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,,Nord-Bornholms Ugeblad"
trykkesi ri Antal af mindst 1600 Exempl.
og forsendes gennem Postvæsenet 1 Allinge.
Sandvig, Olsker, Rutsker, Re og Klemensker.

„Nord-Bornholms Ugeblad„
har den største Udbredelse I Nordre Herred
bliver læst i ethvert Hjem og egner sig derfor bedst til Averterine.

„Nord-Bornholms Ugeblad"
optager gerne Rekencitgwrelser af enhver Art
saasom Kat,: Salg, Foreningsmeddelelser,
Efter- eller A f lysninger, Auktioner

„Nord-Bornholms Ugeblad"
udgear hver Fredag-, kan bestilles paa alle
Postkontorer .saml paa Martets Kontor og
koster 1 Kr. halynarlig.

Ægteskabsbetingelser.
—0 —
I _Kvinden og Hjemmet" har Fru
Mathilde Malling Hanschultz skrevet
følgende interessante Artikel om Ægteskab.
For at kunne indgaa Ægteskab
maa Brudefolkene opfylde visse Betingelser, som man populært kalder
__,Ægteskahsbelingelser".
Først og fremmest maa Parterne
have en vis Alder — det vil for
Mandens vedkommende sige 20 Aar
for Kvindens 16 Aar, hvilke Aldersgrænse er lovbestemt, saaledes at
det ikke vil kunne nytte, at Forældre og Værgere giver Samlykke til
Ægteskabets Indgaaelse, førend den
foreskrevne Alder er riaaet. Noget
andet er, al Justitsministeriet vil
kunne meddele Dispensation herfra
— dog gives den næppe til Mænd
under 19 Aar, og for Kvindens Vedkommende afviger den fastsatte
Grænse meget sjældent. Overhovedet meddeles en saadan Bevilling
kun, neer særlig tvingende Grunde
taler herfor, den meddeles som Regel kun i Tilfælde, hvor Manden ønsker af oprette Følgerne af en Besvangrelse.
Dernæst maa Brudefolkene, da det
jo iOverenssternmelse med Ægteskabets Væsen er nødvendigt, at begge
under Stiftelsesakten selv tilkendegiver deres Vilje til at indgaa det,
være i Besiddelse af Fornuftens Brug.
Derfor vil et Ægteskab, der er indgaaet, skønt den ene manglede Fornuftens Brug, kunne omstødes. Fysiske Mangler er derimod ingen Hindring for Ægteskabets Indgaaelse;
f. Eks. kan baade Døve, Blinde og
Stumme indgaa Ægteskab, for saavidt de, som Kirkeritualet siger, „ellers paa en eller anden Maade kan
give deres Vilje og Samtykke fornøjeligt til Kende". Selv paa Dødslejet vil man kunne indgaa Ægteskab, skønt Ægteskabets Formaal,
Samliv, ikke vil kunne realiseres.
Ufuldnryndige — d. v. s. Personer under 25 Aar — skal have Forældres, Værges eller Kurators Samtykke, ligesom Enke; der lug fast
Lavværge, skal trave dennes Samtykke. Derimod behøver fraskilt
Kvinde og Enke uden fast Lavværge
intet Samtykke, da de ved deres første Æelesitabs Inclgaaelse, uanset
deres Alder, er blevue myndige. Det
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samme gælder rm ogsan for Personer, der har fanel Fuldmyndighedsbevilling. I Almindelighed fordres
heade Faders og Moders Samtykke,
hvis begge lever, og de ikke er separerede eller fraskille. Thi i sidFald kræves kun dens Samtykke,
der har Forældreinneten. Er Moderen Enke eller ugift, kræves kun
hendes Samtykke. Forældre eller
andre Vedkommende maa dog ikke
nægte deres Samlykke, medmindre
de, som Chr. V's Danske Lov udIryldcer sig, har nogen „skellig eller
lovlig Aarsag dertil". Mener Parterne derfor, at Samtykke til deres
Ægteskab nægtes dem uden tilstrækkelig Grund, kan de klage til Øvrigheden, og hvis denne erklærer Nægtelsen for ubeføjet, ophører den at
være Ægleskabstriedring.
Dernæst maa Brudefolkene ikke
være for nær beslægtede eller besvogrede. Ægteskab er saaledes i Følge
Loven absolut forbudt mellem Slægtninge i den rette Linie — Forældre
og Børn o. s. v. — mellem besvogrede i den rette Linie — f. Eks.
mellem en Mand og hans Steddatter
eller hans Søns Enke — og mellem
Søskende, hvad enten de er Heleller Halvsøskende. Hvis nogen alligevel gifter sig paa Trods af Forbudet, straffes de, og del indgaaede
Ægteskab betragtes som helt ugyldigt. Der vides dog i enkelte Tilfælde, hvor man ikke gik efter Lovens Bogstav. Det var en Mand og
en Kvinde, der havde giftet sig uden
al ane, at de var Børn af samme
Moder. Først eller et langt Ægteskab, i hvilket der var 8 Børn, kom
dette Forhold for Dagen. Ikke desto
mindre lod man dem fortsætte deres Ægteskab, hvad der sikkert var
det fornuftigste, da her jo intet var
at forebygge.
Der er ogsaa et vist Forbud mod
at gifte sig enten med sin Broders
Enke eller med sin Tante og Grandtante o. s. v. Men delte Forbud
er dispensabelt, d., v. s., at der ved
kgl. Bevilling, som lel kan erholdes.
kan gøres Undtagelse herfra, og gifter Parterne sig uden først at have
faaet Bevillingen, anses Ægteskabet
ikke for ugyldigt, selv out de kan
straffes derfor.
I alle andre Tilfælde er Ægteskab
frit tilladt. En Mand kan I. Eks.
frit gifte sig med sin afdøde Hustrus
Søster og Onkel med sin Niece eller en Mand med sin Stedsøns Enke,
ligesom sammenbragte Børn, d. v.
s. Børn af den ene Ægtefælles tidligere Ægteskab kan gifte sig med
den anden Ægtefælles Børn af et
tidligere Ægteskab.
Ingen af Parterne maa være bunden, d. v. s. enten i Forvejen være
gift eller retlig forpligtet til at ægte
en anden.
Hvis deri ene af Brudefolkene er
gift, og de alligevel paa trods af
dette Ægteskab gifter sig, gør de
sig skyldige i Bigami, og i Almindelighed vil det nye Ægteskab være
helt ugyldigt. Kuti i det Tilfælde,
al Ægtefællen, der igen har giftet
sig, havde haft nogen Grund til at

tro, at dens tidligere Ægtefælle var
død, f. Eks., at der ikke i flere Aar
har været hørt fra Vedkommende,
lemper man sig saa vidt, at del nye
Ægteskab kun omstødes, for saavidt
den tidligere Ægtefælle kommuner tilbage og forlanger sit Ægteskab fornyet.
Den, der har været gift, men hvis
Ægtefælle er død, har naturligvis
tid Lov at indgaa nyt Ægteskab.
Dødsfaldet maa i saa Fald bevises
ved Dødsattest, Udskrift af Kirkebogen eller i Tilfælde af, at det ikke
paa anden Matide kan godtgøres,
ved Tingsvidne, og Beviserne for
Dødsfaldet maa forlægges den Avtoritel, der skal fungere ved Ægteforeningen. Men inden nyt Ægteskal) indgaas, mna den efterlevende
Ægtefælle afvente en vis Tids Forløb, den. saakaldle Sørgelid, hvilken
for Enkens Vedkommende er et Aar
og for Enkemandens 3 Maaneder
fra den afdøde Ægtefælles Død at
regne. Men det tillades dog, som
Loven siger: „Bønder og andre Almuefolk, hvis Vilkaar og Tilstand
ikke tillader dem længes-e .at-hen-sidde i ugift Stand' at gifte sig hurtigere, nemlig Enkemanden efter 6
Uger og Enken, for saavidt der haves Vished for, at hun ikke skal
have et Barn 'ned sin afdøde Mand,
efter 3 Maaneders Forløb. Og endelig skal den efterlevende Ægtefælle
i det mindste trave begyndt et lovligt Skifte med den afdødes Arvinger, medmindre dee f. Eks, ved et
gyldigt Testamente er fritaget derfor.
Derimod har den, der har været
gift, men hvis Ægteskab er opløst
ved Skilsmisse, ikke altid Ret til at
indgaa nyt Ægteskab.
Endelig har vi I dansk Ret den
Lovregel, at den Mand, der i de sidste 5 Aar har modtaget Fattighjælp,
som han ikke har betalt tilbage,
skal ikke kunne indgaa Ægteskab
uden Fattigbestyrelsens Samtykke,
Denne Regel er naturligvis dikteret
af Frygten for, at Fattigvæsenet nu
ogsaa skal fan hans Familie at forsørge. Derfor vil den Præst eller
Øvrighed, der fungerer ved Vielsen,
og som undlader at prinse, at denne
Bestemmelse er overholdt, ikke blot
fuga en ret stor Bøde, men ogsan
kunne dømmes III at erstatte Fattigvæsenet de Udgifter, der ved Ægteskabet matte forvoldes det. Det
skal smiledes for nogle Aar siden
være passeret, at en Præst havde
overset delle Forhold, hvorfor han
senere manne erstatte de Udgifter,
Fattigvæsenet maatte udrede til Forsørgelse af det paagældende Ægtepars Børn. Har en Mand fanet urefunderet Fattighjælp og agter at gifte
sig, maa han hos Fattigvæsenet ansøge om Tilladelse til — til Trods
herfor — al ureelle indgaa Ægteskab.
Det gælder i del hele med Hensyn til alle de nævnte Betingelser,
at den Embedsmand, der foretager
Vielser), nøje skal paase, at de er i
Orden. Han skal saa vidt muligt
forlange autentiske Beviser derfor,

hvilket let kan praktiseres ved Daahsattest, Dødsattest, Attest fra Skifteret, Skilsmissebevilling eller Dom
og Fattigattest. Derimod mart andre Forhold, som f. Eks, om en af
Parterne er gift eller retlig forpligtet
til at ægte en anden, eller som Slægtskab og Svogerskab, attesteres af 2
Forlovere, som tør inclestaa for, al
der intet sandant er i Vejen, og som
efter Omstændighederne vil kunne
straffes, hvis del viser sig, at de har
attesteret urigtigt. Kan Parterne, f.
Eks. fordi de er fremmede pan Stedet ikke skaffe Forlovere, kan de
erholde Bevilling, der giver dem Tilladelse til i Stedet derfor at aflægge
Ed for Retten paa, at der ingen !lindring er.
Natir saaledes alle Betingelser er
til Stede og i Orden, vil Ægteskabet
kunne 'eriger-is.

Vers.
Ude paa Bølgerne sejler et Skib,
driver for Storny og Vinde,
og fjærnt i et stort og fremmed
Land
ligger den Havn det skal finde.
Jeg tumles ogsaa af Storme rundt
blandt Fraod og Bølger i Verden,
som Skibet derude paa Søen men jeg
ved intet Maal for min Færden.
Ved Chr. J.

Billeder fra Qsterby.
—0—
Fortælling
af Kai M. 1V °el.
Der var Konfirmation hos Snedker Handrups.
Del var i Begyndelsen af April og
ternmelig koldt, saa Fru Handrup
havde lagt i Kakkelovnen oppe i
Storstuen, hvor del lange Bord stod
dækket.
Lysekronen der i mange Aar havde
pranget i jomfruelig Uberørthed,
straalede i Dag som ingen Sinde og
sendte sine Straaler ned over del
dækkede Bord og de fornøjede Gæster.
. Konfirmanden, en opløben, rødlumret fugtig, sad og saa sløvt Frem
for sig, tilsyneladende fremmed tor
sine Omgivelser.
Hans Fader, Snedkeren, var en
lille, mørk Mand, der ikke sagde
rel meget, men lod Bordet vederfares Retfrercligked. De smaa Griseøjne for ud over Retterne ustandseligt som for at fortære, hvad Mund
og Mave maatte renoncere pas.
For Enden af Bordel sad en høj,
knoglet Skikkelse i en stramtsiddende, mørk Uniform. Det var forhenværende Overkanoner Kronemann
(med to n-er), der mere var bedt
med for at pynte op end af Hensyn
til Familieskabet. Overkanoneren
var nemlig bekendt for at møde i
Uniform, naar der blot var Lejlighed
til det.

Snedkeren tyggede pan et I kimselaar, skævede over til en Asiet med
Æblegeh' og lagde endelig det ntgnavede Ren pan Tallerkenen. Han
tørrede sit Mundskæg med Bagen
af Har-Hulen, som <terpe vandrede
ørn pan Vesteryggen, hvor den tik
en Afpudsning, slog pan sit Oles og
lalle : „Nu, da vi alle er samlede inden for disse Vægge, er jeg jo nødt
til at byde Dem velkommen, mine
Herrer! (Damerne saa her meget
fornærmede ned i Skødet). Det er
mig en Fornøjelse nt se arm mange
Mennesker om mig, (syv Personer)
og del er mig særdeles kært ni huse
en af vort Lands Forsvarere. Mart
jeg, æh, num jeg he' De Herrer (Damerne yderligere fornærmede) om
at tømme et Glas som Tak for den
Ære Overkanoneren har gjort mit
ringe Ibis!'
Der klinkes og drikkes.
Kun Damerne sidder fornærmede
og vil ikke drikke, luen ærgrer sig
over det, de gaar Glip af.
Overkanoneren, der en kort Tid
har siddet og set spekulativ ud, rejser sig. Alles klitle er spandl tel".
tede mod ham; han knapper Uniformsfrakken og bolster en kort Tale,
hvori han takker Værten for de pæne
Ord, og henvendt til Konfirmanden
omtaler han alle de Fristelser, de
unge Irma kæmpe mod og søger at
afmale Livet saa trøstesløst som muligt, som var det hans Opgave at
slukke den sidste Rest af Ungdommens Liv og Virkelyst.
Snedkerens Øjne farer hen til et
Fad med Sylte, som han erobrer,
da det banker paa Døren :
— Er det her Snedker Handrup
bor?
Her er to Telegramnier, værs'go'!
»Tak! — Næh Kresten, det er
s'mænds fra Faster Marie, og det
andet er fra ham Skriv'ren paa Amtsstuen — hane du nok ve', Far Høeg, Simon Høeg; del var da pænt
a barn a huske dej, Kresten, live'?"
Snedkeren lod el Stykke Sylte forsvinde, medens han tørrer sine Ilænder pan Vesteryggen og kikker nysgerrig i Telegrammerne.
Konfirmanden, Kresten, synes det
derimod ikke at røre.
Arbejdsmand Hans Andersen, hvis
Bukser altid „er hejst paa halv Stang',
som Købmandskonen, Fru Olsen
(populært kaldet Madammen) plejede
at sige, spørger, om man ikke snart
skal have en Svingom.
Lidt efter rejser man sig, og Gæsterne hjælper alle til med al lage
ud af Bordet og al rydde op til Dansen. Handrup faar den gamle Harmonika ned fra Skabet, og Dansen
gear.
De ældre er gaaet ind ved Siden
af i „Dagligstuen", og her drøftes
Egnens Nyt. Alle taler de i Munden paa hverandre, indtil een ved
Hjælp af specielt Nyt eller af særlige Evner i Retning af Mundlær —
formaar at skaffe sig Ørelyd.
— Nu har jo Hans Peter Jensens
Olga faaet en Lille med barn fra
„Normegaarden•, — sagde en lille
indskrumpet Husmandskone: -- de
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Isse *meg). R elle Ungdom
sse dere sa.e!
-- Ja-ae, du har sariæreis Ret,
Stine, svarede en stor, tyk Gaardmandskene, cle.r ear indpakke) i en
Mængde Sjalet: men ser du, Stine,
hanner Olga er jo en Hesmandsløs,
oe disse Husmandsteser ka' man jo
clic vente andet n!
Hirsmaridskonen satte en stram
Mine op: -- Nag-e, je' ve' dalte!
— Jo, jeg si'r'et nu alligeveller,
Stine, man ve' jo dog, at cis GaardmirmIstos ku' dette hitte paa det ;
— uu ser du min Grete, tror du kanske, at hun ku' gøre vos den Sorg,
liva?
Stine glatter Forklædet og tier,
— Næh, saa min Sæl nej, Stine!
Og medens Maanen langsomt stiger og kaster sine Straaler over Byen,
svinger Snedkerens fremmede sig i
en lystig Dans, medens Konfirmanden sidder henne i en Krog og ser
sløvl pas dem, der ,gider rende der
an skave sig I" som han med stille
Resignation siger til sig selv.

Avtomobilet i Felten.
Der tr flere Gange under Verdenskrigen fremkommet Oplysninger, der
viste, hvor uundværlige Avlomobilerne var i Krigen. Man behøver
blot al nævne, at General Gallieni
i Begyndelsen af September 1914
reddede Paris ved paa en Nat al
flytte 700,000 Mand paa 6000 Avtomobiler fra Versailles til Meaux, men
næppe mange gør sig klart, hvilke
uhyre Summer alene Avtornobilerne,
der benyttes paa Fronterne, sluger.
Antallet af de i Verdenskrigen deltagende Avtornobiler er ca. 200,000,
deraf ca. 60,000 lyske, 70,000 franske og 20,000 engelske. Af disse
Vogne er 15-25 pet. Lastvogne,
Resten er Personavionrobiler, rekvirerede til Hæren.
Sættes Genneursuitsprisen for Lastautomobiler til 25-30,000 Kr. og
Værdien af de rekvirerede Vogne til
8-10,000 Kr., kan man gennemsnitlig regne 12,500 Kr. pr. Vogn. Delte
giver for de deltagende Vogne en
Kapital pas 2'/2 Milliard Kroner.
Regner man, at en Vogn gennemsnitlig bruger 15 kg. Benzin pr. Dag,
kommer man til el aarligt Forbrug
at 9000 Waggons Benzin, der repræsenterer en Kapital paa 80 Millioner
Kroner. Dette Tal er sikkert for lille,
idet den amerikanske Udførsel i Løbet af 7 Maaneder i 1915. steg med
7000 Waggons Benzin. DNelaarlige
Forbrug af Benzin paa Krigsskuepladserne kommer sikkert tæl op
mod 100 Millioner Kr. Af Gummi
bruges der paa de forfærdelig daarlige Veje for ca. 3500 Kr. pr. Vogn
aarligl; dette bliver for 200,000
Vogne mindst 700 Millioner Kr.,
Hertil kommer Slid og Afgang pas
Vognerre, der maa sættes til 500
Millioner Kr., som Reparationer, ca.
100 Millioner Kr. Den samlede Udgift til Avtornobilerne ses saaledes
at blive ca. 4 Milliarder aarlig.
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Ved al Afsvampning, Bejdsning,
Syltning eller hvad time nu end kalder det, tilstræber man at give Snasæden en saadan Behandling, al de
Sygdomskim, der findes paa Korn
og Frø, gøres uskadelige.
Det er ikke noget nyl, der Irer er
tale om. Vore Forfædre har i Aarhundrede vidst, at dersom Hveden
ikke blev syltet, gik der Brand i den,
Midlerne, der i Tidernes Løb er blevet anvendt 111 slige Foranstaltninger, har været forskellige; ■iiren siden
Midlell af del 18 Aarlitindrede er
del særlig Blaasten, der er blevet

benyttet. og indtil den nyeste Tid
kue som Middel rund Stinkbrand i
Hvede. Blaastensbehandling giver
den tilsigtede Virkning, fordi Blan•
sten er et giftigt Stof, der dræber
Brandkimene. Jævnes der ved SaaKorn, maa
ning
luen erindre sig det nysnævnte Forhold, for ikke at forvolde sine egne
eller andres Dyr Skade ved Opfodring af de tiloversblevne Sædekorn.
Denne Ulempe undgaas ved Brug
af de moderne Behandlingsmetoder:
Formalin- og Variutvandsbeh a n dl leg.
Sygdomme, der forekommer i Vintersæd og skal modarbejdes, er den
allerede nævnte og historisk kendte:
Stink brand i Hvede,
Slengelbrand i Rug,
Nøgen ogdækket Bygbrand
samt
Strihesyge i Byg.
Afsvampning af Hvede.
Er Sagsæden aldeles fri for hele
Brandkorn, anvendes Overbrusning
med en Blassl en s- eller For ru a1 inopløsni og. Blaastensopløsnirigen tilberedes i et Trækar eller følgende Forholdstal:
Til 100 kg. Hvede 76 gr.
Blaasten opløst i 15 Liter
Vand.
Den afvejede og pulveriserede
Blnasten opløses i lidt kogende Vand,
hvorefter den resterende Vandmængde hældes til.
Af Formalin benyttes:
Til 190 kg. Hvede 40 gr.opløst i 15 Liter Van d.
Overbrusningen med Blaasten alfer Formalinopløsning udføres paa
følgende Maade:
Saasæden anbringes paa et rent
Gulv i en flad Dynge, og under
Omskovling hældes Opløsningen
pas ved Hjælp at en almindelig
Vandkande med Bruse. Naar hele
Bunken er gennemarbejdet saa grundigt og længe, at al Hveden er ensartet gennemfugtet, tildækkes den
med Presenninger eller Sække, som
i Forvejen er behandlet med Opløsningen. Naar Hveden saaledes har
liggeli 12 Timer, bredes den ud og
luftes, indtil den sans. Ved Opløsniug i Sække maa der nøje vaages
over, at der kun benyttes aldeles
rene Sække, ny elle r ,a fs v a inped
Findes der i Hveden hele Brandkorn, bør den helst kasseres som
Saasæd. Kan eller vil man ikke det,
skal der foretages en Vaskning af
Sædekornet og Atskiminieg af hele
Brandkorn.
Til Vaskning kan benyttes enten
Blaastens- eller Formaliopløsning af
følgende Styrke:
Blaastens-Opløsningen: i
kg. Blaasten til 200 Liter Vand lig
0,5 pCI.
Formalin-Opløsningen:1 kg
Formalin ti! 200 Liter Vand lig 0,5
pCt.
Frerngangsmaaden er da :
Ca. 15 kg. Hvede kommes i eu
med Lærred foret Vidjekurv og sænkes ned i Opløsningen. Sæden gennemarbejdes grundigt, ikke gerne
med Hænderne, i hvert Fald ikke,
dersom del er Formalin, der anvendes, saa Brandkornene ken knuses
eller bringes til at svømme oven pas.
Efter 5 Minutters Behandling skummes Brandkornene al, og Kurven
sættes hen til Afdrypning. Sne er
denne Portion færdig, og en ny lages i Arbejde. Eiler 12 Timers Henliggen i Dynge er Hveden tjenlig
tit al saa,
•Rugens Afsvampning.
Her gælder det altsag Bekæmpelse
al Rugeris Stærigelbrand, en Brandsygdom, der har sit Sæde i Straaet
og faer dette til at knække over,
ler Kernen nanr at blive moden.
Sygdommen er rineget mere
tud uran hor, gør derfor forebyggende Arbejde.

100 kg. Reg anvend 15 Liter
Vand og 40 gr. Frionatiu
Med deri nævnte Opløsning Overbruses Saasærlen ganske snur angivet
merifor under Hvedens Afsr.anipMeg.
Afsvampning at Vinterbyg.
Denne Kornsort vinder, og med
Rette, større og større Terræn; men
skal der opriaas det størst mulige
Udbytte, kan Afsvanipiriug ikke undlades, thi Vinter hyg aneribes ofte ret
stærkt af nøgen og dækket Bygbrand
samt af Sir ihesyge, ikke sjældent findes alle tre Sygdomme I samme
Mark. Afsvampningen sker ved
Varintvandsbehandling med forudgarreude Udblødning saaledes:
Sække med Byg sættes i Vand i
3 Tirrer, tages derefter op og henslaar i 10 Timer. Nu dyppes Kornet i ikke for store Portioner ad
Gangen 20 Gange I Løbet af 5 Minutter t Vand, der nøjagtig holder
50 Gr. C. Hver Neddypning skal
vare 15 Seklingler. Det tages op i
10, sænkes sår atter o. s. v. Den
nævnte Temperatur i Vandet maa
nøje overholoes. Saa snart behandlingen er til Ende, spredes Kornel
Pas et rent Gulv og omrøres med
en Rive, for at alkøles saa snart som
muligt.
———
Sørg for al have de nødvendige
Sager ved-Haanden i Tide. Blanslen
Iran nonaske ikke faas I Aar. Det gør
heller ikke noget. Formalin er bildt
saa godt, del fans pari Apoteket eller hos en Materialist.
Trine Landboskole, J. Aagaar d.

Septernber.
—a—
En tidlig Septembermorgen skal
man ud, man maa se det hele frisk
og urørt.
Jeg tog min Cykle en Morgenstund og cyklede ned mod den lille
Græsset var biaaligt af Dug
Sø.
og Væde, det perlede om Straaene
som Rim, det hang Draabe ved
Draabe i alle de Tusinder af Spind,
Edderkopperne havde spundet allevegne. Overalt glitrer der Trende
det frembrydende Sollys, Hjulspinderne har vævet deres Net oppe mellem Buskene, fra Gren til Gren, og
nede mod Jorden har Tæppespir-deroe draget Net ved Net, saa det
stedvis ser ud, som var det et sammenhængende Silketæppe.
Der er Evenlyrsteruning over en
seadan Septemberinorgens Spindelnet.
September er en vidunderlig Maaned, og mange finder jo, at den er
Aarels bedste.
Naturen ligger ligesom mæt af sin
egen Skønhed, ligesom nydende Eftersommerens store Kraftudfoldelse.
— Og saa er der Tryghed, iklce
Hvile under Frygt for Farer, som
Vinterhvilen er det, det er snarere
som en bile Drømmestund før Hvilen, som den korte Stund, rastløse
Mennesker kan unde sig: mod Aften
al sidde stille og lade Tankerne
glide. Arbejdet er gjort, Maalene
er naael, det hele er afklarel, som
Seplemberluflen selv er afklarer og
ren.
Det, Planteverdenen i denne Tid
særlig viser os, er jo Spredningen
af dens Frø og Frugter, og der er
mange smukke og sindrige Maader,
hvorpaa denne kan finde Sted.
Solen begynder at tørre, og snart
vil Spredningsværket begynde. Her
staar den høje, smukke Baldrian,
nogle endnu med de talrige seraa,
hvide Kroner, andre i Frugt med deri
fineste, -lille Fjerbusk af kredsstillede
Fuok til al bæres af Vinden Og
Pilebuslceires Kapsler sprænges, og
ud vælder de friokkiædle Frø. Dueurterne har aabnel deres Kapsler
paa vid Gab, de spærrer de fire
smalle Klapper ud, hver i sin Ret-

ning, ler at give de bviddunerte Fie
en ukendt Skæbne i Vold
Og mens jeg trækker line Cykle
ad den smalle Sti, hjælper jeg til i
det store Spiedernesxæik, idet adskillige Friigler, soul er besat med
Hagehørster, hænger faet i ind Tøj.
Der er Burresnerre og Brøndsel og
flere andre.
Og Efleraaret vil skride frem, og
Luften cif fyldes af alle de lette Fnok.
Hvor er Naturen ødsel, siger man,
men snarere: hvor er Naturen ■ idtskuende, klog og arbejdsom, hvor
anspænder den ikke alle sine Kræfter for "al yde det bedste og det irresle, for at møde alle Tillaelde, hellere for meget end for lidt, bio! Helheden, Slægten, kan !resten.
Hakon Jørgensen, .Kter.•.

cRornholins
shI'dninsselskab.
—o —
(At Forbandlingsprotok °item.
I Aaret 1865, deri 25. Jim', indbød Bestyrelsen for Allinge-Sandvig
Skylteforening til Deltagelse i cis
Fugleskydning, der bestemtes afholdt
den 13. Juli i ,Aarnindel-, ovenfor
Allinge. For Skydningen blev tre.
tall 3 Skilling pr. No. Gevinsternes
Antal var 6.
Om Skydningen blev n11101111 paa
den Dag kan ikke ses er Bilagene,
hvorimod der afholdtes Fugleskydning den 6. Oktober 1866 I „Airmindet. Medlemsantallet var 74.
1, Præmie „Brystpladen" Chr. Hartvig Lund.
2. „Højre Vinge" P. Res:missen Rø.
3. „Venstre Viirgea Boss, Rulsker.
4. ,Halsen" Jesper Holm.
5. „Haien" Boss, Rutsker.
6. ,Ringen- Janus Kolod, Rulsker.
I Aarene 1866-67-69 blev FugIeskynningen afholdt i -Aarnindet".
Den 7. Juli 1870 afholdtes Skydningen ved Rø Kilde. Her foilsenes
de aarlige Fugleskydninger indtil
disse i Aaret 1909 henlagdes til Hammershus og i Aar finder Sted Søn=
dagen den 17. September.

iliisijolloslor og klor.

—0—
Søndeg d. 17. September,
Allinge K. Kl. 91/2
Skrin. Kl. 9
Ols Kirke Kl. 2.
Om Efterm. Møde i Sandvig Kl. 21/2
i Allinge Menighedshjem Kl. 5.
Missionær Ærø taler,
Mandag Alten Møde for K. F. U.
M. og K. Kl. 8, henholdsvis i Menighedshjernmet og i Præslegaardem
Paa Tirsdag Kl. 8 Hedningemissionsgudstjeneste i Allinge Kirke. Missionær Emil Jensen fra Kina taler.
Torsdag d. 21. Missionsmøde i Olsker Kl. 8. Sekretær Nielsen taler.
Evan. intim. Missionsforening Allinge
Søndag Kl. 3'/2.
P. Rønne.
Rutsker Missionshus
Søndag Kl. 3.
Ole Jensen.

Til indvendig Gerning
sages en Pige til lige
Kofraed, Molleganrd 1 Rø,

Eu

Olikkeoslagerirling

kan komme i Lære snaks eller senere hos Plikkerrsrager ti. A. Pc.
tersen, Hasle. Telt. 7e. Kost og
Logi kan gives.

Det er en meget vigtig Sag
!one og filir

at fol

Granbrædder
Omar der skal lægges nye Gulve
eller Lolt i Stuehuse. Vi har endnu Partier al eanclnrine prima Varer.
som er pløjede og brwlede. færdige
til Lægning straks, og Vi sælger til
niegel rimelige Priser.
5 pCt Rabat pr. kontere.

Nordlaudets horloistios.
Renvaskede
strikkede uldne Klude
hyttes med Varer rig betales med

120 ore pr. Kilo.

Messens Udsalg,
Chr. Olsen, Allinge

1....Ørt Prima store hollandske

"-il er hjemkomne og anbefales til 30 Øre pr. Halvkilo.

firirsen

Vi har de rigtig gode

oopisl(o Elswick Soloilekul
pas Lager og sælger disse a 7,70
pr tyl pr. Kontant.

Norrilmlols hotigishos
By- og Herredsfuldmægtig

Joliauues Kofoed,

113slor

træffes paa Read huset i Allinge
hver Mandag eller Kl. 10 Form. og
.1 Klem e n sk er Kro liver Fredag
fra 2-5 Eftm.

103,
Selvdøde Heste og Kreaturer købes til højeste Priser.
Konrad Nielsen, Øslervang,
Olsker. Telf. 103 Allinge

!Vidde- og lirooilmplukoiog
torhydes paa
Stentasekken pr. Tejn.

Al Færdsel
og Brombcerplukning paa deri
mig tilhørende syd for Allinge liggende Jordlod Mair.-Nr. 369ak (ved
Glimrede° forbydes uvedkommende

N. Ridder.

Carlsberg
Nordens største Bryggeri

Al ,Jagt,
Nødde- og Brombærplukning pas
min Ejendom forbydes.
M. Schou, Hammershus.

1/9taluate„,/~^~"

Til Leje.
En større og en mindre Lejlighed
i Allinge med indlagt Vand og Gas
Icau fans meget billigl til Leje ved
Henvendelse til Sparekassen i Allinge.

Patronhylstre
Central Kaliber 12-16.
Stift
do.
-12-16.
Fænghætter til Centraltænding
haves paa Lager.

j. J3. Larsen.

Største

Salg i Danmark
• Størsie Export •

Jigten aflyses
paa R i s eg dards Grund i Olsker.
Den Jagtberettigede.

En yngre Karl

Uldvarer.

og en Dreng, der
pas,e Krea.
turer,
int delta g e i dalknive, kan
Ina Plads til Iste November pas
liabednmsgriard, Okker.

Alle Slags Trikotage og Uldvarer er paa Lager

:

ruadel F, ',ruger(
gøre 11, .
th, det er jo altid
vanskeli gt og besværli gt at skatte Kalk rettidigt nu 1-ors.net.

Nordlandets Handelshus.

En Pige

i stort Udvalg.
3-, 4- og 5-traadet Uldgarn i trange Kvaliteter

• e•

kan til 1. N,,veniber ral Plads pas
Maeg aar ti i Rutsker.
V. Dam.

Uld og strikkede Ul dklude
ta ges i flytte til ekstra linje Priser.

jordlamets adelshus.

Nørresundby Gødningskalk paa Laj r,

4

DeresSøn
faar det pæneste,
bedste og billigste

Prima Dampkul

lionfirinationsioj

anbefales til billigste Dagspris fra
J. P.

Allinge Kolonial- Sc Produktforretniiw.

Sommer,

Magasin Itu

EL.(>=1

L

Nords

,0111 st jal min Kortes Skørt,
De"'hukkes
meget for Tilbageleve-

Kjoletøjer.

rin gen. NB. Det var ønskeli gt, 0111
de andre Ting ogsaa kunde blive
tilbageleverede. løvri gt vil jeg tilrande den Sla gs Folk at blive fra
min Ejendom orn Natten, da jeg
ikke incleslaar for no get, hvis de
Irelfes.

Hvide og sorte' K jolelø jer, særli g eg nede for 1Confirinalionen
anbefales til snran Priser.

K'ONFZGTION

• • • •

• • • •

••••

•.•
:

• •

Gi

.

•

Linoleumstæpper.
-k_f:

Ekstra gode, gennernmønstrede Linnleumstæpper findes paa Lager i smukke
Mønstre og i flere Størrelser.

f---V

:-\......r.
•••
w
Wt

J. P. Sommer.
••••
• •

C11:31 I e>

••
• W1.4

<W

Kunstgødning til Efteraarsbrug!
15 pCt. Suporioslot a 13,411, 31 gl. Kaliogif!iiq a 1,511
erpaa Lager og udleveres gerne straks til dem, som har bestilt. Prisen
er Netlo kontant og gælder for de bestille Partier, som afhentes i denne
Maaned.
Superfosfat er nu udsolgt og der kar Ikke fans mere til Flteranrel.

Nordlandets Handelshus.

Julius Meler, Olsker.

Nyt stort Lager af

Spadseredragter, Frakker,

OST.
il

Ulstre,
Jaketter

Prima Me jerlost 1(1 rdre pr. fialvk g.
Sødmælks do. IiIii
laas lins I.

B. Larsen

Allinge

Tri cotage

i sort, marine og kulørt.

Stort Lager ,

Prima Stof. - Elegant Snit. - Smaa Priser.

Kjolefløjler.

Mit store Lager af Bluseliv i

Uld, Silke, Cre'pe de Chine,Ver,Tella, Flonel

il...p..~8. e-

J. P. Sommer,
Magasin du Nords Udsalg 1 Allinge.

Sorte og kulørte KjoleflojI
(ca. 20 Farver) i slidstærke
florfaste Kvaliteter.

anbefales til billige Priser.

J. P. Sommer,
Magasin dn Nords Udsalg, Allinge.

Chr. Olsen,
Messens Ene-Udsalg

Prima Bretagne Saarug

ALLINGE .

er paa Lager.

Ills4 A
"A
l

Til Stegning og Bagning
anbefales vort ekstragode Plantefedt.

Allinge Kolonial- & Produktforretning
c)71Ie cAlehnes4er holder inc et ar

en Kop ekstragod Kaffe!
og særlig nu i Høslliden har det stor Betydning, at Kaffen er rig tig god
k g.
og velsma gende. Vi har en ekstra Kvalitet, som sæl ges a 1-10 øre
Vihar en aldeles extra Kvalitet raa Kaffe,
kilo.
som sælges a 120 Øre pr. Hajv
fl
ni
Alle Ordrer expederes hurtig som Postpakke, Baneærkepakke
eller pr. Bud heri Byen. — Ring lit Nr. 7 eller 109.

Nordlandets Handelshus.

Lager af Papir og Poser
til Fabrikkernes Priser.

Allinge Bogtrykkeri.
Tryknin g af Firma tidli gst.

1 Mit store Lager af Magasin du Nords bekendte gode
Fabrikata af
DOWLAS, enkelt og dobbelt Bredde.
MEDIUM.
Bleget og ubleget STOUT.
TWILL, BOMMESI.
DYNESATIN, BOLSTER, NANKIN.
FORKLÆDETØJ etc.
Anbefales til yderst billige Priser.

J. P. Sommer, Allinge.

L.„...........~,,,,,,....~.........1

Tegn Abonnement paa
Nordbornholms Ugeblad.

Prima Petkus Saarug
ventes de allerførste Da ge. Bestillinger modta ges. Sælges kun pr. kontant.

Nordlandets Handelshus.

En større Sending af

ulmende h- & bogkrybb er
af bedste Kvalitet er paa I a ger. —
Vi sæl ger disse billigt og giver
stor Rabat pr, kOntant.

Nordlaudets Hoorielshos.
Ligkister
(og Ligtøj haves paa Lager.

Johannes Pedersen

N.f,1-Ividevarer.

1

af Troler. Benklæder og Strømper i Uld og
Bomuld til Damer, Herrer og Børn anbefaler

Vestergade,

ULD og KLUDE.
Renvasket Uld og rene uldne Klude betales med tioeske Pris
ved Køb af andre klarer.

P'. SOMMER.

Berliner-Koks er kraftige
og prima Brændsel i Magasinovne.
Pris a 360 Øre pr. Hektoliter frit tilkørt her i Byen — Vi tilraader Køb
til Vinteren.

Nordlandets Handelshus.

Bolle Arbillssokker
,.ALBA

25 Øre pr. Par,
Stort Lager.

J. P. Sommer.
Nye Sendinger af ny Fangst
allerbedste Kvalitet

;Gals Xlipfisk
sælges i

Nordl iiilels Handelshus

cI

ne:4-7-14,2, 2ifrfwcoea-de
FINESTE DANSK FABRIKAT
10 —

77‘76aoc,2

/00erw

SKIND-HANDSKER med Garanti •
billigst i

Nordlandets Handelshus.

Gødningskalk
Bestillinger modtages

t;1 Efteraaret

1:jertik
:gerne il

ig

rr

frodul?fforrelning-

llorillielms 4ilro- & Iniduses
6---- --,
--"Q=7"---

Afdeling i Allinge

Kontortid: 10-12

og 2-4.

fc.1 Modtager Indskud pari alm. Sparekassevilkaar til en Rente
af 4 pCt, p. a., paa Folio til 2 pCt. p. a.

Hvidevarer

Vore anerkendte gode Kvaliteter i

Dorolas, cAleditun, Memity, Tioistkprred

m. ni.
er nu atter paa Lager og sælges til lavest mulige Priser.

Nordlandets Handelshus.
Prøv

vor udmærkede

MARGARINE
og De vil blive tilfreds saavel med Kvalitet som med Pris.
Frisk Tilførsel flere Gange ugentlig.

Allinge Kolonial- & Produktforretning.

Fugleskydning.
Fugleskydning afholdes Søndag den 17. September ved
HAMMERSHUS paa sædvanlig Sted. Nummerskydning a 2 Kr.
Kun Rementon benyttes.
Efter endt Skydning Fællesspisning og selskabelig
Sammenkomst for Selskabets Medlemmer med Damer.
For Bornholms Fugleskydningsselskab.

Bestyrelsen.

Patronhylstre,
Kaliber 12 og 16 saml Jagtkrudt og alle Numre Hagl og 6 min SalonPatroner med Kugle er paa Lager og anbefales til billigste Priser.

J-Colonial- og cf3roclultforretnin85.

Engelske prima Dampkul
til Damptærskeværkerne.
Vi beder dem, som har bestilt, om at afhente, saa snart der er
Lejlighed dertil. Vi har endnu ca. 120 Hektoliter af disse Kul, som sælges a 7 Kr. hl pr. Kontant.

Nordlandets Handelshus

vort velassorterede Lager af

Isenkram, Glas, Porcellæn og Fajance
til billigste Priser.

Kolonial- og Produldlorrelning.

~1■41~•~10901~^~~,ø1wareale~armaa".01

1

Sengeudstyr.
Bolster, Nankin og Dunlærred
i gode, garanterede Varer.

Damprensede Fjer og Dun
Dyner syes og fyldes gratis.

ioner i min Toal; e.

Du lever i min Tanke.
naar Dagens Timer rinder,
du lever i min Tanke,
naar Dag af Natten gror.
Du lever i min Tanke,
naar af Varme Luften dirrer.
Overalt — i hver Time, der langsomt kom og fo'r.
Og Tankerne higer mod de
svundne Dage,
da dit Smil lyste op og forvandlede alt.
Selv om Solen sig gemte,
jeg meirked del ikke,
ej heller, at Regnen tialladelig faldt.
Og gik vi en Tur herind Alten
til Stenten.
— vi gik jo 3aa ofte derned,
du og jeg jeg syntes, de Blomster var sjældne
og smukke,
der stod paa Grøftekanten ved
den støvede Vej.
Men gear Jeg derned nu
en Aften alene.
er Blomsterne visne, og Tungsindet
gror. Du er i min Tanke, alt vilde
Jeg give
blot for et Smil, for et eneste Ord.
Kunde jeg atter i Skumringsstunden
sidde i Ly af den vilde Vin ;
kunde jeg se dine glade øjne,
kunde du lægge din Haand i min.

Høstfest og Bal
Søndag deo 17 September p:s:

Hotel SANDKAAS.

Drivremme, Reinsamiere
samt bedste Sorter

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

Allinge Kolonial- og Produktforretning.

Paa Grund af Pladsmangel
sælges i Løbet af 14 Dage

cirka 20 Klædninger
til betydelig nedsalte Priser.

Nordlandets Handels!' IN.
Allinge
Ur- og Guldsmedeforretning
Nyt stort Udvalg hjemkommen passende til

cie:,.?.„- EL VE, X" ni - nt.
P° e 151 IC) gTelefon 93.
NB. Navn isættes gratis i Løbet af ' Tinte.

Kunde vi sidde sammen og lytte
— sidde i Ly al den vilde Vin -

til Sommernattens tusinde Lyde i døvende, dyssende Duft af Jasmin.
Knude vi — nej, vi kan det jn ikke,
du er tin hotte, — Jeg er alene.
Men I min Tanke lever du hos mig,
— I hvert sagte Sus i de

dugvande Grene.
•

Kel M. Woel.

A.

er paa Lager og anbefales fra

Allinge Kolonial- og Produktforretning.

Brødrene Anker

Toget afgaar

Jernstøberi & Maskinfabrik

Søgnedage:
Remme—Sandvig
9 10 390 900
Fra Rønne
gf.s 360 916
Nyker
Klemensker r946 407 935
10" 4" 953
Rø
Tein
1013 442 1055
Allinge
10" 45' 1019
10" 5" 10"
Til Sandvig
Sundvig—Ranne.
Fra Sandvig
700 1200 60
Allinge
7" 1205 6's
Tein
71$ 1219 700
75' 1250 7"
Rø
7" 12" 7"
Klemensker
800 110 750
Nyker
Til Rønne
8" 180 81°
Søn- og Helligdage.
Rønne—Sand•lic.
Fra Rønne
900 1250 820
Nyker
918 1 011 838
Klemensker
914 114 856
Rø
950 1 40 911
Tein
1004 154 9,,
Allinge
1014 204 9 31
Sandvig
1010 210 94s

til forskellige Priser

2lorbianbets Nnbelsbus

Fra Sandvig
Allinge
Tein
Rø
Klemensker
Nyker
Til Rønne,'

815 1255 645
855 1241 65,
90, 1252 706
917 157 718

911
9 49
1905

M. Lindberg.

Bretagne og Petkus &artig

Vandsnegle, Centrifugalpumper Id Tømning af Tørvemoser og
Mergelgrave. Hesteriver, Selvbindere, Slaa- og Mejemaskiner.
Reparationer af Høstmaskiner.

Til Hjemmebagning anbefales!
Ekstra dansk Rugsigtemel af det allerbedste.
Bageri-Flormel, som giver stort og smukt Brød.
Vi har store Oplag og sælger billigt baade i store og sniaa Kvanta.

Nordlandets Handelshus.
■

126 7/11
155 750
155 8 10

1■
111111~1~

Prima Koks og Smaakul
anbefales til billigste Dagspris fra

Allinge Kolonial- Produktforretning.

Kaffe, The,
Chokolade og Cacao samt alle

Sandvig—Henne.

Vi anbefaler

Allinge

1)11

Kolonialvareri

fineste og bedste Kvaliteter og til
anbefales fra

billigste

Priser

Allinge Kolonial & Produktforretning,

Suger De en Livsledsagerske,
skal den gamle Cykle sælges, ønsker De Adgang over deres Ejendom
forbudt, har De fundet et Par Galoscher, skal der være politisk Møde
eller Bal, har De Kreaturer til Salg
eller vil De købe saadanne, har
De huet nye Varer hjem, paratager
De Dem Reparationer, har De
stadet en ny Forretning — hvordan
skal Folk sen faa det at vide, hvis
De ikke averterer i et Blad, som
virkelig læses.
,,Nordbornliolms Ugebladlæses af sart at sige alle i Nordre
Herred og er derfor et fortrinligt Annonceblad. Send deres Annoncer
til ,Nordboritholms Ugeblad'.

Telefon 74.

Allinge Bogtrykkeri aiiVefales, Nolo!! 74.

