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Fredag den 8 November 1918 

„Nord-Bornholms Ugeblad' 
trykkes l et Antal af mindst 1600 Erwin!. 
eg forsendes gennem Postvæsenet I Allinge. 
Sandrig, Olsker, Rutsker, Ri og Klemensker. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
har den største Udbredelse f Nordre !lenet' 
bliver læst ethrtrt tffem og rener sig der. 
for beds! JO Avertering. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
optager gerne Ikkendterrelser al enhver Art 
~son: Kok, Sole farrnIngsmesideleiser, 
Efter- eller Al lysninger, Auktioner etc. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
adgaar hver fredag,. kan bestiltes pan alle 
Postkonlorer sand paa Reodds Kontor og 
koster 1 Kr. halraartie. 
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De løse Jordlag. 
Ved cand. mag. Axel Madse n, 

i „Vor Jord". 
—o- 

fl. 

Igennem de skiftende Tider, hell 
ned til omkring Anret 1800, beskæf-
tigede Geologerne sig næsten ikke 
med de løse Jordlag. Det vældige 
Omslag dette Forhold har Rod i 
Is lidsleor ien. Man havde efter-
haanden [anet øjnene op for al der 
i Alpernes Forlaud fandtes løse Jord-
lag, der matte være dannede paa 
ganskeejendominelig Vis. Man fandt 
Iser fint Sand og Ler aflejrede Side 
om Side med store Sten uden no-
gen som helst Lagdeling. Disse 
Dannelser kunde altsaa Ikke være 
afsatte af Vand, men hvorledes var 
de da opstaaede? 

Maaske endnu mere gaadefulde 
for den umiddelbare Betragtning var 
de store løse Klippeblokke. Thi ofte 
fandtes Bjærgarier som Granit og 
lign. langt fra Siedes for Bjærge 
deraf fandtes. Mægtige Kræfter have 
været virksomme ved disse Blokkes 
Transporl, uren hvilke ? 

Folke-Faidasien var straks rede 
til at forklare Sagen ved Hjælp af 
Trolde og lignende overnaturlige 
Væsener. (Delte kendes jo for øv-
rigt ogsaa fra Danmark, hvor Hes-
selagerstenen og Næstved-Bakkerne 
tilskrives Troldes Virksomhed.) Men 
for den opinarrksomare Iagttager op-
hobe.des der en Mængde ubesvarede 
Spørgsmaal. Som et al disse kan 
nævnes Skurestriberne,  IMS 
Oprindelse længe var yderst gaade-
fuld. 

Der in a ar t e komme en Teori til 
Forklaring al alt dette. Og Teorier-
nes Tal blev legio, den ene mere 
fantastisk end tleu anden ; men hi-
gen opstillet Teori kunde alle samle 
sig oser. Arnestedet for disse For-
klarin g,slorseg var Se Ir w e i z, hvor 
de „erratiske Fænomener", som den 
gængse Betegnelse snart blev, ivrigt 
studeredes. Sierlig to Navne er for 
bestandig knyttede til disse Studier: 
Ingeniørerne og Geologerne Cl! ar-
pentier & Agassiz De skrev 
i første Halvdel al det 19. Aarh. 

Jeg skal nu nævne og kort om• 
Tale nogle af de Teorier, der 11)51.11- 

ledes til Ful klining af Flytteblokkene  

og de andre „erratiske Fænomener". 
Skraaplarileteorien gik ud 

paa, at der engang havde eksisteret 
en sammenhængende skraa Flade 
fra Alperne til Jurabjærgene og i 
del hele Alpernes nærmeste Omgi-
velser. 

Ved Frostens Indvirkning løs-
sprængtes Klippeblokke fra Alpernes 
Toppe og rullede saa paa Skraapla-
nen et godt Stykke Vej bort. Senere 
forsvandt Skraaplanen (ved en Jord-
revolution?), og Flytteblokkene Ina 
nu pas en tilsyneladende gaadefuld 
Mande langt fra deres Hjemslavn. 

Nogle Forskere syntes, at de van-
skeligt kunde tænke sig Stenene 
trillende af sig selv den lange Vej 
De forestillede sig da, at Vandfloder 
bragte Fart i Stenene. Men hvorle-
des disse Vandfloder opstod var 
yderst gaad.efulcit og ikke nærmere 
udviklet. 

Err Tid lærikte man sig ligeledes 
et Is-skraaplan udgaaencle fra Alper-
ne. Stenene kunde tænkes at rufle 
lettere ned ad delle. 

EksplosionsIty pot ese n søgte 
at forklare „de erratiske Fænomener' 
ved at antage, at engang fandt der 
voldsomme Eksplosioner Sted i Al-
perne, hvorved store Stykker af disse 
slyngedes ud i de omgivende Egne. 
Man havde herved en Forklaring 
baade af Forekomsten af de vældige 
Blokke og af de Smaastykker, der 
uden nogensomhelst Sortering efter 
Størrelse laa Side om Side dermed. 
Men løvrigt viste H y pot e s en sig 
snart yderst utillredsstillende. 

Saa tog man sur Tilflugt til V an d-
1 1 od si e orien : eis voldsom Vand-
flod skulde engang være opslaaet 
(forøvrigt uden at man nærmere 
gjorde sig Rede for hvorledes). Den 
rev store og sinaa Klippeblokke med 
sig. Disse skurede den faste Klip-
pegrund saa a4 Skurestriber opstod. 

Men snart maarte ogsaa denne 
Teori Forlades. 

Man opstillede da en Driv i s-
t eor I. Det er en gammel Iagtta-
gelse, at Isen kan transportere Sten 
og Grus med sig. Naar den da 
smelter aflejres dens Byrde stort og 
smaat hulter til bulter. Man tænkte 
sig nu i Begyndelsen Alpernes nær-
meste Omgivelser som en Sø. Glets-
cherne skred ud I denne ; Isbjærge 
dannedes og flød rundt i Søen for 
lidt efter lidt at smelte, ganske som 
Forholdet er i vore Dage pas Nt w-

found landsbanken. 
Denne Drivisteori synes ved før-

ste øjekast at lorklare det hele. 
Men ved nøjere Gennemtænkning 
er den ganske utilfredsstillende. En 

saadan Sø maatte have efierladt sig 
Spor f. Eks. langs sine Kyster. Men 
saadanne Mærker findes ikke. 

En Tid udvidede nian endogsaa 
denne Drivisses Ornraade til hele 
Nordeuropa og en stor Del al Mel-
lemeuropa, idet man efterhaanden 
fik øjnene op for, at „erratiske Fæ-
nomener" ikke alene fandtes i Al-
pernes nærmeste Omgivelser, men 
havde en langt større Udbredelse. 

['rumlig kom min den Theori, der 
skulde forklare alle Forhold kridttid,  

nemlig Gletscher teorien eller 
Istids t e o r i e n. Det viste sig, at 
Gletscherne danner Skurestriber og 
med samme Lethed transporterer 
store Klippeblokke og fint Sand for 
at aflejre disse Ting Side om Side, 
naar Isen smelter. I Begyndelsen 
tænkte man sig blot, at Alpeglets-
cherne havde en større Udstrækning 
end i vore Dage. Det er jo nemlig 
en Kendsgerning al Gletscherne 
ikke hvert Aar naar lige langt ned 
i Dalene. Tænkte man sig ruin f. 

Eks. en Alpegletscher firmede helt 
over til Jurabjærgene, havde mart 
en Forklaring*  pas Flyttehlokkenes 
Forekomst d& o. s. v 

Men eflerhaanden matte man 
tænke sig hele Nordeuropa og en 
stor Del af Mellemeuropa dækket 
al een sammenhængende Ismasse .  

Eflerhaanden er der nu fremskaf-
fet saa mange Kendsgerninger, at 
Istiden ikke længere er en Hypotese, 
men en fuldtud bevist Kendsgerning. 

Forts. 

Frit Ordskifte. 
Personlig Frihed. 

—o— 

Uagtet jeg ogsaa hos Hr. Holger 
Sørensen savner en klar og helst 
nogenlunde skarp Begrænsning af 
Begrebet Frihed, synes jeg dog, 
der er meget, som jeg fuldtud kan 
tiltræde, og delte gælder særlig, 
naar han betegner det som en af 
Menneskenes vigtigste Opgaver at 
erhverve sig saa stor Frihed som 
muligt; men samtidig finder Hr. H. 
S. det nødvendigt, al der i ethvert 
Kultursamfund foretages Indskrænk. 
ringer i den enkeltes Frihed, tumr 
del gælder Samfundet, ja han sæt-
ter det som det store Maal al sikre 
hvert al Samfundets enkelte Indivi-
der lige Ret. Ogsaa det er vi enige 
om ; men sart kommer Spergsmaa-
let om Alkoholforbud, 

Her maa vi jo saa først undersøge, 
om Brugen af Alkohol kan siges 
al være en Privatsag eller en Sam-
fundssag, og hvis det sidste kan 
siges at være Tilfældet, saa maa vi 
jo ifølge det foreganende være enige 
ons, at der maa Indskrænkninger til, 
og det saadanne, som kan have 
den tilsiglede Virkning, nemlig at 
sikre alle andres lige Ret, selv om 
den enkeltes Frihed derved maa 
indskrænkes; og der sker Brud paa 
den enkeltes Tilbøjeligheder og Livs-
vaner. 

Lider da Samfundet eller dets en-
kelte Medlemmer da under, at nogle 
bringer Alkohol. (Her er alisaa kun 
Tale om Brugen i Form at Nydelse). 
Delle maa man- vist besvare -med 
et ubetinget Ja, og jeg skal fremføre 
en hel Række af Beviser for denne 
min Paasiand. 

Som det blev oplyst af Ædruelig-
hedskommissionen er Alkoholen helt 
eller delvis Aarsag III hver 4. Mands 
Død, regnet fra 15 Aars Alderen 
eller ca. 3000 Dødsfald, sne naar 
Prof. Weis eller inaaske det var 

Pro!. Rovsing hævder, at Alkohol 
er en forholdsvis uskyldig Nydelse, 
maa man vist spørge dem : Hvad 
er værre ? Er der noget Nydelses-
middel, som forvolder lihitermelses-
vis saa stor Ulykke? Ligeledes op-
lyses der, at Halvdelen at alle For-
brydere er drikfældige; af Resten 
heganr en Fjerdedel Forbrydelsen 
under Parvirkning af Alkohol. Alt-
saa: 'Is  af Forbryderne er enten 
drikfældige eller er berusede i Ger-
ningsøjeblikket. — Jeg vil gerne 
sparet, om del er andre ligegyldigt, 
at vi har alle disse Forbrydere? 
[-Ir. H. S. vil straks svare nej; men 
det vedkommer Ikke andre, at man 
drikker, mim man ikke hegner no-
get ulovligt. Jeg vil hævde, al det 
vedkommer andre; thi i samme Grad, 
som iler nydes Alkohol, i samme 
Grad øges Usikkerheden for andre, 
og da det særlig er Voldsforbrydel-
ser, saadanne begaar, er Faren yder-
ligere stor for andre. — Tror Hr. 
H. S., at den Frihed, en Mand 
saaledes tager sig, ogsaa helyder 
Frihed for dem, hvis Skæbne nu 
engang er knyttet til ham ? Er det 
Frihed for os andre afholdende, at 
vi maa hjælpe til al betale, hvad 
det koster at fan Forbryderne uska-
deliggjorte samt underholde deres 
Familier. Er det Frihed, at vi tvin-
ges til at afbøde den Fattigdom og 
Elenoighed, som Spiritusen afføder? 
Jeg tænker her pan Sindssygen, 
Ulykkestilfælde, Selvmord, Opløsnin-
ger af Ægteskaber osv. osv. i det 
uendelige som man ikke kan gøre 
Rede for i en Avisartikel. Alle disse 
Onder vil Forbud i høj Grad afhjæl-
pe. — Hvorfor vil lir. H. S. nu 
føle Alkoholforbud som ydmygende 
eller krænkende mer end andre For-
bud ? Det er vanskeligt at talte. 

Hr. H. S. er meget vaklende i 
Spørgsniaalet, om Afholdssagen vil 
Frihed eller ikke, siden den fik 
Forbud paa Programmel. Det maa 
jeg gøre Hr. H. S. opmærksom paa, 
at deri har haft hele Tiden, siden 
den blev klar over selve Sagen. 
Man ræsonnerer som saa : Hvad 
kan det i Grundens nytte al agere 
barmhjertig Samaritan og saa lade 
Røveren (Spiritusen) gaa løs, den 
laver jo 10 Invalider, medens man 
tager sig af den ene ; der er ingen 
anden Vej end at Ina Røveren tiska-
deliggjort, og for at faa delle, er 
det, at vi kræver Forbud. Er det 
ikke ogsaa det fornuftigste ? 

Kirkebo d. 29/,0  1918. 
0. Christensen. 

Hjemme 
—o— 

Jeg er hjemme — aller hjemme. 
Hør, det hvisker hilst i Løvet, 
hvisker tyst og halvt bedrøvet 
om en Sommer, der for hen. 
Bag de hjemlige Stakitter 
Buskens nøgne Grene. stritter, -
varsler Efteraar Igen. - 

Jeg er hjemme — atter hjemme, 
— ser de dystre brune Agre, - 
- ser de samme Fugle flagre 
i min Have mellem Træer. 

Hyben rødmer pan den vilde 
Rose. Vinden lufter stille, 
højtid slemt -- og vellugIssrer. 

Jeg er hjemme — atter hjemme, --
Tusind gylden-gule Blade 
hvisler om Inir Huslacade, 
hvirvles rundt f lystig Dans. 
Og den vilde Vins Cinnober 
melder, vi er i Oktober, -
slam og dør i al sin Glans. 

C ai M Wire!. 

Verdens MillliOrSgillfj, 
Bliver der Hungersnød efter Krigen? 

Delle Spørgsmaal har lorlrengst 
begyndt at beskæftige Menneskene 
og i det kel. statistiske Selskab 1 
London har Sir Henry Re w boldt 
et Foredrag der om. 

Det er sikkert nok, udtalte Fore-
dragsholderen, at der forefindes for 
lidt Brødkorn til Dækning af det 
øjeblikkelige Behov. Men uran bør 
mærke sig, at det gælder ikke Ver-
densbeholdningen i det hele. Det 
er kun paa den nordlige Halvkugle, 
del kniber ; og hvordan Situationen 
vil være her ved Krigens Slutning, 
afhænger naturligvis I høj Grad af, 
hvad Tid paa Aaret Freden sluttes. 

Det antages almindeligt, at sari 
snart der bliver Fred, vil de halvt 
udsultede Folk i Centralmagternes 
Lande optræde sorts ivrige Efterspør-
gere paa Kornmarkedet, og deres 
Behov vil ogsaa være uhyre meget 
større end før Krigen. I Østlig er 
Kornarealerne i de sidste Aar gaaet 
stærkt tilbage. Det samme er ikke. 
Tilfældet i Tyskland, men Udbyttet, 
er aftaget stærkt paa Grund af mang-
lende Arbejdskraft og Savn al til-
strækkelig Gødning. Imidlertid har 
Tyskland Overflod af Potaske, som 
vil blive anvendt i Landbruget, naar 
Annnunitionsfabrikerne ikke længer 
har Brug derfor, og Hærens Afvæb-
ning vil skaffe Arbejdskraft til Jor-
dens Dyrkning. Uden Tvivl vil Tysk-
land efter Krigen dyrke Korn over 
større Arealer end nogen Sinde. 
Men del vil jo altsammen tage Tid. 
Imidlertid vil Tyskland ventelig 
kunne fan Korn øst fra. 

De koniudførende Lande bar un-
der Krigen tøjet ca. 35 pCI. til de-
res Kornarealer, hvilket skulde an-
ses" for mere end tilstrækkeligt til 
ar opveje den svigtende Forsyning 
fra Rusland og Balkanstaterne. Ban-
de England, Frankrig og 
har nu mindre korndyrket Land end 
før, og det kan tage mere end el 

Aar, inden man naar op paa den 
gamle Produktion. Men dette ope 
jes alter ved en betydelig Forøge 
af Kornarealerne i Afrika. 

Man inaa ogsaa huske, at de 
efter Krigen vil være færre Bredfor 
brugere end før. Tabene af Menne 
skeliv vil rimeligvis medføre et nor 
malt Mindreforbrug af Brødkorn pa 
over 1 Mill. Tons. Det gennemsni 
lige Madlorbrug pr. mobiliseretMan 
vil ogsaa vise sig mindre, lul 
Soldaterne vender tilbage til 



Rageble Modisioliplsor 
Bayerske Pølser 

Blodbudding 
hjemkommer !iver Lørdag. 

Telefon Allinge 12. 

Olsker 
Tyende- og Landarbeiderforerung 

afholder Medieinsinøde 	Olsker 
Forsamlingshus Søndag deri !Ode 

November. Medlemmer, w1:1111 0u- 

sker at slag Sien 	Vinter, bedes  
møde Kl. 5. 

Bestyrelsesmøde Kl. 4. 

Æbler. 
Forskellige Soller gode nedplirk. 

kede Æbler er til Salg Ion Irs 2.; 
fare ' r  kg. 

P;eregeard i Olsker. 

%bier+ *hier 
f ø bt5 

i ftorre og miubre sVartier. 
6')ob 4311,3 for i)oibbare -20rter. 

'tf 25. 	9.1intliiiW Zacatiirit, %Hinge. 

Nørresundby Gødningskalk. 
Af Ladningen, som er ankommen, er endnu nogle Læs 

usolgte. Vær saa god at give os Bestilling herpaa snarest. 

Nordiandets Handelshus. 

Zinnen Zlimen 
fehe. i Rørte og miiibre 13artier. 
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C .  ', ih" Liv ; Alt det Sløseri, som rr 

uriudgaireing forbander med Forplej-
ningen at vore 1 lærulasser, vil op-
høre. Og ;ilt inli vil Menneskene 
af Krigen have lært sig stragre gier-

11011Ii med Madvarer. Denne vil 

sikkert tilive opretholdt ogsaa af 
den Grund, ar vi næppe de !erste 

to, tie Aartier vil las de samme 

lave Priser som før Krigen. 
I det hele meute Taleren ikke, 

al der var Grund til at frygte for 

en Verciengliungersned, saatreint 

Klodens Høst, mod Forventning og 

af rimelig Sandsynlighed, ikke helt 

skulde svigte. Naturligvis forudsat, 

al Fødemidlerne, Korn og Kødvarer, 

kan blive transporierel Ira de Ste-
der, hvor de forefindes, til de Ste-

der, hvor man har Brug for dem. 

Kedet kan det maaske komme til 

at knibe haardest med, idet Besæt-

ningerne I Europa er bleven stærkt 

reduceret. Men samtidig er Kvæg-
og Svineholdet bleven stærkt forø-

get i Amerika ; og det samme er 

Tilfældet i Avstralien, saa Europa 
kommer næppe til at savne hverken 
Korn eller Kød, blot der i riarene 

nærmest efter Krigen vil vise sig 

at være Skibe nok til Transporten. 

Oplysende Bøger. 
Til Bogsamlingen er ira Statsbi-

blioteket i Aarhus ankommen en 

Bogkasse, indeholdende bl. a. Rej-
seskildringer af Livingstone, Stanley, 
Friljot Nansen og Nordenskierld. 

Bøgerne udlaanes sædvanlig Tid og 
Sled. 

Vi bringer her Fortegnelse over 
Vandrebogsamlingen: 

Oscar Bloch: Om Døden 1-2. 
Geismer. 0.: Digterprofiler. 
Alfred Ipsen: Holland. 
M. Jepsen : Oliver CromwelI. 
Johs. Jørgensen : Goethe-Bogen. 
C. Koch : Jesu Lignelse. 
C. C. Løssen: Gustaf Frøding. 
Livingstone ; 2. og 3. Rejse 

i Sydafrika 1-2. 
Joh. Chr. Madsen : Skotøj-Husflid. 
Fritjof Nansen : Paa Ski 

over Grønland. 
Harald Nielsen : Danske 

Soldaterbreve. 
Nordenskiøld : Vegas Rejse 1-2. 

Schnelb : Profeternes Veje. 
Stanley : Gennem det mørke 

Fastland 1-2. 
Kristiansen Taarup: Vor Klippeø. 
A. Thorup: Fysik og Sløjd. 

Read fide slotte er mr[1, 
42 Mill. Kr. i Hovedstaden 

og 18 Mill. Kr. omkring i Landet. 
-0- 

AF alle de Bygninger, Staten ejer, 

er Christianborg Slot den, 

der er opført til den største Værdi. 
Slottet figurerer nemlig paa Status 

pr. 31. Marts 1917 med en Værdi 

af 20,000,000 Kr. 

Næst efter kommer Palæer n e 
paa Amalienborg,  som tilsam-
men repræsenterer en Værdi af 

6,600,000 Kr.; al de enkelle Palæer 
er Christian VWs vurderes til 1,600, 
000 Kr., Frederik VIII.s til 1,500,000 

Kr., Christian VIII.s til 1.700,000 
Kr. og Christian IX.s til 1,800,000. 
Kr. 

Rosenborg Slot  er vurderet 
til 3,970,000 Kr. Men lægger man 

til denne Sum del Beløb, hvormed 
Rosenborg Have er opført 
paa Slams, kommer man rigtignok 
adskilligt højere op, idet Haven 
alene er vurderet til 8,000,000 Kr.. 

Det gule Palæ J Arnaliegade 
er kun opført 'ned 350,000, Kr., og 

endelig skal vi i denne Forbindelse 
nævne Frederiksberg Slot 

- skønt det hører under Krigsmi-
nisteriet -; tiet er opfør I til en Vær-
di al 1,233,800 Kr., uredens F r e - 

deri ksberg Have og Sønder-
in ark e ri er anslaaet til en sanitet 
Værdi al 2,000,000 Kr. 

laht figurerer saaledes Stnlit tre og 
Parkerne i København som  sigts-

aktiver med et Beløb af 4'1,153,800 
Kr. 

Slottene og Palæerne udenfor 

Hovedstaden ei Cli a rl otte I ti n rt 
SI ot opført med 650,000 Kr., Ber n-
st or II Slot med 800,000 1(r. eg 

Sorgenfri SI ot med 473,000 

Kr. Eremi la pen er anslaael til 

en Værdi af 139,000 Kr. og F r e -
d e tr sb or g Slol 1,900,000 Kr., 

hvortil kommer 200,000 Kr, tor Fre-
densborg Slotshave, saa den samlede 
Sune bliver 2,100,000 Kr. 

Udenfor København er imidlertid 

Frederiksborg Slot langt del 

kostbareste, idet del er opført med 

10,000,000 Kr. foruden 150,000 Kr. 
for Slotsparken. Derefter kommer 

Kronborg Slot med 3,200,000 
Kr. og 'endelig er der Palæet i 
R osk ild e, som er vurderet til 

120,000 Kr., italborghit s 5101 

til 200,000 Kr. og Kollinghus 

Sta Id g nar d ligeledes til 200,000 

Kr. 
Den samlede Sum for Slotte, Pa-

læer og Parker stiger derved til 

60,187,800 Kr. 

El mærkolipl Dolumool, 
Altyskernes Fred. 

-0- 
Af Interesse vil del være at sam-

menholde nedenslaaende Artikel 

med den øjeblikkelige Situation, og 
uran vil, om man ikke vidste det 

lør, erkende Sandheden af, al Ti-

dens Hjul ruller med svimlende 

Fart. 
De Allierede sidder i Versailles 

og dikterer Tyskland Fred pas haar-
de Vilkaar, og for kun fire Maane-
der siden fremkom i „Geringer Nacti-

richten` en Artikel .Sejrens Plis", 

der fremtræder som Altyskernes 
Fredsprogram og er forfattet 

af Grev v. R o o ru, et meget kendt 
Medlem af det prr ussiske Herrehus. 

Man høre. 

„I øjeblikket har vi Magten, er-
hvervet gennem Sejr og behøver 
ikke at „komme overens', men er 

i Stand ill at forskrive vore besej-

rede Fjender følgende Betingelser : 

1. lugen Vaabenlivile, ingen Vaa-
benstilstand, ingen Albrydelse af 

Undervandskrigen. Afvisning af et-

hvert Mæglingsforsøg, saa længe 

der endnu findes ett bevæbnet Eng-
lænder paa fransk eller belgisk 
Grund, og før vi staar r eller lige 

uden for Paris. Vore lumske Mod-
standere, der endnu haaber pas 

amerikansk Hjælp, vil kun søge at 

vinde Tid ved Forhandlinger. 

2. Tilknytning af de belgiske 

Landsdele, saa de militært og han-

delsniæssigt forbliver under tysk 

Magt med indre selvstændig For-
valtning. Flamlandels Selvstændig-

hed. Aftrædelse af den Flanderske 

og franske Kyst til Tyskland, Calais 
indbefattet. 

3. Afslaaelse af de franske Malm-

egne ved Briey og Longwy til Tysk-
land. 

4. Frankrig alstaar Fæstningerne 

Belfori, Tont og Verctun og de øst 
denier liggende Grænsedele til Tysk-
land. 

5. Tilbagegivelse af alle Tysklands 
tidligere oversøiske Kolonier, Kiaut-
sjon indbefattet. 

6. For at hidføre Havenes Frihed 
afslaar England til Tyskland en Ræk-
ke nærmere betegnede Flaade- og 
Kulstationer. Glbrallar skal rømmes 
og tilbagegives Spanien. 

7. England skal udlevere hele sin 

Flanide. 
8. England -giver Ægypten og 

Sur zkalialen (ilhage til Tyrkiet, for-
uden alle tidligere tyrkiske øer og 
Distrikter. 

9. øjeblikkelig Rømning af del 
af Vestmagterne besatte Stykke Grre- 

1.etriand ne Genopreltelsen i fuld 

Udstrækning af delte Kongerige un-

der dets retmæssige Konge. 
10. Ser hien og Monteneero deles 

mellem øsrerrig og Hulganen e fter 

nærmere Aftale mellem disse. 

11. E,statiring for dell samlede 
tyske Krigsomkostning, 180 Milliar-

der Mark, ba Amerika, England og 

Frankrig. Disse Stater skal dele Ud-
betalingen etler nærmere Aluner, 

hvori ogsaa fastsættes Tallet og 

Omfanget af de Raastoiler, Tyskland 

skal have udleveret. 
12. Endelig opretholdes den mili-

tære Okkupation al alle de franske 

og belgiske Landsdele, de tyske 

Tropper for Tiden indehaver, Iige 
til alle ovennævnte Punkter er ble-

vet fyldestgjort fra fjendtlig Side. 
Omkostningerne ved denne Okku-

pation betales al Fjenden. 

- Saaledes er Paragralferne. Hvem 
der ikke rigligi vil tro derpaa, kan 

linde den altyske Greves hele Pro. 
gram gengivet i „Berliner Tageblalt" 

for sidste 28. Juni. 
„Dg Nyh." 

CNooemberstemninj, 

Bag Vestens Banker Sol gaar ned, 
et blodrødt Skylag siaar derude 
og purpur- dækker Dammens Bred 
og farver lut rød urin Rude. 

Jeg staar og stirrer ud med Vest, 
ler tøvende jeg Døren brikker ; 
deri Himmel varsler Regn og Blæst, 
og tungt i Poplerne det sukker. 

Og Blade rasler om min Fod, 
et Regnstænk splintres 

mod min Rude, 
en Muldjordsd vrist slaar mig imod 
fra Eng og pløjemark 'ils rude. 

Del mørkner tæl om Lo og Stald, 
del pusler sært i alle Kroge ; 
som Haglsmæld lyder Regnens Fald 
i Bladebunken ved min Laage. 

Der trædes tungt i Vejens Grus, 
og Fodtrin dør bag 

Gaardens Længer. 
Saa hører jeg kun Dryp og Sus, 
og tung i Sind jeg Døren stænger. 

Ole Olsen. 

hisljonslor op Mder, 
Søndag den 10. November. 

Allinge Kirke Kl. 91/2  Slum.1(1. 

Ols Kirke K1, 2. 
Sandvig Missionshus Kl. 2u/2  og 

Mertigliedshjern Kl. 5 
Tscherning-Møller taler. 

Mandag Aflen Kl. 8 Møde for K. 
F. U. K. 

Onsdag Kl. 71/2  Ydreinissionskreds-
møde i Sandvig Missionshus, A. 
Dam. taler. 

Torsdag Kl. 3 Bina Kors Møde 
Tein Missionshus og Kl. 7'/2 Blaa 
Kors Møde i Allinge Meniglieds• 
hjem Missionær Søren Hansen fra 
København taler, og i Belhel i 
Olsker Kl. 7, Ydrernissionskreds-
møde ved A. Dam. 

Ærede Landboere! 
Opmærksomheden henledes paa, 

øl de Træskostøvler, som jeg udbød 
til Salg her i Bladet forleden, 1111 er 
solgt. Fur til de Priser, som jeg 
sælger til, lem Folk sagtens 

købe! 
Men jeg har ideel hjem igen et 
Parti Sløvler, soul er at samme 
Kvalitet og Holdbarhed, og som 
Jeg sælger 

billigt! 
saa Folk, der køber Sløvler mos 
mig endnu inden Jul, vil sikker' 
gøre en god Ferretning. Jeg her 
ogsaa Støvler til Sinaafolk, eller med 
andre Ord i smart Mimre, som 
sælges billigl 

M. buds Trskoforrolfliop, 
Lindeplads, 

3 frostfri Pumper 

1 Køkkenpumpe 
i 	r- 

2 Ailepumper 
Jeernror og Bundventiler 

trend, ældre Indkøb - og sælges 

derfor meget billigt. 

 

Nordlandets lholsims 
Olsker. 

 

stearinlys 
kan købes i Olsker og Tein Brugs-
foreninger. Hver Husstand bar Ret 
til at købe 1/ kg 

Sognerendet 

Rutsker 
Landarbejder- og Tyendeforening 

afholder Tirsdag den 11. November 
Kl. 8 Møde, hvortil alle Medlemmer 
indbydes, da vigtige Ting loreligger. 

Bestyrelsen. 

Udkommen er: 

jenry Georges: 
Samfundets 

Livs- 
Spørgsmaal! 

Pris J Kr. 

Chrisliall beifilsoll 
Boghandel - Bogbinderi 

Tlf. NEXØ 90. 

2 Skærveslagere 
kan faa Besk.eingelse IN Vinteren. 

V. Sørensen, Børre. 

Saltet Hellefisk 
Saltet bornholmsk "Forsk 

Letsaltet Klipfisk 
Letsaltet Kliplanger 
Fuldvirket Klipfisk 
	

4 
haves pas Lager og anbefales 

til biliigsle Dagspris. 

it.1 	i 1 . 

Teleferi Allinge 12. 

2 Stenhuggere 
kan fas harmende Arhejtle hele Vin-
tel 

Borrelyngens Stenhuggeri. 

Bestillinger paa 

Fersk Torsk 
modtages gerne. 

Teleion Allinge 12 

Eli lille sort 

Gravhund 
(hun) er bor lkolmireir Henvendelse 
til 1(inuregaarcl 1 Rulsker, Tit 18, 

Kaalroer 
er hl Salg. .1 l(r. Td. Billet rurk, 
„Roer -  medianer Bladets Kontor. 

Carbidlygter 
af nyeste Konstruktion med Vand-
regulator, laved af svære Staal-
triader, anbefales, 

Lamper 
at Voss Fabrikat er nu igen paa 
Lager, 

Firkantede Lygter og Olielamper 
Nogle nye Transportspande er 

endnu pas Lager. 

Harald Petersen. Allinge. 

Æbler til Salg. 
15 0‘e pr. Pd. 

Charles Nielsen, 
Kokkeløkke pr. Allinge 

Prima 

Maskinolie 
Cylinderolie 

Konsistent Fedt 
Vognsmørelse 

anbefaler 

Nordlandets Handelshus, 



By- og Herredsfuldmægtig 

Johannes Kofod!  Hasle. 
trællespas Raadhuset i Allinge 
hver Mandag efter Kl. 10 Form. og 
i Klemensker Kro hver Fredag 
fra 2-5 Eftm. 

Udebliver Bladet 
beder vi Læserne henvende sig paa 
Postkontorer, ng Fejlen vil hin net 
blive retter. I modsat Fald Irma De 
henvende Dem H Bladets Kontor, 
og vi skal da sørge for, at De fæar 
det tilsendt. 

De averterende 
anmodes om al indlevere deres An-
noncer inden Torsdag. Smaa Aver-
tissementer kunne dog som Regel 
mediages indril Torsdag Middag. 

Overretssag. (tieseo-Koetoed 
Sct, Mortensgade 17, Benne, Telf. 22 
Vidli. Fuldm. ved Byfogedlrontorel 

Hasle). 
Kontordag i Allinge Mandag 

do i Klemens (Kroen) Tirsdag Eli. 

(71ristion Soendsen 
Bog- og Papirhandel 

Bogbinderi 

Telefon 90 	Nexn 

Chokolade og 
Cacao 

faas Ilos 

Alttoga Kolonial- 
og Probitforrellling. 

Uld og strik= 
kede Klude 

købes til Maksimalpris. 

J. P. Sommer. 

Blodbudding 
i 2 kg. Danser. 

Leverpostej 
I 1/2 kg. Danser. 

Allinge biord- og Proildflorrotoiog 

Svinemel 
kan niod RekvIsirlonsseddel faas pari 

Bakkemøllen i Olsker, 

Æbler 
er III Salg boa 

Maler Nielsen, Allinge. 

Zriprentnte, 
gi em fa Mere, 

moreptier, 
eliefallber. 

Allinge Kolonial- & 
Produktforretning,. 

Faldøkser, 
Haandøkser, Brændeøkser, 

Skovøkser, Sti køkser, 

Bredkiler, økseskafter. 

Snedker- og Tømrerværktøj. 
Slmrsie Udvalg. Billigste Priser. 

P. C. Holm, Allinge. 

øger De en Pige, en Karl 
le% eller en Dreng, eller mang- 
s•-•1 ler De en Svend eller Lær-

ling en Fodermester eller an-
den Medhjælp, bør De snarest aver-

tere i Nord-Bornholms Ugeblad 
der hver Fredag bringes direkte ind 
c. 1700 Hjem og læses af saa godt 
som hvert eneste Tyende. En Air• 
nonte her i Bladet vil derfor saa 
godt som altid bringe el tilfreds-

stillende Resultat. 

Svinernel. 
Hvedeklid. 

Rugklid. 
Blandsæd, 

Havre og 
Blodmelasse, 

sælges mod Koniant og aflevering 
af Ernæringsraadels Rekvisitionssed-
ler hos 

Allinge Kolonial- og 
Prod uk tforretii 

Køb det lortrinlige Centralvarme-
komfur 

HEKLA! 
Meget br ændselsbesparende. Kakkel. 
ovne overflødige. Alle Værelserne 
opvarmes fra Komfuret. 

Maskinhandler Holmstrem 
Telefon Rutsker 4. 

Færdige Anlæg forevises. 

Prima 

Taglak og Tagtjære 
saml Tjærekoste anbefales fra 

Allinge [kolonial- & 
Produktforretning. 

Mejeriet Kajhjer[jaarEl 
ønsker skriftligt Tilbud paa Kørsel 
af Mælkeruterne, som maa være 
indgivne senest Torsdag den l4de 
November. 

Olsker. 
Tran til Staldbelysning 

i de smaa Landbrug sælges 1 Olsker 
Brugsforening. 

Sogueraudet. 

Rejsetæpper 
Uldtæpper 
Dækkener 

Mange Kvaliteter i 

Nodlamlels 

Kunsthonning 
Frughttarmelnde 

. Ægte Honning 

Allinge Kolonial og Produldforrotoiog. 

Gummifrakker. 
Et Parti Damefrakker 

udsælges ekstra billigt. 

Nordlandets 1,1a111101S111IS 
Hasle. 	 Hasle. 

Til Flyttedagen 
anbefales mil fotografiske Atelier 
samt Indramning af Billeder. 

Spejle og Billeder haves paa La-
ger og leveres efter Bestilling. 

Udvalg at Fotografirammer, Pen-
gebøger, Dametasker, Album ii 111. 

Charles Svendsen, Hasle. 

Skindvarer, 
Kraver og Muffer 

i nyeste Faconer, 
forefindes i skut Udvalg i 

Haarlelsims 

Blommer 
høalter 

ST 	Y3  ' 9: • • • • 	• 	• 	• ..h..Y1 	...LÅ: 
lit voksne og Børn samt Stoppegarn 
i 'sort, gunst og normal billigst i 

Nordlandets Hadelslms 

Rø. 
Torsdag den 14. NJverriber, 

Kl. 3 anholdes paa Ru Afholdshotel 
Licrlalion over Levering al Skærver 
og Grus til Sogneis Biveje. 

Sogneraadet. 

Siril(kede Uldklude 
købes til Maksimalpr s i 

 

Nordlandets Handelsluts 
Rønne-Allinge Jernbanes 

Køreplan. 

Søgnedage. 
henne—Randvig 

Fra Rønne 
	

820 
- Nyker 
	

813 
- Klemensker 
	903 

- Rø 
	

923 
• Tein 
	

941 
- AllInge 
	

954 
- Sandvig 
	

10— 

630 
6F.3 
713 
733 
751 
804 
87) 

Antivin—Rønne 
I— 	840 
111 	8TI 
124 	9c74 
142 	922-  
205 	945  
220 10— 
240 1020 

Søn- og Helligdage. 
Kun ne—Sztudvig 

Fra Rønne 	845 
	

12.5 450 
Nyker 	904 
Klemensker 921 
	1254 509 

111 526 

Rø 	939 129 544 
144 556 Tern 	954 
151 609 Allinge 	1004 

Sandvig 1010  2= 65 

SandvIg—Bønne 
Fra Sandvig 
- Allinge 

Tein 

	 1040  230 645 
1(}48 238 6S3 
1058 248 703 
1114 304 719 Rø 	
I I 33 323 753 Klemensker 	
1 145 335 7F0 Nyker 	
1205 355 810 Rønne 

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

Trasskorng. L. Larsen. 

Største Lager 
af de anerkendte, moderne, 

firhantecie JCojeoono 
med Magasinfyr. 

Runde Magasinovne. 

Skærmovne med Daniafyr, 
smart Ovne Ill Soveværelser. 

eff0/2/furer  
i alle Størrelser, solide og bedst 
indrettede. 	Priserne er forholdsvis 
billige. 

Alle Reservedele til Ovne og Kom-
furer fra Hr. C. M. H e s s, Velle: 
Ror, Riste, Rensedøre, Fyr-
døre, Burgryder, ildfast Sten 
og Ler. 

I lidt brugt Danlaovn, 
'neger anvendelig til Kontor eller 
Forretningslokale er billig til Salgs. 

P. C. Holm. 

Klemensker Somiker[orrelning 
anbefales. 

Telf. Kl. n IS, 	L. Pihl. 

En Pige 
kart fas Plads paa 

Nordre Kirkebogaard. Olsker, 

Gødningskalk 

Hasle Barlkerforreloinq. 
Aljetonder og Saltekar 

samt al Slags Bødkerarbejde haves 
paa Lager. Reparationer udføres. 

C. Aakerlund. 
Telelort Hasle 105. 

Prima Hvedemel. 
kogepulver 
11.1 t rønessents 
Mandelemments 
Vanllieessents 
Yanilletabletttr 

n Hi V's n ker 
Vanille« wnger 
Unrde111111111tne 
søde Mandler 
blttre de. 
hørliter 

:t Hinge kolonial- og 
Peodu ktforretnin g. 

Vi har r[geltgl Lager af 

Drænrør 
I 1/,' — 	— 2" — 3" — 4" 

Fuldbrændte Mursten Nr. i 

Haardbrændie do. 

og sælger ti: laveste Dagspris 
beregnet frit :tilkørt heri Byen og 
Omegn. 

!Voddets Handelshus 
Blandet Frugtsaft 

øIntibreranl't 
ffyldelbwrmart 
.lordlitertuart 
Kirsebærsaft 
Ribssaft 
Solbærsaft 

Allinge  Iiolonial-
-Produktforretning 

Nye stærke Staldbøre 
fra Fabriken Darup 

sælges i 

Nordlaudets Kandelsims, 

Woe gemt., 

Cr; ne 	ue, 
WOerltibC, 

ioegtebe. 

Allinge Kolonial & 
Produktforretning. 

Byggryn.  
Alle Sorter Gryn kan faas paa 

Bakkemøllen. 

Skovle, Spader, 
Gravegrebe, Læssegrebe, 

Skærvegrebe, 
Haandkultivatorer 

Gren- og Hæksakse 
købes billigst hos 

P. C. Holm. 
Allinge. 

Vi har faaet nye 

Sendinger af: 
Stærke Murgryder 

80-100-120 
af den rigtige flade Facon 

samt 

Fyrdøre, Renseluger 
Store Riste 

i liere Størrelser. 

Ildfaste Sten, Ler og Cement. 
Priserne ere rimelige i 

Nordlandets 
Handelshuns. 

£afbeelter 
c-fitibbcelter 

11.1b1)aer 
.'"tof»iter 

toffiatte 
lofttante 

erinbrratxr 

N.Ditiffet 
13witetrauer 
43rinia ', rn«,  

pr. lutr. 28 - 32, 

joletoi 
pr. intr. 6 - 8-10,50-12,— 

bo. ti>perpr a 1.75 - 6,— 

ofttnneftoffer 

hin (net/i0t 14,50.-21,— 

J. P. Sommer. 

Fra Sandvig 
- Alljnge 
- Tein 
- Rø 
- Klemensker 
- Nyker 
- Reane 

Tørrede Æbler 

anbefales 	 fra Lager. 
fra 	 i Allinge Kolonial- 

1(0109191- 8 Produkhrrffig, I og produktforretning. 

Mlior.-Sarthig l!ndmriter 
og tothisIdorefig 

afholder el.s rAindinær Gene' alLn-
samling paa Teknisk Skole den 1.1. 
November Kl. 7 Eitin med Dags-
orden : 

Omlæggelse af Regnskabsaaiet tul 
30. September til 1. April. 

Bestyrelsen. 

~~~1111• 

Prisliste 
f ra  

Nords 
Udsalg i Mb*. 

£an(1c 'Zainettlfter.3 
fin Kr. 52-130 

(spablerebrctfiter, 
Han Serges fra Kr. 85-225 

do. 	kulørt Stof Ira Kr. 68-80 

Z-,orte Snreberarrer 
Ira Kr. 50-64,50 

`Jieclnfraffer fra Kr. 18-36,— 

Couercoatfrafter 	37,— 

Si °stimle rafler 85-175,— 

9cbcrbele 	19,80-49,— 

-:!,[iwetii.), 	Flonel 4,25-10,85 
do. 	Uld 	12---28,50 
do. 	Silke 8,35--28,-- 
do. 	Lasting 	11,25 
do. 	Alpacca 	I 2,— 

gitoirejr orter 	5,75-11,50 

.Rloitelcilforter 	8,— 

elorter 
med Feston 4,50-8,— 

9brtuat littberlib 2-5,25 

do. 	93entIceper 4-6,25 

troniper, hel Uld 4-8,— 
do. 	halv Uld 6,— 
do. 	Bomuld 4,25-5,— 

ftorfetter stort Udvalg3-15,— 

orietifeta flere. 	1 —6,25 

Illbtroier, hel Uld 6,25-6,75 

3t)ittefortlwber 1,85-5,25 

ilit)olbitingforficeber 
4,25-6,50 

enet) 8)entbfter 2,50-4,00 

11.1bhanter 	2-3,75 

fittbf)attbjter Ru, Glace 6,— 

2,50-4,50 

1,50-3,50 

5,85 

6,50 

12,— 

12,— 

pr ima Kvalitet 
21-60,— 

23-40,— 

1-3,50 



Morsø 
Ovnene 

ndnylter al Slags Brænd 

set paa bedste Maade 

og ere bekvemme 

at regulere 

Stort Oplag i 

Frintzenskjolb. 	Et Parti Melasse Bygningsartikler. 
Brædder Planker Tommer 

Tagpap, Som og Spiger, Stobegods 
Cement, hydraulisk Kalk 

anbefaler 

Allinge KnIonial- og Produktforretning. 

11~1~~~~1~10 

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. 
Drengekhedninger 

i Jakke- og Matroslacon. 

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

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

2ZorMetnets t'aribelstitts 

Prima Kamp og !hib-kali( 
anbefales fra 

Allinge Kolonial- og Produktforretning ry
Brødrene Anker 

Jernstøberi & Maskinfabrik 
Telefon 2. 	Hasle 	Telefon 2. 

L., Selvvandingsanlæg, Vand- & Atjepumper m. rn. 

Kaffe. 
En prima Erstatning herfor er 

Malt Normal 

Solo 

faas hos 

Allinge Kolonial- & Produktforretning. 

LO TA! 

ALBA 
eep Spise -Chocolader  

Stort Udvalg  

Køkkenrekvisitter 
faas hos 

/Allinge Kolonial & Produktforretning 

hork i Nordbornholms 
Billigste Annonceprisen — Største Udbredelse 

her paa Nordlandet 

Fortælling af llr. phil. h. P Adler 

Niende Kapitel. 

Det var ell stilre, smuk Elermid-
dag, al P:inizenskjold red, med el 
lille Følge, fra Hammershus Slot 
lit Hasle. Omtrent ved det saakaldte 
Johnskapel, forlod de Bankerne og 
red ned langs Havel. Priffizenskjald 
beundrede ofte selv Øens Skønhed. 
Ad de stejle, brune, næsten lorbraend-
le Klipper, snoede den grønne Ved-
bend sig som et blødt Vintertæppe. 
Langs med Havet laa Tangen eller 
Æddien, der heskinnel af Solen, 
lignede Fløjl. Pas en Forunderlig 
Maade parrede det Vilde og det 
Bløde sig. Del eneste Tegn pas 
Øens Ensomhed og Ubeboethed 
fremIrrengie sig i Havfuglenes Skrig. 
Nær Rysler?, som en Slags Behnere, 
gyngede Gadiserne sig med deres 
forunderlige Raab, der næsten kunde 
gælde for en HavIrueseng. 

Man kommer til al lænke pas 
Oberst Zunklars Vise.* sagde en af 
Følget, ,ved denne Havsang." 

.Saa skal jeg vel være Obersten,' 
svarede Prinizenskjold, idet de red 
op ad en Bakke og i det samme 
havde Hasle i Sigte. 

Borgmester Peder Olsen, havde 
imidlertid meget rravtt i Hasle i 
Anledning al PI inIzenskjolds forven-
tede A111(011131 Det var ikke med 
at ordne Embedssager, Kasser og 
Bøger al han havde travlt, thi dette 
besørgedes efter gammel Stil. om-
Irent som endnu den Dag i Dag i 
Sverrig. Borgmesterens Regnskab 
indesluttedes, i hele hans Embeds 
tid, i en Lredershrevlaske pas Bry-
stet, hvor han med Blyant havde 
opskrevet sine Memoranda, sne ni 
man kunde sige, i boesinvelig 13e-
tydning, al Embedet Ina 'terme Mand 
paa Hjertel; dels var Bjælkerne 
der Lofter ined Kridt beskrevne ined 
vigtige Ndilser, son al Man i ell an-
den Henseende kunde sige, al Em-
bedet var vokset ham over Hovedet. 
Han havde tilligemed Povl Anker 
og Jens Kofod, samt de tidligere 
nævnte Hasleboere, travlt med at 
lægge Planen til Prinizenskjolds 
Mord. 

.Jeg bliver i denne inderste Stue 
til han kummer til mig," sagde Pe-
der Olsen. .1 har da Stuer nok at 
skyde ham i." 

•Saa lad os drikke derpaa." sag-
de Jens Kofod, „og lade vore Bøs-
ser." 

Men i del samme holdt Prinlzen-
skjold, der i fuld Firspring var 
sprængt ind i Byen, paa Torvet, en 
af PrinIzenskjolds Følge, tilligemed 
et Par andre Rasleboere, rykkede 
Døren op til BoigniesIenen 'ned de 
Ord : 1 skal komme hen til Guver-
nøren, ud til ham, lian stiger ikke 
af Hesten. 

.One otte Dage kommer Jeg igen," 
tit raahte Prinizenskjold den iinleride 
Borgmester ; .hav saa alle Reslan-
ael I Orden, ellers gaar del gab." 
Eller denne Bestred gav lian sin 
Hest Sporene i Livet og Val 11.115V1111- 

ra,k Ti liv 114 illiste lid Røn 

,Savledes man ruler," sagde 
Ja na '<trind. — Disse Ord, el senere 

blevue Omkvædet i en V131: U111 

Printzenskjolds Drab. — imidlertid 
trak man Hestene frem og kastede 
sig paa  dem; Jens Kofod i Spidsen. 

Ad Sandmarken ilede man eller 
Guvernøren, for at naa ham et Sled 
paa Landevejen. - 

„Han kan ikke være kommen 
længer end tut Bondebroen,' sagde 
Hans Fændriela 

„Og det skulde være rart, om 
de ikke fade Hestene vande ved 
Bækken," sagde Niels Gurnmeløs, 
„saa vi kan magelig himle deur; 
og Nykii keheboenre er tolv Mand 
stærke, saa vi har ham ~aske 
endda „v ej In g t'.' 

.Men løv el eljeblik,• sagde "den 
skarpseende Claus Nielsen, , ru ride 
de gennem Skovene, og vi lian deus 
ikke.' 	- 

Da Jens Kolod med Ledsagere  
nallede Blykoppeanen og Skovene 
derved, stod Jeus Larsen Risoen og 
hans tro Nabo, som Forlællere om, 
at PrinIzenskjold, „lige ions' var 
redet forbi. De forbandede Præsten 
i Nykker og det udeblevne Mand-
skab, „ellers kunde de have magtet 
ham." 

.Følg med, følg med," sagde 
Jens Kolod, riden al høre videre, 
„int vover jeg alt iblInde, hvor han 
er i Rønne er jeg med." 

Forts. 

hortsælges til Svinefoder. 	 Pris 2-; Kr pr, 100 kg 

8 :>,.) rotil;Iførreliiiiiil. 

Kløverfrø, Græsfrø, Roefro. 
Vær saa god at gore Bestilling efter Behov til Foradret 

1919, Alt del finkornede Fro som Rodk1,3ver. Alsikke, 
kløver, Kællingetand og Lucerne, er der meget knapt om, og 

det vil blive rationeret. - Af Græsfrosorterne er der definit-Hl 
en rigelig dansk Avl i gode Kvaliteter 	og ligesaa af Roe- 
fro. - Regeringens Maksimalpriser af 1_ November 1918 cre 
gældende ved Salg af Frø. 

Nord landets Handelsbus. 

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

Allinge Kolonial & Produktforretning 

beileldid, 
Havre. Byg og Blandsæd 

sælges, naar Kornnævnets Udleveringssedler afleveres. 

Maksimalfoder er daglig ventende. 

Nordlandets Handelshus. 

   

Stort Udvalg St ort Udvalg 

 

   

Carl Lunds bekendte blaa Emaljegods 
til billigste Priser hos 

Allinge Kolonial & .Produktforretning 

Nye 

Roeskærere og Roeraspere 
Kartoffelmøller, 	kartoffelkogere 

Rodnive, Roegrebe, Roekurve 
Raspetroniler .  

Nordlandets Handelshus. 

bål Deres Tryksager i Allinge Bogtrykkeri 
Regninger, Meddelelser, Fragtbreve, Brevpapir. Konvolutter' 

ffladmitiL. 

Nordlandets Handelshus. ~,t-W-YrWs-Ye"W 

Billigste Priser 

7 Bornholms Spare- & Inilebsses ____.q,--- Afdeling i Allinge 6---------- 

Kontortid : 10-12 og 2-4, 

IS Modtager indskud paa alm. Sparekassevilkaar til en Rente 
af 4 pCt. p. a., paa Folio til 2 pCt, p a. 


