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Udebliver Bladet 
beder vi Læserne henvende sig pna 
Postkontoret, og Fejlen vil hurtigt 
blive rettet. I modsat Fald maa De 
henvende Dem til Bladets Kontor, 
og vi skal da sørge for, at De faar 
det tilsendt. 

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

%sign! til Ihnisefoilor. 
Af 

Folketingsmand \Nb. Rasmussen. 
—o— 

Efter at Lederen af den biologi. 

ske Stotton, Dr. phil. Joh. Petersen 
havde pasvist, at Høns kan fodres 

med knuste Muslinger, og Landbo-
højskolen ved Forsøg havde konsta-

teret Muslingefoderets Værdi, er der 
hist og her bleven skrabet en Del, 

som er tørrede og forhandlet rundt-
om i Landet. 

Der er imidlertid en ubehagelig 
Vanskelighed ved Anvendelsen af 
Muslingerne, idet de i den varme 

Aarstid lugter ækelt; desuden fylder 
de overordentlig meget i Forhold 

til deres Næringsværdi og er derfor 

forholdsvis kostbare at forsende. Men 
disse Ulremper er nu besejrede af 

Direktøren for en fynsk Kornforret-

ning. A/S _Langelands Korn" I 

Odense. Hr. Direktør Nielsen har 
nemlig facet deri gode Ide at t ø r-

r e BlaamusIin gerne ved me-

get høj Temperatur og de r-

eller male dem til et for-

holdsvis fint Mel. 
Paa denne Maade drives Vandet 

borl, inedens de nærende Stoffer 
bliver tilbage i en holdbar Tilstand. 
Muslingemelet kan opbevares paa 

et tørt Sted i lange Tider ; det lug-

ter næsten ikke, i hvert Fald kan 

Lugten- ikke mærkes, naar Melet er 

i lukket Rum eller en Sæk ; det 

fylder forholdsvis meget lidt, hvor-

ved Forseridelsesornkostningerne bli-

ver smaa. 
Men hvad indeholder dette Mus-

lingerne'? Efter en Analyse, foreta-
get pas en af Landbohøjskolens 

Forsøgsstationer, indeholder Muslin-

gemelet af Vand 2,06 pCt., Fedtstof 
1,68 pCt., kvælstolholdige Stoffer 

11,64 pCt., Sukker, Stivelse og an-
dre organiske Stoller 13,21 pCt, 
Aske, især Kalk, 71,41 pCt. 

Svarer Muslingemelet altid til 
denne Analyse, er der et særdeles 
værdifuldt Foder ril Høns, Kalkuner , 

og vel sagtens ogsaa Ænder, idet 
det indeholder overoldeirilig meget 
Kvælstof, foruden andre gode Næ-

ringsstoffer, deriblandt ogsaa Kalk, 
sum Dyrene har Brug tor til Dan-
nelsen af Æggeskal. Ved at blande 
Museirgerneter med andre tor haan-
deriværende Foderstoffer, f Ex. 

Iler Korn, fads en særdeles 
Irg•riedg  ::surrurensærning al Fjer-

kreols Foder, som i disse vanske-

lige Tider er af den yderste natio. 

reale Betydning. 

bety dflif1158 fuld 
(9pfindelse 

er for længere Tid tilbage gjort af 

Professor Brandsted ved Poly-
teknisk Læreanstalt ; men karst nu 

vil den komme Almenheden til gode. 
Det drejer sig om et elektrisk Ele-
ment, der uden Fornyelse i længere 

Tid skal kunne give Lys — allsaa 
uden nogen Forbindelse med Elek-

tricitetsværk. Der er dannet et Ak-
tieselskab til Udnyttelse al Opfindel-
sen, og Forhandlingen begynder i 

næste Uge hos Firmaet Rugand & 
Sørensen paa Amagertorv i Køber] 
havn. Batterier bestaar af 4 Cylin-
dre, der er fyldt med Retortgralit 

og indbyrdes forbundne med hinan-

den, hvorefter de er samlede i en 

Kasse. Der hører særlige Lamper 
dertil, da de almindelige Pærer Ikke 
kan anvendes, og et Batteri med 
Lampe (en 3 Woits Lampe pas 5 

Lys' Styrke) vil koste 50 Kr. Vil 
man have Lysstyrken forøget ril 
10-12 Lys, kan der faaes et ekstra 

Batteri til en Pris af 45 Kr. Til et 
Batteri kræves der en Vædske, der 
koster i Forbrænding 80-90 Øre 

pr. 10 Timer. Hver femte Time skal 
ny Vædske hældes paa Betleriet. 

Opfindelsen vil have stor Betyd-
ning alle Vegne, hvor man ikke 

kan komme i Forbindelse med Elek-

tricitetsværk, og hvor man ikke har 
andre gode Belysningsmidler. Man 
man ikke vente sig en Lampe, der 

kan lyse godt op i en stor Lejlig-

hed, men ru' an har her el udmær-

ket Middel til en god og ganske 
fyldestgørende Belysning ved Ar-

bejdsbordet. Særlig dyr er Lampen 
heller ikke, da Batteriet kan holde 

til op mod 2000 Belystringstlmer. 

fin Jroklamation 
til clløPnene. 

Nakskov Skolekommission har 
medgivet hvert Barn i Skolerne ne-

denstaaende Opfodring: 

Til Eleverne ! 
Alt er blevet saa dyrt her hjem-

me. De fleste af eders Forældre 
man spare lor al faa Penge til Mad, 

Klæder og Bolig. I Børn kan pas 

mange Maader hjælpe til, og der 

bør I gøre, 
I kan passe paa Spareskillingerne, 

saa de ikke bliver givet ud ril unyt-

tige Ting. 
Foruden ved Flid og god Opfør-

sel kan I paa en anden og meget 

nem Maade gøre Gengæld og vise 
jer taknemlige for alt, hvad Foræl-

dre og By ofrer pari eder. I kan 
være omhyggelige med Tøjet og 
Skolesagerne. Derved sparer I Mo-
der tor mange Bekymringer nied 
at holde Tøjet helt og Fader for 
mangen Udgift, snavet som Byen 
faar færre Udgifter til Skolemaleriet. 
Byens Borgere giver store Summer 
ud for at holde deres Ejendomme 

i Oden. I kan hjælpe dem at spare 
nogle af disse Penge ved al lade  

være at tegne eller skrive pari eller 
pas anden Mande ødelægge Vægge, 

Plankeværker, Haver rig lignende. 
Fred om Træer, Buske og Blomster 

i de offentlige Anlæg, som Byen 
arirlig ofrer mange Penge paa for 

at gøre Nakskov til en smuk By, 
og gør ikke disse Anlæg grimme 

ved at henkasle Papir og lignende 
deri. 

Frit Ordskifte, 

Personlig Frihed. 
—ra- 

1 sidste Nr. at .Nordbornholms 
Ugeblad" har Hr. Grundejer C h r I-
s I e n sen i kraftige Vendinger rip-
fordret F. G. S. til en Uddybning 

af Begrebet personlig Fri lm e d. 
For at forebygge at Hr. Christensen 
alter skal optage el eventuelt Svar 

fra F. G. S. som Udtryk for D e n 
personlige Friheds Værns 
Tankegang, skal jeg, som Formand 
for Foreningens Afdt. i Allinge-Sand-
vig, forsøge al give Hr. Chrislensen 
min Opfattelse al personlig Frihed. 

Gennem alle Tider har det været 

en al Menneskenes vigtigste Opga-
ver at stille sig selv saa frit son, 

muligt med Hensyn til de i ethvert 

Kuliursanifund nødvendigt opslaa-

ende Indskrænkninger i den person-
lige Frihed, og det har været det 

store Maal for alle Frihedstrampe 
gennem Tiderne at sikre hvert af 

Samfundets enkelte Individer lige Rel. 
Med stort Held har disse Kampe 

under Parolen : For Frihed væ-

ret ført, saaledes skal nævnes Afskaf-

felse af Oldtidens Slaveri, Negersla-

veriet, Slavrisbaander, Vornedskaber, 

Enevælden; og nu I vore Dage Tje-

nestefolkenes friere Relsstilling og 
deri ved vor nye Grundlov af 1915 
til Dels opnaaede politiske Frihed 

og Lighed. 

Med den stedse stigende Kultur 
følger dog stadig en Række Lovbe-

stemmelser, som er aldeles nødven-

dige for al beskylle enkelte af Sam-

fundsmedlenunerne, og disse Love 

niaa nødvendigvis virke indskræn-

kende tor andres personlige Frihed, 

ellers var de selvsagt ikke givne. 

Ved en saa vidtomfatlende Ind-

skrænkning i den personlige Frihed, 

som et Alkuliollorhud vil være, man 

man dog nøje veje begge Parters 

Grunde, og der staar det for mig 
som et absolut uberettiget Indgreb 

det mest private, naar Samfundet 

vil berøve de Mennesker, som ellers 

ikke forbryder sig mod del, Retten 
til selv al afgøre, hvorledes de vil 
forholde sig til Alkohol inden for 
saadanne Grænser, at del ikke skader 

andre. Kun hvor de i deres Forhold 
til Alkohol kommer i Konflikt nied 

de Hensyn, de skylder andre, alias 
Samfundet, kan dette siges at have 
nogen Ret til al gribe ind. Gør 
det alligevel dette staar det for mig 
som en saa uberettiget 1<ræailcelse 
af den personlige Frihed og Forsøg 
paa Umyndiggørelse, at et saadant 

Forbud, selv om del skulde kunne  

ophæve de værste Arkohnlmishrug, 

dog altid vil føles som en vtlinygen-
de og krænkende Fnranstaltning. 

Hr. Gik, Christensens Me-

ning med Uddybningen af Spengs-

maalet personlig  Er ih ed er i 
Henhold til ovennævnte Indlæg at 
faa konstateret, hvem der er, der 
vil sand personlig Frihed I) e 
personlige Friheds Værn 

eller Afholdsbevægelsen. 
Jeg mener at de• begge arbejder 
for personlig Frihed, eller rettere 
sagt Afholdssagen gjorde der, ind-
til de tik Alkoholfruhudel pari deres 

Program. Et Forbud kan nu engang 
aldrig opfattes SOM Frihed. 

Afholdssagen (urten Forbud) lim 
har min inderligste Sympati, og  

jeg anerkender fuldt rid det stole 
uegennyttige Arbejde, som gennem 
Aarene er udført af de forskellige 
Afholdsforeninger, og som absolut 
maa betegnes som el betydeligt 

Samfundsgode og et stort Arbejde 
for at genoprette Selvagtelsen hus de 
al Drukkenskab nedbrudte Menne-

sker og har derved bidraget til at 
stille dein mere personligt frit. 

Derimod virker Afholdssagen 

Forbindelse 'ned Forbudet nærmest 
som en Magnus, hvor den naturlige 

Sympati der hidtil har fulgt Afholds-

bevægelsen, er ganel dens Medlem-
mer til Hovedet, saa de nu tror 
med et Magtbud ar kunne paatvinge 

alle andre deres Meninger og bøje 
anderledes tænkende ind under de-
res Herredømme, og bar absolut 

intet ined Frihed at gøre. 

Allinge d. 15. Okt. 1918. 
Holger Sørensen. 

„Den personlige Friheds Værft". 

—o— 

At Hr. Christensen som Agitator 

for Afholdssagen gennem sin Arti-

kel i dette Blad af 11. ds. har be-

gaaet en Bommert ved at nedvær-

dige sig til at skrive en Del Ukvems-

ord, er sikkert nok. 
Herved har han iøvrigt afskaaret 

sig fra at deltage i al videre Dis-

kussion om denne Sag med ulig, 

da han aahenbart man mangle sag-

lige Arammenter, siden han griber 

til den Slags Urartigheder. 
Dog skal jeg gerne tjene Hr. C. 

i at definere Int ham Udtrykket : 
Den personlige Frihed, skønt flt. 
Christensen son, gammel Lærer 

burde kunne gøre der selv. 
Personlig Frihed er det modsatte 

af personlig Afhængighed. Man er 

fri i samme Grad. som titan kun 
bestemmes al sit eget Jeg. --- Mari 

føler sig derfor fri, naar man har 
Handlefrihed og ikke hæmmes al 
Forbud eller anden Tvang. 

Del synes mig underligt, at Hr. 
Christensen venter paa, at _D. p. F. 
V. skal lage Afstand fra min Ar-
tikel, eftersom jeg hævder, at Artik-
len var skreven i dens Favør. At 
jeg begyndte med at anføre D. p. 
F. V." i Anførselstegn, synes mig 
at være en Selvfølge, eftersom Jer 
var et Citat, Deri Spydivfted ined 

at kun I Gaaseøjite vil denne Fur- 

(91 i 11. Q 	Virksomhed komme til al 
betyde Værn for personlig Frihed,' 
synes mig at være Ildl før flyede-
gen, og hvad angaar min Indrøm. 
ruelse al, Al ,D, 11. F. V.- er en 
Modstander al AllinidSsagms, kan 
jeg oplys? Hr. Christensen out. at 
han paa dette Punkt selv)rar hall. 
Mangel pas Tankegang, idel jeg 
ganr ud fra, at Afholdsforeningerne 
kun ved deres .Forbud• er kom. 
men lidt leg langt i dere% Vuken. 

F. (.1. S, 

Fra Uge til Uge 
- -ø -- 

Eline og Knud Jespersen, 

der i Sommer har opholdt sig lier,  
ovre, kir at tage Studier, og aabnede 

en Udstilling af deres Billeder pat 
Teknisk Skole her i Allinge, faar 
følgende rosende Omtale i .Dagens 
Nyheder": 

— Med ubetinget Sympati følget 
man Ægteparret Knud  og Eline 
Jespersens samvittighedsfulde, 
dygtige og ideelle Bestræbelser for 
at yde noget smukt og godt paa 
Landskabsmaleriers Om raade. Paa 
Udstillingen i ,Dansk Malerkunst" 

Frederiksberggade 19, viser de Re-
sultaterne ai deres Arbejde i de se-

nere Aar. Knud og Eline Jespersea 
ligner i Henseende til Malcmaade 
og Motivvalg hinanden ikke sar, 
lidt. Men medens han ligesom er, 
mest optaget al Udtrykket og læg-
ger varm Følelse tor Dagen i sine 
undertiden meget smukke, mere • 
sammensatte Motiver, er det hos 
hende Farven og Linierne, der er 
bestemmende for Virkningen, i hvil-

ken undertiden en vis Kølighed 
gør sig gældende. Men der findes 

ikke hos nogen al dem falske To-

ner, hyppigt derimod meget smukke 

Harmonier, Ogsaa naar Knud Jes-

persen vover sig udenfor Landskabs-
maleriets Oniraade kan han som f. 

Eks. i Portrættet af Faderen yde 

noget virkelig værdifuldt. 

Hvornaar bider Fisken? 
Inden for Dansk Fiskeriforening 

arbejder man for Tiden med at faa 
i Gang en praktisk videnskabelig 

Undersøgelse, der vil fas stor Be-
tydning lur Krogefiskeriet eller Torsk. 

Kuller og Aal. Den gælder en Kon-

statering af, h vortraar og under hvilke 
Forhold Fisken bedst bider. Man 

vil søge at formad en Del Fiskere 

Lander over til at føre Dagbog over 
deres Krugefiskeri, for pas Bas s 

al Optegnelserne at kumte domme 

over Sagen. 

Da Tændstikkerne kem. 
Det er morsomt nu al høre føl-

gende Skildring fra Tiendsurckernes 

Indtog, som Iltv. Folketingsmand 
Lars Larsen girer i .Nordsjarllands 

VsIbl.": 
En af vore Naboer havde været 

i København og korn lejem med 

ell lille Pakke satan Pinde med 
Svovl paa Enden, og naar vi strøg  



Kunsthonning i 1/2  og 4',/, kg Spande 

Kompot Frugter i V, og 111  kg Ds. 

Diverse Frugts:arter bras hos 

Allinge Kolonial- 
& Produktforretning. 

Ny Maksimalpris paa Sukker 

til 

Nordlandets Handelshus 

og denne er lavere end tidligere. 

sælger Hug. Krystal Nr. 1, 4-1g. Melis L H. 
Grov st. Melis Nr. 1. Alm. søt Melis. 

Dansk Pudder Nr. I. Flormelis.  

dem rast en Væg eller Kokkekiv", 

kom di I Ild, som endog blussede 

op i klar Lue. Mor var meget glad 
ved Opfindelsen, for rm kunde hun 
j., pin, hi Yin at emte i Gto:terire 

Ssolsreurni, roen huri syntes alli- 
gevel. at del var Lifligt link. 	Der 

kunde ja stikkes Ild pas al Skarns-
mennesker, og Tyve kende tænde 

Lys, niror de stjal. 
Den næste store Overraskelse var 

Sodaen, der kunde erstatte Bøge-

aske.. 
En Dag meddelte Bedstemor, at 

nu havde Søren Blegmand været I 
København, og han fortalte, at man 
var i Færd med at belægge en Vej 

fra København til Roskilde med 

Jærnbaneskinner, hvorpaa en Vogn 

skulde køre ved Damp og uden 
Heste. Bedstemoder vilde knapt tro 
det, thi hvor skulde man faa den 
Mængde Jærn fra, der skulde til. 

Og hvorledes skulde en Vogn kunne 

køre uden Heste. 
Imidlertid, da den første Jærvhane 

blev aabnet i 1847, kørte mange 

af Frederiksborg Ands Bønder til 

København eller Roskilde for at se 
Vidunderet, og de fik Syn for Sa-

gen. 

„Ryge" eller „Røge". 
En Indsender skriver i ,Køben-

havn`: 
Jeg tillader mig paa det bestem-

teste at protestere imod Bladets For-

søg pas at indbilde Publikum, at 
det skulde være rigtigt at skrive 
,,røge-  Tobak og „Røgere' i Stedel 

for „ryge" og „Rygere". 
Man „reger" en Skinke og en 

Makrel, men man „ryger• en Cigar. 

Dersom Indsenderen hænger sin 
Cigar op I Skorstenen ved Siden 

af Skinken og Makrelen, saa „røger" 
ban den; putter ban den i Munden, 

som vi aldre skikkelige Folk, saa 

„vuf' han den. Sprogbrugen er 
i saa Henseende saa fast, at det 
vilde være Synd og Skam, om det 

skulde lykkes at forkludre der,. 

Banerne har derfor fuldstændig 
Ret, rastar de paa visse Kupedøre 

skriver: „Ikke-Rygere-, og det vilde 

være højst beklageligt, om de skulde 
føle sig imponerede al Bladets Sprog-

videnskab og rette det til „Ikke-

Røgere-. 

En 70-aarig Mand, der i Sommer 

bar Bent 10-12 Kr. daglig 

ved Tørvene. 

Pas Givskud Mark ved Vejle bor 

Husmand Christen Pedersen og Hu-

stru, Ane Marie. Han bliver 70, 
naor lian fylder Aar igen. Desuag-

tel bar lian i Sommer tjent sine 
10-1:2 Kr. daglig i Tørvemosen, 

endda han havde benved 1 Mil at 

gaa fra Hjemmel til Arbejdspladsen. 

Men hans Hustru har ikke staget 

tilbage. Hun har kunnet sætte 10 
—15,000 Tørv op om Dagen. 

Den kære Snaps. 
En -foretagsom Mand ved Navn 

Ring averterede i de københavnske 

Blade, at han havde opfundet en 

Metode, paa hvilken han kunde 
labrikere Brændevin uhyre billigt, 

fortæller „Frederiksborg Amts Avis." 
Han manglede blot Driftskapital for 
at kunne udnytte sin Opfindelse, 
Selvfølgelig var der en Mængde 

Mennesker, der gerne vilde sætte 
Penge i dette Foretagende, og de 

opsøgte derfor Ring, der først frem-
viste en Del meget vidtløftige Re-

cepter og derefter tog nogle Medi-
cinflasker frem at et Skab. Flaskerne 
indeholdt en klat Vædske, der lug-
tede og smagte som den fineste 
Aalborg Akvavit. Det kunde de 
naive Pengemænd sirts tor; de ud-

betalte med Glæde Ring de „for-
nødne' Penge. Men Ring lavede 

ikke Brændevin, deliniiid dsak hag 
den pas Kafeer og brugte alle de 

betroede Midler. — Perigemændene 
table der for Taalmodigheden og  

n.eldte ham til Politiet, der anholdt 

ham. Det visle 	sag, at den 

Vædske, de smaa Medicinflasker 
indeholdt, var almindelig Aalborg 
Akvavit, som ban havde købt og 
hældt pas Medicinflaskerne for al 

nerie. de godtroende. 

Pas paa Rotter og Mus. 
Under de nuværende vanskelige 

Tider, hvor Kornets Værdi og Knap-
heden pas Levnedsmidler er større 

end nogensinde, burde ingen Land-
mand undlade al trælfe de fornødne 
Foranstallninger for Udryddelsen af 

Roller og Mus, som efter Hast be-
gynder Indvandringen fra Markerne 

og særlig lager Ophold i Lader og 
Korn stakke, 

glidsljellesler og Mer. 
Søndag den 20. Oktober. 

Ols Kirke Kl. 91 /5, Skrm. 9. 

Allinge Kirke Kl. 2, — 11/2  
KI 6 Konfirmandfest I Bethel i Ol-

sker. H. Anker Larsen og Sog-
nepræsten tvler. 

Tirsdag Udsalg i Allinge Menig-
hedshjem Kl. 3. 

Onsdag Samfundsmøde. Es. 52. 

Erindringsliste. 
—0— 

Toldkamret 8-12 Form, 2-5 Efterm. 
Kæmnerkontoret lo-11 og 2-4. 
Borgmesterkontoret 2-4 Eftm. 
Laane- 	Diskontobanken 2-4 Eftm. 
Sparekassen 10-12 og 2-4. 
Branddirektøren da.  
Stempelfilial i Sparekassen 10-12, 2-4, 
Dampskibsexpeditionen, aaben ved Ski-

benes Ankomst ag Afgang Tirsdag 
og Fredag Efterm., Mandag og 
Torsdag Form. 

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

Søndag 12-2. ' 
Telegrafstationen B Morgen til 7 Aben. 

Søndag 12-2. 
Statsanstalten for Liv storsikring ved Chr. 

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

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

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

Ordet er frit 
Vi gør vore mange Læsere i Ity og 

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

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

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

• 
øger De en Pige, en Ka< 

■k eller en Dreng, eller niang-

ler De en Svend eller Lær-
ling en Fodermester eller an-

den Medhjælp, bør De snarest aver-

tere t Nord-Bornholms Ugeblad 
der hver Fredag bringes direkte ind 

c. 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. 

„Nora- Bornholms Ugealk` 
11 fkAfå r 1~41 aJ niridse 1001)  LALMpl. 

ag forsendes genren Postedrmnet I Al ive. 

Sandny, frisket, Rutsker, F. og Xlefilell818■7. 

„ Nord- Bornholms Ugeblad" 
har den største Udbredelse I Nordre Herved 
bliver hest I ethvert Hjem og egner sig der 

for bedst til Avertering. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
onde:ger gerne lierreneltgørebtr al enhver Art 

teasom Hen, Salg, turentugunierldeletser, 

Efter etter Aflysninger, Auktioner CO'. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
udguur limet tredrig, kan bestiller paa alk 

Postkontorer samt pari Noders Kantor og 

buster I Kr. hadvantrtg. 

bid b• ¥1414t 	bøl k4414•Pe 
IIMIN~11=1~1Ii 

ViiilcrHonieklioii 
i stort Udvalg. 

Moderne fikse Faconer. 
Solidt forarbejdede. 

Ome-Visks og Frakker 
med og uden Skindbesætning. 

Pige-Ulsters og Frakker 
samt Pigekjoler 

Herre- og Drenge-Ulsters og Dragter, 

Vor Konfektion 

forhandles fra vort Udsalg i 

Allinge. 

Messens Ene-Udsalg 
Chr. Olsen.  

Damelinned, 
Natkjoler, Underkjoler, 

Chemisser og Benklæder, 

Skørter. 

Messens Ene-Udsalg. 
Chr, Olsen. 

Paraplyer 
for Damer og Herrer. 

Messens Ene-Udsalg,Allinge 

flerre-Underbeklædning 
Trøjer, 

Benklæder, Sokker, Seler 

Ell. m. M. 

Uld-Stoppegarner 
ser og grant paa Vindsler.  

Messens Enelltisalg, Altinget 
~1111~~~~ 

Museliv 
i Bomuld, Flonel, Alpakka, 

Uld og Silke 

fra 4.50-25 Kr. 

Messens Ene-Udsalg, Allinge. 
1111111~■~1~1111 

Sygarn 
paa Ruller og Vindsler. 

Kulørt Knaphuls-Silke. 

Messens Ene-Udsal g, Allinge. 

Vinterhandsker 
til Damer, Herrer og Borli.  

Chr. Olsen, 
LUNS Elle-11E1834 M111100. 

is'ourNalskiøetikohnieteriaqis'ile'llr■IL 

Grise, 
-; [guf?, Cire e el 

Tulehorg i Rutsker. 

En 14-M-urs llreq 
,kan fas Plads til I ste 

Avlsbruger Jacobsen, Tein, 

En Pige 
kan fair Plads til I. November pas 

Bjerregaard i Olsker, 

En lille brugt 

Læsfiedervogn 
er til Sarg pas 

Risegaard i Rutsker. 

En Karl 
l6— 18 Aar, som vil passe og malke 
6-8 Køer, kan faa Plads til I. No• 
vember hos Gdr. Dam, 

Bagergaard. Rutsker. 

Al Jagt 
aflyses pas Store Hsllegnards Grund 
i Olsker. 

Ballelyst 
Allinge, 

Skovsabler modtages ikke mere, 
derimod friske H.tsselnødder, Pære-
kærner, Blomme- og Mirsbelleslen, 

M. Kr, Kofod. 

Al Jagt 
og Færdsel med Skydevaaben er 
forbudt pas Vævet gulds, Bieltkens, 
Kildesgsards, Pæregaards, St. og L. 
Lærkegaards Jorder I Olsker. 

Ilelsker Arholdorening. 
— Medlemsmøde paa Hullegaard 

Onsdag den 23. Oktober, Eftm. 
Kr. 71/2, 

Kredsformanden har lovet al kom-
me til. Stede og afgive Beretning 
fra Aarsinødel i Lemvig. 

Nye Medlemmer optages. 

Bestyrelsen 

Bagepulver 
Buddingpulver 
Citronessents 
,landelesments 
Mandler 
Vaniliestpenger 
Vanilletabletter 
Visniliermsents 

firas bus 

Allinge Kolonial & 
Produktforretning. 

Skovle, Spader, 
Grav eg,rebe, Læssegrebe, 

Skærv egrehe. 
Haaldkultivatorer 

Gren- og Hæksakse 
købes hrll.Ksr h"5  

P. e. 

Blodbudding 
er en nærende og forholdsvis billig 
Spise. Faas i 2 kg Danser hos 

i(Do5i21- og Prodilkirontilil 
Rønne-Allinge Jernbanes 

Køreplan. 

Sognedage. 
st.nur.—Sandvig 

Fin Renere 821+ 630 
• Nyker 8f3 
- Klemensker 10)3 7T3 
• Rø 923 711 
• rem 9-11 73T 

Alhnge 934 Srg 
• Sandvig 10— 87) 

Mundvig—ROM» 
Fra Sandvig I— 810 

- 	klinge Ilt 8.T 
- Tein Ifi 9(14-  
- Re 112 9y2 
- Klemensker 2115 

Nyker 220 10 
• Rønne 2411 10F1 

Søn- og Helligdage. 
Roline—Mandvla 

Fra Rønne 
• Nyker 
- 	Klemensker 
• Rio 
• Teiti 

Allinge 
Sandvig 

8'4,5 	1235  
ti40 	1254 
921 	III 
9.39 	120 
954 	141 

1001 	lst 
1010 	2 

4.1 
500 
526 
544 
556 
1;00  
riis 

Sandvig—Henne 
Fra Sandvig 1010  230 64 

- 	Allinge 10411 238  11. 
- 	Tein 1038 248 7 

- 	Rø 1114  304 71 
- 	Klemensker 1133  :325 7, 

Nyker t 145 33.5 7 
Rønne 1205 355 8t 

Faldøkser, 
Haandøkser, Brændeøkser, 

Skovøkser, Stikøkser, 

Bredkiler. Okseskafter. 

Snedker-  og Tørnrerværktuj. 

Udvalg. Billigste Priser.  

P. C. Holm, Allinge. 
Elll~11111~1~~~1■11~1011111.11~ 

Vi har nogle Stk. 

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

Pris pr. Kontant. 

Nordlandets Handelshus. 

Iverlr i Nordhorilholuis 
Billigste Annoncepriser. — Største Udbredelse 

her paa Nordlandet. 



Søndag Aften den 20. Oktober 
Kl. 7 og 8' 

Nyt udmærket Pro ram. 
Første Klasses Billeder. 
Entree: Voksne 50, Børn 25 øie 

Skat iberegnet. 

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

Træskomg. L. Larsen, 

En Del Ulstre, 
Frakker, Jaketter og Spadsere-
dragter fra sidste Vinter er 
endnu paa Lager og sælges 
til gammel Pris 

u. 50 pCt. noder Dagspris II 
Prima 

Reillfrok*er 
18,0o, 2 7,00, 3o,00. 

J. P. Sommer, 
Magasin du Nords Udsalg 

Allinge. 

Gliristian Soendsen 
Bog- og Papirhandel 

Bogbinderi 

Telefon 90 	Nexo 

blalaromme, 
Remsamlere, 

Smørekander, 
Remmefedt 

samt 

Smøreolie og Cylinderolie 
Iaas hos 

Allinge Kolonial- og 
Produktforretning. 

Grise, der bliver 4 Uger den 
30. Oktober, — er ril 

'Salg hos 

Lund, Hørregaard, Re. 

Friskskudte Harer 
Agerhøns, Raadyr, Skovduer og Vild-
ænder købes til højeste Pris. 

J. B. Larsen. 

Overroissagi. Boiasentelood 
Set, Mortensgade 17, Henne. Telf. 22 
(udi'. Fuldm. ved Hyfoged kontorer 

Hasle). 
Kontordag i Allinge Mandag 

du. I Klemens (Kroen) Tirsdag Ell. 

   

   

   

 

%vi" 
it 

 

   

   

Leverpostej 
Hakkebøf 
Kalvekarbonade 
fox-1.re') Skildpadde 
bairmke Polreer 
Gullasch 
Boller i Selleri 
Frikadeller 
Medister nied Karel 
Lobeicovem 
stegte Kodkager 
Boilet Buet' 

Jaas hos 

Allinge Kolonial- og 
Produktforretning. 

Størrelser de allerbedste. 5 — højre og venstre. 

Stort Udvalg Billigste Priser 

Stort Udvalg Stort Udvalg 

Til disse kan anvendes al Slags Brændsel, ng dette udnyttes midt ud 
ved Regulering ligesom ved Magashinvirene. Vi har en særlig kontant 
Pris paa disse og mener, at Priserne I Løbet af kot I Tid bliver endnu 
højere. Vi lager gammelt Jærn og Støbegods til højeste Belaling. 

Messing-Gelændere til Morsø Komfurer leveres. 

Nordlandets Handelshus. 

Køkkenrekvisitter 
faas hos 

Allinge Kolonial & Produktforretning 

Brødrene Anker 
Jernstøberi & Maskinfabrik 

Telefon 2. 	Hasle 	Telefon 2. 

Selvvandingsanlæg, Vand- & Aljepumper in. In. e 

Carl Lunds bekendte blaa'Emaljegods 
; -;!til. jbilligste"Priser'hos 

Allinge Kolonial & Produktforretning 

ilorilholffis Spare- & landasses N) 
,-----12='-- Afdeling i Allinge 6----"■ 

Kontortid : 10-12 og 2-4. 
diS) Modtager Indskud paa alm. Sparekassevilltaar til en Rente 

af 4 pCt. p. a., pas Folio til 2 pCI, p. a. 

Roegrebe, Roeknive, 
Kartoffelkurve anbefales fra 

Nordlandets Handelshus. 

Krigsfoderblanding. 
Restpartiet bortsælges til billig Pris. 
Kun mod Kontant. 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

Bestil Deres Tryksager i All» Bogtrykkeri 
Regninger, Meddelelser, Fragtbreve, Brevpapir. Konvolutter' 

Roerasper og Kartoffelrasper 
anbefales fra 

Allinge Kolonial & Produkt forretning 

Til Hjemmebagning og Stegning er 

Morsø Regulerings-Komfurer 

7- 
Stort Udvalg. 	Alle Ster:'t'. 

Køb 
medens der findes Lager at 

gode Kvaliteter fra sidste Vin-
ter til ;[:inle Priser 

J. P. SOMIller. 
Magasin du Nords 

Vi har faaet nye 
Sendinger af: 

[.Mssegri,N. SpredNrQlw. 
Roegrebe, Graveurcbe. 

Stsalshoule i alle Størrelser 
Smdskøvle i alle Størrelser.  

Gode svenske Enekurue. 

Raspeplader til Harloflelraspere, 
og sælger tW ~ger rimelige Priser. 

ordlandets Handelsl s. 

Uld og strik-
kede Klude 

købes til Maksimalpris. 

J. P. Sommer. 

~Iliugl Kornotat 	Pnduldiorreinirig. 

Blandel Fruglimmelde 
ny hjemkommen 

anbefales til Maksimalpris 
80 Øre ij̀s. kg. 

c£arsen. 

Prima Flormel 
Byggryn 

Semulegryn 
Marcaron 

faas hos 

A Bi lige Kolonial- kt, 
Produktforretning. 

Prima 
Maskinolie 

Cylinderolie 
Konsistent Fedt 

Vognsmørelse 
anbefale:- 

Nordlandets handelshu 
En lille Formiddagspige, 

eller En, som skal sy om Efterml 
dagen søges til Iste November. 

Avlsbruger P. L, 
Allinge. 

Frugtsukke 
f.. hos 

Allinge 	Produldforrelolog 

Al Jagt 
samt Færdsel med Skydevaairell 
drængi forbudt pas underiegned 
Jorder i 	: 	Nielsen, Lille Hal 
ganrd, Koloed, Skærpingegaard, P 
dersen, Degnegaard, Georg Jobs 
sen, Georg Olsen, Fritz Jensen, H 
raid Madsen, Chr. Andersen, Hal 
Larsen og Peter Larsen. 

Byggryn, 
Alle Sorter Gryn kan faas pas 

Bakkemølle 

Blommer 
nominer k 

i, Tørrede Æbler 

anbefales 
fra 

Allioge Blood. 	Storfaldende engelske Dampkul Ny Vinterhatte 11112iiv, 
til Brug ved Damptærkning er oplosset i 	-.se Dage. 

Rene tyske Noddekul til samme Riug anbefales 

Nordlandets 

hicii,k0Milt 
linaa 1:`:J.5.er. 

Flap- og Filthatte Ira ■ • KT. 

i Broderier, paaregitede 3.11.11e1Snlit 
færdigsyede Skider til Pastegurng 
Klæde, Filt, Lærred, Grenadine og 

Balslof fer. 
Et Stk. dohtteltbred1 sort Silketaft 

egnet til Bluser. 
At Restpartier tit gamle Priser 

fremhæves Festons oY Mellemværk. 
hvide og sorte Blonder, Herre- og 

Dame-Lommetørklæder, Halm fis, 
savvel glatte som pibede. Dame- og 
Drengeslips, Riondrkraver, Hammel 

Bændler, Knapper, 
Pyritenaale, Knanoenaale. 

Broscher, Kamme, Spænder, 
Haarnaale m. ni. ni, 

Daabsdragter udlejes. 
Stoffer modtages Ill Nairening. 

Ærberdigst 

fluida ClIoller. 
Frk. Marie Kjøllers 	. Allinge. 

pasle linfierforrelninn. 
Aljetonder og Saltekar 

samt al Slags Bødkerarbejde haves 
paa Lager. Reparalinner udføres. 

C. AaScerlund, 
Telefon Hasle 10.5. 

Chokolade og 
Cacao 

1■13S hos 	 IIIIN 

ÅlliiiEe 1(0101d- 
U Produktforreitgi 

Strste Lager 
af de anerkendte, moderne, 

firkantede J-Cojeoone 
med Magasinfyr. 

Runde Magasinovne. 
Skærmovne med Daniafyr, 

suraa Ovne mil Soveværelser. 

Jfornfurer 
i alle Størrelser, solide og bedst 
indrettede. 	Priserne er forholdsvis 
billige. 

Alle Reservedele til Ovne og Kom-
furer fra Hr. C. M. H e s s, Vejle: 
Ror, Riste, Rensedore, Fyr-
111411'C, Murgryder, ildfast Sten 
og Ler. • 

I lidt brugt Daniaovn, 
meget anvendelig til Kontor eller 
Forretningslokale er billig til Salgs. 

P. C. Holm. 

Klemensker SneilkdorreloN 
anbefales. 

Telf. Kl. n 13, 	L. Pihl. 

Billige Blommer. 
Et mindre Parti udsælges til •100 

pr. kg hos 

Allinge Kolonial- og 
Produktforretning. 

By og Herredsfuldmeagtig 

Johannes !forud, link 
trælles pas Randhuset i Allinge 
hver Mandag efter Kl. 10 Form. og 
I Klemensker Kro hver Fredag 
fra 2-5 Eflui. 

A lefraitilde 
Kanel 
Kardemomme 
Muskat 
Nelliker 
Peber 

faas hos 

Allinge Kolonial-
Produktforretning 

jiaoreliahn 
er til Salg III Alhentning i denne 
Maaned pas 

Pellegaard, Rutsker. 

Handelshus. 	Masser af ;ve Ting 



CLCIT TAS 

ALBA 
Spise - Chacolader 

Prim+ 

Taglak cg rf3(11.ire 
5/Mil 	 aol:et.ile fr. 

Allinge Kolonial- & 
Produktforretning. 

Morescos 
Damovertoj 

er landskendt for 

,Plot Snit, 
( Fikse frueotter, 111 

(iode Stoffer. 
Føres paa Mordbornholm 

kun i 

Num du Nords Udsalg. 
P. Sommer. 

Allinge. 

Køb det fortrinlige Centralvarn: e. 
komfur 

HEKLA! 
Meget biamilselsbesparemle. Kakkel-
ovne overflødige. Alle Værelserne 
opvarmes Ira Komfuret. 

Maskinhandler Holmstrup . 
Telefon Rutsker 4. 	• 

Færdige Anlæg forevises. 

Svinemel, 

Rugktld. 
Blandsæd, 

Havre og 
Blodmelasse, 

sælges mod Kontant og aflevering 
af Ernæringsraadets Rekvisitionssed-
ler hos 

Allinge Kolonial- og Produkilorroloiog 

Til Vinter-og Efteraarssmsonen frintzenskjoW 
Portælling af Dr. phil. A. P Adler 

anbefales et [med Udvalg 
moderne Stoffer til Kjoler, Dragter. Kaaber og Ulster 

i Plyds, Klæde, Serges, Cheviot og Melerede Stoffer saml 
Fløjl og Silketøj.  

Besætningsartikler i stort og smukt Udvalg. 
Skindkraver og Muffer, Skørter, Herre- og Dameverte samt alt til 

Trikotage henhørende 

Et stort Udvalg at mine bekendte gode Korsetter er hjemkommen 
til rimelige Priser. 

Waldemar Jørgensen. 
En dygtig Syerske antages ,tvaks paa tnt!' Sysnue. 

Sæd. 
Gode x,elrensede Varer modtages til Statslageret hos 

Allinge Kolonial & Produktforretning 

Vinteren nærmer sig 
og man skal til at tænke paa Vintertøjet. 

Vi har et stort Lager af 

kulørte og blaa Klædninger 
i alle Størrelser. 

Stortrøjer, Ulsters og Vinterfrakker. 
Drengeklædninger 

i Jakke- og Matrosfacon. 

Største Lager i Hatte og Huer. 
Underbeklædning, Sokker og Vanter. 

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

Nordlandets Handelshus. 

Prima Hamp og hib-Tout( 
anbefales fra 

Allinge kolonial- og Produktforretning 

Kartoffelmøller 
til Hjemmelavning at Kartoffelmel. 

Kartoffelbagere 
til at anbringe paa Komfur — sælges billigst i 

Nordlandets Handelshus. 

Bygningsartikler. 
Brædder Planker Tømmer 

Tagpap, Søm og Spiger, Støbegods 

Cement, hydraulisk Kalk 
anbefaler 

Allinge Kolonial- og, Produktforretning. 

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

Nordlandets Handelshus. 

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

Allinge Kolonial & Produktforretning 

I Løbet af Efteraaret venter vi Ladninger med 

Norre-Sundby Godningskalk og 
Aalborg Portla ud-Cement i Swklu% 

Vær saa god al gøre Bestilling snarest i 

Nordlandets liandelshus. 

- u- 

Femle Kapitel. 

Saaledes havde Sammensværgel-
sen paa Bornholm lorhereder sig. 
Del var ligesom ved indre, under-
jordiske Telegrafer, sympatetiske 
Tirade; man kastede Stikordet til 
hinanden, elite sig for og lod Om-
stændighederne lede. Mange Aftaler 
og Sammenkomster fandtes ikke. 
De syntes snarere, for de forsigtige 
og listige Bornholmere, al være til 
Hinder, al ville vække Opmærksom-
hed; de sammensvorne Hænder vilde 
være en Knude paa Strengen. Men 
man var muge Steder enig, al lage 
Byttet hvor man fandt det. Le j 1 i g-
he d e n, „hvor det kunde gas an," 
„hvor del kunde ske og udføres.* 
var det stille Feltraab. Her var en 
stille Jagt efter Guvernøren. Men 
hvem var Skytten e - 

Er der ringet, der er karakteristisk 
Tor Bornholm, saa er det de mange 
5111F111 Lunde, der ligner engelske 
lystparker. De findes spredte hist 
og her som Pletter. Skove i større 
Udstrækning findes ikke, naar man 
nu mnaske undtager Almintlingsko-
ven og et Par Birkeskove. Men 
lime Busketter opveje, med Hensyn 
til Udsigt, Skovene. En større Skov, 
som vi kender dem fra Sjælland, 
Indskrænker Udsigten, men de ad• 
spredte smaa Buskadser er graciøse, 
og liænnner Ikke Øjet i den vide 
Udsigt. 

1 en minibil Lund, havde midt I 
November, en Eftermiddag, da det 
netop begyndte at blive skummelt, 
et Selskab at Skytler fra Rømme po. 
Moret sig. Tvende Skytter, der ved 
Lundens to Udgange holdt spejdende 
Vagt efter, omt der inanske nogen 
skulde nærme sig, lyttede paa, at 
det var Krybskytter, der benyttede 
Aftenskunningem vi vil Ikke her 
sige, til deres Fordel, mei] snarere 
til deres Fornøjelse, thi Selskabets 
Formand var den rige Købmand 
~lem Klausen, der morede sig 
med at træffe en Ræv, mere som 
passioneret Jæger, og tor det pikante 
i Krybskytteriet, end for Skindets 
Skyld. 

„Aa, lad de Harer løbe," sagde 
Wrllem Klausen til sin Søn eller 
Sidsen, Klaus Høg, en Kæmpekarl, 
der havde Ord for at være Landets 
bedste Skytte, da han saa at han 
lagde an paa en Hare. „De Harer 
er ikke værd at have. Husk par, 
hvert Skud kan røbe os. Lad Ha-
rene løbe og skyd paa Rævene." 

.En stegt Hare er forresten ikke 
al at kaste Vrag paa, jeg behager 
dem godt," svarede Klaus Høg, idet 
han Irak Bøssen tilbage Ira det Sigte, 
den allerede las i." 

.Man burde aldrig spise det vilde 
Tøj," svarede %Hem Klausen, .del 
er ikke rigtig Menneskelade. Hvad 
vi skal leve al, maa vi selv ved 
Ilusllid opelske og tilvejebringe. 
Det vilde Tej er i Grunden ikke 
andet, end. en Slags store Mus 
Rotter eller Katte, der sniger sig 
omkring og ikke er bestemt til or-
dentlig Menneskelade." 

Herpaa fulgte intet andel Svar, 
end et Skud fra Klaus Høgs Bøsse; 
.der ligger Ræven," sagde han, og 
idetsamnie greb han Faderens Bøsse, 
skød og sagde: .Haren ta'er vi 
med i Købet." I en Haandevending 
havde han skudt en Ræv og en 
Hare. 

_Lange Klaus skyder hvad der 
kan skydes," sagde en af Selskabet 
jublende. „Vi skulde blot til Exem-
pel nu have Guvernøren, i en eller 
anden Krog, her i Lunden." 

.Tys, tys," sagde Willem Klausen, 
„den Kæmpe kan ikke skydes. Han 
hører til Djævelen og har Magt over 
Kuglen. Han har taget Magten Ira 
Djævelen og hans Verden; de gør 
ham ingen Skade." 

,Nøer man liæfler godt," svarede 
Lange Klaus, .kunde en Kugle el-
ler et Sværd vel nok give ham sin 
Bekomst." 

„Nej, vist ikke Søn," sagde Wil-
lem Klausen, .skal han skydes, snfi 
maa der vælt: gjort Kunster ved 
Kuglen ; den man f. Ex. være haa• 
ret paa el menneskeligt Bryst; før 
Trænger den ikke ind i lians. Men 
der er higen, der vover al 1<mione 
Guvernøren sar nær." 

Willem Klauseus Brodvi, Bergiiie-
sivr Kinos 1<lae•en, ividlede ved 
disse Ord Sekkidlei e,re mele, ee 
sagd. : _ulan siger. .len. Kultid "e 
Ikte, har tænkt paa et og amtet. 
Hal du ikke hørt dem samme, Svo-
ger Jens?" 

Deri Tiltalte Jens laurit,en, oviA Ruqiumrste,, iler var gift Ie l Klam 
Sovier, Srale, le 1;s 1111 .  _.neg 

boer Ikke Koinderne 	s 
10, ea're og kieerisle., kan de 

milt være." svmed.. 
...lien.  de mener 	t Ikke wrligt Det 

is k.  d're.•  

var Gem, der forraadie es 1 den 

rorrig 	enosskeenKeraign; Frtæ 	 ," had Lange _Fortæl s'i 
Klaus. _hvorledes gik det egemile 
til i Aflæren 1645." 

_Lad ns ikke tænke par de svund-
ne Tider," svarede Willem Klausen, 
_men snarere lidt paa Nutiden For-
resten kan jeg bedst fortælle dig 
Begivenheden 1645, ved at oplæse, 
hvad min Degn har skrevet i min 
Salmebog, foran pande hvi le Blade. 
Jeg bærer altid min Salmebog i 
Lommen, selv om jeg har Geværet 
ved Siden. Og har du I.yst, saa 
kan du høre.' 

Klausen tog derpria til 
Orde og læste : .Historien 1645, 
da Svensken først tog Nexø og si-
den hele 1.andet, kan fortælles kort 
med de Ord 	1645, den 9. Juni. 
røvede Svensken Nevø, den 1 I. Juni, 
gav Kaptajnerne Landet op. Mer 
ved man ikke med Sandhed al sige. 
Rigsdagen, den 4 Maj, Anret efter, 
frikendte Rosenkranz, da man un-
dersøgte hans Forhold og Fothillds-
regler. Men saa meget er visl, at 
400 Mand Svenskere, fin Wiringels 
Flaade, tog hele Bornholm, der dog 

i en Fart kunde have rejst 4000 
Mand imod dem. Først tog de Nexø 
og gav sle god Tid til at plyndre 
den ud. Og da Rnseekranz, der jo 
var Krenterndant part Slottet, sendte 
Hjælp og Ordre, var del for slide, 
fnr at bjæf p e. Derimod var vore 
Tropper dragne tor tidlig bor t, 
thi søn stod Wrangel Int Slottet og 
tvang Kominandrillen til rit overgive 
sig efter tre Dages Belejring." 

„Mirikellgt nok," sagde Binderen, 
Klaus Walisere _dengang tog Sven-
sken Landet, men vor saa skikkelig, 
at give det tilbage igen ved Bram-
sebroer-Fredere Af lutter Høflighed, 
skænkede Dannerkmigen hm det 
derfor nu i Roskilde-Freden.' 

„Og hvad jeg mindst af alt for 
slaar mig paa," sagde Lange Klaus, 
„er at de forræderske Kaptajner, ef-
teral være dømte ved Herredagsdom, 
dog leve nok saa rask herovre. 
Baade Major Christian Maccabaeus 
og Kaptajnerne Mads Kofod, Jacob 
Kofod, Sigvart Sonne og Jost Nico-
laj, blev jo alle dømte." 

.Ja, men det er Adelsmænd," 
svarede Willem Klausen, og over 
dem har Kongen, i vor Tid, ingen 
Magt ; de har Magt over ham, og 
gøre hvad de ville." 

Forts, 

Et Parti Melasse 
bortsælges til Svinefoder. 

&hid' 7rotifilforrelning. 

Vi har Lager af 

tørre, pæne Granbrædder 
til Gulv og Loft. 

Do. godtlavede Panelbrædder i alle Længder. 

Rigtig gode Udskudsbrædder i alle Længder. 

Sparrer, Tømmer, Lægter, Lister. 
Priserne ene endnu meget rimelige i 

Nordlandets Handelshus. 

Kaffe. 
En prima Erstatning herfor er 

Solo 	
Kofif e-Surrogat. Normal 

Malt 

Nomoidi-& Produktforrgloik 
faas hos 


