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„Nord-Bornholms Ugeblad"
trykkes I et' Antar ål mindst 1600 Exempl

forte~nnem

Portvnsrnd i Allinge
Sandvi,' ,sker, Rutsker, Rø og. Klemensker

..“..„Nord-Bornholms Ugeblad„
hdl.' den største Udånzdtlse i Nordre Herred
*fløse last i ethrert ltem og /VW sig de
4P' fok bedst til Avertmng.

„Nord-Bornholms Ugeblad"
øplager gerne Rekendr-:,øiser af enhver AM
suasom Køb, Salg': 1"-eningsmeddelelser,
Irsningør- Auktioner rir.
q0177h07;iS
arrigg, kan beu'Llbes
;samt k.:a RI.dtts Kontor
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—o1 _Verf Land' skrives af A, M.
følgende:
„Der ar saa mange tavse Hjem,
hvor hver har nok i sit. Familiens
Medlemmer har saa lidt at sige
hverandre, samles man endejag i en
ledig Stund, læser Husets Herre,
• medens Frue' sidder .bøjel over et
Haandarbejde, der tager alle hendes
Tanker .
Det mærkelige er, at saadanne
Mennesker kan udfolde deri største
Livlighed ude; de kan være Sjælen,
Midtpunktet, i et Selskab, men hjemme blandt deres Børn er de tavse,
indesluttede og uden Interesser.
El tavst Hjem er et sørgeligt Sled
for Eternelle og de u
a de r 11 fly det,
op i, Følgen
saa snart det er dem muligt. Og
dog er Børn saa modtagelige for
nye Tanker og ideer; de vil af Forældrenes Mund hurtig og ined Glæde
lære Ting, snut gennem Bogen vilde
e synes dem et kedeligt og uoverkommeligt Arbejde
• Samtalen i Hjemmet er sikkert
-et væsentligt Led i Opdragelsen,
thi der er stor Sandsynlighed for,
at de Børn, der daglig hører intetserilgent Samtale, vil vokse op til in^elligente Mennesker,
En pug Mand sagde en Gang :
— Jeg forudser, al vi til sidst
hører op ,nied at tale hjemme;
Vid et Indskrænker siglkIterede nu omSlient til „Tak før Mad . og ,,Velbekomme«.
De Mennesker, der i en selskabelig Kreds lader Aand og Vid spille
som et glimrende Fyrværkeri og læggeret sandt Salletaletaledrfor Dagen,
burde spare lidt "af det tit Frjeltimels
nærmeste Kr eds.

Ordet er frit
eVi ger vore

mange Læsere i By, eg
paa Load opmærksom pas, ål enhver kan
faa Optaget Arkkler og Indlæg om Endler

Ar

almen Interehe i ,Nord-131,11n~
Ug_eblad"
Betingelsen er kun, at. det skrevne er
holdt i en sømmekg Form og indenfor

rimelige Grænser, samt at Indseridt've—til
Underretning for Redaktionen — opgiver

Navn og Adreseee Ligeledes modtager
Rettakijonen gerne Meddelelser one saa-

danne Tung

og,,.1.
.1huld,

gom egner sig

til Behandling 1811tiets Spalter
Dette gæider eeeade Byen on!andei,

og det er en Selvfølge, at Redaktionen
altid vil raeitage den striengeste Diskre-

tion med Betisen til sine Kilder.

hswak.
Al Ga,,, yr/i,l+csIvrer Holded,
—:0:—
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Stigningen j Gasproduktionen
har siden Værket kom i Drift været
følgende:
1911-12 (9 Maaneder) 81Ø4 ina
1012-13
146540 rire
1913-14
/'175600 In3
1914—Ib . . . .
162196 nis
Neer der er Tilbagegang i sidste
'egnskabsaar, da skyldes det jo
I.
'klukkende Krigen.
e1 August—September 19
Ij en Perodekeldikf '
' og
en Proee
re
---r4gegang i de to Mim:reder at 5528 nis, siens- jer:væsentligt skyldes
den afbrudte Turiststrøm. Hotellerne
ere ellers i de Maaneder gode Kun
der, da de under normale Forhold

bruger, mosen Belysitingsgas, saa
del var jo ønskeligt, om det snart
rimene bedre sig.
Del gælder jo om al faa Forbruget saa stort som muligt, desto
mindre bliver Svindel procentvis og
desto bedre bliver Værkets økonomiske Forhold.
Med Hensyn til Gasforbrug pr.
Individ, da slaar vi endnu langt tilbage for andre Byer. Forbruget er
kun ca, 57 nis pr. Indbygger : vi
Ikulde mindst op til 90 111 3 pr. IndMygger. Gaspriserne her har jo før
ed
"ret le 110
n r. ili n

til Gas og sende den gennem Rørledninger lind til Byerne, hvor deri
saa skulde udnyttes til Oplysning
og Oprarte'riltig af Hjemmene, Fsbriksdrift eTc.
I hygiejnisk Henseende vilde del
jo ogsaa være et stort Fremskridt:
men det er jo et Problem, som ikke
lader sig realisere herhjemme.
Men kunde der naas hen til under normale Forhold at faa Gneprlserne nedsalte, vilde nienge af dem,
!tom nu holder sig tilbage nor al
bruge Gas, da de mener deri er for
dyr, ogsaa blive delagtige i del Gode,
eterrylle - Gas.

a

vreseiriligs1 al de forskellige Værkers økonomiske Forhold. Blandt
de Værker, som har været drevet
henimod en Snes Aar eller mere,
er der jo mange, der her faaet.ideres Anlægskapital saa langt nedskrevet, atIde, foruden at give Over-

send, tillige kan sælge deres Pro- med de al (Jessen udviklede Forbrændingsprodukter i Forhold til
dukter billigt ; nueis I øjeblikket er
der mange, som er 10 og 20 tiCt. savvel Petroleum som elektrisk Lys,
højere end Gasprisen her i Kom- og de deraf foreliggende Resultater
viser tilstrækkeligt, al Brugen af
munen.
Mange har jo — særlig til at be- Gas ikke er saa skadelig, som mange
gynde med — været ængstelige for antager.
Professor Dr. M. von Gruber i
at benytte Gassen til Belysning ;
men nogen siler Fare er der jo dog Mianchen har i „loerne' far Gasalligevel ikke forbunden dermed. belenelitung* 1914 skrevet en ArLedningerne skal naturligvis være tikel om Gassen i hygiejnisk Hentætte, og det er kun en simpel For- seende, og omtaler heri en Række
holdsregel, som intet fornuftigt Men- Forsøg, der er foretaget af flere
neske forsømmer, at efterse om Ha- kendte Kemikere og Bakteriologer
i Beboelseshuse, Hospitaler og Openerne ere rigtig lukkede.
Saavel til Kogning solli til Belys- rationsstuer nied savvel Opvarmning
ning er Gas en stor Behagelighed, som Belysning med Gas, og de
og med Hensyn til Prisen I For- deraf foreliggende Resultater viser,
hold til Petroleum og Kul, da er at del ikke 'er sundhedsfarligt at
der Beviser for, at Gassen kan kon- benytte Gas, naar de rette Forhold
kurrere, naar blot der bliver øko- ere tilstede.
nomiseret med deri paa rette Maade.
Der er endog dein, som paastaar,
Man Irina selvfølgelig sørge for at at en moderne Gaslampe ikke er
have et oreleedligt Gasapparat, og sats skadelig som en elektrisk GlødeLamperne skal - emre,saaledee ind: lampe.. ;Forholdet er jo del, at en
regrile.rede,ent: de lyser og. ikke oser- elektrisk Glødelatupe brænder uden
Megen Vrerted vil .41eryed være Tilførsel af Luft, hvorimod en Gas,topl Gassen forresten lampe forbrænder mange at de skaiiiange Gange uforskyldt bærer. Arie• delige Stoffer, som findes omkring
. ..;
svaret for.
os„ og samtidig skabes der under
Der ,ree..i de.,,eenere Aat særlig fra Forbrændingen en vis Ventilation i
tysk Seje —Tyskerpe er som be- Værelserne.
kendt et. Foregangsfollt .paa GasudMange Specialister pas Gassens
viklingerie Ort ad ee'saaveriom paa Onirailde har staaet til Lyd for, at
saa mange atjc OMeaader
fore- der i KUliiihredistrikter bygges Gastaget mange medenskåbelige Forsøg ,..værker, der kan lave Kullene om

ild lian var færdig ined denne, slut-

lede lian sig til Afdelingen uden at
viere bleven strikket.
Nogle Dage senere overraskedes
lian ved al høre, at han var blevet
forfrem incl.
Min Ven sagde hans Oberst.
Jeg saa Dem 1 Lag med Gærdet.
De veg Ikke fra Deres Post, trods
den tælle Kugleregn, men opførte
Dem som en Helt.
Hvad, mine han, var det Kugler, jeg troede, del -var Hvepse.

Omgangen med andre
er.

For Gedeholdere.
Nu, henimod Efteraarel, da Ge4CcUllkkitilet skal tages paa Stald, er
der forskellige Ting et iagttage.
Bedækunigsniten kommer Man
har at sørge for en god Buk, der
ikke er i nær Slægt med Gederne.
Det er fornuftigt at skifte Buk, hvert
Aar, med mindre der er to Bukke
paa Letten, saaledes at Indavl kan
forebygges. Enhver Gedeholder maa
endelig være opmærksom i denne
Retning. Det gælder dog om al
faa et godt og levedygtigt Afkom.
Foderbeholdningen til Vinterbrug
skal være i Ordcis. Her gælder der
navnlig oin at have turnøden Beholdning at goJi, !Hil Hø saml Rodfrugter. Korn og andel Kranifødtr
kan intun
(urkatte sig til rit•
liver Tedy
man Ikke selv eau
producere det.
bevares saaledes, at del ikke lager
Skade. En lille Beholdning af Kviste, Bark og tørret Løv bør haves
til Vinterfoderet,
Gedens Stald skal være i Orden.
Den skal være lun, lys og tør og
helst have Vinduet saaledes, al Solen kan skinne ind. Trækvind maa
Geden forskaanes for, -og den rime
helst gaa les i sit Ruin.
Lad nu ikke Geden gaa rele og
fryse i Elleraarsdagene. Den hiater
del ikke, og Mælkeydelsen forsyne
der maaske ganske. En anden Sag
er det at Geden har godt af at græsse
ude et Par Timer midt paa Dagen,
naar blot Vejret er godt.

Lejligheden til al vise ile H I leSktge
store Tjenester forekommer ikke hyppigt, derimod kan man, for hvert
Skridt man gear, ,knele Lejlighed til
at gøre en el anden en lille Glæde,
selv um det kun er ed venlig Pilsen, der som en Solstraale
lyse Diarreen ensom og glædesløs
Tilværelse. Mari burde aldrig begynde nogen Dag i sit Liv uden at
foresætte sig at benytte enhver sendan Lejlighed. Denne Slags Venlighed er forøvrigt noget, men kan
vænne sug til, men som mange Mennesker, der dog ellers har el venligt
Sindelag, til der es store Skade mangler,
•
Nogle, ellens garnske elekkeerdige
Mennesker, hat den Vine 11, 1 -.1 at
skulde ireiresieus, ug modsige, selv
nem- de i Grunden er eirige
den, de taler med. Man helrover
od, ikke en Gang
naar de har Il rel. Ofte er Tavshed
langt virksommere, og den gør ikke
bitter.
Om vor Næste skal vi tale saa
lidt som muligt, thi vi begynder med
hans gode Suler og ender r Reglen
med de daarlige. Vor Næste er som
et skørt Glas, der let springer, neer
man for ofte tager del i Haand.
Det er en stor Kunst at kunne
sige imod paa en venlig Maade.
Dertil hører bl. a., at man angiver
sure Grunde. Alle Mennesker ser
nemlig i en saadan Appel til deres
Forstand et Bevis paa Agtelse, som .
gør dem godt og ofte euclogsaa forsoner dem med det negative Resultat,

fian troede, det oar
floepse.

I alle ligegyldige Ting, som Jo
forekommer I Massevis, bør men altid føje sig efter andre, del gør Livet lettere at leve, og man skaffer
sig gode Venner uden stor Besvær.

—0—

—o—
En engelsk Officer fortæller : Da
en Afdeling Soldater skulde sendes
Ilden, udvalgtes først nogle Mænd,
der skulde bryde et Gærde pari Regimentets Vej.
Den kolblodigste og modigste af
de udvalgte var en ung Soldat, der
aldrig før havde været i Ilden. Da
lian begyndte al bearbejde Gærdet,
troede han, at lian var kommet til
at ødelægge en Hvepserede, thi
rundt om sig herte lian Hvepsene
stirre. Trods de rasende Insekter
fortsatte lian dog Nedrivningen, og

oderkærlighed.
—o Der er skrevet, sunget og talt
saa meget om Moderkærligheden,
og del er jo ikke saa underligt, for
den er det største, reneste og smukkeste pas Jorden, den giver alt og
fordrer Ha lidt for sig selv. Og
dog er der Mødre, i hvis Kærlighed
til Børnene der blander sig en god
Del Egoisme, Der var en Moder,

10,

la.- le reel Argusøjne river,
k.!.k., tre )1,1!11.' !!‘ke k:,!“,deBekendt sk ,rea ..'er ku !IC ,,ft til .47,gie..
ikke tænke sig
skab. Ilir'.
Hjemmet uden de tre og tænkte
sikkert aldrig paa, at naar hun en•
gang var død og borte, stod Døtrene
son, gamle Piger tilbage, ude af
Stand til at lage en Kamp op for
Tilværelsen, da Moderens blinde
Kærlighed altid havde ryddet hver
en Sten bort af deres Vej.
Man kan ogsaa undertiden træffe
paa en Moder, der Ira første Begyndelse modtager sin Svigerdatter
med Mistillid, hun finder ikke hende
— og vilde for Resten aldrig finde
nogen — værdig til at eje Sønnens
Kærlighed. Hvorfor? Fordi hun ved,
at nu er det Tidspunkt kommet,
hvor hun maa dele Sønnens Kærlighed med en anden, og det Maler
hendes Moderhjerte ikke; i begge
de nævnte Tilfælde er Moderkærligheden ikke helt ægte, der er ganet
Egoisme i den.
Man har en fransk Sang „Moderhjertet*, der ogsaa foreligger paa
Dansk, men i en daarlig Oversættelse. Det er om en ung Mand, der
elsker en smuk, men grusom Kvinde.
Hun siger til ham : Dræb din Moder og bring mig hendes Hjerte,
saa vil jeg tro paa din Kærlighed
og bønhøre dig. Han dræbte sin
Moder, tog hendes Hjerte og ilede
til den Elskede for at give hende
det ; men paa Vejen snublede lian
og faldt, da hørte han med Forfærdelse det bloder, rr.
ske; . .bladte du dig, urin stakkels
Dreng?- Saaiedes symboliseres Moderkærtlgate'din'T den franske Sang,
ægte, uselvisk som den er t al sin
Storhed.

Nav Solen er lige ved at gas ned,
sladr der ,undertiden en rød Stribe
ha den. Mange gamle Folk her
gjort den Iagttagelse, al Jet betyder
Blæst næste Dag,
Neer Soten trækker Vand eller
drikker, laer vi snart Regn og Uvejr.
Naar Solen gear ned I en Skybanke, faer vi Vestenvind.
Det hedder sig ogsaa r et gammelt Rim: Neer Solen gear ned i
Sæk (i Skyer) stuer den op i Bæk I
(1 Regn)
Naar man rager Gløderne om Aftenen, og disse udsender mange Gnister, med dørk Knitren, faer vi
Storm.

Kartoffelhøsten

er nu i hild Gang og tegner til at
give et godt Udbytte hele Landet
over. Del med Kartofler dyrkede
Areal er I indeværende Høstnar blevet yderligere forøget med ca. 5000
Hektarer. Udbyttet vil derfor sikkert
blive mindst lige sne stort, som det
var i 1913, da vi havde den største
Kartolfelliøst, vi nogensinde har haft,
nemlig 10,7 Mill. Tønder.
Hvad Kvaliteten angaar, bliver
denne antagelig ogsaa god. Ganske
vist har Kartoffelskiminelen for ea
3 Uger siden mange Steder taget
Bindene et Toppene, fordi de fleste
Dyrkere har undladt at sprøjte deres Marker med Bordear: ædske.
Kartoflerne er derved
,len. Ment nied
de nu herskende Veølltold er der
dog ikke Grund til al vente andet
end en gennentgaaende god Kvalitet. Kun hvjs det skulde falde ind
med Regn hver Dag er Lier Fare
for, al Kvaliteten kan blive mindre
god.
Al de 10,7 Mill. Tønder, som man
altsaa anslaar dette Aars Høstud—obytte til, vil de 2,5 Mill. Tdr. blive
- Man maa ikke fløjte paa Søen, anvendt som Spisekartofler og 1,5
thi saa kalder man paa Vinden, si- Mill Tdr, som Læggekartofler, ger Skippere. og de tilføjer, at det Resten skal saa anvendes til Opfoder godt at fløjte lidt for at faa Vind ; ring.
Kartoflerne maa jo i Aar hovedmen hvis det er Storm, maa man
sagelig betragtes som en Foderalikke fløjte.
Til Søs maa der ikke strikkes, grøde. Der er jo ogsaa udstedt
hedder det i Sømandskredse, da saa Eksportforbud mod den som mod
andre Foderstoffer. Tysklands KarVinden bindes.
Søfolk holder ikke af at have Lig toffeludbytle anslaas til en fin Mill ,
hvilket er langt mere end del nogenom Bord, da de saa tear Storm.
Hvor man om Aftenen ser den sinde tidligere har e~asek,da ikke
første Stjerne komme frem, tre delle noget andet evromeiikLand inaegHjørne vil Vinden komme.
ler Spisekartofler, em det næppe sandKender orn Dispen.
Gamle Folk forsikrer at Vind k
fremkaldes ved at kaste en Kost
salut!' fra Forbudet vil blive bevilgede, thi Kartoflerne skulde i saa
Kakkelovnen.
— Neer Solen straaler i Vest, Fald i Udlandet blot under en eller
faer vi i Morgen Blæst! siger et geni- anden Form anvendes som Foder.
Kartoflen bliver derfor iaar et bilmelt Ord.
Meget almindelig er følgende Iagt- ligt Næringsmiddel for saavel Mentagelse : Naar Hønen kagler stærkt, nesker som Dyr. Prisen noteredes
eller Katten kradser paa Træ, eller sidste Uge fra Landet til 4 a 4i,
naar Hundene æder Grus faer vi Kr. pr. Td.
De Foderstofferne ogsaa stadig
Blæst.
Naar der viser sig fremmede Sole falder i Pris, maa det vel være en
paa Himlen, faer vi Blæst.
af de vægtigste Grunde til, at den
— Det varsler om Storm, siger med saa stor Begejstring omtalte
gamle Folk, naar det knager og Oldenindsamling pludselig forslumSmækker f gamle Egetræsmøbler.
mede. Thi selv Svinene kan ikke
I samme Retning, som vi ser Mæl- konsumere slig Overflod.
kevejen vise om Aftenen, vil ogsaa
Mon det passer endon, hvad DigVinden komme til at blæse næste teren sang:
Dag; det slagir aldrig fejl, siger de
Danmark er et lidet fattigt Land.
gamle.
Vi kan somme Tider om Aftenen
se, at Ilden brænder udenfor VinduDen Rolle Kartoflen er kommet
erne (Genskin'fra Kakkelovnen), til at spille I den 'nuværende Samdet siger os, at vi næste Dag faer fundshusholdning er saa stor, at vi
Stormvejr
fristes til at genopfriske lidt af dens
Historie, der jo er af forholdsvis ny
Mange Stjerner og sniaa,
Dato.
har vi Ikke Sønden, saa kan vi
ham faa ;
Hvornaar Kartoflen første Gang
fas Stjerner og brede,
er tørt til Evropa vides ikke med
har vi Ikke Norden, saa er han
Sikkerhed. Det angives almindelig,
til rede. at den engelske Admiral Walter RaDette gamle Vers varsler hen- leigh indførte den til England 1584
holdsvis Sønden- og Nordenvind , fra Virginien, hvortil Spanierne rimefas Stjerner og brede skal naturlig- ligvis havde indført den fra Sydamevis forstaas som faa og store Stjer- rika.
Først langt senere synes den at
ner paa Himlen.

Fra de gode gade Dage.

være kommen til Danmark, vistnok
første Gang med de franskm' Ftyar.
runge Huguenotterne, der 1719
Tilladelse til at nedsætte sig ' Fredericia, men blev først almindeligere
udbredt og dyrket 1750-66. i Malket sidste Aar Præsten Trøje' udgav
en praktisk Kartoffeldyrkning, som
blev gratis uddelt i Danmark, Norge
og paa Island, og som gjorde megen Nytte for Avler'.
Danmark er det først i Løbet al
det 19. Aarhundrede, at Kartoflen
er bleven almindelig bekendt som
Menneskelade. Endnu i 1860 anvendtes den krum i ringe Udstrækning som Foder og næsten slet Ikke
industrielt Øjemed, skønt navnlig
Jyllands udstrakte Sandarealer fremhyder særlig gode Betingelser for
dens Dyrkning.
Da Kartoffeldyrkerner første Gang
kom rid paa Alheden, var der en
grøn Høj, som de salte sig paa og
græd, for der var hverken Bygning
eller nogen Ting, fortæller en gammel Korte 1 Ørum : den Høj var den
eneste grønne Plet, der var. Fulk
i Omegnen fik af Myndighederne
Ordre til at levere Nybyggerne Fodring til deres Kreaturer, for at de
ikke skulde dø al Sult.
Heraf opstod den første Kartoffel.
koloni, som kaldtes Granbaj
En Smed I Formyre var den første, der dyrkede Kartofler paa F.gnen,.foriteller vedkommende gamle
Kone. I
te
hvordan lian skulde passe dem. .
lærte Folk af ham igen, for igetkvidgie jo, hvordan de skulde bære sig
ad.
-- En af Kartoffellyskerne, der
hed Klavs, korn kørende omkring
med en lyr og havde to Skæpper
Kartofler i Vognen. Han lossede et
Sted i en Gaard om Natten, og der
gav han hver af Folkene en Kartoffel og saa en 1-4(eb
Det blev
tolv lait, og sart rejste an
ban_havde
skulde bære sig ad. De kaldte Kartoflerne .Klavs's Æbler' og satte
liver en og Algrøden spiste de ingen af, uren blev ved at sætte, og
saa havde de snart en stor Karroffelinark.
En anden gammel Kone fra Lethæk Mølle fortæller: Hjemme havde
vi i Førstningen nogle Kartofler i en
Stumphose liggende I Bunden af en
Seng. Flere hende vi ikke til at
sætte og ingen til Bi ug, og det varede noget,
at vl kunde an noget at spise. Men
Moder sagde da til os, de vi begyndte
at faa nogle : Bid af æ Brød tilt
Niels Tranbjerg, Tirstrup fortæller:
1 Førstningen avlede de ikke flere
Kartofler her paa Egnen, end at de
hvert Sted kunne gemme dein Vinteren over i et gammelt Hoseskaft,
og de Ina i Sengens Forende for
ikke at fryse.
Rasmus Nielsen fra Vinkel her
fortalt et Træk fra hans Barndom,
der viser, hvor lidt Kendskab en
Kvinde af Landbostnirden kunde have
til Kartoffeldyrkning. Han fortæller ;
Min Moder skulde hyppe Kartofler
en Dag, min Fader skulde til By.
Men det var hun ikke kendt inert.
Hun hyppede en stor rund Kule op
om hver Top, saa der blev hverken
Rod eller Top.

Fra Uge til Uge
Denne Uge har været rig paa Begivenheder, saavel ude som hjemme
Fra de evigt urolige Balkanstater
proklameredes den væbnede Neutralitet, efter at Bulgarien havde indkaldt sine Reserver som Svar paa
de tyske Troppesamlinger.
Der tegnedes over 12 Mill. Mark
paa det nye tyske Krigslaan.
De Allierede gear over ill Angreb

fra Mordsøen til Vogeserne, gennem.

111.-S. F.irettitiste!tilig

!tyder undt., en krgti al Gteuater

de tysk e Stillinger og erobrer en
Række Sky tregrase r Champagne og
De lyske Tinissdampere ,,Firrtha•
og ,Orlin• nedlægger et nyt Minefelt syd fer Dragør, Ion al hindre
eng. Undervandsbeades Adgang til
Østersøen. Rønneskonnerten Vestt
løber pen 2 at Minerne og synker.
Selskabet af 66 drøfter en Nasalgerrule over Ystad.
Paven ønsker alm. Vaatientr,ae
:I Pris og Margen
re
e t'‘sdtaigger
rl rtirgt
ANci
Siie
nen bliver billigere.
Københavns Politi og Soldater
gennenistrejfer Fielledparken, for at
finde en lille Pige. Først Tretljedn ,
gen 'ener findes hun al nogle forbi.
spadserende.
Allinge Havn.
Skonnert Benmels indkom sidst
pas Ugen med Stykgods, er penny
afsejlet med hugve Sten og Resblokke. Sk. Frederikke af Nexø er
indkommet fra S■ aneke i Ballast og
laster Brosten.
J-lammer slius" var i Syrinings for
første Gang I Havnen efter Uddybningen. --- Gensynet fejredes med
fagre Ord og Champagne
Saabye & Lerches I ie. re.prani Irer
i deri sidste Tid ■. æret benyttet til
at optage del tilbageblevne Ler fra
Dæmningen; dette sejles syd paa,
ar del overgives til Havels Videre l
udhug
er
lugning er
dragLi
ntrep, (P

Fortatteteill `Aadr- tdeve r it
'
ned icts • halt
149,"14•å:
lakmak Skole i Annita bodag d.. Oktober l‘.1 'i ' , il Rusland, Folk
og Slat, illuativret red Ivahd, „
Medlem tu ri frit. Ikke

Teknisk Skole
ALLINGE
Imiskriuring al Ile■ er
Skole i Vintethalk Luet fimrer Sted
paa Skolen førstkommende Mandag
den 1. 01,1. Kl 7 Aben.

Bestyrelsen
Nye starke Enekurve.
do do Kartoffelgrebe,
de. do begribe
sælges

Nordladets Hafidelslius.
Nysaltet bit Spegesild
! Tønder med 35 Ol n Fftidiliger
ined 8 a IO Ol, anbefales

•!#■
pr.
I. B. TI-J1:#0rVia<E5r".4

-)“

e'

m en-riksens
Søn Ingvard Aksel Henriksen af Allinge-Sandvig Landdistrikt. 26. Tømmersvend Peter Andreas Larsens Søn
Edvard Christian Beyer Larsen af
Sandvig.
Fre in stil I i g: 12.: Teglværksarbejder Karl Kristian Andreas Drejers Døtre Gerda og Mary Drejer.
Begravede: 28.: Enke
Maria Dorthea Holm f Hansen, 81
Aar gI
Olsker Kirkenyt ' September

iMlbt•er19.1.,Fisker Einit Han 3imils Larsens Dalrer Dora Lucie Larsen at Tepi. Ugift ?.Dora Nielsine
Markers Søn Karl Peter Volmann
Marker af Olsker. Husmand Hans
Andreas Laurits Peter Kjærupes Datter Karen Kristine Kjæmpe af- Olsker.
26.: Arbejdsmand Bengt Bengkrins
Søn Svend Johan Bengtseri at Olsker.
Konfirmerede: 8 Drenge, 5 Piger.
Begravede. 11.: Enkemand Hiv.
Gaardejer Mogens Peter Mogensen
af Tejn, 87 Aar gl. 19.: Gaardejer
Carl Christian Emil Lunds dødfødte
Barn, Bjerregaard i Olsker. 26.:
Smed Jespersens Datter Karen Helene Elenora Jespersen, 12 Aar gl

Goilsijelestor all Mader,
0—
Søndag d. 3. Oktober
Allinge K. Kl. 91/s. Konfirmation
Ols Kirke Kl. 2. Messefaldsgudstjeneste.
Kl. 3 Elterm, taler H. Dam i Bethel og KI 6 I Tejn Missionshus.
Mandag Kl. 10. Altergang i Allinge Kirke,
Torsdag den 7. Kl. 8 Blaa Korsmøde i Allinge Menighedshjem.,
Evang luth. Missionsforening Møde
Søndag Kl. 91/2. 0 West.
Onsdag og Torsdag Kl. 8.
Aug. Nielsen.
Rutsker Missionshus Møde Søndag
Kl. 9'/1. J Kofoed.
Tirsdag Kl. 7. Aug. Nielsen. ,

r9ik,3

1, 4
• -••fp
Ir

Batt-

fliiral d Petersen

Allinge K irkenyt.leptember"
Døbte: 5.: Maler mester Peter
Valdemar Hansens Datter Lilly Reistrup Hansen. 12., Murersvend Martin Klausens Datter Kirsten Oliva
Klanen.
Møbelsnedker Morten
Johannes Julius Mortensens Datter
Erna Mortensen. Arbejdsmand Lars
Lo

.10

De rngriti

“tp

orkshire Dampkul
til Damptærskeværkerne e re il,
Lager og sælges renharpede.

Nordlaridels lindelshos,
=1~111~~111Iffil

Efteraars-&Vinter-

Konfektion
i meget stort Udvalg og hopuoderne

fikse Faconer
, Kenfronander og Børre
~Mor Del af Udvalget er Rejseprøver, der er indkøbt
'ned en større Rabat, er Salgspriserne sma a

lU1

Allinge September.

Messen

OLSEN,

r~hisalg.

fti!lefon Nr. 100.

Deri bedste Petroleum til Lamperne

Water White
sælges i Halvtender og 40 Liters
Dunke til den laveste Ptie eller Vægt.
rr -Manes.
Tønder og D

ko anes 0311110iShUS.

Pressegarn
haves paa Lager og sælges til
billigste Priser.

Allinge hind- ug PPodaldforreloirig.
Ekstra Kvalitet Spegesild,
Størrelse, som bernkolinske, Tønderne absolut velpakkede lagvis med
ca. 37 Ole, sælges allerbilligst. Til mindre, Kvanta-beder vi Kunderne
om at medbrIngerjeidinger til Ned-Prisen pat Slid bliver
sikkert - højere.

Nordlandets 1139delshus.

Jagtaflysning.

OLSKER.

rolue- og Indkomstskat
1.11 Staten tor I fldN sar 1,)15--=-16
modtaet forfalden til Beialing
middag pan
ilt ges hver Fredag
. eard t Olsker, hvilket herftraldkieg
ved bekendtgøres .
Sog n oraad et,

flittige Diograj.
Lørdag Kl. 8.

Ai

Søndag 7 og 8.

■ 4 itærptukiling er
Al j.igt.
,rei gr fcrhudr paa
Kaggaards Grund i Klukker.

Jagt

Al

er strængt forbudt paa nedenntevnte ,,
Jorder.
Jens Jensen, Chr. Hansen, syd
for Allinge, Herman ['Lindh, N Ridder, P. Kure, Jul. Hammer, Alfred
Jensen, sand Nordre Kirkehogeard,
Olsker.
Strandjagt paa de 1;1 Havet grænserede Lodder et forbudt.

Køb Konfirmationsgaverne
Allinge Ur- og Guldsmedeforretning
Alt i sort
isættes gran'
I otiet af ", Time,

',karg til 1,1! go Prr'

r,

A. NA . Lindberg.

Billeder ind
Telefon 93.

Vor bekendte fine Kaffe
■13. Chokolade og Caeno til anele Xriser.
nymalet.

Agerhøns & Harer

Ny enestaaende smuk og virkningsfuld dansk Kunstfilm i 4
Akter af Albert Warner. Opt.
af Nordisk Filinskompagni.

købes

1.

B. Larsen.
Allinge.

I Hovedrollerne Fru Betty

Ved l mulegaard er
ca. 100 Tdr. Tørv til
Salgs. Man bedes henvende sig til

Nansen og Hr Adam Poulsen.

Tørv.

Entre
Voksne 25 øre, Børn 10 Øre.
Skat.

R. Jensen, Rovang.
Grundet paa Bortrejse er 1 Sofa
og 4 Stole (gror' Plyds) straks billigt til Salg. Henvend. samme Sled.

Rø Kirkegaard.
Alle, der paa Rø Kirkegaard har
• 44skder, der ikke er vedherved om r, t
ste NoVy'

Konfirmand-Klædninger

ab Dem fotografere nu?
Visitbilleder 1/2 Dusin kr. 2,50
1
— 4,00

Fotograf Alfred Kjøller.
By-

og Herredsfuldmægtig

di, Ti arsen.

ersffialt beliggende I Allinge --den ene med Køkken. er til Leje,
one ønskes delvis møbleret. Bogtrykkeriet anviser.

En Pige

af gode Stoffer og bedste Forarbejdniug haves paa Lager i
alle Størrelser.

Alanehetter.
J-trooer, flipper
Slips, Strømper o8 Lonunetørkla,der
Ronfirmationshuer fra 85 I 9re.

søges til 1 November paa

Risegaard i Rutsker.

Til Leje.
Den at Hr. Toldassislen1 Nielsen
tidligere beboede Ejendom er llllaje
ved Henvendelse til

Altid de billigste Priser i

t

/.

To 2-Vær. Lejligh.

produktforretning

j(olonnd-

Fri ,kskindte

ram/116,1.

Andr. Ipsen
Ale 'irret %.e.1 Ita■ 11[11

O pa dna Kvalitet 0
anbefales i hele Tdr., Fjerdinger og
Ottinger t'.1
Pr s.

anbefales det ærede Publikum.

Kaffe, altid friskbrændt og

Telefon 4

Ny no..sk Sild

samt The, Chokolade og Cacao

Den jagtberettinerle

Elskovs Nilade.

Onsker

sint,hke ng moderris FOtOgi Is tie 1
da ben, and Frn,em t • .;a1141,e
41,;
tie+ nen
fodfor ingen '
,„,I ,

Chr. Olsen, .Messen',.

Nordlandets Handelshus.

Hus til Leje.

D vil altitLfinde noget, der passer Dem

3 Lejligheder, en større o to mindre med indlagt Vand o
e i den
lorhen Snedker Munch
ørerade
Ejendom I Allinge, kan f k til Leje
ved Henvendelse 01 Sparekaa<en I

Johannes Kofod, b*.
'lud!
s

,

Al Jagt
forbydes paa Hullegaards Jorder
Olsker.

Al Jagt forbudt
paa Haminersholins sand With Jensens, Emil Andersen9;"4 01e—Svendsens og Georg Holms Jorder i Sand-n:dg Vang.
Strejfende Hunde bliver nedskudt.

er pas Lager.
gerne.

u r og Prisen et meget
tidlig i hele Tdr. og Fjerdinger.
Milqg 1(010[1181

AI!ioge Kolonial ?droddktfamtiliq.

Sygekasse

Ome- Herre-timed

Kartoffel- og lloeraspere

Extra god norsk Sild

Ordrer modtages

En godLandejendom

til Priser fra 9 111 121/2 Kr. ifiaspeplader lit Erstatning i alle Størrelser.

Nordbornholms Ugeblad.

Nøddekul

som er statsanerkendt, oplager Medlemmer indtil 40-aars Alderen. ForAllinge-Sandvig Jagtforening, uden en daglig Pengehjælp yder
Sygekassen fri Læge og Medicin
for Medlemmerne sainl fri læge for
deres hjeminevierende Børn under
•15 Aar, desuden frit Sygehus- og
paa 10-30 Tdr. Land søges. Td- Saris torieophol
hos Kassebud med Oplysning
reren, 111. rlage• P, Holm, Allinge
forhold og Størrelse samt Udbetaling bedes sendt til Nordbornliolius
Ugeblad under Billet unkt. „Landejendom'
Vi har bravt en stor Sending

A,ertr I

træffes paa Pa a (111u,e1 i Al
ge
ri .12
hver Mand
Fredag
fra 2-5 Lf„,

i stort og righoldigt Udvalg

saavel Fabriks- som hjenmiesyel
fra

Chr Olsen,
MESSENS ENE-UDSALG.

Stort Udvalg i kopper til billige Priser.
Allinge Kolonial- & Produktforretning.

FilleS10

Nage-Flormel „Pil shory Hest"

i 10 Pd.s Poser sælges,
pr. Pose Netto.

læne('

Lageret rækker a 220 Øre

Ekstra Kvalitet B A Cl E R l-FI.O R M E I. sælges til Is --

20

pr Pil i

Nordlandets Handelshus.
Rullegardiner haves paa
Lager i forskel. Mønstre.

Absolut bedste Kolonialvarer

c froduktforretnin_g.

Majsskraa og Bygskraa
al sunde gode Sædvaner, friskmalet,
sælges til laveste Pris pr. Kontant.

J eg har overtaget Eneforhandlingen for Allinge-Sandvig al

Ligkister

.
Sundheds Nærl110S1111111er og italiske Præparater

i alle Størrelser, bande sorte
og egetræsinalede, haves p.1.1
Lager samt Ligtøj leveres.

L

".
611~1111~
1~111~19

til billigste Dagspriser anbefales.

Nordlandets Haodelshos.
r

Prodfiklioreliiiq.

Ira den sanitære Fødevarefahrik, Baldersgade, København, og fører
altid Lager af Fabrikens vegetariske Fødemidler, Sundhedskaffs
diverse Sorter Kiks og Maltekstrakt til Fabrikans originale
Priser Anbefales alle Mennesker med svagelige Maver at,prø‘.e.
Smaa Bøger med Beskrivelse at de diverse Fabrikata uddeles.

S. E. MUNCH,
ved Tem St.
__J

Husk MARO

J. B. Larsen, Allinge.

Dansk Hvedestrømel
Dansk Hvedeklid
har vi herefter altid paft Lager

Nordlandets llaildelshos.

Ailkorileprils Gryder

Storm-, Stald & Haandlygte
Pris 2.75 Øre.
Ekstra god til Fiskeribrug.
Forsendes overalt.

M. C Funch,
Allinge. -

Nyrøgede Makrel.
Nyrøgede :Md.
Ferske Miiikrel
Hjemkonimer liver Torsdag Eftermiddag,

I. B. Larsen.

Monumenter.
Alle Slags Monumenter udføres
efter Bestilling i smuk rød Sten.
Forhør om Prisen hos mig inden
De bestemmer Dem at købe.

V. Sørensen
Borre cpr. Allinge.

Alle Sorter Remsamlere
samt

Smørekander,

Pudsetwist og Henget!t

Prima amerikanske

samt bedste Sorter

Havregryn

Motor-, Maskin- og Cylinderolie

24 øre pr. 1/2 kg.

anbefales til billigste Priser fra

Allinge Kolonial- og Produktforretning.

Allinge

Kolonial - & Prodoldlorroloing,

Margarine- og Melpriserne

Toget afgaar

ere nedsatte hos

Iff—/tøtenr.
7'4 02 310 726
Fra Sandvig
700'1 G" 31° 8"
Allinge
Ost 32 8"
7n
Tein
0" 3» g»
Rø
712
Klemensker
411 81"
810
131 4" 9"
Nyker
SI 4 11
Til Rønne

•

Søgnedage
Sound

Allinge Kolonial- og Produktforretni v.

Tænker De
paa at gifte Dem?
køb da
:CM3Wxr - e.

Største Udvalg.

Rønne- illseedvir

tf

B:0 TÆPX'ER

Gardiner, Senge, Servanter,
Dyner. Puder. Lagener, Haandkla2der, Duge og Servietter

hos

Chr. Olsen, Messens Udsalg.

Fra Rønne
Nyker
Klemensker
Rø
Tein
Allinge
Til Sandvig

716 Lgsa 3» 8'
812
7" 1011
716 t 1 111 411 8"
8" 11" 422 911
8" 11" 4" 912
8" 1200 801 939
8" I 2 " 5" 946

Søn- og H•lligdage
Nand vig- Rønne..
Fra Sandvig
700 10,0 I I, 600 7,5
Allinge
70, 10" 1,,
803
Tein
7u 10» I,,
Mis
Rø
7» 106" 1 » 63s Mas
Klemensker 761 111, 20, 660 /In
Nyker
8" 1110 2,, 5' 902
Til Rønne
8,, 1160 2" 7" 9,,

Billigste Priser.
141~/iiAlli Ege Kolonial- og Produktforretnirw.

Vi sælger renharpede fra Lager
prima engelske Dampkul pr. hl 3,60
store Derbyshire Ovnkul - 3,50
prima tyske Ovn-Cinders
- 2,25
og bedes om Bestillinger,

Nordlandets Handelshus.

nonne—Nand•Ig

Ekstragodt Krydderifedt
160 øre pr. kg, ved 2 kg 150 Øre pr. kg, anbefales Ira

Allinge Kolonial- og Produktforretning

Fra Rønne
71, 02,6 I,, 400 8,,
Nyker
722 loo 1 so 4» Mss
Klemensker 7" 1,3 2,7 4,, 8„
8'a I g, 2m 4m 9,1
Tein
,, 162 2" 521 9"
Allinge
8,, 20, 26, 53, 9,,
Sandvig
812 2,, 3„ 53,, 9,,3

Brødrene Anker
Jernstøberi & Maskinfabrik
Telefon 2 .

Hasle

Selv%andinzqindbeg. Viincl-

‘--.

2.

,.,

En Ladning friskbrændt

Aalborg Portland Cement
ventes n Løbel af ca. 10 Dage. — Extra billig Pris saalænge Skibet lusser. Bestillinger modtages.

Nordlandets Handelshus.

Kakkelovne og Komfurer
fra

Bornholms Maskinfabrik,

Rønne,

anbefales til Fabrikens Priser. Rabat for Kontant.
Endvidere anbefales Kakkelovnsrør, Blote og Komfurringe
samt ildfast Ler og Sten.

Jfolonial- og c froduktforretning.

Ell bak Nørresundby Godningskalk
er forventende i Løbet af 8 Dage. — Vi sælger denne til 6 Kr. pr. 1000
Pd, naar den afhentes fra lossende Skib. Der er er lille Parti til Rest,
som udbydes til Salg.

Nordlandets Handelshus.
Et Parti californiske Blommer
udsælges meget billigt.

rroduktforretning.

c

iai

Billigt Fod

TeiInn
k
ilfeen

DDaammeeeisk
teovler,
I 3500 Par Dame
illj ' 15 Par Herrestøvler,

lidt ældre Faconer sælges til langt under almindelig Pris i

C. Larsens Skotøjsforretning, Allinge.

Eng. Damp- & Kakkelovnskul
samt Koks anbefales.
Bestillinger modtages gerne.

cHllinje Xolonial- og cproduldroPretnin

Markfrø til Foraaret 1916.

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

Nordlandets Handelshus.
Saltglasserede

Grise- og Svinetrug, Krybber og Rør
er altid pas Lager og anbefales til billigste Priser.

cfrolonial- oØ cProduktforretnin,ss.

hic Atliscr som Brnlise1.
Hvorledes man kan spare

Til Stegning «/-°
anbefales vort ekstn,,

paa Kullene,

En Husmoder skriver i det norske Blad ,Aftenposten':
Nu i denne Tid, da Brændsel er
saa
11, kan det maaske være at
Interesselut tiøre, hvorledes man el
tertrenksonit kan økonomisere. Af
gamle Aviser, ikke brugeligt Indpakningspapir og lignende Papiraffald
kan man skaffe sig et fortrinligt
Brændselsm
Man dypper Papiret I Vand, saa
det bliver gennemblødt, vrider det
op, som en almindelig Karklud, og
lader del tørre ude paa Loftet eller
hvor man har Plads.
Til Storvask benytter jeg en De!
opsamlet Papir, behandlet paa omtalte Maade, og med nogle faa Træpinde til Optænding kogte jeg tre
store Vaskekedler med Tøj, saa det
spilkogte. For at Varmen skulde
holde længere, stænkede jeg Papircl,
eller at Ilden b
det.
Mine Medlejere I Oaarden limene
ned i Vaskerummet for at se og beundre Virkningen af mit nye Brændsel. Jeg sparede herved en halv
Tønde Kul.

ei,tragnc:i1;c:41-argarifie
Ideles

-

fortrinlig fif rforcibrug.

Allin ge Kolonial- og Produktforretnin g.

.~», Køb tvarene nu!
an efafer vore under

at forsyne sig nt,:d Uldvarer

Lageret er stort og Priserne endnu meget lave.

Nordlandets Handelshus.
Leverandør til Vare- og Landbrugslotteriet.

Uld og Xlade ((Ides

ffr, fil lwjeste,Pri,-;er

Cement, Tagpap,
Tag- og Staldvinduer, Murg ryder, Fyrdøre,
Riste og Renseluger anbefales til billigste Priser.

Allinge Kolonial- Produktforretning.

Hvad Storkens Mave gemte.
En Lærer fra Horsens-Egnen fortæller .Horsens Folkeblad" følgende
selvoplevede Begivenhed:
Forleden Dag blev den elles saa
rolige By Hobro Genstand for en
Begivenhed, der vakte bande Forundring og Latter. En Stork lagde
paa sin Flugt mod Syd ogsan Vejen over Hobro. Pludselig begyndte
den at række Hals. og en stor Frø
kom dernæst dumpende ned paa Galige foran Apoteket. Frøen savnede
dog ikke Selskab, men efterhilgies
af nitten andre større og niindre
Frøer saml en Mus og tre Skarnbasser. Hele dette Indhold, som
Storkens Mave gemte, blev kastet i
en lang Række til stor Bestyrtelse
for de forbipasserende. Storken fløj
videre, ganske sikkert betydelig

,.ALBA

1.1

c>7n,c2 72 /1- r4c,c-c ,?!,7,de
FINESTE DANSK FABRIKAT
Jia:qc,2 21.elic.412a 1G — l'UOØM

Oorilholms Spare- & laanelG-----mssos----,-------- Afdeling i Allinge
Kontortid : 10-12 og 2-4.

Modtager Indskud paa alm. Sparekassevilkaar til en Rente
at 4 pCt. p. a., paa Folio til 2 pCt. p4 e.

letlet.

Hallelyst, Allinge.
Ægte nyhjemkomne

hollandske Blomsterløg
anbefales til Stuekultur og Friland.

M Kr. Kofod.

Husk

vort velassort.rede

Trælast-Lager!
Forlang Tilbud, og ri er til 75Prtesle,

Allinge Kolonial- og Produktforretning'

