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Fredag den 29. Oktober 1915
„Nord-Bornholms Ugeblad"
4 trykkes i etAntal af mindst 1600 Esempl.
!' Off forsendes gennem PoStrirsenet i Allinge.
ri Sandvig, Olsker, Rutsker, Ro og Klemensker,

.„Nor;i-Bornholms Ugeblad„
. hurileiiiitkudfrt.yrds, i Nonier Herred
blik I
tik hvert Item og egner sig derfor be
til Avertering.
„Nord-Bornholms Ugeblad”
ippicte.. gerne Rekendt~ser ,If enhver AH
saasom Køb, Salg, Farefur~felrls,r,
,,,'
. riter- efter Aflysninger, Auktioner etc.

„gord-Bornholms Ugeblad"

ii

ir denar hyre I. rrda g, 1.a n bestilles ban alle
Postkometer samt rina Martets Ailni," og
koster 50 Øre Kvartaler
•ublu-b- .......

•

iPall klud al000 forsyn Flag._ 1481111 illd Flask og Smig?
,r)
--" Lee; firiZrS for øjeblikket paa de

11 britiske øer er' energisk Agitation

son] Daiimarks, men paa Grund af
Vanrøgt og Flendighed er Irlands
Landbrug adskillit
i tilbage de fleste
Steder Men sid tn
Andel asenet
har fanet kratlåg 'elpris i Lindel og
skabt en god Barns for de mange
Smaabrugs Rentabilitet, har Sagen
laget en anderi Vending. Irerne har
lært ns Kunsten øf, de producerer
rm Smør og Flæsk af lige saa god
Kvalitet som del danske. — For irsk
Snif fra Aridelsselskaber der i Lighed ured vort Lurmærke indført et
Fælfesnuerke, der€ garanterer for den
gode Kvelllet, og irsk Flæsk betales
I 'Nglen 'ned større Priser end det
danske pas Londons Marked. Slegordet om Verdens dygtigste Landmænd 'kan ikke længere være (gi
Sovepude tor ose
Det irske Andelsselskab (The Irish
Agricult uret Orginisallon Society)
begyndte al arbejde foi 25 Aar siden,
men e 1.øbet af de sidste Aar er Selskabet ganet frem nied Kæmpeskridt.
For Øjeblikket er Medlemsantallet
107,000, og en Mængde Aridelsfore`,' . ' ,en e ' Henmuger Sr
„ , ”
Serier, Banker osv. sorterer under
Selskabet. Mejeriernes Antal var i
1914 433 'ned et Smørsalg paa over
50 Milt. Kr.
Siden Krigens Udbrud har de stadig stigende Priser forøget de irske
Bønders Produktion ret betydeligt,
og Irerne er opmærksomme paa
den Tilbagegang af Landbrugsprodukter paa Fmelands Marked, der
finder Sled ler Danner ks Vedkommende. De ønsker intet hellere end
at eirebre den Plads, vi har, eg nu
da Kvaliteten al de Produkter, der
stammer fra Andeisforeningeree, kan

for al forøge Hjemmeproduktionen
af Fødevarer. Pas irlaird bar der
Række Møder i den
været afholdt
44enTedning, og Landboforeninger og
Fagblade kappes i Ivrighed for al
faa Landmændene til al dy rke
eseleg saa intensiv som mulig. linsdyråvIen vises ny og stor_ Interesse,
ny Regler og Mehoder anvises, kort
sagt, det handels g industridrivende
England har pli selig fandt øjnene
op for del mad ['dig . og [delagtige i ateorrege I arrdbffrgels ProdUke .
tion saa reregel soul mulige
Straks, ajia Tyskerne proklamerede
deres Unterrvenefslcrig,'Ne4 Englærn
denie forskrækkede, for al deres Trelørsel af Levnedsmidler skulde blive
usikker og, utilstrækkelig. Regerinmaste sig med de danske
gen reds te derfor en Kommission,
.. r.0r skulde undersøge, iii ad der kue- har de selvfølgelig ikke vanskeligt
gøres for at forøge Landbrugets ved at faa deres Landsmænd til at
' drildiori. Kommissionen afgav foretrække deres Sniør og Flæsk.
Nit.-cni„iii,, i Juli Maaned, og seDer arnere blee. Betænkningen offentlig- bejdes derfor kraftigt paa at faa saa
gjort. Det viste sig da, at der bl. a. mange Lanciniæed som muligt i Aublev forelaael at garantere Landbru- delsselskaberne for derved at skabe
get en Mindstepris for Hvede, for Kontrol mad Produkterne, endnu er
derved al friste Bønderne til at for- der langt igen, men i det sidste Aar
øge deres Hvedearealer. Men kort har Tilgangen dog været 'neget beefter, Betænkningen var afgivet, var tydelig.
men 1 England bleven klar over den
Irlands Kvæg og Svinebestand er
tyske Urreervandskrigs Fallit. Ty- rel talrig, men endnu meget uensskerne egnede ikke i nævneværdig artet. Der ligger imidlertid en stor
.Grad at genere den engelske Søfart, Arbejdsmark aaben derovre i Form
og del medførte, at alle de gode af Forbedring al Racerne og BehandRand, Kommissionen var kommen ling al Kvæget. Efter de sidste Tælmed, blev lagt til Side af Regeringen !leger har Danmark og IrIand følmed deri Motivering, al da det nu gende Kvægbestand :
viste sig, at Tilførslen af Fødeuriclte Dels kunde foregaa uhindret, OMHornkvæg Svin 1 Fair
skyde uran ikke for øjeblikket at 111
Lampe rk 2,410,000 1,919,000 5,13,000
binde store litater i Landbruget,
tri■iiid
i 4,814,000 1,205,00e 3,6011,000
da malt i luefflerad havde Brug for,
--: %%etre a ndel-Aiteds.
,Den styre Nedgang i vore Smør-- "For elrland lirede Forslaget om * Flreskelevernricer, som den sidste
F■tfidstepriser for Hvede ikke stor .T.rd liarbragt, kan genre mediere,
Belythring, Smør- 'og KvægprodukfrerrIA Produkter og Magarinen
rr
tionen der spiller en stogRollet Ir- indtager ver Plads i de engelske
land er ea. 83,7e0 Kvadratkilos ter SpiseKarme, og naar Krigen engang
ulgd Danmarks 98,985, altsag godt . er forbi, og vi aller skal til at sende
. og vel dobbelt saa stor som Dan-' hele vor Produktion tit England,
mark. Del Areal, der kan dyrkes i: finder vi Areaslee Døren stængel de
Irland, er ligeledes dobbelt saa stort , %fleste Steder.
... Saa er det et Spørge-

maal, om vi har Rand til helt eller
delvis at undvære de 4-500 Mill.
Kroner, som vi i de sidste Arg aarlig har hentet hjem for vore LandSti. A.
brugsprodukter.
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beregnede man eller en vis TdkS1
de Produkter, som Gerigtens eller
Jordens Bruger skulde svare In lettere, og soul man under et kaldte
,,Landgreld`.

Bornholms Hartkorn udgjorde
7958 Tdr. 4 Skp. 1 Alle, desuden
I cDfP 111111
Irer hver Præste- og Degnegaard
(Efter Ileint)
ansat til henholdsvis 10 ng 5 Tdr.
tk. eller jah 287 Tdr 3 Skp. -reeeg græd en Nat i Drømme gen Gemti stod ansat højere end
drømte, ni du var død.
.
Millegaard" i Klemensker, hele
Jeg vaagned - og hede Tsarer
' ertkorn var 27 Tdr. 4 Skp. Smørpaa Irene Kinder (led
- alten af denne °mild var rumlig
Tdr. eller . 42 Lpd. Den næste
Jeg græd eri Nal i Drømmed~
drømte, !VW var forladt
aard i FinrIkorn.tt Størrelse val,
1
leg raagned - og las og bulked
:„Vallenegaard • 18 Tdr,. Med
deri Muge, mørke Nal I
(rangle sur der ialt 39, hvis Hallkern var 12 Tdr. og derover
Jeg græd di Nat i Drømme
drømte, elle blev neg god.
Der var bier, som overalt, megen
Jeg vangued — og dog bestandig
Ulighed i Hartkorn. Anker Sogns
strømmer! neo Tamellod
Strandgeainde — nogle al de bedste
ChrIsimil Jørgensen.
pen øer] — var ansat lavere 1 Htk.
end sminue Sogns Lynggamde. der
var usle og kun ',e af Værdien.

e.

liarikom og barde
paa Bornholm for 100 Aar siden,
Etter Amtmand Thaarups Optegnelser
—0—
Alt Jordegods paa Bornholm var
tidligere Kongens (Kronens) eller
Bendergods til Hammershus Slot.
Bønderne havde dog fri Raadigherl
over deres Gaarde og Jorder, naar
de ydedejen aarlig Brugsskat (Landgæld) eller gjorde Ægt og Arbejde.
Desinde maatle der ved Ejerslefie
erlæggCs .en vis Afgrit (Husbondshold), der ved kgl. Res. var bestemt
til 5 Rdl
Gaarde og Huse var ikke, som
i det øvrige Danmark, samlede i
Landsbyer, mert laa spredt over hele
øen. De havde oprindelig deres
Jorder samlede onikeng Gram-dem
men efterhaanden er disse ved Arv,
Køb eller Udstykning bleene delte
og adskille i Lodder og Parceller,
saa mange Berider lidt havde Jord
langt fra deres egen Gaard, der da
dreves selvstændig eller sanunen
ined Gaarden, indfil der kunde opnaas passende Mageskifte.
Ved Afgiftens Beregning toges
Hensyn til den benyttede Dyrkningsrimede, nemlig at Jorden burde ligge
brak (hvile) hvert 3. Aar Endvidere
undersøgtes, hvor meget af de kendte
brugelige Sædarter der kunde ridsens
paa hver Gaards Agerland, og idet
man regnede l TdeRrig (eller Byg)
som en Nornialen4d, der svarede
til t/5 Td. Boghvede, V, Td. Ærter,
D/5 Td. Blandsæd og 2 Td, Havre,
delle man Udsæden i 3 Parler, hvoraf
den ene fradrages for Braklorden;
de to andre Parler deltes atter r 3
Parter, le>loraf den ene blev den
skattepligtige, og det Tøndetal reduceret Udsæd, som delte udgjorde,
bestemte Tøndetallet for Skylden,
livoifor Agerjorden blev•ausal, og
hvorefter Kongens eller Kronens
Donnene-frellaegler blev beregnet og
fastsat,
Naa Skylden eller Hartkornet for
Jorden paa denne Maade var sal,

Alle Øens Fæale- eller Vernedegaarde tilligemed en Del Selvt gi
gaarde, der vare komne i kgl. Ile
srddelse, saasom hjendaldne for Restancer eller Misgerninger, bleve
1744 ved off. Auktion bortsolgte in
Heestbytteride med lige Ejendorns'
rel ined de gemte SeIvejergaerde;
dog naturligvis med Forbehold af
Fæsternes Rettighed for deur i Livstid
Kongens Kasse fik x ed denne
Lejlighed en Indtægt af over 37000
Rdl , og Oberst Anker A. Schorr,
som gav Forslag om denne Operation, hk herfor en kgl. Gave af 41)00
Rdl.
Der solgtes lait 211 Gaarde, og
disses Hartkorn beløb sig iall til
1535 Tdr. 3 Skp. De fleste af disse
konu i Fæsternes Hænder, inen 4 i
Gaarde blev ved Anklioneri tilstaael
andre.'
*
Blandt disse blev bl. a. „Simlegamt" solgt tor 758 Slettedaler til
Fæsteren Hans Kofod, og ,Hamrnersholiir (Slottets Lailegaard), der
var paa 14 Tdr. 5 Skp. og forpagtedes af Vicekommanda n t Weldernar
Blinclr for en parlig Afgift til Kongen af 20 Rdl. (senere forhøjet til
30), solgtes for 1275 Slettedaler og
2 Mk.
„Lehusgaard' I Østertars, der ejedes af Niels Juei, og 1687 mageskiftedes til Kongen, gled vistnok
ogsaa ved denne Lejlighed over paa
andre Hænder.
De mange Gaardsalg gav Anledning til al den bornholmske Bondestand begyndte at udnytte Jorden
bedre, Indbyggerantal og Velstand
.
tog til.
———
Paa Bornholm fandtes ikke nogen
Proprietærgaard, der var forsynet
nied priviligeret eller med underlag!
Bøndergods. De saakaltile Proprieleergnardes Rettigheder bestod I, at
der ikke af dem ydedes Skat eller
Keridelsespenge til Kongen De svarede ikke Ægter; arieres Beboer
vare fritegne for personlig Krigstjeneste, uren ikke for Dragogh ,

og endelig nød flehoerne Skilteretlighed cirer Gaardeus 1 luenuend.
Af de seakalthe Frigaarde nød
Kongens Kasse ikke landgilde, solli
derimod sveredea til visse feterer.
Personer, som havde eihservel ale
Ejendomslit fif denne saakeldte Pur
prieiterekyld.
1)errite Rettighed, at herr e I riett•
gilde, Smør 12;;.; Korn in natura, vel
en _virkelig Herlighed -, 'anno gav
gode og !sikre Renter al den Miler
tæerne Købesum. Undertiden til
Imeebelalle (isardens Ejere denim
Rettighed. FrIgaredenea Antrit var
lett 103.
e[. Glldr=jrndrr
;.. e .e .,»
-~tIr' ti etler

Det var «lieder, hvis Fæle-re eller
Brugere tresalle <;,,..;ve el vi<t emirer
levere& øl, Brænde vlii, I rstrek eg.,
som blev nydt • at Sognets berider
eller Cirkleabredre paa vuer aarlige
Beneficeret Gods var FirEeste- og
Degnegaardeeterrit nogle ilirltej6rIlt21
beshmende 4 Ager og' Engstykker.
Ligeledes hvide Llyfogderne negle
mindre Stykker blend( Relistarleil der«.

Rejs ud i Verden.

- 0—
Landstrugsmand, Adelige leret' eI 'e ir udtalte ved et Rusgilde i ene
denter-foreningen forleden bl. 3..
. . For en dygtig tunet uddelenet HarideIstuaird etaer hele Verden
datten, og del er Plads til triairge,
og der er der Mild gode Pladser til
de dygtige, energiske og loyale.
Over Indgangen tul en stor Udstilling e London, foranstaltet af den engelske Regering for mange Aar siden, saa jeg, al;der st4i,,Eriglands
Sborhed skyldes dels Pionerer se dette vareli Indrømmelse, som
ikke mange 'egeringer vilde gere,
men den var ariti, for det var elle
de mange dygtige, ulige emgelske Handelsmænd, sent i tretigere Aar rejste ud r Verden, der
skabte de vidtstrakte Kolonier og
grundede Englands kolosale Handel, og del var ikke Regeringen,
sum gjorde det, for Regeringer kommer i saadanue Forhold i Reglen
bagefter og approprierer, hvad Landets Sønner har skabt.
Og hvor mægtig er ikke Tysklands Handel og hekset bleven i
de sidste Aartler, efter at dels Sønner, udrustede med udmærkede Heirdelskundskaber, begyndte al rejse
ud i Verden og sprede sig over alle
Lande og Have, og skabte en liaard
Konkurrence til Englaenderne, selv •
i deres egne Kolonier.
Krlgeu har nu forandret meget 1
disse Forhold, og dens Bitterheden
sikkert medføre, al der for en Ising
Tid vil blive udmærkede Chancer
fut dygtige, unge, danske Handelsmænd rundt' om r Verden ; men de
tre Hovedsprog niaa de kunne soul
deres eget, saavel som Stenografi,
Maskinskrivning og ale hvad en Handelshøjskole kan lære dem, men kan

de ,:er, saa. ligger Verden ogsaa
far deri.
alle de unge
Jeg vil d. -',31
Aften, og som
som er til tirede
ind paa en Vej,
ikke all edens til Hjemmel, dersom
som I leder I yst og Mod og Kraft
nok i Jet selv til at søge at bane
Jer en Vej ude i den store Verden,
arbejd saa med paa at faa en Handelshøjskole oprettet I Forbindelse
med Universitetet hurtigst muligt,
gaa ind i den, og naar I saa er Irerdiguddannede, rejs saa ud I Verden,
hvorhen eders Lyst kalder Eder, for
der er Plads nok overalt, og skab
jer saa en Stilling, som kan blive
til Gavn for Jer selv og for det Land,
I tilhører.
Del vil naturligvis være nedvendigt at begynde nedenfra I et al
Handelshusene derude; men med
de Kundskaber, 1 vil være i Besiddelse af og ved Anvendelse af den
nødvendige Arbejdsomhed, Udliol•
denhed og Loyalitet, saa vil Vejen
hurtig gas op efter, og den Dag vil
saa snart komme, da I kan faa Foden under eget Bord, og da I vil
kunne hejse vort Flag over eget Hus,
og I vil saa komme til at se, at Handelen følger Flaget og Industrien
Handelen, og at der ved Eders Virksomhed ude I Verden ogsaa kan skabes Arbejde og Underhold til den
voksende Befolkning herhjemme.
Men en Ting maa I ses aldrig
glemme, og det er det, som Cecil
Rhodes' Fader sagde til Sønnen, da
han rejste ud i Verden. han sagde
Du skal ikke rejse ud som Pilen,
der forlader Buen for aldrig mere
at vende tilbage til den, men Du
skal ud som Bien, der flyver ud for
at samle ' Honning, som den saa
bringer tilbage til Kuben. Sasledes
skal I ogsaa rejse ud, bringe den
Honning, I samler, tilbage til del
gamle Land, enten I Form af Udbytte af eders Arbejde eller i Form
af indhøstede Erfaringer, som kan
blive til Gavn for vort Samfund'.

Kobberets Historie.
—o—
Kobber, dette for Tilvirkning af
Ammunition saa vigtige Metal, var
allerede tidlig kendt. Et særdeles
rigt Bytte af Kobberredskaber har
Ungarns forhistoriske Egne givet.
Anvendelsen af Kobber i deri forforhistoriske Tid var ogsaa mangfoldig. AI dette Metal lavede man
savledes Søm, Naale, Spænder, Arne
baand og andre Prydelser. Det var
sællig f det forhistoriske Nordamerika, at Anvendelsen al Kobber var
almindelig, og Metallet bearbejdedes af Indianerne med Kellehainring.
Sil Navn har Kobber af det assyriske Kipar, et Navn, der er ældre
end Navnet paa Cypern, efter hvilken Metallet hos Romerne, der ligesom Grækerne hentede deres Kobber fra Cypern, fik Navnet Cyprium.
Deraf er senere dannet cuprum,
hvorfra det danske Kobber og det
tyske Kupler stammer. Ogsaa hos
Hebræerne var Kobberet kendt, det
var paa Overgangen til den historiske Tid. De fik Metallet fra Ægypten, hvor der I flere Egne af Landet fandtes Kobberlejer. Overordentlig rige Fund er gjort i de ældste
kaldæiske Ruiner. Der fandt man
Kobber sammen med Stenredskaber
og gyldne Prydelser. Man har ogsaa her fundet kunstigt udførte Statuetter og udgravet en Kobberlanse
af usædvanlige Dimensioner, der
muligvis er forfærdiget Aar 4000 før
Kristus.
1 Spanien fandtes tidligt store
Kobberbrud, medens man først
Midten at det sekstende Aarli undrede
begyndte at udvinde Kobber i de
engelske Bjærge. I Tyskland brød
man først Kobbermalm for at ud-

vinde Sølv, og delte fandt Sted lige
til det femtende Aartrundrede.
Hvad angav Serrig. nedageites
Fatungorberne i Midlet al det 14
Aarhundrede. Nogle ældre Pro ile•
gier end de,.der udstedte, af iMae
mis Slurk, en ikke kendt. Uloie
meget Kobber indvandres i ældre
Tider, men Arbejdet blev drevet via
uforsigtigt, at der hyppigt 'ildnet
store Skred. Det største af disse
var den sløre Grubesanimenstyrtning
I Anret 1887, ved hvilken den saakaldte Slelte%'opstod. Støtten er en
overordentlig stor Kløft paa 400 Meters Længde og 200 Meters Bredde.
Før det store Skred gav Gruben
uhørt meget Kobber, og der tilvirkedes lige til Karl den Tolvtes Tid
op Imod 200,000 Kilo, men eller
den Tid kun Halvdelen.

Offentlige Forlystelser
ved Fronten.
—0—
Overskriften er aldeles ikke nogen ditarlig Spøg, I det hele taget
slet ingen Spøg, men ramutesle Alvor. I en Uges Tid lier ude ved
Fronten har jeg været flere Gange
I Teatret, paa Variete eller til Koncert end I flere Manneder i Paris,
jeg har overværet flere Sportspræstationer og læst flere Vittigheds.
blade, skriver en Knrrespoderit.
Paris og hele Frankrig er alvorlig. Fronten er glad og munter I
Paris spiller de fleste Teatre og Varieteer mindst 3-4 Gange om Ugen.
Men bande Skuespillene og Revyerne
er overvejende alvorlige og patriotlske. Og Priblikurn møder ikke talrigl frem
Her ude ved Fronten spiller man
alt andet end alvorlige Stykker tværtimod gaar man end ikke af Vejen for den mest barokke og saftige
KOMIk.
Mari har begyndt at indføre godt
Humør fra Fronten til Paris og det
Indre af Landet. I de sidste 6 Uger
har man ladet Soldaterne rejse hjem
paa en 4-- 5 Dages Permission, og
de fører med sig store Ladninger
af Spøg og godt Humør til dem
der hjemme. Man har ogsaa f Paris arrangeret en Udstilling af de
mange Aviser, der trykkes eller heltlograleres ved Fronlen.
„Le Jour
Forleden tandles der
nal' en Mikkel 0111 Aet sjette Vaaben• — det glade, franske Humør,
der holder sig lige hiskt under Alrikas blytunge Sol som i Flandenis
vandfyldte Skyllegrave.
Det allerstærkeste af mine Indtryk
fra Fronten er ogsaa det uforanderlig glade Humør, sort møder En
overalt, lige Ira Kassernes til Skyltegravene, ja endog paa Hospitalerne.
De fleste Regimenter har et „fast"
Teater i sin Lejr — en Estrade under Tag, skjult for de fjendtlige
Aeroplaner under et Par store Træer.
Traditionerne fra „Zouavleatret* nuder Sebastopols Belejring opretholdes med Glans.
En eller anden Slags Maler, kan
lave Kulisser og Dekoratoner, er altid ved Haanden, og ofte lindes der
ved Regimentet en eller Ni e professionelle Skuespillere eller VarieteArtister. Kun sjælden opfører man
kendte : Stykker ; man foretrækker at
skrive en Revy for sig selv, og har
da en bekvem Lejlighed til at kritisere sine overordnede.
Forleden kom vi om Eftermiddagen til en lille By bag Fronten,
hvor nogle Regimenter og en Generalstab har deres Kvader. Der
fik vi at vide, at der var reserveret
os Pladser til en Forestilling i „Poilus Park•.
Forlystelses-Etablissementets Direktør tog imod os, en fed og gemytlig Doktor med Løjtnants-Epauletter. Han virkede ogsaa som Orkesterchef, d. v. s han spillede paa

Klaveret, hvilket
let Opgave, eller

;e ,t 11 roen helt
de'

aAben
og Instrumentet
Minnie!.
Regnen generede i øvrigt hverken Tilskuerne eller de optrædende

mindste Mande , Irs Skyttegravene
er man valke id det, der er særre.
Det var en fuldstændig VarieteIntet talledes, hserken
Forestilling
den lille Komiker i de alt for vide
Klæder, eller den lange, magre Ko-miker med de halvlange Bukser og
Ær mer. End ikke Soldater-Komikeren savnedes. Der var ogsaa den
smukke, patriotiske og senlimentale
Tenorsanger, Reckkunstriere, Manden, der lader sig binde paa Hænder og Fedder og alligevel forstaar
al gøre sig fri, samt deri engelske
Stepdanser. Denne sidste var unegtelte en Overraskelse. Direklin-Doktor-Pianisten kom frem og præsenterede ham som: ,,Vor engelske Ven
Jim, der er kommen direkte fra sin
Skyltegrav for al underholde os«.
Jim var i Kliaki-Uniform og sang
forskellige komiske Viser. Om de
tilstedværende forstod Finesserne, er
tvivlsomt, men den _kære allierede"
Fik voldsomt Bifald for sit gode Humør og sin Uniform.
Selvfølgelig er alle de Vittigheder,
der serveres pas Soldater-Teatrene,
ikke salonnuessige, med den gode,
franske Smag holder strengt paa en
vis
k'aalieder forekomMel aldrig, selv om Spøgen ganr rid
over Kejseren, KInsvnprInsen (4; den
gamle fattige Franz Joseph.
Jeg hm, at den Arme, iler ikke
længere kan spøge, er dømt til Undergang. Men de franske Soldater,
der kan holde Løjer nied et nyt
Vinterfelttog for Øje — dein kan
mi in rolig stole paa.

Selskabelig Forening
m•tags len s.r dr!es set.
kket Altre lir Sh u e..pir er Il er ni
Jensen og P ruts ,tr;
de !ødsle
Air lian plejel at læse op i Foreningen, havde paa.‹ Piograinruet Uustav Esmarms .,Fa'a og S.rn•. Det
morsomme Stykk4, der indeholdt
mange smaa, venskabelige Skoser,
høstede megen Bifald. Aftenen sluttede med en lille ls ingnm.

Fn Korepi sk
er
'lit% t.I Trii; etmel p.1.1 .1
t• alk i•iirruet f
N.ardien,I,QJ

den n Nordtg eller til 11.1111(1(t

Avisbrueer Julies N Blis ved Tejn.

OLSKER.
,

Lin fair
Gudstjenester og Moder.

'te n.

Drn 'etat/141p Futter bede , $!:1 •

,Inir d A.

hiterui. KI 2 alltoldes
anilhiQahns

For-

ng Kørsel

—0 -.

13tves.

Søndag d. 3 Il
, Oktober
Allinge K. Kl. 9l/t. sann. 9.
Ols Klike Kl. 2
—,
1' t.
Eftermiddag Kl. 6 Kbufif;nsf, ,.
I Bethel 1 01.ker.-110
fer Rasmus=en og Præslifil ta er.
Torsdag d. 4 Blaa ,K,.rs :\l‘,de i
Allinge Meniughe hjem KI 8.
Fredag d. 5. Udeal 1 Sandvig ea
sionshus Kl. 3 (1 e om Onsdagen af Hensyn til irkeligt I aridaforbundts Møde . Rønne.)

Sogneraadet
Subtil Missionshus,
imci 11111lige Udsalg afholdes Fredag d. 5. November (ikke Onedagj

Kt. 3

Pastor Heyr up taler.

MØBLER

repaierts

og poleres godt og billigl,

J, Swane.
Soodergalr

En ny Sending Gærol !
Diestiek Bagepulver
ilanwknalwr øl; t (';ters
er hjemkommet.
Altid de sidste ..yhi Jer i

i

Brev 10 Øre
;) Breve
anbefales som det bedste

1.

NorilInntlels Handelshus,

13. Larsen.

Jord til Salgs.
;der r

En Karl
18 -18 Air kan
vergaard i Olsker

VIO

Kieret

og pas .1.~141sisVpitli gode
Vilkaar
Aftal -ell, 7 Tdr. 1.d. Hener:
e
rkpea
i n stenvierks•Jer
reolh

wa

En konfirmeret Dreng
kan Ina Plads III I November paa

Ciothegaard n Klemensker
Nogle Stykker

ventes i rasle Ise
modtag9rrerne af

Karlotter og Kerloffelmel.

Nok af Kartofler, Dyrtid paa Melet
Vi meddelte forleden, at der af
den ny Kartoffelavl antagelig vil
blive et Overskud paa ca. 6 Millioner Tdr., naar de Kvanta Kartofler.
der anvendes til Fortæring, Lægning,
Tørring og Spiritusfabrikation, er
regnet fra.
Der føres 1111 i alle Landets Blade
en Diskussion om Anvendelsen af
dette Overskud, som nappe helt kan
anvendes lit Opfodring. Frø forskellig Side henvender man sig til Regeringen om al faa Dispensationer
fra Udførselsforbudet, og disse vil
vel ogsaa nok blive givet. Ell an den Sag er del, om der bliver stort
at tjene for Eksportørerne. I Tyskland har Avlen som her været saa
rigelig, at man kan lage under Overvejelse, hvordan nian bedst anvender Overskudet. I England er Prisen
ret lav, og Amerika vil være el vanskeligt Marked at komme ind paa,
da der af Frygt for Kartoffelsygdomrue er strengere .Bestemmelser end
danske Kartofler i Aar kan opfylde.
Under disse Omstændigheder er
det af Betydning at lægge Mærke
III den høje Pris, hvori Kartof f elm e I slaar; og gane malm Statistiker
igennem, ser man, al der al de 1I
Millioner Tdr. danske Kartofler kun
er beregnet ca. 100,000 Tdr, til Tørring
Kartoffelmel koster — til Trods
for den store Mængde danske Kartofler — 35 Øre Pundet. Grunden
hertil er, at vi plejer at faa vort irreale Kartoffelmel fra Tyskland, og
naar der kun beregnes 100,000 Tdr.
Kartofler 111 Tørring, viser del al vi
heller Ikke har belavet os paa at lave
vort Kartoffelmel selv.
Her ligger dog sikkert en indbringende Forretning, som nogle af de
foretagsomme Fabrikanter, der er
dukket op under Krigen, skulde
kaste sig over.
K.

En Last

er til Salgs hos
Emanuel Madsen, 13. Pcl , Olsker ,

Allinge Kolonial og -Produktforretning,

Malt-Ekstrakt
fra Er e rs & Co. i
og ' Glas
og 3 kg. Dunke.

Mentol-Bolscher
i 10 og 25 Øres Daaser og løs Vægt.
Evers Maltøl
leveres efter Bestilling

J.' B. Larsen
Dame= og Herretøj
sand Gulvtapper

renses, presses og repareres
godt og billigt.

Urmager Andersens Enke,
Stolegade, Allinge.

Nøddekærner
- Kokosmel

-

Merler til Lommelamper
er atter paa Lager hvas

M C Funch,

,

Allinge

Hvid
St.1-1. - 1Si æt*

ES
fortrinlig til Vask, 23 øre pr. 1,, kg.

I. B. Lursøn.

Extra god norsk Sild
er hjeurkounneu, ug Prisen et meget
billig i hele Tdr. og Fjerdinger.

boge Kolonial og Prodoklforrololog

anbefales.

J. 013. Ilarsen,

Ønsker De
smukke og moderne Fotografier,
da henvend Dem I Atelieret ved
Havnen. Endnu ingen Prisforandr.

Billeder indrammes
Telefon 4

Andr. Ipsen
Alelierei red Harven.

gellerilliorszliq
afholde.
Allinge-Sandvig Herindværker- og Industriforening Fredag
Alten (len 29. Oktober d. A. KI. 7
paa Teknisk Skole med lolgende
Dagsorden
I. Beretning om Foreningens
Virksomhed.
2. Det teviderede Regnskab oplæses til Godkendelse
3. Valg af to Bestyrelsesmedlemmer og en Revisen, der efter Tur
fratræder nemlig; d'Hrr. MalermestHansen,
re Carl Nielsen Og
og
Bestyr elsesured lem mer,,
soul
Snedkermester Jul. Mortensen 50111
Revisor.
Bestyrelsen.

t kraftigt malet
NIELM og bedste Hunde
anbefale.-.

(1. J1 hapsen.

Nyt isl. Lammekød
fra Andelsslagterierne paa Island
stemplet og al ekstra Kvaltlet. :-

Fineste afrakket Bildals Klip5sk
2-4 Pd. pr. SU<
Ekstra gode

norske Spegesild
i Tønder og Fjerdinger.
20Fjerdinger rigtig gode
Bornholmske 5pPgesil4

udbydes til Salg. Priserne øre pr .
Kontant billigst.

Norddels pandeishus,
Frisklavet

BLOD-BUDDING
tavl hos

I. B. Ladsari.

TH Flyttedagen

Nu til Slagtetiden
sulretatar

abe Deres Nlanufakturvarer hos os, di'i trods den
Prisstigning sælger næsten alle Artikler di de bekendte
billige Priser.

stort Parti Fodtøj ekstra billigt.
Srindag den 7. November

t
er Forretningen aaben fra Kl. 4 Eftermiddag

Til Skiftedagen
er hjemme et meget stort Udvalg

hipo-11'131:1e, i l (eller
Eng. Damp.- & Kakkelovnskul og knbr,
Nordlandets Handelshus.

samt Koks og Noddekul anbefales.
Bestillinger modtages gem:

c/Ti/Emsi g (Kolonial- 1)"it'Procluki` forret titn2

Skiftedagen
fin!

sit store Udvalg i Kjolestoffer:
Binsellv fra 3 Kr. Nederdele Ira fi Kr
Skindkraver, Korsetter, Handsker, Strømper.
Lommetørklæder, Underskjorter, Linned
Normalbenklæder, Underliv, Uldltiolikor.

1 Ititrojer u. liga, til særlig lave Priser

herre-Lingeri!

MESSEN, ALLINGE.

Ejendom til Salg

eller Leje

Det tidligere Alholdshoter I Allinge
som er overtaget af Hvpoiliekforeilingen, er til Salg pas særdeles
gunstige Beinigeker
Eventuel! kali I J, ndrunineri farts
ilt tle. Nærmer e ved Henvendelse
Id Branddirektør Bo h n I Allinge
eller Sagfører Fr. Pihl i Rønne

Jagt og Færdsel

Vi vil søge at faa Gødningspartierne hjem i Etteraaret

og beder derfor om Bestillinger snarest muligt.
Prisen bliver ikke højere end som den bliver solgt fif
Foraaret.

•

Chr.Olsen,
MESSEN
ALLINGE
32 Arns laglærl Varekundskab.
Kontant Vareindkøb og meget
smaa For relningsudgifter — er
gode Betingelser for Salg al
reelle Varer til virkelig billige
Priser.

Nordlandets Handelshus.
l3luseliv, uldne &flonel
fin 3 7.)

Vor bekendte fine Kaffe

Færdige Kjoler,

samt The, Chokolade og Cacao

uldne og Bormild 9-

anbefales det ærede Publikum.

,71/13, Clioholade og Gacao til gamle Priser.
Kaffe, altid friskbrændt og nymalet.

,Koloniol- og cr.rodaktforrefilin.

Stort Udvalg i Kopper til billige Priser.

Omkring

iste November ventes Damper til Monne

hvorfra vi tilbyder:

Prima store Derbyshire Ovnkul a 340 Ø.
a 380 Ø.
Ekstra engelske Smedekul
pr I lektoliter plus Kørsel al ekspedere

frs Allinge

St. saaIænge

der losses. — Netto Kontant.
I hele Vognladninger sælges efter Vægt til en lavere

Pik4

Bestillinger modtages i

Nordlandets Handelshus.
Absolut bedste Kolonialvarer

Magasin du Nords Udsalg

dyt

ug Kilriesiel
Allinge Kolonial- & Produktforretning,

med Skyclevaaben tillyses pas Undertegnedes Grund i Olsker
Hestegaard. Per Jensen, Lars Persen

Kunstgødning til Foraaret 1916!

De vil altid finde noget, der passer Dem

alR. OLSEN,

Stort lidvaig

ALLINGE.

Nordlandets Handelshus.

Det betaler sig al kende mine

Huer, Hatte, Kasketter,. Seler, Sokker. Slips,
Handsker, Lommetørklæder, Kravetøj

Id billigste Priser.

Husmødrene ai købe hjemmelavede bornholmske 11:ig..
gryn D'ase giver
lækrere Pølser ok.. nirad end ?Urir Gryn, det
fabrikeres r andre Egne. - Priserne ere

Pristilbud, der efter Kvaliteten er
ekstra billige.

ilCr

Magasin du Nords Udsalg

N.1

1 hue Faconer og gode Stoffer,

Husholdnings-,
Pynte- og Llorneforklmder
fra 50 øre.
Damelinned, Chemiser,
Benklæder,

til billigste Dagspriser anbefales.

(311inje ,7Colotii(J1- 4 c produktforretninj.

Gode iill113kaill'lle Bider al alle Slags!
Tørre, pløjede, høvlede Brædder III Gulv, Loft rn. ru.
Tørre rene F3rrebrredd4.r til Forarbejdning.
Tørre Fyrreplanker Tørre klovede Fyrrebrædder.
Rigtig gode Udskadsbraedder, haade 3/,' og 1- r lorsiceltige
Længder og Bredder. Tommer, Sparrer, Lægter.
Alle Bestillinger, soul ønskes sendt pr. Bane, ekspederer vi frit opkørt og læsset.
Netto Priser ere meget billige

Nordlandets Handelshus.

Ekstragodt Krydderifedt
160 Ore pr. kg, ved 2 kg 150 Ore pr. kg, anbefales fra

Allinge Kolonial- og Produktforretniqg

Nattrøjer, Natkjoler,

Gode velrensede Kvaliteter af

Havre, Blandsæd, to og seksradet Byg
købes og betales med højeste Pris i

Nordlandets Handelshus.

Underlivfra 75 Ø.

Vinterhandsker
i stort Far veudvalg.

Sorte Jerseyhandsker
og hvide, uldne, strikkede irs
50 øre Parret.

De bekendte Roegrebe

Dame- og Herre-Skindhandsker
i hvide, sorte og kulørte Farver,
desuden in og Vadskesklnds .

„Bowek"

Ipir- Prøv mine Handsker, og
De vil blive stadig kunde

med Garanti samt ROEK NIVE i
forskellige Størrelser og Kvaliteter

anbelales fra

Allinge, Kolonial- og Produktforretning.

Dansk Rugsigtemel og groft ekstra Rugmel af tørret Rug
har vi paa Lager, og sælger meget billigt, — Vi bytter ogsan ined gode
sunde Kornvarer af alle Arier.

Nordlandets Handelshits.

111'11113 Iler4shire klud og prima Ovil-Ciders
hl Blanding og efter de Tilbud, som gives r disse Dage. Der er ingen
Anledning Id at vente lavere Priser til denne Sæson.

Nordlandets Handelshus.

£ab Dem fotografere nu!
Visilbilleder 1 1 Dusin Kr. 2,50
4,00
I

Senge, Servanter,
Dyner og Lagener
prima Varer.

Del boble Baprillormel lil Iljemmelqlliq!

Vi tilraader alle, som endnu ikke har forsynet sig med Vinterbrændsel, at købe

L 312!"?3c,,b*1:- cc!Jc!3
renvaskede uldne
Uld ogstrikkede Klude lages
i Bytte til højeste Priser.

Fotograf Alfred }galler.

Røget Hellefisk
er hjemkommet.
I.-aEtreitE5/1.

Markfrø til Foraaret 1916.
Ægte ungarsk Lucerne og ægte russisk Reditlover med:store
Anaiyseial har vi sikret os og staar paa vort Lager. — VI tilraader elle
Forbrugere at bestille heraf til Foraarstevering, thi sandsynligvis bliver

det uhyre svært at skaffe disse Sorter længere hen mod Sæsonen.
Bestillinger noteres i

Nordlandets Handelshus.

Toget afgaar
Sir.gnedag.
1

364 .3,116113-1136.3.663%
00 3" 7"
A nerige

tein
LJ

åpt
60,,,,, :

Største Udvalg.
Billigste Priser.

Alliqge Kolonial- og Produktforretni.

12,1
Klemenker
Nyker
Til kønne

4

Til Sandvig

r Jernstøberi & Maskinfabrik
Telefon 2.
asle Telefon 2.
V417441- .S Alfepumper 1/1 111 e
S_9 Sel%vandingsindbeg. H

Til Stegning og Bagning
anbefales vort ekstragode Plantefedt.

•
NB.

e Margarine N i'. 48

vor

il 64 Øre

ekstragod
el
l kusstrka

pr. 1 /11 kg

Aldeles fortrinlig til Bordbrug.
Allinge

Kolonial- og Produktforretning.

? liontholms Spare- & Inilekasses
Afdeling i Allinge L9

Kontortid : 10-12 og 2-4.
Modtager Indskud paa alen. Sparekassevilkaar til en Rente
af 4 pet. p. a., paa Folio til 2 pCt. p a.

Cement,

Tagpap,
Tag - og Staldvinduer, Murgryder, Fyrdøre,
Riste og Renseluger anbefales til billigste Priser.
Allinge

Kolonial- Produktforretning.

Køb Vintertøjet
hos os!
Ægteblaa Sergesklaidninger
til 26, 30. 35 ug 40 lir.

Kulørte

BII ellSk

nds-lilwdninger

IS, 22, 25, 30, 35 lir.

Stortrøjer i flere Faconer
t1132, 14, 16, 20, 25 lir.

Vinterfrakker og Ulsters
til 22, 25, 30, 35 lir.

Arbejdsbluser fra 250 Ore,
Årbejdsbetik læder fra 200 Ore.
Uldveste, Skindveste, Gensere, Skjorter, Uldtrøjer,
Underbenklæder, Strømper, Sokker.

Urenge-lildoillpf
mange Mønstre.

Orengestortujer og -Ulsters
Bernefodlej, Bernehuer.
Altid de billigste Priser i

Norillailitels ilandelshus

Bornholms Maskinfabrik,
anbalal4 til

,I(olonird- 02 ( Produkt forrt , fnitij.

713 0" 3aa gis
7 23 0" 3ar gas
116 411 81
816

ir 433 911

830

I" 418 937
2°4 801 981

8"
844

211

Deres Vinter=Fodtoj
kilher De he,I ,:t og billigst i

C. Larsens Skotøjsforretning. Allinge.

4"

Søn- og Helligdage
sand via-Renot..
Fra Sandvig
lie 600 766
I I , x 803
Allinge
Tein
1 33 Y 813
1 4, 63,
R0'
Klemensker
20, 6,0 853
Nyker
2,0 x 90,
Til Rønne
2,4 7,0 950

Telefon 104

Kjole-8cBluselivs;c7:1
er nu paa Lager i mange Nyheder
til smag Priser,

Itenne-Nand•fg

Fra Rønne
Nyker
Klemensker
Rø
Tein
Allinge
Sandvig

9,0

1,0 400 8, 5

9u
9,,

207 437 853
2,, 43, 9,,
244 5A 931
25, l).?, 93,
300 530 9,,

Nordlandets Handelshus.

4,0 835

Y

10,3
10,0

Havde han nu ogsaa
glemt den?
-n

Ropile,

Fdbrilters

Endvidere anbefales Kalk I. ',lul, ~ep, Ulme
samt Ildfast Let ag sten.

Henne - 13 undvig

Fra Rønne
Nyker
Klemensker
Rø
Tein
Allinge

Brødrene Anker

7,4; Lea 3ao 80
;in 3u g la
7"
7" 034 nra
411 ssa
7"
810
131
4" 4.
810 la 447 44R4,

Kakkelovne frftog Komfurer

Vi• anbefaler til 13111. Dagspris
Majsskraa - Blandskraa
stor og smaa Majs - Soyakager og Boyaskraa
Bomuldsfrokager - Hvedeklid og Hvedeklidmelasse
Glutenfoder og Fivedostrørnel.

N, it. ;inde sunde Stedvaret.lar
Ppa Sygehuset i cn mindre Købstad blev en Mand opereret for
jili/f/ c5(' jrnioni(d 0 r'S
0 1.1
Blindtarmsbetændelse, skriver
delfart Venstreblad'. Da hall %tilegnede af Bedøvelsen, fandt han sig
liggende i en Stue, hvor der var to
andre Patienter. Han vendte udmattet sit Ansigt mod den ene og spurgte
med svag Slemme
„Er De opereret?'
Største Udvalg i
„Ja - for Blindtarmsbetændelse".
,Er det vad godt?'
'
„Ja, jeg kunde allerede have været næsten rask, hvis ikke Doktoren
havde glemt en Tot Vat inden i mig,
men i Gaar maatte han aabne SaaSaltglasserede
relfor at faa den ud".
Den ny Patient saa betænkelig ud
ved den Oplysning og vendte sig
til sin anden Lidelsesfælle :
er altid paa Lager og ani,efales til billigste Priser.
, Er De ogsaa opereret?'
,Ja - jeg havde Blindelarnisbetæridelse`.
, Hvordan befinder De Dem saa
nu?
.Jo, Tak - jeg kunde have haft
del meget bedre, ilten Doktoren
glemte en Pincet i nulr Mave, og
saa niaalte ban skære mig op igen'.
I det samme blev Døren 1;1 Stuen
revet op, og Doktoren raahle, idet
lian kiggede ind i Stuen
,Hvor i Alverden har jeg lagt min
Hat?'
Da fo'r den ny Patient ud al Sengen' og hoppede rædselsslagen ud
gennem Vinduet.

Hatte og Huer
Nordlandets Handelshus.

Grise-

og Svinetrug, Krybber og Ror

Jtolonial- o3 cppoduktforretnicksj.

Motiv efter Heine.
-oVi korte alene den hele
Ndi i en Postkaret,
Lei klyngede til hinanden
Ja, hvor har vi spagt bg let,
Men du, hvor blev vi forlegne
ved Morgenens første Skær
- thi mellem os i Vognen
sad Amor som blind Passager.
Christian Jørgensen.

Kaaber
Et Parti Kaaber, Ulsters og KlEedesfrakker er hjemkommet og sEelges uhørt billigt
Endnu haves en Del Gummifrakker til de
gamle Priser.

Nordlandets Handelshus.

ileinesteinninj.
kæreste, læg din Naand paa min Barm
og hør derinde den travle Larm
Der bor en Tømmermand arg og ond paa min Ligkiste tømrer han hver en Stund.
len ham rer og hanker ved Nat og Dag,
;eg rakkes uf Som red hans tunge Slag.
Tominertnai,d, gør dog d61 Værk i en Fart,
al jeg kan komme til Hvile snart.
Chr. dorgense,n.

Husk in? f relassorterede

Trælast-Lager!
frm helt,/

hl 7)Pntsle.

Allinge Kolonial- og Produktforretning.

