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„Nord-Bornholms Ugeblad” 
Iiiikhe3 I el Antal af mindst 1600 Exttapl. 
og .1.0nra.4#.5 gennem Yo.dr.,,aei i Althyr. 
Samling. Visiter, natsier, 	Kit:net:sker. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
har den storsie Udbredelse I Nordre Herred 

Uh-er tresl I ethvert Hjem ag egner sig der• 

for bedst la Avertering. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
optager gerne Nekendlgerelser al enhrer Art 
scriom Køb. Salg, Foreningsmeddelelser, 
Ep'er. eller Aflysninger, Auktioner etc. 

„Nora-Bornholms Ugeblad" 
udgaur hver Frrilag, kan bestiltes paa alle 
Postkontorer samt paa Bladets Kontor og 
koster I Kr. haliniarlig. 

ree~es■ 

De løse Jordlag. 
Ved cand. mag. Axel M a d s e n, 

i „Vor Jord". 

V. 
Mose- og Muldjord, Hede og Marsk. 

Vi kommer nu Ill base Jordlag 
nied srol1 lad/lind af organisk Slof, 

dannede- pen Isand. Hvor tæt Plan-

tevækst )(læder Jorden opslaar enten 

M ti I d cllcr M o r. Begge Dannel-

ser bestaar al delvis sønderdelle 

Plantestoffer, men er i Egenskaber 

vidt forskellige. 
Muld dannes, hvor Dyrelivet i 

Jordskorpen er rigt. Særlig Regnor-
tire spiller n lervire Henseende en 

langt simre Rulle Ind de heste ræn-
ker. Disse Dyr, der hulles I store 
Mængder i de r elsre Jdidlag, !tam 

disse tillied•rsilliel visse Betingelser, 
1. Fars, ikke cr idr fugtige eller tur 

lotte bevir ker, idet de drager Plan-

tere'sler ned i Jurden og sluger disse 
SalO Mel] inert mineralske Partikler, 

al der nied Regnornieekskrementer 

som væsentligste 13eslandel upslaar 

et grynet, surt Muldlag. I Bøgeskove 
kan 111M1 lel iagttage Muldens Dan-
nelse, naar malt skraber de visne 

Blade tilside. Man finder den ene 
Regnorineekskrementrulle ved Siden 

nul den anden, Blade ses halvt iied-
dragee I .bidelt osv. 

Mulden præger Skovbundens Plan-

tevækst. F. Eks. lindes B u kkar 

(Skol/mælker) J(21.11 pas Muld. 
Mor dannes, h vor Dyrelivet (Regn- 

rir ure) af en eller anden 	und nralig- 
ler. I sine Egenskaber og sin Op-

rindelse slam' Muren Tørv saa nær, 
at man ined Rette kan tale om en 

,Tralvedannelse paa det rørte". 
I mange Itøg4skove omdannes 

over snu re eller mindre Straeltiringer 
de faldne Blade og andre organiske 
Rester ikke til deri grynede Muld, 
men Pbmteresterne muler gaar en 
„sul Pia [tilridning': Humussyrer der 
er upløselige i Vand, idet de nied-
deler delte en brint Farve, dannes, 

og en tø 1v ea g tig, mørk, tæt sam-
merifiltret Masse af Piantestolter  op- 
siaar pas Jol dens Overilade. Del 

• •der sammenholder de visne Blade 
og 	i Moren er [Ulds Svarefle- 
riarld tMycelicry. 

I fvor Mor Mides I Skov:,  vokser 

4w-ikke længere 	men den lille• 

I hyrde S h ii v stjerne (Trientalis 

europren) er Karakterplanten. Mor-
dannelsen er ikke velset af Fortinwn-

dene, idet den forhindrer Skovens 
naturlige „Foryngelse": Træernes 

Kimplartler kan ikke vokse paa Mor. 

Faar Mordannelsen i en Skov Over-
band vil allsaa, om Skoven over-

lades til sig selv, Træerne dø ud 

og Lyngen have en Chance for at 

erobre Skovens Plads, I Virkelighe-
den mas -man antage, al store Dele 
af de bidske Heder, der bevisligt i 
forholdsvis nær Forlid var Skov 

(Stednavne, Purrekral i Heder, hi-
storiske Efterrelniegei) er „spoingue 

i Lyng', idet Skoven ved hensyns-
løs Hugst, Brand og lign., blev 

riaben. Vinden fik Magt til at tørre 
Jorden ud, Regnormene trak sig 

derfor tilbage ; .Mordannelsen kom 
i Gang og saa kunde Lyngen brede 
sig, - 

Foruden- i Skove (særlig Bøge-

skove) træffes typisk Mnr ogsaa i 
Lynghederne. Først i nyeste Tid er 
man blevet oplyst øm, al Mor i 

kendelig Grad paa virker de 
underliggende Jordlag. Fra 
gammel Tid har den jydske Hedes 
Beboere kendt et mørkt, alts sien-

haardl, 'Lag i Jordskorpen; tel kal-
des Ahl eller Sa eidati I til For-

skel fra Jærnahlen (Myrernalinen) i 
Moserne. Typisk Ahl er sandsiens-
lignende. Sandkornene holdes sam-

men al el sulehrunt Stof, cer paa 
Grund al sin Farve længe ansaas 
tor Rust Imidlertid viser det sig, 

at der mørke Srul i Alder; er Hu-
!missioner, og disse stammer ha 

Mor laget paa Jordens Overilede. 

Under I) Mor hades følgende Jord-

lag: 2) Blysand 3) Ahl.  
Blysandel er gram; deral Navnet, 

der ikke har der mindste med Me-

tallet Bly at skaffe. Blysandet er 
rent Kvartsand. Den gran Farve 

skyldes en tynd Hinde af organisk 

Stol (Hunruin) omkring hvert Sands-
korn. Ahlen stiar med temmelig 

skalp Grænse opadtil mod Blysan-

det ; dens Fasthed og Tykkelse er 
nægt!' varierende, (fra las Tommer 

til flere Fod). 

Morlaget er AarS ag III Dan-

nelser af Blysand og A hl. 
Vandet, der fra Overfladen siver lied 

Jorden, medfører Ira Moren en 

Del organisk Stof Opløsniag, De 
Jordlag, der ligger umiddelbart un-

der Moren, udvaskes, saa at lunt 

det golde næsten -uopløselige Kvarts-

sand bliver tilbage. Længere nede 
udskilles,de organiske Stoller mel-

lem Sandkornene; Ahl dannes. 

Naar Mordannelsen tager Over-
haand i en Skov, er del ikke nok 
med at Skoven lorsvinder paa Grund 
at manglende naturlig Foryngelse 
og Lyogen indtager dens Plads, 

ovn ellers Naturen overlades til sig 
sel4; men Jorden mider Morlaget 
undergaar betydelige Forandringer, 
deri Fremtiden vil lægge Hindrin-
ger i Vejen for Træers Trivsel paa 
vedkommende Sted. Utallige Eks-

empler hel paa frembyder de Dele 
al de jydske Heder, hvor der bevis-

ligt engang har været Skov. 
Havels Atlejriliger af løse  

.Jordlag er især Dynd,  der i 

sin Oprindelse har mange Træk 

tilfælles med de ferske Vandes til-

svarende Dannelser og derfor ikke 
skal nærmere omtales; S a n d, der 

ved aabne Kysler opkastes i store 
Mængder, tørrer paa Kysten og fø-

res af Vinden ind i Landet som 
hvide vandrende Klitler, der lidt 
efter lidt betvinges af Plantevæksten 
og bliver graa, samt endelig Marsk. 

For al Marsk kan dannes er 3 
Belingelser nødvendige. a) Der skal 

tilføres Havet rigeligt „Slik" a; fine 

organiske og uorganiske Partikler. 
der en Tid kan holde sig svævende 
1 Vandet. I)) Brændingens Magl skal 

brydes f. Eks. ved en Orrekke uden-
lur Kysten, c.) Der skal være stærk 
Ebbe og Flod. 

Naar disse Betingelser opfyldes, 
afsættes der paa den i Flodtiden 

oversvømmede Del af Kysten Lag 
eller Lag af et fint og frugtbart 

Dynd: Marsk. Men for at de i Ha-
svævende Smaadele kan bindes, er 

Dyr og Planter nødvendige. En 
Meget stor Rolle SOM MaT5hdallner 
spiller en uanselig, saftig Plante 
K v elle r. Belingelserne for Marsk-
dannelse er i udpræget Grad tilstede 

ved Sønderjyllands og Holstens 

Vestkyst, Fortsættende sig til Belgien 
Marsken danner her det yderste 
linde Land, der tildels Irma skærmes 
ved Diger. Nogle al de frisiske øer 
f. Eks. Pelsvorm og Nordstrand be-

staar helt og holdent af Mai sit. Da 

iler i Nididen ikke her er Betingel-

ser for Marskdannelse tilstede (øer-
ne Irma eurtugsaa med Diger skær-
Illes med Haver), Irma t.r engang 

i Fortiden længere vesIgan i Havet 
have eksisteret hist Land, der kunde 

bryde Brændingens Magt. Helgoland 
er muligvis en Rest heraf. 

November. 
Fældet at Stormen 
ligger Løvet 
i store Dynger, langs 

Havernes Gærder, 
og Ira en blytung Himmel 
Regnen siver. 
Efteraaret er draget ind over Landet. 

Aner stiar vi foran en Vinters 
Kulde og Mørke 

og ser med duggede Øjne 
det sidste Blad brod Jorden falde. 
Vi, der er unge, 
os hurtigt retter, 
og irrens Stormen piber i de 

nøgne Grene, 
jubler vi Tak 
til Soni'ren, der segned', 
— Tak for hver sitrende 

Solstraales Guld, 
Tak for hver Blomst, 
hvis Duft vi har nydt, 

-Tak for alt Skønt, 
der fyldte vort Hjærte. - 

Vi arbejder, støt os videre frem, 
reudsende halvt kun 
de iirt agtige Røster ; • 
-vi er jo unge, 
lænker ikke paa Død. — — 

Jeg gaar ad vide Veje, 
Etternarel raser i al sin Styrke; 
imod ring ruluner 
en gammel Kvinde 

stridende sig frem 
ved sin knortede Stok ; 
hver Gang Stormen 
ta'r voldsomme Tag, 
skælver det i hendes 

udslidte Lemmer. 

Hun standser 
som for al hvile; 
del visne Løv 
danser en Dødedans 
saa ovenud kend 
omkring hendes Fødder, 
mens det knager og klager 
i de nøgne, sorte Grene. 

Jeg gaar hende mer 
for at spørge, 
om hun har langt til Hus; 
men tiforsiaaende ser hun Daa mig, 
og med Angst i Stenruren, 
som stod Døden hende tor, 
kommer del fra hendes Læber: 
Efieraar — Efteraar I — 

Endnu er jeg ung, 
men en Gang - 
gid del vare fænge -,— 
naar Efleraarssiormen jager 

hen oven Landet, 
fældende den sidste Rest 

af høstgalt Løv, 
lad mig da dø 
med deri signede Sommers 

Solskin i mit Hjæite. 

Aage Andersen. 

!Idiom! i File Odge. 
—0— 

NæseputIsning har sin Kullurhi-
storie gennem Aal hundreder. 

I Oldtiden brugte man Fingrene 

hertil, lige fra Slaveri til Kejseren, 

en Metode, der for Resten har It 01411 
sig til vore Dage og selv hos saa 
kultiverede Folk som Japanerne, 

naar de ikke har et Stykke Papir 

ved Haanden. 

I det 16. Aarhundrede var denne 
Akt udviklet til en Kunst i de hø-

jere Kredse; Modeherrerne kunde 
være rene Virtuoser paa det Om-

raade, de kunde pudse Næsen paa 

en saadan Maade, at de efterlignede 

Pistolskud, lnstrumentlyde, Klukket), 

Kailemjaven osv. 

Al ,Fingerpudsning" endnu 100 

Aar efter var Mode blandt den fran-

ske Adel, tyder følgende Forlælling 
paa ,Ved eu stor Middag hos 
Marchal Turenne (1611-75, Daller-

søn af Vilti. af Orlonen) paakoin 
der ved Bordet Værten en Trang 

til at. Ina Luft i Næsen. Han salte 
da, soul passende var, en Finger 

pas del etre Næsebor og pustede 

til, alt med saa megen Elegance 
og Behændighed, at det gav et 

Knald som el Pistolskud, og For-
ladningen ramte den lige over for 
staaende Kargin. Under Selskabets 
Jubel benyttede Turevnes Sidemand 

Aniedn lugt 31.1 at gribe harm Haand 
og spørge: De blev da ikke saa-

ret ?' 
Onigangslonen, Retilighedssans 

og Haandvask stod efter vore Be-
greber ikke højt paa de Tider. Næ-
seslimen forøgede Smudset paa de 
niadfedtede Fingre, som aftørredes 
paa Tøjet eller i Haar og Skæg, 
der blev ildelugtende og befængt 

med Utøj. 

Margrethe al Navarra (1492 ---1549 ) 

sagde en Gang. .Se disse mine 

dejlige Hænder, skønt de ikke er 
vaskede I 8 Dage". Den hellige 
Birgitta omtaler en himmelsk Vision, 
hvor Kristus viste sig for hende, 

hans Ansigt strimlede I Guddoms-
glorie, og „hans Ham var indeni 
Maddiker". Om Kong Henrik den 
4. af Frankrig (1589-1610) siger 

en af hans Kvinder: Han stank som 
cu Andsel''. 

1 de Tider kendtes enhver Adels-
mand paa sin Lugt, og han brugte 
mere Parlunge end Vaskevand. Næ- 
seklud og Tættekam havde især 
Modstandere I den katolske Gejst-

lighed, der Emma Pynt og Renlighed 
for Verdslighed og Synd. Og om 
selve Martin Luther (1483 —1546) 

anføres det, at han ansaa de natur-
lige Funktioner heade Opbud og. 
Nedbud som Tak for Guds Gaver; 

man skulde f. Eks. aldrig tilbage-

holde en Vind, kun ledsage den 
med Hoste, naar limit var i Selskab; 

ved at holde sig, paadrog man sig 
Maveuorden. 

Reaktionen mod de svinske Sæ-
der kom dog fra Gejstligheden selv. 

Reformatoren Erasmus anbefalede 

Lommetørklædet 1540. Han stillede 

dog trit Valg mellem Brugen af 
Næsekluden og to Fingre, og Nte-
seslunet burde smækkes ned paa 

Gulvet og tværes ud med Foden i 
Sledet for at aftørres paa Klæder 
eller i Haar. Ungdommen skulde 

opdrages til at pudse Næsen med 

andre Fingre end dem, der puffedes 

i det fælles Madfad, hver Haand til 
sit Brug. 

Til Næsepudsning hører jo nu 

over hele den civiliserede Verden 
Lommetørklædet. 

Et saadant Klædestykke omtales 
allerede hos Perserkongen Cyrus 

ca. 550 f. Kr., hos Grækerne pas 
Hippokrates Tid, og de gamle Ro-

mere brugte noget lignende til at 
tørre Sveden af Ansigtet med; men 

al bruge det specielt til Næsen blev 
først Skik i Middelalderen. Den tid-

ligste nøjagtige Omtale deraf er ca, 
1483, og Klædet kaldes da Næsedug, 

thi Lommerne var endnu ikke op-
fundne; Lommerne stammer egent-
lig fra .Pludderbukserne", som 

Smuglere og Tyveknægte ubemær-
ket og let kunde fylde med forskel-

lige Ting gennem en Sidespalte. 
Den oprindelige Mande at bære 

Nresedugen paa var enten i Hamr-

den, om venstre Underarm, ved f3x1- 
let, eller som Lksperne, der bandt 

den oin Hyrdestavene, nogle Moder, 
der lidt modrfreeret har gentaget 

sig; og naar Danner nu geminer 

Lommetørklædet i et: Haamnaske, 
er det dier Marquise de Parripadour, 

ca. 1740. 

Da der i del 16. Aarliundiede blev 

slaaet til Lyd for at bruge Næsedug 
i Stedet lur Fingrene til Ntesepilds-

rung, slog det elterhaajden igenneni 
og blev Mode; de,- der fik en saa-
dan Sjældenhed, skulde vise og 

bruge den ved liter Lejlighed, tørre 

de fedtede Fingre, der mg Maden 

til ,Brinken -, da Ganen langt Seue,e 

tr 



Smaa Guldkorn. 
-0— 

Æde, græde, svøbes, ammes, 
Vugges, tumles, bæres, gaa, 
Klædes, under Tvang annammes. 
Lege, voxe, Tanker laa, 
Elske, bejle, giftes, aves, 
Altid holde ved et Haab, 
Ældes, svækkes, dø, begraves, 
Det er al vor Levneds Løb. 

Ambrosius Stub, 

Vor flyvende Verdensflaade 
Har mange Sjæle ombord; 
Ingen af alle de Sjæle 
Dog saa, hvorhen de for. 

Men himmelhøjt gaar Sejladsen; 
Hver Sejler Havnen riaar. 
Snekkerne løber ej" paa Grund, 
Og ingen Sjæl forgaar. 

B. S. Ingemann. 

Din 	Tro 
Skal du dig aldrig lade røve; 
Men mod de andres Tro 
Du helle: aldrig Vold maa øve. 

Recker!. 

Guld har sin Glands, og Magt 
sit Værd 

Og Rang venærer ingen. 
Del er ret smukt at være lærd ; 
Men det er ikke Fingen. 

Jens Zedtlitz, 

Blodbudding 
i 2 kg. Daaser, 

Litverpomtej 
i 1/2 kg. Dasser. 

Allinge Kolonial- og  Prodoldlorrololog  

Gummifrakker. 
Et Parti Damefrakker 

udsælges ekstra billigt. 

Nordiamlels Namlelsims 
Saltet Hellefisk 
Saltet bornholmsk Torsk 

Letsaltet Klipfisk 
Letsaltet Kliplanger 
Fuldvirket Klipfisk 

haves pir Lager og anbefales 
Ill billigste Dagspris. 

a a). .£1.1.LU-11, 

Telefon Allinge 12. 

Vange galun Ifter,3 
fra Kr. 52-130 

,2'..)abjerebraqter, 

glewifraffer fra Kr. 18- 	-  

P'05t11111Crrat fer 55- Mø- 

gleberbele 	19,80-49,- '' 

9.)toirejtortzt . 5,75-11,50 TI 
RIoucl£4i't orter 	8,- 

-,-) bibe tiforter 

do. 	kulørt Stol fra Kr. 68-80 	' 

i.oercocitrarrer 	37,— 

orte Plcebefratter 

Ittelib, 	Flonel 4,25-10,85 

do. 	Silke 8,35-28,- 
do. 	Lasting 	11,25 , 
do. 	Afpacca 	12,- .4j  

do. 	Uld 	12 -28,50 ,i 

blaf, Serges Ira Kr. 85 --225 

med Feston 4,50-8,- 41 

fra Kr. 50-64,50 

36,- 

%monnet ultbertip 2-5,25- 

do. 	Be.nficeber 4-6,25 do. 

	hel Uld 4-8,- 
do. 	halv Uld 	6,- 
do. 	Bomuld 4,25-5,- 

P orletter stort Udvalg3-15,- 

1 oil'etitaa liere. 	1-6,25 

jer, hel Uid 6,25-6,75 

4.??1,)il te f 	flæber 1,85-5,25 

ti-;it jt)olbning,L;fortleeber 
4,25-6,50 

,Z er€4e1) 2,50-4,00 

llibbante 	2-3,75 r 
illb()aubjfer Ru, Glace 6,— 

Varktter 	2,50-4,50 e 
C tiltbblrlter 

Illbhuer 
..=":,toft)iier 

toffiatte 

 

1,50-3,50 

 

5,85 

6,50 

12,-

12,- 

  

-...-,,tilibrrnixr 	prima Kvalitet 
21- 60,- 

bo Mioletoi 	 Jii  
pr. niti.. 6-8-10,50-12,- 

bo. ..,:perw n it 4,75- 

mil. St ortuntejtoffer 

() 

16-22,- .  

Ina .:MCDtOt 14,50-21,- 

J. P. Sommer. 

blev opfunden, ofte lade som cit. 
bkulue nyse, rur ar holde Kludre 
ben] osv.; nier da kun saa taa var 
Ej. re at mere end ell eller ro, og 
da de sjælden blev vaskede, blev 
de ikke skønne eller hygiejniske 
ved Brugen; derfor havde „Suuser• 
nes" Næsedug af praktiske Hensyn 
gerne mørke eller brune Farver og 
var meget store. De udartede mier-
ligvis efterharmden til at blive ubru-
gelige Pragtstykker af Silke og Knip-
linger, perlebetrukne og gyldenhe-
stukne, saa de kun bares til Parade 
og kostede store Summer. 1594 
købte 	Venetianeren 	Gabrielle 
d'Estrees en Næsedug i Paris til 
2000 deus eller ca. 6000 Kr. 

Niar Sygdom kommer fil tilise. 
Nogle smertestillende Midler. der 

kan anvendes i ethvert Hjem. 
—D- 

I mange Tilfælde man Mennesker 
I timevis lide store Smerter, enten 
fordi Lægen bor langt borle, eller 
fordi Lægen lige er bleven kaldt 
bort og først vender tilbage etter 
længere Tids Forløb. I andre Til 
fælde koster det Menneskene Over-
vindelse al gaa til Lægen eller at 
lade ham hente, og de gear saa 
og pines i Haab om, at det nok 
snart vil blive bedre 

Til Hjælp under saadanne Forhold 
angiver ,Sundhedsbladet" nogle 
enkle smerlestillende Midler, der 
let kan anvendes baade i større og 
mindre Hjem. 

Tør Varm e. Dyr, der er syge, 
lægger sig rent instinktmæssigt i 
Solskinnet. For mange Slags Ner-
vesmerter er netop Solhadet et gan-
ske udmærket Middel. Og heller 
ikke daarlig er den stærke Varme, 
der straaler ud fra Kakkelovnen el-
ler en stor Lampe. Har man samle-
des Tandpine, skal man over den 
Side, hvor Smerterne sidder, lægge 
et Lommetørklæde og holde det 
saa nær op mod den varme Kakkel-
ovn som muligt. 

Varme Omsla g. Hertil be-
nytter man varmt Vand, saa varmt 
som man overhovedet kan taale del, 
og saa et rent Tørklæde eller endnu 
bedre et Flonelstykke. Man dypper 
Klædet i det varme Vand, vrider 
del op, og lægger det over det 
smertende Sted. Del varme Omslag 
trækker Blodet ud til Hudens Over-
flade og derved nedsættes det syge-
lige Blodpres, og  Snerlerne stilves 
al. Og  delle gælder ikke alene ved 
lettere Tilfælde, som daglig kan 
forekomme, men ogsaa ved større, 
mere alvorlige Tilfælde, sone ved 
Forstuvning, Forvridning og Kvæ-
stelse, 

Varme Afvaskninger.     Man 
dypper enSvampivarmtVand, 
klemmer det meste al Vandet ud 
igen, og  stryger med Svampen let 
hen over Overfladen over det syge 
Sted. Saaledes kan man taale en 
endog særlig høj Varmegrad; jo 
større Varme, desto bedre bliver 
Resultatet. Dette Middel er særlig 
udmærket ved Nervesrnerler og  
„Hekseskud" aschias) o. fl. 

Varme    Fodbad e. Man sæl-
ler Fødderne i et dybt Vandfad el-
ler el Fodbadekar, fyldt nied varmt 
Vand, og ved lidt efter lidt al hælde 
niere kogende Vand i lader man 
Vandets Temperalur slige, indtil 
den item- den højeste Varmegrad, 
wan kan udholde. Vandet skal nas 
godt op over Anklerne. 

Dette Middel er udmærket ved 
stærk Hovedpine, Tandpine, Ørepine, 
Øjenbetændelse, Næseblod osv. 

Vandomslag.       Man lægger 
paadenLegemsdel, der smerter, 
et af Valid opvredetStykke Froiter-
slof, derover et Stykke vandtæt Stof 
og  der over igen Flonel eller el 
uldent Stykke. Omslaget bliver paa  

denne Maade hurtigt varml rig be-

holder th n samme Temperalur 
tang Tid. Det er 1. Eks. er udmær-
ket Middel ved Halspine eller ved 
Halvbekendelse. 

Varmellasker, Varmedunke. Grim-
udposer, fyldte med hedt Vand, 
og hede Sandposer kan ogsaa an-
vendes nied stor Fordel, alt efter 
Ornsiændigliederrie. Den hede Gum-
mipose og.  Sandposen fortjener især 
Anvendelse ved Nervesmerter (Nev-
ralgier), ved gigtiske og reumatiske 
Lidelser, ved Hekseskud og Smer-
ter I Hofte-Laarnerven (Ischias) Me-
get store Smerter kan ved disse 
Midler lindres, Indtil Lægen kan 
gribe ind. Er Smerterne slemme, 
Irma Fallenten selvfølgelig gas i 
Seng. Undertiden lindrer det ogsaa, 
at irren samtidig nyder en eller an-
den varm Drik: Kamillete, Hyldete, 
hedl Saltvand in. ni. 

Disse simple og ligefremme Rand 
kan jo følges I ethvert Hjem, og 
de er ikke alene lette at følge, men 
de er ogsaa ganske billige, og man 
vil hurtigt erfare, hvilke udmærkede 
Resultater man vil kunne optiaa i 
mange Tilfælde, hvor Smerterne er 
stærke og synes ganske uudholde-
lige. 

Dødsfald. 
En af vor Bys mest driflige Bor-

gere, Bygmester Anton on So rine, 
døde i Forgears eller længere Tids 
Sygdom. Afdøde havde med Held 
oparbejdet et Maskinsnedkeri, der 
leverede Partivarer til Hovedstadens 
Byggeforretninger, og havde desu-
den mange kommunale Interesser, 
var gentagne Gange Medlem al By-
raadel og forvallede adskillige Til-' 
lidshver v. Blev kun 64 Aar gl. 

Brød — 

Brød, først Brød 	til alle dem, 
der hungrer! 

Ikke Blomster, ikke gyldne Ord ; 
ej Medlidenhed og fromme Ønsker 
hilst med Jubel ved el festligt Bord. 

Brød, først Brød! Al Folket, del, 
som bærer 

trofast Sten paa Sten til 
Fremtids Bo, 

større Tag maa evne, - at dels 
Hjærte 

rigt maa svulme og dels Vilje gro. 
Edvard Soderberg. 

r=r1=e0.e=ci=i 

Der er et 81011 Sporg,sinaal, der 
er Eltettanke værd: : Hvorfor har 
de fleste Kvinder, der overværer en 
Vielse, Teater i Øjnene, niederts de 
rilstedevrelende Mænd smiler?  

flen riAgitv Sandhed forarger lidt; 
Men rurer uran blot el betiæri dig 
Og ved ar dække og pynte den Ittli, 
Saa liner deri strax a ir s æ n d g. 

Erik dugle 

Naar du er træt, nar du er ked 
Al Verden og dens Sinaalighed. 
Da skynd dig Ira den trange Mur 
Ud r Guds mægtige Natur. 

Dog hvis dil Blik foroven ser 
Kun lutter Vind og lutter Vejr, 
Da rejs dig alter, gas din Vej, 
Thi, kære, du torstaar mig ej. 

H V. Eaalund 

Vi ældes - vor Isse bh'er skaldet 
og gram 

Og lidt eller lidt gear vi sagte; 
Ungdommelig Raskhed dadle vi maa; 
Som Daarsknb dens Daad vi betragte. 
Og dog, denne Ungdommens Tid, 

som randt hen, 
De Fleste nok gerne gad nyde igen 

C pren.  

Som Heftes, blød og hvid og trind 
Og kælen er din Arm - 

Og Rosen falmer ved din Kind, 
Og Liljen ved din Barm. 

Jens Ilafrgesen 

Vej strengt, og giv saa! 
Søg Havn, og bliv saa 
Tænk ret, og skriv saa I 
Gør Gavn og - driv saa! 

Christian Winther 

Se, op og ned i denne Verden gaar 
Ej, Sulen blot og Minitel]: Nattens 

Øje! 
Nej, Glæde, Smerte, Frygt og Haab 

og Fred - 
Alt gear som Bølgeslaget op og ned. 

Fred. Paludan-Merler. 

Allinge Ktrkenyti November. 
Begravede: 5.: Stenhugger 

Oluf Peter Nielsens Hustru Jenssine 
Laurine Kristine Marie I. Kofod, 48 
Aar 	al Sandvig (1- paa Amtssy- 
gehuset i Rønne). 

Døbt e: 17.: Snedkermester Jo-
hannes Pedersens Søn Jens Peter 
Pedersen al Allinge. 

Fremstilling. 3.: Stenhug-
ger Oskar Harald Matissons Søn 
Bernhard Kofoed Mogensen af Sand-
vig (I Si. Ols Kirke). 

Ægte v rede: 22.; Ungkarl, Fi-
sker Sigvald Peter Frederik Svend-
sen af Teglkaas i Rutsker og Pige 
af Sandvig Andrea Marie Nielsen. 
24.; Ungkarl, Skibsfører Hans Ed-
vard Andreas Hansen al Allinge og 
Pige Emmy Jensine Margrete Jen-
sen al Allinge (i St. Ols Kirke). 

Olsker Kirkenyt i November. 
Døbte: 10.: Avlsbruger Jens 

Pedersen Frigaard af Norden Tein, 
Olsker Sogn. 24.: Oaardejer Jørgen 
Kristian Dams Søn Georg Peter 
Dans af Væveregaard I Olsker. 

Begravede: Ingen 
Ægtevi ede: Ingen. 

BmIsljeoesler og hier: 
Søndag den 1. December. 

Ols Kirke Kl. 91/2 Skrni. Kl. 9. 
Allinge Kirke Kl. 2. Skrin. Ki, 1/,,, 

Afskedsprædiken begge Steder. 
Onsdag Aften Kl. 71/2 Samfunds- 

møde i Allinge (Esajas 57). 

Rø. 
Stearinlys 

kan al Sognets Beboere købes pas 
Rø Brugsloiening, 	1/4-1/2 kg pr. 
Husstand. 

Sogneraidet. 

Hort i Toget. 
Gu'da', Fru Olsen, skal De ogsaa 

IH Allinge, - det var da inorsoml; 
mier sen vi har kuret vore Ærinder 
besørget, kan vi følges ad til H ø r-
e rs og Ina os en „rigtig Kop Kaffe" 
med god Kage. Ja, det skulde nok 
være rart. 

Et Hestedækken 
(Pressedug) er tabt sidste Mandag 
Alten paa Vejen fra Nordlanders 
Handelshus til Skovgaard i Olsker. 
Den retsindige Finder bedesjillevere 
DreIckerrei et al Stederne. 

A111(11011 i 
a 	

JI 
Mandag den 2. Dec,muer, ER. 

KI 1 lader 

Blikkenslager M. C. Fund. Allinge, 
:,1 offentlig Auktion pas Pladsen 

overfor den gamle Skole i Sandvig  
bortsælge en Del Ege ø in ru er, 
nogle nye Planker,     Stolper og 
Brædder, enDelRos, ca: 4000 Mur-
sten samt etPartiRanslen. 

Som Apeudix bortsælges 3 galva-
niserede Kasser, Tjenlige til Foder-
kasser eller Vandbeholdere, en Del 
K a rbidla pe r, el Zink-Badekar, 
et Parti Spiritus m. 

By- og Herredslogedkontoret, 
Hasle, 17  „ 1918. 

Borgen. 

Jillehor! Jilleirilor! 
koben. 

Hallelysl, Ålli oga,  

CIGARER 
Ira 

Eirschsprung. 
P Wulff 

Flow itz & Katten tiet 
L. R. H oy 
E. Nobp1 

haves pari lager 	rimelige Priser 
I hele og halve Kasser. 

Smaa Cigarer 
i Æsker med 10 og 50 Stk. 

Cigaretter med ren Tobak 
anbefales. 

J. B. Larsen. 

En Hest 
sort Vallak, 15 Aar, 1 I Kvarter, er 
til Salg paa ',Vestre Borregaard" i 
Rutsker. 

Andr. Hansen. 

Amerikansk Petroleum 
haves stadig paa Lager til Maksi-
malpris mod Mærker. 

J. B. Larsen. 

Elektricitet. 
Beboere Oisker, som er interes- 

serede 	at fas elektrisk Lys og  
Kraft fra det paatænkte bornholmske 

Højspændt n gs-Elek tricitets% aer k 
indbydes ril Møde 	Forsamlings- 
huset Lørdag den 30, ds., Elin]. 
Kl. 5. 

Lommeknive 
og Sakse 

haves paa Lager til rimelige Priser. 

J. B Larsen. 

KllfiS111011Iling 

Frugt ruin rm 	■le• eln 
-Egt e Honning 

Altloge blad og  Prodallorroloil, 

Prisliste 

Mqilsiii (IH Nuils 
Udsalg i 

'Muffer 	23-40,- 

43imtetrauer 	1-3,50 

s]3rinict 
pr. fult. 28-32,- 

Prima 
Maskinolie 

Cylinderolie 
Konsistent Fedt 

Vognemorelse 
anbefaler 

Nordlandets Handelsbus. 



Brødrene Anker '1S) rij-------  

\ 
, Selvvandingsanlreg, Vand- & Aljepumper ni. tn. 	.,.....1 

Kaffe. 
En prima Erstatning herfor er 

Solo 	i g N. 	moulli Normal d 1 _  
Malt 

faashos 
Allinge Kolonial- & ProduktforretniQ(;. 
	 miffini 

Muslingemel til Hønsefoder. 
Vort pate tlannieldte Muslingerne' til Hønseloder har 

ved foretagne kontrollerede Forsøg givet et Mer udbytte 
i Ægproduk ionen af over 100 pCt. 

Hønsene betaler dette Foder igennem en forøget 
Æglægning med indtil det feindobbelle af Udgifien. 

Mmlingemelet er fremstillet i absolut holdbar Kvalilel. 
Muslingemelet leveres i plomberede Sække a 25 kg, 

og hver Sæk indeholder Brugsanvisning. 
Prisen er 45 øre pr. kg i hele Sække. 

Jernstøberi & Maskinfabrik 
Teleion 2, 	Hasle 	Teleton 2, 

Ih har rigeligt Lager 
Drænrør 

— 	— — 3" — 

Fuldbrændte Mursten Nr. 1 
Haardbrændte do. 

og sælger ti: laveste Dagspris 

beregnet frit :tilkørt heri Byen og 
Optegn. 

Nordlandets Handelshits 

flanede Menislernalser 
Bayerske Pølser 

Blodbudding 
hjerincommer hver Lørdag. 

ar t e II • 
Telefon Allinge 12. 

Christian Svendsen 
Bog- og Papirhandel 

Bogbinderi 

Telefon 90 	Nem 

01:61r.iiSng, RUjeSefil(00[0ell 
riortensgade 17, Rene Telt 22 

vid Byfogedlronirnei 
Hasle). v~lordag i Allinge Mandag  

dit 	Klemens (Kroen) Tirsdag Eft. 

Svinemel. 
Hvedeklid. 

Rugklid, 
Blandsæd, 

Havre og 
Blodmelasse, 

sælges mod Kontant og aflevering 
af Ermeringsraaders Rekvisilionssed-
ler hos 

Allinge kolonial- og 
Produktforretning. 

11•11 

Rejsetæpper 
Uldtæpper 
Dækkener 

Mange Kvaliteter i 

Nankinets Iladelsims, 

2 Stenhuggere 
lom Isa lønnende Atbk ikte hele Vin-
teren. 

Borrelyngens Stenhuggeri, 

Ægte Tobak 
Cigarer. Cigaretter 
Ægte Vine og Spirituosa 

sælges til rimelige Priser. 

Købmand Bidetrup, 
Sandvig 

Nye stærke Staldb«e 
fra Fabriken Darup 

sælges i 

Nordlandets llandelshasr 
y og Herredsfuldmægtig 

J0113111103 Noloen, Ilde, 
træffes paa Raadlruset I Allinge 
hver Mandag efter Kl. 10 Form. og 
i Klemensker Kro liver Fredag 
fra 2-5 Eftm. 

GodniQgskalk 
fra Lager. 

Allinge Kolonial-
og Produktforretning. 

Blandet Frugtsaft 
Il ml b le ranft 
fly Id ebsermart 
J ordbærmaft 
K Iraebtermnft 
Rib/0111ft 
Sol bterma ft 

Allinge Kolonial-
Produktforretning 

Vi har faaet nye 
Sendinger af: 
Stærke Murgryder 

80-100 —120 
af den rigtige flade Facon 

samt 

Fyrdøre, Renseluger 
Store Riste 

i tiere Størrelser. 

Ildfaste Sten, Ler og Cement. 

Priserne ere rimelige i 

Nordlandets 
Handelsbus. 

Blommer 
Ruriger 

Tørrede Æbler 

anbefales 
fra 

AllifIge K01011idl- h Produktforrdrilq. 

:2:Triq1C13/1 P' E 
til voksne og Børn samt Stoppegarn 

i sort, grant og normal Uilligsl I 

Nordlandets Handelshus 
Kakkelovne. 

2 brugte runde Kakkelovne nied 
Kogeindretning satin en firkantet 
nied 2 Kogehuller staar til Salg hos 

Træskomager Jensen, 
Sandvig. 

RO'gtobak 
snavet lin som grovskaaren, 
er hjemkommen. 

J. B. Larsen. 

ffeerer, 
«møer, 

(i'nertne, 
Woefitibe, 

9?oegrebe. 
Allinge Kolonial & 

Produktforretning. 

Klemensker bedkerforreloing 
anbefales. 

Ligkister og Møbler. 
Telf. Kl. n 13. 	L. 

Skindvarer, 
Kraver og Muffer 

i nyeste Faconer, 
forefindes i stort Udvalg i 

Nordlandes Handelshus 
2 Skærveslagere 
kan fra Beskæftigelse til Vinteren. • 

V. Sørensen, Borre. 

Chokolade og 
Cacao 

faas hos 

Allillge Kolonial- 
ol Proddlforretniz 

Bestillinger paa 

Fersk Torsk 
modtages gerne. 

11, 

Telefon Allinge 12 

Prima 

Taglak 011 Tagtjære 
samt Tjærekoste anbefales Ira 

Allinge Kolonial- & 
Produktforretning. 

Nørresundby Gødnincrskak. 
Af Ladningen, som er ankommen, er endnu nogle Læs 

usolgte. Vær saa god at give os Bestilling herpaa snarest. 

Nordlandets Handelshus. 

Prim 	Muillil-Tolauk 
anbefales fra 

kolonial- og Produktforretni:ng 

Langelandskorn, Odense. 
Langelands Muslingemel bras en gros & en detail hos 

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

Forlang udtrykkelig 

Ungelands Muslingemel. 
	ffile• 

Stort Udl alg  Billigste Priser 

Kokkenrekvisitter 
faas hos 

Allinge Kolonial & Produktforretning 

Vinteren nærmer sig 
og man skal til at tænke paa Vintertøjet. 

Vi har et stort Lager af 

kulørte og blaa Kliedninger 
i alle Størrelser. 

Stortrøjer, Ulsters og Vinterfrakker. 
Drengeklædninger 

i Jakke- og Matrosfacon. 

Største Lager i Hatte og Huer. 
Underbeklædning, Sokker og Vanter. 

Islandske Trøjer, Vanter og Sokker. 
Altid lavest mulige Priser. 

(orbldnets-  1:?anMst?u(,-: 

'‘,#~----4""-,h4\-;; 

Ek-itrafin norsk Spegesild 
i hele, halve og kvart 'Fonder anbefales fra 

Allinge Kolonial 	Produkt forret Iling 

hillemel, Affaldsfoder hl 8will. 
Havre. Byg og Blandsæd 

sælges, naar Kornnævnets Udleveringssedler afleveres. 
Maksintalfoder er daglig ventende. 

Nordlandets Handelshus. 

Stort Udvalg Stort Udvalg 

Carl Lunds bekendte blaa Emaljegods 
til billigste Priser hos 

Allinge Kolonial & Produktforretning 

Nye 

Roeskærere og Roeraspere 
hartoffelinoller, 	Kartoffelkogere 

Roeknive, Roegrebe, Roekurve 
Raspetromler. 

Nordlandets Handelshus. 



Tagpap, Søm og Spiger, Støbegods 

Cement, hydraulisk Kalk 
anbefaler 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

Morsø 
Ovne 

udnytter al Slags Brænd- 

sel paa bedste Maade 

og ere bekvemme 

at regulere 

Stort Oplag i 

Nordlandets Handelshus. 

Ekstra Salg. 
200 Stk. Nederdele, 

syet af Stof, der er indkøbt for de sidste store Prisstigninger. 

Fikse Faconer. — God Pasform — Alle Størrelser. 

Pris K. 19,80, 22,00, 28,00, 30,00 pr. Stk., hvilket faktisk er 

50 pCt. under Dagspris. 

Magasin (In Nords Udsalg. Allinge. 

Telefon 5 ^). P. Sonumr. Telefon 5 

Bygningsartikler. 

? Bornholms Spe- & lallokasses 
....,Q.-,--- Afdeling i Allinge G-------- 

Kontortid: 10-12 og 2-4. 
45. Modtager Indskud pas alm. SparekassevrIkaar til en Rente 

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

 

glirbeimrer 
til 8:)erref)ilbitter, 5:)llerfratfer, ,-,tortroier 

	

rengetoj, 	eberbel e, ,C-Oabjerei)ragter, 111jter,:5 
og `,- laffer er oaa Vager i ftovt Ilboa ig. 

ltlb on glube 
tagelv i t3titte til twiefte 13ri& 

	

9.1ifigniiu 	9turb' 

43. Zontincr. 
Markfr. Markfr& 

Bestillinger bedes snarest indsendt. 

Allinge kolonial– 	Prod 	forretni 

Mob Zerci 7korbruel 
aj fianufaftur, Irifotage, 
Za ale= og .':3oritezi onfeft ion i 

9)Innajin bu 91orb »Nig, ?IfIliiqc, 

Kløverfrø, Græsfrø, Roefrø. 
Vær saa god at gøre Bestilling efter Behov til Foraaret 

1919, Alt det finkornede Frø som Rødkløver. Alsikke, Gul-
kløver, Kællingetand og Lucerne, er der meget knapt om, og 
del vil blive rationeret. - Af Græsfrosorierne er der derimod 
en rigelig dansk Avl i gode Kvaliteter 	 ligesea af Roe- 
frø. - Regeringens Maksimalpriser af 1 November 1918 ere 
gældende ved Salg af Frø. 

Nordlandets Handelshus. 

/Eventyret. 
,rt C.11 M W 	I. 

„- 

Ane Jensen var snar , en lialvgnnr. 
mel Prge. S0111 Haiti I Skuren havde 
hun aldrig taget Del i Remenes 
Løjer og Lege. 

Aldrig havde hun kendt til denne 
fortrolige Hvisken. der altid er blandt 
Skolepiger, aldrig havde nogen be-
troet sig ril hende, aldrig havde 
hun haft en Veninde, hun kunde 
aatme sit 'fjærte for; altid havde 
hun maattet bære sine Sorger og 
(31reder hos siz selv, og havde hen 
som 13aIn ræret lidt sær, lid! for 
tilbagelizIdencle, var hun som vok. 
sen næsten blevet indesluttet, util-
nærmelig og menneskesky. 

Hvorfor hun egentlig havde starlet 
sen alene i sin Barndom, var aldrig 
rigtig grinet op for hende. Hun 
havde ganske vist aldrig forsøgt al 
nærme sig nogen, havde aldrig ind- 

ni iranske del var Aatsagen. 
Men de andre Børn saa lidt an-

derledes paa Sagen Ingen al dem 
havde Lyst ril at være sammen med 
Jens Jensens Ane, for hendes Fader 
havde jo hængt sig en skønne Dag, 
da han fandt Verden alt for jammer. 
lig og Bunden i Flasken saa ual-
mindelig hurtigt. 

Og selv om der var nogle, der 
saa bort fra delte, saa var Ane i 
sig selv ikke liftalende Hendes ild-
røde Haar hang tjavset og i Reglen 
uredt ned over Ansigtet, der i en 
ganske forbavsende Grad var over-
saner med Fregner. Hendes Hænder 
var umnadelig store og altid røde 
og klamme, og hendes Paaklædning 
var ikke altid lige UpnakIngelig. - 

Dette i Forening med en niedlødt 
Tilbageholdenhed, gjorde, al irre 
gik sine egne Veje, „røde Ane', 
som lian kaldtes ; og da hun blev 
konfirmeret og korn ud fin Hjemmet. 
gled hun lide eller lidt ud af Folks 
Bevidsthed; man kendte hende ikke 
mere, ønskede ikke al kende hende, 
men lod hende til Gengæld I Fred, 
og det var Ane indre end tilfreds 
med; hun røgtede sin Gerning til 
sin Husbauds fulde Tilfredshed, støt 
og paalidelig som hun var, og blev 
i sin Plads, tilfreds med Livet og 
de Forhold, Live( gav hende al leve 
under Aar rem Aar. 	" 

Hun deltog aldrig i Ungdommens 
Fornøjelse. Aldrig saa man hende 
paa et Bal. .Rede Ane' i en Bal-
sal! den Tanke kunde fag selv de 
mest udprægede - Pessimister Id al 
trække paa Smilebaandel. 

Aldrig saa man hendedil en Skov-
les! eller til en Dilettantforesiilling, 
hun holdt sig for sig selv, gav Ver-
den og dens Fornøjelser en god 
Dug og var glad ved at have Fred. 

Om Sonnen sad hun — etter 
(lutr Arbejde — 	Aftenen paa 
Bænken under Hyldeirreet, uden ha 
Gaardea. I Reglen sad hun og stril‘- 
kede og saa 	frem for sig uden 
ar agte pair ringersorialielst, merl til 
Taler kunde han lade Arbejdet hvile, 
og lian kunde da sidde ganske 51111e 
og lytte til Aftenens lor skellige Lyde, 
og hun knude strække Armene lav-
ilende ud, soul lur al unge ilet hele 
ind ril sig, og saa kende hun smile, 
med et stort sørgmodigt Smil, sidde 
lidt, som grundede hun pan en ufat-
telig Gaade, og derpaa ganske plud-
seligt med fornyet Iver tage far paa 
Sti iliketøjet. 

En Sommeraften begav hun sig 
pas Vej ned mod et lille Hus, der 
tan nede ved Mosen. Der boede 
Anes enesse Veninde, en Pige, hun 
i flere Aar havde tjent sammen tired, 
men som 	Foraaret var blevet gdr. 

Kirstine hed hun, hun havde ta-
get sig af Ane, havde talt med hende 
rrg, været venlig mod hende. I Be-
gyndelsen havde Ane kun svaret 
med Enstavelsesord, uren lidt efter 
lidt var hun blevet mere snaksom, 
og da Kirsiiiie skulde giftes, havde 
Ane hjulpet hende med al sy og 
hækle, havde ligesom taget Del i 
Kirstines Glæder og Forhaabninger, 
og den Dag Kirstine blev vier, var 
der, som om noget helrimet var 
kommet til Arie, noget, hun selv 
ikke forstod, men noget, der gjorde 
hende endnu mere lavs, endnu mere 
indesluttet. 

Om det nu havde været hende, 
der skulde have været gift, out del 
int var blevet hende formidl al gøre 
der lyst og hyggeligt eller fattig 
Evne for en Mand — Om det var 
falder i tiendes Lod at skabe Glæde 
og føle Glæde — rigtig en Glæde, 
der kunde fylde hendes Sind ug 
sætte alle Hverdagens graa TfiVitl- 

,  

Gærde, der 
T•rrir 'e 	Trt, la.irt ore t ear I fljnene 

!T j a-. Ir t vl at Krilku stærkt 
"g il"'"I='; 	nulr nu del var 
raider i ti, ude. Lod '  

Aldrig lør, ti 'yde Ane kendt til 
Ung fred-hiet! 	til Savn dg Lærir,:s. 
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Hun havde gjort sit Arbejde, og 
tran: hun om Alrenen gik i 5111 Seng, 
var hun sovet ind uræd den Bevr.lst-
hed, at hun havde gjort sin Pligt, 
og det havde altid været hende nok

' Hun havde aldrig længtes etter 
ringet eller nogen, men den Dag, 
:irstine sagde hende Farvel, den 

Dag, hun I Kliken San Kirstine elan 
i arn tarvelige sorte Kjole ved Stilen 
al dun Mand, hun havde valgt sig 
— en Mand. hvis Ryg Arbejder 
havde bøjen, hvis Hænder van herude 
og sprukne al Slid, — da hun lød-
niende havde stammel sit ,la og 
set ham ind i Øjnene med et Blik, 
sag Midt af Tillid, saa strimlende 
ar -- ja, Ane forstod. al det milene 
være del, der i Bøgerne kaldtes 
Lykke, delle — for Ane — ubestenn-
nulrge sværende Begreb, 30111 hun 
aldrig selv havde lorneinmet, — da 
var del, 30iii om hun fyldtes nied 
en Længsel, en Trang III selv at 
opleve Æventyrel, thi for Ane var 
del Æventyret, saa stort og ufatte-
ligt, al hun — trods sin Længsel 
— straks jog Tankerne pan Flugt. 

Og da huri nogle Dage eller var 
gaaet ned niod „Mosehuset", hvor 
de nygifte var Hyllet ind, og hun 
havde set, hvor disse to Mennesker 
var glade, glade fur deres Hjem, 
hvor lille og billigt del end var, -
for hendes Besøg, — da havde hun 
ønsket for første Gang i sit Liv, 
ønsket det haribløse øriske, syntes 
hun, al ogsaa det engang ninarre 
iiinea hende at fan et Hjem — og 
en Mand, der var - glad for hende. 

Og sider, havde hun ikke hall 
sin vante Ru paa sig; hun kunde 
sidde I Timevis under Hylden og 
stirre ud over Landet, og med Sluk-
ningen gik del striml!. 

Olie tog hun sit Sjal og gik ned 
Ill Kirstine og passiarede med hende 
paa sin egen stille lidt indadvendte 
Maade. Aldrig ytrede hun noget 
one sine egne Længsler, skønt hun 
gerne havde ville' have Kirstine ril 
fortrolig;- men hun kunde aldrig hm 
del sagt, hun syrnes, det vilde lyde 
saa dumt, hvis hun sagde noget, 
og hun var bange for, at selv Kir-
stine vilde finde Tanken latterlig. 
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hertil, ældre Indkøb – dg ,,elges 
derfor meget billigt. 
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Allinge kolonial- Og 
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81rikkelle 111111(hille 
købes til Maksunalpria 

Norrilniels Huhislitis 
ZriDrentine, 

lientjaot lere, 

ico er. 

A Hinge Kolonial- ~l 
Produktforretning. 

Brædder Planker Tømmer 	budt til Fortrolighed og Turn mente, 

Et Parti Melasse 
bortsælges til Svinefoder. 	Pris 27 Kr. pr. 100 kg. 

hork i Norilhoroliolms llgehlilti! 
Billigste Annoncepriser. -- Største Udbredelse 

her paa Nordlandet. 


