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Fredag den 22. Oktober 1915
„Nord - Bornholms Ugeblad"

trykkes i el Antal af mindst 1600 Exempl.
og forsendes gennem Postvæsenet r Allinge.
Sandvig, Olsker, Rutsker, Re og Klemensker.
„Nord- Bornholms Ugeblad„

har den største Udbredelse i Nordre Herred
bliver last i ethvert /tern ag irrer sig der
for bedst til Avedenng.
„Nord- Bornholms Ugeblad"

eptager gerne Reketrillgsrelser cr.f enhver Art
.SaaSeal Køb, Salg, Foreningsnreddelelser,
Efter- eller Aflysninger, Auktioner etc.
„14 bral cRarnlrohns Ugeblad"
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$aa vandrer jeg atter den morke Vej
i Nattens øde, alene,
mens et Par Gaslygter glimter svagt
-. i Gadernes vaaJe Stene
og kastgr hen ad den haarde Vej
en stille. lysende Stribe ..
mens Ilden ulmg,r -- .indt og ..va.:'
dybt i min gamle Pibe
jeg stamper haardt mod Gadens Sten,
stiar Kraven op ihag Nakken,
til Ly for den kolde og stride Regn,
der pisker stivt imod Frakken.
En ensom Vandrer gik ind ad en Port,
fandt Vejret for slemt herude.
Jeg hører et langsomt klangfuldt Ur
slaa tolv bag en slukket Rude.
Jeg vandrer i Natten uden ideal,
mens andre bag Ruden blunder,
og drømmer tilbage mit hele Liv,
dets Graad og dets sollyse Stunder. ..
De vandrer i mine Tanker frem,
de Dage og Aar jeg har levet . .
jeg mindes saa mangt et solfyldt Vers,
som aldrig er blevet skrevet.
Der boede h n ir — beg den Rude der,
som nu er natmark og slukket
Herude vandred jeg ofte for
i Nattemørket og sukked
og drømte om Timen, naar hun blev min
som der ibag Ruden blunded ..
., Tiden er faret for hastig hen
den Time er ej oprundet!
Nu vandrer jeg aner den samme Vej
men ej i de samme Tanker;
det er ej den samme Yngling som da,
ifker net gennem Mørket vanker
iver har budt ham Stene for Brod
u gear han i Natten herude .. .
''og — han kan ej derfor . dog suger
hans 1111
bestandig mod hendes Rude.
" ,.

Torsk.

gen drøj Tur og haard Tørn maa den, nu synes detv,hele næsten en
ta ges for at brin ge Torsken i Land. Leg, nej, saa var det el helt anderI 1914 bra g te Fiskerne I Land no- ledes Slid i gamle Da ge, da man
get over 20 Mill. kg Torsk, der blev tærskede med Plejl fra Morgen tidsolgt til en Oetniernsuitspris af 23 lig til Alten sent, til Ryggen værOfre pr. k g. Men da Prisen for deri kede, som var den søndersta gen.
levende Torsk, der tilføres Markedet
Nur er det Tærskeinaskinen, som
i Kvaser og Damliiittere gennem- udfører Tærskningen, del vil sige
gaaende vel er en. den dobbelte at Kernens Fraskilielse fra Akset. Neat den Pris, der opiums for ,sla gtet
get løses og spredes og føres ind melTorsk', saa har Fiskerne næppe højt
lem en hurti g roterende Tromle og
_regnet gennemsnitli g oppanel mere en derover anbra gt fastsiddende saaid 20 øre pr. k g. for slagtet Torsk. kaldet .Bro", og sari sker der en
!r har i dette Rfieraer været solgt . _Række ' mekaniske
anipulatIoner,
Torsk i Hirtshals III IB Øre prelrg;
teli er me a K
rici g jorie
og I Grenen til 14 Ore.
(le til
Sakke og miaael nye, veibundne
Levende og Magteil'orsk.
Man faar den fineste Fisk ved at Aks kastes ild og af Folkene stilles
i Hæs.
Ilagte den umidelhart efter, al dee
De moderne Tærskeværker arbe j er fan ge!. riten da ukyndi ge ilt Ice
kan bedømme, hvor længe en Fisk der særdeles smuld og heade kaster
har været sla gtet, og der desuden og renser Sæden, saa 1,1„en bliver en
1.)
i Byerne (i hvert Fald :i København) fuldstændig færdig Vare... 1
ofte sælges opsprættet, daarlig, ud- Tærskeværkerne kaldes derfor ofte
pint, selvdød Kvaselisk for sla gtet .kombineret Tærske- og RensemaFisk, har dette medført, at Folk, der skine' og er forsynede med forskelhar Read, hellere giver den dobbelte lige Rystesold, Blæsere ni. m„ hvorPris for levende Fisk. Men skal der over den allærskede Sæd passerer.
Mængden af den Kerne, der kan
tænkes paa, et UW11-fif 1■421111d[CdC
nogen Maade skal erstatte Flæsk aftærslies, afhæn ger foruden af deri
og Kod med Fisk, maa der tindes anvendte Kraftinærigde tillige af titanUdveje til, at de kan faa den slag- ge andre Omstændi gheder, saasom
tede Fisk direkte tilført uden for Sædens Art, Givlighed og Tørhedsgrad, Maskinernes Konstruktion,
mange Mellemmænd.
Kunde Folk i Fællig direkte for- !læggerens Omhu og Dyg tighed
nr.
skrive den fra Fiskerne eller disses
Den ældste Tærslieniaade, sum
Salgsforening er, vikle Spør esinaalet
være løst. Sla gtet Torsk kan om endnu benyttes I det sydlige Eurtspa,
Vinteren pr. 1331112 uden at la ge Skade er vistnok den, at lade Oksery eller
forsendes hele Landet over. Er det Heste udtræde Sæden, roen allerede
i en tidlig Tid er Plejltærsknin g sikFrostvejr, uden Ispaknin g, er det
Tøvejr, med lidt Is i Kasserne ; mer] kert blevet almindelig, og det er
den kan ikke leveres paa nogen be- først i vor Tid, at den har mandel
stemt Da g, thi Torsken bider ikke vige for Maskintærskning. Soin en
pas Krogen eller gaar I Garnet pas Overgang hertil kan nævnes deri
heller ikke her i Landet ukendte
Dato og Klokkeslet. Og der kan
Benyttelse
al en Tromle, der forvære
Vejrforhold,
der
hingevis
i da
g
drer Fiskerne i at sætte og røgte spændt med 1-2 Trækdyr, besør ede

I

deres Redskaber, saa de, hvor nødig de vil, maa sidde hjemme og
vente efter Havvejr. Torsken maa
derfor eller Aftale modta ges, naar den
fremsendes. Dersom Folk indretter
sig fornufti gt, kan den godt lages
hjem i større Partier, thi hvor den
ikke kan fortæres fersk, kaii den
grønsaltes. Grønsaltet Torsk er lan gt
finere Vare end Klipfisk, og kan,
naar num selv salter den, købes for
en Fjerdedel al Prisen.
Udnyttes Torsken paa den mest
økonomiske Maade, skal man ogsaa spise Suppen, iler er niere nærende end Oksekødsuppe og meget
velsma gende, naar den dik:ledes
rigtig.
J Videbæk i „Svh.

Nu er Vinterfiskeriet efter Torsk
begyndt. Fra Esbjer g til Skagen,
og fra Skasen ul Kristtansø ligger
Fiskeie4nle [fred deres Redskaber.
2000' Torskesnurrevand,
Med
47,000 Ruser og 170,000 Brikker
med over 17 Milllimjer-.Korge, Red-- G:—
skaber, der tilsamiwil,rleprresenterer
en Værdi af ca. en Million Kroner,
> Del et Tæislcnin gens Int, Udhyt-'
gear Fan gsten fos sig. I Vesterha- rets og Lønnens Tid for hele Aarets
vet gaar Fiskerne Id Tider over 20 -Blid.
miles 111 !lavs, og I Kattegat, Bi • Nn snurrer T;ærslrevær kerne. ved
terne rig kiste, sueri ei der ikke en ,tie store Gaarde. 1)et er et helt
Rende, biw Fan gsten ikke forsages, Syn for en Ikke-Landmand. Hvor
der arbe)des Dag og Nal, og man- Arbejdet gaar let og hurtigt fur Ideen-.

Ca.

Kamels Tærskning,

Tærskning.

Efterhaanden vil der dog sikkert ske
en Forandrin g i delte Forhold, thi
pari mange store Hoteller har man
nu indført det System, al rille Drikkepen gene gear i en fælles Kasse
for bagefter at blive delt mellem det
Tjenende Personale efter en bestemt
Skala, idet ogsaa Hotelejerne tager
deres Procentdel deraf. Pas el al
de store Hoteller i London plejer
Drikkepen gene ugentligt at beløbe
en 1800 Kroner, som i Regler' fordeles paa føl gende Mande: Dirchireren Nar
-.Kr., Overkelneren
ikflirldP/P1seser fra 50 til 125 Kr.
ve r, efter deres Aindennelel, Stuer
'piger, Hotelkarle o s. v. fra
Ih] er rri,r.l,r , r , ,1 rit15 Kr luer
-genlunde ualmindeligt, at en OverIreluers Andel kan variere fra halvtredie" ir! halvfjerds! Hundrede Kroireilrftttlgr•lAtra
il tragtning, Irma
er det jo 1k
nriedtjkliffelltmange al dem er FjendoinshesIddere
fører stort tins, holder Automobiler
og Tjenerskab. Stillingen som Overkelner paa de store Hoteller og Restaurationer i London er ogsaa stærkt
eftertra g tede. Paa eu stor Restaurant i Nærheden af En glands Bau(
er der en Overkelner, som ikke har
haft en eneste Frida g i de sidste
tyve Aar. Han siger selv, at han
synes, han ikke kan forsvare at ta ge
sig ell ugentlig Frida g, 1111 den repræsenterer tor linin et Tab paa tre
Hundrede Kroner.

—0—
En nylig sfdød amerikansk Mangemillionær ved Navn Cherles Cates, der var almindelig kendt i de
Grund al sin
forenede 21a:er
vanvittige ødselhed, brugte bl. a.

pas

før at blive al med sin Formue at
give mang e Tusind Kronet bort out
Uger' i Drikkepenge.; Et Aar skal
Ilnu saaledes alene part denne Maade
have bort g ivet over halvfjerde Milliod Kroner. Opvarterne jura de Hoteller og Restauranter, hvor han
tinede og spiste, var naturligvis henrykte for en saadan Kunde ; thi det
var meget almindeligt, at han betalte sin Regning med det Iidobbelle
Beløb og lod del slaa lig e til. Selv om den Slags Kunder naturligVis hører til Undtagelserne, er det
dog in genlunde ualmindeligt, al Tjes
lære, særli g Overkelnere, paa de
store udenlandske Hoteller i Løbet
af tue Aar kan t jene saa meget, at
de kan trække sig tilba ge til Privatlivet ined en pæn, lille Formue.

Lykke• med delle udimeiketle
Kontrafej, men saa kom mit øje
til at se nærmere nag Ræven, og
se, den stod jo der i !tilhøret ret
op og ned part sine stive Ben:
Del passer ikke ; thi seadan mageli g slentrer Mikkel Ikke out i alt
Hus, tværtimod, Gangene I del er
yderst snævre, han kan kun bevæge
sig frem ved at gøre si g lang som

e

en langs .tor-

g
a
Priwtrger den
si g under Jord171,1"og takket være
hans lave 13t
Stand
til at gøre del; det omtalte Fotografi
1118FI da være tilvejebragt pas anden
is eller ogsaa maa det være hentet Itital ..knnStOg• Rævegrav, hvor
der aabenban har været Plads nok,
Den, der har net en Ræv

a

den

it en lian og. i n i

Grav vil have

fedes han

gas Id
lagt Mærke til, løvpy/'

lige i det 41jeblik, luv?
stikker Næsen ned Ira Dybet, kolli
untr-td al ligne noget retning Asi
en Hængekarm. Han strækker Forbenene langt frem foran sig, skyder
Bagbenene langt bagud, svajer Ryggen nedad f eu stor Bue og glider
nu i Dybet som en lang rød Streg.
Jo længere han kommer frem ad se

jo mere maa han

Indgangshul,
strække sig og gøre sig lavbenet ved at
stille sine Lerterner mere ug illeee
paa skrat. Røret,
den bevæger sig kern i, bliver desuden snave o snævrere, og det kan pas

som

kel! ailfirlortie
—o—
Mangfoldi ge Dyremalere har fremstillet os Mikkel, saadan soul vi kender ham gennem Eventyr og Sa gn.
Vi ser pas deres Billeder hans listi ge
Fjæs, spidse Snude og a gtpaa givende Øren, -- vi ser hans røde
Farve og duskede Lunte — alt det,
der med Rette
hans. Men dermed hører i Reglen ogsaa Lig heden
op ; thi pari de niog halvfems af hundrede Malerier af Ræven fremstilles
han altid med unaturlige Ben, sat
Beskueren, som kender ham fra Skov
og Eng, straks siger: de Ben er altfor høje.
Ræven har lave Ben. Hvor tyk
og triveli g den end kan vokse sig,
hvor stærk og svær -- et bliver aldrig større paa ham, og det er hans
Ben. Vil man 1111 spør ge hvorfor,
da li gger Svaret ligefor. Ræven skal
kunde færdes under Jorden ; har'
skal vane i Stand til at kunne bevæge sig rask I sine snævre underderjordiske Gange, og der er in gen
Plads til høje Stylter.
Det er ikke lang Tid siden, al jeg
I el udenlandsk Tidsskrift saa et
Magniumsfolograft al en Ræv, der
var 1 Færd med at liste ud at sin
Hule. Nu til Da gs er deri Slags
Fotogra lier ude fra Naturen jo blevire
sari-almindelige, navnlig Englænderne, ved vi, sætter i høj Grad Pris..
pas denne saalcaldre ublodi ge Jagt
ined Magniunishoiribe og-. Kameras
Fotografiet var ogsaa godt nok;

er

Gode Drikkemo,

111811 sen Hulerørets Aebning ind I
den Sorte Jord, Trærødder og Stene
tittene frem, og hent af Dybet dukkede ell listig Ræv. Man kunde
godt have tiljublet Fotograten el

Gren *
• r• edder og Kampesten, som Dyret ikke lommer al
skyde til Side, danne Forsnævringer
a la Naaleeje.
Man kart vel forstaa, at i en
dan smal, underjordisk Gan g sover
Mikkel ikke beha geligt, og i Længden vilde han heller ikke kunde udholde at sidde krumsluttet tier. Rævegraven nøjes da heller ikke med
disse snævre Rør, nej, disse danner
blot Nedgangen til det egentlige
Hus, den saakaldte Kedel, el stort

saa-

halvrundt Bosted, der ligger i Hulens Centrum, og hvor der er Plads
til hele Familien, Jo ældre Rævegraven er, des flere Nedgan gsrør
findes der til Kedlen, og mange af
dein er saaledes gravede, at de snor
med et helt Sysigrundl
alG i
slem
Gange.
Hvad bruger Ræven dem til ?
Dem bruger han, naar han bliver
forfulg t al de smaa, vævre Gravhunde, hans værste Fjender. Neer
disse slippes ned, og, vejledet af
deres Næse, braser Jes paa Mikkel,
leg er han Kispus med dem I sin
underjordiske Labyrinili. Han kender dens Snørkler og Sving, dens
bratte Bugtnin ger og pludselige
Styrt ud og ind, og han forslaar at
Volde Hundene for Nar ved at benytte sig af sin Viden. Slipper man
en Hund ned, og er det i en gammel, en aarhundrede gammel Ræveg rav, kan del — selv om Hunden
saa skrap — vare hele Daer

nok

gen, tør Mikkel ryger ud. Lægger

ke

rnen sig sari -plat sied pas Jorden
foroven og presse; Crei til Grøn.
svirret, kan man Ikkelig høre deri
T.r e!,ri, der nærmer og
trailerjead.s
tjener sig, eirer,oin Ræven smutter
rim t de 1m-skellige Rør. Det er
højst interessant paa denne Vis at
følge Slagets Gang og langt mere
spændende end at staa og maahe
ved indgangshullet for at skyde Ræven, tatar den langt om længe faer
I Sinde at fare ud.

Svensk Granit
Id

Blaagaards Plads.
—o—

En beklagelig Fort:ligninet» at
dansk Arbejde.

Hovedprincipet har ellers været

det mange andre net skal være

at tage alt, hvad %i skal bruge, fra
Borntiotro Hvor denne 12...gel et
fraveget, er det kun skel al kunst-

saa herligt at slippe for ølle de Bry-

derier, der kan falde pas en Brmilegaard, del skal blive Herreliv et
komme ind til Byen og hilve fri for
alle de Pligter og alt det Ansvar.
Saa rejser de. Men de erfarer
ofte — for sent —, at den Dag de
siger Hjemmet Farvel, gear der noget i Stykker, som vanskeligt -- ja
measke aldrig læges. Selv Dyrene
har Hjemførelse, hvad har da ikke
Menneskene. Dertil kommer saa
Savnet af at have noget al rage sig
for. Det er jo de færreste, der kan
holde ud at leve i Uvirksomhed, og
det er lidt ikke nær saa let al ,faa
fat i noget', som men fortid havde
tænkt sig.
Mange priser sig lykkelig den Dag
de kan overdrage en anden Skøde
paa Hus og Hjem. Bagefter følger
Skuffelserne, — Minderne strømmer
ind, Husker du den Gang
—?
ja, man kan leve paa Minderne;
men de kan ogsaa være sari stærke,
at man ønsker det skete usket og
fortryder.

neriske Hensyn".
Det lyder jo snare kønt, men beklagelsesvis er Hr. Sehellers Ar gumenter ikke af saa solidt Materiale,
som den Clf:11111, hall er Vant til at
arbejde med.
For at tage de praki 'ske indvendinger først. Del er ikke rigtigt, et
de bornholmske Stenhuggerier ikke
kan levere saa store Blokke, som
der her er Tale om. Direktøren for
,De forenede Granitbrud og Stenhuggerier har udtalt til de bornholmske Blade, al man pen Bornh olm særdeles godt kunde levere en
studen Blok. Der er leveret lige
sart store Blokke, ja, endog større,
til Finsensmonunientel og til Syversen-Mindesinærket. Og del er lige
saa urigtigt, at man Ikke har tilstrækkelige Transportmidler til at transportere en saadnn Blok. Men Hr.
Scheller og hans Ledsagere har pas
deres bornholmske Ekspedition end
ikke forhørt sig hos en saastor borbotnisk Virksomhed som ,De forenede Granitbrud og Stenhuggerier'.
Herefter kan man heller Ikke have
særlig tiegen Tillid til Hr. &hellers
Paastand om, al man ikke kunde
hm Blokke af den rette 'Farve pas
Bornholm.
Vi erfarer for Resten U.5414.1, 411 I Ir.
Scheller senere skal være bleven opsi om, al hen ( ,aa kunde Ina

Der er hm Steder her I Landet,
hvor Bevægelsen Dansk Arbejde nyder saa megen Interesse som ovre
paa Bornholm, hvis stræbsomme og
flittige Befolkning altid har deres
Hu til alt, hvad dansk er.
Derfor 'samer det Bornholmerne
dobbelt, hver Gang vi herovre paa
den anden Side Østersøen forbigear
deres Frembringelser ved Anskaffelser, som burde være komuren de
hjemlige Erhverv til Gode.
Desværre er saedanne Forsyndelser mod Bornholmerne ikke fas, og
hver ny, der kommer til, vækker altid megen Beklagelse pas Øen. Saaledes beklager de hornkolniske Blade
sig nu over, at der til den kunstneriske Udsmykning af Blaagaards Btokkepse4 niF rveaall,gg. I
Plads er ~dl, et Par store sven- samme Større se, som 'de svenske
ske Granitblokke, som Bornholmerne fra Bornholm, imen overfor den bornmener, at de lige s aa godt kunde holmske Forretningsmand, der kunde
-Ittttycle Le.yzancenr- erklarede Hr.
have leveret.
Det, der harmer Bornholmerne Schelle7 saa, at de svenske Sten var
mest, erden Omstændighed, at nogle meget bilklige~2.
,-;,;...
Men-51' er titiarsfelrie til at tro, at
københavnske Blade har meddelt,
t de store Blokke, der er Tale om, Entreprenøren, Arkitekten og Kunstodt bornholmsk Arbejde. „Born- neren godt kunde have faaet Stenene
holms Tid.' skriver saaledes: Den ogsaa til antagelig Pris, hvis de havde
Slags skadelige Oplysninger fortre- -anstrentitg derfor, og hvis de-havde.villet yde dansk Industri virkelig
nerat blive slaaet ned med alle til
skyldigt Hensyn.
Raadighed staaende Midler.
Og vi tror, at den virkelige AarOg vi maa give Bladet Rel. Den
Forbigaaelse, der her er udvist over sag til syvende og sidst bunder I
for den energisk arbejdende born- noget, smil Borgmester Marstrand
holmske Grannindustri bør paatales, ved en vis Lejlighed har kaldt .Kunstnerviglighed".
og ikke skjules for Offentligheden
Mon der ikke var Anledning til
red urigtige Presseomtaler.
Forholdn er nemlig det, at der her for Borgmester Marstrand at inter'foreligger en typisk dansk Tilside- essere sig for, at den Sla sTillielde
sættelse at det Hensyn, som det Of- alligevel
fentlige og dels Entreprenerrrikv1.Dansk Arbejde.
der Landets egne Foretagender.
— Det drejer sig,..onsAlitskætfelse
af to meget sterff Granilfigurer, som
skal flankete Talerstolen pas Pladsen.
Til en Korrespondent til ,Bornholms Sociald.• har Slenhuggernie--0 —
ster Sc helle r, der har Granitleverancen i Entreprice, udtalt følgende
Man læser i denne Tid i Bladene
om, hvorfor Bestillingerne er gasel om de stadig hyppigere Ejendomstil Sverrige. Hr. Scheller meddeler: salg, Spekulationen i Gaardene, der
.Der er til det store Kunstværk særlig i Jylland drives efter en hidomtrent udelukkende benyttet born- til ukendt Maalestok.
Det er de gode Konjunktioner
holmsk Granit. Hvor Reglen er fravegen, er det udelukkende sket af kunst- for Landbruget der gør, al Spekuneriske Hensyn — for at faa mere lanterne byder Goardcrie op I saa
Spil i Farverne osv. Vi har benyt- høje Priser, at de fleste Landboere
tet den blaa bornholmske Granit fra fristes over Evne og slaar til. Om
Rønne, den røde Granit fra Neksø. denne mange Steder rent ud vanArkitekten, Kunstneren og jeg har vittige Spekulation og de deraf følrejst hele Bornholm rundt — Allinge, gende stigende Prioriteter ikke I
Længden vil være tir stor Skade for
Neksø, Rønne — for at finde den
Landbruget i sin Helhed, er et Spøgsbedste Granit.
Hele den store Mur, der løber !anal for sig; men at Sælgeren selv
rundt omkring hele Kunstværket, er ikke altid er tilfreds med den gode
altsammen udført at bornholmsk Handel, vidner følgende Eksempel.
En Landmand fik for nogen Tid
Granit, selve Talerstolen og de fleste af Figurerne er det ogsaa. Kun siden Bud pas sin Gaerd, hvilket
de to store Figurer, der skal flankere lian næsten Ikke syntes han kunde
Talerstolen, er af svensk Granit, og modstaa. Han havde slaaet til, og
dette skyldes udelukkende følgende var nu færd med at forlade BarnForhold:
domshjemmet og den Jord, han
De skulde leveres paa 4 Uger.
havde ofret saa meget paa og dreDernæst; Hver Figur vejede ko- vet op til at give det yderste.
losall, og paa Bornholm fandtes der
— Er det ikke svært at tage Afikke de nødvendige Grejer lit at sked? spurgtes der.
transportere de store Kolosser.
— Jo, det er, lød Svaret. — Det
Af den Grund milene vi tage de er værre, end jeg havde tænkt.
to Figurer fra Sverig.
Som det gik denne Mand, gasr

Naar Flor sid siges Farvel
Ill deo gamle hud.

Forleden liestugede Redaktør
Sehrilz Christensen (Wb. Stlft.stii.!.

sit; tel al siet, Nørresundby Fanet,

C iir, ()isen

merl han ønskede ikke al forsvinde
i Stilhed, og derforsendte han, efter

MESSEN

Referat I trans eget Blad, Byraadet

følgende Skrivelse:

ALLINGE

Nørresundby Byraad!
Da det ikke er mig muligt vedvarende al hære midtlinie Skruehyrder, som Kommunen i de settere
Aar har paalagt mig, forlader jeg

32 Aers faglært Varettend.kri)
Kontant Vareindkrah eg meget
smil
r einingsudrelber - el
gode lislingetser tor Salg af
reelle Varer til virkel, ,
billige
Priser.

ideg Nerresuirdby for stedse og tager
Bopæl i Aalborg.
Jeg anmoder Byraadet om godhedsluldt at ville efter Evne beskytte
min Ejendom i Ane Danisgade, som
det ikke er lykkedes ulig at afliteirde,
og som !legedes foreløbig v Il hensum ubeboet.
Deres ærbødige
L Schou Chtletensen

leeres~

Bluseliv, uldne 41r Nonet
Færdige Kjoler,
uldne og Bomuldsi fine Faconer og gode Stoffer.

I Nørresundby Byraad dr“fiedes
Skrivelsen meget indgaaeride og del
Raavar under Overvejelse, hverv
dels Medlemmer for Tilsynets Sky let
burde skiftes til al ligge i Vtlleen
om Natten.

Husholdnings-.
Pynte- og Herneforklffider
fis 50 (re

Den første Bogkasse

Vinterhandsker

fra Statsbiblioteket I Aarhus er nu
ankommen til Allinge-Sandvig Folkebogsamling. Bøgerne kan fans 111
Larms paa srnedvarilrg Tid og Sted,
Tirsdag Eftm. Kl. 3.--31/11, Fredag
Aften 7-- 8 paa
Nu er del den rigtige Læsetid, og
man bør ikke verite,lor længe med
at melde sig hid, tor Bøgerne skaf
sendes tilbage til Aarhus mm a ManHeder for at omhylles med audiv.

Sorte Jeraeyhandeker

Damelinned, Chemiser,

Benklæder,
Nittrojer, Natkjoler,
Underliv.

Eitonarsailoo vod Nokkolei(ko
Tilegnet Hr. og Fru Glud
—net er mørkt par( Vejen i Alten
ee lyst
Ali ligger sne dæmpet, e [terner ssi I te,
sen svang -rt med Treelh-efter
S0111111etellS't yRt.

Part Havfladens Mørke man
Lyspleller spille.
Lalerner paa Bande, som gear
under Kyst.

-

De lindrer i Nal med forunderlig
Glans . . .
Langt ude et Strejf af et Fyrtaarn
jeg skimler.
— De flimrer, de Lys, i en
hk ir) kilde Dans,
de fanger mit Syn, de glimter
og glimter
i Matten som ildfluer- nærved—eis-Sand Hans.
Se, Landet er blevet til Bølger i Natl
det bugter sig fra mig og ud
mod det Fjerne,
snart rolige Banker, snart skummende Krat,
og hist og her glimter en ensom
Laterne ;
-- en Rude, der lyser saa døsig
og mal,

Saa tændes en ny, og en slukkes
igen
saa stille — vi ser del, luen ænser
• det neepPe;
naar Lairiper=tkes og Lyset
dør hen
og Stjær-udmal blusser part
Himmelens Steppet
San slibe vi vandrer her
Jeg og min Ven.
Et Par enkelte Ord — ellers
færdes vi tyst.
Natten er stille, dæmpet og rolig:
dens bølgende Stilhed fylder
vort Bryst
og gør Tanken dobbelt dyb og
fortrolig.
Vi ser niod de skinnende Lys
under Kyst.
— det er mørkt over Vejen I Aften
— og lyst.

war. 3arneefen.

Farvel Narre-Sundby,
og se lidt efter mit Hus!
Det er jo ikke noget ualmindeligt — heller ikke lier i AllingeSandvig — al Borgere, der Ikke
ligefrem er piskede til at blive i
deres skattelyngede By, bliver fortørnede over Skallehyrdens frodige
Vækst og flytter et Sled ben, hvor
de finder Skallen mere rimelig. Men de plejer al flytte I Stilhed,
selv om de I og for sig ikke har
noget imod, at de, der slaar for Byens Kasse, bande faar at vide, at de
hytter, og hvorfor de flytter: del kan
man nemlig nogenlunde rolig gas
tid fra, at Byens Kassemester ikke
lever i lykkelig Uvidenhed om.

I sin!? Farveudvalg,
og hvide, uldne, strikkede lus
SO øre Parret
Dame- og Herre-Skind
i hvid
Vartskest.itirt~
desuden

wi'Prøv ni le
De vil 1)11 ee •

flry

Bogkassen tildele:Mer bl. a.

Senge, Servanter,
Dyner og Lagener
prima Varer.

Beck Erindringer.
Oscar Bloch • Om Døden tlf.
Breitung • Alreteoriens Bankerel.
Fabricius Skannes Overgang til
Sverig 1-11
Flarnerion : Beboede Verdener.
Henry Georges Fremskridt og
Faltigdp u
La Cour og Jacob Appel . Historisk
Fysik 1-11.
Parville.- Hvorfor? — Fordi.
Ricard: Kristus og lians Mænd.
Stanley: Congolloden.
Seerdrup ; Nyt Land 1-II.
Virinner : De danske Runemindesmærker.

og_reuvå$1:ede---rdne-

nikkede Klude laget
Bytte til højeste Priser.
Telefon Nr. 100.

Gudsliellosioli og Moder.

Sølvbryllup.
Tirsdag den 2 November fejrer
Hi Stenhugger Gunnar Pedersen og
-Hustru, Imellem Byerne, deres Sølvbryllup Brirdeparet, der er kendt
som hæderlige, flittige Medborgere,
der nied Troskab har udfyld( deres
Plads i Samfundet, bringes vor bedste Lykønskning for Dagen og kommende Tid,

.
Kunde

Søndag d. 24. Oktober
Kirke Kl. 9'/2. Skum. 9.
dlis.
I' 'I.
—
Allinge K. Kl. 2
Om Altenen Kl. 7 Konfirmationsfest r Allinge Menigheds/lem.
Missionær Æret og Præsten taler.
Onsdag cl. 27. Kl. 9. taler Jødemissionær Pastor Clausen !Sandvig
Missionshus.
Torsdag d. 2S. r Tejn Kl. 6.

Kun 2 Timers Arbejdsdag.
De fire politiske Ungdomsforeninger i Fredericia holdt forleden Aften Diskussionsmøde.
En Socialdemokrat, Togbetjent
Carl Jensen, indledede om Sodalismen. „Fred. Dgbl.° giver ham
den Kompliment, al han var særdedeles nabenhjertig. Taleren lagde
stærk Vægt pari, al Arbejdstiden efter Indførelsen af socialdemokratisk
Samfundsorden kan nedsættes betydeligt. Rir Arbejdstid pas to Timer
vilde lian finde rimelig. Naar el
saadant Samfund er skabt vil Staten
kunne oprette en Mængde Badehoteller, hvor enhver kan udbyde sig
i Fritiden. og der kan gives Teaterforestillinger o. I., hvor enhver kan
deltage. En Følge kan ogsaa blive,
al Næringssorger ophører! En Hindring for delle er ganske vist den
nuværende Grundlovs Bestemmelse
om, at der kun kan eksproprieres,
ursar Almerivell_ej kræver det, og naar
der ydes fuld Er
statning, men denne
Bestemmelse kan forandres, naar vi
Socialdemokrater har Flertal, og vi
kan saa foretage Ekspropriationer
uden Erstatning.

Til Skiftedagen
er hjemkommet et meget stort Udvalg

Oilme-il sire, Jaketter
og
Det betaler sig et kende mine
Pristilbud,

der eftet. Kvaliteten er

ekstra billige.

CHR. OLSEN,
MESSEN, ALLINGE.

r!i

Jagt og Færdsel
.
Oit.111,1

deue:.;

3
Sr ,,
lrl

Heslegaartt. Per Jensen. Lars Persen

Nøddekærner
• - Kokosmel ..
'11,nbehr les

J.

J?, T, arsen.

Ønsker De
*mukke og moderne Fotogratier,
} henvend Dem i Atelieret ved
evnen. Endnu ringen Prisforandr

Billeder indrammes.
Andr. Ipsen .
fon 4,

Kakkelovne og Komfurer
fra

Bornholms Maskinfabrik, Rønne.
anbefales til Fabrikens Priser. Rabat for kontant.
Endvidere anbefales Kakkelovn:mor, niere og R onsfurringe
samt Ildfast Ler og Sten.

c5qllifise r_Troloniat o c produktforrefnin,o,".

Deres Vinter=Fodtoj
køber rje bedst o2 billigst i

C. Larsens Si.otojsforretning. Allinge.

fx) 2-Vær. Lejligh.
-centralt beliggende i r hinke - Vi anbefaler til bill. Dagspris

Vi har fane( en stor Sending

Kartoffel- og brugere
9 til 121,.2 1r

til Priser fra
Raspeplader til Erstatning i alle Størrelser.

Nordloodols floorlolshos.
Ligkister
1 alle Størrelser, [made sorte
haves paa
Lager- samt Liglo} let elvs.

og egeiræqmalede,

S. E. MUNCH

ved Tein St.

De rigtig gode

yorkshire Dampkulpaa
til Di~keværkerne ere nu
Lager og sælges renhamede

Majsskraa - Blandskraa
stor og smaa Majs - Soyakager og Soyaskraa
Bomuldsfriake.ger - Hvedeklid og Hvedeklidmelasse
Glutenfoder og Hvedestrømel.
NB Gode sunde Sædvarer lages i Bylte
J1111113,0

Water White

Norlllaollefs Hardelsbusi
an Dem fotografere nu!
‘Iisithilleder 1/, Dusin Kr. 2,50
I — — 4,00

Fotograf Alfred Kjøller.

Absolut bedste Kolonialvarer
til billigste Dagspriser anbefales.

figers Grise
Jord til Salgs.
flegge

Grise- og Svinetrug, Krybber og Ror

Røget Hellefisk

er altid paa Lager og anbefales til billigste Priser.

er hjemkommet.

I. B

,R11in3e JColonial- o3 ,Produktforretning.

Monumenter.
Alle Slags Monumenter udføres
efter Bestilling i smuk rød Sten.
Forhør one Pilsen hos ung inden
De bestemmer Dem at købe.

„ALBA
9-2//ilcir pa IC — 1000-te

Eng. Damp- & Kakkelovnsku

I. B. Larsen.

hkerliegaards køer

En Last Ladningskalk
ventesi næste Uge.
Bestillinger modtages gerne af

V. Sørensen
Bove pr. Allinge.

Allinge Kolonial og -Prodoldlorrolning.

Allinge-Sandgig Sygekasset
som er statsanerkendt, optager Medlemmet nidt. 10-riars Alderen Foruden e
'der
Sygekassen fri Læge og e c
tor Medlemmerne samt fri l æge for
deres hjemmeværende Børn under
15 Aar, desuden frit Sygehus- og
Sanatorieophold,
Indmeldelser kan ske tros Kassereren, Hr. Bager P. Holm, Allinge.

Nysaltet Donk Spegesild
:1 t Fjerdinger
med 8 a
01, anbefales hl billigste Pris pr. Kontant.
I. J3. Larsen.

samt Koks og Nøddekul anbefales.
Bestillinger modtages gemse
1
3rodukfforretninj.

Ekstragodt Krydderifedt
160 Ore pr. kg, ued 2 kg 150

10 øre —

r 11' ■ ,

111111C

og paa Ledhaj el Id Salgs pas gode
Vilkaar, Areal ca. 7 Tdr. Ll. Hki,
!vielse til Ejeren titetavarrksej,r
11Vlberg_sller E Bohn

Snitglasserede

‹7,74-r(jc.,2

3 Breve 25 Øre,
I Brev
anbefales som det bedste.

fro(la k forrof n i

er Id Salgs den 27de de. hos
Ch
7, SI ,. pel , (114vr

or=oc=is=

Majsskraa og Bygskraa

Diætisk Bagepulver.

1. Beretning om Foreningens
Virksomhed.
2. Det reviderede Regnskab opløses til Godkendelse.
3. Valg af to Bestyrelsesmedlem.
mer og en Revisor, der eller Tur
betræder nemlig: d'Hrr. Malermest.
re Carl Nielsen og Willi, Hansen,
som
Bestyrelsesmedlemmer,
og
Snedkermester Jul. Mortensen snut
Revisor.
Bestyrelsen.

Nordlandets Handelshus.

FINESTE DANSK FABRIKAT

Gærol!

Gciicralforsaiidiiig

Største Udvalg i

Alliogo Kolonial og Produldforfolniog

Nordloodols lloodolshos.

kr‘.7r19<:3r1.

afholdes r Allinge-Sandvig HaandVairker- og Industriforening Fied.ig
Atten den 29. Oktober d. A. KI 7
paa Teknisk 5IZ-ofe med lolgende
Dagsorden:

sælges i Halvlønder og 40 I iters
Dunke til den laveste Pris efter Vregt.
Tander og Dunke kan lastlir.

t

Isas hos

I. 13 -

Hatte og Buer

er hjemkommen, og Prisen et meget
billig i hele Tdr. og Fjerdinger.

har vi herefter altid paa Lager

LOD-M.11)1)1NC

elillitip 3(0/0 tilal- 1;

Extra god norsk Sild

Dansk Hvedestrømel
Dansk Hvedeklid

Findelevel

Dvii bedste Petrolewn til Lamperne

j3poduktforretnin_3.

Noril oodols flootiolshus.

al sunde gode Sædvarer, friskmalet,
sælges til laveste Pris pr. Kontant.

etg

eller Leje

Det tidligere Xhirldsh,-,•, i Alting*
soul er overtaget af tivrolliekt,tenittwt. I. er til Salg paa m.deles
gunstige Betingelser.
E.verrinelt kan Ejendommen reas
til Leje. Nærmere %Pli Hent endelse
til Branddirektør Bohn I Allinge,
eller Sagfører Fr. Pihl I Rønne.

Telefon 104

Atelieret ved Balneg
nen

den ene med Køkken. er til Leje,
om ønskes delvis møbleret. Bogtrykkeriet anviser.

Ejendom

Markfrø til Foraaret 1916.
Ægte ungarsk Lucerne og ægte russisk Rødkløver med store
Analysetal har vi sikret os og staar paa vort Lager. — Vi tilraader alle
Forbrugere at bestille heraf til Foraarslevering, thi sandsynligvis bliver
del uhyre svært at skatte disse Sorter længere hen mod Sæsonen.
Bestillinger noteres i

Nordlandets Handelshus.
Hutik vort relassortueile

Trælast-Lager!

Ore pr. kg, anbefales fra

Allinge Kolonial- og Produktforretning

Brugte Kakkelovne.
(siraf)arrWritel,
2 Stk lidt brugte Kalckelovne er
prima brugefi)fignit billigt til Salgs hos
lue,

mellem= et etsut,

M 0 Funch,
Allinge.

anbefales til nedsatte Priser.

ter letli.
Til Tillæg.
En Gase, tre Gæs, tre Aar, er til
Salgs pint
Muregaard Cleinensker
Telefon nordre Nr. 6.

83110111er III Lommelamper
er atter paa Lager hos
M

C Funch,
Allinge.

1orIcalig Tilbud, og vi ei til Tjeneste.

Allinge Kolonial- og Produktforretning.
En Ladning friskbrændt

MIND

Aalborg Portland Cement
ventes i Løbet af faa Dage. — Extra billig Pris snalænge Skibet losser.
Bestillinger modtages.

Nordlandets Handelsbus.

De bekendte Roegrebe
1,Bowek"

med Garanti samt

ROEKNIVE i
forskellige Størrelser og Kvaliteter
anbefales fra

Allinge Kolonial- og Produktforretning.

Igle bidder cg finsk Fodersukker;
Som er fortrinl'ge Foderstoffer tuf Malkekvæg. K:its'e

og Gri§e

Toget afgaar
Strsnd •
Fra Sandvig

Altdige

sælges billigst pr. Kontant

Tein

Nordlandets Hanclelshus.

Ro

Vor bekendte fine Kaffe
samt The, Chokolade og Cacao
anbefales det ærede Publikum.

Chokolade og Caeao:til jamle J-Jri.ser.
Kaffe, altid frlokbrtendt og nymalet.

Xolonial- og c froduktforretning,
Gode velrensede Kvaliteter af

Klemensker
Nyker
Til Rønne

Tein
Allinge
Til Sandvig

ite"
7"316"
-.
- 715 1(W 3a: gi&

gut

Nordlandets Handelshus.

De vil altid finde noget, der passer Dem
Spise-,V ild-

1 5r 41,1 qu

8" 1" 4" 9"
843 244 501 91P
943
843 213

Ittlaintlylg- Hamre.
Fra Sandvig
833
Ile
8,,
Allinge
1 II
x
Tein .
1„

91:

Klemensker 9,,
Nyker
5,
10,,
Til Rønne

købes og betales med højeste Pris i

60,

7.5
8.

815
1 45 835 838
20, 6,0
2„ x 9,
20 7,0 930

Rønne—Saindrig
Fra Rønne
`?lo
tao 'leo 8 ,
Nyker
917
160 4, 833
Klemensker 94, 207 4„ 8„
Rø
9,,
Tein
9r
24,
Allinge
10j, 2
-53 ki
i gis
Sandvig
10,,
300 5,, 933

!dag bar jegtagEt- MiTirliete
og nu vil jeg gaa ad en skumvaarVej'
og lytte til Elementernes Leg
og stirre ud 4 del disede Num,
mens Havets Skum stænker Kinden vand
.. del vi snit!t og salt
som fortvivlet Graad

Stort Udvalg ijKopper:til billige Priser.
Allinge Kolonial- & Produktforretning,
Omkring iste November ventes

Damper til

g vil mærke Vindenes stride Sus
ag Bølgernes Brus, og Søernes Skum,
som Skrig fra en Verden, der for laa stum.
I Sommers var Vinden saa itul og tavs
og langt til Havs laa Bølgen bleg,
1 Sommers gik jeg Ud denn Vej.

Rønne

hvorfra vi tilbyder:

1- Soliirner. rar fiim en saa
og ar
som et spejlblankt Glar las Havet der,
som kendte det intet til Vind og Vejr.

Prima store Derbyshire Ovnkul a 340 Ø.
a 380 Ø.
Ekstra engelske Smedekul

I Sommers var her saa tyst over alt.
over alting faldt der en stille Fred,
et Skær af Fryd og Lyksalighed.

pr. Hektoliter plus Kørsel at ekspedere fra Allinge St. saalLenge

Ildvel tan der saa Haat og blaiiki,
ng jeg stirred langt over Hav og Jord,
alt 15a i en Lykke, der ej keleder Ord.

..'der losses. — Netto Kontant.
1 hele Vognladninger sælges efter Vægt til en lavere Pris.
Bestillinger modtages i

...--Iøsaoto~•~111113~Nordlandets Handelshus.

Ekstra kualiiel Spegesild,
Størrelse, som bornholmske, Tønderne absolut velpakkede lagvis sælges allerbilligst. Til mindre Kvanta beder vi Kunderne
0111 al medbringe Fjerdinger til Ned-

•Iægning. Pi isen paa Slid bliver
sikkert linjere.

Men i HostensSiorme det sammen brod,
nu er Lykken død, og Glæden frir hen,
. Naturen har fundet Ord igen.
har fundet Ord for Ham og !ør Had,
medens ItIonisroTrid nu segner som Lig,
den samler sin Smerte i vilde Skrig,
Og mens IMIgeskummet fyger som Sne,
den raaher t V6 over Verden ud:
Ilvad forhen knejste i fagert Skrud
skal styrtes til Jord som raaddent Kvas
for Vindenes Ras, naar Stormens Skrig
.
bebuder, al Sommeren er forbi
Jeg stirrer udt del disede Rum
og !lavets Skum gør min Kind saa tand
Det er stridt og salt
.
som fortvivlet Gra5d.

Nordindols liddelsbus.
Jagten
Rullegardiner haves paa
Lager i forskel. Mønstre.
Nye stærke Enekurve.
do. do. Karloffelgrebe,
do. do. Roegrebe.
sælges meget billigt

Nordladols iladelshus.

er strtengt forbudt paa undertegnedes Jorder' KlIdesgaard, Puregaard, Store og Lille Lerkegaard,
Bakkegaard, Brekkegaard, Lundegaard, Abildgaard og Chiristan Pedersen

Bestil deli)ølels

re s Regninger,
o nl t M
e r eodgeiser, Konvolutter
Brevpapir i Allinge Bogtrykkeri. Hurtig Levering. Billigste
Priser. Ring op Telefon 74

Kunstgødning til Foraaret 1916!
og

Vi vil søge at faa Gødningspartierne hjem i Efteraaret
beder derfor om bestillinger snarest muligt.

Prisen bliver ikke højere end'ksom den bliver solgt til
Foraaret.

Nordlandets Handelshus.

/.

7" lom 3" 8"
71 1117 4" 8"
8" 11" 4" 9911
87.5 nu 4o q»

Søn- og Helligdage,

Ro

Havre, Blandsæd. to og seksradet Byg

De.
.755 jou 313

Hanne Mand•lie
713 0" 33e 813
Fra Rutine
755 051 351 8,53
Nyker
Klemensker
736 113 411 BU

Re

,P

C7'

Søgnedag,

5

Erindringsliste.
—0—
Toldkamret 7 -12 Form , 2-7 Efterm
Kæmnerkontoret 10-11 og 1-4
Laane- .6 Diskontobanken 2-4 Efim
Sparekassen 10 -12:og 2-4
Stempellikal i Sparekassen 10-12, 2--4,
Dampsklbsexpeditionen, flaben ved Ski.
benes Ankomst og Afgang Tirsdag
Mandag og
og Fredag
Torsdag borm.
Sognepræsten Tirsdag og Fredag 6-7
Distriktslægen 8- 9 og 2-3.
Postkontoret 9-12 og 2-7.
Søndag 12-2.
Telegralstationen 8 Morgen ni (.1 Alten.
Søndag 12-2
Iluigniesteren Kontortid hier Sognedug
Kl. 3 pal Skolen.
Branddirektøren Mandag op. Fredag
a
Form.
siatsanstallen, tur livsforsi'krrilini
Olsen, Messen. Kontortid r--4 Em
bt4kehogsandingen paa naadlitisetirsdag Kl. 3, Fr.rdt-7-8,
jgrnbanest. er aahen for (lods STZ, 26.
••••Frintærkep. og Ilgods desuden 7-8 Aften
saml til log, der algaar udenfor nævnte
- Tid, fra en halv linie ler løgets Afg.

efterm,

Største Udvalg.

4.

Billigste Priser.
Altuge Kolonial- og Produktfor tniqg

7-1

Brødrene Anker'

Jernstøberi & Maskinfabrik -?
Teleton
Hasle I det« 2.

4-) Selvvondingalnditex. Vend- A Aljerittmper ni. m

Til Stegning og Bagning,:
anbefales vort ekstragode Plantefedi.
I,

NB. e-lkusrr<adre
l

til 61

Margarine

A
pr
re
. \

kg

Nr. 48

Bordbrug.
Allinge Kol6nial- og Produktforretning.
Aldeles to rtrinlig til

lionliolios Spe- & 6mokasses5
Afdeling I Allin

--. -

Kontortid : 10-12 og

Mt4lager Ingskud paa alle, Spatokatielffikaat til en Hente
;#- af 4 pCt. p, a., paa Polio til 2 pCt. p a

Cement, Tagpap,
Tag- og Staldvinduer, Murgryder, Fyrdore.
Riste og Renseluger-aab4ffirt4 billigattPrferer."Allinge Kolonial- Produktforretning.

Kob Vintertøjet
hos os! '
t-t

-11"

-

Ægteblaa Sergehlædnivnger
til 26, 30, 35 og 40 Kr.

k ulorte Buchskinds-Khedninger
18, 22, 25, 30, 35 Kr.

Stortrøjer i flere Faconer .
til 12, 14, 16, 20, 25 Kr.

Vinterfrakker og Ulsters
til 22, 25, 3U, 35 Kr.

Arbejdsbluser fra 27)0 Ore,
Arbejdsbenk lieder fra 200 Ore.
1 Ithe%te, Skludvente, Gensere, Skjorter, Uldtrøjer,
Uuderbenklivder, Str

per, Sokker.

■■••■■

Drenge-Klædninger
mange .Nlonstre.

Drengestortnjer og -Ulsters
13Iiiitefedtk. Børnehuer.
Altile billigste Priser i

Nodludelsnliailelsbus

