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Fredag den 12 Oktober 1917 

„Nord-Bornholms Ugeblad” 
tykkes 1 eJ Antal af mindst 1600 ExempL 
g forsendes gennem Postvirsenet t Alling?, 
undvig. Olsker, Rutsker, Rø og Klemensker. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
ar den slørsie Udbredelse 1 Nordre liened 
liver kost 1 ethvert Hjem og- egner sig der-
or bedst 111 Avertering. 

• „Nord-Bornholms Ugeblad" 
plager gerne Bekendlgørrlser qf enhver Art 
0450171 Køb., Salg, ForenIngsateddelelser, 
Vier- eller AT (vsninger, Auktioner 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
:dpaar hver Fredag; kan bestiltes arm (die.  
Noslkon forer samt paa 	Kantor og 
risier tir. halvaarlig. 

qaar Skyerne spredes. 
Af Søren Ma g nus. 

—0 

Thøger stod i Karlekammerets 
)ør og  holdt Øje med Køkkende-
en, og  da saa Husbonds Kirsten 
!om hd og gik om bag  Loen, saa 
leuirede Thøger samme Vej. 
„Nari, Kirsten, hvad sagde saa 

Firer ?" spurgte lian, da lian 
aede hende. 
Kirsten saa ned og  vilde helst 

kke svare, tie saa begyndte hun: 
_Kan jeg  -ikke blive fri'. for al 

ege det, Thøger?" 
saamærid kan du saa, min 

for jeg ved del jo alligevel 
aak Vi har jo •begge været Imbe-
edi paa det!" 
Kirsten sukkede. „Det er skam-- 

iltelig' at Fa'er", 4de hun saa, 
tam ru han dog  ,red, hvor meget 
i to holder at hinanden". 
Thøger log  hendes Haand. „Hol-

er du da alligevel af mig?" spurgte 
an med et Smil. 

_Om jeg gør!" sagde hun og  
¥op, [nen slog hurtigl øjnene 
ed igen for hans straalende Blik. 
Det ved du jo da ellers godt, 
bøger", 
„Og  nu har din Fa'er naturligvis 

elt slaget Hanriden af os?" spurgte 
,Fa'er siger dig  op til Noveni-

er I" Der var Grand i Kirstens 
lemme. 
-Ja, saa) Og  du ?" 
_Jeg  skal sendes paa Højskole 

- med det samme I Midt i Skole-
den, Tieger! Maaske allerede I 
'nor geril" 	- 
„Sr! man det!, 	lige med 

el samme! Menhvad Grund gav gentlig  din Fa'er, Kirsten ? Jeg  r ites ellers, han far Været tilfreds 
red !nit Arbe jde«. 
„Han sagde, at du --" 
.,Na n —?" 	• 
_Havde ingen Penge I" Kirsten 

lev rød, men San alligevel op, da Irrager begyndte at nynne. 
ir „Tænkte det ndk, Kirsten1 Tænkte 
et nok I" ',rundede han. 
„Og teg selv lik ikke en eneste 
e, hvis jeg  -- hvis jeg  alligevel 
!" Nu græd Kirsten for Alvor, 

ae Thøger blev helt forvirret. 
„Nira;  ran", trøstede lian, „endnu 

r der du ikke noget at græde lov". 
„Saa, det synes du ikke.' J c g  

skal sendes bort f Morgen, og  d ti 
slaar uden Plads til November 1 Og  
sen er der Ikke noget at græde for!" 
Kirsten storludede ligefrem. „Havde 
vi sne endda bare sæl mange Penge 
at vi kunde købe os el lille Hus-
mandssted, men —" 

„Kunde du da nøjes med del,  
Kirsten ?" 

„Men hvad kan del nytte, om 
jeg  bande kunde og  vilde, Thøger? 
Det hjælper jo dog  ikke" — nu 
kunde hun næsten ikke tale for 
Grand —, „for vi maa Jo da være 
glade, om bare du nu ikke kommer 
til at stag uden Plads". 

„Aa, s a a slemt blive'r det vel 
heller ikke I" 

Hun syntes, lian lo, tuen del var 
for mørkt til, at hun rigtigt kande 
se hans Ansigt. San sen hun frem 
for sig, hvor Skyerne spredtes i Ho-
risonten, og  hviskede: „Aa, Thøger, 

'bare vi dog  kunde stikke af fra det 
hele!" 

„Vilde ,du virkelig, Kirsten? Hvis 
jeg  nu havde et Sled, jeg  knude 
bringe dig  hen?" 

„Ja, hvis hare du var med, Thø-
ger!" Der korn et lille Smil frem 
mellem Taarerne, men saa slog  
hun med Nakken og  udbrød: „Nej, 
hvad hjælper dog  al den Snak! 
Vi spilder jo bare Tiden, for i Vir-
keligheden er vi jo begge lige fat-
tige!" 

„Du er da i hvert Fald, Kirsten, 
den rige Sognefogeds Datter I" lo 
lian, 

„Nej", sagde hun alvorligt, „ikke 
ræer jeg  holder mig  lit tl I g;  det 
har Fa'er sagt mig  tydeligt nok! 
Og  Fn'er holder Ord!" 

„Tror du ogsaa, han gør det, 
Kirsten, den Dag, vi to sidder som 
Ejere af Sallinggaarden — du ved 
deri, jeg  bar miden langl ovre 
Jylland? Tror du, Kirsten?" 

„Aa, Snak 1" udbrød hun og  
slødle den Haand bort, som i Mør-
ket blev rakt imod lieude. 

Men han drog  hende ind til sig  
og  hviskede : „Da jeg  saa dig  i 
Fjor derovre i Jylland hos din Tante, 
da besluttede jeg, at jeg  vilde vinde 
dig, Kirsten I Men hvis jeg  korn 
som den rige Søn fra Sallinggaar-
den, viste jeg  jo nok, jeg- vilde 
blive vel modtaget, og  Jeg  vilde 
hellere være sikker pari, al du holdt 
af mig, og  saa log  jeg  Pladsen her 
som Avlskarl. San du forstaar jo 
nok, at vi to bliver ikke husvilde". 

Kirsten vilde sige en hel Mæn gde, 
men kunde ikke af Forbavselse;  
tin hun endelig  Ironi lidt til sig  
selv, pegede hun op, hvor Marinen 
korn trem, og  saa sagde hær stille: 

„Thøger, nu spredes Skyerne — 
ogsaa for os to!" 

En agtværdig Rover. 
Historien om et Ur. 

—0— 
Cliikago er for nylig  bleven over-

svømmet med Landevejsrøvere, og  
Borgerne har set sig  nødsagede til  

nt gna med Revolver for at kunne 
forsvare sig. 

_Farvel, Hobart, og  tag  dig  nu 
i Agt for de grusomme Røvere", 
sa gde Fru Hohart Allen, en Chika. 
golorretningsmands smukke Hustru, 
for nogle faa Manneder siden, da 
hendes Mand log  hjemmefra om 
Morgenen til sit daglige Arbejde. 

„Farvel, min Ven', svarede han, 
,og hvad Røverne angaar, sen vær 
ikke bekymret. Dersom jeg  skulde 
møde nogen, da skal jeg  nok vide 
at klare ulig  over for ham". Og  
lian log  belydningstirldt til sin Bag-
lomme. 

Ikke desto mindre følte Hr. Allen 
si g  ikke ganske Tryg, da han sent 
om Aftenen var paa Hjemvejen. 

Hans Vej gik gennem en lang  
underjordisk Onrig, der gfk under 
Nordvest•Jerribanen, og  som var el 
vigtigt Tilholdssted for de Røvere, 
hvorom lians Kone havde talt. 

„Sæl nu, de standsede mig, lige-
som de standsede Robinson for en 
Dag  eller to siden?" tænkte han, 
,Jeg glemmer aldrig  hans Ansigt, 
da jeg  mødte ham, efter at lian var 
bleven overfaldet". 

Imidlertid forsøgte Hr. Allen at 
fordrive disse mørke Tanker ved at 
Bøjle en munter Melodi, og  For at 
ind gyde sig  slørre Selvtillid trak 
lian en lille, men brugbar Revolver 
op af sin Baglomme og  overførte 
den til sin OvertraltIcelomme, idet 
lian 'midt Haanden pen Vaalinets 
Kolbe. 

Pludselig  hørte han Fodtrin bag  
sig  . . 	 • 

En Mand rumlede imod ham, styr-
tede saa forbi og  salte 1 Løb . . . 

I sin vilde Fantasi sari Hr. Alten 
i ham en frygtelig  Bandit. 

Han løfte eller sit Ur 	, . Del 
var væk! 

Saa steg  Vreden op i Hr. Aller. 
Idet han trak Revolveren frem, 

raabte lian: ,Tilbagelever Uret, eller 
jeg  skal knuse din Hjerneskal'. 

Manden satte Farten op for al 
undfly ; men Hr. Allen var ham for 
hurtig. Han greb ham og  satte 
ham op mod Væggen i den under-
jordiske Gang. 

Idet han dernæst hævede Revolve-
ren, sagde tran : „Jeg giver dig  
endnu en Mulighed til at redde dit 
Liv". 

Uden et Ord rakte Flygtningen 
hane et Ur, og  idel lian sled sig  
løs af den Mands Arme, som havde 
grebet ham, for han af Sled. 
„Naa, min Ven", sagde Hr. Aller, 
da lian naaede hjem, „sen blev jeg  
dog  virkelig  plyndret I Dng 	. . 	. 
Der var en Mand, der snappede 
mit Ur i den underjordiske Gang  
„•. . Men", fortsatte lian triumfe-
rende, idet han tog  Revolveren trent, 
„dette lille Skykke Legetøj fik ham 
til at give del tilbage". n I-Inharl 	etribr/arl Frir Alfen. 
„dit Ur ligger paa Toiletbordet 
Du lod det blive hjemme i Mor-
ges I . . ." 

Hr. Allen efterlyser nu dens ulyk- 
kelige Mand, han plyndrede. 	- 

En god Korehaand. 
—o— 

En absolut Betingelse tor god 
Kørsel — siger „Hippologisk Tids-
skrift" i en Afhandling  om Arbejds• 
kørsel — er al være i Besiddelse 
af en god Kørehaand. De af Fag-
kundskaber fastslaaede Hovedvilkaar 
for en god Køreliaand er, at Harm-
deri skal være rolig, blød og  lel. 

Ved en rolig  Hnand tørstens 
Heandens Evne ril altid at bibeholde 
den faste Holdning, som Omstæn-
di ghederne kræver. 

Blød er deri Haand, hvis Indfly-
delse paa Tømmerne udøves med 
betænksom Smidighed, ligegyldig  
enten (let gælder om 	forøge el- 
ler formindske Ferlen, dure uden 
nervøse Ryk og  Slip. 

Lel er Ha:inden, um den ikke 
blot sikkert mærker selv det mind-
ste Stød i Milen, men tillige opfat. 
ler selv den mindste Vaklen, samt 
er i Stand til i det førsle Tilfælde 
al bevare sin Stilling  samt i del 
sidsle ufortøvet al undersøge den 
rystede Ligevægt. 

Det, som i Almindelighed gør 
Kørsel til en Plage for • Hestene, 
er, at de allerfleste, som faer lal 
paa et Par Tømmer, mangler alt 
Kendskab til, hvad der forstaas ved 
en god Køretiaand, samt om Heste-

nes Forhold til de forskellige Virk-
ninger af Tøjlerne. 

El lige saa yndet son: ofte prak-
tiseret Middel ril at faa Hesten til 
at gen frem, er de vedblivende 
Smalryk i Tømmen, el Middel, der 
er sar idiotisk som vel muligt. Man 
sætter sig  i del stakkels Dyrs Sled, 
som Dagen igennem, ja maaske et _ 
helt Liv igennem, udseelles for en 
saa uværdig  og  ufortjent Bella:ad-
ling. 

— Foruden gennem Hamlen 
kan Kuskely paavirke Hestene med 
Stemmen og  Pisken. Stemmens 
Betydning  som Hjælp ved Kørselen 
undervurderes i Reglen alt for me-
get eller, nonaske rettere, værdsættes 
slet ikke. - 

Hesten er imidlertid el klogt Dyr 
og  lærer let at opfatte Stemmens 
forskellige Tonefald og  er aldeles 
ikke uimodtagelig  for dennes Indfly-
delse, enten den sart anvendes I be-
roligende, opmuntrende eller irette-
visende Øjemed. Mange Uheld 
kunde der for lorebygges, dersom 
Folk forstod at omgaas Dyrene paa 
en mere fortrolig  Maade. 

Pisken er ingenlunde en overflø-
dig  Genstand, hvilket mange synes 
al mene. Den kan tverlimod bidrage 
meget til, at der ikke sker Ulykker, 
og  den udgør i alle Tilfælde en 
uundværlig  Bestanddel af den fag-
mæssige Udrustning. 
~....r....■■■■■■ffiey••■••••■•■■•■.~■•••■•••■•■•.....« 

kun Laudets egne Frembringelser, 
der kan regnes med, Det er en 
Nødstilstand, vi slam I, og  da intet 
maa gin til Spilde, der kan bruges 
til Foder, ulan det anses for en util-
givelig  ødselhed at borge Roetop-
pen IH Gødning  I Stedet for at lave 
deri til Presfoder. 

Naar Toppen bruges som Presfo-
der, svinder deri midten' til det 
halve i Vægt, og  efter svenske Fo-
dringsforsøg skal 9,5 kg. Presloder 
være lig  1 Foderenhed. Hvis man 
paa Grundlag  heraf beregner Roelop• 
pens Foderværdi som Presfoder bli• 
iler den 
for Runkelroer 	1050 F. E. pr. ha. 
for Knalroer 	580 -- 	- 
for Turnips 	260 - 
for Gulerødder 790 - 
for Sukkerroer 1320 — 	-- 

Har man f. Eks. en Runkelrocal-
grøde, der - giver 80 likg. Tørstof 
og  200 hkg. Top pr. ha., og  uran 
omsætter det i Foderenheder, bliver 
det 
80 'Mg. Tørstof er lig  8090 F. E. 
200 !M g. Top 	— 1050 F. E. 

I Rod og  Top tilsammen afgiver 
en saadan Rueketroeafgrede altsos 
9050 F. E. pr. lia., og  man ser heraf, 
at det er ikke mindre end en Nieh-
depart af Afgrødens samlede Foder-
værdi, der gaar tabt, hvis man plø-
jer sin Roetop ned i Stedet for at 

køre den hjem. 
Hvis 
al Top paa Danmarks 

samlede Areal 
med Foderroer og  Sukkerroer blev 
laven til 	vilde dens Foder- 
værdi udgøre henimod 250 Millioner 
Foderenheder. Har det danske Land-
brug  Read til i saa foderknappe Ti-
der som de nuværende at bruge 
Roetoppen tit Dækning  af Roedyn-
gerne paa Marken, for derefter at 
pløje den ned som Gødning  i Ste-
det for at give Køerne og  Svinene 
disse 250 Mill. Foderenheder? 

Til Vejledning  for denu, der vil 
prøve at lave Presfod e r, skal jeg  
gere Rede - tor nogle Fre ingangsmaa-
der, som jeg  af Erfaring  ved kan 
anbefales. 

1 Vendsyssel bliver brugl 
runde Kuler 

5 til 6 ni. i Diaineler og  1 lit 2 ni. 
dybe. Den udgravede Jord lægges 
op i Volde ved de to Sider, saaiedes  
at man kan køre til for at læsse al 
ved de to andre Sider. Naar man 
bar kørt en 10-12 Læs Top sam-
men, og  Kulen er lyldt til Randen, 
lader man et Par Heste gaa rundt 
nede i Kulen for al træde Toppen 
sammen. Selvfølgelig  man det være 
et Par skikkelige Dyr, ellers faer 
man dem ikke til at gaa ned u en 
saadan Faldgrube. Kaster Hestene 
deres Gødning  i Roetoppen, maa 
den samles fra. Man bliver ved 
med at køre Top til Kulen, og  He-
stene træder den sammen, efter/man-
den som den fyldes i. Del er at 
Vigtighed, at Kulens Sider er gan-
ske lodrette, for at Sammensynkriin-
gen Iran blive tilstrækkelig  ens og  
for al undgaa, at der kommer Jord 

Presfode r dl Roetop. 
Ved Forsøgsleder L. Fie Iw e g. —m — 
Del danske Landbrug  num gøre 

sig  fortrolig  med Tanken om, at 
til Fodringen i Vinter bliver del 



i Roetoppen. Naar Kulen er fyldt 

- J Højde med Jordoverfladen, kører 
man tværs over Kulen og læsser 
Toppen al. Man fortsætter hermed, 
-til Kulen i Midten er ca. 1 nr. over 
'Jordoverfladen. Der bliver ikke saa 
lidt Top, som vælter tid til Siderne, 
og den Top, der ligger uden for 

.Grubens Omkreds, hugger man af 
med en skarp Spade, for derefter 

al lægge den oven paa Beholdnin-
gen, saaledes at Overfladen bliver 
flad. Naar Massen er sunket saa 
meget sammen, al Overfladen om-

. trent er i Højde med Jordoverfladen, 

lægger man C. 30 cm. Jord oven 
paa, for al Luften paa den Maade 

kan holdes ude. 
Hos en Forsøgsvært paa Samsø, 

hvor Grundvandet stod saa højt, 
at Kulen kun kunde graves lidt I 

Jorden, blev anvendt 

lange firkantede Kuler. 
Bundbredden gøres 1,2-1,5 nr., 
og Længden Indrettes efter Besæt-

ningens Størrelse. Jorden udgraves 

, f den Dybde, som Grundvandet 

k-  tillader, og den udgravede Jord 
lægges op i Volde ved Siderne. De 

første Læs læsses af ved Enderne, 

for at man kan kere ned i Kulen 

ved den ene Ende og op ved den 

anden. Efterhaanden som Kulen 

fyldes, presses Toppen sammen ved, 
al man stadig kører paa langs ad 

Kulen. Aflæsningen foregaar paa 

i den Maade, at Toppen kastes bagud 
' af Vognen og spredes efterhaanden. 

Naar Kulen er fyldt op i Højde 

med Jordvoldene ved Siderne, kan 

man ikke køre oven paa mere, og 

man kører da til Siderne og stakker 
da Toppen i 1 in.s Højde over Jord-

voldene. Naar Toppen er begyndt 

at synke sammen, skærer man Si-
derne glat af ined en Spade, kaster 
den afslcaarne Top oven pan Kulen 

og dækker derefter Overfladen med 

et 20-304m. tykt Lag Jord. Naar 
Toppen nogle Dage senere er faldet 

sammen, forøger man Jorddækket 
for oven med 30 cm. Jord og dæk-

ker samtidig ogsaa Siderne med 

Joi'd. 
Hos en Forsøgsvært pari Sjælland 

har jeg nu i to Aar haft Lejlighed 

til at se 

Sukkerroetop nedsyltet i 
Sukkerroesnitter 

og Resultatet var udmærket. Kulen 

var simpelt hen lagt op imod en 

høj Grøftevold langs den ene Side 
paa Sukkerroemarken og var ca. 
I .f!, ru. bred. Der var afvekslende 

paalørt et tykt Lag Sukkerroetop 

og derefter saa meget Sukkerroeaf-
fald, som var nødvendigt for at 

sikre, at der efter Sammentrædnin-

gen ikke blev Hulheder i Behold-

ningen. ;Kulen blev bande for oven 

og paa Siden dækket med et ca 30 

cm. tykt Lag Jord for at holde Lul-

len ude. Hos et Par andre sukker-

roedyrkende Forsøgsværter blev Suk-
kerroetoppen anbragt lagvis med 

Suklierroeaffald i de almindelig an-

vendte Affaldskugler. De 30 cm. 
tykke Lag af Blade og Affald trædes 

godt sammen, efterhaatiden som de 
fyldes i Kulen, 

Der er tre Ting. hvor 

Mangel paa Paapaesenhed 
Iran have III Følge, at det hele 
raadner. Presfoderet raadner, og 
ikke en Gang Svinene vil æde det, 
hvis der i Løbet af Efterearet og 
Vinteren samler sig staaende Vand 

i Kulen. Der mart derfor, hvis Van-

det ikke pari auden Maade kan 
skaffes bort, lægges en Dræning 
langs Bunden af Gruben. Dernæst 
.kat Roeloppen være presset san 

stærkt sammen, at man har Sikker-
hed for, at Luften overall er lukket 
ilde. I den første Tid er Jorddæk-
kel olie tilbøjelig til at start Revner 
i.aa Grund af ulige Sammensynkning 

rit den gærende Topmasse ; • men 
disse Revirer mart straks skydes til, 

.'.1.14 Luften ellers let kan faa Adgang 

til Bladmessen og give Anledning 
lit Raadenskab. For det tredie er 
det al Vigtighed, at Toppen er Irisk 
og ikke vissen. naar den lægges i 
Kulen, og den bor derfor aldrig 

ligge pan Malicen Ira deri ene Dag 
til den anden. Ved Optagningen 

lægges Roerne for sig og Toppen 
for sig fra 6 Rækker ad Gangen, 
og for at undgaa, at Jord skal blan-
des i ]'oppen, køres Toppen hjem 

først og Roerne bag efter. Er del 

Kaalroer, og man har Optagnings-
maskine, hugges Toppen af med 
et Skuffejærv, og først efter at Top-
pen er kørt hjem, sættes Optagnings 
maskinen i Gang, Ilten uden Topal. 

skæringsapparaterne 
Om Toppen er vand eller tør, 

niar den køres sammen, har ikke 

noget at betyde, og det samme 

gælder, om Optagningen af Roerne 

skulde blive afbrudt en eller to 

Dage paa Grund af uopsætteligt 
Arbejde. 

Den syltede Roetop 
er el en gennemtrængende syrlig, 
sød Lugt, og for et Mælken ikke 

skal fan Afsmag, plejer man at fodre 
dermed umiddelbart eller Malknin-

gen. Køerne skel lidt efter lidt 

vænnes til den syltede Roetop ; 
men er de først kendt dermed, ædes' 

deri med Begærlighed, og 15 kg. 

daglig pr. Ko kan de i hvert Fald 
godt tante. 

Ved Gæringen synker Roeloppen 

saa meget sammen, at har Toppen 
i frisk Tilstand været sammenpres-

set til et ca. 2 ni. tykt lag, bliver 

der i Reglen kun el Lag paa ca. 
8/,-1 in.s Tykkelse til at _fodre 

med. Langs Ydersiderne maa kas-

seres et ca. 3-6 cm. tykt Lag, fordi 
det er delvis raaddent, men dette 
kan man give Griseseerne. Nalr 

Luften laer Adgang til saadant Pres-

foder, raadner det, og om Foraaret 
Irma del derfor tildækkes straks, 

hver Gang man har taget af del, 
og der maa ikke køres mere ind i 
Stalden, end der kan fodres op paa 

en Dag. I Kulen num Snitfladen 

paa den syltede Roetop strsks, ,rear 

num bar taget, hvad der skal bru-
ges, dækkes • med tykke og vaade 

Gødningssække for al holde Luften 

ude. 
Presfoder og Roetop raadner ikke, 

neer blot Lullen ikke faar Adgang, 

og man har endog Eksempler paa, 
at Presfoder har kunnet holde sig 

frisk fra del ene Aar til det andet. 

Naar først Gæringer' er til Ende, 

holder det sig ret uforandret, og 

da Roerne taber meget i Foderværdi 
i Foraarsliden, man det filmedes 

ikke al begynde Fodringen med Pres-

foder, før Roerne er slumre op. 

30111318os giede Liv 

Man maa lade del amerikanske 

Krigsministerium, at det gør alt, for 
at de udskrevne Soldater under Op-

holdet pan de store Eksercits-Pladser 

kan faa tilstrækkelig Rekreation som 
en Afveksling i Lejrlivets Ensformig-

hed og Strabadser. 
Paa hver Eksercilsplads er der 

oprejst et Teater, hvor de Stykker, 
som har gjort mest Lykke paa New 

Yorks Scener, skal spilles. Verdens-
berømte Kunstnere som Caruso, 

Farrar og Poderewskl er engagerede 
til at optræde, og kendte Filins-Stjrer-

ner Charlie Chaplin og Douglas 
Fairbanks skal personlig optræde 

pan disse Teatre i Stedet for paa 
det hvide Lærred. 

Der vil blive givet Uridervisning 
I Boksning og Brydning, og de 
mest fremragende Kapaciteter paa 
dette Orm-aede skal gøre Tjeneste 
sorn Lærere. Amerikas K. F. U. M. 
vil opføre særlige Soldaterhjem, og 

den a merilca n stue Biblioteks-Kommis-
sion har oprettet Filialer paa alle 
Eksercits-Pladser. Regeringen hor  

engageret Lærere, der skal give 
Undervisning i fransk, iraliensk og 
andre Sprog, ligesom dræ vil blive 

oprettet Kursus i forskellige Slags 

flaantiværk. 
1(rigsminisretiet har udsendt ben-

ved hundrede Agenter over hele 
Landet for al Ina oplyst, hvad der 
kan gøres fra Almenhedens Side, 

for at Opholdet paa Eksersits-Plad-

serne kan blive saa taaleligl SOM 

ulifligt for Soldaterne. 

Som paa saa mange andre Om. 

render kar: Amerikanerne ogsaa her 

bygge paa og udnytte Erfaringerne 
fur andre Lande, hvor man gennem 

flere Generationer har haft alminde-
lig Værnepligt. 

Ordenssans. 

Under Opdragelsen I Hjemmet 

og Undervisningen i Skolen er det 

af største Betydning, at Barnet, fra 

det kan skønne, lærer Respekt for 

Orden. 
Men i denne Forbindelse er det 

ligefrem en Ulykke, al Barnet mø-

der en hel Del Uordentlighed og 

straks gaar ind i den. Der er jo 

saa sørgelig mange uordentlige 
Hjem. Mange savner ganske Blik 

for de moralske Værdier, end Orden 

bærer Vidne mis. Matske var del 
higen Skade til, omur vi i denne Hen 

seende lærte noget af vore store 
Naboer Tyskerne. 

Hvad har det saaledes ikke at 
betyde, at de unge Mennesker, fra 

den Stund Hjemmel ikke længere 
er i Stand til al vange over dem, 

er ærekære og ordentlige i all, hvad 
der angaar Penge. Gid der var ell 
hel Del niere Skræk tor Gæld, end 

der er. Det er ofte 'en ren Ulykke, 
at den Unges Adgang til Kredit er 

saa lel og bekvem. Det er aldeles 
ikke vor Sag at gaa i Rette med 
en hel Del fattige Mennesker. De 

kan vel slet ikke midgea al komme 
til at skylde. Men til den tinge 

Mand og Kvinde, ikke mindst til 
dem, der kommer ud i 14-15 Aars 

Alderen, siger vi: Tag dig i Agt 

for Gæld. Er du koturnen i den, 

se da efter at faa betalt, og tag 

dig alvorligt i Vare næste Gang. 

Husk vel pen, at den gældbundne 

har mistet en ikke ringe Del af sin 

personlige Selvstændighed. Der var 
god Mening i, hvad de Gamle sagde: 

Del er ikke godt, at man skal være 

bange, liver Gang Hunden gøer. 
Kapitlet om Ordenssans rar mang-

foldige andre Sider. Men [her er 

en, der engaar de allerfleste. Der 

er, sagde en Mand forleden, kun 

el lille Skridt fra Lean til Løgn. 

Del var meget ubarmhjertigt segl. 

Men hvem vil nægte, at det giver 

deri enkelte noget al tænke paa. 

Og saa er der jo altid del nærlig-
gende; Kan du ikke styre dit eget, 

vil det være berettiget at tvivle 
om, at du er bedre til at styre for 

andre. 
(Vejle Flkhl.) 

Oktoberaften. 
Af Frode Christensen. 

—ø- 

Herregaardens ti Plovspænd arbej-
der sig langsomt og taalmodigt 'ren-
over de lange, gule Stubmarker, 
frem imod Regnbyger og kolde is-
nende Vinde. Skyerne driver lavt 
og tungt 'renover del triste Landskab, 

der kun oplives af nogle skrigende 
Krager og el Par graa Jægersmænd 
med halsende Hunde. Del er dog 
sløjt med Jagten i Åer; deri drives 
kun for Sportens ikke for det ringe 
Udbyttes Skyld. - 

I en nærliggende Ager er en halv 
Snes Mennesker I Færd med at tage 
Kartofler op. De fleste al deur 
kryber paa Knreenie henad den  

vande, kolde Jord, der sætter sig 
som tykke Kager pan Mændenes 
Benklæder og Kvindernes Skolier. 

Deres Fingre er blaafrosne og stive 
af det kolde Arbejde, og deres kro-
gede Rygge er kolde og vande af 

hyppige Regnbyger, men del gaar 
jo ikke an at rende Ira Arbejdet, 
thi saa mister de jo deri svimlende 
høje Dagløn: En Krone og halv-

treds Øre, som de sars haardt til-

trænger. De misunder Plovkuskene, 

der .gaar og har del ses godt", 

og som ovenikebet holder Fyraften 

en hel Time før de. De længes 

eller Aftenklokkens melodiske Rin-

gen, der klinger for deres øren, 

som den sødeste Musik. 

Ude i den vestlige Horisont svin-

der nu det sidste blege Solskær ; 

en isnende, gennemtrængende Aften-
vind suser !renover de øde Marker, 

[liedens Mørkel breder sig over Høj 
og Dal. 

Nu bryder Kartoffelfolkene omsi-

der op; de rener de stive. vaade 
Rygge og banker omhyggeligt Jor-

den af Klæder og Træsko, hvorpaa 

de trasker hjemefter i en samlet 

Trop, hvis Omrids tegner sig som 

Silh'uetler mod deri bleggran Hint-
melrand. 

Deres tunge, trætte Træskotrin 

lyder dumpt !renover Herregaardens 
toppede SiC111310, hvorefter du forsvin-

der gennem Døren til Folkestuen 
el stort og uhyggeligt R11111 linet! 

Lergulv, smalle Vinduer, gennem 
hvis iitærtr Rammer Vinden synger 

sin enstonige Melodi, smilt nogle 
gamle Udskudssnøbler langs de kal-

kede Vægge. 
Da de har spist deres tarvelige 

Nadver, og sagt Godnat, søger de 
hver til sit. Krumbøjede og duknak-

kede simuler de mod .Sovekanuene", 
for at hvile ud efter Dagens Møje 
og Besvær. Deres fattige Tanker 

er afstumpede og sløve som Finne-
knive, — uimodtagelige for Fanta-
siens skønne Billeder og for aende-

lig Syssel. De gaar straks til Ro 
og sover ind med den træge og 

dyriske Ro, som en god Samvittig-
hed plejer at skænke. 

Næste Morgen kan de begynde 

forfra med det glædesløse Arbejde, 
som disse arme Proletarer faar tildelt 

af de ædle og vise Sogneraad, for 
ikke al komme paa Konnnunen, 

der har Byrde nok i Forvejen. 

QaPibaldi, 

Under .Suraa Historier om Kær-
lighed" skriver „Dg. Nyt]." følgende: 

Den italienske Helt Garibaldi for-
elskede sig ved første Øjekast i sin 
vordende Hustru — og del var 
oven i Købet gennem Kikkert. Han 
fortæller selv i sine Erindringer 
derom: 

"Jeg længtes efter, at et menne-
skeligt Væsen skulde holde al mig 
Tilværelsen begyndte at blive mig 
uudholdelig uden en saadan Kærlig-
hed. Jeg var gammel nok til at 
vide, hvor svært det er at finde en 
sand og uegennyttig Ven. Men en 
Kvinde 1 Jeg har altid betragtet Kvin-
derne som de mest fuldendte Skab-
ninger; de er endnu I Stand til al 
føle en ren, ægte Kærlighed. Hen-
sunket I mine triste Tanker, gik 
jeg op og ned paa Dækket af .11a-
parica" og besluttede mig omsider 
til hurtigst muligt at søge en pas-
sende Livsledsagerske. Mit Blik 
faldt tilfældigt paa Husene i Barsa 
(vi befandt os i Lagunen Sante Cat-
herine i Brasilien). Ved Hjælp af 
Kikkerten, som jeg paa Dækket al-
tid havde I Haanden, bemærkede 
jeg en ung Pige. Jeg lod ulig ro 
I Land og gav mig til at lede efter 
det Huls, i hvilket jeg havde set 
den skønne Ubekendte. Forgæves I 
Jeg vilde allerede til mismodig at 
vende tilbage, da jeg :mødte en 
Herre, der var [nig bekendt. Han 
indbød mig til et drikke en Kop 
Kalle hos sig Straks jeg kendte 
ind i Stuen, faldt mit Blik paa Annita, 
som jeg havde ledt efter — intim 
Børns Moder, mit Livs tro Kamme-
rat i gode og onde Dage. VI sne 
en Stund inaalløse paa 'hinanden  

som to Mennesker, der allerede har 
modi hinanden for, et eller andet 
Sted i Verden og mini i den andens 

Triænikletsøtigl elf.1 vteli)geJt,  Jeg drennalikifiendekani:ilge  al  
endelig op, hilste og sagde jura Ira. 
liensk. da jeg kun talte det portugi-
siske Sprog datidigt: .De nias blive 
min t• Og min Frækhed syntes at 
ave en magnetisk Magt over dets 
unge Pige; thi vi knyttede virkeligt 
el Baard, kun Døden formanede at 
tøse.' 

Anita var en rigtig Soldaterkone. 
Hun fulgte Garibaldi i alle Slag og 
svang selv Sværdet for at opildne 
de mosfløse; sank en Soldat død 
ned for hendes Fødder, greb hun 
hans Bøsse og fyrede Skud af til 
Højre og Venstre. Under en Kamp 
blev hun omringet ar en ti, tolv • 
fjentlIge Soldater ; hun gav imidler-
tid "Rm Hest Sporen og jog bort 
midt imellem dem. I deres Forhav-
selse troede Folkene at have med 
et overjordisk Vresen at gøre ; men 
efter al de var kommet sig af den 
tørste Skræk, gav de Ild, dræbte 
hendes Hest og log /kutte selv til 
Fange. Hun bad nu om Tilladelse 
til blandt de Døde at vage etter 
sin Mand, og da hun ikke fandt 
ham, fattede hun den dristige Bestilt-
ning at flygte. Om Natten stjal huri 
en Flest i Stalden, og fire Dage 
tilbragte hun inde I Skovtykningen 
uden al have laset Føde. Den næ-
ste Nat, hvor der rasede en heftig 
Storm, blev hun forfulgt af Fjenderne, 
drev sin Hest ud I den flere Hun-
drede Meter biede Strøm, og greb 
fat I Dyrets Hale — !1•feateri kom 
over og huri med. Først efter en 
Uges Fortsatte Genvordigheder rund-
les hun nied sin bekymrede Ægte-
fælle, der allerede troede hende 
fortabt. Gensynets Glæde var selv-
følgelig stor. 

— Lige saa tapper som til Lands 
var Anita til Søs. Da hendes Mand, 
der nærede dyb Bekymring for hen-
des Liv, runder etl Søkamp besvor 
herude at (række sig tilbage til Ka-
hytten, svarede hutr leende 

.Jeg gaar, men kun for al drive. 
de Kujoner, son] er flygtede derned, 
op af deres Skjul. Naar det er gjort 
vender jeg tilbage for at deltage i 
Kampen." 	 . 

Garibaldi fortæller yderligere : 
— Da mit første Barn korn d% 

Verden herskede der i vor Anne en 
seedet' Armod, at det eneste jeg 
kunde opdrive til Kone og Barn, 
var et Lommetørklæde. — — Tolv 
Dage efter Irreelle Anita :lygte for 
Fjenden med Barnet foran sig paa 
Sadlen. 

Rø Kirkenyt 
I S6ptember Maaned født I Dreng 

og 1 Pige. 	- 
Den 30 Sept. blev der konfirme-

ret 6 Drenge og 2 Piger. 
Inger] blev viede, og der forefaldt 

ingen Dødsfald. 

Godslienesler og Moder. 
Søndag 14. Oktober. 

St. Ols Kirke Kl. 9'/5. Skrut. Kl. 9. 

Allinge Kirke Kl. 2. Skrin. I 

Rø Kirke Form. Kl. 10. Christiansen 

Kl. 6 Aften Konfirmandfest i Bethel 
i Olsker, hvor L.' Phil og Sogne- 
præsten taler. 

Mandag Aften 1(1. 8. Møde for K. 
F. U. K. paa Menighedshjemmet. 
(Hedningemissionsaften). 

Tirsdag Aften Kl. 71/, Møde for K. 
F. U M. paa Menighedshjemmet. 

Onsdag d. 17. Oktober Kl. 3 Udsalg 
i Sandvig-Missionshus(se Annon-
sen). 

Evang. lunt. Missionsforening. 

Allinge Søndag Kl. 31j, M. Kofoed- 

Rutsker 	— — 91/4. P. Rønne. 

Rø 	— — 10. M. Kofoed. 

Ny Sending at 

Darup Staldbøre 
20 Kr. Stk. 

Stærke Trillebøre sælges i 

Northodels Hoodelslios. 
Corbid-Bordlamper 

haves paa Lager til billige Priser. 
Telefon 34. 

M C Funch, Allinge. 



Allinge kolonial- Sc Produktforretning. 
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Stort 

Børnefodtøj. 
Udvalg. 	 Rimelige Priser 

C. Larsens Skotoisforretning, Allinge. 

Olsker. 
Etter modtagen Meddelelse fra 

mIelsobeilævnel vil der for Nn-
her r Stedet tor Petroleums-

rker hinker uddelt Trannuerker a 
g til Belysning i Stalde hos alle 
ilbrugene, der har over 1 Td .  

!korn. 
a Tran ikke kan benyttes i AI-

[idelige Lygter, tilbyder Nævnet 
nlamper, der koster 1 a 2 Kr, -

Da det ellers vil blive vanskeligl 
Ina Inuitter til den Tid, modla-
r undertegnede Bestilling pas 
inper til og med den 16. ds. 

SI. Ols Sogneraad, 
den 11. Oktober 1917. 

K. A. Mogensen. 

En Dreng 
14— 	AaT, kan fas Plads paa 

Svartingegaard i Rutsker. 

Sirup. 
Prima lys og klar Sirup er atter 

en Lager. Anbefales til en forholds-
s. billig Pris. 

cl?. Larsen 

En Dreng, 
—16 Aar, der vil hjælpe til med 
malke og passe Køer, kan fan 

ads til Isne November pari 
Lundegaarcl i Olsker. 

En god brugt 

Symaskine 
er til Salgs hos 

Svend Madsen, Olsker. 

Olsker. 
Statsskat 

for Isle Halvaar 1917-18 modtages 
hver Fredag Efterm, paa Broddegd. 
og ved Mejerierne „Hirinleilal"s og 
„Kajhjerggaard-s Udbetalinger ilNo-
veinber. 

Sogne randet. 

En Mælkevogn 
sart god som ny, et nyt Hektollter-. 
mand og en god Malkeged er til 
Salg pas 

Bækkelyst i Rutsker, 

Al Jagt 
pen mine Jorder er forbudt, 

J. Riis, Tein 

Rigtig god Kvalitet 

Bageri-Flormel 
og Rugsigtemel 
Nye bornh, Byggryn 

ventes til Salg i dc første Dage. 

Nordlandets 

Hallelyst 
Ægle hollandske Blomsterløg er 

hjemkomne. 
M. Kr. Kofod .  

Al- Jagt 
er strengt forbudt paa min Grund, 

J. Lund. 
.Klippely" Klemensker. 

Overralssagl. liojesoo-Koolood 
Set, Mortensgade 17, Rønne. Telt 22 
(tidu. Fuldm. ved Byfogerlkontoret i 

Hasle). 
Kontordag i Allinge Mandag 

do i Klemens (Kroen) Tirsdag Eli. 

En flink Pige 
søges til Isle November. Grut Løn. 

Installatør Larsen, 
Grønnegade 8, Rønne. 

Carbid-Lamper 
til at anbringe i Hængelamper 
meget soli de — kan leveres til 
alle Lampestørrelser, naar Mast op-
gives. — Eget Fabrikat. 

M. C. Funch, Allinge. 
Telefon 34. 

Æsker 
do. 

md. 100 Stk. 4,80 Øre. 
do. 10 do. 50 	do. 

anbefales 

J. B. Larsen. 

En god Ko 
som kælver Ode Kalv i November, 
er lil Salgs hos. 

WIlltem Jensen, • 
Sandvig Telefon 29. 

jagten af/!'ses 
følgende Steder i Rutsker, L. Munch 
Borre, Ol to Christiansen, Ejner Niel-
sen, J. Andersen, S. Lind. 

Nedplukkede 

Æbler og Pærer 
haves til Salgs. 12 øre Pd. 

Jørgen Christiansen 

Olsker. 

Danske 

Boillonta2rninger 
D K 

Kr. 40 Ore pr, 
betales for uldne, strikkede, renva-
skede Klude, naar disse byttes !ned 
Marinilaklurvarer. 

Messen Elle-udsal, 
Chr. Olsen. 

me•~1111111~11.11~» 
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By- og Berredsfuldniaegtig 

J011311110S 1{0100d, Hasle, 
træffes paa Randhuset i Allinge  
hver Mandag efter KI.10. Form. og 
i Klemensker Kro liver Fredag 
ha 2-5 Eflin. 

fitrelmtluer, 
31egfoba, 2llbpitluer, 
03røit Ct•ile -5.Rr. 1, 

43111». 

£ayr, 
- hittige 13rifer. 

Worbinithet4 

Dam e=Overtøj. 
Største Lager 

Fikseste Faconer 

Billigste Priser 

Nords Udsalg 
1~~kielme"milm~mallaratrairatnerria~~61111 

Gådnings-Kalk 
enikornmer til Etteraaret og vi modtager gerne Be-

tilli nger herpaa. Prisen bliver billigst fra Skib. 

4'4 W.,?Wk-Øæ2i#W,~ 
VINT,ZR:SÅLSON 

1917-18 

Konfektion 
for 

Damer, Piger og Drenge 

Stort Udvalg i moderne Faconer. 
(Moden iaar er stærk( afvigende Ira tidligere. Saieoner.) 

Damekonfektionen er fremme i 
Plyds, Kørvel, Klæde og flerfarvede melerede 

Sloffer. 

Se, prøv og bedøm 
vort Udvalg og Pristilbud. 

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

w;45)--Z~1PR 
stil Deres Tryksager 	Bogtrykkeri 

Udsalg i Sandvig. 
Onsdag den 17. Oktober Kl. .i hvides der sirlige 

Fordel for Missirmshusets Bidt i Sandvig Missionshus.  
Sogneprresten taler Kl. 7' 
Korn og slet volf Arbejde med Gaver og Indkøb. 

Til Eilernrs- og VilliorRisotiell 
anbefaler vi 

Coulorte og blaa Klædninger 
i mange Kvaliteter. Priser fra 25-55 Kr. 

Stortrojer 	Gummikahlwr 
fra 18-34 Er. 	 fra 12-40 lir. 

Ouerfrakker og Ulsters extra billigt. 

Beniflæder. 
Et stort Parti sælges endnu til gammel Pris, 7-8 Kr. 

Dagsprisen 11-18 Kr. 

Vi har stor! ager al al slags brhejdstej, 
Sitiorter, Sokker, Gensere og Duderbekkedning. 

Hatte, Huer og Hashetter. 
Skindhuer i forskellige Faconer. 

Manclietlinned, Kravetøj, Slips. 

t)i har det største Lager og de mindste Priser. 

Nordlandets Handelshus. 

Et Parti Klipfisk 
bortsælges til en billig Pris. 

Allinge Kolonial & Produktforretning 
• 

Bornholms Spare- & Llalleliilsses N) 
„,-----(--- Afdeling i Allinge G---".-- 

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

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

Glaserede Lerrør 
3" —4" -- 6' 

Stærke Cementrør 4"-6- 

do, drænrør 	 VI"— 2". 

Glaserede Ko- og Svinekrybber 
haves pari !Ager i 

Nordlalldels llaoiloistios. 

illel~1~~11~111111.1115 

fliillio gode Ihiskulishrffildar 
Prima Læder-Tagpap. 
Prima Icopal-Tagpap, 
Prisen er meget rimelig i 

Norillaodels ilailitalshos. 
1~111111~11.11~1 	. -~1) 

CL 0 ET TA 
ALBA 

Spise .-.Chucolader 

t- ' 

Fjer og Dun 
i prima lette damprensede Varer 
samt prima Bolster og Nankin 

anbefaler 

Magasin dll Nords Udsalg i ~Iliil e, 



Vi har endnu et Restparti af de 

ode westphalske Smede-Nøddekul, 
Stenkuls-tir iketter. Brukuls-Briketter, Koks 

tresoninger modtages. 

Nordlandets Handelshus. 

Balåtremme, Remsamlere, 

Habitter 
i Matros- og Jægerfacon 
i forskellige Kvaliteter 

Drengestortrøjer 
i alle Størrelser. 

Gensere, hel- og halvuldne 
Matros- og Sportshuer 

Handelshu 

hork i Norrilloroliolms Ugeblad ! 
Billigste Annoncephs. — Største Udbredelse paa Nordlandet. 

Kogekassen „Papisol" 
faas hos 

Allinge Kolonial- & Produktforretning. 

1.4askinolie, Cylinderolie, Motorolie og Oliekander 
anbefales fra 

Hinge Kolonial- &Produktforretning 

ørresundby Gødningskalk 
[initialet, tel og letopløselig. Ladning ventes ide første Dage pt. Sej-

er „Ada". Saalrenge der losses sælger vi 1000 Kilo lor 19 Kr. 50 øre, 
en Prisen bliver senere vanetirlig højere. Gør Bestilling i 

Nordlandets Handelshus. 

Damelinned. 
Benklæder, Chernisser, Underliv, 

Natkjoler, Nattrojer, Frisertrøjer 
er hjemkommet i mange smukke Dessins. 

Kolsrle og hitte Kokken- og PyoleforkIdor 
i mange ny Faconer. 

Nordlandets Handelshus. 
i=raOcr= c-Ocaj 

SÆD. 
Alle Sorter gode sunde Varer modtages til Statens Lager. 

Afregning I5de og Iste i huer Maaned. 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

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

Sælg medens Prisen er høj til 

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

	 SANDVIG 

Uldne strikkede Klude 
modtages huer Tirsdag HI. 9-12 til højeste Dagspris. 

Esber Hansen. - 
(Magasin du Nords Udsalg, Allinge). 

restil Deres Tryksager i Alliugc Bogtrykkeri 

aidkruer og f~iificr 
er hjemkommet 

i stort og smukt Udvalg 

-Nr 

• 

Stor besparende Nyhed! 
Laagkedler kan anvendes part mlle Ciryder, saa man 

altid har varmt Vand. Ses i Vinduet. — Pris 4 Kr. 2.S Ore. 
Telefon 34. 	M. C. Funch, Allinge, 

Rigtig gode kantakaarne 4" og I " 

Udskudsbrædder 
i Længder fra 6-15 Fod, er nu paa Lager. 

Priserne er allerlavest i 

Nordlandets Handelshus. 

Til Efteraaret 
anbefales mil More Lager af Skaftestøvler, Militterstorler, bulne og 
sorte Smurtlæders Støvler med dobbelt Stial 111 Herter, Damer 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. 

Iffill•MOWI■ 

Brødkorn og Foderkorn 
til Statens Laget modtages og afregnes 'romani. 

Vi beder om lorte veluensede Varer. 

Nordlandets Handelshus. 

Magasin du Nords Udsalg 
AI:LIN GE 

1~~~~~8~~~ii 

Altid 

Prim Kolollialurer 
til billigste Dagspriser. 

Altid friskbrændt Kaffe. 

Altid extra prima Margarine 
til billigste Dags,ris. 

stort Udvalg i 

Glas og Porcelæk 
til smaa Priser. - 

Altid velassorteret Isenkramlager hos 
Allinge Kolonial- & Produktforretning 

oierøkk" 

Altid 

Prisen forhøjet! 
Strikkede Uldklude betales nu med 2 Kr. 40 øre pr. Kg. i 

Nordlandets Handelshus. 

Brødrene Anker 
Jernstøberi & Maskinfabrik 

Telefon 2. 	Hasle 	Telefon 2. 

C. Selvvandingsanlæg, Vand- & Aljepumper in nr. e 

9?i4, 9iiCmct, Uartoffetmel, 

»el,ifter og 9iofiuer. 
i prima S'tvalitet aubefalc fra 

' 	,tQl[irithy 	c5S 
11"1"§ 

hidtil] i Madoils sled, 
0 

Intet Arhelde er for svært for hende. 

Høsten er vel nok den Tid pas 
Anret, da Manglen paa mandlig Al-
bejeskraft gør sig mest gældende 
blandt Landbefolkningen i de krigs-

førende Lande. Men ogsaa paa Ind-

høstningens Omrande har Kvinderne 

vist sig at være pas Højde med Si-

tualionen. Der, hvor bande Mænd 

og Sønner er ude i Felten, man Hu-

struer og Mødre gribe ind med for. 

doblet Kraft. Det bar de tyske Ben-

derkvirider gjort, oe det er gasel 

fortræffeligt. Til Trods for at den 

bedste Arbejdskraft er taget bort, 

holdes det lyske Jordbrug oppe 

næsten son] i Fredstid, skr. Berliner 

Lolcalanzeiger. Mange rørende Bil-

leder kan hentes fra Landbruget, 

hvor Kvinderne har arbejdet med 

Iver og Interesse i den forløbne 

Sommer. Man kan se de 'Inge 

Mødre grin bag Ploven med Spæd-

børn i et Sjal over Ryggen, og man 

har kunnet se unge Kvinder svinge 

Leerne, medens Smaarollingerne hal-

sede bagefter fot at hinde op. 

I det hele taget er Skellet mellem 

Mands- og Kvindearbejde bleven ud-
jævnel pas en mærkværdig Mande 

rinder Krigen. bilet Aliejde synes 
al være for !ungl for Kvinden. Og 

under hendes Ledelse vokser Purke, 

som knap er kommen ud af Poge-

skolen op til snina Mænd, der kan 

sættes til et hvilket som helst Ar-
bejde. Og Smanpiger passer imens 

Husholdningen som smag kyndige 

Husmødre. 
Mange unge Fruer I Byerne har 

i Sommerens Løb opholdt sig hos 
deres Forældre paa Landet for al 

hjælpe til, og el meget stort Antal 
Tjenestepiger har forladt deres Plad-

ser i Byerne for at rejse paa Lan-
det og deltage i Høstarbejdet. 1 By-
hjemmene har man derved gjort den 

Erfaring, at man meget vel kan klare 
sig en Maaneds Tid uden Pige. 

Den gule AW. 
-o- 

Det regner i den gule Alle. 
Den stride Regn slaar tungt 

imod Grene, 
og Bladene fyger som Sne. 
— Del regner i min gule AW. 

Kastanjerne falder med Smæld 
og animer de skørhelte Skaller. 
— An, Regnens evige Væld 
og Plump al Kastanjer, der falder. 

Foraarels sviffileste Fryd 
er visnet — visnet og øde 
— Regnens stridige Lyd 
mig fylder med Gru og med Fryd, 

For alle Eroter er døde 
tier i min gule Alle. 
— I Hestens farvede øde 
vandrer jeg Regnen i Møde. 

Chr. Slub Jørgensen 

Invaliden. 
I et Brev til ,Matt." fortæller Jour-

nalist Andreas blinding fra Paris: 

Jeg passerer I Vrimlen en sol-

brændt ung Pige, der gatir med sin 

Far og Mor. De 'noder en Mand 

ined et frygteligt skamferet Ansigt, 

udslettet af en Granat. Uvilknarligt 

undslipper der den unge Pige el 

Udbrud: „An, det er sørgeligt !" 
Invaliden, som har hørt del, bø-

jer skamfuldt sit Hoved. Den ulige 
Pige vender om, løber efter ham, 

standser ham ; „Kys mig, De er en 

Helt!" 
Forældrene bar intet set. 
„Hvad var det ?" spørger Mode-

ren. 
,Aa, higen Ting .. .`, siger deri 

unge Pige, og hendes øjne er fulde 

af Taarer. 


