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„Nord-Bornholms Ugeblad"
trykkes t et Antal af mindst 1600 Exempl.
og 10151/1(ili gennem Postvrrsenet
Sandelg, Disker, Rutsker, Pø og Klemensker.

„Nord-Bornholms Ugeblad"
har den største Udbredelse i Nordre Herved
bliver last I ethvert H/em og egner sig der.
for bedst flt Avertering

„Nord-Bornholms Ugeblad"
opia,Ft- gerne Bekendtgørelser al enhver .4 ri
saasom Køb. Salg Foreningsmeddelelser,
Efter. eller Af lysninger, Auktioner de.

„Nord-Bornholms Ugeblad"
tufgaar hver Fredag, kan bestilles paa alle
Postkontorer samt paa Rladris Knntar og
koster I Kr. halvaarlig.

Skjulte Skatte.
Hvor der suges efter Oldtidens
eventyrlige Rigdomme.
—0—
Opsporingen af nedgravede Skatte
og den mystiske Kunsr at „løfte"
dem sysselsatte i gamle Dage livligt
Menneskehederk„,~gsaa i vore
Dage ndloldes der jo undertiden
etore Bestræbelser for at finde saadanne Skatte, der som Følge af
Sagn eller Historie skal findes et
eller andet Sted. Det er ikke Smaasummer, der er ofret pas Ekspeditioner med dette Forman].
Kort før Krigen var Italienerne i
Færd med at grave Skatte i Kartagos Ruiner, hvor Vandalkongeri
Genserich en Gang i fordums Tid
skal have skjult sit Guld og sine
Juveler, og i Indien var en engelsk
Ekspedition sysselsat med al finde
dyrebart Træ, Efienben, Juveler og
Guld, som en af Oldtidens Fyrster
skal have gemt i en ødelagt Moske.
Men ogsaa i Frankrig har man siden Begyndelsen af 1919 søgt efter
skjulte Skatte og det paa ikke mindre end tre Steder. I Carcassonne
søgte man efter Goterkongen Alariks
Bytte, i Paris efter den romerske
Kejser Julianus Apostates fra de
kristne Kirker røvede Rigdomme,
og I Avignon efter Auvernes forsvundne Skatte. Hidtil er det dog ikke
lykkedes al saa nævneværdige Resultater i noget af disse Tilfælde.
En 'af de mest romantiske Historier er sikkert den om Skatten i
Carcassonne, en By i Frankrig, som
allerede havde bestaaet længe paa
den Tid, Rom stod i sin Glans.
Aar 70 før Kristi Fødsel var den
en af det romerske Verdensrittes
Forposter, rig, blomstrende og Sæde'
tor Konger. Ogsaa under Folkevandringerne spillede den en betydelig
Rolle . . . I nogle Hvælvinger, der
byggedes for ca 2000 Aar siden,
ligger — sari hedder det i Overleveringen — de største Rigdomn:e,
som Verden nogen Sinde har kendt.
Blandt meget andet skal der ogsaa
findes kostelige Relikvier, som Alatik hjemførte fra Roms Plyndring.
Til R0111 blev de ført af Titus efter
Jerusalems Indtagelse, Endvidere
skal ,.de syvarmede Lysestager' findes der, Ypperstepræstens af store

Juveler snrumensatle Brystsmykke
samt Offergaver al alle Slags.
Ligger disse Skatte virkelig under
Cascassonnes Mure ? Ingen kan
sige det, men I Carcassonne tror
hvert Menneske derpaa. Snenet vil
vide, at store underjordiske Gallerier
fører til Skatkomrene fra en Brønd
og et Taarn. Men der findes ikke
mindre end fem Brønde, der elle
er fra de allerældste Tider, og 28
Timme, og de underjordiske Gange
er efter Sagnet utallige,
en delvis
til fyldte.
Ogsaa den indiske Fyrste Schrift
Amet Junes Skatte anses for særdeles værdifulde — de anslaas til 200
Mill. Kr. Han gemte den i sin Tid
fur at værge den mod de fremrykkende Englændere. Hans Efterkommere har givet deres Minde til, at
der søges efter Skatten, mod at de
faar 25 pCt. af del eventuelle Udbytte.
De mærkeligste Sagn gaar der
om denne som om alle de andre
Skatte, men fælles for dem alle
gælder del, at det hidtil ikke er
lykkedes at linde ud 51',~w8r
egentlig findes.
Og nu har Verdenskrigen afbrudt
disse Skatsøgerdrømme. Men utvivlsomt vilde det være Skade, om det
skete for stedse. Thi selv om man
ikke finder Skellene, saa bringer
den systematiske Udgravning af
Ruinerne interessante Indblik i ældre Tiders Liv.

Husmandssuk.
—0—

Hr. Rode! Vi stakkels Husmænd er
ilde til Mode.
Og De, der saa herligt kan styre alt,
at ej i vort lille Land det gaar galt,
kan De hjælpe os at rede Grejer],
for her er virkelig noget i Vejen.
Mert end De kender vel Husmanden ej
og endnu mindre hans trange Vej.
Se, han maa slide Ira Gry til
Kvæld Hviledag kender sjelden den Sjæl ;
lian Irma slide, og han maa spare,
men saa kan han nok i en Storm
det klare. Saa korn det med Hindhedes Teori,
se, det var min Kone hjemme i,
for det er jo bare Husmandskaar,
level paa Pletten tier I hundrede
Aar.
Saa korn det med vældig Dyrtid
pas ICtre'er,
jeg si'er Dem, Maren ku' klare de
Skær,
for hun har spundet og vævet og
syet,
i hendes Haand blev gammelt fornyet.
Men paa en Gang gik hele Maskinen i Staa,
og hele Fejlen i Kornlo. .11 las ;
vor Hest og en Ko er nu vandret
heden,
de vandrede begge til Slagteren
forleden.
Den anden ser sig saa naa'le om,
for Krybben og Spanden er begge
tom.
Saa havde vi en dejlig Henseflok,
der hjalp os med Læsset troligt nok,
og tit, nem min Kasse for Mønt
var fri
kom Maren stikkende med en Ti.
Nu stikker Maren ved det totur-11,e
Bur,

Heresnflokken gik sig en Tur .
Sas tiar der Stien, hvor Basserne
laa,
mælte og fede af dejligt Skram;
nu lierer der hare en halvsuiten en,
jo, Cirisestie7. c ":Sa TI røn. —
Og Maren græder, det er dog for
galt,
hvordan skal vi fas vore Skalter
betalt ?
For naar Flæsk og Æg og Smør
er væk,
saa har Husmanden trinet et dellet
Smæk. Socialisten rør rul ejheller Gavn,
han styrer Skuden i fejle Havn.
Her er Brød, her er Flæsk til billig
Plis,
viers'arlig kom bare her og spis.
Men tin har vi spist, til Krybben
er tom,
og saa skal I mærke, hvorfra det
kom
Til det fælles Bord, ja del er klart,
har Husmanden ydet en klækkelig
Part ;
del er skidt med delle SocialistMaskepi,
Hr. Rode, man vi he' om at blive
fri !
Per Husmand.

Om Arvelighed.
Døtrene ligner ofte Federen,
medens Sønnerne ligner Moderen.
—0—
En af de Opgaver, som Videnskaben i de senere Anr 'med Iver har
kastet sig over, men som ogsaa
har vist sig at byde meget store,
!iranske til del endelige Manl uoverstigelige Vanskeligheder, er Arveligliedsspørgsmanlet, og heraf igen
dette ene Spørgsmaal: Bastardernes
Forhold til Ophavet. Det er krimi
snuse Resultater, set i Forhold til
hele del store Spørgsmaal, der er
optiaaet, men der er dog saa store
og saa reelle, at Videnskabsmændene
har vovet sig tid i Dagslyset med
dem og holdt dem frem for Almenheden. En af vore ihærdige hjemlige Dyrkere af denne Videnskabsgren er Professor W. Johannsen,
der al og til i populær Form lader
høre fra sig om, hvor vid( man er
uanet, og som nylig har været i
den norske Hovedstad og fortalt
Normændene om Resultaterne af
sin Forskning af disse Mysterier.
Gode Eksempler har Professoren
hentet fra Havren og Mulatterne.
Ligesom i visse Havrehastarder viser nemlig ogsaa Mulatterne de
mest skiftende Nuancer i Spørgsmaalet om Grundfarven, og man kan
tale om saadanne paradoksale Kombinationer som „hvide Negre' og
„sorte Hvide• blandt Mulatternes
Børn og Børriebornshørn. Den hvide
Hudfarve kan for Resten ogsaa
kombineres med typisk Negerfysiognomi.
Af en særlig Interesse er den
Fremstilling, Professor Johansen
giver af Problemet : Pige eller
Dreng ?
Der fødes omtrent samme Antal
Drenge SOM Piger. Drengebørnene
gear ud i Livet med en lille numerisk Overvægt, men Kvindekønnet

viser sig at være lige sari godt udrustet til Kampen for Tilværelsen.
For at udforske, hvad det er, der
bestemmer, om del mikroskopiske
lille Æg skal udvikle sig ril en
Pren eller en Pige, har Videnskaben foretaget s,g .sange Slags Eksperimenter Man eksperimenterer
saeledes med Bier og finder, at
Dronningen i en Kuhe er sna suveræn, at hun efter eget.Forgodthefinderide kan afgøre, hvor mange istemtlige Kavallerer hun vil finve sat i
V,erden, og hvor mange kvindelige
Slaver!hun vil have til sin fremtidige
Disposition.
En amerikansk Forsker har særlig helliget sig Studierne af Hønseracen for at panvise det mærkelige
Faktum, at visse Anlæg næsten altid følges ad. En spraglet Hane
faar med en sort Høne intet sort
Afkom, men Hønen kan derimod
opleve den Glæde blandt sine Børnebørn at gense sin sorte Fjerdragt.
Det samme er Forholdet ved Krydsning mellem sort Hane og spraglet
Hane, i hvilket Tilfælde det maskuline Anlæg er det stærkere, saa at
Afkommet i første Led bliver helt
sort efter Faderen. Lignende Faktorer spiller ogsaa ind i det samme
Spørgsinaal, naar der er Tale om
Menneskene, hvor del meget ofte
indtræffer, al Døtrene ligner Faderen og Sønnerne Moderen. Til
Trøst for Fædrene hævder imidlertid Professor Johansen, at Drengenes Sjælsegenskaber sædvanligvis
er Arv efter Faderen.
En af de vigtigste Opdagelser,
dette Problem vedrørende, har man
gjort ved Undersøgelser af Insekter.
Hos disse har nemlig Videnskabsmænd gennem mikroskopiske Undersøgelser kunnet konstatere 2
Slags Sædceller hos Hankønnet,
en Slags med et lige Antal Celler
og en anden Slags med et ulige
Antal. De sidste udvikledes til Hanner, de første til Hunner,
Paa Grundlag heraf har Videnskaben kunnet bestemme, hvorvidt et
Æg at I. Eks. en Græshoppe vilde
udvikles til Han- eller Hunkøn, saa
simpelt er Forholdet ikke, naar der
er Tale om menneskelige Væsner :
men de metodiske Undersøgelser
som Videnskaben anstiller giver
dog Holdepunkter der i hvert Fald
er al stor Interesse.

Hør og Hamp.
—o —
Det nystiftede Hør- og Flampindustriselskab „D atrofi n" i Randers træder i Virksomhed straks.
Landet mangler Spindstolter bande
til Reb og til Tøj, del mangler Olie,
Landbruget mangler Oliekager, og
en talrig Arbejderskare mangler Arbejde. At bidrage til i nogen Grad
at afbøde disse Mangler er Selskabets Hovedformaal.
For at opium dette, er det Hensigten paa alle Mander at fremme
Dyrkningen af Spindplanter, al be-

sørge disses Beredning III en sen"
dan Fnrm, at de kan anvendes at
Landets Industri og !lege Wirerne
solgt hørlit
Begyndelsen maa blive beskeden,
snafremt rier ikke kan skaffes Siedefra talfart, og det er der, pas Grund
at Urolighederne i fremmede Lande
og der aermykkede Tid, desværre
ikke megen Udsigt til. Der er overvejende Sandnvnlighed for, at man
man nøjes med det Frø, snus er
Landet. Det er Akticselsknhels ønske og Hash, at alt brugeligt Fra
bliver snael. Selskabet disponerer
C'Sjeblikkel ikke over mere Hørfrø,
end der allerede er bestilt, og slet
intet Hampefrø. Men der ligger
utvivItsomt mange Smanpnrtier Hørfrø rundt omkring pas Landet i de
Egne, hvor Høravlen har været forttil nuværende Tid. Aktieselskabet er villig til, enten at kølle sartdanne Frøpartier, saafremt Frøet er
rent og !spiredygtigt, eller være Mellemmand mellem Sælgere og Købere
snaledes at alt brugeligt Hørfrø bliver sneet og det avede Frø forbeholdt til Saaared i 1919.
Det samme gælder Hampefrø,
sum dog rimeligvis kun ligger hos
Købmændene. Alt brugeligt Frø
bør sans, og Aktieselskabet kan,
ligesom for Hørfrøet, enten overtage
Hampefrøet eller anvise Købere til
anmeldte Partier. Tilbud paa Hampefrø og Hørfrø maa være ledsaget
al garanteret Analyse for Renhed
og Spireevne.
Hørskætteriet i Randers kan kun
tilberede Afgrøden af højst 25 ha.
(45 Tdr. Land) Hør eller Hamp.
Bliver der dyrket væsentligt mere
i 1918 — hvilket er sandsynligt,
da der efter Tællingen er meget
mere Frø —, kan der blive Tale
om allerede i Løbet af Sommeren
at anlægge et større, moderne Skætteri ; det vilde være et Nationallab
al lade Hør- eller Hampestraa ligge
utilberedt el Aar over, selv om Beredningen bliver forholdsvis dyr ved
en indskrænket Drift.
Det første Skætteri, som for øvrigt senere tilkommende, vil blive
anlagt i den Egn hvor der er mest
Trang dertil, altsaa hvor der er dyrket mest Hør og Hamp, og hvor
der viser sig størst Interesse. Da
det nemlig er dyrt at anlægge et
Skætteri, Især nu, vil det være nødvendigt at sikre sig visse Fremtidsgarantier for dets fortsatte Drift.
Da det tillige er vanskeligt, vil lage
lang Tid og medføre mange Forhandlinger at skaffe de fornødne Maskiner -- om de i det hele taget alle
kan skaffes —, er det en Betingelse
for, at Skætteriet overhovedet kan
blive færdigt til Efteraaret, al Aktieselskabet allerede ved Saaningen
faar Anmeldelse om, hvilke Arealer,
der kan ventes besanede med Hør
og Hamp og ventes det tilbudt.
Man er villig til at oprette Avlskontrakter.
Af praktiske Hensyn har man
valgt Aktieselskabet som den eneste
Foran, hvorunder Sagen lor Tiden
kan gennemføres. Afregningen vil

Imidlertid ske saaledes, at Dyrkerne
ved Leveringen af Stres faer en
fast Ce undprie og senere Halvdelen
al det indvundne Overskud, cirer
at lovmæssig Afskrivning har fundet Sted. Overskudet beregnes efter den Svinghør eller Svinghamp,
der udvindes al Sirener, og bliver
derfor ell Kvalitetsafregning.
Aktieselskabet er stifter af Landmænd, og Vedtægterne vil derfor i
høj Grad blive prægede i Dyrkernes Favør.
K. P.

Hvorledes mav reklamerer
i Amerika.

De amerikanske Fegnoend paa
Reklamens ~aede forstaar udmærket at gire Teksten en tiltalende
Form, saa den hverken er kedelig
eller trættende.
En Reklamelekst kan aftenes paa
mange Mander og i forskellige Vendinger.
Mange Fabriker, som reklamerer
i stor Stil, lægger særskilt Vægt
pari, at !“1111111e illustration og !Mime Tekst altid fnrekornmer i deres
Reklame. saa at Læseren ved første
Øjekast mindes om Firmaet og
den Vare, det fører.
Saaledes har el stort Jærnbfirreselskab altid i sine Reklamebilleder
en ung Dame i Rejsedragt og i

Færd !ned el stige ind i Toget.
Et Bryggeri, hvis Øl bærer Navnet .F.delwels", anvender stedse i
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sine Billeder en ung Pige i AlpeDet, man I Amerika særlie læg- dragt.
En ypperlig Virkning i Reklamen
ger Vægt pas, er gennem Reklamen
at give en Fremstilling af Varens her de ofte i Amerika anvendte
væsentlige Egenskaber, man najes Slagord, snm let indprenter sig I
lirke med en blot og har Afbildning Bevidstheden.
Et Bryggeri I Milwankee udtrykte
el Varen eller en tør Opremsning
af dens Egenskaber, men lægger sig ene følgende Mande i stue Anmere Væet nas Publikums Fantast noncer: „Øllet, som gjorde Milwaiiog søger i Billeder og Ord at skil- kee heranit•.
Hvor højt man vurderer den Slags
dre det Indtryk, som Varen, ved
sin Skønhed eller andre Egenska- Udbedr beelees derigennem, at et
meget s'nr-t .hernbnnenldieepleknh
ber burde enre pas Køberen.
Ofte er Annoncen affattet i en har anbragt det meget smigrende
„Nikkel Pinte Roed" fer at
enadnn Form, et den direkte hen- Navn
vender sig til Læseren, hvorved angive, at Skinnerne bliver blanke
som Nikkel formedelst den uhyre
den faer et mere personligt Præg.
Ligeledes lægges der stor Vægt Trafik.
Af stor Belyelning fer de ameripas, at den enkelte Annonce i Formulering og Opstilling skiller sig kanske Forretningsmænd er de udmærkede Reklamehrirearier, som
ud fra de øvrige for der igennem
at tildrage sig den Flygtige Læsers udelukkende befcitter sig med AminnOpmærksomhed, Delte ormens ved cerintagelee og Reklamevirksomhed;
Illustrering og Indramning samt og det maa i høj Grad anbefales
inienIntidslre Firmaer, som ønsker
ved Annoncens Anbringelse i en
at annoncere i Amerika, at henvende
iøjnefaldende Rubrik.
Karakteristisk for den amerikan- sig til disse Bureauer, eventuelt
ske Reklame er de Ruhriker, der i ganske overlade Annoncering fil
drastiske Vendinger henvender sig dem, da de !anet bedre kender den
til et bestemt Publikum for at klar- amerikanske Smag og Tankegang.
De dygtige Reklamefagmænd er
gøre Nødvendigheden af Varens
overordentlig skallede i Amerika,
Anskaffelse.
Snart kaldes der pas Forfænge- og det er meget almindeligt, at
ligheden, snart søger man i velvalgte unge vordende Forretningsmænd,
Ord at befri Lysthaveren for de som et Led i deres Uddannelse,
Betænkeligheder, ban manne nære frekventerer en Reklame-Fagskole,
ved Pengeudgifter, eller der henvi- hvor de gennem skriftlige Øvelser
ses til Varens Soliditet og Uundvær- og Foredrag over forskellige Reklamemetoder, afpassede for forskellige
lighed.
F. Eks. fortæller en Patentmedi- Forretningsgrene, gøres fortrolige
cin: .De er intet værd, naar De med det praktiske Livs Fordringer
og Erfaringens Resultater.
er syg
En Herreekviperingshandler søger
al vække sine Kunders Opmærksomhed i følgende Vendinger: _Mens
De er ung, maa De klæde Dem
eller nyeste Mode.'
En Automobilfabrikant forsikrer :
-Enhver kan styre en Bil.'
Ofte søger man• gennem en forblommet eller original Formulering
af Annoncen at vække Læserens
Nysgerrighed for at faa ham til at
læse den, f. Eks.; „Tænk nøje over",
eller ; .Fru N. ser i Dag meget
bedre ud", eller : „De finder os
pas samme Sted som for 25 Aar
siden", o. 1.
Selvfølgelig har mange af disse
Opstillinger af Annoncer et Anstrøg
af .Humbug" og anvendes sjældent
af store Firmaer, men en stor Del
Handlende tror pas deres Virkning
paa del amerikanske Publikum.
De amerikanske Reklametekster
er ofte meget ordrige, idet de ofte
indeholder en længere Beskrivelse
af Varens Tilvirkning, Anvendelse
og Holdbarhed.
Denne Udførlighed i Teksten er
vel de amerikanske Annoncers mest
fremtrædende Egenskab.
Ikke sjældent ser man kendte
Firmaer optage Fjerdedelen af en
Bagside for al give Annoncen en
overlydende Virkning.
Man kunde nimaske mene, at
disse lange Beskrivelser nærmest
maatte virke trættende paa Læseren,
men dette er langt fra Tilfældet.

Den gamle Seer,
der forudsaa Tysklands Krigsmagt,
—o—
Grundtvig skrev i .Mands Minde"
(Side 377) snaledes:
Evropa maa være glad ved, at
Tyskland fra Arilds Tid har været
saa smaahugget, og al det endnu,
om end storslaaet, dog er flakt
bande paa langs og paa tværs ; thi
lænker man sig de Hoveder, som
tænker og som taler Tysk, alle under en Hat, under en tysk K e jser Napoleon, da vilde det
være en Magt for menneskelige
Øjne endnu langt frygteligere end
Frankrig i sin farligste Tid, og at
de vilde være langt strængere Herrer, følger i mine Tanker nødvendigt
deraf, at de er langt alvorligere og
grundigere.
. . Lige saa lidt ønsker jeg at
leve den Dag, da hele det saakaldte
Tyskland, fra Østersøen til Middelhavet og fra Weichseln til hinsides
Rhinen, skulde mer end af Navn
blive enten Republik eller Kejserdom ; da selv det Tyranni, Frankrig
under Napoleon øvede i Evropa,
kun vilde være Smaating niod el
saadant Tysklands Tyranni under
sin Krigsgud, som vist ikke
vilde udeblive. Den tyske Alvor
og Grundighed vilde nemlig i den

Retning falde Folkene ti Gange sen
besværlig som den fra eke Fiyglighed og Oerfladishlied; og vi stakkels Danskere, som har haft ondt
nok ved at lorsvare vores Smule
Ejendommelighed mod det smaalinggede Tyskland, niantre sagtens rent
opsluges af del sammenloddede.
At nu en saadan ;polilisk Enhed,
der samlede alle Kræfter til en uhyre
tysk Krigsmaskine, ej
vilde være mindre ødelæggende for
alt godt i Tyskland selv end uden
for del, maa man vel linde rimeligt.
Delte blev skrevel 1858. Grundtvig oplevede, at Tyskland blev
sartimenlodclet, limen Krigsmaskinen,
som han varslede om, blev han
rorskaanel for al se, skriver en Indsender i _Horsens Folkeblad".

Om

Trykfejl
—0—

Den, som opholder sig over Trykfejl, maa lægge sig pas Sinde, at
Trykfejl er Fejltagelser, som ikke
opdages af Sætter eller Korrektør,
men kun af den opmærksomme
Læser. Saaledes som hele Folkeslag
maa døje for en Regerings Fejltagelser, maa Redaktøren døje for
Trykfejlene i sit Blad, endskønt
han Ikke bar begaaet dem. Og
det endda clnhbell. Thi først ærgrer han sig over Fejlene, og derpan
volder dr nyenge skarpsindige Læsere, der gør Vrøvl, liere Ægrelser.
Trykfejlene er ganske riendgnaelige, hvor et Arbejde skal udføres
paa forceret Mande. De hører til
som Rest til Jærn og Bundlald til
Vin, kun med den Forskel, at ikke
ell Sjæl før Trykningen ved, om
de vil fremkomme eller ikke,
Saalænge der bliver spillet og
sunget, vil der fremkomme falske
Toner; saalænge der bliver skrevet
og trykt, vil der fremkomme Stcriveog Trykfejl. Et gammelt Ordsprog
kan med en lille Ændring anvendes her: Giv ikke saa nøje Agt
paa alle Fejl, thi aldrig er et Blad
— og den som skriver det, den
som sætter det, den som trykker
det og den som læser det — fuldstændig fri for Fejl.
— Saaledes beskriver et tysk
Blad i romantiske Ord de ubehagelige Overraskelser, som kaldes Trykfejl.

Fra. Uge til Uge
—o—
P. L. Holm har solgt Trekanten
mellem Nymalle og Banelinien til
fhv. Gdr. P. Hansen, Nordre Kirkebogaard, Olsker. Det er Ejerens
Hensigt at opføre en Villa paa
Grunden.
— Avlsbruger C h r. H a n se n,
Udmarken, har solgt sin Ejendone
til Avlsbruger Jens Mikkelsen,
Boessing, for 18,000 Kr.
Offergaard i Rø er af Ejeren
Kattrup Dam solgt til Gnardejer J o c h ti in Jensen, iltv.
Sommergaard i Pedersker, for ca.
115,000 Kr. Overtages 1. April. Til
Olfergnard hører ca, 120 Tdr. Ld.
Stenhugger Al fred Hansens
Ejendom I Sandvig blev i Mandags
udlagt til Avlsbruger C h r. H a ns e n, som ufyldestgjort Panthaver,
for el Bud pari 3000 Kr.
Murer Jensens libligere Ejendom paa Korsbjerget er solgt til
Handelsgariner H. C. Pele rsen
fra København, Ejendommen vil
blive brugt til Sommerophold.
— I Gaar begravedes Ira Allinge
Kapel og under stor Deltagelse Maskinmesler Stibolts Søn Ejgil, der
forleden døde i København, hvor
han aftjente sin Værnepligt. Kislen
var dækket af et Væld al Kranse og
signerede Baand. Pastor Heyrup

telte og efter Afsyngelsen af I'ets!,
.L)ksalie, lyksalig liter Sjæl. har Fred' bar OddIellre brødre !
til den sidste Hvileplade.

riudslieoesier og hier.
Søndag 17. Maris,
Allinge Menighedshjem Kl. 91 :,.
013 Kirke Kl. 2. Skrift e r.
Missionær Vilh. Petersen fra Indien
prædiker.
Mandag KI 8. K. F. U. K. Møde,
(Hedningemissionsaften).
Onsdag KI 7%. Samfundsmede.
(Esajas 31).
Torsdag Missionsmark Kl. 7Ir,. i
Allinge Menighedshjem.
Fredag Kl. 7I/1. i Sandvig Missionshus, Missionær Ærø taler begge
Steder.

Ordet er frit I
Vi gør vore mange Læsere f Ry og
Daa Land opmærksom pas, at enhver kan
faa optaget Artikler og Indleg om Emner
al almen Interesse I ,Notd-Itornholms
Ugeblad'.
Retineelsen er Sen, at det skrevne er
holdt i en sømmelig Form og indenfor
rimelige Grænser, samt at Indsendere— til
Underretning for Redaktionen — opgiver
Navn og Adresse Ligeledes modtager
Redaktionen gerne Meddelelser om candanne Ting og Forhold, som egner sig
til Behandling i 'Haders Spalter.
Dette gælder bande Byen og Landet,
og det er en Selvfølge, et Redaktionen
altid vil iagttage den strtengeste DkItre•
non med Hensyn til sine Kilder.

Fra Livets Kingelgang.
—.—
Broderkærlighed.
1 et Svendborghlad læses følgende
Annonce:
Da undertegnede efter 1 4 Aar
at have kørt Brød for min Broder,
Bagermester E. Groth, Ome, i Mandags indfandt sig i Forretningen
for at gøre op ved min Fratrædelse,
skete det fra hans Side med, at
han bød mig pas Snuden. Det
synes jeg, at Beboerne, som jeg
al Tid har staaet mig godt ined,
skulde vide til Slutning, samt at
jeg forlader dem med rent Mel i
Posen.
A. Groth.

;tf Tiders Min Kone og jeg 121141ile elle Børnene har de.
i
res Gernin g at varemalje i [Irreel.
Ja, men den mindste, der ikke.
mere end I Mnaneder eetnnlei
Ilar ligger ede under Kir.etriere
'ræerne og !timeren:er Fuglene bett
■ed at skruele.
Hvad han undrede sig over.
Rytteren til Fndg:rrigerrin. „Gast
al Vejen, De; tein lien kan ikke
iordrnee Æsler."
Fodgængeren: „Samt lindrer det
mils, at den Ikke har kastet Dem
af for børge siden,"
Forsigtig.
,,livis De ikke bønhører
saa skyder jeg mig "'
„Men vær sen endelig lereielles,
at De ikke kommer til at træben anden."
Forræderisk.
Han ,leg kan ikke loteraa, kære
hvor du ene bestemt tor nanstam,
at jeg har været forlove! far ; er
der nogen, der bar bagtalt mi
fer dig?"
Hun: „Ingen ilder. an selv."
Han : ,,.leg? Jeg har aldrig sagt
et Ord i den Retning."
Hun ,,Nej, dn har 'net ens,,
men de føler altid arm Inrsigr,. riter Knappennale, fer du lægger Ar•
men om mit 1.1v."

Rø.
Foredrag af I ærer 11 n h n Ler•
dag den 15. Maris Kl. 8 i Figenm
lingshuset,
Ikke- Medlemmer 25 Øre.

ForedraQsforeningen.

Frøavl.

Som Reprreeenialit for A ktiete
skabet .Trifolltim", Dansk Frøavlskomprigni, Ny TnIdbodgade,
København, slutter vi gerne Kontrakter med Avlere af Runkelroe..
fro, Turnips- og Kanlrabil
saa vel som Græs- og Kføverf
Kontraktlormularer og Vejledning for
Avl ved Henvendelse til os.

Nordlandets Handelshus
By- og Herredsfuldmægtig

Uforskammet.
„Hvorfor var Tante Helene dog
i saadant el elendigt Humør paa
sin Fødselsdag ?„
„Jo, du kan tænke dig, hun fik
anonymt tilsendt en sirlig lille Pakke,
der indeholdt — et Skægbind I"
For beskeden.
A.: „Jeg er glad over, at De endelig vaageer Jeg har allerede siddet to hele Timer og ventet paa
det."
B.: „Men, hvad vil De mig da?"
A.: „Undskyld, De sidder paa
ruin Hal !

Johmes blod, Hasle,

træffespas Ra ad h r, set i Allinge
hver Mandag efter Kl. 10 Form. og
i Klemensker Kro liver Fredag
fra 2-5 Eftm.

Nyt Ligkiste-Magasin
i Allin g4Litige Priser

Stort Lager.

HM kom & Gelius !jod,
2 dygtige

En Sagfører tilskrev en Mand,
der var rejst fra sine Kreditorer ;
.Rejs hvorhen De vil, men De
kan ikke finde det Sted, hvor min
Arm ikke skal række Dem".
Herpaa skrev Manden følgende
Svar ;
„Hvis Deres Aende naar lige saa
langt som Deres Arm, saa blæs
mig i Nakken".
To Svenskere, der havde drukket
for meget af det danske Brændevin,
løber rundt paa Bariegaarden og
kan Ikke hede det Tog, med hvilket de skal, men en belijærlet Konduktør faar dem tilseist anbragt i
deri rette Kupe, hvor de under en
Regn al Eder taler sammen.
En Præst, som sidder og hører
paa dem og synes de bander temmelig meget, siger henvendt til den
ene :
„Min gode Mand, ved De, at De
er paa Vej til Helvede ?"
„De va la mig Fan", siger Svenskeren, „sit har vi likavel kommet'
i felt Kupe".
Prangeren: Den Hoppe sku du
købe, Lars Larsen. Hun løber sine
stive 15 Mil i Tinten,
Lars Larsen : San løber hun Fanerne for stærkt til mig, for Jeg
har kun en halv Mil til urin Gaard .
Her hos mig man alle bestille
noget. Jeg taaler ingen Bortødslen

Stenhuggere
vant til Monumentarbejde, kan faa'
larmende Arbejde hele Sommeren.

Sørensen.
Borrelyngens Stenhuggeri,

Norske Sardiner
i Olie og Tomat
er hjemkommen og anbefales 'til
billig Pris.

I. B. Larsen

Tørrede Ægblommer
i Pakker a 25 Øre, erstatter 3 Æg.
Brugsanvisning paa hver Pakke.
.Pe3-

Høns, Ænder,
Duer og Æg,
købes til højeste Dagspris,

Købmand Bidstrup,
Sandvig.

Hotelkari
kan Ina Plads til I sic Maj smut 2
flinke Køkkenpiger, den erie Isle
April, den aede!' lidt senere,

Hotel Sandkaas.

roraars=Nyhederne
h j e rn k o rn n e.
46 00-96,00
39,00-67,00
37,00 -85,00
26,00-55,00
34,00-55,00
6,75-30,00
4,00-28,00
2,00- 5.25
1.30- 3,00

Prima blaa og sorte Serges Spadseredragter fra
do.
Kulørte
nIaa og kulørte Kostumerrhkker
Hvide Vadmelsfrakker
Alpacca Frakker
Nederdele, kulørt, sort og blaa Serges
Bluser, flere Hundrede paa I ager
Sort og hvid Voile pr. Meter
Mønstret Mult

Magasin du Nords Udsalg, Allinge.
J. P. Sommer.

Tysk og svensk Rundjærn
i alle Dimensioner og Restpartierne af

Svensk fladt Stangjaers,
Tysk Iljulringestaal,
Belægningsstaal (Janusmærk e),
Galvaniseret Haandjærn
sælges i

Nordlandets Handelshus.
ral

Stort' Udvalg

?ffl

t

Billigste Priser

•...

Køkkenrekvisitter

Ell god forslorrelso
leverer jeg Ilem abet lit l'set
helst gammelt Billede, som Indsendes.
Gammel Pris.

Allinge K~!onial- og Produktforretning.

Brødrene Anker
Jernstøberi & Maskinfabrik
Telefon 2.
Hasle Telefon 2.
Selvvandingsanlæg, Vand: & Aljepumper

111

Tbrvestr6else
anbefales fra

Allinge Kolonial- & Produktforretning.

Uld og strikkede uldne Klude
købes til højeste Pris.

Nordlandets Handelshus.
Stort Udvalg

Stort Udvalg

Carl Lunds bekendte blaa Emaljegods
til billigste Priser hos

Allinge Kolonial & Produktforretning

kål Deres Tryksager i Allinge Bogtrykkeri

Aljetonder og Saltekar
samt al Slags RodherJrhej,le Saves
pas Lager. Reparationer
C' .‘ukerlund,
Telefon Hasle 105.

Ark 7,00 med Ud-

1/ 4 Ark 4.50,
snitskarlon.

En nedtip.gettile

Tilbudet gælder kun for Marts
Maan :cl.

Fotograf Alfred Kjeller .

Byggryn,
fine og mellem- Gryn anbefales til
billigste Dagspris fra

Risemollen.

Allinge-Sandvig Sygekasse
optager Medlemmer nielleni 40 og
60 Pars Alderen i indeværende /Vir.
Indskud 10 Kr. Henvendelse til
P. Holm.
Formanden.

Ærede Landboere!
Har De læst i .Nordbornholms
Ugeblad om mine bekendte gode
Klædesko, har De hørt om deres
udmærkede Kvalitet og Holdbarhed,
har De Lyst til at købe et Par, men
ikke haft Lejlighed til at komme til
Allinge og se mit velforsynede Leger, sart behøves det heller ikke.
De behøver blot at opgive mig Nr.
pas det Fodtøj, De bruger, og jeg
skal da (mimende sende Dem et
Par Klædesko, som De vil blive tilfreds med.
Med Højagtelse

Mathias Lund,
Lindeplads, Allinge.

faas hos

['asie llodkeriorrelnin.

Hestegang
til en eller to Heste samt en brugt
Hakkelsemaskine er til Salg hos

Ejnar Jacobsen.
Telefon Allinge SS.

Tein.

Landejendom III I a 2 Hoste
enskes til Købs. Eventuelt kan et
Hus i Byen farts i Flytte.
Markis Kontor anviser.

ROER
overtages til 2 Gange I. ti gning
Sommer. Henvendelse straks.

God Spegesild
er til Salg bos

Ferdinand Bendtsen. Tein.

Charlotter
er til Salgs pari

Stenhymellen i Re.

Flink Karl
kan straks las Plads

Hollaindergaard i Olsker,

,Nordbornholms ligehlad
har den største Udbredelse lier paa
Nordlandet og egner sig derfor fortrinligt for Avertering om Køb, Salg
eller Byttehandel. Billigste Annoncepris. Ring op Telefon 74, Allinge.

Køb
Deres

Ure
hos Mked Mikkelsen, Illskef,
Reparationer udføres.

anbefales extragode Lommeure
til en billig Pris

lusker Alholtisiorening.
Medlemsmøde paa.Hullegaard"
den 21. ds., Eftm. Kl. P/s.

Bestyrelsen.

Halm fra Tag
er til Salg pas

Myregaard i Olsker.

Min Kontortid
Tirsdag den l9de ds. er udsat til
Ft edag den 22.

1111111111111111~~1110~

som kælver i Foraaret, er til Salg.
Hyldegaard den 14. Marts.

Olsker Afholdsforening.

Erindringsliste.

11101011111~1~~111011011~1111%

Janus Hansen.

Onsdag den 27. Marts Kl. 6112 i Forsamlingshuset
med Foredrag af Hr. Lærer Kristensen, Smørenge,
og Oplæsning af Politibetjent Reske, Rønne,
Alholdsbeværtning nied Konditori forefindes.
Medlemsmøde Lørdag den 16. ds, Kl. 71/2.

Bestyrelsen.

Spise — Chocolader

Fredag fra 5-7.

Frugtsafter,
sa.vwm
Hind hzer,
Hyldebær,

Kirsobærl"
Ribs,
Blandet Frugtsaft
anbefales i hele og halve Flasker
til billigste Dagspris.
g.

£.1123¢.14.

ce 1 Krukker
Ilbh 1 Dunke
Fajan
Fade
Skaale
Talerkener

oq
Lermarer

III. Ill.

as hers

P. C. Holm.
En Dreng,
Kildespard i

13. SI. Lynglod, Klemens.

Lødekøer
og en nedliggende Hestegang, 2Hestes Tærskemaskine og et Aflieggeapparat til en Slaamaskine er
til Salg.

Narre Kirkehogaard i Klemens.
Telefon n 66.

En flink Pige
kan til lste Maj fas Plads paa

Smedegaard, Rø.
Til Konfirmationen

Regninger, Meddelelser, Fragtbreve, Brevpapir, Konvolutte.

Stiftelsesfest

Telefon Allinge 25_

Jens P, Andersen,

2 Kvier,

—0—
Toldkamret 8-12 Form, 2-5 Efter'''.
Kæmnerkontoret 10 - 11 og 2 — 4.
LaaneDiskontohanken 2-4 Eftm.
Sparekassen 10-12 og 2-4.
Branddirektøren do.
Stempelfilial I Sparekassen 10 - 12, 2-4,
Dampskihsexpeditionen, a'aben ved Skibenes Ankomst og Afgang Tirsdag
og Fredag Ertel-in , Mandag og
Torsdag [-orm,
Sognepræsten Tirsdag og Fredag 6-7.
Distriktslægen 8-9 og 2-3.
Postkontoret: Søgnedage 9-12 og 2-6.
Søndag 12-2.
Telegrafstationen 8 Morgen til 6 Almen.
Søndag 12-2.
Borgmesteren træffes paa Kæmnerkant
Statsanstalten for Livsforsikring ved Chr.
Olsen, Messen. Kontortid 1-4 Em.
Folkebogsamlingen paa Randhuset:
Tirsdag Kl. 3, Fredag 7-8,
jernbanes!. er anken for Gods 8-12, 2-7
Hjælpekassen: Formd. Bagerm. P. Holm,
Kasserer Ul. P. Kofod . Kontortid hver

I.1r.

Mathias Jacobsen.

En Kalv,

Vejen 111 Velsind

Anrette sart vidt, at de kan henleve
en nogenlunde sorgløs Alderdom.
Kun de færreste aner, at Vejen til
Velstand ikke naas gennem Slid og
Slæb, naar de Værdier, der derved
skabes, ikke bliver Genstand for
Omsætning.

Sommer-Spegesild
sælges billigt i ' , og '

10 Maaneder gammel, tjenlig til
Tillæg, er til Salg, samt en Kvie,
som skal kælve sidst f 'Maj eller
først i Juni.

er ikke lige lel at finde for alle. —
De fleste lader Lykken raade og
prøver enhver Chance for at naa
det eftertragtede Mael: men Tiden

gennem

God bornholmsk

12-14 Air, kan las Plads til Isle
April eller Maj paa

flagl

—.~Efffir 1111.1•1~~~-_

gaar

Fredag den 22 ds. er Foiermi•
gens Fødselsdag. Foredrag Kl. r.
E rine Ungdomsskolen
Kalle seneres uden Brød.

Entreprener A. Gaardmend.
Landbrugsskole'', Høng St.

For jeg har jo sagt det arts tidl
og De ved det sart godt,
San De er vel med paa den,
at jeg sælger billigt — ruin Ven.

og Lykken svigter dem Gang paa
Gang, for sluttelig kun at efterlade
Skuffelser. — Andre søger ved ihærdig! Arbejde at erhverve sig Velstand,
og ved forceret Slid naar enkelte
ogsan

Olsker Hosmanrisforeolog

Gode Spisevarer
uden Kort sælges :

EuAlralin salte! Helleflynder

Telefon Gudhjem 32.

En flink Karl
kan faa Plads til iste Maj paa

Borregaani pr. Allinge.
Telefon Rute 45.

Gadiser q andre Dykænder
købes og betales med højeste Pris.

Levende Duer
betales med 90 øre Stk.

herrelssagl. Botesen-Noeloed
Set, Mortensgade 17, Rønne. Telf. 22
(tidli. Fuldm. ved Byfogedkontorel I
Hasle).
Kontordag i Allinge Mandag
do i Klemens (Kroen) Tirsdag Ell.

Ajletønder,
Vaske- og Saltebaljer,
reelt, hurtigt og billig!.

Snedker L.
Telefon n. 13, Klemensker St.

80-90 øre pr Pd

Velbehandlet, saltet
bornholmsk Torsk

Nordlandets Handelshus.
Paa Grund af Alder og Svaghed
kan en ældre, tro og paddelig

Pige eller Enke
fan en lel Plads til 1. Maj hos

Jens Hansen,
Lindeskoven, Rø.

KAFFE
(Th. Grønberge)
faas hos

Allinge Kolonial- og

Produktforretning.

Vort Lands Oliemangel.

Gødningssalt er paa Lager.
Kaligbdning ventes.
Vi har et Parti letopløseligt Salt og beder om Bestillinger snarest muligt. Ved Afhentning maa Sække medtages.

Nordlandets Iladolshus.
kg Ds.
Fine grønne Ærter i 1 og
1
do.
Mellemline
do.
i .
Grove
1do.
Spinat
Selerier
I - '2
Gronkaal
1/,
Kørvel
1 - 1/1
Carotter
Guleroer
1Perlebønner
1 - Lis
anbefales til billigste Dagspris.
I-

13.Y—J"

rlaØ11.•

Telefon Allinge 12.

,lirnitriol til Sprojloiq af
Kolthervitriol III Sgrojtoiq af Frog1horoo,
Sort Tagpaptja2re
Sort Kalciumstjære
Rød Tagmaling

til Paptagene, hele Tønder
do.
do.
do.
i Spande

er paa Lager. Vær saa god at indgive Bestilling snarest til

Nordlaudets

Strømper
til Damer, Herrer og Børn findes paa Lager i stort Udvalg i
prima heluldne Kvaliteter.

J. P. Sommer,
Magasin du Nords Udsalg. Allinge

Vi har et Restparti bestaaende af

16 Huller galvaniseret Piglrod, isnot, 1 kg rakker 0.4
20 Rigge gale, glat Jrotroort Nr, 8,

i kg

m.

-

som sælges til første Køber med 10 pCt. Rabat paa Dagspris.
Ligeledes har vi et Parti af den gamle Fabrikation.
Solidt Materiale.

CalVaIliSefede ruode og ovale kor
i alle Støerelser samt galv. Vandspande i 4 Størrelser.

NortilootIols Hoodolshos,

Drengedragter.
Et Parti Konfirmationsdragter samt mindre Størrelser
sælges saa længe Lager findes til ca. 40 pCt. under Dagspris.

J. P. Sommer.

Alle Sorter

Værktøj
og
Redskaber
faas i stort Udvalg til billigste Priser hos

Allinge Kolonial- & Produktforretning.

Prima eng. Smedekul
er paa Lager, og ny Sending ventes pr. Sejler „Kristian" i den
kommende Uge. Prisen bliver da noget lavere.

Nordlandets Handelshus.

Dyrk ikke Raps, alen gul Sennop
—0 I .Rock. Tid.• læses følgende
Som bekendt ser man sig nødsaget til, gennem Dyrkning at Planler med olieholdigt Frø, at bøde
pari den nuværende og fremtidige
Mangel paa Olie, der er et nødvendigt Raaprodukt tor Iler_ vigtige
Fabrikationer.
Rapsplanten nævnes nu som en
Plante, man hør dyrke med Olieproduktion for øje, hvilket der dog
maa advares meget kraftigt imod.
Faer Rapsdyrkningen Udbredelse
her i Landet, vil vor Avl al Kaalrabifrø stag Fare for al blive Fuldstændig ødelagt.
Raps og Kaalrobi er sari nær beslægtet, at de kan befrugte hinanden
Resultatet al denne Krydsfragtning
bliver et fuldstændigt værdiløst Planteprodukt.
Derfor vil Rapsen ødelægge ikke
alene vor betydelige Eksport af
Kaalrabffrø, men ogsas selve den
udmærkede og uundværlige Foderroe, som Kaalrabl er, hvilket medfører store Tab 1 dansk Lancibrng.
Rapsdyrkning maa derfor forhindres, hvilket kan gøres med fuldkommen Berettigelse, og uden derfor nt stille sig i Vejen for en nødvendig Olieproduktinn.
1 gul Sennep har vi en lige saa
god Olieplante, som kan dyrkes
riden Fare for anden Avl, da den
Ikke krydsbefragter vore andre Kulturplanter.
Derfor : Formindsk vort Lands
Olienød ved at dyrke gul Sennep.
Bevar vor betydelige og værdifulde
Avl at Kaalrabifrø ved at lade være
med at dyrke Raps.
Skaarup, i Februar 1918.
Laurits Larsen,
Landbrugslærer.

Op Kamilla!
En Præst var ude paa Visitats og
en Nal hændte det, at han [matte
overnatte hos Skolelæreren i dennes
eneste, men store Dobbeltseng.
Nu havde Læreren en Husholderske„der hed Kamilla, og som .selyfølgelig• havde sit eget Værelse.
Præsten og Skolelæreren gik allsaa i Seng i Dobbeltsengen, men
om Morgenen vækkedes Præsten
ved et Par solide Albuestød i Siden,
og han hørte Lærerens søvndrukne
Stemme sige : „Nu skal Du op,
Kamilla, Mælkemanden er her I"
'Peder Gok er kommet i stort
Dameselskab og en af Damerne
siger : .Drik nu en kopp Chokertaft, Peder, og vis ni er en mann";
,Ja ," svarer Peder, „drikke en
kopp Chokerlatt kano jag neg, men
visa jag er en mann, dett tycker
jag inte Jag kano l"
Købmand Michelsen har nylig
fartet en ny Lærling. En Dag kommer Fru Jensen ind i Butiken og
beder om et 1. Pd. Mannagryn.
„Del har vi ikke", svarer Peter
kort og Damen gear.
,Du er el Fæ, Peter", siger Købmanden, ,,Du skulde have sagt, vi
ikke havde det lige i Øjeblikket,
men vi havde Sernolegryn eller et
andet Slags Grynt'.
Dagen efter kommer den samme
Frue og vil købe en Rulle W. C.Papir.
.Det har vi skam ikke", siger Peter,
_men vi har Sandpapir, det er langt
stærkere og dog billigere; vil Fruen
ikke prøve !'
A.: Hvad udgør en Løgn og en
Pot tilsammen ?
B.: ? ? ? ?
A.; Et Havebord.
B.: Hvordan del ?
A.: Ganske naturligt: En lego
er jo en PI a d e, og en Pot er
er fire P æ 1 e.

Tørvestrøelse, hollandsk Fabrik.
sælges. Pris

ore

pr. kg i

Nordlandets Handelshus.

Prima prima

Kolonialvarer
'
anbefales fra

Allinge 101ollial4C

Vi har stort Lager af gode kantskaarne

Udskudsbrædder
i Tykkelse J/4" og I " — flere Bredder og mange Længder.
Kærnefulde Fyrrebrædder til Krybber og Vandtrug.
Gode Granbrædder i alle Dimensioner.
Tørre Brædder, som er pløjede og høvlede til Gulv og Loft.
Prisen e r rimeli g og vi giver hajide Ralial pr kontant.

Nordlandets Handelshus.

helt i Norilliondiolms
Billigste Annonceprisen
Største Udbredelse
her paa Nordlandet

Til

Konfirmationen
anbefales

Klædninger i Jakke og MilillOSINO11
i stort Udvalg

Kravetøj, Huer og Underbeklædning.
Priserne er yderst lave i

Nordlandets Handelshus.

Bornholms Simre- &

1433001(3330S

Afdeling i Allinge

Kontortid : 10-12 og 2-4.
Modtager Indskud paa alm. Sparekassevilkaar til en Rente
at 4 pCt, p. a., paa Folio til 2 pCt. p. a.

Vi har disse Regulerings-Komfurer i

4 Størrelser.

Alle tidligere Købere ere særdeles tilfredse. — Særlig nu, hvor
Hjemmebagning anvendes, kan vi anbefale disse. Vi tager de
gamle Komfurer i Bytte.

Nordlandets Handelshus.

