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„Nord-Bornholms Ugeblad" 
trykkes 1 et Antal af mindst 1600 Pump!. 
og firsendes gennem Posterrsenel f Allinge. 
Sandvig, Olsker, Rutsker, Rø ag Klemensker. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
har den største Udbredelse 1 Nordre Herred 
bliver last 1 ethvert filens og egner sig dm 
for bedst til Avertering. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
optager gerne Bekendtgørelser af enhver Art 
saasom Køb, Salg, Foreningsmeddelelser, 
Efter' eller  Aflysninger, Auktioner ett. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
adgaar hver Fredag, kan bestilles paa alle 
Postkontorer saml paa Bladets Kontor og 
koster 1 Kr. halvaarlig. 

Grønland. 
—o— 

Et Aarhundrede gik hen, førend 
atter.  Vestkysten blev opdaget af 

Eviopæerne, og Æren derfor skyl-
des Englænderen John Davis, der 

i Aaret 1585 opdagede det efter 

ham benævnte Stræde, og ad denne 
Vej naaede Grønlands Kyster. 

Dette vakte pludselig i Danmark 
en levende Interesse for det forglemte 

Land, som man antog for et Sted, 

der gemte uhyre Rigdomme i sine 
Bjærge, og vi ser derfor allerede 

under Christian den Fjerde to Tog 
algen til Vestkysten for at opdage 

Landets Herligheder. Det første 
vendte tilbage uden synderligt niere 

Udbytte end nogle Grønlændere, 
som man røvede med Vold og 
Magt, og som først kunde tæmmes, 

da Kaptejnen pen det ene Skib lod 

en af dem skyde, for at sætte Frygt 
i de øvrige. Det andet Tog syntes 

at skulle være heldigere, thi foruden 

Sem Grønlændere, der røvedes paa 

den mest' barbariske Maade, hjem-
bragte Skibene en betydelig Ladning 
Sølverts. Men uheldigvis viste det 

sig ved nærmere Undersøgelse saa 

lidt al være Sølverts, at det ikke 

en Gang var af metallisk Beskaffen-
hed. 

Den Beskrivelse, som Deltagerne 

i disse Rejser gjorde al Lander, 

bevirkede imidlertid, at man ansaa 

det for umuligt, at de gamle Kolo-

nier havde ligget paa Vestkysten, 

tilmed da man ikke havde fundet 

Spor af Nordboere, og den nævnte 
Konge henvendte da sin Opmærk-

somhed paa Østkysten, men et Tog, 

der sendtes herop, laldt aldeles 

frugtesløst ud, da Skibene lorgæves 

segle at trænge igennem den tætte 
Drivis, der faa langs hele Kysten, 
Interessen var imidlertid vakt, og 

sne længe man ikke kunde forestille 
sig, al det øde og snedækkede 

Land, som man hidtil havde truffet 

pan, kunde have vartet det Stod, 
hvor Nordboerne havde dannet el 

saa blomstrende Koloni, maatle man 
allsaa tro, at der i Grønland gaves 

endnu uopdagede, langt rigere 
Strækninger. Da Kongen imidlertid 
ikke havde Lyst ril at gentage sine 

udstykkede Forsøg, dannedes der 

al private i Aaret 1636 et grønlandsk 

Kompagni, de: for saa vidt bar sig  

fornultieere ad, som del bestemte, 
al Hovedøjemedet med de to Skibe, 
der samme Aar sendtes til Grønlands 

Vestkyst, skulde være at drive Hval-

tanga( og om muligt Handel med 
de Indfødte. 

Del er morsomt at se, med hvor-

mange Skuffelser, Grønland gengæl-

der de vindesyge Evropreere deres 

grusomme Behandling af dels Be-

boere. En sønden Skuffelse mødte 
ogsaa her. De to Skibe Tvinede 

meget heldigt Vestkysten og havde 

allerede begyndt at drive en levende 

Byttehandel med de indfødte, da 
en Matros en Dag opdager noget 
glimrende gulladent Sand paa Strand-

bredden. Næppe var en Haandluld 
bragt ud pas Skibene, før del blev 

erklæret for Guldsand, og i Stedet 
for al fortsætte Handelen, ladede 

man saa meget som muligt at det 

kostbare Sand i Skibene og sejlede 
hjem. Men ak, det gik ikke Guld-
sandet et Haar bedre end Solvertsel, 

thi da en Guldsmed havde prøvet 
det og beneglet, at det indeholdt 

Guld, blev alt kastet over Bord, 

en Begivenhed, der gjorde et sne 
stærkt Indtryk pas den .ene Skipper, 
at han ærgrede sfg ihjel. Rigtignok 
fortælles der, at en dygtigere Guld-

smed, der senere kom i Besiddelse 

at en lille Smule af Sandet, virkelig 
smertede Guld af det, men da las 

allerede de kostbare Ladninger paa 

Havets Bund. 
Hvorvel delte Udfald ikke fristede 

til yderligere Anstrengelser, og skønt 

Interesser for Grønland tabte sig 

mere og niere, efterhaanden som 

det blev bedre bekendt, vovede dog 
en Privatmand at lade lorelage tre 

Tog korl efter hverandre dels til 

Øst-, dels til Vestkysten, og hvor-

vel der pas disse dreves en ret 
betydelig Handel med de indfødte, 

kunde Udbyttet ikke betale Omkost-

ningerne. 

Da saaledes hverken Undersøgel-

serne om de gamle Nordboere, hvis 
Efterkommere man dog endnu stedse 

troede malle findes et eller andet 
Sted paa Østkysten, eller Vindesy-

gen kunde vente noget Udbytte, 

er del intet Under, at man i Dan-
mark aldeles tabte Lysten III at 

beskæftige sig med et Land, der 

saa føleligt havde skuffel den almin-

delige Mening, og et Tidsrum af 
70 Aar liengaar, uden at den dan-

ske Regering drager den mindste 

Omsorg for Grønland. 
Imidlertid drog Hvalfangsten Hol-

lænderne op i Baffinsbugten, og 
disse dristige Folk opdagede snart, 

at der ved Siden af Hovedøjemedet 

for deres Rejse kunde drives en 

ret fordelagtig Handel med Grøn-
lænderne ved at opkøbe deres over-
flødige Spæk for evropreiske Sager 

af ubetydelig Værdi. 
Men ikke en Gang denne Omstæn-

dighed kunde vende Regeringens 
Opmærksomhed mod Grønland, og 
det var først Hans Egede, der ved 
sine ufortrødne Anstrengelser bevir-

kede, at dette Land atter toges I 
Besiddelse af Danmark, Med ham 

begyndte en ny Tid for Grønland  

og den grønlandske Handel. — Hans 

Egede var Præst i Norge I Begyn-

delsen al det attende Aarhundrede 
under Frederik den Fjerdes Regering, 

da den Tanke faldt ham ind, at 
de gamle Nordboere I Grønland 

vist nok havde forglemt deres Kri-

stendom, og at det derfor vilde 

være en god Gerning at komme 
dem til Hjælp og atter udbrede 

den sande Lære blandt dem, Gen-
tagne Gange henvendte lian sfg til 
Kongen og formanende Personer, 
for at frie dem til rit tage sig af 

Sagen, med Tanirnodighed laalie 

han den Harm og Spot, som mødte 
ham fra alle Klinter, og endelig 

lykkedes del ham at danne et lille 
Handelskompagni i Bergen, hvis 
Hensigt del var al Indsamle Landets 

Produkter og bringe dem tit Evropa, 
og el det derved vundne Udbytte 

et understøtte de Lærere, som vilde 

drage til Grønland for al udbrede 
Kristendommen. 

Den 3. Juli 1721 landede Hans 

Egede paa en Ø, som han kaldte 
Haabels Ø, og her anlagdes den 
første Koloni, som dog senere for-
flyttedes over til Fastlandet. Vel 
fandt han ikke de gamle Nordboere, 

men ikke desto mindre besluttede 

lian at opslag sin Bopæl mellem 
de hedenske Grønlændere og un-

dervise dem, idet han tillige haabede 
at finde den gamle Koloni. Med 

utrættelig Flid arbejdede Hans 
Egede pan at vinde sin ny Menig-

heds Tillid. 
Hans første Bestræbelser var at 

lære del grønlandske Spring, og sine 

Børn lod han øve sig I de Færdig-
heder, som Grønlænderne Især satte 

Pris pare Overalt var han Beboerne 

til Tjeneste med Read og Derad, 
og endelig foretog han lange og 

besværlige Rejser, dels for al under-
søge Landet, dels for at indsamle 

Skind og det Spæk, som Indbyg-

gerne havde til overs. Dette sidste 
lykkedes ham saa godt, at Hande-

len i de første Aar bragte ham og 
Kompagniet en ikke ringe Fordel, 

og da Kongen nu saa, al Foretagen-

det kunde lønne sig, besluttede han 

at understøtte Kolonien, for at der 

herfra kunde gøres Forsøg paa at 

linde den gamle Østerbygd, som 

man troede maatte ligge pea Øst-

siden. 
Imidlertid gik det snart tilbage 

med Handelen, flere Skibe lorliste, 
Grønlændernes Fangst var tor ringe 

til at afgive synderligt Udbytte, og 

skønt Kompagniet Ilere Gange un-

derstøttedes, kunde det Ikke holde 

sig, og den danske Regering niaatte 
overtage Handelen og Missionen 
paa Grønland. Flere store Planer 

til Koloniernes Opkomst sattes i 

Værk, men begyndte al bygge et 
Fore og en Guvernør, en Komman-

dør, Soldater og Artillerister sendtes 
der over, og tillige 10 Mænd at 
Slaveriet og lige saa mange Kvin-

der fra Børnehuset, som skulde be-

tolke Kolonien. 
Poul Egede loriteller, hvorledes 

disse ran og tøjlesløse Mennesker 

ved deres Opførsel forargede Grøn- 

lænderne, som især blev forbavsede 

ved at se et af Fruentimmerne blive 

tampet, men paa den anden Side 

fortæller Poul Egede en lille rørende 

Begivenhed, som her !endt Sted. 
En af Mændene genland) nemlig 

blandt Fruentimmerne sin Forlovede, 
hvis eneste Forbrydelse bestod I, 

al hun, da hendes Kæreste sad I 
Fængsel, havde besøgt ham, over• 

talt ham til at bytte Klæder med 

sig og smiledes hjulpet ham pan 

Flugt. 
Ved Lodkastning skulde det be-

stemmes, hvorledes Mændene og 

Kvinderne skulde giftes med hinan-
den, og den omtalte Mand var sne 
heldig al trække den Seddel, hvor-
paa hans tidligere Kærestes Navn 

stod. Disse to levede godt og skik-

keligt, og var de eneste, som senere 

kom hjem ill Købeehevre 

Solsikken. 
—o— 

Knapheden pari Fedtstoffer har 

medført, al Dyrkningen af Solsikke 
og andre Planter med særligt fedt-

rige Frø tiltrækker sig Opmærksom-
hed, 

Vor Landbrugslitteratur Indehol-

der kun forholdsvis sparsomme Op-
lysninger om længere Tids Dyrkning 

af Solsikke her i Landet. Det kan 
maaske derfor have sin Interesse 

at genopfriske nogle'ai Landhushold-
ningsselskabet understøttede Forsøg 
med Solsikkedyrkning, foretaget af 
Husmand Chr.  Knudsen, Fod-

slette, Langeland. 
I Selskabets Beretning for Aaret 

1904-05 meddeler Chr. Knudsen 
bl, a. følgende om sine Forsøg, 

der først er udført i hans Have og 

derefter paa en Trediedel Skæppe 

Land aarlig: 

Dyrkningen. 
Efter min Erfaring er det ikke 

gavnligt at saa Solsikken alt for 
tidligt. Hen mod Slutningen af 

April, omtrent samtidig med Run-

kelroerne, er den bedste Tid. Frøet 
bør lægges i bekvem Jord og om-

trent til samme Dybde som Roefrø. 
Det udsags bedst I Rækker med 

en indbyrdes Afstand af 18-20 
Tommer og (lied mindst 12 Tom-
mer mellem Planterne I Rækken. 

Det er meget vigtigt, at Planterne 
rettidig udtyndes, saa der kun bli-
ver øen Plante paa hvert Sled. I 

en Forevisningsmark har jeg set 
Solsikke tidsaael med 12 Tommer 
mellem Rækkerne og uden Udtyn-

ding. Men Følgen var da ogsaa, 
at Planterne næppe narrede at blom-

stre til den Tid, da Frøet burde 

have være! modent. 
Jeg har med Held anvendt Stald-

gødning til Solsikken. 
Naar Jorden ikke mangler Fug-

tighed, og nul der kommer Varme 
I Luften — I Slutningen øf Maj 
eller Begyndelsen af Juni — er det 
forbavsende al se, hvor hurtig Sol-
sikken kan vokse !rent. Den er 

da let at holde ren, Idet den med  

sine store, stærkt skyggende Blade 

kvæler all Ukrudt. 

Modningstiden 
kan kan være meget forskellig. Al 5 

Sorter, snm jeg har dyrket i 16 

Ane modner den tidligste I Almin-

delighed Frø sidst I Avgliel, de 
andre 4 I September eller I Begyn-
delsen af Oktober Mnened. 

Frøet er meget efterstræbt af 
Fugle. 

Haslningen. Jeg har som 

oftest afskaarel Planterne merl Rasts-
kniv nær Jorden, bundet dem sam-
men og stillet dem I Hnhe som 
anden Sæd. 1 enkelte Ane nier 

Fuglene var slemme ved Frøet, har 
jeg nøjedes med at afskære Blom-
slerkurvene, som jeg de straks har 

lagt tit Tørre paa Loftet. 1 fugtige 
Ard kan det volde Vanskelighed 

at Ina de store kødrige Blomster-
kurve tørrede. 

Nem Solsikken dyrkes til Fabriks-
brug, gaar Frøet, saa vidt muligt, 

Oliepresseren umiddelbart efter 
Høstningen. 

Udbytte. 
Jeg har flere Gange avlet over 

160 Pd. Modent Frø paa en Tredie-
del Skæppe Land eller ca. 38 Cent-
ner Frø pr. Td. Ld. Frøet er let — 

en Skp. vejer ca. 15 Pd. (Af Frøet 
er omtrent den halve Vægbriængde 
Kærne og Halvdelen Skal). 

Fortsat Dyrkning pas 
samme S t e d. Foruden i mil 

sædvanlige Sædskifte har jeg for-

søgsvis dyrket Solsikken paa sam-
me Sted i en længere Aauække. 
Jorden fik hvert Aar lidt Staldgød-

ning. Efter 5 Aars Dyrkning blev 
Planten angreben af en Svamp. 
Angrebet begyndte paa Stængelen 

umiddelbart over Jorden, og i Lø-

bet af faa Dage var selv den kraf-

tigste Plante dræbt. Mange Planter 
blev paa den Maade ødelagt. Jeg 

merglede da Jorden, gødede igen, 

og det første Aar herefter var kun 
ganske etikette Planter angrebet af 

Sygdommen. Men allerede i 2. Aar 

efter Merglingen (8. Aar med Sol-
sikke) var Sygdommen igen stærkt 

udbredt, og jeg opgav at dyrke 

Solsikke paa dette Sted. 

Anvendelse. 
Dyrket i det smag giver Solsikke-

frøet et fortrinligt Hønselader. Des-
uden søges Blomsterne efter Sigende 

gerne af Bier, og da mange Side-
skud blomstrer sent, kart den tjene 

Bierne til Næring i lang Tid. 
Produkterne er Frøet, Stænglerne 

og Marven. Frøet anvendes til Prent-

stilling al 011e. Del Biprodukt, der 
herved Irernkommer, gaar i Hande-
len som Solsikkekager. Ved For-

brænding af Stænglerne vindes en 

fortrinlig Potaske, og Marven kan 
anvendes til Fremstilling af Red-
ningsbælter o. lign., da den har en 
meget stor Flydeevne. 

Analyser ni. rn. I mit Frø al 
Avl 1899 fandtes I Skallerne 3,2 O/s, 

i det afskallede Frø 47,5 0/0  Fedt, 

talt beregnet paa uafskallet Frø 22,5 

pCt. Fedt. Til Sammenligning har 



Bornholmske Kirker 
for 200 Aar siden. 

Efter Thurø. 

—0— 

Ruts Kirke 
er nylig blevet renoveret, særlig ind-

vendig .udprydel og zirel", men Jeg 

finder ej I den mig derover meddelte 

Underretning andet end det, som 

man ved Alter, Prædikestol, Flint 
(Døbefond) og deslige i enhver Kirke 

finder, nemlig Billedhugger-Værk, 
Maling, Forgyldning, Bibelske Sprog 

anførte og snadanne almindelige Pry-

delser; Det deraf, som mig har sy- 
nes værd at berette, bestaar i føl-

gende: 

Pari Altertavlen læses foruden ad-

skillige Bibelske Sprog denne In-
skription : “anno 1753 est hæc Aræ 

Ruihschianæ'Tabula sumtibus Pasto-
ris Ecclesiæ Laurenlii Randers ite-

ruin perpicta, cum Andreas Megni 

filfus esse! Tutelarins°. 
Paa den saakaldle „Øvrighedens 

Stol" staar; „Anno 1754 er denne 

Brude- eller Øvrighedi-Stoel malet 
paa samtlige Sognebønders velvillige 
Bekostning'. Derunder forestilles 
Kvinden af Samarie,, som trækker 

Vand op af Brønden. 
Paa Muren over samme Stol' fin-

des et Vaaben, hvorved staar; 

Ætter Højædfe og Velbaarrie Hr. 

Obersle Ober-Commandanl og Amt- 

mand paa Bornholm Hr. Johan Did-
rid von Vetherg, Herre til Østrup-

Gaard, ined sin Velbaarne Frue Si-

cilie Grubbe, til en Anmilidelee op- 

sat i Rids Kirke Anno 1G85'. 
Paa Kronen over Prædikestolen 

staar: 
Anno 1753 Fendrich Hans Olsen 

Somre )ode 
Med Kæresten ved Navn Grethe Sode 
Opmale Stolens Top og Krone 

med sin Zlir, 
Derfor de begge vist af Gud 

velsignet bliir. 

Kirkens Loft er zirligt malet, og 

derpaa findes efterskrevne Mænds 
Navne med en derved føjet Opskrift 

i Poesies .Hans Christensen, Pile- 

gaard, Christian Pedersen, Rosendal, 

Thoer Hansen, Kjæregaard. 

De trende Ruths-Kirkemænd med 
Qvindernes Samtykke 

Har dette Kirkens Loft med Mal- 
ning ladet smykke. 

Hver af dem gierne har trey Daler 
givet ud, 

Derfor de lønnes af Trefoldig- 
hedens Gude. 

Paa den nordre Kirkedør, som 

nu er tilmuret, staar Ao. MDLXII. 

Paa Kirkens største Klokke læses 

„Anno 1586. Matthias Barmach tre 
fecit in Symbolis." 

Paa den mindste Klokke staar; 
„Anno 1591, til Ruths-Kirkes Nytte 
og Guds Æres Forfremmelse." 

lloefrools Smog. 
Del er en uhyre vigtig Sag tor 

Landmanden al fas Roefrøet sneet 

godt; og herved forstaaes i denne 

en Prøve italiensk Frø givet 32,6 

pCt. Fedt i uafskallet Frø (Aarhus 

Oliemølle). 
Apoteker Broer. Rudkøbing, der 

de tørste Aar gjorde Forsøg med 
mit Frø, °plumr:de at udpresse 10 

- 3 pCt. Olie af Frøet. Til Sam-
menligning angiver Aarhus Olie-
mølle 15 pr. Olie i uafskallet Frø 
eller 32 pCt, i afskallet Frø. 

Senere har Aarhus Oliemølle fo-

retaget Olieafpresningen, og Profes-

sor Stein har analyseret Kagerne. 

Analyse er foretaget i tem Aar. 
Mine Produkter var to Gange lig 
med de bedste russiske Kager i 
Indhold, men to Gange kendelig 

daarligere end disse, I disse to 
Aar havde det vande og kolde Som-

mervejr bevirket, at Solsikkefrøet 
ikke naaede fuld Udvikling. 

Et Eksempel. 
Dansk Initiativ under Krigen. 

Hvad den danske Pil har vist sig 
nt være værd. 

Gennem Krigsaarene er det dan-
ske Marked bleven stærkere og 

stærkere beskaaret for de mest for-
skellige Varer son] Følge n f de 

Hindringer for Tilførsler, som Kri-

gen satte. 
Men under disse Forhold har 

man da ogsaa i mange Henseender 

set dansk Initiativ udfolde sig som 

ingen Sinde tidligere. „Nød lærer 

nøgen Kone at spinde" — og hvor 
der har været Mulighed for at til-
vejebringe Materiale at .spinde" af, 

er meget udenlandsk, som man al-
tid hidtil har anset for uundværligt, 
bleven erstattet med dansk paa en 

saa tilfredsstillende Maade, at meget 
at det udenlandske ikke vil faa Ind-

pas mere. 
Et af de Felter, hvor Manglen 

paa udenlandske Materialer har gjort 

sig meget stærkt gældende, er Kur-
veiletningsindustrien, hvis Betydning 

og Udbredelse her hjemme jo ikke 

var saa ganske ringe. Saa godt 
som all Materiale af Pil, der skulde 

anvendes i denne Industri, korn fra 

Tyskland, og Tilførslen derfra stand-

sede lidt efter lidt efter Krigens 

Udbrud. 

Dansk Pil nød ingen stor Anse-

else inden For Kurvemagernes Kreds; 

men nu nødtes man til at være 
opmærksom paa den, og en af Lan-

dets største industridrivende i denne 

Branche, Fabrikant Johan Nielsen 

Brønshøj, har haft Held til at kom-

me i Forbindelse med Folk fra alle 
Egne af Landet, hvor der dyrkes 

nogen Pil, og saaledes sikre sig 

største Delen af sit Forbrug gennem 

en længere Aarrække. Paa Fabriker 
ude i Brønshøj, hvor der dog be-

skæftiges ca. 60 Arbejdere, anven-

des nu kun dansk Pil, der leveres 
fra alle Egne af Landet, lige fra 

Bornholm til Aalborg. 

Pilen er en seere taknemlig Plante. 

Den gror hastig; i Løbet af to Aar 
er den fuldt ydedygtig, og saa kan 
den, næsten uden Pasning, give 

forøget Udbytte Aar efter Aar. No-

gen helt daarlig Forretning har det 
heller ikke været for dem, der har 
kontraheret om Pileleverance 	Pl- 
ien er nemlig steget fra 22 øre pr. 
Pd.. hvad den kostede før Krigen, 
til ca. 1 Kr. 25 Øre nu. 

Den danske Pil bar udtaler Fabri-
kant Joh. Nielsen, vist sig al over-
træffe Forventningerne. Paa Fabri-

ker] i Brønshøj fabrikerer man ikke 
blot det almindelige Kurvemagerar-
beide ; men man har, eller at Leve 

mimen af de fine japanske Fletnings-
arbejder var standset, kastet sig 
over disse 'ned el særdeles smukt 

og anerkendelsesværdigt Resultat, 
der allerede har sikret et Ve rd 	s- 
ni a r k ed paa dette 0[1-malede -

og hertil har bl. a. den nøjsomme 

danske Pil, som mart tidligere har + Forbindelse en Saaning under saa- 

taget „efor  lidt Heetsyn til, yder 	danne F■ntrold, ar der kar: ',eli tes 
si t  ,,„„. Bidrag.  Fra alle  Egne al en god og sikker Spiring. 

Kloder. spørges der nu ener de fine 	I Fjor blev Forholdene paa dette 

Kur., elletniugsai bejliet, sien Jepa- Ormaade mange Steder omtrent 

mierne før var ene om at kunne saa slette, som over hovedet tænke- 

præstere (Lysekroner, Skærme ni 	ligt, og Resultatet var, el stort An- 

v.), men som nu en dansk industri- tal Roemarker med en alt for tynd 

drivende, der vender Blikket lidt 	Plantebestand. Hvad var nu Aarsa- 
længere ud end til, vore egne af- 	gen hertil, skyldtes det ene og alene 
slukne Grænser, har præsteret lige 	Jordens Tilstand fra Vinteren af el- 

saa smukt. 	 ler Vejrliget i Foraarstiden, eller var 
Navnlig del sidste var der maa- det især fremkaldt at Landmændene 

ske Grund til at lænke lidt nærmere ved en fejlagtig Behandling af for-
over. Dersom Verdenskrigen ogsaa der, om Foraaret. Uden at gaa  i 
part andre Felter krUr faa lignende 	Rette med nogen kan det vistnok 
Virkninger, vil pas Forhaaud alle- 	siges, al det i hvert Fald mange 
rede meget være trane' til Heling 	Steder, navnlig var det sidst nævnte 
af de Saar, Krigen stiar i økonomisk 	Forhold, som frembragte Miseren. 
Henseende. 	 — Det var Foraarspløjningen. 

Kaalroefrø kræver for al spire 

krus lidt Fugtighed og er derfor 

let at faa .op" , selv pas foraersprø- 

jet Jord. Anderledes med Runkel-

roefre; disse kræver betydelig mere 

Væde, og er denne ikke i Jorden, 

bliver det galt med Spiringen. Her-
med er det da givet, at Saaningen 

skal finde Sted i fin, bekvem og 

passende fugtig Jord ; men denne 
Tilstand 

odelregges ofte ved Pløjningen. 
Det gamle Ord, som siger : _af 

Skade bliver num klog', har næppe 

paa delle Ormaade ranet almen. 
Gyldighed, thi saa vilde man vel 

rette sig lidt mere efter del, enten 
ved nt lade være med al pløje om 
Foramel, eller ogsaa ved at se at 
fna delle Arbejde udført tinder de 

mest gunstige Betingelser. 
Et Falcluni er det imidlertid, al 

mange Roemarker pløjes om Foraa-

ret, milen fordi der skal nedfældes 
Gødning, eller ogsaa fordi man 

ved Pløjningen mener at kunne 
rette et saa kraftigt Angreb paa 

Ukrudtet, at Lugningsarbejdet om 
Sommeren derved bliver lettere at 
overkomme. Holder man nu paa, 
at det af de nævnte eller andre 
Grunde er nødvendigt med Foraars-

pløjningen, saa er der kun en Ting 
at gøre, og det er at faa Jorden 

findelt o g hikket til i Overfladen 

umiddelbart efter, at den er vendt 
af Ploven. En Overslæbning med 

en Fjæl vil være den bedste Frem-

gangsmnrade, og man kan yderligere 
(om fornødent) lade Ukrudtsharven 
følge efter, hvorved der dannes el 

løst og fint Isolationslag, som hin-

drer Udtørring og Skorpedannelse. 

Naar det nævnte Arbejde i stærkt 
rørvejr foretages for hver kvart Dag, 
og ellers saa snart del mest passende 

Tidspunkt dertil er bide, saa vil 
Antallet af daarlige Roemarker — 

daarljge paa Grund af mangelfuld 

Spiring — gaa betydeligt tilbage. 

Al Pløjearbejdet kun sjældent 

udføres med den Omhu, som oven 

for anført som en Nødvendighed, 
vil sikkert de fleste indrømme. Det 

almindelige er, at Jorden efter Pløj-
ningen faar Lov til at ligge, indtil 

den er tør nok til at tromle paa ; 
saa faar den en Omgang med en 

Tromle, og i den Tilstand ligger 

deri saa, indtil der skal saas. Der 

foreganr vel ved Tromlingen en 

Sammeutrykelug, men rigtig tæt og 

fin bliver Jorden ikke, og del er 

kun ganske naturligt, al den i Til-
fælde af Blæst og Tørrevejr maa 

blive udtørret. Blot mart bærer sig 
rigtig ad, kan del vel nok, naar 

del endelig skal være, lade sig gøre 
at pløje de Heste Jorder om Foran-
ret uden derved at gøre nogen For-
træd. 

Hvor Gødningen kan udbringes 
saa tidligt, at Nedfældningen bliver 
udført, medens der endnu af og 
til kommer Nattefrost, vil Frosten 
i hvert Fald i nogen Maade hidføre 
en Smuldring eller Skørning af deri 
i Reglen ret vande og ubekvemme 
Fure; nuren Dam Pløjningen udtales 
i selve Foraarsliden, kan der ikke 
regnes med noget i den Retning.— 

Det kliner da Jorden+ Fugtigheds• 
iiIsterid ved Pinjuingen og den ef-

terfølgende Behandling, som er• at-

gerende for den lyarske Td.-tand, 
luden laer og optræder med ce.t 
Saaningen. 

I dette Foraar 
er der sikkert megen Renejord, der 

skal niøjes, fordi al den Gradning, 
sort kan skrabes sommen, skal an-

vendes til Roerne, hvilket naturlig-
vis er meget fornuftigt; men da vi 

ikke har Raad til al have Roenar. 
ker, der pas Grund af daarlig Spi-

ring kun giver halvt Udbytte, er 
det i hej Grad nødvendigt, at man 

er ganske klar over, hvordan Jor-
den skal behandles efter Pløjningen; 
hver især mail gerinerntretike denne 
Sag nu, medens der er Tid til 

slet. 
Anganende Saaningen af Roefrøet 

skal tillige fremhæves et andel vig-
tigt Forhold nemlig det, al naar 

man har mange Roer, maa Saanin-
gen finde Sted ad liere Gange og 

med passende Mellemrum. 14 Da-
ges Mellemrum og 3 Gange Snn-

ning er, hvor man har 2 Skiller 
med Roer og I del væsentligste 

selv skal udføre Lugearbejdet, rart 

god Praksis. San faar men System 

i Arbejdet. 

I Aar, hvor alt er tidligt, kan der 
maniske blive Tale om al saa ,let 

første Roefrø omkring Midten af 
denne Maarreil. 1, Sagnmug skal 

være Kaalruer, 2. Runkelroer og 3. 
alter 1<aalreer eller Turnips. Ordnet 

mor denne Maade og saaet I Jord, 

der har Betingelser for al Frøet 

kan spire, giver den første Garanti 

for et godt Udbytte af Roemarkerne, 
og det er jo enhver stræbsom Land-

mands Maal, ikke mindst i Aar. 
Naar der her kun er talt om Til-

beredningen af foraarspløjet Jord, 
er det fordi det saa godt som aldrig 
volder Vanskeligheder at sikre sig 

en god Spiring i Jord, der tilbere-
des paa Vinter- luren Her vil en 
rettidig og rigtig Fældning være 
det eneste fornødne i saa Hense-
ende. 

J. Aagaard. 

Nyd oo flpgr frygtet mosl 
Lyskasteren den forfærdeligste af 

alle Opfindelser. 
—o— 

Det er — skriver en engelsk 
Flyver — saa mange, der har spurgt 

mig, om vi Flyvere ikke er frygte-

lig nervøse, naar vi skal op. For 
mil eget Vedkommende maa jeg 

sige, at jeg frygter kun en Ting 

— Lyskasterne. De staar for mig 
som den frygteligste af alle Opfin-

delser. Jeg føler det, som de er 

levende Væsner med en fri Ville, 

der strækker deres lange Arme ud 

gennem Natten og fejer Mørket 

bort for al faa fat paa deres Bytte. 
Flyveren, der forfølges al en hvid 

Lysstraale, der splitter Himinelhvæl-

vet lige ved Siden af hans Maski-
nes udbredte Vinger, ser ikke for 

sig en Gruppe Mænd med nnspiendle 
Øjne, der flytter Søgelysets Trom-
me tren] eller lilbage, retter pas 

Skruer og drejer paa Messinghjul. 

Han ser for sit indre Blik en ond 

Personlighed, en kold, ubariiihjær-

lig Fjende skydende frem gennem 
Mørket som Fangarmen paa en 
Blæksprutte. Og naar den berører 
sit Offer, trækker den ham ned. 

Just son. Flyveren bevæger sig 

over et Terræn, som lian ikke har 
anset for særlig farligt, ser han 
lige foran sig ent Lysstraale, der 
fejer op og ned, op og ned. Han 

stirrer ned mod Jorden. Og dernede, 
lidt foran ham, blinker Lyskasterens 
kolde, hvide øje, hvor han mindst 
ventede det. 

Nærmere og nærmere kommer  

den skarpe Sutrate og omgiver N. 
\gi en :14.‘,1 et Flår al ble ideugle 
Lys som  han synes al flyve omkring 
i. Saa slingre t yset 	Siden, men 
holder sig hele Tiden nier Aeropla• 
net, nu med vangen Mistanke. 

Flyveren prøver e ri GliderIngt. 
Lysstraalen ser ud, som den Ikke 
rigtig  ved, hvad den skal tin. Den 
'æ.:reger sig langsomt bag ham, 
eftersom han 'tyver længere  og 
længere bort, og snart er langl foran 
den Han passerer Lyastatinrren og 
føler sig næsten frelst, Meti  da 
han ser pan Høfdemaalerrn ,  
ger bon, at han er megen l.iitgt 

aede. Han sætter Fart pari igen. 
Motoren traller, og Aeroplanet leiter 
Næsen og akyder op. Men i sam-
me Øjeblik er riet hvide Lys atter 

efter Mim. Harm er limet fra det 
grusomme eje, men det Maalivide 
Baancl af Lya følger stadie efter 

ham . . Endelig ser ban ned og 
beregner, at han nu er udenfer 
Lysets Rækkevidde. 

Aller kan han !dyre af Sled med 
lel Hjærte, og han har en Følelse, 

som en Mus vel har, naar den 
pludselig ved en lille List er und-

sluppet Kattens Klør, som eller, 

havde den lal. 

Fra Uge til Uge 
—n- 

- Paa Mandag skat Kvinder og 
Mænd tor fersle Gang op og slemme 
virer den iry Valgordning 	og fer 

eller imod del radikale Minialeriiim. 
I Forgears havde de tre Partiers 

Volgtraudiclater indbudt Vælgerne I 
Allinge-Sandvig til et Møde paa Chri-
sterisens Sal. 

Som sædvanlig, naar politisk Slof-
vask skaf finde Sted, var der mødt 

mange Tilhørere — Salen var fyldt 
til sidste Plads, 

Redaktør Jespersen indledede en 
Kritik af Ministeriets onde Handlin-,4 
ger og anbefalede rit se Lime pan 

de konservative, smil bedst egnede 
til at sætte en Brems for Skatte-
skruen. Hauge blev ham imidlertid 
ikke Svar skyldig. Heller Ikke Sten-

bæk, der repræsenterede Venstre, gik 

Ram forbi — var nærmest mellem 

dobbelt Ild, skønt det var hans Op-
gave at optræde som Mægler og 

Talsmand for el ,Samlingsministe-
rium". 

Alle tre Talere havde vundet me-

get i Slagfærdighed siden sidst, de 

var hernede; det morede, og særlig 

Hauges Vitrigheder holdt Publikum 
i Aende. 

Skønt uenige i alt, var der dig 
et Punk, hvorom naaede; Enighed, 

nemlig om Papirfabrikkernes ublu 
Avance og Opslunning al Papirpri-

serne (de er jo alle Bladmænd og 
føler Smerten!) 

Ellers var Kandidaterne Resten al 
Aftenen ivrigt oplaget al al under-

søge, om Modpartens Partier altid 

havde holdt deres politiske Stier rene 

— og medførte 1 den Anledning ind-

holdsrige Dokumentmapper med tal-
rige _Indicier', der strakte sig langt 

tilbage i Tiden. Det lykkedes og-
saa at koasiatere, at Partiernes Stil-

ling dl forskellige Lovforslag havde 
undergaael adskillige Svingninger. 

Men hvorfor tage sig det saa høj-

tideligt. Det er jo en Følge af Ud-
viklingens Gang. Hauge indrøm-
mede jo ogsaa, at han havde stenet 
tor Spiritusskallen og hellere end 

gerne vilde trave en Flaske Akvavit 
sat op til 25 Kr. — og dog er det 

ikke længere siden end i 90-etre, 
da den indirekte Spiritusskat ogsaa 

var for, at Socialisterne lavede et 
stort Nr. ud af .den fattige Mands 

Snaps" og skyndte sig 'ned al an-

lægge Bryggeriet .Sijerireir, der 
blev i den Grad opagilerel, at der 
paa Arbejdspladserne i Kraberrhavir„ 
foruden Snapsene kunde konsumeres 
ca. 20 Baycre om Dagen i Genreur  

snit pro person. 



Fodermel. 
Heraf ventes et slumre Parti ide nærmeste Dage. Pris og Kva-

litet er anerkendt al Ernæringsraadet, Da der er stor Eliersporgsel 
betales del ærede Kunder at indgive Ordre snarest til 

Allinge Kolonial tt, Produktforretning 

FOraarS=Nyhederne 
hjemkomne.  

Prima blaa og sorte Serges Spadseredragter fra 
Kulørte 	 do. 
Blaa og kulørte Kostumefrakker 
Hvide Vadmelsfrakker 
Alpacca Frakker 
Nederdele, kulørt, sort og blaa Serges 
Bluser, flere Hundrede paa Lager 
Sort og hvid Voile pr. Meter 
Mønstret Mull 	5/ 

46 00-96,00 
39,00-67,00 
37,00-85,00 
26,00-55,00 
34,00-55,00 
6,75-30,00 
4,00-28,00 
2,00- 5,25 
1,30- 3,00 

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

mmiminiiimrimmem~iimeinwi mi",,  (TÅ 	 f, • 	1'21 

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

anbefales til Maksimalpriser fra 

Swfoninr= 

porfin! porfin! 
er ell meget tjaarbfor og t)berig (routfoberOtaitte 
f ronttg forbelagtig uttber be itinnerelibe 

ober!orl)olb. &jfebiting niebfolger pcb ()pert 
Rob t)o 

%Hinge Rolonitil: og 13roDuftforretning. 

En 1718-aars 
som er vant til al kure Heste, kan 
Isle Maj laa Plads pas 

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

c£arsen, 

God Spegesild 
er til Salg hos 

Ferdinand Bendtsen. Tein, 

Haand-Kultivator 
1\Tcarcroffit 

er det nyeste og mest praktiske 
Redskab for Have og Mark. 

Gravegrebe, Spader. River 
Skuffejærn. 

Tern- og Grensakse 
Alt til rimelige Priser. 

Urte- og Blomsterfrø. 
Havemøbler 

faas hos 

P. C. Holm. 

By- og Herredsfuldmægtig 

Johannes Kofod, Hasler 
træffes paa Rundhuset i Allinge 
hver Mandag efter K1.10 Form. og 
i Klemensker Kro hver Fredag 
fra 2-5 Eftm. 

Charlotter købes. 
I Kr. 60 øre kg. 

Gartner Kofod, Allinge. 

Rugeæg 
al Pl. Rocks, gule Orphigtons og 
Rhode-Islands-Reds sælges. 30 øre 
pr. Silk. 

Andersen, 
Allinge St. 

Nu er Arbejderpartiernes Syn paa 
Spiritus'vn heldigvis ændret og So-

,. cialdemokratieis Førere er blevet 

meget mere moderate end de var 

gamle Dage; ja man fik egentlig 

det Indtryk af Diskussionen, at K'et-

len mellem de politiske Partier ikke 

var ret stor for Tiden. Vor Folke-
tingsmand, Redaktør Hauge, kan for 

den Sags Skyld godt vedblive at 
repræsentere Kredsen ! Han er mere 
moderat end M. M. Smidt I gamle 

Dage og erklærede jo med megen 
Hanne, at han at al Magt vilde be-
kæmpe „vore Fjender', de fæle Syn-
dikalister, der for Tiden gør Hoved-
staden og de større Provinsbyer 

usikre. 
Og hvad har vi sen at frygte ? 

Jubelitum. 

I Søndags holdt _Magasin du 

Nord" 50-aars Jubelreum. Til den 
storstilede Fest var bl. a. samtlige 
Provins-Afdelingers Indehavere invi-

lerede, Hr. Købmand Sommer, der 

nu er vendt tilbage eller nogle for-

nøjelige Dage i Hovedstaden, blev 

ved Hjemkomsten yderligere overra-

sket ved en flot .Jubelreumsgave", 

der var sendt Forretningen, nemlig 
et _Sølv-Skrivetøj" (angiven Post-

værdi 300 Kr.). Hr. Sommer oply 

ser os om, at samtlige Filialer har 
fimet tilsendt et lignende. 

Sølvbryllup. 

Paa Fredag den 26. ds. kan Bog-

holder Lin t r tro p og Hustru fejre 

deres Sølvbryllup. 

Telegrafen hentede Kosten. 
Esbjerg Avis fortæller følgende 

lille Historie, som skal være sand-
færdig : 

Paa en Station i den nordlige 
Del af Ribe Amt var Stationskarlen 
beskæftiget mod at feje op i en 
Banevogn. Efter endt Gerning sæt-
ter han Kosten fra sig, og da han 
forgæves anger eller den, tror lian, 
at den er glemt i Banevognen. 

1 Bevidstheden om Fejekostes nu-
værende Kostbarhed tog han et Par 
lange Spring ind til Stationsmeste-
ren og fik ham til telegrafisk at 
standse Kosten i Vejrup pas dens 
Rejse ud i den vide Verden. 

Fem Minutter efter præsenterede 
Stationsmesteren, der er en stor 
Spøgefugl, Kosten for Karlen, der 
troede, at han aldrig mere skulde 
se den kostbare Genstand.  

Først blev lian slum af Forbav-
selse, men efter at have genvundet 
sin Sindsligevægt sagde Iran stille 
og eftertænksomt: Telegrafen er nu 
alligevel en grumme snild Oplin-
delse. 

Gudstjenester og Moder. 
Søndag den 21. April. 

Olsker Kirke. Kl. 914. Skrm. Kl. 9. 

Allinge Kirke Kl. 2. Skrin. Kl. lx/a. 
Tein Missionshus Kl. 4 L. Pihl ta-

ler, Søndag Aften Kl. 7. Ungdoms-
møde paa Menighedshjemmet, 
hvortil Konfirmanderne særlig ind-
bydes med deres Forældre, og 
løvrigt alle baade gamle og unge, 
Missionær Ærø og Sognepræsten 
taler. 

Mandag Aften KI, 71/2. taler Fru Ida 
Jensen fra D. M. S. i Hellerup 
paa Allinge Menighedshjem. 

Onsdag Kl. 7'/2. Samfundsmøde i 
Allinge (Esajas 34) og i Sandvig 
(Rom 9). 

Fredag (Store Bededag) 1 St. Ols 
Kirke K1, 914. Skrin. Kl. 9. 

Allinge Kirke Kl. 2. (Ofring pas All. 
ret til Københavns Kirke Sag). 

RØ. 
Lulhers Missionsforening afholder 

om Gud vil Møde i Brugsforenin-
gens Sal Store Bededag Kl. 6h/2. 

11. Pedersen. 

Mergelleje 
Kalkindhold 75,5 pCt, er til Salg. 

Ahildgaard, Olsker, 

1 SnedkerIcerling 
antages straks hos 

Anton Sonne, 
Allinge. 

Hasle. Tapet 
anbefales billigt. Tapetklister haves. 

Charles Svendsen, 
Torn et. Telefon 66, 

Lodsedler, 
der ønskes fornyede, bedes alhen-
tede inden 8 Lage, 

Jakob Larsen. 

En Pige 
kag  em Plads til Iste Maj hos 

Jens Chr, Jensen. 
Søndergade, Allinge. 

(E
ri hjertelig Tak til alle dem, 

som paa forskellig Maade 

viste mig Deres Opmærk-
somhed paa ruin 70-aarige Fødsels-

dag. En særlig Tak til alle de 
Borgere, som i Forening overrakte 

ulig den smukke Gave, der altid 
vil være ulig og min Hustru en kær 
Erindring. 

Allinge, den 15. April. 

Sinius Madsen, 

Olsker Mholdslorening. 
Medlemsmøde Lørdag den 20. ds. 

Kl. 71/2. 

RØ. 	RØ. 
Personer over 60 Aar gl kan hm 

Extra Kaffemærker  
ved Henvendelse tit undertegnede 
inden den 38. April. 

Ernæringskort 
for Maj og Juni Maaneder udleve. 
res paa Rø Alholdshotel Lørdag den 
27. April Kl. 4-7. 

P. S. V. 
M. Lund. 

-■reeeeselffl1~111f~~- 

Allinge-Sandv, 
afholder 

Søndag 21. ds. paa Christensens Sal 
Kl. 7',/, Diletlaritkomedie og B a I. 

Der opføres 

Tvillinger. 
Billetter a 50 Øre kan faas i Al-

linge bos Portør E. lindgren og i 
Sandvig hos Stenli. E, Adollsen. 

1111110•~~111.•11~01 

Roser * Roser 
Bedste Plantetid April. 

Faas i ældre og nyere Sorter hos 

Gartner Kofod, 
Ballelyst, Allinge. 

2 Piger, 
en Køkkenpige og en Hjælpepige, 
kan fas Plads paa 

Heiers Hotel Allinge. 

En god brugt 

Feltesse 
ønskes til Købs. 

Sørensen, 
Borrelyngens Stenhuggeri, 

Rø. 
Ved Folketingsvalget den 22. 

og ved Valgmandsvalget den 30. 
ds. foregaar Afstemningen paa RO 
Afholdshotel fra Kl. 10 Form. til 
Kl. 1 Eftm. og fra 1(1. 3 Hm. til 

Kl. 8 Alten, da den forventes af-
sluttet. 

Sognermadet. 

Overrelssagi, Botesen-Koeloel 
Sct, Mortensgade 17, Rønne. Telf. 22 

Fuldm. ved Byfogedlronloret I 
Hasle). 

Kontordag i Allinge Mandag 
do. i Klemens (Kroen) Tirsdag En. 

Landsthingsvalglisten 
er fremlagt fil Eftersyn paa Rø Af-
holdshotel Ira 14.-22. April. 

Mulige Indsigelser maa indgives 
inden 25. April. 

sognorandet. 

Hasle lloilkerlorreining, 
Aljetønder og Saltekar 

samt al Slags Bødkerarbejde haves 
paa Lager. Raparalioner udføres. 

C. Ankerlund, 
Telefon Hasle 105. 

D' jeg ser mig istand til at udføre 
mereArbejde end jeg i Forhold til 

min Arbejdskraft har, henleder jeg 
de ærede Landmænds Opmærksom-
hed pas, at jeg modtager Bestillin-
ger i min Forretning saml riede hos 
min Fader, A. Grønvall, Olsker. 

Alt Trætej og Maling af Vogne 
parringer jeg mig. 

Ærbødigst 

Smed, L. Grønvall, 
Vedby. 

KAFFE 
(Th. Gronbergs) 

fans hos 

Altdige Kolonial- og 
Produktforretning. 

Allinge Hanhør- & Frisorsiner 
lukkes fremdelen 

Ugens 4 første Attener Kl. 6, 
Fredag Kl. 7, Lørdag Kl. 9. 

Til indvendig Gerning 
søges en ung Pige til Iste Maj. 

IbIlegurd i  

Vi tilbyder 
Danske Vikker 
Danske gule Ærter 
Gul Sennep 
Gule Lupiner 
liøisiam met Spergel 
Russisk 1 lorfro, 

luen Restlager er ri 'e stort. 

Nor[Iladels HadelsOns, 

Urte- og Blomsterfro 
Sætte Chalotter 

lims hos 

I B. Larsen. 

Billeder indrammes 
til rimelige Priser. 

Snedker Mogensen, Tein. 

Hingsten Hermod B311,..affi 
smar til Afbenyttelse part Lille Dam-
megaard i Klemensker tor 5 Kr., 
10 Kr. for Drægtighed og 1 Kr. for 
Efterspring. 

Telefon Klemens s. 31. 

er sidder jeg som Træskomand 
pan Lindeplads saa ene 

og beder alle, som vil og kan, 
del hele til mig al sende; 
thi Folk, som har en sund Forstand, 
ved, gammelt Læder bruges kim. 

Ny Træskohumle sættes i, 
for det kan godt betale sig I 

M. Lunds Træskoforretning, 
Lindeplads, Allinge. 

Ailetønder, 
Vaske- og Haltebaljer, 

reelt, hurtigt og billigt. 

Snedker L. Pihl, 
Telefon n. 13, Klemensker St. 

Avertér i Nordlionilielms 
RØ. 



Alle Sorter 

Værktøj 
og 

Redskaber 

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

Mereeges ?osteri II. 
Eekeildorfer J?oefro, rod, 

do. 	do. jul, 
.13alig11olm Jirworpo-Roolrabi, 

Alen Sorter Turnipsfro og den hurtigvoksende Turnips 

US stor 3(111(10111. 

Alt sælges til Maksimalpris pr_ Kontant. 

Nordlandet Handelshus. 

    

 

Prima prima 

Kolonialvarer 

    

    

    

anbefales fra 

Allinge Kolonial.. 
& Produktforretning 

    

Strømper 
til Damer, Herrer og Børn findes paa Lager i stort Udvalg i 

prima heluldne Kvaliteter. 

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

37 pCt. Kaligødning 
ventes stadig. Saa snart den kommer vil alle Bestillere faa 
Meddelelse derom. 

Norges Salpeter er paa Lager. 
Vi ekspederer vore Købere af Chili-Salpeter fra 1917 

med 40 pCt. af  Købet i Fjor og beder disse om at melde sig 
senest den 25. April. Efter denne Dato fordeler vi Resten. 

Norges-Salpeter sælges kun pr. Kontant. 

Nordlandets Handelshus. 

Billigste Priser 

Køkkenrekvisitter 
faas hos 

Allinge Kpli_zinial- og Produktforretning. 

For Høns og Svin. 
I Løbet af denne Maaned venter vi en Partladning Fo-

derstof fra Langelands Foderstof-Kompagni, som er tilladt og 
anerkendt af Ernæringsraadet, saavel Kvalitet som Pris. 

Bes.tillinger modtages. 

Nordlandets Handelshus. 

orllholills Simre- & lanolusses 	-- Afdeling i Allinge 6--" ;"-- 
Kontortid: 10-12 og 2-4. 

4S Modtager Indskud paa alm. Sparekassevilkaar til en Rente 

at 4 pCt. p. a., paa Polio III 2 pel, p. a. 

hork i Nordllornholffis llueliild I 
Billigste Annoncepriser. — Største Udbredelse 

her paa Nordlandet. 

Bestil Deres Tryksager i 	Bogtrykkeri 
Regninger, Meddelelser, Fragtbreve, Brevpapir, Konvolutter.  

En meget tolerant  Mand 

kan man kalde Underskris (-ren al 
følgende Anno, ce, der 14nleden sar 
indrykket i el sestjyd.k Blad: 

Til Underretning 

for den, som forleden Dag har væ-
ret saa forsynlig fra min Vnati j 
S. Christensens Gaard I Varde at 
medtage et Stykke Flæsk, tjener, 
at for saa vidt den vedkommende 
skulde sætte Pris paa lidt Kartofler 
til Flæsket, kan disse godt trias, 
naar de afhentes i Porten her, hvor 
en Skæppe vil være hensat I de 
nærmeste Dage til fri Disposition. 

(Navnet). 

— Om Flieskelvven er reflekteret 
mur den hestjaalnes smukke Tilbud, 
er ikke oplyst, men del kalder vi 
at tage Sagen fra den gemytlige 
Side. 

Chapling og Krigen. 

De amerikanske Aviser interesse. 
rer sig meget for Filmens Herrer 
og Damer. Bl. a. har de ført en 
Diskussion om den nesaa høs ns 
berømte Filinsskuespiller Charlie 
Chaplin, om hvoividt han bør del-
tage I Krigstjeneste eller ikke. Selv 
er han ikke saa hidsig paa Sagen. 
skønt det maaske har mindre at 
betyde. En Chikagnavis lager ham 
imidlertid i Forsvar: 

1 den sidste Tid har mistrndelipe 

Personer søgt at skade Chaplin ved 
uvillig Kritik, Bl. a. er der fra flere 
Sider fremhævet del skammelige I, 
al en frisk tirig Mand søm han 
ikke melder sig til Tjeneste I Hæ-
ren .  

Imod dette kan der fremholdes, 
al den geniale Komiker gør Verden 
og sit Land større Nytte paa den 
Plads, han nu har, end ved at ud-
sætte sig for de tyske Kugler. I 
Tider som disse er Mennesker, som 
kan Ina Folk til at le, og for en 
Stund glemme de Ulykker, som 
hærger Verden, Menneskenes Vel-
gørere. 

Og findes der nogen Komiker, 
der kan faa Folk til at le, saa er 
det virkelig Chaplin. Skal man 
male hans Værdi som Kunstner 
efter hans Evne til at trække Publi-
kum, er han ikke blot Verdens 
højst lønnede Mand, men ogsaa 
dens største Kunstner. Charlie Chap-
lin er hele Verdens Ejendom. 

Enten han spaserer part Promena-
den, eller han klatrer omkring blandt 
Tagrenderne, er han lige ubetalelig 
komisk. Han er ærlig og redelig 
sin Million værd om Aaret, slutter 
Bladet. 

Erindringsliste. 
—0— 

Toldkamret 8-12 Form., 2-5 Efterm. 
Kæmnerkontoret 10-11 og 2 — 4. 

Laane- & Diskontobanken 2-4 Eflm, 
Sparekassen 10-12 og 2-4. 
Branddirektøren 1 'do. 
Stempelfilial i Sparekassen 10-12, 2-4, 
Dampskibsexpeditionen, aahen ved Ski-

benes Ankomst og Afgang Tirsdag 
og Fredag Efterm., Mandag og 
Torsdag Form. 

Sognepræsten Tirsdag og Fredag 6-7. 

Distriktslægen 8-9 og 2-3. 
Postkontoret: Søgnedage 9-12 og 2-6. 

Søndag 12-2. 
Telegrafstationen 8 Morgen til 6 Alten. 

Søndag 12-2, 
Borgmesteren træffes paa Kænmetkont 

Staisanstallen tor Livsforsikring ved Chr. 
Olsen, Messen. Kontortid 1-4 Em 

Folkebogsandingen paa Roadliuset: 
Tirsdag Kl. 3, Fredag 7-8, 

Jernbanest. er  tiaben for Gods 8.12, 2-7 
hjælpekassen: Forrod. Bagerm. P. Holm, 

Kasserer It. P. Kofod . Kontortid liver 
Fredag fra 5-7. 

øger De en Pige, en Karl 
eller en Dreng, eller =Ing-

.—J ler De en Svend eller Lær-
ling en Fodermester eller an-
den Medhjælp, bør De snarest aver-
tere i Nord-Bornholms Ugeblad 
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. 

Gødningssalt til Roerne. 
Maarted Sælges for 650 ()re pr. løn huld i denne  

Nordlandets Handelshus. 

Drengedragter, 
Ft Parti Konfirmationsdragter samt mlndr.: Størrelser 

sælges saa længe Lager findes til ea. -10 pCt. under Dagspris. 

J. P. Sommer. 

Ny Sending Portland-Cement. 
Enkelte Sække og i los 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. 

Havefr6. Havefrø. 
Prima Kvalitet fans hos 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

Porkin-Stiklinger er paa Lager. 
„Porkin" er en særlig stor, yderig Sort af Ru-Kuls lkker, 

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

Vejledninger til Dyrkning udleveres i 

Nordlandets Handelshus. 

faas i stort Udvalg til billigste Priser hos 

Allinge Kolonial- & Produktforretning. 

Brødrene Anker 
Jernstøberi & Maskinfabrik 

Telefon 2. 	Hasle 	Telefon 2. 

Selvvandingsanlæg, Vand- & Aljepumper m. ni. 

T6rvestr6else 
anbefales fra 

Allinge Kolonial- & Produktforretning. 

CL 0 ET TA!. 

ALBA 
Spise — Chocelader 

Stort Udvalg 

Carl Lunds bekendte blaa Emaljegods 
til billigste Priser hos 

Allinge Kolonial & Produktforretning 

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

Allinge Kolonial & Produktforretning 

Stort Udvalg 

Stort Udvalg 


