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„Nord-Bornholms Ugeblad" 
trykkes i et Antal af mindst 1600 F:xemol. 
og forsendes gennem Postvæsenet I 
Sandvig, Olsker, Rutsker, R. og Klemensker. 

„Nord-Bornholms Ugeblad„ 
har den største Udbredelse i Nordre Herred 
bliver læst i ethvert Hjem og egner sig der-
for bedst !il Avertering. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
optager gerne Rekendlgorelser af enhver Art 
saasom Køb, Salg, Foreningsmeddelelser, 
Efter. eller Aflysninger, Auktioner tie. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
udgaar hver Fredag, kan bestilles paa alle 
Postkontorer samt paa ~els Kontor og 
koster I Kr. halvaarlig. 

Høslet. 
—0— 

Nu skal Agerhøet slaas, saa hur-
tigt Vejret tillader. 

Tidlig Slet giver letfordøjeligt, 
sundt Hø. Sen Slet giver Hø, der 
er træet og tørt og tilt ikke meget 
mere værd end god Hahn. 

Adskillige venter saa længe, før 
de slaar, fordi de faar flere Læs Hø 
efter sen engs  efter tidlig Slet, mori 
de grej eis rit F‹ST;Isellets i selve 
Hørnærigden ikke er saa stor som 
det ser rid ril, da del unge, nærings-
rige Hø falder langt tættere so minen 
baade i Stak og paa Vogn end det 
gamle og træstofrige. 

Eftergræsningen er langt bedre 
efter tidlig cad efter sen Slet, da 
den Plante, der har været sin Mod-
ning nær, kun skyder fan og svage 
Sideskud, medens den, der slaas, 

mens dens Vækst endnu er hurtig, 
skyder langt vittigere. — Hvis man, 
i Stedet for al regne ined Antal Læs 
Hø i første Slet, regner all, hvad 
Jorden giver Sommeren over, saa 
faar man langt værdifuldere Afgrøde 
ved tidlig end ved sen Slet. Ja, 
selv Aaret efter kan uvan se, at 
baade Kløver og Græs klarer sig 
bedst der, hvor den er slaaet tidlig. 

Følgelig maa Slaamaskiner og 

og Leer holdes klar, saasnart Vej-
ret tillader det. 

P. F. 

Maden og Karakteren. 
— 0--- 

En udenlandsk Lægekongres har 

Pa det stærkeste fremhævet Gr1411- 

sagennes gode Indvirkning paa den 
111Cinteskelige Konstitution. Ikke 
blot er Grøntsager nyttige, irren de 
kan ogsaa hjælpe til al gaa en god 
Karakter, forudsat al mai] vælger de 
ene Slags. De Er [al 'ger, Lægerne 

har gjort pair delte Ourraade, gaar 
ud paa følgende: 	• 

Kartofler udvikler Tankeeviren og 
giver aandelig Ligevægt, nien de hør 
ikke nydes i for store Mængder, da 
de saa medfører Ligegladhed. 

Kaalruer forlener med godt Hu-
mør og er i kogt Tilstand særlig at 
anbefale Folk, soul lider al Melan-

koli og Nedtrykthed. 
Spinat udvikler Energi, Ærgerrig-

hed, linerdiglied og Viljestyrke. 

Franske Ærter fremhjælper kunst-
neriske Ideer og poetiske Tanker. 

Hvide Bønner styrker Legemet 

ng virker velgørende paa Nerverne 
Mennesker, som spiser muge sal-

danne Bønner, er gerne i Besiddelse 
af stor Legemsslyrke og skarp Intel-
ligens. Som Eksempler her paa 
fremdrog Lægerne Beaconsfield, 

Gambatta, [Jamie! og Henrik Ibsen. 
Det er saaledes de hvide pointer, 
man for en stor Del har at takke 
„Per CM" og „Brand" for. 

Grønne Ærter inaa man derimod 
vogte sig for, thi de udvikler Let-
sindighed og Flygtighed. 

Endelig siger Lægerne, at Blom-
kaal og anden Slags Kaal visselig 
er nærende, men all for let fremel-
sker vulgære Tanker og Sløvhed i 
ens hele Opfattelse. 

Midsommer. 
—o— 

Lizzi skulde paa Landet. 

Lizzi havde ligget paa Landet de 
sidste Aar, men der, hvor hun plej-
ede at komme, var Vær- rimten dod 

og Pensionatet ophævet, saa  i  Aar 
maalle hun andet Steds hen. Dette 
var Lizzi egentlig ked af, for nu 
havde hun været paa „Lille Skov-
næs" i tre Aar, og der befundet sig 
vel; der var hun kendt med Loka-
liteterne, vant til Egnen og Menne- 
skene, — 	Vanen er jo det halve 

Liv. 

Og nu i Aar  skulde hun allsaa 
et andet Sted hen, — men hvor ? 

Hun saa ind i Spejlet, rettede lidt 
paa Frisuren og nikkede anerken-
dende til sig selv. Et bølgende 
Væld af gule Lokker dækkede Pande 

og ører. Profilen var skarp uden 

dog at være markeret ; en lel Rødme 
dækkede Kinder ne og stod ypperligt 
til den hvide Hals, man kunde 
skimte under Friserkaaben. 

Efter endt Toilette gik hun til Dø-
ren og kaldte: Stine, løb ned og 

køb mig Adresseavisen 
Derefter tændte hun en Cigaret, 

kastede sig paa Divanen med Hove-
det støttet i Hænderne. 

Lidt efter kour Avisen. 
Hurtigt løb hun Avertissementerne 

igennem, — begyndte forfra — og 
denne Gang mere langlsoml. 

„Krindstrolnis Sommerpensionat, 
nær ved Skov og Strand, modtager 

Gæster for længere og !rortete Tid. 

Forlang Prospekter. Billet inrkt. 

777." 
Der vilde hun lage ned. 

Nogle Dage efter rullede Lizzi ud 

af Københavns Personbanegaard. -
Hun havde laget en anden Klasses 
Billet. Kupeen var heldigvis tom, 

-- det skulde blive dejligt. 
— — — 
Lizzi havde været paa „Knuds--  

Indtil" i tre Dage. Hun var blevet 
vel modtaget af den joviale Vært-
inde, Fru Danisgaard. — Sit Værelse 
var hun godt tilfreds med, men det 
var ogsaa alt. Pensionærerne syn-
tes hun ikke om; det var lige midt 

i Sæsonen, og Pensionatet var fuld! 

besat. Lizzi var af Værtinden ble-
vet presenteret den første Gang, hun 
skulde spise ved det fælles Bord, 
men havde ikke senere blandet sig 

med Gæsterne. Knudsholms Som-
nierpensional" var et af de faa Fa-
miliepensionater, man endnu finder. 
Der korn de samme Mennesker Aar 
nul og Aar ind ; — man kendte hver-
andre der, og man var ikke vant 
til om Sommeren at se fremmede 

Ansigter i nogen stor Udstrækning, 
og disse fan fremmede overlod den 
gamle Klike til sig selv — riden at 

__give Agt paa, hvem disse fremmede 
var 

Og nu havde Lizzi været paa 
.Kredsholm" i tre Dage og kedet 
sig frygteligt, men saa skete der no-
get, der med eet bragte hende ud 
af Dagens Ensformighed. 

Fru Danisgaard havde en Søn, 
der var ansat paa et Kontor inde i 
Hovedstaden. Han  fik — ligesom 
de fleste andre Mennesker — Som-
merferie, som han skulde tilbringe 
ude hos sin Mor. 

Lizzi tilbragte den meste Tid med 
at læse. 1-1(111  havde ilrovet at gaa 

Ture, men gaa alene blev hende for 
trivielt, og saa lagde hun sig i en 
Liggestol i Haven og læste. Bøger 
havde hun — fremsynet som hun 
var, nien dog mest med Henblik 
paa Regnvejrsdage — laget med, 
saa hun fattedes intet i den Retning. 

Lidt efter Frokost kom Fru Dams-
gaards Søn, Arne, hjem. Han havde 
kørt paa Cykle fra Stationen og kom 

varm og rødniusset af den hur-
tige Km sel, gaaentle ind gennem 

Alleen Og Fru Danisgaard blev 
ellevild. - 

Efter at have indtaget en solid 
Frokost, under hvilken han af sin 

Moder havde [arret Rede paa hvilke, 
Gæster, der opholdt sig paa Pensio-
natet, gik han en Tur i Haven for 
at hilse paa de af Gæsterne, lian 
kendte. 

Tilfældig passerede han del Sled, 
hvor Lizzi laa. Hun saa op, stud-
sede, — det Ansigt havde hun ikke 
set før. 

Arne bukkede let og udbrød: -
Frøkenen man undskylde, at jeg for-
tyrrer, det var ikke min Agt, men 

jeg troede, at denne Del af Haven 
var tom, da alle de andre Pensio-
nærer er paa Verandaen! 

Lizzi smilte 	 ; del var 
saa sjældent, al nogen lalle til hende, 
— det gjorde helt godt, 	og hun 
svarede: — Aah, lag Dem ikke af 
det: det er trim mig, der gaar mine 
egne Veje, og som har erobret denne 
Del af delte lille Eden, — Er De 
maaske ogsaa fremmet her? 

— Nej, — mil Navn er Arne 
Danisgaard, og jeg er hjemme paa 
Feriebesøg; men hvad er Grunden 
til, at Frøkenen saaledes holder sig 
for sig selv — ja-a de man und-
skylde —, jeg er vist indiskret? 

Ikke Spor 1 Grunden er den, at 
jeg ikke kender de andre Pensio-
nærer — og derfor ikke kommer 
sammen med dem; — de kender 
jo hverandre alle, og saa har jeg  

ingen at spadsere med. Jeg prø-

vede el Par Dage selv at gaa Ture, 
men jeg kan jo ikke gaa • længere, 
end at jeg stadig kan se „Knuds-
holm", for jeg kan ikke finde tilbage. 
Egnen skal ellers være san smuk? 

Lizzi sukkede lydeligt, medens 
Arne, der opmærksomt havde hørl 
paa hende, svarede: -- Ilar De ikke 
været oppe at se Skoven, har De 
ikke været ved Stranden? 

Lizzi rystede benægtende paa Ho-
vedet, medens Arne fortsatte: — Ja, 
da maa jeg rigtignok have Lov at 
være Deres Vejviser, for Skoven niny 
De se, Frøken. De kan fra nu af 
ganske disponere over mig, (let skal 
være mig kært al ledsage Dein! 

Lizzis Ansigt var eet stort Smil. 
Endelig havde hun fundet et Men-

neske, kun kuede stritte sig til, — 
slaa Tiden ihjel sammen med, og 
hun svarede hastigt : Ja mange Tak, 
det vil jeg meget gerne, — (let er 
meget elskværdigt af Dem. 

Vel, saa er det en Aftale I 
Arne smilte, bukkede og gik til-

bage-  til Villaen. 
Lizzi saa efter ham. 
Der var noget raskt over ham, 

som han gik der. Den stramtsid-
dende Jakke og Cyklehenklætterrie 
fremhævede hans Figur og gav Skik-
kelsen et kvikt Udseende. Træk-
kene var temmelig skarptskaarne, øj-
nene tungsindige, Haaret var blondt 
og en lille Smule kruset. Han var 
høj, bredskuldret og veludviklet, og 
hans Alder bedømte hun til en 19 
—20 Aar. 

— — 
1 de følgende Dage gik Lizzi og 

Arne ofte sammen. De gennenistrej-
fede Egnens Skove, Arne blev aldrig 
træt af at finde de skønneste Steder, 
de smukkeste Udsigter. 

Lizzi følte sig smigret over hans 
Komplimenter, hun kunde godt lide 

hans afslebne Væsen, hans udsøgte 
Tale, — ja, der var de Øjeblikke, 

hvor hun niaatte indrømme, at hun 
følte sig mere end smigret. 

- — — 
Del er St. Hans Aften. Fjorden 

ligger blank og stille, belyst af Maa-
nens sølvhvide Straaler. 

Af og til gaar der ligesom en 
Trækning, en Sitren hen over Vand-
flader]. 

inde paa Land letter stejle, skov-

klædte Brinker sig; Skovens mørke 
Stammer ser helt spøgelsesagtige 

ud i Marinelyset. Der, hvor Fjor-
den snævrer ind, ligger Restauratør-
stedet „Fjordvang", hvis Have lig-
ger langs Stranden med Skoven spin 

Baggrund. 
Der er i Aften St. (-fans Fest. 

1 den lille lukkede — af Petro-
leurnsos fyldte Dansesal gaar Dan-
sen muntert. Oppe paa Tribunen 
sidder en gammel lividliaaret Musi-

ker, spillende paa Fløjte, stadig 
trampende Takten til. saa det gung-

rer i Tribunens skrøbelige Gulvbræ-

der. 
Lizzi og Arne sidder i Haven, der 

i Aftenens Anlednirig er illumineret, 
og drikker Kaffe. Deres Bord slaar 

i en Løvhytte, gennem hvis Tag 

Marmelyvet kaster sælsomme Skyg 
ger. — Jo, De skat have en Doom 
til Kaffen, Frøken; – en Doom gi-
ver Stemning, og Stemning sks1 der 
være paa en SI. Hans Aften! inila 
jeg? 

- Aali ja, De har Ret, Stemning 
skal der være — ikke blot paa en 

St. Hans Aften! — Livet er en 
Mængde stedse vekslende Stemnin-
ger! 

— Tak, der er rigeligt ! 
Arne lefler Glasset. Marmestraa-

terne falder over lians Ansigt: øj• 
nerie er alvorlige. Der er Stemning 
over Ansigtet, hver Mine genspej-
ler Stemningen. — Sær nu, at vi 

kunde lage et Kosteskaft og fare 
bort — til et eller andet ukendt 
Sted — et Sted, hvor Livets Stem-
ninger ikke blev revet itu af Rea-
lisme, Materialisme og Smaalighed! 
Sæt vi kunde fare med Heksene 
herfra i Alten — Vilde De da følge 
med mig? 

Hun saa mod Bordet, — sad lidt 
og drejede paa sine Ringe. Saa saa 
hun paa ham, og han vidste da, at 
han ikke vilde blive ensom paa den 
udtænkte FantasItart. 

Ude paa Pynten brænder Tjære-
tønden. Den knitrer og lyser. 

Midnatstimen er inde. 
Sagte, forsigtigt gaar Parret gen-

nem den mørke Granskov, ud i deri 
lysere Bøge- og Egeskov, hvor de 
følger den fugtige, græsbevoksede 
Gangsti. De hundredamige Træer 
strækker deres krogede, nøgne Grene 
i Vejret; forvredne slaar de under 
Stjernehini mel en. 

Arm i Arm gaar de —, betaget 
af Naturen. — Pludselig rasler det 
i Krattet. Et forskræmt Raadyr 
springer op og er borte med det 
58111me. 

Lizzi farer sammen, putter sig ind 
til ham, knuger hans Haand og han 
føler sig mægtig. 

De naar „Ensomhedens Bænk," 
hvor de sætter sig og hvile. 

Der gaar et Gys gennem Skoven 
— en Iling; Lizzi ser mod det skæl-
vende Løv, øjnene glider hen over 
Arnes Ansigt. 

Hun smiler, stille, vemodigt. 
Han tager herude i sine Arme, 

kysser hende varsomt paa Mund og 
Pande, — roligt, — kærligt. 

Og de gaar bort i Sommernatten. 

Kai M. Woel. 

Uhyggeligt Legetøj. 
—o— 

Nogle Sinaadrenge paa Grnirelek-
ken i Norge fandt forleden 100 Dy-
namitpatroner. De skjulte deres 
Fund for Forældrene, da de jo nok 
havde en Anelse om, at de ellers 
ikke fik Lov til at beholde „Lege-
tøjet-, og da det blev Søndag, van-
drede de ud i Skoven : Nu skulde 
det springet 

Heldigvis er det ikke saa ligetil 
at faa Dynamit til at springe; men 
man kan kun sige heldigvis forelø-
big, for Drengene kastede de Patro- 



ner, som de Ikke kunde fas til at 
eksplodere, fra sig rundt om i Sko-
ven, og hvilke Ulykker, der senere 
kommer tid af det, er ikke ret n1 
vide. Omsider fik dog den ældste 
Dreng, den 14-aarige Ludvig Hol-
men, en Patron til at eksplodere, ved 
al pirke i den med en Knappenaal. 
Han blev naturligvis uhyggelig til-
redt; venstre Haand og øje ødelag-
des, og han fik et stort Hul over 
det ene Knæ. En tilfældigt forbi-
passerende Mand fik den ulykkelige 
Dreng bragt under Lægebehandling, 
hvorefter ban kørtes til Rigshospita-
lel i Kristiania. Lidt senere gjorde 
man den uhyggelige Opdagelse, al 
en lille Purk stolprede rundt med 
sin Trejelonime fuld af Dynamit. 
Den lille levende Mine blev natur-
ligvis straks „desarmeret". Politiet 
leder nu efter de bortkastede Patro-
ner; men det bliver næppe lel at 
finde dem alle. 

Hvor Drengene har fundet Dyna-
milen, er endnu ikke opklaret ; man 
mener i Følge „Allerup.", al det er 
en Indbrudstyv, der har lagt Patro-
nerne fra sig paa el let tilgængeligt 
Sted, 

Ly luse Jerabaudjul. 
Kunsten stiger! 

Efter at der i Tidens Løb er ble-
vet gjort en hel Række forskellige 
Forsøg paa at fremstille lydløse el-
ler lyddæmpende Hjul for Jernbane-
vogne, uden at noget brugeligt Re-
sullnt er opnavet, synes nian nu en-
delig i Amerika at være naaet lit en 
praktisk brugelig Løsning af Spørgs-
malet, idet Scient American beskri-
ver en Hjulkonstruktion, som ved et 
Aars praktisk Prøve har været til-
fredsstillende. De ny Hjul beslaar 
al to adskilte Dele, selve Hjulet og 
Hjulringen- Imellem disse er der 
el Mellemrum, hvori der er anbragt 
en Gummiring. 

Hjulringene skal ved dette Arran-
gement fan en betydeligt længere 
Levetid end ved almindelige Hjul 
og er desuden lette at forny. Selve 
Gummilaget regnes at kunne vare 
i fire Aar. Slidet san vel paa del 
rullende Materiel som paa Spor og 
Sporskifter skal være mindre end el-
lers sædvanligt. Opholdet i Vognene 
er behageligere for de rejsende, og 
for Bybanernes Vedkommende kan 
der konstateres en fuldstændig til-
fredsstillende Dæmpning af Støjen. 

Fakriq eller Krisear 
—o- 

1 ,La Revue hebdomadaire" har 
Maurice Donnay Medlem af det fran-
ske Akademi skrevet en Artikel — 
Apres — som ved de Tanker om 
Fremtidens Frankrig, han deri frem-
sætter, har Interesse langt udover 
Landets egne Grænser. 
. Han taler om den Fattigdom og 

Sparen, der nødvendigvis maa ind-
træde i alle de Lande, som har op-
levet Krigen, og som vil vedvare i 
mange Aar. Menneskene maa vænne 
sig til at leve enklere, hvad der ab-
solut ikke er af det onde, da de der-
ved skaanes for mange af de Sorger, 
Ængstelser og moralske Udskejelser, 
som Rigdommen etlid lører med sig. 
Og ligesom „Lejlighed skaber Tyve", 
kan den ogsaa skabe „nøjsomme, 
fornuftige Mennesker'. Man kan 
godl nyde Livet i enkle og skønne 
Former. At nyde Livet er nemlig 
ikke at kaste Pengene ud af hundrede 
Vinduer, al betale tidobbelt Pris al 
Tingenes Værdi, at være Snob, at 
følge de skiftende Moder, al more 
sig ved Gøgl og letfærdige Fornøj-
elser. 

Og sno skildrer han, hvorledes Kri-

I 

gen virker som et rensende Forny- 

elseshad paa delte sorgløse, letle-
vende Frankrig. der pludselig besjæ-
les 'ned Helleaartilen fra de svundne, 
store Tider, Ud af den Feberrira, 
hvori der leves, skimtes allerede 
Fremtidens Frankrig, skønt og beta-
gemte, hvor Byerne bloinslrer, Lau-
del befolkes, hvor hver Provins igen 
lever efter sine Skikke; hvor de ringe 
Mænd vil være Atleter, hvor Kunst 
og Litteratur vil udfolde sig eller 
store, rene Linjer, fremfor alt et 
Frankrig, arbejdsomt og barmhjer-
tigt som ingen Sinde før. El Frank-
rig, som eller at have bekæmpet 
den videnskabelige Raalted, lager 
Kampen op mod al Sygdom, Last 
og Elendighed, mod al Udvidenhed, 
disse al overdreven Luksus' sørge-
lige Følgesvende. 

Thi alle forstaar nu, at det er 
Frankrigs Eksistens, dels Frelse, del 
gælder. Der er intet mere, sone hed-
der Partier, rig eller fattig; alle for-
enes i deri højeste Kraftanspændelse, 
Kvinderne kappes paa Hospitaler, i 
Værksleder, overalt i Iver og Opof-
relse. De tænker paa de fattige, de 
ulykkelig; de udpønser Midler til al 
finde dem, til al lurIpe dem ; de 
inddeler dem i Klasser, i Grupper, 
De fyldes af den inderligste Medfø-
lelse overfor Flygtningene fra Bel-
gien og Nordfrankrig; de lever spar-
sommeligt og tarveligt, bande af 
Nødvendighed og af moralske 
Grunde som en Slags Bod og Son-
offer. 

Men Krigen vedbliver at rase. Man 
vænner sig til alt. Nye, gode Vaner 
opstaar Som Helhed betragtet har 
Franskmændene altid været henn-
dringsværdige, de er intelligente, re-
signerede, laalmodige, forhaabnings-
f ulde. Der har stadig løbet to Strøm-
me i Frankrig; den ene fører Lige-
gladhed, Havesyge, Fornøjelser med 
i sit Løh; deri larmer og bruser og 
falder i øjnene. Den anden er langt 
dybere, langt større af Udstrækning; 
uren først nu er den kommet frem i 
det fulde Dagslys, derfor før Frem-
tiden imødeses med sag store For-
ventninger og uden nogen. Æng-
stelse. 

Kvinderne vil komme til at 
spille den største Rolle i det 
„Fornyelsens Arbejde", som 
skal udføres, naar Krigen ell 
Gang er endl. Den enestaaende 
Fædrelandskærlighed, det Mod eg 
den Udholdenhed, den Energi og 
Tilpasningsevne, som de har lagt for 
Dagen, vil gøre dem selvskrevne 
hertil. De har fuldt tid slaaet Maal 
med Mændene paa alle de Felter, 
hvor de har matte' erstatte dem. 
De har vist sig i Besiddelse af store, 
uanede Egenskaber, og hele deres 
Synskreds har i disse 22 Maaneder 
udvidet, forandret sig. 

Han fortæller om unge Piger, hvis 
højeste Ønske det er efter Krigen 
at leve pas Landet og blive gift med 
en Landmand, hvem de kan føde 
mange Børn, og hvis Medhjælper 
de kan være i et og alt. De har 
forstaaet, al et sundt og uafhængigt 
Liv pas Landet skaber større Lyk-
kevilkear end et Liv i Byerne under 
indskrænkede og fattige Forhold. 

Og lian siger, ligesom Henri Berg-
som, har sagt, at del XIX. Aarlinn-
drede har været Videnshabens, Arra: 
lyseas Aarhundrecle, men ikke den 
højeste Oplysnings, dertil kræves 
højere Idealer, Videnskaben har i 
det forløbne Aarhundrede og i Be-
gyndelsen af delle forøget vort Vel-
være paa mangfoldige Ornraader; 
den. har udvidet vort Syn og vor 
Lydhørhed; deri bar mangedoblet 
vor Kunneg; men vor Aand er ikke 
vokset, ikke blevet bedre i samme 
Forhold. Og ser man hen til den 
enestaaende Offervilje, del ubøjelige 
Mod, det sikre Haat) om en ende-
lig Sejr, som midt i Trængslerne og 
Ulykkerne findes hos alle i Frankrig, 
sag kan nian heller ikke tro andel, 
end at det vil lykkes. Frankrig har 
alle Dage været Frihedens og Skøn- 

hedens Land. Dets klare uafhængige 
Aand vil til evige Tider lyse over 
Verden. 

Skrædderen og Kragen. 
(Gammelt engelsk Rim) 

Der sad en gammel Krage 
og skreg pas en Gren; 

en Skræder sad paa Bordel 
med korslagte Ben. 

„Hør Kone — lag mig Bøsse 
og Kugle og Krudt I 

Pas paa du sorte Krage, 
nu er dit Liv snart slid l" 

Sltræderen gav Fyr, 
men Kragen den lo, 

thi han ramle midt I Hjertet 
paa sin egen gamle So. 

-Muller, skynd dig Mutter, 
bring hurtig Medicin, 

tor nu dannede, tror jeg, 
vorl gamle fede Svin.' 

Ved Chr. J. 

Hammersholm. 
—0— 

„Hammershohn', Slottets gamle 
Lndegaard, er af forholdsvis ny Dato 
— knapt 200 Aar gammel. Det er 
derfor korreklere at henævne den 
,det gamle Slots Lmlegaard", thi 
den skylder Hammershus Nedlæg-
gelse sin Tilblivelse. Harninersholtris 
Jorder hede nemlig tidligere under 
flarnmershus og bortforpagtedes i 
dettes Shiiningsperforle af Kongen 
til de forskellige Kommandanter. -
Arealet var dengang c, 300 Tdl. rig 
beregnedes til 14 Td 5 Skp. Htic. 
Waldemar Blinch svarede Kongen 
heraf aarlig 20 Rdl., hvilket senere 
forhøjenes til 30. Da Hammershus 
havde mistet sin Betydning son! 
Fæstning og Statsfængsel, og Byg-
ningerne delvis var nedbrudt, blev 
Jorderne bortfæstet hl en Mand i 
Sandvig. 1724 fik Fæsteren Slols-
vangene overdraget paa Livstid, og 
da der ingen Bygninger hurdles paa 
delle Avlingssled, og Hammershus 
Avlsbygninger vare forfaldne eller 
nedrevne, bevilgedes del Fæsteren 
paa egen Bekostning at opføre for-
nødent Hits og Bygninger paa det 
fæstede. Gaarden kom da til at hede 
Slot svangegaar d. 

1 Aaret 1744, da Staten ved ofr. 
Auktion solgte de Ganrcle, den ejede 
lier part- øen, blev Slotsvairgegaard 
stillet lit Auktion. Den Væsler, der 
havde opfød Gemalens Bygninger, 
blev dog ikke den højsibyriende, 
men fik Skøde paa Ejendommen 
mod al give, hvad der ved Anklio-
nen var budt soul højeste Bud, 86 
Sletledaler pr. Td. Harlk. eller iall 
1275 Slettedaler 2 Mark 102/3  Sk„ 
hvoraf korden( betaltes 605 Slettet]. 
II Sk. og paa Resten udstedtes en 
Panteobligation. Endvidere skulde 
Fæsteafgiften — 30 Rdl. aarlig — 
paahvile Gaarden som Landgilde. 

1 Rdl. var omtrent -- 3 Kr. 25 ø., 
1 Slettedaler = 2 Kr. 17 øre og 1 
Rdl. var = 5 Mk. og 4 Mk. 	1 
Slettedaler. 

Hammershohn var en af de største 
Gnarde paa Bornholm og regnedes 
blandt Øens 4 Hovedganrde (Pro-
prieltergaarde). Dsise havde dog 
ikke Jagtret, ligesom Fiskeriet eller 
Brugsretten af Haintriersø var forbe- 
holdt Konitimudanlen ill. kgl. Res. 
1771. 

I Tidens Løb er af Ejerne afhæn-
det forskellige Dele al Gaardens 
Jorder, f. Eks. Strækningen vest for 
Landevejen Ira Hammershus til og 
ined Galgebakkerne. hvor Blanchs 
Hotel nu ligger, Jorder, der har til-
hørt Møllers Pensionat, Arealet mel-
lem Hanimersø og Sætte in. ni, - 
Det var særlig under de sidste Ejere 
al denne Udstykning gik fur sig, 
ligesom der er fældet betydelige 
Skovarealer. Gamle Folk mindes, 
al Hanimersholuisskoven lur strakt 
sig næsten helt ned til Allinge. 

Forbundet Hammersholms Granit- 
nilyserker ejede en Tid Gaarden og 

bortsprængle adskillige smakke Klip-
j peparder, uden ring At !imam syn-

derlig Udbylle. Efter Overdragelsen 
af Gaarden til Propr.Grønhech blev 
der, Int at hindre at liere Parceller 
mislykkedes tit Villagrunde, lagt 
Servitut paa liarrimershnlm Jorder, 
hvis miværende Areal er c. 200 Td. 
Land. 

Del skyldes Foreningen Bornholms 
Initiativ at Hammersholm og dens 
smukke Skove er blevet fredet og 
!Ingenlunde udelt, men den nuvæ-
rende Ejer, Propr. Sommer, burde 
fjerne nogle af de mange Hegn og 
Afspærringer, der i de sidste Aar 
har skræmme! adskillige besøgende 
derfra, ialtfald burde han ikke lade 
den gnmle hævdvundne Sri fra Al-
linge gennem Skoven til Hammers-
hus forfalde. Afviserne cre næslen 
overall forsvundne, og paa mange 
Steder forsvinder Stien i ri Vildnis 
eller bundløs( Morads. Vi ved, at 
Hr. Sommer gerne gør sig lidt Ulej-
lighed og sætter sig len ringe Ud-
gift, naar det gælder ilm ril glæde 
sine Medmennesker og tror, del kun 
er et Tidsspørgsneml, naar Stierne 
alter hliver farbare — ihukommende 
de gamle Ord : .Den, der glæder 
andre, glæder sig selv'. 

En skjult Skaf port 
St, Thomas? 

—n— 
I Amerika cirkulerer efter „Nord-

lyset" følgende mærkelige Historie: 
Paa den dansk-vestindiske ø St. 

T11011133 ligger Ruinerne af et Slot, 
som i sin Tid tilhørte en fremragende 
Sørøver, Edward Teach, som skufl 
have hak 15 Ægtehustruer, som lian 
lod halshugge deir ene efter deri mi-
den. Mari formoder, at i Solsrui-
nerne med deres TannIC og Kældere 
ligger el eller andet Sled nedgravet 
de store Skatte, som Teach lunede 
erhvervet sig. lian opfød!,  eigr i 
sine senere Aar smiledes, at Rege-
ringen paa den engelske ø Virginia 
udrustede en hel lille Flaade under 
Knptejn Maynard, som i et veritabelt 
Søslag overvandt Teach, log ham 
til Fange og hængte ham uglen for 
lians egen Slotsport paa St. Thor:ras. 

Nu er Ruinerne af hans Slot ble-
ven købt af el amerikansk Ægtepar, 
og de amerikanske Blade tror, at 
Ægteparret har i Sinde at grave ef-
ter Teachs Skalle 

"Jack Cut-lbroars  Lærliur 
—o— 

Al Christian Jørgensen. 

Om Aftenen den 27. ved Elleve-
tiden opererede Joseph Harrison. I 
Forklædning gik han rundt i de be-
frygtede Gader i Town Streets og 
Small Streets Naboskab, 

Han havde posteret sig vis-a-vis 
et lysegraat lins, hvor der var tændt 
Lys paa første ug tredje Sal, medens 
der var slukket pan anden Sal. 

Da sart lian pludselig en Skikkelse, 
indhyllet i en mørk Kappe, snige 
sig ned ad Gaden — pludselig 
standse og gribe sig til Panden ved 
Synet af den skæbnesvangre Lys-
virkning, og derefter drage frem af 
Kappens Folder el Vanben, sandsyn-
ligvis den fatale Bowiekni v. 

Skikkelsen 'gik langsomt og usik-
kert med en Søvngængers Bevægel-
ser — nej, der var higen Tvivl mu-
lig: det var rimter Hypnosens Ind-
virkninger. 

Med en Kats Behændighed sneg 
den sig op ad Trappegangen. Men 
ved Døren var Harrison allerede i 
Hælene paa den. Som et Lyn havde 
han bagfra grebet Morderen og styrt-
hane til Jorden. Ved dette vrimlede 
Søvngængeren — en Række vold-
50111111e KI 111 peti teknitiger -- før 
Opvaagningen — sag slug lian øj- 

nerie op, i:Arrien ele.! 	ban 
--- lian r,ir r I', 

Mel; da Rir rism retlede ion ilt.rildei 
lygte roral Mn■ dereils 	var:. 
del som om alt svimlede fur Inattt': 
— Manden var 	Preufeasor !heks.; 

1 el Nfi ct,n1 hele tuskkøn  klatt 
far 	.10Nrilll 	Itu ri<on, 	Profesatai- 
Hicks' Nerver var ødelagte — nA 
han var tinvilgann..nn. . og nu vrt 
Skandalen her — trei 	(len innittle' 
midgaas for enhver Pris. 

At [afklare pi okswir [heks Sager, 
bag ikke lang Tid 	han var 'marv - 
lel, men løg dop; Sakeit med starte 
Sindsro end llairisøn. 

Fremfør all, lad o' truilgrui 
Skandalen - og hold min Hustru 
uvidende om dette, had han. 

Min Ven lurvede harm at ikke et 
Ord skulde komme hans H LIM! Il 

til øre, og Intet, der timide %kilde 
harm skulde komme frem ha Olferd• 
ligheden. 

Med el Ha:indtryk akikftes de to 
Opdagere. 

— — 
Men den næste Dag skød Profes-

sor Nicks sig, 
!hun havde skudl Jack CM-

!kroats lærling" — og taget sin Af-
sked som Opdager. 

Professor Hicks havde holdt sit 
Ord. 

Fra Uge til Uge 
—n-- 

Sølvbryllup, 

Fhv. Brygger' Grønbech kan deri 
27. .luni fejre sit Sølvbryllup med 
stir anden Hustru. Grønhedh fyldte 
i April 80 Aar,, og var i sin Ung-
dom i Amerika lor at høste Guld 
og Ære. Efter sin Hjemkomst an-
lagde han Allinge Bryggeri og var 
i mange Aar et ivrigt Byraadsmed-
lem. Vi føjer vor Lykønskning til 
de mange andre, der sikkert paa 
denne Højtidsdag. vil indløbe til 

St. Hans Fest. 
Imnrgen er det St. Hans Alten, 

og vi skal fejre Midsommerfesten 
!ned brændende Baal og Damis 
det grønne. Det trommer os gan-
ske uforberedt eller al den Kulde, 
Regn og Blæst, vi har hall: og far-
haahentlig bliver Solen selv sart for-
bavset over Sonunerens Aninarscli, 
al den opretter del forsømte og la-
der sine Slraaler varme lidt rigeli-
gere til Gavn ug Glæde for os alle 
sammen. 

Om Søndagen bliver der St. Hans 
Bal paa Hotel Sandkaas, hvor Elle- 
by dirigerer. 

Serviet. 

lltIsliellesler q kW. 
—o— 

Søndag d. 25. Juni. 
Allinge K. Kl. 91,/, Gudstjeneste med 

Messefald. 
Ols Kirke 1(1. 2, Pr ovst 
Om Eftermiddagen Kl. 2',',. Møde i 

Allinge feterlighedsbjenr. Kl. 5 i 
Sandvig Missionshus. 11. Dart ha 
Rønne taler. 

Mandag d. 26 Kl. Kl, 8 Fællesmø-
de før k. F. U M. og K. i Al-
linge Menigheitstrjem. Alle unge 
er velk(Sinne. 

Fredag il. 30. 1(1. ri taler Sognepræst 
hugsild ha Vendsyssel i Allinge 

eni gliedshjeur Korn Og vær val-
kommen. 

Fredag d. 30. Kl. 8 takl Missionær 
Andersen i Bethel i Olsker. 

Bemærk: Inre Missions Sierimer-
møde i Almindingen Søndag den 
5. ,pilt 1<.I. 3. 

Evan. lulle. Missionstmeniug  Aliirige 

Søndag Kl. 31,1,. Mandag og Tirs- 
dag 1<.I. 8. hdv. Thiesen 

Rutsker Missionshus 
Setudag Kl. 3. Jobs, Kofued 

Husk at tegne Abonnement paa 
Nordbornholms Ugeblad far de! kom-
mende Halvaar, Del er kuu I Kr. 



Onsdag den 5. .1 di er Ildsalget 
hikket paa ()rund af Opvejning. 

Bestyrelsen. 

Ile ere luede af Kolysinnl! 
Bolcher anehakker med Knive. 

do. do. uden do. 

Den rigtige Slags, som holder er 

Rixford Roforke, 
hjemmelavede River, 

do. 	Ho fork e, 
franske sloheslaals Hostleer, 

billigst i 

Nordlnoilels Kanilelshllsr 

En Køkkenpige 
kan straks fan Plads straks eller til 
Isle Juli. 

Hotel „Allinge". 

Fur saa god som ny 

SInninaskine nid liEl?dggenp, 
og en Arbejdsfjedervogn til 1 a 2 
Heste er til Salg. 

H. C. Andersen, Allinge Vang. 

1 Gylte og Sogrise 
tjenlige til lilleg — samt en Slim- 
maskine ined Mejeapparal er lil Salg 
eller Bytte merl en Ponnyvogn pari 

Smedegaard pr. Allinge. 
Anton Kofod. 

Vi har rigeligt Lager af prima 
Svinekryhher 

-Lerror 
Cementror 

og vi sælger meget billigt. 

Nordlandets Handelshas 
Tabt.

En Solvørenlok med 
indlagt Perlemor er tabt 

langs Stranden fra Dr. Jespersens 
Villa til Allinge og bedes mod en 
Dircør alleveret til MESSEN, Allinge. 

Brune Bønner 
er alter paa Lager. 

J. B. Larsen 

Bluserede 

Prima Blodfoder Nr. I 
fra Vejle Blod foder fabrik. 

Pris I f  Kr. pr. 50 kg. 

Prima Blodmelassefoder, 
ny Sending af ny Fabrikation. 

Pris 9 Kr, 25 øre pr. 50 kg. 

Prima Klidmelassefoder 
aldeles frisk, sund og god Vare. 

Pris 10 Kr. pr. 50 kg. 

Nordlandets &Libidos. 

Heste. 
3 Stk. gode Arbejdsheste, 1 Ko 

og I Kvie er til Salg eller til Bytte 
med lialvaars gamle Kvier part 

Lindholmsgaard i Ro. 
F. Riis. 

Prima Drænrør 
i Dernensione.r 4", 3'' og IV," er 

paa Lager. I de allerførste Dage 

venter vi endvidere et Parli Dræn-

rør af 111,"  og 2". 
Bestillinger modtages. Prisen op-

gives pr kontant ,  

Nordledets lIndelshos 

Røget Laks 
I Skiver i 1 /1, og 1/, kg. Daaser, 
!raves pari Lager. 

1. B. Larsen 

Norillndels Handelshas 
~1~~~110•11 

Prima Torv til Salgs. 
Bestillinger vodlages gerne. 

Abildgaard, Olsker. 

Bedste 
Yorckshire Dampkul. 
Vi har et lille Parli af disse gode 

Kul, som vi anbefaler Landmændene 

al købe og hente, for at have til 

Tærsketiden kommer. Pris 7 1(r. 
pr. Hektoliter. 

Nordlandets Handelshas 
Nysaltet 

honholmsk Spegesild 
i Fjerdinger og mindre Partier er 
til Salgs til billig Pris pr. kontant. 

j. J]. Larsen. 

Toget afznar 

441.11. — t■ el ft • i jr 

Fra Rønne 	 3.30 

Nyker 	92 35,1 

Klemensker 	9" 4'3: 
Re 	 10'1.1  
Tein 	Mil' 4" 
Allinge 	10/' 4" 

Til Sandvig 	In» 50 i 

Piegandile—litønnr. 

Fra Sandvig 
Allinge 
Tein 
Rø 
Klemensker 
Nyker 

Til Rønne 

7no 12(e 740 

7"  
71s 1214 8v} 
7:n 121,1 817 

7" 12" 8" 
8W 1 10 8150 
813 	1111 9111 

Klemensker 
Rø 
Tein 
Allinge 
Santiv ig 

Sn Sig 

Fra Sandvig 
Allinge 
Tein 
Rø 
Klemensker 
Nyker 

Til Rønne 

0 ra 1 0,1 054 

1131. 	1 3'1 	951 
960 1,0 1013 

1°,11 114 1058 
1011 203 1°118 
1°10 210 1035 

gennip. 

Sv: 12» 74:: 
852 1212 732 
1'102 12a3 803 
91: 	l,rr Sis 
9sa 1 78 ass 
(.)4,,, 	118 830 

1001 lyr, 

Søn- og Helligdage, 

R011111.(1— lr nnd. ig. 

Fra Rønne 	9 • 00 12  54 9,0 
Nyker 

Knæk-Majs 
til Kyllingefoder anbefales. 

bras hos j. B. Larsen 

Bar A vogne, Klapvogne liG.senge og Vugger. 
Legevogne og Barnestole 
i stort Udvalg lins 

P. C. Holm. 

Ny stor Sending .II 

Læder-Tagpap 
prima Kvalitet i 18 og 2•P •  Bredde 
er hjenikonintel og sælges lil aller-
laveste Pris pr. kontant. 

Linoleums-Tjære 
er den bedste Sort til at dække Tag-
pap med : denne sælges i hele, halve 
og kvart Tønder samt i Spande a 
IS kg billigst i 

Nordlandets Handelshas 
By- og Herredsfuldmaagtig 

Johannes Kolood, Hule. 
træffes paa Raadlruset i Allinge 
hver Mandag efter KI.10 Fornu. og 
i Klemensker Kro hver Fredag 
fra 2-5 Eftm. 

En lille, god 2-Anus Ping 
er til Salgs paa 

Pilegaard, Olsker. 

En brugt Bamecykle 
er lil Salgs hos 

Foderm. J. Hansen, 
I laminersholin. 

(1'?•` 
111$ 
11» 
0" 

114  
177 

Friskmalet og halet klik] 111 Brisme. 
Vi har rigeligt Lager af alle Sorter 	ren Maisskraa, ren Byg- 

skraa, — Blandet Skraa, som bestaar af lige Dele Majs og bornholmsk 

Byg. Dansk Hvedestrømel Nr. I, Danske Hvedeklid og et lille Parti 

dansk Svinemel. Palmekagernel til Blanding er er sundt Foderstof. 
Priserne ere billigst ved kontant Betaling. 

Nordlandets Handelshus. 

2 brugte men gode 

Træde-Symaskiner 
ere ril Salgs. 

Pris 20-30 Kr 

Magasin Illi Nords ililsnlg 
Allinge. 

fortepianoer 
af allerfineste Fabrikat sælges fra 
500 Kr, pas gode Afbelalingsvilkaar. 
Brugte tages i Bytte til fuld Værdi. 

Et brugt ældre Instrument 
sælges billigt. 

Johan C. Koefoed, 
Alliugc 

Klædevarer. 
Vi har for Tiden et meget stort Lager af alle Slags Kim- 

varer til rimelige Priser. 

Klædninger leveres med faa Dages Varsel. 

ilarbuibeki fjfluMsljits. 

Stor Auktion 
111 er 

godt Indbo ni. m. i Allinge. 
Mandagen d. 26. .1 oml d. A. 1i 1. 1 Eftermiddag afholdes 

pari 'Højers Hotel i 	 (Bondestuen) eller Vedkommendes Be- 
grerinl.,,,, offentlig Av Ir don over følgende gode, værdifulde Møbler og Lirs-
ør egenslaride 

I poleret Skrivebord med Opsats. I Sofa med mønstret Be-
træk. 1 Pode-Chaiselongrie, grønt Plyds. 1 Lænestol og 3 Stole 1 Skri-
vebordsstol. I Chesterfield Møblement af sort Mahogni bestaa-
ende af I Sofa, 2 1 ienestole, 4 Stole, 1 Bord, 1 Bogskab, 1 rødm. Ax-
minster GulvIreppe, 1 Nøddetrzes-Spejl med Marmor Konsol. 1 
Spisebord (Egetræ). 1 hvidlakeret Servalitebord med Marmor plade og 
Søjler. 6 Spisestuestole nied Lædersæder. I Bornholmerur med 
Kobberskive. t gammelt Egetræsbord med Stenplade. I An-
reirelhold (Fgeare). I Messing-Hrengelanipe. I Standlampe (Messing). 

Krystat-Lysekrone for Gas. 8 Stole med fine Sæder. '4 hvide, 
lakerede Træsenge og Fjedermadrasser. 13 Senge med Spiralmadrasser. 
13 BoIslermadrasser. 2 Klædeskabe. 6 Servanter. Smaa Borde, Vat-
tæpper. Lagener. Pudevaar. Duge. Servietter. Sengeforliggere. Have-
møbler af Træ og Jærii. Have-Liggeslole. 2 Violiner, 1 Limovn. En 
Høvlebænk. Flere gode Malerier. Bøger. Knive. Gafler. Spise-
sker. Kafiesker. Forskelligt Porcelain og Glas. Vandstel. Spisestel. 
Spejle. Flag. Værktøj ni. ru. 

Endvidere : 2 hvidlakerede Senge 'ned Fjedermadrasser og 
Sluaaprider. Et Klædeskab. 1 13(11(1. 2 Servanter. 2 Stole, En 
Fjedersofa. 4 Stole :lied Plydsbetrzek. 1 Spisebord med Plader. 
I Airrelterbrird. Dyner. Tæpper. Spejle. Billeder. Køkkenbaj. I bragt 
Cykel. Skramleri. 

By-  og Herredsfogedkonlorel i Hasle, deri 20. Juni 1916. 

Jobs. Kofoed, 
CSI. 

cØ0®]  

Sengeudstyr. 
Fuldstændige Sengeudstyr leveres med kort Varsel. 

Vi leverer kun prima Varer, der sælges med 

fuld Garaf. if." 

Damprensede Fjer og Dun. 

Nordlandets Handelshus. 

SYGEVIN 
og 

Den agte Chin Livs-Eleksir 
bias hos 

Allinge Kolonial- & ProduktforretniQg. 

Vi har 

ny Deerings Slaamaskine 
staaende fra lfjor. Denne sælges for 210 Kr. pr. kontant. 

Deerings komplette Slaamaskinknive, K n ivblade og 

andre Reservedele er paa Lager. 

Nordlandets Handelshus. 

Kaffe, The, i1
Chokolade og Cacao samt alle 

---„--.:-,-c= Kolonialvarer 
fineste og, bedste Kvaliteter og til billigste Priser 

anbefales fra 

For Tiden har vi rigeligt Lager af 
Danske grove livedeklid. Dansk Hvedestreinel Nr. 1 

Flere Slags Skraaning af Majs og Byg. Smaa Majs. Stor 

tørret Majs. Alle Sorter er absolut prima Kvalitet. 

Nordlandets Handelshus. 

Tein & Omegns Ornostorening I 	Elever. 
N,ele unge Piger auraer, 

Elever til 15. A v gu st pas ,llagn. 
sin du Nords Systue, Allinge. 

Mali bedes henvende sig til Fru 
Thorhek. 

~0~11111111111111~11~ 

Krystal 
Pulveriseret Soda 

Blegsoda, Ludpulver al alle Mær-
ker. Vi har endnu rigeligt Lager 
af disse Varer og sælger gerne i 

passende Kvanta — men kun til 
Forbrugerne. 

Nordlandets Handelsblis 

Malervarer! 
Farver, Lak og Fernis 

Schellak, Beitse, Brorace Tintur 
Terpentin, Pimpsten, 

Pensler lil Kalk og Oliefarve. 
Alt til billigste Priser, 

P. C. Holm. 

Ligkister 
og Lintej haves paa Lager. 
Johannes Pedersen 

Vesterguide. 

Berlinerkoks 
af prima Kvalitet er oplosset 	Pris 
Kr. 3,50 pr. Hektoliter. Vær saa god 

al gøre Bestillinger heraf snarest 
snarest muligt. 

4 

Kolonial & Proddllorrelning 
«NNI■Ow•■•■•■ 	 



Restparti Sukkermelasse 
bortsælges meget billigt 

c7Colonial- og r produktforretning, ,  

Icopal-Tagfilt behøver ingen Vedligeholdelse ! 
Den sælges i Ruller — 1/2  Meter brede — 20 Meters Længde —og 

til laveste Pris pr. Kontant i 

Nordlandets Handelshus. 

Vi anbefaler 

vort velassorterede Lager af 

Isenkram, Glas, Porcellæn og Fajance 
til billigste Priser. 

Allinge Holooiill- og Proflukiforrollliog. 

ono- 
15=0_ 

t? Borilholms spare- & liaallekasses N)  
/ede Afdeling i Allinge 6-'9---- 

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

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

Faaborg Frugtvine 
og LIKØRER anbefales til billigste Priser fra 

c produktforrefiiin. 

Brødrene Anker 
Jernstøberi & Maskinfabrik 

Vandsnegle, Centrifugalpumper til Tømning af Tørvemoser og 
Mergelgrave. Hesteriver, Selvbindere, Slaa- og Mejemaskiner. 

Reparationer af Høstmaskiner. 

Prøv vor udmærkede 

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

Frisk Tilførsel flere Gange ugentlig. 

Allinge Kolonial- & Produktforretning. 
1111~~11100~101.~~111.1~110011~101 

Bogtrykkeri adefalos. Telefoil 74. 

Tegn Abonnement paa 

Nordbornholms Ugeblad, 

Cement, Tagpap, 

Tag- og Staldvinduer, Murgryder, Fyrdore. 
Riste og Renseluger anbefales til billigste Priser. 

Allinge Kolonial- Produktforretning. 

fl 

#.1 

    

Dame-Gummi frakker. 

   

 

I disse Dage er hjemkommet et Parli (i u nl m 
frakker, som vi tilbyder til 14 Kr. 

Endnu haves et lille Parti flerre-flummitrakker 
til gammel Pris. 

Nordlandets Handelshus. 

   

    

    

    

    

  

Alle Sorter Frugtsafter 
Ira 

   

 

De Elililsko VIII- og Komeneskter 

   

  

anbefales til billigste Priser fra 

jitodukfforr(!fnin2. 

 

Nye Iste Klasses 

Landbrugsmaskiner og Redskaber 

   

af enhver Art sælges pari gode Afiretalingsvilkaar. 

Følgende Jungle Maskiner sælges billigt 
Su'Iviaorendr Lulauurnbil og .12" Terri. k r. vor rk, 
Ppe VII I elme% Lokomobil og MW. 'I'vergki'vwria. 
Dom pluk onsnobil 5 b k og 12'. Tim... k t.n. rk. 
Do *n nowda I ni. 111111.11 Nedel 	Ida. I llejernomkine. 
Sion lllll Nkin 4.. 1 Nla rouv 114.1e I o r. 	I Land motor K h k. 
1111111111211110t o r b hl, og  I Itmad en ni or 	hk med Shruculj. 

Johan C. Koefoed, 

Aktieselskabet 

Co2ings kontrolierde Nerbladinger 
fims hos 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

(„„„ef„'w Illanseftellkjouter, 
c$.*:trarer. ''- ',:fipper. --)UutifetMter. 

Hi 
	g). 1.4.1!.,-,. g,efer. ,oldler. 

Al Slags Underbeklædning billigst 

Nordlandets Handelshus. 

Til Tagstrygning 
anbefales en ekstrafin Calciumstjære eller Linoliumstja3re 

fra 

Allinge kolonial= kk Produktforretning. 

Til Stegning' og Bagning 
anbefales vort ekstragode Plantefedt. 

Allinge Kolonial- & Produktforretning 

St. Hans Bal paa Hotel Sandkaas 
Søndag den 25 ds. qpnow.~.~.~..",/~ 

Glutenfoder 
er paa Lager og anbefales til billigste Dagspris fra 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

IIG 
 

Straahatte 
Filthatte, Huer og Kasketter. 

Største og smukkeste Udvalg i 
	

4 

Nord landets Handelshus 
	rl 

Husk vort velassorterede 

Trælast-Lager ! 
Forlang Tilbud, og vi er til 2Yeneste, 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

Reflektioner. 

Aa-h, der var en Trd, da Livet 
laa saa aaberit og saa lyst. 
da jeg skuet'.  frem med Haab i 
Tanken mod den store Dysl. 
Disse minderige Dage, 
disse frie friske Kaar, 
kommer aldrig de tilbage? 
— er mit Liv et Efteraar ? 

Disse Dage, disse Nætter, 
som svandt hen i idel Fest, 
disse Venner, i hvis Hybler 
jeg var lidt en velset Gæst. 
Er de døde, alle sammen? 
Nej; — men de er gifte, kære, 
og naar Eros tænder MA11181(11, 
da forsumper — Mænd af Ære! 

Og mit Hybel blev saa stille, 
det, der før genlød al Sang. 
Sjælden rørtes Mandolinen, -
den blev sprukken i sin Klang. 
Og der hørtes aldrig Slemmer, 
der var stille som i Kirken. 
Der sad kun en ensom Sanger, 
som blev ræd ved Dørens Knirkeri. 

Jeg er bleven graa far Tiden, 
for ulig svandt de lyse Dage, 
svandt som Timer, og de kommer 
aldrig — aldrig nier tilbage! 
— Ak, jeg bleven er en Grubler, -
kæreste, hvad kan man andet? 
kan man ikke godt faa Skrupler? 
— Hele Livet er forbandet! 

Men naar Søndag Eftermiddag, 
jeg i Søndermarken gaar, 
og jeg møder gamle Venner, 
— Venner fra de unge Aar. -
Ak, hvor er de alle trætte; 
de gaar tavse, — indadvendte ; 
— er det disse Gudesønner, 
som i svunden Tid jeg kendte? 

Er  det disse friske Fyre 
med de store Haab til Livet? 
Hvor er alle deres Tanker, 
hvor er Initiativet 
til den nye Sandundsordning, 
de forkyndte? — illusioner ! 
De fik ikke Lov at lænke, 
ikke Lov — af deres Koner! 

Og naar jeg fra slig en Udflugt 
kommer hjem, da er jeg glad; 
— Sæt jeg gik i Søndermarken 
med tre—fire Børn i Rad I - 
— Og jeg tager Mandolinen 
ned fra Vægge'', og jeg spiller, 
selv om Klangen er lidt sprukken; 
Ungdomssangene jeg spiller. 

Kai M. Woel. 

lit cf (OPaarsdig. 
—:o:— 

Jeg raabte: Vaar over Landet I 
Jeg saa, der spirede frem 
tusinde unge Spirer 
af Muldens gærende Gem. 

Jeg sari den vokse og vokse, 
Foraarets rivende Elv. 
,leg raabte: Vaar over Landet! 
men mærkede Hast i mig selv. 

Walther von der Vogelweide  - 
se de lyse Skove dugges 
og paa Nattens Bølger vugges 
et almægtigt Væld af Lyd. 
Over al din lyse Vej de 
klinger mod dig blidt og stille. - 
Lyt til Nattergalens Trille, 
fyldt af lyse Nætters Fryd. 

Hører du de dybe, skumle 
Nalteskove sælsomt mumle —? 
Og bag unge Bøgeblade 
titter frem en bly Dryade, 
Stemmer hvisker, unge, ømme, 
mens du gaar i dybe Drømme. 

Walther von der Vogelweide -
tyst du træder som i Blinde, 
drømmer du endnu our hende ? -
Slinger Smerten, nager Savnet? -
Tys! fra Skoven klinger Navnet, 
lyse Aller bringer dig det, 
Skoven sang det, Brisen bar det : 
— Irmingarde, hinhigardel — 

Chrislian ,Airgivr ,;ert, 

Reservedele til Deerings 
Slaa- og Høstmaskiner 

cr paa Lager. Reservedele til andre 
Mærker Slaamaskiner skaffes hur-
tigst muligt. 

Norilloodels lloodolshus. 


