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„Nord-Bornholms Ugeblad"
trykkes I et Antal af mindst 1600 &mol.
og forsendes gennem Postasenet I Allinge.
Sandvig, Olsker, Ratsker, R. og Klemensker.

„Nord-Bornholms Ugeblad"
har den største Udbredelse I Nordre Herred
bliver læst I ethvert Hjem og egner sig derfor bedst ril Averitring.

„Nord-Bornholms Ugeblad"
oplager gerne Bekendtgørelser q/ enhver Art
saasom Kolz, Salg, Foreningsmeddelelser,
Efter, eller Alleen/e:Rm Auktioner ele.7,71,

„Nord-Bornholms Ugeblad"
arknar hver Fredag, kan bestilles pan alle
Postkontorer samt paa Bladets Kontor og
koster I Kr. halvaarlig.

Kærlighed til Dyr.
—o•1 Sommertiden og langt hen f
Eflernaret er der ude i Have og
Mark. ved Strand og i Skov rig
Lejlighed til -nt agte paa Dyrenes
Færden og Live og det lønne sig.
Det giver rene Glæder, mange
a nker at gas og sysle med og
%kere Forstanelse al og inderlig
iglied til den underskønne Natur, der omgiver os. Om Betydnin'gen af Børns Forhold til Dyr skriver Johanne Winge følgende i „Forældre rig Børn"!
De fleSle Børn holder af Dyr.
ør de det ikke, er det ikke naturgt, og VII man nøjere lægge Mærke
Id vedkommende Børn, vil man i
Almindelighed se, at det ikke er
gode Børn, men at de allerede paa
en eller anden Mande er skejet ud.
Vel kan de første ogsaa komme til
at gøre Dyr Fortræd, men det er
en Folgeaf Uforstand og misforstaaet
Kærlighed Id dem. Jeg kan fra
min .Barridoni huske, at jeg morede
ig, med at samle Oldenborrer og
utt *dem i en Cigarkasse for siden
lukke dem ud igen. Del var
saa morsomt at fange dem og se
dem kravle om imellem hverandre.
i meledes tog jeg Havesneglene
„med Hus pna Ryg" og anbragte
dem pas Bænkane i Haven for at
se dem krybe af Sted. Ogsaa Græshopper og Frøer mutte jeg have
fat i og se pas. Grunden til, at
eg gav mig saa meget at med
dem, var, al jeg holdl af dem.
Edderkopperne, som jeg havde en
vis Afsky for skulde jeg nok lade
gas i Fred. Jeg havde slet ingen
Forstanelse af, lal jeg plagede de
Stakkels Dyr. Hvad jeg gjorde i
mulig Uforstand, har vist de Heste
Børn gjort paa lignende Maude ;
tuen det er ikke forsætlig Dyrplageri.
Der trænges derimod til Vejledning
a de voksnes Side. Dog gives der enkelte Bern, del
orer sig ined at drille og gøre
Ityrenc Fortræd, ikke af Uforstand
en med Vilje. Den Slags Dyrplaeir bør paatales, og kan Ord ikke
isis i, 1)ø1 det straffes strengt. Det
lirke Sild sjældent 111311 holer, ni
fir enge har Mistet Sten etaer Frøer
! i ; ie, resi i'llgit-Tedel lied og
Wide' lignende,
.
re I rug end det. naar

i

kommende Børn uhindret Lov til
at fortsætte dermed, vil det eflerhaanden udarte til ligefrem Ondskab,
som ikke alene vil gas ud over
Dyr, men efterhanaden vil ogsaa
andre Børn undgælde tor den. Til
sidst vil de meget ofte, hvis de
ikke pan en eller anden Mande bliver slandset i Tide, ende paa Forbryderhanen.
Det lønner sig i Skolen og Hjemmet al gøre alt for at bibringe Børnene Kærlighed til Dyrene, Fuglene
og alt levende, snisat som stort.
Fortæl dem, at Gud har skabt det
altsanimen, for at det skal leve og
glæde sig ved Livet. Fra Bibelen kan
der fremdrages adskillige Eksempler,
som ogsaa kan være dem til Hjælp
i saa Henseende. Smiledes Salomons
Ordsprog .Gak til Myren, se dens
Veje og bliv vis";og „Du skal ikke
binde Munden til paa en Okse,
naar den tærsker' (5. Mos. 25, 4);
men først og fremmest med Hensyn
til Jesus, Han sammenligner sig
med Hyrden, der tager sig af Faarene og sager efter de vildfarne.
Han omtaler Himmelens Fugle, og
man kan af Jesu Ord se, at lian
elskede Naturen og dens Liv. Det
vil altsammen gøre Indtryk paa
Barnehjerlet og ogsaa være medvirkende til at fretulijælpe Kærlighed
til Dyrene.
Dernæst maa vi selv, vi voksne,
vise den i vort Liv ved Handling.
Ord er ikke tilstrækkelige. Barnet
er en skarp Iagttager og vil se dem
praktiseret, saa lam det ogsan. I.ysl
og Trang til at gøre ligesaa. Lad
aldrig Børn være med til eller blot
se pas, anal der lages Liv af et
Dyr. Lad Børnene lære al lorslaa,
at det ikke sker af Lysl, Tværtimod
al del ;er os meget imod, og al
det kun sker, fordi del er nødvendigt.
Kattekillinger og Hundehvalpe
maa Børn ikke sættes til at tage
Livet af. Det er Synd mod begge
Parter. Børn har ikke Forstaaelse
af, at det skal gøres hurtigt og silckert, saa at det forvolder Dyrene
saa lidt Pine som muligt ; desuden
gør det dem raa, og kan let bidrage
til, at de faar Lyst til at pine og
plage andre Dyr. Fortæl Børnene om Dyrenes Liv
og Færden. Gna 'ned dem i Mark
og Skov og lad dem med deres
egne Øjne se del brogede Liv derude i Naturen. Det skulde da være
en underlig Dreng og Pige, som
ikke derigennem fattede Kærlighed
til alt levende, stort som smaat.
Udvikles denne Kærlighed, vil
den, eftersom Barnet vokser til, udstrække sig ikke alene til Dyrene,
meo efterhaanden ogsaa overføres
pas Mennesker, saa at Børnene
faar Lyst til at vise dem Kærlighed
og gerne vil gøre dem en Tjeneste,
naar Lejlighed tilbyder sig. Dette
kan saa blive en Begyndelse til
Næstekærligheden, som Jesus selv
omtaler, idet han siger : „Du skal
elske din Næste som dig selv" (Man].
22, 39). Hat først Kærligheden begyndt at slaa Rod i Liarnehjertet,

vil dette ogsaa drages tættere ind
til Jesus og dets Fader Himlen.
Deres Kærlighed mod os Mennesker
vil vække Genkærlighed hos 'det,
og det vil blive det ganske naturligt
at elske dem igen og tjene dem
efter bedste Evne. Kunde det blive Frugten af Kærlighed til Dyrene, var der naael
mere, end maaske mange tænkte,
der kunde vindes ud deraf. — Kom
derfor og vær med i den Gerning,
al opelske og udvikle Børns Kærlighed til Dyr.

Klædesko.
--o
Pan N. C. Roms Forlag er udkommet en lille nyttig Bog af Joh. Chr.
Madsen : Skol ø js-I-I us fl i cl. Nedenstanende er et Kapitel al denne
Bog, der sikkert vil finde mange
interesserede i disse, ogsaa for Skotøjet, saa dyre Tider:
Tilvirkningen af Kludesko har
altid været en Husflidssyssel I mangt
et Hjem og har ofre givet en god
lille Biindtægt, hvor man har kunnet lave mere end til Familiens
Forbrug.
Selve Arbejdet er jo ikke vanskeligt, hvor man først har sat sig lidt
ind I det og vundet nogen øvelse
Og det er for den økonomiske Husmoder jo en særlig tiltalende Gerning, hvor hun kan samle Smulerne
sammen og ved nogle Frilimers
fornøjeligt Arbejde fan noget nyttigt
og værdifuldt ud af omtrent værdiløst Affald.
Og det er jo i Regelen alle de
gamle, udslidte Tøjsluiriper og afslidte Klædelapper, der falder al
overall, og intet er
tiden netop
III Kludesko, som fremmer Renlig.
heden i Stuerne og bidrager til at
øge Hyggen inden Døre.
Til Kludesko kan næsten alt Affald fra udslidte og kasserede Klædningsslykker anvendes. Til Overskoen udsøger man selvfølgelig de
bedste og pæneste Klædelapper,
man kan faa. Resten er godt nok
til Saalerne, idet alle Smaastykker
og ellers ubrugelige slidte Klude
kan bruges som Indlæg midt i Saalerne, medens man anvender de
bedste og stærkeste Klædelapper til
Simlernes Yder- og Indersider.
Freingangsmaaden ved Tilvirkningen af Kludesko er I øvrigt paa
del nærmeste den samme som ved
Syningen at omvendte Sko og °yinnastiksko.
I øvrigt er Kludesko eller, som
de nu kaldes, Klædesko, i vore
Dage vokset op til en ikke lille
Industri, i Lighed med Skotejslabri,kationen, og da det for Hustlidsdyrkere kan have Interesse at vide,
hvorledes Arbejder tier former sig,
skal vi I korte Træk meddele Fremgangsmanden
Først sorteres Klædelapperne, smiledes at de bedste og ensfarvede
Stykker søges ud til Oversko og
Hieleslykker. Disse udsøgte Stykker skæres da til, sone forud forklaret ved almindelige Morgensko,

men Stykkerne skæres dog 2 cm.
større rundt om, end nahr de skal
bruges til almindelige haandsyede
Sko, hvorefter For og Ydertøj sys
sammen i Siderne.
Saalerne dannes af mindre Stumper og Stykker, der klistres sammen,
dog saaledes at Yder- og Inderstykket bliver et helt Stykke. Til en
saadan Saal bruges i Regelen 5-6
Lag; der sys pna Maskine en lige
Stikning midt lied igennem og en
buet Stikning pna hver at Siderne.
Naar Saalen saaledes er syet sammen, hæftes den pas en Læst, og
eller at Oversko og For er klistret
godt sammen, Idet cn Bagkappe
al Pap er sat ind, strammes Overslcoen med Fingrene over Læslen
og sys til Saalen rundt om pna en
almindelig Sadelmagermaskine. Naar
dette er sket, kantskæres Saalen
med den titsyede Rand al Overskoen
paa en Maskine, der særlig er lavet
til delle Brug og har en Kniv, der ganr
hastigt op og ned ligesom. Naalen
pna en almindelig Symaskine.
Den sammensyede Sko bliver nu
siddende pan sin Læst, medens den
sættes ind i en varm Tørreovn, for
at 'Klisteret i Saalen, og mellem
Oversko og For, kan tørres, hvorved Skoen bevarer sin gode Form,
naar den tages af Læsten. Til Slut
sværtes Saalekanien, hvorefter Skoen
kantes paa Maskine, færdig til
Brug.
I de senere Aar har man begyndt
at lave Kludesko med Gurninisaaler,
udskueret al gamle, kasserede Cykledrek, der har vist sig at være meget holdbare, ikke at tale om, at
de er mere behagelige og sunde
end Klædesaalerne, der, naar de er
lidt slidle, jo er meget modtagelige
for Smuds, særlig naar man kommer
.tulen for Døren" med dem. Til
disse Sko bruges en Pap-Bindsaal,
der trælles paa Læsten samtidig
med Saalen, saa at den sys til med
denne.
Saadanne Klæciesko kan selvfølgelig laves lige saa godt ved Husflid
i det saren som ved Fabriksdrilt
det store, efter nogenlunde samme
Freargangsmande, idet man lige
saa godt, om end ikke saa hurtigt,
kan sy Saalen til Overskoen nied
Haanden som pan Maskine. Derved
vil Driftsomkostningerne indskrænke
sig til nogle Læster. Særlig i vore
Tider, hvor Prisen paa Lzederlodlej
er fordoblet, vil Tilvirkningen af
Kludesko sikkert kunne blive en
velkommen Fritidssyssel, der vil
kunne give en god lille Biindtægt,
da der alle Vegne inaa •kunne paaregnes god Afsætning for delle billige og bekvemme Indendørsfodtøj.

som f, Eks. den store og lille Vild-

mose I Jylland.
Store, omtrent 50 Fod brede og
5-6 Fod dybe sejlbare Hoverlkinialer er i Løbet al de sidste 250 Anr
gravede igennem Moserne, og i
Forbindelse med disse findes et
udstrakt System af Rikanaler pas
omtrent 20 Fods Bredde og 41/5
Fods Dybde. Hovedkanslerne er
fælles for mange Ejendomme, og
de er som oftest offentlige Vandveje.
SkelBikanalerne ligger I Reglen
lene mellem hver 2 Ejendomme,
og er sejlhare ligesom Hovedkannhenne, En Mængde Grøfter tjener
til al fremme den lokale Afvanding,
og ved dem inddeles Ejendommene
I _Fenner" pas omtrent 1 Hektar
hver: Alle Kanaler og Grøfter er
gravede smiledes, at Vandels Overflade ved almindelige SornmervandStand ligger omtrent 1 Fod under
Overfladen af den faste Sandbund
under Tørven i Moser). Den ved
Kanalernes Udgravning fremkomne
Tørvemasse føres som Brændselslørv
ad Kanalvejene til Byerne, og det
opgravede Sand henlægges langs
Siderne af Kanalerne for senere at
bruges, naar Jorden skal dyrkes.
San snart Kanalvejene er passable,
afgravæs saa meget af Tørvemassen
paa .Agrene', at der bliver omtrent
2 Fod Tørvejord og 1 Fod Sand
over Kanalens Vandsland. Den afgravede Tørvemasse borrføres og
sælges som Tørv. Fennens Overflade planeres nu temmelig nøjagtig,
og Sandet paaføres i et omtrent 4
Tommer tykt Lag. Derefter blandes
Sandet ind i den underliggende Tørvejord ved 3 Plæjninger, og Jorden
er da færdig til Gødskning.
Som Gødning anvendes især Fejeskarn fra Byerne, og Transporten
af denne foregaar ad Kanalvejene
ud til Fennerne, hvor den skal bruges. Til øre Fenne paa omtrent 1
Hektar anvendes første Gangomkring
100 Vognlæs eller cirka 5 Skibsladninger a 20 alm. Læs. Undertiden
anvendes ogsaa _Slik" fra Marken
som Gødning, men Fejeskarnet anses over alt for al være det bedste.
Mergel eller Kalk anvendes i Reglen
ikke.
Paa de saaledes behandlede Fenner opnaas fortrinlige Afgrøder al
Korn, Græs og Rodfrugter, og de
tidligere værdiløse Mosearealer opnaar åerlor ogsaa nu høje Værdier.
I tidligere Tid var en Forpagtningsafgift af fra 50 til 100 Kroner pr.
Td. Land ;dansk Maal almindelig,
den er sikkert ikke bleven billigere
i de senere Tider.

Trinucleus.

Mosekultur i
Al M. Frøslev.
—0—

MosekulturanIregene i Holland
forefindes i de af en Mængde Kanaler gennemskaarne Højmoser. Disse
Moser var oprindelig lyngbevoksede
og aldeles af sauuui Beskaffenhed

Fortælling af Christian Stub Jørgensen.
Jeg glemmer aldrig deri Dag jeg
første Gang besøgte Læsag. Det
var en varm og stille Dag sidst i
Juni. Vi var fire, Povl Hansen,
Theodor Branth, Aage Fauring og
jeg. Det skulde være en Fredagslur, og vi var veludrus:.
med

Mad, Værktøj og Kort, sant Anbe- fredelige Geologer, der vandrede 1
falinger. der skulde skalle os Tag Videnskabeirs Interesse. og ikke almindelige Stratenrøvere. Sandart
over Hovedet om Nætterne.
Vort første Maaltid -pas Turen en Skrivelse plejede al gøre Viduir.
indtog vi i en lille Dal, hvor Anen dere.
Men den Alten hjalp den ilder.
løber sommeriør i Bunden. Paa
begge Sider af Aalejel er der Brin- I den Gaard, hvor i skulde overker af stejl sort Skifer, pari hvis natte, var Herskabet netop til Dyrs
nedre Terasse vi indrettede os præg- skue i Almindingen og ventedes
ikke hjem tør ved Eeltiden. Del
tige Bord og Bænke.
var en Streg i Regningen. Men
Eiler Maaltidet skiltes vi. Klokken
var da elleve, og Klokken fire aftalte Karlen, som vi gav Skrivelsen, kigvi al være paa Udgangsstedet igen
gede lidt paa os, og enten har han
for at drøfte Resultaterne.
syntes al vi ikke saa saa slemme
Ukendt som jeg var med Lokali- ud, eller ogsaa har vore Hamre,
teterne havde jeg en interessant som vi gik med i Hantiden forskrækStrejflur, inep opdagede intet af In- ket liam. I alle Tilfælde gik det
teresse for een der var kendt pas snilden, at ban brummende meddelte,
' Stedet. Men Forstening eller Pol- al .selvfølgelig kunde vi godt blive,.
stening forsvandt ned i min Ransel men vi marine jo la' Tlil aldre merl
- Samlerdriften kom over mig og at ligge i Loen; der var jo ikke
jeg følte mig som neddykket i det saa bekvemt, men der var da StrøKambriske Hav med dets Trilobiler else nok."
og Bracheopoder.
Det var der ogsaa — men det
Lidt før fire var jeg paa Pletten var ikke engang Hø — det var ret
Povl og Aage var allerede komne ; grov Halm, og Avner var der imelvi besaa hinandens Fund mens vi lem. Vi var godt trætte allesammen,
ser
ventede paa Theodor. Men det va- sne de andre sov snart — dnsuden
rede heniniod en halv Time før var de fra tidligere Turn vant til at
han indfandt sig. Han slæbte pas tage til Takke med el tilfældigt Leje
et stort Stykke Skuler og saa' meget i en Lo,
hemmelighedsfuld ud.
Men jeg, som var Begynder 1
— Hvad er det, du har der ? spurg- den anstrengende Videnskab eller
te vi.
Sport, der kaldes Geologi, kunde
Han brækkede en Flis af og rid- ikke falde i !Søvn. Snart var del
sede den med sin Kniv. Et grant et Straa, der stak mig i Aesiglets
Pulver dækkede Furen.
snart en Avne, der kildede. Derfor
Aa, sagde Povl — det er TriIna Jeg blot og smaariøsede med
nucleusskifer.
lukkede øjne.
— Ganske rigtigt, svarede han,
Klokken kunde vel være tolv, da
men lad os kigge lidt nærmere pas jeg hørte Theodor Branth rejste sig,
den.
Han'skelede til de andre — jo de
Han slog Klippestykket pas den sov. Uvilkaarligt lukkede jeg øjnene
skarpe Kant, og straks spaltedes og gav mig til at smaasnorke. Han
det i tre flade Skiver. En for een kom hen og bøjede sig ned over
løftede vi dem og undersøgte Fla- mig. Jo, jeg sov ogsaa.
derne.
San listede lian sig forsigtigt tid
Da gav Aage pludselig et Skrig
al Døren.
af Overraskelse fra sig. For d& Saasnart han var ude, listede jeg
paa den ene sorte Flade sans de mig ganske sagte efter ham. Nystydelige Aftryk af lire—tern Trilo- gerrigheden over hvad han kunde
biter.
have isinde at foretage pas egen
Vi samlede os om ham og betrag- Haand og ved Nattetid greb mig.
tede Fundet nærmere. Især den
Jeg saa" ham skraa over den
ene, den største, var et prægtigt store maanelyae GaarcIsplads og
Exemplar. De tre Pukler paa Ho- forsvinde ad Bagporten ned mod
vedet — Slægtens sikre Tegn — Anen. Stadig fulgte jeg liam sari
var ikke til at tage fejl af.
nær jeg kunde uden Fare for al
— Aa, en Trinucleus, udbrød vi. blive stit.
Ja, sagde Theodor, San smukke
Igennem Krattet ved Ariens Bred.
Forsteninger havde jeg ikke ventet der sneg han sig, gennem Aadalen,
at finde deri.
pas hvis sorte Skiferskrænter MaaOg han gav sig til al undersøge nens lyste og Træerne kastede fanFundet ined sin Lup. Fem Minuttastiske Skygger.
ter efter var Dyrets Art bestemt.
Jeg var her megen nær hain, men
Hør Drenge, udbrød Aage —ved en stor aaben Pinds gav ham et
I, hvad det er ?
godt Forspring. Herfra forsvandt
Nej det vidste vi ikke.
lian ad en lav Sti og jeg table hans
— Del er allermindst en Opda- Spor. For ikke at røbe mig gik
gelse. Den Trinucli u sart tilhører jeg lidt tilbage i Skoven og gemte
yngre Lag, som ikke er fundne
mig.
før her pas Bornholm. Den er derI to Timer stod jeg og ventede.
imod fundet i Skanne.
Sari hørte jeg hans lunge Skridt
— Hvor fandt du den, Theodor? og saa barn gag over den aabne
spurgte Povl.
Plads. San hurtigt det kunde lade
— Desværre — i en Moræneskrænt sig gøre, sneg jeg mig hjemad - løsl
og da Branth traadte ind i Laden
— Og det var ikke en lokal Mo- lag jeg i tilsyneladende dyb Savn.
ræne ?
Jeg saa ham rode forskellige Sten
— Nej, den lokale Moræne bestod
op al sine Lommer og gemme dem
af ganske gemen bornholmsk Trinoomhyggeligt i Ranselen.
cteusskiter. Denne Blok Ina meget
Jeg forstod ikke hans mærkelige
højere oppe. Den maa sikkert være
Opførsel. Men den næste Morgen
ført hertil fra Sverrig.
nævnede jeg ikke et Ord om det
— ',Ja, faldt Aage ind, og i saa
Tilfælde mister den jo al sin Inter- til nogensornirelst. Trinucleus-Fundel blev heller ikke omtalt niere i
esse.
— Man kan selvfølgelig, sagde de Dage. Etterhaanden blev vi alle
jeg, benytte den
Beregning al optaget af Arbejdet og især efter
at samle saa mange Forsteninger
Glacialgletchernes Retning. — Det kan man, indrømmede som muligt. Og Turen gav ogsaa
Theodor — men det har man jo i denne Henseende rigt Udbytte.
Stof nok til foruden,
Del kunde vel være en tre—fire
— Men, tilføjede han, jeg synes Uger senere, at Jeg tik Bud om
.tisse Forsteninger er saa smukke hurtigst muligsl at komme ned til
at jeg vil gemme dem. Jeg finder Theodor Branth. Han maatte absodein næppe saa smukke andetsteds. lut tale med mig,
Vi havde et lille Uheld samme
Jo, Theodor Branth var syg Alten. Vi kom ved Nitiden ind paa han Ina med Feber; del var en krafen Gaard fur at søge Natlogi; vi tig Lungebetændelse sagde Lægerne,
havde en Skrivelse fra Egnens Fol- og det var tydeligt at han ikke
ketingainarid, der oplyste, al vi var havde lang Tid igen.

— Er det dig ? spurgte han, da
jeg kom ind tit ham.
— Ja, kvad er del du vil sige
mig, Theodor?
— Jo ser du — og hans øjne
blev heft blanke — husker du den
Dag jeg fanol den store Trinucleus?
Jeg huskede det godt.
— Jo ser du — deri var fast I
— Fast 9
— Ja, det var ikke nogen Moræneblok, jeg huggede den ud af Skrænten — for det var mig, der fandt
den — det var mig — og det vil
gøre mig berømt — det vil — og
I skat ikke stjæle Det anstrengte ham at tale. Han
havde rejst sig halvt op — nu sank
lian afkræftet tilbage.
Sari kom det igen svagere — ligesom hviskende.
— Jo, du skal Ina del al vide for ved du hvad Præsten siger? Han siger — at Jeg — skal dø snart Han lo højt og uhyggeligt:
— Dø — sikke noget Sludder hvad — Nej, jeg skal leve
lev e
— og blive berømt — for det er
mig — som har opdaget det — og
skal — Ikke — stjæle Lidt efter kom det svagere :
— Kom, saa skal jeg hviske Jeg bøjede mig over ham
— Du skal dreje til hane fra
Læsaa — Broen ved Vasagaard saa korarner du -- til en nabeir
Plads — men du maa ikke sige
det til de andre — for I — skal
ikke — stjæle min Og lian rettede sig pludseligt og
skreg:
— Det var mig, der opdagede
det — det var mig!
San sank han bevidstløs tilbage
i Puderne. Og jeg gik.
Men Dagen etter var Theodor
Branth død. Sin Opdagelse log
han med sig i Graven.

EI Folk,
dor lilogsolot dor of sult.
Rædselsfulde Tilstande
i Polen.
—0—
r,r,Man taler om, at Tyskerne sulter,
men de stakkels erobrede Folk er
endnu værre stillede. Paa Balkan,
i Belgien og Polen — overalt er
Nøden ubeskrivelig. Og nu gear
vi en Vinter i Møde — en Vinter,
hvor Hundredtusinder vil dø af
Sult og Kulde.
Menneskene i Lodz (i Polen) lever og dør som Rendestenens Roller, trods de uhyre Anstrengelser,
der gøres fra tysk Side for at skabe
bedre saultrere Forhold.
Sekretæren for den danske Komite
til Indsamling af Bidrag til nødlidende
Polakker, Magister Tage Elling er,
der nylig er vendt hjem fra en Rejse
i Polen, fortæller „København":
Grøfterne kastes til. og med tysk
Grundighed og Arbejdsiver har man
anlagt Mile af Kloaker. Der bygges
store, ny Hospitaler, oprettes Mentlige Be;pisningssleder og Badeanstalter, til hvilke man regelmæssigt og
systemastisk fører forskellige Beboelseskvarterers Indbyggere for at
rense dem for Utøj og Snavs, medens deres Huler desinficeres.
Men hvad hjælper det over for
det store, forfærdelige Faktum, al
Befolkningen s lad ig sul te r, ikke
kan mættes og langsomt dør
al Sult.
— I Warschau, der er en By,
dobbelt sen stor som 1(øberiliavir,
siger Magister Filinger, er der mindst
600,000 Meenesker, som er fuldstændig blottet for Midler til al
eksistere . . .
— At gas gennem Warschaus
Gader er 30111 at opleve el 1001-Nats
Eventyr. Jeg var der nied Byens

Officials, besøgte Falkekøkkener og
Hospitaler, saa døde elg døende paa
Hungerens rædselsfulde Slagmark,
saa Folket dø af Sult for mine
Øjne . . Tænk Dem — 140,000
Mennesker bespises dagligt fra F.A.
kekøkkenerne i Warschau. De mættes ikke, ernæres endnu mindre,
men Liver holdes oppe i dem ved
Hjælp af en tynd Suppe, kogl paa
Roer, og en Ration paa 100 gr.
daarligt Brød,
— Vil De vide, hvad Jeg saa
de Huler, hvori de elendige Mennesker er sammenklumpet. Jeg saa
el Hus, hvori der boede 1500 Personer, Snese af halvnøgne, udtærede,
levende Væsner myldrede rundt mellem hverandre i smaa, mørke Kælderrum ; deres Klude, hvorpaa de
sover, og Sækkene, hvormed de
dækker deres Nøgenhed, bliver til
en stor Dynge, hvori de ligger og
der af Sult, I en Kælder saa Jeg
Liget al en Kvinde — et Skelet,
spændt over med tynd, gran Hud,
og paa en Skamdynge Ina el Barn
— maske 4-5 Marineder gammelt
— og and sari Kartofielskrteller.
Mændene lignede levende Lig;
del gik op for mig, hvor glimrende
Johannes Poulsens Maske var i Totsloys Stykke . .
Noget af det forfærdeligste var
at se Børnene. Børn paa 7– 8 Anr
kunde ikke start part Benene. Deres
Knogler var bløde af Underernæring.
Vi prøvede rit etalle nogle af dem
paa Benene, men de faldt sammen
som Sække — del var forfærdeligt

En yngre Karl
søges til Iste Netstøber paf,

Mollergaard i Re

1 brugt Jagttaske
ønskes til Købs.
Bladets Kontor anviser.

En ung Springtyr
ønskes til Købs paa

Krogholm i Rutsker.

Hallelyst
Ægte hollandske Blomsterlag er
hjemkomne.
M. Kr. Kofod.

Al Jagt
er strengt forbudt paa Bjerregaards
og Byggehøjs Jorder i Olsker.

To Stenhuggere
kart faa godt Arbejde hele Vinderen,

Sørensen,
Boredyngens Stetilitiageri,

Fotograf Alfred Kjøller.
Fra Isle November er Prisen for
Fulogralier indtil videre følgende :
Visit 6 Stk. 4,00. Cah. 6 Stk. 8,00
— 12 — 6,50. — 12 -- 12,00
Brevkort 3 Stk. 3,00
— 12 — 5,00
Forstørrelser 1/4 Ark 4,50
1/2 -- 8,00

Skosværte

illistiolosler og klor.

hvid, gran, sort og brun.

Søndag 21. Oktober.
Allinge Kirke Kl. 91/2. Skan. Kl. 9.
St. Ols Kirke Kl. 2. Skrin. 1115.
Rø Kirke Form. Kl. 10. Christiansen
Om Etterm. Kl. 3 taler L. Pihl i
Sandvig-Missionshus
Kl. 7 Aften Konlirmandfest pas
Menighedshjemet, Blicher-Hansen
taler og synger. Sognepræsten
slutter.
Mandag Aften Kl. 8. Møde for K.
F. U. K. paa Menighedslijemmel.

haves stadig pen Lager.

Tirsdag Alten Kl. 8 Blaa Kors Møde
sammesteds, Missionær H. P.
Helveg taler.
Torsdag d. 25ds, Kl. 3 aabnes Menighedshjemmets Udsalg. Kl. 71/,
taler Sognepræsten. Kom og støt
vort Udsalg med Gaver og Indkøb.

Fedtsværte

J .13. Larsen. •
Carbid-Lamper
til at anbringe i Hængelamper meget solide — kan leveres til
alle Lampestørrelser, naar Mast opgives. — Eget Fabrikat.

M. C. Funch, Allinge.
Telefon 34.

EL flår> c) si <E5 r
i alle Størrelser.

Sprøjteposer
anbefales.
I. J. 1-9451..1"151/3..

Jaffien aflyses

Olm kors
Møde Tirsdag deri 23 d, Kl. 8
paa Menighedshjenunet.

Sekretær Helvig taler.
Alle velkomne.

følgende Steder i Rutsker, L. Munch
Borre, Otto Christiansen, Ejner Nielsen, J. Andersen, 5. Lind.

Bagepulver
i Breve 10-30 Øre.

Nyt Kartoffelmel
er hjemkommet.

J. B. Larsen.
En ung So
tjenlig til Slagtning, er til Salg paa

Cremortartarl
Renset -Potaske
Hjortetaksalt
Rosenvand
Sneede
syltet Ponsmerantsskal
Vanilletabletter
Vanillesukker
hel og stedt Cardentomme
anbefales.

Vævergaard i Olsker.

1. B. Larsen
Telt. Allinge 12.

15-lbors Drug og Pige
kali Isa Plads paa

Lindholmsgaard i Re.

Jagten aflyses
følgende Steder i Olsker, Gildesboet
bieslegnard, Gadely, Anion Haagensens, Karl Olsens 22 Lynglod.

Danske

Boillonta2rninger

DK
Æsker md. 100 Stk. 4,80 øre.
do.
do. do. 10 do. 50
anbefales

J. B. Larsen.

Ny Sending af

Darup Staldbøre
20 Kr. Stk.
Stærke Trillebøre sælges i

Nordloodels flodelshos,
Corbid-Bordlamper
haves paa Lager ttl billige Priser.
Telefon 34.
M

C Punch, Allinge.

Gulvmaatter
M stort Parti realiseres til gammel Pris.

Larsen

Kogekassen „Papisol"
faas hos

Magasin du Nords Udsal

Allinge Kolonial-

Produktforretning.

Damelinned,

ALLINGE

Benklæder, Chemisser, Underliv,
Natkjoler, Nattrøjer, Frisertrojer

anbefaler til Efteraar og Vinter:

er hjemkommet i mange smukke Dessins.

Konfektion.

Kakkell- og PyotelorkIdoit
Kolde og hvile
i mange ny Faconer.

Tricotage.

•,4
•

Nyt stort Lager af

Nordiandets Mindeishus.
===r,0c=a=1 1 (=<>=11<>1

Stort Lager af Uldvarer

Klinker, Frakker, Fistre
Onntinifrakker

til Damer, Herrer og Børn
sælges til ekstra billige Priser.

Kostumer, Nederdele

Et Parti Uld-Normaltrepper

Bluseliv

Kr. 6-6,75.

alt i ekstragode Kvaliteter og syet
i fikse Faconer.

Prima heluldne Damestromper
fra 2 Kr. pr. Par.

Bemærk!

Stærke heluldne Bornestromper
og Herresokker sælges langt
under Dagspris.

Nogle Stykker Gummifrakker
sælges til halv Pris.

SÆD.
Alle Sorter gode sunde Uarer modtages til Statens Lager.
Afregning 15de og Iste i huer Maaned.
Allinge Kolonial- og Produktforretning.

For Tiden betaler jeg

*fil~

for uldne, strikkede Klude Kr. 2,40 pr. kg
„ 6,00
- renvasket hvid Uld

Skindvarer,

Kjoletøjer

Sælg medens Prisen er høj til

J. P. Sommer,

Kraver, Muffer, Boaer

Heluldne Kjoletojer

Magasin du Nords Udsalg. Allinge

Fikse Faconer
findes paa Lager i stort Udvalg.

paa Lager i mange Farver.

Dlusetioneller. prima Kvalitet,

Et Parti

forefindes i stort Udvalg.

)1WWw;dzb.#VkV,-2)4Xit{

Skindveste

til Damer og Herrer
sælges til gammel Pris.

llisterstoffer,
svære gode Ting
til yderst billige Priser.

Hvidevarer.

~f§

VINTEMSAISMs?i.

Hatte og Huer,

1917-18

Konfektion

Flipper, Kraver
Manchetter Manchetskjorter

Dowlas, Medium, Flonel
Bomuldslrerred,
Twill, Bommesi, Pique

for

Seler, Sokkeholdere,
Handsker, Vanter nr.

Bolster, Nankin, Satin m.m.

Damer, Piger og Drenge

ni.

forefindes i stort Udvalg.

Et Parti Hatte

forefindes i prima Kvaliteter.

sælges •Iil I Kr. pr. Stk.

Stort Udvalg i moderne Faconer.

Uldgarn.

tt

Til Trods for, at man for Tiden kun kan fremskaffe stærkt begrænsede
Mængder Uldgarn, er mit Lager dog endnu velforsynet med ekstra prima Kvaliteter i sort, graat, normal, hvidt, brunt og marine.

li

Ekstra billig Pris.

(Moden iaar er stærkt afvigende fra tidligere Saiconer.)

Damekonfektionen er fremme i
Plyds, Kørvel, Klæde og flerfarvede melerede
Stoffer.
Se, prøv og bedøm

tt.

vort Udvalg og Pristilbud.

Chr. Olsen, Messen, Allinge.
Telefon Nr 100.

Magasin du Nords Udsalg, Allinge

Telefon 5

Telefon 5

3

11/01fflonteraw

Leverandør til Vare- og Landbrugslotteriet.

Vi har endnu et Restparti af de

gode westphalske Smede-Nøddekul,
Stenkuls-Briketter, Brukuls-Briketter, Koks
Bestillinger modtages.

Nordlandets Handelshus.

Gitidnings-Kalk

hjemkommer til Etteraaret og vi modtager gerne BeBy- og Herredsfuldmægtig stillinger herpaa. Prisen bliver billigst fra Skib.

Joliones Kofod, Hasle,
træffes paa Raad huset i Allinge
hver Mandag efter KI. 10 Form. og
i Klemensker Kro hver Fredag
fra 2-5 Eftm.

Søkplet-Theskeer

Balåtåremme, Remsamlere,
Maskinolie, Cylinderolie, Motorolie og Oliekander
anbefales fra

A. M. Lindberg.
Urmager og Guldsmed.

Overrolssag, llojesoo-Koolood

Nørresundby Gødningskalk

(Udb. Fuldm. ved Byfogedkontoret i
Hasle).
Kontordag 3 Allinge Mandag
do i Klemens (Kroen) Tirsdag Eft.

Set. Mortensgade 17, Henne, Telf. 22

r finmalet, let og letopløselig. Ladning ventes i de første Dage pr. Sej-

Nordlandets Handelshus.

En Dreng
14--IS Aet, Iran fan Plads paa

Svartinuegaard i Rutsker.

Produktforretning.

Al Jagt

Fil god brugt

Symaskine

paa mine Jorder er forbudt.

er til Salgs hos

J. Riis, Tein.

Svend Madsen, Olsker.

er alter paa Lager.

Allinge Kolonial- & Produktforretning

r „Ada". Saalænge der losses sælger vi 1000 Kilo for 19 Kr. 50 Øre,
'en Prisen bliver senere væsenrlig højere. Gør Bestilling

Allinge Kolonial-

Olsker.
Statsskat
for Iste Halvaar 1917-18 modtages
hver Fredag Efterm. paa Broddegd.
og ved Mejerierne „HumletlaPs og
”Kajbjerggaard"s Udbetalinger i November.

Sognerande t.

En Mælkevogn
saa god soul ny, et nyt Hektolitermaal og en god Malkeged er til
Salg pari

Ba3kkelyst i Rutsker,

Polrolows-Sproluodoroo
PARCO
;;.
C. Funch, Allinge
1
Telefon 34.

Sirup.
Prima lys og klar Sirup er atter
paa Lager. Anbefales til en forholdsvis billig Pris.

I. B. Larsen.

Stor besparende Nyhed!
Laagkedler kan anvendes paa alle Gryder, saa man
altid har varmt Vand. Ses i Vinduet. — Pris 4 Kr. 25 øre.

M. C. Funch, Allinge.

Telefon 34.

anbefaler vi

Coulorte og blaa Hla2dninger

Sært, al det er Havnen,
denne Strimmel Vand,
hvor Jeg ser den haste,
Bvens Trællekasle,
bajet Mand ved Mand. Sært, at de t er Porten
til min Barndoms lyse Land:

i mange Kvaliteter. Priser fra 25-55 Hr.

Stortrøjer

Gummifrakker

Hr,

Sært, al del er 1 las nen,
denne Strimmel Vand,
Vinden knap k rm [tilise,
mens de høje Huse
søger Søens Rand. Sært, at det er Havet,
som forbinder Land reed Land.
Sært, at det er Havnen,
hvor de tunge Skrog
lægger til og losser,
iltens de tykke Trosser,
som Matroser slog
mellem Skib og Bolværk,
skriger grelt mod Skudens Skrog.

N Menus- ug libilorRisolloo
fra 18-34

Rigtig gode kantskaarne

Havnen.

fra 12-40 Hr.

Overfrakker og Ulsters extra billigt.

eg 1

Udskudsbrædder
i Længder fra n-15 Fod, er int paa Lager.
Priserne er allerlavest i

Nordlandets Handelshus.

Til Efteraaret
anbefales mil store Lager af Skaftestøvler, Militærstøvler, brune og
sorte SmartIteders Støvler med dobbelt Saal til Heiret. Damet og
Børn. Filtsko. Tøfler, Hjemmesko.

Box. Chevreaux og Lak-Fodtøj i moderne Faconer.
Da Varerne er indkøbt før de sidste Prisstigninger.
sælges disse betydelig under Dagspris.

C. Larsens Skotøjsforretning
Telefon 104

ALLINGE

Telefon 104

Leverandør til Varelotteriet.

Chr. Slub jargrnsrn.

Ben1la2der.

.4•■■••••=1

Et stort Parti smiges endnu til gammel Pris, 7-8 Hr.

Erindringsliste.

Dagsprisen 11-18 Kr.

Skjorter, Sokker, Gensere og Underbeklædning.

Hatte, Huer og Kasketter.
Skindhuer i forskellige Faconer.

Manchetlinned, Kravetøj, Slips,
Oi har det største Lager og

de

Brødkorn og Foderkorn

—0—
Toldkamret 8 12 Form , 2-7 Elterin.
Kæmnerkontoret 10-11 og 2 -4
Laane- A Diskontobanken 2-4 Eltrn.
Sparekassen 10-12 og 2-4.
Stempelfilial I Sparekassen 10-12, 2-4,
Dampskibsexpeditinnen, aahen ved Skibenes Ankomst og Afgang Tirsdag
og Fredag Efterm , Mandag ng
Torsdag Form
Sognepræsten Tirsdag og Fredag 6-7.
Distriktslægen 8-9 og 2-3.
Postkontoret: Søgnedage 9-7
Søndag 12-2.
Telegrafstationen 8 Morgen 111 7 Alten.
Søndag 12-2.
Borgmesteren trælles paa l(remiterkont
Branddirektoren Mandag og Fredag
Form. 8 til 10.
Statsanstalten for Livsforsikring ved Chr.
Olsen, Messen. Kontortid 1-1 Em.
Folkebogsamlingen paa Raadhuset:
Tirsdag Kl. 3, Fredag 7-8,
er aaben for Gods 8-12, 2-7
Hjælpekassen: Forind. Bagerm P. Holm,
Hjælpekassen:
Kasserer H. P. Kofod . Kontortid hver
Fredag fra 5-7.

Vt lian stort tager 3! nrSInlls ArliejrisInj.

mindste Priser.

Nordlandets Handelshus.
~k.
111~~-ii«*- ~~,

Et Parti Klipfisk
bortsælges til en billig Pris.

Allinge Kolonial & Produktforretning

CLO ET TAS
ALBA

Vi beder om tørre velrensede Varer.

Nordlandets Handelshis.
*af■ales

Altid

Prima blomillurer
til billi gste Dagspriser.'

Altid friskbrændt Kaffe.
Altid extra prima Margarine
til billigste Dagspris.

Altid stort Udvalg i

Allt
911100110~1~111111.1~1~

2

Nr. 40 Ore pr. kg.

betales tor uldne, strikkede, renvaskede Klude, naar disse byttes med
Manulakturvarer.

Spise —Checolader

til Statens Lager modtages og afregnes kontant.

Glas og Porcelæn
til smaa Priser.

Altid velassorteret isenkramlager

Allinge Kolonial- & Produktforretning

Prisen forhøjet!

Chr. Olsen.

Strikkede Uldklude betales nu med 2 Kr. 40 øre pr. Kg. i
Lz2~111~~111111111~111

Nordlandets Handelshus.

,-------- Afdeling i Allinge G-"------

Kontortid : 10-12 og 2-4.

Soller De H Husledsagerske,

I
S Modtager Indskud paa alm. Sparekassevilkaar til en Rente

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

skal den gamle Cykle sælges, ønsker De Adgang over deres Ejendom
forbudt, har De fundet et Par Galoscher, skal der være politislc Møde
eller Bal, har De Kreaturer til Salg
eller vil De købe saadanne, har
De faaet nye Varer hjem, paatager
De Dem Reparationer, har De
stadet en ny Forretning — hvordan
skal Folk saa faa det at vide, hvis
De ikke averterer i el Blad, som
virkelig læses.

Fjer og Dun
i prima lette damprensede Varer
samt p r i ma Bolster og Nankin

Nords Udsalg i bitings,

Ring op Telefon 74

Ordet er frit !
Rimelige Priser

C. Larsens Skotojsforretning, Allinge.

Glaserede Lerrør
3"-4"-- 6'

Stærke Cementrer 4"-6"
de, Drænrør 11:4. I '/2 "
Glaserede Ko- og Svinekrybber

.1.

haves paa Lagei

Nordlaudets linndelshus.

11•111111~111111

Selvvandingsanlæg, Vand- &

11

Bigtig gode Udskudsbrædder
Prima Læder-Tagpap.
Prima Icopal-Tagpap.
Prisen er meget rimelig i

Nordlandets linndelshlls.

Vi gør vore mange Læsere i By og
paa Land opmærksom paa, at enhver kan
faa 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 saadanne Ting , og Forhold, som egner sig
Ih Behandling i Bladets Spalter.
Dette gælder baade Byen og Landet,
og det er en Selvfølge, at Redaktionen
altid vil iagttage den strængeste Diskretion med Ileasyil til ,tue Kilder.
~1.1.••■•■•■
•

Atjepumper III. ITL ej
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Sl'artoffelmel, aquitiet,

flawinet, s;)apregrnn,
ePebffer øfl 9iojiiter.
?flt i prima ~Iltet anbefale4 fra

læses at sne at sige alle i Nordre
Herred og er derfor et fortrinligt Annonceblad. Send deres Annoncer
til .Nordbornholms Ugeblad".

Børnefodtøj.
Stort Udvalg,

Brødrene Anker
Jernstøberi & Maskinfabrik
Telefon 2.
Hasle Telefon 2.

"Nordbornholms Ugeblad"

anbefaler

Magasin du

«a~i

elial~000~~11~~

Messens Ene-Udsalg,

? Bornholms Spare- & liaallOkaSSOS

hos

.)1[Mllge
fi

Stabillilf. (3S

``)t-Mirliforrefititici.
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—/-i.bitter
-- ti
i Matros- og Jægerfacon
rs 1 forskellige Kvaliteter

Drengestortrejer

i

alle Støveiser.

Gensere. bel- og halvuldne
Matros- og Sportshuer

, 1 Nordlaudets liandelshus'

ii i •Si :'
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