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Udebliver Bladet 
beder vi Læserne henvende sig pan 
Postkontoret, og Fejlen vil hurtigt 
blive rener. I modsat Fald maa De 
henvende Dem III Bladets Kontor, 
og vi skal da sørge for, al De faer 
det tilsendt. 

De averterende 
anmodes om at indlevere deres An-
noncer inden Torsdag. Smaa Aver-
tissementer kunne dog som Regel 
medtages indtil Torsdag Middag. 

hvouliejderfie i Okker. 
Af Konsulent H. G ram, Sorø, 

—o-

Efteraarsiengøring af Haven er 

ligesag nødvendig som Rengøring 
indendørs. Selv om Haven ikke 

længere frister til Ophold sadledes 
som i Sommertiden, bør den dog 

ogsaa om Vinteren være pyntelig og 

ren, og endnu vigtigere er det med 
at Eitemarsarbejderne udføres om-
hyggeligt og i rette Tid af Hensyn 
til næste Aars Afgrøder, saa Jorden 

falder godt for disse, og man sam-
tidig faar ødelagt en hel Del Skade-
insekter og Smittekim. En stor Fejl 

er det derfor, hvad der saa ofte ses, 
al Haven faar Lov at ligge ugravet 

naar de sidste Urter er indbjergede. 

Køkkenhaven. 
— De forskellige Urter bliver nu 

tjenlige til Optagning. For Smagens, 
Næringsindholde is og Hold hal hedens 

Skyld er det vigtigt al ramme det 

rette Tidspunkt. De maa være modne 

dertil. 
Naar Rodurternes Blade gulner, 

og Kaalhovederne bliver faste, er 

det Tid at indbjerge dem. Rodur-
terne tages op. Toppen pudses af 
dem omtrent ned t il Roden, uden 

dog at saare denne ; de lægges 

Smaabunker, dækkede med Toppen, 
ror al tørres lidt el Par Dage, og 
lægges da i Kælderen, lagvis med 

Sand, eller ude i Kuler, der ikke 

Irma være for store ; lier dækkes de 
foreløbig kun lel mod Regn og Frost, 

men saaledes, at der ikke bliver for 
varmt i dein; faar man mildt Efter-

aarsvejr, tager de ellers let Skade. 
Ved Hjælp af Drænrør i Sider og 

Top sørger man for nogen Ventila-

tion, indtil haard Frost indfinder sig. 

Hvor del gælder større Mængder af 
Urter, lønner det sig at have en 

,Urtehytte", hvor de overvintres godt 

og er nemme at faa fat paa, ogsaa 
I Vintertiden. 

Hovedkaalen rykkes op med Rod 

og stilles omvendt nogle Dage, for 
al Vandet skal løbe ud, hvorefter 
de bringes i Kælderen, hænges op 
under Taget i ,Urtehyfer" eller 

nedkules paa Friland, helst i et en-
kelt eller faa Lag, dækkede af Jord. 
Kundekval overvintres som Rodur-

ter. 
Selleri, Porre, Persille, Bledheder 

og tnaaske' sildig Bionikaal, som 
endnu ikke har givet Hoveder, ind-

slaas, eller at en Del af de ældste 
Blade er afpudsede, tæt i et udgra-
vet Bed, en „Urtegrube', helst med 

Sand eller dog let Jord i Bunden, 
og hvorover der lægges Slænger, 

som kan bære Dækkematerialet -
Halm, Tang, Lyng osv. — naar det 

bliver Frostvejr ; I mildt Vejr adb-

nes der, for at Bladene kan holde 
sig 'tiske. 

En Del Rodurter som Pastinak. 

Skorzoner- og Havrerod. Peberrod 
og Jordskokker samt Vinterporre 
holder sig allerbedst, nom de faar 

Lov at staa paa Voksestedet, og de 

er haardføre nok til at ledte Vinter-
en der ; roen alligevel hør der helst 

dækkes, saa man kan komme til 

dem, ogsaa naar Jorden er frossen. 
Men der er den Ulempe derved, at 

man saa ikke kan faa efteraarsgravet 
Jorden, hvor de staar, og derfor In-
ger man dem ofte op og indslaar 

dem andetsteds, helst ude i Jord og 
dækkede frostfrit. Et lille Formad 

er det dog altid klogt at have inde 
i Kælderen. 

Grøn- og Rosenkant er i Reglen 

Inaardført nok til at overvintre pas 
Voksestedet ; roen hen sidst paa Vin-

loren kan haard Nattefrost, skiftende 

med stærk Sol om Dagen, dog øde-
lægge dem slemt, livorlor de helst 
optages og indslaas paa er beskytter 

Sted, hvor man kan dække dem med 

lidt Grantop, hvis nødvendigt. 
Al afpudset Top bør samles pas 

Aflaldsbuirken og blandes [ned Salt, 

eller den kan nedgraves paa Stedet, 
men det maa da ske omhyggeligt, 
saa at den dækkes godt, for al In-
sektyngel og Sygdomskim kant blive 
uskadeliggjort. 

Inden Udgravningen udbringes 
Staldgødning paa de Stykker, hvori 
de ,graaclige• Urter som Kaal, Sel-
leri, Porre o. fl, skal være næste 
Aar. Mellem Jordbær og de fler-

sange Urter graves overligt, hvor- 

efter der spredes hamlet Gødning 
eller Tang. Aspargestoppen afskæ-

res forinden tæt ned til Jorden og 
fjærnes ; de er særlig taknemlige for 
Tang, Af Artiskokplanterne bort. 

skæres de ældste yderste Blade, me-

dens Resten bindes løseligt sammen 
og der hyppes Jord op orn dem, 
inden Frosten hindrer det. 

Trænger de fteraarige Urter, som 
Syrer, Engelsk Spinal, Purløg, Estra-

gon o. lign. lit Omplantning, sker 
det bedst nu. 

Endelig er der den vigtige Efter-
aarsgravning, hvorved Jorden læg-

ges i hele Spadestik uden al fint-
smuldres. Den man vendes godt, 
tan al den Ikke blot væltes omkring. 
Større Stykker kan med Nutidens 
gode Plove omtrent lige sad godt 
pløjes, og all dette skulde gerne 
være endl, inden Frosten hinder 
Jorden, eller den bliver for vand og 

lung. 

Husholdnings-Grisen. 

Til denne Enna kun anvendes Syl-
neme], der kan afhentes paa Byg-

grynsmøller eller Statslagre, hvortil 
der er senen Svinemel efter Rekvi-
sition af de kommunale Nævn. 

Prisen pas dette er foreløbig 16 

øre kg fra Møllens nærmeste Sta-
tion eller Havn. Udsalgsprisen fra 
Stalslagere fastsættes af de kommit-

utile Nævn og skal dække Omkost-
ninger ved Lagerleje og Transport, 
men maa ikke overstige Møllens 
Udsalgspris med mere end 3 Øre. 

Anvisning af Svinemel man først 
begynde naar Griseejeren dokumen-
terer overfor Nævnet, at Grisen er 
anskaffet. Der maa ikke anvises til 

Grise under 1 Maaned. 
Svineejeren har ikke Ret til at 

sætte Grisen i Pleje hos andre uden 

Tilladelse fra Ernæringsraadet. • - 
Denne Tilladelse vil ikke blive givet, 

hvis Vedkommende, hos hvem Gri-

seri ønskes sat i Pleje, henhører 
under den Art Jordbrugere, som har 
naturlige Betingelser for selv al være 

Svineopdrættere. 

I Forstanelse af hvilken Betydning 

det vil have for Opfedningen af Hus-
holdningsgrisene, at disse, navnlig 

i de sidste Maaneder al Opfodringen 
Lun et nogenlunde tilstrækkeligt Til-
skud af Kraftfoder, har Ernærings• 

besluttet at tilbyde de kommunale. 
Nævn 40 kg Kornskran ror hver be• 
billiget og anskaffe( Husholdnings-
gris i Kommunen, udover de egent-
lige Rationer af Svinemel og Klid. 

Dette Foderreel, der hestear af 

Afrensning, Opfejning o. 1. fra Møl-
lere, har ved Forsøgslodning og ved 

Analyse vist sig at være omtrent af 
samme Foderværdi som Svinemel. 
Dog gøres opmærksom paa, at Svi-
nene til at begynde med viser Ulyst 

til at æde del, hvorfor det tilraades 
at begynde Fodringen med ganske 
smaa Rationer — 1/, kg pr. Gris 
daglig — i opblødt eller kogl Til-
stand. og iblandet det sædvanlige 

Foder. 
Prisen for dette Fodermiddel fast-

sættes til 27 Øre kg fra Statslager, 

30 Øre I Udsalg. 

' De kommunale Nævn kan nu ud-
stede Anvisning paa 50 kg Svine-
mel eller K.Ird og 25 kg Byg, uan-

set Grisens Alder, paa en Gang til 

Husholdningsgrisen, idet man dog 
gør opmærksom paa, al det samlede 

Kvantum, der anvises pr. Gris ikke 

derved maa overskride de i nævnte 
Meddelelse anførte 200 kg Foder. 

Korriskrimen betragtes dog som et 

Ekstra-Foder, der ikke er indbefattet 

i de 200 kg. 

Fred. 
— 0 — 

Nu ringes der Fred til en Verden, 

der led 

og pinte sig selv til Døden, 

to blodige Hænder i Kærlighed 

nu hjælpende mødes i Nøden. 

To blodige Næver - 
nys knyttede fast 

i uløseligt Had og i Vrede, 

to flængede Hjærter - 
to kæmpende Vrag 

til Forsoning og Fred er rede. 

Nu tinges der Fred for en Verden 
i Blod, 

hvor .myrd I slag ihjel !' var Parolen, 
hvor Daarskab og Hævnlyst 

med Palmerne stod 
og skygged' for selve Solen. - 

Nu 'Inges der Fred 
for de tusinde Hjem, 

hvor Uvished, Angst var tilstede, 

hvor Sygdom og Død holdt 
Døren paa Klein 

og lukkede ude liver Glæde. 

Nu ringer de Klokker i By 
og paa Land, 

forkynder med Malmrøst F re d e n. 

Nu vaagner i hver en Kvinde 
og Mand 

en Drømt om det mistede Eden. 

Lad Klokkerne ringe ved Dag 
og ved Nal 

en Højsang til Ære for Freden. 
Nu ringer II jer t er n e, — 

la'r først de fat, 

da ringes for Kærligheden. 

Ludvig Nathansen. 

Poppedreegeo og 
jefficioSkdilRI". 

- o- 

„Kallunclborg Avis” har Ansvaret 

for følgende Historie; 
— Paa et Afholdshotel, der ikke 

ligger langt herfra, ejer Værten en 

Pappegøje, der oprindelig var lians 
og Etablisserne intens Stolthed paa 

Gi und af dens rent ud fænonientale 

Talegaver, men som nu er — — 
borte. 

Den omtalte Vært havde i et 1111 
særligt Skab inde n Skænkestue 

og som officielt kaldtes _Medicin 
skabet', gemt en Del Flasker me 

ikke netop alkoholfri Drikke. 
Umiddelbart ved Siden af det 

lille Skab hang Pappegejens Bur. 
og det begavede Dyr havde derfor 

rig Lejlighed nul at høre de mange 
Skærinto.rs Ord, der faldt fra Værten 

og de Medskyldige' hver Gang der 

blev hentet en lille Hybenkradser 

frem 

Forledets skete saa Katastrofen. 
Der var lige bleven serveret et 

Par smaa „Sorte" til et Par af Vær-

tens specielle Venner Ira Sognet, 

men Sporene af Forbrydelsen var-
som sædvanlig slettede ud. 

Saa gik Donen til Skænkestuen' 

op, og rad traadte den lokale Poli-

tibetjent. 
I samme øjeblik faldt Poppedren-

gen ind med de samme Ord og 

Sætninger, som den lige havde 

hørt ; 
— Luk Medicinskabet ! — Der 

kommer Politiet! — Drik Kaffen !-

Han kan lugte, den er Brændevin i 
'en! — Luk Meciteinskabel for Pok-

ker! — Der kommer Politiet ! 
Betjenten stod en Stund og stir-

rede tørst paa Pappegojeti, der u-
standselig blev ved ured sine Af-

sløringer, og dernæst paa Via :ell 
og hans Venner, der sad og stol 
pede store Syltemjskager i Munden 

San gik han lien til Bordet, lugred 

til Kopperne og sagde — 

til Skabet, i hvis Dør Nøglen end 

nu sad, kikkede -  ind til I leriigh 

denne og sagde — Uh I —, !om 

paa han med Beddelmine og tun 

Ridderskridt forlod Ugerningssted 
Nu gang Afholdsværten og vent 

paa en Invitation til at møde i 
litirelten, — og Pappegejens 
staar tomt. -- Værten drejede 
sen om pan den et Minut efter 
Politibetjenten var gaaet. 



Gedningskalk 
fra Lager. 

Allinge Kolonial-
og Produktforretning. 

Al Jagt 
aflyses paa undertegnedes Jorder 
Rutsker; 

Grønnehjerg, Bækkelyst„lohannes 
Jespersen, Kinghoimegaard, Kruse-
gamet, Knarregaard, Krereguard, G. 
Jørgensen, Risegaard, Tyakegaard, 
Nicolai Hansen, Simonsgaard og V. 
Rosendalegaard. 

Ved 

lloglishoollighoilells Bortsalg 
den 23. ds. faldt Gevinsterne paa 
følgende Numre: 

And Nr. 9, 
Nikkelservice Nr. 63 Rød, 
Bordløber Nr. 87, liv i d. 
Gevinsterne kan rund Forevisning 

al Lodsedlen afhentes pas Menighe-
dens Forsamlingshus. 

Olsker. 
Tran til Staldbelysning 

i de smaa Landbrug sælges i Olsker 
Brugsforening. 

Sognorandet. 

Frit Ordskifte. 

Personlig Frihed, 
—0— 

Tænkte jeg det ikke nok, al For-
eningen D. p. F. V. ikke akrilde 
have F. G. S. til Ord- eller Penne-
fører. Han undres over, at jeg ven-
ter, at D. p. F. V. skal tage Afstand 
fra ham. Nej del er saannend ikke 
til at undres over; thi det var alt 
for dumt og klodset skrevet til at 
D. p. F. V. skulde ville anerkende 
det. Jeg tror heller ikke det sidste 
Indlæg vil blive anerkendt, og hele 
Defineringen af Personlig Frihed er 
Maalestok for F. G. S.s Begavelse, 
vil jeg tilrande ham al afholde sig 
fra at skrive offentlig; thi det er 
dog blevet til det bare ingenting. 
Der man dog være en lille Smule 
Logik i det, der skrives, for at man 
skal tage del alvorligt. Jeg tror der-
for, det er klogest, at vi ikke skri-
ver mere om dette Emne, da jeg 
ikke tror, at en saadan Forhandling 
vil være Ulejligheden værd. Jeg vil 
derfor vende mig til Hr. Holger 
Sørensen, da det synes, at han er 
nok saa klar i sin Tankegang, og 
fremfører en hel Del saglige Argu-
menter; men en Interclegaaelse Ira 
min Side maa paa Grund af Travl-
hed vente Hl næste Gang. 

Kirkebo pr. Allinge d. 22/10-18. 
0. Christensen. 

iler or bod om kupe* 
overalt, og særlig Forretninger har 
Vanskeligheder med at opdrive til-
strækkelig Sinaarnønt, naar de skal 
give Kunder tilbage paa større Penge 
sedler ; men at ogsaa en Institution 
som vort kongelige Postvæsen er 
bleven i den Grad læns for Smaa-
penge, at det nægter at besørge 
ufrankerede Breve, naar man ikke 
har aftalte Penge med, havde vi dog 
ikke ventet. 

Ikke desto mindre er dette Til-
fældet. Vi har gentagne Gange haft 
Lejlighed til at konstatere, at vort 
Postvæsen har nægtet at besørge 
Breve frankeret, naar Budet ikke 
havde aftalte Penge med. Selv Be-
løb paa 1 Kr. er bleven afvist, og 
Publikum henvist til al købe Fri-
mærker hos de Handlende. 

For det første er de Handlende 
ikke forpligtiget til at sælge Fri-
mærker, hvorimod Postvæsenet er 
det. For det andet lukker Forret-
ningerne for det meste Kl. 6, Post-
huset Kl. 7. Breve, der indleveres 
ufrankerede indenfor dette Tidsrum 
er alsaa udelukket fra Besørgelse 
den Dag, naar man ikke har aftalte 
Penge med, og Ekspresbreve maa 
ligge flere Dage inden det behager 
Postvæsenet at skalle Byttepenge 
eller man paa anden Maade hjæl-
per sig over Vanskelighederne. 

Vi henstiller til Postvæsenet, al 
det istedelfor at nægte at modtage 
Breve til Besørgelse, hvad vi tvivler 
om, det har Ret til, giver Budet, 
der indleverer dem, Restbeløbet Fra 
Frankeringen tilbage — i Frimærker, 

Frimærker har jo længe været an-
set som brugbar Skillemønt, og saa 
vidt vi husker bar Ministeriet paa-
budt, at Forretningsdrivende ikke 
maa nægte at modtage dem som 
Betaling. 

Bogsamlingen 

er aaben Tirsdag Kl. 3 og Fredag 
Kl. 7-8. 

mar~e~gretik,„/~~ 

Uld og strik= 
kede Klude 

købes til Maksimalpris. 

• J. P., Sommer. 

Ny Maksimalpris paa Sukker 
og denne er la, ene end intimere. 

Vi sælger Hug. Krystal Nr. I, 1-1g. Melis L H. 
Grov st. Melis Nr. I. 'A!m. stødt Melis. 

Dansk Pudder Nr, 1, Flormelis 

Nordlandets Handelshus. 

Avek i Nordhordolffis behld! 
Billigste Annonceprisen — Største Udbredelse 

her paa Nordlandet 

Vi har nogle Stk. 

Roeskærere og Roeraspere 
staaende fra i Fjor, som sælges til en meget rimelig 

Pris pr, Kontant. 

Nordlandets Handelshus. 

Til Hjemmebagning og Stegning er 

Morsø Regulerings-Komfurer 
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de allerbedste. 5 Størrelser — højre 

  

 

og venstre. 
Til disse kan anvendes al Slags Brændsel, og delle udnyttes fuldt rid 

ved Regulering ligesom ved Magasinovnene. Vi har en særlig kontant 
Pris paa disse og mener, at Priserne i Løbet al kort Tid bliver endnu 
højere. Vi lager gammelt Jærn og Støbegods til højeste Betaling. 

Messing-Gelændere til Morsø Komfurer leveres. 

Nordlandets Handelshus, 

Krigsfoderblanding. 
Restpartiet bortsælges til billig Pris.  

Kun mod Kontant. 

Allinge kolonial- og Produktforretning. 

Brødrene Anker 
Jernstøberi & Maskinfabrik 

Telefon 2. 	Hasle 	Telefon 2, 

Selvvandingsanlæg, Vand- & Aljepumper m. ni. 

2 Stk. Fraugde-Plove 
med stort Skær — sælges billigt i 

Nordlandets Handelshus. 

Bestil Deres Tryksager i Alliqe Bogtrykkeri 
Regninger, Meddelelser, Fragtbreve, Brevpapir. Konvolutter.  

Prisliste 

Magasin dii Nords 
Udsalg i 

Lange Dameulstere 	fra 52,— 
Spadseredragter, Nim Serges 85.— 

do. 	kulørt Stof 68,— 
Sorte Klædesfrakker 
	

50,- 

Nederdele 
	

10,50 
Bluselev, Flonel 
	

4,25 
do, Uld 
	

12,- 
do. 	Silke 
	

8,35 
Regnfrakker 
	

18,- 

Korsetter 
	

4,50 
Strømper 
	

2,50 
hvide Skørter 
	

4.50 
Moire Skørter 
	

5,75 
Normal Underliv 
	

1,40 
Normal Benklæder 
	

4,— 
Korselskaanere 
	

1.— 
Pynteforklæder 
	

1,— 
Husholdnings Forklreder 

	
4,25 

Herre Sokker 
	

0,50 
Trøjer 
	

1,75 
Benklæder 
	

3,90 
Huer 
	

1,50 
Bløde Hatte 
	

4,50 
Stive do. 	 5,— 
Seler 
	

1,25 
Børne-Benklæder, hel Uld 

	
1,10 

Klokker 
	

1,20 
Strømper 
	 I,— 

Livstykker 
	

1,65 

	

Matroshuer 
	

1,65 

(Fortsættelse følger næste Uge) 

J. P. Sommer. 
Olsker 

Husmandsforening. 
Førstkommende Mandag Alten Kl. 

7 i Forsamlingshuset afholdes Fore-
drag om „Frugtavl, med særlig Hen-
blik paa Nedplukning og Opbeva-
ring". 

Bestyrelsen anmodes om at møde 
lidt tidIng,ere. 

Grise, 
som bliver 4 Uger den I. Novem-
ber, er til Salg pile 

Vævergaard i Olsker 

En Dreng, 
15-16 Aar, kan fan Plads til isle 
November.  

Frigaard, Tein. 

Allinge-Soohig ll000ilvrkr 
og lodosirliorolliog 

afholder sin ordinære Generallor-
samling Onsdag den 30. ds. Kl. 7 
paa Teknisk Skole med følgende 

Dagsorden;  
1. Beretning om Foreningens Virk-

somhed. 
2. Det reviderede Regnskab op-

læses til Godkendelse. 
3. Valg at Bestyrelsesmedlemmer. 

M. Ipsen, Borgm. Larsen og Gas-
værksbest. A. Kofoed samt 1 Revisor 
i Stedet for Sienverksbestyrer Chr. 
Pedersen, der ølle eller Tur fratræ-
der. 

4. Eventuelt. 
Allinge i Oktober 1918. 

Bestyrelsen 

En Karl 
kan hm Plads til 1. November paa 

Snarregaard i Rutsker, 

Hesteroer 
lit Fednir.g al Gæs sand gode Em-
dener Gæs  er til Salg paa 

Pilegaard i Olsker, 

Olsker. 
[adkomst- og Formueskat 

til Staten tot t. Halvsar 191H 	VI 
modtages pa• Brøddegaard In rr 
Fredag Eltetiniddeg samt ved Melv-
time Hundedals og  Kalbjerggaa ids 
Udbetalinger i No■ enibet Maaned. 

Sognernadet 

Alliiigc Biograf. 
Smuk Aften den 27, Oktober 

Kl. tIJ', og SI 
Nyt udmærket Program. 
EFuøirrese  tevsoKkk litai 	12er,disir, e. 

Dur Da der efter Ministeriets 
Anordning skal være 15. Min. Op-
hold mellem hver Forestilling, hen-
ledes Publikums Opmærksomhed paft 
al første Forestilling begynder Kl. 
63/, og Billetsalget 111 sidste Fores 
stiliin a  begynder Ki. 81/4  prc.  

Gedebuk. 
En Gedebuk af god Alstarnritnst 

Maar til Afbenyttelse pen 

St. Derkegaard i Olsker. 

ii[isli000slor og Mader, 
Søndag den 27. Oktober. 

Ols Kirke Kl. 2 Skrm, 11/2. Sogne-
præsten præker. 

Allinge Kirke Kl. 7, Konfirmand- og 
Fa mitlefeet Pastor Reumert fra 
Hasle præker. 

Mandag Alten Kl. 8 Made for K. 
F U. K. 

Tirsdag Aften Kl. 71,, Møde for K. 
F. U. M. 

Onsdag Samfundet-nøde Kl. 8 Es. 53. 

Erindringsliste. 
—o— 

Toldkamret 8-12 Form , 2-5 Efterm. 
KamnerkOnlOret 10 — tt og 2 -4. 
Borgmesterkontoret 2-4 Eftm. 
Laane- å Diskontobanken 2-4 Eftm. 
Sparekassen 10-12 og 2-4. 
Branddirektøren do. 
Stempelfilial i Sparekassen 10-12, 2-4, 
Dampskibsexpedirionen, asken ved Ski-

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

Sognepræsten Tirsdag og Fredag 6-7. 
Distriktslægen 8-9 og 2-3. 
Postkontoret: Sognedage 9-12 og 2-7 

Søndag 12-2. 
Telegrafstationen 8 Morgen til 7 Aften. 

Søndag 12-2,  
Statsanstalten for Livsforsikring ved Chr. 

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

Fredag 7-8, 
Jernbanest. er  aaben for Gods 8-12, 2-7 
Hjælpekassen: Formd.. Bagerm. P. Holm 

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

Ordet er frit 
Vi gør vore mange Læsere i By og 

pas Land opmærksom part, at enhver kan 
fan optaget Artikler og Indlæg om Emner 
.21 almen Interesse i .„Nord-Bornholms 
Ugeblad'. 

Betingelsen er kun, at del skrevne er 
holdt i en sømmelig Form og indenfor 
rimelige Grænser, samt at Indsendere— til 
Underretning tor 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 baade Byen og Landet, 
og det er en Selvfølge, at Redaktionen 
altid vil iagttage den sirængeste Diskre-
tion med Hensyn tit sine Kilder. 

,„Pkrd-Lturnnolms Ugeblad" 
0,44ra . 	af "144.1.3i 10O0 enrap!. 

J. 	s.naes vardens Pastrasenti 1 Allinge. 
.Susans, (.11sitar, Ratseler, R. ve Kbunensitar. 

„Nord.liornholms Ugeblad" 
hJI den 3$412al Udbredelser Narvre Henter 
bliver last 1 ethvert Hjem nX egner sek dav,  

bedst 	Avertering. 

,Nord-Bornholms Ugeblad" 

opsager Knur Beltilidtgwrel.w af enArrl Art 

saasan4 neo, balg, rarenIngstneddeleiser, 

Ener,  eller AI lysninger, Auktioner etc. 

n Nord-BOrnhOIMS Ugeblad" 

adgaar hver tredag, kan bratilies paa nlA 
Postkonlorrr sand paa Bladets Koala, øf 
korler I Kr. halvaarlig. 



Al Jagt 
og Færdsel med Skydevaeben er 
forbudt paa S're,.ergitards, Bækkens, 
Kildesgaards, Pæregaarcts, St. og L. 
Lær kegElerds Jorder i Olsker, 

Gammelt Jærn, 
Kobber. Messing, Tin. Zink, Bly. 
Gummi og  Hestehaar købes. 

Træskomg. L. Larsen. 

St6rste Lager 
af de anerkendte, moderne, 

firkan tede Rogeoone 
med Magasinfyr. 

Runde Magasinovne, 
Skærmovne med Daninfyr, 

simre Ovne lit Soveværelser. 

J ('0 In furer 
I alle Størrelser, solide og bedst 
indrettede. 	Priserne er forholdsvis 
billige. 

Alle Reservedele til Ovne og Kom-
furer fra Hr. C. M. H e s s, Veile: 
Ror, Riste, Renaedore, Fyr. 
dure, Murgryder, ildfast Sten 
og Ler. 

1 lidt brugt Daninovn, 
meget anvendelig til Kontor eller 
Forretningslokale er billig til Salgs. 

P. C. Holm, 

RIolligilsker Siledkerforreleiq 
anbefales. 

Telf. Kl. n 13. 	L. Pihl. 

By og HerredsfuldmEegtig 

Jaliailoes Nofood, Hasle, 
træffes paa Read huset i Allinge 
hver Mandag ester Kl. 10 Form. og 
i Klemensker Kro hver Fredag 
fra 2-5 Eftm. 

En Pige 
kan fas Plads til I. November paa 

Bjerregaard i Olsker. 

En lille brugt 

Læsfjedervogn 
er til Salg paa 

Bisegaard i Rutsker. 

En Karl 
16-18 Aar, soni vil passe og malke 
6-8 Køer, kan faa Plads til 1. No-
vember hos Gdr. Dam, 

Ba gergaard. Rutsker. 

Blodbudding 
i 2 kg. Daaser. 

Leverpostej 
i 1/1, kg. Dasser. 

aliiage Koinial- og [irioditklIBust[liq 

Ea ung Malkeko 
er til Salg tros Chr. Olsen, ved 
Lynggaard i Olsker. 

Svinemel 
kan :lind Rekvisitionsseddel leas pda 

Bakkemellen i Olsker, 

Magasin du Nords Udsalg 
ALLINGE 

anbefaler til Efteraar og Vinter: 

Damekonfektion 
Stort Lager af nye og ældre listers, frakker, 

jaketter, Spadseredragter, dVederdele og J3luselio. 
Prima Stof. - Flot Snit - Billige Priser. 

i særlig stort Udvalg. 

Kjoletøjer, Kostumestoffer. Uldstoffer. 
Prima Kvaliteter til billige Priser .  

Fra Smith !g 
- Alljnge 
- Tein 
- Rø 
• Klemensker 

Nyker 
- Rønne 

1— 
	84o 

111 
	

831 
121 
142 
205 
	

973 
220 
	

10 
240 
	

1037,  

tab 

4:4 

taas hos 

TÅlliu Kolonial- 
Produktfarrotiling. 

ll  

aflyses pas Store Hallegaards Grund 
i Olsker. 

4 Ugers Grise er til Salg paa 

Tuleborg  i Rutsker. 

er Id Salg hos 

Maler Nielsen, Allinge. 

Chokolade og 
Cacao 

Grise, 

Æbler 

til cDamer, fierrer og cnern. 

Start 

Se Priserne i Vinduerne. 

forklæder, ,Bælter, fiandsler, Vanter, 
Lommetørklæder, chntakraoer, J-Corsetter, Strømper 

m. In. n. 

cIlt i stort Udoalg, 

? Bovholms  Spore - & Balle risos 
,....-Q-- 	Afdeling i Allinge 6--------- 

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

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

Roegrebe, Roeknive, 
Kartoffelkurve anbefales fra 

Nordlandets Handelshus. 

 

Stort Udvalg  Stort Udvalg  

  

Carl Lunds bekendte blaa Emaljegods 
til billigste Priser hos 

Allinge Kolonial & Produktforretning 

Ztibrennite, 
W.einfantlere, 

elierauber. 

Allinge Kolonial- & 
Produktforretning. 

Faldøkser, 
Haandokser, Brændeøkser, 

Skovøkser, Stikokser, 
Bredkiler, Økseskafter. 

Snedker- og  Tømrerværktøj. 
Største Udvalg. Billigste Priser. 

P. C. Holm, Allinge. 

9ii)e frwrer, 
giocraøer, 

iterttrbe, 
Toefiti»e, 

Toegrehe. 

Allinge Kolonial & 
Produktforretning. 

Byggryn. 
Alle Sorter Gryn kan faas paa 

Bakkemøllen. 

Ronne. All in R.s JernhanAs 

Køreplan. 

Sognedsze. 
llwunr — n (hit 

Fra Rønne 	 52. 	63e 
- Nyker 	 8'3 6.1:1 
- Klemensker 	txrt 71'1 
- Rn 	 9.?3 7X1 
- Tein 	 9tt 7KT 
- Allinge 	9,s4 13X 
- Sandvig 	10 —  ST; 

Se nd vig—Itea e 

son- og Helligdage. 
Riane—Nandrig 

Fra Rønne 	845 
	

12.15 
- Nyker 	¶iO4 
- Klemensker 921 

	1254 

- Rø 	930 120 
Il l 

	
450 
509 
520 
541 

114 - Tein 	9.44 
1.54 - Allinge 101 	

ST•k' 2 - Sandvig 1010 

Send vig— Ho enc. 
Fin Sandvig 	ore 230 fil5 

- Allinge 	 048 '238 fim 
Tein 	 0.se 248 703 

Rø 	 114 3114 710 
Klemensker 	l-13 323 7T4 
Nyker 	 145 335 7.,,Ti 

Rønne 	 2R5 3.5.5 8 1 n 

Prima Hvedemel. 
Bagepulver 
Cif ronemients 
31andelessents 
Van illeessents 
Vattilletabletter 
Vanillestikker 
l'aniliesttenger 
Kardemomme 
mode Mandler 
bittre do. 
Rosiner 

Allinge Kolonial- og 
Produktforretning. 

Hasle liodkorlorreleiq 
Aljetønder og Saltekar T. 

samt al Slags Bødkerarbejde kraves 
paa Lager. Reparationer udføres. 

C. Aakerlund, 
Telefon Hasle 105. 

Kunsthonning 
Frugtmarmelade 
Ægt e Hørning 

Kolofiioi og Produktforroloiog. 

Vi har faaet nye 
Sendinger af: 

LEessegrebe. Spredegrebe. 
Roegrebe, Gravegrebe, 

Stealskoule i alle Størrelser. 
Sædsitovte i alle Størrelser. 

Gode svenske Enekurve. 
Raspepladar til Kartoffeltaspere, 

og sælger tit meget rimelige Priser. 

Norilladels iladelshos, 

Blandet Frugtsaft 
II indb r‘afil 
Hyldebærsaft 
Jordlnersaft 
K rse bie rsiii ft 
Ribssaft  
Solbirrsaft 

Allinge kolonial-
Produktforretning 

Prima 
Maskinolie 

Cylinderolie 
Konsistent Fedt 

Vognsmørelse 
anbefaler 

Niddets Haodelsho 

Damelinned 
er atter paa Laser i ekstra _gode Roaliteter. 

Trikotage 



1  Friskskudte Hare 
Agerhøns, Raadyr, Skovduer og Vil 
ænder købes hl højeste Pris. 

.1. B. Larsen. 

OurreIssagl, INBse11-1(ogroed 
Sct, Mortensgade 	Rønne, Telf. 22 
(tilfil. Fuldm. ved Bylogedlconturet 

Hasle). 
Kontordag i Allinge Mandag 

do i Klemens (Kroen) Tirsdag Ett. 

Blommer 
Rosiner 

Tørrede Æbler 

anbefales 
fra 

Vinteren nærmer sig 	j printzenskjol. 
tg titan skal til at tænke paa Vintertøjet. 

Vi har et stort Lager af 

kulørte og blau klædninger 
i alle Størrelser. 

Stortrøjer, Ulsters og Vinterfrakker. 

Drengek hedninger 
i Jakke- og Matrosfacon. 

Storste Lager i Hatte og Mier. 
Underbeklædning, Sokker og Vanter. 

Islandske Trojer, Vanter og Sokker. 
Altid lavest mulige Priser. 

210rNatu\>tt.:, f?atie151-?lis 

Prim 11311111 011lkilla-Toinrk 
anbefales 

 
fra 

Allinge kolonial- og Produktforretning 

hartoffelmoller 
til Hjemmelavning at Kartoffelmel. 

Kartoffelbagere 
til at anbringe paa Komfur — sælges billigst i 

Nordlandets Handelshus. 

Bygningsartikler. 
Brædder Planker Tømmer 

Tagpap, Søm og Spiger, Støbegods 

Cement, hydraulisk Kalk 
anbefaler 

Allinge Kr,Ionial- og Produktforretning. 

I Løbet afEfteraaret venter vi Ladninger med 

Norre-Sundby Godningskalk og 
Aalborg Portland-Cement i Sække. 

Vær saa god at gøre Bestilling snarest i 

Nordlandets Handelshus. 

Ekstrafin norsk Spegesild 
i hele, halve og kvart Tønder anbefales fra 

Allinge Kolonial & Produktforretning 

Vi har Lager af 

tørre, pæne Granbrædder 
til Gulv og Loft. 

Do. godtlavede Panelbrædder i alle Længder. 

Rigtig gode Udskudsbrædder i alle Længder. 

Sparrer, Tømmer, Lægter, Lister. 

Priserne ere endnu meget rimelige I 

Nordlandets Handelshus. 

Et Parti Melasse 
bortsælges til Svinefoder, 	Pris 27 Kr. pr. 100 kg. 

Aofonid. c5s 

   

 

Stort Udvalg   Billigste Priser 

  

Køkkenrekvisitter 
faas hos 

Allinge Kolonial & Produktforretning 

Fortælling af Dr. phil. A. P Adl er.  
—0— 

Sjel te Kapitel. 

Povl Anker, Præsten i Rutsker, 
der har fanet Ord for at være er,  
af Sammensværgelsens Ledere, var 
egentlig ikke tilsinds, at den skulde 
bryde ud for del Første. Hans Valg-
sprog var: giv Tid. Han kaldte Ti. 
deri, den belejlige rid, for en Gave 
fra Gud selv, der kom saa man 
nok kunde kende den. Men person-
lige Fornærmelser, naar Lidenska-
berne sættes i Bevægelse, have en 
Autoritet i sig, der bringe os til 
selv at spille Pareen, der overskæ-
rer Traaden. Maaske var Povl An-
ker mistænkt for Guvernøren; ruse-
ske var Guvernøren utidig fremfu-
sende mod Povl Anker. Vist er del, 
al Rutsker Præst snart fik lige saa 
stor Hast, 50171 den anden Hoved-
inand for Sammensværgelsen, Jens 
Kofod, - 

Hammershus Slot er nu kun en 
Ruin, den smukkeste Ruin I Dan-
mark, eller min Mening, en af de 
smukkeste i Europa, staar ved Siden 
af Slottet i Heidelberg og Ruinerne 
ved Taormina paa &ellen, med 
hvilke sidste den paa Grund al Be-
liggenheden ved Havet, har mest 
Lighed. Den var dengang et inæg. 
tigt Slot, beboet snart al Lundiske 
Æ kebisper, der forskandsede sig 
deri, som i Fæstninger, snart af 
danske Statsmænd. der en kort Tid 
havde den Del af Landet I Besid-
delse. — Prra delte Slot residerede 
Plinizenskjold med sine Svenskere. 

— Del var netop en Søndag Mor-
gen før Gudstjeneste, Ill hvilken 
PrinIzenslijold havde Indbudt eller 
ladet hidkalde Præsterne Povl An-
ker al Rutsker og Jacob Pedersen 
Tresløv al Nyker, 

.1 Danske er dog I Grunden daar-
lige Kristne, nias I selv tristaa, mine 
gode Herrer Præster", begyndte 
PrinIzenskjold. „Hvert Land i hele 
Evropa har dog gjort noget stort og 
berømmeligt for Kristendommen og 
de troende, kun Danmark staar al-
ene tilbage soul et lidem Spidsbor-
gerland, der slet intet har gjort eller 
turdet vove; thi Christian den Odes 
Lapperi og Uheld kan etar: jo ikke 
regne for Alvor. Frankrig har en 
Karl den Store, en Ludvig deri Hel-
lige ; Rusland har en Wladimir; 
Sverrig har en Gustav Adolf, skønt 
saadant noget ved I Teologer nok 
selv". 

Da ingen af de Herrer Teologer 
svarede, satte Pr inrzenskjold en Kan-
de V111 for dem med de Ord : .1 
maa nok have Gejsten vakt ved Vin, 
Spiritus ved Spiritus. Det er Jer 
vel ondt, thi jeg kender ogsaa Skøt-
ten og ved, at vor Herre selv, da 
lian var lier nede, ikke tog saa lidt 
til sig ; ellers havde de ikke kaldt 
ham for en Fraadser og en Vin-
dranker, som lian selv siger. Hvo 
ved, hvad han trænger til ; gør det 
godt, saa „er Visdommen reilærdrg-
gjort af sine Børn', — Kan 1 se, 
jeg kender Skriften : ellers var jeg 
ikke blevet til, hvad jeg er." 

Derpaa satte han Kanden for surt 
Mund med de Ord: "orer Dagen, 
mine Herrer, kan man i Grunden 
drikke saa meget det skal være; 
man skal blot passe, at man ikke 
er fuld 0111 Natten og sover godt 
om Natten, thi Paulus siger: ,,de, 
som sove, sove om Natten, og de, 
som ere drukne, ere drukne om 
Natten" — det vil sige : Søvn til-
hører Natten, men Vin tilhører ikke 
Natten, medens den godt kan være 
tilladt om Dagen. 

Men nu til Prædikenerne, mine 
Herrer, Kristendom kan I nok ikke 
meget af ; I Jaar saa tale lidt om 
Naturhistorie og Verdens Skabelse. 
Men det er sandt, Præsten i Rutsker 
skylder mig endnu en Høstprædiken. 
Tal noget om Sæden, der efter frit 
rit have flagret paa Marken med 
ubundne Haar, som en Piges. for 
Vinden, køres hjem til Brudelins og 
stikkes ind, som Mundfulde paa ci 
Gaffel, gennem Ladedøren." 

Da ingen af dem endnu gav sig 
til ni svare, gik Prinsenskjold hen 
til Povl Anker og sagde: „Tal mig 
da noget om Menneskets fuldkomne 
Skabelse, om dels Næse f. Eks., der 
staar i Ansigtet og trækker Aande 
50111 en prægtig Vindovn." 

Derpaa tog han Povl i Næsen og 
sagde : „vi to skal en anden Gang 
tale om andre Ting". 

Povl Anker gjorde tavs Mine til 
at gaa over til Kirken i Slottet ; men 
saa sit Snit og flygtede til Vang, 
derfra til Hasle, medens den Nyker 

Præstø"' sig 11.1 d"grset i "I at tale 	Skovle, Spader mor lintsetiskju,,Is 	og at 
Gange r Rad ni bede ha Pot dike- stolen for „Zwerin ygger en", 5 	

Gravegrebe. Læssegrebe, 

just at være lartige eller at turde 
vove aabenbar Opstand, Printsen- 

pderzeirskjold kaldte sin Herre og 	 Skærvegrebe. 
Konge, der sar sar stor, at hin 	fiaandkultivatorer 
manne have en dubbet' non. 	 Gren- og Hæksakse 

mest Officerer, der ikke saa ud til 	

os Del andre Buriihnlmere 'ristede, — 
Foruden Præsten i Nyker var en købes billigst h 

P. 

skjold førte dem, som Magnetnaalen, 
bag efter sig som en Suite. Og det 
er i Grunden et Karaktertræk hos 
Bornholmerne, at Autoritet, en Uni-
form eller Titel imponerer. Naar 
man hos dette saakaldte frie Folk 

salut Tj ørekoste anbefales Ira forener sig i en Selskabskreds, iagt- 
tages der en Etikette, en stiltiende 
Vurdering af Mennesker efter udvor-
tes Embede og Stand, der bedre 
kunde passe sig for rutinerede Hof-
damer end for en ensom beliggende 
øs Søfolk og Landfolk. 

Ved Bordet, der fandt Sled efter 
Prædikenen, var Pritilsenskjoid den 

	

HEKLA! eneste Ordførerende. „Levernaaden 
er ikke daarlig herovre", sagde han, 
men der mas leveres en Del mere. 

Jeg er vis pas at Bisperne fra Lund 
lode sig ikke nøje med den Ransun 
jeg Jaar, og de havde dog ikke det 
Mandskab at føde. En liden Rund-
tur om Landet vil være nødvendig 
for at forskaffe Vinterproviant 
Mængde". 

Han blev afbrudt al sin Kone, 
der sagde: „jeg kommer til at tænke 
paa en underlig Drøm, der staar 
saa klar for mig, soul jeg havde I 
Nat. Det var sum jeg fra Vinduet 
538 dig bestige dm Ganger Skjold; 
jeg beundrede din Krampeskikkelse, 
men da jeg sari dig komme ud at 
Slotsporten var del, som om der 
istedeifor dig sad en mindre Mand 
paa Hesten i din Dragt. Og dnfjeg 
spurgte mig selv, hvad er del, sari 
Manden op paa mig med et hæsligt 
grinende Ansigt og sagde : Jeg er 
Printsenskjold." 

„Og jeg forsikrer dig til Trods for 
din Drøm", svarede Printsenskjold, 
„at Skjold aldrig skal bære nogen 
anden end mig." 

„Kun en Alexander er en Buce-
phalus værdig", svarede Præsten fra 
Nyker. — Og alle smilede behage-
ligen til denne Kompliment til Gu-
vernøren. 

„Thi jeg", vedblev Printsenskjold, 
„bryder mig hverken om drømmende 
eller vaagne, hverken om underjor 
diske eller overjordiske, hverken om 
døde eller levende". 

Printsenskjold var efterhaanden 
bleven dygtig beruset at Vinen. -
Efter at have udgydt sig i en Strøm 
af Beundring om sine Bedrifter 
Tyskland, begyndte lian endog at 
improvisere pas Vers : 

„Ked at Livet jeg er og har drukket 
af dels Bryst ring tor Fristelser Ir'. 
Glædens Bæger jeg tømte, dens 

Ruser jeg plukked ; 
giv mig et Sværd, jeg vil til 

Kampen mug vie. 
Thi naar Hjertet er ophørt al hanke 
sikrest man stiar lur Tolden og Lyn 

i Geled ; 
Intet (længer sig ind imellem 

mig og min Tanke: 
Ked al Livet rask jeg hugger 

paa Livet ned. 
Derfor giv ulig el Sværd ! 

Fremad, rask, uden Dvælen ! 
Dyppet i Stryr sone .IC1111, 

jeg saares ikkun i 

„Sagnet er sandt", svarede hertil 
Præsten fra Nyker. 	Deres Højhed 
er uden Fare! Kan ikke saares uden 
i Hælen niaaske, og den faer eders 
Fjender nok ikke al se". 

„Bornholmerne kunne komme hag 
paa", svarede Prinsenskjolds Kone. 

Forts. 

Storfaldende engelske Dampkul 
til Brug ved Damptærkning er oplosset i disse Dage. 

Rene tyske Nøddekul til samme Brug anbefales 

Nordlandets liandelshus. 

Kaffe. 
En prima Erstatning herfor er 

Solo   

Malt 
faas hos 

Allinge Kolonial- & Produktforretniig. 

Køb det fortrinlige Centralvarm 
komfur 

Meget brændselsbesparende. Kakkel-
ovne overflødige. Alle Værelserne 
opvarmes fra Komfuret. 

Maskinhandler Holmstrern 
Telefon Rutsker 4, 

Færdige Anlæg forevises. 

Svinemel, 

Rugklid, 
Blandsæd. 

Havre og 

Blodmelasse, 
sælges mod Kontant og atleverin 
al Ernæringsrandets Rekvisitionsse 
ler hos 

Allinge Kolonial- og 
Produktforretning. 

Allinge Kolonial- & 
Produktforretnin 

Salg hos  

Lund. Nerregaard. Re. 

Grise, der 
313 
	e•rf ,  Uge re rdeir 

Tilpi( all Tilillire 

Christian Saendse 
Bog- og Papirhandel 

Bogbinderi 

Telefon 90 	Nexo 

Prima 

1\11illp 1(01011131- 


