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„Nord-Bornholms Ugeblad"
!rykkes I et Antal af mindst 1600 Exempi.
ug forsendes gennem Poslvirsena 1 Allinge.
Sandvig, Olsker, Rutsker, Ri og Klemensker.

„Nord-Bornholms Ugeblad"
har den slorste Udbredelse i Nordre lien til
bliver last I eikveri flyem og egner sig derfor bedst til Avertering.

„Nord-Bornholms Ugeblad"
optager gerne Bekendtgrrelser af enhver Art
saasom Køb, Salg, Foreningsmeddelelser,
Efter- eller Af lysninger, Auktioner etc.

„Nord-Bornholms Ugeblad"
udgnar hitt Fredag, kan bestilles paa alle
Postkontorer samt pan Bladets Konto, og
koster 1 Kr. halvaarlig.

Belønnet Fortjeneste.
—o—

I en stor Bankforretning i Hovedstaden havde en Mand ved Navn
Knolle været ansat i mange Aar.
Han var en dygtig og paapasselig
Embedsmand, uren der var to Grunde
der havde forhindret ham i atkomme
rigtig frem. Den ene val hans overdrevne Beskedenhed, og den anden
var hans overordentlig sni ukkeHaandskrift. Særlig var det især den sidste, der, hvor underligt det end ly
der, havde hindret ham i al blive
forfremmet den bar Skylden for,
at han i ti Aar havde siddet paa
samme Plads, medens den ene efter den anden af haus yngre Kolleger sprang for bi ham. Der var ingen, der kunde levere en saa smuk
Afskrift soul han, og det var en stor
Dyd i en Bank, derfor gav man
ham ikke noget Arbejde, .der kunde
tjene til al stille hans Fortjenester
i rette Lys, men dyngede saa megen
Afskrift oven paa ham som vel
En Dag lod Hr. Hinse, Bankens
Kontorchef, Knolle kalde ind til sig
for atter at betro ham et større Afskrivningsarbejde.
.Hr. Knolle, maa jeg bede Dem
se her," begyndte Kontorchefen,
men han Iod Haanden med Papiret
synke, saa snart han havde kastet
et Blik paa sin undergivnes Ansigt.
Den lille, kuglerunde Mands Ansigt
var stærkt redt, og hans vandblaa
øjne meget svømmende; han talte
temineligt utorstaneligt og lod til
at tele stor Lyst til at søge Støtte
ved Skranken.
.Men
Knolle dog, tivad er
der i Vejen med Dem ?"
.Det er Frokosten — Hr. — Hr.
— jeg har spist Frokost, en rigtig
god Frokost —"
.Spist — nej, ved De hvad, Kuolle
De har snarere drukket. De er
jo beruset, Mand!"
Nu Irma her indføjes, at Hr. Hinse
var af en meget overbærende Natur,
og -at han gerne saa igennem Fingre med sin Næstes smaa Svagheder, især naar disse Svagheder gik
ud paa engang iniellear• at dyrke
Bakstis. Han var selv en Ven af
el godt Glas, om end lian, som
erfaren Mand, aldrig lod Katten løbe
med Maalet, som 111311 siger. Det
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morede ham derfor næsten nu, da
han saa deri ærbare Hr. Knolle,
som han I alle disse Aar havde
anset for et Mønster pan Soliditet,
i denne mildest talt løftede Stemning. Den lille Mand var næsten
ved at slige i trans Agtelse, mærke
ligt nok, fordi han lod til at have
saa vanskeligt ved at slap part sine
Fødder.
„Men, Knolle, Meneske, De kan
jo ikke sine lige, sæt DM dog pan
Stolen der og sig mig, hvorledes
det er gaaet til, at De kommer saadan herhen!"
„Frokost — Hr. — Hr.
„Hinse hedder jeg; jeg vil vædde
om, al De ikke engang ved Deres
eget Navn !"
,Det var Holm — det var Holm,
der inviterede mig — fordi han var
rykket op i Snells Plads. Det var
egentlig mig, der skulde have haft
den, tuen de er saa rappe, de unge,
saa flinke — men jeg er ikke vred
paa ham, slet ikke — lian trakterede
mig for det, mig ganske alene; han
er et prægtigt Menneske, han. gav
Frokost — og Rødvin — og Onanipagne
„Saa, saa, Knolle, lad det være
godt, men det er ikke værd, De
bliver her ; gaa De kun hjem eller,
rettere, tag en Vogn, — se blot al
komme hjem."
<Nej, nej — Hr. — Hr. .Hinse hedder jeg ,Nej, Hr. Hinse, ikke hjem slet ikke hjem — min Kone -Hr. Hinse nikkede forstaaende.
„Jeg vil ikke hjem, lir. '— Hr.
Hinse, Ikke hjem, jeg kan arbejde,
meget godt arbejde, giv De mig
blot Arbejde, Hr. — Hr. — Hinse
Han greb om sig som for at
sikre sig delle Arbejde, — og Hr.
Hinse kom til at le højt.
Han var en dygtig Embedsmand,
Hr. Kontorchef Hinse, Inert en god
Spøg gik han ikke af Vejen for.
Han sagde derfor:
,,Naa, saa De vil arbejde, Knolle?
Ja, hvorfor ikke! Her er et Arbejde
for Dern, De ved jo, al vi har afsluttet et nyt spansk loran, ikke sandt ?
Vil De saa foretage følgende Regnestykke: 40 Millioner — 7 Procent
tilbagebetales paa 20 Aar, hvor
stor er saa den aarlige Amortisationsquote? Her har De Papir og Blyant."
Hr. Knolle stirrede forvildet paa
sin Foresatte.
.Amor — la — Amor — la —
Amorti —"
.Amortisationsquoten — ja, saaledes er det,'
Kontorchefen kunde nied lige saa
stort Resultat have bedt sin undergivne udregne, hvor mange Stjerner
der var paa Flininielen eller Abekatta
i Urskovene, det var komplet umuligt for deri gode Hr. Knolle at
løse denne Opgave. For del første
kunde han i Dag ikke regne det rid,
fordi hans Tanker var uklare, og for
det andet kunde lian slet Ikke udføre en saadan Beregning.
Men i sin Pligtfølelse greb lian

dog den Blyant, der blev rakt ham,
støttede det tunge Hoved pan Herinden og bagyndle at male Tal op i
meningsløs Uorden.
I dette øjeblik traadte første Direktør ind i Kontorchefens Værelse.
„Hr. Hinse, jeg vilde kun sige
Dem
Han tik i delle øjeblik øje pas
'<tralle, der Ivrig kradsede rundt paa
Papiret.
.Hvad bestiller Hr. Knolle her?"
spurgte han.
.Amorti --- Amortisation —" Main.
luede Knolle.
Kontorchefen var bleven bleg, men
lian vilde Ikke gøre den 1111e, skiltelige Mand ulykkelig.
„Hr. }<none udregner Amorlisationsplanen til del nye spanske Larm,"
sagde lian hurtigt.
„Se, se, Iran Hr. Knolle virkelig
etel?" spurgte Direktøren forundret.
Knolle mumlede noget inforstaneligt og kradsede videre paa sine
Tal.
„Det er ikke værdt at forstyrre
ham," sagde Direktøren hensynsfuldt,
-kom med ind paa :nit Værelse,
Hr. Hinse."
Han gik foran, og Kontorchefen
fulgte ham. For at nas Direktionsværelset maalle de passere gennem
Hovedkontoret.
,Se rit fan Knolle skaffet ud af
mit Værelse," hviskede Hinse i Forbigaaende til en af Kontoristerne.
Direktøren tænkte end nu pan Knolle
og de spanske Laan.
,Ved De, kære Hinse," sagde
han til Kontorchefen, .jeg havde
ingen Anelse om, al Knolle duede
til sandtin noget. Flvor længe har
Manden været her i Banken ?"
,Omtrent i I i Aar lir. Direktør."
_Hm, hm, saa burde han allerede
for længe siden have haft en anden
Post. Nora, Ja, ved treste Lejlighed
skal jeg huske paa ham. Vil De
notere del, kære Hinse?"
,Ja vel, Hr. Direktør."
Imidlertid havde den Kontorist,
der havde fartet det Hverv af skaffe
Knolle ud af Kontorchefens Værelse,
gjort, hvad han kunde, for at udføre
Ordren, men del havde vist sig
ikke at være saa ganske let el Arbejde.
•
Næppe var han med sin noget
vaklende Myndling, ovn man kan
sige saaledes, uanet ind i Hovedkontoret, før Døren til Direktionsværelset gik op, og Direlcløren og lir.
Hinse aller korn tid. Endnu medens
de gik, gav den travle Cire' Kontorchefen sine Ordrer.
Den ulykkelige Kontofisk vidste
i Øjeblikket ikke, hvad lian skulde
gøre med Knolle, men da han lige
ved sig opdagede en ubesat Hjørnepult, hvis Ejer havde fjernet sig et
Øjeblik, trykkede 1101I rask besluttet
sin ulykkelige Kollega ned, paa den
tomme Stol foran Pulten og søgte
skyridtsonist hen til sin egen Plads.
lir. [(mille gjorde mr, hvad de
fleste Mennesker i hans Situation
vilde have gjort, lian kog slet intet
Hensyn til de sinaa eller store Papirer, der laa udbredte paa Pulten,

men satte 'begge Albuerne mod
denne og støttede sit lunge Hoved
i sine Hænder.
Nu gik Direktøren forbi og saa
med Forundring Knolle pan denne
Plads.
Han traadte nærmere, saa over
Knolles Skulder ned pas Papiret
foran ham og udbrød forundret.
.Hvad ser jeg Hr. Knolle, De er
ved at oversætte deri spanske Kontrakt"
„Ja, jeg — o -- Hr. — Aniorti
— Amorti --•
Men Direktøren var allerede inde
i Hr. !linses Værelse.
.Hr. Flinse," sagde lian, .jeg
ser, al Knolle ogsnn oversætter usædvanlig vanskelige spanske Kontrakt
del Menneske man jo være•enorm
dygtigt Hvor stor Gage faar han
egentlig?"
Kontorchefen nævnede Summen
"Men det er jo for lidt, absolut
for lidt! Dygtige Mennesker mart
Men de man beholdes til Ilden
tales for deres Arbejde I Jeg skal
tale med mine Kolleger! Det er
en Kunst al forslaa al bedrininie
Folk og opdage de dygtige, tuen
har man faaet Øje paa dem, saa
gælder det ogsaa al knytte deran
fast til sig, det maa vi gøre ved
Knolle. Han mas frem — Fre in,
siger jeg Dem, Hr. Hinse."
San snart Direktøren var borte
ilede Hinse hen til Knolle, der endnu
sad med Hovedet begravet i Hænderne,
„Knolle,• sagde lian, „vil De se,
De koturner hjem og faer sovet ud,
ellers — ellers er De min Tro D ire k tør her, inden vi naar Aften.

Indsamling og
Dyrkning af Lægeplanter
ved cand. pharm. H. Pynd t.
—o—
Tre Aars Krig har lidt efter lidt
lært os, at vi mere og niere maa
se indadtil, drage frem, hvad vi
har af brugeligt her i Landet, søge
Erstatning i vore egne Produkter.
Eftersom Tilførslerne bliver vanskeligere, eller niaaske helt standser,
niaa vi forsøge, om vi ikke kan
erstatte det manglende ved hjemlig
Produktion. Paa mange Onirnader
kan vi det saa udmærket godt, svaledes ogsaa for mange Lægeplanters
Vedkommende. Ja, vi har simpelthen ikke Rand til Aar efter Aar at
lade Mængder af vildtvoksende Lægeplanter staa paa Marker og visne,
medens vi i dyre Domme man købe
de paagreldene Lægeplanter fra Udlandet. For flere Lægeplanters Vedkommende vokser her endog tilstrækkeligt til Export.
Nu vil Læseren sikkert spørge:
Kan det da betale sig at indsamle
den Smule, der vokser paa urin
Sætte Folk i Arbejde for at
Jord
indsamle dette, nej det gear jeg
ikke med til. Ganske rigtigt ; ;ælte
lønnet Arbejdskraft i Gang med Indsamlingen, betaler sig ikke, i alle

Tilfælde 1 det timan. Men alle de
mange Smaakaarafolk pan Landet,
og især dem der sidder med en
stor Børneflok, til dem hm navnlig
min Artikel Bud. Send Bornerte
ud, lad dem samle hos Naboer og
Genboer, og da skal de se, al flittige Barnehænder ogsaa humant at
indrette noget. Det er min Mening,
IB der bør gøres noget. Tænk min
vi hen pan Vinteren kom til at
mangle en saa almindelig Ting som
Bukkehinde. Del manne da viere
flovt at tænke paa, al vi ganske
roligt har ladet Mængder af disse
visne i vore Moser.
Et Par Ord om Sparesumalel, orledes man kan kende de forskellige
Planter, og være sikker paa at del
uu ogsaa er de rigtige. I det Følgende skal jeg saa godt som muligt
beskrive de forskellige Lægeplanter.
Men er Læseren alligevel i Tvivl,
da tag lejlighedsvis nogle Planter 'Jj
med ind, og Jeg skal da til enhver;:'
Tid være ril Tjeneste med Vejledning.
Mei] herovre er Kendskabet til Planler saa udbredt at jeg roligt kan,.
gas ud Ira, at Læseren sikkert kender de fleste.
Jeg vil nu i det Følgende behandle
hver Lægeplante for sig med speei-elt Henblik paa de paa Bornhol
mest almindelige vildt voksend
Planter.

Breve, der krydses
Af Friderich Zickendorff.
(Paa dansk ved \V. S.)
—as:—
Lena!
Det falder mig svært at finde d
rigtige Form for delte Brev. Mart'
jeg ehdnu sige .Du"? Jeg spørger
— og siger det allerede. Mig forekommer det umuligt at tale til Dig•
anderledes end i denne Fortrolighedens bløde Tone, selv nu efter disse.:
Adskillelse" Aar, i hvilke intet andet har forbundet os end maske
samtidigt vaagneride Erindringer,:
som fløj ud og mødtes venskabeligt ,'
derude paa 1-lavet. For jeg antager'
at Du al og til maa have tænkt
paa
Jeg har aldrig troet paa Anelser
og Forvarsler, og nu, er det mig
dog en lykkeliggørende Befrielse,.1
at den første Drøm i Hjemmet tilhørte Dig, og at den første Dag
førte Dig forbi mig. Kun hurtigt,
ganske vist, i Vogn, og forbirullende
i et øjeblik saa flygtigt, at jeg ikke'
fik Tid til løfte Hatten, og Du ikke'
til at nikke, mert dog langt nok tft
at vi med fremstrakte Hoveder genkendte hinanden.
Det er mit Haab, al alt igen kan
blive som del var: fredfyldt roligt,
og kærligt varmt, efter en Tid, som
for ulig kun havde kolde Storme.
I Romanerne — jeg ved det godt
— neer de forlorne Sønner konone
hjem, siger de ; „Nu bliver alt godt.
igen. Og skriver Breve i Smag
dermed.
Vi ler af Trivialiteter, indtil selv skriver saadanne Breve, søl

med forsagt krummede ringre hanker pas de hjemlige Døre, opfyldte
af det hede (luske og det stille
flaeb at Englene vil synge venligt,
tisat v i lægger Haanden paa
Vil jeg fas Dig al se igen? Vil
jeg igen kunne sidde hos Dig og
høre din Stemme ? Jeg vilde gerne
komme til Dig i Overmorgen. Mast
jeg?
Jeg vil nu foreløbig intet sige,
men vente til Du selv fortæller mig
alt, hvad der i disse Aar er passeret
Dig og har berørt Dig. Jeg vil
vente til Du selv, med all del For.
bigangne, opfylder den Kløft som
Tiden har gulvet imellem os, senat
jeg kan gas over den og komme
til Dig.
Rudolf.
Berlin, den 8. Marts 191*

Min gamle Vent
Du fortjener ganske vist hverken
„Du' eller Vennetitlen, men Overraskelsen og Glæden ved pludseligt
at se Dig dukke op gør mig storsindet. Efter saa mange Aar fire, ikkesendt — kan man dog til.
lade sig den Luksus, uden Nag at
betragte det Forbigangne.
Dengang var det altsammen lidt
smerteligt: Dine Besværinger over
at man hindrede Din Udvikling,
Din pludselige Beslutning om at
rejse bort, for at blive en anden i
el nyt Liv. Og saa, Intet Livstegn,
ikke en Linie ; for alle Broer skulde
være afbrudte.
Det var virkelig en Smule haardl
Men maaske havde Du Ret. Jeg
misunder Dig i hvert Fald Din
Kraft til at turde følge Dine Længsler,
Hvordan kommer Du tilbage ?
Med en Rigdom af Oplevelser, Billeder og Erindringer, hvis Renter
Du nu vil fortære herhjemme ? Jeg
er begærlig efter at høre Dig fortælle
mig alt, for jeg har stadigvæk Interesse for Dig, min Ven.
Jeg har — i Dag kan jeg roligt
sige det — en lille Krog i mit
Hjerte, som jeg ikke har villet give
bort til noget andet ; og saadan en
lille Hengivenhed, som maaske Ikke
engang saa meget gælder Dig, som
den dejlige Tid, vi havde sammen,
er stadig, til den Dag i Dag bleven
mig.
Derfor skriver jeg dette Brev. Og
tillige, fordi jeg vil lette os den
første halve Time, hjælpe os over
dens Forlegenhed ; idet jeg nemlig
formoder, at Du vil opsøge mig, og
at Du vilde have gjort del ogsaa
uden al have faaet disse Linier;
Jeg glæder mig over det Tilfælde,
at jeg saa Dig komme ud fra Hotellet, og paa den Maade erfarede Din
Adresse. Ellers havde vi ikke saa
snart kunnet fas hinanelq al se.
Jeg rejser bort ørn faa Dage.
Skriv hvornaar Du vil komme til
Te hos mig.
Pia Gensyn!
Hjerteligst
Lena.
P. S. Jeg har ophævet min EnkeHusholdning.
Berlin den 9. Marts 191'
Kæreste Lena !
Jeg sidder ved Skrivebordet, og
foran mig ligger Dit kære Brev.
Det er skrevet omtrent samtidig
med mit forrige, som jeg sendte
til Din Moder, da jeg ikke kunde
komme i Tanker om Din Adresse.
Men jeg haaber, Du har modtaget
mine Linier. Maaske gennemlæser
ogsaa Du i dette Øjeblik endnu
en Gang mine Ord, som jeg Dine.
Mig er denne mulige lille Overensstemmelse en saa velgørende og
kær Beroligelse, som var den et
Symbol pas, at vi ikke er bleven
fremmede for hinanden. Jeg liner
al -vi kun behøver at holde hinanden I Hænderne, at se paa hinanden, for at glemme at fire Aars

Adskillelse har trængt sig ind linet.
lem os. Jeg vil ikke være inaktienimelig mod denne Tid. Den ligger
ikke bag mig som deur bekendie
„onde Drøne., kun soul ringet fremmed, noget ulig ikke tilhørende,
er deri kilet ind i mil Liv. Jeg er
h igen kosmopolit. Jeg var formegel sammenvokset med alt del, jeg
forlod, til al jeg kunde føle mig
hjemme noget andet Sled. At være
Kosmopolit er ikke andet end at
være en Fremmed Verden over.
Under Overfarten, og derpan tinder Jernbaneturen fra Hamborg til
Berlin, var jeg, trods al glad Forventning, trykket af er vis Ængstelse.
Vilde jeg igen kunne skul Rødder
gennem denne haarde Berliner-Asfalt, bom knibsk sætter sig til Modværge, og ligesom heekyttende trolder del brandenburgske Sand begravet under sig? Jeg er lykkelig over,
al Din Haand rækkes mig venskabeligt i Møde, og jeg griber den
rørt og taknemlig.
Jeg kommer igen og er den samme
som da jeg gik, kun en Smule mere
træl, og fuld af Længsel efter Igen
al sidde for Dine Fødder, at mærke
Dirre Hænders bløde Streg over
mit Haar. Al hvile tid.
Dersom Du ikke sender mig Afbud vil jeg være hos Dig i Morgen
Aften. Jeg er fuld af Hent) Jeg
tror at min Ankomst hertil er sket
under en heldig Stjerne. Er det
dog ikke en Lykke, at jeg skal fest
Lov at se Dig inden Din Afrejse.
Jeg kysser Dine Hænder.
Rudolf .
Berlin den 9. Marts 191*
Min gamle Ven I
Vore Breve har krydset hinanden,
og jeg er glad derfor. Det havde
dog været en pinlig Følelse for
mig fraest at have maattet kalde
paa Dig. Du forstaar — saadan
eu lille, bitte pinlig Følelse. For
selv om jeg ikke har noget Krav
pas Dig mere, vilde jeg dog være
bleven meget skuffet.
Dine Linier glædede mig. Jeg
genkendte ved Din Stil denne vuggende, lidt trætte Rytme, som engang
har fængslet mig stærkt. Men egentlig havde jeg ventet at høre en
gladere Tone fra Dig. Mere „Dur",
mindre „Mol". Vender Erobrerne
saadan tilbage ?
I Dag forstaar jeg Dig bedre
end dengang. Jeg forslaar, at det
drog Dig borl fra mig, som var et
Aar ældre end Du, og altsag meget
ældre. .leg forstaar Din Eventyrlyst,
Din Flanger efter alt det fremmede
i Verden. Jeg kan i Dag — nej,
ikke alene forsten hvad Du følte,
jeg føler det--simpelthen selv.
Maaske har Ensomheden vakt
det altsamineir i mig. Ensomhed
gør fremmed ; mig i hvert Fald. Og
Jeg er her blevet det i den Grad,
at selv de fortroligste Ting gør mig
fremmed og fjentlig tilmode. Du
kender del Jo. Man kan ikke tænke
sig at man vilde fortryde al have
ladet dette eller hint blive tilbage.
Man tror, at i det nye Liv som
man vil begynde, vil det Forbigangne
slet ikke mere spille nogen Rolle.
Maaske —
Men nu vel jeg ikke tænke paa
alt det. Jeg vil glæde ring til al
Du kommer i Alten og ril at høre
Dig fontene, hvad disse fire Aar
har gjort ud af Dig. Maaske saagar en
Ægtemand ? Du saa noget værdig og
temmelig respektindgydende ud.
Din gamle Lena.
Berlin deri 10. Marts 191*
Mil! elskede Lena I
Jeg kommer Ira Dig. I en Time
har jeg , stormet rundt i Gaderne i
en overmodig, lykkelig Stemning.
Jeg kysser Dine Hænder for denne
Aften. Jeg føler igen fast Grund.
Efter Tusinder vildsomme Stier lige, forliaabningsluld Vej.

Dn her 'Mier sagt 'rig intet gjort,
som berettiger
Forheahnitiger.
Men jeg uddrager dem al hvert
Ord Du talte, al hvert Blik, af hvert
sagte Haantlnyk. AI Di' Spengsmaal,
om jeg er hi: al Din Ensomhed.
Kan Du endnu være ensom, da
jeg er hos Dig?
Men ifisseAdskillelsens Aar maatie
vi bære kor 'at komme til Erkendelse
al, hvad vi er for hinanden. Nu linder jeg igen Mod til al brænde Broerne,
30111 ligger bagved os begge.
Jeg læser Dirre to Breve atter og
alter, og de klinger i mig' smit staar
Du bagved ulig, bøjet over min
Skulder, saaal jeg mærker Din Aende
kærtegnende i øret.
Og jeg vilde gerne, et Du ogsaa
læste disse Linier med ni i n Stemme,
min Ømhed og min Kærlighed. Jeg
er Igen hos Dig, min Haand stryger
over dit mørke Haar, jeg betragter
Dig og er lykkelig ved Din Skønhed.
Jeg er en Skipper, som efter
Stor u re og Taagenærier finder Indsejlinger' til Havnen. Mit Livs Storsejl har Jeg bjerget, Boven er rettet
rund Kysten og foran mig er der
Lerid. Hjem og Hvile! Lykke!
Jeg holder Dig i min Arm, Dit
Hoved er tilbegebølet, og jeg nærmer mig til Die Mund. For første
Geng i lang Tid, og i Frastand,
kysser Jeg Dig.
Rudolf

Berlin den 10. Marts 191'
Min kære Rudolf
I ell Time har jeg Igen været
alene, og jeg er lidt sentimernal
'nereide.
Jeg nyder efterlærikeonit Duften
af de smukke Roser, Du bragte
mig, og soul itu animer sig fortrøstningsfuldt her i Varmen. Billedet
at vort Samvær i Dag foresvæver
mig, og jeg indprenter mig det
fast. Jeg har en Følelse af, at det
vil være godt at bære en sikker
Skal af Erindringer herinde.
Hvor underligt all er. Du er kommen tilbage som en, der har gaaet
en lang Tur, og ikke venter at forefinde nogen anderi Forandring end al
!iranske Postbudet har været der.
Jeg har altid forestillet mig Dm
Hjemkomst anderledes. 1 den før' ste Tid tænkte jeg, Du vilde vende
hjem som en Sejrherre, fantastisk
rig, og vilde føre mig ud til el
Land, som Du havde erobret. Mari
har saa sine Drømme.- Og derpaa
korn denne dybe Følelse af Ensomhed, I hvilken 'rum synes man er
gammel. Da ønskede jeg, Du kom
sone 1 for det meste kommer ; forslimet og kuet, saaat vort opsparede
Livsmod dør i Jeres trælle Anne.
Og nu — kommer Du netop tilpas til at lage Afsked. For, naar
jeg lænker rigtigt over del — egentlig har jeg aldrig tagel Afsked med
Dig. Heller ikke i Tanken.
Med Vemod saa jeg før, at vi lo
endnu passer rigtig godt for hinanden, og det er en Smule smerteligt
i dette øjeblik, hvor de pakkede
Kufferter staar derude.
Jeg ved, at jeg niaa gøre Dig
Ondt. Men all; hvad vi gør en til
Glæde, gør vi ogsaa samtidig en
anden til Sorg. Og vi kim Mel
forlange at det, vi ønsker os, uden
at opgive noget andet, som er os
kært.
Jeg vilde før ikke fortælle Dig,
at jeg rejser/ bort, og at Jeg ikke
kommer tilbage.. Jeg vilde udskille
denne Alten fra mit nuværende Liv
og hæfte den til inlit tidligere, mini
fandt sin Afslutning for fire Aar
siden.
I Morgen sidder jeg i Toget og
rejser over Genua til Kairo, hvor
.
jeg ventes.
Min gode Dreng, jeg ser Dig
blive en Sunde bleg, og Du spørger et forskrækket : „Hvem er det ?"
og ,Elsker du ham?" Dog, du har
ingen Rel til al stille disse Spørgs-

mast, og jeg høsvarer den, heller
ikke.

Jeg kan - ikke sige Dig andel eller
niere end, at der i mine glade Forvenininger nu ogsaa blander sig
Smerte, og al jeg — nu, da jeg
ved det er den sidste Gang, drister
jeg mig til at sige del — omfavner og
kysser dig, som i den gamle, kære
Tid.
Lena!

dell. Dybt oplagc: at ,ferie Arteejle
bemærkede han Ikke den Spon,,,gri,
mini kom kørende. Han havde r. ar•
tel Dødens Bytte, Om ikke ell eng
Pige var sprunget frem og ure,'
Fare for sit eget Liv havde skubbet
ham bort. Millionæren blev sos
ren over hendes heltemodige t landling. et han, sar sund de lovlige
Formaliterer var iagttaget, testamenterede Pigen hele slut Formue. Den
udgør tor Tiden 8 Millioner

Moderne Omsaitningsforbold,

Fra Uge til Uge
—0—
Hotelejer Laurits Møller
begravedes i Gear fra Nykøbing
Kirke. Afdøde var i mange Aar en
kend! Mand her pas Nordlandel og
Indehaver af Møllers Pensionsl ved
Hammeren. Dette blev jo som bekendt købt al Foreningen Bornholm,
der efter at have lagt Servitut pen
Ejendommen, afhændede denyre til
Hotel Hammershus. Møller boede
derefter el Par Aar i Allinge, men
hans Virketraeg kunde ikke finde
Hvile. Eller al have prøvet forskellige Virksomheder i Hovedstaden,
slog lian sig til Ro i Nykøbing SJ.,
hvor han købte og drev del derværende Jernbeneholel.

De blev tørstige igen.
For ca. en Marinerl siden vedtog
en Generalforsamling i Brugsforeningen I Jordløse at ophøre med
Salg at Brændevin — foreløbig for
I Aar. Imidlertid blev, skr. en Meddeler i ,FynsTd.• Tørsten og Længslen eller den ædle danske Drik saa
stor, al en for nylig alholdl Generalforsamling, som var sammenkaldt
for al udelukke Salg af Bayerske,' i
Foreningen, i Siede' for vedtog, al
der her efter Dags skal sælges heade
Bayerske' og Brændevin.

Først hoster man Ærter, saa Kartofler.
En snedig Optiudelse praktiseres
hos Snedker Skjødt i Gørsley ved
hans Kartoffellægning. Før Lægningen gives hver Kartoffel et lille
Slag mod en Ærr, der ligger paa et
!leen Undertag. Æden anbringes
derved i Kartonen, og før dennes
Afgrøde høstes, har man først kunnet plukke dejlige Grønærter i sine
Kartoffelrækker.
„Opfindelsen" skal ifølge ,Vestsj.
stamme fra afdøde Højskolelorslairder A. Jørgensen, Høng.

En Holbæk-Købmand ringede ifl.
,Holb. A Venstiebl• forleden ril et
Firma i København
— Kan Jeg faa et Par Tønder
Benzol ?
— El Par Tønde' I San meget
eksisterer ikke.
— En Tønde da?
— Umuligt. Vi har ikke noget.
— Jeg kunde levere Kartofler til
Gengæld.
, . Ja, hvis De
— Er øjeblik
kan sende en Tønde Kanoner, var
det muligt, vi kunde opdrive en
Tønde Benzol til Dem
— Godt, sari er del en Aftale.
— —
Senere pari Dagen tinges Kohnlanden op al en Kunde i Oplandet
— Det er rent galt, jeg har ikke
noget til (arkene. Kunde Jeg ikke
komme ind i Morgen og Ina nogle
Sække Majs !lied hjem?
— Mais, hvad er del? — Naa,
nu husker jeg. Det har jeg ikke
set længe.
— Brol el Par Sække ?
— Lader sig desværre i kkegøre.
Del skulde være, hvis De havde
nogle Kartofler, saa inaaeke jeg
kunde bylte mig lidt Majs til
— En halv Tømt! Kartofler kunde
jeg muligvis nok skiffle.
— Det var brillant. Kom saa ud
I Morgen med dem, ene skal jeg
skalle Majsen.
Sen var alle hjulpne.

En nervøs ung

Pige
forespurgte i et Blad, hvad hun
skulde gøre ved en stikkende og
prikkende Smerte I Ansigtet.
Svaret lød :
Sig til ham, At lian skal lade
—
sig barbere".

Et Parti af hver Sort

Kokoskager og Malm!'e
ventes i de første Dage.
Anbelales som udmærket Foderstof tor Kalve og Ungkvæg.

Nordlaudets llaildolshos.
led- Sejler ,Rristia n'
sidst i Ugen venles et mindre Parti

Flaget blev hejst, da Majsen kom
Forleden fik Alsønderup Ægsalgskreds i Nordsjælland 20 Sække Majs
tilsendt fra Dansk Ægeksporliorretning. Det var en Altale, at Murer
Davidsen skulde hejse Flaget, naar
Majsen koir, og da Andelshaverne
saa Flaget, strømmede de it. .Klb.
Flkbl." til og fik fra 25-50 kg hver
til Hønsene, hvilket der var stor
Glæde over.
Fra Højskole til Optagelseshjem.
Kvindehjælpens Optagelseshjem,
Banegaardsgade 19, Aarhus, er i
indeværende Maaned flyttet til Elev
Højskole pr. Lynsirup, der af Kvindehjælpen er erhvervet til Optagelseshjem. Der vil paa Elev Optagelseshjem kunne modtages 30 Piger.
Hjemmets Forstanderinde er Frk.
Mariane Friis.
Tændstikken og de otte Mill.
En gammel Millionær og Ungkarl
i en al Københavns Forstæder var
for eu Tid siden ude at spadsere
paa Strandvejen. Da tik lian Øje
paa en bortkastet Tændstik. som
faa mellem Sporvejsskinnerne paa
en „værdiløs' Maade, hverken parakit med Skinnerne eller i rel Vinkel nied dem. Mandens Vej Ill Millionerne havde netop været hans
snerret gennenilørte Ordentliglied,
og han kunde ikke lade Tændstikken blive liggende paa den Mande.
Hall gik derfor ud I Sporveislinjen
for al lægge den til Rette med Fo-

prim Bajs og Soyaskrao
soul fordeles bedst rining.

Nordlaudets flaudelshusr
Knækmajs og Byggryn
til Kyllinger anbefales.

Nordlaudets ilandolshos
Et Parti gode tyske

Smedekul .
er ventede i næste Uge. Bestillinger modtages i

Nordlandets NH1101311118
1 Slagteko
og 1 Malkeko
er til Salgs hos L u n d.

Pellegaard. Olsker.

Oudgjeilesier g Moder.
Søndag 20. Maj.
SI. Ols Kirke Kl. 914. Skrin. Kl. 9.
Allinge Kirke Kl. 2.
Om Elm' Kl. 21/2. Møde i Bethel
Olsker., Kl. 5 i Tejn Missionshus,
J. Dam haler.
Mandag Alten Kl. 8. Møde i Menighedshjern har K. F. U. K.
Tirsdag Kl. 714. Møde for K. F. U. M.

G. P. Petersens Skotojsforretning
Allinge
anbefaler' en Del Skotøj i sort og brunt
Telefon 107

Telefon 107.

til langl under de nuværende Dagspriser.

VikincT Klæde- og Sej dugsko

Frugtmarmelade

Andeæg.

i los Vægt og kiras.

Æg al store stile :Ender knn fans
hos Bramdebandler Emil Holm,
Arninge.

Kunsthonning
i Daaser ng løs Vægt er en udmær-

ket Erstatning for Margarine ng Søær
og langt billigere at anvende.
Købes bedst og billigst hos

Tricotage.

Pinse=Hattene

Dame-

og norne-Uldtrøjer.

er nu hjemkomne i stort Udvalg.

fjerre-Uldtrojer,

Straoliatte i alle "cone? ojg Størrelser.

prima Kvalitet.
i mange Størrelser ng Kvaliteter.

Stive Filthatte fra 4-7 Kr.

Dame- og nornestromper.
Halvstrømper til Børn

Stør-Ste Lager af Yachtclubs- og Sportkasketter.

Nordlandets Handelshus.
Erindringsliste.
__0
Toldkamret 8-12 Form , 2-7 Efterm.
Kæmnerkontoret 10-11 og 2-4.
Laanc- fi Diskontobanken 2-4 Eftm.
Sparekassen 10-12 og 2-4.
Stempelfilial i Sparekassen 10-12, 2-4,
Dampsklbsexpeditionen, /taber! ved Skiherres Ankomst og Afgang Tirsdag
og Fredag
Mandag og
Torsdag Form.
Sognepræsten Tirsdng og Fredag 6 -7.
DistrilUslargen 8-9 og 2-3.
Postkontoret: Søgnedage 9-12 og 2-6.
Søndag 12-2.
Telegralstaliorien 8 Morgen til 7 Aben .
Soirdng 12-2.
Borgmesteren træffes pas Kæmner-kold
Branddirektøren Mandag og Fredag
Forel. 8 til 10.
Statsanstalten for livsforsikring ved Chr.
Olsen, Messen. .Kontorad
Em.
Folkehogsanitingen pas Raadlursei
Tirsdag Kl. 3, Fredag 7-8,
Jernbanest. er aaben tor Gods 8-12, 2-7
Hjælpekassen: Fornid. Bagerm. P.1 lolm,
Kasserer 11. P. Kofoed. Kontortid hver
Fredag fra 5-7.

Allinge

Dame- og Borne-Benklæder

Bløde Filt og Velinshatte fra 4-7 Kr.

Kolabial- og Produktiorreloiug.

fra 50 øre.

ENEN, Chr. afsalt, 1111Ne.
filt SnebkerarbejOe
nyt, saavelsom Reparationer
udføres hurtigst og billigst af

Ande-Ruge-Æg

sælges i

Galvaniserede BaandiEern.
Nitter, alle Størrelser,

Bræddeholte, Maskinbolte,
Hjulbolte, fr. Træskruer

21;

Nordlaudets nllelshfl
Ha

Emanerede

Vaske

(rødgryder

do.

Mange Størrelser, billigste Priser i

Nordla n dets Hamleishus,
En flink Pige
samt en Karl kan fas Plads straks
eller til Isle Juni hos

ilskel

Gris til Salg
s,

k ,I

Ill Kr .

Skrædder Kofoed, Allinge.

P. C. Holm
anbelaler

Barnevogne i stort Udvalg.
Legevogne og Trillebøre.
Barnesenge, Dukkevogne og
Gynger.

By- og Herredsfuldmægtig

Avlsbr. Ejnar Jacobsen.

Pel,, r

Fa 21 , Manneds

sælges i

Møbler leveres eller Bestilling.
Glarmeslerarhejde udføres.

Skovlykken rwirydes.

Stort, kraftigt Gedelam
er til Salg hers Ingemar Har

Haveredskaber til Børn.
Krocketspil.

i

!orrtImihis Handelshas,

Snedker K. H. Ipsen. Tein

Snedker K H Ipsen, Tein

Al. Færdsel,
Fest og Nattesjov

I I ,.", Il.

Gode Mursten
Prima Cementrør
Prima glasas. Lerror

er til Salgs n IsKe Stk. hos

P. C. Holm.

sælges til smag Priser.

Prima Drainror

Mit 4 Fags Hus
er til Salgs eller 111 Leje.

William Kofoed, Allinge.

B

Eliyaladbeæ
b rter

Turede
"ves

Kirsebær

P" Lager.

Larsen,

`7.

Johnus No! gul, ilde, Nor De eu Livsloilsawskel
træffes paa Ra ad huset i Allinge
hver Mandag efter Kl. 10 Forer. og
i Kle tuen sir er Kro hver Fredag
fra 2-5 Elbil

Høns til Salg.
2 Haner eng 211 Høns til Salg. 4
Kr. pr, Stk.
P. Jensen 33 Pc. Olsker.

Vikingsko
sælges særlig billig i

C, ',arsen 8kolojslorfeluilig,

skal den gamle Cykle sælges, øn•
sker De Adgang over deres Ejendom
forbudt, her De fundet et Par Galosther, skal der være politisk Møde
eller Bal, line De Kreaturer til Salg
eller vil De købe sandenne, har
De kulet nye Varer hjem, paalagcr
De Dem Reparationer, har De
skiltet en ny Forretning - hvordan
skal Folk sen fan det at vide, hvis
De ikke averterer i et Blad, som
virkelig læses.
„Nordbornholms gehladlæses al san at sige alle i Nordre
Herred og er derfor .et fortrinligt Antionceblad. Send deres Annoncer
til .Nordbornholnis Ugeblad".

Ring op Telefon 74

Lund. Nørregaard. Rø
IffliESCIETHWA

God Løn.

1/44,ereefflamorea~1~~ ealrillleallaril.%11~211~~~al

.■■•=711-...11,17,1.7-1...1 47

Ande-/Eg
er til Salgs.

Drenge- ldllinpf

Slagter liofod,Sandvig

_
Blaa 8 kulørte Matrosdragter

Gode 4-Ugers Grise

Vaskebluser og Benklæder

Drengestortrøjer

er til Salgs hos J. Dam,

Matros- og Sportshuer

VaDvergaard Olsker

Altid de billigste Priser i

ININIIIMIIMibedbedia#btdlIMNMENamembedi

Nordlwlels fladelslins

Vaskekjoler og liner
- I hvide og kulørte sælges en
Serie Prøver, nye, moderne, til entre
billige Priser.

Penge
k"4' rNSpar
mk
Tved at kobe ,Deres

Arbejdstøj i

Magasin du Nords Udsalg,Allinge
Svinefoder
ventes en af de nærmeste Dage og anbefales til billigste Dagspris fra

Å ilingt5 Kolonial- & Produktforretning

Dame- og BØrnehatte
i pænt Udvalg og billigst i

Eavnegade.

Før

NB. El mindre Parti pyntede
Børnehatle udsælges Ina I Kr. Stk

Marie Kjøller

Gammelt Jern
Stobegob

•

Messen Eric-Udsalg.
Chr. Olsen, Allinge.
IIMIYIMINEIMINdilMilkd b, ¥‘1110411Nd

købes

Allinge Kolonial& Produktforretning.

Vi har modtaget en større Sending

fikse Klædninger
som vi sælger til yderst billige Priser.
Arbejdstøj i stærke Kvaliteter.

, ,Hatte og Huer

i elegante Nyheder.

Manchetskjorter fra 3 Kr.
Kraver, Flipper og Manchetter,
Moderne Slips i alle Farver,'
Sokker. Gansere og al Slags Underbeklffldoing.

Prima

Gummifrakker extra billigt.

Manilla-Tougvaerk
Hamp-Tougværk
Reb III Grimer
Kotøjr og Næsegrimer,
Esser, Led, Tøjrepæle.

Nordlandets Handelshus.
wilmame...~1~im

Billigste Priser i

ai~~ssim~~1~1114

Nordlandets
Nogle Aktier

Og

Mode- og
Broderiforretningen

Sidste Nyt!

i „Allinge Kolonial- rig Produldforreiffing kan faas tilkøbs.
Bladets Kontor anviser.

Eleksir

hyle

Allinge

Cykler!

Allinge

haves paa Lager som sædvanligt i stort Udvalg og sælges
disse til meget billige Priser
saalænge det gamle Lager strækker til.

China Livs Elekeir

Reparationer og Ovnlakering

fans hos

udføres paa eget Værksted.

R C. Holm.

H. C. Mortensen.

Vi har stort Lager af ekstra prima

Icopal- og Lædertagpap
fra Jens Villafisens Fabrikker og anbefaler samme til
billigste Dagspris fra

Allinge Kolonial- & Produktforretnilw.

Vi har

riplig Igor og slpr

Prima Gadekoste, stiue og haluslive, alle Størrelse .
Prima Stuekoste. Kokoskoste, Striglebørster. .
Tæppekoste, Karskrubber, Blankebørster.

Nordlandets Handelshus,
Altid

Prima Kololliillurer
til billigste Dagspriser.

Altid friskbrændt Kaffe.
Altid extra prima Margarine
til billigste Dagspris.

Altid

stort Udvalg i
til smaa Priser.

Altid velassorteret Isenkramlager

hos

Allinge Kolonial- & Produktforretning
Stort Udvalg af Redskaber
09. Jra

Gravegrebe, Løvespader, Staalskovle, Haveriver,
Skuffejærn. Hækkesaxe. Grensakse.
Altid lavesle Priser.

Nordlandets Handelshus.
Brødrene An
Jernstøberi & Maskinfabrik
Telefon 2.
Hasle Telefon 2.

1

-9 Selvvandingsaniæg, Vand- & Aljeprimper m. ni.

Hu lur ilundelse for
Ui har et Parti Pigge-Hegntraad og galv. Jerntraad,
af passende Numre, som sælges forholdsvis billigt inden 25, Maj
til liunder herhjemme, Galv. Hensetraadsfietning og Hramper hertil sælges foreløbig efter Prislisten 1916.

Murerværktøj og Kalkkoste
a Flt'eI.II[. fra

Allinge Kolonial- og Produktforretning.

C. Lilrsell's •Skolajsionielllig
Storste Udvalg af solidt og moderne Fodtoj
til de mest mulig billige Priser.
Telefon 104.

(11110111~10011

Aalborg Portland Cement

Postkontoret,
der ifølge ministeriel Forordning er
blevet forsynet 'ned de velsignede
Bred-Byllemærker, meddeler os, at
der mod Aflevering al to ribuinde.
lige Franskbrødmærker henholdsvis
Rugbrødsmærker kan udleveres den
tilsvarende Del al et Bytte-Bredkort,
altsag 12 Franskbrødsmærker a 50 g
henholdsvis 16 Rugbrødsmærker a
125 g.

i Sække sælges.

Nordlandets Handelshus.

Calcrumstjære

og Tjærekoste

anbefales fra

Allinge Kolonial- Produktforretning.

Moderne Journalistik.
Redaktøren: Nej, De er umulig
som Reporter.
Det, De kommer
med ddr, er jo hare del, der er sket.
De har jo Ikke Spor al Fantasi.

Generalprøve.

Glas og Porcelæn

f oz

Frimærkesamlere!
De dansk.vesiinitiske Øer er nu
.en Saga Hol'. De 'eneste Minder,
vi bar tilbage, er de Frimærker, Rostvæsenel ligger inde med og som
udbydes til Salg frir deres paalyderide
Værdi omsat til dansk Mønt (I Francs
72 Øre) gennem danske Postkontorer i denne Maaned.
Der er Frimærker med Kristian IX,
Frederik VIII og Kristian X /linede
saml 1, 2 og 5 Francs Frimærker
og Porlonrærker.
Frimærkesamlere, benyt Lejligheden.

— Hvbrfor gaar du og griller sag
fjollet ?
— Jo, jeg øver mig i at se elskværdig ud. Min rige Tante besøger
os i næste Uge.

Poroliolms Simre- & Laallebsses
Afdeling i Allinge
Kontortid : 10-12 og 2-4.
Modtager Indskud pal] olm. Sparekassevilkanr til en Rente
af 4 pCt. p. n., pas Folio fil 2 pCt, p. a.

Forretningsfif.
Chefen (til sin Kommis): Det mas
jeg sige Dem, SOICIDSCII, ikke delte
Fru Hansen og Fru Pedersen, inar
De ekspederer Damerne. De maa
sige Fru Direktøren, Fru Grossereren,
Fru Professoren el. lign.
saa undser Damerne sig ved al prutte pas
Varerne.

Mellem Veninder.
Kære Ellen! Jeg har været henne
og blive fotograferet. Her er to Prøvebilleder. Synes du, de er gode?
— Det ene er meget godt, — det
andet ligner dig for meget.

Havemøbler!
Have- og Markredskaber.
Kædevarer.
Traad og Traadfletning,
Søm, Skruer og Bolle.

Bygningsbeslag, alle Slags.

Ekstrafin Klipfisk og prima'R-is
anbefales til billigste Dagsanser fra

Allinge Kolonial- & Produktforretning

Allinge Bogtrykkeri anbefales.

•

OD.

Nu er det Tiden
at købe

Haveredskaber.

Vi har stort Lager
og sælger til rimelige Priser. "I

Møbelbeslag, Værktøj.
All sælges til billigste Priser hos

P. C. Holm.

og hillkliorr".

Nordlandets Handelshus.

BrMskærer
er aller paa Lager og anbefales til billigste
Priser fra

Allinge Koloeial- og
Produktforretning

Uldgarn!
bleal, brunt, rødbrunt, blegrød!, lysnormal, hvidt, graal og sort fra 5,50
pr. 1/2 kg.
Et lille Parti sort dansk Uldgarn
4 Kr. pr. 1/2 kg.

MESSEN, Chr. 018011, )1110lle.

GødniQgskalk, GødniQgssalt,
Superfosfat og Kaligødnirw.

Fernis

Nordlandets Handelshus.

og

Huer og Hatte,
Flipper, Kraver, Manchetter, Manchetskjorter, Slips,
Sokker. Sokkeholdere, Underbeklesdning
købes bedst og billigst i

Magasin du Nords Udsalg,
J. P. Sommer.
1•~1~110~111

Urtefrø, Charlotter, Rosenkartofler, Plænegræs
sælges I
Nordlandets Handelshus.

Vorf liner er rigelig 'mispel med
51 pCt. Texas Bonsuldsfrokager
43 pCt. New-Orlean Bomuldsfrokager
kokoskager.
Coldings kontrollerede Foderblandinger
• Langelands Kontrolfoder

• ■■■•••

Alt i prima kontrollerede Varer og tiI billigste Dagspris hos

Pensler. Allinge Kolonial- & Produktforretning
Gulokker
Rødt
Dodenkopf
Zinkhvidt .og andre Farver
anbefales

frir

Allinge Kolonial- og Produktforretning
yrsirs."5~~~.

CLO ET TAS

ALBA
Spise Chocolader

