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„Nord-Bornholms Ugeblad" 
trykkes l d Antal af mindst 1600 E.xempl. 
eg  forsendes pennem Pashawnet 1 Allinge, 
Sandvig Olsker, Ralsker, Re og Klemensker, 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
har den største Udbredelse i Nordre Heri ed 
bliver last 1 ethvert item eg egner sig den 
for bedst al Avertering. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
Optager gerne Bekendtgørelser al enhver Art 
saasam Køb, Sak, Foreningsmeddelelser, 
Eller. eller Anrsninger, Arktoner tie. 

„Nord-801111101MS Ugeblad" 
ødgaar hver Fredag, kan bestilles part alle 
Postkontorer samt paa Bladets Kordør og 
koger I Kr. halvaarlig, 

De averterende 
anmodes om at indlevere deres An-
noncer inden Torsdag. Smaa Aver-
tissementer kunne dog som Regel 
medtages indtil Torsdag Middag. 

Udebliver Bladet 
beder vi Læserne henvende sig paa 
Postkontoret, og Fejlen vil hurtigt 
blive rettet. I modsat Fald maa De 
henvende Dem til Bladets Kontor, 
og vi skal da sørge for, at De laer 
det tilsendt. 

Sangens Indflydelse 
paa Folkekarakteren. 

—0— 

Fra den tidligste Tid har Hjertets 

Sang haft dybest Rod i Folket, Længe 

før Musik-Teorien var til, fødtes 
Sangen. Hvor mange enkle, men 

herlige Melodier er ikke skabt al 

selve Folket, ved Enkeltmand gaaet 

fra Mund til Mund og gennem Ti-

den dannet Grundlaget for Folkevi-

sen. Hvor mange gamle Tekster 

og Melodier har ikke Folkeminde-
samleren Ewald Tang Kristensen 
samlet ude blandt det jævne Folk. 

Følger man nu Udviklingen Skridt 

for Skridt, vil man snart opdage, i 

hvor høj Grad Sangen har præget 

Folket, eller om man vil, Folket 

har præget Sangen. 

Her hjem me var jo egentlig Grundt-

vig den første, der vakte Folkesam-
tundsfetelsen, og han skabte den 

mest gennem sine herlige og kraf-

tige Sange. Nu glemmer vi at synge 
disse og derfor gaar vor Folkesain-

fundsledelse sin Undergang i Møde, 

hvis der ikke bliver raabt „Vagt i 

Gevær•. Har Højskolen i enkelte 

Retninger maske forfejlet sin Op-

gave, vil man kunne bære over 
med meget, naar man ser hen til 

den store og betydelige Gerning, 
den har udøvet ved sin Kærlighed 
111 og Forstaaelae al Sangens Betyd-

ning for Folket. Jeg har selv væ-

ret pas Askov Højskole og taler af 
egen Erfaring, 

Hvilken Kralt og hvilken Karak-
terfølelse skabte ikke Sangene Ira 

48-49-50, og hvilke alvorlige og 
gavnlige Strømninger I vort Folk 

bragte ikke Alvorssangene eller Kri-
gen i 64. Da kom en god Tid for 
Danmark, hvad udad tabtes blev 

indad vundet i mangt og meget. 

Men saa korn Firsernes og Halv-

remsernes skæbnesvangre Aar for 

Folkekarakteren. Vi var gaaet fremad 

i mange Retninger, industrielt, ma-

terielt set o. s. v. Frisindet fødtes, 

men Faren derved truede, Mange 

af Datidens begavede, men moral-

nedbrydende Skribenter gød Giflen 
ved deres forfejlede Tankegang ind 

i Folket, ind i Sangen, og vor kære, 

gode Folkesang led sit første Skib-
brud. 

Almeninteressen vendtes niod Re-
vusangen og den lettere Vise, dog 

langt fra i Bøgliske og Heibergske 
Stil. Revusangen alene, som den 

var fra Begyndelsen, frisk og virke-

lig satirisk, havde sile:mænd ingen 

Skade gjort — tværtimod, thi el 

Folk har altid Trang til og ogsaa 
godt af at se sine egne og andres 

Svagheder og Pudsigheder. Men 
Giften af vore nedbrydende Forfat-

teres Virksomhed sivede ogsaa ind 
i Revuerne og skabte Døgnvisere 

(den oftest tvetydige Vise), den fryg-
teligste Fjende for vor gode Folke-
vise. 

Se nu i 1918. — Hvad synger 
vort Folk, resar lige undtages den 
lille Kreds, der endnu er tilbage af 

de ubesmittede ? Det synger ikke 
— det traller paa Alverdens 
Døgnmelodier og banale, ja oftest 

beskæmmende Tekster, og hvad 

være er : Fa'r og Mo'r lytter til, 
nynner med sammen med Børnene 

— har bidt Hovedet af al Skam. 

Del er en stor Fejltagelse, naar 
man ofte er al den Mening, at en 

Vise for at more el moderne Publi-

kum, skal være slibrig eller vovet. 
Jeg har et fyldigt Bevis for del 

modsatte i Aakjærs og min Vise 

om „Pæ' Sivensak", som jeg nu 

har sunget op mod tre Tusinde Gange 

offentlig med stor Begejstring baade 
for Publikum og mit eget Vedkom-

mende. En vovet Vise Lees at i 

Øjeblikket, men ærgrer en som Re-

gel bag eller, og g I e vie rn e s, me-

dens en karakteristisk Vise er leve-

dygtig og huskes.  

— Det er Døgnvisen, der 
har ødelagt Ungdomsmoralen, det 

er D ø g ny ise n, der har ødelagt 

Folkekarakteren og dermed bragt 

videre Ulykker, Letsindighed, Hen-

synsløshed, Taktløshed og i det hele 

taget undergravet den sande Kultur. 

Et Folk uden god Sang dur efter 

min Mening ikke. 

Og saa, midt i all delte har vort 

Land født en Digter som Jeppe 
Aakjær, absolut vort Lands største. 

Hvor findes en dansk Digter, hvis 
Digt i Danskhed, Naturlighed og 

Ynde er nonet ran højt som f. Eks. 

Aakjær i hans sidste populære, vid-
underlige Digt ,Havrere• — der jo 

desværre er ved at blive ødelagt 
ved en banal københavner-sødladen 
Melodi, der intet har med Havrens 

fine Ringlen al gøre, og nu anven-
des som Revusang og vel finder 
sit Endeligt paa Lirekassen. 

Tag alle Aakjærs Sange og 111111I-

tre, men karakterfulde Viser, og alt 

hvad der er godt af baade gammelt 

og nyt, I æ s denu, syng dem, og  

jag de daarllge Viser paa Porten. 

Vi beder om al blive skaanede 

for Krigens Rædsler og for yderli-
gere aandelig Fornedrelse. Naar et 

Folk er sundt, teater det kun sunde 

Sange, saa lad os rejse os gennem 

vor gamle og ny gode Folkesang, 

J. Saxtorph•Mikkelsen. 
,Su ne • 

Hvert Hjem sit Svin. 

En vigtig Meddelelse fra 
Ernæringeraadet 

—o— 

For at bede pas Flæskemangelen 
har Ernæringsraidet truffet den Be-

stemmelse, al Husstande, der ellers 

ikke driver Svineavl, faer Tilladelse 
og Hjælp til at opfede et Svin al 

en Slagtevægt paa mindst 60 kg. 

Enhver saadan Husstand vil kunne 

faa et Tilskud af Svinereel af 150 
a 200 kg eller andet Kraftfoder af 

mindst samme Næringsværdi til Hjælp 
ved Opfedningen. 

For at fremme Svineopdræt i By-
erne, er det taget rinder Overvejelse 
at foretage en midlertidig 

Ændring i Sundhedsved-
lægterne. 

Ansøgninger om al komme i Be-

tragtning ved Uddelingen af Svine-
foder maa være tilstillede Ernærings-

raadet inden den 25. Juli. 

Enhver, der paatager sig at op-

fede en Gris til egen Husholdning, 

forpligter sig til at forsyne sig og 

sin Husstand paa indtil 5 Personer 
med Flæsk i et Aar. To eller flere 

Familier vil kunne slaa sig sammen 

om Opfedningen af en Gris. Ved 

Flæske- og Kødrationeringen vil 

der da blive taget Hensyn hertil. 

Uddelingen al Kraftfoder vil be-

gynde 15. August og foregaa grad-

vis i Tiden indtil 1.. April. De Men-

nesker, som først anskalfer sig Gris 

til 1. November, kan ogsaa faa An-

søgningerne bevilgede nu. 

Hvis Husstanden tæller mere end 

5 Medlemmer, vil det overskydende 

Antal faa de sædvanlige Kød og 

Flæskekort. 

Der :aedes imidlertid kun over 
el begrænset Kvantum Kraftfoder. 

Af den Grund bliver der maaske 

Tale om al afknappe det Antal Be- 

gæringer, som indløber. 

Da Kalundborg-Borgmesteren 
skrev Revue. 

Teaterdirektør Martin Jensen, der 
jo ogsaa er kendt herovre loriæller 

„Lull.-Posten' om hans første Som-

merrevu i Kalundborg. Jeg kom 

ind til Borgmesteren, der havde 

Revnen til Censur. Borgmesteren, 

der sad med Revnen Foran sig, kig-
gede lidt paa mig over Lorgnetterne 
og rev derefter Papirerne midt over. 

,Saa der røg hele mil Arbejde", 
tænkte jeg og inaalle gøre Vold 
pas mig selv bor Ikke at lorgribe 

ulig pair den lille ineirsioaglige Skik- 

kelse, der nu skred til at forklare 

sig. 

,Ja, ser De, min kere Hr. Jen• 

sen — det Barnemad der kan jeg 
ikke give Tilladelse til at opføre. 

Nej, korn De nu tier heri om el 
Par Dage, saa skal De faa øre Revu, 

der er noget værd.' 
To Dage efter stillede jeg atter 

paa Bytogedkontoret og fik udleve-

ret en Revu, Men Mage til Viser 
har jeg aldrig 1 mine Dage set. 

Der var hverken Rim eller Rytme 
— men Overfald paa sagesløse 
Borgere, og Skældsord var der rige-

ligt af. 

.Ja, men —', begyndte jeg. 

.Syng De nu hare de Viser. De 
skal nok gøre sig. Men mit Navn 

maa De lade uden lur. God For-

nøjelse med Revnen.' 
Og saa stod jeg der. Synge Vi-

serne uden videre turde Jeg ikke 
— saa havde jeg !arret hele Kalund-
borg Borgerskab pas Halsen, og 

lade være turde Jeg heller ikke. 
Til alt Held var der en Agent, 

der fungerede som en Art levende 

Avis i Kalundborg og Omegn, og 
under Løfte om dybeste Diskretion 
betroede jeg ham, at Borgmesteren 
selv havde skrevet Revuers. 

Det var Vand paa hans Mølle ; 

el øjeblik efter vidste hele Byen 
det, og „Borgmester-Revuers', som 

Bladene straks kaldte den, blev den 
største Sukces, jeg nogen Sinde 

har haft. Og hver Alten sad Borg-

mesteren paa sin Plads i Parkettet 
med Ryggen imod Scenen og skuede 

ud over Folket for at spore Virk-

ningen af sit Mesterværk. 

Fra at være et risikabelt Foreta-
gende blev Sæsonen i Kalundborg 

en af de bedste, jeg har haft. Og 
det kan jeg udelukkende takke Borg-

mester S. tor. Sig saa ikke, at Cen-
sorer altid er ubehagelige. 

Utøj i Jorden. 
—0— 

I Anledning at talrige Forespørgs-

ang. Artiklen om Utøj i Jorden, Ri-
ver lir. Poul Voigt, Hillerød, følgen-

de. yderligere Oplysninger : 

-Opløsningen 1-2000 er efter 
min Erfaring en absolut Gift for 

alt Utøj i Jorden, som hører til In-

sekternes Verden, medens alt, hvad 
der hører Planteverdenen til, stimu-

leres og trives deraf, og man kar: 
derfor ikke ødelægge Svamp o. a. 
I. ved Vanding eller Sprøjtning der-

med. 
De Insektlaver, som lever over 

Jorden, pna Træer og Buske, Urter 

og Blomster, teater en kraftigere 
Dosis, men en Opløsning 1-1000 
vil i de fleste Tilfælde vise sig til-

strækkelig virksom, og man kan 
ganske roligt sprøjte omir Sommeren 
pas alle Slags spiselige Grønsager 

uden at risikere en Forgiftning ; -
derimod skal man være forsigtig 
og ikke faa for meget paa sit Tøj 
eller paa Huden, thi det giver nogle 
grimme, brune Pletter, son] kun kan 

vadskes al mad Urin, og dal holder  

man jo ikke al al bruge. - Man 
kan godt sprøjte i stille Solskinsvejr, 

og Frugten tager ingen Skade, men 

de grønne Blade bliver en Tid buil- aj 
ne, men de visner ikke deraf. 

Det skulde glæde mig meget, 
om Staten pas smule Forsegamarker 

og Planteskoler fandt Anledning Id 
at tage Sagen op, jeg tror, den lov• 

tjener det, og mit Areal har været 

alt for begrænset til, at jeg fuldt 
ud har kunnet udnytte Ideen. 

Husmødre vil jeg anbefale al købe 
50 gr. overmangansur Kali paa Apo-

teket og heraf opløse en Knivspids-
fuld I en Liter Vand hvormed men 
vander sine Potteplanter hver anderi 

Dag I 8 Dage hver Gang Jorden 

lugter grimt, naar den bliver vandet 
med almindeligt Vand. 

Overniangansur Kall har hidtil 

kunnet laas og har ikke været ratio 

neret. 
Det gør Metallet, som det kom-

mer i Berøring med, brunligt, men 
skader det ikke. Den brune Farve 

forsvinder senere. 

Karlollells 3ejerspog, 
—o— 

Det er ikke alene vor hjemlige 
Dr. Hindbed e, der taler Kartof-

lernes Sag, skriver ,Haven", ogsaa 
i de krigstørende Lande vender man 
sig mere og mere mod dette Næ-

ringsmiddel, som efterhaanden viser 

sig at være en af mest hensigtsmæs-
sige Former for Levnedsmiddelpro- 

duktion. 	 1 
Dette gælder saaledes England, 

som forøvrigt fra gammel Tid har 
været et udmærket Kartoffelland, 

hvor en Mængde af de fineste og 

mest frugtbare Sorter har hjemme. 

Ejendommeligt nok har i hole den 

angetsachsiske Verden den alminde-

lige Kartoffel faaet Navnet den i r-

sk e Kartoffel — til Forskel for den 

søde Kartoffel eller Yamsroden. 

Men selv om Irland var del Sted 

paa de britiske øer, hvor de største 

Arealer dyrkedes til at begynde med, 

saa er det dog engelske og 

skotske Dyrkere, der har frem-

avlet de bedste Sorter og lagt det 

største Arbejde I Kartoffelavlens 
Fremme. For faa Aar ' siden blev 

6 Tons Kartofler pr. Acre (ca. 86 
Tdr. pr. Tdld.) betragtet som en 

god Gennemsnitshøst, I 1903 hand-

les en ny Sort .Evergood", som 
gav 14-18 Tons (eller indtil 3 Gan-

ge saa meget). 

I disse Aar tog Kartoffelavlen 

det hele et skad Opsving. 1 1903 . 

viste F i ni dlays berømte ,Etdo-

rado• sig for første Gang. Omtrent 
samtidig fremkom de første Eksem-
pierer af „Northern Star' (Nordstjer- .; 

nen). Del første lille Stykke gav 1 

et Udbytte, der svarede III 90 Tons I 

pr. Acre (benved 1300 Tdr. pr. Td1d.) 
Altsaa en ren Guldgrube. En Ama-

tørgartner i Epsworth fik 40 Lispund 

af et Lispund; den bedste Plante 
havde ikke mindre end 90 Knolde.. 

En anden berømt Sort er 



Kammerherre. 

H a ti g e er stadig ikke nogen 

morsom Taler, skriver .,Ekstrabladet' 

men han er egentlig ikke saa her-

set endda. Han ter] altid god Be-

sked. Han er ikke let at tumle I 
en Debat. Og saa har han saadan 

en værdig Fremtræden' 1 ii ferent-

logen er han elsket soen ingen an-
den. 

— Saa, nu har Kammerherren 

Ordet! hedder det, naar Hauge sti-
ger op paa Talerstolen. 

Kammerherren — det er - 

Hauge. Han er saa høj, saa state-
lig, som skaaret i Granit ; han lig- -
rier rigtignok ingen Socialist, men 

akkurat en bornholmsk Adelsmand 

og Kammerherre. 

Vift stolt paa Kodans Balge. 
Deri nybyggede Damper _Drop- ' 

ning Thyra" sænkedes sidst i Juni 

af en tysk Undervandsband under 
en Rejse Ira Gøteborg til Rouen .. 

med Papirmasse. Ved Søforhøret 

oplystes det, al Mandskabet naaede .. 
velbeholdne i Baadene, og medens : 
Skibet sank og Flaget forsvandt I "' 

Bølgerne, sang Kaptejn og Mand-  
' skab ; „Vift stolt paa Kodans Bølge. i  

Husk til Folkedansene 
paa Søndag at købe Billet i Tide, I 

Der bliver sikkert fuldt Hus paa 
Christensens Sal. 

Reis kun til Syd og Øst og Vest 
om Jorden, 

Fra Sjællands Bøg til Chinas The I .4 
Al Verdens Kreds er værd al se : 
Da skjønner man: Vi har det bedst 

i Norden! 

Edward VII.", af denne salte el lin-
ent a b r m a  550 kg paa t Acre (0,7 
Tdid ) og itplaaele 700 Tdr. 

De eagekke Karrollelavlere har 
fundet paa en snedig Maade iii al 
faa el stort Udbytie af de enkelte 
Knolde af kostbare Sorter. De hent-

kalder Skud ved kunstig Varme, 
Skudene fjernes og plantes i Ude-
potter, og naar de er vokset til, 

skæres Toppen af og bringes pen-

ny til al shin Rod. Imidlertid har 

den oprindelige Kartoffel skudt nye 

Skud, som elterhaanden behandles 
paa samme Maade. Tilsidst (ægges 

Kartoflen selv. Pari denne Maade 
har man skaffet sig en Mængde 

• Eksemplarer af de kostbare Knolde. 

Rekorden er 260 Kartofler af en 

enkelt Knold. 
Kartoffelavlen slam nu foran en 

ny Opsvingsperiode i England. En 

formelig Kampagne for Fremme af 

Kartoffeldyrkningen er Indledet, Dyr-

kerne eksperimenterer ihærdigt for 

al finde nye Sorter, som bande gi-

ver et godt Udbytte og er modstands-

dygtige mod Kartoffelsygdomme. 

Det engelske Landbrugsministerium 

understøtter kraftigt dette Arbejde. 

Kartoflen er den nyttigste af alle 

Nytteplanter I den tempererede Zo-

ne. Den giver 5 Gange saa megen 
Næringsværdi som Hveden. 74 Td. 

Land med Kartofler kan føde 420 

Mennesker aarlig, medens 74 Td. 

Land til Kvæggræsning kun vil kun-
ne give Kød til 15 Mennesker. 

Drømmerier. 
—o— 

Mester Gran skriver i 	Nyh.•; 

— Jeg sad i mit Arbejdsvæ-
relse og døsede over en 8-øres 

Cigar til 25; Døren ind til Thea 

stod paa Klem. Hun havde haft 
Eftermiddagste paa Cacao for en 

Skare Veninder, der i Timevis hav-
de skræppet op om alt del, der 

ikke er til at skaffe, og deres dag-
lige Husmoderbekymringer overfor 

del fuldstændig udtømte Spisekam-
Mer. 

De var Gudskelov væk, og jeg 
havde faaet Fred. Med et loer jeg 
op med et Ryk og greb den vold-

somt kimende Telefon 

„Hvad siger De ?" 

,Freden er sluttet!" 

,Maa jeg frabede mig Mist)! ug 

—• men Telefonen var afbrudt, 
det samme hørte jeg en sælsom 

Lydbølge udefra, der steg og stegt 

jeg slog Vinduet op, og Folkemas-

ser væltede jublende gennem Gaden 

som en befriet Foraarselv. Jeg 
matte redl 

1 Gadedøren løb jeg paa min 

Skomager, _Vil De købe Støvler? 

De kan faa 4, 5 Par af dem, der 
var udsolgt i Gear." „Har ikke 

Read til af give 50 Kroner Parret." 

»Kære Herre, De skal faa dem for 
30 — for 20 	— for 15 Kroner!" 
Og han raabte ustandseligt efter 
mig. 

Henne paa Hjørnet havde Urte-

kræmmeren taget Plads paa sin 
Stentrappe og skreg udover Mæng-

den : „Whisky til 1 Krone Flasken 
3: Kasser Te, fineste Sort, udsæl-
ges til Spotpris, Kaffe til 50 Øre 

Sækken — kommer at købe, kom-

mer at købe t" Ingen ænsede ham, 

„Værsartig, værsartig!" Det var 
min Hofskrædder, der omfavnede 

mig med en mægtig Rulle engelsk 
Cheviot i Favnen. 1 forrige Uge 
havde han haanlet, da jeg tiggede 

om — bare en Dragt — af dansk 
Uld og forlangt 250 Kroner for den. 
Nu bød han mig den engelske til 

60 Kr.: Køb det, ellers brænder jeg 
inde med hele mit store Lager I" 

Han puffedes til Side af Grønt-

handleren, der omfavnede mine Knæ: 
„Kartofler, Kartofler I !" 

„I Morges nægtede De min Kone 

saa meget som el halvt Fjerdingkarl"  

„Jeg tog fejl — jeg har fundet 

— lem tilfælcbg i min Raggaard 
10 Vognladninger — køb, køb - 

- jeg bar Kone og elleve smag 

IlInrsør trele." 
Hvirvlen tørre mig videre. Fra 

alle Butiksdøre strømmede Købmænd 
Kommis'er og Ekspeditricer tid og 

falbød, og de fleste slæbte Varer 

med, der væltede ud af Pakker og 

Papirer, saa Fnrlovene snart flød 

af Risengryn, Flipper, Skobaand, 

franske Parfumer, Skosværte, Mar• 

garine-Bøller og Smørdritler, Brille-
glas, amerikansk Mel, Husblas, alle 

mulige Slags Sæber, Herresokker, 

Svinefedt — og Ira Lejlighederne 
foer en ustandselig Strøm af Hus-

mødre !ned deres Døtre og Husas- 
sistenter. 	A 

Henhe pan Raadhuspladsen stand-
sede de rag for ret at kunne vride 

deres Hænder i Fortvivlelse, smed 

de deres Lager af ophobede Vare?, 

som nu pludselig var sunket til 

næsten ingen Værdi. „Ve, ve !" 

brasede det gennem Luften. „Ve, 

ve!" svarede del fra Kælder og Sa-
le og Kviste. 

Et uhyre Bjerg rejste sig paa 

Raadhuspledsen, et Himalaya af 

Hamstring, der svulmede over alle 
Bredder og truede med at kvæle 

os alle. 
Et Skrig, et Støn — og s a a 

vaagnede jeg! Theas Ynglings-

puddel „Fifi" var sprunget op paa 
mit Skød. 

hall Fremtiden 
hver i sit 

Nogle manende Ord om Handel 
og lndrstri efter Krigen. 

—o— 
Ved Foreningen „Dansk Arbejde"s 

Generalforsamling i København for-
leden holdt Formanden, Direktør 

for Nielsen & Winthers Maskinfabrik, 

Kaptejn Ram b u sch et langt og 
interessant Foredrag, der formede 

sig som en alvorlig Omtale af, hvor-
ledes Danmarks Stilling i den Tid, 

der kommer efter Krigen, kan ven-

tes at blive med Hensyn til Hande-

lens og Industriens Kaar. Kaptejn 

Rambusch pegede paa, at Udviklin-
gen efter Krigen egentlig har ført 

med sig, at „Dansk Arbejde"s Pro-
gram paa en Maade al sig selv er 

kommen i Forgrunden, idet man 
ganske simpelt har været henvist 

til en stærkere Udnyttelse af inden-

landske Frembringelser. Fra at have 
et Minus paa mellem 100 og 200 

Millioner Kroner er Danmark I Ver-

denskrigens første Aar traadt ind i 

den positive Handelsbalances Perio-

de med større Udførsel end Indfør-

sel. Det betød Kapital i Stedet for 

Pengemangel, Arbejde i Stedet for 

Lediggang. Livet selv havde bevist 

Opnaaeligheden at „Dansk Arbej-

de"s Program. 

Men dermed er Foreningens Ar-
bejde i Freintiden ikke bleven over-

flødiggjort. Det er mere nødvendigt 
end nogen Sinde. Thi — derved 

røbes ingen Hemmelighed — dette 

Aar, „Dansk Arbejde"s 10. Aar, be-

tyder igen et Vendepunkt for vor 

Handelsbalance, denne Gang i til-

bagegaaende Retning, idet vi i dets 
hidtil forløbne Maaneder staar med 

et Underskud i Handelsomsætningen 

med Udlandet — altsaa atter pan 
deri farlige Side. Det er Begyndel-

sen til den Handelspolitik, som de 
store Lande vil drive efter Krigen 

paa de smaa Landes Bekostning, 
idet de vil tjene sne meget ind af 

Krigens uhyre Tab I deres Handel, 
som det er muligt, og de vil brand-

skatte deres Kunder, ikke mindst 
de smaa Lande, saa meget det la-
der sig gøre. De ny Principper er 

sag' sandt ikke til Gavn for os eller  

de andre smaa Statssamfund — og 

derfor er „Dansk Arbejde" S:teen 
vigtigere end rioeen Smde. 

Danmarks 	i den nærmest 
kommende Tid vil bl. a. gøre det 

selvskrevet til CII Mission som For-

midler mellem de nu krigsførende 
Parter, snur Medhjælper til atter at 

bringe Jordens Folk nærmere til 
hinanden — en stor, men ogsaa 

farlig og tveægget Mission. Men 

det vil blive Opgaven alligevel, og 

vi vil desuden komme til at kæm-

pe mod Forsøg paa Misbrug bande 
indefra og udefra, Misbrug netop 

af — dansk Arbejde. Har derfor 

Krigen i en Retning taget ringet af 

Grundlaget for Foreningens Agita-

tion bort, sart har deri til Gengæld 

i andre Retninger stillet store Op-

gaver, som man Ikke hør gaa uden 
om. Nøje maa vi her hjemme følge 

Udlandets Taktik i handelspolitisk 

Henseende, for i Tide at kunne ind-

rette os efter de ny Vilkaar, Verdens. 

forholdene vil byde os. 

Derfor fejrer Foreningen sin 10- 

Aarsdag med at planlægge et saa-

dant Arbejde. 

Formanden skildrede nu nærme-

re dette Arbejdes Principper, der 

var gennemdrøftet med de forskel-

lige Foreningers Bestyrelser, og 

som fik Udtryk i forskellige Lovæn-
dringer, der bl. a. gik rid paa et 
lidt forhøjet Kontingent og en nød-
vendig større Tilslutning til For-

eningen. 

Lov og Ret. 

I „Dagens Ekko" skriver en Ind-

sender følgende fornuftige indlæg 
for en Retsreform : 

— — Retsvæsen og Love er en 
Ting for sig ; den i el almindeligt 

Menneske boende Retsfølelse en 
anden Ting, og hvorvel det maa 
indrømmes, at den Mand ikke er 

født, der kan skrive en Lov, der 

rummer den retfærdige Straf for 
alle tænkelige Former af Forbrydel-
ser, saa forekommer det dog jevn-

lig, at en eller anden Dom, fældet 
efter Lovens Bydende og al en ret-

færdig, upartisk Donnaer, oprører 

ethvert rettænkende Menneske. 
Men, der er Forhold, som burde 

ændres, og jeg vil som Eksempel 
anføre følgende: En ran, drukken, 
Bølle knuser en R'ude til 300 1(1-.'s 
Værdi og af ren brutal ødelregel-

seslyst. Politiet fanger ham, og han 
dømmes til Erstatning; men cla han 

naturligvis intet ejer, straffes han 
med at ,sidde" Bøden af. 

Hvad bdtyder nu delte? Det si-

ger, al Samfundet skal underholde 

dette Individ, give- ham Føde, varm 

Bolig, fordi han har tilføjet det et 

Tab. Er der nogen sund Sans i 

dette? Det er umuligt at se dette? 

Nej, den eneste naturlige og retfær-

dige Fremgangsmaade er,"at et san-

dant Skadedyr bliver Indsat i en 

Tvangsarbejdsanstalt, hvor han ved 

nyttigt Arbejde bliver tvunget til 

at frembringe et Arbejdsprodukt, 
der i Værdi var lig med den Sum 
han daglig koster Samfundet, og 

saa skulde Arbejdsvilkaerene være 
saadanne, at han derefter ved Over-

arbejde hver Dag kunde tjene en 

mindre Sum, og først neer disse 
daglig fortjente Summer blev til 

300 Kr. skulde ban laa Lov at slip-
pe ud, først naar Ruden var betalt. 

Man skulde faa at se, hvilken bety-
delig ludIlydelse en aaadan Straffe-
mirede vilde faa. Der er absolut 

ingen Tvivl om, al en sandart Frem-
gangsmande vilde indskrænke Øde=  
læggelsesforbrydelserne betydeligt ; 
thi er der noget, som visse Folk 
er bange for, saa er det Arbejde, 

og tor dem kan der nu ikke tæn-
kes en niere afskrækkende Straf. 
Og har man tænkt sig noget mere 

taabeligt end et Ophold i et godt,  

varmt Værelse med Mad 3 Gangt 
daelre. pr. Dag t.urderes tik en Sum 
snu Aldrag paa den knuste Rade 
Det er i mine øjne den rene Paw-
dr paa en Retspleje. 

Fra Uge til Uge 

Praktisk Skandinavisme. 
Det er nu over Hundrede Aar si-

den de første famlende Forsøg blev 

gjort part at samle Nordens Folk 

til e n Enhed — Dronning Margre-

thes Kongstanke. Ideen blev baaret 
frem at danske, norske og svenske 
Studenter, og kaldes derfor gerne 

deri Murere Skandinavisme. Store 
Studentermøder afholdtes i Køben-
havn og Upsata, og under Begejst-

ringens Ras skrev Carl Ploug den 

smukke Sang: 
„Længe var Nordens herlige Stamme 
spaltet i trende sygnende Skud . ." 

Men Regeringerne saa ined Uvilje 

paa disse Forsøg pen al .omstyrte 

den hestaaende Statsorden", og Be-

vægelsen ebbede ud, særlig efter 

den uheldige Krig i 1864. 

Efter en Halvhundredaarig Dvale 

opstod Skandinavismen atter under 

nye Former. Den har givet Afkald 

paa de storpolitiske Former og kal-

des deri praktiske Ny-Skandinavisme 

Under denne Devise er der allerede 

paa forskellige Omraader udført et 

frugtbart Samarbejde mellem de tre 

nordiske Riger om følgende tre Ho-
vedpunkter: 

1. Ensartet Lovgivning, 

2. diplomatisk Samarbejde pan 
internationale Konferencer og 

3. faglige Sammenkomster. 

Af Resultaterne skal vi nævne!. 
1861 lovgav Danmark og Sverrig 

om civile Dommes Udøvelse i begge 

Lande. 

1872 fik vi fælles Møntsystem. 
1880-92 ensartede Vexellerlove, 

Sølove og Fælleslovgivning om Stats-

borgerret, Forfatterret og Beskyttelse 
af Varemærker. 

1901 ensartede Love om »h og 

Bytte af Obligationer etc. 

Paa det' økonomiske Omraader 
virker Skandinavismen gennem Ud-

stillinger og faglige Møder, af hvilke 

en Mængde er afholdt. 
De økonomiske Savn, der er ble-

ven os paaført under den forbitrede 

Blokadekrig, har givet Skandinavis-
men mere Vtod I Sejlene, særlig 

da Sverrigs Konge gjorde de ind-

ledende Skridt ved Trekongermerdet 
og siden har taget Initiativet til 

Møderne i Malmø, Christiania og 

København. 

Samarbejdet mellem de nordiske 

Riger paa det økonomiske Omrande 

har allerede bragt gode Resultater, 

idet de tre Lande har kunnet hjælpe 

hinanden med forskellige Fornøden-
heder, som deres Folkeernæring og 

Erhvervsliv behøver, og Vareudvex-

tingen, der begyndte i Marts 1917, 

har siden udviklet sig stærkere og 

fastere under Følelsen af, at hvert 

af de tre nordiske Folk har en sær-

lig Pligt til at hjælpe de to andre, 

selv om dette betyder noget Afsavn 

for den ydende selv. 

Ingen Sild. 
Det er et stort Savn for Befolk-

ningen i Allinge-Sandvig, at der 
fanges saa lidt Sild iaar. I Allinge 

er der overhovedet kun en Fisker-
band, og kommer den en sjelden 
Gang 'ind med lidt Sild, staar Folk 

i timevis sammenstimlede om Ban-

den. Kun nogle hin bliver de lyk-
kelige, Resten Irina gen hjem med 

lomme Kurve. 
I disse Tider, hvor Kød er ube-

taleligt og Flæsk ikke til at opdrive, 

er Manglen paa Sild, den bornholm-
ske Nationalret, der altid ellers har 
kunnet fans til en rimelig Pris, og 
er et udmærket sundt og nærende 

Fødemiddel, meget følelig i alle 

Hjem. 
Den ene Fisker i Allinge kan 

oasen umuligt forsyne Byen ined 
Sild, og Tiltørsten fra de Andre 
Fiskerlejer er ophed, tit,' at Fisker-
ne der har dannet deres egne Salgs.. 
foreninger,  rag  ',spottere' til Købet. 
havn. 

De al Staten ydede Lean til Fi-
skeriets Fremme i Allinge.Sandvir 

synes ikke at have forbedret Stillin-
gen, og de svenske Fiskerbande, 
der for nogen Tid siden søgte at 

afsætte deres Fangst her I Byen, 

blev hurtigst muligt dagel paa Por-
ten. 

Frænde er jo Frænde værst. 

Men bliver der ikke truffet en 
eller anden Ordning, er Befolknin-
gen henvist til næsten udelukkende 

at leve af Kartofler — arta længe 
de rækker — Sul bliver  der  intet 
af. 

Ogeaa Mælken, 
kniber det med, Mejeriet kan næp-
pe tilfredsstille Efterspørgslen. De 
bebudede Mælkekort træder derfor 

i Kraft den 15. ds. 

Efter dem har en Voksen Ret til 

!/5  Liter, Børn 2/3  (under 6 Aar 1 

Liter). Kun Kommunens Beboere 

har Ret til den billige Mælk, Hotel-
ler Pensionater og Tilrejsende, samt 
Bagerne og deur, der benytter Mælk 

udover de fastsatte Rationer num 
betale ordinær Pris. 

Poul Maller. 

Føler Du deri milde Veer? 
Elskede! harer Du de Sange, 
Der, lig Stjerneskud, fremgear 
Højt Ira Himlens Hvælving, neer 
Du betræder Havens Gange. 

Christian Winther, 

Vort Liv er kun el Rokkehjul, 
Som Skjæbnens Fod Inas træde ; 
Frem !og tilbage, op og ned 
Gear Livets Sorg og Glæde. 

Christian Winther. 

Hvad er en Lidenskab'? EI Bølge-
slag, 

Der slynger imod Himlen op vort 
Hjerte, 

Og kaster, som et seriderstaaet Vrag, 
Det saa i Dybet ned til Kval og 

Smerte ! 
Fred Paludan-Miler. 



Coldings kontrollerede 

50 gl. Fotiorblilorliq 
trias mod Aflevering af Kornnævnets 
Rekvisitionsseddel hos 

Allinge Kolonial kt 
Produktforretning 

Gamle Dæk 
repareres og vulcaniseres. 

Indlever hurtigst. 
Gamle Slanger købes. 

M. C. Funch, Allinge. 

Sele [budler og 118[Meheller 
er hjemkommet og anbefales til 
billigste Pris. 

J. B. Larsen. 

God ningskalk 
ventes i den nærmeste Tid. - Bestillinger bedes sna-
rest indsendt til 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

Ploupaus 
faas hos 

Allinge Kolonial- & Produktforretning. 

Tricotage. 
Endnu forefindes et velassorteret Lager af Dame-, 

Herre- og Børne-Underbeklædning. Forsyn Dem i god Tid i 

Magasin du Nords Odsalg, All», 
J. P. Sommer. 

Telefon 2. 	Hasle 	Telefon 2. 

Selvvandingsanlæg, Vand- & Aljepurnper te til, @ _...j --5-r 	
\ 

Brødrene Anker 
Jernstøberi Sc. Maskinfabrik 

Stort Udvalg Billigste Priser 

Køkken rekvisitter 
faas hos 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

itieffir i Norilhorllliolms 
Billigste Annonceprisen — Største Udbredelse 

her paa Nordlandet .  

Bestil Deres Tryksager i Allinge Bogtryk keri 
Regninger, Meddelelser, Fragtbreve, Brevpapir, Konvolutter. 

Allinge Koloolol og Prodilkiforrotoiog, 

Vi anbefaler 
c floedehiks, 

J-Caffebred, 
Thebred 

i forskellige Blandinger — Melkort 
niaa afleveres ved Køb. 

Nordlandets linlelshus 

Ilagepulver 
Buddingpulver 
eirroneroients 
Mandelemsents 
Mandler 
Vaniliestrenger 
Vanilletabletter 
Vanilleessents 

faas hos 

Allinge Kolonial & 
Produktforretning. 

Hule llailkeriorfoloiq, 
Aljetønder og Saltekar 

samt al Slags Bødkerarbejde haves 
paa Lager. Reparationer udføres, 

C. Aakerlund, 
Telefon Hasle 105. 

Overreissqt, Bojesell-Nogiood 
Sol, Mortensgade 17, Rønne, Telf. 22 
(Ildli. Fuldm. ved Byfogedkontoret i 

Hasle). 
Kontordag i Allinge Mandag 

do. i Klemens (Kroen) Tirsdag Ett. 

Hasle. Hasle. 

Folograferiq 31 Ejelld0111111e, 
Stuer og Selskaber, udføres gerne 
overalt. — Billeder forstørres. 

Billeder indrammes, 
Bøger indbindes. 

Charles Svendsen, 
Telefon 66. 

NB. Tapet og Tapetklister altid paa 
Lager. 

Store søde Mandler, 
Prima Nøddekærner, 

Kanariefrø 
Natron 

Nye store blaa Rosiner 
Store friske Citroner 

Vær saa god at gøre Bestilling, 
som vi vil ekspedere bedst muligt. 

NorlInflols Hamielshos 
Et Bornholmerur 
eller løst Værk ønskes til Købs, 

Urmager A. M, Lindberg, 
Allinge. 

Allehrtande 
Kanel' 
Kardemomme 
Muskat 
Nelliker 
Peber 

hos 

Stadig ny Tilførsler af 
Ublandet mult. Flormel, 
Frisk dansk Flormel, 

Frisk dansk Rugsigte, 
Frisk groft Rugmel, 

Friske valsede Byggryn, 
Friske alm. Byggryn. 

i alle Sorte! Inger - 
Maksimalpriser. Ved køb nf Mel 

man Melkort afleveres; Byggryn 
sælges uden Kor'. 

Nordlandets Handelshus, 

Prima Flormel 
Byggryn 

Mannagryn 
Maisllager 

Semulegryn 
Mayearonni 

faas hos 

Altloge 
Kolonial-& ProililkIforreifiiq, 

'J G _N 0,'M A 
Sæbeerstatning faas 

anvendelig til Vask og anbefalet af 
flere af vore større Dampvaskerier. 

Faas til 1 Kr. kg hos 

. 

Chokolade og 
Cacao 

faas hos 

Kolopial- 
az PraduktforMiitig) 

Kaffe 
er udsolgt for Tiden. Som Erstat-
ning herfor 

eYtrctfin Gongo-The, 
17h jfina The. 

Maksimalpris — mod Kort. 	' 

Nortildffilds  

fine avemobler 
altid paa Lager, billigt. 

Ilemellskor Sodkorlorrollliq 
Telf. Kl. n 13, 	L. Pihl. 

Cigarer, Cigaretter 
Tobak 

anbefales Ira 

altlogo Koloniol- og Produldforrotoiog 
Prima letsaltet 

120 øre '/a  kg 

Prima saltet 

bornholmsk Torsk 
75 øre 1/2  kg. 

anbefaler 

ØJ. 

Leverpostej 
Fiskeboller 
Fiskebudding 
Hakkebøf' 
Knivekarbonade 
forluren Skildpadde 
hairske Pølser 
Gullasch 
Boller i Selleri 
Frikadeller 
Medister med hard 
Lobescov em 
stegte 
Bøllet neer 
Blodbudd iH  

fans hos 

Allinge Kolonial-
og Produktforretuiug 

Vi har rigeligt Lager af 

Høsalt 
og ligeledes at 

rent groft Sildesalt, 
extra renset Køkkensalt, 

og fin hvid Bordsalt. 
Priserne er meget rimelige i 

Nordladels Hildelshlls 

En ung Pige 
kan faa Plads straks eller senere. 

Karetmager Andersen, 
Hasle. 

Alle foreningsmeder 
og festlige Sammenkomster bekendt-
geres fordelagtigst og billiget i Nord-
Bornholms Ugeblad, der læses i alle 

Miadstebetaling 50 Ark It 

■■■111111011111 

Richts 
Kaffeerstatninger 

er meget gode, men dog bedst til 
Opblanding. 

Vi anbelaler 

Kaffinl i gul Tilsætning, 
Mocca, Cikorie, 

som alt sælges uden Kort. 

Norilludels Hutle[shils 

laandjru 
Ny Sending i Bredder 

I lie", 1", 7/8., 3/4«  

Sort Baandjærn 
kommer i Løbet af 14 Dage. 

NONidliddL 11"2filjn3 

Udsalget i Olsker 
T,isdat.; ,1 . 18. Juli l<1. 21  , 

des det aatlige Ud, alg i 
Olsker til Fordel tor Missionshusets 
Drift. 

Præsten taler. 
Kom selv og lag andre med, 

Olsker. 
Del bekendtgøres herved i Henh. 

til Landkominiinalloven al 6. Juli 
1867, § 28, al Regnskabet over Kom-
munens Indtægter og Udgifter I det 
sidst forløbne Regnskabsær, samt 
en Fortegnelse over Kornum. 
Formue og Gæld, vil blive 'ret ,  nist 
til almindeligt Eftersyn i (Disket Fot-
sandingstuis fra den 14. til det, 27." 
Juli d. A. 

Det bekendtgøres samtidig af 
Kommuneskatten for Iste 
nar 1918-19 maa være Mdl' tall'  
inden Juli Manneds Udgang, 11,..1- 
etler Restancelisten vil blive afl. I el 
og Renters tillagt. 

Sogneraidet 

Stikkelsba,r køb e-  . 

Allinge. 

Som udmærket Erstatning for 
de dyre friske Citrriir 

anbefaler vi 

Citronolie i Kapsler 
a 10 C:1re. 

Citron-Erstatning 
1 	Fl. a 150 Ytre. 

Kari anvendes dl al Maillavn.i.4 
og giver ogsaa tie mest dagl. '4. • 
Reder, som ølbiød, Kærnemæle 
suppe og Sødsuppe, en dejlig ft, ". 
og pikant Smag. 

Norriladels floodelsk; 
IP 	1ell 	

t 

nmpl 
staar opstaldet til Bedækning paa 

Kildesgaard i Olsker, 

Gdsljellesler og MAhr. 
Søndag den 14. Juli'. 

Allinge Kirke Kl. 7. 

St. Ols Kirke Kt. 10 Skrin. Kl. 9' 

Om Eftm. Kl. 3 taler Pastor Gal 
Christensen i Storedal. Alle e. 
velkomne. 

Mandag Aften Kl. 8 K. F. U. K. 

Tirsdag Kl. 71 4, Møde for K. F. U. M. 
i Allinge. 

Onsdag Aften Kl. 8 Samfundsmede 
(Esajas 42). 

Torsdag Kl. 2',/, Udsalg i Bethel i 
Olsker. 

oger De en Pige, en Karl 
IN eller en Dreng, eller 

ler De en Svend eller Lær-
ling en Fodermester eller an-

den Medhjælp, hør De snarest aver-

tere i  Nord-Bornholms Ugeblad 
der hver Fredag bringes direkte ind 

i 1700 Hjem og læses af saa godt 

som hver( eneste Tyende. En An-

nonce her i Bladet vil derfor saa 

godt som altid bringe et tilfreds-

stillende Resultat. 

8ypkiisu 
optager Medlemmer mellem '10 og 
60 Aars Alderen i indeværende tiar. 

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

Ordet er frit 
Vi kor vore mange Læsere i Itv og 

pas Land opititertssom paa, at enhver kan 
Isa optaget Artikler og Indlæg om Emner 
af almen Interesse i „Nord-Bornholms 
Ugeblad". 

Betingelsen er kW], ilt det skrevne er 
holdt i an sonultelig Form og indenfor 
rimelige Grænser, samt ar Indsendere — til 
Underretning tor Redaktionen — opgiver 
Navn og Adresse Ligeledes modtager 
Redaktionen gerne Meddelelser om saa-
danne Ting og Forhold, som egner sig 
til Behandling i Bladets Spalter. 

Dette gælder bande Byen og Landet, 
eg  del .-r en Selvfolge, at Redaktionen, 

,a-1.1.1ge den straingeste Diskre-
tion med Hensyn til sine Kilder. 



Siefolt id, 8 -.21.1%rdlorreltimij. 

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. 

Citronerstatning 
anbefales som en glimrende Erstatning for rigtige Citroner, og Inas paa 

hele og halve Flasker bos 

Allinge Kolonial & Produktforretning 

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

Gammelt Lager, syet af prima Stof. 

Fikse Faconer. 

Magasin au j■lorDs Udsalg, fillinge. 
J. P. Sommer. 

'4L%,egX4L%Wi-g-W-V.C)X 

Allinge Ur- og Guldsmedeforretning 
anbefaler 

Ekstragode Lommeure med Garanti. 
Brugte Ure tages i Bytte. Alle Reparationer udføres. 

Telefon 93. 	A. M, Lairiciloarg. 

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

Pris i Bytte med Varer. 

Nordlandets Handelshus. 

Badetøj Badetøj 

Dame-, Herre- og Børnebadedragter samt Badehætter, 

Haandklæder og Sko anbefales til rimelige Priser. 

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

anbefale, 	 11 særdeles læskende og hehageirg 
paa liJkilasker Fries 

Sominerilrik. 

Kunstge■ dning 
for Efteraaret 1918. 

Vi har gjort Bestilling paa Ladninger af 20 eller 37 °IQ 

Kaligødning og Nørresundby Gødningskalk 
og venter at faa disse hjem i god Tid. Vær saa god at gøre 
Bestilling i 

- 	k p Stort Udvalg Stort Udvalg 

Carl Lunds bekendte blaa Emaljegods 
til billigste Priser hos 

Allinge Kolonial & Produktforretning 

Blommer 
Rosiner 

Turrede Æbler 

anbefales 
fra 

Eo ejelldoulllleiig Ind«,  Lemon.Scivash log Oranesaft Vi tilraader Landmændene at forsyne sig i god Tdi 
med Redskaber. 

Rixford Hoforke, hil& oj kort". 

hunske Støbesioal-Hostieer 	10,(5a 

Soenske Staal-Hostieer a 8 (7(r. 

diornhohnske Lebomme of ren croppeL 

cHornhohnske c flostriner, e,\IrastwrI(e. 

Nordlandets Handelshus. 

Moresco's Dameovertøj 
yineste Snit. 

fikseste facon, 

rBedste Stof. 

Stort Lager af Alpaccafrakker, hvide Vadmelsfrakker 

og Kostumefrakker forefindes til rimelige Priser i 

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

lloroliolifis Simre- & laallebsses 
Afdeling i Allinge 

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

al 4 pCt. p, a., paa Folio til 2 pC1. p. a. 

Kunsthonning i 1/, og 41/, kg Spande 

Æblesener 	 2,/, . 	- 
Abrikos 
Hindbær 
Jordbær 	 Marmelader 

Solbær 
	

i 1/4, 1/, og 3 kg Glas. 
Tyttebær 
Kompot Frugter i 	og 11, kg Ds. 

Diverse Frugtsafter faas hos 

Allinge Kolonial- 
& Produktforretnirw. 

Nordlandets Handelshus. 

Exingoile 3:;31(3rlle EldshillshrElder 
i Længder fra 6-15 Fod og rigtig gode 1" kantskaarne do. i Længder 

fra 9-12 Fod sælges til billigste Pris og med 4 pCi. Rabat pr. Kontant. 

Nordlandets Handelshus. 

CL 0 ET TA 
ALBA 

Spise — Chacolader 

Fra den jydske Vestkyst til Mane. 

_Vestkysten" skriver 
Fra Ribe Domkirkes huje Lian] 

vil mange Turisser vende Blikket 

mod Syd og Vest, mod Gi reir,en 
indlem dansk og tysk Landormaade 

og mod det store Hav, der skjider 

en Uendelighed af Krigens mest 

rædselsfulde Dramaer. 
Derude i Vest fanges øjet af en 

lille Ø — Manø —, vor sydligste 
og vestligste Landegrænse, der maa-

ske om Formiddagen ligger omkred-

set af det blinkende og lokkende 

Vesterhav og om Eftermiddagen er 

landfast med den jydske Halvø, alt 
ellersom det er Flod eller Ebbe. -

Saa ejendommeligt er det skabt af 
Naturen. 

Niar Flodvandet kommer, lukker 

det sig om øen og spærrer Trafik-

ken, Men eller 10-12 Timers For-
løb har det igen trukket sig saa 

meget tilbage, at hele Havbunden 

mellem Øen og Fastlandet ligger 

har — et Bælte paa en god Mils 

Bredde og en lille Mils Længde. 
Og saa kan Danmarks rirest ejen-

dommelige ,Landevej" igen belær-

des. Vejen er skabt af Naturen ; 

burir hvor Havbunden er meget klæ-

get og blød, er der lagt Grus paa. 
En Række Pilekviste afmærker Ve-

jen, der som Regel kun kan befær-

des ved •Ebbetid, altsaa højst to 

Gange i Døgnet. Den gaar ud ved 

V.-Vedsted, slaar en lille Bue rund 
Nord og gaar derefter omtrent I lige 

Retning mod Manø, 

Vejen er gennem Agrenes Løb 
kommen til at ligge nogle Tommer 

lavere end Søjorden paa begge Si• 
der af den og derfor staar der altid 

blankt Vand over den i hele dens 

Udstrækning, selv oni Søjorden paa 

begge Sider ligger bar. Det kan 
derfor ikke anbefales den, som faar 
Lyst til en Spadseretur over til øen. 

at lage Laksko paa. Det er meget 

bedre at gøre ligesom Manø-Bebo-

erne, trække Støvler og Strømper 
af, smøge Benklæderne op og saa 

vade igennem paa de bare Ben. 

Men i øvrigt kan man ogsaa til 

Vogns komme over. Det er en af 

de mest ejendommelige og interes-

sante Køreture, man kan foretage. 

Digels mørkegrønne Bræmme skju• 

ler Landet for en bag ude, til beg-

ge Sider næsten saa langt øjet ræk-

ker, den tinde, mørke, bare Sejord, 

hvor ingen Vegetation kan trives, 
og langt forude Manø SOM en lille 
Oase i den store Mudderørken. Kun 

Havniaagens eller Ternens Skrig 

over ens Hoved minder en om, at 

der ogsaa er Liv her ude. 

Halvanden til to Timer tager det 

at køre over. Lige saa dejlig en 
saadan Køretur gennem Havet kan 

være en Sommerdag, kan den være 

drøj og vanskelig en Vinterdag, 

naar Isstykkerne bunker sig op, el-
ler naar den haarde Vestenvind pres-

ser Vandet ind mod Kysten og sæt-

ter det i Oprør. Saa kan Manø i 

Uger og Marineder være udelukket 
fra al Forbindelse ad _Landevejen' 

eller Søvejen med Omverdenen. Saa 

kan der komme lange Perioder, 

hvor Mario-Folkene hverken faar 

Post, Aviser eller Varer. Da kan 

de kun gennem Telefonen høre nyt 
derude fra. 

Mange dreje Strabadser har Manø-
Beboerne og da særlig Posten mal-

tet gennerngaa ved at befærde Ve-

jen til Fastlandet i den haarde Vin-

tertid. Del kan være sogn en Van-
dring over mægtige Isrnalker eller 
en Køretur gennem et koldt og 
oprørt Hav, hvor Bølgegangen un-

dertiden kan true nied at tage He-
stene. Vandet har lavet en Del 

større og mindre „Render" i Sejor• 
den mellem Øen og den jydske 

Kyst. I en af disse Render mislede  

en Manøbo for nogle Aar siden 

sine Heste, Renden var for dyb og 

bred for Hestene at vade igennem 
med Vognen, og de druknede beg-

ge. Ikke sjældent stiar der saa me-
get Vand over Vejen, ogsaa ved 

Ehbetid, at det gaar Hestene til 

Bugen. 

hIlioge Kolud- & Produkiforrehog,  
1111~~11111111~1~111 

Extrafine Portvine 
nadetravIne 

uSoternes 
Rhinskvine 

Hedvine 
Frugtvine 
anbefales fra 

Allinge 

Kolonial- & Produldforreliliq 
By- og FIerredsfuldma3gtig 

Johannes 1(0[0 ed, Basler 
træffes paa R a a d hu set i Altluge 
liver Mandag efter Kl. 10 Form, og 

Klemensker Kro hver Fredag 
fra 2-5 Eltm. 


