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NOVALIS 

2>ed en Ynglings grav. 

Du er vandret hjem - 
forgæves strømmer 

Tomens Strøm paa Gravens 
grønne Kent. 

Halvbedevet staar jeg; 
mon jeg drømmer 

tunge Dramme - 
eller er del sandt ? 

Ej for mange Degn tilbage 
vandrede au trygt din Liviensvej 
i din Ungdoms skønne Dage . . . 
Og -nu kom jeg, — •• 

og jeg.  fandt dig ej. 

Ak, for %trick» jeg fandt bedrevel 
kun en Urne og en Blomsterkrans. 
Glædens Blomst var visnet, 

slængt i Støvet, 
endt din Længeels Flugt 

Selens Glans 
gennem Mindets lyet Lunde. 
Tyst jeg stdd ved Veagelempens Skør 
sorgbetynget — og jeg kunde 
skimte. Dødens Engel stod mig nar. 

Ved Christian Stub-Jørgensen. 

Fjerkræklub. 
—0— 

Medlerniner at Danmarks Fjerkræ-
avlertorening vil sikkert gennem 
Tidsskriftet have bemærket, hvorle-
des Interessen for Fjeikræavl i de 
sidste Aar er vaagnet, hvilket I Sær-
deleshed giver sig Udslag i Opret-
telsen al en Mreugdn Fietrkræklub-
ber trindt om i Landet. Kun pea 
Bornholm er man endnu ikke be-
gyndt paa et saa almennyttigt Fore-
tagende, som Dannelsen af en Fjer-
kræklub monne være. Ganske vist 
er den gyldne Tid for Fjerkræavl 
vel nu bidets forbi, men saa meget 
vigtigere nivalle det være at slutte 
sig sammen og løfte i Flok fur at  

bevare og yderligere hajve denne 
Gren af Bedriften, der nu betinger 
en af vort Lands største Eksport-
artikler. 

Alle fitritreetnteresserede I By og 
paa Land, som vil være med til 
et fas oprettet en Fjerkræklub for 
Nordbornholm, bedes snarest hen-
vende sig (skriftlig eller mundtlig) 
til en af undertegnede, der vil un-
dersøge, hvorvidt nødvendig Til-
slutning kan narre. 

Niels Holm, 
Bregnehave, Klemene St, 

Martin Larsen, 
Ved Meliegamet pr. Haele. 

To Mand frem 
Original Novelle af Begge forrisen. 

	

(Eftertryk forbydes.) 	, 

Den Gang Henrik .von Langen 
fc elovede sig med Landsbylærerens 
D tter, var det en slem Rystelse 
for den ganske Lagen'ske Familie; 
de havde ikke sendt Lykønskning, 
o var som Følge heraf heller ikke 
Li ven inviteret til Brylluppet; de 

et 	. 	•  ■ 

Alifia Lurt...  
Denne Bandlysning havde dog 

heade Henrik og hans unge Hu-
stru taget sig let, dels var hans 
Forældre døde, og dels havde han 
ingen Søskende, og havde aldrig 
fult sig nærmere knyttet til don 
øvrige- Fa ni i I ie. 

Der gik blende den von Langen'- 
'ske Familie det Rygte, at Fru An-
ne skulde være ganske overordent-
lig smuk, at hun havde taget' Lse-
rerineeeksemen og fur Resten var 
en i enhver Henseende dygtig Hus-
moder; men trods alt dette blev 
den kære Fæle! Henrik, der ube-
sindig havde kunnet forglemme 

Shegttraditioner i en mader] 
Grad, kun nævnt blende Famieen 
indbyrdes sent den eetiikkels Hen- 
rik<. — 	' 

Dn eden -  stakkel-. • Henrilre efter 
et kort, men lykkeligt Ægteskab, 
dørk, aveneerede hen pludselig i 
Frem:ti:ene Gag! mele til »Fætteren 
paa Langensket e;  og  hans Enke, 
Lenflsbelæreeene Datter. der hav-
de født ham to Sønner, fro-frem-
medes til sner kendt Slægtning, 
hvis set-radere Skæbne man -bekle-
ge, og hvis Fotografi, man pludse-
lig -  inderligt orgkede at besidde. 

Isærdel Fant-ge tinde Ber-
tha von feingte. ■ er var bleregi 
grebet af Farni'erPilise ug sum 
ved Sørgercarete 	ti.1:!crev 
Anna, om dot vilde pas's hendp...nt 
hun og hendes Dutter Ruth, del' 
paa Vej til det Bedested, rig aariig 
besøgte, passerede Jerne:Mest/die-
nen ved Langenskov, tilluerieleeet 
Par Dage hos hende. 

Fru Anna skrev et hjerteligt 
Velkomstbrev til Etatsrandinelen, 
idet hun samtidig spurgte; om 'det 
ikke vilde passe Etater/inden, at 
ledenge Dnmerne til Langenskoy 
• forblive der et 'Par Dage. Stien 
Svar 'terperi meddelte »Tante Bet,- 
time, som hun underskrev s4;,..at 
de glædede sig meget til at keninte, 
men at hun desværre beklagede et 
mairtte meddele, at hendes Mand 
havde været død i fire Aar: Fru 
Anna blev gemmeliggpinlIg berørt 
ved dette sit Ukendskab til den 
von Larigen'ske Familie, og fore-
satte sig, næst efter at sætte sig 
bedre ind i, hvem der ene døde af 
Familien, at bøde paa sin ufrivil-
lige Taktløshed ved at være dob-
belt elskværdig mod de levende. 

Fru Anna kerte selv sit Aucomo-
bil til Stateenen for at  tage  mon 
sine Gæster, Tante Bertha viste sig 
at være meget svær og tilsynela-
dende meget venlig Skabning, hen-
des Nitter Ruth var tynd og bleg-
sottig; bagved Damerne tonede en 
ung slank Herre frem, der forle- 
gent smilende hilste Fru Anita. 
Pen hendes sporeende Blik, forkla- 
rede Tante Bertha 	>Aah, 
bæreete Du, Holger korn tilbage 
fra sine Skydeeveieer, for vi havde 
ventet det, og vilde gerne ledsage 
os til Bad og — hertil; den kære 
Dreng--har lige fra genske lille 
haft s:-.a megen 1': m lief'nlelde, og vi 
tænkte, Langenskov er stort, og 
den kære Anne har sikkert et Væ-
relse, hvor hun kan anbringe Hol-
Merc. 

Løjtnant Holger var ligefrem op 
ukunstlet i sit Væsen; og Fru An-
na kunde kun svare, at han na-
turligvis ogsaa var velkommen til 
at bo paa Langenskov; han tryk-
kede med megen Varme sin nye 
Kusines Haand og udtrykte sin_ 
store Glæde ved at træffe hende. 
ree'rrige‘ gjorde han, der paa Turen 
hjem sad foran hos Fru Anna, saa 
megen og aabenlys. KUr til hende, 
at hun med Rette 'tvivlede om, at 

at nan 
a 	m hans Moder- 

havde forklaret. 	. 
Efter Ankomsten til Langen-

skov blev begge Drengene præsen-
teret Familien; del• erklærede dem 
tor ægte »von Langene, til Trods 
for, at de havde umiskendelige 
Heinske Træk:Da Gæsterne havde 
find sig indrettet pen deres Via,- 
relser, og Frokosttiden nærmede 
sig, nainleilee cis i Dagligstuen, 
hvor de traf Lærer Hein, der var 
Formynder for Børnene; kart efter 
tranilte en høj mørk Herre, tilsy-
neladende i Begyndelsen af de 30, 
ind i Stuen; han blev præsente-
ret, som Inspektør Helte. 

'Vel en Broder, kan jeg tænke, 
kære Anna.< udbrød Tante Bertha 
efter Præsentationen, 

»Nej! Ligheden mad Navnet er 
rent tilfældig, Hr. Hein er saa 
venlig at hjælpe mig med Forvalt-
ningen af Langenskov, eller rettere 
han forvalter Tenngenekov for mig 
og Børnene.< forklarede Fru Anna. 

>Din Inskektør; jeg forstod det 
ikke etenks, ilet glæder mig at lære 
min kære Annas Forvalter. at ken-
dere( Etatsraadsindene Miner ud-
trykte ikke helt den udtalte Glæ-
de, navnlig ikke da hun af Herrer-
nes korrekte Paalthedning kunde 
slutte, at de skulde deltage i Meal-
tidet. 

Ganske rigtig; Fru Anna tog 
Løjtnantens Arm, Lærer Hein buk-
kede for Etntsraadinden, og In-
spektøren drog bort Med Frøken 
Ruth, uden dog tilsyneladende at 
være trykket af denne Ære. 

Medens Løjtnant Holger 
underholdt sig med Husets Frue 
og hendes Fader med betydelig 

-mere Vanskelighed konverserede 
Tante Hertha;, udtrykte Inspektør 
Hein overfor Frøken .Ruth sin le-
vende Beklagelse af, at Damernes 
Besøg var af saa kort Varighed, at 
han vel næppe havde tænkt paa 
at tage Ridedrgat med; han vilde 
ellers have anbefalet hende en Ri-
detur gennem.Långenskovs frisk-
udsprungne vidtstrakte Bøgeskove. 

»Hr. Forvalter.< Løjtnanten hæ- 
vede sit Glas, for at drikke reed 
Hein; men næppe havde begge Her-
rene sat deres Glas ned igen, lir 
Fru Anna i en let korrigerende 
Tone udbred: »Hr. Godsforvaltege 
hvorefter hun drak ain Inpektin 
til. 

e,anaiele etadgepee  dør hvede laø't  

Inspektor Hein tale om Ridnine 
spurgte sin Borddame, om lue 
elv red. 
>Det er en af mine største Gia 

!er.« 
>l sen ffivFmalodd—so9gdehr.versaas det in 

Etatsraadinden, der gerne vild, 
!tave, at den kreere Dreng skulde vi- 
se sig i sit Glanenummeg erklære-
de at vilde spadseees ert:Tur sam-
men med Ruth, og var en ivrig 
Fortaler fer en Ridetur om Efter 
middagen; og hun var en af dem 
der ikke viste sig den inintlete Smu- 
le forbavset, da det korn freni„tt 
hendes  Sønn havde taget Ridedragt 
med, og at denne >tilfældigt< las 
i Haandtasken,  han havde med fri. 
Stationen. Inspektør Hein stirre 
de  forhhiffet prut denne Fodfolk, 
officer, der medbragte Rillede/eg 
til et Brideophuld. 

Efter Frokosten blev Hesten: 
ført frem, og Fru Annn, Løjtnant 
ten og Hein red ud; Lteitnent Hol-
ger straks skulde. visesin Kunst, 
og lod Hesten voltigere og gøre 
Kunster. Hein, der sad let og ele-
gant. i Sadlen, smilede hemmelige! 
over denne Cirkusforestilling  og 
overlod Løjtnanten Pladen ved 
Fru Annas højre Side, medens han- 
Sell; red paa hendes vey,id.re. bijt. 
nemt 	 riin.atte—Crkencle 
at'Hein lett Fald vægen-  fortrinlig 
RYtterespurgte læns-endt til hane' 
i en hanlig Tone: 'Inspicerer De 
altid Deres Folk til Hest? 

»Det tror jeg ikkeg svarede Fru 
Anne-fole haine >men .Godsfoev alte- 
ren har fiaft den Venlighed at give 
enig videre Undervisning i Ridning; 
Henrik red ikke, som Du maaske 
ved; og Godsforvalteren lediager 
mig nu og da' pagt mineRideture. 
finer hans Tid tillader, dige - 

Ved Middagen efter Rideturen 
lod Gæsterne sig med Lethed over- 
tale til at blive et Par Dage læn- 
gere end oprindelig bestemt; egent-
lig havde Fru Anna ikke tænkt 
paa at beværte dem til yderligere 
Ophold, men Tante Bertha havde 
manøvreret sart behændigt, at hun 
ikke: kunne ,pndgaa, at hede dere 
forlænge Opholdet. 

Løjtnant Holger besigtigede det 
udstrakte Gods med megen Grun- 
digbed og_Etateraadinden besaa 
sammen nied Fin Anns de inden-
dørs Herligheder, Linnedskahene og 
Familiescilvtojet, og stakkede ved 
at se det sidste: »Stakkels Henrik, 
som har maattet forlade Dig og alt 
dette!< Fru Anna synes dog ikke 
at være saa utrøstelig, hun følte 
sig efterhaanden fortrolig med Fa-
milien og begyndte at glæde sig 
oprigtig over Besøget.. 

Løjtnant Holger betroede under 
fire Øjne sin Moder, at Langenskov 
mincht var sin H Million værd, og 
at han havde fanet lokket ud tr.f 
Inspektøren, at Godset ikke var 
garldbunden paa dogen Mande. 
E tats read i nde n sin ttede bevæget 
sin Søn i sile Arme,• og-  græd næ- 
sten af Glæde, Hendes Sem gjorde 
je store Fremskridt i Fru Annas 

.Venskab (foreløbig kunde man ju 
godt kalde det saaledep). Vælge 
var det, at Ruth djefisynlig var 
ved at foroleke sig i Inspektøren, 
der lifter Etatsraadindens Mening 
»absolut ikke•burde have Lov at 
spise med ved Bordet«, Ruth mat- 
te rødmende tilstag sin Svaghed og 
maatte love, ikke oftere at :lade 
denne' >Uværdige< tale til sit 
Hjeorte. 

Efter en Uges Forløb mpatte ile 
kærter Shegtninge tage Afsked. 
Løjtnant Holger, der ansaa sig selv 
for at være en stor Kvindekender 
mente ikke, at•  det belejlige Øje-
blik for hans 'Bejlen var kommen. 
Net  ^ase bad dem alle kierteliet  

em at besuge Lenge agn- pile '1•7' 
begerejsen fra Bedet- 

»Vi gør Dig tan nIvgcul Ulejlig-
hed, mit sode Barna efeeergede 
Tante Bertha pas Stuerne 

,An nejgdet er mig virkelig en 
stor Glæde og jeg har. •-e-i jeg har, 
en speciel Grund, hveder jeg sæt-
lig gerne sen, at  I  var her igen den 
1.  Juli —.«. 

»Hvorfor netop da, søde Anna?< 
>Je sec fru, jeg - burde !lumske 

Ikke sige n. t. inert faretner Du, 
det. er  sag ;;,.' 1 ,rt ikke at være-i

• 

	overfor age Sære•Slietrtn 
.ieir 	 . 	. 
enere Bern. 'skulde Du ikke 

je , e ie 	I. ;Til  Dig 	til Diu gamle' 
ente!'' 
-.is 	da. — ser Du 

vatter Hein og jeg,  — vi el 
hinanden, -- og vi tænkte, --- vi 
lutr hpelitetet: at  vores  Forlevelee 
slrnl bc endtgei es den I. Juli. — 

atlet er min FliNelsdag, — og jeir.-• 
vilde 	meget glad kære Tante, 
hvis Du J:wide være til Stede den  • 
Dag — 

De  -  !gere Slaegtetingen!heklag 
Ikke at kunne komme igen til Lan-  g  
genskov, da de- allerede i Forvejen 

.havde planagt  111 enden  Rute ved 7-1 
:illininim?en 	ar 

pluilspfilz  hreVen tet trykte 
blev- taget. en hastig Afsked, og 
Anna beklagede, at hun desværre 
var forhindret i at ledsage dem til 
Stationen. Da det sidste Glimt af 
Vognen var forsvundet. vendte e g • 
hun sig om mal Inspe: 	Hvin,  - 

-der stod bag. hende, °tf ksj  .hankelen --, 
Halsen, medens Skælmeriet lyste -e? .• 
hende ud af Ojnene. 
• De tre Medlemmer af den von 

taneenSe.ke Etetsraadefamilie, le-
ver endnu; de har Fru Annas Fie= 
tografi i Familiealbumet, men om-
taler det•kun med en foragtelig Si-
debemærkning, hvis de 'blivet 
spurgt om, hvem det forestiller. 

Forøvrigt har de afbrudt alle 
Feebindeleer med Originalen, og 
glæder sig oprigtigt over, at hun 
i det mindste ikke • hedder even 
Limeene niere. ' 

Videnskab og Praksis. 
za.lrilosQf, der paa en Ferierej- 

es, lod tig sætte over en Flod, 
spurgte henvendt ti! Færgeman-
den. der roede ham over. >Kan De 
Matematik?< Nej det maatte Man-
den tilstag, han ikke havde det 
fjerneste Begreb um. >Det er Ska-
de.« svarede Filosoffen, saa er at 
Deres Liv forspildt; pas samme 
Mande spurgte han Færgemanden 
urt Astronomi og Kemi, saa den 
stekkels Mands Liv efterhaanden 
var helt forspildt. 

Ojeblik efter etodte Barden 
haardt mod et Stykke Drivtøm-
mer, sprang læk og begyndte rask, 
at synke, Færgemanden sperma op, 
enred sin Frakke og spurgte' med 
ængstelig Mine Filosoffen, om han 
kunde svømme. »Nej, det kan jeg 
ilekeer lod Svaret. >Sat+. man De 
holde feet i mig, for ellers er alle 
fire Fjerdedele af Dere,: Liv for-
spildt' ind< 

Paa.  Plads. 
it et T•enter, tral; 'øgt en Aften 

længe ud, inden Tæppet gik op for 
Forestillingens Begyndelee. Folk. 
paa Galleriet begyndte at blive 
utaalmedige og gige,deres Mieliag 
til Kende. En Herre paa Gulvet 
raabte vredt op mod Galleriet: • 
>Vier stille I Okser.< øjeblikkelig .:ve 
fløj Svaret imod ham: »iIet heteop-
pe er Høloftet, Stalden er dernede, 
hvor Du messer 

ti 



Bornholm. 
Nederistaiende Digt er 
skrevet I SenclerjelIend 
af en Bornholmer. 

0, Bornholm, du skønne, 
stolte Klippe. 

med de Bakker grønne 
oe den blanke Sø. 

Dine Oldtidstinder, 
dine Bautastene, 

dine Klippetinder 
elsker jeg — hver en. 

Østersøen. Bølger 
brydes mod din Strand, 

Pilkene sig dølger 
I del dybe Vand, 

og skønt Storme raser, 
Bølger vældigt slatne 

klipperne, som knejser, 
 aldrig dog foreller. 

Bøgetræer grønne 
vokser i din Favn, 

Markens Blomster skønne 
hvisker ømt dit Navn, 

nattergalens Toner 
tyder over Vang, 

'Bautastenens Runer 
nynner Oldtidssang. 

•Mellem Agres Felter, 
grønne, brune, blad, 

t'odigt Sæden bælter, 
Hø i Stakke elan, 

..31elstand sig udbreder 
- 	 til hver Bondemand, 

'Mtterm sin Avling leder, 
pløjer med Forstand. 

Dine Aner og Bække 
slynger som et Baand 

sig langs Klippens Vægge 
gennem Bøgelund. 

Medens Fugletoner kvidre Melodi, 
Sus af Træers Kroner 

blander sig deri. 

Du for mine Tanker 
som den bedste staar, 

og hvor jeg end vanker, 
du mit Hjerte niar. 

Tidt med Sangens Toner 
priser jeg: med. Lyst 

ikke fjerne Zoner, 
men din Klippekyst. 

Ja, Bornholm, dti skønne, 
karre Fødeø — 

med de Bakker grønne 
• og den dybblaa Sø, 

du skal Altid.  stande 
stærk I Balgens Favn, 

kraftigt skal om Lande 
• eyfiges ud dit Navn. 

Hvor -Vore Monter laves. 
Et Besøg 1 ,,Møntene  paa 

Gammelholm. 

„Mønten", den gamle; lave Byg-
ning, bag hvis massive røde Mure 
alle vore 'Guld- Sølv- 'og Kobber-
penge bliver til, er • at betragte som 
en Faisnling, som ikke enhver lur 
Adgang Ill. De tykke Jernstænger 
for Vinduerne, den svære Port, der 
fører ind til de indre Mysterier, tor-
tæller tilstrækkelig tydeligt om de 
Vanskeligheder, der er forbundet 
med at Jeans" en Haendfuld Guld-
dukater i Mønten. 

Sammen med Mentingenlar N. 5. 
Nielsen og Inginien Randløv gen-
nemgear vi Lokalerne ,og faer For4  
klaringen pas Fabrikationens Hem-
meligheder. 

Først føres vl til Smelteriet, hvor 
det ras Metal indsmeltes og blandes 
1 en stor oliefyret Ovn. Mon man-
ge ved, hvad-vore Byttepenge egent-
lig beatøer af ? 5-, 2- og 1 Ører er 
Blinding af Kobber, Tin og Zink. 
Sølvtokroner og Enkroner bestem' 
at 80 pCt. Salv og 20, pC- 1. Kobber. 
Nikkelpenge at 75 pC1, *Kobber og 
kun 25 pCt. Nikkel. 

Niar det glødende Metal har pas-
seret nogle Forme, saaledes al del 
laar Udseende som flade Stænger, 
nier dit ind i Valeevarket, hvor 
det under mægtigt Pres valses Igen-
nem 12-15 Gange, indtil det bliver 
lange flade 'Stimler, af Tykkelse 
som de Mønter, der skal laves af 

Metallet. En seeden Sting Metal, 
der ved denne Proces' Bt. eyndelse ' 
har en Længde pas cc. 54 au. kan ' 

efter Behandlingen blive 6 m. lang. ! 
Dinere .Udvalsning' af Metallet er 
tilsyneladende sintret. Ved den ene 
Side al Maskinen stopper en Dame 
Metalstængerne ind mellem Valserne. 
eg ved Maskinent, modsatte Side !a-
ger en anden Dame imod dem. Ste- 
dig bliver Metallet varmere og var-
mere, endskønt en Strøm el koldt 
Vand stadig passerer gennem Ma-
skinep. De (e Damer her beskyttet 
deres Hænder med mægtige Van-
ter, der giver den besøgende en 
svag Mindelse om kvindelige Bok-
sere, parat til Holmgang. 

Den udvalsede Metalstrimmel fø-
res nu til Udskærerpreeeen, hvor 
den hurtig gennemhullet', medens 
Muntstykkerne,  spyttes ud af Maski-
nens Side, ned I en taknemmeligt 
modtagende firkantet Kasse. Er det 
Tokroner, der skal udmøntes, leve-
rer Udeltærerpresien kun en ad 
Gangen, om end I hurtig Række-
følge, er det derimod almindelige 
proletariske Enører, udspyr den 3 
ad Gangen. 25 ører, der saadan 
noget midt imellem, kan den levere 
2 ad Gangen, 

Sen er der noget, der hedder 
Bejdsede!, hvor Møntstykkerne gla-
des for at blive bløde, og hvor de 
blandes med Syre bor at blive rene. 
Dette sker I en Skuretønde med for-
tyndet Svovlsyre, hvor Mønterne 
skurer imod hinanden. 

Guldet mart dog behandles med 
tyndere Syre for at Ina den ønske-
de rødlige. Farve frem, Sølvmønter-
ne bliver ved Behandlingen I den-
ne Afdeling udvendig hvidere, end 
de er indeni. Foruden behandles 
alt Sølv pas denne Made over he-
le Verden — man kalder det Hvid- 
kogning. - 	• 	- 

Minierne sendes nu ned i Jetter- 
stuen, hvor de hurtig rasler gennem 
en „Randemaskine` der trykker 
dem flade pas Midten og Inder 
Randen staa ophøjet, saaledes som 
man vil se pie alle Mønter. Men 
siger at Mønten „slukkes". En Tæl-
lemaskine, opfundet al en dansk 
Mand, Justermester Lerche, tæller 
1000 i Minutel. Mønterne puttes i 
Poser, hver Pose vejes, og saft nøj-
agtigt:gear alting til, al det øjeblik-
kelig vil. kunne ses, om der mang-
ler blot en Tiøre, 

Nu kommer den sidste Behand-
ling — selve Prægningen. det, der 
gør, at del bliver Penge • ud af del 
hele. 

Store ,Prægemaskiner' :besørger 
det.. De Maskiner der nu er I An-
vendelse, er ikke helt ny. Der er 
tyske Maskiner fra 1841-42 — de 
virker upaaklageligt. Nu prøver man 
at lave en dansk • Maskine paa 
„Dansk Pressefabrik*  i Valby. 

Den gamle Mønts Dage er for-
øvrigt talte. En ny, stor Møntbyg-
ning pas Amager er snart færdig. 
Den ligner en hel Fæstning, i endnu 
Bøjele Grad end Bygningen paa 
Garn melholm. 

Der kan opart nok være Grund 
111 Udvidelse, Ikke alene lever vi 
herhjemme vore egne Mønter (det 
drejer sig om 30 Mill. om Aaret). 
men'  vi her ogsaa været Leverandø-
rer af Ment til Republiken Finland 
og til Kongeriget Island. 

Endelig fabrikerer „Mønten' again 
Plaketter og Medailler. 

Ved at . se det hele ønsker man. 
Bare man kunde tage nogle. Erin-
dringer med i lommer!. For Eks. 
blot en enkelt Haandfuld Guid-Ti-
kroner! 

Iludstieneste og Møder 

Søndag dun 21. Januir 
Allinge Kirke Kl. 2. 

Ole Kirke Kl. 10. Skriftem. Kl. 98111 . 

F 	Seyerrie sejler de dunede Fre, 
ur Marken er Mose og Engen er So, 
til Hunnet og 1-lavet i evige Sus 
har røvet og levet i Menneskers Hus. 

I Grøften jeg vented 
en gryende Vaar, 

og Hønsene piller 
1 Mødding og Gaard; 

lorgævet vi.  søger 
ved Vaaning og Vej, 

de freMmede Flygtninge 
kender man ej. 

Se, Leret ler stivnet; 
'og Sneen er stum, 

og Stjernerne fjerne 
1 Himmelens Rum, 

vi krinkler og snubler, 
hvor Sneen er sprød, 

som Træet vi drømmer 
— og vaagner til Død. 
Niels Jeppesen. 

Erindringsliste. 

Cirkus Barnums Debut. 
Don amerikenske Spekulant BNI-- 

rier'sein ingen anden paa sin 
Tid forstod Reklamens Kunst oe 
forstod at pirre Folks Nesgerree-
hø& fik Kapital til at starte ret 
Cirkus med paa følgende Niende, 
der delvis karakteriserede hans se-
nere Virksomhed: 

Han reklamerede med et Bøffel-
Vædde/reb, foretaget med Indiane-
re som Ryttere. Vrecidelebet skul-
de ro regaa Men øen trong-Teland og 
var ganske ;treti*. Part Forestil-
lingsdagen 

 
strømmede en Stor 

Mængde Mennesker mod Long-Is-
land, hvortil de imidlertid skulde 
sejle fra Fastlandet: men netop pile 
denne Ormtrendiehed havde Bar- 
num anlagt tit Projekt, 

Han havde pen deri faersette Dag 
forpagtet alle Bende, der sejlede. 
Folk til Leng-Island, Ø  feetsatte 
nu Prisen for enhver. der vilde til 
Væddeløb pen Oen. til 1- 
Dette korn ganske viet fer ile fleste 
noget pna tværs, men de de nu line-
de sat Nissen op efter det ejendom-
melige Væddeløb, og dette yderme-
re var gratis, sari betalte de rIcsf.':- 
uden set mukke. 

Barnom havde en anselig Ind-
tægt ud af Dagen, reg forsvandt 
sporløst med den, overladende 
Publikum at nyde idueatillingen 
pas Lone-Island, hver Folk kun 
fandt en Indhegning, hver 6 ugide-
lige BeFler !lokkede rundt, reder 
af Folk, der mriternifttillt var kim« 
ud som Indienere, oe sent langt. frir 
var i Stand tit et fan de trevne Dyr 
tit et iribe almindeligt, endsige 
Væddeløb, ievriet overladende det 
til Publikums eget Forgodtbefiu-
dende, irre ile ve: tilfrerle hermed 
eller ikke 

f.".rf;rrItIg 

	

Den nygine er.e Itv id 	Din 
bænke -hm 	Mied s en 	tilp 
Kerne al ia 	.1)  ri 	!  k lrl Vin- 
terind.r2e.: 1.;,r rt 'a•111.11• lp? 

	

ne■ I ;e1rIre 	i de. lir' v•fr 11()- 

	

Jeg kæd i il edrhede 	mim 

1 . • 	I  

Vi siger, at Livet er hitled, 
neer tiet par as najagligl, 90111  vi 
her Betjent det. 

I.r..r 	at det man 
repliever f 	. 	tiatig, 	ditleler 
nyt 

En Smigrer. 
Ung Danne:. iAn, De er Mediciner. 

sen kno De sige .mig head den unge 
Lage rorladen har skrevet i min Poesi-

liog„c 
Meilichek Student fimsende): >Ja, det 

er — Ilm — en Recept mod rod NUM 
og Fregner.« 

Strint/56in. 
Ftene,- elsdirekturen: aNnn, er De der 

Igen Hansen: Jeg troede ellers den sid-
ste Straf havde.  toiliedrct Dem.< 

Fangen: sit, Itv, Direkbir, men Jeg 
rsnsker at blive eminii teedro,a 

Produktion — Handel -
Administration. 

i vort civiliserede Samfund kan vi 
ildsole Menneskene i 3 Grupper: 
'de tier frembringer Værdier, de der 
tuer deres Virksomlied ved at ud-
brede Værdierne, og endelig dem, 
der staar direkte i Statens eller 
Kommunens Tjeneste, Det kan 
stundom være tviv keine i hvilken 
Gruppe, et Meneeske. nærmest Irø-
rer hjemme; men i det store og he-
lt, vil det ikke være vanskeligt, at 
gennemføre Inddeling( n. 

Til de frembringende Grupper 
regner vi alle den], kler tlfyirer et 
legeMligt eller aandeligt Arbejde, 
hvoraf tier vokser Værdier, 
hvad eliten de er i en under- etter 
overordnet Stilling, Alle der arbej-
der ved Agerdyrkning, Skeelirne, 
Fiskeri, Ilnaielvieric eller Industri 
hører medliertil. ligeledes drendene 
Arbejdere .i de mange forske!! ler: 

Felter, og Kunstnere; De transale n-
de fra do store Handels-Aktie-ed-
skaber til de mindsk Detailhand- 
lere, udgør den 	Gruppe. I 
den sidste Cirteleii fiii 'er vi :!N 
dem, der 
Ordenen, 	opr:.. ti e r 	r 
Arvifter 	:.-r 

i 1.9.5tvLesul, Jernt)zuw,  ie- 

>grif og 1Wfen: 
otetkic:er den 	. 
ten kræver srieet rsi 
tot de apeetelle 

men tier 	gerne væn etl  er- 
Alle tre Genever 	nedreviet 

	

ieerleeld imellem tele. teeeee 	• 
Henseende til Tril eg paa 
Zilerelett 	navisita4rien tilt 
gemmes, at det er Glat feenti-e. 

- rede, der til Slutning fur Seine. 
Landets Skyld nedieet man trek.- 
kos rtfede andre, hvad .ler ineuthel . 

let sker. 
Ilvad den tredie Gruppe niigeer, 

er ilet nfte seednd, anen vie ,4er• 

e e gea Lysten 'ndf ourlael Iki  

til vil innofcerkritverornansairemr•ufi:Ii..''tt,,,r.om 
at tilhare den; men da det altil 
vore et neernlunde beet>rnt 
tal, Stat ost K ■■ MIlliliNf. lier Fhv; 
fer, oa dette Tal teer ferendnes es- 

ntligt 	Aarene, rolaer 
d.enf. et  Cru 	ikke rost terror 
inunge  Indivif fra ,1,1  indro 
Crupper. men deed dr,eer for 
megen Intelligens ti! sig. En refer 
heldemressig stor Del af etep le ile 
eplyste rig. deri kvikkere trnadom 4  
it .-:ar til disiae Stillinger-, hvor due  

'73nrrt kræves visse Kvit«, Irn 
Ler er videre Virkeplede —ua de 
frir heller ikke Vekeeplede 	for- 
jenergi reg Foretagennitred. Irer 
ikke Rignieren et vinder, 111511 rir ret 

hagelig Tilværelse -e- og men.  
Ferreldrq serIellere devvs Boren b 
tuede ee5 Vej, der ikke neelfe 
Ueikkerhed frir tldkernmet 	he 
lur ikke Ran stor,:!'riatelier i tinur  
domst iden eller senere. ---  

Snoredes er Forheldet ikke 1 
Lande, 1 Autitt-ntien f. Eke.,.er 
en stærkere Higen imed orplevetetriie 
og Vinding gennem 1.`reinbeineebee. 
end i Norden. Man har der 
vnnekeligt ved at fat, de feste 
tinger besettc; de nnrtr vil u i t!'fl.  
nunet, der byder kremte Ch enre, 
Industri eller soen Ferm, 	 ,  e  
klirre de det. je ikke lige godt: men 
Sporene skræmmer (fem ikke, r‘

..4 4 aet af deltg Vovemod karair 	nedt 	g  
ønske at trave hos os. 

Gruer der for ri~. 
tened~ 

. 	. •iirt Aider".4., 
eieelieeeer, (ler 1.}kEertistes 41,11119P 
Handleleen, ved Vrerdiernie9 
ling. Vi kunde sikkert hjælpe ar4 
med betydelig færre Handlende. 
Ikke blot anbringes sæl mange un-
ge ved "handelen; men. der, er heil - 
mange lidt ældre Folketi Tilbeje-
lighed til at sætte riere_smejsomme-
lig opsparede Kapital i en eller 
anden lille Handel hvortil de som 
oftest kommer uden Fagkundskab, 
til liden Glæde for dem selv og den 
Stand, som de paa denne llitarefe 
usundt overfylder. 

Det var godt for vort Sarnflind, 
tin vi holdt de frembringende Virk-
somheder højere i Ære, og vore un-
ge Søgte stærkere dertil. 

E. C. T. Lunddrild. 

Ilerellgcnde. 
Frieren: Spiller Dry"-,  Diller /ele-

vere< 
Vordendo Svigerinder: .1a, men den 

Smule, hun kan, glemmer hun ask 
snart, 

Rebet. 
Tjener; 'Jer maatio tage noget af 

Ih?rrens Cognac. da der Ikke var mere 
KogesprItc. 

ISOrree: >Vel ikke meget.: 
Tiener: 'Nej, kun ea Slurke. 

Den, eder siger dig Sandheden, 
mener Dig det godt. — Den, det 
emigrer Dig, mener sig selv gode, 

• 
Neer vi ikke kan finde Forkir-

ring for ett Tine, vi har gjort ri-
ger vi ofte — det var af Princip, 

Lykken er ørt mægtig Konge, og 
Skælmen — hene Hofnar, 

Jeg er nu engang &laden, — de1  
er ofte Slutresultatet af menneske-
lig Logik. 

• 
Indbildte Skader helbredes bedst 

ved — virkelige. 

Pengene er Lygtemænd i Livets 
Sump. 

5  
Dem, vi har tilgivet, holder vi 

af, — det vil sige, det er Tilgivel-
sen, vi hælder af. 

Sin hvidt og San vendt 
fra tie kulsorte Sold 

da syder til Himlen 
er fjern og er gold; 

det sneer, til Sneen 
er stivnet og stum. 

fra Træ og tre Teg 
og del rungende Rum . 

De grannes den Muld, 
der var Mørke i O'er. 

se, Grøften er størknet, 
og Vejen er høard. 

der spændes pas Dammen 
et duvende Spind 

fru Bredden til Dybel. 
trods Vand og trods Vind. 

Den sugende Sump 
med sin stinkende Slam 

er lukket og rimpet, 
er størknet og stram, 

det flygtende Lev 
og det fygende Sand 

er standset og lænket 
ved Bakkernes Rand. 

Det gungrer I Graner, 
del dirrer i Stine, 

saa sprødt og sen spinkelt 
er Skvulpet i Ae. 

en Snelivirvel strinter 
det lukkede Vand 

og drysses som Salt 
I del knortede Laud. 

Da hylles del hele 
i Snefaldets Vejr. 

kun Streger og Strimler 
er Skovene. Træer. 

og Jorden er Tenen 
pas Himmelens Rok, 

der fyldes og ivulnuit 
men aldrig har nok. 

Der bjæffer en Økse, 
der skraaser en Sav 

der dufter af Spanner, 
og drysser med Lav, 

der gjalder et Brag 
i den sovende Skov, 

og Træet det falder 
som Menneskerov, 

• 

gergmesterkontoret 2-4 Eftm. 
Sperekazien 10-12 og 2,4. 
Branddirektøren do. 
Stempalfiliel i Sparekassen, 10-12, 2-4 
Danmekinesepeditionen, ar= vad Ski-

benes Ankomst og Afgang Tirsdag 
' og .Pridag Etterm., Mandag og 
Tomei« Form. 

Distilktiltegen 8-9 og 2-3, 
Folerreogsemlingen paa Reedhuset; 

Udlean hele /karet Tirsdag 3-4, Fre- 
dag 7-8, Laesttieri hver Dag til 1(1.9 

lejseipeksesen : Foræd.. 0. Thorngren, 
Ka 	 Snedker Chr. Lind, Sandvig. 

elerebarrest. er aehen tor Gods 8.12, 2-6 
Kiernnorkontoret 10-11 og 2-4. 
Leone- dl DIskontobanken 2-4 Eftm. 
Pestkontoret: Søgnedage 9-12 og 2-6 
Sognepræsten Tirsdag og Fredag 6-7. 
Skandinavien-Amerlkaliden: 

Agent Otto Gornitzke, 
Stite nataltan  for Livsforsikring ved  Chr,'  

'Olsen, Messen: Kontortid 1-4 Em. 
' Telegrefstatiouten 9-12 og'2-4 
Toldkamret 8-12 Form, 2-5 Elfarm. 
Klenteni.Jertibaneetation 8-12 Fm 

2-6 Eftm. 

I 



STRØM PER 
Uld 
Silke 

og 
Bomuld 

;Bedsteg 
illigst 

paa Haandtaget og ring op Teisten 
Allinge 74-, natar De har et eller 
andet at avertere. 

Nordbornholms UgeYlads Annon-
cer virker bedst og koster mindst. 

Glem det ikke 

eger De en Pige, en Karl 
eller en Dreng, eller mang- 

ler De en Svend eller Lier 
ling en Fodermester eller an-

den Medhjælp, bar De snarest aver-

tere i Nord-Bornholms Ugeblad 
der hver Fredag bringes direkte ind 

c.1700 Hjem og læses al sin godt 

som hvert ansete Tyende. En An-

nonce her i Bladet vil derfor sen 

godt som altid bringe et tilfreds-

stillende »tuttet. 

Akt 
En ung ORNE staar til Afbenyt-

telse paa 

Østre Beclegadegaard. 

Amerika. 
Hvem har Familie I Buffalo 

Henvend Dem til Kaptein Koetoed, 
Allinge. 

Hjælpekasse, 
Fra og med Fredag den 2. Febr. 

er Kontortiden forandret til 

hveranden Fredag Kl. 6-7. 

Filosofi. 
— Jeg er ikke Afholdsmand — men da vi havde luet ti Kon- 

jaksjusser, 51111 se' je' 	 Mita je' nu ikke hellere fas en Bajer ! 

et aarlige Udsalg 
begyndte 

.t&NGAS14, 

ly 	 og omfatter 	 ArduFeD 

hele vort Kurante Varelager af 

Metervarer, OvertøL Moler, Bluser, Nederdele, Trikotage. 

Herrelingeri og Sengeudstyr. 

En Mængde Varer •r fremlagt til ekstra nedsatte Priser. 

Mod Kontant ydes 10 pCt. paa ikke særligt nedsatte Varer 

Tirsdag den 16, januar 

Magasin du Nords Udsalg 
ved Victor Ylanek, >Vinge. 

Rester af alle Arter 
sgelges »whig-  billigt 

Leverandor til Vare- og Landbrugslotteriet, 

MIIIMI=311111•11~ 
Vi sælger meget billigt. 

Lagener, Pudevaar, Haandklæder 
Duge og Serv;etter, sidste Rest Kni-
ve. Gafler, Skeer og Porcelæn, samt 
raddetirlffirer~egiSses rwLit-
ment. 

Raptein Hahn Allinge. 

Olsker. 
For Restancer af Statsskat for 1. 

Halvaar 1922-23 vil Udpantning 
bive foretaget efter den 20. Januar 
d. A. uden videre Varsel, hvilket 
herved bekendtgøres. 

Sogneraidet. 

Vil De Købe 
gode billige Iltek og Slanger 

da gaa til 
Cyklehandler Mikkelsen. 

Allinge. 

Prøv min bekendte 

Pudsepomade 
til Metalvarer. 	Meget holdbar og 
absolut den bedste og billigste som 
forefindes, 

M.C. Fund. 
Allinge. 

6-7 Personers 

Bil udlejes 
til enhver Tid billigt. 

Tlf. Sandvig 32, 

En Pengepung 
er tabt den 13. de. paa Vejen fra 
Rø Brugsforening til Krashave. 

Mulige Oplysninger bedes sendt 
til Emil Mogensen, 

TIL Klemens n 70. 

Tak. 
Hjertelig Tak for udvist Delta-

gelse ved vor kære Fader og 
Svigerfader P. Hans en Hol ms 
Sygdom og Begravelse. 

Familien. 

Lødeko er til Salg paa 

liullegaard i Klemensker. 
Tlf. n 57. 

Allinge-Saftig 
Sygi- og iogrivilsoskasso, 

iustreordnuer trenersiforsamling 

Torsdag d. 26. Januar 
KI, 7 paa Forsamlingshuset ,Ham-

mershus med følgende Dagsorden. 

1. Forslag om Sammenslutning 
at de stedlige Sygekasser, Ill. In-
spektoratets Henstilling. 

2. Forslag 0 ITJ Oprettelse at en 
ny Begravelseskasse med Genlor-
sikring. 

Bestyrelsen. 

HATTE 

RØ. 
Sogneraadet har vedtaget at op-

tage Vandløbet fra Spellingemosen 
pas Strækningen Ira denne og ned 
til Landevejen I Spellingebrodden 
som „mindre offentligt Vandløb" 
under Navn af ..Spellinge-
aaen". — De heri interesserede 
bedes fremsende deres Bemærknin-
ger desangaaende skriftlig isl under-
tegnede inden 4 Uger fra den 20, 
ds. at regne. 

Rø Sogneraad den 17. Jan. 1923. 

M. Lund. 

Stort Bal. 
Tein og Omegns Ungdomslorening 

afholder Medlemsbal paa Gæstgiver 
Christensens Sal i Allinge Søndag 
den 21. Januar Kl. 71/2. God Mu-
sik. Kun Medlemmer har Adgang. 

Bastytilium, 

Bekendtgørelse. 
— Det bekendtgøres herved, at 

Bornholms Amtsstues Fortegnelse 
over resterende Skatter til Amtsstuen 
rof 2den Termin 1922 et Allinge 
Landsogn under Dags Dato er for-
synet med Fogdens Udpantnings-
kendelse og at Udpantning vil finde 
Sted uden videre Varsel, 

Dommerkontoret for Reno. Køb-
stad m. v. den 10. Januar 1923. 

0, Krarup. 

Ajle-Tiinder. 
Forhør Dem om Prisen i 

Klemen• Msokiasnedkeri, 
Til. n. 13. 

••••••••••••••% • 
Biografen. 

Søndag den 21. Januar Kl. 71/2, 

Alaskas Lov 
Stor Nordlandsfilm i 5 Akter. 

I Hovedrollen den berømte 
Filmeakuespiller Charles Ray 

Atlantas Bortførelse 
Farce fra Nordisk Films Comp. 

i Hovedrollen 
Stella Hteerulff. 



fineste den4.1‘ Fabrikat 

i 3t Kg Pakkilts. 

Vore Varer er k obt eller nedsat til billigste Dags:: 
priser og alligevel giver vi 10 pCt. Rabat ved kontant 
Salg. 

lordloodels handelshus. 
Køreplan. 

Rønne-Allinge Jernbane 

Fra 

Sandvig 
f) Løber kun 

Rønne 
Nyker 
Klemenker 
Rø 
Tein 
Allinge 

12,35 
12,52 
1,05 
1,20 
1,33 
1,43 
1,50 

7,40 
7,57 
8 10 
8,25 
8,38 
8,48 
8,55 

Søgnedage. 
Ren n a-Nan dvig 

8,25 2,00 6,10 
8,42 2,19 6,29 
8,55 2,36 6,46 
9,11 2,52 7,02 
9,26 3,09 7,19 
9,37 3,22 7,32 
9,45 3,30 7,40 

Ouadag og Lørdag. 

Band vis-Benets 
Itt (t (t 

Fra Sandvig 
	11,20 10,00 4,20 8,00 

- Allinge 
	

11,30 10,08 4,28 8,08 
- Tein 
-  Rie 
	

12,00 10,34 4,56 8,36 
11,42 10,18 4,39 8,19 

- Klemensker 12,20 10,53 5,16 8,56 
- Nyker 
	

12,36 11,05 5,30 9,10 
- Rønne 
	

1,00 11,,25 5,50 9,30 
Onsdag og Lørdag. t) Løber kun 
Onsdag og Lørdag. 11-) Løber ikke 

Søn- og Hellig-dage 
Re, nue-Einndvis 

Fra Rønne 	8,45 
- Nyker 	9,02 
- Klemensker 9,15 
- Rø 	9,30 
- Tein 	9,43 
- Allinge 	9,53 
- Sandvig 	10,00 

Sanidyig-Resos 
Fra Sandvig 
- Allinge 
- Tein 
- Rø 
- Klemensker 
• hy årt 

fknme 

10,25 6,00 9,15 
10,32 6.07 9,22 
10,41 6,16 9,31 
10,55 6,30 9,45 
11,11 6,46 10,01 
11,21 	6.56 	10 11 
11,40 7,15 10,30 

Overrretseagfører 
£ofesen Xofoed, 

ril, $Iortøuv~adr 17_ 
lakassatiou, Dikumeattkrivilise ni. in, 
Træffes f Hasle Onsdag Formd. 

~-4 
" irrw 

Aarligt Udsalg! 
Vort store aarlige Udsalg begyndte 

Mandag den 15. Jånuar og omfatter hele 

Lagret af kurante Manufakturvarer. 

En Mængde Rester er fremlagt. og sælges 

til halv Pris og derunder. 

Særlig fremhæves: 

Ubleget Tvistlærred 70 cm br. 
	60 Øre m 

Lagenlærred, 125 cm br. 
	 200 

1-laandklædedrejl 
	

100 
Skjorteflonel 
	

100 - 
Svært Bomuldstøj, 80 cm hr. 

	 80 

lodtkeb=ZidJalg 
rn den 75. Januar til den 75. .7e6ruar 79 

En Del Rester 
-al forskellig Slags er fremlagt og mærket med 	og Ni 

til absolut Bortsalg, ligesom alle vore, Varer 1 nrrrket 

Pris, og gives 10 pCt. pas alt undtagen Garn. 

Vi har et stort og kurant Lager og fører a t; ,1 gode Varer 

som de fleste kender, At anføre liver enkelt Vare bliver 

vidtløftigt, da vi jo omtrent har alt 	saav el i 	V 

som i Metermaal. De solideste og b ;c1st•. 	 Manu 

laktur og Trikotage til den allerbilligste frie,. .  

PNsen larrho !inm 	0444iltidlii(hu 

44t 

,ens sansen, 

Glas og Porcelæn. 
Et større Parti udsælges, billigt. 

»uge golonial & $rOurtiorretiling 
ei~eiiii~i~~~11 

Alle Mennesker, 
sozn har set, hvorledeK 

Idolets Vegetabil Nue, 
fremstilles, behandles ogNopbevares, vil `ganske uvil-
kaarligt forlange dette højfine Produkt til sine Maal-
tider. - - Alle Forretninger i Allinge-Sandvig smiger 

Bornholms Vegetabil Margarine. 

Et Parti prima Nøddekul 
fortrinlige til at blande mad Soke 

3,75 pr. hl, frit tilkort 

?Muge Stalottial & 13robuttforretuing 

BORNA er god! 

CLOET  TAS 
ALBA 

Harpede store  Derbyshire Ovnkul a 4,00 ;11.  12]. 
do. do. do. 	Niiddekul 3.75 
Knuste engelske ~iskoks 	 3.00 
Afharpniffigskul - to for Snavs 	2.25 

fra Lager pr. kontant. 

Nordlandets Handelshus. 

BORNA smager delikat. 

Det aarlige 00d1k8681118d111 
C. Larsens 31101818101101111110 

er begyndt. 
En Mængde forskelligt Fodtøj  er fremlagt og 

sælge. til en virkelig billig Pris. 10 pst, Rabat paa 
alle Varer, som ikke i Forvejen er nedsat. 

Bestil Deros Tryksager i Allinge  Pogrylderi 

BORNA giver lækkert Smerrehrod. 


