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„Nord-Bornholms Ugeblad" 
trykkes i et Antal af mindst 1600 Exempl. 
og forsendes gennem Postvasenet i Allinge 
Sandvig,Olsker, Rutsker, Re og Klemensktr. 

„Nord-Bornholms Ugeblad„ 
har den største Udbredelse i Nordre Herred 
bliver last i ethvert Hjem og egner sig der 
for bedst til Avertering. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
Optager gerne Rekendtgoretser af enhver Art 
sat= Ksb, Salg, Foreningsmeddelelser, 
Efter- eller Aflysninger, Auktioner etc. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
udgear hver Fredag, kan bestilles port alle 
Postkontorer samt paa Bladets Kontor og 
koster 1 Kr. halvanelig. 

Hammershu. 
—0— 

VI. 
Bispefejden. 

Skønt Kongen havde set sig nød-
saget til at frigive Bispen, fortsatte 
denne altsaa Fjendtlighederne mod 

Kortgehuset, og der sendtes derfor 

sværanger med 
1 

Bispens og hans Allieredes (Ven er-

nes) -  Plyndringstogter og Grusom-

heder, særlig under Erobringen af 
Bornholm. Pave Urban, der havde 
anmodet Fyrst Jammer one at udfri 

Bispen af Fængslet, og saaledes 

følte sin Samvittighed tynget, tilskrev 

nu Bispen og bebrejdede ham hans 
onde Gerninger, og særlig „al han 

havde tilskyndet Fyrst Jaroinar og 

sin Broder Anders Erlandsen til ,at 

foretage slige onde Gerninger mod 
Kongens Folk paa Bornholm, øde-

lægge Fæstningen og Slottet siden 

Indtaget og besiddet." 

Pave Urban døde imidlertid, og 
hans Efterfølger gav Ærkebispens 

Udsending Medhold. Bispen vilde 
derfor ikke falde til Føje, og Striden 
vedvarede fremdeles 

Endelig i Aaret 1265 lykkedes del 

Kong Erik Glippings Folk at Ind-

tage Hammershus, og hele Born-
holm korn atter i Kongens Besid-

delse. Bispen rejste nu selv til Rom 
for at klage til Paven, og ogsaa 

Enkedronningen rejste derned, for 
at forsvare Kongen. Eller mange 

langvarige Forhandlinger sluttedes 
endelig 1273 i Lyon i Frankrig et 
for Kongens Sag meget ydmygende 

Forlig, ifølge hvilket bl. a. Ham-

mershus og Øens 3 Herreder 1276 
gaves tilbage til Ærkebispesædet i 
Lund. 

Den stridbare Ærkebisp overlevede 

dog ikke sin Sejr. Han havde bragt 
mange Ulykker over sit Fædreland, 

i Særdeleshed over Bornholm, og 
til hans og Broderens Minde knyttes 

kun Erindringer om Kamp og Strid, 
Blodsudgydelser og andre Rædsler. 

De to efterfølgende Ærkebisper 

havde nok at gøre med at hele de 
Skader, den langvarige Fejde havde 
forvoldt, men i Aaret 1290 blev Jens 
Grand Ærkebisp, og han var mad-

ske værre end nogen al Irans For-

gængere. 

Under Erik Menveds Kamp imod 

de fredløse Erik Glippings Mordere, 
fandt disse Støtte og Tilflugt hos 

Bispen, og Tid efter anden fandt 

flere nf disse el sikkert Tilflugtssted 

paft Bispens Borg Hammershus, der 
efter de mange bitre Fejder eller-

haandcn var udbedret og gjort næ-
sten uindtagelig. Ogsan Jens Grand 

blev som bekendt fængslet; men 

efter i nogen Tid at have hensiddet 

i haardl Fangenslcab, undslap han 
og flygtede til Hammershus, hvor-
fra lian senere drog til Rom, for at 

klage til Paven. 1301 menes han 
al være vendt tilbage til Bornholm, 

hvor han dog efterhaanden gjorde 
sig saa forhadt af Befolkningen, al 
han manne forlade Øen og Rigel. 

1303 blev Jens Grand fjernet fra 

Ærkesædet i Lund, og 7 Aar eller 

blev han Ærkebisp i Bremen, hvor-
fra han lige til sin Død førte en 
bitter Fejde mod Kongemagten. 

1303 blev en pavelig Legat, Isar-
nus, Ærkebisp i Lund, og omtrent 

samtidig gav Kong Erik Menved nu 
ogsaa det 4de af Bornholms Herre-

der, Vester-Herred til Ærkehispesto-

len ; men da del viste sig, al —delle 

var pantsat til Drost Uffe Nielsens 
Arvinger,' og da Kongen næppe 
kunde indløse Pantet, maatte der 

træffes en anden Ordning. Ærke-
bispen fik derfor i Stedet for det 
bornholmske Herred Vernitindsliøj-

herred i Skanne, og Rønne Herred 
slap sadledes dengang for at korn• 

me ind under Bispevælden. 	• 

I de 7 Aar, kalmus sad ved Sæ-

det, synes der at have været Ro paa 

Bornholm ; men saa kom Esger Jul 
og med ham mørke og tunge Tider. 

Bande han og den Lensmand, lian 

paa sine Vegne lod styre Hammers-

hus med tilliggende Herreder, var 

lumske og fjendtlige mod Kongehu-
set, og pas Hammershus fandt de 

Fredløse fremdeles et trygt Tilflugts-

sted. Kongen protesterede herimod, 

samt forlangte, at den Mand, som 

af Ærkebispen ansattes til Lensmand 

paa Bornholm, ikke maatte være en 
Kongen mistænkelig Person. Ærke-

bispen indvilligede ogsaa heri, og 

1316 syntes endelig denne Sag bi-

lagt. 
Det viste sig dog meget snart, at 

Indrømmelsen kun havde været paa 

Skrømt, og 1319 sendte Kongen 
derfor sin Marsk, Ludvig Albrektsen, 

til Bornholm med Krigsfolk. Disse 
tvang 'snart Ærkebispens Folk til at 

overgive Slottet, som nu toges i Be-
siddelse af Kongens Folk. 

Samtidig hermed, Kristi Himmel-

fartsdag 1319, overgav Bornholmerne 
ved et paa Latin skrevet Brev Øen 
til Kongen. I samme Brev bekla-

gede de sig bittert over den ulide-
lige Uret, nogle al dem havde lidt 
af Ærkebispens Folk. Ærkehispen 
selv var rejst ud af Riget, men kom 
tilbage fra Rom 1321, og derefter 
sluttedes i Roskilde et Forlig mel-
lem ham og Kristoffer den 2den, 
ifølge hvilket Hammershus med de 

tre Herreder atter skulde tilbagegives 
Ærkesædet paa visse Betingelser. 

Forliget blev dog ikke holdt fra  

Bispens Side, og Domkapitlet i Lund 
nægtede at udbetale de 5000 Mark 

Sølv, der var fastsat. Og saa be-
gyndtes der forfra igen. 

Kongen sendte sin Marsk, Peder 

Vendelboe, med Krigsfolk til Born-
holm: men Bispens Folk havde be-

fæstet Hammershus saa godt, al 

Borgen kunde udholde en 16 Maa-

neders Belejring, inden den 1325 
magtle overgive sig. Faa Aar efter, 

da Carl „den røde* havde Afløst 
Esger Jnl som Ærkebisp, afslodes 

Fin minershris alter til Bispen. 
Vester Herred, der i sin Tid var 

&starlet 111 Hertug Wilslaf af Rygen 
og af denne solgt til Drost Uffes 

Fader, (var senere ved en 12 Mands 

Dom i Helsingborg overgaaet 111 
hans Søn, Johan Uffesen som lov-

lig Arv), solgtes nu af den sidste 
Uffe til Ærkebisp Carl for 1000 Rdl. 
,nye schaanche Penge'. Hele Born-

holm var nu paa lovlig Maade kom-
men under Bispesædet, og i denne 
ellers sari lovløse Tid Ira 1332-40 

styrede Ærkebisperne Øen, uden at 

nogen forsøgte at gøre dem Besid-
delsen stridig. 

Først -  da ValdeMar Atterdeg -be-
gyndte at sande det adsplittede Rige, 

fik han ogsaa, om end for kort Tid 

Bornholm under Kronen. Hvad en-
ten delte skete ved Magt eller List, 

indsaa Kongen, der ertsen det for 
fordelagtigst at slag sig godt med 
Gejstligheden, at det var klogest at 

give dem Øen tilbage ; linen sikrede 

sig dog, al Ærkebispen og hans 

Efterfølgere skulde tilhngelevere den 

Vaaben og Værge og hvad 

andet som dertil hører, ligesom Hr. 
Jacob Splid (Kongens Lensmand) nu 
paa Kongens Vegne leverede harer 

det — at Kongens Ret ej i mindste 
Mande skulde formindskes". 

Man skimter genenen disse Be-

tingelser Kong Valdemars bekendte 

Statsmandssnille, men Kongen be-

nyttede sig dog ikke heraf, og Øen 

forblev nu i benved 200 Aar under 

Bispesædet. 

De paa 1200. 
—o — 

Hvorledes en Hustru faer det 

til at løbe rundt. 

En Tjenestemands Hustru skriver 

,Politiker" : 
Min Mand har nu i 3 Aar været 

paa den lille Løn af 1200 Kr. ;tu-

ng. 
VI har tre raske Drenge, der spi-

ser godt, Gudskelov, men Læserne 
kan tro, det ingen let Sag er for os 
et give vore Børn god, nærende 

Kost, en god Opdragelse og tillige 

Klæder af en lille Løn. 
Af de 1200 Kr. gear de 450 Kr. 

til Husleje, Gas, Skat og Belysning ; 
tilbage er 650 Kr. til Kost, Vask, 

Fodtøj, Klæder, Blade, Sygekasse 
osv. Det _Væsen', hvor min Mand 
er ansat, giver kun Manden fri Læge 

og Medicin. Naar man saa som vi 
brav en Del Sygdom, tager det et 

slemt Skub I Budgettet. 

Min ældste Søn gear I Skole, den 

næstældste i Børnehave. Begge skal 
de have 4 halve Stykker Rughred 

med Kartofler eller Dadler eller Fi-

gen med som Skolemad. Desværre 
kan vi ikke undvære Kødspise, men 

saa indretter jeg mig paa følgende 

Maade. 
Om Morgenen faer Børnene hver 

en stor Kop varm Mælk med Rug-

brød til, min Mand og jeg en Kop 
Kaffe, ogsaa med Rugbrød til. 

Middag Kl. 1%; da faer vi hver 

Dag enten Vandgrød, ellebred, Væl-
linger af alle Slags og gode søde 
Supper ; sal køber jeg gerne om 

Lørdagen et lille Stykke Flæsk (Kar-
bonadestykket med Spækket ved) til 

21/, Kr., deraf har Jeg Middag til 
hele Uger'. En lille bitte Steg om 

Søndagen, Mandag Saucen opvar-
met til Kartofler, Tirsdag Frikadel-
ler, Onsdag Kødrand, Torsdag stegt 
Flæsk, som Bel, Fredag paneret 
Flæsk, Lørdag faer vi kun en Ret, 

og da gerne Øllebrød. 
Til Aften faar vi Fedtebrød af 

Fedtet fra Flæsket og en Kop Te 
med hjemmehagl Franskbrød til. 

---EfitermttldWgsle-eller Kaffe -  har vi 

nu ntaattet vænne os til at undvære, 

dog Søndag undtagen, det er en 

hel Festdag. 

Saaledes maa vi nied de smaa 
Lønninger klare os, og endda bliver 

der en fortvivlet Post til Fodtøj til 
Drengene, selv om min Mand selv.  
forsaaler Hverdagsfodtøjet, — Mine 
Drenges Klæder syr jeg al min Mauds 
aflagte Unilormsfrakke og Benklæ-

der. 

Krigefis sibiume kig 
—0— 

Det er Hesten, den trofaste, stum-

me Kammerat, del er Krigens sande 
Martyr, hedder det i en Artikel i 
,,Neues Weiner Journal", der særlig 

omhandler Trænhestenes Lidelser. 
De falder i tusindvis, og til sidste 

Minut opfylder de deres Pligter I 
Tilførsel af Ammunition og Pro-

viant — i disse Ord ligger Trænets 
store Betydning. Det er en Kæmpe-

opgave, Trællet har: at holde Mil-
lioner af Soldater kampdygtige. En 

stor Mængde Heste er her medvir-

kende, og ligesom Menneskene er 
de revne bort fra deres fredelige 
Tilværelse og ud fil Feltlivets Stra-
badser. 

Ved vor Afdeling fandtes et stort 

Antal østrigske Bønderbeste. Det 
var kraftige Dyr med milde, godmo-
dige Øjne; de var vante til en god 
og regelmæssig Staldpleje, og ['ma-

ske havde de været hele Bondegaar,  
dens Yndlinge, vant lit at blive kær-

legeede af Børnene og Tjenestekar-
lene. San kommer Hesten ud i Fel-

ten, hyppig etter en lang og an-
strængende Jernbanerejse. Den liaar-

de Tjeneste begynder og fortsættes 
uafbrudt Dag og Nat. Nogen re-
gelmæssig Fodring finder ikke Sted, 

og Stalde forekommer ikke. Ad 
bundløse Veje, gennem Floder af 

Ler og Snavs, maa de slæbe sig 

Irere, ofte 50-60 Timer I Træk 
uden et Øjebliks Hvile, oven I Kø-

bet merl tunge Læs, snue bliver dob-

belt tillige paa Grund af Vejenes 

usle Tilstand. Og Hesten Iran ikke 
klage — den er jo el stumt Væsen. 

Ikke sjældent hænder del, at en 
Hest forsvinder i Lerjorden. Man 

forsøger at trække den op ved at 
lægge Tømmer om Halsen part den 
og spænde en anden I lest for. Men 

del lykkedes ikke nitid -- og saft er 

der ikke andel at gøre end at skyde 
Dyret. Eller ogsan styrter en Hest 
om paa Vejen og rinas lades tilbage, 

mens vi fortsætter Marschen. Man-
ske kommer en anden Vogn og kø-
rer den over. Kun en Hest! 

Vinteren kom, den (rygtelige Vin-
ter i Karpalerne. Ingen Stald, intet 
Tag over Hovedet for Hestene. Sta-

dig paa Benene — Jorden dækket 
af Sne eller dybt Pløre, som umu-
liggjorde Hvile. Flere Maaneder 
i Træk manne de arme Dyr færdes 

tide i del fri. Og Døden gjorde et 
rigt Bytte blandt dem. Jeg har set 
Kuske, der græd over deres faldne 

Heste, kastede deres egne Tæpper 
over dem og delte deres Brød med 
dem. Ikke sjældent er det hændet, 
at en Kusk har risikeret sit Liv el-

ler sin Frihed for at skaffe Mad til 
sin Hest. Mange Kuske har haft 
Hesten med sig hjemme fra. Jeg 

har hørt dem tale med Dyrene soen 
med Mennesker otn Hjemmet og 
den rolige, velsignede Fredens Tid. 

Dagen efter er Hesten maaske ble-

ven sønderrevet af en Granat, druk-
riet i Leret eller død af Udmattelse. 

Disse store, prægtige Heste med 
de milde Øjne! Et Saar paa Benet 

var nok til at dømme dem til Døden. 
Snavset aad ind, nogen 'Pleje var 

ikke tænkelig, og der indtraadte 

Blodforgiftning. Mange døde ogsaa 

af Lungebetændelse. 
Trods de frygtelige Forhold gjorde 

det os ondt, neer vi var nødle til 

al skyde el eller flere al Dyrene. 
Og det var ubeskrivelig tungt at 

maatte lade en firbenet Kammerat 
tilbage, fordi den ikke orkede mere. 

I de frygtelige Dage, da Mand-

skabet søgte en Smule Beskyttelse 
mod Kulden i de ødelagte Landsbyer, 

rimene Hestene blive tilbage ude 
paa Marken. Vi gik forbi dem og 
var ude af os selv af Medlidenhed, 

men vi kunde ikke hjælpe dem. 
1 Karpaterne havde vi med os en 

Hingst, som var aldeles udmattet, 
men vi kunde ikke bære det over 

vort Hjerte al skyde den. Saa snart 

vi holdt, Rast efter en flere Dages 
Marsch, lagde Dyret sig ned, død-

træt, og syntes at samle Kræfter, 
men kunde næppe æde det Hø, vi 
gav deri. Ved Aftearschen rejste 

Hesten sig og fulgte os, vaklende 
af Træthed, til vi den 4de Dag ind-
saa, al vi manne gøre Ende paa Dy- 
rets Lidelser. At frelse dens Liy var 
umuligt ; men det kneb haardt at 
finde nogen, der vilde skyde den 
stakkels trofaste Hest, der havde 
været pligtopfyldende til det sidste. 



Resterne fra Udsalgene. 
- - 

Sem en frisk Blæst kommer i det 
ny eais første Maarieder de større 

eller Inindre Udsalg, der resolut fejer 
ud, hvad der ;naatte være til overs 
fra i Fjor; hvor skulde num ellers 
fas Plads tit de Nyheder, der trods 
Krigens Standsninger, Mangel paa 

Materiale o. nt. a. nok vil lykkes 
Moden al skaffe frem? 

En saadan Fejning har ikke alene 

sitre gode Sider for de handlende; 
men ogsaa for de Kunder, der med 
Omtanke og klart Hoved forstaar at 

holde sig fra den lokkende Luksus 
lit Fordel for de praktisk anvende-

lige Ting. Mange Husmødre lægger 
hele Aarsbudgettet for deres Garde-

robes og Husets Fornyelse med 
disse aarligc Oprømningsudsalg for 

Øje, opsættende at købe netop  til 
dette Tidspunkt, hvor man uden for 

den egentlige Sæson kan fange til 

latterlig lave Priser, hvad man i Sæ-
sonen Ikke turde nærme sig. 

At man ofte paa den Mande for 

en Slik kan komplettere Husets Be-
holdning af Dækketøj og Lærred, 
ved vel enhver, ligesom at Korset-

ter, Linned, hvide Skjorter o. a., 
der kan være let smasket fra Vin-

duesudstillingerne, er meget fordel-
agtigt at slaa ned paa ; men ogsaa 

Kjoler og Bluser, heade fil Børn og 
voksne, kan med Held sættes sam-
men af Rester, specielt i Aar, hvor 

netop forskellige Stoffer blandes 
mere sammen end nogen Sinde fer. 

Landmandsliv. 
-o- 

En ganske mærkværdig Januar 

Maaned her vi hidtil haft. Der er 

jo ellers et gammelt Ord, der siger, 
og som Regel med Rette, at naar 

Dagene længes, Vinteren strænges, 
men det passede paa ingen Maade 
i de første 14 Dage efter Nytaar. 
Det var snarere, som om de to gamle 

romerske Navnefædre til den første 

og den tredie Maaned, Hr. Janus 

og Hr. Mars havde foretaget en lille 
Byttehandel, saa Krigsguden, der jo 
egentlig oprindelig, i Tidens Morgen, 

før Romernes Forfædre var saa krigs-
lystne, var en Slags Agrargud, der 

skulde sørge for, at Sæden groede 

godt paa Marken, og Kvægel trive-

des vel i Stalden, havde overtaget 
den dobbellansigtede Hr. Overgud 

Janus' Maaned, thi Regnen væltede 

ned næsten hver anden Dag, og 
Kviksølvet stod højt i Glasset, Ane-

monerne i Skovbunden, og Stikkels-
bærbusken ved den søndre Gavl fik 

Foraarsfornernmelse og begyndte at 
kigge frem med grønne forbavsede 
Spirer. 

Men det var jo Narreværk allsam-

men, kun en lille Nytaarsspøg, som 

de to gamle pensionerede Eksguder 

havde taaet Tilladelse til at lave. 

Det kunne jo ingen Fortræd gøre, 

kur' spare lidt paa de dyre, dyre Kul 
i Fattigmands Stue og hjælpe Efter-

nølere, og dem er der mange af i 
Aar. Ganske visl, Dagen er ikke 

lang - man staar sig bedst ved at 
tage Frokosten før man drager til 

Marks med Hestene og saa drive 
paa fra 7-12 og Ira 1-4 a 5 lige-
som Vejret nu er lyst til. Det er 
jo ikke just appelitvækkendg, hver-

ken for Kuske og Heste, at tage sit 
Foder paa aaben Mark  i  Regn og 
Storm, selv om man synes, al Vej-
ret minder om Martsmaatiedvejr. 

„Ja, nu er del Landmandens gode 
Tid", siger Københavnerne. „Nu 
har han ikke andet at bestille end 

at sidde ved sin Kakkelovn og ryge 
sin Pibe eller muligvis endog en 

Cigar til forhøjet Pris og saa engang 
imellem sende el Læs .et eller an-

det" afsted, og fan en tyk Konvolut 

fuld af Penge sendende til Gengæld. 

Nej sart let er det nu ikke at være  

Landmand ! Ganske vist -- Arbejds-
tiden er jo knap saa lang som 

Sommerdagene, hvor Landmanden 
og Solen kappes ornat komme tørst 
op - men alt Arbejde falder langt 
besaelligere og langt niere trælsomt, 
Haat man stadig sirat og rode i 
Mørke. Det er ikke saa let at holde 
„Orden pal Grejerne', og det er 
vanskeligere at fan udført Arbejderne 

ordentligt og akkurat. Og der er 
nu alligevel ikke saa lidt, der skal 

udføres i den korte halvmørke Ar-

bejdstid, Det er navnlig Kreaturerne 
der lægger Beslag paa ens Tid og 

og Opmærksomhed. En god og om-

hyggelig Pleje spiller jo en overor-

dentlig Rolle, og der lindes ikke 
stort finere Termometer pna en Kvæg-

besætnings Velbefindende end Mæl-

kevægten. En Uregelmæssighed i 
Pasning eller Fodring skal hurtig 

give Udslag, og dertil kommer et 

en eventuel Nedgang i Mælketid-

bytte( ikke saa let bringes i Orden 

igen. Der kan gas flere Dage, før 

de gamle Forhold atter indtræder. 

Og der skulde gerne passes paa 
for at skaffe den fornødne Balance 

mellem Indtægt og Udgift i Kostal-

den. Det er nu ikke saa helt let; 
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Vor trofaste Medarbejder, Hr. Chr. 
 J ør g e n s en har beredvilligt ud-

arbejdet en letfattelig Artikel-Serie 
om Bornholms Granit, der paabe-
gyndes i dette Nr. og sikkert vil 
interessere vore mere eller mindre 
Granit-kyndige Læsere. 

Bornholms Granit 
• -0_ 

I. 
Granitens Oprindelse. 

Forekomst og Anvendelse, 

Graniteir paa Bornholm stammer 

fra Jordens allerældste Periode, den 

fjærne og store Urtid, der tillige med 

den fjærnesle Oldtid, den saakaldte 

Algols k in-Periode efter den mo-
derne Geologis Beregninger har ud-

gjort Halvdelen af den Tid, der er 

forløbet siden Jordens „Skabelse" a: 

Størkning fra Dampform gennem 

flydende til fast Tilstand. 

De Stenarter, der har deres Oprin-

delse i den ældste Urtid, er e r ti p-

i ve a; dannet ved Størkning af fly. 

dende Masser. En saadan Størkning 

kender vi fra Vulkanernes Virksom-

hed, ved hvilken Basalt, den glas-

aglige Obsidian og Pimpsten  

dannes. 
r Den ældste Urtid har været en 

bevæget Tid, idet man num aninge, 

at hele Jordoverfladen har været i 

Oprør. De Vanddampe, der som 
Skylag har omgivet Jorden, har for-

tættet sig og er falden ned paa den 
endnu tynde Jordskorpe. Neer denne 
da ved Størkningen har siaael Rev-
ner, har Vandet fremkaldt en rig 
vulkansk Virksomhed, den flydende 

Masse indefra er trængt ud og stiv-
net i Gange eller i La g. 

Der findes adskillige Forhold, der 
(yder paa, at noget al Gratinen først 

er størknet under Tryk af overlig-
gende Masser, bl. a. Stri bni ti gen 

en Del af Bornholms Granit. Dette 
viser igen, at Granitep paa Bom  

for skal man op paa 26 - 	øre 
pr. kg. til Kageroe, og Smørret hol• 
der sig under 1.10, saa tror jeg hel-
lere, mart miss kt.. itte 30 - -In øre 
paa Smørprisen og have Kagerne 
paa en nogenlunde 	gammel. 
dags Pris af 7 a 8 Øre pr Pund 
- Mælkeproduktionen kan man for 
Tiden ikke kalde særlig retstabel og 

Flæskeproduktionen er heller ikke, 
saafrenil Høster] er opfodret, ret mor-
som, naar Majsen koster lige sæt 

meget som Kagerne - ganske vist, 
man har jo Mælken og Kartoflerne, 
og af disse sidste bliver der i Aar 

fodret meget store Partier op. Ko-

gere købes og opstilles rundt om-
kring i sinaa og store Landbrug  -
og det skal slet ikke undre mig 

saelrenit der heniniod Foraarstid 
kommer et Forhud mod Opfodring 

af Kartofler til Kreaturer. 

- Ja, vi har jo den skuninierle 
Mælk til Svinene, men den kunde 

jo nok udnyttes paa en lidt mere 

fordelagtig Maade ved at omdannes 
til Ost, som Tilfældet nu er paa 

Mejerier, hvor den afregnes med 5 
Øre pr. kg. Den Pris kan vist hver-

ken Kalve eller Svin betale hor deri, 

x 

NEXil 

ØAilli 

holm har været overlejret af andre 
Lag af nyere Dato. At dette virke-

lig tier været Tilfældet ser man al 
Sandstensgangene,  der findes 

forskellige Steder - de største og 
smukkeste ved Listed. Disse Sand-

stensgange • er alt hvad der er til-

bage af en Række Dannelser fra 
den ældste Oldtid eller yngste Urlid, 
ældre end Nexø-Sandstenen. Sandel 
har bundfældet sig i lelippelcløfler 

og er hærdnet til Sandsten : irren 

medens istidens mægtige Bræer har 
fjæruet all det øvrige, har de ikke 

kunnet fjærite det, der havde bund-

fældet sig i Revner og Sprækker. 

Gratinen bestaar af tre skarpt ad-

skille Mineraler; Fe ld spa I, K v a rt s 

og Gli 	nier. 

Feldspat er Hovedbestanddelen. 

Det er et i Almindelighed blegt rød- 

Mineral, 'i ren Tilstand hvidt. 

Del spalter med blanke Brudflader 
til to Sider. Kvarts, den velkendte 

hvide ,tidslen", bestaar af Kiselilte 

og har samme Sammensætning som 

Flint, men er dannet under væsent-

lig andre Forhold. Glimmer er det 
mørke Mineral, som bruges som 

„Marieglas" i Kakkelovne og Lam-

per. Disse tre Bestanddele i Gia-
Mien kan i Almindelighed skældes 

ganske tydeligt med det blotte øje. 

De er de almindeligst forekommende 

Mineraler i Granitem men der findes 
ogsaa andre, saaledes Granal  ved 

Sjælemosen, Bly g la n s ved Bakke-

n-rollen og andre Steder. 

Disse Mineralers forskellige Blan-
dingsforhold er det, der gør, at Gra-

nilen ikke allevegne ser ens Ud. 
Alene her paa Bornholm findes 
mange Varieteter, ja for saa vidt som 
Bestanddelene aldrig er tilstede i 

nøjagtigt samme Forhold kan man 

godt sige, at Graniten ikke er ens 

to Steder. 

Man nuaa  antage, at Graniten som 

en Skal omslutter hele Jorden, saa  

al den alle Vegne findes 
aflejrede (sedirm mælte 1).inne:,,, , 
Disse yngre nattneer -1,eeker 	i. 
lertid Grum tifeedet paa 	ee..is 
Sletter. Den leadliee I Ide, kuele 
kun tre store Can a.rtter, kor Lirtnitt. 
fjeldet træder tiem i Jordeterfladen, 
og disse tie Ormaader danner oven 

i Købet et saminenlirengeutle Bælte: 
Den skandinaviske Halvø med Fin-

land og Bornholm, Grønland og det 

nordøstlige Karratla (Egnen omkring 
Baffinsbugten). 

De forskellige Granevarieleters Lid• 

hredelse pas Bornholm ses af ne-

denstaaende Kortskitse, til Oriente-

ring lindes ved Siden af et Kort 

over Lokaliteterne. 

Flovedvarietelen er den stribede  
Granit, der omfatter flere Afskyg-

ninger over Midtbornholne De andre 

Varieteter, Undtagen Rønne-Granitep, 

er i Grunden kim at betragte som 

Undervarieteter af den stribede. 

Stribningen er frem konirnet ved, 
al Glim arerkornerre pas Grund al 

stærkt Tryk er blevet flade og har 
lejret sig vandret. Den er af geo-
logiske Forfattere i ældre Tid kaldet 

One i s, tuen den nem ikke fol veks-
les nied denne Stenart. Forskellen 

er, at Graniten, den stribede ibereg-
net, er dannet ved Størkning af fly-
dende Masser (eruptiv), medens 

Gnejsen er dannet ved Bundfældning 
af Slam f  Vand (sedimentær). 

Z.7.e„ 

ss 

rere 
tør 

Ent  mindre tydeligt stribet Afart 
er V an g-G r a ri t e ri, der strække' 
sig i et Bælte nord for den -stribede. 
Deri er blaalig og fast, =end ret 
grovkornet. Det er den der brydes 
i Klondyke, syd For Varig, - des- 
uden brydes den i 	 og ved 
Ba Idrenrollen, 

Noret for denne Varietet findes den 

niere finkornede røde fe a in in e r-
Granit, der endnu bedre end Vang-

Gratinen egner sig til teknisk Brug, 
ug derfor brydes i stor Stil. 

Part østkysten, fra Listed til lidt 
nord for Nexø, findes Sva n e k e-
°milten. Den er grovkornet og fuld 

cif sniaa Sprækker, saa deri egner 
sig ikke til at brydes. 

Mod Syd bliver denne Granitart 
endnu løsere og mere usammen-

hængende - den saakaldle A a r s-

d a I e-Granit, Denne Afart er stærkt 

Grusdaunende (del bekendte Aars- 
dalegrus). 	 (Forts.). 

Tre Nætter. 
-n- 

Af Aage From-Petersen. 

Des ''.U.Ser saa forunderligt inal 
mit Sind - 

sære Minder bærer mig imod, 
Der vugges smisom Delt i den 

vege Natlevind 
og der, hvor Solen sank, 

driver Blod. 

San skal jeg da atter se min Barn-
doms Egn og vandre i min Barn-

doms Nætter - de sorte Efternars-
nætter i mørke, uhyggelige Skove. 

Og i Skovens dystre Susen skal 
jeg høre hine sælsomme Sagn, soul 
blev mig fortalt som Bare - Sagn 

der er født af Morlrerædsel i sorte, 
ensomme Skove. 

1. 
Vinden rusker og raser i del store 

Kastanjetræ ved Mrellerlinset. Van-
det driver brusende Møllehjulet rundt  

•.e! Fl rei r 	 I 

kel 	,L: 	,, 'I 1 _ . k , 	1 ;-,,,,''.. ' '. ' 	\''"d' 

!I,V,11,1 	..1.e 	I VV_II i.11! ■ l I, 	lii 	ilt IP 
11.q1,6e .,.... :1,3 it•  

1 re:11 ,, 	111!.1,,y,e 1,.13 1.. -5! le t 	grut" 
elielertee 

Fæ -.ter. bred Iseel er tern, og haltasse 
(dine er 1;1,,t',e, lumis Skæg sort; ' 
men lims Keet e z l'irride er linet af 
dybe Pynit.r, 1 1 ., 1 Olen er de dSlik 
lære end ellers, 

...Den Satans Knregl 	--  p. i:„ skili .. 
kalde fiaiseu om pal ham'. 	All 

Og derpaa kommer det langeotrt- 
kere - ligesom hivende . 	• - - .. 

„Al, det er da ogsaa -- --- 

Og sart beeerider hamr igen al 
gruble -- et,, randre, og gruble; 

Det er den hamide Historie, sole 
er senget og skrevet sa.! mange 
Gange - Historien øm Faderens 
Vilje, (ler krydses af en fast og sejg 
Pigevilje. Faderen med Pengene 

og Datteren med Ungdommens kiiiv 
paa Lykken. 

Nat efter Nat' har 1131i ma l et 

Aar ud og Aar ind I de mølle- EI- 

leraarstiretter, naar Strømmen svid-
mede i Anen. Rm havde malet 

Korn til Penge, Ferme, Penge -. 

Griskliedens Dæmon havde Tag i 

ham. „Guld, vægtigt Guld', syntes 

Iran, han kunde høre Himlenes Tæn-

der knage liver Nat, naar han van-

drede og grublede - frem og til- 

bage paa Mølleloftet. 
Og nu - - hvorfor skulde delte 

ske - hvorfor skulde en anden 

have lians  I  Penge - loms kære 

Penge? 
„Gren Satans Knæet -- jeg skal 

klippe Vingerne paa ham -  ■ len --` 

mumlede han. An, han ønskede 
ligefrem al han, der vilde tage hans 

Datter og alle hans Penge, hans 
kære Penge, ikke var til -! 

Han hældte en Sæk Korn i Kværn-

e-alder] og begyndte igen sin stadige',  
Vandring - freml  og tilbage  

•   freM igen - ud i sær 
+."),.•1• ,-. 

K
Slilda hiyindtaitede Ruder, og 

Kastarrjetræets Grene knag 
han nitte en Lyd gennem Elteraars-

' nattens Larm ? Jo - Stuellusderea 

knirkede. lian lukkede den øver-Jej 

ste Halvdør op og saa ud i Mørket. 

-  Al Regnen og Blæsten og Uhyg-

gen kom væltende hant i Møde. 
Jo - ovre ved Stuehusets Gavl stod 

en hvid Skikkelse - hen saa dg. 

forsvinde out Hjørnet. Det var K-
stille - der kunde ikke væie tindre. 

Lanrinet af Raseri stirrede han ud 

i Morkel; saa vendte lien sig tor at 

standse Møller], men Blæsten havde 

slukket Lygten. Han famlede sig 

frem i Mørke og fik Møllen stand- 

set. 	 eagglie 

Saa var alt Tavshed og Mørke. 
Han Irørte hun Vindens Brus og en 
gisten Vejrhanes Skrigen. Men i 

hans Sind saa en Rædsel for Tom-

heden - Møllen malede jo ikke 
Gul! mere. Hvis han ikke fik flere 

Penge vilde tran dø. Han havde 

glemt Stigbordet --e Vandet pressede 

paa - nej, Møllen ni natte gaa. 
Han satte den iltang igen og følte 

det som et Lettelsens øjeblik, da 
han atter hørte den vante Lyd. 

Men deri Knægt - ! 	.:Ø, 
Han tændte Lygten og begyndte 

al vandre igen - men Tankerne 
lod ham ikke i Ro. Han var deres 

Bold - de kastede ham fra Yder-
lighed til Yderlighed. - Og saa 
hørte han igen Strielinsdoren knirke. 

En sælsom Lyst og • et sælsomt 

Had vældede op i ham. Han krøb 

ned i  RU ni met over Slusen - ud 
mider Væggen og ud paa del lille 

Gangbræcit, der føde over Strøm-

faldet. 
Ja, der kom han gaaende, Fjen-

den, som lian hadede med sit Hjer- 

tes levende Had. Men da han be-
treerne Broen, blev han grebet i Be-

l -lette og revet ned i Strornfaldet, 
ind i Slusen, hen 111011 Hjulet. Der 
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Rigtig gode linish3rlle thiskudshibil 
Vi har endnu rigeligt lager heraf, 	og vi sælger ogsaa billigt. 

Brædderne ekspederes Int kørt og losset paa Banevogn. Forlang Tilbud. 

Nordlandets Handelshus. 

Af Varerne fremhæves : 

Brede Bomuldstojer og Kjolelærreder 
	

54 Pra m. 
	34 Ore Alen 

Bomuldslærred, enkelt 
	

36  - 	23 
da 	kipret 
	

40 - 	25 
Ilyneholster 
	

85 
	

54 
Nankin, blegred 
	

72 - 	45 
Haandklædedrell • 
	

40 - 	25 
Viskestykkedrejl 
	

50 - 	33 
Hvide Gardiner af eget Fabrikat i stort Udvalg 
Et elegaut dobbelttunget Gardin 

	
60 Øre ni. 38 

Et særlig pragtfuldt enkelttunget 
	

40 - 	25 
Min bekendte National Medium 

	
50 - 	33 - 

En svær slidstærk Dowlas, 
passende til Herrelinned 55 - 	35 - 

Et Parti Blusellv og Golftrøjer udsælges til halv Pris. 

Nogle Trøjer og Foraarsfrnkker for Piger fra 6-12 Aar, sælges 
meget billigt. Prima sort og great 4-5 trendet Uldgarn sælges 

eller Prisforhøjelsen meget billigt. 

ALLINGE, den 10. Februar 1916. 

Telefon 100. 

Chr. Olsen, Messens Usalg. 
‘11~~1~1~~ 

Icopac-Tagpap, leteder-Tapi. 8nii-Tagpap 
i 15, 18. 24 og 36 Tommers Bredde. 	Billige Priser i 

Nordlandets Handelshus. 

Under Godtkøbsudsalget 
realiseres et Parti færdige Klædninger og Stortrøjer 

samt 25 a 30 Kaaber  til og under Indkøbspris. 

Nordlandets Handelshus. 

ul  har gjort el særdeles !ortlelapttgl N8i1  af  laerpool-8 
Hvem der ønsker at benytte Salt som Gødnings-Tilskud til For-

aaret, man vi bede om at forsyne sig til de nugældende Priser, thi der 
er slet ikke Udsigt til senere Levering. 

Nordlandets Handelshus  i Allinge. 

Uldtøj • Vi har alle Slags Uldvarer paa 
Lager og sælger til rime lige 
Priser. 

Uld og Klude tages i Bytte. 

Nordlandets Handelshus. 

Tegn Abonnement paa 
Nordbornholms Ugeblad. 

Af de gode engelske 

Store Derbyshire Ovnkul og 
Yorckshire Dampkul 

har vi vestende i de første Dage med Damper til 
Rønne et mindre Parti af hver Sort. 

Priserne ere nu væsentlig højere, men vi sælger billigst muligt, 
under Forbehold af, at disse kommer frem. 

Nordlandets Handelshus. 

Stor amerikansk Majs 
af ny Høst ventes pr. Sejler _Norden" i Løbet al faa Dage. 

Nye danske Soyakager. 
Prima dansk Soyaskraa 

sælges billigst i 

Nordlandets Haedelshus. 

ii 
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lød et vildt Skrig i Natten - og saa 
brusede Vandet frem og vaskede 
Blodet al Hjulskot lette og Blæsten 

nejrede Skriget hort i Skoven. 

Saa 	Mølleren frem og 

tilbage paa Mølleloftet medens Hju-
lene knagende talte deres Sprog. 
Et hæsligt Smil krusede hans Læ-

ber.  -- Regnen piskede strid mod 

Blyruderne. 
Og uden tot ruskede Blæsten i 

TrieehliØen ned ad Aaen drev et 

blod g , knust Lig i den sorte Efter-

aat 
(Forts,) 

klsijeoesler og Mider. 
-0- 

Søndag d. 13. Februar 

Ols Kirke Kl. 9% Skrin. Kl. 9 
Allinge K. Kl. 6 	- - 
I Tejn Missionshus taler Sekretær 

Nielsen Kl. 6. (Ungdomsmøde). 
Fra 14.-19. Februar Møde i Allinge 

Kirke hver Aften Kl. 8. (Se An-
. noncen). 
Evan. luth. Missionsforening Allinge 
Kl. 31/1. M. Kofod. 

Rutsker Missionshus 
KI 3 Forsamling. 

Skouaoldioo i Olsker. 

fiuktion i fillinge. 
Mandag den 14, ds , Eftm. KI 1 

afholdes efter Begær ing at Manufak-
turhandler C P Pedersen og Cykle-
handler H C Mortensen offentlig 

•Allinge-s Sal 
rrejgadnInger, Stor-

trøjer, Arbejdsbi"der, Bluser, 
Sktor: • 600 Meter Twistlærred, 
Dowlas, Bomuldstøj, Klædevarer og 

- Hvergarn, Trikolage m. v. samt over 
10 Stk. brugte" Herre- og Dame-
Cykler, 2 nye do., I Barnevogn, 
2 Gasovne, 1 brugt Symaskine, 6 
Stole, 1 Petroleumsovn, 1 Butiks-
lampe, 1 Sofabænk, 2 Stk. Fjeder-
vogne, 1  fast Vogn in. v. 

- Som Appendiks bortsælges I 
Spisestuemøblement, bestaaende af 
I Buffet nied Spejl, 1 Spisebord 
med Plader, 5 Stole, 1 Skrivebord, 
1 Barnevogn, 1 Kurvevogn, I Jern-
sæng in. v. samt et Parti Foraars-
halm. 

By- og Herredskonloret i Hasle 
den 7. Februar 1916. 

Borgen. 

By- og HerredsfUldmeagtig 

Johann Nofooll, Hasle, 
træffes paa Randhuset i Allinge 
hver Mandag efter K1. 10 Form. og 
i Klemensker Kro hver Fredag 
fra 2-5 Eftm. 

En flink Pige 
som vil malke, samt 1 Malkefoder-
mester, 16-17 Aar, kan laa Plads 
til Iste Maj paa Bridsensgaard 

pr. Allinge. 

En flink Pige 
som vil malke to Køer, kan til Isle 
Maj faa Plads paa 

Hallelyst, Allinge. 

En flink Pige 
kan til !sic tv14ij faa Plads paa 

Klingegaard i Rutsker. 
Telefon Hasle 87. 

Hvidkaal 
haves endnu til billig Pris, 

I. 13 LØ,rE6Ør1. 

Gode Chalotter 
købes id 25 øre pr. Halvkilo. 

Hallelyst, Allinge. 

Indenfor Manufakturbrancen 

mange Varer vanskeligt kan 

mange Artikler saa stærkt sti-

til at lade enkelte- Dele udgag 

ring er udgaaet. Derfor att-

er Forretningens Kunder - - 

Paa Grund af Pladsmangel 
er et flot taffelformet Fortepiano 
sneget billigt tik Salgs. 

Hans Chr. Petersen 
Brogade, Allinge. 

Tejn op Omegn lirogsForeolog 
afholder Generalforsamling Mandag 

den 21. Februar Kl. 4 Efterm. Bort-
akordering af udrangerede Varer 

Kl. 2. 

Missionsuge i 

Allinge Kirke. 
Mandag d. 14. og Tirsdag d.  15. 

taler Missionær Andersen fra Spar-
kjær. 

Onsdag den 16. 
taler Sognepræst Egerap. 

Torsdag den 17. 
Missionær Madsen fra Bogense. 

Fredag d. 18. og Lørdag d. 19. 
Missionær Æree. 

Møderne begynder Kl. 8. Alle er 

velkomne. 
Axel lløyrup. 

Friedlands Ildtændere, 
LLIS hos 

J B Larsen, Allinge. 

Billeder indrammes 
hurtigt og billigt. 

Hans Chr. Lund 
ed Skolen. 

Pruila inijortis-Asters 
og Muslinger 

anbefales til billig Pris. 

J dl Larsen. 

SILD. 
Vi har endnu til Rest 

8 Hellønder nt dell fede norske og 

24 Fjerdinger rigtig god bornholmsk 
Sild. 

I København er Priserne paa Sild 
i store Partier omtrent dobbelt mi 
høj som vi forlanger for delle lille 
Restparti.  

Nordlandets killelshos, 
En lille Lejlighed 
er til Leje. Bladets Kontor anviser. 

Aflysning. 
Al Færdsel over mine Jorder er 

striengt forbudt. 

Hansine ~ellen. 

En Karl 18-20 Aar, som 
er vant til Land-

brug og kan passe Heste, kan hm 
Plads til Isle Maj paa 

Kaggaard i Rute 

En Huslejlighed 
er til Leje ved Henvendelse paa 

Hammersholms Granitværks Kon-
tor i Allinge. 

Søger De en Pige, en Karl 
eller en Dreng, eller mang-
ler De en Svend eller Lær-

ling, en Fodermester eller Bil-

den Medhjælp, bør De snarest aver-

tere i  Nord-Bornholms Ugeblad, 
der hver Fredag bringes direkte ind 
i 1700 Hjem og læses af saa godt 

som hvert eneste Tyende. En An-

nonce her i Bladet vil derfor saa 
godt som altid bringe et tilfreds-

stillende Resultat. 

1101~~~1111~.111111111111 

37 pCt. Kaligodning 
er uniteR 1. 	 .1 n !te, - 
gren 

Superfosfat er p33 Laller 
og udleveres Vine 

Af Chili Salpeter 
til Foraerebrug har vi rodnu el Niti 
at sælge og heder om Bestillinger 
snarest. 

Nortilaorlels Haorlelslips, 

Ell Ild og paatillelig Pige, 
som vil malke, kan fart Plads til 1. 
Maj paa 

Bakkegnard i Olsker. 

En flink Malkerøgter 
kan faa Plads til Tate Maj pat' 

i.nngegnard i Rutsker. 

Bedste Sort lyske Noritle-1(01 
Vi har købt en Ladning heraf, 

som kan ventes i Løbet af Februar 

Krattet]. 

Laveste Pris Ira Skib saa længe 
der losses. 

Bestillinger modtager 

Norfliaollets 113odelshos, 

Lækeroltabletter 
NudnrpuntiIler 
Mentholholchnr 

ægte Chlmt /.las 
Syltning Itlyttvækker 

fa" hos J. B. Larsen Allinge 

Ægte Sunlight-Sæbe. 

Ægte Pefechtlons-Sæbe."! 
bedste eksisterende Sæber 

t
i
l Tøjvask 

fads hos I. B. Larsen 

Allinge-Saotlyig Sygekasse 
Bestyrelsen har antaget Snedker 

Herman Mortensen  i Allinge sorn 

Kasserer fur Sygekassen, sum ha 
Dags Dato indkasserer Kontingentet 

og udbetaler Sygehjælp 
Allinge, deri 18. Januar 1916. 

Bestyrelsen. 

Fredag den 18. ds„ Form. KI.10 
afholdes efter Ejerens, Begæring of-
fentlig Auktion i den Gelius Lind 

- '41PAllinge tilhørende Skovlod i Ols-
ker Over ca. 150 Bud Klods og Raf-
ter, ca. 50 Bud Udhug og ca. 100 
Bud Kvas. alt af Birk. 

Mødested ved Pensionatet Skovbo. 
By- og Herredsfogedkontoret 

i Hasle, den 16. Febr. 1916. 

Borgen. 

(r- 

Vort aarlige Udsalg. 
hersker der stor Um, idet 

fremskaffes. Priserne er paa 

gende, at vi ser os nødsaget 

naar den nuværende Behold-

befales det dem, der ellers 

Køb hellere i Dag end i Morgen. 



Cement, Tagpap, 
Tag- og Staldvinduer. Murgryder, Fyrdeire, 
Riste og Renseluger anbefales til billigste Priser. 

Allinge Kolonial- Produktforretning. 

Allinge Ur- og Guldsmedeforretning 
anbefaler 

Fest- og l3rudegaver. Smykker, Lommeure, Stueure, Briller etc. 
Alt i stort Udvalg til billige Priser. 

- NB. Navn isættes gratis i Løbet af 1/2  Time. - Tetelon 93. 

A. M. Lindberg.  

Vor bekendte fine Kaffe 
samt The, Chokolade og Cacao 

anbefales det ærede Publikum. 

cAlcri, Chokolade og Gaeao til gamle Priser. 
Kaffe, altid friskbrændt og nymalet. 

cHllinge J-Colonial- og ch duktfopretning. 

Billige, gode Dæk og Slanger 
er nu hjemkommet. 

Køb straks, for at sikre Dem til Foraaret.  
Dø-  Forsendes overalt. -111ø 

Telefon 34. M. C. Funch, Allinge. Telefon 34. 

Vi anbefaler 
vort velassorterede Lager af 

Isenkram, Glas, Porcellæn og Fajance 
til billigste Priser. 

Mlillgg Kohnial- og ProdllidiorrgIllillq. 
I  l_.0..z.Ed 

IF-rBrødrene Anker . 
Jernstøberi & Maskinfabrik 

Telefon 2. 	Hasle 	Telefon 2. 

Selvvandingsindlæg. Vand- & Aljepumper in. in 

Kolonialvarer , 
i bedste udsøgte Kvaliteter til billigste Dagspriser 

anbefales fra 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

 

llorfillohils Spire- 	luilebsses 
Afdeling i Allinge 

Kontortid : 10-12 og 2-4. 
Modtager Indskud paa alm. Sparekassevilkaar 01 en Rente 

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

  

   

   

   

 

  

NB. Husk ■ or 
ekstragode Margarine N r. 48 

Aldeles fortrinlig til Bordbrug. 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

600  
x R- -06 
X 816Y 
653 838 
640 852 
X 908  
710 930 

765 

Udgift,. 
Dagpenge i Hjemmet 
Bandager 

Sygeliusophold 
1,regeltonorar 

Medicin fra Allinge Apotek 
Driftsudgifter 

Indsat i Sparekassen 
Kassebeholdning 	11115 

1613,001 
5,00 

1•11,2 
1225,5 
1515,81 

243,32.,„.  
1003,28 

08,76 

441 

Pirma kontroll. Foderstoffer 
anbefales til billigste Dagspriser fra 

,froduktforretnini. 
NB. Vi har endnu et Parti Glutenfoder. 

J. B. Larsen, Allinge, anbefaler: 
Grønne Ærter, fine, 	i I kg Daaser 1.00, Vi  kg Daaser 53 øre. 

do. 	mellemline 	i 1 kg 	- 	86, '/, kg 
do. 	grove 	i 1 kg - 	70,  ria  kg  

- 

38 
46 

- 55, 1/2  kg 
	

33 
- 55, 1/2  kg - 33 

33 55, 1/2 kg 
- 43 14 kg 

85 i I kg - 160, '4 kg - 116 
i 1 kg 	- 	220, 1/2  kg 	

58 i 1 kg 	- 	105, 1/2  kg 	
58, 1/435 

	

1 kg - 105, 1/2  kg 	

- 

43 i 1 kg 	- 	75, t/2  kg 	
50 i 1 kg 	- 	95, I/2  kg 

Telefon 12. 	J. B. Larsen 	Telefon 12. 

Allinge BogrylikerLidelales, Tolk 74. 

„lien skanne Slavinde. 
-0-- 

En amerikansk Danserinde, Miss 
Gertrude Haffinann, har spillet delt 
smukke Slavindes Rolle i et Stykke, 

som har gaaet paa et af Teatrene i 
New-York. Som Slavinde skulde 

111111 være broncefarvet. Delte op-

naaede hun ved at overstryge hele 

sin Krop fra Fodsaal (il Isse med 
et flydende Broncepræparat. Ved 

Hjælp af et kemisk Stof som kun 
fabrikeres I Tyskland, kunde hun 

efter hver Forestilling vaske Bronce-
farven af, Men da 111111 efter en 
Forestilling for el Par Uger siden 

sktilde ombytte Slavefarven med sin 

naturlige mælkehvide Teint, opda-

gede hun til sin Skræk, at der ikke 

fandtes mere tilbage af det rensende 
Stof. Det var ikke til at opdrive i 

hele Amerika og nu frygter den. 

smukke Skuespillerinde for at hun 

skal blive gaaende som „skøn Slav-

inde" hele Resten af sit Liv eller ial-

fald saalænge Krigen varer. 

Erindringsliste. 

Toldkarniet 7-12 Form., 2-7 Efterm .  

Kæmnerkontoret 10-11 og 2-4. 
Laser- .,f• Diskontobanken 2-4 Eftm. 
Sparekassen 10-12 og 2-4 
Sternpelfilial i Sparekassen 10-12, 2-4. 
Dampskibsexpeditionen, natten ved Ski-

benes Ankomst og Afgang Tirsdag 
og Fredag Eflerm , Mandsg og 
Torsdag Form, 

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

Søndag 12-2. 
Telegrafstationen 8 Morgen til 9 Aben. 

Søndag 12-2. 
Borgmesteren træffes pas Kæmnerkont• 
Branddirektøren:Mandag og Fredag 

Form, 8 til 10, 
Statsanstalten for Livsforsikring ved Chr. 

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

Tirsdag Kl. 3, Fredag 7-8, 
Jernbanest. er  aaben for Gods 8-12, 2.0 

Frimærkep. og Ilgods desuden 7-8 Aften 
sain4 lil 	 neleirhr n'revnte 
Tid, fra en halv Time for Togels Mg. 

Ordet er frit ! 
Vi gor vore mange Læsere i By og 

paa Land opmærksom pas, at enhver kan 
Ina optaget Artikler og Indlæg om Enurer 
af almen 'interesse i „Nord-Bornholms 
Ugeblod".  

Betingelsen er kun, at det skrevne er 
holdt i en sømmelig Form og indenfor 
rimelige Grænser, samt at Indsendere- til 
Underretning for Reduktionen .-- opgiver 
Navn og Adresse. Ligeledes modtager 
keilaklionen gerne Meddelelser om saa-
danne Ting og Forhold, nom egner sig 
lit Behandling i Bladets Spalter, 

Delle gælder baade Byen og Landet, 
og det er en Selvfølge, at Redaktionen 
altid vil iagttage den stcrengesie Diskre-
tion med Hensyn til sine Kilder. 

Toget afgaar 
Søgnedage: 

Nand vig- Rønne. 
Fra Sandvig 

Allinge 
Tein 

	
703 1015 310 715 
708 Km 37o 805 
719 1037 331 815 
756 1034 310 833 Rø 
7" 1117  412  883  Klemensker 
810 1131  422 908 Nyker 	
83° 1142  447  930  Til Rønne 

Benne-Mandvlic  
Fra Rønne 

Nyker 
Klemensker 
Rø 
Tein 
Allinge 

Til Sandvig 

Søn- og Helligdage. 

Sandvig-nonne. 
Fra Sandvig 	845 	Ile 

Allinge 	864 	Irs 
Tein 	x 	1 19 
Rø 	 917 	1 66 
Klemensker 988  208  
Nylcer 	X 2„ 

Til Rønne 	1006 	240 
Ronne-dnindvig. 

Fra Rønne 	910 	1 80  400  
Nyker 	917 	15o 45o 
Klemensker 9" 20/  
Rø 	 9„ 	2se  420  
Tein 	 x 	288  512  
Allinge 	1012 	2" 52, 
Sandvig 10,0  300  

bersigl oyer itiliqe-billvi 	,}ipk3sses fleijuluh 
for Anret 1915. 

   

   

Indtægt. 
Medlemsbidrag 	 2652,46 

Restancer for 1911 	 -18,29 

Bidrag fra andre Medlemmer 3,00 

Indskud al nye Medlemmer 40.00 

Statstilskud 	 985,33 

Kommunens Tilskud 	50,00 

Indvundne Renter og Afdrag 104,79 

Kassebeholdning fra 1914 	22,04 

4905,91 
Hævet af Kontoen i Spareg._ 2200,00 

lab 6105,91 

Statistik. 
I Hjemmet havde Mænd 1031 Sygedage a 1 Kr. 	1031,00 

28 	- 	a 50 øm e 	14,00 
- - Kvinder 268 	- 	a I Kr. 	268,00 
- - 	 600 	- 	e 50 øre 	300,30 

Sygehuset havde 	25 Sygedage for Mænd 
77 	- 	for Kvinder 

189 	- 	for Børn, lait 2218 Sygedage 
Medleinsantal 31. Decbr, 1915: 121 Mænd og 166 Kvinder, 

lait 287 Medlemmer med 2218 Sygedage. 
Formuen androg 31. December 1914 2449,55 

do. 	 do. 	1915 1166,08 
Formuens Nedgang i /urets Løb 	983,47 

I 1914 var der 279 Medlemmer med 2036 Sygedage. 

Til Stegning og Bagning 
anbefales vort ekstragode Plantefedt 

Bestillinger paa 

Græsfrø og Gødning 
modtages gerne hos 

c5`111inge Rolonial og ;produktforretning. 

Af Indkøb fra forrige Aar har vi henslaaende 

En Masse svare gode Jærv-Vinduer 
1 mange Størrelser og Faconer. Disse sælges 111 de gemte Priser, altsag 
langt under Dagsprisen i 

Nordlandets Handelshus. 

flask vort velassortererte 

Trælast-Lager! 
Forlang Tilbud, og vi er til Tjeneste. 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

Aldeles frisk Portland Cement 
sælges i Sække og til allerlaveste Priser i 

Nordlandets Handelshus. 

Perlebønner 
Snittebønner 
Voksbønner, overskaarne 

do. 	hele 
Fine Suppeasparges 
Fine Slikasparges 
Asparges Afslutter 
Carotter 
Selleri i Skiver 
Spinat, finhakket 

i 1 kg 
i 1 lig 
I 1 kg 

7'8  1020  370 8" 
758 1051 351 855 
755 tite 4 11  857 
814' 1187 4 28  
83° 1 135  448  917 

882  1200  501 939 

888  1212  507 946 

810 
830 
863 
911 

9,7 

947 

903. 

Balance Wall 

1P 

161:300 	- 

:111,24 - ' 
1,1 


