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Fredag den 1. December 1916 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
trykkes l el Antal af mindst 1600 Exempl, 
og forsendes gennem Postvæsenet I Allinge. 
Sandvig, Olsker, Rutsker, Rø og Klemensker. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
har den største Udbredelse i Nordre Herred 
bliver læst l ethvert hjem og egner sig den 
for bedst til Avertering. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
optager gerne Rekendtgurtlser af enhver Art 
saasem Kok, Salg, Foreningsmeddelelser, 
Efter- eller Aflysninger, A uktinner dr. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
angaar hver Fredag, kan bestilles paa alle 
Postkontorer samt paa Riadels Kontor og 
koster 1 Kr. halvaarlig, 

Allinge-Sandvig. 
Folkebogsamling. 

—o— 
Gratis Udlaan for Beboere af 

Allinge-Sandvig. 

46 Bøger fra Statens Vandrebog- 
samlinger. 

Folkebogsamlingens Bestyrelse 
har vedtaget forsøgsvis indtil videre 
(fortinabentlig for bestandig 1) at ind-

føre gratis Udlaan for Beboere af 

Allinge-Sandvig Kommune. 

Der forlanges herefter kun, at Laa-
irerne personlig skal underskrive Ud-
laarisreglerne (der findes aftrykt paa 

Indersiden af Bladel), samt at de skal 
være i Besiddelse af Bogsamlingens 

Katalog (en Udgift en Gang for alle 
af 25 Øre). 

higen behøver rm at holde sig til-

bage af Hensyn til daarlig Rand. 

Bogsamlingen ejer over 1200 Bø-
ger, saa den har utvivlsomt noget 

for alle. Skulde nogen savne en 
bestemt Bog, vil Bogsamlingen gerne 
forsøge at skaffe den. Navnlig gæl-

der delte Tilbud Oplysningsbøger. 
Statens Bogsanilingskoniiie har for 

i Vinter overladt Bogsamlingen en 

Vandrebogsainling paa 46 Bind,. der 
sammen med Bogsamlingens andre 

Bøger og paa samure Betingelser 
udlaanes hver Tirsdag Kl. 3-31/2  
og Fredag 7-8. 

Fortegnelse over Bøgerne i Van-
drebogsamlingen: 

Aakjær, Jeppe : SI. SI. Blichers Livs- 
tragedie 1-3. 

Bang, J. P.: Paulus. 

Bøving Petersen : Vor Klodes Dyr. 3. 

Fabre: Instinktets Mysterier hos in-
sekter 1916. 

Fra Krigens Tid. 
Friis, Aage : Bismarck (hans Ung-

dom). 

Gads danske Magasin 1906 og 1909. 
Geismar, Oscar: Digterprofiler. 1916. 

Gelsted, Otto: Johannes V. Jensen. 
Henningsen, J.: Kina under Forvand- 

lingens Tegn, 
Jensen, Johs. V.: Rudyard Kipling. 

— — 	introduktion til 
vor Tidsalder. 

Lande og Folk 11 2. 
Lange, Julius: Udvalgte Skrifter, 

2-3. 	• 

Fra Holberg til Chr. 
Richardt. 1. 

Mylius Erichsen : Den jydske Hede. 

Pontoppidan, M.: En dansk Land- 

mand. (La Cour, 
Skærsø). 

Pouchet: Naturens Vidundere ved 
Røving Petersen. 

Rasmussen, N. P. Arhoe -, Fra Papy-
rnsbladel til 
vort nye Te-
stamente. 

Rosenstand, Knud V.; Bertel Thor-
vald sen. 

Tschridi, Clara: Dronninger, Kejser-
inder og Kongernes 
Moder. 

Bergstrøm, Hjalmar: Karen Borne-
nian (Skuespil). 

Branison, Karen Kongemagt (Skue-
spil). 

Bull, Jacob B.: Judulskaret. 
— 	— 	Knut Venni 

Grane, Anna ; Voksen ? 

Gølzsche, Ellen : 1 Dagens Glød. 
Hjorte, Knud : Den fortabte Søn. 

Janson, K.: Gjorde linn Ret? 
Kattrup, loachim : Riget. 
Knudsen, Jakob : Sind. 
Lie, E.: Den nye Lykke. 

Rørdani, Valdemar: Dansk Tunge 
(Digte). 

Wildenhali n, August : Paul Gerhardt. 

Wågner, Elin Penneskaftet. 
Long, William J.: Skolen 	i 	den 

grønne Skov.  

Cavling, Henrik: Paris. 
Chrisinias, Walter ; Canada. 

Clausen, C. C.; Vor egen Tid. 
Bregendahl En Dødsirat. 
Pontoppidan, Henrik : Enslevs Død. 

Jørgensen, Johs.' 1 del yderste Bel- 
gien. 

Af de 7 sidstnævnte Bøger ejer 

Bogsamlingen i Forvejen et Eksem-

plar og har allsaa nu Dubletter al 

disse. 
Udvalget er foretaget af Statens 

Bogsamlingsko nik).  

MafigeKviorlgr og ingen Minil, 
--o— 

Den franske Forfatter Maurice de 

Waleffe behandler i en Artikel i 

Journal-, hvilke Følger den store 

Mangel paa Mænd vil have for det 

franske Ægteskabsmarked. 

Han skildrer veltalende de unge 

Kvinders Stilling, hvis Udsig! til at 

blive gift, Krigen i saa høj Grad har 

formindsket, og som absolut mod-

sætter sig Ægieskab.med Arabere, 
Annamiter o. s. v. Hvis de ikke kan 

faa en Franskniami, siger de, vil de 
gifte sig med en Udlænding. 

Ja, det kan være meget godt, si-

ger de Walefle; inen vi ønsker nu 

ikke, at de gifter sig med Udlændinge. 
Hvad Tyskland angaar, er der gan-

ske vist indgaaet transk-lyske Ægte-
skaber efter 1870; Ilten de Kvinder 

som fremtidig vil gifte sig med en 
Tysker, — dem maa Tyskland gerne 

beholde. 
Dette gælder ikke alene Tyskland, 

luen alle de andre Nationer, som 
efter Krigen vil valfarte til Frankrig. 
Utallige 'rige Udlændinge vil slaa sig 

ned i Paris eller ved vore Badeste-
der. Arbejdssonime fremmede vil 
rejse hertil for at erstatte vore egne 
Arbejdere. som faldt paa Valpladsen. 

Det er alle disse, S0111 vi mai 
være bange for. De ved, al dets 

Kvinder er del bedste, Frankrig ejer, 

og disse Udvander° befinder sig sæd-
vanligvis i den Alder, da man endnu 

er ugift. Hvis de i deres Hiemstavn 
har efterladt en Veninde eller For-

lovet, hvor hurtig vil ikke hendes 

Billede forsvinde, naar de ser vore 
herlige Kvinder, disse Sparsomme-

lighedens fortryllende Feer, der kla-
rer sig bedre med 4 Francs end en 

Amerikanerinde med 4 Dollars og 
kan udrette, hvad hverken en Eng-
lænderinde., en -Italienerinde eller en 

Spanierinde forman r. Og hvor for-
tryllende er ikke vore unge Piger'.) 
Hvorledes skulde de for øvrigt kunne 
)være andel som Døtre af del Land, 

der I Aarluindreder har været tiet 
eneste Hjemsted her kvindelig Ynde ? 
Middelalderen har de al takke for 
deres Kysidied, Renæssancen for de-
res inderlig'e Kærlighed, det 17. Aar. 

hundrede for deres 'høje Dannelse, 
del 18. Aarliiindrede for deres Be-

gejstring, Romantiker] for deres drøm-
mende Væsen, den moderne Tid for 
deres fornemme Ynde? 

Og alt dette skulde ikke fordreje 
Hovedet paa en Hollænder eller en 
Brasilianer 	Jo, de vil sikkert bort- 
føre vore Kvinder til Rofterdam el-

ler Pernambricn, for at de der skal 
føde slim Hollændere eller Brasi-
lianere til Verden. 

Det er dette, der niaa forehygges, 

og det kan ske paa en ganske let 
Mande. Den Besleninielse, at Hu-
struen skal antage Mandens Natio-
nalitet, man forandres paa følgende 

Mande 	Enhver fransk Kvinde, der 
ægter en i Frankrig bosat Udlrencling, 

bringer sfriÆgtefæIle fransk Nationa-
lite! i Medgik, Selvfølgelig maa vi 

ikke i Blinde gøre hvilken som helst 
fremilled til Franskmand ; visse mo-

ralske Forridbetingelser er nødven-
dige for at holde uheldige Individer 

paa Afstand. Merl bliver denne Be-
stemmelse til Virkelighed, saa gifter 

den Udlænding, der ægter en lille, 
fortryllende fransk Kvinde, sig ikke 

blot med hende, men med Frankrig 

selv. 
Vi teister allsaa ingen Medborger-

inder, men vinder nye Medborgere. 

Patrouillen. 
Fortælling fra del indre Afrika. 

—o- 

- Waller, jeg maa sige dig no-

get 
1.0jIIIMIt Waller, en myg, slank 

Officer med et stær Id solbrændt An-
sigt og ærlige, Irina øjne, saa spør-

geode heir paa sin Chef, Kaptein 
Mac Errol, der red ved Siden af 
Ilane, 

I Spidsen for en ridende Palrovilfe 
paa 10 Mand var de netop paa Vej 
mod Tugelaerne, der aller havde 
gjort Oprør. 

Mac Errol rettede sig i Vejret ; 

han havde falle( sin Beslutning. 
— Der hænder mig noget paa 

denne Tur, Waller, sagde Iran, og 
jeg tror ikke, jeg slipper fra det.ined 
Livet 

— Sludder I lo den anden. 

— Skulde der brænde mig ringel 
som helst, Walter, bortsalte Kaptej-

nen ilden al bryde sig om Løjtnan-
tens Laller, lag saa deri :labile Kon-

enlig, der ligger i min Tegnebog og 
skriv el Par Ord fil den Adresse, du 

vil finde angivet pas den . . . Jeg 

heder dig om al gøre mig clenne 
Tjeneste . . 

— Ja, hvis det lian more dig, 

skal jeg gerne opfylde din Bøn 1 lo 
Walter. 

Og de red videre i Tavshed. 
Patronillen red gennem el surevert 

Pas, der paa alle Sider var omgivet 
af høje Klipper, Luften var truende 

tung, og all synes al spag Ulykke. 
Og pludselig drønede der et Skud 

Hesiene stejlede, og en lille hvid 

Røgsky hævede sig. Ira et lille Krat 
paa de ellers nøgne Klipper. Endnu 

et Skud faldt, og Mac Errols Hest 
sank sammen som ramt af Lynet. 

Kaptejnen selv blev draget med i 
Faldel. Hans højre Ben var kom-

met i Klemme under Hesten. Waller 

— deri eneste af Palrouillen, der 
ikke havde søgt Dækning — forsøgte 
forgæves at befri ham, medens Kug-
lerne haglede ned omkring dem. 

Mac Errol stønnede højt af Smerte; 
han famlede efter sin Tegnebog; 

men pludselig slog en Tanke ned 
i ham og han opgav del. 

— Dæk dig, Waller! skreg han. 
— Nej, først vil jeg have dig med I 

svarede Waller og begyndte atter at 
Irække i Kaptejnen. 

El Par Kugler slog i del samme 

ned i Jorden, Inur en Alen fra ham. 
— Jeg befaler dig at søge Dæk-

ning, Waller, sagde Mac Errol. Her, 

her har dur ruin Tegnebog. Du vil 
finde Konvolutten deri. 

Løjtnanten aabnede Tegnebogen. 

Og pludselig faldt en stor gul Kon-
volut Lid. Et Par Fotografier kom 

til Syne. Paa det ene, el Portræt 
af en ring Kvinde, stod der skrevet: 

„Til min Elskede". 

Waller to'r sammen. Han vilde 

have sagt noget, men i del samme 

korn Jenkins, Korporalen, og et Par 
Mand løbende til, Kuglerne forme-

ligt haglede ned over dem. Mac Er-

rol var imidlertid besviniel. Ved læl-
les Kræfter lykkedes del dem ende-

lig at tan Kaptejnen fri. Velbehol-

den naaede de tilbage til deres Kam-
merater, 

Noget efter slog Mac Errol øjnene 
op. 

— Hvordan gatir del, Jenkins? 

spurgte han. 

- Daailigt, svarede Korporalen, 
Brown, Taylor og Smith er faldet ; 

de fik deres Bekomst, før de kunde 

søge Dækning. 
Kaptejner svarede ikke. Først hen-

imod Aften stilnede Skydningen af, 
og Tugelaerne trak sig tilbage. 

Om Aftenen ved Lejrhaglet sagde 
Løjtnant Walter, idet lian saa Mac 
Errol last i øjnene: 

— Natir vi er kommen tilbage fra 
denne Tur, maa du staa til Ansvar 
over for mig. Min Onkel er gam-
mel og svag, og jeg man forsvare 
min Onkels Ære. Fotografiet har 

fortalt inig alt. 

Tysk Prinsesse og russisk 
Kejserinde. 

—o— 

En af de Fyrstinder, hvem Krigen 
har bragt i en beklagelsesværdig in-
dre Konflikt, er Kejserinde Alexan-

dra af Rusland, 

Mac Errol hed Tænderne sammen 
reg tav. 

- — — 
Næste Morgen drog Pntronillen 

videre. Waller rent i Spidsen. Mac 

Eurol sad hele Tiden lienswilren i 
dybe Tanker. Nu havde. Valle:-  op-
daget hans Hemmelighed, og det 

var hanl, som om hans store Kær-
lighed var bleven vanhelliget. Thi 
Mary var det eneste, der endnu var 

ham helligt I denne Verden. Og 
hvis Waller nu dræbte harer? San 

matine huri leve endnu ell Række 
gran og glædesløse Aar verf en gam- 

mel, svagelig Mands Side 	sam- 
men med en gammel Bøddel, der i 

lem Ann havde pint hende rem en-
hver Mande. Ilml vilde da være 
alene tilbage i Verden, riden e! ene-
ste Væsen, der kunde bringe Ilende 

Trøst . . . Nej, det niaatte ikke ske 

En pludselig Tanke slog son] et 
Lyn ned i ham. Han frir sammen 

og viste den fra sig med Foragt, 
men den kern igen, og til sidst oven-

vældede den ham fuldstændigt. 
— Det maa være saa, hviskede 

han. Det kan ikke være anderledes. 
Og desuden er der jo Krig. 

- — — 

Atter blev der slaget Lejr. EI Baal 
blev tændt. Men den Nat tik Mac 

Errol ikke Søvn i sine Øjne. Da Da-

gen begyndte at gry, stod han op, 
greb sit Gevær og forlod Lejren. 
Han skjulte sig bag en Klippe, der 

kun Ina et Par Hundrede Alen fra 
Baalet. 

— Mary, det maa være saa, hvi-
skede lian og bed Tænderne sam-
men. 

Han blev liggende en Stund med 

Geværet til Kinden. Saa saa han 
Walter rejse sig og strække sine Lem-

mer. Mac Errol tøvede el Øjeblik. 
Saa trykkede lian af. Løjtnanten 

sank sammen uden en Lyd. 
Mac Errol skyndte sig bort. Nede 

i Lejren var Soldaterne faret op at 
deres Søvn, og et Par Kugler peb 

forbi lians Øren. Ad en Omvej 

naaede lian Lejren. Jenkins kom 

ham i Møde. 

— Løjtnant Walter er død, sagde .. 
han, og lians barske Slemme skæl-

vede. Tugelaerne har skudt ham 
gennem Hovedet. Hvor del dog er 

genemt at skyde en Mand fra cl Bag- 

hold. 

— Se at faa lavet en Grav, sva- 

rede Mac Errol kort, Og sæt et Kors 1 

ovenpaa, tilføjede han dæmpet 	. 

Og med Sadellasken til Under/ag 

skrev Mac Errol sin Rapport 
,Trængt 20 Mil frem i nordøstlig 

Retning, Løjtnant Waller skudt fra 
et Baghold. Drager videre prud 

Tuaelaerne . 	."- 



gdsljenester og Medet 
—0— 

Søndag d. 3. December. 

Ols Kirke Kl. 91/5. 	Skrin. Kl. 9. 
Allinge K. Kl. 2. 
Kl. 6 Fælles Sandundswede i Sand-

vig. Emne: Kamp og Sejr. Alle 
er velkomne. 

Mandag Aften Kl. 8 Møde for unge ' 
Piger i Præstegriarden. Tirsdag 
Aften Kl. 70  Møde for K. F. U. 
M. hos Bager Nielsen. 

Onsdag Alten Kl. 71/a  holder Ad-
junkt Høyer Missionsforedrag paa 
Menighedshjeminet. Alle I led-
ningemissions-Inresesserede sær-
lig alle Kredsmedleminer af Hed-
ningemissionskredgene rotag ende-
lig kamme ril Stede. 

Evan. ludli. Missionsforening Allinge 
Søndag Kl. 31/s. 	Forsamling. 

Rutsker Missionshus 
Søndag Kl. 3. 	M. Kofod. 	• 

Tirsdag d. 5. Kl. 2 Forsamling og",  
Bortsalg i Rutsker H. Rønne. 

og vi venter, at More Skare. af 	f Kr Idersruedoren smisker Værten, 
dedige Mandfolk vil Iltede Irein til 	l,ans P,he gløder mellem Skayjets Stubbe', 
Forsvarere for den enige Kvindeaken- en staalgraa Kat s-g op ad Troppen limer. 

bed. 	 tor Floder kælent mod hans Ben al gnubbe 

Som Prinsesse at Hessen er hun 
fedt i Darmatacll og opdraget i Tysk- 
hed, og som russisk Kejsertude er 
hun stadig vendt tilbage til sit gamle 
Fædreland. som oftest tik Kurstedet 
i Friedberg, hvor rum er nuller sem. 
in.vn med sete tyske Slægtninge, 

samtidig med al huri har søgt Lin- 
dring for sine Nervelidelser. Disse 
hyppigt gentagende Besøg bidrog 
til, at mange rige og fremragende 
Russere, der altid tidligere har rejst 
til Frankrig for al søge Rekreation, 
nu begav sig lit Friedberg, Neutielm 
og lignende tyske Kursteder. Der 
var derved blevet tilvejebragt en 
nærmere Forbindelse mellem de 
højere Kredse i de to Lande, indtil 

Krigen korn og gjorde Ende paa 

denne soul paa alle andre russisk-
tyske Forbindelser. 

Ingen af de Udlændinge, der ved 

Krigens Udbrud hovedkulds marine 

forlade Tyskland, har talt saa billert 

om de Former, under hvilke Udvis-
ningen er sket, som Russerne. 

Det maa uden Tvivl have smertet 

Kejserinde Feodorowna dybl at se 

sit Lands Underminer paa Flugt 
gennem sit gamle Fædreland. 

Prinsesse Alice at Hessen, som 

hun hed, var 22 Aar gammel, da hun 
viedes til Czaren. Hun var den 

yngste af Storhertug Ludvigs tre 

Døtre, der var lige kendte for deres 

Intelligens og deres blege, men re- 

gelbundne Skønhed. Som det plejer 
al være Skik ved de mindre tyske 

Hoffer, blev Storhertugens Børn op- 

dragne i etl Atmosfære al Kunst og 

Poesi. Og uden at man har hørt, 
at Prinsesse Alice dyrkede nogen 

bestemt Kunstart, var hun dog paa-
virket af Kunst og Poesi, da hun 
kom til Rusland, 

Den frygtelige Ulykke, der skele 

paa Kodinsky-Sletten ved en Folke- 

fest efter Czarens Kroning — der 
opstod, som man inaaske erindrer, 

en Trængsel, under hvilken mange 

Mennesker mistede Livet — var den 

første af de Rystelser, som den unge 

Kejserinde skulde opleve i Rusland. 

Denne Tildragelse og senere ulykke-

lige Hændelser øgede hendes Me-
lankoli. 

Til Trods for det overordentlige 

lykkelige Familieliv, som hun kom 

til at føre sammen med sin Maud 

og sine fem Børn, Storfyrslinderne 

Olga, Taljana, Maria og Anastasia 
samt Storlyrsttronfølgeren Alexis, 

der nu er 12 Aar gammel, har det 

melankolske Udtryk aldrig forladt 
hendes smukke, kloge Ansigt. 

Et Nervechock, der ramte Kejser-

inden pert en af de Sommerrejser, 

Czarparret sædvanligvis foretager 

med deir kejserlige Yacht i den fin- 

ske Skærgaard, havde til Følge, at 

Kejserinden i længere Tid niaatte 
holde sig tilbagetrukket fra Hoftel. 
Om Aarsagen hertil findes forskel-
lige Opgivelser, af hvilke den i Rus-

land betragtes som den paalidelig-
sle, ser saaledes ud: 

Den kejserlige Yacht stødte om 

Natten paa et Skær, hvorved det 
elektriske Lys slukkedes. Nogle øje-

blikke blev der bælgmørkt om Bord. 
Da man efter den betydelige Skade 
atter fik Ledningerne i Orden, var 

den lille Storfyrsltronfølger forsvun-
den. I seks Timer søgte man for. 

tvivlet efter ham. Endelig oplystes 

det, at en al Officererne havde troet, 
at del Brag, der opstod, de Skibet 
stødte mod Klippe'', beroede paa et 

Attentat, og at han derfor i største 
Hast havde slaaet el Tæppe om Bar-
net og sammen ined en Matros var 
sprunget i en af Redningsbaadene 
og roel borl med den. 

Den Angst, Kejserinden udstod i 
disse seks Timer, rystede hendes 
Nerver saa stærkt, at det varede 
uendelig lang Tid, før hun blev rask 

igen, 
• 

I de senere Aar har Kejserinden 
igen varetaget sine Repræsentations-
pligter, sum Kejserinde Dagmar 
havde paslaget sig under 11z:ridts 

Sygdom. Og hun sætter Pris paa, 
al der ved officielle Lejligheder ud-
foldes stor Pragt saavei i Viriterpa-
tadeei eorn paa Tearkoje Selo. Czar• 
familiees I Iverdagsliv er derimod 
yderst stille, og de patriarkalske For-

hold fra Kejser Alexanders og Kej-
serinde Dagniars Tid, da / lorfets 
første Emibeclioncend og Damer spiste 
med ved Taffelet, er ophørt. 

Kejserinde Alexandra Feodorowna 

Inger sig ivrigt af at pleje de saa-
rede, og søger overall al hjælpe og 

trøste. 

Mandens Skønhed 
overgaar Kvindens. 

Men Klæderne Skæmmer ham. 

Den bekendte russiske Balletme-
ster Mikael Fokin man være en mo-

dig Mand. Han har nemlig nylig I 
et Interview dristet sig til a! paastaa, 

at Kvindens Skønhed langt overlræf-
fes al Mandens, og at del er hans 

Skønhed, som er Naturens Klimax 
i restlietisk Henseende. Dog indrøm-

mer han, at Kvinden har forstaaet 
at udnytte sit Pund pas en langt 

bedre Maade end Manden. 
Hvert Folk, som har udøvet Dan-

sens Kunst i nogen større Udstræk-

ning, er blevet smukt, siger Fokin. 
Gennem mange Generationer har 

Kvinderne hengivet sig mere til Dan-

sen end Mændene. Det er hoved-
sagelig derfor, at den moderne Ci-

vilisations Kvinde overgear Manden 
i fysisk Skønhed. Men der er ikke 

Tale om andet, end al den 'noderne 
Mand, hvis han dansede mere, havde 

smukkere Klæder og tilbragte mere 
Tid ude i Naturen, vilde være smuk-

kere end Kvinden. Og medens Kvin-

dens Skønhed kun varer nogle faa 

Aar i Almindelighed kun mellem 17 
og 25, er Manden smuk helt til Al-
derdommen, paaslaar den lidet rid-

derlige Dansemesser. 
Mandens Skønhed udtrykkes gen-

nem hele Legemsbygninger], Kvin-

dens derimod kun gennem hendes 
/tilsigt. Deri moderne Mand er  ttivivl-
sanet mindre skøn end de gamle 

Grækere og Romere, idel hans Krop 

er mindre udviklet ; næn lirke desto 
mindre overtræffer den langt den 

kvindelige Legemsbygning nied 

Hensyn til Linjernes Harmoni, For-

mernes Udlryksfuldlied og Mildhed. 

Kvinden er enten for mager eller 
for tyk, hendes Lemmer slaar aldrig 

i samme harrnoniske Proporlion til 
hverandre som en Mands. — Har 

man hørl Mage til fræk Danseme-

ster! 

Det er Mandens prosaiske farve-

og formløse Dragt, som vansirer 

hans plastiske Skønhed. Den mo-
derne Kvindedragt forhøjer derimod 

Kvindens Charme, saavel Figurens 
som Ansigtets. Farverne og Linjerne 

har noget fascinerende ved sig, som 
gør Kvinden mere tiltrækkende end 

Manden. Men hvis Manden havde 

samme Frihed 'ned Hensyn til Lin-

jer og Farver i sin Dagt som Kvin-

den i sin, vilde lian blive langt niere 
tiltalende end hun. Det vil sige, 

en Del er dog uhjælpelige! 
Den bedste Illustration til Kvin-

dens Underlegenhed fra et Skønheds-
synspunkt faer man, naar Mani ser 
en Kvinde I Mandsdragt I Den smilk-
keste Kvinde ser i moderne Mands-
dragt modbydelig ud I 

Hør det, 1. Buksedatoer I 

Og læg ogsaa Mærke til, hvorle-
des Kvinder, som tilbringer deres 
Liv i en maskulin Atmosfære paa 
Kontor eller Fabriker, snart mister 
deres Charme, medens Muldens 
Skønhed overlever Indflydelsen af 
præcis de samme Omgivelser'. 

Ja, alt dette siger virkelig Ballet-
eireter Mikael Fnkin, og høflig er 
Iran 	del 	Iltast Jøde (i.int. 
Men har han Ret? Vi tror det ikke, 

Udlaansregler 
far Allinge-Sandvig Folkebogsamling- 

--o- 
t. Bogsamlingen er — undtagen 

i Sommerferien 	aiihen for Udlaan 
hver Fredag Aften Kl. 7 8 (hvis 

Fredag er en Helligdag, den fore-

gnaende Hverdag), saml i Vinterhalv-

anret Tirsdag Efterm. KI, 
2. Adgang til at Teatre har Bog-

samlingens og Læsekredsens Med-

lemmer saml Beboere (over 14 Aar 
gl.) i Allinge-Sandvig Kommune. 

Enhver !Amter skal være i Besid-

delse al den sidste Udgave af Bog-

samlingens Katalog (ined eventuelt 

Tillæg), der betales med den til en-
hver Tid al Bestyrelsen fastsatte Pris. 

Af ;ikendte eller Leanere under 18 

Aar kan forlanges Katilinn. 
3. Hver Laaner kan larme to Bø-

ger samtidig; kun deri ene maa til-
høre Afdelingen Skonliferatur. An-

tallet at Bøger, der udlaanes til en 

enkelt Husstand, kan om fornødent 
begrænses. Fremlaan er forbudt. 

4. Ingen Bog maa (jaernes fra Beg. 
sendingen, har Bogen er stemplet 

med Dato og Ftrigkorlet er raget 

tid. 
. Bøger, der tilharer Skenlilere-

!aren (h vi d Seddel), lien beholdes 

2 Uger. Oplysningshager (rød Sed-

del) kan beholdes 4 Uger. En Bog 
kan, hvis ingen anden har ønsket 

deri til Leens, fans i nyt Udienn. 
Bogen skal altid medhringes i Bog-

samlingen, mier Fornyelse af Lagnet 
ønskes. 

b. Beholdes en Bog ud over den 
fastsatte Tid, kan Latineren eller 

Omstændighederne ifalde en Bøde 

(fra 10-50 Øre), der fastsættes ef-

ter Bibliotekarens Skøn (eventuelt 
Bestyrelsens). 011e Dage efter Fri-
stens Udløb varsles Laaneren ved 

et Brevkort, som Laaneren maa be-
tale. Udebliver Bogen derefter den 

følgende Afleveringsdag, afhentes 

den og Laaneren maa da betale en 
Bøde af mindst 25 øre. 

7. Opstaar alvorlig epidemisk Syg-

dom i Lagnernes Hjem, maa han 

straks aflevere Bøgerne med en Med-

delelse herom. Bopælsforandring 
num anmeldes inden 8 Dage. 

8. Enhver Larmer man skriftlig for-

pligte sig til at overholde disse Ud-

laansregler samt Ordensreglerne, 
der er indldrebede i Bogsamlingens 

Bøger. Hvis Reglerne overtrædes, 
fortabes Laanerretlen fuldstændig el-

ler for en Tid. Beskadigede eller 

bortkomne Bøger 'saa erstattes. 
9. Udlaansekspeditionen fremmes 

ved, at Lagteerne paa el ønskekort 
lydeligt opskriver Bognumre paa 

mange af de Bøger, de ønsker al 

laane. Neer en Bog er læst, 
skal Laaneren selv slette Bog-

numret paa Ønskekortet. 

Bibliotekaren giver eller Laanernes 
Ønske Oplysning og Vejledning med 
Hensyn til Valg af Bøger o. 

Bestyrelsen. 

Jørgen Petersen: 

Vintervers. 

Vintermorgen ved Kanalen 

I frostklar Vintersol Kanalen ligger, 
de tavse Huses blanke Ruder brænder; 
en Pisker ror sin lille Jolle fremad 
rued knoklede og arbejdsvante !lænder. 

Em lille Slæbedampers eture Skrue 
der blanke Vandspejl maler fælt isonder, 
og gemt i Damprens Bug en travl Maskine 
sin Vanode ud i Vintermorgnen simmer_ 

Men kogen Ira de larmende Fabrikker 
i Luften staar som lange uldne Striber, 
og paa en Bænk to gamle, harske Knarke 
fornøjet sutter paa de brændte Piber. 

De gamle Fvre ikoner hen mod (loren, 
slaat Piben ud og rejser sig Ira Rænken. 
5-1.111 skarrer de foisig,fig over Gaden 
rig kniber sig ..en lille Sort" ved Skænken. 

Nattevandring. 

En Lygte ud sit Lys i Nanen kaster 
eg kigger søvnigt ned mod Fortovsisen;  
den æder Skyggen, mens forbi jeg haster. 
men spytter den sne sindigt henad Disen 

Jeg under glasskar Is en Vandpyt sporer, 
med klingre Smæld den under Foden 

brister, 
hver Draahe Fugtighed fra Flisens Porer 
er (rosset ind til vinierkolde Gnister. 

Det lyser hvidt pen Broens glatte Planker 
og langs med Rækværket et Flimmer 

ulmer ; 
som I fammerslag sig ind i Natten banker 
hvert Fodtrin, som Galoscher ikke dulmer. 

Og Frost paa Lur i Vinternatten ligger, 
hvert Vindpust møder mig som kolde 

Tunger. 
der lahende om Ansigtet mig slikker, 
saa Kulden isner mine varme lunger. — 

Aa, Gudskelov jeg til min Dor er kommen! 
— saa sraar jeg da al Lygtelys hestraalet 
og tisker valent Nøglen op al Lommen; 

saa godt og varmt i Haanden ligger 
Slaalet. 

Ju l.  

Til min Far. 
Jeg bar pyntet med Gran i min Stue, 
jeg ved, nu gaar Julen ind. 
Sære hjemlige Minder 
spøger inal i mit Sind. 

Nu gear de om Træet derhjemme 
og synger den gamle Sang, 
den gamle enfoldige Salme, 
jeg hørte saa mangen Gang. 

Og Bedstemor sidder i Stolen 
og' nynner med blussende Kind ; 
min stærke Far sidder stille 
og stirrer i Lysene ind. 

Jeg har pyntet med Gren i min Stue, 
det duller saa hjemligt og godt 
Jeg tænker paa dem derhjemme 
og mærker mit øje biir vaadi. 

Fra Uge til Uge 
—o— 

December. 
Hvor Tiden gaar — lænk, vi er 

allerede i December. 

Man mærker det ikke, saa ener-

aarsagligt, trist og graat alting er. 

Og dog er vi snart midt inde i 

Vinterens Hjerte med Skøjteføre og 
Bjældeklang. 

Eller bliver Vinteren en lang, trist 
Efleraardag med evindelig Regn og 

Slud? 

Man fristes ligefrem til at haabe 
det — saa dyre Kullene er blevue. 

Men om vi nu den 14. gaar hen 
og sælger de tre smaa vestindiske 

Øer og køber Kul for Pengene -
saa var da de Bekymringer ude al 

Verden. 

Vi kunde da i Ro og Mag se 
Fremtiden inøde og uden Kulde-

gysninger fejre Julen. 
Den er jo det eneste Lyspunkt i 

Decembernallens øde. 

Foredrag. 
Paa Tirsdrag den 5. December vil 

Pastor Erichsen, Anker, holde Fore-
drag I Foredragsloreningen 0111 Vil-

helm Birkedal. 

Medens Pastor Erichsen var Præst 

i Nylarsker talte han et Par Gange 
hernede, og menige vil sikker! hu-

ske barn for hans dybe Alvor og 
klare Veltalenhed. Siden de har 
haus store Virksomhed hindret ham 

at imødekomme ønsket om atter 
ar faa ham at høre hernede. Natir 
hall 1111 har lovet ar tale i Foredrags-

foreningen, bør saa mange som  mlit-

ligl benytte sig af Lejligheden til at 
høre en al BOT1III011115 dygtigste Ta-

lere, og navnlig bør Medlemmerne, 

der har gråris Adgang. glee 
.Mode 

Selskabelig Forenings 

Jutrateurn fandt Sted under de mest • 
festlige Former man kan iwirke, ikke 

mindre end cm. Sti firkoner lia‘ile 

indfundet sig og under toneroe lul 
Rtherhus March Ril( Malk til Bords 
i den med Danebrog smykkede Fest-
sal. Maden var god og Humøret 

glimrende, og del blev IrenadIMor-

genstunden inden de sidste forlod 
den vellykkede Fest. 	 w. 

Allinge Kirkenyt i November. 
Ægt ryle de : 3.: Ekstrapørtor Ed-

vard Arnold ].indgren og Pige Em-

my Hansine Hansen, begge al Al-
linge. 5.: Enkemand, Nalpolilibetlent 

Hans Christian Jensen og Pige Jo-
sefina Jonsson, begge ar Allinge (I 

St. Ols Kirke). 8.: Enketuand,Fisker 

Holger Julius Pihl og Enke Jair 
Oline Nielsen 1 Pedersen, begge af 

Sandvig, 15.: Ungkarl, Pramfører 
Hans Kristian Anker Bidstrip af Kø-
benhavn og Pige af Sandvig Valborg 

Emma Karoline flaaseli 

Begravede: 8.: Fhv. Lods Hans 

Ellas Jørgensens Søn Erik Pauli 
Elias Jørgensen af Allinge, 13 AM 
gl, 24.: Partikulier Hans Larsen 

Hansens Hustru Pelrea Margrethe I, 
Jørgensen. Allinge Sendermark, 78 

Aar gl, 	Slenværksforinand I fans 

Kristian Pedersens Søn, Arne Fund] 

Pedersen, Allinge, I Aar gl. Sned-
ker Laurits P. Olsens flustrit Han. 

sine Christine i. Michelsdatier al 

Sandvig, 82 Aar gl. 
Frem sli Il ng: In.. Banelarm. 

Sinius Morten Peter Hansens Søn 

Børge Hansen af Allinge 
Døbte: 26.: Snedker Jens Chrl- 

sllnn 	Datter Edel Marie Ko- 

lod af Allinge. Stenli, Friis Lauren-
tius Jensens Søn Frits Vilhelm Jen-

sen af Aiiinge. 

Olsker Kirkenyt i November. 
Ægte v lede 24 , Enkemand, 

Husmand Karl Anias Kfausen og 

Enke Andrea Margrethe Andersson 

f. Jensen, begge af Olsker. 
Begravede: 30.: Lærer Georg 

Vilhelm Bjerregaards Søn Arne Frith-

jof Ormstrup Bjerregaard af Tejn 

Sogneskole, 3 Mdr. gl. 
Døbte  26.: Avlsbruger Aulas Pe-

ter Bendisens Datter Dorthea Louise 
Bendisen af Ny Skovgaard i Olsker. 

Fremstillet: 26.: Gdjr Julius 
August Olsens Søn Arne Olsen al 

Hollærldergaard i Olsker (hjemme-

døbt d. 5 Oktober.) 

200 Shagpiber 
er hjemkomne. Poser Ira 25 4-1re 
ril 2 Kr. 

Kuw og se mit Lager. 

Kbin, Bidstrup, Sandvig. 

Lange Porcellaenspiber og 
Spadserestokke anbefales. 



1E11514Z::alf3.Ek, 
20 øre Pli. 

Lessive Grand Felix 25 Øre Pk. 

1. P. Mediers Eftfl. 

hug, lukt. Missinsioreeing, 
0117 Gud vil Missionsmede i Ro 

Søndag d. 3. December Kl. 2. 
Flere Talere, Alle indbydes venligst. 

• 
til Levering i næste Uge. 

Nordlandets Handelshus. 

Vi modtager Bestillinger paa 

ekstragrove Hvedeklid 

Søn- ag HelligrIngg. 
Renen—myrd, 

Fra Rømte 	900 1250  
Nyker 
Klemensker 
Rø 
Tel 
Allinge 
Sandvig 

Sundvig- Ravine. 

gra los 
-Jr 	i, 
950 1 40 

11-104 	154 
'o,4  2o, 
I 0,0 2,0  

\--.. 4.• L‘ 

-N, 	

1,..,...i,,,. 	• 

‘-.., 	,, ,,,;,;-': 
,%., 

'.1.. 	. 	'1.",..Lit•.4',  

820 
55  

861 
918 
915 
955 
9,0  

645 
6st 
7„ 
71e 
las 
7b0 
810 

Alle Manufakturvarer 
sælges endnu 

til rimelige Priser. 

Uld og Klude tages i Bytte. 

Nor[Ilmiels Halltiolslills. 
1 

■ft %.1111~114/01~1~"~ideffiff1~/11~1~' 

- - 

Forlovelsesringe paa Lager 7 
Opgiv Maal og jeg sender dem straks. 

A. M. Lindberg. 
Telefon Allinge 93. 	 Urmager og Guldsmed. 

111111!ie 810llrilildgr 

Cigarer, 

Cigaretter, Søndag Atten den 3 December 
Kt 7 	og 8 

Olsker. 
...Kul af Kornrunens Beholdning 

sælges Mind videre 'Iver Fre-
ag fra Okker linigslorening, stra-

ks at Ince mindre bemidlet Fa-
mille kan faa indtil 2 Hektoliter 
Inaarredlig, saalrenge Forrand haves. 

Sognernadet. 

fineste afrakket Klipfisk 
Nye Japan-Ris 

De allerbedste Kvaliteter som kan 
skaffes, sælges i 

Nordbolets fladelsims  
F 

Olsker. 
Da Olsker Kommune i Henhold 

til Lov at 10. Maj 1915 om Valgene 
til Rigsdagen er delt i to Afstem-
ningsomraader, der omtrent falder 
sammen med Skoledistrikterne, med 
Aistemningssted i OfSker og Tein, 
"vil en Afskrift af Valglisterne være 
fremlagt til almindeligt Eftersyn i 8 
Dage Ira 3, December i Olsker For-
samlingshus og Tein Skole, saale-
des at det kan ses, hvor enhver kan 
afgive sin Stenmur ved den fore-
staaende Afstemning den 14. De-
cember om Overdragelsen af de 
dansk vestindiske øer til de ame-
rikanske Forenede Stater. 

St. Ols Sogneraad 
den 28. November 1916. 

. P. S. V. 
K. A. Mogensen. 

Allinge-Sandvig 
Foredragsforening. 

Pastor Erichsen fra Aakirkeby 
taler paa Hammershus i Allinge 
Tirsdag den 5. December Kl. 7V, 

Ikke-Medlemmer 25 Øre. 

• Bestyrelsen. 

l 	
En Kvie, 

. sis... % 8 Maaneder gammel — 
tjenlig til Tillæg, er til Salg. 

Postbud Andersen, 
Klemensker_ 

le  Ka rifrier 
af forskellig Alder og Farve er til 
Salgs hos Peter Thorsen, Kras-
have. Klemensker. 

Samme Sled er et Føl til Salg. 

Vindruer 
er hjemkommet. Fineste Kvalitet. 
Prisen billig. 

I.E. 1_3 ,1".  

BJØRNE-HONNING 
i 	kg Daaser a 60 øre. 

Nordlandets Handelshus. 

Ophakket Ene 
er til Salgs til 4 Kr. Læsset hos 

Anders Jacobsen, 
Dammen, Olsker. 

By- og Herredsfuldmeegtig 

110113111M .1(0[00111  b8104 
træffes paa Raariliuset i Allinge 
hver Mandag efter KL 10 Form. og 
i Klemensker Kro hver Fredag 
fra 2-5 Eftm. 

En Lærling 
antages straks i Blikkenslagerforret-
Ilingen ved Klemensker Starion. 

Auktion i Allinge, 
Fredag den 8. December d. 

A., Form. Kl. I1 bortsælges efter 
vedkommenoes Begæring ved 
Auktion paa Hotel _Allinge" i Al-
linge en Mængde 1,,isme, hvoraf 
fremhæves: 

12 Borde, 37 forskellige Stole, 
6 Sofaer, 3 Hjørnesofaer, I Dame-
skrivebord, 1 Kommodeskab med 
Spejl, 9 andre Spejle, 1 Etagere, 
1 Dragkiste, 1 Billard ined Tilbehør. 
1 Musikautomat, 7 Træsænge med 
Fjedermadrasser, 	Jærnsænge, 9 
Krølhaarsmadrasser, 2 Servanter, 
Servantestel, 4 I faandklærlestativer, 
3 Nalhorde, Sengeklæder, Vattæpper, 
Lagenet, Duge og Servietter. Gas-
Lamper og andre Lamper, 1 rdiN-
lampe, Glas og Porcellæn, Railler, 
1 Isskab, 1 Stem-elle, 2 Skydelods-
vægte ni. v. 

Endvidere bortsælges eventuelt 1 
Arbejdsfjedervogn. 

By- og Herredsfogedkonioret 
i Hasle, den 29. Novbr. 1916. 

Borgen. 

14;0416.4.41f rprel 

Kød- & Blodfoder 
forebygger Stivsyge hos Svin og 
fremmer Æglægning hos Høns. 
Fr Fans i mindre Vægte hos 

J. dl.  Larsen. 

Fotograf Alfred Kjøller. 
Publikums Opmærksomhed hen-

ledes paa al gøre deres Bestillinger 
pas Fotografier, Forstørrelser o. I., 
som skal være færdige til Jul, nit. 

Priserne er ikke forhøjede. 
Tid for Fotografering: Kl. 10-3 

ogsaa Søndage. 

Huder og SNiiid koks, 
J. P. Møllers Eftfi.  

Barbermaskiner. 
Ægte Giletteblade til Barbermaskiner 

Barber-knive 
Ilairberlcoste 

Niebelekruele 
Barberspejle 

Itneberpurebe 
I !Ile rldipperein%kfuer 

stryaereionne til Bar-
be' knive og Giletteinask; 

Stort Udvalg. — Billige Priser. 

I. B. 1_9 .1'15Ø1-1.. 

Olsker. 
RigsdagslZoiniiiissionens Belænk-

ning aegaaericie Salget at de vest-
indiske Øer kan i næste Uge faas 
ved Henvendelse til Sognefogden 
og Sogncraadets samtlige Medlem--  
mer. 

Sogneraadet. 

43rilita Centrifitgalotie 
sVrinta 	erlti3  

2,ceberolie 
$riata Ltalittbcrolie 
%rinta ran vinolie 
$rima 9flaterferi& 
43rima s]3itbfetwift 
sælges til laveste Pris i 

Nordlandets Handelslins. 
11~11111~1■11111~ 

aks 
Lommeknive og Skedeknive. 

Stort Udvalg — billige Priser. 	' 

Toget nfizaar 

111111111.1.• 	..4.n .141g 
Fra Rønne 	',• 

N%'ker 	 911 

Rø 	 iyss 
Tein 	it-w 	it-,:ss 
Allinge 	10" -I" 101,  

Til Sandvig 

mand. 	t".. 

Fra Sandvig 	7",  ; 
Allinge 	- ' 
Tein 
Rø 
Klemensker 
Nyker 

Til Rønne 

Fra Sandvig 
Allinge 
Tein 
Rø 
Klemensker 
Nyker 	- 

Til Rønne 

Erindringsliste. 
Toldkamret 7 12 Form . 2 7 F.Iterni 
Kæmnerkontoret 10 -- II og 2 4. 
Lasse- di, Diskontobanken 2 -4 Flint 
Sparekassen 10-12 og 2- 4 
Stempelfilial i Sparekassen 10-12, 2 	I, 
Dampskihsespeditiorien, anhen ved Ski-

benes Ankomst og Afgang 111siiag 
og Ftedag Efierni • Mandag og 
Torsdag I-orm. 

Sognepræsten Tirsdag og Fredag 6 -7. 
Distriktslægen 8-9 og 2-3. 
Postkontoret: Søgnedage 9-12 n.1 2-7. 

Søndag 12-2. 
Telegrafstationen 8 Morgen til 9 Atten. 

Sondag 12-2. 
Borgmesteren træffes paa Kæmnerkont. 
Branddirektøren Mandag og Fredag 

Form. 8 til 10. 
Statsanstalten tor Livsforsikring ved Chr. 

Olsen, Messen. Kontortid 1-4 Em. 
Folkebogsamlingen paa Raadliuset: 

Tirsdag KI. 3, Fredag 7-8, 
jernhanest. er  aaben for Gods 8-12, 2-6 

Frimærkep. og Ilgods desuden 7-8 Aften 
samt til Tog, der atgaar udenfor nævnte 
Tid, fra en halv Time for Togets Afg 

filme 
Damer 
Xeher 
88ller De ce livsleilmorskel  
skal den gamle Cykle sælges, øn-
sker De Adgang oser deres Ejendom 
forbudt, har De bindet et Par Cia-
loscher, skal der være politisk Møde 
eller Bal, har De Kreaturer til Salg 
eller vil De købe saadanne, har 
De fanet nye Varer hjem, panlager 
De Dem Reparationer, har De 
starlet en ny Forretning — hvordan 
skal Folk SN] fas det at vide, hvis 
De ikke averterer i el Blad, som 
virkelig læses. 

„Nordbornholms ugeblad-  
læses af sar at sige alle i Nordre 
!herred og er derfor et fortrinligt An-
noncablad. Send deres Annoncer 
til „Nordborriliolms Ugeblad". 

Ring op Telefon 74  

Gauniont.-; Ugerevue. 

Mysteriet. 
5-ni i:1•ii.i.1,,Irarna bag Kulisserne. 

Stemmeretskvinde. 
Filnistaice i 2 Akter med Oskar 

C3,1 AlStrUp, f nnfliS Olsen 
rag Frederik [Inch i Hovedrollerne. 

Sædvanlig Pris God Musik. 

Whist og 
L'hombre 

til forskellige Priser. 

I. 	hursen 

40 Stk. 

Bornehatte og Huer 
udsælges til 50 og 190 f irs pr. Stk 

Tilom l'efprspris 

cllorleforretninj. 
Daabsdragter udlejes 

Tobakker. 

S1mi 	g ur p111A 

Cigarer i lurle, hnhr og kvart K. - 
ser S411111 fikse .4 :sker nied Cerut er 

Giguen i stort 
forskellige Priser. 

Cigaretter id alle Priser I W.,e 
Æsker med 50 Stk. 

Røgtobakker, fint og groft 5,,  
Shagtobakker i stort 

has lur„I.  B.  Larsen  

Ordet er frit! 
I 	ee.r 	ilmule 1 .3r,ere i Ry og 

pas I and 	 pal, 01 enhor kan 
opt;‘,,,c1 .111,1,1er ne 111,11.,e,:,,in Emner 

af ,rimin I,',,  '''c i .Ncird Ilmaholm% 

getingrIsen er kun. At del gAreene er 
hold: , ell 	 indenfor 
r ■ melige i rrncrr, -.en t 	lp,kerhiere.. 
Underreol lue for Re,1.1kiionen 	opgiver 
NA1'11 n4 kare,,e 	1 'geled..., modtager 
Re.lat,t,o,rn 	 arra - 
dailne ling og 1 	•oisi egner Nig 
1,1 urimmil.n.z 

Inerte gælder haadr. ligery og Landet, 
det er en Sri., 	ar PedAklinnen 

aniJ ,11 ,.■ ,;11,4,,e den .11,114.!,,,tv Disk9E-
linn nied lien-.,n ni 

Fjerkræ 
Nikreedder 
Linned 
I) 	 
tiroderi  
Negle 

7 1 ' 
7.!1 	• 	•• 
75 ' 1_ 
8a: 71. 

i3' s 

Ris 12/5 
851 l245 
901 125, 
91i 1 07 
954 126 
94d 1 36 

1006  16, 

Spillekort 

senalolorie~~~~414 	 emiffinew~a~reall 

Koncentreret 

Kød- og Ben-Foder 
forebygger Stivsyge hos Svin og anbefales til billig-

ste Dagspris. 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 
k"...1~1~~1~~1~~4~41" 
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Nordbornholms Ugeblad. 
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Vi anbefaler 

vort velassorterede Lager af 

Isenkram, Glas, Parcellæn. og Fajance 
til billigste Priser. 

Ilioqo Kofod- og Prodokilorrolot. 
c==.0==1 

SOki, 

ALBA 
6.8 

Hjemmelavede prima Byggryn 
i .1 Sorteringer, /avet af ekstra sværvægtig 2-raclei B\ g at riv 
Host, sælges ved Køb af 50 Pd. ad Gangen a 19 0re, 

ved Køb i mindre drægte a 20 øre. 

Nordlandets Handelshus. 

Chokolade og Cacao samt alle 

Kolonialvarer 
i fineste og bedste Kvaliteter og til billigste Priser 

anbefales fra 

Allinge Nolodal & Prodokliffrotoiofi, 

Store engelske yorckshire Dampkul 
a 625 Øre pr. hl 	Hor liner -boks  a 360 Øre pr. 111 - 
- Blanding med      	giver et meget kraftigt 
Brændsel til Kakkelovne og Komfurer. Ved kontant Betaling 
leverer vi disse Sorter frit tilkort heri Byen. 

Nordlandets Handelshus. •• 
Allinge Auktionsvareforretning 

Ny Sending hjemkommen. 
Godt Herre- og Dametøj anbefales .  

I de første Dage venter vi Skib med 

Langelands Kontrolfoder Nr. 1 
Texas Bomuldsfrøkager Nr. 1 

Prima Laplata Majs. — Prima Kød- og Benmel 
Vær saa god at gøre Bestilling heraf snarest, thi det synes som 

Priserne senere bliver højere. 

Nordlandets Handelshus. 

Vi har et mindre Parti af hver Sort 

Bedste danske Horfrokager for Fedekvæg 
Bedste Laplata Jordnodkager for Malkekvæg 
Prima Glutenfoder og grove Hvedeklid. 

Priserne billigst pr. Netto Kontant. 

Nordlandets Handelshus. 

r;.WWW4t.K5-4W-4 -1trtWWg? 
Vort Lager er rigelig forsynet med' 

alle Sorter Foderstoffer 
i prima kontrollerede Varer og til billigste Dagspris. 

Allinge :Kolonial- o,ss Xrocluktforretnin_ss. 

Brødrene Anker "-1.—) 
Jernstøberi & Maskinfabrik 	\ 

Telefon 2. 	Hasle 	Teleton 2. 

Selvvandingsankeg, Vand- & Aljepurnper in. In. 

Til Stegning og Bagning 
anbefales vort ekstragode Plantefedt. 

Allinge Kolonial. & Produktforretning 

Naar Grisen slagtes. 

'Fækkerranden slagrede Gris idag. 
Rasmus, og,aa kalden _Ras Snee-
inlit', der skulle slagne Husets Kle-

nodie, korn ved Middagstid, hjul-
benet og polisk som sædvanlig, 

Ja, hvor meget skulde Ras snu 
have, nor al magre Grisen? Kun I 

Kr. 50 C-.,re, Inis Ras fik Lov at 

tage firivedel og Tæerne med sig 

hjem. Filers blev det jo dyrere' - 

Ja, Hovedet kunde der nu slet Ikke 

blive Tale om, sagde Tælckenrands-
Konen, for Hovedet skulde de selv 

have Sylte al, men se Tæerne, dem 
kunde Pas jo da nok fas Lov at 

lage med hjem. 

Ras smilede polisk og sagde, al 
han havde ikke talt orn Grisens 

Hoved og Tæer, men om sit eget 

Hoved og sine egne Tæer, og se 

de Smaaling vilde Ras gerne have 

ined sig hjem, naar han gik. Ha- 

hn-hal Almindelig Munterhed, 
Efter denne Spøg skred man til 

Eksekutionen eller rettere til den 

hellige Handling, thi der var lige-
frem Andagt over Tækkeniandsfa-
Indien, ikke mindst over den talrige 

lysliaarede Børneflok. 
Grisen blev ført frem. Den pro-

testerede mider høje Hyl, ogsaa den 

anede P/jeblikkels Alvnr. Snøret og 
blindet blev den slæbl rip paa Sti-

gen over de dampende Vandhaner. 
Ras hvæssede sin Kniv, og Horne-
flokken veg rivilhaarlig i en Halv-

kreds nogle Alen tilbage. Deres An-

sigter var alvorlige, og de In mind-
ste Rollinger holdt forskræmte hin-
anden I.  Hrenderne, for al kunne 

holde sammen, naar det afgørende, 
del forfærdelige korn. 

Del var jo ogsaa sari underlig!, 

at deres Ven, Grisen, las der paa 

en Stige og skulde stikkes og slag-
tes ; Grisen, solir de havde boldt 

saa meget at. Den var saa lille og 
saa sød og morsom, da Tækkeman-
den kom hjem nied den i Posen, 
og hele Sommeren igennem havde 

de sandet Græs og Brændenælder 
til den, og undertiden ogsaa givet 

den en lille Stump af deres Mellem-
mad. 

S a, nu kom del snore Øjeblik ! 

Nej, del kom ikke alligevel. I sid-
ste øjeblik lagde Ras Kniven fra 

sig for ganske sindig al lage sig 

en Kilometer Skrap, der først skulde 
lygges i Leje. saa greb han igen 

Kniven — nu, nej heller ikke nu 
Ras fingrede kun lidt paa Griseris 

Hals — nej men rm, na nu stak 
Iran, og halvkvalte Skrig brød frem 

fra Grisens snørede Tryne. 
Tækkemandens mindste-10 smaa 

niedføleirde Kvinder paa 4 og 5 Aar 

-- stak i et Brøl af Grand og flyg-

tede pas de bille smaa klaprende 

Træsko med hinanden i Haanden 

Ogsaa de ældre Bern hak sig lidt 

tilbage, men holdt dog Stand, -
Noget eller gik jeg. 

Da jeg senere vendte tilbage, var 

Spændingen udløst, og en lys, glad 

og jublende Stemning hvilede over 
hele Interiøret, de to mindste Rol-
linger indbefatlet, 

Fed og blegrød hang den op-
skeerne Gris pari Husmuren, lige-

som blussende af Skam over al 
skulle vise sit Inderste saa ublufær-
digt frem. Alle fire korte Ben strakte 
den ligesom beklagende ud mod 

de forsamlede Børn, soul 0111 den 
vilde sige; Farvel kære sniaa Ven-

ner, lak for god Behandling og pas 
Gensyn I Form af Finker, Pølser, 
Sul og Sylte. 

Børnene var oversladig henrykte, 
De klappede Grisen pas Flankerne, 
De mindste Rollinger kunde ikke 
naa, de var for stumpede, men de 
blev løftet op, for at ogsaa deres 
smaa Næver kunde komme til al 
røre ved del dejlige rosenrøde Dyr. 

Alle øjne 'skinnede af smid glad 
Madfryd. 

Alle følte sig som i Valkalla. — 
Sreninnier var slagtet. 

Knud Poulsen i „Kbh.' 

Prima Havre og tør, 
vzkgt Blandsæd 

knhes lig betales med holeste 

Nordlandet. Handelshus. 

Prøv vor udnItørkede 

MARGARINE 
og De vil blive tilfreds saavel med Kvalitet som med Pik. 

Frisk Tilførsel flere Gange ugentlig. 

Allinge Kolonial- & Produktforretning. 

Nye simske Busiiicr og iristic Krydderier 
anbefales nu til Slagtetiden. 

Nordlandets Handelshus. 

lloroliolms 	1133fiebssos 
Afdeling i Allinge 

Kontortid 10-12 og 2-4. 
Modtager Indskud pan alm. Sparekassevilkaar ill en Reide 

at 4 pCt. p. a., pas Folio til 2 pCI. p s. 

Vi har rigelig Lager af 

prresudby Gødningskalk 
Naar Elleraarspløjningen er tilendebragt, saa er del rigtigst at kalke. 

Vær saa god al gøre Bestilling i 

Nord landets Handelshus 

23ri11er oa pineme3  
der passer til ethvert øje, fase hos 

A. M. Lindberg. 
Telefon Allinge 93. 	 Urmager og Guldsmed. 

MORSØ 

Skov=Ovne 
som Tegningen viser 

har to Kogehuller, stor Indfyringsdor, som 

kan. tage store Stykker Brændeknuder, Torv 

og lignende, — Regulerer nemt og sikkert. 

Ny Sending er hjemkommen og sælges i 

Norillilmillis M01811113. 

Følgende Varer, som forhen har været udsolgt, er atter 
paa Lager: 

Eddikesyre, Salpeter. raa Potaske, hel Svovl 

og sælges til billigste Pris. 

Nordlandets Handelshus. 
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