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„Nord-Bornholms Ugeblad" 
trykkes 1 el Antal af mindS, 1600 Exempl. 
og forsendes gennem Postvæsenet 1 Allinge 
Sandvig, Olsker, Rutsker, Rel og Klemensker. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
har den slorsteUdhrwielse i Nordre Herred 
bliver læst i ethvert Hæm ag egner sig der,  
for bedst til Averter/n„. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
optager gerne Rekendtgarelser af enhver Art 
ananas, Kok Salg, Foreningsmeddelelser, 
Efter- eller Af lysninger, Ankeioner tie. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
trelgaar hver Fredag, kan bestilles pan alle 
Posikankrer saml paa Riadels Kontor og 
koster 1 Kr. halvaarlig. 

Billeder fra østerby. 
—0 — 

Fortæll ing 
at Ka i  

• 
Fredagen den 7. Oktober. 

Oh, du 'min allerkæreste lille Dag-
bog, glemte jeg dig ikke i Gaar, 
og det til Trods for, at jeg har saa 
meget at betro dig: Han er Ironi-

-- ruet-. Du, — ja, han er, og du kan 
ikke tænke dig, hvilket prægtigt Men-
neske! — Jeg havde altid troet, al 
Jurister var snadan nogle knastørre 
Personer, der kun interesserede sig 
tor exakie Videnskaber, (hvilket i 
Parantes bemærket — selvfølgelig 
er forfærdeligt dumt troet 'af mig) 
og saa er han en Mand med Sans 
for Kunst; salt, du lille Dagbog. hl 
dine hvide Blade kan jeg i ruin En-
somhed betro mig: — lian er MC-

' gel indtagende, — maaske lidt af 
en Charmeur, men alligevel saa til-
forladelig. Og saa er han Digter! 
— Han har udgivet en Digtsamling, 
der ganske vist ikke gjorde Lykke, 
og en Fortælling : „Alt det hat jeg 
givet dig! — og jeg skal faa Lov 
al læse den, siger lian. 

Men han er vist ikke lykkelig 
Mon det er hende, han skulde gif-
tes med, han tænker paa ? — 
det maa være stort at kunne gøre 
den Mand lykkelig'! 

— Tys, tys, lille Dagbog, — tys, 
tys! 

I Overmorgen skal vi to — lian 
og jeg — (haa-baa-e I) op Ill Præ-. 
stens til Selskab. 

— Han og Præsten skal være saa 
gode Venner, sagde Fru Wilde den 
anden Dag, og lian sagde selv i Af-
tes, at Pastor Wagns Skæbne lignede 
hans; hvorledes. mon Pastorens 
Skæbne da er? — ikke god, sikkert: 
han saa ikke glad ud, da han sagde 
det. — Næh, -der er noget med den 
Præst. 

Og ved du hvad, lille Dagbog, 
jeg har været rigtig doven i Dag : 
Ikke rørt en Pensel, men passiaret 
med Fruen og ham hele Dagen. 
Vi havde det nu hyggeligt. Jeg 
tror, han er glad for at være hjem-
me. Gud ved, hvor længe tran bli-
ver? — Og saa har jeg fanet Brev 
Ira Mor! Lilje søde Mor, hvor er 
du kærlig og godt — og fra Mini- 

: hun har været i del kongelige 
med Slet«, — den dumme Abe-
kat, — at hun gide:1 

— Jeg havde Lyst til at spille Mil, 
dejlige Andante, men det er sent, 
og jeg vil derved vække Husets øv-
rige Beboere. 

• — Klap, lille Bog! Godnat! 
Søndagen den 9, Oktober. 

Han er dog en velsignet Mand, 
PrreSten, saa venlig og hyggelig son, 

/ las — og saa ungdommelig. — Ja, 

næsten mere ungdommelig end Hr. 
• 

Men Fruen Ilder Jeg ikke, — hun 
har et ondt Blik ; men de lever vist 
godt sammen. 

Hr. Wilde var meget stille hele 
Aftenen. — Jeg havde ham fil Bords. 

Præstens Tale var god: han talte 
for Hjemmels Hygge, for Kvinder-
nes Evne til at gøre Hjemmel hyg-
geligt. Hr. Wilde sad mørk og til-
syneladende ufølsom, — næsten bit-
ter under Talen, der virkelig var ny-
delig 

— Og som han saa pas Præsten, 
da lian var færdig I Præsten blev helt 
bleg og drak et stort Glas Maderia 
— meget hurtigt, og — ja, det er 
underligt, men jeg har pas Fornem-
melsen, at lian nødig vilde se over 
paa Hr. Wilde. 

Efter Bordet talte de længe sam-
men inde f Studereværelset, og Præ-
sten var meget tavs Reslev af Atte-
ner]. 

Skolelærer Hejnentan lugtede af 
Kostald, men var meget underhol-
dende. — Hans Kone mindre. 

Dyrlæge Smidt spillede med Pro-
prietær Højklint, Godsforvalteren og 
Mølleren. Denne sidste er en regu-
lær Bonde, men en Type I 

Aftenen forløb vellykket, tilsyne-
ladende. Det er første Gang jeg har 
være! i Selskab paa Landet. 

Hr. Wilde og jeg blev instærielig 
bedt om _snart at kikke op.' 

Pas Hjemturen var Hr Wilde me-
get tavs. Da han sagde Godnat 
undskyldte Iran sig og beholdt min 
Haand temmelig længe! 

— Jeg er vist forelsket — i ham, 
Tys, tys, lys! 
Og saa har jeg skrevet Ill min 

gamle Lærer og til Mimmi og for-
talt dem, al jeg er rigtig doven. 

I Morgen skal vi tid ved det gamle 
Tingsted. — Hu, hvor Regnen pisker 
paa Ruderne! 

Og itu er Midnatstimen inde. 
Mandagen den 10. Oktober. 

Har fadel el langt Brev fra Mor; 
hun skriver, at Tante Hanne er syg 
og vist ikke kan leve. Del er Synd 
for Augusta. 

Og saa var vi tide ved det garnfe 
Tingsted. Der er ganske vidunder-
lig dejligt, især paa denne Aarslid: 

Det er en aaben Plads midt inde 
i Skoven ; og Solens Straaler faldt 
gennem de afløvede Grene og for-
gyldte det gul-brune Løv. Og saa 
det Væld af Stanimer, der lukker Ud-
sigten Det er, som ser man frem 
mod noget hermetisk tillukket, no-
get uigennemtrængeligt, noget, der 
lokker og drager, men som dog min-
der om Haabløslied. 

Jeg synes altid, at Haablesheden 
bor mellem Skovens Væld af Stam-
mer. 

Men der var smukt, og jeg vil 
male „det gamle Tingsted" — og 
jeg v i I Ina 'loger trd af del Parti, 
for man kan faa noget ud al det. 

Hr. Wilde er meget konversabel 
baade pas Ud- og Hjemturen. 

Han er et meget behagelig Men-
neske, med en udpræget lin og føl-
som Tankernande, et stemningsfuldt 
Gemyt. 

Men lian er ikke lykkelig. 
Og urt er det Mandag Alten! Hvor 

Dagene gaar, og hvor er det rare 
Mennesker, Jeg er iblandt. 

Der staar eu tindrende Stjerne der-
ude i Øst, det er min Stjerne, sagde 
Hr. Wilde i Aften. Det er Venus I 

Der var gaflet en Uge eller Fedt-

jas Hjemkomst. Han havde vist 
Frøken Chateu Omegnen, havde 

foreslanel hende at ruste det og det 

Parti. Senioren havde de diskuteret 
Kunst og sammen nydt Naturen i 
hele dens Ekeraarspragt. 

Den Stemning, der hviler over 
Skoven, naar Bladene er borte, og 
de nøgne Grene strækker sig -
ligesom bedende mod Himlen, det 

Gris af Kulde, der som el stort vaan-

dende Suk gik gennem Skoven, 
havde de fornemmet; de havde 
Manet oppe pas Bakken, havde sam-
men set ud over Fjorden, havde set 

Solen bryde gennem Tangerne og 
set den forgylde Landet hislovre bag 
Skoven. De havde lyttet til Krager-
nes skarpe skrattende Skrig der lude 

I Granerne, havde hørt deres su-
sende Vingeslag over Trækronerne. 
Og de havde iagttaget Solsorlens 
flakkende Færd mellem Sinsakrnliet, 
havde stanel stille og set paa Mus-
vittens urolige Leden. Og de havde 

set ud over den frosne Pløjemark, 
havde følt den Kulde, der havde 
gjort Plovfuren skarp, der havde 
støbt Hestehovenes Spor, lagt Is pas 
Mergelgraven og dannet et Krystal 
omkring Siv og Tuer. 

Som cle,~elskere, de var, 
havde de følt sig betaget af Natu-
rens mindste, og de var blevet stille, 

meris de vandrede under Trækro-
ner- tie: — de havde lyttet til de 

nøgne Grenes monotone Susen, lyt-
tet til Bækkens Klukker under det 
tynde Ising; og altid forstod de hin-

anden, forstod, at Ord vilde virke 
banalt. 

Og derfor lav de begge. 

Tre Digtere. 
—o— 

EI Literalurbillede af 
Christian Jørgensen. 

I December 1914 blev jeg opfor-
dret til at holde et Foredrag i Rønne 
Statsskole og jeg valgte da al tale 
om Viggo Stuckenberg, Jo-
linnne s Jørgensen og Soph us 
Cl a tisse n. Foredraget er med faa 
Ændringer dun følgende Afhandling. 

Jeg havde mine Grunde til at frem-
drage netop disse tre Skikkelser af 
vor Tids store Digterbær. For det 
første søgte de netop samme Vej og 
nævnes al den Grund altid sammen. 
For det andel er de saa dejligt for-
skellige og besidder liver sit Drunten 
indenfor vor Literalur. Og sidst 
men ikke mindst: disse tre har netop 
for nrig som for de fleste unge væ-
ret netop de, vi salte højst og levede 
sammen med, og de lortjener ril 
kendes og elskes af dansk Ungdom. 

Stuckenberg og Johannes Jørgen-
sen er allerede Klasikere, og Sophus 
Claussen er, skønt han er ung og 
Ungdom sjældent er velset, godt 
pari Vej til at blive del. Alligevel 
er de ret ukendte i de brede Lag, 
og naar jeg nu offentliggør uret Fore-
drag vil Emnet være nyt for mange 
Læsere. Mil  Maab er da, at denne 
Alliandling maki virke som en Præ-
sentation, sari Læserne, naar de — 
lorhaabentlig snart — aabner et 
Værk. al en al disse Ire maa kunne 
sige : .Hant kender vi 1« og tage 
godt Imod ham med Velvilje og 
aabent Hjerte som imod en god Be-
kendt. 

København i September 1916. 
Christian Jørgensen. 

r. 
Det store Gennembrud var forbi. 

Det havde i Halvfjerserne skabt 
en Skare tinge, der nied frejdigt Mod 
og lyst Livssyn tog Tidens Friheds-
ideer op. De dannede den venstre 

Flej i Literaluren og gik Haand i 
Haand med den demokratiske Ret-
ning i Politikken. 

Men de, der ventede en hurtig 
og afgørende Sejr for Demokratiet, 
blev skuffede. Den estrupske Rege-
rings Urokkelighed. Gennembrndel 
havde gennemsyret Danmarks Ung-
dom med Fordomsfrihed i Tanken 
og bibragt den et naturvidenskabe-
ligt Livssyn. Men Gennembruds-
mændenes Tro paa Sejr døde under 
Firsernes Kampe og forvandledes til 
en Tvivl pas alt, og I Stedet for 
Gennembruddets Kraft traadle en 
skarp Opfattelsesevne og en nervøs 
Sensibilitet, som .vi finder den hos 
Herman Bang. 

Saa meldte sig i Slutningen af Fir-
serne en PaavirknIng fra de tinge 
Franskmænd og fra deres Forbille-
der, især Charles Bandelaire 
og Paul Vel-  is ri e. Man vendte 
sig mod det dunkle og mystiske i 

den menneskelige Sjæl. Denne Ret-
ning, den saakaldte Symbolisme 
fremkaldte et Skæltiehad, en Trods 

mod Tilværelsen — og paa den an-
den Side en Længsel mod Idyllen, 

en Stemning af Hjemve. 
Det var efter Gennembrudsbølgens 

Hendøet!, at Viggo Stuckenberg, Jo-

hannes Jørgensen og Sophus Claus-

sen lraadte ind i Livet. Det var som 
Studenter, al de lærte hinanden at 

kende, og de var alle tre paavirkede 
af Holger Drachmann og I. P. 
Ja cobsen. Nydelsens Evangelium 
fandt i dem tre unge Præster og SOM 
Bærere af det traadie de ind i Lite-

raturen. Men forskellige i Naturel 
som de var, gik du hver sin Vej -

og som tre skarpt adskilte Skikkel-
ser staar de i dansk Literatur. 

Viggo Stuckenberg er født 1863 

ved Vridsløselille, hvor hans Fader 
var Lærer. Den største Betydning 

for Sluckenbergs Barndom har hans 

Moder haft; det er fra hende han 

har fanet ,en Drortiniers aldrig vegne 

Hang til harmløs, ensom Leden« som 

han saa stille udtrykker sig i Dig-

tet ,Min Moder', 
Hans Fader var derimod en stærk 

og stejl Karakter, trodsig, faamælt 

og indesluttet. Paa Bunden af Viggo 

Stuckenbergs eget sønderrevne Sind 
stod Kampen da ogsaa mellem Ydyl-
len, det blide og stilfærdige, og en 

mandig, ukuelig Trods mod Skæb-

nens Urokkelighed. 

I 1884 blev Iran Student og kom 

til Hovedstaden, hvor han traf sam-
men med Johannes Jørgensen og 
Sophus Claussen, med hvem han, 

som før nævnt indgik Venskab. 
11886 forelaa Irans første Arbejde, 

.Digte•. Meget betydelig er denne 

Bog vel ikke. Den Indeholder en 
Del friske Naturskildringer og Kær-

lighedsdigte og desuden en Række 

satiriske og polemiske Poesier. 

Naturskildringen priser hån Els 
teraarel som den store Spotter af 
.Somrens falske, hede Glød" —. 

»knug mig til dit Bryst, 
hvor Intet Hjerte feberhldset slant 
og gøgler Ord, der tørst Ill Himlen 

gnu 
og strander ara paa Løgnens brede 

- Kyst .4 

1 de faldende Snefnug ser han 
„pjuskede Slumper 

af alle de bludIunge Dramme 
Sommeren klækkede ud, 
livløse, blegnende Rester 
af alle de Drømme der søgte 

lorgteves 
Himlens retfærdige Gud.' 

En bitter Tvivl paa all del lyse I 
Livet gaar igennem disse Digte og 
giver sig endnu dybere Udtryk I 
Digtet „Maj': 
„Anemoner og Solskin og Knopper 
og Fugle som synger («kap 
og kvidrer den selvsamme Vise 
de sidste Efternar slap; 

Bøge som pjankede vilter 
med blinkende, lysegrønt Løv, 
som ikke kender til Rifler 
og ikke det mindste til Støv, 

stakkels enluldige Væsner 
som endnu paa Solskinnet tror 
og ligegyldige glemmer 
Elleraaret ifjor; 

deri kølige Susen foroven 
lader letsindigt de gad, - 
ikke en eneste hører 
Vinterens; Paa Gensyn, i smaa! 

Foraaret praler i Skoven 
og Skoven daares igen. -
Der stryger en skrigende Krage 
tungt over Skovbunden heri.- 

Tidsdigtene skildrer Folkestem-
ningen efter Slotsbranden. Et at 

Digtene, ,Slotsbrand. slutter sig til 
selve denne Begivenhed: 

.Blæsten skrev Salmen 
og Flammerne sang, 

pragtfulde Glimt sig i Stroferne svang 
Emnet var stort, det var stillet som 

Tolk 
for Sukket, der klang 
fra et samlet Folk. 

Rundt omkring Basren stod 
Gæsterne tæl, 

11:.t havde ingen, en Del havde grædt; 
de stod der til Ilden med spottende 

Grin 
lagde sig træt 
i den røde Ruin. 

Fest blev der holdt, en Begravelsen-
fest, 

Landet var Værten og Folket var 
Gæst, 

fuldtallig mødte det, Gildet var flot, 
thi Ilden var Præst 
og Liget et Slot.' 

I andre Digte skildrerIran Tilstan-
den i del Land, „hvor der er brændt 
mer end Alverdens Stolte: et Sprog, 
et samlet Folk, el Flag, et Land." 

Samtidig forkynder lian sin Tro: 

„jeg tror paa en Frelser som aldrig 
var Gæst i Grav eller Himmel, en 
Frelser som bedst har Plads ved en 

Grovsmedeesse.• 
I Slulningsdiglel ,Mefislo• hen-

vender lian sig lit Mefisto: 

_send over Verden dit tavse 
dit lusindaars Had 
sonl en flagrende Ørn med 

brændende Vinger, 
der drypper Ilddryp paa Jorden, . 
urens Skyerne sejler som blussende 

Laser 



- Vi venter en Sejlerladning med 

Prima Texas Bomuldsfrøkager og 
Langelands Foderblanding Nr. 1. 

Vær saa god at gøre Bestilling. Alting lyder paa, at de bejprocentlige 
Foderstoffer bliver dyrere. 

Nordlandets Handelshus. 

Prima Dampkul 
anbefales til billigste Dagspris frla 

Allinge Kolonial- 8: Produktforretning. 

Ko de Mprocentlige Foderstoffer ! 
56-58 pet. 	La plata Jordnodkager 	56-58 pCt. 
50-51 pCt. 	Texas Bomuldsfrokager 	50-51 pCt. 
49-50 pet. 	Danske Soyakager 	49-50 pCt. 
47-48 pCt. 	Dansk Soyaskraa 	47-48 pet. 

Endvidere anbefales de fortrinlige Fodeiblandfrigeri 
Langelands Kontrolfoder Nr. I 	 50-51 pCt. 

do. 	 Nr. 2 	 45-46 pCt. 
fra Øernes Andelsselskab 	 47-48 pCt. 

Ked- ug Benmel a 25 Kr. Bladfoder a 23 Kr. Glutenfoder a 27 Kr, 
Nye Sendinger, 	Altid laveste Dagspris 

Nordlandets Handelshus. 

Til Stegning og Bagning 
anbefales vort ekstragade Plantefedt. 

Allinge Kolonial- & Produktforretning , 

og Stjernerne vokser ril Sole, 
der flammer pas Himlen og tænder 
Hanlem n Brand !" 

(Fortsættes). 

Den gale Kaptajn. 

Han var en Dag dukket op i deri 

lille, afsides vestjydskc By, inden at 
Tingen rigtig vidste, hvorfra han kolli. 
I hvert Fald ikke Uf at begynde med. 
Han boede i et lille, ensomt Hus 
et Stykke indenfor de sidste Udløber-
huse, [avede selv sin Mad, viste sig 

sjældent noget Steds, og gjorde al-
drig en Kat Fortræd, 

Han var en spinkel, graaliaaret 
Mand af ret ubestemmelig Alder, 

sned noget underligt flakkende i Blik- 
ket, og nogle hastige, krammende 

Bevægelser med de man Hænder. 
Børn gik forbi hans Hus med ilsom- 

me, ængstelige Skridt. Han havde 

en af de første Dage, han boede i 
Byen, tiltalt en lille, troskyldig Dreng, 
strøget ham over Haaret og kysset 
barn heftigt, næsten vildt, pari Kind 

og Pande. 

Drengen var blevet bange og 

havde skreget op, og i de følgende 

Tider formanede den lille Bys Mødre 
altid deres Smarnbern til ikke at 

komme den gale Kaptajn for nær. 
Man forstod ikke den Gang, hvad 

denne hans varme Heftighed over-
for Smaabørn betød, men man lærte 

det siden og tilgav ham ganske. 

Det sivede nemlig efterhaanden 
ud mellem Folk, hvad den ensom- 

me og besynderlige Mand var, og 
hvad det var for en Skæbne, der 

havde jaget ham over til den lille 
By, hvor han aldrig vilde se nogen 

hos sig, og hvor hans Tilværelse 
gled bort i Afsideshedens gran og 
faste Skygger. 

Han havde en Gang for mange 

Aar siden mistet sit eneste Barn, 

en lille fire-Aars Dreng, der havde 
kostel Moderen Livet Drengen var 
kommet ulykkeligt af Dage. Kaptej- 
nen havde en Aftenstund forladt ham 

bare en halv Time. Men det havde 

været nok, En Natlampe var blevet 

væltet. Der var gaaet Ild i Dren-

gens Seng, og da Kaptajnen kom 
hjem, var Drengen kvalt. 

Saadan fortalte man kort og godt 

hans Historie, og man vidste at føje 

til, at den Aftenstund havde taget 
hans Forstand. Han flakkede en Tid 
hvileløs omkring, bande herhjemme 

og i Udlandet, og slog sig saa til-
sidst ned i den lille By med deri 

Sorg og den SalvankIage, der aldrig 
forlod ham 

Og nu forstod man ogsaa, hvor-
for han havde været saa Iseftigvarm 

overfor en af Byene Smaadrenge, 
strøget ham over Haaret og kysset 

ham paa Kind og Pande. 

Han mindedes vel sin egen fire-
Aars Purk. 

— — 

Agrene gik. Den gale Kaptajn 
boede stadig i Byen og var stadig 
dets samme ensomme, tavse Mand. 

Omkring hans lille Hus groede der 
et Par Arbejderkaserner op. Men 

det var ham ligegyldigt, lod det til. 
Han blev, hvor lian var. Det ene-

ste, man lagde Mærke til af nyt var, 
at han nu kunde sidde i timevis ved 

sit Vindue og se paa Børnenes Leg 
udenfor paa Vejen. Han sad uro- 
lig, stirrende. Men hans Ansigt var 
som en stivnet Maske, mens han 
saa til. Der kom aldrig saa meget 
som Skæret af el Smil hen over 

hans Træk. 
Saa udbrød der en Nal Ildløs i 

en af Arbejderkasernerne. Byens 
Folk silmlede sammen. Der blev 

raabt, og der blev skregel og hvinet 
af urolige Kvinder og forskræmte 
Børn, Ilden var opstaael i en lom 

Lejlighed — den var paasat, blev 

der siden sagt — og inden Folk fik 

rigtig Rede pas del altsamnien, var 

Huset et Flammehav og Beboerne 

slap nied Nød og næppe ud gennem 
Røgen og de xclende 

Den gale Kapleje stod lidt tilbage 
i en Have ng saa til. Halls øjne 

skimlede saa linclerWl vilde, og hans 
Ilæreter klammede sig hele Tiden 
sammen som omkring noget, han 
kiruste mellem Fingreee. 

Saa blev der raabt af en skræk• 
slagen Mor, at hendes lille Dreng 
ikke var kommet ud, og lidt efter 
efter sen man hans stirrende Ansigt 

oppe i et Kvistvindue. Han skreg, 
saa det rev i alles Sind. Kvinder 
jamrede. Mænd raable. Det saa ud 
til at være Døden for den lille. 

Pludselig sprang saa Kaptajnen 
ind i Menneskestimlen. Han hug-

gede haartit til dem, der stod ham 

i Vejen, Der var el Par, der tum-

lede under Hugget. En Kvinde blev 

rendt orm Et Par Børn blev spar-
ket, saa de skreg ved det. 

Et øjeblik eller sen man den gale 

Kepi* forsvinde hid i det brænden-

de Hus. Der blev raahl efter ham, 

at det var Dødens Værk. Han vendte 
sig om i Døren og smilede. Det 

var et Smil, der lo harmligt af dem 

allesammen og- af alle Raabene. 

Man trængte sig saa tæt ind mod 

det brændende Hus, som man kunde. 
Man stirrede. Mænd mumlede og 

raabte videre. Kvinder skreg som 
i Barnsnød. Det sang og suste i 
Flammehavet, mens Vinduer spræng-
tes !ned klirrende Smæld. 

Man sars lidt efter to Arme gribe 

Drengen, der hang ved Kvistvin-

duets Karm, og mens alles øjne stir-

rede mod Døren, kom Kaptejnen til 
Syne. Drengen havde han svøbt 
ind i sin Jakke. Hans Tøj stod i 
Flammer. 

Han havde Drengen presset ind 

mod sit Bryst og dækkede for ham 

med Armene. 
Der var lyve Hænder, som greb 

efter Drengen, da han var udenfor 

Døren. En Mumlen gled over i lyk-
kelige Raab, og man trængtes som 
en Mur omkring Kaptejnen, der lag 
pen Jorden med Ansigtet boret ned 

mod Gruset. Der stod en Lugt om-

kring ham, som af brændt Kød. 

Hans Legeme krympede sig en Gang 
imellem sammen i skælvende Træk-

ninger, men ikke en Lyd kom over 

hans Læber. 
Han blevi Hast bragt tit Sygehu-

set. Folk fulgte efter, underligt tavse. 
Kun en Gang imellem hørte man 
en stille Hvisken, eller et bristende 

Hulk. 
Han blev lagt pas Operationsbor-

det og Klæderne finnet af ham. 

Hans Krop var Saar og Blærer over-

alt. Det var Døden, søn sikkert som 
noget. Han var ved Bevidsthed, 

men klagede sig ikke. 
Hans Øjne var knebet fast til og 

han Ina ubevægelig hen, Kun Hæn-

derne krammede stadig som kram-
mede de noget itu. 

Saa slog han pludselig øjnene op. 
De var store, klare og milde. Det 
lysle over hans Ansigt som af et 

forklaret Smil. 

Han saa op paa Lægen, der stod 
ved hans Side, og del saa ud, som 

spurgte han om noget. 
Lægen forstod barn, 

— Ja, sagde han, den lille Dreng 
er frelst. 

Saa smilede den gale Kaptajn 
igen. Lykkeligt, salig-mildt, og, 
melis hans Hoved sanIc om paa Si-
den, sagde hen højt og stærkt: 

— Ikke sandt, min egen lille 
Dreng . . . Ikke sandt, urin egen, 
lille Dreng . . . Nu har jeg sonet 
det altsammen. 

El øjeblik efter var han død. 

Erich Erichsen 

Sølvbryllup, 
Købmand C. P. Pedersen og Hu-

stru, Allinge, kjitr deres Sølvbryllup 

Mandag den 30. Oktober. 

Til Verrochios Rytterstatue 
af Tyrannen Calleoni. 

(Fantasi paa Baggrund al Starkrigen) 

rVe,1 Chr 
—a— 

Dit Ansigt er siterier og herudt 
sole 

dit øje er koldt, og det synes blindt 
for deri Jammer, som raser 

oni dig trindt. 

Men bag ved din Kulde, 
der brænder en Ild, 

som flammer dybt i din mørke Pupil 
og gør dig barbarisk, grum og vild. 

Der brænder en hed 
og fortærende Glød. -

Din Tørst blev ej slukke! ved 
Blodet, der flød, 

tuen kræver bestandig mer Blod, 
nier Død. 

Og alle de Mænd, du har i dit Sold, 
de hylder dig, løfter dig' højt 

paa Skjold. 
Der troner du, stolt og uendelig kold. 

Langs din Vej er kun rygende 
Tomler at se. 

Du hilses af Skrig i utæmmelig Ve, 
Dit Sværd er en mejende Dødningele. 

Du øder hver Haveder bugner af Vin 
Hver blomstrende By paa din Vej 

biir Ruin; 
thi Almagt blev givet dig, 

Verden er die. 

Og Bloddampe mørkner den 
skinnende Sol. 

Højt paa din pansrede Høvdingestol 
din løftes - Sinelinaglens, Krigens 

Symbol. 

Og Tusinder følger dig, 
tændt af din Ild. 

Der stiger bood dig et tordnende 
„Hil! - 

Vi gear, hvor du gaar, og vi vil, 
hvad du vil t" 

Din Hær er et Hav, en vidt- 
bølgende Sø. 

Vi selv er kun Bølger, og Kød 
er kun Hø 

vi hylder dig, hilser dig, - 
vi, der skal dø! 

Du ene er evig og udslettes ej. 
Vort Liv er dit Liv, og vor Vej 

er din Vej. 
Vi dør — men for evigt vi lever 

i dig. 

Vor Længsel er din, og vi kender 
ej Savn. 

Og segner vi navnløs i Glemselens 
Favn, 

vi hylder i Døden dit evige Navn ! 

Sladder. 
—o--- 

Sladder er en Uvane, som kan 
opslaa allerede i Barndommen, og 
som, niar den har slaaet Rod, er 

ubegribelig vanskelig, ja næsten helt 
umulig at faa væk. Enhver kender 

nok til Hjem, hvor Børnene opmnt-

res til at rapporlere alt muligt, som 

de ser og hører udenfor Hjemmet, 

til deres Forældre. De trænes paa 
denne Maade tidlig i Kunsten at 

føre Sladder omkring, og de bliver 
ogsaa snart Mestre i denne Sport. 

En klog og prægtig Kvinde soni 
havde en stor Familie, gjorde det til 

en bestemt Regel, at Personer ikke 

diskuteredes ved hendes Bord. In-
gen Kritik at den ene eller anden 

var tilladt, og hvis nogen overlraadtc 
denne Besleinnielse, blev det rolig 
paapegel, at hvad andre Mennesker 

foretog sig i deres Hjem, ikke skulde 
gøres til Gensland for Diskussion af 

Udentorslaaelide. Delle Eksempel 
kunde med Fordel følges af adskil-
lige I 

Hvem sladrer mest, Mændene el-

ler Kvinderne? Det er der ikke 
Tvivl om, mener en engelsk Avis, 
selvfølgelig de sidste. Deres be-
rømte Teselskaber og Bridgeklubber 

er ikke af gel bedste. De Nyheder, 
Danserne bringer, er altid hentet fra 
det fredelige Privatliv, og oftest lig-

ger der intet eller kun en Bagatel 
til Grund for deres lange Sladderhi-
slorier; det er Myggen, som bliver 

en Elefant. Skilsmisser og ulykke- 

lige Ægteskaber er Damernes Ser- 
ng der er ingen Uraense ror 

alt, hvad ,,,de har hall'. Fru M. 
sagde der, og Frdked U. sagde del, 
dg derfor saa tror vi del. 

Men del er idelmindste en Pligt 
for enhver Kvinde med Amwarfalelse 
al sørge for, at intet Menneskes Ka-

rakter angribes i hendes Hjem eller 
paa hendes Initialiv. Thi sikkert er 
det, nu den vulgære Sladder gør Li-

vet langt tungere og Mere indviklet, 

forbitrer Menneskenes Liv og bere-

der uskyldige Personer ufortjent 
Skade. Sladder er en Forbrydelse, 
samir ikke kan straffes for haardt. 

11[Isljeeesler og Meder, 
—o— 

Søndag d. 29. Oktober. 
Ols Kirke Kl. 2. Skrm. Kl. 11/%. 
Allinge K. Kl. 6. 	— 	51/5. 
Mandag Aften Kl. 8 Møde lor K. 

F. U. K. i Prrestegaarden og Tirs-
dag Aften Kl. 7i!, Møde for K. 
F. U. M. I Menighedshjemmel. 

Onsdag deri 1. Nov. Kredsmøde i 
Hjemmene Kl. 71/2. 

Evan. luk Missionsforening Allinge 
Søndag fel. 31 /2 , 	J. Nielsen 

Rutsker Missionshus 
Søndag Kl. 91 /2. 	J. Kornet]. 

Indsamlingen 

til 'Kristelig Forening for vildfarne 

Børns Redning« den 25. Oktober 
indbragte i Allinge 95 Kr. 35 Øre 
I Sandvig 50 Kr. 97 øre, 

leedara~warmemarneArkee~affiøe 

Til Leje. 
En større og en mindre Lejlighed 

i Allinge med Indlagt Vand og Gas 
kan faas meget billigt til Leje ved 

Henvendelse til Sparekassen i Al 
!Inge. 

Al Jagt 
aflyses paa Borregaards Jorder. 

Karl Krak. 

koncentrkiret 

Kød- & Blodfoder 
forebygger Stivsyge hos Svin og 
fremmer Æglægning hos Høns. 

Faas i mindre Vægte hos 

c13. Larsen. 

Dr. BORCH 
Ivar ab,, 

Mejerier „kajlijerfiurd". 
Tilbud paa Mælke- og Smør køl-

selers for Anret l'?17 ønskes. 

Ligeledes ønskes Tilbud pari Me;e-
dens Affaldarmelk !mini paa(beng. 
gelse al Posten som Konuollelfiliti-
mand. 

Tilbudene skal varme fridseerlre til 
Mejeriet inden 3. November. 

Fortegnelse over Mtelkertirerne 
ligger ti! Eftersyn paa Mejeriets 
Kontor. 

Bestyrelsen 

Store spanske Fyldelog 
er hjemkommet. 35 øre 	kg. 

I. B. Larsen 

En flink Kari 
kan faa Plads til I. November paa 

Maegaard i Re. P. A Schou 

En Pengebog i

nce!  I, 	1 ‘1.,:c.1.; 

delle Avertissements Helslim;  ilher- 
tes af F.fre en hos Skomg. Petersen. 

Prima Sigtemel 
Grahamsmel 

fans trosI. B. Larsen 

Roegrebe 
Roeknive 
Kartoffelgrebe 

Spredegrebe. LzesHegrebe 
al den lette, stærke og rigtige. Slags 

sælges i 

Nordlandets Halldelshas 
By- og Herredsfuldmægtig 

J011311110S noloed, Hasle. 
træffes paa Randhuset i Allinge 
hver Mandag eller KI.10 Form. og 
i Klemensker Kro liver Fredag 
fra 2-5 Eftm. 

Klipfisk. 
Fineste afrakket Bildals Klipfisk. 
Fineste grainakket Klipfisk. 
Fineste Taffelfisk i 	kg Pakker 

er hjeunkomMet. 

I. 3Ei."--NELrt€S€513... 

Prima svenske Enekurve 
i store og sum Størrelser. 

1)111113 



}fluer- og OrgoludervisoN 
gives for Begyndere, snavet paa Lan-
det som i Byen. Chr. Trensen 

Holm. Samtidig anbefaler jeg mit 
Agentur i gode klaverer, Orgeler og 
Violiner fra Mølgaard-Jensen og 

Chr. Winther A/S. 

Ægte Oilelleblade til tiarbernmslinier 
Iturberktaive. 

1111rberkorute 
timbemkanie 

IllurberKrEjle 
Ilarbermwhe 

Ilaneklippentamkiner 
Strygeremme til Bar-

betkiive og Gilettemask. 

Stort Udvalg, — Billige Priser. 

Elfirk VM. 
Skrædder 
'Linned 
Dione4- 
Ilroderi 
Nexle 

Selvdøde 
Heste. Kreaturer og Svin 

kølles til højeste Priser, 

Konrad Nielsen, Olsker. 

Lommele nive n Sicedekni ve. 

Stort Udvalg — billige Priser. 

Ring op Telefon Allinge103 

6,1151..5 	 .1; Jens Kofoed, 

I 	 Pritsia,r 

Barbermaskiner. 

Taghalm 

J. B. Larsen 

akse 

Groue danske liveddlid og ny 6aplala MajS. 

Vi har Lager af alle Reservedele 
for OLIVER- og C..1NADA-PLOVENE af Nr. 97, OS og og, 
— af det gode originale Mærke, som holder at slide paa. 

Nordlandets Handelshus. 

Vi modtager gerne Bestillinger og ekspederer straks efter Ankomst 
til laveste Dagspris. 

Drivremme, Remsamlere &llommeledi 
samt bedste Sorter 

Motor-, Maskin- og Cylinderolie 
anbefales til billigste Priser fra 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

Med Sejler „Kristian", om faa Dage: 

Allinge Kolonial & Frobldlorreirliog, 	(t) 

Nordlandets Handelshus. 

finiilhtrker 
og Idusirifor« 

afholder ordinær Generalfor samling 

Mandag den 30te Oktober 
d. A. Kl. 71:2  Eftm. paa Teknisk 
Skole med følgende Dagsorden : 

1. Beretning om ForeningensVir k-
snorlied. 

2. Del reviderede Regnskab op-
læses til Godkendelse, 

3. Valg af 3 Bestyrelsesmedlem-
mer. De efter Tur fratrædende er: 
M. Ipsen, Chr. Larsen og Johannes 
Petersen — samt en Revisor isfedeb 
for CM-, Petersen. 

4. Eventuelt. 

Allinge i Oktober 1916. 

Bestyrelsen 

 

Kaffe, The, 	Cs 

 

Chokolade og Cacao samt alle 

Kolonialvarer 
fineste og bedste Kvaliteter og til billigste Priser 

anbefales fra 

llorilliolms 8pare- & Egehøkasses 
------ 	Afdeling i Allinge 6 ---- -- 

Kontortid: 10-12 og 2-4. 
...., Modtager Indskud pna alm. Sparekassevilkaar til en Rente 

at 4 pCt. p. a., pari Folio III 2 pCt. p a. 

rrffiral111~~~0~.. 	 1~s~usrlsw1~5~~~1 

Nve Sendinger af dt:,  a!!erhed,zi,,  SE)iler 

Bageriflormel og Rugsigtemel 
anbefaler alle at krrhe F,:abru,..et 1:1 hele Vinteren. 

f ■-ir 	 ‘i 	 c ■ un 

Nordlandets Handelshus. 

g 

Alt fikst og moderne til yderst billige Priser. 

J. P. Sommer, 
Magasin du Nords Udsalg i 

Store engelske Husholdningskul 
er fosset i disse Dage. De sælges renharpede fra Lager til 6 Kr. 25 øre 
pr. Hektoliter — frit tilkørt. — Nettopris. 

Berliner-Koks. Smaa Briketter 
er prima Brændsel for Ovne og Komfurer. 

Nordlandets Handelshus. 
Pum•rarrir~emmereer~~~~~11~~1~1111~1~111" 

VI har rigelig Lager af 

jhrresudby Gødningskalk 
Naar Efteramsplopringen er tilendebragt, saa er det riiztrL.t 	kalke. 

Vær saa god at gøre Bestilling i 

Nordlandets Handelshus 

Til Flyttedagen 
anbefales mit store Lager af 

Spadseredragter 

Frakker 

Kaaber 

Ulstre 

Nederdele 

Bluseliv 

Skindvarer 

Underskørter 

Strømper 

Korsetter 

Damelinned 

Underbeklædning 

Forklæder 

Paraplyer 

Handsker 

ni. m. m. 
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Vi anbefaler 

vort velassorterede Lager af 

Isenkram, Glas, Porcellæn og Fajance 
til billigste Priser. 

ell Prothildforrolllifig. 

ano 

Nordlandets Handelshus. 

Roeknive, Roeoptagere, Roegrebe 

og Roekurve 
alt i prima Kvalitet og til billigste Priser i 

Allinge Kolonial:. og Produktforretning. 

Vinter=Saisonen 1916=17. 

Meget fordelagtigt kan vi sælge 

Roeskærere og Roeraspere 
i mange forskellige Størrelser og til en særlig billig Pris pr. 
kontant. 

Nordlandets Handelshus. 

Byg, Havre, Blandsæd 
i prima tørre Kvaliteter købes og betales med højeste Dags-
pris i 

Der er et meget stort 
Udvalg af 

forarbejdet i Hovedforretnin-

gens anerkendte iste Klasses. 

Systuer i .Kobenhavn. 

Paa Lager er sorte prima 
pressede Ptyskaaher 

glatte Plyskaaher 

glatte Silkefløjs Kaaher 

glædesfrakker 

kulørte løse Paletels 
sorte ug kulørte Ulslre 

Facons. Sorte og kulørte Spadseredragter i mange Størrelser, Kvaliteter og 
Nederdele og Bluseliv. — Fikse og moderne Facons i hvide og kulørte Korsetter 

Hvide og kul. Pynte- og Husholdningeforkle3der. DaMelinned,  Strømper, Handsker 

En Serie Jacet-, Bluse-. Nakke- og Børnekraver, omfattende mange Kvaliteter og Møn-
stre, sælges efter frit Valg til 47 Ore Stk. 

ile paa bager mremill Varer er 411(8111 idell ile sidste store PrissNiiillger, 

Ci?r. ®Ifen, Megen, Ztlliite. 
111.~.~.~.~eturstsms~~m~.~~~~1~~~smenerro~~~~~00a 
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Til Flytte= 
dagen 

anbefales mit store Lager a 

Herrekkedningm-
Stortrojer 

Overfrakker 
Fistre 

Arbejdstøj 
Skjorter 

Sokker 
Strømper 

Seler 
Underbeklædning 

Kraver 
Flipper, Slips 

Paraplyer 
Handsker savns 

Huer,Hatte 
Absolut billigste Priser 

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

Allinge 
Ur- og Guldsmedeforretning 

Nyt stort Udvalg hjemkommen passende til 
høsi- og 1311—ILI. øg- 	 rat. tn. 

NB. Navn isættes gratis i Løbet af 1/2  Time. 	Telefon 93. 

A. M. Lindberg. 

f?errerne anbefale vi: 
#49~ 

fiaa serge 
• til 31, 3å ag 40 Ar. 

ittlarte 	..Icebiiiitger fra  ig tit 40 Ar- 

9 

seler, eporWbretter, 
Lufter, 	83aitter. 

91aae (»fim fagre til De folloefale 13vielligninger. 
fæliter el til nberft billige 'Peiter. 

giorblrtitbet 

Jørgen Petersen: 

Vintervers. 

Ved Laiiitvi 	it en Mølle staar, 

den ser roer Marken s:13 vide, 

Den søar der i Sommer, i Høst og Vaar, 

den staar der ved Vinterlide. 
og Sneen pudrer dens sorte Hat, 
hvidter de drejende Vinger, 
mens Stjerner ler 'koldt i frostblaa Nat 
og Poplerne s)ajer og svinger 

lier stod den i over hundrede Aar 
— ved Sommer og Vintertide — 
paa samme Plet, hvor endnu den staar 
solid med sin hvidtede Side. 
Vinden blæste og Vingerne gik 
i den klareste Dag og om Natten. 
Hvis Vind fra en anden Side den fik, 
saa drejed den bare Hatten 

Sindig den lytter i Nætternes Fred 
til Poplernes sladrende Tisken, 
skønt stort den kærer sig ikke om 
deres verdensertarne Hvisken.  

De mener, at Møllen, gammel og træg, 
burde flyttes til andre Egne: 
med Poplernes vigtige Tisker] 
kan man dog ikke regne. 

Aldrig den flytter sig fra det Sted, 
hvor man en Gang i Tiden har sat den, 
men vender Vinden, vender den med, 
sindig drejer den Hatten 
Den grinede Korn fra Gry til Kvæld, 
og Aar blev de flygtende Dage 
Gaarelen blev bygget om til Hotel, 
men Møllen staar tavs tilbage. 

Der starar den og knuser til Gryn og Mel 
Markernes gyldne Grøde, 
svinger Vingerne, sund og hel, 
mens Aftenskyerne gløder. 
SJii smitter den rolig Vingernes Gang, 
sen tier det knagende Tommer. 
Forstummet er Kværnenes tunge Gang 
og Møllen etnar stille og drnminer. 

Savn. 
In memoriam J ft. 

Der er saa tavst i min Stue i Nat, 
— en rodskrermet Lampe skinner, 
og ind igennem min lukkede Dor 
lister de balvglemte Minder. 

Der ligger et Brev paa mit Skrivebord, 
et Brev, der har myrdet al !tygge. 
Det melder mig kort, at der er en Haand, 
jeg aldrig mere skal trykke. 

jeg mindes en djærv og gemytlig Rost, 
som saa ofte spøgte herinde. 
Den Rost kan jeg hore hviske i Nat 
igennem de kolde Vinde. 

Du kom en Aften og sagde Farvel, 
Du var glad, lor du skulde drage 
Der ligger et Brev paa mit Skrivebord 
— og du vender aldrig tilbage. 

Der er saa tomt i min Stue i Nat, 
Den dystre Skumring mig kryster. 
141aaske alt i Nat dit kolde Lig 
skyller op paa fremmede Kyster. 

Der brænder en gavnløs Graad i mit Blik, 
min Vilje er (lovet og slatten. 
Ven, jeg mærker dit trofaste Blik 
stirre imod mig Ira Natten. 

Erindringsliste. 
_0— 

Toldkamret 7-12 Form., 2-7 Efierni. 
Kæmnerkontoret 10-11 og 2-4. 
Laane- fi Diskontobanken 2-4 Eftm. 
Sparekassen 10-12 og 2-4. 
Stempelfilial i Sparekassen 10-12, 2-4, 
Dampskibsexpeditionen, enben ved Ski-

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

Sognepræsten Tirsdag og Fredag 6-7. 
Distriktslægen 8-9 og 2-3. 
Postkontoret: Søgnedage 9-12 og 2-7. 

Søndag 12-2, 
Telegrafstationen 8 Morgen til 9 Alten. 

Søndag 12-2. 
Borgmesteren trælles paa Kaeninerkont. 
Branddirektøren Mandag og Fredag 

Form. 8 til 10, 
Statsanstalten for Livsforsikring ved Chr. 

Olsen, Messen. Kontortid 1-4 En]. 
Folkebogsamlingen paa Raadhuset: 

Tirsdag Kl. 3, Fredag '1-8, 
jernbanest. er  aaben fur Gods 8.12, 2.6 

Frimærker). og ilgods desuden 7-8 Aften 
samt til Tog, der algaar udenfor nævnte 
Tid, fra en halv Time tor Togets Ah; 

J 

falden eller ,Batniethoji, er til Salgs 
hos 

P. Kofoed, 
Lindeskoven, Rø, 

Prøv vor udmærkede 

MARGARINE 
og De vil blive til f reds  saa el med Kvalitet som med Pris. 

Frisk Tilførsel flere Gange ugentlig. 

Allinge Kolonial- & Produktforretning. 

Allinge Bogtrykkeri uhel3les. Telefoil 74, 
Patronhylstre, 

Kaliber 12 og Il saml Jagtkrudt og alle Numre Hagl og I min Salon-

Patroner med Kugle er pas Lager og anbefales til billigste Priser. 

,711inc5P 3folonial- O55 r frod 	 ffuktforreftlin  

Brødrene Anker 
Jernstøberi & Maskinfabrik 

Telefon 2. 	Hasle 	Telefon 2, 

Selvvandingsanlæg, Vand- A Alfepumper in, ni. 

Prima Koks og Smaakui 
anbefales til billigste Dagspris fra 

Allinge Kolonial- Produktforretning. 

1%tae,eI/6 1.,"\r/11%.","%ar/Ø.Nei#NiSli  

MORSØ 
Skov=Ovne 

soul Tegningen viser 

har to Kogehuller, stor Indfyringsdør, som 

kan tage store Stykker Brændeknuder, Tørv 
og lignende, — Regulerer nemt og sikkert. 

Ny Sending er hjemkommen og sælges i 

Norillaudels Handelshus, 

Gødningskalk 
hjernkommer til Efteraaret. — Bestillinger modtages 

gerne hos 

Jfolonial- ,Produktforretnimt 

Til 

Damerne 
anbefaler vi: 

Sorte, hvide og kulørte 

Kjole- og Blusestoffer i rigt Udvalg. 
Silketøjer 

i mange elegante Nyheder. 

Sorte Klfedesfrakker og Ulsters. 
c frinia enj,elske 

Skindkraver og Muffer i moderne Faconer. 

Hvide og kulørte kokken= og Pynteforklæder 
i mange fikse Nyheder. 

Strømper, c flandsher, J-kofter. 

Blondekraver i moderne Faconer. 
Corsetter, Chemiser, Benklæder, Natkjoler. Fricertrojer, Underliv 

klædes- og Moireski;rter. 
Alt i gode Varer til absolut billigste Priser i 

2:torlattbets f?anbek.bus 

tortrojer Ira 14 til 32 Re. 

fintetiratter, lufter . 
lvbeilAtpj til bitligrte $rifer. 

Illbllette og 433entere i furffegig 
?ti stags Ituberberlecbiting. 

ratte, 	i)ortgyiter, Vailittlilbragetter 
figf,,,,Nfit 110balg. 

Vaucbetirjorter nn (';:›Ifilc4  i elegante littlycbee. 

font i ;løbne lianal. Ser fait efeaffed 

Et smukt, 5 Mdr. gammelt 

Hingstføl 


