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for luserater plot Foruiden Il Ore. 

Almindelige Annoncer 1. timing In Ore 
ellerfnlgendr 4:mige & Ore. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
bykkes 1 el Antal af mindst 1600 Exempl, 
eg fonenda granens Poshnssenet I Allinge. 
Sandrig, Olsker, Rutsker, Re eg Klemensker. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
har den største Udbredelse 1 Nordre Herred 
Mirer last i ethvert item og egner sig der 
for bedst til AreHering. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
optager gerne Rekendigarrlser qf enhver Art 
saasem Keb, 5n4g, Foreningsmeddelelser, 
Efter- eller Af lysningrr, Ankilotter etc. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
udkom- hver Fredag-, kan bestilles part alle 
Postkontorer samt paa Bladets Kaninr og 
kaster 1 Kr. hatenarlig. 

Billeder fra ()storby. 
—o—

Fortælling 
af Kai M. 

Pastorinden var paa Kirkegaaeden. 
Brusende som en kalkirisk Hane 
sejlende hen afsted i sine side Skør-
ter og med den lille Kapallial højt 
pas Hovedet over de sølvhvide Lok-
ker. 

Ansigtstrækkene var skarpe og 
strenge, men vidnede= forhenvæ-
rende Skønhed. Skikkelsen havde 
noget vist arrogantisk over sig, no-
get at det kendte J'er kOminerjeg-
Præg". Nu var Kinderne posede, 
der saa Rynker om øjnene og om 
Munden. 

Hun saa hverken lit hejre eller 
venstre, men sejlede hen lit Grav-
stedet, hvor hun begyndte at skuffe, 
rive og vande. 

Lidt efter kom Præsten : 
— Lille Amalie, lille Amalie, Fru 

Smidr er hjemme og vil gerne hilse 
paa dig, lille Amalie ; kunde du ikke 
lade enig fortsætte her, Irva', lille 
Amalie? 

Tonen var indsmigrende og blød, 
som naar man taler 111 et sygt Barn. 

— Er Fru Smidt hjemme, Torkil ? 
ja, saa gaar Jeg, men du lølger selv-
følgelig med I 

— Aa, lille Amalie (Præstens 
Slemme skjalv), jeg vil saa gerne 
gøre delle færdigt for dig, maa jeg 
ikke, jeg trænger smulen til legem-
lig Arbejde? 

— Ikke Tale om, Torkil; — Fru 
Smidt har sikkert fundet et Sled i 
Bibelen, hun vil tale med dig om I 

Dermed sejlede Fru Pastorinden 
hjemad 'ned Rive, Skuffejern og 
Vandkande, medens Præsten `sjok-
kede bagefter 

- — — 
Hjemme i Fin Pastorindens hyg-

gelige Dagligstue havde Fru Smidt 
laget Sæde i en rummelig Lænestol. 

— Goddag, kære Fru Smidt, 
sagde Pastorinden ude i Gangen, 
nu skal jeg straks være hos Deur t 
Hvorledes har Dyrlægen det? godt, 
haaber jeg! ja, Torkil kommer straks, 
sagde Pastorinden, da hun bemær-
kede Skuffelsen i Fru Swidts Ansigt. 

— Jo Tak, kære Pastorinde, min 
Mand har det saarnærld gode; han 
kerte ud til Proprietær Højklint i 

Morges for al se hi en Ko, der ikke 
kunde liæive; og han er ikke kom-
met endnu. 

— Nu siger jeg til Anna om al 
sætte Vand over til en Kop Te, sen 
kan vi fas os en lille Passiar. 

Fru Paslorinclen drak kun Te; 
Kaffe skadede tiendes Tient, sagde 
ti 

— Hvorledes gaar det med Anna, 
Paslorinde, hun bliver vel stadig? 

— Ok ja, vi er jo saa glade ved 
hende, og tru er tran jo begyndt al 
blive gammel I Gaarde, saa jeg tror 
ikke, hun rejser mi ; mer hvorledes 
par det med Deres Alvilda ? 

— Gud, Fru Pastorinde, del er jo 
derfor jeg er kommet, vil De tænke 
Deur: i Gear Alles rejsle hun. 

— Hvad gi'r De ?1 
— Rejste hun, janten livorior dog, 

De var jo saa godt [Ufreds med 
hende? 

Fru Pastorinden sagde delle med 
el Smil, der lod ane, at hun vidste 
Grunden. 

— Tilfreds med hende var jeg 
saainærid osse, men De kender jo 
Smidt: lian var allerede begyndt at 
kissemisse med hende, og saa, -
saa matte hun jo afsted 1 

Fru Smidt krøb sarrinien I Læne-
stolen — blev mindre og mindre 
medens hun formane dette. Fru Pa-
sterinden voksede og sendte hende 
el sarkastisk Smil, da hun hørte 
Grunden. Det varede dog kun et 
Øjeblik, før Fru Pastorinden alter 
blev Herre over sine Følelser, og 
hun segle nu at trøste Fru Smidt 
paa bedste Mande, pas den for Fru-
entimmer saa ejendommelige Maade: 
en alvorlig, deltagende Mine, Smør 
I Stemmen og et Skalkesmil i Øjen-
krogene. 

Lidt efter kom Teen ; men Præsten 
udeblev. 

Under idelig Trøslen drak Damer-
ne Teen, og Fru Smidt gik lidt el-
ler 'ned Lefle om, al Pastorinden 
vilde komme ned Dagen eller for 
ligeledes at passiare lidt og drikke 
en Kop Te i al Beskedenhed. 

Pastorinden fulgte Fruen 111 Dørs 
med idelige Beklagelser over den 
Tjenesteplgetid, 'rum havde. 

Men da Pastorinden atter kom hud 
i sin hyggelige Dagligstue, skævede 
hun ned mod Dyrlægens og sagde 
halvhøjt til sig selv : — Det vil Fru 
Hejnenran more sig kosteligt over, 
naar jeg fortæller hende det. 

— — 
Dagen eller Koulirmatiorien var 

der slud Rykind hos Snedker Han-
drups. 

Klokken elleve om Formiddagen 
kom Pastor Tor kil Wagn spadserende 
gennem Byen og gik ind til Hav-
drups lur al gratulere Konfirmanden. 

— Goddag, goddag, kære Fru 
Havdrup, og rigtig hjertelig til Lykke 
med Savmen, Jeg vil inderlig haabe, 
at De man las Glæde at ham, og at 
han — selv om hall nu vokser Ira 
Barirekaar — ikke Irma glemme sit 
Fadervor, men tage det med sig gen-
nem Livet. 

— Mange, mange Tak, Hr. Pa-
stor I 

Fru Handrup var saa benovet over 
„al den Ære", (som hun senere for-
talte) der blev vist hendes Søn, og 
over _deri dejlige Tale", Pastoren 
holdt til hende, at hun knapl kunde 
fas fremslammet el : Mange Tak Hr. 
Pastor! men endelig fik hun besin-
det sig: 

— Vil Pastoren elle sidde ned? 
Sid dow ned 	endelig — sid ned! 

Og Fru Handrup fik i en Fart 
galet Lænestolen eller med Albuen. 

— Næh, ellers mange Tak, lille 
Frue, men De ved jo, at jeg skal 
videre frem i Dag, saa jeg siger al-
lerede Farvel og Held og Lykke med 
Sønnen 1 

— Farvel, Hr. Pastor og mange 
Tak fordi at Pasloreit saa ind under 
Vejs — og mange Tak for Bogen, 
de sendte l(reslen 

— Farvel, Farvel I 

Ved Siden af Snedkeren boede 
Smeden. Smedemester Jacobsen var 
Enkemand og havde været det I 
snart lyve Aar. 

Jacobsen var en høj, bredslculd-
ret Mand med et typislc Buibideran-
sigl. Overskæget mindede one Svine-
børster, og Mølleren kaldte ham da 
ogsaa „Børstemanden". 

Pastor Wagn gik hilsende forbi 
Smeden, der tog Kasketten dybt at 
ag beholdt den i udstrakt Arm, til 
Præsten var forsvundet. 

Men lidt efterkom Præsten tilbnee. 
- Godda', Godda' Mester 1 sagde 

Præsten og rakle Smeden Haande'll; 
jeg har el ret kildent Emne at tale 
med eder out, min gode Smed. 

Smeden tørrede omhyggeligt 
Haanden, før lian gav Præsten den 
og sagde: 

— Goddaw, Deres Velærværdig-
hed, hvil' skylder jeg Æren, san me-
gen Ære? I 

— Ja, egentlig er del mig Imod 
al blande ulig i mine Sognebørns 
private Sager ; riten da 'jeg fra flere 
Sider er bleven opfordret til at un-
dersøge Sagen, san har jeg i Dag 
besluttet mig til at tale rent ud med 
Dem, Mester Jacobsen. 

— Vil Deres Velærværdighed ikke 
indenfor? 

— Næh, Mester, næh — lad os  
blive, hvor vi er ; Irer er saa !højt 
til Loftel og san vidl lit Væggene 

(Pavse). 
— Æh, æ-reli, æ sig mig engang, 

Mester, sig ulig en-gang, æir — æh, 
er det, rell, er, det simili, æh, hvad 
Folk si'er, at, æh, al De og Deres 
Husholderske, velbyrdige -- æh, 
æh, Jomfru — reb, Anna Magrethe 
TOrnseir, æh, al De og hende har, 
æh, æh, samme, æh, Soverum, æh, 
Isvad, Mester Jacobsen? 

Smeden rømmede sig og san dyd-
-siret nedt Slenbroen åg svarede: 

— Ja, ser De, Deres Velærværdig-
hed, ser De, min egen AURA og jeg 
bor jo i samme Stue om Natlem, — 
men æh Sengene slim da hver ved 
sin Væg, sari — at — at . 

— Jamen, Mester Jneobsen, det 
strider mod Skik og Brug og mod, 
æh, mod Velanstændighedens Krav, 
det man san-de-li-gen ikke være saa, 
min gode. 

— Deres Velærværdighed! sagde 
Smeden, medens Slemmen skælvede 
og .Berslenie• vibrede, Deres Vel-
ærværdighed har jo altid været mig 
sølle, arme Synder god, jeg har al-
tid mørt Deres Velærværdigheds 
Døre, beslaael Deres Velærværdig-
heds Heste og meget meget andet, 
for hvilket jeg er skyldig at lakke, 
men ser Deres Velærværdighed, al 
naar nu den mørke VinlerafterrImni-
mer, og saa ruin egen Alma læn-
der Lampen og la'r sin Bindehase, 
og saa jeg IFF.T Avisen, saa m'er, 
del minder minder mig one min sali 
Korne, og sari sn' jeg til min egen 
Anna en Aften, a' hun behe'ved' 
s'imends ikke at ligge deroppe I Kul-
den, — jeg blI'er saa kold OM Nat-
ten, mur jeg gaar irer ; dur mas 
s'unends heller' lægge dig rier, hos 
mig, saa har vr'el sari" æh, nem-
mere! ser' jeg. 

- Jaja, Mester, nu har Jeg sagt 
del; og De ved jo, at jeg er en 
fredsommelig Mand. Men rigtigt er 
del ikke? 

- Naa men Farvel, Mesler, Far- 
vel! 

— Farvel, Farvel, Deres Velær-
værdighed! 

... Præsten var meget alk oldl paa 
Egnen. 

Enhens ci7nsøjninf. 
—o— 

Da den russiske General v. Wahl 
var Gouvermar i Kiew, tik han en 
Dag Besøg af en fattig Enke efter 
en Polillmand. Længe havde hun 
forsøgt at fas udbetalt den Pension 
som Loven tilskrev hende, men Po-
litimesteren afviste hende altid. — 
Tilsidsl tog hun Mod til sig og gik 
til selve Gou var-miren, for hvem huo 
klagede sin Sorg. 

— Sæt Dem ned og skriv, sagde 
Generalen og pegede paa sit Skrive-
bord. 

Skælvende tog hun Plads og skrev 
efter Generalens Diktat en lang Ben-
skrivelse til Politimesteren. 

— Saa, adresser nu Brevet og 
vent f Værelset ved Siden af. - 

Nogle Minutter eller kaldte Gene-
ralen Igen paa den fattige Enke. 

— Bring delte Brev til Politime-
steren, men nabir det ikke, og kom 
sari tilbage, :mar De har fartet Svar. 

En Uge eller stod Enken aller I 
Guvernørens Værelse. Hun var me-
get glad, thi hendes Pension var 
bevilget. 

— De behøver Ikke al takke mig, 
jeg har kun gjort min Pligt, sagde 
Generalen og skrev straks falgeude 
Ordre : 

„Politimesteren i Klew er afske-
diget og skal straks sendes III Si-
beden. Grand: Han har bevilget 
eu Ansøgning, fordi han blev be-
stukket med 15 Rubler." 

General von Walil havde puttet 
-en Seddel f Enkens Bønskrift, for-
inden hun gav Politimesteren det, 

• 

Kanonade og Eksplosioner 

her ingen Indflydelse paa Vejret. 
—o— 

Mange har indbildt sig, at Krigen 
med sin Kanonade her en vis Ind-
flydelse pas Vejret, idel den stærke 
Rystelse i Luftlagene aku'de kunne 
loraarsage Regn. I Modsætning her-
III paaslaar imidlertid Dr. Marvin, 
Direktør for Meteorologisk Institut 
i de forenede Slider, øl Krigen lun-
gen som helst Indflydelse har pas 
Vejret, hverken i Europa eller Ame-
rika. Delle fik man del allerbedste 
Bevis pas, udtaler ~vin, under 
den vældige Eksplosion, 50111 nylig 
tandl Sled i New-Yersey. 

Det var uden Tvivl den største 
og voldsomste Erikelt•F.kaprosion, 
som man nogensinde har været 
Videre til I den nye eller den gamle 
Verden. Men paa Vejret havde den 
ingen som helst Indflydelse, og den 
resulterede Ikke i Regn, skønt Ry-
stelsen bredte sig over et omtrent 
150 km Omrande. 

Det er ene og alene Temperatur-
forholdene, som betinger Regn. -
[-avis Temperaturen stiges, rageaXer-
dampningen, og naar de tlainpmæl-
lede Luftlag afkøles, fontænes Dam-
pen og falder ned som Regn. 

Et simpelt Middel. 
—:o:— 

Det tra.nder ikke sjældent, at Børn 
synker Knapperiaale, Pengestyk ker 
eller endog større Ting. 

Omhyggelige Forældre vil gøre 
Børnene opmærksomme paa det far-
lige i den Vane at holde saadarme 
Tingi Munden, men da der allige-
vel ofte sker Ulykker i denne Ret-
ning, vil et godt Rand ikke være el 
Vejen. 

Det bedste Middel i saadanne Til-
fælde blev for nogle Aar siden op-
daget af en tysk Læge. 

Delle Midels Værdi ses meget ly-
deligt al følgende lille Tildragelse:  

En lille 5-6 Aet gammel Dreng, 
der Ina paa Ryggen paa Gulvet og 
legede Cigar med en stor Shawls-
naal, sank pludselig denne. 

Moderen, der mærkede, at noget 
galt var paa Færde med Drengen, 
vendte sig mod ham og spurgte, 
hvor han havde gjort rit Naalen, 
hvortil Drengen lidt belænkeligt sva-
rede: „Jeg spiste den". 

'Moderen blev naturligvis i højeste 
Grad lorskuekket, men ved at under-
søge Barnets Svælg kunde hun ikke 
se Spor af Nitiden. 

Hun bragte øjeblikkelig Burre( IH 
en Læge, der ogsaa foretog en grun-
dig Undersøgelse, men kunde bilet 
opdage. 

Han gav Moderen det Road, at 
hun i to Dage ikke skulde 'give 
Drengen andel end Kartofler al spise, 
men af disse skulde hun lade ham 
spise saa eneget, han kunde. 

Fire Dage efter, at , han havde 
slugt Naalen, kom den ud uden 
mindste Vanskelighed, med Hovedet 
først. 



En Isle biolier 1916 11 1 Isli April 1911 
lukker Forretningerne, (le fire. orsie Søgnedage i l'gen 
Fredag KI 8 eg Lørdag Kl. In Aften. 

I December Madned bliver Lukketiden som hidindtil. 

Sandlige Handleurt i 

Klmstgodning til Efteraarshnig ,  

15 nC1, Sunertoslill a 13,40. 37 gl. Killigduing il 11'1,50 
er paa Lager og udle■ eres gerne straks til deur, .unit tiar lut 	Prisen 
er Netto kontant og gælder for de bestille føllier, si« albentes i derate 
Maaued. 

Superfosfat er nu udsolgt rig der kan 11.1,e i.i.rs lurir hi Fliernaret. 

Nordlandets Handeishus. 

  

-%1-Ividevarer. 

  

   

 

Mit store Lager af Magasin du Nords bekendte 
Fabrikata af 

DOWLAS, enkelt og dobbelt Bredde. 
MEDIUM. 

Bleget og ubleget STOVT. 
TWILL, BOMMESI. 

DYNESATIN, BOLSTER, NANKIN. 
FORKL/EDETØ.1 etc. 

Anbefales til yderst billige l'riser. 

J. P. Sommer, Allinge. 

 

   

(Gødningskalk 
hjemkommer til Efteraaret. 	Bestillinger modtages 
gerne hos 

cHllinge 	 (Produktfarrrdnini:3- 

c171le cillennesler holder me3et af 

en Kop ekstragod Kaffe! 
og særlig nu i Høsttiden har det stor Betydning, al Kaffen er rigtig god 
og velsmagende. Vi har en ekstra Kvalitet, som sælges a 140 Øre 	kg. 

Vi har en aldeles extra Kvalitet raa Kaffe, 
som sælges a 120 Øre pr. Halvkilo. 

Alle Ordrer expederes hurtig som Postpakke, Banemærkepakke 
eller pr. Bud heri Byen. — Ring lit Nr. 7 eller 109, 

Nordlandets Handelshus. 

Til Stegning og Bagning 
anbefales vort ekstragode Plantefedt. . 

Allinge 	& Produktforretning 

Blomsterløg 
Prima hollandske Blomsterløg 

hjemkomne. 

Den var indhyllet I en tyk, ktreb-
rig Messe al ufordøjede Kartofler. 

Naaten var over en Tomme lang 
us 11.1■ de et leminelig skilt I lovede 

Mari hal med lignende Held brugt 
samme Muldet r Tilfælde, hegle Bern 
na ulormillige voksne er knnine til 
sluge Tung med r u Kardet eller skarpe 
Hjørner og Spidser. 

Nye danske Eksperimenter. 

Allun af den bornholmske Skifer. 

Som man ved — blandt andet af 
de enormt stigende Priser — har 
den danske Papirindustri rel store 
tekniske Vanskeligheder al kæmpe 
med. 

Først var del Klor til Blegning 
at Kludene, uran manglede ; men 
denne Vanskelighed korn man over 
ved, at Papirfabrikkerne begyndte 
selv at fremstille deres Klornalron 
ved Elektrolyse af Kogsalt. Nu er 
det hovedsagelig det saakaldle Lin]-
stof, uran mangler til Papirmasser' 

Til Lirnstof har man almindeligvis.  
anvend! Alun, som for Størstedelen 
under Krigen er leveret af svenske 
Fabrikker. 

Disse ser sig imidlertid ikke læn-
ger i Stand til at lilfredsslille Efter-
spørgslen, hvorfor man lænker paa 
herhjemme at udvinde Alun saale-
des son] man tidligere har gjort det 
al Alunskifer, en Sort Lerskifer, der 
forekommer paa Bornholm. 

Den gamle kendte Metode er at 
brænde Skifren, for ved Udtrækning 
med Vand at faa en Alun-holdig0p-
løsning, hvoraf Alun kan uddrages. 
Saaledes har man sig f. Eks. ad ved 
Limesgade pen Bornholm i 1843; 
men den Fabrikation døde hen, da 
man fra Udlandet langt billigere 
kunde faa Alun, fremstillet efter mer e 
moderne Meloder; og naar man nu 
genoptager Alunfabrikationen, vil det 
selvfølgelig ogsaa her blive efter 
mere moderne Metoder, man be-
handler den bornholmske Alunskifer. 

Sikkert er det, at under de nuvæ-
rende Forhold vil det være af stor 
Betydning al Savnet bliver afhjulpet, 
lige saa vel som det har sin Betyd-
ning, at vi tager fat pari Fabrikation 
af et Stof, som vi før Krigen ude-
lukkende hentede hjent fra Udlan-
det, skr. _Kbh." 

Fra Uge til Uge 
En /Vlindegave. 

I disse Dage udstilles i Hr. Guld-
smed Lindbergs Butiksvindue i Al-
linge de fent smukke Sølvbægere, 
som er tillienkl de fem kække Red-
ningsmænd, de fire Brødre Hammer 
og Peter Larsen fra Sandvig, der ud-
mærkede sig ved Skon. «1. B. Berg-
gren >s Forlis udfor Hammeren den 
4. Avgust i Aar. Bægernes Indskrip-
tion lyder snaledes: 

«Til Minde om Sørnandsdaaden 
4.-8.-1916, da Brødrene Hammer og 
P. Larsen reddede tem Menneskeliv. 
Taknemlig Erindring fra Beboere i 
Allinge-Sandvig>. 

Bægerne vil tillige med en Adresse 
med _ Givernes Navne overrækkes 
Redningsmændene af en lille Depu-
tation en af de første Dage. Adres-
sen har følgende Ordlyd : 

-.Undertegnede Beboere i Allinge-
Sandvig ønsker at vise Besætningen 
paa Motorbaaden >Pelikan> af Sand-
vig, vor Anerkendelse at den smukt 
udførte Sørriandsdaad ved Rednin-
ningen al Skonnerter' 41. B. Berg-
gren>s Besætning Fredag den 4. Av-
gust 1916'.  

og meget afholdt af det store Kon-
tingent af Tunger, stem lian i sin 
Egenskab af Fører før den lille Lyst.. 
damper .Borrilirillir• k.mn i !lammene  

Berøring med. 

Kommissionen, 
del er nedsat for at klare Grejerne 
paa vor kønne -nøle Skude, holdt lor-
tede!' Møde, og der forhandledes 
efter Forlydende om ret omfattende 
Ændringer i Driften, for al skaffe 
østlanse - 'genet. 

Bl. a. er rier Planer oppe orn en 
Simplificering af vort ret kostbare 
Skolevæsen. 

Silden og Torsken 
har sjældent vist sig ved de born-
holmske Ryster i saa store Mæng-
der som i disse sidste Maaneder, 
og aldrig bar vel Afsætningsforhol-
dene været sari lovende. Der er 
ved at gan Gullasch i Fiskeri og 
snavet Fiskere som Eksportører lje-
rier store Penge. Men medens Pri-
sen i Berlin og København har væ-
ret henholdsvis 15 og 10 Øre for 
en middelstor Sild, er Forbrugerne 
her sluppet med at betale c. 1 Øre 
Stykket, hvilket maa siges at være 
billigt I disse Krigstider. Hotelejere 
og private, Haandværkere og Køb-
mænd salter, røger, steger eller la-
ver striml lækre ,,Gaffelbitar•, og faer 
Allinge-Fiskere paalands Storm, læs-
ser de Jollen paa en Vogn og trans-
porterer den til Hammerlinvnen. 

— Der er ikke en Dag at spilde, 
naar de blanke Slimer slaar tæt om 
Kysten. 

Gudstjenester og bier, 
—o— 

Søndag d. I. Oktober. 
Konfirmation i Allinge Kirke KI.91/, 
Ols Kirke 	 — 
Tein Missionshus KI 61A... J. Dam. 
Mandag Altergang i Allinge K. 10. 

— Din Aftenen Bias Kors Møde, 
Kl. 8, hvortil alle, ogsaa de unge, 
indbydes. 	Janus Dam taler. 

Onsdag Udsalg i Allinge Menig-
hedshjem. Se Annoncen. 

Torsdag Missionsmede i Tein Kl. 
7. Præsten taler. 
Evan, link. Missionslorening Allinge 

Søndag Kl. 3%. 
Rutsker Missionshus 

Søndag Kl. 	M. Kofod. 

Dygtige Syersker 
samt Elever 

antages straks paa ruin Syslue. 

Waldemar Jørgensen, 
Allinge. 

Al Jagt 
og Færdsel med Skydevaaben paa 
mine Jorder forbydes paa det stren-
geste_ 

L. Munk, Borre, Rutsker. 

Al Jagt 
er strengt forbudt paa Hullegaards 
og Smedegaards Jorder i Olsker. 

Den jagtberettigede. 

Al Jagt 
paa mine Jorder forbydes. 

J. Riis, Tejn. 

Al Jagt 
og omstrejfer' af Hunde er forbudi 
paa undertegnedes Jorder i Rulsker : 

L. P. Larsen, Emil Johansen, 
Begeregeard, J. Andersen, 

Ejner Nielsen, Th. Jacobsen, 
Vang Stenhuggeriers Grund. 

Do jagtberettigede. 

Hos Th. Jacobsen er Nøddepluk 
ning forbudt. 

c VM 11 

cl lenisjhed.shloni. 
Det natlige Ildsalg bør menigheds. 

hjemmels Dok atholdes Onsdag 41. 
-1 Oktober. Der astroes Kl. 3. 

Kom og stør Sagen. 
Præsleri taler om Aftenen. 

En Pige 
nylig konkurreret, søges til I. No-
vember paa 

Kjo:' • 	Al i Rutsker. 

Al Jagt 
og Færdsel med Bøsse paa den 
Kommunen tilhørende Del af Rul-
sker Højlyng samt paa Hans M. 
Hansens og Andr. Munchs Jorder 
forbydes og Overtrædelse heraf vil 
uden Hensyn medføre Strafansvar. 

Jagtejeren. 

Spiselog 
Galeløg 20 Ø. 1/21cg til For hdl. 

25 — 	i Detail. 
Rødløg IS Ø. til Forhandling 

20 — i Detail. 

Gartner Kofod. 
lallelyst Handelsgartneri 

Al Jagt og Bruneolukning 
er lur budt pair lirognard... (nund 
i Olsker. 

Patronhylstre 
Central Kaliber 12-16. 
Stift 	do. 	12-16. 

Fænghætter til Centraltænding 
haves paa Lager. 

J. J.3 Larsen. 

By- og nerredsfuldma3gtig 

Mimes Kofod, Hasle. 
træffes paa Raad huset i Allinge 
hver Mandag efter KI.10 Form. og 
i Klem etisk er Kro liver Fredag 
fra 2.-5 Elbil, 

103. 
Selvdøde Heste og Kreaturer kø-

bes til højeste Priser. 
Konrad Nielsen, Østervang, 

Olsker. Telf. 103 Allinge. 

Nye Sendinger af ny Fangst 
allerbedste Kvalitet 

sælges i 

Nordladets NH1101311[13 
En ikke for ung 

Pige 
Iran faa Plads til Iste November hos 

Fisker Johan Olsen, Tejn. 

Jagten aflyst. 
Al jagen og Færdsel med Skyde-

vaaben er striengt forbudt paa 

Habedanispards Jorder i Olsker. 
Jagende !lunde vil blive skridt. 

Den jagtberettigede. 

En Karl 
kan fan Plads til Isle November hos 
P. Holm, Vestre Roseridalep,aard, 

Rutsker pr. Hasle. 

En større Sending af 

glaserede Ko- & Svinekrybber 
al bedste Kvalitet er paa Lager. -

Vi sælger disse billigt og giver 
stor Rabat pr. kontant. 

Nordlandets 

Til Leje. 
En større og en mindre Lejlighed 

i Allinge med indlagt Vand og Gas 
kan fans meget billigt til Leje ved 
Henvendelse til Sparekassen i Al-
linge, 

Gode hrhojiissokkor 
25 Øre pr. Par. 

Stort lager. 

J. P. Sommer. 

OST. 
Prima Mejeriost 40 Øre pr. I halvkg. 
Sødmælks do. 65 — 

fus bos J. B. Larsen Allinge 

Vinterstrømper. 
Sorte og svære danske Dame-

strømper føres i 4 Kvaliteter 
Solde svære rebog-vrang strikkede 

Skolestromper. 

Messens Udsalg, 
Chr. Olsen, Allinge. 

Moderne og omhyggeligt forarbejdet 

Satin, Fløjl og Silke 
sælges extra billigt, da Bluserne er 
Prøver af en Rejsekollektion. 

Chr. Olsen, 
Messens Ene-Udsalg 

ALLINGE 

LØG store hollandske 
•••" en hjemkomne og an-

liefales til 30 Øre pr. Halvkilo. 

I. (B. Larsen 

S
uger De en Pige, en Karl 
eller en Dreng, eller triang-
ler De en Svend eller Lær-

ing en Fodermester eller an-
den Medhjælp, bør De snares! aver-
tere i Nord-Bornholms Ugeblad, 
der hver Fredag bringes direkte ind 
i 1700 Hjem og læses af saa godt 
som hvert eneste Tyende. En An-
nonce lier i Bladet vil derfor 21/18 

godt som altid bringe et tilfreds-
stillende Resultat. 

Captain Fr. Bla.  nck, ,  
der i de sidste Aar har været ene- Al Jagt er forbudt 
get hjemsøgt at Apopleksi, er død paa undertegnedes Jorder i Allinge 
i Suctlill. Capi ii■ .LitCk var en kendt 	(tg 	uhl,n1der. 
Personlighed lier 	 I er paa Nordbornholm 	P. Pedersen, A. Pedersen. 



Største Salg i Danmark 
• Største Export • 

Prøv vor udmærkede 

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

Frisk 'Tilførsel flere Gange ugentlig. 

Allinge Kolonial- & Produktforretning. 

Kaffe, The, 
Chokolade og Cacao samt alle.  

Kolonialvarer 
i fineste og bedste Kvaliteter og til billigste Priser 

anbefales fi a 

& Prothikllorrelhiliq, 

  

Uldvarer. 

 

Alle Slags Trikotage og Uldvarer er paa Lager 
i sforl Udvalg. 

3-, 4- og 5-traadet Uldgarn i mange Kvaliteter. 

Uld og strikkede Uldklude 
lages i Bylte til ekstag bøje Priser. 

lorblanbets 'anbelshus. 

 

  

 

Sæsonen 1916=17 for Efteraar og Vinter. 
ForrgiNells Yuglilger elv storre end nogensinde !digre. 

111,aiL3 ,t 	/{øftanter, ‘;talirk.Nr, i{adber, 

Z3ufe1iv, -r‘e(14.‘4e 	Sfrter 
omfætter i Pt)nlitet, e-tovvetfer oq 'ii;i.litfterubtralq 	qtri.)e 	ter efter 3•1}rholbeite er ti.)14 ti!.1 

Stort Udvalg i Damelinned, Strømper, 
Handsker og Korsetter. 

En gros og detail Salget 
Hovedforretningen, MESSEN, København, har som det vil være mange Born-

holmere bekendt, i de sidste Aar udvidet Forretningen med mange nye Afdelin-

ger og omfattende Lokaler med Udstillinger, særlig for Damegarderobe. 

Bemærk! 
Varer, der udgaar 
fis Forretningen, 
sælges (ned be-
trygget Garanti. 

Bemærk 
V,,i e iæidigsyede 
1. mer er bekendt 
for smukt inodei. 
ne Snit og for. 
Trinlig Pastoren. 

Messens Ene=Udsalg 
Chr. Olsen, Allinge. Telefon 100. 

Bretagne og Petkus Saarug 

Fra den 2 Oktober lukkes 
Forretningen Kl. 7, Lørdag 10 

Sengeudstyr. 
Bolster, Nankin og Dunlærred 

i gode, garanterede Varer. 

Damprensede Fjer og Dun til forskellige Priser 

Dyner syes og fyldes gratis. 

ZitorNailM4z 

Prima Koks og Smaakul 
anbefales til billigste Dagspris fra 

Allinge Kolonial- Produktforretning. 

y 

Pilsner 
Lager 
Porter / 

Carlsberg 
Nordens største Bryggerl 

Cr paa Lager og anbefales fra 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

Brødrene Anker 
Jernstøberi & Maskinfabrik 

Vandsnegle, Centrifugalpumper til Tømning af Tørvemoser og 
Mergelgrave. Hesteriver, Selvbindere, Slaa- og Mejemaskiner. 

Reparationer af Høstmaskiner. 

Til Hjeminehagning anbefales! 
Ekstra dansk Rugsigtemel af det allerbedste. 

Bageri-Flormel, som giver stort og smukt Bred. 

Vi har store Oplag og sælger billigt baade i stole og smag Kvanta. 

Det er en meget vigtig Sag 
ni fair rigtig, tovre og fine 

Granbrædder 
niar dcr skal lægges nye Gulve 
eller Luft i Sliiefitise. Vi har end-

nu Partier af saadanne prima Virer 

som er pløjede og høvlede, færdige 

til Lægning straks, og vi sælger til 
meget rimelige Priser. 

5 pCI. Rabat pr kontant. 

Nonlimillels hodelshus, 
CODCMCCCOOCCCOOCCOCCOOOCCODCCCOO 

DeresSøn 
firar det pæneste, 
bedste og billigste 

li 014 	ittiOliStOj 
tws 

J. P. Sommer, 

Milpsill thi Norlls 11 solg, 
Aninge. 

oan0000zcocmceccomcconcooaco3 

Vi kar de rigtig gode 

engelske E1SACI( Spindekel 
pas Lager og sielget disse a 7,75 
pr 111 pr. Kontant. 	• 

Nolrlllolulcls IlåndOIShllS  

Nordlandets Handelshus. 

Allinge 
Ur- og Guldsmedeforretning 

Nyt stort Udvalg hjemkommen passende til 

oms; iiEtruclag-EL've.r ITL ns. 

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

A. M. Lindberg. 

Et Parti Kaaber 
er nu hjemkommet og sælges til billigste Priser. 

Nogle faa Ulstere fra i Fjor, passende til Konfirmander, 
sælges billigt. 

Nordlavidets Handelstrins. 

Drivremme, Remsamlere &helnllleledi 
samt bedste Sorter 

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

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

Nørresundby Gødningskalk paa Lager. 
(Rimeligvis taar vi' endnu eu Ladning i Eftelaaret). 

Vi raeder Forbrugere beret til at gøre Bestilling, thi det er jo altid 
vanskeligt og besværligt at skaffe Kalk rettidigt til Foraaret. 

Nordlandets Handeishus. 



ULD og KLUDE. 
Renvasket Uld og rene uldne Hlude betales med højeste Pris 

ued Hob ni andre lianer. 

10 • .CNr. 
. 
	
.k.)•
nk. Mk" 11.7f 	IQ< "a 

iI 

„ALBA 

Berliner-Koks er kraftige 
og prima Brændsel i Magasinovne, 

Pris a 360 øre pr. Hektoliter kit tilkørt her i Byen — Vi tilraader Køb 
til Vinteren. 

Nordlandets Handelshus. 

Vi anbefaler 
vort velassorterede Lager af 

Isenkram, Glas, Porcebn og Fajance 
til billigste Priser. 

Mliolle Notorliol- ou Prodokllorrolfliou. 

10■10~~10eme~e~erwmeserwee~se~tri~eme~11~~ 

Konfirmationsklædninger 
er paa Lager i alle Størrelser til rimelige 

Priser. 

Kraver, Flipper, Manchetter, Slips, 
Sport- og Matroshuer. 

Underbeklædning af enhver Art. 
Altid de billigste Priser. 

21orbfartbets f?anbeishtis 

Patronhylstre, 
Kaliber 12 og 16 samt Jagtkrudt og alle Numre Hagl og 6 mm Salon-
Patroner med Kugle er paa Lager og anbefales til billigste Priser. 

Jillincsse j-Colonial- og ,Produ_ktforretning. 

SKIND-HANDSKER med Garanti 
i 

Nordlandets Handelshus 

Tricotag-e 
Stort Lager 

af Trøjer, Banklæder og Strømper i Uld og 

Bomuld til Damer, Herrer og Børn anbefaler 

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

N. 

r3;2eiriz7,n1" 	ot-aci.e 
FINESTE DANSK FABRIKAT 

Y ‘.76ce.4 gG 	c 12a /C — /009,U: 

Kjoletojer. 
Hvide og sorte kjoletejer, sætlig egnede tør Kunhuuarirrurn 

anbefales til snue P:Istr. 

X :0: 1`Z. 'F E C  TJ4 0: N.. 
Nyt stort Lager af 

Spadseredragter, 
Frakker, 

Ulstre, 
jaketter 

i sort, marine og kulør!. 

- Elegant Snit, - Smaa Priser. 

)31,4 U 'S:ELI 'V. 
Mit store Lager af Bluseliv i 

Uld, Silke, Cre'pe de Chine,Veyella, Flonel 
anbefales til billige Priser. 

J. P. Sommer, 
Magasin (in Nords Udsalg, Allinge. 

Prima Bretagne Saarug 
er pas Lager. 

Prima Petkus Saarug 
venles de allerførste Dage. Bestillinger modtages. Sælges kim pr. kontant. 

Nordlandets Handelshus. 

              

   

Prima Dampkul 

    

              

anbefales til billigste Dagspris fra 

Allinge Kolonial- & Produktforretning. 

   

              

              

•~1~1~~1~~~ 

Hvidevarer 

      

Vore anerkendte gode Kvaliteter i 

cD010/a5, cAle dium, ,Demity, noisticerred m. m. 

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

    

Nordlandets Handelshus, 

              

       

arrer~,~~~~reemarme~r~~~~~4~~01 

              

              

              

      

Boreholms Simre- 	1J ile 
Afdeling i Allinge 6-"":9--- 

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

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

     

           

           

     

     

        

        

              

Engelske prima Dampkul 
til Damptærskeværkerne. 

Vi beder dem, som bar bestilt, om at alkerne, saa snart der er 
Lejlighed deild. Vi har endnu ca. 120 Hektoliter al disse 1<ril, som sæl-
ges a 7 Kr. 111 pr. Kontant. 

Nordlandets Handelshus 
9,..„,k;  
eir.■ 6',AN. 

••••   
1 	-.011,4,,, 11.4".. 	•••• 	••• ••

cr••• 

• •••• 	•.• 

• 

0• 

IL" :--4

V  

Linoleumstæpper. 
Ekstra gode, gennemmonstrede  Linole-  

umstaapper tindes paa Lager i smukke 
Mønstre og i flere Størrelser. . 

J. P. Sommer. 

•%40 

4. 

•-(....--)......, ....... ,  ...42›. 	  

ÅL 	
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1-lan fik nok. 
oflr den originale Professor At. 

zelius i Upsala havde Sludenterne 
den Opfattelse, al lian var bedst at 
komme ud at del med, Daar han 
var vred Paa Grund al sin store 

Forkærlighed tor at eksaminere i de 
forskellige Stenarter, blev han kaldt 

Engang kom en Studero til ham 
og meldte sig til Prøve- 

— Naar vil 99E1 Herren eksarni• 
tieres? 

— Jeg vil helst eksamineres, rusar 
Professoren er vred, svarede Siv-
denten. 

— Ja-saa 	del kan jeg blive med 
det samme, om del skal være. --
Sid ned! Kender Herren nogle Slen-
arter? 

— Ja, Granit, Marmor, Glimmer-

fliser — 

-- Flere, flere! Karl Herren ikke 

flere Stenarter? 

— Jo, Sandsten, Kalksten, Ler-
skifer osv. - 

Professoren lortsalle med sine for-

argerlige Slen, til Studentens Kund-

skabsionaad i den Retning var helt 

udtømt. Nu blev Studenten vred, 
kan rejste-slg op, bukkede og sagde: 

— Jo bevares, Skorsten, Slibeslev, 
Gadesten, Mileslen, Gravslen, eljen-
sien, Galdeslev — — 

Dermed fo'r han ud af Døren. 

Professoren løb Imidlertid citer 
imin og rnable I Dørrur 

— Vent, vent I Herren kan fan 

Laudabilis; Herren kan laa 
bilis. 

JIlismod. 
—o— 

Jeg har mistet det Haab, der til 

Lykken mig bandt, 
kastet Glæden og Tilliden bort ; 

Tvivlens Skygger mit Hjerte fandt 
og gjorde mig Livet sort. 

Jeg sidder alene paa Bænken her; 

der drysser Blad paa Blad. 
Hendes Billed' jeg for mig ser -

det gør mig saa vemodig glad. 

To Gange har Træerne skiltet Dragt 

— endnu er jeg lige langt. 

Snart kommer Vinler i kviden Pragt 

og saar Glemselens Sne over mangt 

Dog dækker den end mit Ydre til, 

del ulmer dog dybl I mit Bryst. 
El Blik af hende, det blusser som Ild, 
men det vækker ej Livsmod, ej Lysl. 

For hvad er vel Livet og Lykken, 

vor Hang 
eller Ærens Laurbær al luta ? 

Selv vor dybeste, helltgsle Kærlig- 

liedstrang 

er en Naturdrift, hvorunder vi sista. 

Hvad er vor lovprisle Civilisation, 
Respekten for mit og dit? 

Det politiske Kævl I enhver Nation 

viser Diplomatiets Fallit. 

Bryder der Hul paa Bylden en Dag, 

hvad er Dyd og Moral da vel værd ? 

Frihed og Lighed biir tomt Bedrag, 

og Ret afgør Magten 'ned Sværd. 

Nor De oo Livslodsauersko, 
skal den gamle Cykle sælges, øn-
sker De Adgang over deres Ejendom 
forbudt, har De fundet el Par Ga-
loselier, skal der være politisk Møde 
eller Bal, har De Kreaturer til Salg 
ellor vil De købe saadanne, har 
De huet nye Varer hjem, paatager 
De Dem Reparationer, har De 
starlet en ny Forretning — hvordan 
skal Folk saa faa det at vide, hvis 
De ikke averturer i et Blad, som 
virkelig beses. 

„Nordbornholms Ugeblad' 
læses af saa at sige alle i Nordre 
Herred og er derfor et fortrinligt An-
nonceblad. Send deres Annoncer 
til ,,Nordbornholms Ugeblad". 


