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Bornholms LaanQ- (5( Dishontobank 
.. 	Renten psa IndlaanStmois er 4'!:: pCt. p. a 

„-Nord-Bornholms Ugeblad" 
1r3:15to8r i" et Antal af mindst 1700 F.xempl. 
og“forsendts grParm Pasinrsend i Allinge, 
Samivie; Oisker, Ratskyr, RO og Klemensker. 

„Nord-Bornholms 'Ugeblad': 
kar dens  største Udbredelse i nyordre Herred. 
blirte.lerst i etbi.eri Hjem og egner sig der-
for bedst til Arericring.  . 

• 7,Nord-Bornhohns Ugeblad" 
aplager",&eneliekenrIlgtmiNre af takter Art 
saasom 1(eb, Salg, forenings meddelelser, 
Efter- eller  ilflysaing,r,  Auktioner de.' 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
unkaar hver rrrizi.r, kan heft/Ilts paa alle 
Postkontorer samt paa Illadets Kontor  og 
koster 50 Ore Kvartalet. 

 

Husmandshuse. 
- — 

Tegninger til Husmandshuse, ud-
givet af Sjællands og Fyn Sirts Ud-
stykningsforening. (Erslev og Has-
selbalchs F,g&g2;d_ 

Hensigten .~-dette Værk har 
været at fremstille et Dusin Typer 
paa Husmandshjern al forskellige 
Størrelse og forskellige Priser. 

Den gamle Type med de klinede 
Vægge og Straatag passer ikke til 
Nutidens hygiejniske Forhold, og 
i vore Dage kræver Opførelsen al 
Statshusmandslijemmene og Udstyk- 
ningstoreningenies Huse praktiske 
Tegninger, hvor der er taget Hen-
syn til Skønheden, Pladsen ogStind-
heden. - 

De her foreliggende-Mønstre har 
alle specificerede Overslagssummer 
paa de enkelte Dele. 

Tegningerne ejes af Udstyknings-
foreningen, der kag taos trykte ko 
pier i en Hundrededel af virkelig 
Størrelse ved Henvendelse til For-
eningen foren' Pris al 2 Kr. pr. 
Sæt Tegninger til hvert Hus. 

Tegninger;  Planer og Beregnin-
ger er-udarbejdede af Arkitekterne 
Ivar Bendtseng .blclbæk, og T. H. 
Hjejle & Roseokjær, København, 
med Bistand af Murermester H. Han- 
sen, Lou, og Husmand L. Knudsen, 
Katrinedal, der begge er Medlem-
mer af Foreningens Bestyrelsen. 

Overstagsstnninerne varierer fra 
3150 til 6500 Kr. pr. -Hjem 

Personalia. 
- Ved at læse de forskellige Nekro-
logegoge~antren Hjalmar Berg-
44!,-',"1.,linj,,g,r. Leg Anledning til at 

gigfreinkoming bied følgende: 
Mrgstrøm var nemlig gift ined 

'en Datter, Herdis, af ruin afdøde 
Halvbroder Peter Julius Bolin og 
Hustr.0 Ivnrgrettie født Westh, og 
hun fiævnes nu under flere forskel-
lige ,Efternavne som Boran, BO11, 
Bbli og Buil ; paa lignende Maade 
er del ofte -Nul Sønnen, Fod , In- t  
spektør ves Enghavevejens Skole i 
KohenItlivii, 'Fridtjof Wall, Enken. 
og hele Fraa~r- 

Juj Bolin var i Begyndelsen af 
60ei e tærer i Sandvig, og da Kri-
ge udbrød i 64, gik han frivillig 
ined ,Aaraes flyvende Korns", hvor 
Iran "bl. a, tjente sammen med se- 

neme kgl. Kammiet-sanger N.,Jul. Si-
monsen o# senere Hotelejer 'Joh. 
Heinr. Manet], der byggede gl?lanclis 
Hotel". 	• 	- - 

Efter litenikoi'nsten fra 1KriPti 
var  .  lian Lærer endnu nag Aart  i 
Sandvig, men tog  .saa Afsked for 
at begypdesen Landbrilgs- 
skole, og købte i delte, gjenied, 
sammen med Landbrugskandidat 
Michael Kofoed, Pæregaard Øster-
larsker. 

Nogle Aar efter købte Mic. Kolded 
Gaarden, og Jul. Bobo fik derefter 
ved forinaaende Mænds Hjælp 'tejst 
„Bornholms Folkehøjskole"i (.1gster-
marie, der blev indviet i 1871. Del 
er den samme Bgning, der nu ejes 
at Fistermari£ Bragstorening. 

Af mere belkendte Mænd var bl. a., 
hiv. :Redaktør M. M. Schmidt og 
Pastor Tranberg med Frue, knyttede 
til Skolen, som Lærere. 

P(aiagtlf24111(l 	der ansat en 
Skovridder t Almindialgerhved NaVn 
G. P. L. Brite], som forresten er 
død i disse Dage, log min Bro-
der og lian) kong u.3idst af hvil-
ken Grund, i en A'vistejcle, hvori 
de gensidig behrWede hinanden 
deres formentlig tyske Navne, og 
Fisken var, at min Broder kort ef-
ter bekendtgjorde i de forskellige 

Aviser, al lian forgg.tterlicten slavede 
sit Navn uden h, altsag Bon, men 
formentlig, for at betone at Bun 
skakte udtales,  med langt' 0,' "salle 
han en Streg over O'et saalede‘ -
Bon. Delte vedblev han med Inde 
sin Levetid. Han døde som Kom-
munelærer ved'  Hindegade Skole i 
København,  A.  

Denne Navneforandring var alt-
saa ganske virkaarlig og ikke vel,  
overvejet, livak han paa et senere 
Tids 'Stadium ikke var langt fra at 
indrømme. 

FOlgen ?for hans egen og Famili-
ens Vedkommende blev imidlertid, 
da lian senere kom til København, 
at saa godt som ingen kunde Skrive 
eller udtale Navnet rigtigt. 

At hans - Enke og Boris 
vende skriver sig Bon er nok for-
staaetigt, men det er jo lidt kede-
ligt i Længden, naar det gamle gode 
Familie Navn saaledes vedblivende 
bliver forvansket 

Eau, !bili,,. 

Da Maria vaagnede. 
Sam Bienny sad og læste i Tids-

skriftet: „Nye Tanker"; ritens hans 
Kone "stoppede: ,Sgornp.er. Pludse-
lig saa han <fis 05. ›..S.8t1 

gig, du ser fryglCdig ud — 
mager og gnaven. Det • kommer af 
'dit tunge Sind. Prøv at tænk paa 
noget fornøjeligt: 	; 

Maria IiiipttaSket hele Dagen, 
og nu skulde hun sy .lig stoppe 
out Børnene, før klin lagde sig. 
Hun sad 9g halvsov, medens hun 
stoppede en Strømpe. 

„lænke pas noget fornøjeligt,"  

snerrede hun, ,paa hvad skulde det 
vel være?, 

,Det maa du selv finde paa," 
sagde Sam. ,Sig til dig selv: „jeg 
er lykkelig,' saa vil du føle dig 
lykkelig. Det er indbildningen, det 
kommer an pas. Jeg ser dig •al-, 
Brig mere smile, og tænk, hvor du' 
kunde smile i gamle Dage, og hvor. 
yndig du dengang var." 

Han fordybede 	igen d Ti‘jsgi 
skriftet, .og Maria glemte sit•ArEeffle!.  
otg sad og stirrede kiaa 'barn 	4  

„Her stiar noget tidiaiegker' 
sagde han lidt. efter. „Vær ikke be-:„ 
kymret. TrO pak-  Lykkerr, saa' 
nier den. Jeg har nti4'1% .1'' 
troet paa Lykken,  -men du er Ide-
ven surere og magrere fOr hver 
Dag, der  er, gaael.g.g.  

,Ja, det...er-også:1 en Maade at 
faa: Art:i,elde jiaa,", ":" ningitede 
idet hun stophede Videre: 

not's dagsøgigArbeideg.ggagife 
Itppn. 	.; 
Ighe, søgt har du; og Itaabetg at du 

ikke inaatte km del,-  nar 	ogsaa," 
sagde Maria. • 

Sam saa fornærmet ud lag gav 
sig til at læse igen. Marie stoppede 
flittig videre. Da hun var færdig 
med det femte Par Strømper, lagde 
hun Arbejdet omhyggeligt fra sig 
og gik op til Børnenes Værelse. 

Der stillede litin sig op foran et 
gammelt Spejl og gav- sig til at be-
tragte sig selv. Det var længe 
siden, hun havde haft Tid til at 
tænke pas sit Ydre, og hun blev 
forfærdet over, hvad hun saa, 

„Hvor du var yndig i gamle 
Dage," havde Sam sagt. Hvad 
skulde hun gøre? „Smil!" havdd 
Sam  sagt. Hun prøvede al smile, 
tuen blev,  ikke smukkere af det. 
Hun stak en 'Finger i liger Mund-
vig og prøvede igen — da hørte 
hun et I lyt henne fra- Sengen. 

„Hvad er det glu gør, Mo'er 
g.  er bange for dig," 

din uartige Unge," 
skreg hun . ranende, „siger du et 
eneste Muk til, sne laar du Prygl." 

Drengen lagde stgmed igen, Ma-
ria slukkede 'Lyset og kik Ind og 
lagde sig. 1-lun lod som om hun 
sov, da Sam kortt op og krøb tit 
Køjs. 

Men en Tinte senere listede hun 
sig nedenunder, tændte Lampen og 
satte sig til .at læste. 

Det lød saa 'fristende, det hun 
læste. Hun havde altid troet, hun 
maalle stride kir at holde Htiset og 
Hjernniet sammen, men nu vilde 
hin forsøge part en anden Maade. 

Klokken syv næste Morgen vaag-
nede Sant Biliney. Han var forbav-
set og lidt ængstelig, da han saa 
sin Kone sove trygt. Hun plejede 
al slaa op Klokken fem for at Ina 
Huset i Stand og Morgenmaden 
færdig til Klokken var balvolte. 

„Hvad er der paa Færde, Mo'er, 
er du syg?" spurgte han. 

Marie aabnede Øjnene. „Nej," 
sagde hent.  

„Skal du ikke stag op?" 
,,,lo, snart," svarede Maria og 

strakte sig dovent. „Jeg maa først 
bringe min Sjæl i Ligevægt, og saa 
tror jeg ikke, at jeg bør sten tid: 
lig op „Lise," raabte hun, „hjælp 
de smaa med at klæde sig part, og 
hvis I ikke er rolige, skal jeg sende 
Far Ind til jer." 

Hun rejste sig, stak Fødderne i 
et Par anode Tøfler, gik hen til 
vii,duel og saa ud. 

„Glæde," mumlede hun, „Lykke!" 
Sam saa forskrækket paa hende. 
„1-1-,gid er del, du tager dig til, 

Marie?" spurgte ban. 
„Jeg lever i Fantasien," sagde  

hun. „Jeg læste „Nye Tanker" i 
Gaar, og der stod meget godt i det 
Hæfte." Hun Strøg Haaret fra An-
sigtet. „Jeg er smuk ! .leg er ung!" 
sagde hun begejstret.-  

„Du er, enTosse., Maria," sagde 
Sam. '„Holer nu op med • clett Ko-
griediegog.'se, at.  faa Morgenmaden 
færdig. Jeg skal dg Ag. søge Ar-
bejde.” 

g.leg 'er stig," liyiskede hun. Saa 
vendtuS 	ig til Barg: „Du kan 
elv s& fd).  fldorgenknaden," sagde 

Dun. 	wkan lige  ,sita godt søge 
Arbejde i- Køkkenet spin høsne paa, 

-Værtshuset. Fa'er sørktrd; for, atm 
'har jeres Grød," sagdelittnlil dur: 
nend, guedetis  .hun tog et Par -Dan-
sefrin heri over Gulvet. „flu 
hjælpe ham, Lise." 

San jog hun Børnene ud og 
klædte sig langsomt og omhygge-
ligt paa, medens Igunghele- 'Tiden -
smilede. 

Et Kvarter senere . kom hun ned. 
Lise prøvede al dække Bordet, Dren-
gene .sloges„ ogg.Sam stod og;gørte 
i en Gryde. 

Sam
niere Vand i," sagde hun. 

Sam tog Vandkedlen og hældte 
det meste af Indholdet over sig. 
Han bandede rasende og hoppede 
omkring i Værelset og jamrede sig. 
Maria smilede. 

„Hvad smiler du af ?" spurgte Sam 
rasende. 

,Jeg tænker paa noget behage-
ligt," sagde hun og nynnede, me-
dens hun gik hen og slog Vand i 
Grøden. 

Samir blev saa forbavset, at han tav. 
„Det gjorde vist ikke videre ondt," 

sagde hun. „Kom nu og spis." 
Huu øste Grøden op, samt • satte 
Brød og Sirup frem. „Saa snart, 
vi har spist, maa du gaa hen til 
Collies og sige, at jeg ikke kan tage 
deres Vask i denne Uge. Jeg vil 
holde,  op med at vaske for andre." 

„Hvad tænker du paa?" raabte 
Sam, ,,vil Au holde op med at va-
ske',  Hvad' skal vi saa leve af ?" 

„Du maa ikke ængste dig, Sam," 
sagde hun. „Du kunde blive sun 
og grim. Jeg vil stole ipaa Lykken. 
Dit skal ikke være den:eneste-her. 
I Huset, som gør det. Jeg vil vente 
Rigdom, saa koturner den sikkert," 

Sam sagde ikke noget, men 
skyndte sig at spise. Saa gik han 
ud -og lige hen paa Værsthuset. Da 
lian var gaaet, tog Maria Børnene 
op I Soveværelset, klædte dem om-
hyggeligt paa og sendte dem ud 
at lege. 

* 	 ti 

, Sam kom træt og sulten hjem 
til Middag. Resterne fra Morgen- 
maaltidet stod paa Enden af Bordet. 
Der var ikke lagt paa Komfuret, og 
Børnene løb støjende omkring og 
bad om Mad. 

„Mo'er er ovenpaai" sagde Lise, 
„hun sagde, at du vilde skaffe os 
Middagsmad, og at vi skulde faa 
Prygl, hvis vi forstyrrede hende." 

Sam trampede op ad Trappen og 
prøvede at aabne Døren. 

„Hvad bestiller du, Maria?" raabte 
ban. 

„Jeg tænker," svarede Maria ro-
lig. „Grut din Vej, jeg maa have 
Ro." • 

,Have Rol Hvad mener du? 
Middagsmaden er ikke færdig, og 
saa vil du lænke." 

»Du kan jo selv sørge ror Ma-
den," sagde hun. ,Du har ikke ta- 
get. dig noget for i de sidste [jo?! 
ten Dage. Mit Sind kan ikke kom-
me i Ligevægt, niar du støjer saa- 
dan." 	 -s 	• 

„Men Maria," bad han, „kan du 
ikke vente med ilt 	Maden 
er færdig?" 

,Nej, del kan jeg ikke. I lænet 
siger, man skal hvileAnaarlinan er 
træt og uslidt, og det har jeg nu 
været saa længe, al jeg vist maa 
have et helt Aar for at kursne udg. 
Og jo mere Kvalm du gig, jo hen• 
gere Tid vil det tage." 

Sam gik rasende ned ji Køkkenet 
og tændte op med ,Nye Tanker.' 

,Hvor ligger Brødet ?" spurgte lian 
Lise. 

„Der er ikke noget Brød," sva-
rede Lise. „Mo'er eng de Penge 
vi havde og købte en Rose forglem". 
:„Hvad siger du ? Er hun bleven 

gal ,  4 
Del.  ved jeg ikIlk," svarede Lise. 

Bmnene havde, ikke faaet Mad 
den om M....ggewiren  og  var skrup-
sultne. 

,Spiste hun Rosen ?" spurgte Sam. 
,Nej, det gjorde hun da ikke. 

d-lun satte dels;. en ..Ølflaske og 
sad 	saa .-  paa"g/Enil Hun sagde, 
at hun trængte til at se paa noget 
kønt'. 
. Sam ;fandt en kold Kartoffel og 
nogle Brødskorper, dem spiste han 
og gik saa ud igen. Denne Gang 
gik lian i modsat Retning af Værts-
huset. 

 
 

Han kom tilbage Klokken seks. 
Der var ryddet op i Stuerne, enen 
der var ingen Mad. Børnene var 
ude at lege, og Maria sad smilende 
ved Vinduet og stirrede paa en 
rød Rose. 

„Jeg ser du har ryddet op,' sagde 
han saa rolig han kunde. 

,Ja," svarede Maria. „Ro er en 
ypperlig Ting. Der var et øjeblik, 
at jeg følte mig saa frisk og oplagt, 
og saa skyndte jeg mig at rydde 
op. Men det var desværre for me-
get,  ',fog mig., Jeg trænger til at 
at hvile igen, .saa du • maa sørge 
for Aftensmaden. 

Hun saa igen paa Rosen og smi-
lede over hele' Ansigtet. 

.Kail du  ikke' holde op'  med den.  
fjollede Smilen", sagde Sam rasende, 
hån havde Mest Lyst 	Slaa til 
hende, _men. han beherskede sig 
dog ok sagde: 	4' , 
. .Hvail skal vi hat;e'-hTdaktten?" 

,Der ligger nogle Iffilde Kartofler, 
dehm kan du tage", svarede, hans 
Kone. 

 e. Sam 	Kartoflerne, kaldte paa 
Børnene, og da alle havde sat sig 
omkring Bordet, spiste hats hurtigt; 
uden at se paa Maria. Da delytyk 
spist, bad han de to ældste om dt 
hjælpe sig med at vaske -op. 

„Hvorfor gør Moder ikke det ?" 
spurgte Lise. 

„Hun vil nyde sin Rose', svarede 

vSeadDnia.Siden af Maria. _Hvorfor sid-, 
alt var i Orden, satte han sig 

der du hele Tiden og ser paa den 
Rose", spurgte han. 
• „Nye Tanker" siger, at man skal. 
se  paa noget smukt — et Maleri rQ 
eller bare en Blomst — saa vil ens 
Ansigt tage Glans deraf og selv 
blive smukt 

„Maria*, sagde Sam, „du er smuk-
kere for mig end -den smukkeste 
Blomst" 

„Er det sandt! Og det efter blot 
en Dags Forløb!" 
,Jeg mener ikke i Dag•, sagde 

Sam. „Det er som du plejer at 
være, at jeg elsker dig. Det klæder 
dig ikke at smile". 

,Vent bare. Du kan ikke vide 
det endnu. Hæftet siger, at man 
um blive ved i Uger, ja tnaaske i 

7vlaaneder, før man opnaar noget. 
Du man være taalinodig, Sam". 
,Uger! Maanedert Hør nu Maria", 

,sagde h« og lagde Armen om Li-
vet paa hende. „Det jeg sagde i 
Gaar var ikke andet en Spøg. 
mine Øjne er du smukkere nu, ett 
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da vi blev giite.` 
Jeg vil gerne, at alle stil/481,1 

mig smuk,' sagde hun, ...leg  v41  

blive ved, indtil jeg set ' kan se. 
at jeg er smuk.' 

.Du, Maria.-  sagde han, jeg har 
noget al farrxne dig. Jeg har taaet 

Arbejde i Dag til to Dollars om Da-
gen. Det er et tungt Arbejde, og 
jeg er ikke srk — men hvis du 
vil love at høre op med de Tosse-
streger, saa vil jeg love at arbejde 
flittig. Og du behIM't ikke at va-
ske for andre — hvis du da ikke 
selv har Lyst.' 

Maria rejste sig. 
„Godt, Sam, naar du synes, jeg 

er smuk nok, saa," sagde hun. 
Hun tændte Lampen, tog sit Arbejde 
frem og rakte ham en Avis, _Den 
laante jeg af PretsIers Kone i Gaar. 
Der staar en god Artikel i den som 
hedder: _Arbejde er Mandens Lyk-
ke.' 

Sam læste lydig, og Maria stop-
pede Strømper med et fornøjet An-
sigt. 

Maire' Glinse. 

cflaspaad for ,Wisste-
s.kabs_kanclidater, 

Gift dig med en Kvinde, som har 
en hjærtelig og munter Latter -
ler hun tvungent, da duer hun ikke 
til Hustru, skriver den engelske For. 
fatter O'Rell. 

Gift Dig med en Kvinde, 'som, 
naar alle de gode Pladser i:Teatret 
er optaget, lige ha gerne sætter 
sig pas en daarligere.- sGør hun 
det, vil hun aldrig plage Dig med 
Ærgerrighed, naar det gaar andre 
bedre end hende. 

Træffer Du en Tigger og vil give 
ham en Almisse — gift Dig da Ikke 
med den Kvinde, som anser ham 
for en Drukkenbolt eller Bedrager, 
for hun er haard og egoistisk. 

Vil Du gifte Dig med en ung 
Pige, prøv da at faa at vide, hvor-
dan hun er om Morgenen, naar 
hun vaagner. Er hun uelskværdig 
og gnaven —gift Dig da aldrig, al-
drig — hører Du: aldrig nogen 
Sinde — med hende. 

Gift Dig heller ikke med den 
Kvinde, som er elskværdig over for 
fremmede, men uelskværdig over 
for sine paarørende — husk, at Du 
selv snart bliver den nærmest paa-
rørende, 

Gift dig ikke med en Kvinde, 
som naar_ nogen kommer paa Be-
søg eller paa Visit, først skal have 
den huslige Hjemmedragt ombyttet 
med en anden. Tag hende, som 
ikke generer sig for den simple 
Dragt I 

Gift Dig med en.Kvinde, som 
gør sine paarørende Smaaglæder 
og gør dem Livet behageligere, 
stopper sin Faders Pibe og henter 
hans Tøfler 'eller lægger en .Pude 
til Rette bag sin Moders Ryg, naar 
Moderen vil hvile sig. 	.. - 

Hun vil blive. Dig en god ,Kam-
rnerat og følge Dig gennet tykt og 
tyndt. 

Om at følge hjem. 

I. „Vort Land" skriver „En Fader" 
som Svar gaa det Spørgsmaal, Bla-
det har rejst: 

Naar jeg en Aften træffer en en-
som Dame, der gaar hjem, fore-
kommer det. mig ganske naturligt. 
Vi lever jo i 19141 Men naar Da-
men er min egen Datter, bliver 
Forholdet alligevel et andet. 

Og jeg kan heller ikke tro, at 
de unge Herrer har saa meget 
imod Følge-hjem-Ceremonien ; saa 
skulde de i hvert Fald have foran-
dret sig meget siden min Ungdom. 

Jeg husker fra mine Studenter-
dage det Liv og det Halløj, naar 
vi fulgte hjem. 

Hvor tit var ikke netop det Afte-
nens Lyspunkt. Ja, jeg vil slet ikke 
tale om, at jeg rimeligvis havde 
været Ungkarl nu, hvis jeg ikke 
havde fulgt hjem. 

Og det maa en Fader ogsaa 
tænke paa. 

Det var paa Frederiksberg. Det 
var 1 Maj. Knopperne stod i Spring 
langs den stille Villavej. Hun pluk-
kede en Erantis og rakte mig. 

— Gult er Troskab, sagde hun. 
. . Den Erantis gemmer jeg end-

nu. Farven er blegnet. Men for 
mig har gult altid været Troskab. 
I Selskabet træffes man og kort- 

serverer ag danser inaaSke. Meta de 
rttirlrtf Intime Ord, de, der kan give 
Erantis Troskabens Farve, de tales 
først, ruter' man følger, hjem 

Verden gaar' frem med Kæmpe-
skridt. Alt avtomobiler mellem hin-
anden. Der er Forandring, hvor man 
ser hen: 

Men en Ting bliver dog stedse 
den samme : den hjærtefarvede Eran-
tis. 

eYirana. 
En Fortælling om en dødbringende 

Edderkop. 

„Arene", tænkte jeg og blev helt ror i 
Struben. 

Dyret gjorde et lynsnart Spring og stod 
nu i samme Stilling som for, kun to Me-
ter fra mig. 

Mit Hjerte stod helt stille. 
Jeg prorede at raahe; men jeg tror 

ikke, der korn negers Lyd. Jeg styrtede 
tilbage mod Sækkegaden, men snublede 
og faldt, saa lang jeg var, paa Ryggen. 
Jeg skjulte Ansigtet i mine Hænder, 

Uden at se op var jeg vis paa, at Udy-
ret stod over mig. Jeg bone den kluk-
kende Lyd, og hurtig som Lynet sprang 
jeg op og begyndte at sparke, slaa og 
raabe. 

En Følelse som al et skarpl Naslestik 
for gennem min venstre Skulder, haade 
forfra og bagfra, og el øjeblik holdt jeg 
op med at kæmpe, ganske rædselsslagen 
ved at se ligesom to blanke Stflalhager 
gennembore mig. Det saa ud, som om 
de var voksede frem af Edderkoppens 
Mund. 

Jeg kastede et hastigt Blik tværs over 
Lysningen. Mortimer stod, nøgen til 
til Bæltestedet, og vaskede sig loran vort 
Skur. 

Dereftersaa jeg. ned af mig selv, Blo-
det rislede-  ned ad mit nogne Bryst, og 
ved dette Sylt blev jeg som helt rasende 
og begyndte Igen at sparke, slaa og 
skrige. 

Men nu fatte jeg 1:dderkoppen trække 
sig hen imod mig med sine forreste Lem-
mer. Den modbydelige Fornemmelse 
af dens stive Maar mod mit sogne Bryst 
gjorde mig ganske syg, 	• 

Jeg vidste, at dens skrækkelige, hæslige 
Mund om et Øjeblik vilde suge Blodet 
ud af mig — suge'Livet ud af mig, som 
en Korsedderkop suger Livet ud af den 
Flue, den har fanget i sit Garn. 

Ingen har kunnet kæmpe mere rasende 
for sit Liv, end jeg. gjorde. Undertiden 
løftede jeg det alskyelige Dyr helt op fra 
Jorden, og lige paa een Gang troede jeg, 
at jeg havde sondersplittet det ; thi der 
faldt store Klumper ned fra det — vist 
over et helt Dusin. 

Uht det var Unger, omtrent paa Stør-
relse som Pindsvin; nogle af dem blev 
staaende stille, og andre søgte at komme 
op paa den gamles Ryg igen 

Men et Par af dem begyndte ogsaa at 
kravle op ad mine Ben; hvor de bed sig 
last og begyndte at suge af mit Blod; 

jeg eg sparkede dem Ira mig, rasende 
af Rædsel. 

Et af Udyrets Forben strøg ned ad min 
Kind; jeg bed det over, ogjeg saa, at der 
fra Stumpen flød en sejg og klæbrig, ilde-
lugtende Substans, mørkegrøn af Farve. 

Udyret havde aitsaa intet Blod, og jeg 
blev helt syge! Væmmelse. Desuden var 
jeg bleven ganske mat af min Kamp, og 
det vilde sikkert havde været forbi med 
mig med det samme. hvis jeg ikke havde 
facet Hjælp: men nu hørte leg Morlimers 
Raab og sos ham komme løbende halv-
nøgen med sin økse i Haanden. 

Edderkoppen hørte ham ogsaa og nø-
lede. Den svingede mig rundt. saa at 
den kunde faa ham at se. 

Sadledes holdt den mig ubevægelig fast 
og indtog atter sin Forsvarsstilling. 

Alle mine Kræfter havde Forladt mig, 
nu, da jeg saa, at Hjælpen var nær, og 

'jeg hang ganske, slap som en saarel Vild-
and i Jagthundens Gab. 

Mortimer spildte ikke et Sekundt, men 
styrtede lige hen mod Udyret. Med et 
Slag af sin økse huggede han det andet 
Forben over. Men klukkende al Raseri 
for Edderkoppen ind pas ham, idet den 
lod mig ligge udmattet af Rædsel. 

Det hele gik saa hurtigt, at jeg ikke kan 
beskrive det. Idet jeg traadte tilbage for 
at skjule mig bag del store Træ. der stod 
foran Sækkegaden, sne jeg Mortimers 
Usand flyve optog hans økse falde bag 
ved ham. 

De skrækkelige Staalkroge mødtes i 
hans Strube, og den haarede Mund su-
gede sig fast til hans Hals. 

Det var et skrækkeligt Syn at se dem 
kæmpe med hinanden, og tror nok, at jeg 
skreg af Rædsel hele Tiden. Del var saa 
modbydeligt og unaturligt, at det havde 
mere Lighed med et Mareridt end med 
Virkeligheden, og dette er da ogsaa min 
eneste Undskyldning for, al jeg handlede, 
som jeg gjorde, 

Skønt Mortimer var en meget stærk 
Mand, kunde han dog ikke rive sig los 
fra det hæslige Udyr, og jeg saa min Vens 
Ansigt der ellers var saa itldblodigt, med 
frygtelig Hast blive saa hvidt som Mar-
mor. 

Jeg saa en af Edderkopungerue suge 
ivrig paa min tabte Hat, og idet jeg skot-
tede til Siden, fik jeg Elle paa en anden 
der stod o_g lurede paa mig bag en Busk 
en Meter fra mig. Da begyndte leg igen 
at skrige, thi jeg kunde ikke se nogen Ud-
vej til at slippe, fra de skrækkelige Dyr. 

Men nu saa jeg, at de kæmpende faldt; 
Mortimer lag underneden, og det var, som 
om han skrumpede ind, medens jeg saa 
paa ham, saa at han blev som en tom 
Skal. 

lau slap Edderkoppen ham endelig og 
''etlede ligesom drukken omkring, medens 
den hele Tiden udstødte sin gyselige 
Krukken; Ungerne flokkes om den, krøb 
op paa deri og hagede sig last. 

I Øjeblikket havde de glemt mig, jeg 
for forbi dem i rasende Fart. 

Jeg har altid været bange for Edder-
kopper. As, Gud, hvor jegløb! 

Ja. je, lats 	hurtig jeg kunde, 
for at redde toet Kald mig kun en 
Kujon. Niis De ilt.  

Idet jeg.  passerede lejren. snappede 
jeg disse Klæder og denne Okse. thi selv 
under min vanvittige kredset hagle jeg 
dog den Omtanke at indse, ar jeg ikke 
kunde udholde den brændende .Middags. 
sol, naar jeg kom ud at Skoven og ikke 
havde Klæder pas. 

Derefter løb jeg videre, indtil jeg styr. 
rede. 

— — — Men det er mit faste Forsæt 
at drage tilbage. 

Jeg vil vende tilbage endnu i Dag. Der 
er Fade nok i Lejren og derhos en Rif-
let og dette er tilstrækkeligt til at udfore 
min Hensigt. 

Og alligevel tvivler jeg om, at en Kugle 
kan standse Udyret UhI det har jo in-
tet Blod, og det er som at kæmpe med 
et Genfærd. Men saa vil 'eghugge det 

Srnaastykker med min OkseI 
Ja, om saa hele Skoven er fuld af Ed-

derkopper, vil jeg vende tilbage og hævne 
mine Kammerater. Det er den eneste 
Mande, hvorpaa jeg kan aftvætte den 
Skam, som tynger mig, og som jegaldrig 
ellers vil kunne blive kvit. 

Men kommer jeg ikke tilbage, før ~- 
pien aner er fuld, saa mas De hetragte 
mig som fortabt, og saa vil jeg hede 
Dem om at offentliggøre denne Beretning. 
Hvor utrolig den lyder, er den dog sand 
— saa sørgelig sand." 

Jeg ventede i mange Dage pas den 
stakkels Flygtning; men lian har ikke 
vist sig, og .derlor rum jeg nu antage. at 
han har fundet sin Død For Udyrenes 
Kløer inde i den uhyggelige Skov. 

Sluttet. 

fra Uge til Uge. 
Et historisk Vrag. 	En af 

Tordenskjolds Priser. 
I Elven ved Frederiksstad er Vand-

standen for 'Fidelt ganske unormal 
lav, og Følgen er bleven, al cl 
gammelt Vrag, der i Aarhundreder 
har ligget under Vandel, nu er 
kommet item tor Dagens Lys. 

Ikke mindst for Danske er delle 
Vrag af stor historisk Interesse, 
skriver „Kold. Av.' Da Vovehalsen 
Tordenskjold gjorde sit berømte 
Kup i Dynekilen, var Skibet „Sten-
bukken" blandl hans Priser. Ski-
bet blev efter Kampen førl til Fre-
deriksstad, men sank her udfor Fi-
skerbryggen, og her har det ligget 
siden. 

Skibet, der er bygget af sort Ege-
træ, er endnu overordentlig stærkt, 
og man har nu under Overvejelse 
at hæve Skroget. 	. 	. 	. 

For øvrigt er der paa samme 
Sted fundet en Mængde gamle 
Penge, der formodentlig ogsaa stam-
mer fra _Stenbukken'. 

Med eller uden Hat? 
Læge Ørbæk skriver i „National-

tidende: Den Mode — eller rettere 
den Skik —, at gaa uden Hat duk-
kes med..Mellernrum op og søger at 
vinde Tilhængere blandt de skiftende 
Tiders sundliedstørstende Individer. 
En af Grundene til, at ærede Med-
borgere færdes uden Hat, er den Tso, 
at Hallen ødelægger Haat-væksten. 
„Man bliver skaldet paa det Parti, 
som er dækket at Hatten, altsaa er 
det Hattens Skyld", saajecles ræson-
nerer man ofte med slet Logik. 
Man giver Hatten Skyld for del, 
som i Virkeligheden foraarsages af 
Haarhundens Sygdomme, som vor 
Tids Mennesker fuldstændig har 
glemt at regne med . . . Der gi-
ves selvfølgelig mere eller mindre 
praktiske Hatte Sixpensen er den 
værste —, men der gives ingen Hat, 
som er Skyld i, at vi bliver skaldede. 
Det besørget Sygdonitue, og de tri-
ves, hvad enten uran gaar med Hat 
eller uden Hat. Det gaar med Haar, 
som med Tædder. Passet paa 

Maade kan de bevares, vanrøg-
tet gaar de til Grunde, 

Musereden I Kagen. 
Der skrives til _Kold Folkehl," : 

Paa eu Landejendom 1 Nærheden 
af Kolding er nylig passeret føl-
gende: 

Husmoderen havde bagt en Jule-
kage, som blev lagt forsigtig ind 
paa den med rent Papir beklædte 
Spisekarnmerhylcie, og der laa den 
til næste Dag, da man vilde bruge 
den. Da Husmoderen log Kagen 
og vilde skære af den, opdagede 
hun, at der var et Hul hid i den, 
og ved nærmere Eftersyn fandt hun 
I en Fordybning længere inde i Ka: 
gen en Muserede med 5 Unger I 
— Reden var fodret med Papirstum-
per og var lun og blød, I et ene-
ste Døgn havde allsaa Musen -
eller Musene ædt sig en Indgang 
og lavet en større Udludning i Ka-
Sen, og derpaa havde den — eller 
de — taget af Papiret, hvormed Hyl-
derne var beklædt bidt del i fine 

Stumper til Sengetøj o‘ tstarel det 
ind i det ny Hjem, og til sidst havde 
Musemadammen fartet sine. Unger 
der inde. 

2den Karl. 

Findes der ikke i Danmarks Land 
en flink, ædruelig Karl, som kan 
køre med Heste i Foraarstiden, 
saa mine Roer og tynde dem siden, 
hjælpe med Kornet i Høsten, den 

travle, 
følge os, naar i }<atollerne vi kravle. 
Gør han sin Pligt, tur han sin Ret. 
Vi har Maskiner, saa alt er let. 
Han snarest Mal komme hertil i Bil, 
thi jeg kan ham bruge fra 1. April. 
Nu mærker man blot sig Adresseris 

Ord: 
I Vellev pr. Ulstrup Knud Brandstrup 

bor. 
(Anonce i „Randers Daghi.") 

Paa en isflage over den bot-
niske Bugt. 

To finske Sæl-Jægere er ankomne 
til Hernasand efter flere Dages næ 
sten uudholdelige Lidelser. De var 
taget ud fra den finske Kyst i en 
lille Band for at gaa paa Sreljagl. 
En haard Storm satte de store Isfla-
ger i Drift, og Baaden var j Fare 
for at blive knust mellem Isflagerne. 
Jægerne matte saa trække Baaden 
op paa en af Isflagerne og lade sig 
drive videre dermed. Men under 
Vejs gik Istlagett undt over, Baaden 
kæntrede sammen med den ene 
Halvdel, og Jægerne 'matte uden 
Mad eller Drikke holde sig i Live 
pas Flagens anden Halvdel, til den 
nu endelig strandede ved den sven-
ske Kyst, og Fiskerne blev reddede 
i Land. De var da saa udmattede, 
ar de hverken knude spise eller 
tale. 

Sølvbryllup. 
Hr. Gdr. N. P. Holm og Hustru, 

Rosendalegaard i Rutsker, kan den 
12. ds. fejre deres Sølvbryllup. 

Hr. Gdr. Dam og finstru, Mel-
gaard i Rutsker, kan den 16. ds, 
fejre deres Sølvbryllup. 

Bryllup. 
I Fredags viedes i Kristfania-Kfrke 

Hr. Avlsbr. Emil Andersen af Sand-
vig til Frk. Ingrid Jensen. 

Den nye Ejet af Køllergaard i 
Rutsker, Hr. Hans Munch, viedes i 
Tirsdags i Pedersker Kirke til Frk. 
Dorthea Jensen, Aagaard 

Allinge Kirkenyt i Marts. 
Døbte:. Sde, Avlsbruger Georg 

Alexander Holms Datter Gerda He-
lene Holm og Stenh. Johan Ferdi-
nand,"Mattissons Søn Ernst Viktor 

,Mattisson, begge af Sandvig. 
22de: Murer Martin Klausens 

Datter. Ingeborg Marie Klausen. 
Telefonreperater Laurits Eskild M. 
Larsens Datter, Olga Karoline Lar-
sen. Murer Karl Marius Jensens 
Søn Johannes Juul Jensen. Ugift 
Anna Christine Margrethe Granbergs 
Søn, Hans Christian Grønberg, alle 
af Allinge. 

Fremstillet: 27de: Anna Chri-
stine Margrethe Granbergs Datter 
Anna Hansine Jørgine Grønberg. 

Ægteviede: Tjenestekarl Jens 
Peter Andreas Andersen af Olsker 
og Alvilda Mathilde Nielsen af Al-
linge. 

Begravede: 22de: Husbesty-
rerinde Caroline Hansine Kofod, al 
Nexø, død 21, Marts, 48 Aar gl. 

30de: Husmand Karl Andreas 
Hohns dødfødte Datter, Olsker, født 
27. Marts. 

Olsker Kirkenyt i Marts. 

Begravede: tile: Kirsten Anna 
Grønval!, Smed August Jonas Grøn-
valls 7 Uger gl. Datter, t I. Marts. 

9de: Filicia Anie Jørgine Han-
sen f. Hansen, Enke efter Første-
lærer j  Sundbyvester, Ole Peter 
Hansen, f 3. Marts, 56 Aar gl. 

31te : Husmand Andreas Gelius 
Nielsens Datter, I. Selvejergaards 
Grund, t 24. Marts, 1/4 Tinte gl. 

Ægteviede: 26de: Gaardejer 
Hans Peter Hansen al Saudregaard 
i Nyker og Ellen Marie Jensen af 
Pæregaard i Olsker. 

31 te: Arkitekt Harald BldstruP 
af Rønne og Karen Margrethe Lund 
af Tein i Olsker. — 
~te: Ingen. 

Eksamen afholdes i Allinge 
16., 17. og 18. April. I Sandvig 22.,  

i. Og 2: April. Aile. sr,.rr sg.„. 
esseser sig hu Skelens Virksomhed, 
iridbydes venligst til at ..),,etvee 
den. 	Skolekomousel.m,,,. ,  

Gudstjenester. 
Paaskedag. 	Ols Kirke Kl. tals, 

Skrifternaal Kl, § 
Allinge Kirke Kl. 2 (Gudstjeneste 

med Liturgi og Korsang) 
2. Paaskedag: Allinge Kirke T't  

Skriftemaal Kl. 9, . 
Ola Kirke Kl. 2. 

Konfirmandfest i Bethel i Okker Kl. 
6', r. Alle unge og gamle velkomne. 

Torsdag d. 16. Bles Kors Møde 
i Menighedshjemmet Kl 8. 

Ilusholdllifigskilfsils 	Allipe 
begynder Tirsdag d. 21. Atten Kl. 

8 og fortsættes Onsdag Kl. 3. Del-

tagere kan endnu indtegnes i Allinge 

Boghandel  og hos Kiatitnd. 

Hansen, Sandvig, 

tlisieforreloing i Sandrig' 
tate Maj salmes en velassor 
æret Fiskeforretning i Hr.VIggo 
Jørgensens Ejendom, hvor 
daglig kan faas forskellige fi-
skesorter. - Varerne bringes 
overalt, og om ønskes istand-
gjorte. Starre Ordres bedes 
bestilte Dagen forud. 

/Frisc:tiest 
N. Mikkelsen & Co. 

I ell Smuk 	.?? 

NB. Alle Fiskesorter købes 
til Dagens højeste Priser. 

1■ 1 ■111a111 Airegimig. 

','riringe Sioqra ti 
2. Peaskedse Kl. B og 0: 

Gaumonts Ugerevue. 

Rummer å. la fran9aica: 
Fransk Farce. 

En Skrivefejl. 
Smukt og virkningsfuldt Skuespil. 

M(111118118 hilfilidillilederl 

Da Fr. Buch 'meldte sig til 
Tjeneste i Kongens Klæder. 

Trio Mulik. =1 Trio Mulik.  

Malerfarver. 
tørre, udrørte i V, og 1+4 kg Danser. 

Terpeutln Tørrelue 
Vognlak Nubellak 
Hvid Japan Eraalllelak 
Guldbronce Nalvbroace 
Kohberbrence gren Bronee 
Broncetintur Spiritus/ak 
Schellak Vlamprlt 
l'fiaddetracalbellae nahoalbelhie 
EKetracabeltse Ihenholdlabeltse 

anbefales 

B. Larsen. 

Forlang altid 

Ottokldnsted 
OAM 

Plante Margarine 



Extra Øde Sorter Saasd al: 
Gul.  Næsgaard-Havre. Svalof Setter-Havre.  

Tystofte Prentice Byg, 2-radet. 	Tystofte Korsbyg, 6-rader. 

Blandingssæd 	med Snedinge Ærter. 

er paa Lager, og expederer vi gerne de bestilte Partier. 

Nordlandets Handelshus. 

Do gode oll Mille Ililskodshirlor 
afskibes i dissi. Dage. Vi venter at kunne expcdere disse 

Brædder straks efter Paasken. Samme Priser som i Fjor. 

Nordlandets Handelshus. 

Store polerede Taffel-Ris 
sælges a 13 øre pr. 1 , kg 

Nordlandets Handelshus. 

Alle Sorter Foderstoffer 
er pari Lager til billigste Dagspriser. 

Allinge Kolonial- & ProtInklforrelning. 
Vor bekendte fine Kaffe, 
The, Chokolade og alle øvrige Kolonialv arer  i absolut 
frisk og sund Tilstand, anbefales til billigste Dagspriser. 

e/V./linje ciCakniai- 4 rhoduhtforpetnins. 

Jernbane-Hotellet, Sandvig 
afbetales By- og Landboere ined 
s.,iaa a la Carte Retter. 

Restauration og Billard. 

....  .. 

Hvad (1e1 cyklende Pilbliktim 
lier -um*. 

Kan det betale sig selv at skrive 
efter Cykler eller Cykledele? Det 

skulde jo snart staa Dem klart, om 
der virkelig er nogen Gevinst der-

ved. — Nej, jeg tror det modsatte, 
thi De kan hos mig købe Cykler og 

Cykledele til de allerbilligste Priser. 

"e:n specificeret Prisliste over mit 
righoldige Udvalg vil blive for vidt-
løftigt at avertere her, men jeg for-
sikrer Dem, mine Damer og Herrer, 
køber De deres Forbrug bos mig, 
køber De ikke for dyrt. 

Nye Varer er hjemkomne. 
Glem ikke Navnet. Det er hos 

M. C. FUNCH, 

i{Ob Pewz, 

harsell's Skolgjslorfeluiptj 
ALLINGE. 

Største Udvalg. 
Billige Priser. 

Mange Nyheder for kulien 
ere hjemkomne. 

Glasserede Svinekrybber, 
Lerrør og Bøjninger 

Prima lagrede Cementrør 
i 3'--4--6' Størrelser 

sæles i Aar særdeles billigt 

Nordlandets Handelshus, 

Blaa og kulørte 

Brenge-Uninger 
føres i alle Størrelser. 

Fikst Snit. 
God Forarbejdning al gode 

Stoffer. 
Al Slags Underhekkeaning 

" 	til Børn. 

NonliantleisHandelshils 

Luthersk Missionsforening 
25 Aars Stiftelsesfest for Ungdomsforeningen Skærtorsdag den 

9de ds. Kl. 6. Flere Talere. Sang og Musik. 
Alle hjertelig velkoMmen.. 

De nye Kjole- & Blusestoffer 
ere nu hjemkomne og anbefales i et særdeles stort og flos i 

Modehlade udlaanes. 	Besætningsartikler i stort ravart . 

Nordlandets Handelshus. 

Thora Petersens Modeforretning 
.1111, 	s 

alle Sæson-Nyheder. 
7' Over 5oo Hatte er hjemkommet 
saavel billige som elegante. Pyntede Hatte Ira 2 til 	Kr. 

Stadig Tilførsel af Nyheder hele Sæsonen. 	Halte susssiernis=1.-rt,. 

Fællesindkøb af Cykler 
fra engelsk Geværfabrik, meget letløbende: 

Herre-Cykle med Friløb, 2 Fælgbremser og Kædeskærm 110 Kr. 
Dame-Cykle 	do. 	 din, 	 do. 	I 15 — 

Motor-Cykler. 
Skriftlig Garanti. Beløbet uran indsendes sammen med Bestillingen. 

Johan C. Koefoed i Allinge. 

Klædevarer. 
Mange Nyheder ere hjemkomne saavel i fine som billige Ting. 

Klædninger leveres med kort Varsel. 
For god Pasning og flot Snit garanteres. 

Nordlandets Handelshus. 

anbefaler 

Barnevogne i nye smukke Faconer og Farver. 

Klapvogne fra 15 Kr. Promenadevogne. 
Kurvetrækvogne med Gummi og Træhjul. 

Nogle Stk Kurvevogne i smaa Nr. betydeligt nedsat. 
Traalegevogne i forskellige Størrelser. 

Kurvevugger med Gænger eller Hjulfod. 
Dukkevogne fra I,00 til 10,0o. Sportsvogne. N 

Trælast! Trælast! Trælast! 
Vort store Lager af 

Sparrer i alle Længder og Dimensioner. Planker og Brædder, saa-

vel Fyr som Gran i alle Længder og Dimensioner, anbefales ;urede For-
brugere. NB. Vellagret extra tørt og billige Priser. 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

P. C. HOLM, Allinge, 

Skriv ikke citer et] Cykle, naar De 

Cykler• hos mig kan købe 70 
Kroner! nye CYKLER fra 

med extra gode Frihjul og garanteret Gummi. I ruin Forretning kan De 
se Varerne, før De køber, hvilket altid er det sikreste. 

Prøv mine anerkendte gode Mærker, og særskilt anbefales Dem 
mit eget Mærke, som i Holdbarhed og let Løb overgaar alle andre, og 

som er udstyret med bedste Gummi og rustfri Indlæg r Fælgene M. rn. 

H.C. Mortensen. 

2 Bistader 
ined Bier er til Salgs bos Laurits 
Jespersen, Kattenborg i Olsker. 

En ung Ged, 
som laminer sidst i April, er tilsalg. 

P. Stange, Tein, Telt. 52. 

Et pænt Hus 
med stor Have, nær Landevejen, 
kan faas til Leje til Iste Maj af en 
Arbejderfamilie, naa, Konen vil 
malke 2 Gange daglig. Stadigt 
Arbejde hele Aaret kan faas. 

Aug. Olsen, 
Hollærldergaard, Olsker. 

Nyl Hus merl liggeri 
er paa Grund af Svaghed til 
Salgs. 

H. Lind, i'eglkaas. 

Hus 
til Nedbrydning. 

Paa Grund af Forandring i Driften, 
udbyder Akts. Hammershohn Gra-
nitværker en Bygning, staaende 
paa Espernehalde, der er benyttet 
til Smedje og Hestestald, til Salg, 
samt en Sele og 1 Enspænder-Fje-
dervogn 

Eventuelle Liebhavere bedes hen-
vende sig paa Værkets Kontor eller 
til Hr. Købmand Jens Hansen i 
Allinge. 

Pattegrise er til Salg 
paa Lundegaard i Allinge. 

J. P. Lund 

Nye himler g 
Grove danske Hvedeklid 

Grove danske Rugklid 

Prima dansk Soyaskraa 

Prima danske Soyakager 

Coldings Foderblanding Nr. 1 
og iøvrigt rigeligt Lager 

al alle Sorter 

Hele og knuste Foderkager, 
Hvede, Byg og Blandsæd. 

Vi sælger til de laveste Priser. 

Nordlandets Handelshos, 

En Pige, 
der kan lidt Madlavning. kan 
faa Plads til Iste Maj hos 
By- og Herredsfoged Borgen,  
i Hasle. 

Allinge Bryggeri 
modtager gerne Bestillinger paa 
øl i Ankere saavel som skatte-
frit Flaskeøl fra Hafnia Brygge-
rier. - -- Tomme Ankere bedes 
returneret hurtigst muligt. 

Telefon 65. 	G. SALMON. 

Renvasket 111) 
og strikkede Klude 

* modtages i Bytte med Varer 

til højeste Notering. 

Chr.OlsekMessen,Allinge. 
By- og Herredsfuldmægtig 

Johannes Holoed, Hasle. 
træffes paa Raadliuset i Allinge 
hver Mandag efter KI.10 Form. og 
i Klemensker "Kro liver Fredag 
fra - 2---5 Eftm. 

Bornholmsk Fornar. 

1. Landmand: Det er dog neder-
drægtigt smil del regner. 

2. Landmand: Ja, lad (Is hellere 
gaa ind og trøste os med en en 

Sodavand fra St. Jacobs Kikte. 

Plovsko Plousinler 
anbefales i særdeles gode Kvaliteter 
garanteret fri for Pap. 

Nordlandets 
Vellagrede 

C01110111 Mursten og Tagsten 

sælges fra ,Plads og paa Jernbane-
vogn. 

Johan C. Koefoed, Allinge. 

Nu er det Foraar, 
kom derfor snarest med Deres Bil-

leder, soul skal indrammes. 

Telefon 4. 	 Andr, Ipsen. 
Atelieret ved Havnen. 

Allinge-Sandvig Sygekasse, 
som er statsanerkendt, optager Med-
lemmer indtil 40-aars Alderen. For-
uden en daglig Pengehjælp yder 
Sygekassen fri Læge og Medicin 
for Medlemmerne samt fri Læge for 
deres hjemmeværende Børn under 
15 Aar, desuden frit Sygehus- og 
Sanatorieophold. 

Indmeldelser kan ske hos Kasse-
reren, Hr. Bager P. Hofm, Allinge. 

Hingsten 
Præstø-Bannerhøj 

staar opstaldet til Bedækning hus
Dam, Oftergaard Ro. 

Bedækningspenge 10 Kr. Kontant 
6 Kr. 

En flink Pige, 
der vil hjælpe til at servere, kan 
faa Plads. 

I. P. Møller, 
Hotel du Nord, Allinge. 

Ønsker De 
smukke og 'noderne Fotografier. 

da henvend Deni i Atelieret  ved 

Havnen, 
Telefon 4. 	 Andr. Ipsen. 



Pris pr. Il, Kg, 1,10-4,30-1,50 

Bredr. Clioetta 
V. Ildi.Cloliniedintiertk 	Kabenhava. 

Bornholms Simre- & Lililookilsses 
Afdeling i Allinge 

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

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

Frisk Cement 
er kommen paa Lager. 
Pris pr. 2.'„ Sække Kr. 1,30 fexkl. Sække) 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

Vianbefaler 

alle Sorter Mark-, Roe- og Have fro 	p"rii's'eigr.ste 
Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

anbefaler vi til billigste Priser Glænø-
Ærter, Vikker, Gul Sennop, Spergel 
og Sølv-Boghvede. 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

Rabat for Kontant 
gives paa alle Varer. 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

Skal Paptagene tjæres? 
husk da, at vi sælger den anerkendte gode CALCIUMS-TJÆRE, 
absolut bedst i Brugen og billigste Priser i 1/4, V, og 1f, Tønder. 

cRllioje 	oj c froduhtfoPretnh“s 
iii-seacemeenekslee-$:.zr.e21;e=e2.1"1:X'7.7,"..Zil„?..-. 

Regninger 
	

III 
Meddelelser 	li 

 
Konvolutter 	il 

Brevpapir 	 ii!'• 

e 

Uexelblanketter 	li 

Dags-Dato 	rt 

Fragtbreue 	2 

Telefon 74, 	ii Returgodssedler 
tI 	

N 

il Visit- Sc Takkekort tP 
Il ::::9 	 —.i  

Ny aldeles friskbrændt 

Portland Cement i Sække 
er hjemkommen. En slørre Ladning Cement er daglig ventende. 

Allerbilligst at expedere fra Skib.  

Nordlandets Handelshus. 

Petroleumspriserne ere nedsatte. 

Allinge Kolonial- & Produktforretning. 

Cement, Tagpap, Stald- & Tag- 
Vinduer, Murgryder, Pumper og Søm m. m. anbefales. 

NB. alt i solide og gode Varer GI billigste Priser. 

Allinge Kolonial- og Produkliorreloing, 

Saasæd. Havre cg Tystofte Prentice- 
Ryg, bornholmsk Avl, anbefales. 

Et Parti extratio gul Niesguard 

13eslilling bedes snarest indsendt, 

ci7111ifije JColorrial oj "Poduldforretninj. 

Til Konfirmations- og F ormssa1S011011 
kan jeg anbefale mig med alt, saavel til Voksne, som til Børn. 

Cirka 200 KontirmationskItedninger, cirka 300 Herre-.  
klædninger. Alle mulige Kulører i Kilede di lijoletoj, Største 
Lager al Arbejdstøj, Skotøj, Hatte og Huer smut alt, hvad der 
tilhører en velsorteret Trikotage- & Manufakturhandel. Alt er 
billigt og godt, saa enhver kan være godt tjent med at købe hos mig. 

Jeg køber mine Varer k on fa n I, som Følge deraf kan jeg købe 
billigt og derfor ogsaa sælge billigt: Derfor kub Deres Varer 

hos mig. 	

Jens Hansen. 

Toget afgaar 
Søgnedage. 

11 nuraaerwhur— (toti tic. 

Til Rønne 

Fra Hammerhus 713, 101y Sao 75s 
Allinge 	71i Mit 401 84 
Tein 	 7,1  10,, 41, 8,5  

Klemensker 
Nyker 

Helligdommen 7 104, 

813  1 ist 505  904, 
8,4  11 43  5,3  934  

7 	1  !is 	83.3 

Nonne—Dammersbas 
Fra Rønne 	7t0  095  330  

Nyker 	740  O ase  
Klemensker 	753  1,, 4 53  
Helligdommen 8,3 1,5  4,3, 
Tein 	 8„, 1" 4,7  
Allinge 	840  

Til Hammershus 	8,4  212  80-/  

Søn- og Helligdage. 

n mene rt.lt 	Ito n n e 

Fra Hammershus 	813  1 lu° 5a0  836  
Allinge 	810  1100  537  8" 
Tein 	 811  113  547  851  
Helligdommen 913  1133  6°4  911  
Klemensker 	933  11 3z. 633  931  
Nyker 	947  l2° 637  946  

Til Rønne. 	1001  1200  6281005  

Ron ne — II ntornertithn 
Fra Rønne 	720  

Nyker 	740 
Klemensker 	717  
Helligdommen 817  
Tein 	 833 
Allinge 

Til Hammershus 821 
Endvidere standser Toget ved Horn-

ledal, Splitsgnard, Manhy lig Blvkobbe, 
forsaaeidt der er 'frank derfra eller dertil. 

Erindringsliste. 
"Foldkaniret 7 12 l'orin , 2 7 Eller n. 
Kæmnerkontoret 10 Il og 2 4. 
Laane - 	liiskrintobanken 2 1 
Sparekasten 10 12 og 2 1. 
Stentpellllial i Sparekassen 10 17, 2--4, 
Dampskihsexpeditionen, aahen ved Ski-

benes Ankomst og Afgang Tirsdag 
og Fredag Eherm., Mandag og 
Torsdag Hum. 

Sognepræsten Tirsdag og Fredag 6-7. 
Distriktslægen 8-9 og 2-3. 
Postkontoret 9-12 og 2-7. 

Søndag 12-2. 
Telegrafstationen 8 Morgen til 9 Aften. 

Søndag 12-2. 
Borgmesteren. Kontortid hver Stignedag 

Kl. 3 paa Skolen. 
Branddirektøren Mandag og Fredag 

Form. 8 til 10. 
Statsanstalten for Livsforsikring ved Chr. 

Olsen, Messen. Kontortid I-4 Em. 

Folkebogsandingen. 	Udiaan hver 
Fredag fra 61/2-71/,. 

Varme Bade. Mejeriet Kajhjerggaard 
Fredag 9-12 og 4-7. 
Lørdag 9-12 og 4-10 

-?:3 :?3(:23c!3c!31312:3=3 

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

pas Land opintesksom paa, at enhver kan 
faa oplaget Artikler og Indlæg om Ertmer 
af alnten Interresse i „Nord-Bornholms 
Ugeblad". 

Betingelsen er kun, at det skrevne er 
holdt i en sommelig Form og indenfor 
rimelig Grænser, samt at Insendere —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 bande Byen og Landet, 
og det er en Selvfølge, al Redaktionen 
altid vil iagttage den strængeste Diskre-
tion med Hensyn tit sine Kilder. 

kid~44444146141¥411411 4.¥ 

Sager De en Livsledsagerske 
skal den gamle Cykle sælges, øn-
sker De Adgang over deres Ejendom 
forbudt, har De fundet et Par Ga-
loscher, skal der være politisk Mode 
eller Bal, har De Kreaturer til Salg 
eller vil De købe saadanne, har 
De fanel nye Varer hjem, paidager 
De Dem Reparationer, har De 
startet en.  ny Forretning — hvordan 
skal Folk saa faa det al vide, hvis 
De ikke averterer i et Blad, sone 
virkelig læses. 

,Nordbornholms Lgeblad° 

læses af saa at sige alle i Norre 
Herred og er derfor et fortrinligt An-
nonceblad. Send deres Annoncer 
til „Nordbornholms Ugeblad'. 

.11.auomee. 
Ligtorne og nedgroede Negle opereres 

smertefrit. Konsulation hver DagK I. 9-3.  
Mærk! Jeg har opererer Ligtorne paa 

flere kronede  Hoveder. 
Torrtfeklt, Ligtorneoperator. 

1 

Vort store 
velassorterede Lager 	4/0115f;ii  

af alle Sorter Værktøj 

for Snedkere. Tømrere og Murere, anbefales, 

.711itu.,e Rolollifi[ oj ,frodukfp)rrefnin d 

Til KONFIRMATIONEN 
anbefales 

LOMMEURE til meget billige Priser i extragoda Kvaliteter. 
omhyggelig aftrukne. Reel skriftlig Garanti. 

Stort nylig hjemkommet Udvalg i SMYKKER til alle Priser.  
SKEER og GAFLER i Sølv og Sølvplet og mange andre smukke; 
Ting, der passer til Konfirmationen. Gravering gratis. Telefon 4, 

Se Vinduet. 	 A. M. Lindberg, S. &lunsens Efill. 
Urmager og Guldsmed. 

Alle 
Sukkerpriser ere nedsatte 

altlogo Kolord 	ProddlturelRig, 

Haveredskaber. 
Spader, Skovle, River, Skuffejærn. 

Slør( Udvalg og id billigste Priser. 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

Nu ile Foruret sluder 	;le Glesa-»arld 
have Deres Flus 

	 ] 

velassorterede Lager af Farver - saavel til Olie som Kalk -  
i velvillig Erindring. 

,  

cHllinge rfiolonial e lirodukkforpeinitrji. 

bringe vort 

Dæk, Slanger & Cycledele 
er nu paa Lager i stort Udvalg, og er Priserne nedsatte til det mindst 
mulige. Saaledes kan De købe hos mig I Aars garanterede Dæk til 
0 kr. Do. Slanger til 2,75. desuden haves Dæk fra 3 Kr., Slanger 
fra 2 Kr. 

Endvidere køber De lille luse Cykledele til meget nedsatte 
Priser, saasom prima Pedaler 'ned Gummi fra 1,75. Styr 2,00, Kæ-
der 1,50. Ilhanoditog 24 Øre, Klokker 35 øre, Fodpumper 85, 
Haandpumper 70. Skærme 80 Øre. 

Prøv mine Varer. Ring paa Telefon ALLINGE 79, saa kan De 
oingaaende faa sendt rned;,Banen det, De ønsker til Deres Cykle fra 

H. C. Mortensen. 
Prisen paa 

vort extrafine islandske Lammekød 
er nedsat i 

cHilinje J{olonial- oj Yroduktforretninj. 

Store Sendinger af 

Kløverfrø, Græsfrø, Roefrø, 
i extra gode Kvaliteter, er hjemkomne og udleverer vi gerne de bestille 

Partier, 

Ægte russisk Kløverfrø. 
Ægte ungarsk Lucernefrø, 
Ægte Sludstrup Barres Roefrø. 
Ægte Bangholm Kaalrabi  Roefrø. 

Garanteret Avl og med Plombe for liver Sæk sælges fra 

Nordlandets Handelsbus. 

Til Grøntfoder 

ff Regnskabsbøger 

II Protokoller 

fi Skemaer 
Hontraboger 

fi 
 

Mejeribager 
I-• tuiteringsbøger 
Sygekassebøger 

• Journaler 
• Udleueringsbøger 

...  	

Besid 

Dues Tryksager i il 

i:j." Mulige Bagtrykkeri 11"  

2041 501 

815 
8a.s 
8'52 
9i 
927 
939 
n 

031 110 815 
057 130 83.5 
114 1413 851 

1 34  20° 911  
1°° 2" 928  
208 2M  940 
208  240 9411 

FORR 


