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Rtsikamorer samt num Hladets Annto, og
koster I Kr. halvaarleg.

En bornholmsk Digter.
Først i Aar bar Bornholm faaet
en Lyriker af Betydning. Det er
den unge Journalist Jørgen Vibe
fra Rønne, der dette Eitetaar hos
Gyldendal har udgivet en Digtsamling „Rullesten".
Enkelte af Bladets Læsere vil sikkert erindre hans Digte, hvoraf en
Del har været trykt her i Bladet bl. a. Digtkredsen ,Virdervers", der
blev udsendt som Særtryk.
I „Rullesten" ser man straks den
uhyre Udvikling han har gennemgaaet. Her er ingen Efterklange,
intet søgende. — Digteren staar efter Læsningen skarpt og særpræget
for Læseren -- med sit eget Fysiognomi.
Alt del kvindelige, der prægede
hans første Forsøg, har veget Pladsen for det helstøbt mandige. Det
er det velsignede ved Vibes Vers,
at man gennem dem mærker et rigtigt Mandfolk, en frisk Fyr, der tager haardt fat, hvor del er nødvendigt, der drikker sin Dram og svinger sin Pige uden først at spørge
Per og Povl om deres Mening og som dog ikke har sal al Følelse
overstyr. For der er Følelse i disse
Vers, ægte og sund Følelse, der aldrig bliver til Sentimentalitet.
Motiverne til Digtene er hentede
fra Bornholm, specielt fra Havnen
og Havnekvarleret I Rønne. Der
maa man søge den Knejpe, han har
kaldt „Rød Laterne" og besunget i
en pragtfuld Digtkreds. Et af Afstudene hedder „Fjeldstaynssange"
og del med Rette. Vibes Sang minder out Fjeldstavnen, den har dybe,
søde ug lokkende foner, uren er
altid helt naturlig.
Jørgen Vib..s Bog fortjener at læses -- specielt af alle Bornholmere.
Chr. Stub Jørgensen.

Frit Ordskifte.
Angaaende den aflyste Aftenunderholdning paa Allinge Teater,
Skønt jet; anerkelider det berettigede i Mu jembeslyrerens kit kel i
Nordboolhoilus Ugeblad af 6. ds.,
set fra Hr. Hansens Standpunkt vil jeg dog herved tillade mig al
fremkomme ined en lille Bemærk-
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Som bekendt blev der lidt før
Skolerne blev lukkede paabegyirdt
Indøvelse al Dilettantkomedie, som
den Gang tænktes opført saa hurtigt soul muligt Id Fordel for Aftenskolen. Imidlertid indhentede den
„spanske" ogsaa Allinge, og Indøvelserne blev ikke forceret saa stærkt
som Meningen var.
— Hvorfor skulde del da gas saa
h ut Il gt ?
-- Jo, se del kan alle dem, der
Ilar prøvet og paabegyridt noget af
den Slags heri Allinge straks tænke
sig. Al Erfaring ved uran nemlig,
at hvad der skal laves af den Slags
skal laves mederis Interessen og
Materialet er tilstede. Mari kan derfor ikke fortænke Haandyterkerforeningen i at handle energisk og resolut, som i dette Tillrelde. Havde
Dødsfaldet kommet nogle Dage før,
ved jeg bestemt, al Foreningen Ikke
vilde have afholdt Allemniderlioldningen, som bestemt var.
Men der er jo et gammelt Ord,
der siger: „Fej først for din egen
Der . . . osv." Jeg ser nemlig, at
Mejeristerne vil holde Smørudstilling Rønne Torsdag den 12. ds.
Var det ikke ogsaa en Opgave lur
Dem, Hr. Hansen, at Ina dette Møde
forpurret, baade » af Hensyn til os
selv og vor Familie ; men ogsaa af
Hensyn til hele Samfundet". Det
maa da være meget sainfundsfarligt
at lade Mejeristerne fra hele øen
saadan komme sammen i den » spanske- 5 Arnested! for derefter at sprede
den sIraalefoiinigt ud over hele
Bornholm.
Med Tak for Optagelsen.

delse kræves bliver nok holdt indenfor forsvarlige Grænser.
Allinge Teglværk d. 7/11 1918.
K. H. Poulsen.

December.

Jule-Minder.

F. G. Sund,
Allinge, den 8. December 1918.

Svar til Hr. Mejeribestyrer Hansen.
Hr. Mejeribestyrer Hansens Artikel i delte Blads forrige Nummer
vil jeg som Medlem al Haandvrerker & Industriforeningens Bestyrelse
tillade mig at svare paa. Vi har, som
Hr. Hansen efter sin Artikel synes
at vide, søgt og fancl Tilladelse til
at afholde Dilettantkomedie paa Christensens Sal Søndag den 8. Decbr ;
men efter urin Viden, gives en saadan Tilladelse ikke i Øjeblikket uden
at Sundhedsauloriteterne bliver
spurgt, saa jeg synes Hr. Hansens
Henstilling til Haandværker & ludustnforeningens Bestyrelse, at det er
uforsvarlig t al arrangere den Slags
Fester, er ret umotiveret. Jeg for
nejt Vedkommende anser ikke liaandværker & Industriforeningens Bestyrelse tur kompetent til at bedømme
Suirdhedstiletanden luer i Byen, ug
ydermere itaat Sundliedsaulooleterne
bliver spurgt, synes jeg ikke der er
Grund til tor I laareivierker & Indusurforetrineens Bestyrelse in overveje
der ulotsvarlige, sum Hr. Hansen
skriver, det lun vi overladt til Sundhedsautoriteterne at afgøre, og det
viser sig ogsaa i dette Tilfælde, at
SuudIredsautoriteler lie er deres Ausvar bevidst ; da de mente at Sygdommen tiltog her
Byen blev
ladelsen lager tilbage, og riden Paavirkning af Hr. Hansens Artikel, da
det allerede vat sket lo Dage ler
Artiklens Fierrikornsu, saa jeg synes
ikke der var mindste Grund for Hr.
Hansen til af skræmme Folk med
Avisartikler, hvor Sundhedsautoritelerve træffer Afgørelsen; jeg vil derfor foreslaa Hr. Haagen næste Gang,
al vende hele sin Energi mod de
Sammenkomster, hvor Tilladelse ikke
kræves. Sammenkomster hvor Tina-

giver Udtryk for det, smil Julen jo
fremfor alt er : deri store Glædesfest !
Alle Mennesker synes, at de skal
være glade i Juten ! Særligt Børnene; natur liavis Oz dem falder der
saa nemt ! De har den dejlige, frodige Barnefantasi at leve paa. Alt
det, som vi ældre ser pna med el
Stille ventende Maatied.
Før Dagen lik binaliel, mere nøgternt Blik, bliver jo i Barvar Blaarringee graduer parny.
nets Fantasi puslet op til selve EvenStort glimter en Stjerne.
tyret. Jeg tror, at for et Barn er
Dybt nahnes det Fjærte?. Juleri og
al della f ledighed noget
Sna — skjuler atter en Sky.
nær overjordisk,
Men ogsaa vi Voksne kemier jo
Livet aander saa dæmpet.
Deli Kamp, det har kæmpet, denne Fornemmelse al Højtid og
er bild
Endnu bløder der Saar.
Glæde. Og de allerfleste al els næEj græde, knap smile.
rer i .huletiden ell ganske iriruodstaaeKurt bilrude, kuli hvile, lie Trang til at glæde vore Venner
mens Pulsslaget kommer og gear.
og dem, vi lever sammen uræd
Og al denne Glæde smitter ! Man
Lytte længe, kun høre
er glad ved at give, glad ved at
50111 Sus I et Øre,
som langl borte sitrende Sang.
modtage — allesamineri! Og netop
Kun hvile, hun vente derfor er jo Julen frem for nogen
det aldrig før hændte - anden Fest !treven Glædens Fest.
del Solhverv, soul kommer engang.
Og selv om der 'lumske ikke er
Valdemar Rørdam.
ret mange Mennesker, som vir kelug
gør sig det klart, saa er det jo vel
nok Jubelen over del, som er Julens Gave til Menneskene, som er
den oprindelige Aarsag til al denne
ydre Udfoldelse al Glæde og Fest.
Dagens Nyheder er kommen paa
Børnene er for uudviklede til at
den Ide at udspørge kendte Personligheder om deres Jule-Minder. Vi - forstas del, selv om de jo lærer det
tillader os at gøre enkelte Uddrag.
og Irører om del ! Og de allerfleste
Voksne skænker det ikke ret mange
Professor Henrik Scharling.
Tanker, og saa er det dog de gamle
Deri gamle Forfatter til den hyg- Ord, at .os er i Dag en Frelser
gelige Julebog „Ved Nytaarslud i født
som er Ruden til al' Julens
Nøddebo Præslegaard", Professor Siemning og Fryd.'
Henrik Scharling bor ude paa F.eE. D.
deriksherg i en gammeldags Villas
Forfatteren Johann Sigurjonsson.
Stuelejlighed. Der er højt til Lof el
Lige midt t Storbyens Hjerle, paa
og vidl III Væggene i aet! ældede
Professors Sundeneværelse, og gen- en Kvist paa selve Østergade, bor
nem del høje Vindue skimler man den islandske Dramatiker Johann
i VintereftermIddagetis Tusmørke og Sigurjonsson. Naar man sidder i
hans Stue, nuar Larmen fra Strøget
Taage cu stor gammel Have med
op til een som en fjern, ustandsebøje Træer og tælle Buskadser.
.Jeg er jo nu en gammel Maud," lig og monoton Brusen, der minder
snuder Professoren, 82 Aar, saa jeg 0111 Lyden af stride, sIrømmende
maa ærligt talt sige Dem, at i Øje- Vande.
blikket kan jeg ikke komme paa
„Vil De ikke fortælle os tidl om
Deres Juleminder oppe fra Island?"
noget særligt Juleminde fra min
Barndom eller Ungdom, som kunde beder vi Hr. Sigurjonsson.
lindes værdigt til at komme i Tryk.Ja, men hvad skulde det vel
ken. De ligger altfor dybt nede, be- være for Minder ? Alle de lyseste
gravet under Aarriesrs andre Oplei;el• og bedste Juleminder, ethvert Menneske har, hvad enten han er fedt
ser og Erfaringer, til at de saadan
pas stenende Fod kan graves op oppe paa vor fjerne, skønne Ø eligen.
ler ethvert som helst • andet Sted
Men den danske Jul" i Alminde- paa Jordkloden, er vel knyttet til
lems egern Mor. Del er mine da.
lighed er jo i og for sig ogsaa
heade god og iudIroldsrig nok, til Og (le er dyrebare ror til i g, men
at man kan beskæftige sig med den vil kun forekomme en fremmed,
og have Glæde af den, liver for sum jeg aabenbarede dein tor, som
sig, hver i sin Kreds ilg under lagr- nogen ganske banalt og almindeligt,
ragelse af de furskellige snuer Jule- smut Hundreder og Tusinder af anskikke, som vist hver enkelt Familie dre Mennesker har følt og tænkt
ug oplevet før jeg. De har kun Værd
Ilar fur sig selv.
Nogle Mennesker synes ju ikke, fur m r g, lordi jeg kender deri inat det er Jul, hvis ikke uran synger dre Sammenhæng mellem disse smaa
en ganske bestemt Julesalme. Andre lyse fine Minder og min Mor og
udi Hjem og hele Millreuet, som
kan ikke finde sig rigtig tilrette i
Julesteruningen, hvis ikke de netop de er vokset ud af."
„Men inaaske De kan fortælle os
laer den Slags Kager, som de er
om nogle mere ydre Ting ved
vant til, OSV. osv.
Men vigtigst al del allsammen er Julefesten paa Island? Har man ikke
dog Træet og Gaverne! Disse to der nogle specielle Juleskikke eller
Ting er det først og fremmest, som lignende?'

,

„Ikke saa mange, som De visl
her nede i Danmark er tilbøjelig
Ill at tro,' svarer Johann Siginjonsson og smiler lidt .1 Dnnakeie tror
jo i det hele taget saa iltelige mærkelige Tung om os Islændere; al vi
er saadan en Slags Urmennesker
elldr ringet i den Retning! Ja, jeg
limer nok, at De protesterer, merl
lidt er der nu ofil det'"
„Men det var Julen,' indskyder
vi, „Julen Luna Island!'
„Ja, meget er det ikke, jeg kan
tornede Dem run den. I Byerne Og
navnlig i Reykjavik naturligvis har
jo mi enhver Famille med Agtelse
for sig selv sit Juletræ, og der lejrer ran vel i det hele taget Julen
peu ganske samme Mande soul luer,
med Mad og Kager og Godter oattll
Gaver. Men ude paa Landet, hvor
liver Gaard ligger som en lille Verden for sig, lejrer man -- eller fejrede mori e hvert Fald i min Barndorn — Julen paa en lid( unde
Maade. Julen var tørst og fremmest,
Lysenes Fest. Fra Oldtiden hat d
jo værdi Solhvervet, man lejred
paa den Tid al Aaret, og denne
Festen til Lysets Ære har holdt sig
op gennem alle de ni Aarhundreder,
hvor Kristendammen har været Islændernes Religion.
Lysestøbningen hører derfor Id
de allervigtigste Juteforberedelser
paae !duver istandsk Bondegaard. Ge
det er el stort Arbejde. Dels støber
man enkelte Lys, sone skal 9418 ensomme ret op og ned i deres Stage.
(Det vil suge 1 a ge er de nu fortesten ikke, de er tværtimod meget
knudrede og krogede, for de er jo
støbte paa den Mande, at man stadig dypper og dypper Vægen ned
i den flydende Talg, atm stivner
det ene Lag uderipaa det andet, til
Lyset er tykt nok. Og noget uregelmæssige bliver de jo at denne Fremgangsmaade). Dels støber man en
Slags „Kandelaberlys', og det er
disse sidste, som ganske specielt
regnes for Julelys hjemme hos os.
Freingangstuaaden er den, at man
tager fem Væger og knytter sammen
i den ene Ende, mens man fastgør
de andre fem frie Ender til el 1111e
Bræt. Ved at følge denne Fremgangsrimede faer man el femdelt Lys
med en fælles Stamme.
Juleaften tænder vi saa Lysene
overall r Huset, I Stalde og Udhuse,
Gange og Forstuer. Og der Maar
de saa og brænder hele Natten.
Man bruger ikke al sluk k e Julelysene, de skal brænde ned af sig
selv.
Foruden denne Lysestøbning hører ogsaa Brødbagningen til Juleforberedelserne. Og det er en spe•
med Slags Brød, som bages til Juleri. En Slags usyret Fladbrød, i
hvis Dejg der bliver skaaret et bestemt Mønster. Og Dagen tør Juleaften kan mart i de fleste Hjem se
hele Husstanden, Mænd, Kvinder
og Børn sidde beskæftigede med at
skære delle Mønster i Brødene, som
saa bliver bagt og serveret Julemorgen varme og duftende III Kaffen.

Første Juledag er en stille og
bedelig Dag, hvor blån, hvis man
føler Trang ,og Lyst til det, gear i
Kirke og ellers sidder hjemme har
og nyder Hvilen og Friheden. Først
anden Juledag begynder man der
som her at slaa Gækken løs. 1 Snuebyeine bruger mart meget al klæde
sig ud og løbe fra Gaard til Gearcl
og mystificere hinanden. Men hjemme i mit Hjem, som las ganske
ensomt, og hvor vi kun var 22 Personer alt i alt, kuede delte jo ikke
saa godt lade sig gøre, vi vilde
sikkert have kendt hinanden lige
med det samme. Men vi spillede
derimod Komedie!
Sommetider var det gamle Islandske Stykker, vi opførte. Men oftestvar det dog noget vi selv, navnlig
min ældre filtroder, lavede. Og jeg
vil sige Dem, at det var ganske
forbavsende Ting, vi kunde præstere.
Tænk Denu blot et Stykke, i hvilket
der forekom et Uhyre, som havde
en Hale, han kunde svinge med,
og som var i Besiddelse af en Stentorrøst af den anden Verden. Og
dette Uhyre overfaldt og rev Bugen
op pas en Kvinde, som Iaa i pn
Seng, saa Blodet flød I Kvinden
I yde nemlig aiiiaragt en Blære
ed Faareblod under sin Kjole,
m
'vingen var seere realistisk.
,s
ia'a` Vie„
voldsomme Røst var
(i)g. tAyra, , i ml p af en Slump
irittrIaltagi
- vines næsten, man
Lampeglas. Jeg b..
stige
Rafinne„kke!.,
har Lov til al kalde
>
menter kor et Udstyrsst
.0g Traktementet?"
vore
.Ja paa Island slagter %ri jo
,,Juletaar", ligesom man herneu.
—slagler en .Julegrisl Det el jo ret
sjældent, at man paa Landet paa
Island faer fersk Kød om Vinteren,
sne denne ferske Faaresteg er jo
ikke saa lidt al en Fest ! Forreste"'
faer man saa der som her sin Julegrød! Men jeg kan ikke glæde
Dem med al fortælle, at vi ogsaa
sætter Grød ud til Trolde og Nisser
og Huldrer og andre overnaturlige
Skabninger! For dem er der nemlig ingen Islændere, som tror paa I"

dog er det vel Ikke ganske uden
Interesse for Bornholineine at vide,
at den unge Allingebo, Lyrikeren
Chr. Stub Jørgensen har bidraget
s i n store Del til at taa Heltet saa
vittigt og godt som det nu engang
er.
Reinald.

Naar Natten laa mørk over Staden
og Lygterne blefred i Gaden
jeg fulgte dig hjem.
Og hvor blev der hvisket og kysset 1
Jeg mindes endnu hvor du tyssed
din Dør stod paa Klem.
Erindrer du endnu de Porte,
hvor to kunde staa og bh' borte
mens Lygterne skjalv —?
Aa kære, jeg kan ikke glemme
din lille fortrolige Stemme,
saa sløret og halv.
Og nu er jeg fri og min egen 1
Jeg gear i din Hjemby — og Vejen
alene jeg fandt.
Din Slemme—jeg hører den ikke.
Nu skuer kun Lygternes Blikke
en ensom Vagant.
Chr. Slub Jørgensen

SolvbrvIltip,
Pas Søndag fejrer Avlsbruget Georg Jo h a n se n og Hustru, Rø deres Sølvbryllup.

Allinge Ur- o4 Guldsmedeforrehney.

Jeg har ender' et smukt Ud% alg til rimelige Poser.

Obs. Teskeer i Sølvplet er atter

Aakerlund.

park

Lager.

A. M. Lindberg.

Telefon Hasle 105.

V. Sørensen, Borre.

Julegave til Damer

Chokolade og
Cacao

Skindkraver og Muffer
til mange Priser.

faas luns

De averterende
anmodes OM at Indlevere deres Annoncer inden Torsdag. Serum Avertissementer kunne dog som Regel
medtages indtil Torsdag Middag,

Pynte- og Kok kenfork beder
i

KuloidoQ

Produktforretniu)

fikse Faconer.

Blondekraver i stort Udvalg.

Svære Darnestromper fra 1,90
ifandslter, Vanter, Veste
Undertrøjer I Uld og Maccosan.

Smaa Guldkorn.

Christian Soendsen

—o—
Det som sig lønligst rører,
Men som kun hviskes bør;
Hvad Pigen gerne hører.
Men knapt dog høre tør;
Hvad Menneskene gemme,
Hvor der er sikrest lukt;
Det tolker- Digtrens Slemme
i Sange rent og smukt cad Bagger

Bog- og Papirhandel
Bogbinderi
Telefon 90
Next',

Snart synker Natten over Jord,
De stille Stjerner smile !
Der er "ej nogen Sorg saa stor,
Den faer jo en Gang Hvile.
Chr. F. Molbech
Skilsmissen har sir; Gaade,
Sin Ræd set, selv for Aanden;
Ønsk dig ej Døden — Livet
Er dog en Fugli Haanden.
Emil Aarestrup.
Andre Tider, andre Sæder,
Andre Tanker, anden Id ,a udre Sorger, andre Glæder,
Ar.'dre Ønsker, anden Strid 1
B. S. Ingemann.

oildstibviester og Moder.
Allinge Kirke K1, 2 Pastor Reumert.
Ols Kirke Kl. 10 Past or Reumerl.
Der foretages Juleindsgmling til
syge og fattige.

Kunsthonning
Fragtmarmelade
Ægte Honning

?oduldforroloiog.

Allinge Kolonial og 11

JOIHEIHRS

GodninLgskalk
fra Lager.

Allinge Kolonialog Produktforretning.

Nye Konfektrosiner.
Figen
Noddekterner
Citroner
forventes paa Lørdag.

J. B. Larsen, Allinge
Hindbærsaft
Ily Idebtermaft
Jordbærsaft
Kirsebærsaft
Ribssaft
Solbærsaft

Allinge KolonialProduktforretning

fif. '3. cgar5ett.

Slagter Skov,

Julegaver

Olsker.

0

0)
O

nl. In.

Enhver kan bese Varerne uden Købetvang.

Nordlandets Handelshus.

Telefon 88.

Hasle.

Hasle.

Tit JULEN
anbefales Juletraespynt og Julelys. Stort Udvalg i Jule- og Sybaritter!
Indrammede Billeder, Spejle, Syæsker, Sykurve, Albums, Legetøj
Julepost in. m. passende til Julegaver.
NB. Loftpap sælges Ill billige Priser.

Charles Svendsen.

Karbidlamper til Y2 Pris.
~elm bekendte gode Karbidlamper, som fer kostede
IS Kr., sælges nu for 9 Kr. pr. Kontant.
75 Stk. paa Lager. — Sendes overalt mod Efterkrav.

Telefon 34.

M. C. Funch,

Blandet Frugtsaft

er lijentkommet.

0

m.

1(oloed, Hook

Godt Kalvekød

c

Um:nisser Benklæder, Underliv

træffes paa Randhuset i Allinge
hver Mandag efter KI. 10 Form. og
Klemensker Kro hver Fredag
fra 2-5 Eftm.

Røget jellefisk

kan faas fra den 18de ds, hos

Uldne Underliv ined og uden Ærmer.
Prima Korsetter i orange Dessins.

By- og Herredsfuldmesgtig

Til Julen!

„SI? OPpl0/2 (3/1".

Blandt de mange nye Julehefter
man 3 Aar ser i Boghandlervinduevne tiltrækker „Skorpionen" sig paa
Grund at sin prangende Ontslagategning en Del Opmærksomhed.
Den blaa Skorpion med de røde
Tværstriber og det giftige Smil om
Kindbakkerne, eller hvad det nu er,
en saadan ,Fisk" er udstyrer med,
ser saavist heller ikke ud til at vilde
lade Sten paa Sten tilbage al de
skrækslagne
Aarhuahonorattores,
som Tegneren, Jens Ravnholm har
været ondskabstuld nok til at lade
den gribe.
Om Indholdet, der, forøvrigt er
morsomt kan kun siges at det er
hovedsageligt for Aarhuaborgere,

C.

anbefales

kan faa Beskæftigelse til Vinteren .

Søndag d. 15. ds. vies i Allinge
Kirke, Frk. Ragnhild Larsen Datter
af Karetmager A. Larsen Allinge til
Gaardejer Marius Nielsen Olsker.

-a;

En Aarhusblæksprutte.
—0—

Aljetonder og Saltekar
Saint al Slags Bødkerarbejde haves
paa Lager. Reparationt.r

Til Jule rk

2 Skærveslagere
Bryllup.

Søndag deri 15. December.

Gaden.

Ilasie ildkorlorroloiog.

Nyiligc

Barbermaskiner
Barberitnive
Lommeknive
Skriveunderlag
Fjerkræsakse
Ilrods omakse
Uritaeder
Rammer

Et Parti Melasse
bortsælges til Svinefoder.

Pris 27 Kr. pr. 100 kg.

9.1(ffitly Slofoninf- 15s t, Tr'robufitforrefning.

3`ittige Zsittegatier.

4

fiffige Sulegaller Cane folie i Gaii »ilt.
eg o)f)ører meb at fore 9.11ciiugtlartr og Di(
iwige Tjele Weftlageret til og unber iibrof»prK
ithfcelge fra nu og inbtil Tt)taar et
13arti
(figurer, befeubte 9J1wrfet: Cigaret=
ter og Zliirituvin til meget billige sl3rifer.
fcelge meb fult) 63aranti for at Urre
rene og reelle 23arer 111)C11 ill cetuiug.

Stød mailD tlibitrap, Zaithhig.

in. ru.

Noril oodois Handelshus
gærer,

1.oera4er,
fleflurlle,
giluefnibe,
Woegrebe.

Allinge Kolonial &
Produktforretning.

Ekstrafin norsk Spegesild

i hele, halve og kvart Tønder anbefales fra
Allinge Kolonial & Produktforretning

CLOET TAS
ALBA
Spise -Chocelader

-

Bekendtgørelse.

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

Lørdag den 21. December,
Eftm. Kl. 2 afholdes det almindelige

Husmandsmode
i Olsker Forsamlingshus,

selvvandingsanlæg, Vand- & Alfepumper m. m.

Kaffe.
En prima Erstatning herfor er

zoolromalillie-Surrod
Malt

faas hos

Allinge Kolonial- & Produktforretning.

for at uddele de løbende Indtægter
for Aarel 1913 til de andelsberenigede Husmænd.
Husmænd, der ere tilhyllede eller
har lorandret deres Bopæl, maa anmelde saadmil for en af Formændene
inden nævnte Møde sand forevise
Skøde eller Lejekontrakt.
De Afidele, soul Ikke bliver afhentede paa Mødet, kan siden faas
hos Forretningslørereu til 1.Januar.
Endvidere vil der blive foretaget
Valg af 2 Formænd og 2 Revisorer
isledelfor de, der Ir-ah-æder eller Tur.

Forretningsfører Chr, Kjaller

Muslingerne.' til Honsefoder.
Vort patentanmeldte Muslingerne' til Hønsefoder har
ved foretagne kontrollerede Forsøg givet et Merudbytte
i Ægproduktionen af over 100 pCt.
Hønsene betaler delle Foder igennem en forøget
Æglægning med indtil det femdobbelte af Udgiften.
Muslingemelet er fremstillet I absolut holdbar Kvalitet.
Muslingemelet leveres i plomberede Sække a 25 kg,
og hver Sæk indeholder Brugsanvisning.
Prisen er 45 øre pr. kg i hele Sække.

og P. Ellebye.

Rutsker
Landarbejderforening
afholder Medlemsmøde Onsdag d.
18. ds. hos Janus Jørgensen.
Nye Medlemmer optages.

Langelands Muslingerne] faas en gros & en detail hos

Bestyrelsen.

Allinge Kolonial- & Produktforretning,
H. Gram, Gudhjem.
Hasle og Omegns Brugsforening

To lidt brugte

Diplomatklædninger,
Middelstørrelse, den ene fuldstændig
som ny, er billig til Salg los

Forlang udtrykkelig

Langelands Muslingemel.

Skrædder Bendtsen.

Prima Husblas
er lijenikorn Men.

J. B. Larsen.
Billigste Priser

Stort Udvalg

Allinge Kolonial & Produktforretning
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Manselletskjorter

lipper, Slips og Sløjfer i alle Faconer.
Rejseplaids til 18, 21 og 30 Kr.
Sokker til mange forskellige Priser. Vanter.
Halsbind, Uldtrøjer, Kraver
iffansehetknapper
Hatte, Huer og Kasketter

•

* Nordlandets Handelshus.
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3utecaper. 3uleclaver.
SI«jjeftet, ZE)eftel, aMotabertel,
itrtepotteirjulere,
,ctrilgtjrnale
Stagefabe,
Borbttikue, fflafter
5?,Limmehtiue,- Cnrfc, 3ortento.uncrer
Bavberninftiner, (ffiiletteblabe
3tIrbertiliDe, , t1.1)gereilinte, 43robluaifilter
5- 01)()ntremajtillev, i3geft.wier, , -trugejwrit
(83r1)ber, SW,ferolter, s43anber. )111ure
fiffer.
anbefales fra

Prima fast Hvidkaal '
haves paa Lager.

J. B. Larsen.

Td Julebagning
anbelales vort

Prima Hvedemel.
Bagepulver

Skind- og Voksdugshuer til voksne og Børn
Altid de billigste Priser.
:

Rø.
Ca. 50 Alen brugte /411 Jernror
er billig til Salg hos
F. Holm,
Stenbygaard, Re.

Køkkenfaasrekvisitter
hos,

£t

Citronensents
Mandelemments
Vanilleessen tø
Vanilletabletter
Vanillesukker
Vanille/dænger
Kar(' C1110111Ime
sode Mandler
bittre do.
Dominer

Allinge Kolonial- og
Produktforretning.

Kartoffelmel
er atter paa Lager.

j, J3. Irarseq,
Rughalm
er billig til Salg hos
Waldemar Nielsen
ved Helligdommen.

J. B. Larsen.
~11001~111~111=1•1

Kortfattet Forlepelsc
Juleartikler
1918
Os Cr

Kurventole

25,50

Skærme, 2-(løjede
22,50
Cre to nnenes k er til Handsker 1,00
Kurve til Juletræspynt
20
Lakbakker til Glas m. nr.
40
Parasoller, japanesiske
1,65
Systativer, sædvanlig Form 5,90
Lontmetorklæder
med Bort Ira
20
i Æsker
1,00
broderede fra 1,25
Silke
1,00
Juletræer med Lys
50
Chiffon Langsjaler
5,25
Sofapuder
fra 4,25
Hvide Py-ateforkheder- - 2,00
Kulørte
do.
- 1,70
Itiasholdningsforkloader 5,00
Si 1 k e Itordfing
50
Dukker
fra 0,50-18,00
Julebordlobere
1,00
Bu f“ttepper, broderede
6,00
Løbere,
1,50
Lyseduge,
4,00

Lædertasker
11,00
Stoftasker
fra 75
Portemonaier
- 75
Brosetter
- 65
Perlehalsbaand
- 20
Bæltespænder
- 25
Cigaretetuier
1,00
Damelinned
- 4,85
Natkjoler
r,-10,50
Benklæder
- 4,75
Tyllen Underliv, broderede 3,25
- 5,75
'Fyns Underbluser
Skørter
- 4,00
- 4,75
Korsetter
3,00
Dame Vinterhansker
do.
- 3,50
Herre
- 2,50
do.
Ilorne
-18,00
Silke Bluser
Silkestoffer til Kjoler og Bluser
5,35

SlIketorldreder
- 3,00
-20,00
Skindkraver
fra 50-250,00
Dame Ulstre
Pige

do.

Drenge do.
Drenge-Dragter
Drenge-Stortrojer
Paraplyer
Herrekravats
Herre Seler
Prima Stoffer

-20,00
-22,50
-17,25
- 2,85

- 1,00
- 2,00

til Herredragter pr. Mtr. -20,00
- 4,00
- 2,00

Herreuudertrojer
Huer

Messen
Ur, Olsen, Allinge.

anbefales.

2 Stenhuggere

L. Pihl.

Blodbuddingi 2 kg. Daaser.

Leverpostej
I IA! kg. Daas«.

Allinge Kolonial & Produktforretning Altlogo Kalooial- og Prodlildiorrotoiog

J. B. Larsen.

T Lt jULEN
anbefales kontrolleret

Okse- q Fedeblveld
til rimelige Priser.
Bestillinger modtages gerne paa

Gudmingeguard.

Alette Barberblade
er atter paa Lager.
Endnu haves en lille Beholdning
til gammel Pris.

E101~~~111~011

Telf. Kl. n l3.

anbefales.

prima Barbermaskiner

Ligkister og Møbler.

Klemensker Snedkerforretning

Normal Kaffe
Kefole
Rich* Maltkølle
Mocca
- Tilsætning

forventes .
Stearinlys haves paa Lager.

Tak!
til alle, der har vist os Opmærk=
somhed ved vor kære Datters Sygdom og Begravelse. En særlig Tak
til Frk, Bertelsen og Frk. Larsen
paa Sygehuset.
Allinge den 12.-12.-1918.
Caroline

Langelandskorn, Odense.

Solo-Kaffe

El lille Parti

kan faa lønnende Arbejde hele Vinteren.

Borrelyngens Stenhuggeri,
Et lille Parti

p. i. „,arsen,
Telefon Allinge 12.

RØ.

2 81k. daglige hier
er til Salg eller Bytte med gode
Slagtekreaturer paa Gudmingegaard,
NB. En god Svingkran ønskes
Ill Købs samme Sled.

Saltede Makrel
35 øre Stk.
saltet Helleflynder 85 Øre VlIcg
saltet bornh. Torsk 80 lclsallel ItZlipfirsk
KlIplanger anbefales.
-

a.
Telefon 12,

Olsker.
Formue- og Indkomstskat til Staten
for I. Halvaar 1918-19 maa være
indbetalt senest den 21. December
d. A.

Sogneraadet.

Et Par

Klædesko
med Gummisaaler
er en nyttig
Jr-L1_1(1~-57(3.,
som enhver vil blive glad for.
Faas i alle Størrelser i

Nordimiels lindeishus
Zribrentme,
Wemfamlere,
ettefailber.
Allinge Kolonial- &
Produktforretning.

CIGARER
fra

Hirschsprung,
P. Wulff
Howitz & Kattentid
L. R. Høy
E. Nobel
haves paa Lager til rimelige Priser
i hele og halve Kasser.

Smaa Cigarer
i Æsker med 10 og 50 Stk.

Cigaretter med ren Tobak
anbefales.

J. B. Larsen.
En gammel, men god

Hvlbænk
S.

er til Salg.

Nielsens Enke, Brogede,

Cigarer og Tobak .

Gulvfernis og Gulvlak

anbefaler

samt Gulvferniserslalning haves paa
Lager.

Allinge Kolonial- og
Produktforretning.

Olsker Brugsforeniei.

C'›

•■•■••

Magasin du Nords
Udsalg i Allinge
anbefaler som nyttige og gode
•

JULEGAVER
til Damer:
Spadseredragter

Serges, Kjoletoj,

extra prima Serges fra Kr. 85.

Cheviot.

Kostumefrakker

Stod Lager. Prima Kvaliteter.

i sorte, biny og kulørte Slutter fra
80 til 150 Kr.

Ulstre og Kaaber

Skørter

•
.41

Stort Sortiment f Flonel, Alpacca,
Moire.

Kraver, Mutter.

Mægtigt Udvalg
Alle Størrelser
i prima Stoffer fra Kr. 62-130

Forklæder

Regnfrakker ekstra billigt,

Horsetter, Strømper. Handsker

Bluseliv

Pyntekrauer, Damelinned

Tileotage

i Flonel, Uld, Silke og Tyll.
Mange fikse Nyheder.

i meget stort Udvalg.

Til Herrer:
Hatte og Huer

vindveste

ekstra billige Priser.

af brun Flonel med Papirindlæg,
meget varme.

Mansebetskjorter.

Slips og Humbug

Hvide og kulørte Skjorter
til ekstra billige Priser.

Stort Udvalg.

Uldtøj, Sokker, Seler, Paraplyer og Handsker i stort Udvalg.

Til Børn:
Drenge

Piger:

Matrosdragter

Ulsters,
Forklæder, hulde og kulørte

Matroshuer
Skindhuer

Broderede Hjoler

Stortrøjer

Plysch-Hrauer og Muffer

Matroskraver

Plysch-Hatte

Slips

Lommetørklæder

Silketørklæder

Handsker
Tasker

Strømper

Perlebaand

Uldtrøjer
Benklæder

Dukker

Gulvtæpper, Straatæpper, Bordtæpper, Rejsetæpper, Normaltæpper

Utitteeppar
Se mine Vinduer og mit Lager og De vil vist nemt finde en Ting
De kan anvende som Julegave.

Magasin du Nords Udsalg, Allinge
Telefon 5,

J P. Sommer

hvide som Sne — en underlig Modsætning til hendes røde Hænder ug
fregnede Ansigt.
Novelle al C a i M. W o e I.
Det var, som skar denne hvide
—o—
fine Hud ham i Øjnene. Han sagde
Forts.
tiende Beskeden, han var kommet
Kun een eneste Gang havde han for at sige, og hun nikkede forstenset paa hende, som en Mand ser ende med Ryggen til ham, og saa
paa en Kvinde ; det var en Søndag troede hun, han var ganet; men lian
Morgen, hun stod og vaskede sig stod som forstener, kunde ikke løsude i Bryggerset. Han kom derud rive sig fra disse Arme, og delle
for at give hende Besked, og der Bryst, der hævede og sænkede sig
stod hun saa, uden Kjoleliv paa, ved hendes Aandedræt. Han stod
med nedknappet Chemise, sna han og stirrede pas hende — paa Ane,
kunde se tiendes fyldige Bryster og og dog var det ikke hende, syntes
hendes runde faste Arme, der var han; det var en anden, en Kvinde

Eventyret.

Telefon 5.

— og ikke Trældyret Ane, der arbejdede og strikkede og strikkede
og arbejdede. Han kunde ikke lorsten det, men hun, der stod der,
var ikke Aneli
San vendte hun sig forbavset om.
Hun sne han] stag der, sne Blikket
i hans øjne, Glansen, som Glæden
havde født. Hult saa det, opfattede
det og vidste in enken ud eller ind.
— Men san gaa dog, Mand! fik hun endelig sagt.
Og saa gik han. Sindigt og med
sin bøjede Ryg gik han som i ømme hen over Gaardspladsens loppede
Stenbro. Det var jo dog Ane, tuen

nej! —
han kande Ikke fart det Syn
!
sine Tal,k,.r. Hall havd e ald :g s'.renket Kvaister e^11 Tan:\ e, før,
han hanfe
de skyet dem, fordi de var
,n
p jatlede
pjankede, men disse
Arme og disse Bryster, disse store,
de Bryster kunde han ikke blive
k \ it. De havde vakt ham som af
en Drøm, havde vækket noget nyt,
noget hidtil ukendt i lam. De i:, ;;
hans Tanker mei Vold, — urter han
gik bag Ploven, som naar han laa
i sin Seng.
— ——
Og sna kom „Forvandlingen".
En Sønds7, Eftzloriddag kom Ane
ind fra Køkkenet med Kaffen. lian
sad og læste og lagde ikke Mærke
tit
ne hlfeøvr
ldI oggo:
gle
el ngVfeæs'
tislaG
Men van
sari saa forbavset, at han ikke huskede al sige Tak
Iiiin havde en mørkegrøn Kjole
pen med en smagfuld sort Besætning. Enkelt og lix var den, ag
Farven stod godt til hendes røde
Haar, som hun havde sat op pari
en ny Maatle. Det var egentlig smukt,
del Haar, syntes han, user det studen faldt I store Bølger ned over
hendes Pande. En lin lille Sølvbrosche var fæstet I Halsen og holdt
den lille, sorte Krave sammen.
— Næh, men Ane, dog, hvor
Du er fin! udbrød han. — Er del
din Fødselsdag?
— Næh I — svarede hun, men
man skal da sommetider 'leje en
Smule om sig sæl, ikke?
Da hun saa pas ham, opdagede
hun, at der var det samme Blink,
den samme Glans i hans øjne,
som deri Dag, trere havde set hende
i Bryggerset.
— Del har Du da aldrig gjort
før, Ane, men hvor del klær
og hvor den er pæn, din nye Kjole,
den har ikke været billig?
— Naae, Kirstine har syl den for
san den har sniænd ikke været saa dyr endda !
— Du er jo en hel køn Pige,
Arie, naar Du saad'n faer Nejet dig
lidt, sagde han og rejste sig fra
Sofaen. — Men det mart de have
sine Grunde ?
— Grunde! — man ka vel nok
være ordentlig en Søndag Eftermiddag uden at ha Grunde?
— Ja, selvfølgelig, men det er
kommet saa pludseligt, saa jeg
troede — — —
De drak Kaffe i Stilhed. Af og
til skottede han fra Siden hen mod
hende.
Nej, del var ikke den gamle Ane
i Hvergarn og graa Uldstrømper,
det var en hel ny Ane i lin Kjole
og nye Støvler, — med opsat Haar
og med Sølvbrosche.
Og lian huskede hendes faste
runde Arme, hendes hvide Bryster,
— og det jog gennem ham. Hun
var en fremmed for ham, hun var
Kvinde først og fremmest, det opdagede han pludseligt.
Og det slog ham, at han aldrig
havde set fure hende før, som han
sen nu, — og han log Øjnene til
sig.
Og hun mærkede med Kvindens
line Instinkt den Forandring, der
foregik med ham, — og hun var
glad.
Ikke egentlig, fordi hun holdt af
ham, men fordi lian var en Mand,
— den første Mand, der lagde Mærke
til hende.
—
—
Næste Søndag gik hun i Kirke.
Folk saa paa hende, kendte hende
ikke, talte om hvem det mon var,
var forbavsede over ikke al kende
hende, indtil de pludseligt opdagede,
at det var Jens Jensens Ane, „røde
Ane", og saa blev Forbavselsen blot
dobbelt stor.
Da hun kom hjem, fandt hun Kaffebordet dækket og Christian Ivrig
Færd med at tragte Kaffe.
— Jeg vilde da ikke ha, Du skulde til at rode med det, naar Du
Ironi, hjem, sagde han. — _Neer nu
bare den er go !
Og hun maatte sætte sig ind til
Bordet. Han vilde skænke for hende,
og hun sad der og smilte al hans
„Naragliglieder' som huri kakite
det, og manne smage og sige, at
Kaffen var udmærket.
Det var ikke længere blot Christian og Ane, der sad over for hinanden, det var Manden og Kvinden,
Manden, der kæmpede sin stille
Kamp for Kvindens Gunst. Og det
var saa fremmed for hende. at Intimt
blev tavs. men lidt efter lidt vrenride
hun sig til det, fandt det morsomt
og kunde blive spøgefuld og munter over for ham.
Sluttes.

Store f•nek- A

Lodekvier

er atlet b nil,:nairnel og viser til
Stig
jk)11,i.
,Temen.
pr, Tein',

Sort Skosværte
anbefales til

Æsken.
Skocreme
haves 111.1 Lager.

- Brun

J. B. Lirs ti.
OVII
b rOISd̀ug E }301"Sn1- (011
u 11ed
Sct. Mortensgade 17, Rønne. Telt. 22
(tidli. Fuldm. ved liyfogedlnndoret i
I laste).
Kontordag i Allinge Mandag
do i Klemens (Kr en1 Tfis,Lig Ell.

Svinemel,
Hvedeklid,
Blandsæd,
Havre og

Blodmelasse,
sælges mod KoilSaril
atievening
al Ernæringsrfiniteis P.i'kvininons.;edler hos

A Hinge kolonial- og
Produktforretning.

Marzipanfigurer
ng

rer
konfekt og thokolade
Sti

i likae Juleæsker
er hjemkommen.
Det anbefales de ærede Kunder at
forsyne Dem i Tide, da jeg kun har
kunnet sikre mig el begrænset Kvan111111.

Klædevarer.
Til Klædiringer, Overfrakker nr. in.
er paa Lager til rimelige Priser. - Eihvert Klædningsstykke leveres
efter Maal med kort Varsel,

Nordlandets Eintlelshus
Et saa godt som mu I

Home- og Svinehus
er til Salg \ ed Henvendelse til

Fru Alhede.

Silketøjer. •
Sort, hvidt og kulørt er alter paa
Lager til rimelige Priser.

Chr, Olsen, Messen, Allinge.
•

Telefon 100.

Markfr.
Bestillinger
bedes snarest indsendt.

Allinge Kolonial- og
Produktforretning.
Nyt Lager al

Bomuldsflonel
a 2 Kr. intr
Medium 2 Kr. nr.
—
hvid Sherting

-

Chr. Olsen, Messen.

Afbage,

Prima

Tilillil k oliTqljre
samt Tjærekoste anbefales fra

&
Allinge
Produktforretning.

