 
udkæmpedes deri Dage3 13. og 
14. Maj en hætjfk Arlihler titel. Vej-
ret havde forud Vigret klarfag smukt. 
48 Kanoner at slud Kaliter var i 
ualle udi Vrikarmrifed, og etir Aftenen .. 
den 14. Maj dre.kMs 'Mide« af 
Skyer, og der-fal.! !'"te theine4 J. ,tegn- - -1  
skyl. ^-----.""..- ''''..:-.- --a- , ... ,aseeet 

Enilte! kra Ingen:a:synes &Agter*. 
meler' fra Slaget ved Sollerino deri 

indvirket paa 
Vejrliget. Kr. ..) ,7,Illifft,fluiddagen 
sluttede den hede Kainwied Fraristr;,,,„' 
mændenes Storm paa.Alffillagertres 
Hovedstilling. østrigerne literaadle 
Tilbagetoget, der begurisligedes af 
en Regn saa a otrisonr, at den lig-
nede et Skybrud Under den ame-
rikanske:" Fribedsk rig tagdi.; man 
Mærke til, al nogle overordentlig 
stærke Katiiinekler ved Missisipi, 
Polomac, York River, og ved Korinl 
efterlulgtes al et uventet liæfligt 
Regnskyl. 

Den overordentlig stærke Nedbør 
i Avgrist 1870 i Mellerneviopa vil 
man sætte i Forbindelse med de 
store Slag, der da udkæmpedes i 
Elsass og Lothringen, særlig da man 
endnu bevarede Mindet om den 
r elsomme Styrter egn, som faldt un- 

Kampene mod Napoleon i M-
gust 1813 og Juni 1815. 

Under den russisk-japanske Krig 
;var der en saa stenende Forbindelse 
mellem Krmontorderien og Vejrliget, 
at en officiel Beretniug erindrede 
derom. Den 16. Oktober 1904 rap-
porterede Kuropalkm saaledes i en 
Depeselie III Czaren : ,Soul det var 
Tilfældet ved Liaujand, udbrød der 
I Gatir paa Grund af den voldsom-
me Artilleriild el liæftigt Uvejr, og 
der faldt en Mængde Regn'. 

Føjer man hertil, at Slaget ved 
Tannenberg og det største Slag ved 
Learberg udkæmpedes under vold-
somme Regnskyl, og at som tidli-
gere fremhævet den vaade Vinter 

vse se qw.„4,411111114~1~-414m../.4174,41,1iLL.,,, 
tørke var 	I:11 	ril. , 	, 

Krigen, idet den surstige Laundren 
af Knur/neme hindrede/ Danirelsalif 
Regnskyer over store Dele id Laii-

lerogi_sakleal,esegierelityld wjf t twe 
%re frff" 



	

r 	'1'!e for- •
,,,j„ a: elve k 	I 1, lind 1 dell  nat- 

',utJte Ar, ,ter 	fristes man til 
ar draei. 	•-• ehrmg, at Krigen 
det va--reirege urarr indvirke paa 
Vejrtiger 

Men nogen Vished taar num Ikke, 
tør det ved statistiske Undersøgelse 
bliver godlgjott, om der paa timing 
Artilleriild altid følger niere eller 
?mindre Regn. Men 'at gennemføre 
-en saadan Statistisk vil blive yderst 
vanskeligt for ikke al sige 

Som Modbevis har man den stærke 

Tørke I Maj og 11411 under det store 
Slag i Galizien. 

Mærkeligt er del imidlertid, at 
mange holder sejgl fast pna den 
Anskuelse, at Krigen og Vejrliget 
starar i nøje Forbindelse irred 
den. 

hilSk0 Yfdippiror, 
—o— 

Der foregnar i denne Tril dl „Pol." " 
en Bevægelse, smil ikke har været 
stærkt panagtet, fordi den ikke gør 
sig gældende udadtil overfor Offent-
ligheden, men som ikke desto min-
dre er i høj Orild betydningsfuld. 
Vi sigler til den Tilbagevenden af 
danske Værdipapirer, der finder 
Sted fra Udlandet til Danmark, 

Fænomenet er overordentligt let-
fattelig!. Der er indkasseret Millio- 
ner her i I 	 ,„, 

trr,',  rir 

t 	-aued beeileedge, 
--"1"-al111vad skal de gøre med deres 

Penge andet end at købe Papirer, 
dels Aktier, men dels ogsaa-Obliga-
tioner? Det er sandt, at en Mængde 
af de ny Rigmænd særlig har k si 

draget -deres lit at drive'delbiskel: 
sig over Aktiebetisen 	arve 

lige; Aktiekurser i Vejret. Men 
Kendsgerningerne viser, at samtidig 
er store Beholdninger af Kredftfore-
ningsobligationer blevet omsat. Og 
det er i Virkeligheden ogsaa ganske 
nSturligt, om de Personer, der skal 
til at altlægge deres ny Formue, 
deler deri mellem Obligationer og 
Aktier. 

Heri maa da f Eks. ogsaa Grun-
den søges til, at Obligationerne ikke 
er gaaLl'aseligkze_ned i Kuls. Thi 
medenseder er en Mængde danske 
Kiebernrearr-  stor- Qgl riden - 
filmiske Sælgere. Og hvis 1<eb■e-rne 
manglede, sal vil'',  rir— • 
Obligationer 
over Grænsen, trykke Prisen stærkt. 

J Keith;  . tran Forholdet da ud-
trykkes saaledes : Tyskland sælger 
løs af danske Værdipapirer, og vi 
er heldigvis blevet saa godt stillede, 
at vi ken købe dem. Tyskland træn-
ger til Penge, bl. a. til Tegning al 
det ny Statslaan. I tyske Blade er 
det ligefrem Patriotisk Pligt for Bor-
gerne at sælge deres udenlandske 
Værdipapirer og købe Krigslaans-
Obligationer i Stedet. Og det er 
sevfølgelig en Opfordring, mange 
følger, dels at patriotiske Grunde, 
og dels fordi de i øjeblikket kan 
faa en meget god Pris for Papirerne, 
Thi Prisen bliver for de tyske Sæl-
gere forøget ved den betydelige 
Kuravance, de indvinder ved de dan-
ske Kroners Omregning til lyske 
Mark. Dette er ogsaa en af Grun-
dene til, al de sender deres Papirer 
herop for at faa dem solgt, og det' 
er i Parentes bemærket tillige en al 
Grundene til, at Markkursen ikke er 
sunket mere, end den er. Tyskerne 
skaffer sig ved disse Salg af Værdi-
papirer et Tilgodehavende i Dan-
mark, der vel ingenlunde kan op-
veje de store Betalinger, de skal 
præstere for deres Indkøb, rimen smil 
dog f nogen Grad kan holde igen. 

Det er vistnok utvivlsomt, at rim 
Landmandsbank-Aktier i længere Tid 
har staaet i Stampe, skyldes det den 
Omstændighed, al store Poster ar 
dette Papir blev sendt fra Tyskland 

til Ksbenhavn og solgt her Pas 
Børsen i Mandags sprang Aktierne 
ikke desto mindre 4 pCt I Vejret.  
Denne Stigning vil naturligvis yder-

ligere tilskynde tyske Aktieejere til 
at Nelge, hvad de her af dette Pa-
pir, Ja de jo faktisk derved vil tjene 
eforlt. 

Det er umuligt for nogen soul 
helst r t,,ijeelikliet at /negere, hvor 
mange Mitioiler al vore Værdipapi-
rer der saaledes eller /rrrg'ens Ud-
brud er vandret tilbage lil danske 
1-tændere-Ethvert TaWlde kun være 
en Gisning Men det drejer sig um 
et meget stort Antal Miilioner. Og 
hvis Forlii)rdeile fortsættes endnu I 
samme Gænge I ungen lid, vil Tal-
let stige og slige. Dunte Bevæget 
kan niair in aliiriigsis ikke andet end 
følge med den største Glæde ; del 

'betyder -jo, at vor Gæld til Udlan-
det tilirer mindre og mindre. De 
mange Millioner som Krigen har 
skaffel her III 1Mr9ffir i Virke-
lIgliedenlklie-11~ bedre end 
til :maledes at frigøre danske Vær-
dier for udenlandsk Kapitalwagt. 

Vi havde af Redaktøren fimet over-
draget det ansvaislulde Hverv — at 
sørge for Udklip til .Nordbornholms 
Ugeblad-. 

Vi sad mageligt henslængt I Re-
daktionslokalets højryggede Re-111-
tørstol, og fur 
eeirs Pnst•'en Stribe nf I miders rets, 

krat-Blade. 
Vor Opgave var at hitte Rede I 

det Sammensurium af Spidsartikler, 
Sinaanolitser og Nyheder af almen 
eller lokal Interess,., gøre Uddrag, 

vie • e 	 der kunde 
mn es a 	in eressere volt Blads 

Læsere. 
Til højre for os laa i seks sirligt 

ordnede Bunker: Bornholm Avis, 
Boinhol ma "Tfire ri3e,ilornliO1 

Aakirkeby Flyvepost 

Nexø-Bladet østbornholm og Born-
holms Venstreblad. 

Eller at være færdige med Ud-
klippene, skulle disse nemlig sam-
menlignes med ovennævnte Blades, 
for at kontrollere at intet al vort 
møjsommeligt erhvervede Slof mu-
ligvis skulde have slaget i disse vore 

læses—et 
Kn tc rreZts.111eaisigireium,gi#„,i  

	

a 	e rasere og 

	

saaledes for drue 	ere har 

Ærinde,. og at vi fe!eieves havde 
søgt at riuge ham op r Telelønen 
Damerne mag have været pas W C 

eller et andet Ærinde. 	Sagde, ar 
det gjaldt Redaktørens Ære og Etla 
dels Velfærd,-  og at store Ting stod 
paa Spil, hvis dette ikke blev- faer 
dietryk!. saa det kunde maa al komine.. 
med Posten samme Aben. 

Vi fulgtes ad ind i Gasværkets 
Allerhelligste. der hvor Trykmealeree 
har deres Plads, ug han kiggede 
paa de mange lange Glasrør, der 
ha-N,te pift Væggen 

Trykkgrer normalt, her kan De 
se, del visee.1). 

- KIM De ikke give den cl lille 
extra Tryk, bad vi; husk det gælder 
Vor Eksratens. 

Han gav deu el Par Grader. 
— Fem -- foreslog vi 
— Er De gel, det ger aldrig an, 

Rørene springer i Luften og Gas-
tabet bliver kolossalt; der -fitaa spå:  
res i disse Krigstider 

VI bed Bestyreren vise os lidt 
rundt pas Værket : alt var saa nyt 
lier — og uforstaaeligt. 

Bestyreren var Elskværdigheden 
selv ; men Inden vi forlod Lokalet, 
sen vi vort Snit til at sætte Trykket 
ekstra et Par Grader op. 

Vi kom nu ind til de store Rense-
kedler, hvor Gassen renses ved 
Hjælp af Myremalm, saa Tjære, Arno-
niak og andre skadelige Sloffer ude-

"- nleekerne 
ge Svale-

reder 
eree— Ja, sagde Bestyreren, vi for-

søger saarruend tid! paa at fordrive 
dem, det ser grimt ud med de mange 
Visitkort ; men de kommer stadig 
igen , de ere blevne hell forfaldne 
isi Areuerak-Lugten; den maa virke 

.pirrende, stimulerende paa dem — 
noget- ligeende som I. Eks. Alkohol 
paa Mennesker 

Vi opnoterede i Hast dette Fæno-
men, og efter et kort Rend 
tog vi en hjertelig Afsked -nf 
styreren, der beredvilligst lovede os 
at give Bladets Læsere en detaiteret 
Beskrivelse al GasvreQcel, Gassen og 
dens Udvikling genneinTiderne samt 
hvorledes den endelig holdt sit led-
tog i Allinge-Sandvig til stor Gene 
for alle Petroleumslamper. 

Idet vi forlader Gasværket, ser vi 
alle Waldemar Jørgensens fjorten 
tie's gnaskende Myremalm i sig. 
Ogsaa de -vare blevne forfaldne til 
Amomak-Nydelse. 

— Pia Tilb 
køre over en and. Han ligger tværs 
over Vejen med Hovedet henimod 
Rendestenen og synes aldeles livløs. 

Vor daarlige Samvittighed sagde 
Os straks, at her forelan en Gasior-
glitning, foraarsaget gennem det 
extraordinære Tryk min et sprængt 
Gasrør. 

Vi stod al Cyklen og fik i Hast 
tilkaldt et Par Mænd, der tik Man-
den basret bort fra det farlige Sted. 
Samtidig stod det os klart, hvilken 
frygtelig Forbrydelse vi havde gjort 
os skyldig i ved at pille ved Ting, 
vi ikke havde Forstand pas, og vi 
saa I Aanden Snese af gasforgillede 
Hjem, hvor smart Børn drog de 
sidste Krampetrækninger. 

Vi erindrede pludselig de mange 
Fortællinger om den mindre heldige 
Rørlægning og hensynsløse Tilkast-
ning, naar Arbejderne, hver Gang 
Udvalgets Tilsynsmænd vendte sig 
oin, for at banke Piben tid eller lage 
en Skrin, saa deres Snll til al blive 

nf ined Rosset og de store Sten ved 

at kaste dem ned part Rørene, saa 
mange af dem knækkede. 

Vor Samvittighed beroligedes dog, 
da del konstateredes, at Manden 
heldigvis kun var — alkoholforgiftet. 

— Da vi langt om længe endelig 
nagede tilbage til Redaktionen, var 
Bladet forlængst trykt og — Æren 
var reddet. 

Seer. 

Jagefl betale Noloi;,,111, 
Som bekendt er Jaggwantde'"i.e 

rda,rmark yderst slet ordnede. ikke 
reden Ci ir ed klager de vitheirge,ke. 

-gere bittere øvemat Landb2eree lian  
saa tinge Forstaaerse al Jagten» Be-
tydning, at de lader alle Og enhver, 
der kan hente en Skyder, skyde løg 
pas ilis 	Grunde. Vildtbestanden 
1.3,'Irregg,:rs ug er otte udstil for min 
dige Pinsler, idel dv, mange afibtAk 
Skyllet anskyder mere. uld de sky-
der. Man har ønsket .haglskal i 
Foran af Skat pari Skydevaaben, men 
denne Tanke støder paa en ret utur-
etftaelig _demokratisk' Modstand og 
Udsigterne til en Bedring i Forhol-
dene skal til Dato kun være—ringe 

Der bar oppe i Vendeffigrererel 
benmel en Tanke, der synes al have 

Utance, for al kunne bringe Sagerne 
i Orden. 

-Pas et Platnings-Made I Ugilt for 
nogen Tid siden udtalte Skovrider 
Sørensen af Klosterskuven i Følge 
.Vends. Tid." følgende: 

Der er her i UgilL Sogn ca. 9000 
Tdr. Land, dernf vil sikker! nok 
Ejerne Al ife 4000 selv drive Jagt. 
Men ens er der 5090 Tdr. Land til-
bage, livoipaa Ister) gauke sikkert 
kan mitternes raflende bied andre 
Ord . Vi skal have Jagt og Plant-
ning kombineret, de harer jo sam-
men alligevel. 

Hvad ore nu Ejerne af de 5000 
tdr—Lend-akeeiliede Jagtretten Pen 
dis'" til Fordel Før PlanIningssngete 
Mis kunde der udrettes noget fri 
denne vigtige S'IlreeRferillrfa et 
lejet ud for klin 11) fare pr. Til. 1,(1,, 
saa blev del dog 500 Kroner om 
Aarel, og for en snadan aarlig fast 
Sum kunde der, emu Aarene girer, 
erhverves meget daarlig Jord og 
plantes, og som Tiderne garn, vilde 
deg,-vokse—mange Smaapt 

værdiløs Jord gøres I ifirt-
difuld Jord, og disse Plantager starar 
som fuldgode Vidnesbyrd om, hvad 
der Isas ud af Ting og Forhold, 
naar man ordner del praktisk. Og-
saa Jaglforlioldene vilde vinde rue-
derved, idet den planløse Søndags-
jagt vilde forsvinde og altøses af en 
rationel Jagt, drevet af forstaaerider 
Folk, der, idet de havde Jagtretten 
til Leje i længere Aareniaat, vilde 
ophjælpe Vildt bestanden. Som det 
riu er, bliver en Mængde Vildt an-
Irredt og'  pines meget, inden. det 

dør og tigger og raadner bort. 
Tanken slog straks an i Forsamlin-

gen, og Husejer P.'  Nalliolin fore-
slog, al deLblev indkaldt til Møder 
for al faa dannet en Jagl- og Plante-
forening. Den udmærkede Tanke 
rimene ikke dø i Fødselen, men 
udvikles paa en god og sund Maade, 
saa al Mali fik vore daarlige Jagt-
forhold ordnet, — samtidig med, 
at megen daarlig Jord og Lynghede 
forvandledes til store, lune Skove. 

fra lige til Uge. 
Høstfest. 

VI er i September, den af Arners 
Manneder, der niaaske er den aller-
smukkeste. Aarets Høst køres hjem 
ha Markerne og samles i Lo og 
Lade. Sjælden hvælver Himlen sig 
saa køn, og sjælden er Luften sne 
høj og reli som i denne altfor korte 
Magtred. Se, hvor Byelgen bloni;trer 
og Rønnebær og Slaaen pranger 
med deres Frugter. 

I vor Ungdom var dit 1-Iøstgil-
dernes Tid med Dans i Loert filler 
paa Salen: Men Tiderne ;kitler. og 
naar HeeC olber g, Fimredalen, au 
indbytter til Hushest, saa seniles 
alle, unge og gamle, under flans 
gæstfrie Tag og svinger sig til Mu-

sikems Toner. 
Det er en Fest til Ære for Hesten 

nier 

Allinge Biograf 

C: ea, 	'ren •I' ■,,ofisitei4dit i Salat. 
r ed...haat Neg,. nde Sa man" 

l.ysstysacn r talerree- 	„„•,(. 
enn,rint, oq,der g,,,, 
yfrker ftke riir 	enet • ide 

deu 	dette:MØN".  §i-,11 
et nyt hot Program, 	Sle11,1*- 
gen bliv er der Stier 1 elettalieg. 

Se aurioricen. 

1>c hornhethireke Kul. ' 
Det lader hl s4 der nul ter Alver 

skal tages rat paa b,a119,11ititgerr  
Et Par Geologit 	let her

.weii 
 

og grint de ferme =Spadestuk , de 
skriv« fisrfT1+littr 	hitlige  indbc-
retninger til Ntini stenet, og l li. habi. 
Anker, hvem II ringede op I Tele-
fonen, hevate,n benurellehtetsfuld 
Mfn4„ nis 

Alleameneennode Tegn I 

Renerne pas dyp jydske Hedt 
Dete af .1ø1144hiell lededr. 

dyrperk r e felenyiterst Lir eeknerg 
(milene/ TFølge 

 
 „Vejle A. Fibt• int 

benved 980 feinisilve 
Sagen %lev fra kil Begyndelse 

modtaget inerførde101117Skepels, intet 
synes al stilen. Tillægget lykkes' 
god!. 

Renernenuteinkeei I inneglige
Folde, det o 	Firende% el amerikansk 

-Treadvrevslieeir 	Te Se lorekelligr 	4  
...~TelippeousempifflP~M.1,iei 7 Mil 
HPglf. 

artiddedte Herut-lorte-
grosserer Hans Datel, der her ydet';'. 
de Billyde ege Kapitaler III Fursøget.q 

Adskillige af de oreenende Hede 
herunder bar nu begyndt si lv at bol _ 
Rener ,paa deres Heile. Filtrene 5 
der ses Dyrene i Leg, 	'sit 

vad eitrn=tidltrittge.-  
Ringsted Andelsslagteri solgte frir-, 

leden en Gere til Hamborg — Den 
vejede balvsjette Hundrede Pd. og 
indbragte ca. 909 Mark. Det er, be-
mærker _Ringsted Folkelid.-, om. 
trent det samme, som en god Hest 
kostede i gamle Dage — d v. s. 
for 1114  A', siden. 

EL Krat der vakte Opsigt. 
Mellem je mange Xrarise, der var 

sendt til de dræbte Englænderes 
Raver-, lagde man særlig Mærke tQ 
en med Indskriften: 

Fra den -danske Gren al den 
Hindenburgske Familie. 

, 
— Til denne Gren hører bl. a. 

Overretsassessor Hindenburg 	- , 

Godsliefieslor og klor, 
—0— 

Søndag d'. 12,1"3eptember 

Ols Kirke Kl. 91,I,. 	Skrin. Kl. 9 
Allinge K. Kl. 2, 	 1 VI 

Eneret. Kl. 6- -Feelles-Sainfunds-
møde i Allinge Menighedshiem. 
Emne: Godsbarnet farer. Alle er 
velkomne. 

Torsdag d. 16. Missionsmødør 
Sandvig Mis.lionslius Kl. 8. Prmilen 
taler, 	,e  • 

Lurfag d. 18. Tejn Missionshus 
Kt. 7g:. 2 af Kirkens Korshær taler. 

&rt,InIth Missionsforening Møde 
Søn 	.l. 3%. 0. Jeneen. 

OLSKER. 
Kommuneskattertfor 1 Halv-

aar 1915-16 bedes indbetaet til 
Kassereren Karl Hansen, Brod 
degaard, inden Udgangen af 
September, derefter vil Udpant-
ning blive foretaget uden videre 
Varsel, hvilket herved bekendt-

gøres. 
Sogneraadet. 

andlred bryd nil Arbejde, 
der kan virke afskrækkende paa den 
mest ærekære Journalist. 

bide fra Trykkerdoluilerne lød den 
dumpe Snurren al Maskinernes tal-
løse Hjul, blandet med Gasmotorens 
Tal- Tøf. 

Pludselig døde Støjen hen i en 
sugende Lyd og alt blev stille. 

— Brud paa Maskinen? 
Vi hørte en dæmpet Lyd af !revle 

Skridt, Raaben og Ringen al Telefon. 
San blev alt stille,. ugjj„iguutog 
inekani3k vort nervepirrende Arbejde. 

To næsvise Fluer kredsede uaf-
ladeligt summende over vort Hoved. 

Endelig aabnedes Døren og Re-
daktøren traadle Ind. 

Han var bleg og saa underlig for-
pint ud. Tre graa Neer sitrede af 
Nervøsitet. 

— „Svip«, sagde han tonløst, — 
;der er Ikke inere Gas! Jeg har nu 
forgæves søgt al ringe til Gasværket, 
'nen Ingen svarer. Tag Cyklen og 
svip ud paa Værket og sig, at der 
maa sættes mere Pres pas Gassen, 
saa Bladet kan blive færdrgtrykt idag 
Sig, al det er en opsigtsvækkende 
Spidsartikel i denne Gang, som det 
gælder al faa publiceret førend vore 
Konkurrenter fair lal n den. !morgen 
har den maaske allerede mistet sin 
Betydning. Det gælder vor Æ . 

— VI var allerede ude al Døren 
og pas Vej til Gasværket. 

Bestyreren var heldigvis hjemme,. 
Vi forklarede ham aandeløs vort 



ver skudt. 
• 

Nddde- nz Brombierpliikn. 
cl forhud! paa Munkegaards Grand 
i Olsker. 

En flink Pige 
kan fas Plads paa 

• St Myregnard r Okker. 

fillinge Biograf. 
I ,+1 t•g Kl. 8, 

Under Mindernes l'rce. 
Smukt interessant Skuespil 

om Kerrligheds Magt.- 
En 11111edra:kke af ejendomme/tg gribende 

Virkning 
tinvedrefferrre udføres al 

Angusla blad og Olaf 

Gaurnents Ugerevue. 
S•-lsle Ny huder fra Krigsskuepladsen. 

Entr ve 	 .14) Nire, lire lf; 

Slagteheste 
Ramt r!Iskarlekomne og seler:fodr,  Kr,. 
Murer kubes hl Dagspris 

Konrad Nielsen, 
‘ed Maegaard i Olsker 

Cement, Tagpap, 
Tag- og Staldvinduer. Murgryder, Fyrdfar. 
Riste og Reuseltiger anbefales til billigste Priser. 

Allinge Kolonial- Produktforretning. 

NB. 

• Høje  priser  betales for U. I d og s,rikl.,:de K hid e, 
niar Varer tages i Ity I te 

Nordlandets Handelsbus. 

fil Stegning og Ba.2.,ning 
anbefales vort ekstragode Plantefedt. 

elkus ir(a r:dre Margarine Nr. 48 til n7 ore 
pr, 

iling til ltordbrug 

Allinge Kolonial- og Produktforretning," 

Alliogi481 og Proiloldforroloiog. 

• En ung Pige 
suger Plads til Isle November, helst 
i Allinge eller Sandvig. 

' Anna Bireb, 
Adresse: Avlsbr.Griurbeeli, Sandvig. 

Al Jagen og Skyden 
samt Brombær-Eng Nødde-
plukning forbydes paa mine 
Grundel 

it.- Schou, 
I Ialunierslins. 

Oen allerhe[Isle KV311101 
er dell billigste. 

Vi suger indtil videre- 

Dobbelsigtet ekstra Sagomel 25 Ore 
Ekstra prima Kartoffelmel 	30 Ore 
Ekstra prima Rismel 	25 Ore 
Ægte Japan Ris 	 25 Øre 
— 4 pCt. ver,1 koparit Betabug. 

Forhor llom oiii Prisen, 
som jeg byder for Deres renvaskede 

strikkede uldne Klude, som tages 
i Bylte for Varer 

Ohr Olsen. 
MESSENS ENE-UDSALG. 

4 illers Grise 
er til Salgseep.  aa Kjullei:g-,nard i 
Rutsker. 

Al Nødelegykning forbydes i 
min Skov. 	 A. MI1NC,I I 

. AI Jagt 
er slimlugt 1 or budt paa teart 

BOrregoards 	Kjullerguards 
Jorder i Rutsker .  

Al Færdsel 
med Bøsse og Hund paa SI. Halte-
grunds Grund er tur indt. " 

Jacobsen, Forvalte!. 

Husk uort velassorterede 

Trælast-Lager! 
Forlang Tilbud, og vi ur til 7yensae. 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

,.ALBA 
'cif-rur/rit r1ic,c0-4zicie 

FINESTE DANSK FABRIKAT 
j,7taac-/z eny Widic/r pa — /ti" 

au W 	

u. »k C. 

- 	 S 

 

 I hule dr 	 ,,g  

1,1Thigei til l.itl r ir Tiis 

/. c1;'. 141.11•SPII 

Til Syltning 
anbefales 

Dansk Topmelis Nr 1 
Dansk Demaran Nr I 
Dansk [Iltoget Krystalmelis Nr 
Dansk grav sidt Melis Nr 1 

Prisen er 	est 

--Endnu haves el lille Paih til Im 

ok  ,, ' 	Fo1e-gratier:i>  
n% eud I . 	,.r.Iimit, ved aihold s Søndag den 12. Sep- 

E„,i„,, „.,. ,, Pri--...wrandr. 	temher paa  

illed 	',,,7 ,-.-Lranaes j'ittnedalen. 
Kl. 4' Koncert oc" Foredrag med 

	• •41?temvisiting 	v• I billerler (KUP- , 1
-rilter fra øst rir! VectIrontettl.---. , 

Ore, Rum 1.5. 

Skarhof (fri Frilre^) 
1.(1 7 Pause. Madku,.. Icaff 

KI R 1 nit i Salen Frttii4in1 

paa folgende lorder i Olsker 
ManT‘rrard, 

Linds 1.yuglod, Karl Berr, Thørn- 
1. 	I arsen. 	nindselekkefv,- • A Lind. berginands 

-Slette. -- Omstrejfende Hunde bli- 

sker De 	Høstfest! 

rsk Sild 

af gode Stoffer og bedste Forarbejdniug haves paa Lager 
alle Størrelser 

Afroleer, flipper og JI4ondiettor .  

Slips, Strømper oj,6  Lommetørklwrier 
Jlonfirmationshaer fra 8,5 Nre. 

Altid cle..hi 	er 

Jagten aflyses 

fade lleldelberg Sylleeddik 
d'r lrnn EtIrlike•ver• 

Nposeftl. Piber 
Lang Petirr 
Ilts 1.1 Piber 
Morf reber 
114.1 ingefer 

Hel gul sennep 
4,>Iteptelver I to Øren Itrcs 

Prime Varer, billigste Priser 

I. 	LisEl.1-',81Ø1-1. 

14. Skyttekreds 
afholder sin aarlige. P ielideskydning 

Søndag den 12 September. - 

I luy ta,lakykkaitiz lul Kredsens Skyller 

Ira 8-12 Fons. Deriller Nominer-
skydning fra 1-5, hvortil alle Ind-
bydes 

Snilde & haml 
anbefales til billigste Dagspris. 

Nyrøgede Makrel. 
1-ijentkorinifi,r hverisdag  Pfler- 
middag 

I. B Larsen. 

Konfirmand-Klædninger 

lortliatalels hodelsittis: 
..~«~..... 

_ F ra god norsk Sild 	
- • 

• er bt4,0ntLiren, og Prisen el meget 
billig -1 .1eWTdr. og Fjerilinger. 

Nordlandets Handelshus 

Vor bekendte fine Kaffe 
samt The, Chokolade og Cacar"---  

anbefales det ærede Publikum. 

J11,B. Chokolade og Gaeoo 	friser, 
Kaffe, altid friskbrændt og nymalet. 

{.)8 j'roduktp.rre,t.t.dps5. 

Bornholms Spare- & laallobsses N3  
------- Afdeling i Allinge 6'9"---- 

Kontortid : 10-12 og 2-4. 
?..* Modtager Indskud pari aller. Sparekassevilkaar til en'Rt  

af 4 pCt, p n , pris Folio Ill 2 pCt. p a. 

De vil altid finde noget, der passer Dem 

paa Land opmærksom paa, rit en 
Ina optaget Artikler og Indlæg oiii bimler 
af armen Interesse i .Nord-llornholrns 
11gebkrd" 

Betingelsen er kun, at det skrevne er 
let sernnielig Form og indenfor 

i 	t rir 
Lin,lurretning for 
Navn r-)! 	4 rPC..1. 	1 ip•iprin• 
Redaktionen gerne meddelelser pm, saa-
danne Ting og Forhuld, 50111 e gner 
til Behandlings Bladets Spalter. 

Delte gælder haade Byen og Landet, 
og dut er en Selvfølge, at Redaktionen 
altid vil iagttage den itrangesiv 
non med hensyn til sine 

Eng. Damp & Kakkelovnskul 
samt Koks anbefales. 

Bestillinger modtages gerne. 

c Ilinøe 	oss produktforretoio- 

Stor amerikansk Majs 
dl tur 	!■ '"r~vt•ivseme~lga41j~.b•lbgsle Pris. 

?ordlandetsIlandelshus. 

Alle Sorter Remsamlere 
samt 

Smørekander, 

P0I1SOIWISI 00 1100iiheleill 
samt bedste Sorter 

Motor-, Maskine. og Cylinderolie 
anbefales til billigste Priser fra 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 
Stort Udvalg i Kopper til billige Priser. 

Allinge Kolonial- & Produktforretning, 

Fin* amerik. kage-Flormel „Pillsbury Bul" 
i 10 Pd.s Poser sælges, saa længe Lageret rækker..a 220 øre 
pr. Pose Netto. 

Ekstra Kvalitet BAGER [-FLOR M EL sælges til 1R-- 20  
øre pr. Pd. i 

Nordlandets Handelshus. 

Absolut bedste Kolonialvarer 
til billigste Dagspriser anbefales. 

cilllinje jtoloilial 	c froduktforretninj. 

h,rfilrig, 
Al Jagt forbudt , 

paa firoddegam dm, Lykkegarirk, M. 
Nielsens og Svendsens Jorder i Rit 

-1717(therettizede. 

Hfr?grinto Visitkort 
anbefales fra 

7111itie jiojtrykkeri. 



Pris sø le tig LIII-..41111-1,111 

Bred" Cloåtta 
41 litfih~abrls 	gaaaaaevu 

Et Parti californiske Blommer 
udsælges meget billigt .  

cilllmje Jtolonial- o c froduktforretninj. 

C. Larsens 8kolojslorreliiillll, Allinge 
anbefaler sig  !ned et stort Udvalg  af Herre-, Dame- og  BørriefOcItaj  1 de 

nyeste Faconer. 
Damestøvler med Lakneester fro 10 Kr., Horrestavlor fra 12 Kr. 

Telefon 11)4. 	Leverandør til Varelolleriet. 	Telefon 104. 

f0d18,1 1 	(C)' 	

llarni214::,cøov.  ler, 

15 Par Herrestøvler, 
tidl ældre Faconer sælges til langt under almindelig  Pris I 

C. Larsens Skotøjsforretning, Allinge. 

Kunstgødningen er nu paa Lager 
16 pCt. Superfosfat 
37 - Kaligødning 

udleveres gerne i disse første Dage. 
Vi har foreløbig rigeligt paa Lager og sælger til allerlaveste 

Pris pr. Kontoilt. 

Nordlandets handelshus. 

Rønne 
Nyker 
Klemensker 
Re 
Tein 
Allinge 
Sandvig  

g» 3" gu 
gel 311 

le 411 811 
jar 431 gu 

8'3 2"501  9" 
jea4e3 957 

211 Fon gal 

715 

738  
711 
81i 

Al Jagt 
paa Ri.e1/1116741.1 tir 
11..J1e5, 	Orirshel'e 

blive skudt. 

anbefaler t Prima V:iter 

tre Finiiedek-endetalere 
C, Malliskraa 	Telt, 2. 

'. ■!• , 

'II 1 

BY99rgo 
Byeskrag ! 

Ny Mølle 

isr 
Største Udvalg. 
Billigste Priser. 

1111~~_ 

FORRtitii% 

Brødrene Anker 
Jernstølyert-5:111~~brIk 

Telefon 2. 	Hasle 	Telefon 2. 

	 Selvvandingsindlæg. Vand- & Alfepumper ru in. 

600  7,5  
x 8" 
x 8,, 
631 8» 
6» Ret 
x 905 

990 

400  8,, 

Monumenter. 
Alle Slags Monumenter udføres 

efter Bestilling i smuk red Sten. 
Fortier om Prisen hos mig inden 

De bestemmer Dem at købe. 

V. Sørensen 
Bore pr. Allinge. 

Allinge 
Møbelsnedkeri 

Mortensen 

Rullegardiner haves paa 
Lager i forskel Mønstre 

0311llel'INSI(111011  matl 6 ?1,110 Gillellehlatio for 5 Kr000r 
gio• 1..ilettrbiltrIt. til Ilsetu•rnimikiner. 

•ritr)irivtiteeet• til 4:illettchindr.. 

• 
Nite,ceremmr ell Ill•rherknlve. 
tillirbiNrkoesh, 
referats Ilnelierdleribe 111 roral‘..lithe 
Golrateu linvberatekie I Nikkel Etuier. 
Caloderima Berber-isbæ I 	do 

larartieramrhe 1 
ClenagrolngpoIs er 111 (bolreb. 3 Breve *5 Ore 

J. B. Larsen, Allinge. 

Allinge Kolonial- og Noduktforretnigg. 

Vi sælger renharpede fra Lager 
prima engelske Dampkul pr. hl 3,85 
store Derbyshire Ovnkul - 	3,75 
prima tyske Ovn-Cinders ..,$~% 2,25  

Nord al 	Handelshus.  

Spøg og Alvor 
Itrrlinerhaniur. 

Den 	 lænk dig, Gertrud. 
nu har byir solialer r Fronter& dere. 

eget Riad. 
Veninden • livs& om vi forsøgte at 

indrykke en ..Egtes.katnaririorwe der 

Feter skolde I barre: 

allan er ikke ret star". sagde hans Mc-

Sier. 
"Næ", Lagde hans Moder., han rar egent-

lig større da han var mindre, men real-
ske kan han bisse noget aborre. nalr han 
bliver stor. 'haat stort stene bliver han 
vel næppe, lur hans Far her altid været 
sal lille 

- De mal dug indramme, at vor Nen 
tfira Digte allerede -diner en betydelig 

i Litteraturen 
- Mener De ikke i Maktrialuren, bed-

ste Frue? 
Jo vist, del var det, jeg sildehave sagt 

- as, de dumme Fremmedord 

Hvorfor leaser De dog altid Deres Ma-
veport sal omhyggeligt? 

Det er, for at Træerne ikke skal gaa 

ud. 

Jeg s‘ nes ikke, at du og Hansen er 
sag gode Venner mere, Skylder han dig 
Penge ? 

Nej, - men han vilde gerne. 

For Fremriden gear jeg selv ud og ta-
ger Imod Bageren, Stine. Jeg borte nok, 
at han kyssede Dem i Morges 

Ja det maa Fruen saanuend gerne, men 
leg tror virkelig ikke det nytier, for Lars 
er nu Ikke af dem, der kysser alle og 
enhver 

e 
farce syd ni du han være forberedt paa 

Nej; ikke paa alt. Min Broder arver 
det halre. 

Toget afgaar 
Søgnedage: 

Sandvlz—Renne. 
Fra Sandvig 	700 1015 310 756 

Allinge 	7°110"  350  805 
Tein 	 lig jon 351 gra 

Rø 	 79 10" 34* 8e, 

Klemensker 	7" 11" 4" 8" 
Nyker 	810  11" 411  
Rønne 	8" 11" 447 950 

Rense-Mandelg 

Søn- og H•111gdag•. 
Sandvig—Rønne. 

Fra Sandvig 	700 1010 I,, 
Allinge 	70, 10,, I. 
Tein 	71e Was 
Re 	7" 10,, 14, 
Klemensker 7,, 111, 2, 
Nyker 	8,, 11,0 210 

Til Rønne 	8,, 1 I» 2m> 

0ao !so 
lois ise 

2m  

2ss 

2oe 2at 
2,, 300 

Ållillqe-Sambig Sigekasu/  
som er mineeneritendt, opkoger-.Ked 
lemmer nutid 40-alts Alderen. For-
uden er; daglig Pengehjælp yder 
Sygekassen fri læge og Medicin 
for Medlemmerne saml tel Inge for 
de-rerfiTirrirhevierende Bern unrkr 
-15 .Aar,"' desuden felt Sygehus- og 
Sanatorieophold. 

Indmeldelser kat; ske ko. Kiste. 
reren, !ir Bager P. Hofm, Allinge 

Vadekeægte 

Danske Bomuldslejer 
til Forklæder 32 øre ni 
til Kjoler 	40 

CHR. OLSEN, 
Messens Ene-Udsalg, 

Telefon Ni, 100.  

Erindringsliste. 
I oidk,1 'm'et 7-12  Form, 2-7 Elletin 

nerkordoret 10-11 og 2 .1 
La 	 oritoblnken 2 - 4 Eltm 
Sparekassen 	=-1-2 og 2-4 
Stempelfirial t Sparekassened0-12, 2 -4, 
Dimpskbsemdinionv r,.111 r Ne1 s-1  hene, 4,enit44411„la4  

og Fredag Efterm, 	ag og 
Torsdag Form 

Sognertesten Tirsdag og Fredag 6 7 
Distriktslægen 8-9 og 2-3 
Postkontoret 9-12 og 2-7. 

Søndag 
Telegrafstationen 8 Morgen til ti Alten. 

Søndag 12-2. 
Borgmesteren Kontortid hver Sdgnedag 
- 	- - 'Kr 3 - ies Skolen. 
BranddirakaareejAandag og Fredag 

Form. I til 10 
Statsanstalten for Livsforsikring ved Chr. 

Olsen, Messen. Kontortid I--4 Em. 
Folkebogsamlingen paa Randhuset: Fre-

dag 7-8, 
Jernbanest er aabcn for Gods 8-12, 2-6 

Frimærkep. og Ilgods desuden 7-8 Aften 
saml til Tog, der afgaar udenfor nævnte 
Tid, Ira en halv Time for Togets Afg 

Til Leje .  
I l. 	1-, ',halet • 

, e 1 +1• 	r, I,Jette. til 
Ohr 4:1441‘11„Zileerts,■ ;1-.. 

To 2-Vær. Lejligh. 
- centralt beliggende Allinge - 

deri ene med Køkken, er III Leje, 
om ønskes delvis mehterei Bog-
trykkeriet anviser. 

By- og Herredsfuldmaagtig 

Johanues NoloPil, Hasle, 
1 , ,r1les oad 

hver Mand■ ølli K 	,eirt og  
I KTeine 	 , 	Fredag 

2 ;"., Urin. 

Aderilopards  

fans lins 

Kolonial- & Produkilorrololog. 
3estl  Deres  R e t  iger, M  el- (ItTelser. 

 	

vahi11,r:z  

Brevpapir
trykken- Ilurhg  Levering   Briii,.He 
Priser. Ring op Telefon 74. 

Til Nolliirmaliollell 
Sorte og hvide Kjoletøjer 
sælges fremdelestil de velbekendte 

billige Priser 

CHR. OLSEN, 
Messens Ene-Udsalg 

Fotograf Alfred Kjøller. 
Prisforandring: 

Brevkort 	' 2  Dusin Kr. 2,50 
I 	- 4,00 

Visltbilleder- — 2,50 
I 	 4,00 

Hus til Leje. 
,3 Lejligheder, en slArre og to ruin-

the inegt.firling1 Viftia og lins i den 
hil hvin Snedker Mori& Ifflore rode 

kno Inas til Leje 
vel Ilcnseudel ,e hil Spalekasse,, i 

Pressegarn 
haves paa Lager og sælges tit 
billigste Priser. 

Allinge 	Praddllorruloiog. 

,Sund Sans” skriver: 
Logik er et System, som nogle Menne- 

skri 	(vi al overbevise sig selv 
om, at de har kei i Spørgsmaal, hvor det 
slide være hojesl ubehageligt for dem at 
have Uret. 
Det er næsten udelukkende Professorer, 
Sagførere og ugifte Ma~lr, som er for-
falden til Benyttelse al L'Mterrd,-  

- har været gift i nogle Aarrhar bedre For-
stvind de anvender som Regel Tavshed 

Stedet for 

„En skattefri Gigt-. 

Der opdukker nn og  da i Holste-
bro Byraad Andragende fra ældre 

holde en Folk om Tilladelse til al h 
skattefri ,Gigthund", Som Regel 
bliver disse Andragender neglede, 

_Holstebro Dagblad-, me 
en I Hilingelse, der - eller hvad 
Formanden udtalte — kun skal be- 
len 	 Jensens Hund Reglen, er Else Jen nd 

irtede Det skal være en t Kukcs 
1 Klasses Gigthund og  derfor fik 
Ejerinden paa ay,,,,...~193thrtdrr 
Møde forleden — eftergive( Hun-
deskatlen, saaledes al den stadig  kan 
gas omkring  som _skallelri". 

Tit 

Fra 

Til 

Fre Rønne 7„
Nyker 	7,, 
Klemensker 7„ 
Rø 	814 
Tein 	8,, 
Allinge 	841 
Sandvig 	84, 

420  8,, 
4in Sas 
4,, 9„ 

161 24, 5,1 911 
r)55 952 
530 9,3 

Jordbærplanter 
er-tearnepebeaaarai .tuihat Lieeruplee. 
»nu en OL ON5445 111 	ne.:StIL 

Fersigsliaren 	4114".-qu 

111 

OLSKER. '4; 
I Henhold Id Initeserimentintstei1e10,  

enkulati,,,, at 24. 
ende Deli%; al ;dal,. arningat 	sql.„ 
delle,  ved Plevilarrvalg.Itellendtgørtel 

herved. al herværende Kommune er • 

Jen saindsteis 	 .kelet I e 	- 
udgør der ene Al,lettIngsontraade 

og den øvrige Del af Kommunen 
del andet 

St Ole Sesed, 
"~28. August 1915; 

5, V, 
K A Mogtinstmi 


