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Gte Aarg.

Fredag den 15 November 1918
„Nord- Bornholm.s Ugeblad'
lephicss 1 re Antal af mindst 1000 Exempl.
og forsende.? gennem 1‘;s:tirsenet i Allings.
Sandvig, Visker, nalsker, Re tip Altriensker.

„Nord-Bornholms Ugeblad"
har den største Udbredelse I Nordre Iler, ed
Niver hest e ethvert Hjem op "mer sig der
rar bedst 111 Arte-knag.

„Nord-Bornholms Ugeblad"
op1agsr gerne Reitendigarel.er af enhver Art
ottasom Køb, Salg, Foreningsmeddelelser,
Efter- eller Aflysninger, Auktioner etc.

„Nord-Bornholms Ugeblad"
adkuar hver Fredag, kan bedelirs paa alle
Postkontorer sant? paa Hinden Kontor og
koster 1 Kr. halvaarlig.

11111111

10111E•11011111

De løse Jordlag.
Ved cand. mag. Axel M a d s e n,
i „Vor Jord".
111.

Sand, Ler, Mergel og deres Oprind.
1. Sandjord. Med Navnet Sand
betegner man i daglig Tale og i
Geologien en Samling temmelig
line Partikler. De finere Smaadele
danner S i ø v, de grovere Grus. —
løvrigt kan Sandkornene beslaa af
yderst forskellige Stoffer. Sandet,
der skyller op ved Havets Bred
bestaar hovedsagelig af Mineralet
Kvarts (der olie er glasklart eller
mælkehvidt. Det kan ridse i Glas).
Herimellem hildes dog ofte en Del
Kalkkorn, hidrøreirde Ira Havdyrskaller. Ofte findes der tillige sorte'
MagnetjærnIcorti, (der kan udtrækkes
med Magne') eller røde klare Korn
af Mineralel Granat, o. ni. a.
Da Kvartsen er den haardesle
Bestande] i Sandet, vil alt andet
slides op, idet Vandet rumler med
Sandkornene; Sandel vil tilsidst
blive rent Kvartssand.
Sand (bestaaende hovedsagelig af
Kvarts) findes foruden ved Havets
Bredder, udbredt over store Dele
af Danmark f. Eks. største Delen
al Vestjylland. I sin Oprindelse har
del intet med Havet at gøre, men
skyldes Smeltevandsfloderne i Istiden. Af samme Oprindelse er det
lagdelte Sand, der rundt om i Lavdels Bakker graves til Vejfyld.
Hvorledes Sand opstaar kan enhver let studere i Grusgravene. Man
linder der talrige friske Gr a u i tblokk e, bestaaende af Feltspat
(rød eller gran), Kvarls (glasklar,
mælket eller blaalig) og sorte Mureraler (Glimmer, Hornblende ni. ni.)
Men jævusides med friske Sten
findes der talrige Graviter, som
Arbejderne kalder „raadnit': de falder hen til Pulver. — Denne Henfalden iværksættes af det frysende
Vand, der trænger ind i line Sprækker, soul altid er tilstede. Tillige
sker her kemiske Processer, hvorved Graniteus Mineraler tildels opløses. Tilbage bliver tilsidst kun
Kvartsen, der er ganske overordentlig modstandsdygtig mod alle Parvirkninger. Kvarts-Sand er her danner af Granit og lign. Stenarter.
Alt Sand hal til syvende og sidst

denne Oprindelse.
2. Ler. Delle Slof har fra Kullurens allerældste Dage været kendt
og skaltet for sin Plasticilet, d. v. s.
Evne til I fugtig Tilstand at kunne
formes og ved Indtørring beholde
den givne Form. Ved stærk Ophedning I Ovne kan Leret brændes til
Sten der er mere eller mindre ildfaste, all efter I.erels kemiske Sammensætning.
Betragter man nærmere et Stykke
af del i mange Teglværker anvendte og over store Dele al Danmark
saa udbredte Mor ænele r, der i
Overfladen er gull, men i større eller mindre Dybde Maneren', ser reran
straks, al det indeholder Sten og
Sand. Det sidste føles let mellem
Fingrene, selvom det maaske ikke
straks ses.
Sten og Sand er Leret som saadant uvedkommende. De grovere
Sten kan pilles fra, Sandet karl tjærnes, idel man rører Moræneleret
ud i en stor Mængde Vand og slæmmer. Ved passende Behandling faer
man da tilsidst en ensartet „fed"
Masse: det egentlige Ler. Dette
bestaar af ganske swaa Splinter al
forskellige Muldarter og dernæst,
soul det væsentligste, af kukure
Salte, hvori Aluminium, slæm, o. a.
indgaar ; desuden s. k. Hydroxyder
af Jærn, Aluminiumir og Silicium.
Disse Stoffer snitager ikke Krystalform, saaledes som de fleste andre
kemiske Forbindelser, og deres fysiske Egenskaber er af stor Betydning for Plantevæksten. Ler er altsaa i kemisk Henseende en Blanding af forskellige Forbindelser,
hvori Kiselsyre (Silicium), Aluminium og Jærn spiller Hovedrollen,
men desuden findes smaa Mængder
af talrige andre Stoffer.
Ved Slærumingen af det sten- og
sandholdige Moræneler, kunde stenfrit Ler skaffes. En seedet' Slæmming foretager Naturen daglig for
vore Øjne. Hvert Regnskyl skyller
Ira Lerbakkerne en Del Moræneler
r ned sig, men Sandet heri „sætter
sig" snart paa Grund al Kornenes
Størrelse. De fine Lerpartikler finder
derimod først Hvile, hvor Strømringerne hører op I Vandpytter og
lign. Steder, I større Maaleslok er
en lignende Slærinning foregaaet
Tiden straks efter Isilden. VI finder
som større eller mindre Pletter stenfrit Ler i mange Lavninger. Del er
udslærnmet af Moræneleret kort efter Istiden, da Plantevaeksien endnu
var sparsom i Danmark. I delte stenfri Ler ses en lydelig Lagdeling,
der frenikorioner ved at en Sandstrihe
veksler med en Lerstribe. Man mener, at Sandlaget er aflejret om
Foraaret, naar Snesmeltningen bevirkede en voldsom Vandtilstrømning ; Leret er derimod afsat om
Sommeren, naar Sti amningerne ikke
var stærke nok til al føre Sand helt
ned til Lavningerne. En Aaring i
Leret bestaar allsaa al et Sandlag
og et Ledne.
Rundt om paa de danske Øer
bruges stenfrit Ler i Tegivrealcerne.
I Jyllundel magte Egne, er det, tiliar

det Indeholder kulsur Kalk, for værdifuldt hertil; man bruger del lil
Jordforbedring som Mer g e 1. At
Mergel indeholder kulsur valk kan
let paavises ved Hjælp af en Draahe
Saltsyre eller Salpetersyre (.Skedevand"). Disse Syrer uddriver Kulsyren af den kulsure Kalk, og Merge
len bruser op („koger" som Hedebonden siger.)
Mergel er løvrigt el Begreb, hvis
Betydning veksler fra Egn til Egn.
I Moserne findes undertiden Kalkaflejringer med talrige Snegleskaller
in ni, Del hele kaldes ofte M o seni erge
Pen de danske Gier er Mergel
ofle kun de dybere Maneren og
kalkholdige Lag af Morrettelerel.
Kildekalk kaldes ofte Kalk ro e rg cl, og del samme Navn tillægges
i mange Egne af det nord], reg
østl. Jylland urent Kridt. Fælles for
alle disse Stoffer er, at de indeholder kulsur Kalk. God Lermergel
(f. Eks. stenfrit, lagdelt Ler) indeholder ca. 30 pCt. kulsur Kalk ;
men ofre bruges langt tarveligere
Mergel. naar hulet andet haves nær
ved Haanden.
Hvorledes Ler opstaar, er ikke
let at iagttage i Naturen. Her maa
det være nok at sige, al Ler dannes
ved Forvitring af laste Stenalder
som Granit og lign.
Foruden Moræneleret og det stenfri lagdelte Ler gives der mange
andre Lersorter f. Eks. ældgamle,
ildfaste Lersorler paa Bornholm.
Far ts.

Hvad Der lue lefles pae
100 I{roDeD,
Den forbavsede General.
—o—
Lige før Krigen brød tid, korn
en af vore kendte Generaler tilfældig i Besiddelse af en Aktie paa
100 Kr. I Dampskibsselskabet „Vesterhavet", der, som man ved, har
været en rigtig god Malkeko for
adskillige kendte Mænd.
Generalen lagde Aktien i sin Skrirebotdsskulle og tænkte sno ikke
mere over den Sag. Gene pari Galte
hk han en Friaktie samt en rundelig Dividende. Dividenden hævede
brev kontant, det var el udmærket
Dyrtidstillæg til den ikke alt for
store Officersgage. Aktierne gemte
han hen til den første. lian havde
indtil for kort Tid siden I alt for
4000 Kr. 1 Aarenes Løb steg Kursen paa disse Aktier uafbrudt, de
var en Overgang handlede til en
Kurs af 2300.
For et halvt Aars Tid siden solgte „Vesterhavet" hele sin Flnade
til Dampskibsselskabet „Skageralc•
for en svirrilende Sum. Og nu er
Likvidationen omtrent endt. Alle
„Vesterhavet -8 Aktier er blevue indfriede med 'Container, og Generalen
fik udbetalt — 64,000 Ki. De 100
Kr. har i Løbet al 4 Aar blevet til

64,000 Kr. Alisaa en meget fordelagtig Pengeanbringelse.
Mest forbavset var Generalen og
hans Familie. Del havde de aldrig
drømt om.

Ilaveubeihrlie i Nueffilief.
Af
Konsulent H. G r a ni, Sorø.
—ø—
Del længselsfuld' ventede Tørrevejr, som Midten al Oktober bragte,
har fremmet Arbejderne i Haverne
godt ; men der Vejret 'Uge har
huldt sig næsten uden Natielrost,
Ivar navnlig Køkkenurterne været
sene til at slutte deres Vækst, ja,
sildig Kaal, Selleri og Porre stem
endnu I frodig Udvikling, sno der
bliver en hel Del af Oldober-Arbejderne, soni opsættes til ind I November. For Havefrøavlen — med
ganske fas Undtagelser — har Aaret været særlig uheldigt, og navnhg alle de sildig modne Frøsorter
kniber det at faa modne, især hvor
der ikke er tilstrækkeligt med Tørreskure til Eftermodning af det.

Køkkenhaven.
Foruden ovennævnte Arbejder er
der nu nærmest Gødskning og Gravning. Hvor der ad Aare skal være
Selleri, Porre, Kaal o. a. graadige
Urter, spredes nu et godt Lag Staldgødning, eller I Stedet herfor Latrin,
som efterhaanden inaa være blandet
med Tørvestrøelse ; det nedgraves
derefter. Har man velforraadiret Gødning, som Ira et Drivbed, kan denne
ogsaa lige saa godt spredes efter
Gravningen, naar det er Barfrost.
Jorden vil da næsten altid lalde
udmærket godt til Foraaret og blive
tidlig tjenlig. Resten af Køkkenhaven graves — eller pløjes — ogsaa
nu, og i Vinterens Løb kan der saa
spredes saadanne forskellige Hjælpegødninger, som man ofte har lel
og billig Adgang til ; Vejafskrabning,
særlig paa muldrig Jord, og til Rodurter, Ærter og Bønner; Rabatafhugning (hvori der dog gerne er
en Del Ukrudt) paa alle Slags Jord
og særlig til Kartofler ; Mosejord
og Tørveaffald paa muldfattig Jord
til alle Slags Urler og helst med
el Tilskud af Kalk ; Dainoprenening,
der navnlig Ira Gadekær er meget
kvælstofrig, passer bedst for let Jord
og til graadige Urter; Kalkaffald, f.
Eks, fra Sukkerfabrikerne, Kalkovne
osv., bruges næsten overalt i Haven
og særligt til Ærter, Betitler og i
Frugthaven; Kompost ligeledes overalt, særlig paa muldfattig Jord og
til de grovere Urter, samt til Blomme- og Kirsebærtræer og Frugtkuske. Alt saadant kan, brugt med
Omtanke, I høj Grad mindske Brugen al den dyre Staldgødning, og
navnlig hvis men tillige kan give
Kunstgødning i det tidlige Fornar,
De kælvere Urter, som Artiskok
og EsIragon, dækkes ved indtrædende Frost ined helmet Gødning, Tang
eller Løv, og efter at der er gravet

mellem Jordbær o, a. Ilernarige Urter, spredes iler et Lag Gødning
eller Tang. Foretrækker man -- 1
Steder for at Inge dem op — at
lade de vinterhaerde Urter semi Scorzonerrod, Havrerod, Paslinnk, Peberrod og Jordskok blive spulende paa
Voksestedet, hvor de unegtelig bedst
holder deres Smag og Næringsslolfer, intra de dækkes frostfrit, sart
man nese?' kan faa dem fat til Vinter. Ur tekulen dækkes først ved
indtrædende finard Frost.
Har man Køkkenhaven inddelt
regelmæssige A fgrødeskifter, hør et
eller to løsnes dybt i Vinterens Løb
ved Undergrunds- eller Kulegravning, hvorved Undergrunden vendes op oven paa Madjordslaget,
bør kun bruges, hvor dette er tykt
eller Undergrunden er god. Undergrundsgravning, hvorved der ikke
saadan vendes op og ned, kan derimod bruges overalt uden Fare.

Frugthaven.
Efteraarsrengøringeu blev omtalt
i sidste Maanedsoversigt og bør
udføres nu, naar Bladene er faldne;
de sammenrives og fjernes eller
nedgraves overligt, men dog omhyggeligt. Ældre, forsømte Træer med
Mos og løse Bankskæl skrubbes eller skrabes rene, og det gaar nenimest i fugtigt Vejr; alt det afskrabede opsendes paa udspredte Maatler og brændes. Derelter sprøjtes
Træerne grundigt igennem med
Blaastensvand, Frugtirækarbolineum
ellerSvovIkalk, saa vidt det er at
faa, og endelig efteraarsbehandles
Jorden. Rigtbærende Træer faer Gødning (se ovenfor) i Vinterens Løb,
hvorimod det kan være raadeligst
at spare paa den til de kraftigtvoksende, som endnu ikke vil bære.
Det er nu den bedste Tid til Nyplantninger, bande af Frugttræer,
Frugtbuske, Læ- og Hækkeplanter,
hvor Jordbundslorholdene er gode.
I for fugtig, inoseaglig eller lerel
Jord bør Plantningen i Reglen vente
til Foraaret. Ved Plantning al Frugttræer graves Hullerne rigeligt brede,
saa Rødderne kan spredes ud til
alle Sider, medens de ikke graves
dybere end '35-45 cm.; ellers lokkes Rødderne for meget ned i den
saa Undergrund, og er denne særlig uheldig (kold og fugtig), bør
der lægges en bred, flad Sten i Bunden al Hullet eller støbes en Cementplade, som maa være lidt hø- •
jere pas Midten end ved Siderne;
er Jorden derimod let og tør, man
dette fraraades, og til Dværgtræer
er det i Reglen heller ikke saa nødvendigl, soul til Vildstarnini bæer,
hvis Rødder gaar langt dybere ned.
Træerne plantes i den rette Dybde,
d. v. s. Dværgtræerne sæ tes saa
dybt, at Forædlingsknuden kommer
lige i Jordoverfladen eller 2-3 cm.
under denne, medens Vildatareinetræerne sættes nøjagtig I samme
Dybde, hvori de stod I Planteskolen, hvad man let kender paa Barkens Farve ved „Rødhalsen".
Er Jorden !andet eller gruset,
er Tørvejord eller Kompost, men,.

del ikke easnligr at Iblande 11,1111'.
tet Sidltigorning; denne eller 'lang
spredes derimod i et lille Lag oven
paa for ar dække mod haard Frost.
Fragil:1i bør odnev,ries kuligl, enen
frostklar, mørkt og I Irisk ikke nideslutret eller uniegee) Lidt. Træk
man dug saa vidt muligt undgaas,
da Frugten ellers let fordamper for
meget og rynker. For (rigtig hutr
fremmer derimod Rodsvanipens
Trivsel.

Blomsterhaven.
Med del milde Vejr har den holdt
Floret godt, men man hør dog nu
forberede sig pari al dække Roser,
ktelnere stedsegrønne, Stauder osv.,
foreløbigt let med lidt Løv, Tang
eller helmet Gødning, og senere
nmaske lidt Granris. Haven faer
den sidste Rengøring; Bede og Rabatter gødes og graves, og hvor
der er plantet Nelliker, Forglemrnigej, Stedmoder eller lignende, karl
det være raadeligt at lægge et lille
Lag Granris over, særlig hvor Høns
og Hunde har Adgang.
Stuernes Potteplanter vandes nu
med Forsigtighed, og de, der har
deres Hviletid om Vinteren, som
Roser, Fuchsier, Pelargonier, Hortensier osv., fane kun ganske lidt
Vand og stilles køligt, f. Eks. i en
frostfri, helst dog lys Kælder, hvorimod de, der nu snart har deres
Vokse- og Blomstringstid, vandes
ret rigeligt og hør staa i et varmt
og solrigt Vindue. Sidst i November — og siden holdvis — tages
nogle Hyacinther og Tulipaner frem
til Varmen; fnat rigeligt med Vand
og holdes først mørkt med Mos eller Kræmmerhus over ; naar Knopperne viser sig, stilles de kern 1
Vinduerne. Palmer og lignende, som
staar i varme Værelser, maa vandes
ret rigeligt, medens de, der staar
køligt, kun bruger lidt Vand.
En ugentlig Overbrusning med
rent, lunkent Vand ynder de allerfleste Bladplanter, og det holder
dem ofte fri for Skjold- og Bladlus.

Savnet og Sorgen.
Deri, som har levet en Dag i Sorg
og atter fundel sin Glæde,
smykker se Hus og finder
med Fryd,
at det er herligt al glæde.
Deri, som har levet et Aar i Kval,
og sent Befrielsen vejrer,
smiler ad Dagens Regn og Rusk
og drømmer, al Lykken sejrer.
Den, soul tik hygget sit hele Liv
af triste, nagende Dage,
ham falder Graaden som
letkøbt Smil
og Smilet som bitterlig Klage.
Aldrig skabtes en Lykke fuldt
og aldrig en skyggeløs Morgen,
fuldbaarne lister i Verden om
alene Savnet og Sorgen.
Vij-o Stuckenberg.

Endelig —
Verdenskrigen er endt!
—0—
Den sluttede en regntung Novemberdag efter at have hærget Jorden
i niere end lire Aar. Med aet brød
Hl ske lens mægtigste Kriger stat sammen, den, som Troedes uovervindelig, den, sum Aar efter Aar, havde
modstaaet en Verden I Vanben.
Dens Kraft var kæmpemæssig, dens
Udholdenhed
beundringsværdig.
Merl dens Skæbne var beseglet, da
de hundrede oversøiske Millioner
sluttede sig til dens europæiske ModBlandere. Og nu er Svir,det slaael
ud al dens Hamit'. Varibeilies Irma
deri 'mnage Fjendens Betingelser.
Enhver, der tænker, føler og lorslaar, bliver stille I delle øjeblik—

el at de mest gribende og el af de
Mernieskeheder,
har rigle, er.
Med Skælven mindes man de
Sensornmerdage, da Spændingen
steg fra Time til Tune og hver
Døgn bragte itye Krigserklæringer.
Mari mindes Uroen, Utrygheden,
Ængstelsen — ja, hvorfor ikke sige
del ren t ud, F r y g len for alt det
vældige og forfærdelige, som nu
skulde til rit begynde, først og fremmest Fryglen for at vort egel lille
Folk skulde blive suget med ned
af Malstrømen. Kun faa, meget faa,
henkle deri Gang udover Krigen.
De standsede ved selve det, som
Ina for og linnede ikke længere.
Det rummede i sig selv nok nf
knugende Pine. Og hvem anede
del mindste om det, der vilde komme bagefter — hvor skulde man
faa saadantie Anelser fra ?
Igennem fire Aar slæbte Menneskene sig frem under Trykket af
den uendelige Krig Ingen san Udvejen. Ingen begreb, hvornnnr og
hvorledes den kunde bringes til
Ophør. Utalte Gange har man sagt
til hinanden I disse Hundreder og
atter Hundreder af Dage: Skal delle
dog aldrig fan Ende ? Skal Europa
føres til Afgrundens Rand? Og der
viste sig stadigt intet Lyspunkt, der
skimledes ikke sne meget som en
spæd og bleg Slraale, der varslede
om en lysere Fremtid. Kun uret huskede man i disse Aar, de Ord,
som Lord Kileben e r havde udtalt, da lian blev spurgt one, hvor
længe han mente Krigen vilde vare:
.Det ved jeg ikke, men jeg kan
sige Dem, at den begynder om Tre
Ann!"
Længe efter, at denne store Soldat var død, stod hans Ord for de
fleste som Udtryk for den høstesløse Uhygge. Først efter tre Aars
Forløb skulde Krigen for Alvor begynde!
Nu er del fire Aar siden, at Lord
Kitchener lod disse Ord falde. Kun
eet Aar er forløbet, udover den
Frist, han satte for Krigens Begyndelse. Og nu er den endt! Virkelig
sluttet for Alvor og endelig bragt
til Ophør. I Mandag Formiddag paa
Slaget Elleve lød Kommandoordet
over hele den 5-600 Kilometer
lange Vestbord : »Hold inde —I"
Og i samme Nu blev Kanoner og
Geværer tavse -- og de skal ikke
tale mere. Løbene er allerede kolde,
og de vil ikke Mele komme til al
gløde.
Thi derom hersker der ingen
Tvivl : Den Vaabenstitsland, som
nu er trandl i Kraft, er ikke en
Vaabenhvile, roen Krigens Ophør.
Freden er vel endnu ikke bragt i
Stand, store Opgaver forestaar endnu, mægtige Problemer skal løses,
før de endelige Dokumenter underskrives. Men Kampen er endt og
vil ikke mere blusse op. Krige II
er slutte!.
Den førte til det totale Nederlag for Centralmagterne.
Hvis nogen skulde være I Tvivl
om denne Kendsgerning forlinden,
maatle de VaabelistrIsiandsbetingelser, som Tyskland akceplerede, have
overbevist ham. Tydeligere end
igennem disse 18 Punkter kunde
Nederlaget ikke demonstreres. 1 5111
Henvendelse til Præsident Wilson
med Anmodning om Mildelse, kalder deri tyske Udenrigsminister disse
Betingelser for Tilintetgørelse. De
er alligevel blevet modtagne af deri
nye tyske Regering. Dermed er alt
sagt.
Det er rigtigt, al de Allieredes
Betingelser er haarde, del er ogsaa
muligt, at deri meget omfattende
Aflevering al Jærnbanernaterfel vil
vairskeliggerre Transportforholdene
saa meget, at det kan paaviike Ernæringssituntionen i Tyskland, der
i Forvejen er krislisk. Og det er
naturligvis ogsan mulig', at delle

Igen kan indvirke paa de almindes
Inge sr cialpoftliske Tilstande r Rigel.
I Fald de Allierede i deres Krav
om Udlevering af Transportinareriel
virkelig skulde være gruet saa vidt,
at det yderligere vil ramme det ly•
ske. Folks Ernæringsmuligheder vil
de formentlig — ogsaa for deres
egen Skyld — indrømme Lempelser. Ingen, heller ikke de Allierede,
er interesseret i at gøre de Indre
Forhold i Tyskland niere truende,
end de allerede er.
Og tilintetgørende i videre Forstand vil Vaalienstilstandsbelingelserne ikke være. De sprænger vel
del lyske Reges hidtidige Verdenspclitik og gamle Regeringssystemer,
men ingen selv nok saa haarde
VaaberisffisInntlsbelingelser vil være
f Stand Ill at knuse el fredeligt og
ærligt tysk Folks Fremtidsmuligheder.
.Dg Nyh "

I en Menneskealder
her Fru Staw været Distriktsjordemoder for Nuldbornhohn og har
tned Glæde og Energi og paasken•
nelsesværdig Dygtighed laget mod
Tusinder af nye Verdensborgere. —
Det er en anstrængende og opslidende Virksomhed ; mange Ture i
barske Vinternærier og Mangel pen
Nattesøvn nedbryde! ofte altlor tidlig Helbreder. Delle er formentlig
Grunden id al Fru Staw ønskede
sin Afsked som Distrikisjordenioder
ined Pension Ira I. Oktober. Det
er vist et almindeligt ønske, at Fru
Staw i mange Aar ulan nyde Glæde
al sin tidligere Virksomhed.
Autoritelerne har derefter besat
DistrikIsjordemoderembedel med Fru
Mel by-Chr sli an sen, der er en
Elev fra Rigshospitalets Fødselsafdeling og bestod Eksamen med 1,
Karakter. Som Reserve-Jordemoder
begyndte Fruen sin Virksomhed i
Rønne, hvor det hurtigt lykkedes
at faa en betydelig Praksis.
For os her paa Nordlandet er det
en Betryggelse al faa dygtig Afløser
til Distriktsjordemoder-Embedet, og
Fru Melby-Christiansen, der har taget
Bopæl ved Allinge Sygehus, vil
sikkert hurtigt vinde sig nye Venner
og en god Praksis.
A.13.

Rettelse.
I

Hr. 0. Christensens Allike] angaaende personlig Frihed er
Ordel personlig udeladt i fjerde Linie for oven, hvilken Forglemmelse
foilmabentlig ikke har virket forsiyriende pair Læsningen.
Vi tænker heller ikke, al det er
Grunden til al Formanden ion deri
lokale Forening for personlig Frihed
endnu ikke har afgivet sit Gensvar,
skønt Definering af den i vor Tid
0111 sig gribende Frihed i og for sig
kan være vanskelig nok.
Red.

Bladfantasier.
-0-

Socialems vise Orakel i Nexø, lir.
K. A. P., er I Onsdrigabladet ude
med en længere Artikel med ovennævnte Overskrift.
Det er ikke første Gang K. A. P.
lægger Hjærnen i Blød, for om nullugt at frede Midler til at komme de
generende Bladkonkurrenter i Allinge
og Ni xø til Livs, og da der oprulles delvis nye Perspektiver, muligt
som Følge af Socialdemokratiets frem
tidige dominerende lielllydelse, kan
vi ikke undlade at beskæftige os med
dem.
Eller at have givet det læseode
Publikum nogle Skoser, fordi det
ikke krilikløst sluger raat og usødet
alt, hvad de politiske Blade serverer
for dem, opstiller han en Kalkule
over el Dagblads natlige Driftsom-

kosinin,;er, det nok skal fas Smarth)dilea everrinelk Kiskel om en
selvstændig lakal Avis — tet al forstumme.
Men — siger han:
.Ved &deri af Sillaitet ønskerne
om at faa .sit eget 131.■d• —
derved fas Itessge! Bladenes Ansat
— emir den Tale, at .v1 har aldre
mange Blade'; man kunde godt slaa
de tre Dagblade sammen tel el ! San kunde hvert Parti 'rave sin Textafdeling i dette Fællesblad, og san
— det er ikke det mindst vigtige saa behøvede man kun al avertere
i tre.
et Blad i Stedet for
Man forstaar, at denne Betragtning gør lykke b:antlt Købmænd og
andre, som averterer meget. Der
geles nemlig Regning paa, at Be•
kentl'grarelserne i et saadroil Fællesblad kue vilde koste en Tredjedel
al, hvad det koster at avertere Ilre
Blade. Om denne Beregning vilde
slaa til, er dog el storl Spergsniard,
———
Men ogsan Bladenes I. teser e
taler alundom om en Frellesavis,
Adskillige Bladlæsere vil ogsaa gerne
læse, »hvad de andre siger, men
de bar ikke godt Raad til at holde
mere end Zi Blad. Deri Tale kan
der jo være noget i. Men der er
vist ingen Ldvil til al faa opret let
et saadant Fællesorgan eller Allemandsblad. Sagen er jo, al et Dagblad ikke alene er el Efterretningsapparat, det har tillige deri Mission
al forfægte visse Anskuelser, navnlig politiske. Men det Sanillie gælder jo for Reslev de religiøse Blade.
Hvorfor har man saa mange al
disse ? Kunde ikke et Fællesblad
for alle religiøse 'terninger være
stok? Og hvorfor har hver Retning
sine særlige Missionshuse og sine
særlige Prædikanter? Del vilde jo
være langt billigere ar slig det hele
snnnncn I en fælles Gryde.
Men det gør man ikke. Hver Retning opretholder sine særlige Forkyndere — akkurat lige som hvert
politisk Parti opretholder sine Blade.
Dermed skal ikke være sagt, at
de nuværende Bladforhold aldrig
kan blive anderledes. Fra flere Sider har man i vore Dage udtalt ønskeligheden af, at Annoncevæsenet
maatte blive helt udskilt fra Bladene. Man har tænkt sig Annoneevæseriel overtaget af Staten, f. Eks.
af lokale Staistidender. Man har jo
da ogsaa adskillige Tidsskrifter, som
ikke oplager Annoncer. Men Følgen
af en saadan Ordning vilde jo blive,
al Bladene blev omtrent dobbell
saa dyre at holde. Thi 'Indtægten
af Annoncer er for alle Dagblade
en Indlægtspost, soul ikke kan undværes, uden al blive erstatlet paa
anden Maade.
Pari den anden Side vilde jo Pressen faa en 'ride Stilling, hvis den
blev skift af med Alrum cevæseriet.
1 alle Lande har man gjort deri
.5431•
Er faring, at
ter' visse Blade ned store Annoncer, forlanger de ril Gengæld en
vis Indllydelse paa Bladenes Ledelse. Og i hvilken Retning denne
Indflydelse gaar, kan man tænke
sig. Deri gaar naturligvis i samme
Retning, som naar visse Forretningsfolk udgiver deres egne Annonceblade med Tekst. Men Indflydelsen
pari Dagbladene er farligere, fordi
den er skjult. Ar skille hele Pressen
af med Annoncevæsenet, er derfor
en Tanke, som drøftes.VI takker K. A. P. for disse sid
ste Udtalelser, der varsler out lidt
mere Frihed og Tolerance indenfor
Socialdemokratiet og viser, at Politikere endelig er begyndt al faa øjne
op for, at ogsaa lokale Interesser
kan kove deres Berelligelse og ikke
vedblivende kan bindes indenfor de
storpolitiske Rammer.
Forhaabentlig fæar da I en nær
Fremtid ogsaa Allinge-Sandvig Byrand Tilladelse til at avertere Byens
Bekendtgørelser i del lokale Blad ;
thi vi antager ikke, at Byens _lokale
Statstidende" ogsaa skal trykkes i Rønne.

rillrenttne,

gientiantlerc,
Clicfnitber.
Allinge Kolonial- 81,
Produktforretning.

dsljenosier

Moder,

Søndag den 17. Nirverritiet.
Ols Kirke KI. 9' s Skim. KI, SI.
Allinge Kirke Kl. 2. Skim. Kl.
,.
Om Eller Kl. 4 taler A. M. Dart
Trin Missionshus.
Mandag Anen Kl. 8 Male tor K.
F U. K.
Onsdag Kl. 7' r Sandundsmade, Esajas 55.
Torsdag Udsalg i Tein Kl. 3, og
Kl. 71,1, Møde Ion K. F. U. M11
Allinge.

Humledal Majairi
Sedler til Rekvisition pen Klid og
Svinemel mil Malkekvæg uddeles
pari Mejeriets Kontor førstkommende
Tirsdag fra Kl. 2 - 4 rig pari Rir
Afholdshotel førstkommende Onsdag
fra Kl. 2 -3 Eftm.

Bestyrelsen

J? rinke/ (Roer
og et mindre Parti G n leroer er
til Salg hos

Peder Nielsen,
Syd ku Tejn.

Olsker

RØ.

Sygeplejeforeningen holder ordlimer Generalforsamling I Ol.
sker Forsamlingshus Fredag d. 22.
da. Kl. 3 Eftm.

Bestyrelsen.

Ægte Tobak
Cigarer. Cigaretter
Ægte Vine og Spirituosa
sælges til rimelige Priser.

Købmand Bidetrup,
Sandvig

Nye stmrkeStaldbore
fra Fabriken Darup
sælges i

Noriilalirlds Nandelsnasr
GodniQgskalk
fra Lager.

Allinge kolonialog Produktforretning.

Christian Svendsen
Bog- og Papirhandel
Bogbinderi
Telefon 90
Nagede

Nex,/

Meilisleq81ser

Bayerske Pølser
Blodbudding
hjerukominer hver Lørdag.

-`2.
Telefon Allinge 12.

Blandet Frugtsaft
ide birersaft
J ard hiers:tik
K Irsebierma ft
Ribssaft
Sol brrrsa ft

Allinge KolonialProduktforretning
Vi

har røg Lageral

Drænrør
— 3" —
tv,- — II/,- —
Fuldbrændte Mursten Nr. I
t-laardbrændte do.
og sælger ti: laveste Dagspris
betegne] 'rir ;idioti-1 heir Byen og
Omegn

Norillaridels Naodelsllus

Jagten
er strkengt forbudt pas undertegnedes Jorder
Bakkegaard, AbildBækkegr
gaard. Kar Drejer og Chr. Pedersen, Przesil

Nørresundby Gødningskalk.

Kaairabi er til Salg. .1 Kr. Td. B illit mrk.
_Roer' modtager Bladets Kordør.

Af Ladnin gen,

usolgte. Vær saa god at give ns Bestilling herpaa s"'rest.

Skindvarer,

Nordlandets Handelshus.

3 froStfri Pumper Kraver og Muffer
1

1 Køkkenpumpe
2 Ailepumper ‹).
Jærnror og Bundventiler
hertil, ældre Indkøb - og sælges
derfor meget billigt.

Nordlandets Handelsbos
Olsker.
Statens Blæridselsgodigørelse udbetal es Fre dag den 22. November
Elin]. Kl. 2 i Olsker Forsamlingshus og -L ør dag den :23. November
Kl. 2 Eftm. i Tern Skole. Personligt Møde udbedes, da der skal
kvitteres for Beløbet.
BrEendsels-Tilli dsmande n, Janus
Hansen, vil være tilsiede og modtage Betaling for leveret Brænde.

Sogneraadet.
tearinlys
kan købes i Olsker og Tein Brugsforeninger. Hver Husstand har Ret
til at købe I/3 kg

Sogneraadet

Ærede Landboere!
Opmærksomheden henledes paa,
at de Træskostøvler, som jeg udbød
til Salg lier i Bladet forleden, nu er
solgt. For til de Priser, som jeg
sælger til, kan Folk sagtens

købe!
Men jeg har faaet hjem igen et
Parti Støvler, som er af samme
Kvalitet og Holdbarhed, og som
jeg sælger

billigt!
saa Folk, der køber Støvler hos
mig endnu inden Jul, vil sikkert
gøre en god Forretning. Jeg tiar
ogsaa Støvler til Smaalolk, eller med
andre Ord: i smag Numre, som
sælges billigt

M. Luds Trskoforrelairm,
Lindeplads, Allinge.

Gummifrakker.
Et Parti Damefrakker

er,
k:
i nyeste rcori
--nt Ildvalg i
forefindes i

Nordlandets Ha udelshns
2 Skærveslagere
karl fas Beskæhigelse til Vinteren

V, Sørensen, Borre.

Prima Hamp og Mallilla-Toulf

rt----

1,......, Selvvandingsankeg, Vand- & Aljeptimper ni. in.

-. k.£a.z.u.14..
ISToolrom
Malt a

Nedfaldne Æbler
er til Salg. 8 øre Pd.

Charles Nielsen,
Kokkeløkke pr. Allinge

Borrelyngens Stenhuggeri,

modtages gerne.

Vort pare uanmeldte Muslingemel til Hønseboder har
ved foretagne kontrollerede Forsøg givet et Merudbytte
I Ægprodirk ionen af over 100 pCI.
Hønsene betaler dette Foder igennem en forøget
Æglægning med indtil det femdobbelte af Udgiften.
Muslingernelet er fremstiller i absolut holdbar Kvalitet,
Muslingemelet leveres i plomberede Sække a 25 kg,
og hver Sæk indeholder Bru gsa nvisning.
Prisen 'er 45 øie pr. kg i hele Sække.

Telefon Allinge 12

Strikkede Uldklude
købes til Maksimalpris-

Langelandskorn, Odense.

Nordlearlels Handelslins

hos
Allinge Kolonial- & Produktforretning,
H. Gram. Gudhjem.
Hasle og Omegns Brugsforening.

Langelands Muslingemel faas en gros & en detail

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

Træskomg. L. Larsen.

Forlan g udtrykkeli g

Langelands Muslingemel.

Chokolade og
Cacao
faas lios

%hier+ ‘Witer

Allinge Kolonialog Produktforretning.

I' ø b tfi

anbefaler

Nordlandets Efandelhus,

Carbidlygter
af nyeste Konstruktion med Vand-regulator, lavede at svære Strialplader, anbefales,

Lamper
af Voss Fabrikat er
Lager,

nu igen paa

Firkantede Lygter og Olielamper
Nogle nye Transportspande er
endnu paa Lager.

Harald Petersen, Allin ge.

STR-

i ftorre og utiubre Wrtier.
Oiob sT3ri3 for t)olbbure Z-orter.

Hasle Harkerlorreloiell.
Aljetonde r og Saltekar

gilathiaz: Z4acobjen, ■?1(tinge.

25.

samt al Slags Bødkerarbejde haves
paa Lager. Reparationer udføres.
Telefon Hasle 105.

til voksne og Børn 5;11111 Sioppegarn
i surl, groal og iror.lial billigst i

Prima Hvedemel.

Billigste Priser

Kokken rekvisitter

Hagepulver
Cltronemoento

faas hos

nandelemments
Vanilleeporents
Vanilletabletter

Vanilterrui ker

Allinge Kolonial t. Produktforretning

Vatillteot tenger
Kardemomme
sode Mandler
bittre do.
Ruarner

Allinge Kolonial- og
Produktforretni Hg.

Store pæn Ladekvier
er til Salg eller Bylte med Single.
kreaturer.

Jensen, Iieslegaard.
pr. Tejn St.

emeasker Seetlkeriorrelm

NorElladels Handels lus Telt. Kl. n 13,"1"

L.

Lorte Imbe,Jfrntfer
Ira Kr. 50-64,50

equf rafter

fra Kr.18-36,37,-

(5;ollercoatjrafter

Sl'o(qunich•at fer
gieberbele
S«.,13111;,4e1

do.
do.
do.
do

85-175,19,80-49,-

Flonel 4,25-10,85
Uld
12 -28,50
Silke 8,35-28,Lasting
11,25
Alpacca
12,5,75-11,50
8,-

med Festnu 4,50 -8,9ZUrIllat 1111ber111) 2-5,25

23eil Weber
etrolu per, hel Uld
do.

do.
do.

4-6,25
4-8,-

6,Bomuld 4,25-5,halv Uld

orjetter stort Udvalg3-15, 1-6,25
orfetitaattere.
hel
Uld
6,25
-6,75
11.lbtrojer,
1.3unteforf(eeber 1,85-5,25
ti>uft)olbuing,.'.4forticeber
R

4,25 -6,50

}d
, sereu ffitbiter 2,50-4,00
2-3,75
Utboauter
Z^finbljaubffer Ru, Glace 6,,Vafbcetter
2,50-4,50
1,50-3,50
, finbbcelter
5,85
Illbtuter
6,50
t °Muer
12,2, -toft)atte
12,y
loikihatte
5(""fittbtrainr prima Kvalitet
21-60,-

'))luft er
431)utefratxr
13ritua

23-40,1-3,50

r enli 28- 32,-

C. Aakerlund,

Prima

1,1an Serges fra Kr. 85-225
kulørt Stof Ira Kr. 68-80

do.

Muslingerne' til Honsefoder.

Stort Udvalg

Maskinolie
Cylinderolie
Konsistent Fedt
Vognsmørelse

‘-oab fer ebragter,

Allinge Kolonial- & Produktforretning.
floirefforter
01111~11111•111111~111111/
ri-s'Ioueliforter
ti;uibe Z- forter

kan fas lønnende Arbejde hele Vinteren.

udsælges ekstra billigt.

Nordleadels Nadelshus

Kaffe.
Kflie-Surro(al.

En prima Erstatning herfor er

faas hos

weulfter
Ira Kr. 52-=130

Jernstøberi&Maskinfa brik
Telefon 2.
Hasle Telefon 2.

Telefon Allinge 12.

Fersk Torsk

Udsalg

VI uge

Brødrene Anker

haves pa s Lager og anbefales
til billigste Dagspris.

Bestillinger paa

Tifillasio h Nords
i

anbefales fra

Letsaltet Klipfisk
Letsaltet Kliplang er
Fuldvirket Klipfisk

2 Stenhuggere

ir .1

A I linge kolonial- og Produktforretning

Saltet Hellefisk
Saltet bornholmsk Torsk

Prisliste

som er ankommen, er endnu nogle Læs

Oordolms Simre- & 13allokasses
45

----`2"--Afdeling i Allin ge 6 ----9---Kontortid : 10-12 og 24.
Modtager Indskud paa ak. Spareknssevilkaar til en Rente
af 4 pCt. p. a., pari Folio til 2 pCt. p a.

bo

St joletoi
pr. lutr. 6 -8-10,50-12,-

bo. 8:)bergctrit 4,75-6,M out. Roftuutertoffer
16-22,-

btaa W)ebiot

14,50-21,-

J. P. Sommer.
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 cre rimelige i

Nordlandets
Handelshus.

i

Kløverfrø, Græsfrø, Roefrø.
Vær saa god at gøre Bestilling efter Behov til Foraarel
1919, Alt det finkornede Frø som Rødkløver. Alsikke, Gulklaver, Kællingetand og Lucerne, er der meget knapt om, og
det vil blive rationeret. - Af Græsfrosorterne er der derimod
en rigelig dansk Avl i gode Kvaliteter — og ligesaa af Roefrø. - Regeringens Maksimalpriser af 1. November 1918 ere
gældende ved Salg af Frø.

Nordlandets Ilandelsbns.

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

Allinge Kolonial & Produktforretning

Svinemol, hililldsioder til Swill,
Havre. Byg og Blandsæd
stielges, naar Kornnævnets Udleveringssedler afleveres.
Maksimalfoder er daglig ventende.

Nordlandets Handelshus.
Stort Udvalg

Stort Udvalg

Carl Lunds bekendte blaa Emaljegods
til billigste Priser hos

Allinge Kolonial & Produktforretning
Nye

Roeskærere og Roeraspere
Kartoffelkogere
l(artoffelmoller,
Roeknive, Roegrebe, Roekurve
Raspetrom ler

Nordlandets Handelshus.

llogrylderi

Bestil Deres Tryksager i

4V

~-

Regninger, Meddelelser, Fragtbreve, Brevpapir. Konvolutter'

Ks-Vt■W

-litt?1

Morsø
Ovne
ndnytter al Slags Brændsel paa bedste Maade
og ere bekvemme
at regulere

Stort Oplag i

Nordlandets Handelshus.

Et Parti Melasse
bortsælges til Svinefoder.

',1111rtiitie

Pris 27 Kr. pr. 100 kg.

(5s t robtifilforreliiith3.

yrinizenskjo2.
Fortælling af Dr. phil. A. P Adler.
Tise øde Kapnet.
„Jeg bar sagt dig,' sagde \Vibrer
Klausen til sin Søn, ,at Guvernmen
kommer illag, Ter snart, hos Onkel
Jens. Men vær betænkt paa det
Tilfælde, om han slap derfra. Hvem
var da nærmere lil at stoppe barn
end vi, der boe ligeoverfor ", Du
kan jo ligge rolig i Gavlen og rage
Sigle paa ham. Og jeg har jo sagt
dig, al det i slige Tilfælde ikke
kommer an part Mande eller Middel."
Ja vist kan jeg skyde ham,*
svarede Lange Klaus, _men jeg har
aldrig før skudt Mennesker. Jeg er
ikke bange for barn, men jeg er
bange for Vor Herre."
,Vor Herre, eller som du nok
heller vilde sige, øens A a n d, deri
underjordiske Runge, siger til Os,"
svarede Willew Klausen , -udret min
Ville; Alle ere jo enige, sæt den
Ting igennem. Vi ere Aandens Red•
skaber, dens Lemmer; Thi selv kan
den ikke legemlig handle hernede.
Har jeg Ret I det?'
„Ja vist,' svarede Lange Klaus
eller som hans egentlige Navn var,
Klaus Høg,
„Naa, hør saa videre,' vedblev
Willem Klausen ; _skulde Aanden
betjene sig af lutrer saakaldte gode
Midler, sari tik den bilet udrettet ;
den kunde da ikke bruge nogen
af ns, thi vi em uværdige. Selv om
deri store Moses, hedder del jo, al
Djævelen vilde lægge Beslag pas
ham som sin Ejendom, da han var
død, men ikke turde, Inrdi Michael,
den Over-Engel, log liam 1 Forsvar.
Lad Tingen ske, siger jeg, saa har
vi el stort Forsvar i, al den skele,
og del kummer da ikke saa nøje
nit paa Middel, Tid, Sted og alle
saadainie Smaaiiug. Maaske dit heller vil sende Bud over III Prinizeit•
skjold og sige : tag dig rag', Kl.
51/2 præcis i Aften, vil jeg skyde
dig."
_Jeg forslaar mig ikke rigtig paa
der," svalede Lange Klaus; .desuden har jeg ikke en eneste Kugle
.Til det Bedste er Intet for godt,"
svarede 5:Moderen og rev en Sølvknap al sin Kjole. .Paa en Højtidsdag maa man gøre lidt Stads af
Kuglen ; det er intet almindeligt
Menneske vi skyde. Til en Kongeskaal, kommer man sommetider ell
Perle i Glasset; kom denne Knap
i din Pokal."
Idelsanirne kom Prinizetiskjold ridende ind ined sn Følge.
Da Pi inizeirskjold kom til Byen,
stimlede der snaks en Del omkring
ham og lians Hest, men ingenlunde
1 uvenskabelig Hensigt. Hver Især
bad om, ai GlIVerlloiCII dog vilde
tage ind I hans FILM Eil sagde:
jeg har selv fire Hestes Avl og Plads
id Guvernørens Følge. En anden
sagde ; jeg boer nær Havnen og
høaber, Guvernøren tager ind til
mig. En tredie sagde; jeg boer ligeoverlor Riradsluen, paa den store
Plads, om Guvernøren vil gøre mig
den Ære. En fjerde, der saa al sige,
holdt I Hestens Hale, for at høre
ined til Følget, kom ikke til Orde,
og saaiedes gik det flere,
Prinizenskjold sleg af og tog ind
h os walern Kinesens Genbo og
Onkel, Borgmester Jens Latinizen,
Ira hvis Hus man snart hørte en
Trætte, der ved sin Hajrøsterhed
bragte Folk til at standse.
Idelsamme kom Jens Kofod,
„Stan I her ved Døren og hold
Vagt, al ingen Svensker kommer
ind," sagde lian til Frendrich og
Klaus Nielsen. .1 andre, hvem der
vil følge med niig ind i Stuen I rask,
Gummeløs, Risovn, lad os skynde
os."
Da Frundrieli og Klaus Nielsen
stod paa Vagl ved Døren, sagde
Færidrich til Klaus Nielsen : ,Er
det sandt hvad man siger, saa faar
privermaren undertiden Berserkergang. Han faar da syv Mænds Kreti,
hg den lyske Sigfred, og skal kunne
rykke Træer op, lig Sigvard Snarensvend. Er del sandt, sno kunne vore
Kammerater derinde fan nok al gøre
med liam "
1 det samme kom Borgmesterens
Pige forbi.
_Aa 011e,' sagde Fmnilrich, ,tjen
mig i, at gøre dig et Ærinde ind
i Stuen, og kom snart ud og fortæl
os, hvorledes det gaar til."
.Hvad skulde det være for el
Ærinde,' spurgte Pigen.
.Aa, ind med dig, Cilie,* sagde

Fæudilch, .1 Fruentimmer er jo hilde
at Inirr., Ærinder."
Pigen viside Hik el
ind
og spurgte, om der var noget hun
!trawle gnesittj.de pa.,, ung e del :samme, som kil al gale ['rads part Bord er t i l Bettermiligeci, sha g hun ei
Rur pistoler, der Ina Guvernørens
Arnt nær, I sat Forklæde og r :spandt .
Da hun koro tilbage, sagde linie:
.saavidi j,:g kunde forstaa, var Guvernøren ug Kofod uenige om Postvæsenet eller student noget, De
skiftede Ord om el Brev, som Guvernøren vilde have ril Svetrig, men
Kofod til Danmark. Men saavidI
jeg kunde mærke, havde Kofod
Brevet temmelig fest i finatiden.
De trættedes ogsna om, hvem der
var Vært i Huscl. Kofod vilde have,
PrinizenskjoId skulde hede om Kvarler rig give sig hl Fange.'
Det varede imidlertid ikke længe,
før man saa, at Prinizenskjold havde
benyllei sine sankalthe syv Mands
!træller, og havde oprykket, om
ikke Egetræer, sari dog et uhyre
kæmpemæssigt B,Ird, med livilkel
han el øjeblik, lig en gammel Slagsbroder, trykkede sine Modstandere
op til Væggen, idet han selv ilede
ud af Stuen og ud mur (laden.
„Til Hjælp,' raahte Prinizenskjold,
_svenske Mænd, hvor I er,' og saa
sig om.
Fra Bornholmernes Side, der San,
at tal var øjeblikket eller aldrig,
lad det ;
„Kom hid, med Kugler og
Sølvetkirap i Vest
Som blive skal 1111 Grivemøreris
Pest.'
I det samme faldt han, hullet i
Hovedet, al Klaus Høgs sikre Kugle.
.Vi har handlet som Brødre,"
sagde Kofod, der kom ril. .Del er
nok, Lad os nu tænke pair Resten.
Bær Liget herover pari Raadsliien,
læg Beslag paa de Svenskere I træffe.
Og saa omkring i Sognene, fordel
Jer hurtigt, rid lask omkring, liver
til sit Sted, tyst Kirkeklokkens Tunge
fortæl at vi bar gjort vor Pligt og
bed de andre gøre deres. I Morgen
skriver jeg til Danmark. Jeg er endnu kun bange har Skihuse udenfor
Hannuelsbus, der er i Versle. Men
lad ulig faa Guvernørens Hest og
Uniform, saa lænker jeg, jeg rink
fra Strandbredden skal narre Skibene,
naar Mandskabet paa deir antager
mig for Guvernøren."

Svinemel,
RugkIlti.
Blunds/ed.
Havre og
Blodmelasse,
sælges Hind Kornrutt og alleverieg
al Einteringsraaders Rekvishionssedler hos

og

ri

Prod ti k tforret ning.
Køb det fortrinlige Ceirtralvarinekomfur

HEKLA!
Meget hirendselshesparentle, Kakkelovne overflødige. Alle Værelserne
opvarmes fra Komfuret.

Maskinhandler Holmstrim
Telelon Rutsker 4,
Færdige Anlæg lorevises.

Prima

Taglak ag Nljære
saml Tjærekoste anbefales Ira

Allinge 1<olonial- &
Produktforretning.

Olsker.
Tran til Staldbelysning
i de sinaa Landbrug sælges i Olsker
Brugsforening.
Sognerendet.

ejsetæpper
Uldtæpper
Dækkener
Mange Kvaliteter i

Nortilmlels flalelshils.
Blommer
Rominer

Kunsthonning

Tørrede Æbler
anbefales
fra

Frugtmarmelade
Ægte Honning

Uinge Kolonial og Profildforroloing. llingo Kolonial- & Produldfordning.

Bygningsartikler.
Brædder Planker Tommer
Tagpap, Søm og Spiger, Stobegods
Cement, hydraulisk Kalk
anbefaler

Allinge Kolonial- og Produktforretning.
W,■~1
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Vinteren nærmer sig
og man skal ti I at tænke paa Vintertøjet.
Vi har et stort Lager af

kulørte og blaa K lædninger
i alle Størrelser.

Stortrøjer, Ulsters og Vinterfrakker.
Drengek hed Ilinger
i Jakke- og Matrosfacon.

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

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

t)art e lsE?tis

