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trykkes l et Antal af mindst 1600 Exempl, 
og forsendes gennem Postvæsenet I Allinge.  
Sandvig, Olsker, Rutsker, Rø ok,  Klenwnsktr, 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
har den største Udbredelse I Nordre Hen ed 
bliver læst 1 ethvert Hjem og egner sig der 
far bedst til Avertering. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
optager gerne Bekendtgørelser af enhver Art 
saasom Køb, Salg, Foreningsmeddelelser, 
Efter,  eller Af lysninger, Auktioner rir. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
udgaar hver Fredag, kan bestilles paa alle 
Postkontorer samt paa Bladets Kontor op 
koster I Kr. halvartrfig. 
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Det vil vist være pas sin Plads 
at erindre om, at Runkelroe- og 

Gulerodsfrø, som er høstet i kold 
og regnfuld Sommer, vil, selv om 
Spireevnen ved Undersøgelsen viser 
sig god nok, dog altid have mindre 

Spiringsenergi i Marken end Frø, 
der er høstet en varm og tør Som-
mer. 

Det vil endnu være i frisk Minde 

med de mange ~pløjede Runkel-
roemarker i Forsommeren 1916. 

Denne Omplejning skyldes særlig 
to Aarsager; først den kolde og 

regnfulde Sommer 1915, der gav 
Frøel en lav Spiringsenergi, og saa 
en kold og regnfuld Forsommer i 

1916, som bevirkede, at Frøet laa 
og raadnede f Jorden, Inden Jord-

varmen blev saa høj, at del kunde 
spire. 

Da Sommer 1916 var lige sart 

kold og regnfuld som Sommeren 
1915, merl man ogsaa regne med, 

at del Runkelroe- og Gulerodsfrø, 

der skal saas i indeværende Foraar, 

vil have lige saa ringe Spiringsenergi 

som det, der saaedes i 1916, Skønt 
det jo ikke er givet, at den anden 

Spiringsvanskelighed — en kold og 

regnfuld Forsommer — ogsaa stø-

der til i 1917, vil jeg dog gerne 

erindre om, at uran i Aar gør vel 
i ikke at saa mindre end 25-30 

Pund Runkelroefrø pr. Td. Land, 

og at man samtidig bør anvende 
den størst mulige Omhu ved Saa-

ning, hvortil først hører, at man 
ikke bearbejder mere Jord, end at 

man kan fas tilsaaet samme Dag 
inden Aften, og saa at Frøet ende-
lig ikke dækkes for dybt. Det spi-
rer bedst, naar del kun dækkes 
med 14-1/1  Tomme Jord; kommer 
del længere ned, og Vejret er koldt: 
ligger det bare o.; raadner og kom-

mer slet ikke op. Ligeledes har 
det stor Betydning for en god Spi-
ring, at Jordur trykkes godt fast 
om Frøene. 

5 - 6 Dage efter Saftningen vil 

det i Reglen være formaalsijenligt 

at give Marken et eller to Træk af 
Uknidishat ven paa tværs eller skraas 
af Rækkerne, hvorefter Marken paa 

ny tiltromles ined Glattromle.. 

Da Runkelroelles jo I Aar er me-
det dyr, bliver det at saa 25-30 

Pd. pr. Td. Land Ingen billig Om-
gang, men det bliver dog dyrere 

at nøjes med 15-20 Pd. og saa, 
som mangfoldige gjorde i Fjor, 

komme 111 at pinje del hele om 
sidst I Juni Maaned. 

En anden Udvej, for hvem der 

ikke vil over de 15-20 Pd., er at 
blande el Par Pd. Kaalroelrø imel-
lem til hver Td. Land. 

Ved Udtynding af Roer kan Kaal-

roerne hugges bort, hvor der er 
Runkelroer nok, og hvor der er 
Spring i Runkelroerne, kan Kaalro-
erne udfylde Pladsen. Men anven-

des denne Fremgangsmaade, gaar 

det bedst med Saarnaskine med 
Koppesystemet. Bruger mare Sas-

maskine med almindeligt Røreappa-
rat, vil der i Reglen blive kor mange 
Kaalroeplanter i Førsiningen eller 

Paafyldningen og næsten ingen, 
naar Maskinen er halv tom, idet 
Kaalroefrøet som det tungeste og 
mindste vil gaa først ud. 

Jens Hvidbjerg. 

Arv af medfødte 
og erhvervede Egenskaber. 

—o— 
Et af de interesanteste, men sam-

tidig ogsaa et af de vanskeligste 

Kapitler at Biologien er Spørgsmaa-
let om Arvelighed. Del er selvsagt, 

at alle medfødte Egenskaber kan 
arves, selv i de mindste Enkelheder. 

Som vi hver Dag har Anledning 

til al se, ligner Børn deres Foræl-
dre paafaldende nøjagtig heade I 

Ansigtsform, Haarfarve og Øjnenes 
Farve. Men ogsaa andre Egenska-

ber nedarves, saafreint de har været 
Forældrene medfødte, 1 mange Fa-
milier forekommer sammenvoksede 

Fingre eller Tæer, og disse Abnor-

miteter nedarves gennem mange 

Generationer pari samme Mande SOM 

Fødflekker o. 1. Ganske anderledes 

forholder det sig med Nedarvning 
af erhvervede Egenskaber. Fra 

mange Hold benegtes det rent ud, 

at erhvervede Egenskaber kan gaa 
i Arv, og som Bevis fremføres der 

mange Eksempler. Saaledes har 

man endliu aldrig set, at Skavanker 

som afhuggede Ben, Arme eller 

andre Beskadigelser gaar i Arv. De 

kinesiske Kvinder har i Aartusinder 

nied Villie forkrøblet deres Fødder, 

og alligevel-fødes de kinesiske Pi-

gebørn nu som før med normale, 
velskabte Fødder. I lang Tid har 

det været Skilt og Brug at kutte 
Halen af Terrierne, og dog kommer 
fremdeles alle Terriehvalpe til Ver-
den med lenge Haler. Alligevel 
kan man Ikke uden videre besegle 
enhver Mulighed for Nedarvning 
af ikke medfødte Egenskaber. Et 
ejendomineligt• Eksempel herpaa by-
der forskellige Flynderaiter, hos 
hvilke som bekendt Øjnene slaar 
paa den ene Side af Hovedet. Med 
den ene flade Halvdel af Kroppen 
ligger Fisken paa Bunden, og denne 
Halvdel er hvid og uden Farvemær-

ker af nogen Art, da den er unddra- 

get Lysets Indflydelse, medens den 

anden Side, som vender op ad, vi-

ser en varieret Farvenuancering, 

der som Regel stemmer med Om-
givelserne. Den ganske unge Flyn-

der er Imidlertid normalt bygget 

som enhver anden Fisk, og har et 

øje paa hver Side af Hovedet. Først 
neer den har afpasset sig efter Li-

vet pas Bunden, rykker mærkeligt 

nok det ene Øje lidt efter lidt op 
over og vandrer paa en vis Mande 

over fra den ene Side til den anden 
indtil begge Øjnene omsider befin-

der sig paa Overfladen af Kroppen, 
der imidlertid har antaget flad Form. 

Denne efjeristilling og Legemsform 
har Rødspætten arvet efter sine For-
ældre til Trods for, al ogsaa disse 

ved Fødslen var hyggede som andre 
Fiske. Her var vi altsaa Eksempel 
paa en oprindelig' erhvervet Egen-
skab, som konstant gaar i Arv. 
Deraf kan vi slutte, at Videnskaben 
rimeligvis vil kunne kaste Lys over 
liere lignende Tilfælde, hvor erhver-
vede Egenskaber gaar i Arv. 

EI ojedoemolig Fiskeri 
— 0— 

foreioges forleden af en Fisker i 
Korsør. Da han — fortæller _Fiske-
rit." — var pas Hjemvej efter endt 

Fiskeri med Skovlvaad, og befandt 
sid ret syd for Sprogø, blev han 

pludselig opmærksom pas en ejen-
dommelig Uro i Vandet, og da lian 

sejlede nærmere Stedet, viste det 
sig at være en mægtig Sildestime. 

Sildene stod bogstavelig tall stuvede 

sammen, som om de var anbragte 

i en Sildetande, og saa tæt stod 

de, al de øverste laa limsten oppe 
i Vandskorpen. 

Rundt omkring Sildestimen stod 
en Ring af Marsvin, som bogstave-

lig knasede i Sildemassen, og saa 

optaget heraf var de, al de ikke 
ændsede, at Fiskerens Motorbaad 

nærmede sig Stedet, men vedblev 

at gøre Indhug i Sildemassen. 

Fiskeren fik nu i en Fart fat i 

en Kætscher, og med denne lykke-

des det ham at fas indfanget 135 

Pd. store dejlige Sild, som han 

indbragte til Korsør. Paa denne 

nemme Maade fik han en behagelig 

Ekstrafortjeneste. - 

Som man ser, er Romantiker 

ikke helt gaget af Fiskeriet endnu, 

og det kan endnu hænde, at man 

bogstavelig øser Silden op af Havet 

— med de bare Hænder. 

Skosaaler af 
metalliseret Papirmasse. 

—0— 
Flter omfattende Forsøg paa det 

bekendte Schoopske Laboratorium 
i bidet' er det fuldstændigt lykke-
des at fremstille en brugelig Erstat-
ning for Læderskosaaler, der efter 
tyske Fagbladet; Mening vil komme 
til at spille en ganske overordentlig 
stor Rolle. 

Erstatningen bestaar af en 2-3 

Millimeter tykke Saaler, fremstillet 

af presset Træ- eller Papirmasse, 
hvis riflede Underside besprøjtes 

med el Lag tyndt Metal ved Hjælp 

af den Schoop'ske Metalsprøjte-Me-
tode. 

Saalens Bøjelighed skal være som 
Lædersaalernes, og Metallaget sidder 

fuldstændig i fast Forbindelse med 
Snalen Fortiden at denne nye Saal 
kun vil koste en Brøkdel af Læder-

sentens Pris har det ved indganende 
Slidprøver vist sig, at Holdbarheden 
er indtil 8 Gange større end Læder-
saalens. 

Da Læderets Pris sindig stiger 
og sikkert ikke vil falde I en over-
skuelig Fremtid, stilles der meget 

store Forventninger IH denne nye 
Opfindelse, og der er allerede dan-
net et stort pengestærkt tysk Syndi-
kat til Opfindelsens Udnyttelse i 
stor Stil, ligesom det lyske Krigsmi-
nisterium har taget Sagen op. 

hil Var saa liftet 
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Oversat fra fransk i 

Langvejs fra kan man se Nemo-
In-slottet knejse over Annecy. Det 
bestaar af en hel Mængde gamle 
Mure, firkantede Taarne og Skyde-
skaar. Det giver Byen Præg af 
en middelalderlig, stedse kampberedt 

Stad. Ved Solopgang spiller det 
i lilla og violette Farver. Tæt ved 

er dpr en snavset, majestætisk Ko-
los med et Utal al Smaatrapper og 
et Virvar af Krinkelkroge, Jeg ken-

der det saa godt, for jeg har en 
Gang boet der el helt Aar. 

Jeg gav ikke noget i Leje, men 

filt endog 5 Øre om Dagen af Vær-

ten. Nemourslottet er nemlig om-

dannet til Kaserne, og jeg aftjente 
ruin Værnepligt der. Der var en 

skrækkelig Bunke Væggetøj. Men 
SOM Erstatning for alle Ubehagelig-

heder havde vi Terrassen, og fra 

denne hor man Udsigt til Søen, 

Hver Aften, naar Sol gik ned,'kom 

nogle af os — bestandig de samme 

— og satte os der. Lidt melankol- 

ske var vi . 	. og rimeligvis forel- 
skede. Paa det Sted er der — for 

lange Tider siden — blevet betroet 

mig mangen 'en Hemmelighed, -

hvori en Kvinde spillede Hovedrol-
len. Og medens jeg var lutter Øre, 

spfedte den nedgaaende Sol sit 

Pul(purSkær over Himmelen og ud 
over Søens Vande. San tittede Mu-
rren Ireni, smuttede uden om Bjer-
get og sendte sin Sølverstribe hen 
over Sinaabølgerne. Eller ogsaa 

hævede Natten sin mørkeblaa Hvæl-
ving, oversaaet ined Stjerner. 

En ung, frivillig Soldat, Pierre 
Dany hed han, og jeg mødtes saa 
hyppigt, at vi eflerhaanden blev 
gode Vestnor. VI sad ved Siden 
at hinanden i de lange Sommeraf-
tener og saa pen al Herligheden 
omkring os, næsten uden at tale 
sammen — som ganske ung gør 
Naturen et dybt Indtryk paa En,  

uden at man gør sig det klart -

eller ogsaa fulgtes vi ned til Annecy, 

som vist nok er den mærkeligste 
lille By i hele Savoyen. 

Annecy er Venedigs lille hitte 

Søster. Dens ikke altid lige renlige 
Kanaler snor sig omkring det gamle 
Fængsel og ind imellem Huse med 

Altaner, hvor Tøj hænger til Tørre, 

og spejler i sine Vande Træerne 
Biskoppens Have og mangen en 
lille hyggelig Krog Der el en egen 

Duft over denne By. Man har Føl-
elsen af, at der bag disse graa Mure 
man have levet Mennesker med 

stærke Lidenskaber. 
Imidlertid forberedte vort Regiment 

sig til de store Manøvrer ved lange 
Dagsmarcher, og da hændte det, 
at Pierre Dany, hvis Hud ikke var 

tilstrækkelig hærdet, blev solskoldet 
I Ansigtet, og Kammeraterne morede 
sig over hans Ansigt, der lyste som 

et Fyriaarn. 
„Jeg er ligeglad,• erklærede han 

leende. 
„Men hvad siger Kæresten 7* 

spurgte en. 
De! var sagt ganske tankeløst. 

Ingen havde nogen Sinde set ham, 
i Dameselskab, og han blev endog 
ofte drillet for sin Adstactighed. 

Da vi den Alten mødtes pas Ter-
rassen, saa lians røde Næse saa 
komisk lang ud, at jeg vilde være 
bristet i en Skoggerlatter, dersom 
jeg ikke straks havde været klar 
over, at det var Tegn paa en eller 
anden stor Sorg. Jeg gav mig øje-
blikkelig tit at udspørge ham. 

„Naa, hvad er der i Vejen?" 
,Det er forfærdeligt!" 

,Hvilket?" 
,Hun kommer. Hun kommer I 

Morgen." 
Hun  — jeg havde altsaa gættet 

rigtigt. I sit voldsomme Sindsoprør 

gav han sig til at betro mig sit Livs 

eneste Eventyr. Det var en ung 
Pige — sari skøn, saa skøn, al 

man, som der slaar i Eventyrene, 
aldrig havde set hendes Lige. Han 

havde elsket hende altid, skønt han 

var lidt bange for al den Skønhed, 
Skæbnen havde ødslet paa hende. 

Og hans Forældre, som af alle mu-

lige intetsigende Grunde satte imod 

dette Ægteskab, havde overtalt ham 
tii at melde sig som frivillig ved 

Hæren. 
Men nu havde den unge Pige 

gjort sig Alverdens Anstrengelser 

for at kunne gøre en Dags Ophold 

i Annecy, der tilsyneladende tilfæl-
digvis faldt paa hendes Vej. I Bre-

vet stod, hvad Tid hun kom, og 
hvornaar lunt skulde rejse videre. 

Hun tilføjede del haabefulde Ønske, 

at lian kunde fan Udgangstilladelse 
og tage imod hende ved Ankomsten. 

_Du er sandelig en Lykkens Pall'. 

filius i• udbrød jeg. "' 

,Synes du?" 

,Stil du bare hos Kaptejnen og 
bed om en hel Dags Orlov." 

,,Du glemmer nok, hvorledes jeg 
ser ud. Se bare paa enigt" 

,Pyt med del! Før lo du jo selv 
deraf.' 

„Ja, men hvis hun ser mig, sen 



ler hun ogsaa, og jeg kan Ikke 
udholde den Tanke, al b ri ri skulde 
le ad -mig.- 

„Hun elsker dig jo' Saa ler hun 
da ikke ad dig -. 

,Men maaske vilde hun komme 
til at holde mindre af mig, og del 
vilde være frygteligt!" 

„Det er da en dum Forfængelig-
hed!' 

Det -er ikke Forfængelighed' 

Næste Dag skjulte han sig. Jeg 
kunde ikke fas ham til at opgive 
denne dumme Undseelse. Hen pas 
Eftermiddagen blev det meldt barn, 
at en Dame ønskede at hilse pari 
ham. Jeg var just til Stede, da 

Ordonnansen overbragte ham Beske-

den. 
.Det er hende,'" sagde Jeg. „Er 

hun pæn ?" 
.Hun er en fuldendt Skønhed," 

erklærede Ordonnansen betaget. 
„Meddel hende, at Jeg har faaet 

Arrest,' lød Pierre Danys lielterno-

, dige Svar. 
Han stod med noget i Hannden 

og knugede det saa fast, at der 
lød en skrattende Lyd. San kastede 

Finn Stumperne fra sig. Det var 

et lille Spejl, han havde knust, ef-

ter hele Dagen at have spurgt del 

til Raads, for at samle Mod til al 
tage Imod sin Elskede, men Svaret 

havde stadig lydt ugunstigt. Da 
Ordonnansen var genet, gjorde lian 

et Par Skridt hen efter ham, men 
vendte saa tilbage til mig. Han 
havde Teater i øjnene. 

Lidt inden Retræten mødtes vi 

atter paa Terrassen. Hans Tanker 
kredsede stadig om hende, og jeg 

kunde kun trøste ham ved ogsaa 
at tale om hende. 

„Er hun rejst?" 

.Endnu ikke." 

„Hvornaar rejser hun ?' 

.Klokken 10." 
I det samme blev der blæst Re-

træte. 
Fra Slotsterrassen girer Muren 

stelt ned mod Haven i over 20 Me-
ters Dybde. I Stedet for at gaa til 

Ro stod Pierre Dany bøjed ud over 

Brystværnet og stirrede ned i Mør-
ket under ham. Ved Lyden af mine 

Skridt vendte han sig om og mum. 
tede sagte : „Der er dernede en 
Tagrende, som er godt fortøjet i 

Murværket. • 

Vi vidste, at en al Pionererne 
gik ned og op ad den Vej for 

at. besøge sin Hjertenskær nede i 

Byen. 
Støttepunkterne var meget smaa, 

og der herte megen Behændighed 
til at bruge den], Længere nede 

var der endnu et Par Mure at 

kravle over og desuden et Par Blod-
hunde at komme udenom. Det 

var et farligt Foretagende. Den 

omtalte Pioner var en tavs og inde-

sluttet Mand, der aldrig talte om 

sig selv, man hans natlige Bedrifter 
var godt kendt. 

Pierre Dany vilde følge Pionerens 
Eksempel. 

.Du er jo gal," sagde jeg. .Des-
uden har du ikke Kræfter dertil.' 

„Vist saa, jeg vover det !' 
.Du har haft hele Dagen for dig, 

og da vilde du ikke se hende." 
„Nu kan jeg se hende, uden at 

hun faer in ig al se. Jeg kan se 

hende paa Stationen, naar hun 
rejser.• 

Og han satte over Brystværnet. 
Jeg forsøgte endnu en Gang at 
holde ham tilbage, men han vilde 
intet høre. Og jeg blev stnaende 

længe efter, at jeg havde tabt ham 
af Syne, dødsens angst for at høre 
ham falde ned. Men kun Lyden 
af hans Fødders Skraben mod Mu-
ren for at vinde Fodlæste naaede 
mit øre. Lidt efter blev alt stille. 
Pierre Danys Flugt var lykkedes. 

Senere hen paa Natten blev jeg 
vækket ved, at en ruskede mig 1 

Skulderen. Det var min Ven. 

.Er du kommen tilbage ad samme 

Vej?• 
„Ja, jeg saa hende. Hun var 

saa bedrøvet. Jeg kunde godt 

have ladet hende se udg.-  
Og det lorekorri mig, at der Ina 

en uendelig Ryd I disse Ord. 

Lilli om Papirets Historie, 
—:0:— 

Menneskenes Trang til at nedskive 

deres Tanker og Erfaringer — ril 
større eller mindre Gavn og Glæde 
for deres Efterkommere — er Ikke 

altid blevet tilfredsstillet med samme 

Lethed, idet det Skrivemateriale, 
der har stenet til deres Disposition 

gennem Tiderne, har været overor-

dentlig forskelligartet 

De første Beretninger, man kender, 

er indhuggede i Naturgenstande 

som f. Eks. Klippevægge, Obelisker, 

Runestene m. m ; men disse til 

Dels utransportable Genstande kunde 

naturligvis ikke bruges 111 Nedskriv-
ning al Breve o. lign., og man fandt 

da paa at anvende Tavler af 1.er, 

Træ eller Bambus, hvorpaa Skriften 

blev Indridset. I Indien brugte man 

Palmeblade, der jo langt bedre eg-
nede sig til Forsendelse, og i Ægyp-
ten har man allerede i det 3. Aartn-

sinde før Chr. anvendt Marven af 
Papyrusplanten, der blev skaarel i 

Strimler, som pressedes eller lime-
des sammen. Ogsaa Pergament, 
der jo er tilberedte Dyrehuder, an-
vendtes allerede i Oldtiden, og dels 

Anvendelse holdt sig III op i Mid-
delalderen, da man i Papiret fik et 
langt billigere og lettere Skriverne-
teriale. 

Papiret er som bekendt opfundet 
i Kina, antagelig for ca. 2000 Aar 
siden. Materialet, der anvendtes, 

var især Papirmorbærtræets Bast 

og Risstraa, og Fremstillingsmaaden 
lignede i Principet meget den, der 
endnu anvendes til haandgjort Pa-
pir, idet man nemlig — ligesom 
nu — tilberedte en Vælling at Ta-

ver, Fyldestof, Lim og Vand, fra 

hvilken Vandet blev siet, hvorefter 

Tørringen skele ved Presning og 

Varme. 
Til Europa naaede den kinesiske 

Papirfabrikation først i det 10. Aar-

[mudrede, antagelig bragt til Italien 
af Arabere, og herfra forplantede 
den sig de næste Aarhundreder op 

gennem Europa, Den første danske 

Papirfabrik blev anlagt 1540. 
Denne Udvikling blev dog ledsa-

get af flere Forbedringer, især for 

Raaatoffernes Vedkommende. Som 

Raastof anvendte man nemlig ude-

lukkende Klude, der endnu er det 

bedste Materiale, og deres Sønder-

deling foregik ved Hjælp af Stampe-

værker, der ined Hensyn til Kvalite-

ten af de sønderdelte Klude hverken 

stod tilbage for de tidligere Stofmøl-

ler eller de nu anvendte Hollændere. 

Disse blev opfundne i Holland i 
Slutningen af det 17. Aarhundrede, 

men er naturligvis siden undergaaet 
talrige tekniske Forbedringer. -

Deres væsentligste Fordele fremfor 

Stampeværkerne er deres forholdsvis 

ringere Kraftforbrug og deres meget 
større Ydeevne; en moderne Hollæn-
der kan saaledes udføre ca. 5000 

Klip i Minuttet. 
Det var dog først i Slutningen 

af det 18. Aarhundrede, at den til-

tagende Papirnød og Teknikens Ud-
vikling bevirkede, at Opfindelserne 
Indenfor Papirindustrien tog Fart, 

og siden de har Udviklingen været 
saa stærk, at Papirfabrikationen nu 
er en af de teknisk set mest fuld-

komne og interessanteste Fabrikati-
oner. 

Del første Skridt var Opfindelsen 

al Blegning, der muliggjorde Anven-
delsen af farvede Klude. Den næ-
ste og mest betydende Opfindelse 
var Papirmaskinen, der mangedob-
lede Produktionsevnen og næsten  

overflødiggjorde Haandkralten. idet 
Maskinen san at sige selv onidnri-
ner den Ira Hollænderne modtagne 
Vælling al Taver, Lim, Fyldstoffer, 
Farve og Vand til færdigt Papir. 
Vandel ljærnes dels ved Sugning, 
dets ved Presning og dels ved Tør• 

ring mellem opvarmede Cylindre. 
En fuldtud moderne Maskine kan 
producnre op imod ca. 700 Kvadrat-
meter Papir i Minuttet. 

Ogsaa Oprulningen foretager Ma-

skinen selv, men Papir, der skal 

anvendes til Rotationspresser, maa 

dog først omrulles paa særlige Rul-
temaskiner. 

Skrivepapir og finere Trykpapir 

nias glittes (gøres blankt), før Bru-

gen; dette sker pas en Kalender, 

hvor Papiret passerer mellem Valser, 

der skiftevis er opvarmede Støbejerns-

valser og Valser med et tykt Papir. 
lag. 

Ogsaa Papirets Klipning og Fals-

ning foregaar paa særlige Maskiner- 

Dagspresses mægtige Udvikling 

medførte imidlertid Raastofmangel, 
og man irreelle derfor se sig om 

efter andre Raastoffer. Disse fandt 

man i Træmasse (Træslib) og Cellu-
lose : Træ, der ved Kogning med 

Natronlud eller andre Kemikalier 

er befriet for Stoffer, der er skade-
lige for Papiret. Ved Anvendelse 

af disse Reastoffer bliver imidlertid 
Papirels Kvalitet i væsentlig Grad 
forringet, og [urenlig lom Træmasse 
kun anvendes til Papirsorter, al 
hvilke man ikke kræver stor Hold-
barhed, men delle forlanges jo netop 
ikke af Avispapir. 

Deri stærke Stigning af Forbruget 
fremgear til a. al, at Tyskland i 
1900 producerede ca. 50 Gange 
saa !neget Papir som ved Aaret 

1800. — Den samlede Verdenspro-
duktion ved Aerhundredskiftet var 
ca 5 Mill. Tons. 

I Danmark findes 8 større og 4 min-
dre Fabriker, af hvilke de sidste dog 
hovedsagelig fremstiller Pap. 

Flyvning gennem lulle Skylag 
—o— 

Den lyske Flyver, Preiniedøjtuant 

Heydonmarck fortæller i sin Bog 

.0 666 som Flyver paa Vestfronten" 
om sine Indtryk og Oplevelser I 

Luftens Rige bl. a. følgende Inter-
essante Skildring om Flyvningen 

gennem Skylageue. „C 666" var 

et Biplan, Løjtnanten var Observa-

tør og en Sergent Beigmarin førte 

Maskinen. 

— Vi opdager en bias Plet 

i Skyleeppel over os. Gennem delte 

Hul agter vi rit skrue os op. Og 

— det synes at grin. Men paa en 

Gang er del blaa ligesom slettet 

ud med en vand Svamp. Vi kan 

intet som helst se længele og er 

pluselig midt inde i Skybanken. 
Naa, det kan vel ikke være farligt. 

Om nogle Sekunder, senest om cl 

Minut, mart vi jo være gennem 
Laget. Jeg bøjer mig ud, — aha, 

der skimtes Jorden igen. Om den 
blot vilde vedblive nied det. - Tid 
at flyve midt inde i Skymasser er 

det uhyggeligste, jeg kan 
tænke mig. 

Allerede eller en ganske kort 
Stund forsvinder Ligevægtssansen. 

Kun naar Øjet kan hage sig fast 
ved el Punkt, kan Fornemmelsen 

af Ligevægt bibeholdes. Del er 

ligegyldigt, om delle Punkt findes 
nede paa Jorden eller oppe i Him-

len. 
Enginann fortsætter at styre opad. 

Og pludselig er Jorden atter borte. 
Til al begynde med ratlægter det 

os ikke, — Ligevægtsfølelsen lever 

endnu eller det sidste Afskedsblik 
ned paa den tilslørede Jord. Men 

hvor uendelig lange bliver ikke 

Sekunderne. 
Og der — Gudskelov — skinner 

Solen lige akkurat igennem. Men  

de jagende Skyfrie sluger straks 
alter enhver Lysdeentring 

Nej, det gaar ikke længere -
denne Fremtumlen gennem del ah-
solule intet. Endnu en Dang duk-
ker den mane Solskive op over ns. 
I vor forrige Retning havde vi den 
rel foran Os, nu lyser den svagt 
bagfra, fra venstre. Vi er altsag 
kommer helt tul af Retningen. 

Og nu begynder opart de sidste 

Spor at Ligevægtssansen at forsvinde 

mere og mere. Jeg klamrer mig 
krampagtig fast ved Aeroplanets 

Aktivere. — Skal denne ulidelige 
Spænding da aldrig høre op. At 

styrte ned fra 3000 Meler paa Grund 
af det lumske Skylag. , , 

Højdemaaleren viset nu 3100. 

Endnu ingen venlig Straale i 

vort Mørke. Skal jeg spænde .mig 

fast, san jeg i al Fald ikke slynges 

tid af Maskines, om vi skulde styrte' 

ned over den ene Sidevinge ? Men 

selv om dette skulde (tænde, saa 
er det jo muligt, at vi kan komme 

pas ret Køl igen efter nogle Hun-

drede Meters Fald — alt er ikke 
tabt selv da. 

Hurtigt griber jeg Bæltets begge 

Ender og spændel det sammen over 
Maven. 

Da — pludselig gaar en underlig 

Følelse gennem Kroppen : Vi driv 
ver til Siden. Vi flyver ikke længer 
ret frem. Vi glitter I Om Solen Ikke 

kommer snart, er det lorbi. Og 
med en øjeblikkelig Beslutning ri-
ver jeg atter Bæltespændet op og 
slaar Erigniaiiii 3 Gange paa Hjel-
men - 

Signalet: .Ned l• 
For Engurans virker del som 

om lian tilever revet ud al den rene 
Opgivelse. Han standser omtrevl 

Motoren og vender Maskinen med 
Næsen nedover. 

Vi daler. Med smaa Ryk gaar 
Højdemaalereris Viser tilbage. 3000 
—2900-2800-2700 — nu maa 
vel snart Jorden vise sig. 

2500 . . . . 
Og, et Guds Under, — Sløret 

brister, Der ligger Jorden! Ligger? 

Nej, hænger. Den hænger helt 

paa skraa. Eller. rettere sagt : Vi 

hænger helt paa skraa, paa den 
højre Vinge. Uvilkaarlig trykker 

Enguano Sideroret kraftig til ven-

stre, langsomt kommer vor Fugl 

Igen i vandret Stilling. Aet)! -
det var en Lettelse. 

Et Blik nedad ; Vi er midt over 
de franske Reserveslillinger. Men 
— hellere blive „skældt ud" af de 

springende britiske Granater end 

al tumle gennem den ulykkesvangre 

Skyørken. . . . 

Under 	Sparsom- 

lighedens 	Banner 

• E R gaar en nalional-økono- 
• misk Bevægelse gennem det 

ganske Land. Den kom fra Ud- 
landet, fra de krigsførende Nati-

oners Lande, og er fostret af disses 
gensidige Udsultningspolitik og Blo-
kadebestemmelser. Del er Selvop-
holdelsesdriften, der har skabt Les. 
net:  .Hver Mand sin Jord!' — og 
dette Motto, som Socialisterne har 
haft paa deres Program i over et 
halvt Hundred Aar, har Verdens-
krigen pludselig gjort sari aktuelt, 
at alle, uanset politiske Principper, 
Stand eller Stilling, Forstand eller 
Uforstand, kræver deres Ret til selv 
al avle det nødvendige til Livets 
Ophold. 

Grundejerne gaar i Spidsen. De 
°optøjer deres store udyrkede Are-
aler, lægger Kartofler r hverenden 
Fure og averterer i Landets Aviser: 
.Villagrunde til Salg. Gratis Kartof-
ler I'. Byboerne : Konloriolk, Haand-
veerkere, Fabriksarbejdere, alle dem, 
der sjælden kom længere end fra 
Hjemmet og til Arbejdsstedet (Kon-
toret, Værkstedet), Asfalten eller de 
toppede Broslev; og soul ikke havde 
Begreb out Landbrug, skyndte sig 
at købe eller leje paa rimelige Vil-
kaar et eller andet Stykke Jord, for  

til næste Arg at være mere itaftnert. 
elg af Grunikoneris eller 1 lakeiens 
Forgodtbefindende. 

Provinsbyerne har fulgt Hov ed-
madens Eksempel, hvor Parker, Fæt-
leder og idrætspladser har ~arret 
give Plads for aantfundsnythiger e 
Formaal, — og oasen vor Komma. 
natbestyrelse har laget 
1 den Anledning er Byens endnu 
ikke solgte eller bortforpagtede Jor-' 
der udstykket i Parceller, Invest By 
ens jordløse indbyggere kan lægge 
Kartofler erg Grøntsager. Planen orn. 
at Kommunen ogsaa skulde lægge 
Kartoflerne blev desværre opgiven, 
men Lægge-Kuli-ilterne fans billigt 
i Kommunens Udsalg. 

Jeg er en at de lykkelige, der ved 
Lodtrækningen blev Ejer ni en Jord-
lod, afgiftsfri pas 2 Mr. Den er 
beliggende ud mod det bias Tlav 
der med østenvind bringer friske-
isnende Saltvandspust, medens Ves 
lervinden fører Gesvierkels kvrelend 
Amorriakdampe med sig. Jeg spare 
saaledes betitle Kunstgødning o 
Gadningssall. 

Jeg gik straks med mine ire Dreng 
ud for at tage den letviindne Jord 
lod f Besiddelse. Forsynede [ned 
Flakker, Grebe og Spader gav vi o 
i Lag med det forberedende Arbejde 
et løsne .(ordskorpen og bringe den 
Kultur. Solen smilede ad vor !hær: 
digteed og skoldede Huden af vore 
Ansigter. Det herude, uvante Ars 
beide værkede i Arme og Ben -
vi rem:Isede det ikke. I.ysleu drive 
Værket, og de første Dage gik de 
med Liv og Lyst. det var sorn"rinned 
Skalle las I Jorden og ventede pas 
os. Resultatet var ogsaa overvæl 
niende, Efter 5 Dages forceret Ar 
beide har mine Drenge frenuirege 
ca. 5 Hektoliter Koks, en lille Ton 
Rammet( Jærn, der allerede er af 
hændet til Jaernliturriferen med go 
Avance, samt en hel Del mer elle 
Mindre værdifulde Kulkasser, Toilet 
spande og -Potter etc. m. III. —  alt 
sammen stammende fra den gode 
gamle Tid — Byens Velmagtsdage 

Men nu er Jorden sikkert Illstræk 
keligt renset for Ukrudt, sno vi ka 
begynde al — lægge Kartofler. 

Serve s. 

Inserat, 
For Ina Dage siden tilstillede 

alle Manufacturforreininger følgen 
Skrivelse fra Textilfabrikantforenin 
gen : 

_Under Hensyn til den foreliggend 
Situation, hvor Manglen paa Rirama 
terialier og Kul vil bevirke, at Tex-
tilfabrikkerne i den aller nærmeste 
Tid, saafremt ikke nye Tilførsler 
fremskaffes, vil blive tvungne til at 
indstille Driften, 
og hvor Omkostningerne til Kul, 
Arbejdsløn o. s v. er steget meget 
betydeligt og efter alt at dømme 
vil vedblive dermed, 
samt da den eventuelle ny Tilførsel 
af Bomuld fra Amerika paa Grund 
af de kolossale Fragtudgifter og 
Krigsassurancer vil medføre en over-
ordentlig Fordyrelse af Fabrikationen, 
ser Textilfabrikkerne sug nødsaget 
til fra I. Maj d. A. at ophæve alle 
indgaaede Salgsforpligtelser, idet 
man stiller Kunderne frit med Hen• 
syn til, hvorvidt de ønsker al beholde 
Varerne i Nota til Levering, saa 
hurtigt som Forholdene tillader del, 
og til de paa Leveringsdagen gæl-
dende Priser. 

Som del fremgear af ovenstaaende 
Skrivelse vil Manufacturvarer i den 
nærmeste Fremtid stige betydeligt 
og hvad værre er, maaske ikke kunne 
skaffes frem i sædvanligt Kvantum. 

Til alt Held ligger Magasin du 
Nords  Udsalg, Allinge inde nied 
el mægtigt Lager af al Slags Menu-
faclur, hvilket sætter nævnte korret-
ning i Stand til al fortsætte med at 
sælge til gamle, billige Priser. 

Det tilraades imidlertid Kunderne 
snarest al forsyne sig, da selv el 
stort Lager kan slippe op. 

Gudstjenester og hier. 
Søndag 13. Maj. 

St. Ols Kirke Kl. 9',/t.. Skrin. Kl. 9. 
Allinge Kirke Kl. 2. Skrud 
Om Elbil Kl. 51/I. Møde 'Bethel i 

Olsker., Kl. 5 r Tejn Missionshus, 
Sekr, Nielsen taler. 	• 

Torsdag Kl. 81/5. Fællesmøde for 
K. F. U. K. og M. i Allinge. Me-
nighedshjem. hvor Sekr. Nielsen 
taler. 

Torsdag Ols. Kirke Kl. 7. 
Allinge Kirke Kl. 93/4. Skim. 9'/4. 
Glem ikke Kredsforhundsinødet i 

Rønne. 



Havemøbler! 
1 lave- og Markredskaber. 

Kædevarer. 

Traad og Traadfletning, 
sfiln, Skiller tig Bolle. 

Bygningsbeslag, alle Slags. 

Møbelbeslag, Værktøj. 
All sælges Ir! billigste Priser hos 

P. C. Holm. 

Uldgarn! 
planl, hittel, rødbrunt, blegrødt, lys-
normal, hvidt, grant og sort fra 5,50 
pr. "2  kg. 

El lille Parti sort dansk Uldgarn 
4 Kr. pr. 	kg. 

MESSEN, Clir, Olsen, Mhp. 

{471~ -4tg,  
Nogle Aktier 

i ,,Allinge Kolonial- og Produlitior. 
retning kan fans tilkøbs. 

Bladets Konlor anviser. 

Sybilles Eleksir 
China Livs Eleksir 

Inas lins 

P. C. Holm. 
Andeæg. 

Æg af store sorte Ænder Iran Enas 
hos Brændehandler Emil Holm, 

Allinge. 

Ande-Ruge-Æg 
er til Salgs a 18 Øre Stk. hos 

Snedker K. H. Ipsen. Tein 

Nu er det Tiden 
al købe 

Haveredskaber. 

Vi har stort Lager 
og sælger til rimelige Priser. 

Allinge 11010d- 
Og P1701Illitiforreilli1111, 

Huer og Hatte, 
Flipper, Kraver, Manchetter, Manchetskjorter, Slips, 

Sokker. Sokkeholdere. Underbeklædning 
købes bedst og billigst i 

Magasin du Nords Udsalg. 
J. P. Sommer. 

CaiCiUMStjære og Tjærekoste 
anbefales fra 

Allinge Kolonial- Produktforretning. 

Til Foraars~ og Sommersæconen 
anbefales 

Moderne Stoffer til Spadseredragter og Overstykker 
i Klæde, Serges, Cheviot, Vadmel, Alpakka. 

Uldne Kjoletøjer 
i mange forskellige Kvaliteter. Ligeledes et pænt Udvalg i 

Vaskestoffer til Kjoler og Bluser. 
Køb derfor detes Stoffer hos mig, hvor De kan Ina det syet paa 

min Systue, solidt og smukt til billig Prisl - 
Endvidere anbefales cl. smukt Udvalg-.1 Gardintøjer, hvide og 

creme fra 1O-275 Øre to. Bomuldstøj. Dowlas, Lærred, Flo-
neller i 31011 Udvalg. Mange pæne Ting i Besætninger, Lomme-
tørklæder, Kornetter, Handsker i Skind, Silke og Bomuld, 

Strømper tit. ni. 

Waldemar Jørgensen. 

Klemensker. 

Mit Lager er rigeligt forsynet med 

Cykler og Cykledele. Da2k og Slanger, 
der sælges paa rimelige Betalingsvilkaar. Stor Rabat pr. kontant. 

Reparatiner udføres hurtigt, godt og billigt. 

M.C.Hansgs Cykleforretning, Klemensker 

Vi har stort Lager af ekstra prima 

Icopal- og Lædertagpap 
fra Jens Villadsens Fabrikker og anbefaler samme til 
billigste Dagspris fra 

Allinge Kolonial- & Produktforretning. 
4..4, 	.4w,,4,4,..,,4,4,"*.4, 4,  4,1 4l 15 4 k*' 

h, rir  .'t 	 vliE19 sh? 	 Q$: 
++ ,4\ +4.4.4. 4, 4\e4 ++ 	4. 4. 4, + + 

Vil De købe billigt 
gør da Deres Indkøb i Nordlandets Handelshus. 

Vi sælger alle Manuf akturv a rer langt under de nugældende 

Priser og har stort Udvalg i alle Artikler. 

Et Parti Klcedninger og Arbejdstøj 
sælges særdeles billigt. Ingen Købetvang  

Nordlandets Handelshus 

~Q,4)~g104,101,i4iC ti QQ  

Nordlandets  Haillielshas, 

P. C. Holm 
anbefaler. 

Barnevogne i stort Udvalg. 
Legevogne og Trillebøre. 

Barnesenge, Dukkevogne og 
Gynger. 

Haveredskaber til Børn. 
Krocketepil. 

Evan. 111111. Missionsforening 
Allinge Søndag kl. 3,  ,Fors,milin e, 

Rutsker — — 0. 

Ro 	
l) I 	I  1. r21iiite. 

Prima D rain ror 
l", 1 	;1'•. 

Gode Mursten 
Prima Cementror 

Prima glasl, Lerror 
sælges i 

Nordkoders hortolshos. 

Vikingsko 
sælges særlig billig i 

Cr Larsens SkotajsEorralaiq, 
Allin ge 

Pi luta 

Ormia81(ser al 81Hliestaal 
Skafter af Ask 

do. af Hockery 
Staal-J-laanclokser, 

Svenske Tuærsaue 

Svenske Brændesave 
billigst i 

Nordlandets Handelsbils, 
By- og Herredsfuldmægtig 

J [1113111103 Noloed, lido. 
træffes paa R a ad h user i Allinge 
livet Mandag efter Kl. 10 Faun. og 
i 1Clemerislret Kro liver Fredag 
fra 2-5 Eftm. 

Høns til Salg. 
2 Haner og 4 1-løns til Salg. 4 

Kr. pr. Slk. 
'P. Jensen 33 Pc. Olsker. 

.Et Par Koner eller Piger, 
som vil deltage i Plantningsarbejde, 
søges straks fra Rutsker Plantage. 

Man henvender sig til Opsyns-
mand Lund, Telf. !Clemens n. 59. 

Prima 

Manilla-Tougva3rk 
Hamp-Tougværk 

Reb til Grimer 
Kotøjr og Næsegrimer, 

Esser, Led, Tøjrepæle. 
Billigste Priser i 

Nordlandets liadolsbas. 

Fernis 
og 

Pensler. 

Gulokker 
Rødt 

Dodenkopf 
Zinkhvidt og andre Farver 

anbefales fra 
Allinge Kolonial- og Produktforretning 

Galvaniserede Baandjærn. 
Nitter, alle Størrelser, 

Bræddebolte, Maskinbolte, 

Hjulbolte, fr. Træskruer 

 

Allinge Koloniol- op Prodokilorrololop, 

     

          

          

          

    

lorllimillis Spare- & laallobssos 
Afdeling i Allinge 

Kontortid : 10-12 og 2-4. 
Modtager Indskud paa alm. Sparekassevilkaar til en Reale 

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

    

        

        

    

    

      

      

          

Ekstrafin Klipfisk og prima Ris 
anbefales til billigste Dagspriser fra 

Allinge Kolonial- & Produktforretning 

Allinge Bogtrykkeri 
anbefales. 

"~gilb""~","~"b"~",~ 

Tricotage. 
Dame- og Norrie-l'Idtrojer. 

Herre-Uldtrøjer, 
Pilina Ki.alite I. 

Dame- og Borne-Benklætter 
i mange Størrelser og Kvaliteter. 

Dame- og Bornestromper, 
lialystromper til Børn 

fra 50 øre, 

MESSEN, Chr,olsgo,nit*, 

5‘!ebkerarbejk 

nyt, saavelsom Reparationer 
udføres hurtigst og billigst af 
Snedker K Fl Ipsen, Tein 

En flink Pige 
samt en Karl kan fan Plads straks 
eller til I sic Juni hos 

Lund. Norregaard: Rø 
God 1.ørt. 

Ånde-Æg 
er til Salgs. 

Slagter Iifl fod,Sandvig 

Gode 4-Ugers Grise 
er til Salgs hus .1. Dam, 

Vævergaard Olsker 

iMmedaralbsdlkilairoMMISIll,"49§/Nd 

hal 0i(jOier 011 Bluser 
— I hvide og kulørte sælges en 

Serie Prøver, nye, moderne, til extra 

billige Priser. 

Messelis 
Chr. Olsen, Allinge. 

kkillikdlirdbill k~b,11•4441411¥14.411  

Erindringsliste. 
—0_ 

Toldkamrt 8-12 Form., 2-7 Efterm. 
Kæmnerkontoret 10—II og 2-4. 
Laane- 	Diskontohanken 2-4 Eftm. 
Sparekassen B7-12 og 2-4. 
Stempelfilial i Sparekassen 10-12, 2-4, 
Danmskihsexpedilionen, aahen red Ski-

benes Ankomst og Afgang Tirsdag 
og Fredag? Elterm, Mandag og 
Torsdag Form. 

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

Savdag 12-2. 
Telegrafstationen 8 Morgen til 7 Aften. 

Søndag 12-2. 
Borgmesteren træffes paa Kæmnerkort. 
Branddirektøren Mandag og Fredag 

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

Olsen, Messen. Kontortid 	Em. 
Folkebogsamlingen paa Raadhuset: 

Tirsdag Kl. 3, Fredag 7-8, 
Jernbanesi. er  aaben for Gods 8-12, 2-7 
Hjælpekassen: Forind. Bagerm. P, Holm, 

Kasserer I-1 P. Kofoed. Kontortid hivet. 
fra 5-7. 



Vi har modtaget en større Sending 

Prima Gadekoste, stive og halvstiv.. bile Siowlser. 
Prima Stuekoste. Kokoskoste, Striglebørster. 

Tæppekoste, Stuekoste, Blankeborster. 

Nordlandets Handelshus. 

Altid 

hil Koloffitilrer 
til billigste Dagspriser. 

Altid friskbrændt Kaffe. 

Altid extra prima Margarine 
til billigste Dagspris. 

Altid stort Udvalg i 

Glas og Porcelæn 
til smaa Priser. 

Altid velassorteret Isenkramlager hos 
Allinge holonial- & Produktforretning 

GodniQgskalk, Godnirgssalt, 
Superfosfat og Kaligiadniw. 

Nordlandets Handelshus. 

C. IilrsBit's Skofajsimrefiiiiig, Allinge. 
Største Udvalg af solidt og moderne Fodtøj 

til de mest mulig billige Priser. 

Telefon 104. 

Aalborg Portland C&nent 
i Sække sælges. 

Nordlandets Handelshus. 

Landbrugslotteriet. 
Fornyelsen til :den Trækning begynder 

5te og slutter 14. Maj. 
nor Allerede i Isle Trækning faldt i min Kollektion foruden flere 

mindre 

	

	en Gevinst paa 800' Kr. 	- 
Glem derfor Ikke at forny I rette Tid. 

JJana, 
Postbud, Allinge. 

Sidste Nyt! 

fikse Klædninger 
som vi sælger til yderst billige Priser. 

Arbejdstøj i stærke Kvaliteter. 

Hatte og Huer i elegante Nyheder. 

Manchetskjorter fra 3 Kr. 

Kraver, Flipper og Manchetter, 
Moderne Slips i alle Farver,' 

Sokker. Dansere og al Slags Underbeklædning. 

Gummifrakker extra billigt. 

Nordlandets Handelshus. 
?ifølønili.111~~~~9 101~1"..11.868.

1~~1 

Vort bager er rigelig forsyllel med 
51 pCt. Texas Bomnidsfrokager 

43 pCt. New-Orlean Bomuldsfrokager 
Kokoskager. 

Coldings kontrollerede Foderblandinger 
Langelands Kontrolfoder 

Alt i prima kontrollerede Varer og til billigste. Dagspris hos 

Allinge 	& Produktforretning 

Urtefrd, Charlotter, Rasenl‘artofler, Plænegræs 
sælger' i 

Nordlandets Handelshus. 

Vi gi'r Dem ikke et Minut. 
Som• hchelidi e, Dampeoli _N. 

F. Høffding alter hjemme, etter 
;ø den i tange Tider bar ligget 

engelsk Havir. Styrmand Andersen, 
Sorø Landsogn, der er Officer pea 

Damperen, har i disse Dage aflagt 
en lille Visit i sit Hjem. Unde, 
dette Besøg fortalte han „Venstres 
Folkeblad bl. a. følgende. der som 
el Glimt karakteriserer Søkrigen 
mellem England og Tyskland: 

En Dag, mens ,N. F. Hølfding• 

las i den engelske Havn, kom en 
engelsk Trawler ind fra Søen og  
lagde ril ved Siden al den danske 

Damper. Faa Minutter efter dukkede 
en U,baad op ikke langt fra Traw-

leren. Den tyske Chef raabte over 

til Englænderne: Gør klar til at 
gas fra Borde; vi giver Jer 5 Minut-

ter! Men i Stedet for at parere 
Ordre, raabte Chefen paa Trawleren 

tilbage: 

,Vr gi'r ikke Dem et eneste 

I samme øjeblik, delle var 
sagt, blottedes en Karton om Bord 

pas Trawleren, og et Skud lød. 

Og U haaden dukkede hinder og 
forsvandt — 

Danselyst i gamle Dage 
Den Formynderregering, der sty-

rede Danmark under Kristian den 

Fjerdes Mindreaariglied, sendte en 

Gang Adelsmændene Eske Brock 

og Preben Gyldenstjerne følgende 
Skrivelse: 

„Eftersom vi er komne til Forts-
ring; el der til Bryllupper for e IT 

Brug er opkommen, at urtider Mani-

tIdel holdes Dans, og opfordres 

dertil, sne vil den, som sidder bag 
Bordet, som en anden, saa de man 

træde pari Bordel, som Maden er 
slandendes, hvilket ikke alene synes 

uskikkeligl, men ogsaa at kunne 
tilføje Skade for sygelige Kvindfolk 
og andre, naar de skulle springe 

over Bordet, at snart el ulykkeligt 
Fald kunde derover tilkomme, da 
vil vi afskaffet og fortrudt trave, at 

ikke skal danses under Maaltidel, 
saa længe Maaltid varer, til det op-
laget, og Borde og Skiver enten 

er udtagne eller og stillede til af-

sides'. 

Del var Landets fornemste Damer 

der morede sig. saaledes med at 
springe over de fyldte Borde for 

al komme ud at danse, medens 
da ældre blev ved al trolde sig til 

Bordets Glæder. 

Lad Manden lave Suppen, 

Frikadellerne, give Bør-
nene tørt paa 

Om ,,lorsfrindige Ægteskaber" 

lalle Fru Thit Jensen-Fenger forle-

den i Skive- Gear alt, som Fru 
Thit vil have det saa skulde da 

Pokker være Mandfolk. „Skive 

Folkebi." refererer : 
Da Mænd i Almindelighed er 

livsforsikret for en pæn Sum, dør 
de gerne tidligt. Forudsat al afdøde 
var gift, sidder Enken sørgende til-

bage. Hvad skal hun tage sig for? 

Hun har intet lært undtagen al lave 
Mad; og da bum nu spiser paa Av-

tomatkafe, er det ikke meget værd. 
Fruen mener, al Kvinden lang-

somt, men sikkert vil kede sig ihjel, 
og anbefaler hende at bestille noget, 

mens Manden endnu er i Live. 

Lad „ham" blive hjemme og gøre 
dit Arbejde Lad barn passe Høkas-

sen, lave Suppen og Frikadellerne, 
give Børnene tørt paa, holde Lejlig-

heden i Orden 'og 'passe, at der 
ikke bruges _for mange Brødkorl 

Imens gaar du selv ud og lærer 

noget — et Haandveerk f. Eks. 

Emanerede Vaske 
do. Grødgryder 

Mange Størrelser, billigste Priser 

lladelshus. 

fi har rigelig liger og sger 

Stort Udvalg af Redskaber 

fot 	d:,epet. ,. LM. a z fi 09 Jr a vi:z. 

Gravegrebe, Løvespader, Staalskovle, Haveriver, 
Skuffejærv. Hækkesave Grensakse. 

Altid laveste Priser. 

Nordlandets Handelshus. 

--FrBrødrene Anker 
Jernstøberi & Maskinfabrik 

Telefon 2. 	Hasle 	Telefon 2, 

Selvvandingsankeg, Vand- & Alfepumper ni. tn. 

Nucm lur kaldelse ler Iletillirndl. 
Ui har et Parti Pigge-Hegntraad og galv. Jerntraad 

af passende Numre, som sælges forholdsvis billigt inden 15. Maj 

til }{under herhjemme. Gak). Hønsetraadefletning og Kram 

per hertil sælges foreløbig efter Prislisten 1916. 

Nordlandets Handelshus 

Bradskærer 
er atter paa Lager og anbefales til billigste 

Priser fra 

Allinge Koloeial- og 
Produktforretning. 

Vi fik el lille parti Blohelesseloder illag 
og venter atter et lille Parti heraf i næste Uge. 

Med Sejler ”}iristiara" først i næste Uge ventes 

Stor aiiicrikansk Majs og Sopsinil, 
som vi fordeler bedst mulig. 

Nordlandets Handelshus. 

Murerværktøj og Kalkkoste 
anbefales ha 

Allinge Kolonial- og Produktforretning 

11110111 1131' NET og Byg al god 
Ul bytter gerne, idet vi giver Majs eller Foderhager for Hob 

af nævnte Sorter 	og Penge til. Der er flere, som endnu træn- 
ger til Foraarskorn til Saaningen 

Nordlandets 


