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Trykt i A11111e Røg:trykkeri. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
trykkes 1 ri Antal af mindst 1600 Exempl. 
og forsendes gennem Postvæsenet t Allinge. 
Sandvig, Olsker. Rutsker, R• o Klemensker. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
har den største Udbredelse 1 Nordre Herred 
bliver læst I ethvert Hjem og egner sig der 
for bedst til Avertering. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
optager gerne Arktnell,eurelser af enhver Art 
saosom - Keb, Salg, Foreningsmeddelelser, 
Efter- eller Aflysninger, Auktioner etc. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
udgaar hver Frrdag, kan bestilles paa alle 
Postkontorer samt paft RIndels Kontor og 
koster 1 Kr. halvaarlig. 

Tyske Planer 
med det erobrede Rumænien. 

—o— 
Landbrugs- og Fabriksdriften 

skal forbedres. 
De rumænske Rigdomme skal 

komme Tyskerne til Gode ,  

— Tyskerne forbereder i Følge 
,,KEilnische-Zeitring# -er mægtigt Re-
organisationsarbejde i det erobrede 
Rumænien og venter sig store Re-
sutater for det kommende Aar. 

Bladet indeholder en Række Op-
lysninger om Rumæniens Rigdomme, 
som nu skal udnyttes til Fordel for 
Centralmagterne. Intet andet Land 
har i Forhold til sin Størrelse el 
saa rigl Agerland. Det freingaar 
blandt andet al, al ca. 86 pCt af 
Befolkningen er Jordbrugere. Der 
findes tæl ved de erobrede Slæder, 
Bukarest og Braila, særlig det sidst-
nævnte Sled, uhyre Oplagsrum til 
Opbevaring af Korn. Braila har des- 
uden en glimrende Havn, som Ty-
skerne dog ikke kan. udnytte. Men 
midlertidig kan de selvfølgelig be- 
nytte de derværende Silo, 'indtil Hø-
sten efterliaanden kan forsendes. 

Ogsaa de 
talrige Fabriksbygninger i Braila, 
som Russerne har ødelagt, skal gen- 
opbygges snarest og sættes i Drift 
til Fordel for Centrahnagterne. 

Tyskerne bebuder ogsaa ny og 
mere intensiv Avl. Lim-Hamp og 
Valmue skal dyrkes i vid Udstræk-
ning. Sukkerindustrien, som er ret 
ny i Rumænien, skal øjeblikkelig 
sættes i Stordrift, Tobaksavlen skal 
forbedres betydelig, og man mener 
at kunne fremstille en betydelig bedre 
Kvalitet. 

Deri rumænske Jordbund er saa 
rig, al Bonden praktisk tal( aldrig 
gøder den, men nøjes med at lade 
den ligge i Brak, Hans Lader og 
Loer er saare primitive, og Produk-
tionen skal under tysk Ledelse man-
gedobles. 

Hvor Arbejdskraften skal tages fra, 
synes ikke al bekymre Tyskerne vi-
dere. Man ram Indhyl( af, al de ho-
vedsagelig agter at benytte Landets 
indfødte Befolkning og med Tvang 
gennemføre alle Nyindretninger og 
Forbedringer. De betragter sig al-
lerede sone værende i fast Besiddelse 
af Landet og dets Rigdomme som 
deres egne. 

En Ting er sikker, at Rumænerne, 
der er sorgløse og alt andet end 
energiske, kunde have indvundet 
langt større Rigdomme af deres Land, 
om de havde villet. 

Folkevise. 
—o— 

Sneen faldt sari tæt og blødt, 
sari hvid og lun, o Gud. 
Og paa den Vej, livorad hun gik, 
hvert Spor er slettet rid. 

Og ad den Vej hvorpaa hun gik, 
hun kononer ej Igen. 
Der er ej Spor i Vejens Sne, 
og jeg har ingen Ven. 

Der er ej Spor i Vejens Sne 
— ej mindste Spor al se 
— kun Mørket og det sorte Rum 
og al deri hvide Sne. 

Christian forgrirsrn. 

Skatte-Skruen. 
—0— 

En Indsender skriver i „Køben-
havn": 

Det Skalte-System, med hvilke vi 
er saa heldigt belemrede her i Lan-
det, viser sig eflerhaanden i al sin 
Glans. Hvert Aar bliver de udsendte 
Anmeldelses-Skenraer mere og inere 
omstændelige og — nærgaaende. 
Hele Apparatet bærer Præg af, at 
alle, d.v.s. alle besiddende er 
sal under Mistanke for „Skattesny-
deri" (Betegnelsen, „Selvangivelse" 
er for saa vidt malende!), og til 
Overflod er disse Skemaer — natur-
lurligvis — forsynede med passende 
Trusler om Straf. De højere Skalte-
ligningsmyndigheder er i dette „frie" 
Land efterhaanden i udpræget Grad 
blevet til Politi. Det er ikke mindst 
ejendommeligt at se, hvorledes TIM 

pastvinger alle el indgaaende Regn-
skabssystem med Fordringer bl. a. 
i Ejendoms-Skemaet om Detailler, 
der møjsommeligt skal piltes tid af 
de Kvitteringer, som de slsalleopkræ-
vende Myndigheder selv udsteder. 

I disse Dage sidder nu en Masse 
Mennesker her i Landet over Arbej-
det med disse Opgivelser. Det for-
drer sin Tid, eksempelvis lægger det 
for en Embedsmand, der sidder i 
en jevid lønnet Stilling, uden „Ben", 
og som ejer „Skorstenspiben" af en 
Villa, hvori han bor (altsaa el Hus, 
han pas del nærmeste kun „forval-
ter"), Beslag paa et Par Timers Ar-
bejde. Men for Folk, der har større 
Virksomheder, navnlig flere Ejert-  

domme, svulmer dette Arbejde gan-
ske konlorniressigt op. Dette „Slud-
teniaal tit Bunds", som aftvinges 
Skatteyderne, er nu kun en Side af 
Sagen, 

Den anden Side af Sagen, og deri, 
der giver den Relief, er imidlertid 
Formaale I for denne indgaaende 
Forhøring. — Naar man lager i Be-
tænkning, hvorledes Pengene ases 

ud al Statskassen og Kommunernes 
Kasser, for at tjene de „sociale For-
inaal*, kan man ingenlunde undres 
over den Trang tit Inddrivelse al 

Skaller, stadig stigende Skaller, der 
er til Stede. Del er imidlertid ikke 
de sociale Formaal i og for sig, 
det er galt med, det er 0 er d r - 
vels er n e paa delle Orm-mide. Her 
findes der et grelt Modsæfningsior-
hold : Det er vist ikke tor meget 
sagt, al saa godt som alle de, der 
nyder godt af de Foranstaltninger 
og Understøttelser, hvortil der nu er 
saa rigelig Adgang (ogsaa for den,, 
der „snylter" her og pas deri saa 
misbrugte private Godgørenhed), 
ikke har nær saa meget Besvær ined 
al opriaa al fas Penge, som Skatte-
yderne har blot med at tilfredsstille 
Statens Skatiernyndiglirder med de 
Oplysninger, pari Grundlag al hvilke 
Pengene i en stor Strøm skal ledes 
ind i de stadig graadigere gabende 
offentlige Kasser. 

Del hjemlige Skalle-Apparat har 
vist sig bande forsynet med en let 
bevægelig „Skrue" og saa rumme-
ligt, at selv de ikke særlig store Ind-
tægter og Kapitaler kan „klemmes' 
deri. Hovedsagen synes blot den : 
Om „Individet" ejer noget eller er 
i Stand til og villig til fortjene no-
get. Det er ikke langt fra, al det 
har ført til en Deling i „Skatteydere" 
og „Understøttede". Og saa er 
Skruen naturligvis bleven lagt i 
Hænderne paa dem, hvem uran har 
gjort det saa lel at „tage imod", al 
det sari sandt ikke er til at undres 
over, at de har benyttet sig deraf! 

At løbe Slot ni inorl'Slcatielignings-
myndigheder er formaalslost. De 
virker efter de gældende Love. Det 
ei Lovgivningen, Ira hVilken Miseren 
stammer og ikke mindst Ira den saa 
ofte frc ni lin k ne +Overbudspolitik «. 
Manne dog blot store Kredse af 
Folket eflerharuiden blive klar over, 
ril der man fordres en langt mere 
kritisk Anvendelse af de 
Penge, man ved sari nøjereg-
nende Skatle-Foranstaltnin-
ger inddriver fra den Del af Be-
folkningen, der dog i sidste Insats 
har Evnen til at betale, i Krab af sin 
Duelighed og sit Initiativ. Den sta-
dige Stigning af Skatterne medfører 
ikke alene en øjeblikkelig Byrde, 
men den virker under de herskende 
Forhold demoraliserende, og fører 
henintod en Tilstand under hvilken 
den Ildlige, vindskibelige og spar-
sommelige Del al Folket generes 
med Posekiggeri og Udbytning, blot 
for at man 1 større Udstrækning, 
kan „understøtte" og derved forøge 
Antallet af Samlundsmedlernmer, tor 
hvem del enen selvfølgelig Sag at 
incriltager, frem for al erhverve, 

naar blot saadanne Utemper som 
„Falligvæseriel ikke truer, 

Men maaske Idealet er: La d 
dem, der vil arbejde, forsørge 
sig selv og Familie — og i 
Tilgift et Par vildfremmede, 
der mangler Arbejdsmod! 

Strenge Vintre. 
—0 

I et ælkilgaiiiinett nordisk Digt 
„Vavtrudenesinaal" fortælles der om  

en frygtelig Tid, der skal gru fortid 
for Ragnarok, nemlig en Firebul-
Vinter, med en uhyre Kulde, al alt 
levende pari to Mennesker nær var 
til Grunde. Vore Forfædres Fantasi 
knyttede stærk Kulde til deres Fore-
stillinger om Rædsel, ligesom syd-
lige Mennesker, altid har fantaseret 
om glødende Hede. 

Nu i vore Dage er det jo blevet 
saadan her i Danmark, at der skal 
en stor Forestillingsevne til, blot de 
ældre og ældste vil forklare de yngre, 
hvad en streng Vinder vil sige. Det 
sidste Slægtled har nemlig ikke op-
levet en :Fradal. 

Det hændte for et Anrslid siden, 
rit en københavnsk Skoledreng 
yderst forarget sagde til sin Religi-
onslærer om sin Historielærer: „Hr. 
Hansen lyver. Han fortalte f Gaar, 
at den svenske Konge en Gang gik 
over Storebælt, uræd Soldater og He-
ste og Kanoner." Børnelijernerne 
henviser simpelt hen Isvintrene til 
Eventyrets Verden, og S11111110111 HUTR 

vi andre ogsaa gribe os i at tvivle 
sart smaat OTTI Fortidens Beretnin-
ger. 

Men vi kan i hvert Fald huske 
Vinteren 93, og der er en aarhundred-
lang, paalidelig Tradition for, hvilke 
Trængseler og forbavsende Isforhold 
vore Forfædre virkelig har oplevet. 
Vejret er og bliver af saa stor Be-
tydning for Folkeslagenes Liv, at 
selv de magreste Middelalder-Krøni-
ker nu og da midt i deres Dødsan-
ineldelser og Jordegodsbemærknin-
ger kommer nied nogle Ord om Kli-
maet. 

Allerede fra den halvhedenske Tid 
fortælles der om, at Samfærdsel til 
Lands og Vands af og til var stand-
set out Vinteren, men der skulde jo 
ikke saa megen Hindring til i de 
Tider. En Tradition vil vide, at al-
lerede Anno 995 var Tilstanden saa-
dan i de nordiske Lande, al det be-
gyndte at fryse i Juli Maaned; men 
bande dette og f. Eks. en modsat 
Udtalelse om, at i 1186 knoppedes 
Træerne allerede i Januar, maa na-
turligvis tages med megen Skepsis. 

Af og til kan man ligefrem kon-
trolere Upaalideligheden; saaledes 
omtales Vinteren 1296 fra flere Hold 
som endogsaa til den Grad slem, 
at man kunde- fare Ira Vendsyssel 
til Norge, men samtidig vides, at lidt 
før Jul 1295 flygtede Jens Grand 
fra sit Fængsel paa Søborg over til 
Hammershus i en Smakke, og den 
kommende Februar var han i Kø-
benhavn, saa hvis Vinteren har væ-
ret stærk, maa den i Fald være 
trommen sent. 

1 1323, et af de politisk slemme 
Aar i Danmarks Historie, kunde man, 
skriver Ohms Magnus, gaa fra Ly-
bæk til Danmark I Marts Matred, 
og saa livlig blev den sjældne Vej 
benyttet, at der oprettedes Herber-
ger pas Isen undervejs. Fra Februar 
gik man over Bælterne og fra Kal-
mar til Gotland. 

Flere Vintre t det femtende Aar-
hundrede lagde Vandene saa stærkt 
til, al der var Passage ikke alene 
mellem de danske Landsdele; ITICI1  

ogsaa mellem Meckletiborg og Fal-
ster. ja mellem Reval og „Danmark", 
skal formodentlig være Gotland. Det 
næste Sekel udmærkede sig derimod 
ved en lang, meget mild Periode. 

1658 Maar vi overfor det historiske 
Aar, Kulden begyndte, som Kaptajn 
Speerschneider oplyser i sit interea- 
annle Værk nul vore Isforhold, I 
Slutningen af November og tog Fart 
med Nytnar. Den 30, Januar gik 
Carl Guslal i 30 Graders Celsius 
over til Iverrues, den 5. Februar fra 
Tansinge til Langeland og næste 
Dag til Lolland ; samtidigt maische-
rede der Soldater fra Sjælland over 
Hveen til Skanne. 

1709 var en af de haardeste Pe-
rioder i den nyere Tid ; allerede den 
10. Januar spadseredes der fra KO• 
benhavn til Skaane, og del kunde 
num endnu deri 9. April ; 1740 bragte 
lignende Forhold. 

I forrige Aathundrede Irers man •"‘ 
stærkt i 1809, 1813 og 1814, hvor 
selve Landsfaderen Frederik sad tem . 
Dage fast paa Sprogø i Februar Maa., 
ned. 1838 var værre endnu ; da gik 
der den 9. Maris en Borger fra Rønne 
over 'men til København, hvor lian 
ankom med Post og Efterretninger 
den 23. Marts; det inaalhave været 
en mærkelig og haardfør Mand. 1855 
gik man i Februar livligt fra Aarhus 
til Samsø og i Marts eudnu over 
Øresund. Ogsaa Krigsvinteren 63 
—64 var, som bekendt, meget drøj 
for vore Krigere. 

I 1839 var Januars og Februars 
Middeltemperatur -:- 5,1 og -÷ 7,8; 
iMards'Begyndelse:foranstaltede mart 
Fakkeltog fra Helsingør til Helsing-
borg, man kørte Ira Fyen til Flens-
borg, og Istransporter! over Storebælt 
varede fra 12. Januar til 10. April. 

1893 tik vi den koldeste Dag, 
der overhovedet kendes siden 1767; 
den 17. Januar frøs det nemlig 29,6 
Grader Celsius i Holbæk; Sejlskibs- 
farten var standset paa København 
Fra I. Januar til 9. Marts. Alle Vande 
var overfyldt al Is, og en Damper, 
der havde været 42 Dage i Besæt, 
skuredes omsider ned ved MOCIT den 
22. Februar. Det var en stor Folke-
forlystelse at se Isbjergene, der 
mange Steder havde teamet sig fan-
tastisk op udenfor Kysterne. 

Alt I alt kan det ikke siges [ned 
sikre Beviser, al Vintrene i Danmark 
er forskellige fra Nutiden til Forti-
den. 1 kolde Perioder siger man, 
de er blevet strengere, i varmere, 
at de er blevet mildere. Kaptajn 
Speerschnelder kommer da ogsaa 
til det Slulningsresultat, at vel er der 
Perioder — hvis Væsen man blot 
ikke kender —, men der er paa deri 
anden Side ingen Grund til al tro, 
at Isforholdene i tidligere Vintre har 
været væsensforskellige Ira det, der 
i den nyeste Tid hersker i Danmark. 

Pontoppidan siger for snart to 
Aarliundrede siden, at Vinteren ofte 
er son mild, at man ikke kan gas 
pile Isen, og' at Kattegat, Sunde( og 
Bælterne sjældent dækkes af en Is-
bro, „maaske kun 3 a 4 Gange I 
hvert STICCOTO", Og I del nittende 
Aet-hundreder har der kun lem 

:r 
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Gange været arra strenge Vintre, et 

ii ureel Rene Irer knurret tale om 
en .1-tiro• merle ni vore Landsdele. 

,[Jag. Ny 11.• 

„Sommertid" qua i dør? 
—o— 

Det ser ud, som om „Sommerri. 
delt" ude i den store Verden ikke 
blot skal blive en lilfreltlig Foreteelse 

for Aarel 1916. I England diskute-
res allerede nu, hvorledes del hør 
ordnes i Aes Erfaringerne fra sid-
ste Aar har slaael fast, al det er til 
stor Gavn tor Landet at ændre Ti-

den om Sommeren. Spørgsitraelet 
der ovre synes blot al være, om 

_Sommertiden' lige som i Fjor skal 
begynde allerede i første Del af 

April. Ogsaa i Tyskland er der Mor 

Tilfredshed med Resultaleute af Eks-

perimentet sidste Aar. 
I Sverrig synes Meningerne at 

være noget delle. Civiltiepatlenieu. 
let er man tor Tiden beskæftigel med 

at udrede Spørgsmaalet for at korn-

me til Klarhed over Fordelene og 

og Manglerne ved Eksperimentet. 

Her i Danmark har der jo navn-
lig fra Landbruget lydt meget stærke 

Røster mod pas ny at fas Sommer-
tid. Naar !Dall overhovedet gik med 
til Eksperimentet, var det jo som be-
kendt ogsaa kun, fordi Nabolandene 

gjorde det. Det vil jo itv vise sig, 
hvordan det gear i Aar. 

Tyfus. 
—o— 

De evropæiske Hæres 
Svøbe, over,vunden. 

Selv Bakterier kan faa internatio-

nal Betydning. Nogle Serbere, som 
efter den sidste Balkan Krig ankom 

til New York og hvis Legemer var 
hærget al Feber og Lus, — blev 
tiet Middel, som satte Videnskaben 

i Stand til at udfinde Hemmelighe-
den ved den farlige Tyfus og al 

hinde Midlerne til at forebygge den. 

Og den Kommission, som for godt 

el Aars Tid siden var anmodet oms 

at besøge Balkan, foret demonstrere 
denne Metode, vendte tilbage til 
New York sidste Sommer med deri 

Rapport, al disse Lande omsider var 

befriet for denne Svøbe — Tyfus, 

og at der ikke er nogen Grund til 
al antage, at den vil optræde igen 

som Epidemi. 

- Denne Rapport er afgivet af Dr. 
Harry Plot z, den unge Patholog, 

som for lo Aar siden vakle Opmærk-
somhed ved sin Opdagelse, at ende-
inic Tyfus var den samure- som i 

Øst-Europa kaldes epidernic Tyfus. 
— Dr. Plolz fortsatte sine Undersø-

gelser og fandt Vaccinen, der vil 

forebygge denne Sygdom. Delte kan 
nu nied Sikkerhed siges al være op-

naael og anerkendt. Anerkendt al 
Videnskabsmænd heade i Europa og 

Amerika og praktiseret over hele den 
østlige Krigsfront, under en Tyfus-

Epidemi, der dræbte flere Soldater, 
end der Faldt for Fjendens Kugler. 

Der praktiseredes paa begge Sider 
al Øst-Fronten, thi Dr. Plotz, som 

efter Invitation af den serbiske Re-

gering, rejste til Europa forrige Som-
mer, arbejdede heade i den østrig-
ske og bulgarske Hær, udviklende 
sin Metode for Militær-Lægerne og 
organiserende sine Sanitetskorps, 
ofte indenfor Rækkevidden af Fjen-

dens Kanoner, Virkningen al hans 
Arbejde fremgear af den Kendsger-
ning, at Østrig, Bulgarien og Ser-

bien nu foistaar al beskylle sig mod 
Tyfus. At man vurderer Irans Ar-
bejde, udviser en af de Medaljer han 
bragte med tilbage, den var givet 

for udvist Mod i al redde Menne-
skeliv. Og del i en Tid, hvor del 

hovedsagelig var eubvers Opgave al 

k 
ødelægge Menneskeliv. 

Plotz er kun 26 Aar gammel. 

Da han ra g  hans ,k1,•,13 ■ ja•lrer Dr. 

George 	 begge fra Molnul- 
Sinai lI epital e. S- A., --- koni til- 
bage til Amerika 	Sonetier, 
vilde deres Oplevelses have kunnet 

afgive Slof til mange Hislmier, heade 

om Manneskers Kamp 1110(11h•11 Ty-

fus spredende Lus og om Menne-

skets Kamp mod, Mennesket, luen 
i begge Tilfælde man de hemmelig-
holde, hvad de blev Ojenvielne til. 
De kan ikke lale om militære Affæ-

rer, fordi de havde absolut Frihed 

til at garn, hvor de vilde og at se, 
kend de vilde i 3 Hære, mider den 
Forstanelse med de respektive Krigs-
departementer, al de ikke vilde tale 

om, hvad de sne. Og Enkeltliederne 

ni, hvad de udrettede som Læger og 

Palhologer, Irma først forelægges den 
medicinske Profession, før det gives 

almindelig Publicitet. 

„Menneskets Lue", 

siger Dr. Plotz, er en virkelig tni-

litrer Faktor i Europa, og ingen kan 

opholde sig I ti Dage ved Fronten, 

uden at blive befængt med den. 
Lige meget hvilken Front eller hvil-

ken Hær, Iran er f, og orn han er 

Officer eller Menig. 
Generel von der Goltz, den tyske 

Officer, som havde Kommandoen af 
den tyrkiske Hær, døde al Tyfus, 

tilført ved Lus. 24,000 østrigske Sol-
dater, som i Begyndelsen af Krigen 

var tagne til Fange af Serberne, døde 
al Tyfus: alle Ofre for Lusene. 

Selvfølgelig er Lusen kun Smitte-

bæreren, og hvor der ikke har væ-

ret Tyfus, som i Frankrig og Bel-

gien. er  Utøjet ikke dødeligt, men 

kun en Skyltegravenea Rædsel. En 

Rædsel, hvorimod man imidlertid 
tager alle Forholdsregler, af Frygt 

for, at den, hvad Øjeblik det skal 

være, kan bringe den frygtede Syg-
dom med sig. Engelske,' franske og 
tyske Soldater sendes efter en vis 

Tids Forløb tilbage fra første Linje 
for at give dem Lejlighed til legem-

lig Renselse. 

Paa Østfronten 

stiller Sagen sig helt anderledes. 
higen Officer vil under nogen Om-

slændiglied sende Tropper ind i ty-
fuslerget Land, ligegyldigt hvad de 

militære Fordele kunde være, Ihi 
Fordelen af en Stilling vilde let ta-

bes ved Risikoen af al miste disse 

Tropper ved Sygdommen. 
Naar engang i Tiden alle Krigs-

hemmelighederne aabenbares, og de 

nuværende Gaader med Hensyn til 
Hærenes Aktivitet — paa Balkan i 

1914-15 — er løste, er del meget 

sandsynligt, al Lusen vil have el Ka-

pitel for sig alene. Og delte Kapi-

tel skulde have en Randbemærkning 
med Hensyn til Tyrkiet, som skulde 

forklare, at Tyfus er vanskeligere at 
bekæmpe der end i de kristne Lande, 

fordi den troende muhamedanske 

Soldat ikke vil dræbe Lusene, da 

Koranen forbyder at dræbe, men 
stryger dem levende af sit Legeme, 
hvorved deres Ernæring og Overfø-

relsen al Sygdommen kun midlerli-

dig forstyrres. 

I 1915 led Serbien af den værste 

Tyfus-Epedimi, Verden har kendt. 
Halvdelen af Landets Læger døde al 

Smitten. De kendte intet til dens 

Aarsag, Natur eller Beliendlings-
niaade. 

Den serbiske Regering hørte om 
Dr. Plorz' Opdagelser og kaldte ham 

derned. Tilligemed Dr. G. Back 

fra Morlil( Sinai Hospital sejlede han 
fra New York med et græsk Skib, 
som „Røde Kors" Læger og landede 
i Piræus. De medførte et komplet 

Laboratorier!' og begyndte Arbejdet 
i Belgrad i Midten af August 'Maa-
ned. Der forblev de — undervisende 
de militære Læger, hvorledes Ondet 
skulde mødes — indtil den serbiske 
Hær blev drevet sydpas. De fulgte 
mr ■1 Tropperne pas Tilbagetoget til 
'Isli til,, 	up,aglie al Al,,i-T, lua 
Arbejdet. . 

Ved Y4rib faldt en ",hrod,•• 
bele f ESrtlgarenrrs Kroat,. •: • • 
!artet der, Del al the, en, 	■ ; 
PlnIz arbejdede. I lam var e ær di tutti 
Krieabytle. fluleareine vidste, at lom 
arbejdede blandt Serberne. De  op. 
søgte barn &Møve! efter Overgivel-
sen og anmodede ham om at gate 

tur deri tyfrasbefærigte, bulgarske 
Hier, hvad ban havde gjort for Ser-

berne. Da hans Mission, først og 
fremmest var al studere og bekæmpe 

Tyfus paa Balkan, hvor son! helst 

han irreelle finde den, og da Serberne 

var paa Flugt mod Albanien, var 

der intet til Hinder for, at Dr. Plolz 

kunde overføre sit Arbejde lut den 
ene Side til den anderi. I lo Uger 
underviste frau de bulgarske Læger 
og Sygeplejerske! i Reugen af Vac-
cinen og organiserede Sanitetskorps 
I Hæren merl det Formani at gen-

føre den højest mulige Renlighed og 
at bekæmpe Lusene. 

Derefter blev han anmodet om at 
forevise sin Metode i Wien, hvor 
del største Lahoretorium blev stillet 

til hans Disposition. Han undervi-
ste Lægerne og drog [ned den øst-

rigske Hær til Galizien for at vise 

dem sin Metodes Anvendelse i Fel-
ten. 

,Tyfus`, sagde Dr. Plolz „er den 
værste Fjende, Hærene i Øslevropa 
og Tyrkiet har været overfor, Den 

har leget flere Menneskeliv end 
Fjendens Kugler, Det er især Til-

fældet pen Balkan, hvor Tilstandene 
altid var gunstige for Overlørelsen 

af Smilte, og enhver Epidemi kunde 

bryde tid I Løbet a! en Nat. Der 
er ingen Tyfus pan Balkan rm. Der 
vil blive Tilfælde, neer' den kolde 

ArirsIld begynder, irren den vil næp-

pe blive epidemisk igen. Alle Læ-

gerne har nu Forstenelse af Syg-
dommen. De har lært den bydende 
Nødvendighed af al isolere de før-
ste Tilfælde, der viser sig og af et 

holde Soldaterne rene. De kender 
ogsaa nu Symptomerne". 

Borgermødet i Aftes 
paa Christensens Sal havde vundet 
stor Tilst tilwing, men Stemningen 
ver real og kun fan havde Ordet. 
Der vedtoges følgende Resolution : 
_Forsamlingen henstiller til Byrna-
det at undersøge Muligheden for al 
opnaa et rentefrit Larm af Statskas-
sen, stort nok til at dække Kom-
munens Gæld," 

Gudstjenester q Moder. 
Søndag den 21. Januar. 

Ols Kirke Kl. 9t/. 	Skrin. 9. 
Allinge K. 1(1. 2. 	— 	1'/2. 

Bethel i Olsker 1(1. 2i/2. Tejn Mis- 
sionslems Kl. 5.. L. Pihl taler. 

Fra 22.-27. Jamrer Missionsuge i 
Sandvig. Møde hver Aften Kl. 
7t/,. Forskellige Talere. (Se Ann.) 

Evan. 'niti. Missionsforening Allinge 
Søndag Kl. 31/2. • 

Rutsker Missionshus 
Søndag Kl. 91/2. 	M. Kofoed. 

Vi maltsager 08811!liollu paa 
110 Serier Urinla Saasmdr 

Nvoloir Seirerlotvre, 
Tynlorto 	Hyg, 

Toradet 
Blondoned med Vikker 

Gøgle Ærter, 
Nolo Ærter, 

Menuep. 

Billigste Notering i 

litordIndels Handelshus 
Gammelt Jern 

og 

Stobegois 
købes 

Allinge  Kolonial- 
& Produktforretning. 

1,elkeemie oq velsomemie 
Gule hele Kogeærter 

Prima Flækærter 
a 40 f rie.  

Gode Flækærter 
a 3,-, 1.).e. 

Sælges i 

Norilladels 
Deres Regninger ,Med-Beshi  deleiser, Konvolutter og 
Brevpapir i Allinge Bog-

trykkeri. Hurtig Levering. Billigste 
Priser 	Ring op Telefon 74. 

Prima uligt 11011011pder 
er (triflier Spise, billigere end Klip-

fisk eg Flæsk. — Denne skæres i 

passende Stykker og udvandes i 

skiftende; -101d Vend i 4S Timer før 

Kogningen. 
Prisen er 65 Øre pr. Pd. 

Nordlandets Handelshus 

ilder og Skiud kohes, 
J. P. Møllers Eftfi.  

Rigtig gode 

Tørrede Æbler 
i Skiver, sælges a 70 Øre pr. Pd. 

Tørrede Calif Abrikoser 
sælges a 110 Øre pr. Pel 

Nordlandets Handelsplis 
Hvidkaal og Rotlkaal. 

Stor fast Hvidkant. 
5 Øre pr. 1/2  kg. 

I. B-Lerfan. 

En flink ung Pige 
kan straks fan lialt•• eller heldigt; 

Beskæftigelse ran 

Allinge Bogtrykkeri 

Rø. 
Godtgørelsen for Rug, 

leverer ril Brødkorn i August, tørst 
Halvdel af September og Oktobe 
Monoeder 1911.1 udbetales hos uti. 
dertegerede Mandag og Tirsdag 
den 22. og J. ds., Eftm ha 2 -4, 
Vedkommende bedes mode person. 
lig, for al kvittere tor Modtagelsen. 

M, Lund 
Breddega ard, Ro. 

Allinge lliopilealer 
Søndag den 21. Januar 

KI 7' 2 og 9. 

Kamion om bol. 
Samfundsskuespil 13 Alder 60 Afd. .j 
I Hovedrollen: Else Frøt i ch. 

Ppe om een. 
1.ystspil. 

Erilree: Voksne 60 Ø., Børn 25 121,,  

Kløver- og Græsfrø 
Runkelroe- og Turnipsfro 

til Foraaret 1917 
er paa Lager. 	Ii 

Vi henstiller lit Forbrugere, aner 
endun ikke har gjort Bestilling, om 
at aende os Ordre snarest muligt. 

brilludels Handelshus 

?rm letsaltet Klipfisk 
uafnakket Klipfisk 
afnakket Bildals Klipfisk 

Prima Klipfisk i 	og 3 ' t  kg Pak- 
ker anbelales 

Larsen. 

'411 
Nobtføhzlibfatget 

tilorbhuibet snabeloit4 
begipiDer D nuting Dell 22. 

?lf 11b!alg.4barerite frembner bi fcerlig : 

tilt 	efter af StIonttiffitøi, Zwifttarreb, 
.45tiniihrlirbehrejt, 	fflurbintøj etc. 

t Varti Zome.ffiumulifraffer, '13ri,:.; fra 12 Sr.1' 
91eftbebolbilingen af Slankt' Langt unber Sttbrlr. 
aa. 25 ghoilinger, 3cerbi 3540, nu 28,32 gr. 

t s]3arti Zturtnijer til ,;'- iti:Itc■ b.:3pri3. 
(83u Zet £-intte og duer tit meget uebfat 13M. 

t !tort 13arti fulorte 	Z;(erbi 100=150, 
frit 93alq 45 øre. 

Zanidittiteb, libt fiiiiibifet, mb 20 plr4. Wabat• 
121jitte. vg Mliffelifortii0er tit ea dato 
Ira. 15 a`tr. Zttiiitfirrffl til gammel s1.3ri& 
Ca. 20 	t;oinulb5tuf rag Sicilertirrrch 

ertra 

5 Z-tf. 'Z'osuftt,  nieb nbettpelige 23ceuefeft. 

Ct iniubre 13arti c;;4oinoi fang uraber Q3rerbien 

lluber llbfalget fwIge rim mob SZoutalit. 

9iorManbet5 k;)(141M411£4. 
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Kurante Varer. 
Restbeholdningen af 

Ulstre, Kaaber, Frakker, Jacetter, 

Spadseredragter, Nederdele, Bluseliv, 

hvide og kulørte Kjoler -

alt hjemkommet i Efteraaret. — Fikse Faconer, prima Kval. 

udsælges med 10 pCt. Rabat. 

; 	

A " 
	 4%.  • ty L- 	 I st. 	'/‘ 	s  ■—", • • 

Det store aarlige 

Goatkøbs• 
begynder Lørdag den 20. Januar. 

Ukurante Varer. 
Prima Damehandsker, Ruskind, Kr. 2 pr. Par. 
Jabots og Ficheus fra 25 øre pr. Stk. 
Et stort Parti Stof-Handsker 50 Øre pr. Par. 
Et Parti Bælter, frit Valg, 25 Øre pr. Stk. 

En Del Varer, der er anvendt til Vinduspynt, lidt falmede, 

udsælges med 25-50 pCt. Rabat. 

Desuden omfatter Udsalget mit store Lager af: 
Bomuldslærred, bleget og ubleget, enkelt og dobbelbredt Dowlas. Medium, Pique, Twil, Bommesi, Drilling, Ravndug, Bolster, 

,c57 	Nankin, Flonel. Gardintøj m. m., hvorpaa gives 10 pCt. Rabat. — Et stort Parti Gardintøj udsælges til cirka halv Dagspris. 

Magasin du Nords Udsalg, Allinge. 

Erindringsliste. En Dreng 

realiseres Klædninger, Stortrøjer, Overfrakker, Ulstre, — alt kurant 10 pCt. Rabat. 
Et Parti Manchetskjorter, Slips og Humbugs halv Pris og derunder. 

Et Parti Hatte eg Huer 50 Øre pr. Stk. — Et Parti Seler 90 Øre pr. Par. 

En Mængde -Rester af Kjoletoj, Uldmousselin, Sirts, Alpacea, Bolster m. m. er fremlagt paa Borde, 
mrkt med 3Iaal og ekstra billig Pris. 

P. S 0 NI NI E R-47_ Telefon Allinge 5 D Telefon Allinge 5 

Fra Herre-Afdelingen 

De kommunale Valglister er som 
bekendt fremlagt til almindelig Ef-
tersyn i Olsker Forsamlingshus til 

denne Maaneds Udgang. Man skal 
herved anmode Beboerne — særlig 

de unge — til at se efter om de er 
optaget og i modsat Tilfælde anmelde 

det for et af Sogneraadets Medlem-

mer. For at blive oplaget paa Til-
listen skal man have fyldt 25 Aar 
Inden 14. Februar 1918. 

Sogneraidet. 

Olsker. 
Mindre bemidlede kan købe Koks 

til nedsat Pris (2 Kr. 70 Øre pr III.) 
i Allinge Kolonial 3, Produktforret- 
ning imod at henvende sig til el af 
Sogneraadels Medlemmer om An- 

St. Ols Sogneraad den 17. Ja-
nuar 1917. 

P. S. V. 
K. A. Mogensen. 

Køb Kaffen 
hos 

I. B. Larsen. 
Den er drøj og velsmagende. 

nama,""a 

Godtgørelse for Rug leveret til, 
Brødkorn i Tiden fra Isle til 15cle 

September saml Isle til 31 le Okto-

ber 1916 udbetales i Olsker For-
samlingshus Fredagen d 26. Ja-
nuar fra Kl. 3 til 5 Efterur. For No-
vember og December bliver Udbe-

taling senere. Personlig Kvittering 
maa afgives. 

Olsker Sogn d. 17. Jan. 1917. 
K. A. Mogensen. 

Alle Slags Ure, 
Klokker, Gramofoner og Harmoni-
ums in. in. repareres solidt og bil-
ligt. 

Aug. Nielsen, Mekaniker, 
Kirkebyen, Rutsker. 

200 Shagpiber 
er hjemkomne. Priser ha 25 øre 
til 2 Kr. Krim og se mil Lager. 

Lange Porcellænspiber og Spad-
serestokke.  

Endvidere ,anbefales mit Lager af 
Krudt, Haget, Patroner og Knald-
perler. 

Kbm. Bidstrup, Sandvig. 

BJØRNE-HONNING 
I J/;, kg Danser a 60 øre. 

Nordlandets Handelsbus. 

—0— 
Toldkamret 8-12 Form 2-7 Eflerm. 
Kæmnerkontoret 10-11 og 2-4. 
Laane- 8 Diskontobanken 2-4 Eftm. 
Sparekassen 10-12 og 2-4. 
Stempelfilial i Sparekassen 10-12, 2-4, 
Dampskibsexpeditionen, aaben ved Ski-

benes Ankomst og Afgang Tirsdag 
og Fredag Efterso ., Mandag og 
Torsdag Form. 

Sognepræsten Tirsdag og Fredag 6-7. 
Distriktslægen 8-9 og 2-3. 
Postkontorer : Sognedage 9-12 og 2-7. 

Søndag 12-2. 
Telegrafstationen 8 Morgen III 9 Aften. 

Søndag 12-2. 
Borgmesteren træffes paa Kæmnerkont. 
Branddirektøren Mandag og Fredag 

Form. 8 til 10.  
Statsanstalten for Liesforslkring ved Chr. 

Olsen, Messen. Kontortid 1-4 Em. 
Folkebogsamlingen paa Roalhuset: 

Tirsdag Kl. 3, Fredag 7-8, 
Jernbanest. er sakes for Gods 8-12, 2-6 

Frimærkep. og Ilgods desuden 7-8 Aften 
samt til Tog, der afgaar udenfor nævnie 
Tid, fra en halv "I nne for Togets Afg 

suger De en Pige, en Karl 
eller en Dreng, eller mang-

ler De en Svend eller Lær-
ling en Fodermester eller an-

den Medhjælp, hør De snarest aver-

tere i Nord-Bornholms Ugeblad, 
der Iver Fredag bringes direkte ind 
i 1700 Hjem og læses at san godt 
som hvert eneste Tyende. En An-
nonce her i Bladet vil derfor sag 
godt som altid bringe et tilfreds-
stillende Resultat.  

15-16 Aar samt en ældre Karl kan 
paa- Grund af Svaghed faa Plads 
straks paa 

SvartIngegaard pr. Hasle. 

En Karl, 
som vil deltage i alt forefaldende 
Arbejde, Iran faa Plads til Iste Fe-
bruar paa 

PEeragaard i Olsker. 

EllunglAdoko 
er til Salgs paa 

Jydegaard i Rutsker. 

Hons, Duer og Vildænder 
købes til højeste Dagspris. — Kan 
sendes til Tein Si. Afregning om-
gaaende. 

Carl Chr. Andersen 
ved Tein 

En hvid Hund 
med smaa røde Pletter er bortkom-
men. Oplysninger bedes sendt til 
Telefon Allinge 110. 

Afrevet 

• Lyng og Ene 
kan Inas a 5 Kr. Læsset. 

V. Sørensen, Borre. 

Missionsuge i Sandvig 
Missionshuset „Nazareth". 

Mandag d. 22. Januar Kl. 71/, taler 
Missionær Ænse. 

Tirsdag d. 23. Januar Kl. 7% taler 
Sognepræst Egerup. 

Onsdag d. 24. Januar Kl. 71/4 taler 
Missionær J. Dam. 

Torsdag d. 25. Januar Kl. 7% taler 
Sekretær A. Nielsen. 

Fredag d. 26. Januar Kl. 7'/1  taler 
Missionær Iversen. 

Lørdag d. 27. Januar Kl. 71/4 taler 
Missionær Iversen. 

Missionsugen begynder med Guds-
tjenesten i Allinge Søndag den 21. 
Januar Kl. 2 og shiner med Guds-
tjeneste Søndag den 28 Kl. 5'12, 
Skriftemaal Kl. 5. 

Kommer, thi nu er al e Ting be- 
redte. 

1 Sofa og 4 Stole 
er til Salgs hos A. Lind, Aakrog, 

Olsker. 

Samme Sled kan en Pige, 14-
16 Aar, faa Plads til I. Maj. 

Allinge 
Auktionsvareforretning 

anbefales. 

En Del Vintertøj udsælges 
billigt. 



befte 
rift i_ilforfet 
gere OSange 

Zen 

Allinge Kolonial- og Proddiforroining, 

Vi anbefaler 

vort velassorterede Lager af 

Isenkram, G 1 a s, Porcellæn og Fajance 
til billigste Priser. 

Allinge Kolonial- og Produkilorroining. 
tOOici 

En Sejler-Ladning 

prima Laplata Majs 
Texas Domillilsfrokagor, Palmekager, NInnsuldwitiollsso 

og Kod- og Benmel 
ventes i de nærmeste Dage. Priserne bliver billigste Dags-
priser, hvorfor det anbefales at indsende Deres ærede Ordre. 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

Bornholms Simre- & IJilliekilsses 
Afdeling i Allinge 

Kontortid : 10-12 og 2-4. 
Modtager Indskud paa trim. Sparekassevilkaar 111 en Rente 

al 4 pCt. p. a , part Folio til 2 pet. p. a. 

Store engelske yorkcshire Dampkul 
a 70Bø

nel 
 pr. hl 	flopli /10 

r- Ko 
il Q  a 375 øre pr. hl 

— 	ng med U 1-1  I 	 U 0  giver et meget kraftigt 
Brændsel til Kakkelovne og Komfurer. Ved kontant Betaling 
leverer vi disse Sorter frit tilkørt heri Byen. 

Nordlandets Handelshus. 

,%,..~.b;‘-~■-.41~.;11~~ 
Prov vor udmærkede 

MARGARINE 
og De vil blive tilfreds saavel med Kvalitet som med Pris 

Frisk Tilførsel flere Gange ugentlig. 

Allinge Kolonial- & Produktforretning. 

Til Levering i Januar, Februar og Marts 1917 har vi købt 
flere Ladninger af 

Stor amerikansk Majs af ny Høst 

Vi anbefaler vore Kunder at gøre Bestilling, hvilke vi noterer mider 
Forbehold af, at lurportladningerne til Danmark kommer lykkelig hent 

Nordlandets Illandelshus. 

Ekstrafin Klipfisk og prima Ris 
anbefales til billigste Dagspriser fra 

Allinge Kolonial- & Prbduktforretning 

14-15 pCt. Superfosfat. 37 pCt. 
Vi har ingen faste Priser endnu, og vi Enar kun et knapt Parti Su-

perfosfat tildelt til Foraaret 1917. Derimod kan der fans mere Kaligød-
ning, og Priserne for denne Sort bliver billigere pr. 100 kg end Super-
fosfat. Der kan !iranske derfor være Anledning til at gøre rigelig Bestil-
ling af Kaligødning. 

Vi har et lille Parti Chilisalpeter usolgt. 
Vi har ligeligt af Gødningskalk og Gødningssalt pan Lager. 
Gør Deres Udregning og meddel os Deres Behov snarest. 

Nordlandets Handelsli ilts. 

3ritkr oc rincene3 
der passer til ethvert Øje, faas hos 

A. M. Lindberg. 
Telefon Allinge 03 
	

Urmager og Guldsmed. 

Allan flualerliiaia forpløre 

2. 
Af Riitel 	ear.!. 
IPal 1).1,', 	r 	I ■ 

—:0:— 

1.i;ze efter at si var Hevet op-

stoierni af Løven, stod Maanen op 

i hele sin Pragt og kastede smil en 

Kaalre al Sølvmor hen overlorden. 

Jeg har sjælden set Maanen slaa op 
sar] smukt 	Jeg kan lydelig huske, 
al jeg, siddende i Hytter', let kunde 

læse svage Blyantmoler i min Lom-

mebog. Saasnart Maanen var oppe, 
begyndte Vildtet al søge sit Spor 

ned til Vandet lige under os. Jeg 

saa, fra del Sled jeg sad, alle Slags 

Vildt passere en lille Sti, som løb 

tilhøjre for os, paa Vej til Drikke-

stedet. Ja — en Buk, en stor Eland-

Antilope kom helt hen i 20 Yards 
Afstand fra Hytten og stod opskræmt 

og lyttende, idet den mistænksomt 
kiggede paa Hytten, medens dens 

smukke Hoved og dens snoede Horn 
tegnede sig pragtfuldt mod Himlen. 
Jeg havde — husker jeg — den 

største Lyst til at skyde paa den for 
at forsøge at skaffe os en ny For-

syning af Kød ; men Tanken om at 
vi kun havde to Patroner tilbage og 

den store Usikkerhed el Skud i Maa-
neskin faar, afholdt mig fra al skyde. 
Fland'en gik ned mod Vandel, og 
et øjeblik eller hørtes et mægtigt 
Plask og Lyden af galloperentle I lov-

slag. 
„Hvad var det, N1ashune ?" spurgte 

jeg. 
>Den forbandede Løve ; Bukker. 

lugtede ham., svarede Zuluen paa 

Engelsk, et Sprog lian kun havde 

overfladisk Kendskab til. 
Næppe var disse Ord ude af hans 

Mund før vi hørte el Hyl fra deri 

anden Side af Dammen ; det besva-

redes al et højt gøende Brøl tæt 

ved os. 
.For Fanden l" sagde jeg — ,der 

er to. De -er gaaet Glip af  Anlilo-
pete;vi maa passe paa, al de ikke 

lager os i Stedet for." Og igen bk 

vi Ilden til al blusse op, og skreg, 

hvilket resulterede i at Løverne li-

stede af. 

.Mashune" sagde jeg, >hold Vagt 

til Maanen stiar over det Træ -
sen er det Midnat. Kald saft pan 

mig. Pas nu godt paa — ellers 
vil Løverne gnave dine værdiløse 
Knokler inden du er tre Tililer æl-
dre. Jeg maa hvile lidt — ellers 

Cl det ude 'ned mig." 

.Koos!" (Høvding), svarede Mn-

skurre, .sov min Fader, sov i Fred; 

mitte øjne skal være aabne som 
Stjærnerne, og som Stjærnerne skal 

de vange over dig.. 
Skønt jeg var saa afkræftet kunde 

jeg ikke straks følge lians Raad, 1 

Begyndelsen havde jeg Hovedpine 

og Feber, og jeg grundede vildt over 

Hottentottens Skæbne — og paa vor 

egen Skæbne : efterladt med ømme 
Fødder, tomme Maver og to Patro-

ner for at naa de ti Mil frem til 

13amangwato. Og saa den blotte og 

bare Bevidsthed om, at der er en 

eller flere endnu mere sultne Løver, 

der lusker rundt etsteds i Mørket 

foruroligende, hvor vant man end 

er til det — og stadig at være 

Spænding skræmmer Søvnen bort 

fra ens Øjne. Ovenikobel var jeg 

-- husker jeg — grebet af en hef-

tig Længsel efter en Pibe Totirak 
-- skønt under de Omstændigheder 

kunde jeg ligesaa godt længes eller 
Maanen. 

Tilsidst faldt jeg Imidlertid i en 
urolig Søvn, saa fuld at onde Drøm-

me som en Kaktus al Tørne; ell at 
deur, husker jeg, var, al jeg salte 
min nøgne Fort paa en Brilleslange, 
som rejste sig pari Halen og hvæ-
sede 'nit Navn .Macirmazahn• ind 
i øret paa mig. Ja, Brilleslangen 

hvæsede med saaelan en Udholden-
hed, at jeg IllsIdst vaagnede. 

Mactornrazalia, uauzia, nanzia 
(der, Urt) hviskede Mashunes 

Stemme i mine søvndrukne Aren. 
.lex rejste ulig overende og sna Mn-
!diarre knæle ved Siden al mig og 
pege ned mod Vandel. Idet jeg 
fulgte Retningen al hans udstrakte 

I laand, saa jeg et Syn, snut fik 'nig 
til at fare sairimerr, gammel ,beger 
som jeg selv dengang var, omtrent 

tyve Skridt fra vor lille Hytte paa en 

stor Myretue, 'ned de file Ben tæt 

sammen for at fast Plads, stod en 
Hunløves Kæmpeskikkelse. Dens 
Hoved vendte heri mod Hytten, og 

i del klare Maaneskin saa jeg den 
sænke del og slikke sine Poter. 

Mashune trykkede mig Mailini-
Riflen i Hænderne og hviskede, at 

deri var ladt. Jeg løftede den og 
tog Sigte paa Løvinden, men selv i 
Mannelyset kunde jeg ikke se Sigte-

kornet paa Martinien. Da det vilde 
være Galskab af mig at tyre uden 
det — Resultatet vilde sandsynligvis 

blive, at jeg saarede Løvinden, hvis 

jeg da ikke skød hell udenom, sæn-

kede jeg Riflen, og idet jeg rev err 

Lap Papir ud al Lonintelrogen, som 
jeg lige !ør havde læst, prøvede Jeg 

at sætte det pan Sigtekornet, Men 

det tog lidt Tid, og før Papiret var 

sat rigtigt last, greb Mashune mig  

igen i Armen og pegede paa 
mark Masse under Skyggen at. 
lille Mini.vsaIrre, der voksede 
mere end ti Skridt fra Hytten, 

.Hvad er del ?• (niskede 
.jeg kan intet se.' 

.Det er en anden I.sve,• ssared 
han. 

.Sludder! (lit Hjerte er dødt a 
Frygt ; du ser dobbelt;' og jeg bøje 

de mig frem overkanten af det out 
givende Gærde og stirrede paa Skyg 
gehuben, 
• Lige da jeg havde sagt det, reJJj  

sle den mørke Masse sig og stat 
kede ud I Maanelyset. Det var etb  
prægtig, sortmanket Leve, en af ill  
største leg i mit Liv har set. Da (le 
havde gaaet to eller tre Skridt, Il 
den øje paa mig, standsede og stod  
der og stirrede lige pari os —; detg  
var Uld nier, at jeg kunde se Gen• 

skinnet af Ilden i dens ondskabslulde, 
grønlige Øjne. 

.Skyd, skyd!" sagde Mashune. 
„Djævelen kommer — den er ved 
at, springe I" 

(Forts.) 

Et 

Til Stegning og Bagning 
anbefales vort ekstragode Plantefedt. 

Allinge 	& Produktforretning 

..f

Brødrene Anker 
Jernstøberi 45c, Maskinfabrik 

Telefon 2 	Hasle 	Telefon 2. 

Selvvandingsanlæg, Vand. & Aljepumper III. III 

Gummifrakker. 
Parti Dame-Gummifrakker er hjemkommen. . 

Priser fra 12 Kr. 

En extrafin ulden Frakke 
i moderne vid Facon anbefaler vi særlig. 

Priser fra 27 Kr. 

Nordlandets Handelshus 

Tegn Abonnement paa 
Nordbornholms Ugeblad. 
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