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„Nord-Bornholms Ugeblad" 
itrykaa4 l et Antal af mindst 7600 Exempl. 
og forsædes granem Postvæsenet I Allinge. 
Sandvig; Olsker, Rutsker, Rø og Klemensker. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
har den største Udbredelse i Nordre Herned 
bliver læst i ethvert item og egner sig der 
for bedst til Arrriertirtg, 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
oplager gerne Rekendtgørelser af enhver Art 
sansom Køb, Salg, Foreningsmeddelelser, 
Efter- el/er Aflysninger, Auktioner etc. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
udgaar hver Fredag, kan bestilles paa alle 
Postkantorer saml paa Bladets Kontor og 
koster 1 Kr. haivaarlig. 

Billeder fra (Isterby. 
—o—

Fortælling 
af Ka i bl. proel.  

• En Aften i Skumringen sad de 
sammen : Hun spillede; han sad i 
Lænestolen i Krogen, førte Finger-
spidserne sammen] og lyttede. Hun 

havde aldrig før tænkt sig, at hun 
kunde spille, naar hun havde Til-
hørere, men ha ni mærkede hun slet 

ikke, lian sad saa stille, at hun ikke 

lagde Mærke til ham. 

Sagte korn Totterne, saa blødt og 

forsigtigt, at lian aldrig før havde 
hørt Mage, — syntes lian; 	saa 

koni der en brat. Overgang, og et 

Væld af Toner, en Storm af farende, 
jublende Harmonies fyldte Rummel. 

Sas blev der stille. 
Lidt efter rejste hun sig og tændte 

Lampen. Fedtja saa sig om i Stuen: 

Paa Bordet Iaa Tegninger og Bøger 

spredte, paa Væggene var der slaaet 

Lærreder op, nogle, der ikke var 
færdige, andre, der lige var ridset op, 

Han tog en Bog; del var I. P. 
Jacobsens „Fru Marie Grubbe". 

Hau bladede i den, som ledte han 

efter noget bestemt. 

— I. P. Jacobsen er min Ynd-
lingsforfatter, syntes De om ham ? 

— Ja-ae, men jeg er ikke en af 

hans udprægede Tilbedere: enkelte 

Stykker el hans Prosa sætter jeg 
højt, t. Eks. dette Stykke• 	 
„De er da saa nu gifte og hjemta-

rende Folk, og Tiden lider og Tiden 

løber og all er vel — og Tiden 
tnindsked Fart og Tiden krøb, for 
det er nu engang i Almindelighed 

saa, at naar Leander og Leonora har 
været sammen i et Halvtaarslid, saa 

er Aanden ikke altid over Leauders 
Kærlighed, uagtet Leonora som of-
test elsker ham endnu stærkere og 
Inderligere end i Forlovelsesdagene. 

Thi, medens hun er som de slime 
Børn, der finder det gamle Eventyr 
nyt hvor tidl det end Fortælles med 
de selvsamme Ord, de selvsamme 
Oven askelser og det selvsamme evige 

=Snip, snap, snude", saa er Leander 
saa fordringsfuld, at lian trættes, saa. 
snart hans Følelser ikke længer gør 

ham ny for sig selv. Saasnart ban 
ikke længer er helt beruset, er han 
ogsaa i det samme nier end ædru. 

Rusens svulmende lyse Overmod, 

der har givet lian] en lielyguds Selv-

tillid og Tryghed, forlader ham, han 
ængstes, han kulter og fanger Tvivl. 

Han ser tilbage paa sin Lidenskabs 
urolige Levnedsløb, sukker sit Suk 

og gaber. Og han længes, lian fø-
ler sig som En, der er kommet hjem 

efter en langvarig Fart i fremmede 

Lande og nu atter ser de saa inder-

lig velkendte, saa lang Tid forglemte 

Steder liggende for sig og, alt me-

dens han ser dem, tankeløst undrer 

sig over, al han virkelig har været 

borte fra denne hjemlige Verdenspart 

saa længe. 

— — — 
Han lagde Bogen fra sig, satte 

sig paa sin Plads ved Bordet og saa 
paa sine Negle. 

— Aah ja I — sukkede hun, saa-

dan er det vel. 

— Saadan er det, repeterede han 

uden at se op; hvad er Livet, hvad 
er Kærlighed, hvad er Tro, og pas 
hvad skal man tro ? — — Paa Li-
vet? paa Kærligheden — til Kvin-

den — eller til Næsten? 
— Det hele er et absurd uigen-

nemtrængeligt Sammensurium af 
Kræfter, der virker modsat, af Tan-

ker, der dræber og udvisker i Ste-
det for al styrke og fremhæve. In-

dividualismen kvæles af Samfunds• 
anordninger, af Love og Bestemmel-
ser, af Folkesnak, af Blaserthed, af 

Bornedlied og af en .lagen Hensyn 

til" Dit og Dat. 
— Aah, det er saa svært at tro 

paa Livet og Lykken. Lykken I -

dette Begreb, der altid misforslanes, 

— Hvem, tror De, er lykkelige, og 

hvor gror Lykken? — Ha, ha, ha, 

inin kære, Illusioner, ikke Andel 

- Naali-e, det maa De ikke sige, 

jeg tror paa Lykken 1 

— Del har jeg ogsaa gjort ; har 

gjort forstaar De, men — - 

— Men hvad? 
Han strøg sig over Panden som 

for at bortjage Tankerne: — Se del 

var nu 1. P. Jacobsens Skyld, 

dette . . . 

— Ja, og det var vist slet ikke 

Meningen, at det skulde være ble-

vet en Diskussion om Liv og Lykke, 
vel? 

— Næh, egentlig ikke, nej; nu 

skal De høre, hvad det var, jeg 
vilde have sagt Dem . . . . 

Han trak hendes Stol hen til Læ-
nestolen, tog hendes Haand og talte. 

Og de sad længe sammen; lian 
talte, talte, saa der kom Glans i hen-
des Øjne, — til Tider, saa der kom 

Taarer, og da han endelig standsede 
sin Talestrøm, bøjede han sig ned 
og kyssede hende pas Panden. 

— Og Du skal se, det skat nok 

gas, tror du ikke? 
Og hun troede det, troede paa 

ham og paa Livet — uden at resig-
nere, uden at lænke, — troede paa 
alt, hvad han havde sagt, troede med 
Kvindens grundløse, negative Tro; 
— med Begejstring troede hun, og 
i sin Kærlighed fastholdt hun Bille-
det af ham, som han sad der i Sto-
len: lidt sammensunken, medens de 
smukke øjne stirrede stift trent tor 
sig, uden Mani, tiden at opfatte noget. 

Mule Carlo i 
Den, som tror, at Krigen har gjort 

Morte Carlo til el lille puritansk Sam-

fund, svæver i en stor Vildfarelse. 

Det mondæne og demimondæne Liv 

der nede pulserer lige saa kraftigt 
som i Fredstid. I Spillesalene her-

sker der en ulidelig Trængsel lige-
som før, kun med den Forskel, at 

del tyske og østrigske Element er 
forsvundet. 

Kuglerne ruller, og Croupiererne 
arbejder under Højtryk. Hr. Ed-

mond Hane, der foruden at være In-
dehaver al Spillebanken i Monako, 

ogsaa ejer flere store Ammunitions-
og Vanbenrabrileker I Frankrig og 

Italien, tjener i dobbelt Forstand pas 

Soldaterne. Der var en Gang Tale 
om at omdanne Kasinoet tit et fransk 
Officers-Lazaret, og der blev indle-

det Underhandlinger desangaaende. 
Men Planen kom aldrig til Udførelse. 
Nu tilbringer Officererne ofte deres 

Ferie i Monte Carlos Spillesale, og 

man har sørget for, at Tiden ikke 
skal falde dem lang. Næsten hele 

den parisiske Demimonde-Verden 
har slaael sig ned i Monte Carlo, 
hvor de udfolder den mest torblør,  
hende og raffineret Lulcsus. 

Men ogsaa paa anden Vis er der 
sørget for, at Monte Carlos Gæster 
ikke skal kede sig. Paa Teatret har 

Otero danset, og Isabella Dunædet 
bar der • kreeret til nyeste Navner 

„Danse patriotisme". Endvidere har 

der været Gæstespil af Pariser Ope-

raen og flere andre celebre Kunst-

nere. 
Opholdet i Monte Carlo er itu 

langt dyrere end i Fredstid, da man 

kunde klam sig pænt med med 20 

Francs om Dagen, Herfor bærer de 

galante Danner fra Paris Hovedskyl-

den. Ved deres Masseindvandring 
er der bleven knap Tid heade paa 

Hotelværelser og Madvarer, og da 

alle søger at overbyde hvorandre, er 

Priserne sleve enormt. 

For øvrigt hersker der ogsaa i 
Monte Carlo megen Uro for Krigens 

Udfald. Indbyggerne trygler for al 

miste deres Selvstændighed som Slat 

og komme ind under Italien, De 
elsker nemlig ikke linlienerne og vil 

langt hellere i Forbi-ind med Frank-
rig. Thi delte Laud vil tillade Spille-

bankens videre Beslaaen, melt det 

vilde Italien ikke. Og hvad skulde 

man saa leve af I Mollie Carlo? 
Monakos eneste Avls, „Gazette de 

Morako", er, tor al sikre Monakos 
fremtidige Selvstændighed, fremkom-
men med del Forslag, at Frankrigs 

Præsident samtidig skulde være Præ-
sident af Morako, og de sadledes 

forenede Stater skulde da hedde: 
„De forenede Republiker Frankrig 
og Morako." 

Kærlighed. 
„- 

Livets Tragedie eller Livets Komedie. 

„Forflyttelse. 
Trafikassistent Mommsen, Mop- 

perup, er fra den tørste i nseste*Maa• 
ned forflyttet til Trillested 

Sadledes stod der al læse i ,,Mnp-
perup Tidende". 

Og Alvilda drog el Isregeelselik, 
dø hun læste del. Sagen var, at 

hun var aldeles vanvittigt forelsket 
i den lille lyslinerede Trafikassistent 
Mommesen, luen yderst .dydrierdig, 

som hun var, havde hun eriehin ikke 

vovet at sige et eneste Kvæk til ham. 
Hun var sunket i Jorden, mii hun 

havde gjort det. 
Men da hun læste denne (ille No-

tits i „Avisen-, spirede en svag lille 
Plante op i hendes allerkæreste lille 

.Innifrulijerte. — Del var Kærlighe-
den, bie mærkelige, ubetvingelige 
Vækst, der begyudle al skyde frem 
af hendes Hjertes Muld. Og i ken-

des Tanker sang det stadigvæk : 
Tænk -- kun fire Dage tilbage . . 
— Og jeg maa have talt med ham, 

Men den næste Dag sagde Stem-

men: Tænk — kun tre Dage tilbage 
. . . osv. — og den næste to . . . 
og den fjerde Dag hed det: 

Tænk — imorgen rejser han --
og jeg maa have talt med halm -
Der maa gøres noget. 

— Og Mommesen gik hjemme 
og tænkte det samme — kun tænkte 
han hver Gang et lille maskulint 
F 	 bag, etter! 

— — — 
Mommesen var ung, Iysitaaret og 

Trafikassistent. I sit Hjertes Dybde 
sværmede lian stærkt for Alvilda 

Stjerne. 
lian havde set hende mange 

Gange, og lem havde rødmet og 

han havde ogsaa rødmet og følt sig 
geenentrislet af en uendelig sod Fø- 

lelse . . . 	Man kaldte del Kærlig- 
hed! 

Og nu gik han i fire Daga og 
tænkte de samme Tanker som Intimt 

— med maslcutine Tilføjelser. 

hidtil han den sidste Aften slog 

Næven i Bordel og sagde: 

, Nu man her goies noget, Fanden 

gale mig! 
Hvorefter han log Penneskaft og 

sendte til Hjertes Genstand følgende 

ømme Epistel : 

Kære Frøken Alvilda: 
De kan ikke have undgnmet at 

lægge Mærke til at jeg længe har 
næret ømme Følelser for Dem. Ja, 
Alvilda, jeg -elsker Dem al hele mit 
Hjerte — og rm beder jeg Dem 
blive min, min for evigt 

Hvis De kan nære en lille Snotte 
}<rettighed for mig, beder jeg Dem 
møde mig i not dre Anlæg i Mor-
gen Ellermiddag Kl. 3. 

Deres til Døden hengivne 
Peter Mominesen. 

— Hvilket altsaa blev puttet i en 

Postkasse samme Aften. 

Hr. Peter Mornmesen, sagde Post-
budet, idet han stak et Brev med 
Udsktillen skrevet ined en sirlig 
Dameliaand ind ad Døren til vor 
Helt, 

Hørt natrede det hastigt og løb 

del igennem. 
— Nej, det er F . 	. gale mig 

den stiveste næst efter Friliedsslet-
ion, udbrød han og table Brevet pas 

Gulvet. lian tog det op og læste 
det e ndnu engang igennem. 

Der stod : 

Hr. Peter Mornmeseri I  
Ja, De synes vel at del er hækl, 

al leg sled» indeni videre ski iver 
til Dem — mert jeg vilde sari for. 
tæriletig gerne sige Farvel til flere, 
inden de rejser herfra. Jeg ler vel 
munk sige Dein. at jeg tinger dybe 
Følelser for Dem og at jeg vilde 
sagte inmandelig Frie pari, (tnt T 
vilde teede mig i Morgen Eftermil-
ung Kl. 3 i surulve Anlæg. 

Deres Alvilda Stjerne. 

Mommesen blev i Gnntdrn ildcc 
saa lidt forvilde,' ved dette Brev. 
Skulde lian nu gaa til nordre eller 

til søndre Anlæg. 
Harm grublede over det hele Da-

gen, og da lelideken blev halv tre 

tog ban en fast 	 : han 
vilde tælle paa '<flapperne. 

Hvilket han ogsaa gjorde. Og Re-
sultatet blev søndre. 

Aksen, et Kvarter far Inc' travede 
1-Ir. Peter Merninesen højtideligt af-
sted til søndre A !dæg.. Cigaretion-
pen hang skatfvetufe af Tvivl i den 

venstre Mundvig, der hævede i usi-
gelige Følelser. 

Og f<lokken blev tre, og den )lev 

fest og ti Minutter over og ingen 
Alvilda korn — og Klokken halv 

tein skulde Toget gaa. 

,Saa gid da ogsaa F . . ." -
Men Peter Moiumesen var, slumt 

han var Trafikassistent meget fiffigt 
anlagt, og lian sagde, da lian havde 
sluttet denne opbyggelige Tankcen-
tens, til sig selv: 

„Godt, lille Peter, Pigebarnet er 

allsaa gaaet til nordre Anlæg, ng 

der maa du ogsaa gaa ud.' 
Som sagt, saa gjort. Peter Moin-

mesen travede fil nordre og lagde 
Vejen op igennem Snurregnde, hvor 
Alvildas Joinfrubtnr las. Det kunde 
jo tænkes, al hun var gane! lijiim. 

Men hjemme var hun ikke og I 

nordre Anlæg var hun] heller ildne. 

San gik vor Helt igen til sondre 
Anlæg. Entein havde Alvilda været 
i nordre Anlæg, og var da genet til 

sondre — efter al Sandsynlighed da 

— eller ogsaa elskede hun ham ikke. 
Men i søndre Anlæg ven Inuit ikke. 

Imidlertid var Klokken blevet saa 

mange, at Morn megen manne skynde 
sig. For en Ordens Skyld lagde" 

han Vejen til Stationen gennemit nor  
dre Anlæg. Men alt forgæves. 

Da han rullede bort fra Byrur i en 

tredje Klasses Kupe, lagde han høj 

edeligt Haandent pas Hjertet 

sagde : 
— An, Alvilda, du eneste, elskede 

uigenkaldelig table, Fra ren al sien 
mit Lia være viet Mindet 0111 dig 

aldr ig skal andre Kvinder besudl 
dit Minde i !nit filede! Jeg vil lev 

og dø nigift. 
Og for at gøre denne Ed  me 

ubrydelig tilføjede han -- ret uro 

tiveret: 
—
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Selvfølgelig var Alvilda gaaet 

nordre Anlæg. Og derefter til 
dre og saa til nordre igen. 

Men Peter hindi hint ikke 
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Skindvarer. 
Moderne rundtskaarne Dame-
kraver og Torpedofacon i Muf-
fer. Sæt fra 25-90 Kroner. 
Ældre Faconer sælges til smaa 
Priser. 

Messeos 
CIR. OLSEN. 
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Og da kun den Aften slumrede 
ind paa sit kyske Jorefruleje, lovede 

hun sig selv, at hun vilde leve og 

dø som Pebermø. Havde hun væ-
ret Em [at ierinde havde bon sikkert  

sat dette hellige Løfte paa Vens -

men del var hun heldigvis ikke! 

Post ser ipIum. 
Endnu skal kun berettes, al Peter 

Motemesen og Alvilda Stjerne vir. 
kelig traf hinanden senere i Livet. 
Men da havde Momniesen givet en 
Enke paa 32 Aar nied .10,000 Lov 

at kalde sig Fru Mommesen, og Al-
vilda Stjerne hed itu Petersen. Hun 
var en Spækhøkers dydige Kone og 
havde født ham syv Sønner og tre 

Døtre. 
Som et Kuriosum kan nævnes al 

hendes ældste Søn hed Peter — ef-

ter hans Tiplipoldefader l  

Chrislian forzensrn. 

Kartoflerne. 
—0 — 

Mange Landmænd blev meget 

skuffede, da de for kort Tid siden 

var I Færd med at tage Kartoflerne 

op. Kartoflerne havde som alle an-
dre Afgrøder lovet meget fra For-

sommeren, og saa meget større er 

selvfølgelig Skuffelsen nu ved Op-

tagningstiden. Det kolde, vaade 
Vejrlig i Forbindelse med Avguststor-

men og sidst, men ikke mindst Kar=  

t of felskirelen har foranlediget, 

at Udbyttet kun er blevet saa ringe; 

mange Steder opgives det kun til at 

være godt et halvt Hundrede Tdr. 

pr. Tønde Land at Magnum bonuet 

og lidt mere af Up to date. 

Landmændene har selvfølgelig 

hele Skylden for, at Kartoflernes Ud-

bytte forringes som Følge af Kartof-

felskimlen, idet denne helt kan be-
kæmpes ved Besprøjtning med Bor-

deauxvæske, hvorved der et Aar som 
f Aar kunde have været vundet ca. 

30 pCt. af  Udbyttet. 

Det ringe Udbytte skyldes ogsaa 

i flere Tilfælde, at Kartoflerne er lagt 

•for sent. Vedkommende Landmænd 
har maattet give store Lærepenge i 

saa Henseende, og de vil ganske 

sikkert ad Aare tage Lære af For-

søgsresultaterne og de praktiske Er-

faringer, som alle samstemmer i, 

at den bedste Læggelid for Kartof-

ler er omkring 1. Maj. 
Ligeledes maa det skrives paa 

Landmændenes egen Regning, naar 
Udbyttet nedsættes solo Følge af 

mangelfuldPasning i Vækstperioden. 
Det er desværre ikke helt ualminde-

ligt at se — selv i meget kartoffel-

dyrkende Egne —, al Kartoflerne er 
stærkt fyldte med Ukrudt af alle 

Slags, men særlig Tidsler, Kvik og 

Agerkaal, og det er jo ganske ind-

lysende, al Udbyttet af Kartofler ned-
sættes betydeligt, naar nævnte Plan-

ter staar og optager Pladsen og den 

Næring, der var tiltænkt Kartoflerne. 

At Jorden forurenes samtidig, naar 

der er mangelfuld Behandling af 

Kartoffelmarkerne, er jo en selvsagt 
Ting; det burde jo være omvendt, 

saa Jorden blev renset det Aar, den 
bærer Kartofler. 

Mærkeligt nok er det ikke gaaet 
op for den store Part al Landmænd 

endnu, at del er en stor økonomisk 

Fordel at have Markerne rene og fri 
for Ukrudt. 

Kartoffelskimlen har ikke alene 

foraarsaget, al Udbyttet blev formind-
sket; men det viser sig nu ved Op-

tagningen, at en Mængde af Knol-
dene er angrebne al Skimlen og har 

mange raadne, rødligbrune Pletter, 
som, hvis Kartoflerne opbevares i 
fugtige og varme Rum, vil brede sig 
udover hele Kartoflen og videre fra 
Knold til Knold og tilsidst foranle-
dige, at hele Kartoffelbunken bliver 

madden og ubrugbar til Menneske-
og Dyreføde. 

Der man derfor raabes Vagt i Ge-

vær t overfor dette, saa Landmændene  

stadig panser, at Kartoflerne ikke har 
det for !nattet rig varmt i Opl.e‘ a-
ringsrummene. Det vilde være hel-
digt, at ae angrebne ne i alle Til-
fælde de mest angrebne Kneble blev 
pillede fra og anvendte til Foder rm 
i Efleraarel 

Det maa absolut anbefales at lægge 
Kartoflerne i sniaa Kuler og jævnligt 
se eller, hvorledes Temperaturen rig 

Fugtighedsforholdene er omkring 
Kartoflerne, sanledes at Malt i Tide 
kan fas disse ændret, hvis det skulde 

vise sig at være nødvendigt. 

Enhver Landmand bør mindst en 

Gang om Ugen og særlig tnt i Ef-

ieraarstimanederne saml i Tøvejrs-

perioder Vinteren igennem kontrol-

lere Temperaturen i snavet Kartoffel-

som Roebeholdningerne. Delle kan 

ske meget let ved, at riran stikker 

et Jernrør, som helst skal være spidst 

og lukket i deri ene Ende, ned gen-

nem Dækmaterialet og helt ned mel-
lem Kartoflerne eller Roerne; i Rø-

ret nedsænkes et Terninmeter. Ef-

ter el Kvarters Tid hæves Termome-

tret op igen, og Temperaturen, som 

den er mellem henholdsvis Kartof-
lerne eller Roerne, aflæses. 

Efter Observationer fra Opheva- 

ringsforseg med snavet Knalroer som 

Runkelroer er den normale Tempe-
ratur omkring 10-12 Gr. C. straks 
efter Nedkulingen, selvfølgelig va-

rierende efter Vejrligets Temperatur. 

Efter godt en Mannecls Nedkuling 

daler Temperaturen betydeligt, og 
den bliver normalt stenende omkring 

3-6 Gr. C. — Kartoflerne vil mi-
der Opbevaringen antagelig have lig-

nende Temperaturer som de anførte 
for Roerne. 

Skulde det tin ved Tent peraturniaa- 

lingerne vise sig, at Temperaturen 
stiger betydeligt op over det normale, 

mim det anses for absolut nødven-
digt at foretage en Ventilation ved, 

at Kulen hist og her, baade forneden 
og foroven, aahnes saaledes, at den 

kolde Luft kan strømme ind ad de 
førstnævnte og den varme Luft ud 

ad de sidstnævnte Huller. Man maa 
jo selvfølgelig huske at tildække 

Aabningeme igen, tiaar køligere Tem-

peralir rer indtræder. 
Endvidere maa det anbefales at 

indlægge i saavel Kartoffel- som 
Roekuler Ventilationskanaler, hvor-

ved man lettere og hurtigere er i 

Stand til at regulere Temperaturen. 

Ved disse billige og nemme For- 

anstaltninger vil man meget ofte 

kumte redde store Mængder af saa-

vel Kartofler som Roer fra at marine 
og blive til en værdiløs, stinkende 

Masse. 
Kartoflerne har for Tiden en sari 

stor Værdi. at del maa anses for al 

være uforsvarligt ikke at være sari 

omhyggelig og gøre alt for at op-
bevare dem i god Stand Vinteren 

igennem. Det vil ikke alene have 

Betydning for den enkelte, men det 
har ogsaa nationaløkonomisk Værdi, 
at der tabes saa faa Kartofler under 

Opbevaringen som vel muligt. 

L. Rasmussen 
i 	Landbrugstidende'. 

Allinge Kirkenyt i Oktober, 
Døb te: 1.: Slentr. Thorvald Peter 

Møllers Datter Karen Juline Møller 
nf Sandvig. 

Ægtevi ede: 6.: Ungkarl, Fisker 
Hans Peter Hammer og Pige Han-
sine Caroline Thora Pedersen, beg-
ge af Sandvig. 28.: Ungkarl, Sten-
hugger af Roskilde Axel Valdemar 
Hansen og Pige al Allinge Martha 
Kathrine Johansen. 

Begravede: 6.: Slentr. Carl Jo-
hansson af Allinge-Sandvig Landdi-
strikt, 58 Aar gl. 

Olsker Kirkenyt i Oktober. 
Døbte: 8.: Lærer Georg Villieur 

Bjerregaards Søn Arne Edit] jof Orm 
strup Bjerregaard af Tele. Husmand 
Edvard Andreas Vestfis Datter Ester 
Bodil Emilie Vestli af Olsker. 15.: 
Avlsbruger Carl Haageusens Søn 
Carl Edvard Christoffer Haagensen  

al Olsker. Ar Y-eliger Jus! C.eiraer. 
Abildgaards 
Grenbech Akildgaard af Olsker. 
Fisker Olof Anders Olens D.4iirt 
Ad; 	 Dure af Tejn. 

.-Eutev rede. IL:Ungkarl, Arts-
bringer i Trin Cail Henrik ilisen og 
Pige al Olsker Dine Oliet Kristine 
Kaas. 13.: Enkemand, Gmaidejer at 
Klemensker Jens Peter Larsen og 
Pige af Olsker Margrethe Frigaard. 
17.: Ungkarl, Lærer ved Poulsker 
østre Skole Anton Kure og Pige af 
Tejn Emmy Theodora Zeilan Han-
sen. 

Begravede: 8.: Husmand An-
dreas Gelins Nielsens dødfødte 
Drengebarn af Olsker. 

Rø. 
Torsdag den 9. November, 

Etleret. Kl. 3, vil der pas Brugs-
foreningens Sal i ito blive fore-

taget Licitation nor Levering af 

Skærver og Grus til Sognets Biveje. 

Samme Dag og Sled, Eftm. Kl. 5, 

borilicileres Leverencen af Brændet 
til Sognets Skoler .  

Sogneraadet. 

Barbermaskiner. 
Ægte Giletleblade til Barbermaskiner 

Itarberkeive 
linrherheilie 

Seellesikrigle 

Herhen...n.1)e 
Illiserklimiemnekiner 

Slrye-rrenoure !il Rar-
beihnive rig Clilertemask: 

Stort Udvalg. — Billige Priser. 

I. Et. La,rtssE5 

En So 
,... med hosliggende (ir ise 

og et Hoppeføl er til Salg paa 

Fearegaard i Olsker. 

akse 
Lommeknive og Skedeknive. 

Stort Udvalg — billige Priser. 

J. B. Larsen 

4 Ugers Grise 
er til Salgs paa 

Tulehorg i Rntsker 

er til Salgs pari 

Risegaard i Olsker. 

Auktion. 
Tirsdag den 7. November d. A., 

Eftm. Kl. 1, lader Smed August 
Llndgreen, Allinge-Sandvig, ved ol-
fentlig Auktion paa Hotel ALLINGE 
i Allinge bortsælge en Del Løsøre, 
hvoraf fremhæves: 1 Sofa, I Sufa-
bænk, I Buffet, 1 1Comiliode, Borde, 
Stole, Boghylder, 1 Regulatorer, 2 
Senge med Madrasser, Skabe, Spejle 
I Bordlampe, Nips, Billeder, Bøger, 
1 Rulle, Køkkentøj, 1 ny Gasovn, 
Glas, Porcellien, I Skrin, 1 Barne-
vogn, I Ti illebør, Værktøj 

Som Appendiks bortsælges end-
videre I saa godt som nyt Nødde-
traesbord, 2 do. Skriveborde, 3 
do. Cykler, 1 Jernservante med 
Tilbehør, 1 Seng [ned Madras, I 
Feltseng, 1 Skab, I Tobaksbord, I 
Skibsur, I Vugge, I Trillebør, 2 Pe-
troleumsovne, 2 Gasovne, forskel-
lige Lamper, 2 Fag saa godt som 
nye Vinduer, nogle !lænke, I Taler-
stol, en Del Manufakturvarer ni. 

By- og Herredslogedkontoret 
i Hasle, d. 31. Oktober 1916. 

Borgen 

Røget Hellefisk 
er hjemkominet, 

I. 013. Larsen 

Byg, Havre, Blandsæd 
i prima tirrre Kvaliteter kubes og betales med lioicsle Dags. 
pris i 

Nordlandets Handelshus. 

Uld-Normaltæpper 
i svære, bløde Kvaliteter er hjemkommen og aner-Lite, ril billige Preiri 

J. P. Sommer. 

Store engelske Husholdningskul 
er losset i disse Dage. De sælges renharpede fra lager ril 6 Kr. 25 øre 
pr. Hektoliter 	fri! tilkød. -- Nettopris. 

Berliner-Koks. Smaa Briketter 
er prima Pi æridsel for  

Nordiandets Handelshus. 
mf 

Roeknive, Roeoptagere, Roegrebe 
og Roekurve 

O 
z 

airear~ea~1116.1.0111111111~1.1 

Boristighesler q klor, 
—0— 

Søndag d. 5. November. 
Ols Kirke Kl. 9 3/2. Skrin. Kl. 9. 
Allinge K. Kl. 2. 
Møde i Teja Missionshus Kl. 2 3/2  

ug I Bethel I Olsker Kl. 5. Bog-
holder Rasmussen fra Rønne taler. 

Mandag Aften Kl. 7 3/2  Bien Kors 
Møde pari Menighedshjeniniet. 
Kl. 8 Møde for K. F. U. K. i 
Praeslegaarden. 

Onsdag Alice Kl. 7 3/2  festligt Sant-
fundsinøde I Anledning af Menig-
hedshjemmets 27-narige Stiftelses. 
dag. 

Evan. luth. Missionsforening Allinge 
Søndag Ki. 33/2. 	Forsamling. 

Rutsker Missionshus 
Søndag Kl. 91/4. 	P. Rønne. 

Fjerkræ 
Skrædder 
Linned 
Dente 
Broderi 
Negle 

alt i prima Kvalitet og til billigste Priser i 

Allinge Kolonial: og Produktforretning. 



Absolut billigste Priser 
• 

J. P. Sommer, 

Til Flytte= 
dagen 

--- anbefales mit store Lager af 

Herreklædninger 
Stortrøjer 

Overfrakker 
Ulstre 

Arbejdstøj 
Skjorter 

Sokker 
Strømper 

Seler 
Underbeklædning 

Kraver 
Flipper, Slips 

Paraplyer 
Handsker 

Huer,Hatte 

Magasin du Nords Udsalg, Allinge. 

Vi venter en Sejlerladning med 

Prima Texas Bomuldsfrøkager og 
Langelands Foderblanding Nr. 1. 

Vær saa god at gøre Bestilling. Alling tyder paa, nt de højprocentligc 

Foderstoffer bliver dyrere. 

Nordlandets Handelshus. 

1.?.errerne anbefale vi: 

s..131na e-erged Plrebilingev 
ti! 31, 35 op 40 Ar. 

S Jt itiorte SctIcrbiiiiiger !" 19  ffi 	Ar. 

tortrøier fra 14 til 32 Ar. 

Z-filibtrojer, 3iiitcrfraffer, lufter . 
?trbeiNtoj til billigfte Vrifer. 

• llibbefte og 433eiliere i forffertig Shatitet. 

9 ?Il ZlaØ 11.tiberbefferbiiiiig. 
• ratte, c-port.t)iter, cirfjtrtiihrgifettet! 

I riebeletat !Male. 

naltd)etitiorter 	14W i elegante 9111hrerr, 

teinet etrtrerren lam 	3rhhar 9to491. 	1011 alaafte 
ef 

 

Geler, 	1.iortbrelter, 2iorennite. 
offer, 	R3aitter. 

«P 	 tinar 0cnityn tante til Dr tolloale(c 
Vh 	 falner ur ti( tiltalt !linier 

91orblailbet 
4b».>>>.»@■~Q«Q-€QQQ& 

Store spanske Fyldelog 
er hjemkommet. 35 øre r  kg. 

1. B. Larsen 

En flink Karl 
kan fan Plads til I. November paa 

Maegaard i 	P. A. Schou 

Prima Sigtemel 
Grahamsmel 

leas tios j. B. Larsen .kihnge 

Prima svenske Enekurve 
i store og smag Størieiser. 

 

11R

'  oegrebe 
1/1113 Roeknive 

Kartoffelgrebe 
Spredegrebe. Læssegrebe 
af den lette, stærke og rigtige Slags 

sælges i 

Nortilaailels Handelsbos 
By- og Rerredsfuldmcegtig 

Jodnones Kofod, Hasle, 
træffes paa Randhuset i Allinge 
hver Mandag efter KI.10 Form. og 
I Klemensker Kro hver Fredag 
fra 2-5 Eftm. 

Klipfisk. 
Fineste alnakket Bildals Klipfisk. 
Fineste tiafriakket Klipfisk. 
Fineste Talfellisk i V, kg Pakker 

er hjemkommet, 

I. S. 1.-JE -,34E51-1.. 

Evang, luth. 
Missionsforening, 

Allinge. 
Torsdag den 9de og Fredag den 10de 
November Kl 8 

J. Karlsen 
Koncentreret 

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

Fnas i mindre Vægle hos 

cR Larsen. 

Klaver- ell Orgeleodervisaing 
gives for Begyndere, snavet pan 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 AIS.  

Meget fordelagtigt kan vi sælge 

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

Nordlandets Handelshus. 

Vi anbefaler 

vort velassorterede Lager af 

Isenkram, Glas,  Porcelken og Fajance 
til billigste Priser. 

filing Kolonial- ell ProdeldforrebeD, 

Ti( 

Damerne 
anbefaler vi:: 

Sorte, hvide og kulørte 

Kjole- og Blusestoffer i rigt Udvalg. 
Silketøjer 

i mange elegante Nyheder. 

Sorte Klædesfrakker og Ulsters. 
Xrima en elske qummifrnh.ker. 
Skindkraver og Muffer i moderne Faconer. 

Hvide og kulørte Kokken: og Pynteforklæder 
i mange fikse Nyheder. 

strømper, Mandskar, J3w1ter. 
Blondekraver i moderne Faconer. 

Corsetter, Chemiser, Benklæder, Natkjoler. Fricertrøjer, Underliv 

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

/torbtanbets f?anetst7us 

‘‘ Il 

9 

t1 

VAD 

Sorte 

Vinter=Saisonen 1916=17. 
Der er et meget stort 

Udvalg af 

mokollieldioll, 
forarbejdet i Hovedforretnin-

gens anerkendte Iste Klasses 

Systuer i København. 

Paa Lager er sarte prima 

pressede Plyskaaber 

glatte Plyskaaber 

glatte Silkefløjs Kaaber 

Klædesfrakker 

kulørte løse Paletots 

sule og kulørte Ulstre 

og kulørte Spadseredragter i mange Størrelser, Kvaliteter og Facons. 

Nederdele og Bluseliv. — Fikse og moderne Facons i hvide og kulørte Korsetter. 

Hvide og kul. Pynte- og Husholdningsforklæder, Damelinned, Strømper, Handsker 
En Serie Jacet-, Bluse-. Nakke- og Bornekraver, omfattende mange Kvaliteter og Møn-

stre, sælges efter frit Valg til 47 Øre Stk. 

De paa Laller væreode bror er imikahl letten [le sidste store Prisstigninger. 

Ct?r. nfen, Megen, Ziflinge. 
111~11~.~1~1p1M~e~11~~1111010~1~~~ eemellano~omer j 



Kaffe, The, 
Chokolade og Cacao samt alle 

---,,,,:,--- Kolonialvarer 
I 	i fineste og bedste Kvaliteter og til billigste Priser 

anbefales fra 

blod & Proffiliorrolki, 

Drenge 
føres paa Lager i alle Størrelser og 

anbefales i prima ægteblaa og møn- 

strede Stoffer til yderst billige Priser 

J. P. Sommer 
Magasin du Nords Udsalg 

ALLINGE. 

81°1'11'8,1ff 
Malroginger 
Jakkesæt 

samt bedste Sorter 

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

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

.7111inje Jfolonird- Og cproduktforrefnitL!,s. 

Brødrene Anker 
Jernstøberi & Maskinfabrik 

Telefon 2. 	Hasle 	Telefon 2. 

Selvvandingsanlæg, Vand- & AlJeptimper tn. nl. 

MORSØ 
Skov=Ovne 

som Tegningen viser 

har to Kogehuller, stor Indfyringsdor, som 

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

Øi 
Ny Sending er hjemkommen og sælges i 

Nonliillidols 

Skindvest 
til Damer og Herrer. føres paa lager 

i alle Størrelser. 

J. P. Sommer, 
Magasin du Nords Udsalg 

Telefon 5. 

Nye Sendinger af de allerbedste Sorter 

Bageriflormel og Rugsigtemel 
Vi anbefaler alle al k6;he Forbruget til hele Vinteren. — Laveste Notering 

k. 	— og vf !ager gode Sw,lvarer so in Betaling. 

Nordlandets Handelshus. 

Vi har Lager af alle Reservedele 
for OLIVER- og CANADA-PLOVENE af Nr. 97, 98 og 99, 
— af det gode originale Mærke, som holder at slide paa. 

Nordlandets Handelshus. 

llorllholms Simre- & taalleliasses 
Afdeling i Allinge 

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

af 4 pCt, p. a., paa Folio til 2 pCt. p.  

Drivremme, Remsamlere &finfillefedi 

Vi har rigelig Lager af 

jhrresudby Gødningskalk 
Niar EfteraarspIøjningen er tilendebragt, saa er det rigtigst al kalke. 

Vær saa god al gøre Bestilling i 

Nordlandets Handelshus 

flige Bogtrykkeri ilillAlls, Telelitm 74. 

j'aldende 
—:re - 

Skoven stiar pyntet med Guld i Haar. 
EI Sus i Løvet int øre niar. 

Del er Efteraar. 

Nu falmer den grønne og fagre Vaar, 
og raslende Ryger mod Blade slaar. 

Det er Efteraar. 

Vildt gennem Skovene Vinden gaar, 
deus stride Sus lit mit Øre niar. 

Det er Efteraar. 

Foraarel falmer, 
Bladene dør, 

forstummet er Fuglesangen fra før, 
nu høres kun Vindenes Salmer. 

Høstens Vind 
stryger ind 

ad Skovens aahne Dør. 
Høslevs Slemme kalder, 
fra vaade Grene falder 
Bladenes gule Slør. — 

— 	— Men det var da, 
at Vieren lo i Skovens unge Kroner 
og Nattergale sang fra Krattets Dyb, 
— og bag de sorte Stammers dybe 
Mørke stod Maanen. 

Ved ruin Side gik du lavs 
og klynget til min Arm. Din Slem-
me lød saa fjærn og tyst i Natten. 
„Denne Lykke", sa' du, ,,er altfor 
stor til al gaa tabt. — Nej, den skat 
vare evig. Vi skal altid gas ind i 
dybe, mørke Skoves Tykning og øjne 
Maanen fjærnl bag mørke Slammet". 

— „Ja", sa' jeg, „du skal altid 
være min, og denne Foraarsnat skal 
vare evig, min Elskede — —" 

Dette Brev, delle Brev! 
Var det hende der skrev ? 
Det ligger der, — ppm mil Bord, 
og sært imod mig stirrer 
de sorte, skrevne Ord: 
„Kære du — forsøg at glemme _44 

Udenfor iafder Træernes Løv 
og synger Høstvindens Slemme. 

Lykken skal brydes, 
brydes som Røv ! 

Mit Foraar der. 

Alle de Ord - 
alle de Eder, vi dengang svor, 
falder til Jord som Blade. - 

Og Vinterens Vind 
synger sin haabløse Sang 

i rub Sind 

Brev. 
,,Min Elskede, nu falder Høstens Blade. 
De sejler ad Kanalens stumme Strøm. 
Men lad mig dramme, førend Somren 

flygter, 
endnu engang min skønne Foraarsdrom. 

Nu visne alle Ifal) og alle Drømme 
som Vaaren i sin grønne Magt har skab!, 
Ak, Efteraaret — dig og al din Ungdom 
og alle mine Drømme har jeg tabt. 

Men lad mig førend Aarets Farver falmer 
endnu engang blot huske disse Ord; 
min Elskede - min labte Drøm, - min 

Ungdom. 
Saa sletter Hosten altle Vaarens Spor." 

Og Bladene falder, og Vindene gaar .  
Det er Efteraar 

Erindringsliste. 
—0— 

Toldkamret 7-12 Form., 2-7 Efterm. 
Kæmnerkontoret 10-11 og 2 — 4. 
Laane- 6r Diskontobanken 2-4 Eftm. 
Sparekassen 10-12 og 2-4. 
Stempelfilial I Sparekassen 10-12, 2--1, 
Dampskibsexpeditionett, aaben ved Ski-

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

Sognepræsten Tirsdag og Fredag 4-7. 
Distriktslægen 8-9 og 2-3. 
Postkontoret: Søgnedage 9-12 og 2-7., 

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

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

Form. 8 til 19, 
Statsanstalten for Livsforsikring ved Chr. 

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

Tirsdag Kt. 3, Fredag 7-8, 
Jernbanest. er  flaben for Gods 8.12, 2-8 

Frimærkep. og Ilgods desuden 7-8 Alten 
samt til 'rog, der afgaar udenfor nævnte 
Tid, Ira en halv Time før Togets Afg 

Prøv vor ucirnrkeeci 

MARGARINE 
og De vil blive tilfreds snavet med Kvalitet som med Pris. 

Frisk Tilførsel flere Gange ugentlig. 

Allinge Kolonial- & Produktforretning. 

Patronhylstre, 
Kaliber 12 og 16 saml Jagtkrudt og alle Numre HagI og fi min Salon-
Patroner ined Kugle er paa Lager og anbefales til billigste Priser. 

Prima Koks og Smaakul 
anbefales til billigste Dagspris fra 

Allinge Kolonial- Produktforretning. 

Til Stegning og Bagning 
anbefales vort ekstragode Plantefedt. 

Allinge Kolonial- & Produktforretning 

Ko de Mprocentlige Foderstoffer! 

  

La plata Jordnødkager 
Texas Bomuldsfrøkager 

Danske Soyakager 
Dansk Soyaskraa 

 

56-58 pCt. 
50-51 pCt. 
49-50 pCt. 
47-48 pCt. 

56-58 pCt. 
50-51, pCt. 
49-50 pCt. 
47-48 pCt. 

  

    

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

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

Kød- ug Benmel a 25 Kr. 	Blodfoder a 23 Kr. Glutenfoder a 27 Kr. 
Nye Sendinger. 	Allid laveste Dagspris i 

Nordlandets Handelshus. 

Allinge 
Ur- og Guldsmedeforretning 

Nyt stort Udvalg hjemkommen passende til 
C:>" S1-1..1.Cie,,WiEL-‘7€,31— 	m- 

NB. Navn isættes gratis i Løbet at m/!  Time. 	Telefon 93. 

A. M. Lindberg. 
'1 


