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Unge Piger og Ægteskab. 
—0- 

I det norske Blad .Tidens Tegn" 
har en Indsender offentliggjort et 

længere Klagernab i Anledning af 

de efter hans Mening alt for faa 
Ægteskaber, der .indgaas. 

.Del er nu Nevet er rent Lykke. 
træf at faa sine Døtre gift," skriver 

han. .Har man tre Døtre, maa man 

være sjæleglad, om man blot kan 

- .blive af med deri elle, By og Land 
vrimler med Ungdom, men det, al 
nogen bliver gift, er saa sjældent 

som Foraar i Marts. 
For Tiden kan man vel regne med, 

al fra en -Tiendedel til en Sjettedel 

af de konfirmerede bliver gift. Og 

det ser ud, som om Antallet er i 
stadig Dalen. Delte er et meget 
beklageligt For hold. For det første 

sætter det det Bom for en normalt 
udviklet Kvindes mine- lige Trang !il 
Familieliv. Vi ser den leende Mund 
og de legende Øjne og tror, at alt 

er Tilfredshed og Glæde, irren kunde 
vi se ind i Sjælens Dyb, vilde vi faa 

et storl, aabenl, øde og koldt Rum 

al -se. De færdedes pas Konlererne 

og i Butikeine, nien Hjertet slaar 

ikke for deres Arbejde; deres inder-
ste Tanker er langt borte, i et Køk-

ken, en Stue, et Barneværelse. Det 
er en Karikatur af et Liv. 

Naar Aarette lægges til, søger 

mange af de ugifte Kvinder at være 
Forsynets milde Engel. De finder 

sig en eller anden Opgave, enten 
offerdligt Arbejde eller Pleje af syge 

og gamle Mennesker. Men det bli- 

ver dog aldrig Tilfredsstillelse for 
deres inderste Trang. Deres Liv blev 

et eneste stille Suk, en utilfredstillet 
Længsel. 	- - 

Forholdet er ogsaa beklageligt, 
set fra et samfundsmæssigt Syns- 
punkt. I Stedel for hjemlig Hygge 

søger alle de ugifte til Forlystelses-
steder og Cafeer, og udsvævende Liv 
højner miet Samfund. 

Spørger vi om Grundene til de 
faa Ægteskaber, maa vi finde dem 

paa forskellige Steder, Fællesunder- 

visningen i Skolerne bidrager til at 
udviske de sekundære •Kørisforskel- 
ligheder; Drenge bliver pigeagtige 
og Pigerne drengede. Nu er der 

stærke Krav' fremme om at vende 
tilbage til adskilt Undervisning. Man 

bør lægge Mærke til, al det kun 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
trykkes 1 el Antal af mindst 1600 Exempl. 
og forundes gennem Postvæsenet 1 Allinge. 
Sandvig, Olsker, Rutsker, Ro og Klemensker. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
har den største Udbredelse i Nordre Herred 
bliver læst i ethvert 1-11ens eg egner sig der-
for bedst til A verterhg. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
optager gerne Rekendtgørelser ej  enhver Art 
saesom Køb, Salg, Foreningsmeddelelser, 
Efter- eller Aflysninger, Auktioner etc. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
udgaar hver Fredag, kan bestilles Nu: alle 
Poslkontorer sand paa Models Kontor og 
koster r Kr. halranrl/g. 

sjældent hænder, al Skolekanunern-

ter fra snorene Skole ng samme By 

gifter sig med hinanden. 
Det meget fri Sanitie f Sportslivet 

vred lange Ture med unge Piger i 

Mandfolkeklæder virker heller ikke 
i Retning mod Ægteskab. Den kvin-

delige Charme gear hort rinder det 

kammeratlige Samliv. Man morer 

sig indbyrdes, men man gifler sig 
ikke ined hinanden. 

Kvinderne er ogsaa hlevne mere 
kræsne ; de stiller ofte for store Krav 

til den Mands Karakter, som de 

skulde give deres Hjerte. Men Ska-

den ligger dybere endnu Kvinderne 
har taget Mændenes Plads. Overalt, 

hvor man kommer frem, i Kontorer, 
Birliker, Skoler, Værksteder, Civile-

taterne, har Kvinderne taget Man-
dens naturlige Plads. Kvinderne til-
bød deres Arbejdskraft billigt, de 

konkurrerede Mændene ud, lidet 
anende, at de derved lukkede Hjem-

mels Dør fore sig selv. 
Her ligger Skaden. Ne trænger 

Spørgsmeal sig frem : Er der noget 
Middel til at forhindre delte? 

Det er eeg — det er radikalt, men 

effektivt 	Kvinderne man rid igen, 

og Mændene maa ind. Vi maa have 
en I.ov, der forbyder Kvinderne Ad-

gang til Stillinger, der passer for 
Mænd. Det lyder urimeligt, men er 

det urinteligl ? Det er vel i alles 
Interesse, at der gives unge Mænd 
Adgang til Erhverv, ene de kan stifte 

Hjem. 
Vi læser ofte i Aviserne Beklagel-

ser over Ægteskabernes Aftagen, vi 

læser noget idiotisk Tøjeri om for-

skellige Forholdsregler non: mas ta-

ges, f. Eks. Skal pas Pebersvende, 

Skelleletlelser for Familiefædre og 
anden lige saa dybsindig Tale. Lad 

hare Mænd faa Arbejde, sen vil de 

nok klare for sig selv. Arbejdshjæl-

pen vilde blive dyrere — tilsynela-

dende; i Virkeligheden vilde den 

blive billigere. Flere Hjem betyder 

flere Folk og større Forbrug og 

Omsætning.. Del er hensynet Poli-

tik uræd billig kvindelig Arbejds-

kraft." 

Sukker-Ordningen. 
—0— 

En maskeret Sag. 

I .Berl. Tid" anstiller Folketings-
mand Alex. Foss følgende interes-

sante og saglige Betragtninger over 
det, der sker ved Sukker-Ordningen: 

Ved Indførelsen af Slikkencortsy-
stentel regnes der, at dansk Sukker 
vil tillade et Forbrug pr. Individ af 

3/, kg. ugentlig indtil ny Høst, d, 
v. s. Begyndelsen al Oktober. End-

videre at der til indusIden samt Be-
værterne og til Forbrug udover det 
del ved Kortene bestemte haves dis-
ponibelt Ca. 20 Mill. kg. 

Som bekendt faar Sulckerkorlinde-
haveren Sukkeret til deri gamle Pris, 
40 Øre pr. kg, medens andre, d. v. 
s. Industrien, Beværterne Mer forbier-

get, maa betale 58 øre pr. kg. 

Overprisen, 18 øre pr. kg, indgaar 

i Incienrigsminisletiele Kasse og er 

bestemt til at dække Merbekostnin-

gen ved Indførsel af fremmed Suk-

ker. Hvis denne Indførsel laber op 

til 30 Mill. kg, vil de 18 øre om-

trent gas med hertil, for sen vidt 

man til Merbekostniegen ogsaa reg-

ner Tolden. De 18 Øre pr kg. vil 

blive udredede saavel af de indførte 

30 Mill. ke sort af de til Disposition 

værende 20 Mill. kg, som haves i 

Behold udover Sirkketknrisforbruget, 

Talt altsag 50,000,000 x 18 Øre = 
0 Mill. Kr. 

Efter Beregningen vil Merudgif-
for de indførte 30 Mill. kg andrage 

ca. 30,000,000 x 281/1  øre 	ca. 

81/, Mill. Kr. Forskellen mellem 

Indtægt og Udgift, cm. 1/, Mill. Kr., 
effekter I ndenr Igs re brister let, medens 
Toldens Beløb, 30,000,000 y 10 

øre = 3 Mill. Kr., tilfalder Stats-
kassen gennem Finnirsministeriels 
Toldindtægter. lait bliver der altsaa 
i dette Tilfælde af Statskassen ind-

kasseret 31/, Mill. Kr. 

Regnes der nied den anden Græn-
sermiliglied, at der slet intet Sukker 

indføres, enten fordi Beholdningen 
af dansk Slikker slaar til, eller fordi 

Indførsien forhindres (Blokade), saa 
vil der ikke blive nogen Overpris al 
betale til Udlandet, ingen roldind-

lægter for Staten, men derimod 

20,000,000 x 18 øre = 3,6 Mill. 

Kr. at betale 111 Indenrigsministe-

riet. 
Alle Mellemtilfældene, ansaa een 

Indførsel af mellem 0 og 30 Mill. 

kg. vil give del samme Slutresultat, 
nemlig en sammenlagt Skat af ialt 

ca. :31/, Mill. Kr., som tilfalder Stats-

kassen, en Del gennem Finansmini-
sier iel, en anden Del genuin Inden-

rigsminister- lel. Sandsynligheden ta-

ler for, at Indførslen vil blive ca. 10 

Mill. kg, hvilket betyder 1 Mill Kr. 

til Finansminisleriet, 21/2  Mill. Kr. 

til Indemigaminisieriet. 

Ar disse 31/, Mill. Kr. vil en Del, 

formentlig mellem 1/4  og 1/2 Mill. 

Kr., medgaa 1i1 at dække Udgifterne 

ved Sukkerkortene, Resten, 3 a 31/4  

Mill. Kr., bliver Statskassens eller 

Dyrtidskassens 	(Indenrigsministe- 

riets) Gevinst. 

Hvem skal nu betale denne bety-

delige Skat? 
Hvis den ovenfor fremsalte For-

modning er rigtig, at der af indført 

Sukket ikke vil blive forbrugt niere 

end ca. 10 Mill. kg, vil formentlig 

de to Trediedel al den samlede Skat 

lal de paa !industrien og Beværterne 
og kun en Trediedel paa Hjemme-
forbruget. 

Efter de foreliggende Oplysninger 

vil den Del af Sukkerforbruget, for 
hvilken der ikke udstedes leort, for-

dele sig omtrent saaledes: 
Beværterne ca. 31/, Mill. kg, Ba-

geder og Konditorier ca. 10'/s  Mill. 

Ilg, Chokolade- og Sukkervarer fabri-
ker ca. 91/1  Mill. kg, andre Industrier 
(Hvidføl, Slagterier, Konserves etc.) 
ca. 1 Mill. kg, lait ca. 27 3/2  Mill. kg. 

Disse Tal angiver Forbruget for 
et helt Aar. Fra nu al til Fremkom, 
sten af nyt Sukker i Oktober Maa- 

ned vil der kræves f1/ 4  heraf eller 
ca. 20 Mill. kg. 

De Næringsdrivende, som skal 
bære Skallen (Reslairratører, Hoteller, 
Bagere. Konditorer, Fabrikanter at 

forskellig Slags, etc.) vil naturligvis 

søge at ten deres forøgede Udgifter 
erstattede ved at forhøje deres Priser. 

Hvis dette vil kunne gennemføres i 

held Udstrækning, vil Skallen blive 
fordel! pas det store Publikum. Der 

synes ganske vist at herske den Op-
fattelse, at den her omhandlede Del 

at Sukkerforbruget er et Luksusfor-

brug, og at Skatten ensret dels er en 

Luksusskat, dels vil have den gode 
moralske Virkning al virke hæm-

mende pas Ltildstisfnrbmget. Denne 
Betragtning passer dog kun I ringe 
Grad for Beværternes Vedkommende; 

heller ikke for Bagerne eller Hvidt-
sesfabrikanleme, ja endog ikke for 
Chokolade- og Sukkervarefabrikan-

terne vil man kit tune opretholde 
denne Betragtning, thi Wienerbrødet, 
Chokoladen og Sukkervarerne saa-
vel som Hvidføllet, er her i Landet 

den store Befolknings Nærings- og 
Nydelsesmidler. Kvantitativt er det 
kun i ringe Grad den særlig velha-
vende Befolkning, som konsumerer 

disse Vater. De fra Statistisk De-
partement foreliggende Beregninger 
over Sukkerforbruget her i Landet 

viser del mærkelige Forholdt, al Suk-
ker- forbruget i en bedrestillet køben-
havnsk Arbejderfamilie er betydelig 

ringere pr. Individ end hos en Fa-
milie af Landbefolkningen. En nær-

mere Betragtning vil dog let forklare 

dette Forhold. Paa Landet dækkes 
Sukkerforhruget gennem Hushold-

ningen, medens det i Byerne i ikke 

ringe Omfang dækkes af Bagernes 
og Sukkervarefabrikanterues Produk-

ter. 

Sukkerkortsystemet staar for den 

almindelige Bevidsthed som et Ud-

slag at en Bestræbeise for at holde 

Sukkerprisen nede for derved at 

skalle Befolkningen Lettelse i Ud-

gifterne, men som del vil fremgaa 

af ovenstaaende, maa Sukkerkortord-

ilingen snarere betegnes som ma-

skeret Skattepolitik. Vilde man have 

skaffet Befolkningen en virkelig Let-

telse, havde det været naturligere at 
give Toldfrihed for den Indførsel af 

Sukker, som malte være bleven 

nødvendig, fordi sidste Aars Sukker-

høst faldt mindre heldigt ud. 
Der var saa meget mere Anled-

ning til denne Foranstaltning, som 
det endnu stadig er tvivlsomt, om 
der vil behøves ell større Indførsel, 
og om dette Sukker overhovedet vil 

Illomme til Landet. 1 saa Fald vil 
Resultatet blive en betydelig Udgift 

for Staten til selve Sukkerkortordnin-
gen, en ikke ringe Ulempe for de 

Handlende og en Beskatning al Be. 

værtnrne, Haandværk og Industri 

paa 31/1  Mill. Kr. til Fordel for In- 

rigsniinisteriets Dyr

. 

	tidsforanstaltnin- 

ger. 

Biavl. .• 
—o— 

Vort ældste Nytteinsekt er Bien, 
og dens Historie er hos ns — mod-

sat vort yngste Nylleinsekl, Silke-
sommerfuglene unge Sags her -
lige sna lang som den er gammel, 
og det under elle Himmelstrøg. 

Overall har man forelaaet nt drage 
Nytte af Bien, lige fra Tidernes Gry 
og Historiens Dagning. 

I Bibelen tales om et Land, der 

flyder med Mælk ng Honning. Mjø-

den i Valket kaldtes -Groternes Drik"; 
fljøden forekommer i vore nordiske 

Myter, ng det; er en ægte nordisk 
Juledrik. Den kendtes blandt Ur-
folket i mange Egne af Jorden. Un-

der Navn af Honningvin har den 
været Indogermanernes Urdrik. Og 
den har holdt sig lige til vore Dage 

som en gammel dansk Bondedrik 
ved Siden af øl og Brændevin. 

I Kloster og Munketiden var Vok-

set en stor Artikel til Lys og Kerter, 
og desuden drog man — mere verds-
lig taget — Nytte al Voks til Segl 

og Salve. At Bien ikke er fra I 
Gear ses ogsaa af, at den forekommer 
i en Mængde af vore Ordsprog som 

Sindbillede paa Flid — ogsaa i an-
den Billedtale, som f. Eks. Udtryk-

ket .at  samle til Kube". 
I svuudeu Tid var Sukker sjæl-

dent og dyrt, medens Honning, som 
der var Rigdom paa, var billigt. 

Man brugte Honning til Syltning. 
Det hedder i en hundredaarig Syl-

telejsepsktift ; .Man kan sylte lige 

saa meget !ned 3/4  Pund Honning 

som med i/5  Pund Sukker, saa at 

det, man har syltet med Sukker, 

bliver een Gang saa dyrt som det, 

man har syltet med Honning." Man 

brugte Honning til at søde med, og 
det var almindeligt, at Bønder havde 

Bitraver. 
1 et Foredrag om Landbostandens 

Forhold for 300 Aar siden, i 1916, 

holdt af Magister Th. Bang, (rem-
førtes bl. a., at en Husmandskone 
ved Roskilde 1556 blev brændt for 
Trolddom, og al der blandt hendes 

Indbo, der blev forbrudt til Kronen, 

var en halv Tønde Honning, der vej-

ede 11 Lispund. 
En polsk Officer, der var her i 

Landet med de polske Hjælpetrop-
per 1658, skriver, at Bier opfostres 

i stor Mængde i rummelige Haver, 

i hvilke de ikke sidder i udhulede 

Træstammer, irren i Spaankurve. 
Rykker man længere (rem i Tiden, 

hedder det i et fynsk Landboskrilt 
af 1843: Hvor Bier holdes, stemt da 

liver Kube for sig, forsynet med et 
sankaldt Skæg al Langlinlin. De 

staar I Gaarden læt indenfor Vindu-• 

erne, omgivet med et Gærde, 8 a 

1 j. ja, endog Indtil 20 overførte Sta-

der finder MEM ikke sjældent sam-

let paa eeg Sted, især i Skovegue. 
Der tales endvidere om en fynsk 

Husmand, der er Bikonge for hele 
Egnen, som har haft Halvpart i ca. 

300 Stader; men de, der holder Bier, 
har nu selv lært at behandle dem 
og vil ikke længere dele Fortjene-.  

sten med Bitaderen. Denne Mand 



I Rb Kirke 
%hier 'Mandag den 5, 

l<1. 	Tirsdag, Onsdag, Tøteda 
og Fredag Kl. 5. 

Forskellige Talete. 
Alle indbydes venlig:st.. 

Pastor Christiansen. Re 

Lebte ogsaa Honning, og blandede 
;ledig 20-30 Tdr. Mjød. Ja, 1840 

lian omtrent 1511 Tdr. Neget 
deraf sli!g11 5 IH Nt/l gi., men ellers 

Pd!ekt• n i skyre Mængde; til 

Kr,mitelidene, 

Men den danske Biavl tog dog 
først sit Opsving, da _Danmarks Bi-
avlerforening" blev stillet i Amid 

It.166, 1 September athultIll man en 
Landsindstilling i Nyborg i Anledning 

al denne Forenings 50-Aars Bestaaen. 
Ogsaa Foreningens 25-Aars.lubilre-
em afholdtes i Nyborg — all til 
Ære for Foreningens Stiller, Depot-

sergeel, Handelsgartner i Nyborg, 
senere Krigsraad A. C. Andersen. 

Denne Mand fyldte den 7. Novem-

ber 95 Aar. 
Handelsgnrtner Andersen er Vete-

ran fra Treanrskrigen og fra 1864, 
Iran har son] Underofficer deltaget 

i disse Krige, blev udmærket ined 

Sølvkorset og har som Sergent væ-

ret Militærlæge for den daværende 
Kronprins Frederik. Men det er dog 
især til Biavlen, at Andersen har sit 

Navn knyttet. .Tidsskrilt for Biavl" 

redigerede han fra 1868-82, udgav 
derefter Bladet „Bien" i 28 Aar, til 

1914, ris han indstillede sin Redak-

tør virksomhed. Fra Foreningens Be-

eryrelse trak han sig tilbage i 1903. 
Den gamle Biavler har holdt en 

Mængde Foredrag og ydet mange 
Biavlere praktisk Vejledning; han 

lier erhvervet sig Navnet Bikongen 

og har som Biavler modlaget mange 

Udmærkelser. 
Da jeg i Efteraaret talte med denne 

kedersgubbe, traf jeg han] i hans 

Drivhus, han er endnu en kraftig og 
lian gammel Mand, der bærer den 

betydelige Alder godt. Landsudstil-
lingens JubelæiinIsskrift bragte for-

rest denne Mands, med Ordener pry-
dede, Billede. Og ved Festen var 
den gamle Veteran saavel fra Krigens 

som fra Fredens Syssel til Stede og 

var Genstand for Foreningens Hyl-
dest. 

Nu tæller Danmarks Biavlerfore-
ning 9000 Medlemmer, fordelt i 84 
Lolcalkredse, og Udstillingen afgav 
Vidnesbyrd om, at der nu er et dybt 

Svælg mellem den Biavl, som lier 

blind er skildret, og den Hjemme-

industri, man der kunde studere. 
Udbyttet kan variere fra saa godt 

Som intet til 150 Pund. Gennem-

sitillig opnaar den dygtige Biavler 
40 Pd. pr. Stade. En Biavler ved 

Roskilde har 75 Stader og har 11916 

i Gennemsnit høstet 47 Pund pr. 
Familie. En Dame i Aalborg Amt 

h ir i 1916 !anet første Præmie for 
ser velpassede Bigaard idet hun af 

17 Familier har høstet ca. 1000 Pund 
Romring. 

Biavlerforeningen lader hvert Aar 

afholde et 14 Dages Kursus i 
I 1916 afholdtes „Biskolen" i Aalborg, 

I 1917 vil - den blive afholdt paa 
Fyn. 

For nogle Aar siden kostede Bi-
avlerforeningens rene og gode Hon-

ning 59 Øre pr. V, kg, nu koster 
'den over 1 Kr., og Voks betales 

med 4 Kr, pr. kg. Voks har langt-

ha udspillet sin Rolle, det købes 
(remdeles til de katolske Kirker, 
hvor der stadig stilles den Fordring, 
al Lysene skal være af ægte Bi-
voks. 

Det lille, flittige Insekt og dels 

herlige Produkter, sirer er vævet med 
ind i Folkets kulturelle Historie, ev-

ner saaledes endnu at samle Inter-
essen om sig og al sande alle Sam-
fundslag. Ikke blot nydes Biernes 

spiselige Produkter fra Borg til Hytte, 
men blandt Biavlere findes Mænd 
og Kvinder, ligeledes fra alle Klas-

ser i Befolkningen. Og sone man 

ser, kan del nok betale sig at lægge 
Vind pas Biavl som en nyllig Bisys-

sel og fremdeles at bede om Bien 
med den oltidsgande Historie. 

Hvem husler ieke fra sine Barsle-

11.reeinaris SRI/g t,i Biens Pris, den 

1 
surrende Bi:  

„Frygt ej for de vilde Drenge, 
flyv kun ud i Skov og Enge ! 
Sid i Blonisien som en Drnerrieg, 
stig den søde, søde Honning 
Flyv saa med dit lige Bytte 
hjem til Cellen i din Hytte." 

C. R. i .Dag. Nyle" 

En god Støvle. 
--0— 

.Kristeligt Dagblad" giver følgen-

de lovende Beskrivelse af den Zahle-
Beninske Maksimalstøvle: 

Det turde være betimeligt n1 for-

berede Olferilliglieden paa denne 
Maksimarsløvle og dens Beskaffen-
hed, for al den ikke skal berede 

Forbrugerne Overraskelser. Tids-
punktel for dens Fremkomst, Prisen 

part dee og Omhyggeligheden ved 
Materialernes Fremstilling ligger 

endnu i Hr. Ballins Hænder, og me-

dens disse Faktorer overvejes I de 
,kompetente" Kredse, er der endnu 

Tid til at forklare, hvad en Heste-
lædersstøvle hidtil har været brugt 
til. 

Vi kan da oplyse, al Hestelæder 

under normale Forhold kun har væ-
ret anvendt til Indendørs-Fod-
tøj: Remsko til Børn, Morgensko, 
Kelnersko af tarveligere Art, indven-

digt Faer til Støvler, tarvelige Pla-
ser etc. — fordi almindelig garvet 

Hestelæder har den Egenskab ikke 
at kunne tinde Fugtighed, end sige 
da at blive gennerribladl, da det ef-

ter igen at være bleven lerl og der-
for næsten slraks bliver sprødt og 
revner. 

Man hm dog i larveligere Dame. 

sko og Støvler anvendt saakaldl 
chevreaux-garvel Hestelæder, hvilket 
vil sige, al Læderet er behandlet 

saaledes, at det bliver bledl og faer 
en glinsende Overflade, saa det for 

Ikke-Fagmanden ser ud som Cliev-
reaux (Gedeskind), Men naar det 
denne Tilberedning er bleven vaadt, 

mister det Glansen, svulmer op og 

efter Tørringen fase det en kivagtig 
Overflade, saa del 'læste Gang suger 

Vand som en Svamp. Al de straks 

kommer til at se ud som ga in 1 e 
Støvler, er en Selvfølge. Dog spiller 

GarvningensOinhyggelighed selvføl-

gelig en Rolle. 
Derfor har Hesteheders Støvler 

saa godt som slet ikke været frem-

stillet, dels fordi Fabrikerne ikke saa 
deres Regning ved at fremstille delle 

Produkt, dels fordl de ægte Chev-
reaux-Skind blev tilbudt i sart store 

Mængder. 
Under Krigen har Hestelæder væ-

ret en ukendt eller i hvert Fald en 

uset Vare paa Fabrikerne. Naar det 

da nu pludselig skal anvendes til 

Støvler, saa forstaar man, hvilken 

.Belydning" dette vil fas soul .Fol-

keiodlør. En sagkyndig Mand in-

denfor Skoløjsfabrilcalionen betegner 

da ogsaa denne Maksitualforestilling 

som Bluff (han brugte i vor Sam-
tale med ham et dansk Ord, som 

vi for Vellydens Skyld har oversat 
til engelsk), fordi der for del første 

simpelt hen ikke er Hestelæder nok 

til at gennemføre denne Maksimal-

støvleproduktion, og for det andel, 

fordi Publikum ikke vil give de Pri- 

ser for en Støvle al den Art 	i 

hvert Fald ikke niere end øen Gang. 

Hvor mange Mennesker kan 
Jorden brødføde? 

—ra- 

1 det andet Aarhundrede efter Kr, 
f. levede i det romerske Riges Pro-

vinser 45 Mill. Mennesker, rm lever 
i de tilsvarende Lande 160 Millioner. 
11700 Aar er dette Befolkiiiiigseiffer 
endnu ikke lordoblel, og kun en 
/Irene Forr.-grise pas ca. 3/, pCt. 
h ar  knotud 	ale/ S. Elle. delle 
Forhold skulde Jordens Befolkning 

ørn 2(100 Mit' ikke g14:1 np 	mere  

end 7065 Mill. 
Kan nu, spørges der, vor Model 

Jord føde Alle disse 7065 Mill. ? 
Man finder dette for Mentreskeslæg-
ten sne vigtige Spergsmaal behand-
let i en i Jens udkommen Brochure 

af Mathias Meyer. 
Men rur har den engelske General, 

Ril eenslein, i An rel 1891 offentlig-

gjort en Beregning, i hvilken lian 

har inddel! Jordens Overflade efter 
dens Produktionsmuligheder i tre 
Regioner. Den første danner det 
frugtbare Land, der er værd al dyrke, 
og hvis UtIstræltniug Ravenstein be-

regner til 73,2 Mill. Kvadratkilome-

ter, Af dette Areal er for Tiden kun 

40 pCt. under Ploven, 18 pCt. er 

Græsmarker, og 23 pCl. er Skov, 
Resten er beboet eller dækket a t 

Vand eller Ørkener. 

Den anden Region er Stepperne, 

de fattige Græslande, der dog ved 

en omhyggelig Kultur skal kunne 

forvandles Hi frugtbare Enge. Denne 

Region omfatter 36 Mill. Kvadralki-
loineter. Ravensleins Iredie Region 

Landørkener og Poleregnene —  nJ- 
gør 10,8 Mill. Kvadralkilorneler. Ra-

venstein har efter denne Beregning 
sal Jordens Produktionsevne saa højt, 

al dets skal kunne føde 6 Milliarder 
Mennesker. Hvis Befolkningen for-
øgedes med 8 pCt. for hvert Aar 

emu Forargelse, der svarer saa no-
genlunde til Tysklands i de sidste 

70 Aar — skulde Ravensteins Grænse 
være tunnel allerede Anr 2072, altsna 
med el rundt Tal nin 150 Aar. 

Andre Forskere sætter Jordens 

Freud), ingelsesevne 'negl højel e. 

Snoledes mener Oppenheinier, at 
50,000 Mennesker vil kunne leve 
pas en Kvadialkilonieler, og uden 
Overdrivelse skulde man kunne 

regne med en Befolkning paa 292,800 
Mill. Mennesker peg Raveristeins 
frugthare Regime Regner ninn 35 
pCt, fra til Skov, Eng og Vandløb 

m. m., der dog spiller en Rolle ved 
Ernæringen, lindes dog Plads og 
Underhold for 190,000 Mill. 12 Mill. 
skulde altid kunne faa Næring i 

Steppernes og Ørkenernes Regioner, 
saaledes at vor gavmilde Moder 
Jord altid kan vrete beredt til al 

dække Bordet til 200 Milliarder Men-
sker. Hvad der end intlIrtelfer, eller 

al dette Cifler er mad, derom be-
høver vi ikke at bekymre os niere, 
mitl at bryde vor Hjerne med Spongs. 

maalel om Solens fremtidige Afkøl-
Mile eller om Slenkidslagenes For-

svinden. 
Hvor svagt belolkel vor Jord i 

Vir keliglieden er, kan anskueliggøres 

gennem lelgende 
Bodensaren har en Overflade paa 

548,5 Kvadralkilonieler. Beregner 

paa en Kvadrat-uren nu, at der Kvadrat-
reeler kan være Plads bil to voksne 

og et Barn, kan hele Jordens nu-

væreurie Befolkning fan Plads paa 

Søens isflade. Skulde denne, som 

vel 11113a antages, briste under en 

saa vældig Byrde, vilde Søens Ni-

veau ikke hæve sig mere end ben-

ved 40 Centimeter. For yderligere 

al tydeliggøre Lignelsen, bør mart 
erindre, at paa en Jordglobus af 26 

i Diameter, oplager Bodensøen 

kun en Plads paa 1,4 

Fra Uge til Uge 
—o—

Vinter. 
Vinteren er over os. Vi ser del 

paa den høje Baromelersland og puma 
hulpriserne; de er begge jævnt sti-
gende, og paa vore Vinduer kæm-
per liver Dag isblomsterne en for-
bitret Kamp med leakkelovnsvarmen. 
Vi her nede ved Hovet bør dog ikke 
klage, paa Landet er del langt kol-
dere og i det øvrige Danmark læg-
ger Sirede og Bælter til med alen-
tyk Ir, der standser al Stribsi(stik. 
Vi maa rimeligvis de lonninende 
Uger savne Fol tundelsen med Mo-
derlandet. De eneste, der byder 
sig over Fasten er Skøjteløberne 
og Fru Marie Møller, ,fflainniersø". 

Den kommunale Vælgerforening 
i Atten MmIti, antagelig for 

ar takke ilet eanitede thiere', fordi 
det mist i en ,Aarirekke son smukt 
har varetaget Kommunens Interesser. 
Der blev paa Borgermødet forleden 
al Kæmneren inreslaeet med Akkla-
malicer et genvælge !?gedel, for at 
det i Fied og Ro i tie kommende 
Aar yderligere kan forbedre Byemus 
Budget. 

Vi vil da maaske undgaa at komme 
under Administration 	del gælder 
blot om at gøre sig gode Venner 
med Hauge ! 

En bedrøvelig Nyhed. 
Paa Grund af de stadig stigende 

Priser paa Toilettesæber ser vi os 
nødsaget til al indstille al Tilgift 
lieret, hvilket er ns en stor Snrg at 
skiffle meddele vore ærede Kunder. 

Samtlige Kolonialhandlere i 
NB. Vi sælger Haandsrebeti tii 

Indkøbspris. 

Allinge Kirkenyt i Januar. 
Dø b le . 1.: Stenlig Johan Ferdi-

nand Mallissons Deller Mathilde Lo-
vise Maltison af Sandvig. 

Begravede : 25.. Sømand Thorvald 
Hansen Stubs Hustru Nielsine Chri-
stine Marie t. Kjaller al Allinge, 78 
Aar gl. 26.: Ugift Rentier Wilhel-
mine Elise Dorthea Mogensen al 
Sandvig 79 Aar gi. 

Olsker Kirkenyt i Januar. 
Ægteviede' 26, Gaardejer Ni-

kolaj Hansen al VnInarldegaard ng 
Pitie Barbara Helene Georgine Ko-
fod Mogensen, begge af Olsker, 

Beate ved e: 26.: Husmand Ju-
lius Møllers Deller Astrid Johnene 
Møller at Olsker, 6 Aar 

lifIslienester og Moder, 
Søndag deri 4. Februar, 

Allinge K. Kl. 91/2. 
Ols Kirke Kl. 5 	Skrin. 41/a. 
Sandvig Missionshus Kl. 21/5  og AI-

-linge Menighedshjem Kl. 5. Gdjr. 
H. Anker Larsen taler. 

Fra Mandag d. 5. til Lørdag d. 10. 
Missionsuge i Belhel ! Olsker, hver 
Aften K1.7 Møde. Alle er velkomne. 
Evan. luth. Missionsforening Allinge 
Søndag Kl. 31/2. 	P. Rønne 

Rutsker Missionshus 
Søndag Kl. 3. 	Forsamling. 

Olsker. 
Kommuneskatten for 2del Halv-

nar 1916-71 modtages paa Brød-
degentd samt ved Mejerierne .Hurn-
ledet" og ,Kajbjerggaard-s Udbe-
talinger i Februar Maaned. 

Skallen bør indbetales i Februar 
Maaned. 

Sogneraadet. 

Bibelske Foredrog 
afholdes i ,Haininershus" i Allinge 

Søndag den 4. Februar Kl. 5 Eft. 
Emne: Hvilken Dag er Sabbat i 

den nye Faet, den første eller den 
syvende Dag ? Er del lige meget 
hvilken Dag vi helligholder ? Hvad 
siger Skriften desariganende ? 

Samme Emne Tirsdag den 6. Fe-
bruar Ki. 71/2  i Sandvig gamle Rand-
hus. 

Vær velkommen. 

L J. Kirkelykke. 

Olsker. 
Da Forsikringerne I Bornholms 

Brandforsikring i Aar skal omskri-
ves kali Blaukerier fans udleveret i 
mil Hjem sand i Kirkeskolen og i 
Tein Brugsforening. 

K. A. Mogensen.  

BiVelsNe Foredrag 
Torsdag den 8. Februar Kl. 7115  

Aften i _Hammershus" e Allinge. 

Emne: Søndagens Oprindelse 
og Historie Har Jesus eller Apost-
lene indsithet den ? Neer og tivol-
itur begyndie de Kristne at bolde 
Søndag ? Hvad siger Bibelen og 
Historien? 

Samme Emue Fredag den 9de 

Februar Kr. 7 1/2  i Sandvig gl. Rand• 

Inis. Alle indbydes. 
L. J. Kirkelykke. 

Missionsuge 
i Bethel i Olsker. 

Merdag 5. taler Sekretær Nielsen. 
Tirsdag 6. — Sognepræst Egerap 
Onsdag 7. -- Missionær .)e,„,, 
Torsdag 8, — 	 Madsen 
Fredag 	— 	. 	Linser] 
Lørdag ID. — 	. 

Møderne er hver Aften Kb. 7. 
Alle ere velkomne. 

En Dreng, 14-16 Aar 
og en Pige,  der vil malke, sovs 
til Isle Maj al 

Alfred Pedersen. Allinge. 
Telefon 56. 

Hotel „hoillierso" 
er nabenl hver Dag, sin] tienge der 
Cr Sit‘APC Is. Lokalerne opvarmede. 

En Pige 
knur faa Plads til Isle Maj paa 

Lindesgaard i Olsker. 

Eir flink og paalidelie 

Pige, 
soul holder af Hørm søges til lille 

Maj paa Hammersholm .  

Havrehalm, 
ca. 20 Læs, er til Salgs ved Hen-

vendelse til !by. 

Smed P. Pedersen, Allinge 

Skærveslagere 
kan fim Arbejde 

Niels Rasmussen, 
Krakly, Duisker. 

En Dreng, 
15—In Aar, kan laa Plads til 1 ,,te 
April eller 1. Maj bos Avlsbruger 

Anton Orønhech, Sandvig 

Fine Ris, 
28 Øre Halvkilo. 

Ø di. kg  Klipfisk, god, 
p a60

m  
75  

J. P. Mollers Eftfl. 

Rigtig gode 

Tørrede Æbler 
i Skiver, sælges a 70 Øre pr. lel. 

Tørrede Calif Abrikoser 
sælges a 110 Øre pr. Pd. 

NorrIlmillds  lludelshs  
Blandet Frugtmarmelade 

i løs Vægt. 40 Øre pr. i kg. 

aas hos J. B. Larsen Allinge 

BJØRNE-HONNING 
i 	kg Danser a 60 øre. 

Nordlandets Handelshus. 

"øeerelle~~.111"3" 

Allinge Oloplider 
Søndag den 4. Februar 

KI 7i,f2  og 9 

Sachsisk Schweiz 
Et undertiolderele Billede 

fra Turisiernes Land .  

Naar Hævngløden slukkes. 
En 'neger interessent Kærligheds- 

roman i 4 Akter, 80 Aldelinger. 
Enlree: Voksne 50 Ø., Børn 25 Ø. 



disse Varer sælges billigere end de Priser, Grosist og Fabrikant forlanger i Dag, sælges Varerne kun mod Kontant. Da en Del af 

Paa 

ESSEN's aarlige Udsalg 
begynder Lørdag den 3. Februar. 
alle Varer gives 10 pCt. Rabat, saafremt disse ikke 

yderligere er nedsat. 

gældende meget rimelige Priser. 	 A 	uz 
Alle, som faar Brug for disse Genstande til Foraaret, 111r- flader vi 

al forsyne sig til de nu  

Aljepumper, Aljerender, Aljespredere 

Frostfri Pumper, Sugepumper. 
Jærvrør i alle Dimensioner, 

købes 

Ilile 
Handelslins. 

Gammelt Jern 

Stobegobs 
og Under Godtkobsudsalget 

Kaaber og Ulsters 
til langt under Indkøbsprisen 

Nordlandets Handelshus. 

bliver bortsolgt et Parti 

Mængde 

Stor Rabat paa hele 
Varelageret

I En 

.j• P. SOMMER. 

"r0111~"aratatAtymar~rms4~~.~1114~00,10~. 

). '-'").•_)~1Ø~Iliar r'■..c 4;4~1~ 

MARGARINE 

OodibbsudsalQel 

ide vil blive tilfreds saavel med Kvalitet som med Pris 

13(jilSill 

og for 

Prøv vor udmærkede 

FINESTE DANSK FABRIKAT 
ic.74y8c.z 04,  .Waid.:2), /2,0,1G — /1112a 

P 

Frisk Tilførsel flere Gange ugentlig. 

er begyndt 

tsættes indtil videre. 

Allinge Kolonial- & Produktforretning. 

Rester udsælges særlig billigt, 

h Nords Udsalg, Alliiigc 

„ALBA” 

Vi modtager oeslilliuger paa 
alle Sorter prima Sum!, 

Svalof Segerhavre. 
'Fyetofte 2.red. 

Toradet Bimler-Hyp; 
Blotoimied nied Vikker 

Gule Ærter, 
Nolo Ærter, 

Inaneke Vikker. 
fral Sennep. 

Billigste Notering 

kan fan Plads til I. Maj paa 

Munkegaard i Olsker. 

Kløver-ogGræsfrø 

Runkelroe- og Turnipsfrø 
til Foraaret 1917 
er paa Lager. 

VI henstiller til Forbrugere, som 

endnu ikke har gjort Bestilling, om 
at sende os Ordre snarest muligt. 

kan fan Plads paa en mindre Land-
ejendom til Iste Maj. 

Bladets Kontor anviser. 

i stort Udvalg og til gamle Priser 

anbefales fra 

ÅIliage 
Kolonial- & 

En Pige 

Brænde til Salg 

Nordradiers Handelsflus 

Nordluilels Hnielshos 

China Livs Elexir 
Valdemar Petersens. 

Sybilles Livsvækker, 
haves altid paa Lager. 

B. Larsen. 

hos 
August Marker, 

Engvang. Olsker. 

Skøjter 

En Pige 

Jollaulles 1(010011, Ilasie, 
træffes paa Raadliuset i Allinge 
hver Mandag efter KI.10 Form. og 
i Mente slcer Kro hver Fredag 
fra 2-5 Eftm. 

J. B. Larsen's Kaffe 

der passer til ethvert øje, faas hos 

Waldemar J6rgensens 
aarlige Udsalg begynder Fredag 

den 2. Februar og varer Maaneden ud. 
Mange Rester til smaa Priser. — Stor Rabat paa kurante Varer. 

Alt pr, kontant. 

By- og Herredsfuldmægtig 

Sælges i 

Telefon Allinge 93 

Bestillinger modtages hos 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

sælges i denne Tid til extra billige Priser. 

Nordlandets Handelshus. 

1.1!d og Klude tages i Bytte for Varer. 

Nordlandets Handelshus. 

Lelkogefirlo og velmagoodo 
Gule hele Kogeærter 

a 65 øre. 

Prima Flækærter 
a 40 Øre. 

Gode Flækærter 
a 35 øre. 

Jeg har sagt det saa lidt, 

og du ved del saa godt, 

at 

Norilludels ladeishus  

Markfrø. Markfrø. 

Et Parti Klædninger 

er altid den bedste, 

uiler o(1 Pineene; 
A. M. Lindberg. 
Urmager og Guldsemd. 

er til Salgs ved Henvendelse til 

Madam Kofoed, Løsebæk 

Et Parti Runkelroer 

er delikat Spise, billigere end Klip-

fisk eg Flæsk. — Denne skæres I 
passende Stykker og udvandes i 

skifteride7,Hold Vand i 45 Timer før 

Kogningen. 
Prisen er 65 øre pr. Pd. 

Prin sdloi 

Cigarer. 
Cigaretter, Røgtobakker 

fint- og grofIskaarrie. 

Skraatobak. dansk og svensk Snus, 
bedst og billigst hos 

Nordlandets findeishus 

J. B. Larsen 



Vi anbefaler 

vort velassorterede Lager af 

Isenkram, Glas, Porcellæn og Fajance 
til billigste Priser. 

Ålliope Nolooit og Produkllorrelolog. 

Boreholms Spare- & laallekaSSOS 
Afdeling i Allinge 

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

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

Gluten-Fodermelasse 
er forir1nligt Kraftfoder til Malkekvæg. 

Prima Laplata Majs 
er paa Lager og sælges til laveste Dagspris. 

Nordlandets Handelshus. 

Saabyg og Saahavre. 
Bestillinger modtages hos 

Allinge Kolonial- Sz-Produktforretnirw. 

ile AlierhetIsle Sorter amk, bllerillormel 
Dansk Flormel af vægtig Hvede 

Sigtemel af Hvede og Rug 
Hjemmelavede Byggryn i 3 Sorteringer og Bankebyg 

tilbydes til meget rimelige Priser. 

Nordlandets Haudelshus. 

Til Levering ilanuar, Februar og Marts 1917 har vi købt 
flere Ladninger af 

Stor amerikansk Majs af ny Host 

Vi anbefaler vore Kunder nt gøre Bestilling, hvilke vi noterer under 
Forbehold af, at linportladningerne til Danmark kommer lykkelig frem 

Nordlandets Handelsblus. 

Saltet Helleflynder 
anbefales som en særdeles god og billig Spise. Faas hos 

Allinge Kolonial- Produktforretning. 

? 

lid biler er rigelig forsynet med 
Prima La Plata Majs 

51 pCt. Texas BomuldsfrOkager 
43 pCt. New-Orkan Bomuldstrokager 

La ,Plata Rapskager 
Palmekager 

Coldings kontrollerede Foderblandinger 
Soyaskraa 

Sukkermelasse 
Alt i prima kontrollerede Varer og til billigste Dagspris hos 

Allinge Kolonial- & Produktforretning 
NB. Vi venter Tilførsel af 

Hvedeklid og prima stor Majs 
og modtager gerne Bestillinger herpaa. r y- 

 
Brødrene Anker 

eJernstøb
erisMa

skinfabrik 
"`:elefon 2. 	ilas !c 	T,Seq,n 2 

L....9 solvyndingignelæg, Vrtrict- & Aljeptimper ni, nr. Q _..1 

Quaiermaio rorluller. 
Af 1?irler flaggard. 
iMaa dtzm.d. ved Ciir 

—:o:— 
Da jeg sagde det, greb Mashune 

min Arm og pegede paa den for-
viedue Tjørn. Selv nu føler jeg mig 
syg, naar jeg tænker paa, hvad jeg 

saa - 
Klemt ned i en bred Gaffel i Træet, 

omtrent olie Fod fra Jorden laa 
Hans selv citer lettere sagt hans af-

sjælede Legeme — eller alt at døm-

me kastel derop af den rasende 13W-
fel. Det ene Ben var snoet rundt om 

Grenen., sandsynligvis i Dødskraiii-

pe, I Siden lige under Righenene 

var et Hal, lrvorigcnnern Indvoldene 

væltede frem. Det andel Ben hang 
ned til ca. 5 Fod fra Jorden -

Skindet og del meste al Kødet var 

flænget af. En Stund stod vl ræd-

selsfulde — 	Saa forstod jeg, 

hvad der var sket. Bøffelen havde 

efter at deus Fjende var død, med 

den djævelske Grusomhed, der sær-

tegner delle Dyr, staaet under hans 

Legeme og havde slikket Kødet at 

det nedhængende Ben med sin fil-
lignende Tunge. Jeg havde hørt om 
saadan noget før, men havde altid 

behandlet disse Historier som Jæ-
gersltrørrer, men mi tvivler jeg ikke 

niere. Stakkels Hans' skeletterede 

Ankel og Fod var et fyldelsgøreude 

Bevis. 
VI stod hestyrtede under Træet og 

stirrede paa delle rædselsfulde Syn, 
da pludselig vore Betragtninger blev 

afbrudt paa en ubehagelig Mande. 
Det tætte Buskads omtrent femten 

Skridt borte brast med en bragende 

Lyd, og udstødende frygtelige Svirre-
grynt korn Bøffeltyren selv jagende 

ned mod os. Da den kom saa jeg 

det blodige Hul i dens Side, hvor 
stakkel Hans' Kugle havde ramt, og 

oven i Købet var dens Sider fornylig 
flængede al en Løves Kløer, Frem 
styrtede den ined løftet Hoved -
en Bøffel sænker ikke Hovedet tør 

den slanger — frem, frem. 

Med et Raab for Mashune til Si-

den hen imod Buskene. Jeg løftede 
inslinkruæssigt ruin Riffel, som jeg 

havde I Haanden. Det vilde have 

været unyttigt at fyre paa Bøffelens 

Hoved -- tor Kuglen vilde prelle at 

nrod de stærke Horn — men da 
Mashune sprang til Side drejede Ty-

ren lidt med del øjeblikkelige Fort-

sæt al forfølge ham, rig delle gav 

intg en Skygge af en Chance ; jeg 

fyrede min sidste Patron al mod 

deus Skulder, Kuglen rande Skul-

derbladet og smadrede del og gik 

saa op under Skindet i Siden paa 

den, næn det standsede den ikke, 

skønt den et øjeblik vaklede. 

Jeg kastede mig paa Jorden og 
rillede mig 'ned Fortvivlelsens 

Energi ind under deri fremragende 

Tjørnerod, idet jeg klemte mig saa 

langt ind i Myrebjørnens Hule, jeg 

kunde komme. Et Øjeblik — saa 

var Bøffelen efter mig. Knælede 
ned paa sit savrede Kme — for det 

Ben, jeg havde smadret Skulderbla-

det paa, svingede hjælpeløst frem 

og tilbage — prøvede den paa at 

tiske mig ud af Hulen ined sine 

krogede Horn. Straks slangede den 
fortvivlet efter ulig, og et af Slagene 
niod Træroden splintrede Spidsen af 
dens ene Horn. Saa blev den niere 
listig og skød sit Hoved saa langt 
ind under Roden 90.111 muligt, fejede 

rundt i Halvkredse eller mig, gryn-
tede rasende og blæste Spyt og 
varm dampende Aancle over mig. 
Jeg var lige uden for Rækkevidden 
af dens Horn, skønt hvert Slag ved 
at udvide Hulen og gøre mere Plads 
til dens Hoved, bragte deri nærmere 

mig, og Gang.  paa Gang fik jeg 
tunge Stød af dens Mole. Da jeg 
følte, at den vilde støde mig til Idiot 
gjorde jeg en ICraitaristrengelse, 
go:h dens ruTunge, som hang den 
ud at Kæberne, og drejede den rundt  

saa haardi jeg kunde. Uhyre! hylede 
Srliælre og Paceiri og kastede sig 

tilbage saa stærkt, at den drog ulig 
tingie Tamirer hvin inmod Hulens 
Aa bulne og fr. frite igen etter ulig. 
Den hk fat i mor Skulder nied Spid-
sen af sit Horn. ,L,g løbe, at nu 
var det ude mig og begyndte at 
raahe: 

,Den har mig!' raable jeg i Døds-
angst, .Gwasa, Mashune, gwasa!" 
(Stød, Mashune, stød!). 

F.:( Træk af det store Hoved — og 
ild af Hulen for jeg sent en Hav-

snegl af sit Hus. Men i det samme 
sari jeg Mashimes drabelige Skik-

kelse, idel han skred frem 'ned sin 

.Bangwari - , en bred StOdassegaj, 
hævet over sit Hoved. Jeg faldt ned 

fra Bøffelerts Horn og hørte Suse( 
af Spyddet efterfulgt al den ubeskri-

velige Lyd al Staal, der skærer gen- 

nem levende Kød. Jeg faldt pari 

Ryg'den, og de Jeg saa op, sin jeg 

at den tapre Mashune havde drevet 

Assegajen en Fod eller mere ind i 

Bøffelens Krop og vendte sig for al 

flygte. 
Ak I del var for sent. Brølende 

af Raseri, og spyende Blod af Mund 

og Næsebor, var det djævelske Bæst 

over ham, kastede ham i Lullen 

som en Fjer og gennemborede ham 

to Gange, hvor han laa. Jeg kæm-
pede ined de vildedeste Ideer for al 

frelse ham, men før jeg var kommet 
et Skridt, gav Bøffelen el langt, stik-

kende Brøl fra sig og faldt død om 

ved Siden af sit Offer. 
Mashune levede endnu, men et 

eneste Blik paa ham fortalte kun, 
al Irans Tilile var kommen. Bøffe-

lens etre Horn havde horet sig ind 

i hans højre Lunge og tilføjet ham 
andre Saar, Jeg knælede ned ved 

Siden af ham og tog hans Haaud. 
„Er den død, Macrimazalin," hvi-

skede han. „Mine øjne er blinde, 

jeg kan ikke se." 
„Ja, lian er død." 
„Gjorde den sorte Djævel dig For- 

træd,-Macirinazatin?" 
„Nej, min stakkels Fyr, jeg er 

ikke meget saaret," 
„Aa, jeg er glade. 
San fulgte en lang Tavshed, der 

kun blev brudt at Lyden af Luft, 
der peb gennem Hullet i Lungen, 

naar lian aandede. 

„Macumazalm, er du der? Jeg 

karl ikke føle dig." 

'Jeg er her Mashune.,  

„leg dør, Macurnazalin — Verden 

flyver rundt for ildne øjne. Jeg gaar 
— jeg gaar i Mørket, Sikkert ruin 

Fader vil du sommetider — i Tiden, 

der kommer — lænke paa Mashune, 

soul stod ved din Side — naar du 

dræber Elefanter — som vi gjorde 

som vi gjorde — —" 
Det var hans sidste Ord. Med dem 

forlod Irans tapre Aand ham. Jeg 

slæbte lians Legeme hen til Hulen 

under Træet og lagde ham derind, 

idet jeg eller hans Folks Skik lagde 

hans brede Assegaj ved Siden af 

harm for at lian ikke uden Vaaben 

skulde begive sig ud paa den sid- 

ste Rejse ; og saa — jeg skammer 

mig ikke over al tilslaa det 	stod 

jeg der alene foran Hulen og græd 

som en Kvinde. 
(Sluttet). 

Prima 

Xunst4onning 
i løs Vægt 55 Øre pr. Halvkilo. 

Daaser med 1/ ;  kg 65 øre. 

Fans hos 

1. B. Larsen 

Allinge 

Auktionsvareforretning 
anbefales 

En Del Vintertøj uddælges 
billigt. 

Mejeriet „i(dijerwmi". 
Torsdag den ede Februar KI.3 

afholdes den ,nitiirere Generalfor-
samling paa Halers Hotel mel Inl-
genle Drigsoi deri 

I. Regnskabet fremlægges. 
2. Valg af 3 Bestyrelsesmedlem-

mer i Siede' for P. Petersen. A. Jen-
sen og H. Lund, som alle efter Tur 
fratræder, samt en Revisor i Stedet 
for Kofoed, 13akkegaard, som lige-
ledes fratræder efter Tur. 

3. Forhandling om Salg at Mælk 
til Ostelabrikalion. 

4. Eventuelt. 

Regnskabet ligger til Eftersyn pul 
Mejeriet 3 Dage før Generalfmsain- 

Vi har rigeligt Lager al øv. 
Ballier. 

Kulkasser, 
Beandjærn, 

Hegntraad Nr. 6-8-111 
do. Pigge-Hegntraad, 

samt Spiger og Sem 
af alle Slags. Køb snarest, Iht det 

er og bliver vistnok umuligt at 
skaffe ny Forsyning. 

Nordladels Haodeislios 
Chili Salpeter 

er hjemkommen. 

Bestille Partier bedes afhentet inden 
15. Februar. 

kAllloge 
g01011i31- & Proiloldrorreloioll. 

Slagteheste, 
tilskadekomne og selvdøde Kreatu-
rer saml Svin købes til højeste Pris. 

Konrad Nielsen, Olsker. 
Telefon Allinge 103. 

En Dreng, 14-16 Aar 

kan til Iste Maj Faa Plads paa 

Tuleborg i Rutsker. 

Vi køber gammelt 

SlliedejwllogSlellepls 
og betaler højeste Pris. 

handelshus 
Tørrede Æbler 

65 øre ',i kg. 

Tørrede Abrikoser 
100 øre 1/2  kg. 

- Tørrede Blaabær 
160 Øre 1/1  kg 

Tørrede Hyldebær 
125 Øre 1f, kg. 

Tørrede Kirsebær 
125 øre 1/, kg. 

Smaa Rosiner til Bagning loa Ore 
anbefaler 

I. ,13. Larsen 

Kød- og Benmel 
er hjemkommen. 

Bestilte Partier bedes afhentet. 

Kolonial- & Pro011kilorreloiog, 
Gode Ris 

sælges til 30 Øre pr. Halvkilo. 

I. /Ei 	 Ei 

Syersker oll leer 
aulaer s straks paa risin Systue. 

Waldemar Jørgensen, 
Allinge. 


