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Fredag den 17. August 1917 

Washington 
I.- 

k Washington er for Tiden Verdens 
mest ekstravagante By, skriver en 

fim erikansk,Zorrespondent til ,,Daily 
ExPress". • Dyrtiden i Evropa, hvor 
Madknapheden er stor, overall pas 
Grund af Krigen, har ikke formanet 

noget Sted al bringe Madpriserne 
op i en saa eventyrlig Højde som 
i Washington, hvor Byens handlende 

afkræver alle, der har Ærinde i de 
foreneele, 'Staters Hovedstad, en væl-
dig fold. 

Netk York og San Francisko har 
hidtil rost sig .af, al i ingen andre 

• - 
...amerikanske Byer har Borgerne 

Evnes•eller Villie til at betale alle 
.4  Varer sarryrt som der. Men nu 3c  
. er begge 	isse Byer nødt til at 

''. indrømme,' at Washington har stenet 

l' alle Rekalider, og de Priser, som 

nu eittligse der, er saadanne, at 

uges idligere kunde have tænkt 
ig Muligheden af noget lignende. 

En mager Frokost — blot lidt Frugt, 

Skinke, Æg, Te og et Par Rundstyk-
ker — koster 5-6 Kr. i Washing-

ton, og hvis en Mand slipper fra 

det med 18 Kr. for en Middag paa 
4-5 Retter, har han al Grund til 
at prise sig lykkelig. 

Ofte har der i Washington været 

fuldt op af Kontraktører, som ven-
tede paa Bestillinger fra Regeringen, 

men aldrig før har der været saa-
danne Mængder af dem som nu. 

Det vældige Villard Hotel er blevet 
det' Centrum, hvor de holder til, 
og hvor de venter hver sin Job. 

Hotellet er overfyldt, og de, der 

ønsker Værelse der, .maa bestille 
det Uger i Forvejen. Det drejer 

sig om Leverancer for Hundreder 
al Millioner Kroner, og de regner 
med en Nettofortjeneste paa hele 
Formuer. 

Det er ikke sjældent, at disse 
15  Kontraktjægere bruger Op til 20 000 

Kr. til Leje og Udstyr al Kontorer 
,s.  og til Kontorhjælp, blot i de Uger, 
j', de ligger i Washington og venter 

pari en Bestilling. 
Regeringen ansætter i tusindvis 

al Kontorister, og Tilstrønniingen 

i. al Arbejdskraft tit Byen er san stor, 

De eventyrlige Madprisers By, 
—0— 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
trykkes I ft Antal af mindst 1600 Exempl. 
og forsendes gennem Postvæsenet l Althyre. 
Sandvig ()tiks', Rutsker, Ro og Kisminsker. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
har den stemte Udbredelse t Nordre timid 
bliver last 1 ethvert Item Offekner sig der,  
for beds( 411 Avertering. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
optager gerne Bekendtgørelser af enhver Art 
saasom Køb, Salg, Foreningsmeddelelser, 
Efter. eller Al lysninger, A pik/toner etc. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
udgear hver Fredag, kan bestilles part alle 
Postkontorer samt paa Bladets Kanen, og 
koster I Kr. halvaarli. 

Hvor Folk yollior iiee 

at Washingtons Værelser og Lejlig-

heder nu lejes ud til Priser, der 
er dobbelt sart høje som før. 

Man siger, at hvis Tilstrømningen 

vedvarer, vil man blive nødt til at 
hygge en underesrdisk By, for al 

de husvilde kan fes Tag over Ho. 

vedet. Som Regel forlader alle, 

som kan, Washington i de hede 

Sornmermnsneder, men i denne 

Sommer vil Washington trods all 

fordoble sin Formue. 

Krigsfangernes 
Post. 

—0— 

Kort efter Krigens Udbrud over-
tog som bekendt det schweiziske 
Postvæsen den gratie Besørgelse 
af Korrespondancer til og fra Krigs-

fanger. Den Gang mente man, at 
Krigen vilde blive al forholdsvis 
kort Varighed, og ingen anede, hvil-

ken Udstrækning den vilde Ina. I 

Efteraaret 1914 taltes Krigsfangerne 

i Titusinder, næn nu er der Millio-
ner, som holdes fangne i Fjendefand, 

og Antallet vokser stadig. 
Hvilket kolossalt Arbejde, Krigs-

fangernes Post nu kræver, faar 
man et Begreb om ved at læse 

det schweiziske Postvæsens mart ned-
lige Statistik. Af denne fremgear 

det, at del daglig befordrer ca. 1/, 

Million Breve og Brevkort lit Krigs-

fanger i de forskellige Lande. Her-

til kommer saa større og mindre 

Pakker, hvis Antal beløber sig til 

benved 70,000. 
De i Schweiz internerede Krigs-

fanger nyder Porlorrilied, ligesom 

vor hjemlige Sikringsstyrke, men 

sidste Vinter malle man sætte en 

Grænse for denne Begunstigelse. 

Da Vejret blev for eblidt til Spad-

sereture i det fri, blev talrige Krigs-

fanger grebne at en sand Skrivekløe. 
Navnlig Franskmændene fordrev Ti-

den med al skrive Krerlighedsbreve 
i saa stort Omlatig, at Verdenspo-

sten begyndte al lide af Overanstren-
gelse. Rekorden blev sat at en 

fransk Infanterist, der drev det til 

et Par Dusin ømme Udgydelser 

om Dagen I 
Krigsfangeposten ekspederedes i 

Bern i el stort Gytnnastikiolcale al 

en flæglig Stab al erfarne og sprog-

kyndige Postfunktionærer, men uty-

delige Haandslorifter og gaadefulde 

Adresser volder dem ofte adskilligt 

Hovedbrud, Saa længe del drejer 

sig om et af de tre Verdenssprog, 

gear det endda an. 
Værre er det med Russisk, Polsk 

Græsk, Tyrkisk, Arabisk og Sanskrit, 
der ofte forekommer i Krigsfanger-

nes Korrespondance, foruden flere 
endnu vanskeligere Sprog. 1 Begyn-
delsen tydede Berner-Universitetets 

Orientalist disse Skrifttegn, men 
omsider blev der for tidsspildende 
for Prolesinien. Er! Postlunktionær 
med Sprogtalent lærte sig da det 
allernødvendigste Græsk og Tyrkisk, 
især for at kunne befordre Breve  

og Brevkort til de talrige paa Øen 

Cypern internerede Tyrkere. Ogsaa 

de arabiske Kruseduller og Sanskrit-

Tegn har nu fundet sin Fortolker, 
saa at Krigsfangerne har at Grund 

til at være tilfredse med deri Omhu, 

der vises deres Korrespondancer. 

Krigens stumme 
Martyrer. 

1 det norske Tidsskrift Mimens 
Revy" finder vi nedenstanende Skil-

dring fra Polen al Gflaise v Geijer-

slam : 
Jeg vor i el Hestelnenrel ing saa 

en Tranport al 1200 invalide Heste, 

vogtede af russiske Krigsfanger, 
der alter vogtedes af lyske Land-

storm snuen d. 
Heste? Mon man egentlig kunde 

sætte Ordet Heste i Forbindelse 
med disse skælvende Benrade, hvis 
Sider vor oprevne og haarløse af 

Piskeslag, Mankerne afgnavede af 

tungt Seletøj, og Ryggen et eneste 

grønt rindende Saar, fra hvilket en 
stinkende Vædske flød ned i stride 

Strømme over Sider og Ben og 
udsendte en frygtelig Lugt ? 

Den kraftesløse Hals kunde ikke 
bære det skindmagre Hoved 'ned 
de stirrende, halvtaahne Øjne. 

Mange var blinde af Piskeslagene, 

og Fluer kravlede i massevis i de 

tomme Øjenhuler. 
Del var Krigen, Krigens uhygge-

lige, gribende Virkelighed. 
Alle var de sari magre, at de vir-

kede som groteske Karikaturer. 

Side om Side slæbte de sig al 

Sled — og mange døde mider Vejs, 

Ild Vejen fra Polen er lang. 

Nu styrter en af dem og bliver 
liggende med udstrakte Ben, visende 

sine gule Tænder i et stivnet Grin 

— en anden snubler over Kamme-

raten og bliver liggende ved 'dens 

Side, 

Den første er allerede død. Flokken 

gør Holdt og-bliver stenende. 

En stor, sort Hingst med dybe 

Furer efter Granatsplinter paa Bag-

benene snuser til den døde, ryster 

tungt, hjælpeløst paa Hovedet og 

udstøder et lijærteskrerende Skrig. 
Hæst og skræmmende lyder delte 
smede Dyrs Skrig gennem Lul-
len. 

En Russer kommuner løbende og 

begynder pas sit Sprog en Fortrin-
ring til en tysk Soldat, som kan 
Russisk. Den sorte Hingst havde 
genet i Spand sammen med den 

døde, og sørger nu over den part 
sin Vis. Skrig efter.  Skrig gurgler 
i den tørre Strube. ..F.11 Pisk hviner 

Luftet', Hingsten skælver ved 
Lyden, men rører sig ikke af Plet-

ten- 
Flokken gear videre — den sorte 

Hest staar stadig ubevægelig med 
sænket Hoved over sin døde Ven. 

Jeg ser derpaa, til mine Øjne 
bliver fugtige af Medfølelse og Skræk. 
Hvad disse Dyr har lidt i deres 

,Krigstjeneste', gør man sig ikke  

nogen Forestilling rim. Og det 

kan ikke beskrives. 

De store Nederlag og Tilhagetn• 
gels Brutalitet stod klart lov mig. 

Bundløse Veje, hvor tunge Kelimmer 
(le Ammunitionsvogne bliver sid-

dende fast, mens Piskenes Hvinen 

og angstfyldte Mænds Skrig tilflyt-

des med eksploderende Granaters 

Brag og Kuglernes Hvislen. San 

længe Hesten kunde holde sig op-

rejst, gik man løs paa deri med 

Geværkolber og Piskeslag, men 
møn deri styrtede, blev den sparket 

til Siden — og erstattet af en riv. 

Hvor iler or 111111!il al leve, 

1 et Brev fra Grønland 111 en af 
.Fredb. Amtsid." Læsere skrives føl-
gende med Henblik pas Dyrtiden ; 

— Heroppe har vi det bedre. Vi 
køber vore Varer til samme Pris 
som i 1904 efter den den Gang 

fastsatte Generallakst for Grønland. 
Ærter, Byg- Bankehyggryn 14 Øre 
pr. Pd , Hvedemel, Ris, Havre 16 

Øre, Kaffe I Kr., Svedsker og Ro-

siner 32 Øre, Margarine 75 Øre, 
Smør 135 Øre pr. Pd. og saa frem-

deles. 
Af grønlandske Spisevarer betales 

Ryper med 10 Øre, Renskød 8 Øre, 
Ænder, Harer og Ederfugle med 

25 Øre pr. Stk. En stor Havtorsk 

part en 'halv Snes Pund betales 

med 10 Øre. Engelske Kul 6 Kr. 
pr. Td., grønlandske do., der er 

aldeles fortrinlige, 4 Kr. Dyrtidstil-

læg (') tsar vi oven i Købet i Lig-

hed med Statsfunktionærerne hjemme 

san vi har absolut ingen Grund 

til Klage. 

En dy2s,tij Skakspiller. 
ex:o 

Om sin første Indtræden i Studen-
terforeningen fortæller Vilhelm Berg- 

sr3e.Del var nied en vis Breve!), at 
jeg første Gang gik derop: thi man 

havde fortalt mig, at Russerne hyp-

pigt blev modtagne pars samme 
Mande som ,,Den pantsatte Bonde-

dreng", og at inan otte drev de 
kaadeste Løjer med ham. I Hjørne-
værelsel, hvor det gamle, forstemte 

Klaver stod, sad en lang, mager 
Herre, der spillede Bold med nogle 

Skakbrikker. Eller - at have betrag-
tet mig nogen Tid, kastede han en 

al [kikkerne lien til udg. .Zpiller 
De Zknk ?" spurgte han med stærkt 

læspende Stemme, og pas mit beja-
ende Svar tilføjede han: „,Zaa zæt 

Dem ned her, zen skal jeg kalde 
pas Jens." Jens var Tjeneren, og 
da han kom, sagde han.: „Ja, her-
oppe spiller. vi  ikke oin Penge, 

risen om Kaffe. Jenz, bring os to 
Kopper Kaffe. Den Herre betaler." 
Jeg saa lidt forbavset paa ham, thi 
jeg var" en god Skabspiller, men 
uden at lette imponerede ham, 
spurgte han ,Paa hvilket Felt 

ønsker De al blive mat?' Studsende 

pegede jeg pas Midlertellet Og han 
tilføjede: _Bliver De ikke enet der 
betaler jeg Kaffen.' 

Og Spillet begyndte. Jeg kæm-
pede fortvivlet, men jaget fra Sled 

til Sted nnstede min Konge nd paa 
Midten al Brættet, og min Mnt faldt 
netop paa det Felt, jeg havde be-

stemt." 

Danmark i Tusind Aar, 
()— 

Fhv. Semi narielorstander .lens 

H il u s har hos Thamming rlF Appel 

udgivet en ganske krellattel.. Pjece : 

„Vi og vore Naboer og vore Naboer 
og vi", hvori der gives en sammen-

trængt Udsigt over vore Udenrigs-
forhold gennem den historiske 

Tid. 
Fremstillingen er særdeles klar 

og I det hele let overskuelig. For-
fatteren deler vor lusindnarige Hi-
storie i to Afdelinger. I de første 

600 Aar var vi overvejende de an-

gribende, dog saaledes, at man kan 

regne med en Bølgetop hvert andel 
Aarhundrede og en Bølgedal hver( 

andet — for hver tre Slægtled en 

Stigen eller en Dalen, en Rytme, 
som naar Brystet hæver sig til fuld 

Indaancling og aller sænker sig. I 
de sidste 400 Aar er det overvejende 
vore Naboer, der lager Offensiven 

over for os. Først var det Kampene 
med Sverrig, den tog ca. 200 Aar. 

San horn der et Tidspunkt da vi 

truedes fra Rusland. Men det drev 
over, da A. P. Bernstorff ved Mage-

skiftet 1773 stillede Rusland tilfreds 
ved at overlade del Oldenburg, der 

var gaaet i Arv til den danske Kon-
geslægt. Da England imidlertid 

var vokset frem lit al blive Evropas 

store Samagt, begyndte der ogsaa 
at møde os Fare fra den Kant, og 

ved Begyndelsen af det 19. Aarhun-
drede tvang England os ud af Nev-

tralitetsforbundet og bemægtigede 

sig nogle Aar eller vor Om logsi lande, 
hvorefter fulgte deri 7-aarige Krig, 
der endte med Tabet at Norge. 

Ikke længe efter mærkedes der 

Lufttræk Ira Syd, og det voksede 
til nyt Uvejr. Del førte til 1664. 

At der er genet, som det er gane!, 

er særlig begrundet i, at vort Lands 
Beliggenhed har været saa udsat, 

klemt inde ved Sund og Bælt, uden 
Opland og uden Bagland, luens 

vore Naboer har haft store Landstræk-

ninger i Ryggen og Folkemasser, 
hvorfra de kende hente øget Styrke, 
Snarere uran vi undres over, at vi 

dog har beholdt Kærnen af Gorm 
den Gamles Rige tilbage og vor 
Selvstændighed som Folk ubeskaa-, 
ret. Vort Land er det ældste Rige 

i Evropa. 
Til Slutning har Forfatteren nogle 

Ord om vor Stilling eller Krigen.
•  Han er paa det femte !ned, at vor, 

som de nordiske Landes Indsats i 

Verdensudviklingen herefter ursø 
1r1-: af fredelig Art. Der er Opga 
ver nok at kaste sig over, deriblandt 
Kulliveringen at Grønland. 



Hollandske laglagelser. 
e.soo 

Ved Krigens Begyndelse hørte 
man ofte den Paastand !Temaet, at ' 
denne store Kraftanstrengelse vilde 

dette Imidlertid hør iværksættes pas 
den Maade, Hr. Jens Huns anvi• 
ser, er en anden Sag. 

Vi anbefaler dei blle flæbe. Det 
kreklrer Limer op og vækker Trin-

er, ele,1 hvilken den enkelte Læ-
er sus selv kan arbejde videre. 

Det første Skud. 
—o— 

Hvem affyrede det første Skud i 
Verdenskrigen ? Strengt taget var 
det vel den unge Student, son] d. 
28. Juni 1914 skod den østrig-tin-
garske Tronfølger, skriver Forfatte-
ren R o d a-Rada i _Nene Freie 
Presse". 

Men naar sabnedes i Følge 
Folkerettens Begreber Fjendtlighe-
derne ? 

Torsdag den 23. Juli 1914 om 
Eftermiddagen overrakte den østrig-
ske Gesandt, Friherre von Giesl, 
den serbiske Regering en Nole 
med Krav om Forklaring og Oprejs-
ning. 

Lørdag den 25. Juli Kl. 5,58 om 
Eftermiddagen afgav den serbiske 
Ministerpræsident sit Svar. Delle 
tilfredsstillede imidlertid ikke den 
østrigske Gesandt, og Kl. 61 /2  om 
Aftenen forlod han Belgrad. 

Den diplomatiske Forbindelse 
var afbrudt, 

Tirsdag den 28. Juli sendte Grev 
Berchtold den serbiske Udenrigsmi-
nister el kort Telegram, der sluttede 
med de Ord : 

-Østrig-Ungarn betragter sig 
fra delle Øjeblik som værende i 
Krigslilstand med Serbien." 
Det var Krigserklæringen. 

Det har hidtil været umuligt al 
konstatere, paa hvilket Tidspunkt 
af Dagen Krigserklæringen blev be-
kendt blandt de serbiske Grænse-
tropper. Spørger man de serbiske 
Fanger derom, faar man altid Sva-
ret: • _Henimod Aften". 

De øslriske Patronriller og Posterne 
ved Grænsen havde allerede i flere 
Dage været forberedte paa alle 
Muligheder, og om Middagen den 
28. fik de skærpede Ordrer. — Hen-
imod Aften fik de at vide, at Kri-
gen var brudt ud. Maaske var der 
tidligere blevet vekslet Skud et eller 
andet Sted ved den lange serbiske 
Grænse, men i Omegnen af Belgrad 
faldt det første Skud fra den lille 
Zigøjner-Ø. 

Den lille Zigajner-Ø var i Østrig-
ungarsk, den store i serbisk Besid-
delse. Begge Øerne, henholdsvis 
5,2 og 1,3 Kilometer lange, ligger 
ved Floden Save, umiddelbart uden-
for Belgrad, skraas overfor hinanden, 
den lille Ø ligger lige ved Jærnha-
nebroen. 

Den lille Ø var den 28. Juli be-
sat af ungarske Infanteripatroniller. 
Saa hændte det, at Anføreren for 
en af disse Palrouillier mellem 
eg 8 om Aftenen fik Øje paa en 
Baad med tre serbiske Soldater 
det smalle Sund mellem Øerne; to 
al dem roede, den tredie stod ved 
Roret. Patrouille-Anføreren tøvede 
et Øjeblik — lian havde jo aldrig 
før skudt pas et Menneske — men 
saa hævede han Geværet, sigtede 
og fyrede. Serberen ved Roret 
faldt baglæns ned i Vandet. Med 
en Smule daarlig Samvittighed -
lian var stadig i Tvivl, om han 
havde handlet rigtigt — meddelte 
lian sin Kaptejn, hvad der var pas-
seret. Denne var meget stolt over, 
at det var 'en af trans Mænd, der 
havde løsnet det første Skud, og 
der blev afholdt en stor Fest til 
hans Ære. Hans Navn var Korpo-
1 al Franz Petranhi. 

Ved Nattens Frembrud sprængte 
Serberne Broen. Krigen Var be-
gyndt. 

I

Sveden perler. 
—o— 

Det rar en Aftenstund. To I feste-
grosserere sad og filosoferede med 
en Proprietær. De handlede om 

jordisk Geds, fortæller Her nirle.Flkhl. 

og Talen faldt pas Ho. Proprie-
tæren vilde sælge et Stykke F.neho 
pas Roden. De Hestemænd vilde 
købe Kun Prisen var dem imellem. 
Jorddrotten forlangte 600 Kr. De 
andre herd nok saa lidt. 

Da talte Proprietæren saalunde : 
Vil I selv personlig høste det, skal 
I' have det gratis. — Glassene pas 
Bordet klirrede, da de vægtige Ord 
faldt og hans Haancl med dem. 

filen i denne Tid ser man samle 
Morgen de to Hestehandlere ase i 
deres Ansigts Sved med al høste 
det saftige Enghø. Anrerne svulmer 
og Sveden perler. Thi Høet er godt. 
Men da de begge er ved frodigt 
Huld, er det ikke at undres over, 
at det koster Møje og Besvær at 
tjene de 600 Kr. 

Proprietæren ser til og morer sig. 

Amerikas „Snild!". 
—o— 

Nordpolsfareren, Admiral Pearys 
Daner holdt forleden Bryllup med 
en Mr. Shafford fra Coirtnibia, som 
lige efter Bryllimel er draget i Kri-
gen — og i Anledning af denne 
Begivenhed bringer amerikanske 
Blade lange Artikler om Bruden, 
_Amerikas Snebaby", som hun po 
pulært kaldes, 

Amerikas ,Snehaby" — Marie 
Alinighito Peary — blev født i en 
underlig lille Eskimohytte pas 77 
Grader 44 Minuter nordlig Bredde 
— en Bolig, hygget af Tjærepapir, 
Træ; Sne og Konservesdaaser — 
forøvrigt det eneste, der lignede et 
Hus i flere Miles Omkreds. „Sne-
babyen" valgte Tidspunktet for sin 
Ankomst i Slutningen al den arkti-
ske Sommer — siden blev det 
mørkt. Maaned efter Maaned. 

Men inde i Hytten var der lunt 
og hyggeligt, bløde Tæpper haade 
pas Vægge og Gulv, og i Loftet 
hang en Hvalolielampe, som brændte 
Dag og Nat. Og over denne Lampe 
smeltede _Snebabrs Moder Sne 
til Badevand til Barnet. 

En Dag kom den tørste Solstraale. 
Uden Varsel stak den lige ind i 
Hytten som et glinsende Spyd, rig 
„Snebaby" skreg af Henrykkelse. 
Siden varede det ikke længe, før 
Eskimoerne indfandt sig — særlig 
deres Kvinder — for bande kritisk 
og forbavset at tage deri Lille i Øje-
syn. De kaldte hende Ah-Pc:al-Nick-
a-Ninny (hvilket betyder Snebaby), 
ikke fordi hun var født i Sneens 
Land, men fortil hun var saa hvid. 
Hvis Frøken Peary endnu har alle 
de Presenter tilbage, hun paa den 
Tid filt af gode Mennesker, behøver 
hendes vordende Hjem hverken al 
mangle isbjørnefælder eller Sælslcind. 

En Dag kom en Eskintomoder 
ind, netop SOM Fru Peary skulde 
begynde at bade „Snebaby". Eski-
mokvinden blev saa forfærdet, at 
hun rev Barnet til sig og bragte 
det i Sikkerhed i el Hjørne af Rum-
mel. Saa løftede hun sin egen 
Unge ud al Rygsækken, tog Klæ-
derne af den i en Haandevending 
og begyndte med utrolig Energi 
at slikke den fra Nakken lige ned 
til Hælen. Da hun var færdig med 
Ryggen, kom Turen til Forkroppen. 
Hele Tiden gryntede Eskimoungen 
af Tilfredshed. 

— Sandal' skal det gøres, sagde 
Eskimokvinden, hvis De vasker 
Barnet anderledes, kommer det til 
at dø. 

Det var en Dag i Februar, at 
Snebaby saa Solen for første Gang, 
men siden kunde hun ogsap bade 
I Sol bande Dag og Nat. Admiral 
Peary, som den Gang var Løjtnant, 
byggede en Kjælk til hende, og  

deri sloges de halvvoksne Eskimo-
rineer ont al Isa Lov at trieeke. 
De tørste Ord, Snehabv kunde sige, 
rar eskimoiske: _Ali-py• (ja), 
.nagga-  (nej) og .aludo' (altre). 
Hendes bedste Venner var en 12-
Aar Eskiinopige ,Miss Bill' og en 
Eskigiodreen pas fem Aar — og 
denne Herre, som ikke havde no-
gen Anelse om Mr. Shafford i Co-
lumbia, blev aldrig træt af at fortæl-
le, at han vilde gifte sig med Sne-
baby 

I Slutningen af August 1895 korn 
Pearys Fartøj „Kile" tilbage til 
Amerika. Snebaby var da 11/1  Aar 
gammel. Miss Bill fulgte med. 
Miss Bill fik et Bad, det første i sit 
Liv, og det syntes hun var meget 
ubehageligt. Hun forsøgte at (rives-
i U. S. A., men del gik ikke, og 
efter to Aar Forløb vendte hun 
tilbage til Grønland, hvor hun blev 
modtaget som Heltinde, 

Nomponislen Mozart. 
—m— 

Mozarts første Kærlighed var 
Aloysia Weber, der senere i Egen-
skab at Sangerinde vandt sig et 
berømt Navn. En Overgang opmun-
trede hun hanl; roen da der meldte 
sig en stateligere Frier, gav hm; 
sig til at gøre sig lystig over den 
uanselige Kom [mist, og Mozart over-
førte an sine Følelser pas den yngre 

Søster, deri mindre begavede, men 
mere huslig anlagte Konstanze, 

Den strenge Formynder forbød 
imidlertid Mozart al Omgang med 
den unge Pige, sag længe Musike-
ren ikke skriftlig erklærede sig. 
Han maatte underskrive el Dokument 
hvorefter lian forpligtede sig til at 
ægte Korstanze inden tre Aars For-
løb eller, hvis han skiftede Ansku-
elser, betale hende 300 Gylden 
om Aaret, Men næppe var Formyn-
deren gaael, før Konstanze rev Pa-
piret itu, faldt Mozart om Halsen 
og udbrød : 

_Jeg behøver ikke nogen skriftlig 
Forsikring; jeg tror dig paa dit 
Ord. Bort med det Stads!" 

Den samme Tro pas ham beva-
rede hun ogsaa i Ægteskabet. For-
talte man Konstanze, al hendes 
Mand havde været pas forbudne 
Veje, trak hun blot paa Skuldrene og 
kaldte del Kammerjoinfrii-Passiar. 

Det unge Ægtepar holdt inderligt 
af hinanden. Udmærkede hans Hu-
stru sig ikke ved særlige Talenter 
eller Dannelse, roste Mozart hendes 
sunde Menneskeforstand og Interesse. 
Hun spillede laaleligt Klaver og 
sang korrekt fra Bladet, saa Mozart 
kom i Vane med at prøve alle sine 
nye ,Ting med hende. Naar han 
komponerede, sad hun ved Siden 
af ham og fortalte Legender og 
Eventyr. 

Da Kejser Josef en Gang spurgte 
Mozart, hvorfor han ikke havde 
taget en rig Kone, svarede han 
værdigt : 

_Deres Majestæt ! Jeg meter den 
Tillid til mit Geni, at det altid vil 
gøre det muligt for mig at under-
holde en Hustru, som jeg holder 
af." 

Desværre blev hans Tillid Ikke 
retfærdiggjort. Smalhans var ofte 
Kok hos Mozart, hvis ICompositio-
ner hun fandt Ina Købere, De to 
Ægtefæller havde undertiden intet 
at komme i Ovnen og maatte danse 
rundt i Stuers for at holde sig 
varme. 

Dertil korn, at Konstanze begyndte 
at skrante. Mozart viste sig som 
den kærligste Mage. En Dag, da 
han sad og komponerede ved Siden 
af sin skinnende Hustru, traadte 
et Bud pas en støjende Maade ind 
i Stuen ; bange for, al den syge 
skulde vaagne, rejste Mozart sig i 
en Fart, men tabte i del saminci 
sin :labile Lommekviv og jog den  

op i Foden. Uden at give en Lyd 
fra sig at Smerte. ilede han ud af 
Stilen, lod ru Saarkrge hente rip 
holdt, skønt Foden i længere Tid 
var lam, Ulykkestilfældet hemmeligt 
for sin Hustru. 

Hvis Konstanze endnu SOV, naar 
han om orgenen manne gas hjem-
lue fra, efterlod han sig altid smaa 
Billetter med ømme Formaninger 
og Hilsener, som f. Eks.: —leg øn-
sker dig en god Morgen, min kære, 
lille Kone, og haaher, at du har 
sovet sødt og at intet har forstyrret 
din Hvile,' Eller: _Vær forsigtig 
og forkøl dig ikke; rejs dig ikke 
for hurtigt og huk dig ikke, tag 
ikke efter noget, og lad være med 
al ærgre dig over Tjenestepigen " 
Eller : 	_Pas paa, du ikke falder 
over Tærskelen, mim du gear ind i 
det anden Værelse, og lad alle hus-
lige Bekymringer fare. indtil jeg 
kommer hjem. Del varer ikke rel 
længe.' 

Saa længe Mozart var sammen 
med Konstante, arbejdede han flit-
tigt og opførte sig, som han skulde; 
men saa snart han blev nødt Ill 
at tage 'andre Steder hen, kom 
han pin Afveje og kunde ikke mod-
staa Fristelserne. Sidst I 1790 fore-
tog han en Rejse til Frankfurt, 
Mannheini og Mitrichen, kom I 
da:rillet Selskab rig lod sig forlede 
til el og andel, som han ikke burde 
have gjort, Hnn gik Imidlertid I 
sig selv og lovede I et Brev til 
sin Hustru angerfuld Bedring. 
føler mig lykkelig ved al kunne 
vende tilbage til dig. Hvilket for-
nøjeligt Liv vi skal føre! Jeg vil 
arbejde og aldrig igen komme i 
en saadan Klemme.' Men hvad 
hetyderMenneskersForsætter? Nogle 
Maaneder efter las Mozart paa Døds-
lejet. .Skal jeg virkelig forlade 
Verden,' klagede han, _nu da jeg 
først begyndte i Fred og Ro al 
kunne nyde Livet ? Skal jeg virke-
lig forlade Kone og Børn, nu da 
jeg vilde være i Stand til at gøre 
noget for dem ?' 

Døden er jo imidlertid ubønhør-
lig; Mozart gik burt, og den for-
tvivlede Konstanze lagde sig i hans 
Seng for ogsaa at faa Tyfus. Men 
Døden tager sjelden dem der læn-
ges efter den. Huri levede endnu 
i mange Aar i sine Børns Kreds.  

Trods de noget smaa Forhold hel-
mede hun ikke, før hun havde be-
talt hele sin Mands Gæld. 

Søndag E[termiddage. 

Et Prosadigt. 
—0— 

Aa hine Ungdommens Søndag- 
Eftermiddage, 

genneinglødede af sælsom Stilhed, 
der dirrede i Luften. — 
Søndag-Efterrniddagel 
hvor husker jeg jert Lys, jer Skygge, 
hvor ætsede I jer ind 
paa min Sjæls fine Gelatinehinde, 

Hvor kunde mart sidde efter Desserten 
og falde i Tanker 
og glemme Livets Smuds, 
blot fordi Dugen var hvid - 
og glemme Livets Jag, 
biol fordi man Ikke 
skulde styrte til Arbejdet 
ined den sidste Bid Mad i Halsen. 

Og sne sætte sig lien i en grøn 
Lænes t ol 

og se Lyset falde ind paa et igiersai rcji i  t 
Bordtæppe 

og en hvid Lysedug 
og en Vase med Blomster -
og føle løsrevne Tanker sande sig 
til underlige rimløse Vers. 

Gribe den nyeste Bog 
(helst en med Vers), 

og føle et Pust af Livets Søndag, 
hvor ingen Tanker arbejder intenst, 
men Stemninger spinder i en 
med en underlig fjærti Summen, 
og sinaa Stemninger fødes 
og [ormes i Vers og Strofer. 

Og drikke Kaffe 
ene med Værtinden, 

(jeg fulgte de andre til Toget filte' 
og føle sig inderlig tilfreds 
tel den brune Drik 
og den friske Hvedekage 
og denu hvide Dug. 

Og min at sætte sig pas Cyklen 
og køre bolt -- ud fra fly-m, 
forbi mange Mennesker - -
og optage i sin Verden af Indtryk 
et Orø efter to af hver 
uden Mening, urten Snmmenhieng, 
men fyldt af en sælsom, 

festlig Stemning. 

Køre — køre — ad smalle Skovstier, 
strøede med Pletter af Lys, 
der siver gennem Løvet. 
1.:egge sig mund Vest, 
hvor store Flager af Lys 
falder ind mellem Stammerne 
og ligger over Skovbunden 
som lys Ira Kirkeruder. 

Og sin — efter Aftensmaden 
at gas ind i en lille Vinstue 
og sidde ved en Toddy, 
glæde sig-  over Farvenuancerne 

I Glasset 
og føle den linde Smag 

 

ininncere sig pas MIS Tunge. 

Lytte til en eller anden Fortælling. 
sludre lidt med en ny Ven, 
der har det tilfældige Bekendtskabs 

Charme ved sig - 
og herige sin Verden af Indtryk 
ined nye Skikkelser 

og nye Ansigter. 

Ja blot del, At gas hjem 
Gen hjem I en stille Aften 
med hvide maarieglInnende Tage, 
med lyse Gader 
og sælsomme Skygger under Flusene 
— og med Maanen 
som et rundt Hul i 
hvorigennem al Paradisets Dejlighed 
siver ned over Jorden. 

Og sætte sig ned ved sin Lampe 
og skrive Vers - 
Vers orn Længsel og Maaneskin, 
— og høre Trin paa Trapperne, 
nalr de andre kommer. 
— Og de aatnier Døren 
og kommer og fortæller 
hvorledes de har tilbragt Dagen 
og lytter til de Vers, 
mier i Dagens Løb er blevet til. 
Hvilken Fryd i deres Anerkendelse: 
_Det er F. gale mig godt!' 

Og saa ligge længe vaagen 
og se paa Maaneskæret over Gulvet 
og de hvide Gardiner 
og føle Dagens Indtryk samle sig 
i underlige, rimløse Vers. 

Chr Slub Jaiy,rensen. 

Deo modige Trompeter, 
(At _Russiske Soldaterbreve.) 

—o- 
Regimentclief K. gen'giver i  et 

Brev følgende Rapriert, tom hans '41 
Trompeter havde aflagt: 

. . . Da vort Kom pagniltavde 
jaget den; ud af deres Skyttegrav, ,-
gik leg derind. Jeg hørte, at der 
var nogen, SOM hviskede i et Skjul. -‘ 
Ærligt talt blev jeg noget forskræk-
ket. Jeg gav mig dog alligevel til 
at raabe ; _Ud med jer t", og holdt 
min Revolver rede. Nu korn der 
en Sabel og saa en Bajonet flyvende 
ud al Skyttegraven, og til sidst 
kom der en Officer og saa endnu 
en Sabel, en Revolver og en Officer 
til. Jeg blev ved med at raabe: 
_Ud med jer!' Da den tredie kom 
frem, blev jeg noget baege, og for 
at give mig selv nyl Mod, gav jeg 
ung til at blæse og ranke: ,Denne 
Vej, Godtfolk !" Pas mine Raab 
gik der to til ud. De var bleven 
bange, da jeg raahle. Jeg holdt 
Revolveren rettet imod deur og gav 
mig til at drive dem af Sted loran 
mig. 

Saadan gik det til, at jeg fik 
bragt dein hen til Deres lejvelban-
rent] ed. 



GLOET TÅ'r>  
ALBA 

Spise - Chocolader 

Rigtig gode Kvaliteter 

!lusk Hong Stilllfird Flomol, III. Sigtemel 
sælges. Husk at medtage Melkort ved Købet. 

Nordlandets Handelshus. 

Fest- <Dg Bin-1.4:1€5 .- Et,v4e>r 
køber De bedst og billigst 

Allinge Ur- og Guldsmedeforrretning. 
Skeer og Gafler i Sølv og Sølvplet er atter pari Lager. 

Lommeure til billige Priser i ekstragode Kvaliteter med skriftl, Garanti 
Brugte Ure lages I Bylte. 

Gravering gratis. 
Telefon 93. 	Å. M. Lindberg. 

+pirke forædlende pas Samfundet. 

an  mente, al Farerne og Selvop-

1-::;sen vilde fremme Religiøsitet 

g Sædelighed. Og der fandtes 
rketig, selv i de nevtrale Lande, 
egn, som kunde tyde hen I denne 

etiling; men nu, da Krigen stræk. 

ker længere ud, end man havde 

ventet, er Virkningen snarere den 

• -modsatte. 
I en -hollandsk Forening tor Fan-

gers moralske Forbedring har Poli-

tiinspektør' Noest van Lineburg for 
nylig holdt et Foredrag om de Iagt-

tagelser, man i saa Henseende har 

gjort i Amsterdam. 
Efter Krigens Udbrud kunde man 

konstatere en Slappelse af den sæ-

delige Tilstand, fremkaldt ved Læs-

ning af Krigsreferaterne. Hertil 

kom som et yderligere  kriminelt 
Monument de ny „Krigsforbrydel-

ser", som f. Eks. Forfalskning af Va-

rer, Klavsulbrud, Spioneri osv. 

Mangfoldige Mennesker har her 
i Holland tjent store Penge prut en 

forholdsvis nem Mande, men I Hen-
hold til det gamle Ordsprog, at 

hvad der kommer let, gaar let, har 
Pengene rullet let i Holland. men 

fremfor alt i Amsterdams Forlystel-

sesliv. En vis Slags Mennesker, 

som lever heraf, er tiltag« i Antal, 
nemlig de prostituerede Kvinder 

og deres Alfonser. Og i Forbindelse 
hermed staar del stigende Antal 

af Tyverier og Udplyndringer. 
Endvidere berørte Taleren den 

tiltagende Uærlighed blandt Tjene-

stefolk og andre underordnede. 
Disse ræsonnerede nemlig som 

saa, at naar deles foreselte tjente 

saa mange Penge, kunde de vel 
ogsaa have Ret til at tage lidt deraf. 

Der er bleven anmelt et Utal af 

den Slags Tyverier, men Politiet 
har Grund til at Iro, at mange Ar-

bejdsgivere har undladt at gøre 
Anmeldelse om den Slags Hændel-
sen 

En ganske mærkelig Faktor er 
Værdilorøgeise paa visse Artikler, 

som I, Eks, gammelt Jærn og Bly. 
Nu, da disse Ting er stegne til 

den fire—fent-dobbelte Værdi, stjæ-
les der meget af dem, medens de 

tidligere betragtedes som værdiløst 

Affald. 
Derrstore Tilstrømning af frem-

mede har ogsaa bidraget til at for-

øge Forbrydelsernes Antal. Blandt 

Desertører og Flygtninge findes 
inane farlige Elementer. 

gittelig omtalte Taleren den 

ndskrænkede Gadebelysning, der 
gav Lejli hed til mangt og meget, 

amt de verrYldte Sporvogne, der 

o
I licibi„  ad begunstigede d,Hrr. 
Lotnaetyve, lt,  

En U-Baads Hjælper? 

Bladet „Tromsø" gengiver et ud-

bredt Forlydende om, al et Fartøj 

fra Vardø er opbragt til Aleksand-
dr ovsk af Englænderne. Fartøjet 
ar forsynet med norske Nationali-

letsmærker og norsk Flag. Det 
ar lastet med Benzin og Petroleum, 

som skulde leveres de tyske U-
Ildede i Nordishavet. 

Paa sin Færd mødte Fartøjet en 
II-Bood, som pludselig dukkede 

op, ug som det troede var tysk. 
Paa Fartøjet Iløj da det tyske Flag 
til Tops. U-Baaden nærmede sig, 
og fra Fartøjet blev der prajet paa 
Tysk. U-Baaden var imidlertid en-
gelsk, og Mandskabet tog øjeblik-
kelig det forræderske Fartøj med 
sig. 

Petroleum til Violer, 
1 Liter pr. Husstand om Maaneden. 

—0-- 
Olienævnet har udarbejdet Bestem-

melser om Rationering af Petroleum  

til Vinter, og de er nu indsendt 
til Approbation, 

Petrotert nisbeholdningerne er for-

svindende, og Rationerne bliver 
meget slum De private Husstande, 

som ikke pan ander Maade kan 

skatte sig Lys, faer 1 Liter Petro-
leum pr. Maaned. Landboerne faer 
et ringe Kvantum til Staldbelysning 

under Malkning og Fodring. Og-
saa mindre Haandværk, som ikke 

kan undvære Petroleum, tildeles 
der en mindre Portion. 

Med denne Rationering kan Be-
holdningerne strække til indtil No-
vember. Faer vi intet tilført, vil 

der dø ikke findes mere Petroleum 

Iler i Landet. 

Dudsljenesler og klor. 
Søndag 19. August. 

St. Ols Kirke Kl. 91/2. Skrin.. Kl. 9 
Allinge Kirke 1(1. 2 
Eftm. Kl. 41/.2. Ungdomsmøde I Ol-

sker Prrestegnardsheve, H Anker 
Larsen taler. 

Mandag Aften 71/8. Møde for K. F. 
U. K. pari Menighedshjemmet. 

Tirsdag Aften Kl. 71/2. Møde for K. 
F. U. M. sammesteds. 

Torsdag Aften Kl. 7 Møde pas Me-
nigliedshjeminet, Sekretær Pinholt 
fra København taler. 

Evang. tutti. Missionsforening. 

Allinge Søndag KI.,91/8. 0 Westh 
Rutsker — — 3 M Kofoed 

Rø 	— — 31/8. Forsamling 

En Dreng 
eller yngre Karl, son] kan køre 
Heste kan faa Plads straks eller se-
nere paa 

Værergaard i Olsker, 

Generalforsamling, 
Onsdag den 22. August Kl. 71/, 

afholder Allinge-Sandvig Sygepleje-
forening deri ordinære Generalfor-
samling hos undertegnede Formand 

P. Jul. Sandersen, 

Allinge. 
Mil Hus i Brogade er billigt til 

Salgs, eventuelt til Leje fra 1. Okt. 

Hans Chr. Pedersen, 
Søndergade, Allinge. 

Til NedsalloiN 
af Sild, Fisk og Kød maa vi anbe-
fale ; 

Ægte spansk grov Salt 
og raffineret Køkkensalt, 
som sælges til laveste Pris. 

Nordlandets Handelshas. 
En ung Pige 

kan faa Plads til Iste Oktober paa 

Sygehuset. 

Advarsel. 
Beboerne i Nærheden af Sygehu-

set opfordres indtrængende at holde 
deres Høns, Ænder og Gæs fra den 
mig af Hr. P. C. Holm lejede Jord, 
da jeg ellers ser mig nødsaget til 
at lade disse Skadedyr nedskyde. 

Jacob Larsen. 

Husholderske, 
ikke for ung, kan faa Plads straks. 

Bladets Kontor anviser. 

Jens og hans Kone staar i Svine-
stien og ser paa deres eneste Gris, 
saa siger Konen : 

— Jens, i Morgen er det jo vo-
res "Sølvbryllupsdag, skal vi saa 
ikke slagte Grisen? 

— Næh, hvorfor skal Grisen lide 
under noget, som er skedt for 25 
Aar siden. 

Finder De, at del er mere øko-
nomisk, naar De selv laver Mad ? 

Ja, ubetinget ; min Mand spiser 
nemlig Ikke halvt saa meget! 

biler De 011 Livsledsagerske, 
skal den gamle Cykle sælges, øn-
sker De Adgang over deres Ejendom 
forbudt, bar De fundet et Par Ga-
loscher, skal der vare politisk Møde 
eller Bal, har De Kreaturer til Salg 
eller vil De købe saadanne, har 
De fartet nye Varer hjem, priatager 
De Dem Reparationer, har De 
starlet en ny Forretning — hvordan 
skal Folk sart faa det at vide, hvis 
De ikke averterer i el Blad, 30111 

virkelig læses. 
„Nordbornholms Ugeblad' 

læses af saa at sige alle i Nordre 
Herred og er derfor et fortrinligt An. 
nonteblad. Send deres Annoncer 
til „Nordbornholms Ugeblad". 

Ring op Telefon 74 

Erindringsliste. 
-Q- 

Toldkamret 8-12 Form , 2-7 Efterm. 
Kæmnerkontoret 10 - 11 og 2-4. 
Laane- 	Djskontobanken 2-4 Eftm. 
Sparekassen 10-12 og 2-4. 

Stempelfilial i Sparekassen 10-12, 2-4, 

Dampskihsexpeditionen, aaben ved Ski-
benes Ankomst og Afgang Tirsdag 

^ og Fredag Efterm., Mandag og 
Torsdag 1-orm. 

Sognepræstdn Tirsdag og Fredag 6-7. 
Distriktslægen 8-9 og 2-3. 

Postkontoret: Sognedage 9-17 
Søndag 12-2, 

Telegrafstationen 8 Morgen til 7 Aften. 
Søndag 12-2. 

Borgmesteren træffes paa Kænmerkont 

Branddirektøren Mandag og Fredag 
Form. 8 lit 10. 

Statsanstalten for Livsforsikring ved Chr. 
Olsen, Messen. Kontortid 1-4 Em. 

Folkebogsamlingen pan Raadhuset: 
Tirsdag Kl. 3, Fredag 7-8, 

Jernbanesi. er aaben for Gods 8-12, 2-7 
Hjælpekassen: Forsyd. Bageret. P. Holm, 

Kasserer H. P. Kofod . Kontortid hver 
Fredag fra 5-7. 

Ordet er frit ! 
Vi gor vore mange Læsere i By og 

Ppaa Land opmærksom paa, at enhver kan 
aa optaget Artikler og indlæg OM Emner 

af almen Interesse i „Nord-Bornholms 
Ugeblad". 

Betingelsen er kun, at det skrevne er 
holdt i en sømmelig Form og,. indenfor 
rimelige Grænser, samt at Indsendere— til 
Underretning for Redaktionen — opgiver 
Navn og Adresse. Ligeledes modtager 
Redaktionen gerne Meddelelser om saa-
danne Ting og Forhold, som egner sig 
til Behandling i Bladets Spalter. 

Dette gælder baade Byen og Landet, 
og det er en Selvfølge, at Redaktionen 
altid vil iagttage den strængeste Diskre-
tion med Hensyn rit sine Kilder. 

Gammelt Jern 
og 

Stobegds 
købes 

Allinge Kolonial- 
& 1Produktforretu hig 

"ffieeerial"~"..~~ 

Aldeles prima 1(villileler 
Konsentr, Eddikesyre Nr .1 
Heidelberg Lagereddike 
Sprit-Eddike Nr. 

sælges I 

Nordlildels  
Sild. 

— Bestillinger pas fersk Sild til 
Saltning og saltet Sild i Tønder, 
Fjerdinger og Ottinger modtages 
og ekspederes i den Rækkefølge, 
som Bestillingerne indgear. 

5/1, 5/8  og 5/18  nysaltet Sild er 
paa Lager og sælges til en rimelig 
Pris pr. Kontant. 

I. B. Larsen 
Allinge Telefon 12. 

Allinge-Sandvig sygekasse. 
Medlemmernes Opmærksomhed 

henledes pari, at Kassererens Kon-
tortid er 

Tirsdag og Lerdag Eftm. 2-4 og 7-9 

uger De en Pige, en Karl 
1111% eller en Dreng, eller mang-

h---,  ler De en Svend eller Lær-

ling en Fodermester eller an-

den Medhjælp, bør De snarest aver-

tere i Nord-Bornholms Ugeblad 

der hver Fredag bringes direkte ind 

i 1700 Hjem og læses af saa godt 

som hvert eneste Tyende. En An-

nonce 'her i Bladet vil derfor saa 

godt som altid bringe et tilfreds-

stillende Resultat. 

By- og Herredsfuldmægtig.  

Jokum blod, Hule, 
træffes paa Ra ad hu se t i Allinge 
hver Mandag efter Kl. 10 Form. og 
1 Klemensker Kro hver Fredag 
fra 2-5 Eftm. 

1-..n !buk 

Bagerlærling 
antages straks pas Gi ønhechs 13.1hzet i 

H. Jorgensen. 

En pæn Pige 
med ilutkriz til .11 .ffligaasil3ø1n, sø-
ges 1. November pan 

Pæregaard i Olsker. 

passende for 

Oliver- og Canada-Plovene 
Nr. 97 og 	- 9!) sælges i 

Nordlandets 
En Fige eller Enke 
der vil malke to Køer og hjælpe til 
med Husets Arbejde, kan straks el-
ler senere Ina Plads boa 

,Jens Hansen, Lindeakoven, Re. 
Om ønskes kart el Harn med- 

lages. 

Hus til Leje. 
Del Arbejdsmand Johannes Olsens 

Enke tilhørende flus pan Nørregade 
i Allinge er at fars til Leje ved Hen-
vendelse til Anton Sanne. 

Nyrøget Sild 
fra eget Røgeri havesi Reglen 

hver Dag. 

Nylagt Spegesild 
fra eget Salteri haves i 	1,'" 
Tander og Stykkevis til billigste Pris. 

Bestillinger paa Læggesild mod-
tages gerne. Saltning besørges. 

I. J3. Larsen 
Telefon Allinge 12, 

glorfalf, , fitrepttt»er, 
3tegjoba, 52ithputuer, 

'-- 
 

6rolt sæbe 91r. 1, 

Wigeligt 24p*, 
billige ‘prifer. 

91orb1altbet 
tlitU15411. 

Z,-oet,affer 
anbefales fra 

Allinge Kolonial-
og Produktforretning. 

Hos Fotografen. 
— For at overraske sin Kone til 

hendes Fødselsdag havde Petersen 
besluttet at lade sin lille Søn foto-
grafere. Da Petersen kom til Foto-
gralen, spurgte han denne, om han 
ikke kunde linde pas en morsom 
Stilling, der kunde lure Moderens 
Hjerte. 

„Jo", sagde Fotogralen, „synes 
De ikke, vi kunde fotografere ham 
nøgen, siddende paa et vist Møbel." 

Forslaget vandt straks Petersens 
Bifald, og Drengen blev anbragt 
savledes. 

Fotografen satte Pladen i, tryk-
kede pas Bolden og sagde saa : 

Saa, min lille Dreng, nu er jeg 
færdig'. 

„Mig osse færdig!" svarede det 
søde Barn. 

Købmanden (til ell Handelsrej-
sende): I Dag er jeg oplaget, men 
De kan komme igen i Morgen! 

— 1 Morgen ? 
— Ja — saa er jeg ikke hjemme. 

En 15-16-riars Dreng 
etter ældre Mand til at pe5Se 
‘,.%ea ill I ste November paa 

Flijlegaard i 



Prinkbrsendt 

Aalborg Portland Cement 
i Sække er oplosset or sælges billigst 

Nordlandets Handelshus. 

Gs5dnings-Kalk 
hjemkommen til Etteraaret og vi modtager gerne Be-
stillinger herpaa. Prisen bliver billigst fra Skib. 

Allinge Kolonial- & Produlctforretnin. 

Rigtig gode kantskaarne :" og 1" 

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

Priserne er allerlavest i 

Nordlandets Handelshus. 

Danske uldne Klædevaren 
til Damer, Herrer og Børn. 

Telefon 100. 

Chr. Olsen, Messen, Allinge. 

? llorlllioillis Simre- & [ilallobsses 
,-------- 	Afdeling i Allinge &-"------- 

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

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

Jute-Bindegarn 
til Høstmaskinerne sælges i 

Nordlandets Handelshus. 

Kogekassen „Papisol" 
faas hos 

Allinge Kolonial- & Produktforretning. 

Aveffir i Nordbornholms 
Billigste Annoncepris. — Største Udbred Ise paa Nordlandet. 

Hjemmelavede . Haandriver, 
De bedste Høforke og Strygespaaner. 

Støbestaals Høstleer og Lebomme sælges i 

Nordlandets Handelshus. 

Altid 

?nom kolonialvarer 
til billigste Dagspriser. 

Altid friskbrændt Kaffe. 

Altid extra prima Margarine 
til billigste Dagspris. 

stort Udvalg i 

Glas og Porcelæn 
til smaa Priser. 

Altid velassorteret Isenkramlager hos 

Allinge 	& Produktforretning 

Bestil kros Tilhør i AllillVe Bogtrykkeri 

Til Trtjeborj.,s. 
-.- 

Veninde! Du skal kende mine 
Drømmes tjær ne Skov, 

hvor min Længsel Ina og sov. 
Ved Landevejens Ende kan du se 

dens Silhuet 
dunkel sort og dystert tæt. 

Men der er Anemoner i dens 
grønne, bløde Bund, 

ja — og sjældne Blomsterfund. 
Og store grønne Kroner, sprunget 

ud i denne Maj. 
kaster Skygger paa din Vej. 

Og vandrer du, Veninde, ind i 
Skovens Tykning dybt, 

ell du der i Krattets Krypt 
min Elskovs Lilje finde, stængel- 

" 	slank og blomsterfin. 
Aa, Veninde — den er din ! 

Chr. Slub,Inrffrrtrtn. 

Skuespilleren som Barber. 

Skuespiller Cohn har I Følge 

.Odense Avis" paa et af Sjællands 

Badehoteller arrangeret følgende 
muntre Sommerspøg : 

Han maskerede sig en Morgen 

som Barber, og forsynet med de 

nødvendige Barherrekvisiter hankede 

han paa Døren til højre oe venstre 

I den Etage, hvor han boede. 

— Vil De barberes ? 

Et Dusin Herrer -ønskede gerne 

hans Tjeneste, og han indsæbede 

dem efter alle Knastens Regler. 

— Herregud! udbrød lian, liver 

Gang han var færdig med Indsæb-
ningen. — Nu har jeg ladet min 

Kniv blive liggende paa mit Værelse; 

jeg kommer straks tilbage. 

Efter lykkelig og vel al have ind-

sæbet de tolv Herrer, tog han sin 

Paryk af, trak en anden Frakke paa 

og indsæbede sig selv. 
Imidlertid var ,Knuderne' strøm-

met ud i Korridoren og raabte paa 
Barberen. Han blandede sig mel-

lem de andre og rasede og bandede 
værst af dem alle. Hotelværten, 

Portieren, nogle Kelnere og flere 
Gæster kom ilende, ja selv de Bar-

berer, som plejede at betjene Gæ-
sterne, indfandt sig for at forsikre 

deres Uskyldighed. 
En ubeskrivelig Munterhed opstod 

ved Synet af de 13 indsæbede 

hvoriblandt .Gokke" var den mest 
rasende, og Værten søgte forgæves 

at berolige ham. 

Fra Livets Kringelgang 
a - 

En gammel skotsk Gravskrift lyder 
saaledes : 

— Under denne Sten hviler Brown 
der ved Hjælp al kraftigt og stærkt 
Øl levede til lian blev 120 Aar. -
Han var altid drukken og i denne 
Tilstand san frygtindgydende, at 
selve Døden skælvede for ham. -
Men da han en Dag for en Gangs 
Skyld var ædru, log Døden Mod 
til sig og besejrede denne enestaa-
ende Drukkenbolt. 

— Sergenten (til en ganske flink 
Rekrut, hvem et Spring mislykkes): 
Ogsaa du, min Søn — — (grun-
dende) for Pokker, hvad hedder nu 
den Fyr, Brutto eller Netto? 

— Hvorfor er Billiardklredet altid 
grønt 

— Det er naturligvis for at Kø-
erne skal tro, del er Græs. 

Løjtnant Jakobsen var død, og 
Løjtnant Schultz og Møller skulde 
til al optage en Fortegnelse over 
TI:eatutes.EIterladenskaber. Mellem disse 
fandtes ell Flaske Vin uden EU- 

— Det er vist en Flaske Bordeaux, 
sagde Schultz. 

tror, del er Tokayer, sagde 
Møller. 

Schultz Irak Proppen op og smagte 
— Det er en Bordeaux, som jeg 

sagde. 
Møller log ogsaa en Slurk. 
— Gu er det ej. Det er Tokayer. 
En halv Tilile efter skrev de i For-

tegnelsen over de fundne Efterla-
denskaber :  

Nr. 27.; En tom Flaske. 

Lyse, smukke og løse 50-53 pet. 

Texas Bomuldsfrokager 
og et Restparti at 

Danske Soyakager 
sælges fra Lager til billigste Dagspris. De andre Sorter Fo-
derstoffer er, udsolgt for Tiden. 

Nordlandets Handelshus. 

Superfosfat 
er hjemkommet. Bestilte Partier bedes af hentet 

snarest. 
Allinge K(,lonial- og Produktforretning. 

Uldne strikkede Klude 
betales med 1,50 pr. kg, naar Varer tages i Bytte. 

Nordlandets Handelshus. 

....5.r.-Brødrene Anker 
Jernstøberi & Maskinfabrik 

Telefon 2.: 	Hasle 	Telefon 2.  

Seivrandingsaniteg, Vand- & Aljepumper at. as, 

Danske og engelske Strømper 
for Damer, Herrer og Børn. Stort Udvalg. 

Telefon 100. 

Chr. Olsen, Messen, Allinge. 

Extra Kval. tyske Smedekul 
er paa Lager. Send Ordre snarest til 

Nordlandets Handelshus. 

Højeste Pris 
betales for renvaskede, strikkede uldne Klude og prima ren-
vasket tør Uld, naar der byttes med Manufakturvarer. 

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

Termolflasken IDEAL 
Heraf hjemkommet et større Parti. Priserne billigst 1 

Allinge Kolonial- og Produktforretnirk- 

Nørresundby Gødningskalk. 
Vi forsøger at skaffe en Ladning heraf i Løbet af en 

Maaneds Tid. Pris 19,50 Kr. pr. 1000 Kilo fra lossende Skib 
og frit paa Banevogn i hele Vognladninger. 

Nordlandets Handelshus. 

~00~~~eauffitutir 

gii,3utet, Sartoffelntei, Z-agontel, 

'231)firtnt, 	 agogrt)u, 
e-Debiter ocl 9ofiner. 

?flt i prima 8-aialitet aubef ales fra 

,Åofonid. 	'robliffiforretiting: 
n^^ 

Vort tilger er rigelig lorspel med 
51 pCt. Texas Bomuldsfrokager 

43 net. New-Orlean lionruldsfrokager 
Coldings kontrollerede Foderblandinger 

Langelands Kontrolfoder 
Alt i prima kontrollerede Varer og til billigste Dagspris hos 

Allinge Kolonial- & Produktforretning 

Altid 


