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„Nord-Bornholms Ugeblad"
trykkes t el.ntal u/ mindst 1600 Exempl.
og forundes gennem Postrrestnel 1 A11112e.
Sandvig, Olsker, Rakker, R. ar Klemensker

„Nord-Bornholms Ugeblad"
kar den største Udbredelse 1 Nordre Herred
bliver lastl ethvert Hier„ og egner sig der•
or bedst 111 Arerlertng.

„Nord-Bornholms Ugeblad"
optager gerne Bekendtgørelser af enhver Art
~som Køb, Salg, Foreningsmeddelelser,
Efter. eller Al lysninger, Auktioner etc.

„Nord-Bornholms Ugeblad"
utdgaar hver Fredag kan bestilles pan alle
Postkontorer samt paa Bladets Kontor og
koster 1 Kr. halvaarlig,
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Mpril,
Søg ikke mer de døde !
Del nye Forair rejser
sig at de grønne Grave,
og nye Blomster knejser.
De lune Vinde kononer
fra Rejser fjærnt i Syden,
Hør Tøvejrsdryp, som regner.
Jeg lytter efter Lyden.
Jeg er en død, der vaagner
i nye grønne Egne
fornyet i sit Indre
af Vaarens Sol og Regne.
Nu gear de slukte Sanser
af Vinterdvalens Gemmer
og føler sig forynget,
saa nyt de alt fornemmer.
En Duft af svundne Tider
slaar mig igen lunede.
Aa — saadan er det altsaa
at vaagne fra de døde I
Lo ikke Solen over
et Forair andre Steder —?
Jeg hører Lyd af Taarer,
En Lyd af Regn, der græder.
Men gennem Regnens Tanger
gear Solens gyldne' Linser
og hore dybt i mine
nyvakle, aabne Sanser.
Alene det al lytte
til Lyden al en Stemme — I
Sera blev det atter Fornar,
og Blonieterne er Iremille,

Chr. Slub krgensen.

Voriks sigrsie
Hvordan en amerikansk Farmer slider
—o—
Det største Landbrug I Amerika
— naturligvis er del Amerikas. Hvor lindes der saa umaadefige
sammenhængende Arbejder mider
Plov og Kultur ? Og hvor arter
Landbruget sig sari forskelligartet
med Anvendelse af en saadan Mangloldighed al Metoder og Maskiner
snur f den nordlige Halvdel af ,,den
ny Verden' med dens kolossale Udstrækning og dens forskellige Klimaer og Jordbundsforhold I
Gin dette righoldige Emne har
en yngre Dansker, C. B u nd g aar d
Christensen, sem har slidt sig
frem derovre i forskellige Stillinger
i de forskellige Egne, og som har
set mangt og meget, skrevet en ret

l'ilganr I et Antal tir 16011P
og formende. gelnearm
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Fredag den 8 .April 1921
memo concoccccoxoeoccoon occoa
stor Bog, det er udkommen paa
Milos Forlag med Statens Understøttelse. Bogen er forsynet med et
Forord af Godsejer Moesgaar dK je Id se ti, der fremhæver som en
al dens væsentligste Egenskaber dens
Evne til al vække Interesse hos og
virke ansporende og frigørende paa
Ungdommen.
Og det lian ikke nægtes, al Hr.
Bundgaard-Christensen er i Besiddelse al Skriveevne.
Hans Bog giver ikke nogen systematisk ordnet Fremstilling af a ni erikansir Laudbrug, og man kunde
nok have ønsket noget mere Metode
i dens Anlæg. Men den er særdeles livlig, meget anskuelig — dertil
illustreret med en Mængde Billeder
— og den beskæftiger sig med alle
Hovedgrene og med en Hoben Sidegrene af det amerikanske Landbrugserhverv. Forfatteren er ikke saa lidt
imponeret al, hvad han har set hinsides Atlanten, og del er naturligvis
vanskeligt at kontrollere Nøjagtigheeen af alt, hvad han lører frem.
Der er ogsaa noget amerikansk i
Fremstillingsformen, og trods dets
mange Afsnit, Kapitler og UnderOverskrifter, noget springende i Stilen, saa den slet ikke kan betragtes
som en Haandbog til at slat op I
for den, der søger bestemte Oplysninger om bestemte Forhold : men
den vil være fortrinlig egnet til al
vække Interesse og aabne Horisonten.
Vi meddeler som Prøve, hvad Forfatteren fortæller orn, hvordan eii
Farmer i en noget alsides Egn lager
fat for at fan udrettet noget og i del
hele klare sig.
— Mr. Kall forstod al fas Arbejdet til at gaa. Tidligt ud om Mor•
genen. Korte Spisetider. Sen Aften.
Og selv var hant i Spidsen. Der
kunde maaske have været mere Omtanke i Arbejdsledelsen, men der
manglede ikke Energi.
Mr. Kall var som enhver anden
amerikansk Farmer ; han kunde ikke
peges ud at en Flok, det skulde da
være som den, der havde paa de
mest oliede og snavsede Overalls,
den billigste Skjorte, den ældste og
mest bredskyggede Hat og de mest
klodsede Sko.
En amerikansk Farmer befinder
sig kun vel i Arbejdstøjet, og faktisk har han intet andet Tøj, der
Passer liere. Hans Maaltider varer
kun faa Minutter, og han ved sikkert kun lidt om, hvad han spiser.
Da ingen venter pak den anden ved
Bordet, farer han straks ud og sætter Clasoliernolosen eller Vindmøller'
i Gang eller giver sig til at kludre
med Maskineriet.
Hall kører et Spand Heste i Marken, etter han kommer farende over
og slider i Stenene en Times Tid,
til han ser at en Uges Arbejde afl.gevel ikke kan blive gjort pas en
halv Time. Saa man han ud og
gøre Hegnet istand og derfra løbe
en 3-4 Mil (engelske) hjem og pas
Nakken at en Hest for al faa Nabo- i
, ens Kreaturer- jaget al Hveden, som

lige er bleven grøn, Der er hundrede Ting at gøre, og en Dags Arbejde skulde helst gøres ved Siden
at. Folkene kører og slesker med
Hestene og brækker ned med Maskineriet, laber en Bolt et eller andet Sted eller et Spænde al Setetøjet, render paa en Sten og spræn•
ger el Par Skagler eller en Hammelstok.
Det var, hvad jeg undredes over,
hvorledes al den Slags Ting blev
gjort istemt paa en Farm. Der er
ingen Smed eller Snedker eller Sadelmager I Nærheden, Der er mange
Mil til Byen, og der ken være Uger
imellem, nt en Farmer kommer der,
En Farmer skel helst kunne gøre
alting selv, besku' Heste, bore Cie•
vimrer I Møtriker, skærpe Plovjærv
osv.
Hvad der ikke kan gøres istand
pas anden Mande. kan gøres island
med Staaltraad. Det var det første
jeg lærte, at alting kan „lixes" og
_fixes med wire". Del kunde bruges til gammelt, maddent Seletøj,
til all, hvad der overhovedet lian
brækkes istykker.
Selv om Bærestangen paa en Selvbinder brækker, lian man .jask"
Maskineriet op og tvinde det fast
med Slaaltraad, saa num kan komme
ilsted igen.
Al klare sig i enhver Siluellon,
det er hvad Amerika lærer En. Man ken aldrig give op. For der
er ingen Steder at gen eller Hjælp.
Vælter man med el Læs, sne maa
man selv have det stablet op pas
en eller miden Mande. Brækker der
noget, num det gøres Island pen
Stedet. Kører num last i et Milddecim!, hvad ofre sker, og sprænger
haade Skingrer og Hamler, men man
have Vognen kønt ud alligevel, forlæns eller baglæns. Man man hjælpe
sig selv, om ogsaa det er umuligt.

O

Øde Aarg.
netxm
skab jeg leve en Gang,
naer du skal furene
Men da vil jeg mindes
din dansende Taa.
Neer Tusinde travle og trampende
Skridt
træder den hærdede, ru Granit,
glemmer jeg glad,
hvad min Gade har lidt,
I Mindet om dig og din
dansende Fod,
det Sted og den strømmende Duft,
hvor du stod —.
Da føler mit Hjerte sit bankende
Blod.
Emil Bennelyoke.

3tfvorledes Ser en
..ericernemark lægges?
Al Konsulent Arne Larsen-Ledet,
Grenaa.
Det tør forudsættes. at Krigsaarenes Vankseligheder for Tilførsel al
fremmede Foderstoffer har styrket
Interessen for en udvidet Hjemmeavl af snadanne Fodermidler, der
gør Mrelkeproduklionen mindre afhængig af Oliekageimporlen. Thi
ingen kan jo nemlig vide om saadanne Tilstande atter vender tilbage,
at der — af fri Viltie eller Nødvendighed = maa fodres uden Udlandets Oliekager. Dertil behøves ingen Krig i Europa, et Misforhold
mellem Kagernes og Smørrets Pris
er nok til at medføre denne Kalamitet.
Derfor har ogsaa Lucernedyrkningen i de senere Aar fandt fornyet
Aktualitet, idet Lucernen vel er den
eneste Afgrøde, der under de fleste
Forhold med Udsigt til Fordel kan
afgive Erstatning for en betydelig
Del al

31nIkelcoernes
Oliekagefoder.

Du Skønne, en Sten kan jo godt
gøre Kur.
Du tror, jeg er dum og er
lutter Struktur.
umælende Led i en liggende Mur.

Men ørn det skal lykkes Lucernen at vinde cl sikkert Fodfæste,
maa der allerede ved Udlæget gaas
eftertænksomt og grundigt frem, at
ikke Resultatet skal blive lige saa
kummerligt som det saa ofte før
har været.
Del, som det da i første Række
gælder om, er, at Lucernen gives
en passende Jordbund, sund og helst
tillige varm Jord, som højtliggende
Sand- eller Lerjord, der hælder mod
Syd. Det er en Letsindighed al tro,
at en vandsyg og kalkIrrengende
Jord, fordi deri drænes og kalkes, i
Løbet af en Hurtighed bliver tjenlig
til Lucerne. Der gear jo nemlig Aar
og Dag inden den Jord Igen er
bragt i Kultur, der uranske gennem
Menneskealdre har været vandlidende og kalkirængende. Der kan derfor ikke paaregnes et godt Resultat
af det Lucerneuellæg, der foretages
om Forceret, efter al Jorden f Vinterens Løb er tilført Kalk, og endnu mere usikkert er det, nuar Kalktrangen tørst afhjælpes Aaret efter
at Udlæget her fundet Sled.

Skabt af et Stol, der skal stedse
bestaa,

Lueernejorden
skal derfor helst være naturlig sund

Stenen.
_0_
Jeg er en Sten i en stormende Stad.
Jeg ligger blandt Tusinde andre
paa Rad,
Se, jeg er ond, og se, jeg er glad.
Jeg er en hærdet og ru Rubrik,
en Basis, der bærer den travle
Trafik,
den Sløj, der for Stenen er strid
Musik.
Jeg er et Hjerte, men uden Blod,
o, mærk, hvor jeg banker,
du barnlige Fod Jeg mærker, der strømmer en Duft,
hvor du stod
du Pige, jeg følte dit bedende Blik.
Det faldt i min Gade,
min gran Rubrik,
Barn, hvor jeg grubled og græd,
da du gik. -

og Ikke kalktrengende, og endelig
mas Jorden være fri ror Senegræs,
velbehandlet og i sen god Gødningskraft og Kultur, at der- straks fra
Begyndelsen er de bedst mulige
Vækstbetingelser til Siede ror 1.u.
cernen.
Snadden
kan strække sig fra April til Sankt
Hanedag ; der angives endog at
kunne Sass saa sent som i Juli og
August, men den heldigste Snatid
ligger som Regel indenfor Maj, og
senere Slutning bør kun finde Sted,
hvis det er nødvendigt for el give
Jorden fornøden Behandling, og
Juli-August burde der sikkert aldrig
snes.
Steannengden
ligger sædvanlig omkring 30-40
Pund pr. Td. Land, og sikrest er det
at holde sig til de 40 Pd., Idet der
er ringe Fare for at Lucernen bliver
for tæt; det retter Vinteren otte paa,
og ellers er det let besørget med
en Harve, men en Lucernemark, der
fra Begyndelser er for tynd, er der
ingen Read for, den kommer aldrig
til at give noget stort Udbytte. —
Inden Saaningen bør Frøet altid
podes med Nitrogin, der er let og
billigt at anvende og virker sikrere
end Podejord. Nitr6gin bestilles hos
den stedlige Konsulent.
Radsaaning uden Dæksæd og med
saa stor Rækkeafstand, der tillader
Rensning mellem Rækkerne det
første og eventuelt andet Aar, er
utvivlsomt den bedst mulige Sate,
maade. I mange Tilfælde vil det
dog ogsaa kunne gal at udlægge
Lucernen, saael med alle Rer i en
tynd Dæksæd af Havre etter Byg.
Det maa da haves for øje ikke at
slaa Dæksæden midt under en Tørkeperiode, idet den spæde og skyggevante Lucerne ved Dæksædens Fjernelse let kan svides fuldstændig
bort af Sol og Tørke. — Heldigere
vil det i saa Fald være at lade Dæksæden blive moden.
Men enten Lucernen er suset med
eller uden Dæksæd, bør den ikke
slaas af i Udlægsaarel, ofte vil del
være ødelæggende -for Lucernen, og
i alle Tilfælde vil del mediere et
formindsket Udbytte af første Sket
i det følgende Aar.

Sqegejeloromon
for Olsker og Ro Sogne
holdt sin anrlige Generalforsamling
den 4. April og Medlemmerne mødre
noget bedre op end ved de
gere Generallorsendiuger ; der var
I Aar mødt tall 7, forrige Aar var
vi vistnok 5, der er altsaa en tilte
Fremgang at spore.
Regnskabet blev fremlagt og godkendt, soen del saa smukt hedder.
De afgaaede Bestyrelsesmedlemmer
tog delvis mod Genvalg, der var
kun to, idet Lærer Jørgensen ikke
vilde fortsætte, hvorimod undertegnede lovede med sorgfuld Mod og

til,
bange Anelser al lægge Ryg.g Vi
hvad vi arme 7 Mænd vedto
vedtog al forhøje K ontingentet til
henholdsvis 7,50 og 3,00 Kr. halvaarlig, og Plejepenge til 3 og 1,50
Kr. pr. Døgn.
Paa disse Betingelser kan vl Ina
Midler til at lønne en uddannet
Sygeplejerske, ellers ikke, sandal]
staar Sagerne.
Da der var saa fas Medlemmer
tilstedet Mandags, man jeg saa igennem ,Nordbornholm- spør ge
hvert enkelt Medlem :
Vil 1 med denne nødvendige Forhøjelse blive ved at være Medlemmer; i modsat Fald anmoder jeg
om at fna el Vink derom i Løbet
af 'mate Uge. Anbefale behøver
jeg jo ikke, da det er en Sag, der
anbefaler sig selv.
Til Slut vil jeg bede de øvrige
Bestyrelsesmedlemmer om en Undskyldning for denne Opsats. Hvem
vil kalde sammen til Bestyrelsesmøde ? Jeg har Papirerne.
Som nye 13estyrelsesmedleninier
blev valgt Gaardejer Kofoed, Møllegaard, Rø, og Lærer Bjerregaard,
Tein. Som Revisor Kjøller, Pile gd.,
Olsker,
Rø Skole, 5. April 1921.
R. Sommer.
En hjertelig Bøn.

—o—
Der findes sikkert paa Bornholm
mange Mennesker, der om Krigen
og dens Elendighed ikke ved stort
mere end hvad de har læst i Aviserne. Derved er maske ogsaa en
Uhyggefølelse overgaael dein, men
havde de, som jeg, halt Lejlighed
til i et Lazaret at se de mange saarede, vilde deres Hjerte sikkert ofte
have krympet sig derved.
Men nu er jo Krigen borbi — ja,
men ikke Krigselendigheden!
Kære Bornholmerl jeg vil ikke
vise dig de mange syge og Krøblinge, der i Krigen mistede deres
Sundhed, ikke de voksne, der led
Nød i Hjemmet; det er til Børnene,
jeg vil vende dit Blik. Da kan det
ikke formørkes nok ved Tanken om
Krigsskyld og Krigsrædsel. De var
jo kun Lidende, tildels allerede før
deres Fødsel.;
Spørg dem i Dag ved Legen paa
Gaden, hvordan det gear dem. „Godt", vil de svare. Jeg saa forleden et Par Tiggerbørn, der tyggede
paa et Stykke tørt Brød og dertil
sang : „Wie ist das Leben dadl so
schtla !" — Ja, det er jo Børnenes
Paradis, at de ikke gør sig nogen
Sorger. Men betragt engang nærmere det Barn, som det gear saa
.godt". Blegt og magert og altfor
lille i Forhold til sin Alder.
Følg med mig ind i Klassen. Vi
besøger først mine 7 -aarige. De
- svageste og syge (særlig Tuberkul.
og Rachitis) har Skolelægen jo allerede beordret fritagne for Skolegang,
og dog tinder vi endnu en formelig
Udstillint af Blodfattigdom og Svagelighed. Et Barn lægger vi dog
Mærke til paa Grund af dets Størrelse og Friskhed, et eneste mellem
501 Ja, vi ved, al del stammer fra
en af de fan lykkelige Familier, der
Ira Slægtninge paa Landet fik Smør
og Flæsk og Skinker, medens vi
andre Maaned efter Maaned spiste
Roer kogt med Vand og Vand kogt_
med Roer, og mestte nøjes med at
drømme om de andre og mere nærende Ting.
Naar vi tænker tilbage paa denne
den frygteligste Nøds Tid, vil BørneElendigheden gribe os dobbelt, thi
da ved vi jo, hvad der venter de
stakkels Skabninger 1 Fremtiden; et
Liv fuldt af Lidelser og uden Haab.
VI gaar ind i en Klasse med 13
—14-aarige; de har kendt Tiden før
Krigen. De kan endnu huske deres
Fader, ser ham endnu I Tanken tage

Afsked med sine kære — — all del
andet, der senere skele, er for mange
af dem kun Minder om 'reager ug
Sorg. Andre har (aset deres Fader
velbeholden hjem, lian skulde rm
atter til at arbejde — tjene mange
Penge, thi Mad og Drikke er dyrt,
Men Arbejdsløsheden! Og en Liter
Mælk koster 3 Mark. Hvor man ge
Børn.ken da drikke Mælk, selv om
Lægen nok saa indtrængende mader
til en bedre Forplejning, for al undgas Tuberkulosen.
Naar jeg saaledes saa Elendi gheden vokse og stadig ingen Ende
anede, kan 1 san forstaa, kære Bornholmere, at jeg vil lorsøge at hjælpe
saa meget jeg kan ?
Vil I hjælpe mig? Jeg kan kun
bede om Hjælp, men 1 kan virkelig
Til alle, der har et medfølende
Hjerte, henvender jeg mig, trenifor
alle til Husmoderen, Præsten, Lægen
og Læreren, til rille Familier, der
har sunde Børn. Til dem alle gear
min Bøn: Luk Eders Hjerte op,
hjælp mig at lindre Børnenes Nød!
Og hvorledes kan del ske?
Jeg har selv før Krigen erfaret,
hvorledes den bornholmske Luft og
Søbadene og trender alt den prægtige bornholmske Sol kunde give
Slorstadsniennesket n yLivskraft. Jeg
har set Børnene vende tilbage fra
Schweilz, Ira Holland, Ira Danmark
og Sverrig efter el 3 Manneders Ophold.
Det var en Glæde !
Og tirrer jeg hørte disse forholdsvis faa lykkelige fortælle om deres
udenlandske Plejeforældre, tin bankede mit Hjerte at Glæde over al
den Kærlighed og Lykke, der var
bleven dem til Del.

Sart beder jeg Eder, kære Bornholmere, tag ogsaa I et Berliner- Cork Borgmesterens
lille Datter. Moira.
Barn til Eder uu i den kommende
Sommer, og — hvem der Ikke selv
kan — vær da Børnenes Talsmand
hos Verner og Bekendte. Eders
gode Hjerte vil glæde sig over Eders
unge Gæsters opblomstrende Sundhed, de glædestraalende øjne vil
takke Eder mere end Ord kan gøre
det.
13evistheden om en virksom Næstekærlighed vil blive Eders Løn for gode Mennesker deri højeste
•~111P.-Løn.
Ved England ligger „den grønne
Berlin I April 1821.
Irland. Du har vist hørt om at
Rudolf BUsche tal'
Irlænderne og Englænderne ligger
Lærer.
i Krig, fordi Irerne selv vil bestemme over deres ø og ikke snu
— Kommentarer til overtal:leende
England, studen som de har
Artikel er egentlig overflødig. Vi g jort gennem mange Hundrede Aar.
vil oprigtig t haabe, at der blandt En af de irske Oprørere, Borgmevort Blads Læsere skal kunne findes steren i Cork, Mac Swiney, sultede
san mange Familier, der vil la ge et ihjel i Fængslet, fordi han af patriBarn Id sig i Soinniernmanederne, otiske Grunde nægtede rir lage Føde
at Autoriteterne kan interesseres der- til sig. Paa Billedet ovenfor ser du
for; Int Børnene skulde gerne have lians lille Datter, Moira, som leger
fri Rejse frem og tilbage.
i sin Faders Have. Hun kan slet
Vi skal med Glæde besvare evere ikke forstaa alt det onde, som kom
tuelle Forespørgsler og modtager mellem hendes Fader og de sivre
gerne Tilbud om Plads ; men helst Mænd, som regerer over England.
hurtigst, thi der er mange FormaDen lille Fyrst Alexis,
liteter al ordne.
som altid blev kort.
Del er selvfølgelig kun sunde
om end underernærede Børn, der
vil blive sendt efter indganentle Lægeundersøgelse.
Sluttelig takker lir. B. for de 500
Mark, der indkom til Julen. De
blev benyttede til Køb at Tillregs•
kort til de
trængende. Rationeringen er jo kneben i Tyskland.
Red.

lettg amerikansk Flire, der pas San.

dag filmes i Biografen Antagelig
he fuldt Hus. Den aiser ns Amerika og Amerikanerne, Liver i de
store Byer og pas de store Farme,
hvor Land ta ges under Kultur, hvor
Arbejdet adler.

Vor kære lille Orla er de.'
den 5. ds.
.Herren gav, Herren tog,
Herrens Navn være lovet".
Vang, den 6. April 1921.
Anne og Jens Espersen

Begravelsen finder Sted ha
Hjemmet Mandag den 1 I. d,
Kr 2

un-

der

IlleS1

En Pige

kan Ina Plads til I. Maj pas
Bridsenegaard
pr. Allinge.
En Karl,

14-16 Aar, kan til I. Maj Isa Plads
part Lynggnarrt i Rø.
Ungt Menneske

i 16-nars Alderen, søges srirn Ilordkarl til 1. Juli.
Jernbanehotellet,
Sandvig.
2 fede Siier,

land et Læg Ulke, er til
Salg
Kirkebogaard
pr. Allinge.
VI, 113.
der har
pari

En Fodermester

søges til I.

Maj pæn

Muregaard,

Næsten alle Børn har en Onkel, sone de er glade ved, son) kan
har nok hørt fortælle om deri
fortælle dem Historier og lære dem tusinde Snesaling. Vi har bedt en lilleDuAlexis,
den russiske Kejsers
saadan rar Onkel om at skrive lidt for Børnene i ,Nordbornholms Ugeblad', og i Dag begynder han.
Søn, som sammen med sine Forældre og sine Søskende blev fængsEn Globetrotter.
let og dræbt af de grusomme BolsI Dag vif jeg vise dig nogle Bil- besværligt det er for en grønlandsk heviker. Medens hans Fader var
leder af Børn fra forskellige Lande Pige at sige „Nej'. Til højre vises Kejser, blev han behandlet nied stor
en grønlandsk Dreng, saarlan som Omsorg. Han kom saaledes aldrig
tran ser tid, naar Iran siger „Ja'.
al blive kørt af ell Soldat
Det er nok ikke saa besværligt som iudenuden
eller paa en Cykle, saaVogn
at sige Nej.
dan
som
du
kan se paa Billedet.
San er det alligevel langt lettere Ved du forresten,
det er for
al lære Engelsk. Del er et Sprog, nogle Bogstaver, derhvad
staar
som tales over hele Jorden, men Hue ? Del er russisk og deri Alexis
staar
bedst tales det og lieres det natur- „Standard'. Russisk er et vanskeligvis I England.
Ilet Sprog, men dog ikke nær saa
rønlandsk.
vanskeligt
Robinson Krusoes Gevær.

snor g

Klemensker.

Tornbrænding

foretages i den nærmeste Tid mellem 8 og 10 Form.
•••••••••••••••

•

•

Mim Biograt.
10 .April Kl. 7i/1
Søndag d.

Vowboq

En smuk Film fra Friluftslivet paa
Amerikas Prærier, 7 Akter.
Harold Lockwood
spiller Hovedrollen.
Filen,
En ægte amerikanskSensalion
fuld af Spaending og

Fra Uge til Uge
_o
•••••••••••••••:
Frugtbarhed.
fra tørst Hl sidst.

Den Dreng, som du ser her, er
en rask Fyr. Han er nemli g er
Globetrotter, del betyder, hvad di
bør vide, „Jordkugletraver', og det
kalder man dem, som rejser Jorder
rundt for deres Fornøjelses Skyld
Drengen tier, der er syv Aar garn
mel, havde siddet i Skolen og læcl
Geografi, og det interesserede bart
i den Grad, al lian fik Lyst til a
se noget af all del vidunderlige
han havde læst om. Og lian var
saa heldig, at hans Onkel tog ham
med paa en Rejse Jorden rundt,
Og du kan tro, han havde noget
at fortælle, da han korn hjem.

Du ved ?lumske, at din Yndlingsbog „Robinson Krusoe' er skrevet
over en virkelig Beg ivenhed og at
den handler om en en gelsk Matros,
Alexander Selkirk, som for over 200
Anr sides blev landsat paa en øde
Ø, Juan Fernandex ved Ainerilcris
Kyst. Denne Alexander Selkirk efterlod sit .Gevær til sine Arvinger
England, og Geværet er bevaret til
vore Dage, som du kan se her. —
Drengen, som slam: med det, er
meget stolt al al holde sin YndTo emaa Grønlændere.
lingshelts Vanben, og det vilde dit
Paa dette Billede ser du, hvor vist ogsaa være i hans Sted.

For nogle Dage siden overraskedes Gdr. Hansen, Risegaard Oisksr
ved at et Faar bragte 4 velskabte
og spillevende Lam til Verden,

.filetender.
Klemensker Snedkerforretning,
L. Pihl.
Tlf. n. 13.

Skatteligningen

virker ofre overraskende; det kender
vi Ira de foregaaende Aar, men delle
Aar er dog et Rekordaar. Indenfor
de enkelte Livsstillinger er der en
san stor Afvigelse som aldrig tidligere. Folk i højst forskellig Livsstilling starir nu i smuk demokratisk
Skattegruppe. Del samme ser man
ogsaa af
Skatteliste. Ligningskommissionen mas, mere encl
tidligere, have hall Interesse af deres mindre behagelige Arbejde. Vi
er alle sne rørende flinke med at
stille humane Krav lit Sendetider,
men 'mar det gaar ud over os selv
ved stigende Skalter fra Aar til Aar,
saa knurrer vi og mener os forurettede; anen med Ret IH at stille
Krav følger Forpligtelsen til at ofre.
Cowboy BID hedder en forkælRønne

En flink Pige

til indvendig Gerning kan tan Plads
til Isle Maj paa
Maegaurd i Rutsker.
Samme Sted kan en
Malke-Fodermester

fan Plads straks eller til Isle Maj
— eller ogsaa en Karl, der vil
hjælpe til med alt forefaldende Arbejde.
Blaa Kors,

Generalforsamling i Forsamlingshuset Tirsdag den 12. ds. KI 71/,.
Alle er velkommen. Medlemmerne
møde.
bedes
Der vil blive fælles Kaffebord.
Kildesvang, Rø, den 5. April,
Chr. Madvig.

Roearealer
antages til Lugning.

A. Kollund.

Eo 14-t5-sars Orm
kan las Plads til Isle Maj hos
Mogensen,
Højegaard, Rulsker.

Aaknkeby 111;
Arbejdere antages.

tave møbler.

Alle Slags

Værlitebi
og

Redskaber anbefales.

Glas, Poreelve og hele Køkkenudstyr
til billigste Priser.

?Min« guitmint 13robuttforretuing

Vi lier dcfi skide Arlielblaj!
Det lønner sig derfor at forsyne sig hos os, da de bedste
Varer altid er de billigste.
Vi har atter Overaals paa Lager i alle Størrelser.

Nordlandets Handelshus.

Tifil, 3flemensker.
Teleion n 13.

Taloner- oll Shoilkororlioirlp„
saavel nyt som Reparationer, udler•
res godt og billigt.
1irlleder indrammes.
Henvendelse til Chr. Jensen
ved Lindesgaard, Olsker.

Abrikoser,
lJlommer,
Rosiner,
.tiler i

Alt i prima Varer og til billige
Priser fra

?Minør Roftlilint.=
dt robuttforretithig.
Overretssagfører

Vi kan ekspedere flere Bestillinger af

ægte itrigarA :£tioernefre
med gode Analysetal for Renhed og Spireevne.
Alle Slags Kløver-, Græs- og Roefrø
sælges billigst og paa gode Betalingsvilkaar.

Nordlandets Handelshus.

Rojesen .7Cofoed, Rønne
ett, Morleneendø 17.

Inkassation, Dokumentskrivning in. m,
Træffes I Hasle Onsdag Fornid

•
jaessen, Allinge.
Messens stærke totraadede
Gardiner

El ?ild Ome- og knuders

er hjemkomne til Dagspriser.

strikkede af prima helulden Zephyr-Garn, er hjemkommen og

enkelt og dobbelbreds kipret

Medium, Dowlas,

Nordlandets Handelshus.

Smedemestrene maa Semcerfie
at vi har Lager af

MasKinsmedede HertesHo — alle Numre.
Prima engels11. Fjedrestaal
TysK rundt Jaørn i alle Tykkelser
Prima Hesteskosøm, Brodder, Bolte og SKruer.
Billigste Priser efter Prislisten.

411~11111~1~

`link geng
antages i Lære paa gode Vilkaar.

Allinge Bogtrykkeri.

Malke-Fodermester
kan fas Plads til 1. Maj part
Ilabbedant
pr. Allinge.

teessens ene-Wdsalg. Messen, fillinge.
- Telefon 700.
For Foraarssæsonen

Prisliste Nr. 4.

er paa Lager

Diunestromper i Bomuld, kulørte, Ira 75 øre.
do.
do.

engelske uldne, fra 5 til 8 Kr.
sorte, hvide, kulørte Silke fra 3 Kr. 78 øre

Ilerresoliliee i Bomuld 75 Øre, Uld 1.90 Øre, Silke 3,75 Øre,
Bornestromper i Bomuld.

11

Nr. 2
1,15

3
1,20

stort Farveudvalg.
6
7
4
5
1,30 1,40 1,60 1,75

Damekonfektion
i moderne Stoffer og Faconer
fra 35 Kr.

Konfirmandfrakker
fra 34 Kr.

Idslierred til Lagener 360 øre pr. m.

Blaat og hvidt Bussertindestof af den gode gammeldags Vare, der
blev leveret indtil 1915, sælges for 3 Kr. 25 øre m.

Kadet-Satin til Kjoler og Drengetøj 3,25 pr. m.

Priserne for Overtøj er cirka
en Tredjedel billigere end for.

efir.

Allinge-Sandvig, den 7. April 1921.

efir. Chen.
leuNdipea~~~~1
~~~1~1111

En ny Sending Tvistlærred
er hjemkommen og sælges til meget billige Priser.
En jævn god Kvalitet 1,00 pr. ni.
1 ekstra svær do.
1,40 ekstra svær kipret do, 1,75

Nordlandets Handelshus.

al Juli, Rosen og Kejserkrone købes.

Gartner Jensen,

Lægge-Chalotter
5fallelyst,
M. Kr. Kofod.
Telefon Sand‘ig 6 og 47.

Tele ren Allinge 41.

Ronne-Allinge Jernbanes

Køreplan.
Søgnedage.
Rønnp—mnødvItt
745 6no
Fra Rønne
- Nyker
808 623
828 613
• Klemenker
848 7[53
Rø
906 721
Tein
919
Allinge
925 717.1

734

Nonelvig—Kanne
Fra Sandvig
12.5
810
821
P'
- Allinge
- Tein
116 8:11
207
852
- Rø
- Klemensker 230 973
9.1-1
245
Nyker
io 93T)
- Rønne

Bon- og Helligdage.
Rønne—Snød vig
1235
750
Fra Rønne
8.15
1193 1253 8F1
- Nyker
822
- Klemensker 919
100
935 123
836
Rø
949
139
83:1
Tein
959 1.19 9FI
Allinge
Sandvig
100.5 1-55 910
Snu d v 1g—Røn n e
Fra Sandvig
935
035 6—
043 69a
943
- Allinge
- Tein
052 617
107 631 10F/
- Rø
- Klemensker
125 650 10-23
- Nyker
1033
lm 711
- Rønne
1 55 720 1055

Ktifiodeligf irliojrlorforliood
.4111nge• Sandvig
nfliclder Gene ra tf orsa inling pas For-

samlingshuset Ilarnmersbus Onsdag
den 13. ds. KI, 7'
Bestyrelsen.

Klipfisk..
Prima (indvirker
85 øre I lalkilo.
Prima letsaltet
70 øre Halvkilo

3. Ø. teøen
En hjertelig Tak
for udvist Opmærksomhed ved min
Konfirmation.
Aage Knfoed,
I la vnegade.

Augeteg
al ægte tværstr. Pl. Rocks sælges
20 øre Stk.
Villy 'Westh. Allinge.

En nybær Ko
eller en der skal kælve den 7..lull,
er til Salg hos

Julius Møller,
Olsker.

En Køkkenpige
Vi gør vore mange Lasere i By og
paa Land opmærksom paa, at enhver kan
fas optaget Artikler og Indlæg om Emner
al almen Interesse i „Nord-Bornholms
Ugeblad«.
Betingelsen er kun, 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 seadanne Ting og Forhold, som egner sig
til Behandling i Bladets Spalter.
Dette gælder buede Byen og Landet,
og det er en Selvfølge, at Redaktionen
altid vil iagttage den strengeste Diskretion med Hensyn til sine Kilder.

efir. Olsen,

!itlfEb011818 11311110iSIIIIS,
købes al

Læggekartofler

til nye stærkt nedsatte Priser.

itubetøl)0.

~.
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sarul

Ordet er frit !

En flink

91or1ianbet

Sættechalotter

Tvistlærred

sælges meget billigt. Største Damestørrelse 13 Kr.

Pige
kan til Isle Maj last r1ads

Gade

Sandvig

Skiver, borede.

Er, flink og psaligeilg

søges til 15. April eller I. Maj saml en lidt ældre Pige til Kaffekøkkenet.

Højers Hotel.

Husholderske
søges til 1. Maj. Et Barn paa 510 Aar kan godt medfølge, helst 1
Dreng. En, der er vant til Sildearbejde, foretrækkes.
Fisker Peter Thorien,
Tein.

Flink ung Pige.
trindringsliste.
Borgmesterkontoret 2-4 Eftm.
Sparekassen 10-12 og 2-4.
Branddirektoren do.
Stempelfilial i Sparekassen. 10-12, 2-4
Dampskibsexpeditionen, aaben ved Skibenes Ankomst og Afgang Tirsdag
og Fredag Elletræ., Mandag og
Torsdag Form.
Distriktslægen 8-9 og 2-3.
Folkebogsamlingen paa Raadhuset:
Udlaan Fredag 7-8, (i Vinterhalvaaret
tillige Tirsdag 3-3,30).
Hjælpekassen: Formd.. Bagerm. P. Holm
Kasserer H. P. Kofod . Kontortid hver
Fredag fra 5-7.
Jernbanest. er aaben for Gods 8-12, 2-6
Kæmnerkontoret 10-11 og 2-4.
Diskontobanken 2-4 Eftm.
LaanePostkontoret: Søgnedage 9-12 og 2-6
Søndag 9-10.
Sognepræsten Tirsdag og Fredag 6-7,
Skandinavien-Arnerikalimen:
Agent Otto Gornitzka.
Statsanstatten for Livsforsikring ved Chr,
Olsen, Messen. Kontortid 1-4 Em.
Telegralstationen 8 Morgen til 9 Aften
Søndag 9-10.
Toldkamret 8-12 Form., Z-5 Efterm

En 15 -16 sang ung Pige kan
ina Plads ved indvendig Gerning
til Iste Maj paa
Lyngholt i Klemeus.
TIL s. 4,

En ung Pige
kan faa Plads 15. Maj eller 1. Juli.
Hansen, Spellingetnose.
Henvendelse til Rø Afholdshotel.

Ryggryn,
3favregryn,
3Carloffelmel,
mannagryn,
majs flager,
iris, iismel,
Sagomel
hele
og
ti,ekkede
,morter,
Prima Varer. billige Priser hos

Chili Salpeter
ventes daglig.
Norges Salpeter
bedes afhentet.

18

pCt. Superfosfat

37 - Kaligødning
er paa Lager.
Vi kan ekspedere flere Bestillinger til den laveste Dagspris.

Nordlandets Ihodolshos

eger De en Pige, en Karl
eller en Dreng, eller mangler De on Svend eller Laer.
ling en Fodermester eller anden Medhjælp, bør De snarest averterer Nord-Bornholms Ugeblad
der hver Fredag bringes direkte ind
c. 1700 Hjem og læses af saa godt
som hvert eneste Tyende, En Annonce her i Bladet vil derfor arm
godt som altid bringe et tilfredsstillende Resultat.

91ainge Rotttial,
eg 1.3rul)uftfurretsting.
Udebliver Bladet
heder vi Læserne henvende sig paa
Postkontoret, og Fejlen vil hurtigt
blive rettet. I modsat Fald maa De
henvende Den] til Bladets Kontor,
og vi skal da sørge for, at De Nar
det tilsendt.

•

•

CotrTA:'
sker-, QQa
Fineste dansk Fabrikat

i ›h1(51 Pakker.
Vi sælger til meget godt Kob

16 åtk. Ale= Vandpumpe►
og

af det fine svære Jerngods.

Rørene

hertil kan faas i alle
Længder og til den nye meget lavere Pris.
Svære galvaniserede

Ajlerender

sælges.

Nordlandets Handelshus.

Nye Gravegrebe, Spader og River
og alle andre liaveredskaber.
Nye Sendinger til de seneste lavere Priser.

91orbinOct

rimi e1 Ijit .

XWkdWb4444:
prima Xolonialvarer
6edst og billigst hos

Stofonitif- cos r robtififforretnincl.

›VtA%Nt4

»VICVM

Sukkermelasse
Hvedeklid, Rugklid.
Stor Majs, Smaa Majs.
Bomuldsfrøkager, Soyaskraa,
Coldings Foderblanding.
Blandsæd og Havre.
Prima Varer, billigste Dagspris

Allinge Kolonial- og Produktforretning.

Svær gale Jærntraad
(istedetfor Tagkæppe).
Bedste Sort blød Taekketraad Nr. 18 og 19.
Alle Slags Søm. Stifter, Spiger og Bolte.
De nyeste Priser er meget lavere end de gamle.

Nordlandets Handelshus.

Vi har 3 rul Yraugde=9(ove
med Forplov og store Staalskær.
Disse kan købes meget billigt i

Nordlandets Handelshus.

CLOETTAS

ALBA
Spise •" C ocolader

gat'.Fodtur
gennem europa.
Sems fortæller om sine
Dagbogsoptegnelser og Minder.
(Klin tor Nordbornholms Ugeblad)
°sirat)! ttck
Der er festlig Klang i det Navn,
haardt og malmfyldt, som el Ekko
nf de Bjerge, der omgiver Byen,
Udløbere af de Kul- og Jernlejer,
der gør Tyskland stort og rigt som
Industriland.
Og der er noget fremmed, sydlandsk over Byen.
Det er ikke Solen alene, der gør
del, skønt den kaster Strimlet overall, glitrer i Hestenes og Mulæslernes messing- og kobberprydede Seletøj og lam de, merl Kurve paa Hovederne, tungthessede Koner og Piger til at smile. Men alt er saa
uensartet, all saa iltert og levende.
Befolkningen er tilsyneladende meget blandet. Vi møder tyske Grubearbejdere, bredskuldrede hollandske
Bønder og sum sortøjede Valloner.
Tunge Arbejdsvogne, forspændt
med drabelige sindige Belgiere, indhentes af rnslende tohjulede Kærrer,
trukket al Muldyr, Æsler eller simre
Islændere, men vi mader ogsaa
mange Luksuskøretøjer med Fuldblodsheste.
I lioveclgaderne vir der mange
flotte Forretninger nied vældige Udstillingsvinduer og overalt livlig
Færdsel. VI var inde og sari Domkirken, der lun ejendommelig ottekantede Tarmre og gemmer Relikvier
al Karl den Store. Endvidere son
vi SI. Maria-Kliken og den gamle,
nu genopbyggede Johamies-Kirke.
De katolske Kirker stanr, i Modsætning til de protestantiske, nature hele
Dagen. Alle kan gaa frit omkring
inde under de høje Hvælvinger.
Hvad der gør de katolske Kirker
saa tiltalende, er deres rige og afvekslende Udsmykning, deres smaa
hyggelige Kapeller og Altere og
de høje buede Vinduers Glasinalerier. Der er næsten altid Folk derinde, Præster, Munke, Kordrenge og
hist og tier knælende Skikkelser i
Bøn. Par den rettroende Katolik
gaar ind i Kirken, dypper han Fingeren i Vievandet og gør Korsets
Tegn pen Pande og Bryst.
Del kgl. Slot frembød intet af Interesse, derimod ejede Randhuset
endnu den Sal, hvori den vestralske
Fred blev underskrevet 1648.
Smukke var Ankegene paa de
gamle Volde. Her blomstrede Kastanjetrzeerne og Syrenerne fyldte
Aftenluften med - en egen Duft. Deri lille Hanseflod snoede sig gennem Dalen, og lige over for os Ina
Gertrndsbjergenes skovklædte Højderyg.
Vi overnattede paa det kristelige
Herberge Zu Helmat, der var os
anbefalet, og her overværede vi for
første Gang Andagter), der forløb
meget stemningsfuld. Under Sabinesangen spilledes paa et lille Orgel.
Næste Dag var vi pen Posthuset
efter Breve og Aviser, gik derpan
ud pas Kirkegaarden. Herfra fandt
vi Vejen op paa Gertrutisbjerp,et,
hvor vi tilbragte Størstedelen at Dagen under grønne Træer med at
læse, skrive og nyde den herlige
Udsigt. Om Eftermiddagen las vl
og saa Soldaterne øve sig i den
moderne Krigskunst; det var en
sand Folkeforlystelse, der navnlig
interesserede Barnepiger og Børn,
hvorfor vi havde rig Anledning til
at studere Folkelivet.
Vi overnattede atter paa Zu Helmat, overværede Morgenandagten
og sagde derpn» Farvel til den ejere
dominelige Fly. Vejen slyngede sig
mellem vældige skovklædte Bakkestrøg, hist og ker kom vl forbi et
Stenbrud, hvor en lerfarvet Skiler-

sten blev ndkløvel. Vi saa straks,
at den samme Stenart havde lunder
rig Anvendelse ril Kirker og andre
Bygninger i Byen.
Snart narrede vi Bring, en gammel
Borg og Fæstning, hygget pile en
BjergkiruJe, nedenfor hvilken Byer,
bredte sig med smaa stejle Gader.
1 Glandorl gjorde vi Indkøb at
Proviant: herfra blev Egnen igen
mere flad. I Osibevern kunde i

ikke opdrive Logi og 111311,le gaa
videre til Telgte, en anden Landsby,
godt 6 Mil

fra OsnabifIck. Her
fik vi Værelser anvist i en Gæstgi-

vergaard. Dygtig trælle gik id tidlig til Ro; men der lugtede, som

om der var Svinestald nedenunder,
og Luften blev ikke bedre skøn' vi
lukkede alle Vinduer op. Dagen
havde været usædvanlig varm, og
der var ikke den mindste Luftning.
Var der ingen Sundhedsautoriteter I

de smaa Byer ? Tænke sig at lægge
Gæsteværelser over Svinestalden.

Vi vangnede om Morgenen med
Hovedpine og Kvalme, og del gik
først over efter at vi havde drukket
Kaffe I Haven. Ind vilde vi ikke
mere.
— Naar man følger Lnridevejene
mellem Osnabiriek og Mtinsler, ser
man nied visse Mellemrum en stor
tilhuggen Sten, ofte med et Helgenbillede, eller et Kapel med en ,lomfra Maria Figur, og med en Inskription, der lader formode, al lier har
Afladshandel fundet rig Anvendelse.
Med lidt Variation kunde 1111111 bese:
„Vandrer, bed med Andagt pen sletle
Sted, og du tant 20 Dages Aflad
for dine Synder', — var Bedestedet
meget fint og tilhørte en mere formagende Helgen, kunde der gives
over 100 Dages Aflad.
Den 24. Maj narrede vi Minister,
der ligger temmelig fladt ved EmsKanalen. Det er en gammel By,
omgivet af delvis sløjfede Volde, der
ogsaa her danner prægtige Parkanlæg. Byen gør et rent og proberl

Indtryk, har labile Kloakker, smaa
Kanaler, der stadig gennem-nittes af
Vand. 67,000 Indbyggere. liel er
mange smukke Kirker og gamle
ejendommelige Pragtbygninger, og
Overalt vrimler det med llelgenbll•

leder. Altene og Krusdiks. Vr overnattede i Zu Helmat, der var udmærket indrettet, ligesom Maden
ar fortrinlig og billig.
Den næste Dag var vi rigtig ude
al se pas Byen. Del kgl. Slot og

Have ligger smukt, og en stor Del
al denne er anlagt som botanisk
Have og meget interessant. Readhuset er kunstnerisk smykket med
ejendommelig,e Figurer og Ormsmenter. Lige ved ligger Siadtweinlians mærkelige Gavlfacade I Rocoeoslil.
Domkirken er bygget I byranlisk

Stil med mange kunstneriske Moritzmenter og Brister, Koret med de 12
antme Nischer, hvori Apostlenes &aluer er anbragt, og det mærkværdige Ur, der viser Solens, Manuella
og Stjernernes Bevægelse.
Binndt Byens mange Kirker og
Kloen° er lambertikirken, opført I
gotisk Stil, sikkert Westphals smukkeste ;

men ogsaa Ludgerikirken

vakle vor Ormirerksomhed ved sin
ejendommelige Bygningsstil. Her
havde vi Held til at overvære en

Gudstjeneste med Lys, Ragelse og
Processioner.
Gik derefter en Tur paa de gamle
Volde ; den nordlige Det er indret.
tet som Park, og Irer las Zoologisk
LInve og Badeanstalten.
Mlinslers Forreiningsstrrig er Prinzipal-Markt. Særlig om Aftenen, nuar
de store Buelamper er tændt og Udstillingsvinduernes Kostbarheder ligger badet i Lys, er det Interessant
at vandre frem og tilbage i de lange
Buegange, betragtende det elegante

Publikum.
Men vi maa løsrive os og gaa
pænt i Seng ; thi 1 Morgen er der
atter en Dag.

Galvams. llegntraadfietning
— alle Slags til Hensegaarde og Indhegninger.
Ny Sending sælges ril de nye lave Priser — og med
stor Rabat for kontante Køb.

Nordlandets Handelshus,
Nye stærke Cement-MuHerør
- 6" - 9".
Glasserede Lerrør, St. 4" - 6" - 9'.
Glass. Svinekrybber Kokrybber.
Alle Længder sælges med stor Rabat pr. Kontant i

Nordlandets Handelshæls.
Vi har mange tørre, gode

Brædder og Planker
- alle Længder, alle Bredder. alle Tykkelser Firskaarne, særlig stærke Udskudsbrædder
a b, 6 og 7 Alens Længder
sælges særlig billigt i

Nordlandets Handelshus.

iiebSeresfloraarstoi høs OJ
85 Nr.
2uefiskins-3fa6iller
Alaa Serges 3fa6itler 150 ,Te6er og Salt Xa6. 140 Habitter syes eller Maal paa Ina Dage.
Vi fører kun de bedste Kvaliteter og garnMerer for en god Pasning.

Nordlandets Bandeishus.
Prima Kul og Koks paa Lager i
Allinge Kolonial & Produktforretning

a

