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„Nord-Bornholms Ugeblad° 
trykkes ! el Antal af mindst 1600 Nemo!. 
og forsendes gennem Postvæsenet I Allinge. 
Sandvig, Olsker, Rkdsker, Re eg Klemensker. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
har den stersle Udbredelse Nordre Herted 
bliver læst I ethvert Hjem og egner sig den 
for bedst til Avertering. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
optager gerne Bekendtgørelser af  enhver Art 
saasom Kab, Salg, Foreningsmeddelelser, 
Efter. eller Aflysninger, Auktioner eic.'"T":' 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
udgear hver Fredag, kan bestiltes pan alk 
Postkontorer samt paa Bladets Kontor og 
koster I Kr. halvaarlig, 

Kao FIE ielie luk Fedt? 
Dr. Hindhedes sidste Forsøg, 

Man kan leve uden Fedt uden at 
sætte Livet I Fare, 

Grøntsager giver Sundhed. 
—o— 

Der er igen kommen en Beret- 
ning dræ Dr. Hindhede om Resulta- 
terne af de Forsøg, han sidst har 

anstillet, navnlig med sine to fra 

tidligere Tid kendte Forsøgsindivi- 

der, Gartner Frederik Madsen og 
Student Holger Madsen. Den ny 
Beretning —.den 11. i Rækken — 

tager efter Dr. Hindhedes egne Ord 
særlig Sigte paa en %g: at vise 

Grentsagernes store Betydning i 
Ernæringen, 

Og til Belysning heraf yder den 
ogsaa, maa man anerkende, et be-

tydeligt Bidrag. Grøntsagerne kan 

— det er i en Sum udtrykt Hoved- 

resultatet af Forsøgene 	saa mær- 

keligt det lyder, erstatte Smør og 
Flæsk. „Man behøver derfor ikke 

at spise Flæsk til sin Kaalsuppe, 
men kan nøjes med Brød og Kar-

tofler. Eller, selv om man ikke vil 
gen saa vidt, kan man reducere 

Flæskeportionerne til det halve el-

ler en Fjerdedel'. -Hvis derfor den 

nuværende Dyrtid kunne bevirke, 
al ogsaa Byfamilier mere og  niere 
anskaffede sig Havejord der Ikke 
alene kan være reolabe], men sam-

tidig skaffer Brugeren et meget 
stort Plus i Retning af Sundhed San 
kan netop Dyrtiden i Stedet for 
Forbandelse bringe Velsignelse 

et Omfang, som kun las ener.• 

Dette er Konklusionen af den 
omfangsrige  Beretning, der er spæk-
ket med Tabeller og Tidsangivelser 
til Overtløttighed. Men den giver 
ogsaa flere interessante og til dels 
pudsige Enkeltheder, hvoraf her 
skal nævnes nogle fas. 

Rotter, Marsvin, Duer og Mennesker. 

Til Indledning opstiller Dr. Hind-

hede det Spergsmaal: Skal Menne-
sket have et Mindstemani af Fedt-

stof for ikke at sætte Liv og Sund-
hed i Fare? Og han anfører deref-
ter, hvorledes delle Spørgsmaal er 

besvaret bekræftende af flere Ernee-

ringedysiologer. Eir holder paa 56,  

en anden paa'80-100"og -en tredie 
pas 85-125 Gram som dette Mind-

stemnal, Og disse Slutninger kom-
mer de paagætdende Videnskabs-

mænd tit gennem Dyreforsøg, der 

nærmere omtales. Det viser sig, 

at Roller har trængt til Fedt for ni 

klare sig, og en norsk Professor 

har fasIslaael, at medens Marsvin 

ikke kan leve pan nogen Slags 

Gryn eller Korn, klarer Duer sig 

udmærket saavel pan Havregryn 

som paa hel Hvede og Byg. 
Disse Passtande modbeviser Dr. 

Hindhede nu ved Hjælp al rigtige 

levende Mennesker, idet han hæv-

der, al de paagældende Dyr sagtens 
kunde have levet, dersom de blot 
havde Janet friske Grøntsager. 

Det var jo ikke godt al vide, om 
de to Madsener, der har stillet de-

res Maver til Disposition for Dr. 

Hindhede paa en Maade, som man 
nok har Lov til at kalde opofrende, 

vilde leve med Duerne eller dø med 
Marsvinene. Men de har aben 
klaret sig i et helt Aar — og de 

fortsætter — med en Kost bestaaende 
af Brød, Kartofler, Kaal, Kaatruber 
og Æblermden noget som 
helst Tilskud at Fed tstof-
f e r. 

Hvad Fr, Madsen har holdt fil 

De to .Forsøgskaniner' er jo 

Hindhedes gamle, prøvede Gartner, 
Frederik Madsen, 31 Aar, og en 

24-aarig Student Holger Madsen. 
Hindhede bringer selv en lille Li-

ste over, hvad Fr. Madsen har holdt 
til i Agrene 1911-16. Han har i 

den Tid underkastet sig følgende 

Forsøg: 470 Dage med Brød, Mar-
garine og Vand, 321 med Kartofler, 

Margarine og Vand, 319 med Brød, 

Frugt, Margarine og Vand, 24 med 
Kartofler, Frugt, Margarine og Vand, 

66 med Brød, Kartofler, Margarine 
og Vand, 18 med Brød, Runkelroer, 

Margarine og Vand, 36 med Byg-
vandgrød, Sukker, Fruet, Margarine 

og Vand og 145 Dage med Byg-

vandgrød, Sukker, Margarine og 

Vand. Hindhedes Stolthed var Fr. 

Madsens sunde Udseende og usæd-

vanlige Appetit, men Holger Mad-

sen har gjort ham lige saa megen 

Glæde i de to Aar, han har ,arbej-

det" for den berømte Doktor. Han 

kom nemlig til Hindhede i svage-

lig Tilstand med Symptomer paa 

Tuberkulose. Han har ikke alene 

holdt ud til Forsøgenes Smalkost, 

'men Symptomerne paa Tuberlculose 

er svundne. Senere er der groja 
Forsøg med en slud. med, Brum-

inerstedt, som dog holdt op pan et 
ret tidligt Stadium, fordi der er stor 
Vanskelighed ved at kontrollere 

saa mange Forsøgsindivider i disse 
Tider. 

Det har været 

en billig Husholdning, 
de Herrer har ført. Det visle sig 
heldigvis i Følge Hindhede, at Grøn-
kaal med Brød og Kartofler ikke 
hører til de Retter, man hurtig bli-

ver ked af. Ellers kunde del ogsaa 

ytre bleven haarall nok, da de blev  

serveret 3 Gange hver Dag hele 

Ugen igennem, dog sammen med 

Fruglsupper. Som noget meget væ-
sentligt blev der altid holdt over, 

at hverken Kaalvand eller Kartoffel-
vand blev kastet bort. Var der for 

meget Vand ved Kaalen, blev den 
brugt til at koge Kartofler i og 

omvendt. Var der ved et eller an-

det Maa!tid ikke Grøntsuppe eller 
Frugtsuppe til Disposition. nøjedes 

man med Kartoffelsuppe, det er 
Vand, hvori Kartoflerne var kogte, 

spistes sammen med Kartoflerne, 
og Brød spistes Ill. Kartoffelvand 

bar en storartet Velsmag. Deri stør-
ste Ulempe ved Forsøgene var den 
store Vredskerrnengde, sone det var 

nødvendigt ni '<nemmere, rinar lir 

tel Kogevand maatte borlitsstes. Her-
ved foraarsngedes nemlig store Urdu-

mængder (indtil 3 a 4 Liter), hvil-
ket, hedder det i Beretningen, .nød-
vendiggør Medtagelse af større Be-
holdere, neer de (Forsøgsindividerne) 

opholder sig uden for Laboratoriet." 

Da Madsen var Soldat. 
Fr. Madsen har været trofast. 

Han var en Tid under Forsøgene 
indkaldt som Soldat, men det hin-

drede ikke, al han med stor Energi 
trods betydelige Vanskeligheder gen-
nemførte sir' fedtfri Levernaade, Han 

tabte i den Tid 5 kg i Vægt, hvil-

ket ikke er saa underligt. Om For-
middagen matine han altid nøjes 

med en Frokost af tørt Brød -
først langt hen paa Eftermiddagen 
kunde han nen hjem til Laboratoriet 

til sin Kaalsuppe I 

Madens Tygning og Fordøjelsen. 

I en n1 Forsøgsperioderne bestod 

Kosten udelukkende al Byggryn og 

Stikker, og der anstilledes her fiffige 

Forsøg ined Tygningens Indflydelse 

paa Fordøjelsen. Grynene kogle 
kun en 'f Time, og Grøden spistes 

uden nævneværdig Tygning. Man 

tænkte sig, at Grynene paa denne 

Maade vilde fordøjes mindre godt, 

men at Fordøjelsen muligt kunde 
ophjælpes ved meget omhyggelig 

Tygning. Til stor Forbavselse blev 

Resultatet omvendt. Den stærke Tyg-

ning skulde altsan have nedsat For-

døjelsen. Det lyder utroligt, indrøm-

mer Hindhede, og han tror heller 

Ikke selv paa del, Han mener, at 

Forklaringen er at søge I Nedgang 

Appetilen og andre fysiologiske 

Funktioner, der var en Følge af 
den mangelfulde Kostaammensæt-

ning. Thi mangelfuld var denne 
Kost nemlig. Der manglede nemlig 
visse „Vitaminer", der ikke synes 

at findes I Korn, men derimod I 
friske Grøntsager og Frugter, og 
heri ligger ogsaa Forklaringen part, 

hvorfor Marsvinene døde, medens 
Duerne levede. 

Et lille Regnestykke 

opstiller den opfindsomme Doktor 
til Slut, og det er ægte hindhediansk 

al sin Talkuriositet. Hr. Hindhede 

spørger i et Afsnit om .Forsøgenes 
praktiske Betydning": Hvis vi op-
gav den dyriske Fedt- (og Ked-) 

Produktion gennem Avl paa dyrket 

Agerjord, SAA vi helt overlod denne 

til Produktion af Menneskeføde og 

kun overlod Enge, Overdrev og 

lignende Arealer til Husdyrene, hvor 

mange Mennesker kunde da den 

danske Jord ernære' Han lænker 
sig Befolkningen levende alene ved 

Kornprodukter, Rodurter og Grønt-

sager, regnet efter Gennemsnitstal 
i Danmark for 1915. Og Doktorer, 

kommer da hi del Resultat, al 2 

Skpr, Land afgiver Næring nok til 
en voksen Mand — al sige da, 

hvis Manden vil leve som de to 

Mndsener I -Altanas, siger Hr. Hind-

hede, .1 Td. Land 111 4 voksne 
Mænd, eller Ill Mand, Hustru og 
tre n fire Børn, 1 Hektar skulde 
kunne føde 7 Mænd. Da Danmark 

har 2,5 Mill. ha dyrket Areal, skulde 
der kunne blive Næring til 17,5 

Mill. Mænd eller over 20 Miil. Ind-

byggere, og saa er endda ikke reg-
net med den dyriske Produktion, 
50111 kan frembringes ved Afgræsning 

og Høstet paa Enge og ',dyrkede 
Arealer. Heller ikke regnet med 
Fisketangsl." 

Dette lille Regnestykke er et af 
den fabelrige Beretnings Slutnings-

effekter. 

had Ilaomark biler til. 
Et Foredrag af Vilh. Værge. 

—o— 

IV. 

Og Grunden til, at Opløsningens 

og Forraadnelsens og Dødens Strøm-
me har saa stor en Magt 1 vort 

Land, er vel den, at Retten sidder 

Skammekrogen, mens Uretten sid-

der i Højsædet. Retten maa ydmygt 

bede om Lov til at være i sin egen 

Gaard, mens Uretten breder sig 

som en mægtig Trold i den røvede 

Guldstol. 

Retten havde tre Herskestole 
vort Land, 

Den ene stod i Slottet „Det 
Skønne". 

Den anden stod i Slottet „Det 

Sande". 

Den tredie slud i Slottet „Det 

Gode". 
Her tronede hun som en Dron-

ning og spredte Lykke og Velsig-

nelse over Lander, 

Hvor hun kørte gennem Landet, 

der sprang Sundhedens Kilder frem. 
Hvor hun salte sin Fod, der skød 

Tilfredshedens Blomster op. 

Hvad hun rørte ved med sin 
Finger, det blev • til Glædens rene 

Guld. 
Men Retten var en svag Enke, 

og Uretten var en stærk Trold. 
Og Uretten kom med sine Kæmper 

og indtog de tre Stolte, 
De maatte Retten kaste sig i Stø-

vet for Uretten og bede ham : „Giv 

mig dog del ringeste Kammer i 

hver af mine Gaarde". 
Og der sidder hun endnu, afmæg-

tig og svag, og venter paa det 
unge Danmark. Venter, at der skal 

fostres en ny Slægt, som er bedre  

end den unrnle — en Slægt, der 

vil drive Uretten rid og sætte Ret• 
ten i Højsædet Igen. 

Men endnu ser del kun nutant 

ud, Heltene er tan, og Jætterne 

er mange, 

Slottet „Del Skønne" er en Bolig 

for Digtning ise K11113i, Og herfra 
udsendes Bader og Billeder over 

hele Landet. 
Meningen med dia.e Bøger og 

Billeder er den, at de akirlde skaffe 
trætte Arbejdere lidt Sffindaeaetrede 

— nahne vore øjne for det skanne 

i Livet. Og der er nu slet ikke 

søn tidl Skønhed I Verden — hint 

vi har øjne at se den med. 
Merl del er, som alle Skørraan-

derne I vore Dage er besat af Trolde, 

Del er, som de er forheksede alle-
ammen og slet Ikke kan se det 

Skørthedsvæld, Livet hitt til os. 
Hvad de byder os i Litteratur og 

Kunst er næster' altid grimt. San 
man fristes til at kalde dem Smuds-

sander i Stedet for Skanaander. 

De elsker Livets Vrangside mere 
end Livets Retside, derfor giver de 

os Vrangen brude i Bøger og Bil-
leder og vil bilde os ind, at snadan 

er nu Livet. 
Jeg sagde vist alle Sko n a a n-

dern e. Men der sagde jeg for 
meget, og der er ingen Grund til 
at overdrive, hvor Virkeligheden er 

saa sørgelig som her. 
Nej, Gud ske Lov, der er dog 

endnu en lille Flok, „som ikke har 

bøjet Knæ for Ba-al" 	ogsaa al 

Skemaanderne. Men de maa ydmygt 

bede om en beskeden Plads i deres 

egen Gaard. 

— — — 
Slottet „Det Sande" er Bolig for 

Videnskaben. Her er Livsgaaderne 

henlagt til Menneskene, at de skal 

løse dem og udskille det slette fra 

det rette. 
Kun eet Værelse var det forbudt 

at trænge ind i ; for der lag Livets 

Under 'genml, og deri, som vilde 

røre ved det. matte brænde sig. 

Men ogsaa delte Slot er besat-

at Trolde. De er trængt ind i det 

hemmelige Værelse og har rørt ved 
Livets Under — og har brændt sig. 

Derfor kan de ikke længere skille 

det slette fra det rette. 

De Livets Undere, man ser for 
sine Øjne hver Dag, har de mistet 

Evnen til at forundre sig over ; og 

de Undere, der kuli er skel enkelte 

Gange, vil de ikke tro paa, fordi 

de ikke passer ind i deri høje Vi-

denskabs Rubrikker. 
Den virkelige Videnskab maa 

bede om en beskeden Plads i sin 

egen Gaard. 

— — 
Slottet „Det Gode" er Bolig for 

Religionen. Herfra udgaar Folkets 

aandelige Vejledere, Præster og 

Lærere. 
Og det var Meningen, at der kun 

skulde udgas troende Præster og 

troende Lærere, Vejledere med Tro-
ens opladie øje, da det jo er me-
ningsløst at sætte blinde til at være 

Vejledere for andre. 
• 



Men ogaaa dttte Sted er besat 
af Trolde. Polket, Fietldl, den store, 
døde blinde Masse er lPusugl ind i 
det ,Alletliell.wde-  ug bar udrevet 
sig Magten der. 

Ur ved fra Skriften og Erfar.ingen 
at del er kun de Lia, der vandrer 
paa den trange Vej, som fører til 
Livel, mens den store Hob vandrer 
paa den brede Vej, som fører til 

Fordærvelse. Og nu sidder vi snil-
den i det, at det er den døde, van-
ten Mængde, der skal bestemme, 
hvilke Præter ng Lærere vi skal 
have. Og da de selv er blinde for 
Kristendommens sande Væsen, sne 
forlanger de ogsen Vejledere, som 
er det. 

Den, der skal være Præst eller 
(.ærer, skal have _Dyrets Mærke i 
sin Pande*. Det vil sige, han skal 
ligne Dyret deri, at han lever for 
denne Jord, — lever for at hehnge 
den store; døde Mængde. 

Dog — saa meget man man Ind-
rømme °galla her — endnu er de 
sande Vidner ikke helt fortrængt 
fra Kirke og Skole, endnu kan de 
fas Ansættelse. 

Men de man hede om en beske-
den Plads 1 deres egen Gaerd, 

Forts. 

Kalifornien. 
—o- 

Kalifornien, skriver „Børsen", 
frembringer næsten alt, hvad tænkes 
kan, for menneskeligt Behov, og 
del vil kunne forøge sin Produktion 
f. Eks. af Levnedsmidler san enormt, 
at det vilde blive i Stand til al un-
derholde hele den 5 Millioner-Hær. 
som de forenede Stater er i Færd 
med at skabe, samtidig med, at det 
bildt ild sørgede for sig selv. Af 
et saa vigtigt Fødemiddel som Kar-
tofler producerede Kalifornien i 1917 
13.900,000 Buskets*); det borger 
selv til sin 3 Millioner-Befolkning 
10% Mill. Buskets og havde saale-
des 3,400,000 Buskets til overs, d. 
v. s. nok for 1 Mill. Soldater i el 
Aar. Den normale Stigning fra Aar 
til Aar viser imidlertid, at det let i 
1918 kan sætte Produktionen op 
med 50 pCt., og saa bliver der jo 
Kartofler yderligere In et Par Mil-
lioner. 

Af Bønner — et meget vigtigt 
Næringsmiddel for angelsachsiske 
Soldater — producerede Kalifornien 
i 1917 556,800,000 Pund og kan 
heraf undvære ikke mindre end 530 
Mill. Pund, det er nok til en Hær 
pas 10 Mill. Mand i el Aar 1 

Sukker-Produktionen 	frembyder 
et lignende Overflødighedsskue: Der 
produceredes 1917 549,078,000 en-
gelske Pund Roesukker, hvoraf der 
efter et rigeligt Fradrag til Hjemme-
forbruget bliver 354,078,000 Pund 
til Hæren, hvilket ved rigelige Ra-
tioner er nok til 5 Mill, Mand i et 
Aar. i øvrigt kan Kalifornien til 
Sukker lægge en halv Snes Mill. 
Pund Honning uden paa nogen 
Maade selv at komme i Forlegen-
hed for denne Vare. 

Skulde Kartoffel-Forsyningen, en-
ten paa Grund af Produktions- eller 
Forsendelses-Vanskeligheder, glippe, 
har Kalifornien adskilligt at byde 
pas til Erstatning, I. Eks. en udmær-
ket Ris. Heraf producerede Landet 
senest 307,200,000 Pund; det bru-
ger selv 30 Mdl. Pund, og da 56 
Pund Ris pr. Mand pr. Aar i Næ-
ringsværdi svarer ril omtrent 225 
Pund Kartofler, kan Kalifornien fak-
tisk alene rationere 5 Mill. Soldater 
med tilstrækkelig Ris, selv om Kar-
tofler helt skulde mangle. 

Af en Kornsort som Byg avlede 
Kalifornien i 1917 35,200,000 Bus-
kets, og .deraf kan Staten undvære 
25 Mill. Buskets. Delle Byg kan 
enten bruges til Foder i stor Udstræk- 

•) Wushels er et Rummaal, svarende 
til omkring 35 Liter. 

Iling eller omhylles med Hvede ef-
ter Forholdet: 2 Bushele Byg for 
I Buskets Hvede, hvilket ell kalv 
Snues Ilvtde-Stater i Amerika og 
Kanada til enhver Tid er rede til ; 
de saaledes tilvejefragle I 2", Mdl. 
Busbel Hvede giver Hvedenet nok 
i et Aar til en Hær paa 1,388,500 
Mand efter Ratiomn 18 Linier pr. 
Mand pr. Dag. 

Og 'endnu har vi endda ikke 
nævnt Kaliforniens egentlige Speci-
aliteter pen Næringsmidlernes Om-
rande, nemlig Konserves og Forel 
AI vegetarisk Konserves pakkedes 
i 1917 5 Mill. Danser, al Fiske-Kon-
serves (Sardiner o. lign.) 700,000 
Danset af tørret eller røget Fisk 
ca. 4 Mill. Pund. Hertil kommer 
ubegrænsede Kvantiteter af syltede 
Frugter, Marmelader etc., og ende-
lig et enormt Kvantum tørrede Frue-
ler, for 1916 'kantedes 523 Mill 
Pund og for 1917 endnu mere. 

Med sidstnævnte kan Kalifornien 
dække Forbruget fil en Hær pas 
20 Mill. Mand, da Befolkningen 
selv kan spise frisk Frugt hele An-
ret rundli ubegrænset Mængde. 

Endelig kan, om det skal være, 
Ikke blot den amerikanske Hær, 
men I stort Omfang de allierede 
Hære med blive forsynet med' Ap-
pelsiner og Citroner fra gatifnrnien. 
Der udskibedes af Friterer i 1917 
53,830 Vognladninger eller ca. 23 
Mill. Kasser, og naar man ved, 
hvilken Betydning Appelsiner rig 
Citroner har som Forfrisknings-, 
Nærings- og Lægemiddel, særlig 1 
Felten og ganske særlig pas Laza-
retterne. kan man tiden videre be-
tegne dette sidstnævnte kalilorniske 
Bidrag til Krigsernæringen som næ-
sten et af de vigtigste. 

Af friske Havesaerr udførtes fra 
Staten i 1917 400,000 Tons, skønt 
som rimeligt er, Befolkningen tager 
et enormt Kvantum til sin egen Er-
næring fra Haverne. Produktionen 
at Løg fordobledes fra 1916-17 
og udgjorde nu 4 Mill. Bestiets; 
af Nødder avler Staten de tre Fjer-
dedele af hele den nordamerikanske 
Høst, og i 1917 var Valnødde-Pro-
duktionen 27,410,000 Pund, Mandel-
Produktionen 6,600,000 Pund. En-
delig er Bomuldsavlen i stor Frem-
gang. 

Del er Krigsaarenes stadig stigende 
Efterspørgsel for elementære Livsfor-
nødenheder, der har bragt Kalifor-
niens Farmere og industrimænd til 
at sætte en saa vældig forøget Kraft 
ind paa Rigdomskildernes yderligere 
Udnyttelse, at de pair en hel Række 
°rwander har kunnet forøge Udbyt-
tet med Ira 50 til 100 pCt. og der-
over. Det stærke Begær efter Uld 
satte senest Produktionen op nied 
580,000 Pund, hvorved del samlede 
Klipningskynntum blev 12,180,000 
Pund ved en Faarebesland (1916) 
af 2,524,000 Stykker. 

Ogsaa Svine- og Kvægbestanden 
er forøget betydeligt i de sidste 2 
—3 Aar. Antallet af Svin steg fra 
1916 til 1917 fra godt 800,000 til 
en lille Mill., og samtidig steg Kvæg-
bestanden mellem 10 og 20 pCt. 
til ca. 2i/s  Mill. Stykker. , 

Fra Uge til Uge 
Af og til stilar der i Bladene at 

læse om, at en Synder er bleven 
dømt for falsk Ed eller, som det 
hedder, Mened. Straffen er haard 
for denne Forbrydelse, langt haar-
dere end for Tyveri eller Vold, 
Edsformularen er frygtelig — ja ræd-
selsindgydende. Hele denne Edsaf-
læggelses-Ceromoni minder om Mid-
delalderen og er en Rest af den, 
som forlængst burde være forsvun-
det. 

For det virkelig religiøse Menne-
ske er Eden forkastelig. Jesus siger 
udtrykkelig: ,Al Banden og Svær- 

gen være langt fra Eder; Eders Tale 
skal være Ja, Ja — Nej. N. r. hvad 
der er over dette, r r nl del unde.. 
Man kan nu Ikke hudrende, at Je-
sus her kun har ment den daglig-
dags Auvendelse af Kraftudtryk og 
Eder. Meningen er sikkert tis bere, 
og eri alvorlig Sekt som Kvækerne 
han forlængst vægret sig ved al af-
lægge Ed, 

Borgerlig set er Eden ORRIFI en 
mislig Sag. Jurister og Dommere 
udtaler nebent som deres Overbe-
visning. at der mellem Anr ng Dag 
anregeme inrinm,  Eder, dels bevidst, 
dele ubevidst falske. men alle med 
det Resultat, at en anartnn Erl klar 
en afgørende Indflvdelee pas Sagens 
Indhold, 

F.11 .rurist ',Malte en Gang, at 
hvis to hidtil Ikke straffede peren. 
rier vilde afIregee Fd rinn. at have 
set en Mand myrde air, Svigermo-
der, vilde hen blive dømt, selv nor 
denne Mand Aldrig havde været 
relit Dette er ganske vist en Over-
drivelse, men i Sager ~anende 
Handelen n, lien, kan det let gas 
tid over den ene Part, hvis Mod-
miden kan Ina Folk til at vidre 
og huske Ting. som de formittlgvis 
ikke længer k a n huske. 

Hvor overordentlig ynnekeligt er 
det ikke at hulske, hvad man for 
enviske fas  page siden har v;,errt 
Vidne fil, enten set eller hørt, fordi 
man den Gane ikke tænkte paa al 
lægge Mærke 111 de enkelte Ord 
eller Iagttage nik,  snos Omstændig-
heder ved ilet pangieldende Optrin. 

Men hvad skil man sne sige, 
neer Folk stævnen til Vidne om 
Begivenheder, der ligger længere 
Tid — ja endog Anr — tilbage ? 
Hertil kommer, at de fleste Menne-
sker tivilknarlig lader sig paavirke 
ved, at den i Sagen Interesserede 
Part søger at opfriske Erindringen 
om det passerede — selvfølgelig i 
hans Favør Man kan saaledes 
ligefrem indgive svage eller usikre 
Karakterer en helt ny Opfattelse af 
det, de har været Vidne til, og i 
san Fald er en saadan Persons Vid-
nesbyrd i Virkeligheden falskt, selv 
om han i fuldkommen god Tro af-
lægger Eden. 

Særlig i Politisager, hvor det of-
test kun er Smaatlerier det gælder, 
gøres der en altfor udstrakt Brug 
af Eden, idel Politiets Betjente op-
fordres til at beedige deres egne 
Rapporter. Nein vi ved, hvor usikre 
vore egne Sanseindtryk olie er, vil 
man forstaa, at de hyppige Edsaf-
læggelser hos sandinme professi-
onelle Vidner man virke sløvende 
og gøre Eden til en dagligdags 
Ting, hvis Hellighed og Ansvars-
vægt udviskes. 

Derfor bør der sættes strengere 
Regler for Edens Anvendelighed, 
og helst burde den vistnok helt 
forsvinde. 

F. 

Min Ven Astronomen — 
Mimi Ven Astronomer] 
var ked af hver vandrende Klode, 
der gik efter Skaberens Ho'de 
bestandig sin lovbundne Vej. 
San kom halt en Aften til mig. 
Jeg ejed I Hverdagens Skiften 
en Længsel i Kim. - 
Sandt ar sige, jeg trælledes 
af Rytme og Rim. 	. 
Jeg masede med en Roman, 
der skulde blive sublim 
Min Ven Astronomen 
bekyinred sig ikke om sligt, 
Nathimlen var ham et Digt - 
han følte Kloderne vandre 
som Rim, der klang mod hverandre 
— — — 
Man trættes af Rytme og Rim 
og griber hver ny Ide 
selv om den ej er sublim. 
Man griber liver vilter Tanke, 
man finder i levende Live, 
tiltrods for det dekorative: 
— — — 
Min Ven Astronomen 
kom Skønhed og Regel pan tværs. 
Han sværmede ikke for Vers, 

men fik den Ide, at hver Klode 
skulde gan etter hans Itu'de, 
Fiesrjaernenne valse 3■ 1.,u t air, 
og de sindige. simle Planeter 
skulde svanse omkring soul Kometer 
og svinge med en Stjærnesio,s-Hale. 
— — — 
Paa cn lille Provinskafe 
han lorklared sin nye Ide 
der var fuldstændig uden Ide 
Det hele gear efter Love 
sin støtte og sikre Gang 
-- men jeg lader Lovene sove. 
- — — 
Destære, han var Astronom: 
hans Hjælme var fyldt at Ide, 
der ikke begreb et Fantom. 
— — — 
Vi gik 1 den stille Gade, 
mens Maanen, den døde Klode 
sejlede over vort Ho'de, 
og smil fra sit høje stade, 
hvordan vi var tilmode. 
Den saa, han var i Bekneb 
med noget han kunde forstaa, 
men ikke trionafied at slap 
ihjel nied et nyt Begreb. 
Han saa den højt f del hine 
som en fantastisk Glød. 
men troede jo den var død. 
San sit' han stille: 
Den gør mig saa sært tilmode 
den døde Klode —' 
- — — 
Den døde Klode 
— jeg vidste Bedre ! 
i vore ny Teorier 
er det forældet at tale om Kloder. 
Jeg la'e min Herind paa hans Arm 
— Ved du hvid Moranen er ? 
Maanen er et rundt Hid i Hvælvet 
hvorigennem at Himlens Herlighed 
risler ned over ,ineden — —! 

Chr Stab Jørgensen 

Brevportoen forhøjes til 
Sverig og Norge. 

Generaldirektoratet for Postvæse-
net meddeler, at Portoen for Breve 
og Brevkort, der forsendes i den 
indbyrdes Forbindelse mellem Dan-
mark, Norge og Sverig, fro 1. Juni 
og til og med den 31, December 
1919 vil blive fastsat saaledes; 
for et Brev, hvis Vægl ikke over-

stiger 20 gr, 12 Øre, 
for et Brev, hvis Vægt overstiger 

20 gr, men ikke 125 gr, 25 
Øre, 

for et Brev, hvis Vægt overstiger 
125 gr, men ikke 250 gr, 35 
Øre, 

for Breve, hvis Vægt overstiger 250 
gr, er Portoen som hidtil 20 
Øre for de første 20 gr. og 
derefter 10 Øre mere for hver 
yderligere 20 gr, 

for el enkelt Brevkort 7 Øre, 
for et dobbelt Brevkort 15 Øre (nem-

lig 8 Øre for Forkortet og 7 
Øre for Svarkortet). 

Krigens Skæbner. 

“Hjerndal" meddeler: 
En Familie i Tanna i Reuss havde 

6 Sønner med i Felten. I Løbet 
af et Aar faldt de fire. I Slaget ved 
Somme faldt fur nylig den femte 
Søn. Derpaa rettede Faderen til 
vedkommende Sted en Ansøgning 
om at lade ham beholde sin sjette 
og yngste Søn. Ansøgningen kryd-
sedes imidlertid med Efterretningen 
om, at ogsaa den sidste Søn er fal-
den ved Lys. 

Moderen til de seks Sønner døde, 
da Meddelelsen om den femte Søns 
Død indtraf. 

Der var 'sket el stygt Ulykkestil-
fælde paa Jærnbanelinien. Der af-

holdtes stort Forhør, og et af Ho-
vedvidnerne afgav følgende Forkla-
ring: 
• — Ja, se, det gik sandart til. 

Peter og jeg spaserede henad Jærn-
banelinien, da jeg pludselig hørte 
Toget fløjte, og næsten inden jeg 
vidste al det, kom del brusende. 
Vi løb begge hurtigt fra Sporet. 

Dn Toget var torsvunflet, gik jeg 
atter ind paa Sporet, men kunde 
ikke se noget til Peter. 

Saa gik jeg videre. Men jeg 
havde ikke gnid ret mange Skridt, 
før jeg fik øje pan Peters Hat. Lidt 
etter opdagede jeg Peters ene Ben, 

• 

tg el Stykke længere hente 
lians Arm, 

Sera sagde jeg til mig selv: 
Jeg cr bange for, at d 

tilstødt Peter noget, 

I eil lille Provinsby blev en M 
en Morgen ved 4 Tiden vækket 
en voldsom Ringen pas (ladede 
Da han stikker timødet ud ad 
iblet, hører han en let ondet 
Stemme, der spørger : 

— Undskyld. Herre, hor Joh 
sen — hik-hik — Ikke her? 

— .Johansen? svirede Mand 
vredt. Nej, lian gør ikke. Og h 
kan det falde Dem ind at tin 
Folk op pen den Tid al Nalt 
Hvem er De? 

— Hvem jeg er ? — 1111ohlk 
jeg er jo Johansen, 

En Godsejer, son, ikke hørte  ti 
de aller:klogeste, lejrede sit Sølv 
bryllup, og hans Neva sendte ha 
som Gave en meget kostbar Pap 
gøje, som kunde tale tre Sprog, 

El Par Dage efter mødtes de, 
Nevøen var noget forbavset øv 
at Onklen ikke med el eneste Or 
nævnede den kosthare Gave. 

Endelig tog han Mod til sig o 

sagde : 
— Nan, kære Onkel, hvorlede 

synys des sart om Papegøjen ? 
— .lo — an — jo 	Tnk du 

ganske godt, det vil sige, eansk 
ærligt, san var den noget Retg. 

- Sejg 	!rimen de har da v 
aldrig spist den 

— Jo — saa minsandten har jeg 
spist den, hvad skulde jeg ellers 
med den ? 

— Og jeg havde givet 200 Kt 
for den, den kunde tale tre Sprog 

Onklen saa lidt pan ham og ud-
brød sne: 

— Jamen det dumme Dyr, hvo 
for sagde den saa ikke det ? 

Da Kongen skaffede Sædekorn. 
Sidste Foraar var der en Mand , 

paa Aalborgegnen, som havde gjort 
sine Marker i Stand, men han mang-
lede Sædekorn. 

Han gik til den lokale Kornmand, 
og han skrev til Nævnet; men der 
kom intet Sædekorn. Saa tog lian 
i FI. .Nordj." til Stiftamtmanden, 
og atter blev der skrevet til Nævnet 
i København, men det svarer jo 
ikke al Tid paa noget saa „smaa-
ligt* som et Brev om at skaffe 
Sædekorn. 

I sin Nød fik Manden da den t; 
Ide at skrive ril — Kongen. Og ! 
Hs. Maj. forstod aabenbart bedre, 
at det var noget nødvendigt, Man-
den bad om, i hvert Fald tik han 
to Dage efter det Parti Sædekorn, 
som lian skulde bruge. 

Vi vil dog absolut ikke anbefale 
andre at følge dette Eksempel ; thi 
saa fik Kongen for meget at gøre. 

Allinge Kirkenyt I Maj. 
Begravede: 5.: Malermester 

Johannes Hansens Datter Erna, 17% 
Aar gl. (t i København 27/4  t918). 
6.: Kusk Martin Hakonssons Datter 
Magda Johanne Håkonsson af Al-
linge, 3 Uger gl. 

Døbte: 5.: Hotelejer Niels Pe-
ter Mathias Jacobsens San Knud 
Jacobsen al Allinge. 

E glevi &d e 4.: Ungkarl, Ar-
bejdsmand Hans Peter Nielsen af 
Rønne og Pige Anna Mathilda Ek-
vall af Allinge. 

Olsker Kirkenyt i Maj, 
Døbte: 9.; Restauratør Holger 

Jacobsens Datter Grethe Dagmar 
Jacobsen al Storedai. 12.: Husmand 
Edvard Jakobsens Plejebarn Valborg 
»Ida Hansen af Olsker. 20.: Avls-
bruger Hans Jespersen Lunds Dat-
ter Jenny Emilie Jensine Lund af 
Norden Tein, Olsker Sogn. 

Begravede: 14 ; Stenhugger 
Hans Kristian Møllers Hustru Albine,j 
Sofie Kathrine f. Hammer af Dalsr0 
i Olsker, 33 Anr gl. 



Moresco's Dameovertoi 
(1..ineste 8111f. 

Xikseste "con, 
Sedste ,3tof, 

Stort Lager af Alpaccafrakker, hvide Vadmelsfrakker 
og Kostumefrakker forefindes til rimelige Priser i 

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

? Boreholms Simre- & ifinkasses 
Afdeling i Allinge G—""-- 

Kontortid : 10-12 og 2-4. 
Modtager Indskud pan alm. Sparekassevilkaar til en Rente 

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

Bluseliv, Nederdele, 
Stort nyt Udvalg er hjemkommet i fikse hvide, sorte og 

kulørte Moll og Voilebluser. 
Nederdele i alle Størrelser forefindes i fikse Faconer og 

prima Stoffer. 

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

Hvis Roemarken skal omsans 
da læg Mærke til, at vi har endnu rigelig af alle Sorter 

Kaalrahi, PoriEelfier, Gray-Slone, fister-Suledom 
til Maksimalpriser. 

Nordlandets Handelshus. 

Damelingeri.  
Chemiser, Benklæder, Skørter, Underliv, Fricertrøier, Natkjoler.  

Gammelt Lager, syet af prima Stof. 
Fikse Faconer. 

Ykagasin ou IlorDs Udsalg, fillinge. 
J. P. Sommer. 

Kløver- og Roefrø 
samt alle Sorter Græsfrø i ekstra prima Varer 

anbefales til Maksimalpriser fra 

?'[flidsg &blid' 	?robilfitrorrekiiiig. 

Uld og strikkede Uldklude. 
Vi modtager atter Uld og Uldklude og  betaler højeste 

Pris i Bytte med Varer. 

Nordlandets Handelsbus. 

Dame-, Herre- og Børnebadedragter samt Badehætter, 
haandklæder og Sko anbefales til rimelige Priser. 

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

Nina 

Bornholmske Enekurve 
anbefales til absolut billigste Priser 
1103 

D. Enevoldsen. 
26. S. F. Rutsker. 

NB. Gamle Kurve repareres. 

RØ. 
Rekvisitionssedler 

paa Heste- og Hønsefoder udstedes 
i Afh Adshotellet Lørdag den I. Juni 
fra 2 -6 Eftm. 

Kornnævnet. 

Til Nedrivning 
sælges snarest et 9-Fags Bindings-
værkshus ined Straatag (36 Al. lang 
og 9 Alen bred). En Del Mursten 
findes. 

Huset er beliggende i Løsebæk 
ved Allinge 	Henvendelse til Post- 
mester Alhede, Allinge. 

Gamle Metaller 
købes og betales med meget for-
højede Priser. 

Træskomager Larsen, 
Allinge. 

Haltelyst Glliiiya, 

Alle Udplantningsplanter 
er tjenlige nu. 

Forretningen lukkes efter Kl. 7 
Alten og om Søndagen. 

M. Kr. Kofod. 

2 Stenhuggere 
og en Brostenshugger kan faa sta-
digt Arbejde. 

Borrelyngens Stenhuggeri 
V. Sørensen. 

Ell koofirmerel Oreog 
kart faa Plads paa, 

Skovgaard, i Olsker. 

Magre Svin 
ønskes til Købs. 

Slagler )big, HD118011, 
Telefon 46.  

I 

staar opstaldet til Bedækning paa 

Kildesgaard i Olsker, 

En god istandsat 

Lcesfjedervogn 
Bæreevne 2000 Pd., er til Salg for 
325 Kr. kontant. 

Smed Carl Olsen, 
Humledal pr. Tein. 

Hasle. 	Hasle. 

Fologn!ering al Ejendomme, 
Stuer og Selskaber, udføres gerne 
overalt. — Billeder forstørres. 

Billeder indrammes, 
Bøger indbindes. 

Charles Svendsen, 
Telefon 66. 

NB. Tapet og Tapetklister altid paa 
Lager. 

111111~11111~11~~ 

Sotisljeoesler og Moder. 
Søndag den 2. Juni. 

St. Ols Kirke Kl. 91/2  Skrin. Kl. 9. 
Allinge Kirke Kl. 2 Skrin. Kl. 1115. 
Kl, 6 Det store Feellessamfundsmøde 

i Tein. Enroe; den hellige Ild! 
Mandag Kl. .8 Møde for K. F. U. 

K. paa Menighedshjemmel. Alle 
faste, indskrevne Medlemmer ind- 
bydes. 

Tirsdag Alten Kl. 71/, Mede for K. 
F. U. M. 

Onsdag Eftm. Kl. 3 Møde i Store-
dal (Vest for Banelinjen som sid-
ste Aet). Missionær Ærø og Sog-
nepræsten taler. Alle erevelkomne! 

1"11101~",~~111b^ 

Olsker Brugsforeoiog, 
Ekstraordinær Generaltor,anding 

Lørdag den 8. Juni Kl. 	Aft. 
Dagsorden: 

1. Andelsbanken, 
2. Forhandling om et af 28 Med-

lemmer rejst Spargsrunal. 
Se Opsi 	: r Bunken. 

Bestyrelsen. 

Aktier 
i Aktieselskabet .Nordlandets Han-
delsbus• købes. Tilbud med billig-
ste Pris bedes indlagt pas Bladets 
Kontor i Billet mrkt. .X 2". 

Frisksk udle 

Raageunger 
købes til højeste Pris og modtages 
hver Mandag, Tirsdag, og Onsdag 
Formiddag. 

a. SB. £cit,...se.n. 
Telefon 12. 	Allinge. 

All Snedker-, liurikeii-  og 

Glarmeslerarliejile 
udføres billigst hos 

Snedker K H Ipsen. 
Tein. 

KAFFE 
(Th. Grønbergs) 

faas hos 

Allinge Kolonial- og 
Produktforretning. 

etaillalbrearefly.Welaser~ 

Modetue Ill000meoler. 
Alle Slags Monumenter, baade 

polerede og linhugne, haves paa 
Lager og leveres efter Bestilling. 

V. Sørensen, 
Borrelyngens Stenhuggeri. 

Altluge-SEIvig Sygekasse 
optager Medlemmer mellem 40 og 
60 Aars Alderen i indeværende Aar. 

Indskud 10 Kr. Henvendelse til 
Formanden. 	 P. Holm. 

Dr. Borch 
Ittelft s rni.. 	.1.1 Grund af 	.,e  
Tots.lag, Finart Og Il 114rdA,1. 

Basfe BRIkerforreiRivp, 
Aljetonder og Saltekar 

samt al Slags Badkerarbejile haves 
paa lager. Raparationer udføres. 

C. A akerlund. 
Teleton Hasle 103, 

Ry- og Herredanildnitegtig 

Johmes Noloer!, Hasle, 
træffes paa Ri.idhirset i 
hver Mandag efter Kl. 10 Form. og 
i Klemensker Kr ti hver Fredag 
fra 2-5 Eftm. 

Patronhylstre, 
Centi,i1 l2-10. 

Fænghætter til Centralhylstre. 
Jagtkrudt 

haves pas Lager, 

I. B. Larsen 
—■ øger De en Pige, en Karl 

eller en Dreng, eller ;trang- 
ler De en Svend eller Lær-

ling en Fodermester eller an-
den Medhjælp, hør De snarest aver-
tere i Nord-Bornholms lIgehInd 
der hver Fredag bringes direkte ind 
i 1700 Hjem og læses af saa godt 
som hvert eneste Tyende. En An-
nonce her i Bladet vil derfor saa 
godt som altid bringe et tilfreds-
stillende Resultat. 

Ifølge Lov 
af 6. Juli 1916 er enhver, som har 
Folk i Tjeneste eller Arbejde, plig-
tig til at have dem ulykkesforsik-
rede. 

Forsikringer tegnes billigst hos 

Chr. Transen-Holm, 
Allinge. 

Ore 	Heparalioll 
modtages i Rø Afholdshotel. 

H P Sonne, 
Klemensker. 

Overrelssagi. Bojeseo-Noeloed 
Sct. Martensgade 17, Henne Telf. 22 
(Ildli. Fuldm. ved Bylogedkontoret i 

Hasle). 
Kontordag i Allinge Mandag 

do i Klemens (Kroen) Tirsdag Eli.  

Ajletønder, 
Vaske- og Saltebaljer, 

reelt, hurtigt og billigt. 

Snedker L. 
Telefon u. 13, Klemensker St. 

En Del HATTE 
sælges langt under den almindelige 
Pris i 

Thora htlersees Morleforrelo, 
Daabsdragter udlejes. 

Badetøj Badetøj 

Porkm-Stiklinger paa Laller. 
„Porkin" er en særlig stor, yderig Sort af Ru-Kt 'sukker, 

og er som Grøntfoder lige fortrinlig til Høns, Svin og Krea-
turer. Kan høstes 4-8 Gange aarlig og giver under gunstige 
Forhold stort Udbytte. 

Vejledninger til Dyrkning udleveres i 

ror&inbets f?anelstus 

Bestil Deres Tryksager i Allinge Bogtrykker' 
Regninger, Regninger, Meddelelser, Fragtbreve, Brevpapir, Konvolutter. ' 



Fodermelet er ankommet 
er ankommen og anbefales som et udmærket Ersta,ningsfoder 
tit fleste, Koen Kalve, Svin og [tons. Kvalitet og Pris aner-

' kr-di at Ernæringsraadet. Anbefales fra 

Allinge Kolonial 	Produktforretning 

Hatte og Huer i alle Faconer 
anbefales til rimelige Priser. - Absolut største Udvalg i 

Nordlandets Handelshus. 

PIONVIIIillillS Kmgliilrilhoopher 
faas hos 

Allinge Kolonial- & Produktforretning. 

Extrallode %skum Udskudsbrædder 
i Længder fra 6-15 Fod og rigtig gode kaniskaarne do. i Længder fra 

9-12 Fod sælges til billigste Pris og med 4 pCI. Rabat pr, Kontant. 

Nordlandets Handelshus. 

Gødningssalt. 
Heraf har vi et Parti, som kan sælges til en særlig billig Pris, 

Allinge Kr,Ionial- og Produktforretning. 

Den saakaldle 
hvis Grundstoffer vistnok er Kød, Benmel og tørrede Kaalrahi — malet 
sammen med Lyng, er nu paa Lager, og bede vi Kunderne om at prøve 
denne Erstatning. At anvende fugtigt sammen med Grøntfoder. 

Alle Bestillinger bedes afhentet. 

En ny Sending er undervejs hertil. 

Nordlandets Handelshus. 

Alle Sorter 

Værktøj 4. 7% 
og 

Redskaber 
faas i stort Udvalg til billigste Priser hos 

Allinge Kolonial- & Produktforretning. 

Ny Sending Portland-Cement. 
Enkelte Sække og i løs Vægt udleveres straks, hvori-

mod der skal ansøges ved større Køb. 

Der ventes en Ladning Cement i de første Dage, som 
ekspederes billigst saa længe Skibet losser. 

Nordlandets Handelshus. 

Stort Udvalg Billigste Priser 

  

Køkkenrekvisitter 
faas hos 

Allinge,  Kolonial- og Produktforretning. 

Straahatte. 
Nyeste Faconer, 

Nordlandets Handelshus. 

Tricotage. 
Endnu forefindes et velassorteret Lager af Dame-, 

Berre- og Etorne-Underheklmtining. Farsen Døm i god Tid i 

!bpi!' [IH huls Udsalg, 
P. 80111111er. 

Stort Udvalg 

Carl Lunds bekendte blaa Emaljegods 
til billigste Priser hos 

Allinge Kolonial ct Produktforretning 

hork i Nortilionliolffi8 
Billigste Annonceprisen — Største Udbredelse 

her pae. Nordlandet. 

Prima prima 

Kolonialvarer 

   

anbefales fra 

Allinge Kolonial- 
& Produktforretnin 

Brødrene Anker 
Jernstøberi & Maskinfabrik 

Telefon 2 	Hasle 	Telefon 2. 

Selvvandingsanlæg, Vand- & Aljepumper m. 

Alle Bestillinger af Markfrø 
er afvejet og udleveres gerne. Vi har endnu rigelig Lager af 

Sludstrup cl3arres J?osted TV 
Relzerldorfer cRoefro, rød, 

do. 	do. _tul, 
cBangliolm J-Ccempejfaalrabi, 

Alln Sorter Turnipsfro og den hurtigvoksende Turnips 

Øster Sundom. 
Alt sælges til Maksimalpris pr. Kontant. 

Nordlandets Handelshus. 

Porfiti Porftn! 
et en meget f)aarbfor og !)berig 03rontfoberptante 
fremlig forbelagtig nutier tie aumrenbe oanffelige 
.."-yoberfor()ole..1.Nejlebiting inebfolger veb f)bert 
SIJDf.) 1)(.1.:4 

•21Ellugc Molviiint= og T.roDurtforretning.. 

Di anbe -akr 
Aftrimiliner i foriteflige ,ciarOcr og Runer. 
&lie~ol af prima stoffer. 
9/Initiuttij, eftra billigt. 
s',)oibe og gule'ruffer. 
"„..)vibe og futorte Zfjorter. 4.111(nieljetifjorter. 
ftrntictpi og S'Iiø af afte Slaø. 
Sorter, 111Unijer, linkrbtuftwUr. 
631ninnifraffer i forfteftige g.arDer. 

Nordlandets Handelshus. 

Ingen undgaar sin Skæbne! 
Er] All144111131Il har r,kutr ed, 

at en Trediedet af Mennes1 ene gaair 

lor iiittigt i (-risven semi Følge HI 
Spilitusnydetse. 	En Sir lidliedssial;- 

stiker paastaar, at en Trediedel a! 
al Menneskene dør af Tuberkulose, 
og en anden Forsker hævder, al 

Kræft er Skyld i hvert tredie Men-
neskes Skæbne. 

,.Nu kommer jeg ikke mere'. 
Der har atter — fortæller ,Fs. 

— for tredie Gang været fur-
øvel Indbrud paa Kulkompagniets 

Kontor ved Havnen i Odense. Denne 

Gang skal Tyveri efter Forlydende 
have taget ca. 150 Kr. 

Sidste Gang, han besøgte Konto-
ret, efterlod han en Seddel med 

følgende Paaskrilt : „Jeg kommer 

igen", og denne Gang landles en 

Seddel, hvorpaa stod: „Nu kommer 
jeg ikke mere !' 

Paa Vej til at blive _nig Mand". 
Ell at Amtets Dyrlæger fortæller 

,,Vestkysten', hvorledes han for 

nogle Aar siden var paa Vej til at 
blive _klog Mand - . 

Han havde kureret en Stud, som 

havde facet en Stoppenael i Halsen, 
hvorefter han skrev en Recept paa 

Salve til al ljærne Hævelsen med, 
hvorefter Striden i Løbet af et Par 

Dage skulde have sit Velbefindende 

tilbage. 

En Maaneds Tid efter korn Gaard-

mandens Pige og bad Dyrlægen 
our niere Salve. Dyrlægen blev no-

get forbavset, og ved at spørge Pi-

gen nærmere tid, trinene hun ved-
gas, al del var til hendes Madmo-

der, der havde brugt den forrige 
Salve for Smerter i Ryggen, og 
hun var nu i stærk Bedring. 

Dyrlægen, der ellers ikke vilde 
give sig af med Kvaksalveri, har 
el godt Hjerte, og Pigen fik en ny 

Krukke Salve. 
Nogen Tid senere søgte imidler-

tid en aldrende Kone ham for at 

faa et Raad for Gigt i Benene og 

og over Lænden. 

Men saa tabte Dyrlægen Taalmo-
digheden og erklærede bestemt, at 

han ikke var MennesIcedolttor. 

De Religionen blev pryglet indl 
Fhv. Folketingsmand Lars J en- 

s e n 	fortæller i „Nordsjællands 
Venstreblad" nogle morsomme Træk 

Ira Almueskole-Undervisningen i 

gamle Dage, blandt andel om en 

nordsjællandsk Lærer, der hed Jen-

sen. 

Nævnte Lærer havde en god Or-

den i Skolen, men han pryglede 

efter en større Mardosiok ; det var 

særlig Udenadslæsningen, Balles Læ-

rebog og Birks Bibelhistorie, han 

pryglede for. De to første Timer 

om Morgenen var Religionslimer, 

og de, der ikke kunde Udenadsiek-
lien, fik saa Prygl. Jeg har aldrig 

set ham bruge Tamp eller Spansk-

rør, siger Fortælleren, men han be-

nyttede Bøgetræsstoldre af ca. 1 

Alens Længde, og han har stenet 
mange uf disse f Stykker paa Bør-

nene. 
Naar en Stok gik over, marine 

et af Børnene hente ham en ny 

fra Katederet, og saa tampede lian 
atter løs. „Av, Jensen, av, Jensen!" 

brølede sart Synderen af fuld Hals, 
saa det kunde høres over en Del 
af Byen, Dette ,Av, Jensen, av, 

Jensen,' var vi meget øvede i. Ja, 
Smedens Albreekl begyndte endog-

saa at brøle, inden Jensen havde 
begynd! al elan. 
Ell e r Religionstirnen lagde Jensen 
Stokken og brugte den sjælden 

mere den Dag. 
I Indenadstresningstimen, som 

fulgte efter Religionen, pryglede 
han ikke videre, cl enkelt Dask 
med deri flade Haand eller med 
Bogen var det hele. 

Stort Udvalg 


