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Fredag den 14 November 1919
„Nord-Bornholms Ugeblad"

Kvinde!" hvor ofte er denne Banskank ikke blevet rettet mod Kvinog forsendes gennem Postwksenet I Allinge.
dekønnet oppe fra den Piedestal, de
Sandel', Olsker, Rutsker, Re og Klemensker.
kære Mænd har været saa fornuftige
„Nord-Bornholms Ugeblad" at kravle op pas i Tidernes Morgen,
har den største Udbredelse I Nerdre Herred
og hvor vi, skikkelige som vi altid
bliver !rest I ethvert filem og egner sig derhar været, har ladet benslam nogenfor bedst III Avertering.
lunde i Fred, tildels =aske fordi
„Nord-Bornholms Ugeblad" det var praktisk for os, og fordi
optager gerne Bekendtgørelser af enhver Art
man pan den Mande havde dein saa
saasom Køb, Salg, Foreningsmeddelelser,
rart af Vejen. Der stod de oppe
Efter- eller Af lysninger, Auktioner etc,
og rimble til hinanden om Kvinden,
„Nord-Bornholms Ugeblad" det inferiøre Væsen, som de alligeodguar hver fredag; kan bestiltes paa alle
vel ikke kunde lade være at beskæfRostkontorer samt paa Bladets Kontor ag
tige sig med. De holdt sammen
haster 1 Kr. halvaarlig,
som Farisæere og Syndikalister og
Havnearbejdere, nier det gjaldt om
at tale om Kvindens Fejl. „Kyllingehjerner !" raabte en, og de andre
fulgte godt med. „Gæs!" „Høns!"
skreg de i Kor og udbredte sig
Det suser saa høstligt derude over Kvindernes Behagesyge, deres
Blad smælder klinger' Blad,
dumme Forfængelighed, deres smaasom klynged de sig til hinanden
Iige Rakkeri ned paa hverandre,
før Høsten skiller dem ad.
For Blad efter Blad skal de synke deres ødselhed, naar det gjaldt dei Vintrens gabende Slugt.
res egen lille Person. — —
Kun mørkegrøn Vedbend
For at tale merkantilt : en Vare,
og sorte Cypresser . . .
der fremkommer paa Markedet, Irma
merl dem faa Døden ej Bugt.
Ellers brænder
behage Køberen.
man inde med den. Oprindelig fremDe stod der i Smnrens Sollys,
kommer Varen maaske i en Form,
de siler der i Vintrens Sne :
Glæden skal dræbes al Høsten,
der aldeles ikke tiltaler dem, for
men evig er Livets Ve .
hvem den er beregnet. Vel, saa
Evig er Smæi tens Sloillied,
forandrer uran Varen, til den hilder
men dø skal hver en Bedrift. —
i Køberens Smag. Mon det ikke i
Saa stanser jeg
Tidens Løb skulde være ganel omved en simpel Sten
og gransker den smulrede Skrift.
trent saadan til i Tilfældet Kvinde
og Mand ? — undskyld mig deri
Et Navn — en vildfremmed Kvindes brutale Sammenligniug, med en Vare
— Jeg hører som, fjærne Skridt
og en Køber !
og synes at øjne i Mulmel
Der staar saa troskyldigt i den
et Liv, der mødes med mil.
Et Liv, der blinnstred niende,
gamle Skabelsesberetning, at Eva
møder mig nu i Høst.
blev skænket Adam som en Me dJeg kender det ikke
in æ I p. Det kunde ligne Adam,
. . . og kender den dog,
om ban da i sit stille Sind 'havde
den fjærne, klagende Røst.
tænkt: „Ja Tak, det kan være meget godt ined en Medhjælp, mel
For ogsaa jeg skal slettes
paa Høstens mægtige Bud :
jeg kan godt selvl' og OM han
Mit Liv er en Vej og en Skæbne,
derefter havde behandlet Eva velder engang skal jævnes ud.
villigt men lidt overlegent. Har noSkæbnen er om mig i Høsten
gen nogensinde heri, at en Mand
i alt, hvad omkring mig sker
har Brug . for en Medhjælp andet
Alle de øjne,
der mødte mine
end til at finde hans, Flipknapper,
. . jeg møder dem aldrig mer.
lægge hans Tøj frem, uaar han skal
i Selskab, og stoppe Hullerne paa
Aa, staa ved en Gravsien og mindes
hans Sokker og Handsker? Han
de Dage og Aar, der randt hen —
kalder muligvis den Kvinde, der udJeg stævner dem alle til Møde,
men kender dem knap Igen.
fører dette, sin „Medhjælp", jeg
Jeg mindes en lys lille Pige.
vilde snarere sige, at nian i de TilVi vexiede Breve iblandt.
fælde optræder som hans Tjener.
Men Livet har tørt os
inde.
sne langt fra hinanden . .
Ved Medhjælp forstaar jeg en,
Nu tror jeg knap selv del er sand!.
der faer hans Kammeratskhls, hans
Alting er dødt og visnet
Tillid, og bliver stillet lige med ham
i Høstens Løvlaldsdrys
— en en Mand kan tale med om
— de Ord der har saaret mig bilrest, sin Forretning, sine Planer, sine
og alle de glade Kys.
Ærgrelser og sine Triumfer. Hvor
. Og hun, den døde Pige
lidt mener han nu, at han tør hale
i Graven foran min Fod, hvis Længsel jeg føler
til en Kvinde om den Art Ting?
mødes med min
,Du forstuer dig dog alligevel ikke
.
hende længes jeg lønligt imod.
paa det!" siger han, eller: „Kvinder
Chr. Strib Jørgensen.
kan ikke tie stille ined noget, saa
man skal ikke fortælle dem noget."
Hvordan vurderer en Mand en
Kvinde'? Hvad spørger tran om,
—x—
første Gang han hører Tale om
Den ubekendte Kvinde skriver i hende?
„Er hun køn ?" siger lian. Hvis
„Vore Herrer" om Mændenes Skavanker:
Svaret er Ja, saa hører han videre
med Interesse. Hvis det er Nej,
— „Forfængelighed, dit Navn er
trykkes 1 el Antal

af

munds! 1600 &ental.

Kirkepardolls Erlorar.

Mændenes Skavanker.

sne hører han ikke efter. Hvis hun
ikke er køn, kan han dog bringes
til at føle Interesse for hende ved
at høre, al hun i det mindste ser
godt ud, er pikant, har Temperament, eller at der kan anføres lignende formildende Omstændigheder
for hende.
Hvorriaar spurgte en Mand, da
han hørte Tnle om en Kvinde: Er
hun god ? er hun klog? er hun trofast ? — Vis mig den Mand, hvis
han lindes? og jeg vil se at fan
rejst ham el Monument!

man Svar, Som Køberen ønsker
en Vare, saaledes bliver den.
Mine kære Herrer, tænk engang
i en ledig Stund over disse mine
Ord : Hvem har den største Skyld,
mur _Forfængelighedens Navn er
Kvinde" — Kvinden eller Manden ?

Den tørste Ting en Mand kræve'r
af en Kvinde, er Skønhed, — Den
førsle Ting line bekymrer sig om,
er hendes Ydre. Generationers og
alter Generationers bitre Erfaringer
har lært Kvinderne delte. Det som
Kvinden selv anser for det mest
værdifulde I hendes Jeg — hendes
Sjæl, hendes Tankeliv — det kerer
Manden sig goonme lidt om. Tal
til en Mand om en Kvinde, han ikke
kender, sig ham, at hun er lysende
intelligent, logisk, hurtig, klarhjernet — — have el af disse Prædikater er nok. „Vorherre bevares!"
vil lian sige : „gaar hun-med Fjederstøvler, der slubrer om Benene,
og Lorgnet og kortklippet Haar 7"
Straks tænker han paa, al nu har
naturligvis hendes Mare Begavelse
spoleret hendes Ydre. Hvorfor har
Mænd denne Rædsel for Kvinder
med Hjerne ? Er de bange for, al
disse !Kvinder ikke vil yde dem den
skyldige Beundring 7 I saa Fald
maa der el eller andet Sled i Mændenes indre ligge skjult en velgerml
Tvivl om deres egen Overlegenhed.
Man skulde dog tro, der var mere
Hæder ved at blive udvalgt og el.
skel og beundre' at en klog Kviede
end al en dunt eller mindre begavet. Men Ordet „begavet" anvendt
din en Kvinde, er nærmest et Minus
i en Mands øjne. Nej Tak, han vil
hellere holde sig paa Afstand. Er
det af sandelig Dovenskab? eller er
det hans Trang til al blive tilbedt
og beundret og aldrig kritiseret, der
dikterer hans ,Skyhed" overfor Kvinder med Hjærne? Hvo ved ?

Jeg var borte Aar og Dage,
men nu er jeg vend' filbage
til mit Hjem, hvor Haven bugner
af Pernille og al Dild.
Hver en Ting har sit at melde,
uren min Velkomst delt skal gælde
tørst og fremmest det, jeg savned
Inel — den gode Spegesild.

Nej, naar blot en Kvinde er køn
eller subsidiært ser godt ud, saa er
Gennemsnitsmanden tilfreds. Sjælen
kan hun beholde for sig selv, hvad
skal han ined den? Den er bare til
Ulejlighed. Sandav lænker, om ikke
tolv al hvert Dusin Mænd, saa vel
nok de ti af de tolv. Og Hjærnen
kan hnn ogsaa beholde for sig selv,
altsaa det Overskud, som muligvis
bliver tilbage, naar hun har udført
sine Pligter som Hustru, Moder og
Husmoder godt og dygtigt. Til
delle skal hun nemlig have Hjerne,
del kræver selv hendes Mand, men
narv hun sari blot vil holde sig til
det, saa bliver der mageligt og godl
al være i Huset — synes Manden.
Efterhaanderi faer Manden, hvad
lian ønsker. Det Ydre bliver del
vigtigste. Forfængeligheden gris,
Pyntesygen breder sig, Behagelysten
florerer.
Som man raabcr i Skoven, faer

Ln femme X.

En Sang om Silden.
Al Jørgen Vibe.

Jeg har set i svundne Nætter
over Havets golde Sletter
og hørt Ødet stille nynne
paa sin egen tunge Sang.
Under Glans al Fyr og Stjerne
vendte Silden i det fjerne
med et Blink som tusind Knive
for af Skeden paa en Gang.
Tidl jeg fo'r i Storni og Magsvær
i det tørste gyldne Dagskær
over Havel i en Fiskerbaad,
der lo ad Sø og Blæst.
Glad jeg pralet om Geschæften
med en brunbrænde Knag i Kæften,
medens Sprøjtet slog i Byger
mod min oliede Sydvest.
Aa, man Id saa stimet ad „Barnet",
mens jeg flittig hev i Garnet,
og mils blinde Iver gjorde
lidt en vejrbidt Fisker angst,
men jeg elsked jo al slide
og se Garnet langsomt glide
som en Sølvflod over Toben
med den dyrebare Fangst.
Tidl aner ved Sankt Hasisdagslide
alle Hyldene stod hvide,
har jeg siddet tavs og grebet Sild
en stille solvarm Dag
og mit Sind har jeg begravet
i den salte Duft af Havet,
der har vældet mig i Møde,
naar jeg lagde Lag paa Lag.
Nu er Efteraaret kommet,
og den stride Regn har trommet
mange Timer mod de grønne,
vildvinslitengte Ruder ind.
Vildt den rustne Fløj har skreget,
mens den nye Sild blev speget,
men nu stiar den her paa Bordet,
der er Andagt i mil Sind.
Lampen lyser god og gylden,
Aa, tag Flasken ned fra Hylden.
Der er kun en Slurk tilbage.
Du har Ret, det er en Skarn.
Vi vil følge Fædres Skikke,
løft dit Glas og lad os drikke.
Vi vil glade hilse Silden
'ned vor allersidste Dram I

h jysk flosleidol.
Af Marie Bregendal.
,Berlintlalw Tidende- -
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t Midten al forrige Aarhundrede
var en Mand, der hed Laust Vinding,
en af de mest kendte i Egnen omkring Fjordby.
Bande Mænd og Kvinder kendte
Laust Vindings Navn, hvert et Skole-

barn; men bedre end ringen dog
de Mænd, der havde med Egnens
Handel og Pengesager at gøre, for
hån var den rigeste Bonde I mange
Miles Omkreds.
Det skulde nu ingen kunne se
pan Laust, hverken hans Paakkediling eller Irans -FrarnIrrerten' viste
noget sandant.
Tværtimod.
Han var tarveligere og mere sjusket i Tøjet end den [artigste Arbejder og roere plump og ubehøvlet af Væsen og Lader.
Men del var vel just denne Modstrid mellem, hvad han ejede og
hvor lidt han Ind del skinne, der
gjorde ham berømt.
— Laust Vinding var, foruden et
være en dygtig Landmand, ogsaa
skrup som Pranger og Handelsmand.
En særdeles sikker Vurderer bande
af Heste og Kvæg og fremsynt tillige.
Det var en velkendt Sag, at han
havde tjent en god Del af sin store
Formue ad Kreaturhandelens Vej.
Nu hændte det ikke saa sjælden,
naar Laust kom paa fremmede Egne
og Markedspladser, at Folk skævede noget mistænksomme til den
simpeltklædle Handelsmand. Han
lignede jo ikke en Pranger, og han
lignede endnu mindre en, der ejede
i Snesevis af Fedeslude, — hvad
var han for en Stonnis? — De gad
ikke ret præsentere deres Kram for
ham eller forlange alvorligt mente
Priser, thi den her platfodede Pint
saa dem jo ikke ud til al kunne
klarere for sig.
Ved saadanne Lejligheder kunde
det godt træffe sig at Laust kunde
slumpe til at gøre en rigtig god
Handel. Der gaar mange Beretninger herom paa Fjordbyegnen og
en af de bedst kendte er om en
Hestehandel, lian en Gang gjorde
ovre paa Mors.
Der havde nylig været stort Marked i Fjordby, og en Morsingbomand havde her falbudt et Par
skønne fuksrøde Heste, men holdt
dem i en stram Pris.
Der var mange, der i Dagens Løb
havde skævet langeligt til disse Fukser, undersøgt dem og gjort Bud
paa dem: men Manden holdt stædigt fast ved sin Pris og tik ikke
solgt.
Laust Vinding havde ogsaa, skønt
paa Afstand, lagt Mærke til de
smukke røde Dyr, og da han i Tiden efter Markedet fik en Anelse
om, al Heslepriserne vilde til al
suge, tænkte han flere Gange paa
Morsingboens Fukser og fik Lyst
til at kerbsfaa om dem.
Hvis del kunde sænkes, de kunde
huls for den samsne Pos, der var
blevet forlangt lur dem I Fjordby,
kunde de med de Tider del senere
var bleven, være Prisen værd, skønnede Laust.
Nu var der en Seplemberformiddag, Laust gik i Marken og havde
Opsigt 'Bed basle faut og Fæ, som
han plejede, og log foruden sin solide Tørn med ved et eller andet

Stykke Slideren bejds.
Og midt i, satte lian sig for, at
han vilde til Mors -- nu, lige med
del samme skulde det være.
I lan lagde Skind og Greb til Side,
gav sine Oidrer til Folkene og tog
sin gamle Krikke ved Mulen hjem
til alaarden. Der stod jo deri pudsige, grøninalede Fiskekasse al en
Voan, han plejede al kone rundt i,
lige til at spænde Dyret for og
slænge sig selv op i.
Og saadan kom det ogsaa til at
gag. Uden at spilde Tiden pas at
vaske eller pynte sig, rullede Laust
alsted, akkurat som lian gik og stod.
Tøjet lappe! og stoppet og ikke fri
for Huller, tillige dygtigt gennemtrukket af lange Tiders Sommersved.
Ingen Jakke, ingenting om Halsen,
ikke engang de fladbundede Træsko
tog han paa. Han nøjedes med de
skævplosede Sluntltoser pas de
skorpede, snavsede Pladefadder, trykkede den velkendte Kabuds godt ned
i Nakken — sen var han 1 Orden
til Udflugt.
Et Par Timers Tid efter var han
ved Færgestedet, hvor han spændte
ha og lod sig færge over til Mors.
Og her kunde man sari noget
efter se det mærkelige store, føre
Mundfolk pampre ind over Købstadens toppede Brosten. Hvor der var
spenderet en Smule Gadeflise, sagde
Stunthosefødderne Plask i Plask sart
højt, at Folk kunde høre det ind
igennem de lukkede Vinduer. Det
var ikke saa faa af Byens Borgere,
der listede ud i Dørkarmene og
kiggede efter den mærkelige Gæst,
der var kommet til Staden idag.
Laust saa ikke efter nogen.
Han kom uanlægtet gennem Byen og fortsatte videre ud ad Damgaard til, der vidste han de røde
Fukser hørte hjemme, og hertil kom
han ved Middagstid, just som Geardens Folk satte sig tilbords om
stegt Flæsk og Kartofler.
Hunden gav sig til at gø ovre
i sin Krog ved Laden, og Forsamlingen vendte Ansigterne niod Ruderne og kiggede ud.
Her saa de jo saa den mærkelige
Fremmedkarl komme gennem Porten og ind over Gaardspladsen. For del Tilfælde, der skulde komme
Handel Island, havde Laust været
saa forsynlig at tage el Par Grimer
med til at trække Hestene hjem i.
Dem havde han gemt i en bille,
grøn Pose, som han bar under den
ene Arm.
— Ih, hvad mon det er for en
Stodder, der kommer hjumpende ?
— sagde Folkene til hverandre.
De glanede ugenerte med Næserne
næsten helt mod Ruderne.
— Aa, det er vel En, der vil tigge
et Fjerdingkar Sæderug, — mente
en af Karlene. Han havde faaet
. øje paa Posen under Laust Arm.
— Ja, vil han ikke tigge Rug,
saa er 'el saagu nok noget andet,
han vil tigge, — snærede Husbonden deroppe for Bordenden, og saa
meget sur og gnaven ud.
Jens Darngaard var kendt som
en Mand, der var meget lidt oplagt
til at forære noget væk
— Laust kom ind ad Døren og
sagde : Goddaw.
— Goddaw!
genhilste Gaardejeren.
Men det var grimt, muggent og
gnavent, og lian var ikke i Humør
til al lade del sædvanlige Walkommen! følge efter. Det gjorde han
nok forøvrigt aldrig til Smarikaarsfolk, sagde man.
San var Konen noget venligere.
Hun hilste Laust paa rette Vis og
bød ham, at finde sig et Sæde paa
Bænken. Denne Opfordring fulgte
Laust straks.
En lille Tid forløb i Stilhed, sna
siger Jens Damgaard t den sure
Sylrelone, hvori lian sædvanligt tiltalte Tiggere, til den Fremmede:
— Ja, du er vel sagtens En, der

er ude fur at bede om en Ting af

en .eller anden Slags?
— Ja — ah — trak Laust paa del.
— Jo—oh, det kunde han jo egentlig ikke henregne,
Nej, del tænkte kris nok. -- Naa,
men de plejede nu ellers ikke der
pan Gaarden al give til Tiggere og
Omløbere, forklarede den hovne
Mand for Bordenden, nier] vilde den
Fremmede have en Bid med til hans
Unden (Middag), san kunde han dog
nok fan det ?
— Ja, vær saa god, sagde Koncil,
og sæl dig herop bf Fadet.
— Tak, sagde Laust, og skubbede
sig op pan Bænken til Siden af Røgteren.
Man gav hm en rød Lertallerken
og en Kniv, og han begyndte at
pille Kartofler og dyppe i Pande
som de andre.
Men bedst som Spisninger] int
gik sin rolige Gang, kastede Laust
Vinding sna det uventede Spargsmnal op til Gaardejeren :
— Mig tilladt — var det ikke dig,
der holdt et Par Fukser lal i sidste
Fjordby Marked ?
Folkene gik fstaa midt I Tygningen. De skævede derned ad Langbordet : Naada, b a n generede sig
nok ikke. Havde den fremmede Stodder spurgt eller, hvad Snit der var
paa Gaardejerens Brudeskjorle, kunde
det vel ikke have lydt stort mere
forbløffende.
Husbonden kom nok ogsaa straks
i godt Humør. Det hørtes tydeligt
paa Tonen, da han bekræftede Spergsmaalet.
— Fik du solgt ? sagde Laust
Han var knap om Ordene, som
han plejede at være, og der var
ikke noget særlig interesseret i Tonen, hvori han talte — ikke mere,
end om han 1. Eks. havde bedt an
skubbe Saltkarret ned til sig. Han
pillede Kartofler, stak dem hele paa
Knivspidsen, dyppede i Panden og
guffede løs som den stærkt sultne
Mand han i øjeblikket var.
Javist, han saa' komisk ud. Fyren der. Lignede man hans Person
nied hans Fraagen efter de stolle,
dyre Heste, ikke lidt heller.
— Næh — !lirede Jens Darngaard
— Næh, han havde ikke faaet solgt,
desværre.
Men kanskesens denter fremmede
Mand tænkte paa at skille liam at
med dem.
Der var store poliske Gruber i
Gaardejerens Mundkroge, og han
forsøgte at kigge ret saa ydmygt
og bønligt derned over Bordet, 90n1
var det en fornemme, lysksprrekkende
Markedspranger, der sad dernede
paa den anden Side Røgteren.
— Naals — jaly. Laust sad og gumlede lidt, skar sig en Bid Flæsk og
drejede pas sin Tallerken.
Du holder dem velsagtens i en
grov, stram Pris? sagde han uden
at se op.
— Ja—ah — jo saamæn. Naar
En havde noget, der duede, vilde
En jo ogsaa gerne have det godt
betalt, mente Jens. Men den Fremmede kunde da se paa Krammet,
det skulde ikke koste noget.
Han skubbede under Bordet til
Forkarlens Knæ:
— Du, Bertel, du kan jo tage
og trave dem for os, nem vi har
faaet vor Unden — sagde han, Han
lod meget ivrig.
Folkene krizintede og knystede.
En ni dem fik en Kartoffel forkert
i Halsen. De begyndte at fan det
meget ondt,
Men Husbonden gav sig til at
snakke op om de store Behageligheder, der var ved, at Prangerne
saadan af sig selv kom til Gaarde
og san paa Handelsvarerne. Det var
jo noget heft andet end at ligge og
slæbe rundt Ira det ene Marked til
det andet og staa der og byde Sagerne Irern til hvernsornhelst, Nej,
naar En havde det som Jens Dam-

gaard uu, med tielshaveren lige Ind
ad Døren, uden at have snor sug
nogen Slags Ulejlighed for det. da
kunde Er] jo sagtens være tilfreds.
Hvad siger du, Mett' — vendte han
sig mod sin Komme — kan En ikke
nok sidde Ined en Fornemmelse af,
at En er at misunde?
— Joe — sagde Men'.
Mern det var daarligt nok, hun
kunde fan det ene bitte stakkede
Ord rystet frem, for heade hun og
Folkene fik det være og værre. De
turde ikke opløfte IsIjnene og ikke
sende hverandre den ringeste Blik.
Laust Vinding derimod sad meget
rolig. Han passede sin Mad uden
at sige nogen, og uden at se efter
midte.
Men da han endelig igen fik Stunder til at bringe Munden til Snak,
var det jo atter om de to røde fleste.
— Kunde En fan al vide, hvad
Jens Damgaard havde tænkt sig al
forlange for dem ?
Kort og afsiruppel kastede han
Spørgsmaalet op over Bordet — ligesom med et brat Nævestrad. Der
var ingen overflødige Kruseduller
paa den Tale.
— Jah, hvad havde Jens vel tænkt
at forlange'? Han trak pas det.
Tænkte og tænkte — se, det var jo
snilden en Sag lor sig, hvad En
tænkt c. Den Fremmede vidste vel
nok, at det Ikke altid gik som En
tænkte sig, sludrede han las. Han
vor sna indladende og fidel, san det
var en hel Lyst. Del var jo heller
ikke afgjort, at En forlangte den
samme Pris af enhver; En skulde
da ogsaa tage visse Hensyn til, hvem
En havde for sig — ikke sandt?
Der var dog en stor Forskel paa,
om det var en „re'lig og kontant"
Mand, eller det val en sølle Landløber-Stymper, der ingen Ting havde
at betale med. Hehehr Paa Markedet i Fjordby, der havde han jo nok
forlangt 1600 Kr. for dem, Hestene,
Det syntes han stadig ikke var for
meget. Men kom der nu En og bød
ham paa dem derhjemme, og det
— vel at mærke — var af deri Slags
Folk, En kunde have Lyst til at
handle med ikke blot denne ene
Gang, luen ogsaa sideolien, se, saa
vilde ban kanske nok sælge dem til
bedre Køb.
—Ja, hvad siger nu du ? — nikkede lian ærbødigt, randspørgenide
ned til deri Fremmede. Din ser mig
jo ud til al være en Mand, der er
inde i de Dele — er del ikke sandon, En skaf tænke og bære sig ad?
Han !lirede bag de pæne, velvalgte
Ord, snu det straalede efter, og Løjerne formelig gnistrede ham ud af
hvert et Kighul.
Folkene havde lagt bande Kniv
og Gaffel. De var saa røde i Hovederne som gale Kalkuner.
Men Laust sad vedblivende i god
Ro og dyppede sine store Kartofler.
Der var vist ikke Spor af Komediespil ved 'hans Optræden. Han mærkede rimeligvis nok de andres Haml,
men kun som en Grins føler Vandt
skylle over sig. Det var saa ligegyldigt — knusende ligegyldigt.
Saa spurgte lian en Gang mere
om Hestenes Plis og fik en ny, lang
Sludder til Svar. Et villigt Svar fuldt
af ægte Jydsk Rævelune, en hel Tale,
spækket med vise og gyldige Han.
delsord, hint holdt og forfærdelig i
sin Virkning
ikke pan Laust, bevares, nej! — men paa alle de stakkels betrængte Folk, der saml bænkede ned langs den hvidskurede
Bordskive.
Gaardejeren begyndte nu ligefrem
at gan helt op i sin Rolle
at blive
besat al den — saadan nød han
sin egen 5k:endefulde Veltalenhed,
Og derfor var det rink knapt, han
vidste af rit sige, al lian midt i sien
rusige Spøg tilbød Laust Vinding
— ,denter-herlige Mand' -- „den
tillidvækkende Pranger' — „Ensi

hvem enhver, der forstod al bruge
sine øjne, straks kunde se, gik med
Lommeure hulde af smuttende Tegnebøger'
al han talbed ham sine
smukke, statelige Dyr for 1000 Kr.
o ti I a n t,
•
Kun holdt han endnu, da han
pas Pranget vis strakte Haandeu ud
til Algørelsen og del kunde se ud,
som Laust vilde staa til, den Hannens Spas I Bagliaanden :
— Jamen Ginnerne skal da ikke
følge med?
Da var del jo, Laust rejste sig.
stak sin Hi1311(1 411.1 under Vesten
til den skjulte Brystlomme og Irak
sin Tegnehug frem, lige saa fedtet
og slidt, den var. Sne talte han Sedlerne op og lagde dem kløv! I Bunke
ved Siden al Jens Damgaards Kartoflelpilling:
-- Her var Pengene, Grimerne
kunde det være det samme med —
sagde han, og begyndte at løse op
for sin Pose. Og Dyrene stod jo
heromme paa Toften. Han sari dem,
da han kom, nikkede han.
San sagde han Tak for Mad, vendte
sig og plaskede henover Gulvet, rid
Døren til, i sine skævpløsede Stud.
hoser.
— Hvem Dælen er 'el da, En hm
for sig? — raahte kirs Damgaard
efter ham.
Han var sprunget op fra Sædet,
og øjnene stod ham ud af Hovedet
i rystende Forskrækkelso,
— Laus( Vinding fra Tofteganrden — lød Svaret,
Der var en Tone over hans Ord
at ægte Beskedenhed — eller var
det kanske Skamfuldhed over de
andres Opførsel ?
Men Jens Darngaard smilt lige
ned pari Bænken, han stod ved.
Hans Folk sagde siden, at han
lignede en af de kendte GuttaperkaGrise, rum Luften siver af den.

Spansk Vise.
Jeg elsker Dig !
Ikke lordi diue øjne er klare
som Perlerne n er maurisk Smykke;
ikke fordi dit Blik er dybt
soiii Sijerneriæiter over
Sierra Nevadas Sim.
Men jeg elsker Dig
fordi dine Øjne, som er klare,
har set gennem min Sjæl,
har lyst som Kærter
i Kirkens Mørke,
set og forstenet,
hvad ingen andre saa.
Jeg elsker Dig
Ikke fordi dine Hænder er hvide
som Frugttræets faldende Blomster;
ikke fordi dine Kærtegn er bløde
som Søfugleungernes Dun.
Men jeg elsker Dig
fordi dine Hænder, som er svage,
har støttet mig med Styrke,
naar jeg vaklede,
og ikke slipper mig
om alle andre svigter.

Alli~gc Biograf.
Søndag den 16. ds. Kl. 7 og 8

Algier.
Naturbillede Ira Middelhavet,

13adenynterne.
Ametikansk Lystspil.

Gift dig aldrig.
Uhyre morsom Chaplin Film.
I to Akter med den berømte Charles
Chaplin i Hovedrollen.
Sædvanlige Billetpriser.

stallaiaas."~"eiravaii~

Allinge-Sandvig
Foredragsforening.
Smed« dery 16. ds. Kl. 8 Foredrag med Lysbilleder pan
Teknisk Skole I Allinge af Forfatteren L, C. Nielsen; Nordfrankrigs
Materier.
Adgang for Medlemmer 25 Øre
Ikke-Medlemmer 75 Øre.

a
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Charabancs

til I a 2 Heste er til Salg.
V. Sørensen. Borre
Pr , Allinge.
Væk nate'

KanStaseel

Amtslrege, Dr, Hans Kaarsberg,
Sseia, fortæller i en Artikel om Troen
pas Kvaksalvere, »Avet udenlandske
som vore hjemlige „kloge Msend'.
,Jeg mindes en sen Nyliersallen,
da jeg af en Kommune pai Landet
blev kaldet til en midaldrende, ganske fattig Enke, der I Aar og Dige
havde været luldstrendig lovnød pan
Grund at en ondartet Sygdom I det
ene Ben. Da jeg ()mander luntede
Huset, henstillede en lorstandig, besøgende paarørende, al jeg helst
matine være lidt forsigtig, neer jeg
gik ind til hende, der Ina I en pestiler Stank I sin hnivraadne Seng:
Patienten havde bevrelrent sig med
en tyk Knortekæp. Den svingede
hun, da jeg traadte ind I Halvmørket, raabende al fuld Hals og Overbevisning:
„.1æ v'itte ha' '.rejel — Væk, 'næ
dal — Jæ re' under den kloge Mands
Behandling
han I Amerika I —
Vrek nu'' due'
Kaa'atarer
Nu — jeg fik jo, trends alt, set
pna Benet — inden Tæsk. Hun reddede Livet, Jeg manne amputere
Konens Ben. Vi blev ganske gode
Venner, og jeg erfarede, at hun I lange Tider og under stadig Forværrelse — med for hende uhyre
Omkostninger, havde søgt den kloge
Doktor I Amerika, Hans Optræden
i Bladene blev senere bremset at
Sund hedstyrelsen.

Enkens Trøst.
Madam Jensen: Naa rel er han da
Kaaes bort, Deres gode Mand.
Madam Lassen: Ja, nu er Lossen dild,
Stakkel. Men mår] kan sige mil ham,
hvad man vil — Fa'er til sine Børn var
has da.
Enalærnbaneembedsmaed, der inspicerede en Station, fandt I Regnskabet følgende Post
— Udgift til Katten, der skal
æde Stationsrollerne,
Embedemariden overstregede Posten og gjorde følgende Bemærkning:
— Hvis Katten æder Rotterne, behøver den ingen Kød. Hvis den ikke
æder Rotterne, behøves der ingen
Kat'

Tak for udvist Deltagelse.
Dette er er] lille Historie, der virkeltg er . passeret, lortæller sislordj."
En kendt, ældre Forfatter laante
for et halvt Aars Tid siden en yngre
Kollega ca. 50 Kr., og den unge
Mand lovede højt og helligt, at han
nok skulde betale Beløbet tilbage
inden 8 Dage.
De 8 Dage gik — der kom ingen
Penge.
Der gik en Maaned, og der gik
stadig ventede den ældre
3 og 6
Forfatter paa sit Tilgodehavende.
Men • da der stadig ingen Penge
korn, blev han en lille Smule vred
paa sin unge Kollega, der desuden
er Journalist, og nu for et Par Dage
siden kom der op paa det Blad,
hvor denne var ansat, et Bud, der
medbragte en Krans til Forfatteren
N. N.s Beate fra Forfatteren D. D.
Den unge Forfatter saa pas Kransen og kløede sig lidt i Nakken,
for helt havde han jo ikke glemt
sin Kreditor.
Den unge Forfatters Kolleger paa
Bladet kom til, og de morede sig
meget over Paafundet, men de kom
til at more sig endnu mere, de de
saa den unge Forfatters Svar til sin
ældre Kollega.
Det lød:
Tak for udvist Deltagelse ved min
Død og Begravelse.
N. N., Forfatter.
Men den gamle Forfatter venter
stadig paa sine Penge.
Hans unge Kollega smiler.
Han har jo selv anerkendt !nig
som værende død, og en død Mand
betaler da ikke sin Gæld.

Udebliver Bladet
beder vi Læserne henvende sig paa
Postkontoret, og Fejlen vil hurtigt
blive retter. I modsat Fald maa De
henvende Dem til Bladets Kontor,
og vi skal da sørge for, at De faer
det tilsendt.

Med Sejler .,Kristian venter vi

Til Hjemmebagning har vi

9rinza engelske tSaskoks
P, Holm'

_og med Sejler

Store engelske Ovnkul.
Vi modtager gærre Bestillinger til Ekspedition niar Losningen
er overslaaet.

Nordlandets Handelshus.
Vi venter endvidere snarest en Skibsladning med

Store engelske Dampkul
og Prima Elswich Smedekul,
som sælges til laveste Dagspris.

Nordlandets Handelshus.

.̀d)Wresundby '3cIttingskalk

frisklavet Malt
saavel hel semi Liond -- f
limule
lirer.

flordiilldols
Vi har Masser af
Staldkoste, Stuekoste, Gadekoste, Hesteborster, 1<ohotster,
Skurehorster — isg Borster af
alle andre Slags.
--- Kvaliteten er g, r1 or;
meget lav( :e nr.; billtst

Jaaclan

Norilinle!s NHdolshus

ser en

C -ide ng flotte

epi3ke

af sædvanlig prima Kvalitet ventes i November Magted. Vi har et Paiii
heraf til Salg og beder om Bestillinger.

9itorbInttiwft■

frisk

moderne
Vinterfrakke
ud.
Eau

Norrililiglgis

Førstkommende Lørdag venter vi
Grove danske Hvedeklid og det gamle
Mærke af Glutenfoder til Malkekøerne i
Fri Handel.
Til Ombytning for leveret Brødkorn har vi

Soyaskraa, valsede Soyakager, Byg og
Majs samt grove danske Hvedeklid, som Sæl-

ges til de fastsatte Priser.

Forlang hos Deres Handlende

Viggo Glastrups
KAFFE.

Ilal' ftorjte lltttlaln
i eugetife t(rbettarer,
faanet til gaffer font
tit .--)abitter.
(fter (A'ort)olbene
meget niflige 4.;rifer.

Specialitet.
Ægte Java Kaffe.

Nordlandets Ilandelshus.

Ny Høst af bornh.

pVt. Juperfosrat,
20 pCt. Kalisalt, Ægte Chili-Salpeter,
Norges-Salpeter
til Foraaret 1920. — Det er rigtigt at gøre Bestilling heraf snarest i

Nordlandets Handelslins.
ni?

1

`
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Nordlandets Handelshus.

valsede og hele, alle Finheder.

Valsede Byggryn i Pakker.
do. Havregryn De laveste Priser

SCCOCCCCIO
g%.*

lloruhulifis Willeth
VEGETABIL
MARGARINE
er anerkendt som den bedste.

4 øøøøø .••..•

Gule Kogeærter,
=.! stor Hvidkaal,
Nye Byggryn,

it"..~~~^"."

&4.

_,Lx,l_x,

4
.
Tf
9.••■

ferie Xederdele
forte og tilførte, fceige tit film $rifer.
cuen %Hinge
9.11efeit

ardint3jer.
5). nibe @arbintojer fra 1,00 til 3,30 ni.
Stargi f)nibe ,-, engetrel,per fra 8,50.
13icitie..= og %'affettcepper.
ftulerte 03arbiutøier fra 1 Sr.
gileicit «4r, effen %Utugt

Nye Sendinger af

J

Kun de bedste Sorter og til de
billigste Pr nær.

Norrlintlels llmielsillis

Aoletqer.

zdicon 100
Uld og strikkede uldne Klude tages i Bytte for Varer

er

Raconer.
Staner fra 10

Amerikansk Flormel
Dansk lys Florroe]
Dansk lys Rugsigtemel
Ægte Japan Ris
Bedste hvidt Rismel
Amk. Hvedegryn
Valsede Havregryn i løs Vægt

Nordlandets
Træskostøvler
er hjemkommen og sælges billigt
saa længe jeg Iran Ina dem trent
Ill de Priser.
Jeg har ogsaa nogle Par Støvler
med Lninineskinds-Suunsper, som
sælges billigt.

M, Lunds Træskoforretning,

Overrglssag. Kodosen-Koefod
Sct, Morlensgatle 17, Henne. Telf. 22
(bidli. Fuldm. ved Bylogeelkoriloret
Hasle).
Kontordag i Allinge Mandag
i Hasle liver Onsdag Fm.
do.

-Ligkister og Møbler.
anbefales.

Nleffiensker bellkoriorrelnifig
Telf. KI n 13,

91erbitutet 4"S' alibelljit.

Xasle.
Til Selskaber
anbefales mange pæne Ting. Indrammede Billeder sand Kort og Telegrammer. Legetøj i stort Udvalg.

Fotografering og Forsterrelser

El Parti

L. Pihl.

$rifer.

till'IlIV011l111C11.

De allerbedste
Sorter sælges!

Lindeplads, Allinge.

getitIbte fulgte ftioletojer fra 8,15 in.
futørte bo. fra 5,85 ni.
urere tilførte Sl'itoleljpergarner.
ffitne(fre Siol*ergariler 2 65 ist.
«hr. etlen ?Klinge.

Jernstøberi & Maskinfabrik
Telefon 2.
Hasle Telefon 2.

Isl. Lammekød,
amk. Oksekød,
isl. Banktisk.

Faas hos alle Handlende.
=cc

Brødrene Ankeit

NoRiklets Iluddshils

til Julen bedes bestilt i god Tid.
Restlager af Tapeter sælges med
Rabat.

Charles Svendsen, Hasle.
Telefon 66.

Mor py 12sfjedriogo,
en Charabanc, en brugt Kakkelovn
med 2 Kogehuller samt Gæs er
til Salg hos
FIIRCII, Egelund,
Telefon n. 54, Klemensker,

Grise,
Nogle Stk. 3 Mdr.s Grise er til
Salg bos

V. Sørensen,
Borrelyngen pr. Allinge.

,Rarnmelider
i fine Mønstre er nu hjemkommen.
Glastegl, Vindusglas i alm. 'iaal,
Lampeglas, Brændere og Væger samt løse Dele til Belysning anbefales.

Harald Petersen.

J

Vi bringer herved vor
varmeste Tak til alle,
aloo som
pas vor Sølvbryl-

lupsdag glædede os paa forskellig
Maade.

Christine og H. C. Mortensen.

in,"%elou~i~oketnio~

Rø.
Torsdag den 27 ds. Kl. 3 afholdes i Rø Forsamlingshus et Udsalg til Fordel for Herregaardsmissionen og Arbejdet i Sognet. Tscherning Møller og Sogneprzesten taler.
— Gaver ved Udsalget modtages
med Tak af Syforeningens Medlemmer og i Forsamlingshuset nævnte
Dags Form. Alle indbyde; venligst

inflammtrifft""~"*"

Magasin-Jlalwmr
6 Skuds, Kal. 16, er Lit Salg eller
Bytte ined en Doublet.

Svend Mogensen, Rutsker,
Telefon 75.

El

Voltstikker

udsælges for 20 øre Pk. ",
UP131- t Pligiltildiffliglilik

▪

Dam ez,Konfektion!

Boreholms Simre- & lakasses
Afdeling i Allinge 6
Kontortid: 10-12 og 2-4.
Modtager Indskud paa ølm. Sparekassevilkaar Ill en Rente
af 4 pCt. p. a., paa Folio til 2 pCt. p. a.

31 Parti Klipfisk
lidt mark. ellers god, sælges til 1 Kr. kg.

Allinge kolonial- og Produktforretning.

Javakaffe.
Prøv vor ekstrafine Javekaffe og De vil blive tilfreds.

Allinge Kolonial- og Produktforretning.

Et Parti Frugtmarmelade
udsælges til 1 Kr. kg.

%tilsigt

& !4 ruiuMnrretitistg.

z£Ovsavbtter, ovsavblade,
Udskæringstræ.

•

•

?ffiinge golonial:
i
■
•
• •
•
•

4111

13robitft!orretition.
ø

•

•

•

Stort Lager af Frakker, Ulstre, Spadseredragter,
Nederdele og Bluseliv
anbefales i prima Kvaliteter til billige Priser.

•

•

J. P. Sommer.

•
111
•
•
•
•
•

•
•

•

•
•

•

•

dr 9roduktforretning
anbefaler

•

Kolonialvarer
Konserves og Frugtsafter
Værktøj, Redskaber
Køkkenudstyr, Urtepotskjulere
•
Kaffestel, Spisestel
Kakkelovne og Komfurer
•
Tagvinduer, Staldvinduer
Murgryder, Pumper, Jernrør
Brædder, Planker, Lægter
Tømmer, Cement, Tagpap
•
Søm og Skruer
Smøreolier, Drivremme
Remmefedt, Smørekander
Roegrebe, Roeknive, Roekurve
Børstenbindervarer
•
Spegesild og Kryddersild
1/8

og 'h Tdr .

Klipfisk, Fedt, Margarine
Majs, Knækmajs, Byg, Havre
Blandsæd, Skraa.

▪Allinge Xelonial=
9roduktforretning.
•

•

•

•

•

•

•
•

Kraver og Muffer
i stort Udvalg.

J. P. Sommer.

•f

Kjoletøj. = Serges.
Heluldne Kjoletojer samt Alpacca og Silketøjer findes
paa Lager i stort Farvesortiment.
Ekstra prima Serges til Kostumer, Nederdele,
Kjoler og Drengetøj sælges f. T. langt under Dagspris

•

Trikotage
til Ila mer, Herrer og Bortt er paa Lager i stort Udvalg

Sicimme5r.
•

Eaalelæder anbefales:
Allinge Kolonial- & Produktforretning.

- •■
,■-•■;;:-

Gør Deres lndkb, hvor Lageret er størst!
der findes altid noget for enhver Smag,

Det største Manufakturlager paa Nonl-Kornholm er
211aCWfili bu 210rbS
Teleton 5.

ilbfalck i 2tIlincke

J. P. Sommer.

Telefon 5.

