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„Nord -Bornholms Ugeblad" 
trykkes i et Antal af mindst 1600 Exempl. 
og forsendes gennem Postmstnet I Allinge. 
Sundrtz, Cilskr/, Rutsker, Rie og Klem/ok/r. 

.Nord-Bornholms Ugeblad„ 
r den største Udbredelse i Nordre Herred 

bliver læst i etknut tfjem ae rener sig der 
r bedst til .4 ventering. 

Pr  „Nord-Bart:hak/1-s Ugeblad" 
ieptager gerne Bekendtgørelser qf enhver Art 

Køb, Salg, Foreningsmeddelelser, 
eller Aflysninger, Auktioner de, 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
dgaur hver Fredag, kan bestilles par: alle 

i...«Posikontarrr samt paa RIndels Kontor Og 

kaster 1 Kr. halvaarlie. 

Vore Hjern. 
—0—  

Bern kan være fordringsfulde, og 

det kan voksne Mennesker ogsaa 
k,̀ være, men Børn kan undertiden være 

det paa en for Forældrene saarende 

r Mande, naar de tankeløst tilkende- 

give, at næsten alt det, Hjemmet 
ke  har at byde dem, er for stimet og 

tarvelig!. 	F/ flesog i et rigtigt (al- 

med en lille 

frit Rum lige til Taget. Lyset.  korn 

gennem Aahningen i Tagrykningen, 

,,Lyren" kaldtes den i Danmark og 

Norge. Svenskerne kaldte den „Vind-

sygn", og det Navn blev alminde-

ligt i hele Norden. Hullet var om-
trent en halv Alen i Firkant og stod 

(tabere 1 godt Vejr, men kunde luk-
kes med en Lem, der var indrettet 

som en Firkantet Ramme og over-

trukket] med en fin, tynd Hinde. 

Undertiden brugte man dertil Mel-
lemgulvet al en Okse, merl man 

forelrnk dog den fine Hinde, der 

omgiver Koens eller Fanrets ufødte 
Foster. En saadan Hinde nnvendes 
endnu pan Island, og Roden er 

stærk og dertil saa klar, al men pas 
lidt Afstand næppe kan se, at den 
sidder i Rammen. For at kunne 
aabne den Rude var der til Ram-

men fæstet to saremenhættede Stæn-
ger hvoraf deri ene naaede helt ned 
midt i Stuen og var Husets hellige 

Midtpunkt. I Norge plejede Frie-
rens Talsmand at gribe om den 

Stang, naar han røgtede sit Ærinde 
og forlangte Husets Datter for sin 

Ven, og den, der bragte vigtigt Bud- 

irkning 
uen, fordi det kom saa højt 

oppe fra, men nu vilde det sikkert 
forekomme at være Kælderbelysning 

og _næppe det, om vi skulde bestille 
noget.4%11,41# Stue. I Regn- 
vejr gjaldt de 	e at Rammen og 
Ruden shinede godt til, ellers gik 

det ud over Arneilden under Lyren, 
og det var el sneget besværligt Ar• 

bejde at tænde op paa ity. Tagets 
to- og firbenede Gæster kunde og-
saa være farlige Naboer for den i 

Rammen ridsruendle hinde. Det 
værste var dog, at Lyrefrullel var 

farligt i UfrecIsdler; derfra kende 
Fjenden, naar det var mørkt, og 

Arneilden oplyste alt i Stuen, se, 

hvad der foregik derinde, og ban 

havde — selv uset — Lejligheden 

til at finde den, han vilde urne nied 
sin Pil eller sit Kastespyd. Vilde 
har; derimod ad den Vej straffe sig 

Adgang til Huset, var han udsat for 
el øjeblik at blive Skive for Vaa-
ben fra Stuens Beboere. 

Langs den ene Væg af Forstuen 
var Hønsenes Pinde, og herfra kunde 

Hanen lade sin' kaldende Røst lyde. 
Blev det rigtig koldt, tyede Hønsene 
ind i Stuen, og paa de mange Tvær-

bjælker var der en udmærket Plads 
til Høns og Duer. Ved Vintertid, 

naar Arneilden blusede dygtigt, 
kunde der sikkert være bande lunt 

og hyggeligt i en saadan Slim, og 
der har næppe været Mangel paa 
Brændsel. 

Flyverheltens Død. 
—0— 

Dødelig saaret styrede han Aeroplanet 
i „Havn'. 

En tysk Officer har givet følgende 
Skildring al Flyveren Binders og en 
fransk Militærflyvers Luftkamp og 
Død: 

Binder var med en Generalstabs-

officer som Observatør steget til Vejrs 

for at foretage en vigtig Rekogno-

sceringsflyvning. Monoplanet naae-
de hurtig op i en betydelig Højde, 

og Flyverne styrede ind over Fjen-

den og opdagede og kortlagde den 
Artilleristilling, der i høj Grad havde 

generet Tyskerne. 

Flyvemaskinen var netop for hjerri-
gaaende, da et fransk Aeroplan duk-
kede op. Binder manøvrede dyg-

tigt ; men Franskmandens Maskine 

gik med større Hastighed, og snart 
var der kun 600 Meters Afstand 
mellem de to militære Flyvemaaki-
rier, 

Den tyske Officer gav nu Ild med 
sin Karabin, men saireldig, peb del 

franske Maskingeværs Kagler one 
,,Tnriben". En Kugle traf den lyske 
Fører og gennemborede ham. Aero-
planet var da uanet ind over de ty-

ske Linjer, og i samme Nu aebnede 

en Haubitser Ilden mod det franske 

Aeroplan ; del ramtes og styrtede 
ned som ell Sten. 

Den franske Flyverhelt, som var 
truffet af Granaten, fandtes 

eneralstabsofficer, som havde led-
saget ham, var ligeledes dræbt paa 
Stedet. 

Men nir Binder! Ja, ogsaa han 
var blevet dødelig saaret i Luftkam-
pen. Han var dog kun for et Se-
kund sunket sammen i „Taube" 

Monoplanets Førersæde; men lians 

IV. 
Borgens Fortid, Overgangstiden. 

—re- 

ner de gamle Sagaers Beretning 
om Vesel og hans berømte Slægt, 

er der et vist Tidsrum, I hvilket 

der savnes Oplysninger Ira Born-
holm. Antagelig har Bornholm som 

Vikingeø efter Jonisborgs Grundlæg-
gelse mistet sin Betydning, og alle 
ergrerrige Bornholmere søgte derfor 
Optagelse i dette Snrufand. Men 
deri gamle Vikingeaand var ikke Tel 
al kue, og de elmeske Konger mantte 

af og til stnluere afskrækkende Eks-
empler. Saaledes berettes om Egil 
Ragnarssøn, en Jyde af Fødsel, der 
at Knud den hellige havde faaet 
Bornholm i Lelm eller den gamle 

Okos Død, at han fremturede udi 
Sørøveri og andre Udskejelser. -- 

Hænder havde ikke sluppet '<Atlet. 

Merl feberagtig Ængstelse fulgte 
Observatøren pas Sædet hag Føre-

rens Ryg sin Kanerats Bevægelser. 

Han vidste, hvor belydningefuld den 
Observation var, svum de havde ud-
ført. Den malte afleveres. 

_Hold ud, Kamerat, hold ud, - 

styr ned i Glideflugt . . 	ranede 

han III sin Ven. Og med Anspæn-
delse af sine sidste Kræfter lykke-
des det den dødelig savede Flyver 
at knuge Hænderne om Rattet og 

føre Aeroplanet heldig ned lit Jor-

den. 
Fra alle Sider kom der Hjælpe-

mandsknh til. Binder var imidler-

tid minkes sammen i Førersædet. 
Men hørte barn hviske : ,,Landede 

jeg rigtig?' San mistede han Be-

vidstheden. 
Man har ham hurtigt til Lnzaret-

let. To Læger tog sig al ligm, men 
de saa straks, al her var bilet at ud-

rette; om Ina Timer vilde Døden 
indtræffe, 

Observatøren var imidlertid paa 
Vej i en Avtomobil til Armekvarte- 
ret fer et aflevere Parporlen 	Han 

iettede om Luftkampen og den 
Skæbne, der var overgaaet Binder, 
og faa Minutter efter jog Avtornobilen 
med den tyske Generalstabsofficer 

tilbage mod Lazarettet. Paa den 
Døendes Bryst fæstede han Jernkor- 
set . . 	Time senere gled den 
lyske Flyverhelt ind i Døden. 

Egil førte som Kongees Foged paa 

Bornholm el prægtigt Liv og holdt 
mange Folk. Vilde hans lovlige 

Indtægter ikke start til, forøgede lian 
disse ved Sørøveri, skønt Kongen 

udtrykkelig havde forbudt dette. 
Han var vistnok afholdt al Born-

holmerne, da han ikke alene forstod 
al holde de vendiske Sørøvere Ira 

Øen, men endog opsøgte dem ved 
deres egne Kyster og tilintetgjorde 
dem. Venderne frygtede ham, saa 

alene lians Navn vakte vild Rædsel. 

Han gav ingen Pardon, og del for-
tælles, al en vendisk Skipper, da 
han hørte det var Egils Folk, der 
var i Begreb med at kapre hans Skib, 
af Skræk trængte sig i Skibsurasten. 

Under en Kamp med Venderne, 
i hvilken Egil deltog med 18 Skibe, 
sprang han med sine Folk ind paa 

I favedemandens Skib og erobrede 

delle. Efter Slaget priakorn hm en 
stærk Tørst, og da Mjødenkerne var 

itrislaeede og Indholdet Død I Bun-
den el Skibet og var mærk' blendet 

med Blodet fra de mange dræbte, 
drak lian del dog, deraf elgemivirel 

Da den fromme Konge fik Nye 

ren delle, formnireile line hent Ill 

nt laa Præskos Syndsforladelse ror 
del Merineekeblod, han havde druk-
ket. Da Egil fremturede med sit 
Sørøveri, marine Kongen selv her-
over. Det kom herved til et hid-
sigt Ordekille, efter hvilket Kongen 
lod hare stævne og straffe semi al-
sætte som Lehnereand pas teten. 

Etter al Egil var afsat, vedblev 
Kali Imidlertid at bo pan Bornholm, 
hvor lian rimeligvis ejede flere Gamle. 

Ved Gaarde lorstod num i hine Ti-
der ikke Gaarde efter Nutidstretyd-

Mug, merl mer eller mindre befæ-
stede Borge, og Garde '<aldres de 
alle, lige fra Kongens (band til 

Herregaarden. Senere hen i Tiden, 
da Bostedernes Træværk stlestes af 
Kampesiensnuire, fik disse Enteg-

ridsen »Hus", f. Eks. Haturneishus, 
Riberhus, Koldirighus og flere, der 

alle stammer fra samme Tidsperiode. 

Da Hushetegnelsen gik over til at 
omfatte de opslaaede Byers Bygnin-
ger blev den afløst af Borg-Navnet, 

der alter delvis har faaet en Afløser. 
i det titrere 	Ogsaa Ham- 

!Berlins har en fille Tid haft Slots-

betegnelsen, og selv i vore Bedste-
lorældres Tid agede Folk til ,Slot-
let' til Trods for, at der torlæreest 

var blevet en Ruin. 

— Da Egil fortsatte sine Sørøve-
rier og Klagerne derover blev hyp-

pigere og det meddeltes Kongen, 
at et stod norsk Købmandsskib lor-

mentlig var forsvundet ved Born-
holm, tog Kurigen atter herover, lur 

at undersøge Sagen. Paa nogle 
Sinaauer (Kristianeu) landede Kou-

gen med sit store Følge, der lalle 
mange mægtige Høvdinge, e fandt 

pas Stranden de brændte Rester af 

Skibet. De sejlede derpaa til Borre 
holm og spurgte etter Egil, der be-
fandt sig paa en af sine Gaarde, 
og Kongen sendte da sine Høvdinge 

og det fornødne Antal Krigsmænd 
hen for al fange Egil og hans Mænd. 

Gaarden blev omringet og Kongens 

Mænd trængte Ind til Egil, hvem de 
fandt siddende ved Drikkebordel i 

lystigt Lag. 
Da Egil saa dem komme, sprang 

brut og hans Mænd op og greb til 

Vaaben, men Kougens Mænd raa-
dede ham lit at opgive al Modstand 
og godvillig følge med til Kongen. 

Egil lod sig overtale, og overfor 
Kongen tilstod han, at han og haps 
Folk havde lagel del norske Skib, 
dræbt Besætningen, ranet Ladningen 

og ophrrendt Skibet. 
Ejgil dømtes til Døden, og trods 

sine mægtige Frænders Tilbud om 
svære Beder, blev Knud den hellige 

ubønhørlig, Eigil blev ført til Skovs 
og hængt tilligemed en Del af sine 

Mænd. 
 Mange al Kongens Mænd oprør- 

det har ofte hændet, at en samair 
lille -  fur eller et Besøg tres syge 

piber kunnet give Tankerne heil an- 

. dre Retninger, saa der blev meget 

at sige Tak for, hvor der før trævlen 

kun var Fordringer. 

Vi skal itu efter Prof. Troels Lunds 

pepesturivelse fortælle lidt om Hjem i 
gamle Dage, og vi føler os overbe-

k vist om, at en Saminenligaing med 
 vore arrniudelige, selv fattige Hjem 
vil vise, at vi har meget at sige Tak 

I for, og vi har Forpligtelse til at 
irlip.  ygge videre. 

I de gamle 13jælkeiruse var der 

n een Stue. Ordet Stue betyder 
RIT., der kan opvarmes. Et tel 

betydeligt Fremskridt skele, da man 
med en Tværæg afsondrede den 
vestlige Gavl. Der blev nu en lille 
Forstue nied et Kammer bagved, 

og den store Stue blev lunere. Ind-

gangsdøren blev paa den sydlige 
Lairgr.vg ege ved del venstre Hjørne. 

Døren var lav, den indtrædende 
ninalle bukke sig, og Dørtrinet var 

højt, saa Foden mulle løftes mere 
Neeend sædvanligt. Ved Døren fra For-

stuen til den store Stue var For-

holdet det samme, og det var ikke 

tilfældigt, at uran indrettede sig saa 
ee ubekvemt, For Fjenden eller for 
I Uvenner, nar Deraabningen altid 

stor nok, og den, der stod indenfor 

og vilde forsvare sig og sit Hjerm 
havde store Fordele , man kunde 

rnaaske endnu give sin Fjende Ba-
nesaar, naar han med bøjet Ryg og 

stærkt løftet Fod gjorde Forsøg paa 
at koarme ind i Stuen. I Reglen 
var Yderdøren delt i to Halvdøre. 
i del daglige kunde det ogsaa være 

praktisk [ned del høje Dørtrin og 

Halvdørene, og det bande for Børn' 

• og Smaakreaturer. I Stuen var der 
boide lavt og højt til Loftet, Tvær- 

e bjælkerne Ina saa langt nede, at ni-

geni voksen Mand kunde staa op-

;eja' under dem, men Loft var der, 



Irs over denne strærige Dorn, og 
pas Bornholm gjorde det et pinligt 
Indtryk. Bornholmerne havde fur 

Egils Tid lidt meget at Venderne, 
der Gang paa Gang lagde til med 
deres Skibe, røvede og plyndrede, 
og Egil havde for dem været en 
djærv og tapper Anfører, der forstod 
at holde Fjenden I Ave. De forstod 
heller ikke, at Kongerne nu havde 
forbeholdt sig Eneret ,til at fejde, 
hvor han vilde, og de ikke. Det 
havde jo tidligere været hver fribaa-
ren Mands Ret. 
. Egil og hans Mænd rime derfor 

betragtes som det sidste Skud af 
den gamle hedenske Slægt i Dan-
mark, Offerlundene var blevet afløst 
af beskedne Trækirker, hvor Kristen-
dommen forkyndtes, men mange 
Bornholmere havde hidtil i deres 
Hjærler været den hedenske Tro 
hengiven. Nu bleve disse lamslan• 
ede at den strrenge Dom; Kristen-
dommen triumferede, og en ny Tid 
med blidere Sæder var 'færd med 
at oprinde — ogsaa for Bornholm, 

Skatmesterens Mareridts 
—o— 

(Efter .Echo de Paris•.) 

Messire Patrokles Le Jars, Herre 
til Jabotiare og andre Godser, Hans 
Majestæts Skatmester i Distriktet Pa-
ris, var en Mand, som fortjente Ag-
telse. 

Søn at en Køkkentjener hos salig 
afdøde Hertugen af La Milleraye, 
havde han lidt efter lidt erhvervet 
sig Godser og Formue, som tillod 
ham at leve paa en stor Fod. Han 
var forfængelig. Men hans Hoved-
ærgerrighed gik i Retning af al faa 
sin eneste Søn puffet frem gennem 
de militære Grader til en høj og an-
set Stilling. Han vilde, at Sønnen 
skulde komme højere op paa Sam-
fundsstigen, end han selv trods alt 
havde magtet, og give ham i Arv 
et Hus, udstyret med alt del fineste 
og bedste, som Penge kunde skaffe. 
Saa kunde de gaa og være misun-
delige alle disse Snyltegæster, som 
i al Stilhed gjorde sig lystige over 
Opkomlingen. 

Men Salt hændte det, at Kong Lud-
vig den fjortende, som i en Række 
Krige havde furet øjnene op for, 
at Guldet var den „femte Arme', 
befalede sine Undersaatter at sende 
alt sit Guld- og SølVtøj til Smelte-
ovnen. Hr. Le Jars de le Jaboliere 
hævede i Fortvivlelse sine store, 
lykke Plebelerhænder mod Himlet'. 
Var del da altid forbi med hans fyr-
stelige Pragt og Luksus ? Nej, det 
maatte aldrig ske 

Allerede om Aftenen den Dag, da 
Befalingen var udstedt, var Herren 
til Jabotiere atter rolig og fattet. 
Vant som han var til ved alle Slags 
Kneb at orrigaa Lovene uden Skrup-
ler, havde han hele Dagen støvet 
omkring i sine Kældere med en Tje-
ner, som lian havde betalt godt for 
at holde Mund. Han havde gemt 
sit Sølvtøj og andre Kostbarheder, 
og han nøjedes med at ofre til Hans 
Majestæt nogle Dussin Tallerkener 
og andet Dækketøj, som han havde 
ladet ligge i let tilgængelige Skabe. 

Saa krøb lian lit Køjs i sin Him-
melseng, trak det fine gule Silke-
forhæng for og sov. Men du store 
Gud, hvilken Nat han fik! Athalies 
Drøm, som han havde hørt om 
sin Barndom, var kun Smaatterier 
sammenlignet med det Mareridt, som 
fik ham til: al ligge og koldsvede 
nede mellem de bløde og varme 
Dyner. 

Han drømte Krig. 
Hidtil havde Krig kun været et 

tomt Ord for ham. Han havde jo 
intet direkte med den atjfgøre.rHan 
levede fredelig mellem sine Penge 
og sine Beregninger., Det forstaar 
sig, — han tænkte jo ofte paa sin 

Søn, som kæmpede I Kongens Hære, 
Men da han aldrig med N'te øjne 
havde set, hvad Krig var, stod det 
ikke rigtig klart for ham, hvad del 
var for Lidelser og Savn, der kræve-
des af dem, som vilde være en Helt. 
Han havde aldrig med stir Finger 
rørt et blødende Saar, lian havde 
aldrig set Frankrigs røde Blod flyde 
for Fædrelandet. 

Men nu drømte han, al han var 
paa Slagmarken. Han saa Ansigter, 
som var sværtede af Krudtrøgeri, 
Ansigter, fortrukne af Rædsel, af 
Blodtørst, af Sejrsrus, han hørte 
Triumiraab,Stridsheslenes Vrinsken, 
Kuglernes Piben og Hvislen, Kanon-
tordenen. Og han sne, hvorledes 
det store Maal, som de kæmpede 
for — Fædrelandet, Æren —, lagde 
Idealitetens Glans over alle disse, 
som gik Døden i Møde. Det var 
en skøn Drøm, det var Æren, som 
den Nat spredte sine Ørnevinger 
over deri fredelige Finansmands 
Seng. 

Men Drømmen forvandledes til 
Mareridt. Thi idet det stolle Syn 
rullede sig op for hans Øje, blev 
der pludselig en Standsning. Trop-
perne vaklede, gik ikke paa længere. 
Fjendens Artilleri mejede vore Trop-
per ned, skarpe Sabler huggede ind 
i de franske Rækker, Skrig af Smerte 
og Fortvivlelse jagede Rædsel i Hr. 
de la Jaboliere. Dødblege og blod-
bestænkte Ansigter vendte sig mod 
ham, lemlæstede Arme og Hænder 
straktes efter ham, han hørte Smæld 
al Ben, som knuses og brækkes . 
Overalt syntes han at se Blodpletter. 
Thi over den fredelige Finansmands 
Leje havde Dødsenglen udspændt 
sine Vinger. 

Han saa hvorledes vore Tropper 
— fordi de manglede Ammunition 
— var viede til Døden, og pludse-
lig rejste lian sig og udstødte et 
forfærdelig Skrig. Han troede al se 
sin eneste Søn falde for en fjendtlig 
Kugle, og idet han falder, kaster 
han et langt bønlig bebre;Serkle Slik 
paa sin Fader. 

La Jabotiere var en Folkets Søn, 
som hurtig var kommet til Rigdom 
og Magt. Et yppigt Liv havde gjort 
hans Samvittighed mindre ørn og 
forhærdet hans Følelsesliv. Allige-
vel gemte lian paa Bunden at sit 
Hjerte noget af den menige Mands 
gode Hjertelag og sunde Sans. 

Han forstod. 
Det stod med en Gang klart for 

ham, hvorledes de ikke Stridende 
i Krig hjælper de Stridende, han 
forstod, at hvert Sølvfad, hver Guld-
tellerkeit, som ofres, kan redde et 
Menneskeliv, spare Blod og Taarer. 
Han forstod, at hver Guldbarre, som 
en rig Gerrigknark gemmer paa Bun-
den at sin Kiste kan repræsentere 
en Flig af Frankrigs Jord. 

En sidste Kamp udkæmpedes inde 
i ham. Hans Guld, lians Sølv, hans 
Rigdomsre , . Næst etter hans Søn 
havde delte været det kæreste, han 
ejede . . Saa dukkede der op i 
hans Erindring noget, som hans 
gamle Lærer paa den lille Skole 
havde sagt til hain en Gang for 
længe, længe siden. Det var noget 
om, at der mutte Ofre til om Sej-
ren skulde vindes. 

Og Dagen efter saa Folk et un-
derligt Læs, som kørte gennem Pa-
ris' Gader. 

Det var en stor Vogn, trukket af 
fire Heste. Og paa Vognen laa op-
hobede forgyldte Sølvtallerkener, 
antike ciselerede Guldsager, Bægere 
og Boller og Vinkender af drevet 
Selv. Det var, som om de eventyr-
lige Skatte fra 1001 Nat var samle-
de paa et eneste Vognlæs. 

Og hjemme i sin Spisesal sad 
Messire Patrokles Le Jars, Herre til 
Jabotiere og andre Godser, og spi-
ste Ærtesuppe al ell lille Tinskaal, 
som han havde brugt, den Gang 
han gik I Skole. 

jagten paa tohornede 
Næsehorn. 

—0-- 
En transit Naturforsker og Stor-

vildtjæger, I.e■ einem, skildrer i sine 
Jagiberelninger Ira Sydafrika en Jagt 
paa tohornede Næsehorn, som vi 
her gengiver efter Brehms _Dyrenes 
Liv•. 

Man iagttog et Par af disse. Dyr, 
fortæller den franske Naturforsker, 
som ganske rolig stod i en Mimo-
seskov ved Siden af hinanden, med 
Snuden mod Vinden, og fra Tid til 
anden sne sig spejdende om. En 
Indladt listede sig bag pas dem, de 
øvrige Jægere fordelte sig, og en 
Hottentot log Hundene i Forvaring. 

Den Indfødte klædte sig tin helt 
al og krøb med Bøssen paa Nakken 
yderst langsomt og forsigtig som en 
Slange lien ad Jorden. Han stand-
sede øjeblikkelig, liver Gang Næse-
hornet sart sig om, og hans Kryben 
varede henimod en Time. 

Endelig kom han til en Busk, om-
trent 200 Skridt fra Dyrene. Der 
rejste han sig op for al se, om hans 
Kammerater var paa Post. San sig-
tede lian, skud og saarede Hannen, 
som udstødte et frygteligt Brøl og 
rasende styrtede Imod hani tillige-
med Hunnen. 

Jægeren lagde sig ubevægelig paa 
Jorden, Næsehornene styrtede forbi 
ham og vendte sig mod de øvrige 
Jægere. Nu slap man Hundene løs 
og gav Ild pas de rasende Dyr. 
De slog frygteligt om sig mod Hun-
dene, rev med deres lioni,dybe Fu-
rer i Jorden og slyngede Jordklum• 
per bort til alle Sider. 

Jægerne rykkede Imidlertid nær-
mere, Dyrenes Raseri steg ustand-
selig, og de frembød et skrækind-
jagende Skue. Da gjorde Hannen 
pludselig Front mod Hundene, me-
dens Hunnen flygtede, til stor Glæde 
for Jægerne, som nødig vilde have 
med to saadanne Uhyrer al bestille' 
paa en Udrig. 

Hannen vendte sig endelig om, 
men sprang henimod en Busk, bag 
hvilken der stod 3 Jægere, som i en 
Afstand af 30 Skridt sendte den et 
dødbringende Skud. Men den slog 
dog endnu saa stærkt om sig, at 
der fløj Stene til alle Sider, hvorfor 
hverken Jægere eller ,Hunde vovede 
at nærme sig. 

Levn illant vilde af Medlidenhed 
give den Naadeslødet, men blev 
holdt tilbage al de Indfødte, fordi 
de sætter stor Pris paa Blodet som 
et Middel mod alle Slags Sygdom-
me. Da Næsehornet omsider havde 
udaandel, løb de til, skar Blæren 
ud og lyldte den med Dyrets Blod. 

Den franske Naturforsker fortæl-
ler, at til Trods for sit pirrelige Sind 
bliver Næsehornet i Fangenskab let 
tamt. Dog kan man aldrig stole 
helt paa dets fredelige Sindelag, idet 
man har Eksempel paa, at et ellers 
fredelig Næsehorn angreb og dræbte 
to Mænd, som havde tirret det. 

I de fornemme Huse i Orienten 
findes der alle Slags Bægere og Drik-
kekar, som er forfærdiget af disse 
Dyrs Horn. Man tilskriver nemlig 
saadanne Kar den Egenskab, fortæl-
ler Brelim, al bringe den Drik, de 
indeholder, Ill at bruse, sat' snart 
der hældes giftig Vædske i delm 
Endnu oftere anvendes Hornet til 
Greb paa kostbare Sabler. 

Filipine. 

Vinteren medfører medfører bestandig et 
skrækkeligt Hazardspil, sone hedder 
„Filipine. Hvis man er Mandfolk, 
bør man, hvis man sidder og knæk-
ker Nødder, holde strengt hemmelig 
for sig selv, om man finder Tvil-
lingkærner; thi faer Damerne ved 
Bordel det at vide, saa raaber de i 
Kor: Filipine I 

Og du er tvungen til at tabe; thi 
det er Damernes Vil je, at du skal 
rafte, og at de skal have en Pr, seer. 
For at friste dig lover 'lumske Da-
meur, al du skal faa et 1.(v.., hørs du 
vinder. Men jeg giver dig el Raad: 

Kysser kan du være sikker, at hun 
beholder, eller rettere sags, forbehol-

der for en anden. 

Men hvorledes er denne Leg op-
staaet? 

I Rhintraklerne var det for længe 
siden Brug at de tinge Mænd t Fa-
sten fik tildelt en ,Viellieticlien-. 
Hvis en ung Mand kunde lide den 
ham tildelte Pige, besøgte han hende 
en Søndag og spiste sammen med 
hende en Kage, som lignede to eani-
menslyngede Ringe. De kaldte hin-
anden „Vielliebchen', dansede sam-
men ved Festligheden-re i Byen og 
sværmede i Skoven. Det hele var 

et uskyldigt Skæmleri, som kun 
kunde tillades under Fastelavnsle-
jerne. 

Denne Skik gik senere i de højere 

Kredse over til, at en Herre og en 
Dame Nylearsaften skulde dele en 
Mandelkærne og eti Mandelkage, 
hvorpaa de knitrede hinanden til 
„Vielliebelien• i det kommende Aer. 
Den som først sagde .Vielliebchen• 
næste Gang, de traf hinanden, skulde 
have en Present. Lidt efter lidt for-
andredes Skikken tit den Fornu, som 
den nu har over hele Verden. 

Frankrig, hvortil Skikken kom 
fra Tyskland over Schweitz, foran-
drede man Ordet „Vielliebchen• til 
Filip eller Filipine. 	Og derfra er 

hele 1-km1C/fjert kommen. 

I Drachnianns Kro. 

Her i Drachmanns lyse Kro 
ved Bourgognens rode Drue 
bliver Sindet let og  fro 
som i Hjemmets kære Stue 
Holger Drachmann 	Yndlingsdigter( 
Aldrig  ing  dit-ffinde svigter, -• 
aldrig glemmer eeg den Digter 
som tændte nul ruære, Lue 

I Skærsommernattens Skær, 
Eiverdis og Solvertaager — 

dvæled Drachmann ofte her, 
hor hans gode Muse vaager 
Edith, som var her rit th,e 
blev hans Ciigui n,, ,elle Muse. 
Forl, Fe14.et, lyse Danne 
tændte tegtergitipsion ,ell 

Her i Kroens lyse Sal 
sang hun fur den store Digter, 
mens han ved en fyldt Pokal 
glemte Tidens Sorg og Pligter 
Ediths Smig og Bordets Glæder 
slynged om ham Pestens Krans. 
Etslinger spiller, ler og kvæder, 
rad og frisk som Mo i Dans. 

Edith, blonde Elverpige, 
ung og kæk og stolt og fin. 
Nu til Slut jeg vil dig sige 
Tak for Mindets ædle Vin. 
Slyng om I lolgers hvide Lokker 
Ærens mørkegrønne Blad 
Tidens Magt, som alting rokker, 
skiller jer dog aldrig ad. 

Frode Cheiseenstn. 

Fra Publikum. 
—:o:— 

Vi have modtaget følgende: 
„Jeg kom pas et Hotel i Allinge, 

der var en Hund, der havde første 
Plads, dernæst kone Jeg paa et an-
det Hotel, hvor der var to Hunde ! 
Kan De, Hr. Redaktør, i Deres ærede 
Blad sige mig, hvor man kan kom-
me uden at være udsat for Hunde-
selskab. 

med højagtelse 
Deres Note I gæst. 

Vi har forelagt den ærede Indsen-
ders Spergsinaal for vor specielt ho-
telkynduge Medarbejder. Desværre 
er der for Tiden ikke mange Hotel-
ler at vælge imellem, da de fleste 
Hotelejere holder Sommerferie, men 
lian mente dog, at Hundehaderen 
burde forsøge Grønbeclis Hotel, der 
har de kun — en Mis. 

Maar Socialdemokraterne kommer 
til Rose 

„Ved Aftenselskabet p al 1 malle 
balg  lal .de illtiblffile (J.estel" 
41 alle Partier — indill talrigt'. 

(,Sut.-Dem,' 15  '1 16. 
.Saa godt som alle Socialtlelnee 

kraterne deltog i Festen'. 
(,Poliiiken* 15/1  1,4.4  

„Fra ludkørslen III Chris 
Niendes Palæ -- livortit fri 
adskillige af do indbudte an 
Fods e-- gik man »mem 
neden over til Chrhellan den Sv 
des Palæ, hvor Kursgen og pron. 
lungen hilste pas GÅ:stimle il'" 

( I Rit .Den103kr:i."Deeii.  rl t r5ierdi  a he 
digels tilbagel — adskillige af de 
indbudte ankom til Fods; inen det 
er ogsaa den sidste Rest 

Ved Kongens Atierisel 	lede- 
den hændte i Følge .Vends. Tid.• 
en lille munter Episode: 	. 

En kendt Jydsk Socialdemokrat, 
der var blandt de Indbudte og og-
sari var mødt, sagde med et vist 

.Koketteri til en af I lotiets Ka,illb-
rer: ,De kunde gerne have strøet 
lidt Sand pas de 'glatte Gulveg*, 

hvortil Kavalleren svarede:  „Nuar 

Man vil Optræde paa de hor" 
Gulve, mag man være indstillet der-
paa.' 

Medens Snittene spirede frem p tp 
de oinkringstafiendes Ansigter, 

mærkede Socialdeninkrateu lidt *Ilt • _, 
øret: „firn—ja, man kunde jo trav 4.  
kridtet sine Støvler I' 

Kongeboligen I Skrigen. 

Kongen har i Fødselsdagsgave 
deri 24. December givet Dronningen 
Skade paa KlItgaarderi'. Skadet, 
der i Følge .Aalb. Stftd.• er ualmin-
delig smukt udstyret, er i disse Dage 
indleveret til Tinglæsning ved Ski-
gens Byting. 

„Klitgaarden” er i Skødet sat til 

55,000 Kr. 

- M 
Ind paa 

maceuten et Stykke Papir, 	aa der 

stod: M. Brikasen. 	 dtit 
Farmaceuten ssektilerede paa, hl 

dette skulde betyde. Det var forale Gane, 
han saa en saadan Recept Saa gik der 

• et Lys op for han!, og han spurgte Min-
den. Har de Gigt? Jo, del havde han 
da. — Alisaa skulde M. Brikasen rielyde 
Elltmanns Embrocation, en Sinurelse, som 
man ofte bruger mod Gigt 

Manden fik sin M. Brikasen og gik til-». 
freds sin Vej 

Dette var i 1 rondhiem. I en anden By 
kom en Kunde ind paa Apotheket med 
en Lap, hvorpaa der stod: Ove Maria 
Sju Karle. At dette skulde Vedkommende 
have tor 20-30 øre. 

Ogsaa her var Farmaceuten sin Opgave 
voksen. Han gav Kunden en Pakke over-
mangansur Kali, og Jet var netop,. hvad 
Kunden skulde ha, e. 	_ 	6.-~$111. 111" 

General Joffres Humor. 
Den store franske Hærfører, som til 

daglig  er meget tavs, deltager dog gerne 
muntert Selskab og mangler da heller 

ikke Humor. Fon:yin; faldt den Ytring, 
dr der var mange Generaler, soja: under 
Krigen havde faner hvidt Haat og Skæg. 
Nogle mente, Grunden var Anstrængelser 
og Bekymringer. ,Ja, uden Tvivl', be-
mærkede Joffre, „og muligvis ogsaa Mang-
len paa nogle uundværlige Toiletartikler" 

Gudstjenester q Mude!..~ 
—o — 

Søndag d. 30. Januar 

Ols Kirke Kl. 9115  Skrut Kl. 9 
Pastor Christiansen 

Allinge K. Kl. 3 Proes Rode. 
Kl. 6 Efterm. begynder Missionsugen 

i Tejn Missionshus. Keibmend 
Tschering-Meller fra Nexø taler. 

Fra 31. Januar til 4 Februar, Møde 
hver i Aften Tejn Missionshus. 

Torsdag d. 3. Februar Kl. 8 Blaa 
Kors Møde i Allinge Menigheds- 
hjem. 

Evan. lulh. Missionsforening Allinge 
Kl. 3%. Janus Nielsen. 
Mandag og Tirsdag Kl. 8. Adolf 

Christensen. 
Rutsker Missionshus 

Kl. 3. Adolf Christensen. 



rimatyske 

Stenkuls briketter 
er et meget renligt, kraftigt og drøjt Brændselsmateriale, 

Sælges a 260 øre pr. 50 Kilo i 

Nordlandets Handelshus. 

Kolonialvarer 
i bedste udsøgte Kvaliteter til billigste Dagspriser 

anbefales fra 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

Ledige Sække og Poser, 
ledige Tønder og Dunke, ledige Kasser og Flasker beder vi 
bestemt om at faa tilbage inden Iste Februar: derefter bliver 
disse fort i Regning og maa betales 

Handelshus. 

Til Stegning og Bagning 
anbefales vort ekstragode Plantefedt. 

NB. Husk vor 
ekstragode Margarine Nr. 48 

Aldeles fortrinlig til Bordbrug. 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

Kontroll. Foderblanding 
fra øernes Andelsselskab 

bestaar af 25 pCt. Texaskager, 20 pCt. N. 0. Kager, 15 pCt. 
Jordnødkager, 30 pCt. Soyaskraa og 10 pCt. Rapsskraa; end-
videre et Indhold af 6,77 pat. Fedt og 44,44 pCt. kvælstofhol-
dige Stoffer. Prisen er idag 13 Kr. 25 Øre pr. 50 kg. 

Oplag hos 

Nordlandets Handelshus. 

rit.e>172-(21 t --"W'CO-eac:/-e 

FINESTE DANSK FABRIKAT 
.2/1./.(...eixa. — 10007e 

Billeder indrammes 
hurtigt og billigt. 

Hans Chr. Lund 
ved Skolen. 

En ung Lødeko 
er til Salgs hos 

H. Nielsen, 
Degnegaard,' Rutsker. 

Birkebrænde. 
I sidste I falvdel al Februar afhol-

des paft min Skovlod I Olsker Auk-
tion over flere Hundrede Bud Birke-

Brænde. 
Gelius Lind. 

Til Afkogning 
købes Heste, Kreaturer og Svin 
til høje Priser. 

Konrad Nielsen, 
ved Maegaard, Olsker. 

Ægte Sunlight-Sæbe. 
Ægte Pefechtlons-Sæbe. 

bedste eksisterende Sæber 
til Tøjvask 

faas hos 1. B. Larsen Allinge 

En let Fjedervogn 
til 3000 Pd. er billig til Salgs paa 

Skærpinge i Rutsker. 

En flink. Pige 
søges til I ste Maj paa 

Kjøllergaard i Rutsker. 

By- og Herredsfuldma3gtig 

JOIHMS l(010011, 
træffespær Ra.ld buse 
hver Mandag efter KI. 10 Form og 
i Klemensker Kro liver Fredag 
Ira 2-5 Eftm. 

Lækeroltabletter 
Nadarpagtiller 
Mentlwillulelkor 

ægte Chine Livs Elixir 
Sybillem Livsvækker 

hus hos J, B. Larsen Allinge 

En Pige, 14-16 Aar, 
som vil passe Børn, ked faa Plads 
til Iste Maj paa 

Kildesgaard i Olsker. 

Et Parti Spegesild 
er til Salgs hos 

Ferdinand Benfisen, Tein.  

Alliogo-Sooduill Sygekasse 
Bestyrelsen har antaget Snedker 

Herman Mortensen i Allinge som 

Kasserer for Sygekassen, som fra 
Dags Dato indkasserer Kontingentet 
og udbetaler Sygehjælp in. at. 

Allinge, den 18. Januar 1916. 
Bestyrelsen. 

Saltet 

bornholmsk Torsk 
32 øre pr. VI kg. 

Endnu haves et lille Parti 

prima uufnakket Klipfisk 
til 50 øre pr. 1/2 kg. 

I. /121.1.—IE.LrESE512l. 

Vi lier forblillip sule Fodersloffer 
til forholdsvis billig Pris og anbefaler særlig 

Frisklavet finsk Klirlinelassetorier a 9 Kr. 75 ØR 
do. 	do. Dloilinelasseloiler a 9 Kr. 

anbelaler 

Fest- og Brudegaver, Smykker, Lommeure, Stueure, Briller etc. 
Alt i stort Udvalg til billige Priser. 

NB. Navn Isættes gratis 1 Løbet al '4 Tinie. — Telefon 93, 

A. M. Lindberg. 

Allinge Ur- og Guldsmedeforretning 

IL==t ,------1 

Vi anbefaler 

vort velassorterede Lager af 

Isenkram, Glas. Parcellæn og Fajance 
Ow 

til billigste Priser. 

Atli~ge Kolonial og Proilnktiorrelninil, 
Grønne Ærter, line, 	i t kg 	Danser 

do, 	mel! euihne 	I kg 	- 

do. 	grove 	i 1 kg 	, 

Perlebønner 	 i I kg 

Snittebønner 	 i 1 lig 
Voksbonner, over skatn ne 	i 1 kg 

do. 	hele 
Fine Suppeasparges 	i 1 kg 
Fine Slikasparges 	 i 1 kg 
Asparges Alsmiler 	 i 1 kg 
Ca rotter 	 i I kg 
Selleri i Skiver 	 f 1 kg 
Spinat, finhakket 	 i 1 kg 

Telefon 12. 

J. B. Larsen, Allinge, anbefaler: 

Prima kontroll. Foderstoffer Generalforsamling 
anbefales til billigste Dagspriser fra 

c:'=-111in2c, t7(oloninl- 	,Produktrorreinit■if. 
NB. Vi har endnu et Parti Glutenfoder. 

---P-------- Afdeling i Allinge „6--- -- 

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

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

Bortiliolms Spare- 	lailookilsses 

.00, 1 /2 kg 
86, 'r, kg 

- 70, 1 /2 kg 
- 55, i/2 kg 
— 55, '/2 kg 

55, 1/, k g 

V, kg 
160, 1/2 kg 
220, Ila lig 
105, Vy kg 

— 105, 1/2 kg 
- 75, 1/2 kg 

95, I/2 kg 

J B Larsen Telefon 12.  

Daaser 53 Øre. 
46 

— 38 
33 
33 

— 43 
— 85 
— 116 
— 58 
— 58, 1/435 

— 43 
— 50 

fm Mejeriet Kajbjerggaard, Allince 
alholdes paa_Ilurers Hanel. Tors-
dagen den 10. Februar Kl. 3 Eftm. 
med kil gemte Dagsonlvn : 

1. Driftsregnskabet fremlægges. 

2 Valg al 2Bestyrelsesmedlem-
mer  i  Stedet for P. Hansen og Jørg 

Andersen samt en Revisor i St. for 
Møller C. 0 Kofred, som alle efter 
Tur fratræder. 

3. Mejeriels Anliggender. 

Udbetaling Kl. 1 1,1,2 pas Mejeriet. 

Bestyrelsen 

afholder Generalforsamling paa 
Brugsforeningens Sal Onsdag den 
2den Februar Kl. 6 Eftermiddag 

Rø Husmands- 
forening 

Ekstra Kvalitet engelske Smedekul a 4,25 
Store Derbyshire Ovnkul 	 a 3,75 
Kraftige tyske Ovn-Cinders 	a 2,75 
pr. hl, sælges renharpede fra Lager og frit tilkørt heri Byen, 

pr. Netto kontant. 

Nordlandets Handelshus. 

De ere rummelige og meget solide. 
Disse fyres og reguleres ligesom Magasinovne. Støbt af fineste 

Jærv med støbt Stegeovn, stor Vandgryde, Kageplade, Bradepande, 1 
Endeblade og med store Kogehuller. 

Sælges i 

Nordlandets Handelshus i Allinge. 

Vor bekendte fine Kaffe 
samt The, Chokolade og Cacao 

anbefales det ærede Publikum. 

JVc13, Chokolade og Cacao til gamle c frisop. 
Kaffe, altid friskbrændt og nymalet. 

J-11111_1Jc 	 ,Produktfopretning. 

Disse Foderstofter er i Sække paa 50 og 75 kg Netto. 

Nordlandets Handelshus. 

Morsø Regulerings-Komfurer 
bager og steger ganske fortrinligt. 

cD! 

modtages gerne hos 

ciLillifige Rolonial og FroduktforreininjS. 

C:) Go 
1-rå 

Græsfrø og Gødning 

Brødrene Anker 
Jernstøberi & Maskinfabrik 

Telefon 2. 	Hasle 	Te le fonl 2. 

Selvvandingsindbeg. Vand- & Aljepumper nt. in e 

Bestillinger paa 

( 

n. 
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Det aarlige Udsalg 

Nortilmiels 
Af Udsalgsvarerne fremhaver vi sær-

lig en Mængde Rester og afpassede Maal 
af Twistlærred, Dowlas, Medium, Bom-
uldstøj. Skjorteflonel og Dynetoj til Vur-
deringspriser. 

Cirka 40 Stk. Twistlærrecl 
(enkelt og dobbeltirredf) sælges ca. 20 pCf. under 1),iw,. 

prisen. 

12 Stk 

prima Bolster og Nanking, 
deraf nogle med ubetydelige Vrevefeji, 

er betydeligt nedsat i Prisen.  

12 Stk. fl bredt Bomuldstøj, 
Værdi Ci5 a 80 øre in, sælges for 52 n 55 øre. 

2,2 Stk. stribet Forklædelærred 
Værdi 52 n 60 øre ni, sælges for .10 a 48 øre. 

Ile hitle-brer siges med stor 
Et Parti prima Halvdun 

Værdi .1 Kr. pr. kg, sælges for 3 Kr. 

Cirka 100 Pd. Fjer 
særlig passende hl Underdyner, Værdi 2 40 pr. 

Regtheholdnin g 	nf 

Kaaber og Ulsters 
sælges til og under Indkøbspris. 

5 Stk. Seadseredragter 
bias Serges. I KonVirrationsstørrelse, Værdi 22 Kr.. 

sælges for 15 Kr_ 

25 forskellige Klædninger 
i alle Størrelser, 

har koste! 20-25-28-30-33-38 Kr., 
sælges far 15-18-20-22-25-30 — 

Restbeholdningen af 

Stortrøjer og Overfrakker 
til Indkøbspris. 

El P31'11 	illiutilinlder 'III Neger 
fra 10 Kr 

En Mængde kulørte Slips 
har kostet 100-150 øre, sælges for 48 øre, frit Valg. 

25 Dame-Paraplyer fra 1 Kr. 
50 Stk, hvide og kulørte 

Pynte- og Køkkenforklæder 
sælges til og under halv Pris. 

Færdige Bomuldskjoler, 
Værdi 3,75, 5,00, 5,50, sælges fur 2,75, 3,90, 4,25. 

Et Parti Vaskebluser ca. halv Pris,  

Restbeholdningen af Fodtøj meget billi 
Vi har endnu alle Slags Uldvarer paa Lager til rime-

lige Priser. 

Vasket Uld og strikkede uldne Klude lages i Bylte. 

Under Udsalget sælges kun mod kontant Betaling 

Vi anbefaler vore Kunder al benytte denne eneslaaeude 
Lejlighed Id nt Forsyne sig med de Artikler, de marine 
have Brug for, da næsten alle Varer kommer op i Indul 
uhørt høje Priser. 

Nordlandets Handelshus. 

W§ %t` 't/  'tf  '%;t  4. 4. 4. Jri■ +4.4. 

omfatter Rester og Partivarer. - Priserne 
paa Resterne ere særlig billige. 

laar kan man opnaa særlig fordelagtige Indkøb paa alle øvrige Manufaktur-

varer, idet der i Udsalgstiden gives den sædvanlige Udsalgsrabat paa alle Varer, der 
ikke yderligere ere nedsatte. 

Da det er vanskeligt at fremskaffe Varer til de nuværende Priser, sker Sal-

get kun mod Kontant. 

r=a= 

Ved at benytte 

Langelands 
Kontrolfoder 

opnaas den største Mælkemængde og den højeste Fedtprocent, 

og Kreaturerne holdes i god og sund Stand. Foderet sælges 
under betryggende Kontrol. Forlang Tilbud og udførlige Op-
lysninger hos Aktieselskabet 

Nordlandets liandelshus. 
Telefon Allinge 7. 

Cement, Tagpap, 
Tag- og Staldvinduer, Murgryder, Fyrdøre, 
Riste og Renseluger anbefales til billigste Priser. 

Allinge Kolonial- Produktforretning. 

Mit aarlige Udsalg 
af Manufakturvarer 

IH meget nedsatte Priser er begyndt. 
En stor Mængde Rester af sorte, hvide og kulørte Kjoletøjer, -

flere Stk. Uldmuseellne sælges nu trods de sidste Aars meget opadgaa-
ende Priser fra 75 ilre Meteren. 

Under Udsalget, som varer en Maaned, gives 10 pst. paa alle 
kurante Manufakturvarer. 

Benyt Lejligheden, køb godt og billigt. 

Waldemar Jørgensen, Allinge. 

Husk vort velassorterede 

Trælast-Lager ! 
Forlang  Tilbud, og  vi ar lit 2)aueste. 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

Under Udsalget i Mordlaudets Nandelsims 
realiseres endvidere: 

VIRA-tæp/3~ 
i forskellige Størrelser langt under Prisen. 

12 Gulvtæpper, Et Parti Bordtæpper, Schawler og 
Rejsetæpper mindst 20 pCt. under Prisen. 

Hele La_eret af holde os ecru 

Gardintøjer 
sælges med 20 pCt. Rabat. 

Ell cMa nøde ,Rester er yderli ere nedsat 
Nordlandets Handelsbus. 

Heine. 
— o— 

Jeg gik ad Vaarens Blomstervej, 

det myldted alle Vegne 

i kaad, forsoren Blomsterleg, 
— som viltre Vers af Heine. 

Og det blev Sommer, lys og let, 
I lykkelige Egne, 

og skøn var hver en sollys Plet 
— som bli d e Vers ni Heine. 

Og Sormen gik. For Frostens Kys 

maa Sommerløvet segne. 
Det faldt i læt og broget Drys 

— som vilde Vers af Heine. 

Men i den haarde Vinters Tid 
man Aarets Farver blegne. 

Da ligger Jorden kold og hvid 

— som stolte Vers at Heine. 

Skumring. 
Kan jeg en lille Stund ved Skum-

ring knitre, 
saa sætter jeg mig ved mil Vindt; 

hen 
og føler mig saa ung og stærk igen 
og stirrer ud paa Bølger eller Skibe. 

Saa lænder jeg min kære gamle 
Pibe 

— en lavs og hærdet, trofast 
Ungdomsven, -

og drømmer — stirrer stift i Vejret 
hen 

og følger Regens sindigt snoede 
Stribe. 

Man tænker da saa ædru og saa klart 
part svunden Lykke og paa svundne 

Dage, 
og Tanken tager rigtig Flugt 

og Fart. 

Aa, hvor del dog er godt saa ,tyst 
og glad 

ved Skumringstid at kunne se 
tilbage 

paa svunden Lykke uden Spor 
af Had. 

Christian fargensrii. 

Erindringsliste. 
— o— 

Toldkamret 7-12 Form , 2-7 Eflerin 
Kæmnerkontoret 10-11 og 2 —4. 
Laane- 	Diskontobanken 2-4 Eftiii 
Sparekassen 10-12 og 2 — 4. 
Slempellilial i Sparekassen 10-12, 2-4, 
Dampskihsexpedilionen, aahen ved Ski-

benes Ankomst og Afgang Tirsdag 
og Fredag alterm., Mandag og 
Torsdag Form. 

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

Søndag 12-2. 
Telegralstationen 8 Morgen til 9 Alten. 

Søndag 12-2. 
Borgmesteren træffes paa Ktemnerkont. 
Branddirekterew_Mandag og Fredag 

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

Olsen, Messen. Kontortid 1-4 Em 
Folkebogsamlingen paa Randhuset: 

Tirsdag Kl. 3, Fredag 7-8, 
probanest. er  aaben for Gods 8-12, 2.6 

Frintærkep. og Ilgods desuden 7-8 Aften 
samt til Tog, derafgaar udenlor nævnte 
Tid, fra en halv Time for Togets Afg. 

Chr. Olsen, MESSEN, Allinge. 


