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„Nord-Bornholms Ugeblad" 
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Mulle FyrsIgr 
- 	i de sidde 100 far, 

1-0- 
• Med det monarkiske Begreb for-

binder mange Forestillinger om 

noget stabilt, urokkeligt, noget som 

næsten har sin Grund i den evige 
Verdensorden. Arvefølgen og den 
Pomp og Pragt, med hvilken Kejsere 

og Konger omgiver sig, og Tronen 
og Frasen ,af Guds Natide" hjælper 
til at opretholde denne Forestilling. 

Og dog viser den mest flygtige 
Granskning af Historien, al Tronerne 

er ret vaklende, og et deres Indeha-

vere sidder langt 'mere usikkert part 

deres Pladser end mange andre, 

der beklæder høje Stillinger, Ministre 
selvfølgelig undtaget. - Af Verdens. 

historiens Herskere er de ægyptiske 

Faraoer de, der har været mindst 

generet if Revolutioner, men ikke 

en Gang i det urgamle Nilland sav-
nes Eksempler pan afsatte Monarker. 

Kina, der lige til de seneste Aar 
har været betragtet som typisk Ek-

sempel naa politisk Forstening, har 

jo Masser af Ekseinpler paa Revo-

lutioner og fdrjagede Fyrster at 
Opvise. 

Tilfældet i Rusland, som i disse 

Dage bidrager sig hele Verdens 

Opmærksomhed, er jo kun sensati-
onelt derigennem, at det er del 

store øsrevropæiske Dynasti, der 

har været Skuepladsen for del. 

Virkeligheden er det kun tre Aar, 
siden en evropæisk Monark blev 
fordrevet fra tin Trone. Delle gæl-
der Fy s! Wilhelm af Wieds Fordri-

velse fra Albanien. 

0.:1 vi nu blot indskrænkede os 
til Tiden _fra den store franske Re-
voirrin ni,. vil 'vi finde, ål Listen nier 

afsatte' eller under revolutionære 
OnistaendigWeder allivede Monarker 
er i (nej Grad anselig, ja sea anse-
lig, at man rime ignorere en Mængde 
mindre Fyrster og lom holde sig 
til de større fyrstelige Personer. 

Om 'vi diskret gaar Skandinavien 
forbi tired at minde om Erik den 
14. og Gustav, deri 4. Adolf, om 
Norges Kristian Frederik, der i 1814 

blev tvunget til Abdikation, og Os-
car den Anden, der senere af Stor-
tinget erklærede for at have ophørt 
ar regere i det norske Land, kom 
mer vi først til Tyskland, Fyrsten°. 

skabets Laud. 1 Bayern medførte  

ganske vist Revolutionen I 1848 et 

Tronskifte, Idet den pragtelskende, 

kvindekære, reaktionære Ludvig den 

Første fandt det randeligst at ned-
lægge Kronen. 

I Holland manne Wilhelm den I. 

I 18-10 nedlægge Kronen, ganske 

vist frivilligt i formel Henseende, 
men i Virkeligheden for at undgne 

Afsættelse og Faren for en Konliska-

tion af sin vældige Privalformile. 

Belgien derimod har lige siden sin 
Tilblivelse, d. v. s. sin Løsrivelse 

fra Nederlandene, ladet sine Konger 
regere forholdsvis uantastet. 

Frankrig! Det er det klasiske 
Land, og Irer behøver men kun at 

opremse Navne som Ludvig iler 

16., Napoleon den 1., Karl den 10., 

Louis Philippe. Napoleon den 3., 
- og ingen Kommentarer er nød-
vendige. Spanien har ogsea en 
lang Række el afsatte Regenter, af 

hvilke nogle er kommet paa Tronen 
igen. Paa et Hundrede Aar . Carl 
den 4., Ferdinand den 7., Joseph 

Bonaparte. Nærmere vor Tid er 

Isabella den 2.a Regering. Det er 
vanskeligt at afgøre, om hun vakle 
mest Skandale som Menneske eller 

som Regent. Hendes nærmeste 
Efterfølger, den italienske Prins 
Anedes af Aosta, var klog nok til 
efter 3 Aars Regentskab at indskibe 

sig til Italien. 
Da mange Revolutioner og Kon-

geatsættelser, der i Begyndelsen af 
det 19. Aarhundrede fandt Sted I 

Portugal, vil sikkert blive for indvik-

lede og uinteressante for vore Læsere 

at følge. Her skal kun hentydes 

til Mordet pan Kong Carl og Tron-

følgeren den 1. Februar 1908 samt 

Kong Menuets Bortrejse fra Landet 

et halvt Aar senere. De mange 

Smaarevolitlioner i de mange italien-

ske Smaastater skal vi lirke tier 
kornroe nærmere ind paa, luen lien 

nævne nogle- Enkeltheder fra Konge-

riget Neapels Historie. Kong Joachim 

Murat blev skudt her i 1815, hvor-
efter den legitime Franz den Anden, 

en af Historiens mest usympatetiske 
Skikkelser kom paa Tronen, men 
han blev fordrevet af Garibaldi i 

1860. Mordet paa Kong Uinberto, 

der ikke skyldtes nogen revolutionær 
Bevægelse, skal ikke nærmere skil-

dres her. 
Af de mange Afsættelser i Tyrkiet 

skal kun nævnes Abdul Handels i 
1908. Det var Unglyrkerne, der 
gjorde Ende paa hans Regimente. 

Han førtes til Salonski som Fange, 
hvor han nu opholder sig, ved kun 

Enver Pascha og Allah. 
Hvad angaar de øvrige Balkan-

stater, skal vi !Milde om, hvorledes 

Fyrst Aleksander af Bulgarien, efter 

at have reddet sit Land,fra Serberne, 

toges til Fange af nogle sammen-
svorne, førtes til Rusland, hvor lian 
frigaves, efter el lian havde abdice-

rer. 1 Serbien afsætter man ikke 
sine Regenter, derom vidner Slæg-

terne Obrenovits og Karageorgjevils 
Historie, der hovedsagelig handler 
om Skilsmisser, Dolke og Revolvere. 
Aleksanders og Dragas Skæbne er 

kun en Episode i denne Heltesaga. 

1 Grækenland blev Prins Otto af 

Bayern fordreven i 1863. Hans Ef-

terfølger blev som bekendt Kong 

Georg, der blev myrdet i Snloniki. 

I Rusland er der før itu ingen Kej-

ser blevet afsat siden Peter den 3. 
Det 19. Aarhrundrede fik for det 

russiske Dynasti en skæbnesvanger 

Begyndelse, idet Kejser Karl myr-

dedes den 23. Marts 1801. 

Udenfor Europa skal nævnes en-

kelte Tilfælde : Kejser Maksimilian 
at Mexiko, Ærkehertug af Østrig, 

gjort til Kejser af Napoleon den 3. 

og skridt ni en rneksikansk Repu-
blikaner, Don Pedro, Kejser al Bre-

siden, brav som Regent og Menne-
ske, men ikke desto mindre afsat 
1888. Og endelig Kinas sidste Kej. 
ser, Vu-Yi, der i sin Afskedserklæ-
ring, som han øjensynlig ikke selv 
Inrode læse, forkynder, at han havde 
regeret meget slet og derfor fandt 

det nødvendigt at proklamere Repu-
blikens Indførelse. 

Efteraarsnat, 
-0- 

Et mulnimættel Mørke har bredt 
sig i ISrattet 

- og herred en løvdækket Vej, 
der vandrer to unge, der aldrig 

har fattet, 
at Livet var mere end Leg, 
før nu, da den syngende Sommer 

er svundet 
re g Stormen gane vildt over Jord. -
Hvor længe de søgte - 

hint har de fundet 
kun liaarde, uvenlige Ord. 

Og Skyggen er tæt pan de 
løvdække Gange, 

hvor Vindene vælter sig frem 
og synger de evige Efteraarssange, 
de evige Sange om dem 
der vilde hinanden det bedste, 

de vidste, 
men voldte hinanden kun ondt, 
Og Virdene knækker de skørnede 

Kviste 
- det faldende Løv hvirvles rundt. 

Chr. Slub Jørgensen. 

Chrislins# som 
-a- 

lf. 
(Uddrag af Kirkejournalen). 

Aar 1684, deri 2. Juni, kony høj-
ædle og velbaarne Hr. Christopher 
Sehested, Hr. Admiral Spnn, Gene-

ralmajor von Osten til Ærtholnien, 

og havde tvende norske Kompag-
nier med sig. Del ene forestod Ma-

jor Holst, det andet Cnplain Gorges, 

lier en Fæstning at ville lade fuld-
færdige. 

Sehested havde et Telt, og Admi-
ral Spar], men Generalmajoren !o-
gerede i en Fiskerhytte paa Buck-

holmen (som nu kaldes Frederiksø), 
der hvor Præsten, Degnen etc. nu 
bor. 

Den 3.Juni fik Kapellanen i Rønne 
'Hr. Anders Jensen Aalborg (Broder 

til Hr. Ole, Præsten til Clemens Me-
nighed paa Bornholm) Bud fra be-
meldte Herrer ved Augustin Decil-

iter, Aintskriver paa Bornholm, at  

han skulde begive sig herind at 
prædike. 

Den 11. Juni prædikede han før-

ste Gang under anisen Himmel I 

Lejren, 

Deri 19. Juni blev lagt den før-

ste Steu til det store Taarn eller 
Fæstning, først af Sehested, dernæst 

af Spar], ved Trompeters Skrald og 

Kanoners Løsning, item en Prædi-
ken, holden af Hr. Anders. 

Den 6, Juli rejste Herrerne herfra 
med det kgl. Skil) „Padlen", som 

da tog Hr. Anders med sig og salte 
ham i Land for Sandvig, og befa-
lede ham hver Søndag at rejse lier-
nid at prædike, hvilke! og skete III 

September Maaned, da Hr. Anders 
fik Befaling, al han contimierfig 
skulde, om han vilde, forblive der 

pan Stedet, som en Guds Tjener i 
det hellige Embede, gjorde ham og 
Forsikring, at Majestæten lunede til-
sagt ham 30 Rdl. maanedlig og en 
Degn, hvem han selv vilde an-
namme. 

Den 16. Juli ankom Præsten og 
fik Logernient i Bagersel, hvor der 
bagtes Brød til Garnisonen.  

Oberst Cucheron stod for Fæst-
ningens Arbejde og kommanderede 
alt Folket. Enhver, som ser hans 
Værker, maa kjende barn for at have 
været en fortræffelig Ingeniør. • 

Den I. Oktober rejste Præsten i 
Land, for efter Oberst Cucherons 

Befaling at begrave tvende Lig paa 
Gudhjem Kirkegaard. NB. Pita deur 
Tid var her ingen Jord. 

Den 17. Oktober skete den første 
Afløsning, da Major Mathias Juel 

og Hr. Captain 	korn med deres 

Kompagnier. 	I  
Den 21. Oktober kom en Forval-

ter Søren Jensen Schiold, Degnen, 
Præstens Broder Hans Jensen \Van-

del!, Bageren M. Christopher, Bryg-

geren M. Eskild. 

Den 25. Oktober blev paa Kirke-
holmen en Kirkegaard indviet. 

Den 30. November satte Præsten 
sig selv ind, da Provsten, Hr. Hans 

Jensen Sode, vægrede sig derved, 
Ratione temporis & officii. 

Den 2. December blev pen Græs-
holmen en Kirkegaard indviet. 

Aar 1685, den 5. Januar blev en 

Formand for Deserteurerne hængt, 

og han var en Polach. 
Deri 7. Februar korn nogle Haand-

tangere fra Bornholm at forblive 

her. 
Den 19. Mads blev begravet 21 

Lig pan Græsholmen. 
Den 17. April 17 Lig. 
Den 26, April blev forkyndet, at 

Gudstjeneste ikke mere skulde hol-
des i Husene, roen paa Fæstnin-

gen. 
Den 16. Maj kom Captain Hirsch-

nach med sit Kompagni og 5 Skibe 

at afløse. 
Den 17. Maj blev de ny Messe-

klæder, Kalk og Disk (erste Gang 
brugte, da Hr. Jacob Jensen Sode 
fra Olsker og Allinge betjente Præ-
sten. Samme Hr Jacob siges al 
have været en seere lystig Mand 
og prædiket for Kong Christian den 

Fertile i Allinge til Fornøjelse. 

Den 20. Maj blev den første Sten 

lagt til Lille-Taarn pen Roeholmen 

at Major Juel og Captain Hirsch-

riget]. NB, Capinin Meris, Captain 

Bucherels, Captnin Radsleeria og 

Wernichs Compagnier, Captainlent-

nitrit Crampe, Captain grant og Ga-

lys Compagnier. 
Den 13. Oktober kom Proviant-

forvalter Lorents Abroe, som skulde 
afløse den forrige. 

Den 15. ;tukan' Captain Belizer 
Friderich Frans al afløse Hirsch-

n a ch 
Den 19. Oktober kom Major Hen-

&telt Hannen, som skulde komman-

dere paa Fæstningen imedens Oberst 
Cricheron overrejsle. 

Den 25. Oktober rejste Oberst 
Werherg til Bornholm. 

Lerduen! Dabberth etc. 
Diabefader, som vi endnu have, 

kom med „Sralrealen• og blev brugt 
første Gang, da Præstens Søn Jens 

blev døbt den 6, December. 
I dette Aar døde 146. 	Fridrich 

Lucas, Chirugus Kirkering, Leutn. 
Medier, 

Anno 1687 Fyrverker Dyring. 
Den 11. Februar døde Degnen 

og begravedes deri 18. i Gudhjem 
Kirkegaard. 

Deri 6. Marts prædikede Hr. Hans 
Povlsen Ancher, Provstens Søn og 
Capellan. 

Den 4. Maj indsattes Degn Hans 
Jandrup. 

Den 11 Maj kom Kong Christian 

den Femte om Morgenen Kl. 3 og 
rejste K1, 7 slet. 

Anno 1688, den 16. August blev 

Degnen Jendrup promoveret fil Ve-
stermarie Sogn paa Bornholm. 

Den 26. August blev Degnen Sa-
muel Hansen indsat. Han har væ-
ret en brav Maud og har prædiket 

nogle hundrede Gange her paa Fæst-

ningen, men for Befaling. 
Den 16, Oktober blev dednuvre-

rende Kirkegaard indviet. 
Den 6. December kom med det 

kgl. Skib .Galfined" en Klokke. 
Den *" døde Kirkering, i hvis 

Sled denne Fellskærs Fader Mester 
Peiter Magnus kom og blev viet I 

Rønne. 
Auditeuren Johan Bendix Fester. 
De udpakkede Messingstager til 

Kirken har Skipper Niels Madvig, 

førende det kgl. Skib ,Gakined", 

foræret til Kirken Anno 1692. 
Den 3. November 1701 døder Styk-

!emiren! Hans Hess, Michel Madsen 
korn i Irans Sted. 

Den 25. April 1702 succederede 

Tønder Lorenz Abroe. 
Den 22. August blev Underkon-

stabel plans Sørensen (Fendrik Kyris 
Fader i Rønne) og Martha Scheel 

trolovede. 
Anno 1704 den 18. Januar havde 

Forvalter Tønder Bryilup tured Lands-
dommer Ancher Møllens Stifdalter 

Hedvig Kofoed. 
Efter Tønder kom Forvalter .11.- 

genreuter. 
Anno 1706, den 14. November 

blev Præstens Søn Jens Andersen, 
Aalborg indsat til Capellan. 

Anno 1709 den 29. Maj død 



Man vejer nu den tomme Gryde, j Post. . og Passagertrafik. For det 
fylder atter Mosen deri, og inddam- I vil jo hurtigt vise sig, at Skibene 
per den over sveg ild rinder jevnlig og Jærvbanerne ikke pair langt nær 
Omrører', til den har Konsistens 	vil kunne fyldest gøre (le Krav, der 
som Grød. Man lægger Mærke 
til, at der smadre ikke er Sukker i 
Mosen, hvilket gør, at den bevarer 
ell smuk, lys Farve. 

Gryden løftes af Ilden. vejes, og dl 
hvert kg. Mos sættes nu 250-500 
gr. Sukker; del retter sig eller, hvil-
ke Frugtsorter Mosen bestaar af. 

Man koger min Mosen et Kvarter 
med Sukkeret, løfter Gryden af li-
den og tilsætter 1 gr. Salicylsyre 
pr. kg. Mos, Sukkerets Vægt nu 
iberegnet. 

Har man intet Sukker, koges 
Mosen endnu lidt stærkere ind end 
ovenfor beskrevet, hvorefter tilsættes 
Salicyl, og Fragtsmørret hældes 
op i en stor Krukke, overhældes 
med Saticylsprit (10 gr. Salicylsyre 
opløst I 1/4  Liter Eddike, Vinsprit 
eller Krignak) og tilbindes. 

Hen pan Vinteren, naar Mosen 
skal bringes, maa der saa tilsættes 
Sukker.: uren delle man foregaa 
med Forsigtighed, da Salicylen ikke 
gerne maa koge. Mari hælder Frugt-
mosen op i.en Gryde og rører un-
der langsom Opvarmning Sukkeret 
i; naar det er helt opløst, og Ind-
holdet har narret Kogepunktet, løftes 
Gryden at Ilden, og Fruglsmarret 
hældes op i mindre Krukker eller 
Glas. 

den gode ærlige Mand Hr. Anders 
Aalborg, der virketiger' har været 
en god Præst og antegnet alle Ting 
fra Fæstningens Anlæggelse saa nøje 
at det er en Lyst at læse det. 

Anno 1709 den 23. Maj døde 
Kuninnandant og Maj e Hørmen og 
deri 14. Juni hidset i sin Begravelse 
80 Am.  gammel, 5 Uger og 5 Dage. 
Der fortælles om denne Mand, at 
uagtet han nogle Aar var blind af 
Alderdom, førte hall dog en skøn 
Kommando og dansede gerne en 

Menuet. 
Den 2. August blev Hr. Clemens 

Fund] kaldet at være Præst her paa 
Stedet. 

Anno 1710 den 27. Februar an-
kom den fortræffelige og retfærdige 
Kommandant, Oberstleirtnant Haach 
Halbrueh at være her Kommandant. 

Den 24. Juli ankom Capt. Bille 
over Soldaterne, død paa Flaaden 
under Sandvig, og Indsat efter Hal-
bruchs Befaling I Hofmans Begra-
velse. Han havde ellers hjemme 
Jylland. 

Den 10. Juni 1711 døde Degnen 
Samuel Hansen Wallenherg I sit 57 
Aar og havde været Degn her 123 
Aar. Han havde været en god Degn. 

Anno 1711 den 17. Juli blev Hof-
mans Frue, Dorthe Lisbeth v. Gry-
newald, indsat i sin Begravelse i sit 
66 Aar. • 

Den 29. November kom Degnen, 
Laurs Læster, Hr. Clemens Broder, 
efter 6 Ugers Karantæne paa Rønne 
Citadel, formedelst Pesten. 

Anno 1713 den 29. November 
torærede Hr. Kommandant Heltal:treti 
en Selv-Vinflaske og et Oblatgemme 
eller Danse af Sølv til Kirken. 

1715, den 15. September, fik Hr. 
Clemens Funch sit Kaldsbrev paa 
Øslermarie Sogn. 

To Studenter, Iver Mariager og 
Thomas Ursin forrettede Degnelje-
nesten for Laurs Laster, mens Iran 
var i København. Om den første 
bar Hr. Clemen skrevet meget slet 
i Journalen. 

Anno 1716 den 14. April blev Hr. 
Bagge Braml voceret, og efter ham 
Hr. Thomas From. 

Æblesmør. 
—o— 

Nu er Tiden inde, hvor vi maa 
tænke paa, hvad vi skal tage vor 
Tilflugt til, hvis det til Vinter bliver 
knapt med Smør og Margarine, og 
det bliver det sikkert. Del vil der-
for være klogt at sikre sig Behold-
ninger af 'Frugtmos i langt større 
Udstrækning, end vi plejer. Hertil 
kan anvendes al Slags F r u g I, 
liver for sig, eller sammenblande!. 
Syrlige og søde Frugter, blandet sam- 
men, giver en meget lin Aroma. 

Skal man lave en stor Portion, 
slagir man sig 'eed at benytte følgen-
de Freingangsmaade: 

Æblet og Pærer skrælles ; Blomst, 
Stilk og Kærnehus fjernes, Frugten 
skæres itu og kommes i en fejlfri, 
(orienteret Gryde; Blommer og Kir-
sebær Milenes og kommes ligeledes 
i Gryden. Er der saftige Frugter 

behøves saa godt som 
lidet Vand; ellers hældes en Smule 
Valid ved, for at det ikke skal 
tirrende paa. 

Mens Frugten koger, samler man 
alle Skrællerne og Kærnehusene 
samt knuser med Nakken at en 
Økse Stenene af Blommer og Kir-
sebær; det hele kommes i en Gry-
de med Vand over, koges af og 
giver en udmærket Fruglsuppe, 
-em jævnes med Maizena ; nogle 
hele Stykker Æbler eller Pærer kan 

paa Suppen. 
Nøer Frugten er mør, passeres 

deir 3 Gange gennem en Kødmaski-
ee. Er alt Affaldet fjernet og udnyt-
rel som overflor beskrevet, slipper 
man for det store Arbejde at gnide 
ell stor Portion Frugt gennem Cl! 
Sigte.  

„B. T." 

efter Nripo, 
Der er endnu ikke forløbet en 

halv Menneskealder, siden det før-
ste praktiske brugbare Luftskib kon-
strueredes, og endnu kortere Tid 
er gaaet, siden Brødrene Wright i 
Amerika løste Flyveproblemet. Vi 
husker alle vor Betagelse ved Synet 
af de første styrbare Flyveapparater, 
og imidlertid har Krigsaarene afsted-
kommet en saa mægtig Udvikling 
paa Flyveteknikens Omrande, al 
Ikke-Sagkyndige vanskeligt gør sig 
noget Begreb der om. 

Hvilken af de forskellige Typer 
af Flyveapparater, Zeppelineren eller 
Aeroplanet, der vil erobre Luften 
som Færdselsvej for den fredelige 
Trafik, er endnu et uafgjort Spørgs-
inaal ; men at en emden Erobring 
vil linde Sted, turde være uden for 
ni Tvivl. Begge Typer har vist 
sig praktisk brugbare for lange 
Rejser. Flyvning over den engelske 
Kanal linses ikke længer for nogen 
Bedrift. Nu sættes Kravene højere 
op. Man er allerede begyndt at 
kaste Blikket ud over Atlanterhavet 
og at mente Afstandene mellem de 
evropreiske og de amerikanske Ky-
ster. 

I svensk Teknisk Tidsskrift gør 
en Ingeniør opmærksom paa Nød-
vendigheden al, at man i de nev-
trale Lande f god Tid begynder at 
forberede sig paa Iværksættelsen af 
en almindelig Lufttrafik, da det 
lurde være givet, al denne straks 
efter, at Krigen er sluttet vil blive 
af stor praktisk Betydning for Sam-
kvemmet mellem Landene. Den 
Dag er næppe fjærn, da Luftfart 
over Atlanterhavet bliver almindelig 
og ligefrem som Daniskibenes Far-
ter over det aabne Hav. I de krigs-
førende Lande har man allerede 
Opmærksomheden rettet paa denne 
Sag, og der er allerede bande lier 
og der truttet Forberedelser til straks, 
treer Freden er sluttet, at sætte Pla-
nerne i Værk. 

Vil de nevtrale Lande ikke blive 
bag etter, man ogsaa de være om 
sig i Tide, at de ikke skal komme 
til kort i Verdenskapløbet. For det 
kan men være ganske sikker paa 
der vil blive en mægtig Konkurrence 
i alle Transportvæsenets Forgrenin-
ger, bude naar det gælder Gods-, 

ingen smalle Steder. 
—o— 

En ikke ukendt Rigmand fra en 
sjællandsk By korn forleden III Hol-
bæk i en elegant Kæmpebil. Efter 
Middagen pari Hotellet sammen 
ined 3 Herrer, overværede de I 
Følge _Holbæk Arndt-a.' Tt.ater fore- 

Mailld0Tell bestilte stiales mi Kurv 
Champagne og stak Tjeneren en 
100 Kr. Seddel som Drikkepenge. 

— I skel ikke sidde med tørre 
Munde I mente Matadoren heri til 
Nabobordeue. Her er Sonimersol 
nok, og her har Vandværket ikke 
lukket. Værsgo! Vil I ogsaa have 
Sjusser ? Tjener! Sjusser over del 
hæle I 

En glad og lettet Stemning lagde 
sig snart over Tilskiierpladsen og 
smittede hurtigt hinsides Lairiperæk-
ken. 

— Klap dog, klap I udbrød Milli-
onæren begejstret. Kom her, Piccolo' 
Her er en Daler, men klap sari 
ekstra stærkt! 

En Storm af Jubel hilste den 
glade Giver, hvis Opmærksomhed 
nu fæstede sig pan den anden 
Piccolo. 

— Korn her, du lille! Du har 
samler] et rart Ansigt] Der har du 
10 Kr. Smil son 

Drengen smilede som besat, og 
Publikum la højt — ikke af Dren-
gen, men al en Duel, som el ungt 
Par sang paa Scenen. 

— De to skal giftes 1 næste 
~ned, henknslede en Publikum-
mer. 

Milllomerein hørte del. 
— Skal de giftis, de skal de sno 

sand' have en Brudegave ! Tjener, 
vil De give det unge Par deroppe 
disse Par Skilling! 

Den bukkende Tjener benede al 
med to 100 Kr. Sedler, og laa Se-
kunder efter mødtes høje Frydeskrig 
fra Kulisserne med Folkets Jubel, 
1 Hundrede straalende Ansigter læ-
ste Millionæren Takken for sin Gav-
mildhed, som snart efter skød ny 
Blomster: 15 Kr. I Drikkepenge 
for Servering af 4 Pilsnere og 10 
Kr. i Drikkepenge til dem, der in-
gen havde fane'. 

Fra Uge til Uge 
Bøder 

31 større og mindre Avlsbrugere 
i Allinge-Sandvig Kommune skal i 
Henhold til § 3 i Kornloven af 26. 
Juni 1917 bøde kilt 312 Kr. 

Hvorfor'? spørger De maaske. 
Fordi disse Avlsbrugere ikke har 

haft Forstaaelsen at, at de skulde 
have sneet Vintersæd i Efteraaret 
19151 

De fleste af dem, der skal bøde, 
er mita Avlsbragere, hvis Bedrift 
ikke tillader al sne Vintersæd, men  

hvis Areal er udnyttet 111 det aller-
yderste til 1<artoller og Grøntsager, 
erg hvis Arte jde for Frembringelser 
til Menneskers Ernæring har været 
lige saa stort og belydningsbildt 
son] Rugdyrkning. 

Og det skal der bødes tor. 
Forskel det, hvem der kno. 

Redaktionen erindrer 
enhver Jordejer, der er paelignet 
leveringspliglig Jordværdi (Vintersæd 
Rug og Hvede, Saasæd undtagen), 
al det skal afleveres lit Statens La-
gre, samt at dem, der ikke kan op-
fylde deres paaliguede Leverings-
pligt, snarest mufle og senest 
Torsdag den 20. September skal 
anmelde del tor det kommunale 
Nævn, 

gudstjenester og Moder, 
Søndag 16. September. 

Allinge Kirke Kl. 2, Skrin]. 11/2. 
Missionær Kristensen fra Sorø og 
Sognepræsten toler. 

SI. Ols Kirke KI 91/2. Skru.. Kl. 9 
Rø Kirke Form. Kl. 10. Christiansen 
Om Eiler-nr. Kl. 5. taler Provstinde 

Blusse i Bethel i Olst■ er lim San- 
I hal 'ni esionen 

Mandag Eftm. Kl. 21/2. Fælles Sy-
rnede i Sandvig Missionshus, tor 
alle 4 Syforeninger. Provstinde 
Blume taler. 

Mandag Aften 71/2. Møde for K. F. 
U. K. pan Menigliedsbjernmel. 

Evang. Itith. Missionsforening. 

Allinge Søndag Kl. 31/2  Forsamling. 
Rutsker 	— 	t3 Ole Jensen 
Rø 	— 31/2. Richart Nielsen. 

Hvorledes man i varme Egne 
beskytter sig mod Heden. 

I de varmeste Egne al vor Klode 
er Folk rigtignok trænet til at ud-
holde stærk Hede. Alligevel forsø-
ger de ved forskellige Midler at 
opnna en behageligere Temperatur, 
nem Varmen bliver alt for stærk. 

De rige, fornemme Persere har 
f. Eks. Værelser, som Iran sænkes 
ned i Vand, ja, der lindes endog 
hele Glaspaladser, som er udstyret 
pan del prægtigste, og som flyder 
paa Vandel. Naar Varmen bliver 
generende, sænker TIM dem bare 
ned i Vandel, og ved Hjælp al et 
sindrigt Ventilationssystem sørges 
der for Tilgang al frisk Luft. 

I Kina bygger tuen _svævende 
Gallerier", store Platforme, som er 
bygget smiledes, at de rager ud 
over Søen, og op pen disse Platfor-
me tyr Folk tor al nyde den svale 
Luftning Ira Søen, mug Dagen bli-
ver for høli. 

Paa Suirdaeerne bygger Befolk-
ningen i den hede Sommertid hele 
Landsbyer af sinaa Hytter, som hvi-
ler paa stærke Pæle midt i Søen. 

En Trillebor-Baad. 

En forbavsende simpel Opfindelse 
har nogle !canadiske Fiskere gjort. 
Paa mange Steder af Kysten er 
Stranden sne flad, al Fiskerne med 
stort Besvær maa bære deres Baade 
saa langt tid, at de kan komme 
paa nogenlunde dybt Vand. For 
at formindske dette besværlige Ar-
bejde, anbragte Fiskerne under For-
stavnen af Bandene et Hjul, som 
havde en temmelig bred Bane, og 
ved Agterstavnen anbragte de to 
Arme som paa en Trillebør. Nu 
kan en Mand trille en Band ud, 
som man triller en al runelelig Tril-
lebør.  

At styrke 'Synet. 
Et udmærket Middel til at styrke 

og bevare Synet, er daglig, helst 
før uran gaar mil Sengs, at bade 
bande Øjenlangerie, Øjenbryneee og 
Tindingerne med koldt Varid.. In-
gen Ting styrker bedre og for læn-
gere Tid Øjets Nervekraft og beskyt-
ter det mod Overflod al Blod (en 
Aarsag 111 de fleste Øjensygdomme), 
og Midlet er jo uskyldig enhelt :  
Hvis Øjnene er udsot for særlige 
Anstrengelser, skal elan liere Gan-
ge out Dagen betjene sig af 'oven-
nævnte Middel. 

Jagt. 
-- 

-- I _gsibeentiolus" fluider vi fed. 
ymte fornuftige Artikel ni Hr, .1 o-
k is m B r a n d t, Bodilsker' som lur-
tjener at læses i videre Kredse. 

Etteraaret er Jagtens Tid, i Sep- 
tember lyder Bøssernes Knald paa 
Mark og i Skov. Pas vore almin-
delige Bondemarker er der kun of-
test sparsomt med Vildtbestanden, 
et Par Harer og maske en eller to 
Flokke Agerhøns, det er alt. Der 
er hil Idlerlid ingen Tvivl nutv, al her 
overalt pas Bornholm kunde sem?. 
en udmærket Jagt. Her er jo Førte 
nok, gode Skjulesteder, og Vinteren 
pas Boreholm er sjælden saa streng 
— 	men iler gøres for lidt for 
Jagten. 

Ræve og Krager faar de fleste 
Steder Lov til at optræde i altfor 
stort Tal, onnstrejlende Kølere gø 
out Foraaret og straks efter Høst 
paa de bare Marker mere Skade 
end mange aner, og Jegerne 	ja 
mange Steder er der blere al disse 
end der er Vildt. 

Hvad der særlig ødelægger vor 
Jagt er den saakaldle Bekendtskabs-
Jagt. Har en Landmand en Flok 
Høns paa sin Mark, kommer en 
Dae en Bekendt og skyder 1 lalvde-
len af Flokken, nogle Dage eller 
kommer en enden og Inger Re:dno: 
han har ingen Interesse af at levne 
noget, der kan jo komme en tredje 
og skyde del, han levner. — Paa 
deri Maade gaar det med Hønsene 
og Harerne er meget værre stillet, 
de kan jo straks om Efteraaret _træ-
des' op at enhver, ja enkelte er 
endog saa durkdrevne, at de kan 
se dem i Sædet og skyde dem der. 

!Daa den Mande maa del gaa til- 
bage med vor Vildtbestand her paa 
øen, Jagtejeren faer ofte meget lidt 
Vildt, — men der er jo ogsaa nok 
endda om at dele det. Hvorriaar 
kan han dog indse, at der begaas 
en Uret 	bande mod barn selv og 
mod det Vildt, han kunde have.  
Glæde af at se paa sine Markers' 

Det kan derfor ikke siges for ofte 
nu, da Jagttiden snart gear _ind, til 
vore Lodsejere, som ikke  selv dri- 
ver Jagt : _Lej Jagtretten reflit e 
paalidelig Jæger, som vil skyde tue 
Maade, — og hold saa alie aedre 
borte.' 

Ilder Forimdsregiumlut. 
—o— 

Det er vist snart paa Tide, at vi 
begynder at lade høre fra os, ellers.  
tror man vel, at vi er evig tin' 
med all, hvad der bliver budt 
siden delle radikale Ministeriu 
har begyndt at rode sig ind i vore 
Sager. 

En lille Opgørelse Ira 1914 bely-
ser klart Regeringens Misgreb. 

Man forbød mig at fordre urin 
Vintersæd op og tvang mig derve 
fil at bruge Byg i Stedet for. Det 
er der ikke noget At sige ti! ; men 
neer sart Prisforskellen tages i Be-
tragtning, saa kan man snart regne 
Tabet ud ; Jeg solgte det Aar 40 
Tdr. Hvede a 21 Kr. (Maksinrialpila)" 
og 20 Tdr. Rug a ca. 18 Kr. (Mak-
simalpris). Det er 1200 Kr. Dersom 
jeg i Stedet for kunde have solgt 
50 Tdr. Byg, havde jeg lenet ca. 
1650 Kr., idet Prisen var 22.7 a 28 
Kr. Td. Saa har man vel Lov til at 
kalde det Misgreb. 

Med sandal] et Tab for Øje laa 
der nær for kun at saa Foraarssæd, 
og derfor saaede jeg ikke Vintersæd 
1915; men der skulde jeg have 
regnet med, at vi havde og har et 
Ministerium, (ler — efter alt nr  
dømme — hører hjemme i Frederik,  
d. 6tea Tid og ikke 100 Aar efter ; 
thi „vi alene vide' er sat til Højbords 
nu. Estrup num jo glæde sig i sin 
Grav; værdigere Efterfølgere kunde 
han aldrig have ventet. 

stilles. 
Men der vil være mange Spørgs-

lineal at løse, inden Lir (matricen 
kan virkeliggøres og komme ind i 
regelmæssige Spor. Skal Staten 
tage fat, eller skal alt overlades til 
del private Initiativ ? Det er vel 
det, der først melder sig. Men 
hvem del saa bliver, kræves der 
indganende finansielle Overvejelser: 
der vil endvidere være Tale om 
Valg af Ruter, af Maskintyper, Un-
derhandlinger om internaliornale An-
løbspladser for Flyverne osv. 

Det er da ikke for tidligt, at man 
ogsan i de sum nevtrale Lande 
begynder al forberede Sagen, al 
Ikke de store Stater, naar Tiden er 
iinde, skal sætte dern uden for 
Spillet. 
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Soller De ell Livsledsagerske, 
skal den gamle Cykle sælges, øn-
sker De Adgang over deres Ejendom 
forbudt, har De fundet et Par Ga-
loscher, skal der være politisk Møde 
eller Bal, har De Kreaturer til Salg 
eller vil De købe saadanne, har 
De fimet nye Varer hjem, paatager 
De Dem Reparationer, har De 
startet enny Forretning — hvordan 
skal Folk saa faa det at vide, hvis 
De ikke averterer i et Blad, som 
virkelig læses. 

,Nordbornholms Ugeblad" 

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

Ring op Telefon 74 

Ordet er- frit ! 
Vi ger vore mange Læsere i By og 

paa Land opmærksom paa, at enhver kan 
faa optaget Artikler og Indlæg om Emner 
al almen Interesse i „Nord-Bornholms 
Ugeblad'. 

Betingelsen er kun, at det skrevne er 
holdt i en sommelig !'ommm og indenfor 
rimelige Grænser, samt at Indsendere— til 
Underretning for Redaktionen — opgiver 
Navn og Adresse. Ligeledes modtager 
Redaktionen gerne Meddelelser om saa-
danne Ting og Forhold, som egner sig 
til Behandling i Bladets Spalter. 

Dette gælder bande Byen og Landet, 
og det er en Selvfolge, al Redaktionen 
altid vil iagttage den strængesie Diskre-
tion med Hensyn til sine Kilder. 

Indpakoiollsoalor og Poser 
til Fablikernes Pøser leveres fra 

Allinge Bogtrykkeri. 
Firma paatrykkes 

Hør nu ! Ca. la Aar efter, d. 26. 

Juni 1917, laver disse radikale Estrup-
pere en Lov, der vil straffe mig og 
andre ned mig, fordi vi ikke har 
senet noget eller saltet for lidt Vin-
tersæd 1915. Forslag det, hvem 
der kan. Havde vi Milt Saatvang, 

var Bøden kun en naturlig Følge. 
For en Del Arg siden ophævede 

man delvis Harlkornskatterne, som 
fandtes at være forældede og uprak-
tiske. Ikke desto mindre regner 
man nu efter Hartkornet, selv om 
der er 20 Td. Land Skov til en 
Ejendom, neer man skal straffe os 

for ikke saaet Vintersæd. Men 0130 

mart vel undskylde dem ; de ved 
vel ikke, hvad Hartkorn er. Nogen 
Landbrugsminister af Gavn lier vi 
jo ikke ; de 12,000 Kr. er smidt 

ud af Vinduet. Skal vi bede, hvor 
meget mere skulde sar) ikke hen 

og mange Rigsdagsmænd med ham 
bede for undladt Arbejde, hvor 

mange Gange mangler ikke det 
halve Antal af Rigsdagsmændene i 

Salen ; hvor stor er SAR Bøden ? 
Beholder vi en Vogterdreng hjemme 
fra Skolen en Dag — straks en 

Bøde. 
Et andel Forbud, der bragte os 

Tab, var Forbudet mod Nedslagtning 
at Kælvekar. Øjeblikkelig faldt de 
25 pCt. i Prisen, Forbudet mod 

Udførsel af Føl var kun et Skridt 

videre i den tabgivende Retning. 

Hvor skal vi snart faa Penge fra 
til Skatter, der rasler om Ørene paa 

os, Afgiften og — Bøder, hvoraf 

nogle lyder pas fra 5-10,000 Kr., 
andre fra 2-146 (for Vintersædsman-
gel), hvilke sidste dog Højesteret 

skS1 dømme om. 
•Er del, fordi Grundloven ligger 

i Sølvskrinet, eller er det fæle Dun-
ster fra den, der gør sig gældende 
i delte Kornspørgsmaal ? Gid da 

saa Socialismen hellere Tunene kom-
me til Magien; det er drøjt at lade 

sig træde ihjel af Gæs. 

Olfergaard i Rø, d. 12. Sept. 1917. 

S. K. Dam. 

En Pige, 
som kan ligge hjemme, kan far] 

Plads til Iste November hos 

f Vognmand Jacobsen, 

En Gedebuk 
eller en god Malkeged slam til Af-
benyttelse pas Bækken i Olsker, 

Otto Sagaard .  

Fluefangere 
er aller paa Lager. 

J. B. Larsen. 

Carbid-Lamper 
til at anbringe i Hængelamper - 

meget soli de — kan leveres til 

alle Lampestørrelser, naar Mast op-

gives. — Egel Fabrikat. 

M. C. Funch, Allinge. 
Telefon 34. 

Mongol Haibiorll[pnl, 
Torsdag den 20. September, Ell. 

Kl. 3 afholdes en ekstraordinær Ge-

neralforsamling pari .Hølers Hotel" 

angaaende Mælkekurset ni, 10. 
Andelshaverne bedes indtrængende 

om at give Møde. 

_ Bestyrelsen 

En pæn ung Pige, 
som holder af Børn, Iran fan Plads 

til Isle November. 
Billel mrkt. „Pæn ung Pige" mod-

tager Bladets Kontor. 

En konfirmeret Dreng 
søger Plads til Isle November. -

Henvendelse til 

Pastor Christiansen, Ro 

En Guldbrosche 
er tabt fra Ois Kirke til Kirkesko-
len Søndags Efterny. Finderen be-
des mod Findeløn aflevere den HI 
Lærerinden pas Skolen. 

Plads søges 
til en stor velvoksen 15-aars Dreng 
til Iste November, 

Oicilie Jensen, 
adr. Ejnar Forstund, Olsker 

Ål Fmrdsol med Skjitiovaalm 
og Hunde er forbudt paa lelgeudes 

Jorder : 
Frants Madsen. Kristian] Jensen 

Jens Mogensen, Hans Mortensen, 

Rutsker Højlyng. Kristiau Madvig. 

Laurits Mortensen, Thorvald Peter-
sen, Peder Hansen, Oskar Steffen-

sen, Morten Hansen. 

De Jagtberatligede. 

Potrolooms-Sproluderoo 
PARCO 

M.hj. Punch, Allinge 
Telefon 34. 

c flusb.las 
Japansk, I Breve til 25 Øre er 

hjemkommen og anbefales. 

1: .13. Larsen 

Cubidlordimpor 
haves pas Lager til billige Priser. 

Telefon 34. 

M C • Funch, Allinge. 

Den Besøgende Hvad forestiller 
egentlig dette Billede? 

Maleren : Sikken et Spørgsmaal 
Hele Baggrunden er jo et oprørt 
Hav. 

Den Besøgende: Ja, men foran 
det? 

Maleren (ærgerlig): Her foran — 
stens der et Æsel. 

Renvaskede hvide 

Linneds-Klude 
købes. 	12 øie pr. 1 , kg, 

Jul. Mortensen. 
En brugt Egetræs 

Stenrulle 
sælges ved Henvendelse til 

Jul. Mortensen. 

Kogeærter, 
nye gule, letkogertile gule Ærter 
anbefales. 

(13. Larsen. 
ail.111~~~~1 

1(r. 70 Ilre prr kor 
betales for uldne, strikkede, renva-
skede Klude, naar disse byltes med 
Manufakturvarer. 

Messens Ene-11[130111, 
Chr. Olsen.  

Turrede flår og Forskoorl 
er aller paa Lager og anbefales til 
en forholdsvis billig Pris. 

J. B. Larsen. 

By- og Ef erredsfulelmasgtig 

JOI1H1103 	113310. 
træffes pari Raadlinset i Allinge 
hver Mandag eller K1.10 Form. og 

Klemensker Kro hver Fredag 
fra 2-5 Eftm. 

ffigte Giletteblde 
til Barbermaskiner er igen paa Lager 

Prima Barbermaskiner og Haar-

klippere anbefales til gammel Pris. 

I. 	1.—reEtr IS; @Il. 

For Vandindlæg 
er en stor Vandbeholder med Vand 
og Lufttrykpumpe billigt !il Salg. 

Klinkhart, Allinge. 

To Damer 
som vil lære at sy Herretøj antages 
sti aks. 

En Dreng lean komme i Lære 
paa gode Betingelser. 

Skrædder Alf, Bendlsen, Allinge 

Hoitiolhorllor gale-Eddike 
er den bedste til Asier og Agurker, 

Alle Slags Krydderier til Syltning, 

Syltepulver haves atter. Ægte 

Pergament i Ruller til Overbin-

ding af Syltekrukker er hjemkommet 

I. B. Larsen 

Wovratr, fitrepititler, 
3legfeba, £tibpjtiper, 

YfJlt 	cebe Vb.. 1, 
q3u(b. 

Muligt £ager, 
billige q3riier. 

9iorMnOci- 
titibc15411.k:44 

1,%„,"■,./"W 

Under min Sygdom trælles 

Dr. Petersen 
i min Bolig — Lørdag, Tirsdag og 
Torsdag — fra 2-3 foreløbig. 

Dr, Borch. 

Konfektion 
for 

Damer, Piger og Drenge 

Stort Udvalg i moderne Faconer, 
(Moden [Jaar er stærkt afvigende Ira lidligere Saiconer.) 

Damekonfektionen er fremme i 
Plyds, Kørvel, Klæde og flerfarvede melerede 

Stoffer. 
Se, prøv og bedøm 

vort Udvalg og Pristilbud .  

Chr. Olsen, Messen, Allinge. 
Telefon Nr. 100. 

ØY.r2t7WI-?db.Ø .Y.ctknV4  

Et Parti Klipfisk 
bortsælges til en billig Pris. 

Allinge Kolonial & Produktforretning 

Besid Deres Tryksager Allinge Bogtrykkeri 
Folketro 

—o— 
Om Syvsljærnen fortæller et gam-

melt Sagn : 

Der var en Gang en Mand og 
en Kone, de havde seks Børn bisam-

men, men Manden blev da saa uri-

melig og ond, at de ikke længere 

kunde ilære sig hos ham, Konen 
tog da Børnefloirken med sig og 
flygtede bort fra Hjemmel, men da 

Manden mærkede, at de var borte, 

løb han bag efter for at indhente 
dem. Han mødte saa paa Vejen 

en gammel Mand og spurgte ham, 

om han ikke havde set en So med 
seks Grise, som var løbet bort. 

„Nej, jeg har ikke," sagde den gamle 

Mand, „luen jeg mødte for lidt si-

den en Kone med seks smaa Børn". 

„Ja, disse er det netop ogsaa, jeg 

søger", sagde Manden. 
„Ja", sagde da den gamle Mand, 

som nok var Vorherre selv, „kalder 
Du Din gode Kone en So og de 

smaa, kønne Børn for Grise, saa 

skal Du heller aldrig modes med 
deir mere, men de skal blive til 

skinnende Stjerner". Vorherre rug 

da Konen og Børnene og satte dem 

soul Syvstjernen paa Himlen, der .} 
endnu skinner over alle onde Æg- 1 

temænd. Den største Stjerne i Syv-

stjernen er Moderen, og de seks 

smaa, i Klynge omkring hende, er 

de seks Suntabørn. 

rul 

Herren (lit Damen, der rider): 
Jeg kender ingen, der holder Tøj 

lettre saa godt som De." 
Damen:" Jamen jeg har ogsaa 

været gift i liere Aar." 

Student A.: „Jeg gad nok vide, 
hvorledes Amerikanerne i saadan en 
Haandevending bærer sig ad med 
at faa anlagt en Stad." 

Studeril B.: „Del gaar ganske 
nemt, de bygger et Værtshus, og 
saa kommer Folkene ganske af sig 
selv." 
41/4 

Dommeren : „Hvis jeg nogen Sin-
de blev saa fuld, som De nu er, 
vilde jeg skyde mig en Kugle for 
Panden.' 

Den Anklagede: "Hvis De n—ri 
nogen Sinde be—blev saa f—f—fuld, 
aom jeg n--nu er, saa k— k—kunde 
De ikke r—r—ramme en Ladeder." 

Manden! „Men, lille Kone, den 
Kylling er jo altfor head.' 

Den unge Frue : „Ja, — den er 
maaske bleven udruget af et haerd-
kogl Æg," 

Manden (beundrende): „Ja, Dn 
ser glimrende ud i denne Kjole, 
det kan jeg ikke nægte ; men — 
Pengene !" 

Koften „Aa, det hør ikke komme 
I Betragtning, naar det gælder om 
at skalle Dig en Fornøjelse." 

Fluen : „Men hvad ser jeg! Hvor 
ler De understaa Dern i at gas ud 
at spadsere i 111111 Kjole?' 

Pigen; Fruen har jo saa lien sagt 
at leg en Gang imellem skal hille 
Fruens Tøj,- 

Bondekonen: Jeg haaber Maden 
smager Dem ? 

Københavneren (i Besøg); Jo Tak 
V herude paa Landet laer tuan saadan 

en ilpetit al uran klin spise hvad 
det skal være. 



Altid 

Prim Kolollialurer 
til billigste Dagspriser. 

Altid friskbrændt Kaffe. 

Altid extra prima Margarine 
til billigste Dagspris. 

Altid stort Udvalg i 

Glas og Porcelæn 
til smaa Priser. 

Altid velassorteret Isenkramlager hos 

Allinge Kolonial- & Produktforretning 

1W11 lolophske Atelier ?ag- og flailimelorroloing 
Til Konlirmalionen anbefales 

Smukke og billige Salmebøger 
Navn glatis. 

Kort og Telegrammer 
Album, Tasker, Portemonæer, 

Børster, Spejle, Kamme .m. in. 

Stort Udvalg i Fotografirammer. • 

bringes i Erindring. Fotografe-
ring af Stuer og Ejendomme ud-
føres overalt. 

Billeder forstørres. 
Billeder indrammes 
Bøger indbindes. 

Allinge nye Bog- og Papirhandel 
o ved Skolen or._ 

anbefaler Salmebøger, Bibler, Testamenter. 
Største Udvalg i Kart og Telegrammer, 

Haandlasket, Pengeboger, smukke og billige Konriimalionsgaver. 

Skolebøger. Skolerekvisitter. 

Samtidig anbefales min SI? P CC dderfarretning 
Ærb. 

Prisen forhøjet! 
Strikkede Uldklude betales nu med 1 Kr. 70 øre pr. Kg. 

Nordlandets Handelshus. 

G6cinings-Kalk 
hjemkommer til Efteraaret og vi modtager gerne Be-
stillinger herpaa. Prisen bliver billigst fra Skib. 

Allinge Kolonial- & Produktforretnirg. 

Til 

Konfirmationen 
anbefales 

Klædninger i alle Størrelser 
og i forskellige Kvaliteter. 

Grundet paa rettidigt Indkøb kan vi sælge særdeles billigt. 

1(nvelej, Huer, Skjorter og ill slags 
langt under de nugældende Priser. 

Største Udvalg. 	 Ingen Købetvang. 

Nordlandets Handelshus. 

■ 111111~111~~11MWMIN11■1~1~ 

Rigtig gode kantskaarne 3/4" og 1" 

Udskudsbrædder 
i Længder fra 6-15 Fod, er nu paa Lager. 

Priserne er allerlavest i 

Nordlandets Handelshus. 

4?)  llonliolffis Spro- & Inokasses 
.....-...--- Afdeling i Allinge 6--"==---- 

Kontortid : 10-12 og 2-4. 
Modtager Indskud paa alm. Spnrekassevllkaar III en Rente 

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

R.artoffelutei, 
sMetiOlttel, ,$)a‘negnm, 
elnbiter og gioiliter. 

i prima Snmlitet alibefale fra 

t:1[11111(3C .5k0fUllitlf. 	ft)roblififf'orreining.  

Fra Livets Kringelgang 
TorgenS Ilender er lidse rigtig 

rene, da bon møde' r Skolen. Hans 
Skrivelærer lægger Mærke lit det 
og udbryder: 

— Hvad er del for nogle snavsede 
Hænder, du stiller med! Hvad vil 
dit sige, hvis jeg madle ined saa-
dan et Par Hænder? 

Jeg vilde ikke sige noget som 
helst, svarede Jørgen. For jeg er 
aldrig næsvis. 

En Herre, der en Dag sparerede 
i Dyrehaven, traf pas en Tigger, 
der strid ved to Krykker og rakte 
Hulen frem. Herren ynkedes over 
Slaklen og gav ham en 25-øre. 

_Herren skulde ikke lade sig 
narre", sagde en Mand, der kom 
forhi. ,,Maa jeg larme Herrens Stok, 
saa skal De se, hvor Fyren skal 
fan Ben al gas pari". 

Manden fik Stokken. Da Tigge-
ren ser delle, tager han Krykkerne 
rm Nakken og smøger Haser, fulgt 
af den anden, 

Men Herren venter endnu pas 
sin Stok — der var en Guldknap 
pas deri. 

Tolefollfradelle. 
—0-- 

Langs Vejens hvide !band 
gar -  de sorte syngende Traarle, 

de grene sig vidt og spænder 
otti Verden et hikket Nret. 

Omkring mit Sind har de sal 
deres Spind snur en dunfest 
Omkring min Sjæl har de vævel 

sig uudgrundelig fæl. 

De trækkes Igennem Luften 
og grener sig vidt som Nerver, 

de følger mig, hvor jeg vandrer 
over deri hvide Vej, 

og synger sna tidl jeg trælles 
- af Vejenes Støv og Skærver, 

de ejer en Sjæl, som er evig 
og stærk og trættes ej. 

Jeg elsker at ligge og lytte 
til Traaderies Melodier 

og se, hvor de mørke Linjer 
løber fra Pæl til Pæl, 

høre igennem den syngende Strøm 
som aldrig tier 

en Skælven af Trandenes store 
og stærke elektriske Sjæl. 

Jeg aner, al Livet. hvis dybe 
Mening jeg ej kan rande, 

har Svar, der lænder som Gnister 
et eneste lynsnart Schmidt -
al Livet har Løsningen gemt 

paa sin egen bundløse Gaade 
i vandrende Tanker, som hverken 

kender til godt eller ondt 

Det Svar, vi søger, bliv milieu-
baret os som en Nande 

af Kræfter, der — selv en Gande -
vandrer vidt over Jord, 

og synger for os sin metalliske 
Sang fra de klingende Traade 

— en Sang af en hvileløs Sjæl, 
der part Vandring føler sig stor. 

San lav jeg min Stok og vandrer, 
og Trandene følger Vejen.  

Hvorhen jeg gaar, deres halvløsle 
Gande følger min Gang 

og synger ud al en Sjæl, 
utrættet og stærk som ruin egen, 

en dyb, monoton, en evig,, 
stærk og elektrisk Sang. 

Chr. Stub Jurgensen, 

Erindringsliste. - 
—0— 

Toldkamret 8.-12 Form., 2-7 Efterm. 
Kæmnerkontoret 10-11 og 2-4. 
Laane- .0 Diskontobanken 2-4 tiflor. 
Sparekassen 	- 12 og 2--4. 
Stempelfilial i Sparekassen 10 -12, 2—I, 
Dampskihsexpeditionen, flaben ved Ski. 

heiles Ankomst og Afgang Tirsdag 
og Fredag Ellerm , Mandag og 
Torsdag Form. 

Sognepræsten Tirsdag og Fredag 6-7. 
Distriktslægen 8-9 og 2-3.  

Postkontoret: Søgnedage 9-7 
Søndag 12-2. 

Te.fegrafslationen 8 Morgen 111 7 Aften, 
Søndag. 12-2. 

Borgmesteren træffes paa Kæmnerkone 
Branddirektøren Mandag og Fredag 

Fortil. 8 til 10. 
Statsanstallen tor Livsforsikring ved Chr. 

Olsen, Messen. Kontortid 1-4 Enl .  

Folkebogsamlingen paa Raadhuset: 
Tirsdag Kl. 3, Fredag 7-8. 

Jerabanest. er aaben for Gods 8-12, 2-7 
Hjeelpekassen: Forind. &gemt. P. Holm, 

Kasserer Il. P. Kofod . Kontortid hver 
Fredag fra 5-7. 

trIltra"~•~8,~ 

Gummifrakker 
til Damer (4; I lerrer sa:Iges til izanile Priser i 

Kogekassen „Papisol" 
faas hos 

Allinge Kolonial- & Prodtiktforretnin 

Stor besparende Nyhed! 
Laagkedler kan anvendes paa alle Gryder, saa man 

altid har varmt Vand. Ses i Vinduet. — Pris 4 Kr, 25 
Telefon 3-1. 	

M. C. Funch, Allinge. 
Nowils111"....AsVoirfema"."~“..~~../%~•~4 

Averlr i Norillioroliolois 
Billigste Annoncepris. — Største Udbredelse paa Nordlandet. 

Skindhandsker 
af prima Kvalitet sælges billigst i 

Nordlandets Handelshus. 

Termosflasken IDEAL 
!heraf hjemkommet el simre Parti. Priserne billigst i 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 
• 

Arbejdstøj. 
Benklæder, Jakker, Bluser, Skjorter 

af gode Stoffer. 

Prima Maskinisttøj i alle Størrelser 
Største Udvalg. Billigste Priser. 

Nordlandets Handelshus. 

Telefon 66  JE-I 	 Telefon 68  

CHARLES SVENDSEN. 

Balataremme, Remsamlere, 
Maskinolie, Cylinderolie, Motorolie og Oliekander 

anbefales Ira 

Allinge Kolonial- & Produkt-forretning 

CL 0 ET TA 
ALBA 

Spise — Chocolader 

r- Brødrene Anker 1.9 
Jernstøberi & Maskinfabrik 

Telefon 2.: 	Hasle 	Telefon 2. 

Selvvandingsanlæg, Vand- & Aljepurnper in, ni. 

Færdige Aarer haves paa Lager 
Allinge Kolonial- & Produktforretiiiii 

tc.C.== 

jfe feer!. 


