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Sneens sidste Rest
skal smelte bort
i den vaarmilde Blæst.
Den Sne, der er pløret
at Foraareta Tø.
Det- er Vinteren,
der langsomt maa dø.
Det er- Maaneskin det er Nal — det er tyst,
.oar Maorien-ger alting
farvet og lyst.
.Hver Gren staer um stille
mod Himlen rakt,
i 'Strimlernes Skin
som en skærmende Vagt.
Og jeg hører tyst,
hvor det hvisker og ler.
Foruret — Fødslen
med bævende Veer.
Og Sneens Hvide
skal smelte og tø,
— give Væde til spirende
Urter og Frø.
Og det suser svagt,
det er Foraarefs Sang Hymnen, der synges
al•Vænge og Vang.
Det er Vinden,
der mygt fører Tonerne med.
Sangen om Vaar om Kærlighed I Det maa komme
Kraft at del gamle Bud,
Pagten; at Vaar ringer Vinteren ud,
at Vaar bliver Sommer og Sommer Høst,
'der visner og falmer
fra Kyst til Kyst. Detier Tidernes Gang og hver Spire, der gror
og bryder sig frem
gennem Moder Jord,
'længes i Vaaren
mod Sommerens Sol —
j'alle Riger — fra Pol til Pol.
Det er Livets Gang vi skal spire en Stund,
skal modnes — og kysse
en bævende Mund,
der bønligt beder. Vi lytter og tror —
og. giver - voW Liv
for deri Ben — de Ord.
Det er Maaneskin og mens Vaaren gror
f Mal — vil del spire
og knoppes 1 Nord —.
bet er Vaarens blide,
sagtmodige Vind,
eder lufter saa mildt Det er Maaneskin.
Kai M. Woel.

,Ja vist', sagde Fru Cameron,
,jeg synes ganske godt om ham,
som du nok kan tænke dig'.
Fru Cameron var en brunøjet,
nIttenaarig Skønhed, som nu havde
været gift I et halvt Aar. Hun havde
alt, hvad hendes Hjerte kunde begære, og var følgelig ikke rigtig tilireds med noget.
•
,Synes ganske godt om kern',
gentog Anna Clacke, som lige netop
var bleven konfirmeret og derfor
troede, at en ung Kvinde, som
havde laset den Mand til Ægte,
som hun elskede, burde være aldeles forfærdelig lykkelig. ,Aa 'Nina,
du er afskyelig, hvorledes kan du
tale saa koldt?'
,Det kan jeg fo ikke gøre-for,
du lille", svarede Fru Cameron,
idet hun ligegyldig lod Hovedet
falde tilbage mod Lrene3tolens polstrede Ryg. ,Man bliver i Længden ked af "Riger og Champagne.
At og til lænker Jeg som saa, at
jeg vilde blive lykkeligere hvis Charles ikke tilbed mig fuldt sne meget."
,Men Nina ,1 Længden bliver del trættende
og ensformigt. Ser du. Det vilde
være en Afveksling, dersom han
engang imellem opdagede en eller
linden Fejl hos mig. Han er altfor
I:od. Se til Eksempel engang paa
.̀;ophie Markin. Hun er rent ud
bange for sin Mand, en statelig og
::muk Fyr med sort Skæg, som en
Røver fra Appeninerne. Aa, det
inaatte sikkert være morsomt at være
lidt bange for sin Mand".
.Hvor taabeligt du dog taler",
udbrød den forskrækkede Frøken
Clache.
,Jeg forstaar meget godt at det
kan tage sig saadan ud for dig nu",
ragde Frn Chameron overlegent,
„men hvis du nogensinde bliver
tvilt —"
„Naturligvis bliver jeg det," svalede den smukke Anna med et selvbevist Kast med Hovedet. Hun syntes aldeles Ikke al have Lyst til at
vedblive at være ugift.
.Naa, i sart Fald skal jeg give
dig et godt Raad. Gift dig ikke
med en Mand, som er lutter Suk
og Latter. Det er altfor vammelsødt. Man bliver i Længden ked
at stedsevarende Honning og Maaneskin".
Fru Camerons elegante Dagligstue var ved en Portiere skilt fra
hendes Boudoir, og nu traf det sig
studen, al Hr. Cameron sad med
en Avis i Haanden I Værelset ved
Siden al og hørte hele Samtalen.
Han bed sig i Læberne og blev
radere og rødere. Ja saa, Nina var
bleven træt og ked af ham I Ja saa,
han var altfor elskværdigt Det var
udmærket at han fik dette at vide;
den Fejl skulde han nok made Bod
pert 1'
Han kastede Avisen fra sig og

gik ind i Sit Kontor, Fru Cameron
gik ligeledes efter kort Tids Forløb
ud, for at gøre Indkøb. Hun blev
meget forsinket, men det bred hun
sig aldeles ikke om,
„Charles siger ikke et ondt Ord
dertil', sagde hun og ofrede ekstra
en halv Time pas det vigtige Spørgsmaal, om hun tog sig bedst ud t
en Hat med Roser end med en Hat
med Tusindfryd.
,Jeg er lidt sent paa Færde ideg,
sagde hun smilende, da hun omsider traadte ind I Spisestuen, hvor
Hr, Cameron spadserede frem og
tilbage smil en Løve i sit Bur.
.Lidt sent ! En hel halv Time for
sent, skulde jeg mene", brummede
hendes Mand I en Tone, som bragte
Fru Cameron aldeles tid af Fatning.
,Du synes formodentlig, al del ikke
gør noget med min Tid".
„Charles I" ,Jeg har nu fundet mig i dette
længe nok', tordnede den opbragte
Ægtemand, .og jeg siger dig rentud, at jeg ikke agter at finde mig
deri i Frerntiden'.
Han vendte afg—ttliincid7Pfien
og sagde :
,Jane, sørg for at Maden I Morgen er færdig Kl. 6 præcis, enten
Fruen er hjemme eller ej•.
Med denne Besked forsvandt Pigen grædende i Køkkendøren.
Fru Cameron salte sig tilbords,
Ildrød i Ansigtet — lige op til del
øverste af Panden, og sagde endelig med lav Røst og tilkæmpet Ro:
,Charles, er del nødvendigt al fornærme mig I et Tyendes Nærværelse'.
„Ja, del er netop det rette Ord.
Naar en Hustru ikke gør sin Pligt,
er det nødvendigt rit hum fnat ren
Besked. Maa jeg bede dig om et
Stykke Brød ?
Fru Cameron blev helt forvirret,
aldeles sønderknust. '1-lun var ganske uvant med saadanne huslige
Scener, og eflerhaanden som Maallidet skred frem, blev det værre og
værre. Cameron fandt den ene Fejl
efter den anden ved Maden, Han
antydede endog, at det vilde være
bedst om hans Hustru boldt sig
hjemme og passede Huset, istedet
for at fjante omkring i Butikkerne.
Da de paa denne usædvanlige
Maade var naaet til Desserten, ringede del pas Corridorklokken.
, Det er Mama og Tante Lizzi",
sagde Fru Cameron og rejste sig.
,De bliver her til Aften,"
„Det har ieg ikke bedt dem om',
sagde Cameron skarpt.
Fruen spærrede Øjnene op 1 slum
Forbavselse.
,Det er da ogsaa pokkers', raabte
han og slog et voldsomt Slag i Bordet, „Kan jeg da ikke fas Lov til
at være i Fred en eneste Aften.'
,Jeg — jeg lovede dem, at du
skulde følge med os i Teatret i Aften', sagde hun ængstelig og skiftede Farve.
.Nu skal man blot høre. Tør jeg
spørge hvem der har bemyndiget
dig til at love delte", spurgte han

haanligt. „Tror du maaske ikke,
at jeg har Ret til selv al have nogen
Vilje ?•
„Men bliver du da ikke hjemme
hos os, Charles — — gør du i det
mindste ikke dei•, stammede den
stakkels unge Frue bønfaldende og
med Taarer i Øjnene.
„Nej, om jeg gør", svarede lien•
des Mand og rejste sig. ,Jeg har
i Sinde at gaa i Klubben i Aften".
Under denne Replik styrtede han
ud et Værelset i en seedet) Part, at
hans Svigermoder nær var bleven
stødt omkuld i Corridoren.
— Da han lidt efter gik ned ad
Trappen, tænkte han ,Del var godt
er jeg kom afsted. Var jeg bleven
et Minut længere, vilde hendes Taarer have forstyrret hele Planen. Stakkels Nina I — Men det var jo
saaledes hun vilde have det" —.
— Klokken var over 12, da han
kom hjem. Siden han blev gift,
var det aldrig før hændt, at han kom
aler= hjem saa sent.
.Hvad behager, er du oppe endnu', sagde han skarpt, da han kom
ind i Værelset og fandt sin Hustru
gaaende frem og tilbage i sorgfulde
Tanker. ,Det er bedst engang for
alle at sætte en Grænse for denne
Uskik !"
,Jeg var saa ængstelig for dig,
Charles", svarede hun ømt og forknyt.
„Ængstelig", gentog han rasende.
„Tror du maaske at John Markin
lader sin Hustru sidde oppe og
vinle pas sig?'
, Men Charles, jeg vil ikke for
all I Verden have, at du sket ligne
John Markin I" sagde Fru Cameron
brast i Grand.
,Saa, det skulde du ikke ville ?"
sagde han med en svag Antydning
al et Smil. ,Jeg troede dog virkelir:, at det vilde være saa morsomt
al være en Smule bange for sin
Mand, og desuden ved du jo, at
Honning og Maaneskin stadig og
bestandig i Længden er altfor vammelsødt. Forholder det sig ikke
sealedes, Nina ?'
Det gav et Sæt i Fru Cameron,
og hun udbrød : ,Horte du, hvad
jeg sagde i Formiddags ?•
,Ja, det gjorde - jeg, højtærede
Fru Cameron 1 og jeg har siden den
Tid søgt at rette min Opførsel efter
din Smag.'
,An, gør det ikke mere, kæreste
Charles'. sagde hun med skælvende
Slemme og retlede sine taarefyldte
Øjne bedende mod ham. ,Ak, gør
det ikke mere. Del er aldeles ikke
morsomt — at være bange for sin
Mand".
„Ganske som du vil', sagde han
leende, „men i Formiddags var du
jo al en anden Mening'.
.Ak, del var kun dum Snak, kære
Charles. Jeg har virkelig hele Aftenen siddet og grædt mig halvt fordærvet og søgt at udspetufere, hvad
det kunde være, der havde gjort dig
sun forandret, og saa spillede du
hele Tiden kun Komedie'.
„Kun Komedie", sagde hen be-

kræftende
Saa kyssede de hinanden og blev
gode Venner igen, og ilvelebrødsdagene begyndte paa ny, mur Fru
Cameron klagede dog aldrig senere
over, at Hr. Cameron var en ahlor
elskværdig Ægtemand.

Yaa fodtur
gennem 8uropa.
Sune fortoner om sine
Dagbogsoptegnelser og Minder.
(Kun tor Nordbornholms Ugeblad)
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Nur man I Maanecler stadig har
gaaet fremad mod nye Maal, kan
det have sin Charme engang imellem at vende tilbage ad de kendte
Veje: man betragter Omgivelserne
ligesom fra en ny Side, opdager
Skønheder, som man første Gang
har overset og ge,..,pfrisker i Erindringen mange muntre Oplevelser,
der knytter sig til de Steder, man
aller vandrer forbi.
— Husker da det gamle Figentræ
der ved Vejen ; man kan slet ikke
se paa det, al vi har siddet deroppe
i Timer og mæsket os, saa tæt hænger Frugterne endnu — eller hu•
sker du den store Vinmark paa Skraaningen ved Broen, hvor de store,
gule Druer fristede os. de hænger
sikkert og bliver overmodne. Og
Meloner og Fersken, hvilken Overdaadighed. Her var det, vi slog
Genvej over den gamle, romerske
Vej, forbi Ruinerne at deu gamle
Herregaard, i hvis Have al Slags
Frugt voksede i et Vildnis. Og Soldaterne, der saa kækt stormede den
lille Bjergby, hvor er de ? Lever de
i Overdaadighed i den erobrede By
eller er de vendt hjem til Capuas
Kaserner.
Men her er jo det lille Værtshus,
hvor Amio med det skælmske Smil
skænkede os den ædle Vin. Det
kunde være morsomt at hilse paa
hende igen — vi har jo naaet et
godt Stykke trem idag, takket være
Køreturen, og det er ulidelig varmt.
Saa gaar vi derind. Gensynets
Glæde er stor. Det bliver mere end
et Maal, den Skønne skænker til
vort Maaltid, og Ingen Vin har endnu smagt os saa godt som denne.
— Dog er vi standhaftige og siger
Stop ved det tredje Maal. thi vi
skulde gerne nea Sesam inden Aften.
— Det er endnu for varmt, Signores, sagde hun med et vindende
Smil, — Bliv her, jeg tror vi faer
Uvejr.
Og sandelig var det varmt, lummerhedt. Vi naaede ikke længere
end over den lille Bro i Dalen, hvor
Oliventræerne havde ydet os Beskyttelse pas vor Udtur. Benene
vilde ikke bære os længere, og vi
segnede om paa Greeeskraaningen.
Den lille Middagslur blev longere end beregnet. Da jeg vugnede, var det b/Bigami-kt. Det var

mig umuligt at huske, hvor jeg vår,
kun et vagt Omrids at Treernes
Kloner kunde jeg skimte. Nielsen
blev vækket. Ved Hjælp at en Tændslik saa ti at Klokken var halvelve,
Hinden var tung og sort, men det
regnede ikke. Sart spændte vi vor
Renset paa, famlede op III Landevejen og haabede at rum Sessa inden Uvejret brød løs.
Vi gik rask frem, styrkede og veltilpasse efter den lange Søvn. Allerede skinnede vi ved en Svingning
af Vejen Seasas Lys. Beboerne var
altsag oppe endnu. Da lyder de
første Skrald, brede Zikzeklyn belyser Bjergtoppene, tunge Drnaber
begynder at falde.
111 vildt Løb forceres llmarschen.
Ved et Lynglimt ser vi en lille Hule
1 Bjergsiden, et Gravkammer, hugget I den bløde Tufsten. Nielsen
vil derind, men Jeg lorlsretier Farten. Vi mier den store Bro, der
fører over Kløften. Da er del som
alle onde Amider bryder løs. Det
er umuligt et naa videre. Vi mindes at Broen hviler pen en Række
Buer. Nielsen springer ned gennem
Brombærtjørn og baner sig Vej ned
i Dybel: jeg efter, neer den første
al de everste Hvælvinger og stiger
ind. Der er fladt cementeret Gulv
1 hele Vejens Bredde - en rummelig Port. Nielsen er der ikke. Gennem Uvejrets Bulder søger jeg
at raabe ham op. Er han falden i
Afgrunden? - Svagt lyder hans
Stemme op til mig. Lidt efter entrer han ind til ulig. Han har været helt nede i den underste Hvælving. Der var tre Etager.
Han raadede mig til at gaa med
derned : der var ganske tørt og trak
ikke som her oppe. Her var • ogsaa
tørt, udenfor styrtede Himlens Sluser ned, ustandselig - uden Ophør.
Bedst var det nok at blive.
Vi rystede vore Jakker og hængte
dem til Tørre paa vore Stokke, stod
og saa lidt paa Uvejret og rullede
derpaa vare Soveposer op. Medens
vi var beskæftiget hermed, mærkede
jeg et kolossalt Lufttryk, og det var
son] segnede jeg orn i et rødt Ildhav, Hvor længe jeg har været bevidsttes, ved jeg ikke, men jeg kom
til mig selv igen ved Lyden af en
øredøvende Brusen. Jeg rejste mig
og snublede over Nielsen. Ogsea
han kom til Bevidsthed. Gudskelov
al Broen havde været saa god en
Lynafleder, Men hvad betød den
øredøvende Brusen ? Uvejret var jo
næsten drevet over. Forsigtigt gik
vi ud til Randen at Brobuen og saa
ned i Dybet. Og se, den dybe Kløft,
der før havde været tør, var nu fyldt
af en 11w-elende Strøm, der lyste
mælkehvid i Mørket. Gysende fo'r
Nielsen tilbage, thi ikke alene den
underste Brohvælving, hvor han først
havde søgt Tilflugt, var fyldt med
Vand, ogsaa gennem Hvælvingerne
i anden Etage, lige under os, brusede Vandfloden, og det var Vandets Styrt herfra - som gennem
Kæmpesluser, der bevirkede det vældige Bulder.
Da Spændingen var udløst, kom
vi til at fryse; det trak gennem Hvælvingen som 1 en Ventil. Men vore
Jakker var næsten tørre, vi krøb i
Sovesækkene, lagde Rygsækken under Hovedet, Jakkerne blev brugt
som Overdyne, og zaeledea, Ryg
mod Ryg, blev vi hurtig varme og
fik nogle Timers Søvn.
Om Morgenen, 13. September, var
Uvejret trukket over, Kun enkelte
Rester las endnu som sønderrevne
Skyer om Bjergtoppene. Gennem
den dybe Del bruste nu en skummende Flod, og der var store Pytter pas Vejene men Solen tørrede
hurtigt op, all stod friskt og grønt,
varige Spor havde Uvejret ikke efterladt.
Oppe f Sessa beatilte vi Frokost
og bad om Vend til at vaske os I.
Vi fik en Spand og anvist Bybrøn-

den paa Torvet. Her var mange,
Repæl i Rønne, artsas 4 MIII fri
for at hente Vand, og da det var / fra N,.xø. Mei jeg var den Gang
en primitiv Brøndvippe og en dyb som sagt, knap 24i 's Air gammel,
Brønd, tog det lang Tid. De vor og neer man er ung, gør man sig
Tur kom, tabte vi I Hastværket vor
ikke mange Skrupler af den All.
Spand i Brønden. Stor Straehej og Det hele var noget nyt, havde altMoro Ill vi endelig fik Usket den saa I all Fald Nyhedens Interesse
op. - Toilette paa Torvet, Frokost, - og jeg gik med trejdeet Mod
Besøg hos Skomageren og afsted, ombord pas den bornholmske Fii'er at indhente deri forsømte Tid.
skerkvase.
Ned ad Bjergets maleriske SkraaModvind og Vindstille tvang Skipilinger, Farvel uhyggelige Kløft, hvor
peren at Rita til Ankere ved Hamde hæse Fugleskrig paa Udturen mershes, og jeg kaldtes op paa Dækhavde varslet uhyggelige Oplevelser. ket, for et se mil Phyeicel. HamroeNu gear det atter nedad mod den
ren nied sin stolle, halv hensmulsmilende Kysl mellem Vinhaver til drede Borg var for mig el overrasTomaseo og Formere, hvortil vi an- kende Syn. Jeg havde dengang alkom sent om Altenere
lerede gjort nogle Rejser; rnen bor
Næste Morgen tog vi Bad nede 30-40 Aar siden retinte Københavved Stranden, gjorde Indkøb til Fro- nerne ikke gerne i talve Danmark,
kosten, som vi torterede i Skyggen
paa deres Udflugter søgte de helst
af en Havemur med den vidunder- den korteste Vej over til Tyskland,
ligste Udsigt ned langs Kysten. - og skønt jeg allerede havde været
Vort gode Humør virkede irrilerende 2 Gange i Berlin - første Gang som
part en Skildvagt, han troede vist, 8-9 Aars Dreng, anden Gang i det
at vi gjorde Nar at ham, thi plud- eaakalate Rus-Aar - kendte jeg af
selig Ironi kan med Bajonetten og selve Danmark ikke endnu andet
jagede os bort.
end det østlige Sjeliand og Møen.
Gik videre op ad Forbjerget i en Da jeg eltaaa, efter al være sat i
Blanding af Sol og Regn og hjalp Land ved Hammeren, paa en al de
nogle Drenge med al stjæle Figen smalle bornholmske Vogne for lire
mellem Ruinerne af et gammelt Slot Personer og med ligesaa mange Sæved Jernbanebroen, Passerede Bjerg- der, kørte hen over Fjeldene og
ryggen og nafiede herind Alten Fondi
gennem de yndige Dale med deres
- den lille mejeriske By, hvor vi lave Løvtræer, lærte jeg i mit eget
spiste til Aften. Sad længe paa en
Physical Danmark at kende fra en
Brobue og nød Udsigten til Musik- ganske ny og højst Iillrækkende
kerte Toner, der dæmpet lød ned
Side.
III os fra en lille Bjergby.
Mindre behageligt var Synet al
min nye Residents, Nexø. Jeg var
en ren og skær Københavner og,
som Københavnerne I Almindelighed
pari den Tid, meget tilbøjelig til at
bedømme alle andre Byer efter den
Fra en Solskinsdag i Sommer
Københavnske Maalestok - og Nex ø
kan jeg huske denne Bro,
stod rigtignok uhyre rangl tilbage
her gik Børn i glade Klynger,
mens de pludrede og lo, bor København. Den bornholmske
her blev sunget, her blev leget,
Dislaet lød ogsaa i Begyndelsen
her blev spist med Appetit: temmelig skurrende i mine køben- nu er Pareen ganske stille,
havnske Høreorganer. - Paa den
nu er alting Sort og Hvidt.
anden Side er det højst sandsynligt,
et Bornholmerne fra først af ikke
Thi 3113 svigefuldt og troløst
er vort Hjerte og vort Sind, syntes videre om den nye Doctor.
at vi elsker Parkens Plæner
Min afdøde Forgænger, Landchirug
i det gyldne Solskærs Skin :
Knauer fra Ditmarsken, havde været
men da det en Dag blev Vinter,
og da Søen frøs en Nat, en Mand højt oppe i de 60 og at
el anselig' Ydre. Jeg var nu i det
saa jeg Parken næste Morgen
ligge øde og forladt. mindste over 24 Aar, men saa ud,
som jeg kun var 18 eller 19. DesFørst mier Isen aller smelter,
uden stødte jeg hvert øjeblik an
og den tørste Busk staer gren
mod al god bornholmsk Levernaade.
vil min Trolasihed mod Parken
fart sin velfortjente Løn, endog ved de allerførste Besøg i
del er mig og ingen anderi,
et Hus undslog jeg mig altid hardsom blandt sort og snavset Sne nakke! for ar drikke et Glas Brænskal de første hvide Blomster
devin med Værter, og paa det ganpaa en Foraarsmorgen se.
ske sædvanlige Spørgsmaal ; .Naa
Aage Herman .
hvordan synes Doctoren om Bornholm ?", svarede jeg letsindigt ; „Det
er en dejlig ø", - indtil jeg endelig fattede mil Misgreb ved en gammel Mauds alvorlige Bemærkning :
,,Vor allernaadigsle Konge kalder
ellers Bornholm vort Land BornDr. Eschrichts Erindringer.
holm.• Mit Svar blev da fra nu al:
-x-Bornholm er det skønneste La n d,
9. August 1822 behagede det Hs. jeg har set", og hermed var man
Majestæt Kong Frederik den Sjelle, fuldkommen tilfreds.
paa min derom angivne Ansegning,
Hvad der imidlertid begrundeallernaadigst at udnævne mig til de, og jo ogsaa bedst egnede sig
til Landsphysicus paa Bornholm, at begrunde min Lykke I den nye
Jeg var den Gang ikke fuldt 24% Stilling, var det Held, jeg havde
Aar gammel, og mine Venner kun- med mine Kure, og del har lidt undde ikke noksom undre sig over, at ret mig, et jeg dengang kunde i deri
jeg i saa ung en Alder vilde rive Grad gøre Lykke som praktiserende
mig løs fra et lykkeligt Familieliv og Læge. Mit første Ry fik jeg ved Been til Videnskabelig Uddannelse handlingen af en Møllerdreng, hvis
meget heldig Stilling, for at lade Arm var bleven knust paa tre Stemig - ,.levende begrave" i Nexø I der ved at gribes af Mølleris tandethi saa ringe agtedes for et tredie- de Hjulværk. Da jeg havde Inaet
del Aerhundrede siden Livet 1 den• ham helbredet uden Amputallon,
ne lille By. Naar jeg nu tænker til- vilde alle have den unge Nexe-Dokbage paa den Tid, arra forekommer tor hentet, one Ikke for andel, saa
det mig, at en ganske anden Be- for at lade hele Familien fart ham
tænkelighed burde have gjort sig at se. Om Morgenen havde jeg ofgældende hos mig. Jeg havde nem- te 2-3 Vogne eller I den paaføllig, oprigtigt talt, dengang kun me- gende strenge Vinter 3-4 Karter
get ringe Erfaring som praktisk Le. med klingende Bjaeldespil for min
ge, og i Nexø skulde jeg slag gan- Dør. Man vilde høre min Mening
ske alene. Pas hele Bornholm var om Alting, og fandt den almindeligkun endnu een Læge, nemlig Regi- viis, eller lod idebnindsle som man
menischirugen, og han havde sin fandt den, fuldkommen rigtig. Jeg

Ved Broen.

Bornholm

for 100 Aar siden.

var snit" samdiige bortadmiseret.
Jeg kunde ikke begribe, hvorledes
det Bornholmske i Begyndelsen havde kunnet skurre I mine øen eller
lyde syngende. Del forekom mig
tværtimod lenet kraftigere og behageligere end den Københavnske
Mundart. Bornholmernes Narionaldragt havde altid forekommet mig
meget klædeligt ; for det ejendommelige ved deres Fester fattede jeg
en hej Grad af Interesse.

ire~«~~,s

Affil* Biograf,
Sindig den 5. Marts Kl. 7'15
Den store Seriehrin

De gule Djævle

flip Sleurbm tyw
og hgrmiseslinso
afholder ordniter Generalforeemileg
Tirsdag, den 7. Mies Kl.
730 pas
Forsamlingshuset .littuteerellet•
Dagsorden:
Valg al Bestyrelse m. td.

emityroblell.
Et

s'erne Inert

livedehalm,
og ca. Je.X) Tønder Runkelroer
er til Salg. Kain a'et-mem naa Vejret
tillader del.
Til. Sandvig 3. Emil Andersen.
Restpartiet al

Kryddersild og Spegesild
i denne Tid til meget smag Ildne
f 1/4 _1i8 _1.,,_/1„ Tdr. udselges

Brødrene HenrIkeea,

Allinge.

4. Del, Shingehulen.

ii

Forepq

SelvEryltuldag.

Med Olga Svendsen, Siriboll og
Laur. Olsen i Hovedrollerne.
Meget morsomt.

for Rø (1V, Geleen erholder Generalfenseinluig t Rr Forsamllneshua
Onsdag den 18. "rets Kl. 7.
Pastor Lenge r holder Foredrag.
Højskolesangbogen benyttes.
Formanden.

tel11111111111.9•11111•11:

Tak.
Tak til alle, der glædede
vor Sølvbryllupsdag.

En Pige
kan til April eller Maj las Plads.

os

Mejeriet Humledal,

pen

Olsker.

A. H. Pedersen og Hustru

Gode Chalotter
købes. I Kr. pi. kg.

Ballelyet, Allinge.
TI!. Sandvig 6 og 47.

Kajbjerggaard
Lokalforening.
Torsdag den 9. Mads Kl. 5 Eftm.
afholdes den ordinære Generalforsamling paa Hotel Allinge.
Dagsorden :
1. Beretning og Regnskab.
2. Valg af Bestyrelse.
3. Valg al Revisorer.
4, Eventuelt.
Bestyrelsen.

Slagte-Kreatur
ønskes, neer det kan byltes med en,
der lige har kælvet.

Puggegaard,
Telefon Rurs 41.

Havregryn.
Fin Vare a 23 elle pr,

?Uting kolottialr. og
93roburtforretning.
En Lødeko
og Kalvekøer er til Salg. Her besneael Tuberkulinprøven.
Puggegarard.
Tlf. Rurs 41.

Store Musikfester
i Allinge og Olsker
med Frelsens Hers Hornorkester
Ira Rønne.
1 Frelsens Hær, Allinge, Tirsdag
den 15. KI, 8. (For Børn Kl. 4).
I Olsker Forsamlingshus Onsdag
d. 16. Kl. 8. - Stort Program.

Rønne-Allinge Jernbanes

Køreplan.

To 3-aars Hopper

Søgnedage.

ca 10 Kv., og en 2-aars Hoppe, 9
Kv. 4 Tom, el til Salg.

Segne-Mandyig
"D

Andr. Mogensen.
Rutsker Hoflyng.

Barnepige
søges straks eller til 15. Marts.

Emil Andersen,
Tlf. Sandvig 3.
En eller to gode

Arbejdsheste
Øn skes. 1 Bytte murhages ell Plag
eller eit Russer. Henvendelse til

Brogaard. Allinge.

En Pige
kan fas Plads til April eller Maj hos
J. Ribs ved Tejn,

kg.

Fra Rønne
Nyker
Klemenker
-

Re

- Teint
- Allinge
• Sandvig

8,20 2,00
8,37 2,19
8,50 2,36
9,06 2,52
9,21 3,09
9,32 3,22
9,40 3,30

6,20
6,39
6,56
7,12
7,29
7,42
7,50

Saoll‘Ig-lbnieue
(t
(tt

11,30 10,00 4,20 1,15
Fra Sandvig
11,40 10,08 4,28 8,23
- Allinge
11,55 10,19 4,39 8,34
- Tein
12,10 10,36 4,56 8,51
- Rø
- Klemensker 12,30 10,56 5,16 9,13
12,46 11,10 5,30 9,25
- Nyker
1,10 11,30 5,50 9,45
- Rønne
t) Løber kun Lørdag.
ti- ) Løber ikke Lørdag.

Søn- og Helligdage.
Etenne-Sand•lz

En flink Pige
og en Andenkarl, der er villig til
Malkning. kan fad Plads 1. Maj paa

Store Myregaard.
Bornholmske

Koge-Ærter
Koger godt sid.
55 Øre pr. Halvkilo.

Allinge Kolonial- &
Produktforretning

8,45 12,35 7,50
Fra Rønne
9,03 12,53 8,08
- Nyker
- Klemensker 9,19 1,09 829
9.35 1,25 8,34
- Rø
9,49 1,39 8,54
- Tein
9,59 1,49 9,00
- Allinge
10,05 1,55 9,12
- Sandvig
elan evig-Bønne
Fra Sandvig
10,35 6,00
- Allinge
10,43 6.08
10,52 6,17
- Tein
11,07
6,32
- Rø
- Klemensker 11,25 6,50
11,36 7,01
- Nyker
11,55 7,20
- Rønne

9,35
9,43
9,52
10,07
10,27
10,36
10,55

ke..,

`q.

ct4

50 Stk. gode Cigarer-5 Kr

Vi har Eneforhandling
af det ægte

samt mange andre kendte lihrker
til billigste Dagspris.

l(f1HETEJ

E. Abrahamsen.

Sintr Penge — Spar 1-nyfe.
Bemærk Vsremærket.

Sandvig B,,ghandel

Va revn

Nordlandets Handelshus.

En 15-16-urs rige

Saasæd.

Havre. Svalen Segethavre. gel Nesgaind Havre, sortren.
Byg.
Abed Prent.ce ag Tystotte
Da Partierne af de særlig fine Kvaliteter er begrænsede, anmod«
dr ærede Forbrugere orn at indgive deres Bestilling i god Tid.

Skofonitif-

f).?roblifitforretning.

sari Ina Pi rds I. M,:j paa

Ska3rpingegaard i Rutsker.

Kød og Benmel til Høns.

41.

BORNA smager delikat.

Benmel Id Svin, fottrinligt mod Stivsyge.

En Pige

Mixet Majs. - Diverse Foderkager:
Et Parti hyg- sælges til en meget lav Pris.
Ali i gode og sunde Varer.

Allinge Kolonial- c:g Produkt forretning.

SPISESTEL.
Komplette Spisestel f:.a. 88 Kr,

?Mils« goloninl

$rtilitilltforretsling

Vi har 6 Harhorg Roeraspere,

søges til April eller Maj.

Jaentreen Tein.

Vil De have

Røverkøb.
Vi har nedsat Prisen sari kolosalt
paa jydske Træsko med og uden
Læder til den rene Spotpris, sari al
Konkurrence er total umulig.
Træskomager
M.

en god Kop Kaffe,
anbefales det .it kabe Katten lins ns.
Vor rene Javakaffe og
Frokostkaffe, blander , giver en
fortrinlig Drik.

Lund og

L, Larsen.
— Allinge —

Flink Pige

Allinge KnIonial-

søges til Maj paa

Produktforretning

Stenhymolle I Ro.

store og stnaa, som sælges meget billigt.

91orMatibet inibMbit
Restlageret af Udskudsbrædder
tynde og tykke, lange og korte, udsælges efter den laveste
Notering og med ekstra Rabat pr. Kontant.

Nordlandets Handelshus.
Priserne paa Flormel er lavere.
"og vi har ganske fortrinlige Blandinger heraf, som er fortræffelige til Hjemmebagning.
Altid frisk Gær og kraftige Kryddrier.

Nordlandets Handelshus.

Ny Sending af Strand=13øsser
til nyeg billige Priser. Købekort maa medbringes.

Potteplanter, al s k aa ne Blomster,
kranse og Buketkær anbefales.
M. Kr. Kofod,
Tlf. Sandvig 6 og 47.

Stor god SpageSild sælges snavet I Fjerdinger som
i mindre Partier hos
Fisker r. Totemen, Brogade og
E. Petersen, Iserregade, Allinge

Nye sunde Varer, billigste Dagspriser i

Sjælegaard pr Allinge.

. . Sandvig. _
Chr. Madsen anbefaler sig med
alt til Skomagerfaget henhørende,
smukt og solidt Arbejde.
Obs. Kapsko omsættes.

Svid.
Anbelider sig med prima 1" Brædder og Splilved.
Planker hidtil 5 Fod lange og 4"
lykke, tjenlig S0111GaVnstrre til Vinduer og Karme o. d, I. rig sælges
langt under almindelig Ris. Affaldsbrænde og Savsmuld sælges. Al
Høvlring og Skæring udføres godt
og billigt.

Nordlandets liandelshus.
BORNA er bedst og billigst.

‹..,

En Pige
kan hm Plads til April eller Maj.

J. Rita ved Tein.

9oreellcca, heukram,
alle Slags.
De nye Sendinger sælges kolossalt billigt

Nordlandets Handelshus.

Meget lavere Priser p KilosigetIng.
Sammenholdt nied Priserne i 1921 er og bliver Priserne i 1922
meget billige for — Superfosfat, 37 pCt. hang/Flødning.
Ammoniak Superfosfat, Chile Salpeter, NorgesSalpeter,
De Landboere, som vil benytte sig heraf — og mulig har bestilt
for lidt, maa lade Bestillingen gas til

Nordlandets Handelshus.

BORNA er god !

Nordlandets Handelshus.

En Pige

4^11,11
1 "lefl

Dansk Melassefoder blandet med Hvedeklid
Coldings 50 pCt. Foderblanding
Dansk Soyaskraa
Laplata Jordnødkager, 55 - 56 pCt. valsede
Texas Bomuldsfrøkager 50-52
Stor nordamerikansk Majs,

Prima monstervievet Drejl I Kr. pr. m
Italvlinnede
1,50
do.
Ekstra svier hellinned „
2,00
Meget bred damask vievet 3,35

kan laa Plads til 1. Maj, Id for
Malkning.

Nordlandets Handelshus.
Danske grove Hvedeklid og Rugkild

1(911 deres ila3miklbloclrejl hos os.

Hverdagsveste
Blaa. Maskinjakker
Ekstra svære do.
Graa Jakker
Blaa Benklæder
Graa Buchskinds do.
Molskindsbenklæder
Svære Hvergarns do.
Overtræksbenklæder

6,25
5,00
8,50
10,75
5,00
7,25
9,00
13,50
8,50

kliddets Nubisk.
Erindringsliste.

1,~amelmeemmallsi,"~"

Borgmenterkontorå 2-4 Eftm.
Sparekassen 10-12 og 2-4
Branddirektøren do.
Stempelfilial i Sparekassen. 10-12, 2-4
Dam pskibsexpeditionen, gaben ,,.ed Skibenes Ankomst og Afgang Tirsdag
og Fredag Etterm., Mandag og
Torsdag Form.
Distriktslægen 8-9 og 2-3.
Folkebogsamlingen pas Randhuset:
Ildlaan Fredag 7-8, (i Vinterhalvaaret
tillige "(tirsdag 3-3,30).
Iljielpekassen : Fornid.. 0. Thorngren.
Kasserer Snedker Chr. Lind, Sandvig.
Jeinhanest. er natten tor Gods 8-12, 2-6
Karnnerkontoret to-II og 2-4.
Lune- (6 Diskontobanken 2-4 Eltm.
Po.ttkontoret: Søgnedage 9-12 og 2-6
Sognepræsten Tirsdag og Fredag 6-7.
Skandinavien-Amerikalinien:
Agent Otto Gornitzka,
Staisanstaltan tor Livsforsikring ved Chr.
Olsen, Massen Kontortid 1-4 Em.
Telegralstalionen 9 -12 og 2 - 4.
nid hamret 8 - 12 Form, 2-5 Etterm.
Klemens Jernbanestation 8-12 Fur.
2-6 Eftm.

eger De en Pige, en Kar
eller en Dreng, eller mangler De en Svend eller Lrer•
ling en Fodermester eller anden Medhjælp, bar De snarest avertere i Nord- Bornholms Ugeblad
der hver Fredag bringes direkte ind
c. 1700 Hjem og læses al sari godt
som hvert eneste Tyende. En An-

j

nonce her i Bladet vil derfor sari
godt som altid bringe et tilfredsstillende Resultat.
1.11"
1".
ærniftaggl~~1.

Ordet er frit I
VI ger vor. mange Lasere i By og

paa Land opmarkeom pas, at enhver kan
lal optaget Artikler og Indlag om Emner
at almen Interesse i „Nord - Bomholme

Ugeblad".

Trikotage og Uldgarn.
paa Telefon-bandtaget og ring op

Telefon Allinge 74, naar De har
et eller andet at avertere.
Nordbornholms Ugeblads Annoncer virker bedst og koster mindst.
Glem det ikko.

Har vi det største Udvalg i og til
de billigste Priser, mier vi tager
Hensyn til Kvaliteten, for som sagt
daarlige Varer fører vi ikke, prima
Uldgarn fra 4 Kr. Halv Kilo

Jens Fansene

Betingelsen er kun, at dit skrevne er
holdt i en sømmelig Form og indentor
rimelige Omnier, samt et Indsendere — til
Underretning for Redaktionen

— opgiver

Navn og Adresse. Ligeledes modtager
Redaktionen gerne bleudeltleer om stidada Ting og Forhold, som egner sig
itt Behandling i Bledes Spalter.
Dette galder bande Byen og Landet,
og det er en SelvIalge, at Redaktionen
armt vil iagttage dan 'trangeste Iliskre"on med Bensyn III sine Kilder.

Bomolies blink
Kan du dykke mider Vandet ?
Ja, jeg mener ikke paa denne Tid
al Anret, men om Tommeren. Der
er jo nogle Mennesker, der tror,
de drukner, biol de falder, saa Ansigtet kommer ned i Vandet. And re
kan til Gengæld dykke og svømme
tinder Vandet som Srelhuride-

maa han gere et Ophold, for at
vamle sig til det laven Lult- og
Vandtryk. Som Regel maa han hen•
ge der en halv Times Tid, og han
har da rig Lejlighed til at studere
det Piskeliv som rører sig her. lin.
deltiden kan han hænge fastklynget
til sit Reb midt I en Stime Makrel.
ler, som uden at rense hans Nærværelse formirer de Infusionsdyr,
som Tidevandet farer imod dem.

gratis,

Rabat
paa alle Kol 'mal%

,.er betales

pr. Kontant.
og

Trælast. Trælast.

Engelske Kul

Et større'Parli 1" og Ir/4 " Brædder sælges med særlig stor Rubel:
Udsltudabreedder fin Kr. 3.24 pr. Tyll. løvrigt har vl Lager
af prima høvlede og pløjede Brædder, Planker forefindes I alle
Dimensioner. — Gode og tørre Varer. Rabat pr. kontant.

hjemkomne.

tl

»uge Rolonini 13rohrtforretiting

Izroilliftforretning.

Mod Stivsyge.

Gode eng. Nøddekul
Med Damperen fra Simrishamn fik vi et mindre Parti heraf, som
sælges i mindre Kvanta til alle, som trænger til Brændsel.

Nordlandets Handelshus.

Majs og Hvedeklid er udsalg for Tiden,
men vi har en god Kornblanding, bestaaende af

I Cirkus og Varietr kan inran nn
deraden se Folk optræde, og holde
sig under Vandel saa længe, al man
næsten Ikke kan forstaa, det kan
gav naturligt til. Del er en Færdighed, som de har opøvet merl slot
Udholdenhed. Men det er ikke nogen sund Sport, del ser man af, at
Svampe- og Perlefiskere 30M Regel
dør som unge Folk, Idet de ødelægger deles Hjærte,

og

valset Hvede til Blødfoder til Hønsene og sælger til rimelig Pris.

Nordlandets Handelshus.

BORNA

bringe*
I Forbrugernes Erindring, al Pri•
seine er billige De kan Ikke taa
Varerne helt

Pakker.

Tetredjedel Hvede og Entredjedel 2-rd. Byg

ab

men vi gal Dem opnunrksom paa
at der gives

Fineste dansk Fabrikat
.58 Kg

Varerne

der stiges i 501 Pufretning, 11;
solur lite Klasses, og del

Men rear Vejrel er lyst og Vaner klart, da kan der ogsaa lin Dykkeren aabenbare sig en Skønhedsverden, cn Farverigdom og en Harinoni, som endog skal overgas, hvad
vi Landkrabber nogensinde har set
En Maler, som tilfældigvis havde
'Ram Indblik Itert, besluttede al er
opre delle nye Tanær med sin Perm.
sel og sin Palet. Han log nogen
Utidnunelse som Dykker og, som
du ser paa Billedet, plantede han
sit Staffeli paa Havets Bund, og
medens Boblerne steg fra hans Hjelm,
malede han med sin lykke Oliefarve en R,ekke in:e•keli2e Malerier.

Fin og lys Nvinetran haves nu
paa Lager.

Allinge

Kotrial- tg Proddiforrelniq

Slaa Rotterne ihjel med
Labossfird.forthendilit

byria,ge.

1.

/H R•
hanatffins .0,“ rafl..
net Røn.wirvelJef...
der rnm. An+Imuns

Rotter

1.11n
opnaa ri god. laaeft.111 e
«Wave,. udi../

Ny Sending hver Uge

Nordlandets flamielshol
Overretssagfører

giver lækkert Smørrebrød. )

2ojesen Xofoed, Ran»
ss, stortaasead• 17.

Inkassation, Ookutatutskriniiir N. z.

Dansk Klidmelassefoder'
Valsede Texas Bornuldstrakager,
Grove danske Rugklid

Træffes i

Hasle

Onsdag Formil.

Et Parti

TAPETER

er paa Lager og anbefales.

Nordlandets Handelshus.

udsælges for 40 øre Rullen.

gotoniat, og
13rOttftforrttuine.

Gode Kalkskaller til Hønsene
sælges i Sække a 50 kg billigst.

Nordlandets Handelshus.

Alle Mennesker,
som har set, hvorledes

Bornholms Vegetabil Mørk

fremstilles, behandles og opbevares, vil ganske uvilkaarligt forlange dette højene Produkt til eine Metaltider. - - Alle Forretninger i Allinge-Sandvig sælger

Bornholms Vegetabil Margarine.
Restlageret af

Drengehabiter og Stortrøjer
udsælges i disse Dage til halv Pris og derunder.

9torblatibet 4aubtiouL

Ligesom der skal Mod til al være
Flyver, saaledes skal der ogsaa Mod
og Nervekraft til at være Dykker.
De sænkede Skibe, som Dykkerne
skal undersøge, ligg« ofte saa dybt,
at det kræver en usædvanlig Modstandsdygtighed, al (arme Jaale det
unmadelige Tryk, som Vandet udøver i disse Dybder. Tilmed er der
mørkt og uhyggeligt, ikke mindst
hvor del gælder at bjerge Ligene
ud af Skibene paa Havbunden. Foruden sine andre Opgaver maa Dykkeren passe paa den lange Gummislange, gennem hi/racen han tsar sin
Tilførsel af frisk Luft. Bliver den
paa en eller anden Mande viklet
ind i Skibets Takkelege, kan det
betyde Døden. Vort Billede :viser
Dykkeren paa Vej op fra Dybet.
Nogle Fod under LIFelpeskikeis Køl

Mandens Navn er Pritchard, og
paa en Udstilling i Paris viste han
sine opsigtvækkende Malerier, hvilke
du ser en Prøve af her; over koralagtige Vegetationer turnier sig nogle livligt farvede fodboltformede
Fisk, medens nogle søjleagtige
peforrnationer fortoner sig i Baggrunden.
Jutel Under, at Dykkerne, der stiger op af Vandel, samler Nysgerrige
om sig. Paa en Setartsudstilling
I London var der lavet en stor'Vandbeholder med Glasvægge, og i det
med Elektricitet oplyste Vand arbej.
Bede en Dykker, medens Publikum
med Interesse fulgte hans Bevægelser. Det er jo ikke mange, der har
Lejlighed lrl saa lydeligt at se en
Dykker i Funktion.

Skrereriet
og askinsnedkeriet
anbefales .

Xlemensker.
Telefon n. 13.

NOMATOLSÆBEN
(so v o Toiletsæbe)
giver Dem
Renhed — Sandhed
Skonhed.
Fans overalt paa øen.

Xos os ke6er »e
altid bedst og billigst.
Prima ægte blaa
Serges-Klædninger

paa
75 Kr. pr. Sæl. Bestillinger
Klædninger modtages, for god
Pasning garanteres. Arbeldstøj semi Jakker. Benklæ
der, Veste, SKtorter og
bedste
Bluser fører vi altid i de
Kvaliteter. Simple Reklamevarer
rer vi ikke, da det bedste er ikke

Konfirmationsklædninger ventes hjem.

for godt.

Sens glansen.

