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.4oNvtarnhavende: Otto Gorinitzkit. 
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til alle Ilfim I Allilize•Sinothig. 
411..ker, 	 Itu ay K 14- 	.ker 

„Nord-Bornholms Ugeblad"' 
ir,khr.3 I et Aniet ej mtmbe 10ett Lertg„,. 
og Jo. sende gennem Post, I11311 e Aldnge 
Sandvig,C.Ilsner, halskor, tir ey r‘leinvastur. 

„Nord-Bornhohns Ugeblad" 
har den storale  Udbredelse t Nordre Herred 
bliver læst I ethvert Hjem og egner sig der,  
far bedst til Avertering. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
optager mune BekendtgereLser ej enhver Art 
saasom Køb, Salg, Foreningsmeddelelser, 
Efter,  eller Af lysninger, Auktioner etc. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
udgaar hver fredag; kan beslillrs pan alle 
Postkontorer saml paa Bladets Kontor og 
koster I Kr. halvaarlig. 

Regnskabsforing 
i Landbruget. 

—0— 

Kontorchel 1m. Bang Talte ved 
Landbodelegerennødel i Odense om 

Regnskabsføring i Landbruget med 
særlig Henblik paa Skatteansættel-
sen. 

I de senere Aar har — udtalte 
Kontorchefen — Landboloreningerne 

udfoldet store Bestræbelser for at 

faa Landmændene til i saa stod 
Omfang som muligt at føre Regn-
skab. Resultaterne er dog ikke store. 

Det er meget sjældent at træffe Land-
brugere, der fører et virkeligt Regn-

skab. Landsoverskalteraadet har 
mange Gange følt det uheldige i, 

at Landmændene ikke fører Regn-

skab i større Omfang. Klages der 
over Skatteansættelserne, er der -

[laer der ikke føres Regnskab -

som Regel ingen anden Vej for os 

at gaa, end at sladlæsle de under-

ordnede Liguingsuryndigheders An-
sættelse. 

Mange af vore Landmænd, der 

gør Selvangivelse, har ikke noget 

virkeligt Regnskab, paa Grundlag 
af hvilket Indkomster er beregnet. 
Beløbet er ofte ret skønsmæssigt 
anslaaer, undeffkleti er det udregnet 

efter ,Normal-Skala", og undertiden 

er det kun et Udtryk for,-  hvad 

L.mdriranderi ønsker at betale Skat 

at. Dette er naturligvis uheldigt. 
Skatterne er høje nu, I disse Aar 
indbringer" Indkomst- .  og Formue-
skatten til Staten over 200 Mill. Kr. 
aarligt. Og der er vistnok ingen, 

der tror, at vi nogen Sinde vender 
tilbage ril de Skattesatser, vi havde 

før Krigen. Men naar Sk‘Ilerne er 
høje og vil vedblive med at være 

høje, er det af den yderste Vigtig. 
hed, al disse høje og knugende 
Skatter kommer til at hvile paa Be-

folkningen pas el _saa paalideligt 
Grundlag som muligt. 

Hertil konturer, at vi uden Tvivl 
Inden mange Aar vil faa indført 
tvungen Selvangivelse ogsaa af Ind-
kanister], ligesom vi ved Loven af 
1917 tik det for Formuens Vedkom-
niende. Forst:tinge Udtalelser paa 

Rigsdagen tyder i den Retning. Det 
vil da være heldigt, om Landinærl-

dene til deri Tid ved Hjælp af vir-

lo lige Regnskaber kan opgive Ind-

komsten. 

Man hører saa ofte sige, al Land-

mændene er ablor lavt skatteansatte. 
Sadledes forholder del sig ogsaa. 

Landmændene har tidligere staser 

altfor lavt, og de slam for lavt end-
nu, i hvert Fald mange af dem. 

Dette ses bl. a., neer man sammen-

ligner de paa Grundlag af Skatte-
ansættelserne beregnede Forrent-

eingsprocenter, der freinkonnuer pas 

Grundlag af virkelig førte Regnska-

ben Jeg kan ogsaa oplyse, at i ad-
skillige af Landets Skattekredse er 

mellem en Tredjedel og Halvdelen 
af Gaardniamdene ansatte til 1950 
Kr.s Indkomst eller derunder. Jeg 
skal dog tilføje, at ogsaa de andre 
Samfundsklasser, f. Eks. Handels-
standen" og Industrien, er lignede 

for lavt. Men alle disse Udtalelser 

om Landmændenes for:  lave Skatte-

ansættelser vil forslumme, naar Regn-
skabsføring bliver almindelig. 

Nuar kun el saa ringe Antal Land-
mænd fører Regnskab, saa er bl. a. 
Grunden dertil den, at der er en 
vis Ulyst dertil, en Ulyst, som det 

er meget, vanskeligt at overvinde. 
Denne Ulyst staar i Forbindelse 

med, at det menes at være for om-
stændeligt, al del vil tage for lang 
Tid. Heri maa jeg give Landmæn-

dene nogen Ret. De Regnskabsfor-
mer, der hidtil er anbefalet, er efter 
urin Formening altfor indviklede. 

Mange begynder derpaa, . men sav-
ner Overblikket, forsiaar ikke Syste-
met og opgiver hurtigt at fare Regn-

skab. 
Jeg vil give del Rand, at det an-

befales Landmændene til at begyn-
de med al føre et son simpelt, et 

saa lidet kompliceret Regnskab som 

muligt. Det skulde beslaa af en Ko-

ionnekassebog, hvori alle Indtægter 

og Udgifter opførtes. 1 særlige Ru-
briker specificeres Indtægterne og 

Udgifterne ud. Bagest i Bogen skul-

de der være Plads til Regnskab over 
Forbruget af Naturalprodukter af 

egen Avl og til Statusopgørelsen. 
En saadmi Regnskabsbog vilde 

enhver kunne lorstaa ved første Øje-
kast. Den kunde fremstilles for ca. 

I Kr. Jeg hor, al hvis der blev ud-

arbejdet en saatian og gjort et Styk-

ke Agitationsarbejde, vilde det være 

muligt at Isa er stort Antal Land-

brugere 'til at paabegymle og føre 
el saadaut Regnskab. Jeg kunde 

tænke mig Muligheden af, at Land-
boforeningerne og .Landsoverskaile-

raadet i Forening udarbejdede en 
saadan Regnskabsbog. 

Tyndskallede Æg. 
Af 

Konsulent S I e ri b æ k, Tommerup. 
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Der er et Forhold med danske 
Æg, naa.r de kommer paa Verdens-
markedet, som kan synes ret mær-
keligt, og som er, at de gerinenigaa-

ende er niere tyndskallede end Æg 
fra andre Lande og særlig overfor 
russiske Æg. Disse er smaa runde 
Æg og af en ret tarvelig Beskaffen-
hed, saa de betales kuli med lave 

Piber. Men Skallen, deir en der ikke 
noget i Vejen med, de er endog 

meget tykskallede. 

Knap saa stor Forskel er der paa 
Æg Ira vore andre Nabolande, men 

dog saa meget, at danske Æg reg-
nes for ar være mest tyndskallede. 

Aarsagen til dette Forhold er noget 
forskellig. 

Med Hensyn til russiske Æg lig- 
ger del nærmest i, 	lier drives 
Hemsehold paa gammeldags Vis med 
simle Høns al lignende Slags, som 

vi havde deri: Irer I Danmark for 
benved 50 Aar siden, men vel sær-
lig i, at man ikke har sine Høns i 
Hønsegaarde, hvorved de har fri 

Adgang til al forsyne sig med Skal-
materiale. 

Derimod er Forskellen knap saa 
stor for hollandske, belgiske og 
franske Høns, da man her for Stør-

stedelen driver Hønsehold med Kød-
produktionen for Øje, saa man mest 

har større Hønseracer, der egner 
sig for dette, men SOM er Høns, 
der lægger brunskallede Æg, og 

ikke er saa score, men som altid 
Ilar en stærkere Skal. 

Her i Danmark har vi gennem-
gaaende den mest mulige Ægpro-
duktion fur eje, som vi vistnok og-

sari gør klogest i at blive ved'ined, 
da det har vist sig ar gas godt, 

men dette har ført til, at vore Høm. 
sebeserninger overvejende bestaar 

af de lettere Racer sum 

Minteka og andre dermed beslæg-

tede, uren som alle lægger lividsknl-
lede og store  Æg. Men samlanue 

Æg faer let en skør Slcal — der 
skal jo tykkere grever til en stor 
Tømte end ril en 

Men den egentlige Anrsag er nok, 
at vi hor vore Høns I Hønsegnarde, 
sari de gav under snævre Forhold, 

der gør, al de Ikke selv kan skaffe 

sig det fornødne! Materiale til. Æg-

skardannelse, Allervreral stifter det 
sig ined Købstadshans, og af hvilke 

vi j,) nu nar mange, idet disse for 
det allermeste maa Leve under me-

get snævre Pladsforhold. 

Imidlertid er det en Kendsgerning, 

at Høns i Hørisegaarde og ai de 

Racer, der lægger hvidskallede Æg, 

godt kan lægge Æg, der har en 

tyk og stærk Skal, naar  blot vi 

tilfører dens det nødvendige 

Materiale til Ægskaldan-

nelse, og al vi passer dem 

dere( le r. Og det er en daarlig 

Fordel ikke at gøre der, da det er 

let forstaaeligt, at mangler Hønsene 
Materiale til at tilvirke det fuldt ud-
viklede Æg, da vil det virke ned-
sætlende paa deres Ydelse. 

En normal Ægskal hestear af 95 
04 kulsur Kalk, I 0/0  lorforsur do., 

og lidt Svovl og Jern. I Vægt skal 
den indtage 10 a/0  al hele Æggets 

Vægt. Delle kan Hønsene ikke ud-
vinde af Koreloderek, vl giver dem, 
men det num tilføres dem ved Si-

den af. 
Friske, knuste Ben regnes for no-

get af det bedste, saa man ikke 
bør forsømme a1 slag alle de Ben 

Stykker, der kan falde fra Hus- 

holdningen, og give Hønsene. Ni: 
i Vintertiden er det særlig godt, og 

Hønsene trolder som bekendt over-
ordentlig meder.  af deir. 

Gammel Murkalk, der liar indsu-
get Luftens 111 og saaledes er blevet 
omdannet til kulsur Kalk, er ogsaa 

godt, kun at man bør pulverisere 
den, for at Hønsene let kan tage 
de tilstrækkelige Mængder til sig. 

Og endelig Strandskaller, der hel-
digvis jo er til at faa fat f hos de 

Handlende. Strandskaller er ren kul-
sur Kalk og saaledes i deri Form, 

der skal til for at give en Æggeskal, 
som den bør være; glat, stærk og 
ren i Farven. 

Og saa ser man da at hm Høn-

sene til at indtage sne meget Skal-
materiale som muligt, ved at der 

henlægges rigeligt at det, hvor Høn-

sene har deres Gang, ja selv om 
del kan se ud, som man ødsler med 
det, sen der ogsaa ligger af det i 
Hønsenes Stråmateriale, Hønsene 

skal nok sanke det op. MAI/ maa 
altid huske pas, at jo tykkere Skal 
der er paa et Æg, des bedre er 
det i Handelen, men ogsaa, at des 
mere vejer det, saa de Øre, Strand-

skallerne kan koste pr. Pund, del 
betales mange Gange tilbage, naar 
det omsættes i Æggeskal. 

Det maa vel nu snart ventes, at 
vort Hansehold kan komme op igen 

efter den Nedgang, det har været i 
under Krigen, og at Hensehold vil 

blive endnu mere rentabelt, end det 
nogen Sinde har været, det er der 

at Sandsynlighed for; men vi skulde 

saa ogsaa se at komme ud over 
de højlydte Klager over, at danske 
Æg er saa tyndskallede, og vi kan 

Tromme over det, naar kun alle Høn-

seholdere vil sørge for, at deres 
Høns faer del nødvendige Skalma-
teriale. 

Aftenunderholdningen. 

Alter kaldes der pan Folks Inter-

esse og Oilervilje overfor vor tek-

niske Skole. Grunden er den, al 

Skoler] i flere Au kørte med en 
ret betydelig Underbalance, dels vel, 

fordi Skolens Fagbrug af Lys, Brænd-
sel, Rengøringsrekvisitter osv. stadig 

steg i Pris, og dels vel, fordi Ele-
vernes Betaling for Undervisningen 

stedse blev holdt pas samme Stør-
relse, 2 a 3 Kr. for Vinteren. 

AI delle efterhaanden førte til, at 
Skolen trinene stifte Gæld, er ind-

lysende; men Gælden virker natur-

ligvis hæmmende paa Skolens Drift, 
og derfor lægger de yngre Kræfter 

indenfor Foreningens Bestyrelse sig 
i Selen for at faa denne Gæld skal-

fet ud al Verden. Om dette Maal 
skal rums, afhænger saa igen af, 
om Befolkningen vil yde disse Be-
stræbelser sin Støtte. 

Paa Søndag Aften vil Foreningens 
Medlemmer spille e! Par Smaaslyk-
ker pas Scenen henne hos Christen-
sen : ,Den Tredje" af Hostrup, og 

en lille fransk Farce : .,Loppen". 

Om begge Stykker gælder, at de 
har været spillet herril.rde tør, dug 
er det 1.3-14 Ann siden „Den Tied-

je' sidst gik over de skraa Bræd-
der, saa Stykket kan vel nok siges 
at have Nyhedens Interesse, 

Skuespillet hører med til Bostrops 

Studenterkomedier og er spillet et 
Utal al Gange, bande pan det ,kon• 
gelige-eProvinstearrene samt af DI-

knalder, og har altid gjort stor 
Lykke. 

.Loppen' er importeret Ira Frank-
rig ; men da Lopper ligesom Men-
nesker er ret ens overalt i Verden, 
behøver ingen være bange fur ikke 

al kunne genkende dens muntre 
Krumspring og andre smart Unoder. 

Ind imellem Stykkerne vil der 
blive musicerer, saa det skulde alt 
i alt blive en fornøjelig Alten. 

1-1. P. Kofod. 

„Farvel du gamle Tolder". 
—0— 

Havrievagten i Marstal observerede 

forleden Alten, ar en større Motor-
baad grundstødte Syd for Havnerno-
len, men atter kom flot og fortsatte 

Rejsen trods det langede Vejr. 

Nu meddeles det, at den ellers 
'saa fredelige og idylliske ø Strynø 

har været Genstand for en ret mor-
som Tildragelse. „Ærø Avis", som 
dog ikke tør indestaa for Rigtighe-

den af Historien, fortæller saaledes: 
Forrige Aar kom til Øen en tysk 

Desertør med Familie, som bosatte 

sig der. Han ejede den Gang en 

Baad af tysk Konstruktion, SOM han 
straks solgte, og senere købte han 

en Fiskerbaad og beskæftigede sig 
med Fiskeri. 

Men en skønne Dag hørtes Kri-

gens sidste Skud, og nu hk Tyske-
ren Hjemve, satte alt ind paa at 

komme tilbage lit sir Fødeland. 
En Dag samlede han sine Ejen-

dele — hvoriblandt val en Del ud-

førselslorbudre Varer — sammen og 
transporterede dem om Bord i sin 

Baad; men delle opdagedes al Told-
væsnet, der straks konfiskerede disse, 
lukkede deur for I.aas og Stan I 

den gode Tro, al der var Fred og 

ingen Fare. 
Tyskeren lod sig ikke dermed 

nøje. I Nattens Mulm og Mørke 
banede hen sig Vej til Huset, hvor 

Ejendelene var henstillet, dirkede 

Dørene op og log, hvad ham til-

hørte, og har tiet atter om Bord 

og sejlede ad Tyskland Ill. 
Da det korn Tolderen for Øre, 

at han alligevel var sejlet, glædede 
lian sig over ni have reddet Ejen-
delene, men da han lukkede Døren 

op, fandt han til sin store Forbav-
selse en udstoppet Figur, der fore-

stillede en Tolder, slim oprejst paa 
Gulvet, tired en Seddel, hvorpaa 
der Brod: ,Farvel, du gamle Tolder, 

mig ser du aldrig mere 1" 



Allinge-Sandvig 
Haandværker- og Industri-

forening 
havde i Ti slags indbudt Kommu-
nes Næringsdrivende til el Møde 
p.ra Teknisk Skole, tor at lage Stil-

ling til Lov af 14111, 1918 om Uit-

kkrsliattelse til mindre Næringsdri-
vende, hvis § 1 lyder smiledes: 

.Saalrenit en Kommune gennem 
Tilskud til dell kommunale Hjælpe-
kasse eller - for Københavns Ved-
kommende - Københavns Under-
sliattelsesfoi ening, i Fulansain et 1918-
19 yder Understøttelser til mindre, 
selvstændige Næringsdrivende ludere-
for Handel, Haandvairk og Industri 

o. lign. (med selvstændigt Lukale) 
samt Sniaaskippere hvis Bedrift eller 
Virksomhed som Følge af de over-

ordentlige Forhold enten helt er 
standset eller et hæmmet f saa væ-
sentlig Grad, at den ikke giver denu 
tilstrækkeligt Udkomme, er vedkom-

mende Kommune berettiget til at 

kræve 11/3  af det Beløb, som Hjæl-
pekassen (Understøttelsesforeningen) 

har udredet I nævnte øjemed, er-
stattet at Statskassen.' 

- Da vor Kommune, saaledes 

som Forholdene har udviklet sig, 
som bekendt er en af de daarligst 

stillede her i Landet og vore Næ-
ringsdrivende som Følge heraf i 
høj Grad har lidt under økonomiske 
Vanskeligheder, havde Mødet selv-

sagt vundet stor Tilslutning, og sær-
lig Haandreerkerstanden var stærkt 

repræsenteret. 
Formanden, Kæmner Ipsen, ind-

ledede og Hjælpekassens Kasserer, 
Lærer H. P. Kofod havde derefter 
Ordet for yderligere at klarlægge 
Sagen. Skønt ikke pekuniær!, var 

han dog i sin Egenskab af Kasse-
rer for Hjælpekassen interesseret i 

Lovforslaget, klarlagde delte udfør-
ligt for Forsamlingen. 

Det -var udarbejdet for at komme 

dem til Hjælp, son' ikke Ironi i Be-
tragtning ved Dyrtidstillægel eller 

kunde faa Andel i Arbejdsløsheds-

understøttelsen. Forespurgte om 
Kommunalbestyrelsen havde eller 

vilde lage Stilling til Lovforslaget, 
da sikkert mange her i Kommunen 
vilde indgive Andragende om Un-

derstøttelse. De fleste Næringsdri-

vende arbejdede under trange Kaar; 
her val Haandvaarksmestre, der havde 

maattel opgive deres selvstændige 

Erhverv, for at tage Arbejde som 

Svende eller for al kunne faa An-

del i Arbejdsleshedsunderstøttelsen. 

Uddelte nogle Skemaer ti! Udfyld-

ning, og flere kunde fans, men det 

var jo en Betingelse at Byraradel 
tørst tog Stilling til Sagen, da Kom-

munen jo skulde udrede den ene 

Tredjedel af den bevilgede Under-
støttelse. 

Borgmesteren oplyste, at Byraa-
det vilde tage Stilling til Forslaget 
Torsdag Aften. 

Til at repræsentere Haandværker-
foreningen valgles Murermester Poul-

sen og Maler Hansen, og det ved-
toges at lade den forventede Under-
støttelse udbetale gennem Haand-

værker- og Industriforeningen. 

Naar Dagene længes, 
Vinteren streenges 

og det gælder da om at have noget 
at putte i Kakkelovnen. Gasværkets 
Koksbeholdninger er imidlertid saa 
smart, at en yderligere Nedsættelse 
i Rationerne har fundet Sled. Desto 
gliedeligere er del at Fremdragelsen 
at de bornholmske Kul gear rask 
for Haanden og at Kvaliteten bliver 
bedre og bedre. Blandet med Koks 
giver de en behagelig Varme og ud-
nyttes bedst. Brødrene Anker, der 
bryder Kullene ved Levka, meddeler 
at der nu er en Reservebeholdning 
paa over 500 hl til den billige Pris 
og 450-550 hl. 

Husk Dilettantkomedien 
part. Søndag. 

ER 14-16-aars Dreng 
eller ældre Mand, som vil passe 
Kreaturer kan hin Plads til 1. Maj 
ride 

Nordre Skrubbegaard, 
Klemensker. 

En Karl kan straks fan Arbejde 
1 Maaired samme S,ed. 

Olsker Missioodus. 
Festligt Ungdomsmøde Mandag 

d. 17. ds. Kl. 7 Anker Larsen 
taler. 

Rø. 	RØ. 
Luth. Missionsf, afholder om Glid 

vil Møde i Brugitoreningens Sal 
Mandag den 17. ds. Kl. 71/3  P. 
Hamborg taler. 

Alle indbydes. 

En Ko 
som kælve!. 2den Kalv deri 16. Fe-
bruar er til Salg hos 

Kjeller: Sødeskov. 

Rø. 
Løsere Brandkontingent modta-

ges i Afholdshotellet Torsdag den 
20. ds. Ira Kl. 2-6. 

J. A. Olsen. 

Adelsillejeriet Humlebi 
afholder den ordinære Generalfor-
samling Onsdag den 26. Februar 
Eftm. Kl. 2 paa Rø Brugsforenings 
Sal. 

- Dagsorden : 

I. Regnskabet fremlægges til God-
kendelse. 

2. Valg af 2 Bestyrelsesmedlem-
mer og 1 Revisor. 

3. Forhandling om Mejeriets An-
liggender. 

Umiddelbart eller afholdes Licita-
tion paa Kalkning af Mejeriets Byg-
niuger. 

Regnskabet ligger tit Eftersyn paa 
Mejerier de 3 sidste Dage før Ge-
nerallorsamlingen. 

Bestyrelsen. 

En Pige 
kan las Plads til Iste Maj hos 

Fisker, Chr. Jensen, 
Tein. 

En Lødeko 
er til Salg hos Forpagteren pari 

Stammershalde. 

Generalforsamling. 
Tein og Omegns Brugsforening 

afholder den ordinære Generalfor• 
samling Tirsdag den 18. Februar 
Kl. 31/2  Eftm. med vanlig Dagsor-
den. Skriftligt Tilbud paa Varekørs-
len bedes sendt til Formanden in-
den Generallorsamlingen. 

Forretningen lukkes Kl. I. 
Bortsalg al udrangerede Varer. 

Bestyrelsen. 

Olsker. 
Aarsbidrag til Bornholms Brand-

forsikringsselskab modtages i mit 
Hjem den 26. og 27. Februar og 
den 28. Eftm. Kl. 2-4 i Tein Brugs-
forening. 

Del bemærkes at der er fastsat 
lavere Kontingent i I. og II. Afd. 
for Ejendomme Med brandfrit Tag 
paa atie Bygninger end for Ejen-
domme med blandet Tag naar der 
er en Afstand af 25 m fra nærme-
ste Bygning med brandfarligt Tag. 

K. A. Mogensen. 

Ell 14-16-aars firm 
kan til Iste April eller Maj fan 
Plads pas 

Pilegaard i Olsker. 

Blandet Frugtsaft 
Hindbærsaft 
Hyldebærsaft 
Jordinersaft 
Kirsebærsaft 
Ribssaft 
Solbærsaft 

likgg KElOIIlal fig Profiukiforrfiloifig, 

En Dreng, 
14-15 Aar, kan faa Plads til Isle 
Maj !nis AvIstroiger Vilh. Jensen. 

Teleion Sandvig 29. 

Olsker. 
Kommuneskatten for 2. lialvaar 

1818 19 mas indbetales i Februar 
Maaried og modtages paa Bredde-
gaard samt ved Mejerierne Humle. 
dals og Kajbjerggiiards Udbetalinger 
i Februar Maar:ed. 

Sognerandet. 

En flink Pige 
kan Ill I ste Maj faa Plads hos 

Grønbech, Smedegd, i 
Telf. Gudhjem 32. 

En Pige 
og en Dreng, der kan passe Krea-
turer, kan til I. Maj Ina Plads paa 

Borregaard. 
Telf. Rids 45 	pr. Allinge. 

Mejereel Kailijergaarri 
afholder den ordinære Generalfor-
samling Tirsdagen den 25. Februar 
Kl. 31/2  paa „Heiers Hotel' med 
følgende Dagsorden : 

1. Fremlæggelse af Regnskab til 
Godkendelse_ 

2. Valg af Bestyrelse i Stedet for 
de efter Tur fratrædende. 

3. Valg af en Revisor i Stedet hor 
J. Kofod, Bækkegaard som eller Tur 
fratræder. 

4. Eventuelt. 
Regnskabet ligger til Eftersyn I 

3 Dage pan Mejeriet før General-
forsamlingen. 

Bestyrelsen. 

Af bedste amerikansk 

Petroleum 
har vi nu rigeligt paa Lager og 
sælger gerne. 

Nordlaodels liaodelshas 

Skøjter 
til gamle Priser 

fra 

Allinge Kolonial- og 
Produktforretning. 

En pæn Pige, 
flink til Husgerning og som vil del 
tage I Markarbejde, søges til I ste 
Maj pari Harriniersholm pr. Sandvig. 

Karen Sommer, 
Ingen Malkning. 

08 Alhohislorniq 
afholder Generalforsamling paa Af-
holdshotellet Lørdag d. 15. 1(1. 6 1/2. 
Medlemmer bedes møde 

Bestyrelsen. 

Malkerøgter, 
14-16 Aar, kan faa Plads til Iste 
Maj hos 	

Holm 
Vestre Rosendalegd., Rutsker. 

RØ. 
Brænde til næste Vinter maa 

bestilles hos Gaardejer Krøje r, 
Kroggaard, senest den 15. Februar 
d. A. 

Sogneraidet.  

En Pige 
14-16 Aar som vil malke kan Ina 
Plads Isle Maj. 

Charles Nielsen, 
Kokkeløkke pr. Allinge. 

Prima kipr, amerikansk 

Flonel 
hvid, rosa og lyseblan 

meget billigt, 

Chr. Olsen. 
Messen, Allinge. 

Nye Sendinger 
friske Varer at bedste [(vablet. 

Store kaliforn. Katrineblommer 
Store spanske blaa Rosiner 

Store lyse tørrede Abrikoser 
Nye tørrede amerik. Æbler 

og vi sælger billigst. 

Nordlandets Handelshus. 

En yngre Karl, 
der har Lyst til at køre Heste, kan 
faa Plads til Iste Maj hos 

Mikkelsen, 
Sinionsgeard r Rutsker. 

Yl sdger aldeles lorhilelHje 
letkogende gule Kogeærter, 

stor fast Hvidkaal, 
ekstrafin hvid Klipfisk 

Prisen er lavest i 

NordlaRdels Ilafillelshils, 
hodeisu og Wobler 

aargande Kvier saml Kvier der 
lige har løbet sælges til rimelige 
Priser, Slagtekreaturer tages 1 
Bytte. 

Jensen 
Fleslegaard pr. Tein. 

Schellak 
Terpentin 

Møbellak 
fii/nlvink 

Lim, Heltse 
haves pan Lager og sælges til Maxi- 
malpris. 

P. C. Holm. 

ER Nylig kollideret Drog° 
søges lit Isle Maj paa 

Puggegaard 
Samme Sted er liaairoor til 

Salg. 

ED 11-16 urs Brug 
eller Pige, som kan malke, kan 
faa Plads Iste April eller Maj. 

Mogensen. Blaaholtshus. 

En -flink Pige 
samt en Dreng 17-18 Aar kan 
fan Plads til Iste Maj hos 

Lund, Nerregaard, 
Rø. 

Olsker. 
Olsker Sogns Sygekasse afholder 

ordirrær Generalforsamling I Olsker 
Forsamlingshus Lerdagen den 22. 
Februar Eftm. Kl. 5, med følgende 
Dagsorden; 

Regnskabet for Anret 1918 frem-
lægges til Godkendelse. 

Valg af Kasserer saml Kredsfor-
mand i Iste og 2den Kreds. 

Valg af Revisor og Suppleant.  
Fastsættelse af Kontingentet for 

indeværende Aar. 
Forhandling om Hjemmesygepleje. 
Eventuelt. 
Regnskabet vil 3 Dage forinden 

være fremlagt til Eftersyn hos Kas-
sereren. 

Bestyrelsen. 

En ung Karl 
karl fan Plads Iste Maj hos 

P. L. Holm, Allinge 
Tell. 60. 

Et sort Langsjal 
tabt i Eftersars. Bedes mod Finde. 
løn afleveret til 

P. L Holm, Allinge 

f?
erved vil jeg takke alle som 

har ydet til den smukke Pen-
gegave svin er overbragt mig, 

en særlig Tak til min afdøde Mands 
Kollegaer, og Funktionærerne paa 

Allinge Postkontor. 
Fljærteilg Tak ! 

Allinge den I5/2  1919. 

Petra Ellebye, 

or al udvist Opmterksombert 
ved vort SaolnylitliN bringer 

r. vi tiur hjetteligste Tak. 

Skræddermester Clausen og Hustru. 
Sandvig. 

RØ. 
Fredag den 28. ds. Kl. 3 afhol-

des Udsalg i Forsamlingshuset 
til Foldel tor lierregaardsitiasioneti 
og Al beide! i Sognet. Janus Dam 
og Soglitinmoen taler. 

Gaver ill Udsalget modtages med 
Tak i Pirestegaarnen og I Forsam-
lingshuset merrite Dag. 

Alle indbydes venligst. 

Salatolie 
er hjemkommen. 

J. B. Larsen. 

ER Dreng 14-1O-aar 
der vil malke samt en Pige' kan 
las Plads ul Iste Maj paa 

Lille Halleganrd, 
Olsker. 

DaNSke Frqlvile 
Tolcvyder, 

Portvin 
Sherry 

YIndeirrt 
Hammel Vin 

er alter pas Lager og anbefales til 
billigste Pris .  

J. 
Telefon 12. 

Jliletønderne 
leveres gerne tril til nærmeste Sta-
tion fra 

Snedker L. Pihl, 
Telt. n. 13 Klemensker. 

Rutsker 
Tyende- og Laodarbejderforeniag 

afholder Medlemsmøde hos M. Se e-
r u p .Rosendal' Søndag den 16. 
ris. Kl. 3 hvortil Medlemmerne be-
des made. Dagsorden som sædvan-
lig. 

Bestyrelsen. 

2 flinke Piger 
søges til Iste Maj. 

Notet „Hammershus". 

Godniggskalk 
fra Lager. 

Allinge Kolonial-
og Produktforretning. 

By og Herredsfuldmeegtig 

Julianes brod!  Hasle. 
træffes paa Raadhuset i Allinge 
hver Mandag efter Kl. 10 Form. og 
i Klemensker Kro liver Fredag 

I fra 2-5 Eftm. 

Markfr6. 
Bestillinger 

bedes snarest indsendt. 

Kolofid- 	Praddllorrfiloifig, 

Ligkister og 3Iobler. 
anbefales. 

Kleffinsker SRedkerforrefoiRg 
Telt'. Kl. n 13, 	L. Pihl. 

Prima Hvedemel, 
Bagepulver 
Citrouessenta 
MandoieNneuts 
ValoIlletNssento 
Vanllietabletter 
Vaalliesukker 
Veutilieldwnger 
Kardemomme 
mode ilnudler 
!Altre do. 
Rost ner 

Allinge Kolonial- og 
Produktforretning. 



Billigste Priser Stort Udvalg  

(-5-1-  Brødrene Anker 

Under Udsalget realiseres særlig 

Sokker, Vanter, forskell. Flip-
per & Trikotage til smaa Priser. 

kivrigt gives 10 pCt. 
for alle kurante Varer under Udsalget 

Allinge-Sandvig  
Haandværker- og  Industriforening 

Aftenunderholdning paa Christensens Teatersal 
Søndag den 16. Februar, Aften Kl. 7Y2 

Der spilles al Dilettanter _Den Tredje", Skuesp.1 af Hostrup i 1 Akt 
og „La puce" (Lopper.) 

Billetpriser: Reserveret Plads 1,50, 2. Plats 1 Kr., Bur.] 50 ef,.. 
Forsalg i Boghandelen. 

Markfrø til Foraaret 1919. 
Vi har købt el Parti 

Draphavre med Analyse Rb. 88 Sp. 90. 

pilsur en ekstra god Kvalitet, og list endvidere bestemt Lufte 0E11 

italiensk Kællingetand og do, Lucernefrø. 

Landmænd, som har Interesse for disse Sorter, hedes sende os Be-
stilling snarest. 

Nordlandets Handelshus. 

Millli113-Toinit 
anbefales fra 

Siofonid- 

lornholnis Simre- & 13allekasses 
Afdeling i Allinge 

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. 

Køkkenrekvisitter 
faas-hos 

Allinge Kolonial tt Produktforretning 

Dowlas 	 120 Øre m 
do. 	 140 „ 
do. 	 145 „ 
do. 	 165 „ 
do. 	 170 " „ 
do. 	 175 „ 
do. 	 215 „ 

Lagendowlas, prima 400 „ 

Hele Lageret 
af færdigsyet Konfektion, Ulstre, Frakker, Nederdele og Bluser 

udsælges med 25 pCt. Rabat. 
Klædevarer udsælges med 10 pCt. Rabat. 

Messens Ene-Udsalg. 
ved 

Chr. Olsen, Allinge. 

Fra Trifolium 

	

I\411,11hir,.ia 	 t.id,  n i i P NI- 

liwti 	hver 

Gule Sia,,,din ■re Ærter 

Store Glænø Ærter 

do. Solo Ærter 
som sælges ul _Maksimalprisen. 

For de køle Æder Skel' vi have 
Underskrift for, at de anvendes til 
Udsæd i 1919. 

Tørvesmuld 
haves pea Liger Iris 

Allinge Kolonial 
og Produktforretning. 

CACAO 
ny hjemkommen 

3 Kr. 1/2  kg. 

Chokolade 
270 Øie I/2  kg. 

■2.B. £C1. .3e14. 

Flipper. 
Et montre Parti Flipper i de al-

mindelige Faconer er hjemkommen 
og sælges til rimelige Priser. 

Kraver, Slips og Sløjfer 
i righoldigt Udvalg. 

Norkillels Iladolshes 

De averterende 
anmodes om al indlevere deres An-
noncer inden Torsdag. Smaa Aver-
tissementer kunne dog som Regel 
medtages indtil Torsdag Middag. 

Udebliver Bladet 
heder vi Læserne henvende sig paa 
Postkontoret, og Fejlen vil hurtigt 
blive rettet. 1 modsat Fald maa De 
henvende Deir til Bladets Kontor, 
og vi skal da sørge for, at De faor 
del tilsendt. 

I Anledning afden forestdaende 

Nedlæggelse af By- og  Herredsfoged- 
samt Birkedommerembedet i Hasle 

anmodes enhver, der formodes at have Krav paa Embedet, 
om skrift lig  at anmelde saadant hertil inden Udgangen af inde-
værende Maaned. 

By. og Herredslogedkontoret I Rasle, rte.r 8. Feter. 1919' 

Borgen. 

Bygningsartikler. 
Brædder Planker Tømmer 

Tagpap, Som og Spiger, Stobegods 
Cement, hydraulisk Kalk 

anbefaler 

Allinge Koloni:il & Produktforretning 

Restbeholdningen 
Herre- og Drenge-Ulsters, 

-Vinterfrakker og Stortrøjer 
udsælges til og under Indkøbspris. Et mindre Parti 

Arbejdsjakker og  Benklæder 
er hjemkommet. 

Nordlandets Handelshus. 

Jernstøberi & Maskinfabrik 
Telefon 2. 	Hasle 	Telelon 2. 

1...D Kul haves stadig pas Lager ved Levka. Pris 4,50-5,50 hl. 

Vi har losset og sælger fra Lager 

Store engelske Ovnkul 
Tyske Ovn-Cinders. 

Prima Sort engelske Smedekul, 
Prisen er lavest pr. Kontant 

Nordlandets Handelshus. 

Godtkobs-Udsalget 
begynder Mandag den 10. Februar. 

Chr. West, Allinge. 

StrOmper oo, 5,-.)rrer 
i 71nr, t;mittilD Du finceoinit {bebjte anterifan, 
¶tc 

&eflante _forte Zittritrfiniper 4,50 1.ir.13ar 
91orWatiDeft4 

Hjemkommen 
er: 

Aljetender og Saltekar 
saml al Slags Børikerarhejde haves 
pas Lager. Reparationer udføres. 

C. Aakerlund, 
Telelon Hasle 105. 

Tobak 
er atter paaLager hos 

Allinge Kolonial- & 
Produktforretning. 

Anchiovis 
i lus Vægt er hjemkommen. 

90 øre 1/2  kg 

J. B. Larsen: 

Ilverrelssql. Bøjesø''-belood 
Set. Morlensgade 17, Bønne. Telf. 22 
(tidl i. Fuldm. ved Bylogedliontoret i 

Hasle). 
Kontordag I Allinge Mandag 

do, i Klemens (Kroen) Tirsdag Ell. 

Prima saltet bornholmsk 

TORSK 
80 øre 1/1  kg. 

Fineste hvid luldvirket tør 

Klipfisk 150 øre. 

Fin hvid letsaltet Klipfisk 125 Øre. 
God letsaltet Klipfisk 80 Øre 1/, kg 

4ar5en, 

Oildsljenesler o Mader. 
Søndag den 16. Februar. 

Allinge Kirke Kl. 101/2  Pastor Egerup 
Ole Kirke Kl. 21/3  Pastor Egerup. 

11111~~9111■114.,/~~.  

Et mindre Parti 
god Sommersild sælges til Maksi-
malpris saa længe Lager haves. 

Benyt Lejligheden ! 

Fiskernes Salgsforening i UB, 
Telf. Allinge 106. 

Gadiser,,, 
Vildænder og andre Dykænder 
købes til højeste Pris. 

-S.r.artwn 
Telefon Allinge 12. 

SOLO 	 ro elb 
NORMAL Kaffe MALT 
RIC1-IS gul Tilsætning 
RICHS MOCCA 
CIKORIE 
anbefales som prima Kaffetilsætning 

Allinge Kolui3 - og Pfioduktforrtoing 

Skraatobak og Røgtobak 
fabrikeret af ren amerikansk Tobak — frisk og velsmagende, 
sælges gerne og til meget rimelig Pris i 

Nordlandets Handelshus. 

Læderolie 
og seivblankende Seletejssværte anbefales. 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

Nrtbrarer 
gratier og  Muffer utifailge 	tit meqet nebratte 
.13riier pr. Sontaiit. 

9itni)loOet ktutbelbilL 

eihristian Svendsen 
Bog- og Papirhandel 

Bogbinderi 

Telefon 90 	Nem 



• -J 

En glædelig Nyhed 
Kaffe, The 

Sagomel, Kartoffelmel 
Ris og Sago, Abrikoser og Blommer 

Smaa Rosiner 
faas atter hos 

Allinge Kolonial- & Produktforretning. 
Endvidere 

er Prisen paa C a c a'o og Chokolade betydeligt nedsat. 

Store Sendinger 
af 

Manufakturvarer 
er hjemkommen fra England. 

Disse Varer er købt for 1 a 2 
Aar siden, men er først nu 
frigivet tit Udførsel; derfor er 
Priserne forholdsvis meget lave 

3i frcnif)aaier fmrlig 

Witylife SUrchrbarcr (S-tanigariter) i finufre 
9.noliftre, Mjenbe tit K »tinger, 

øfetter, C-omnier, 	iiiterfraffcr. 
Minit.%tpaffn, fort og NIM, mange Mbatiteter 

13rifer fra 4 

Pjotc.'Moncf i 111D og '..3onittf1). 
Lut -Ønnict 	i forffelfige `arner og 	»af. 

84T. 1,80 ni. 

Vniteitoffer, 	oile og 9ilougeliner. 
111Municliner i flot fionfterubnafg. 

rintrer. 
ZattiftW 9)1eNum, Ziuitt og Zijirting 

i prima 51-Paliteter. 

11•uerfauer og Ctjartifter nt. nt. 

ffitner ran f c 	arevite aben Uøbetnaitg. 

it.orlart(5ets f?anbefsbus 

hork i Nordhordolms llgeblad! 
Billigste Annoncepriser. — Største Udbredelse 

her paa Nordlandet. 

Spise -Chocelader 

sat 	og glad hos havn. 
— Søster, hvad lænker De pas ? 

Hans Øjne søgte hendes, men 
hun saa til Siden og svarede: 

— Ikke kunde 1 forstil mig, om 
jeg futtene Eder det. 

— De er bedrøvet, Søster. — Gør 
mig delagtig I Deres Sorger ? 

Hun rystede svagt pas Hovedet 
— Sorger? hvorfor skulde jeg hase 
Sorger ? 

— Se pas Roserne, Søster, de 
spires og knoppes, udfolder sig i 
Solens Straaler, deres sarte Kalke 

drikker Duggens Draaber og Solens 
Varme. Har de Sorger, tror De? 

— Ruser ne.riej ! 
— Men hvis nu de var plantede 

mod Nord,- hvor Solen aldrig kom-
arer, havde de sari blomstret, var 
de ikke visnede og døet bon? 

— Hvorfor tale om Ruserne ! de 
spirer, blomstrer og visner — ak 
alt for hurtigt ! 

— Deres Liv er nu engang ikke 
længere, Søster, men de lever i deri 

Tid, de laer lamaen. Bedre det, end 

være uden SoI — og dog leve ! 

Hun tav — havde Intet al svare 
ham. 

— Søster! — hans Stemme blev 
blød og indtrængende. — Lev, mens 

det er Tid. Rosentiden er sne karl. 
Hver Time man levers. Se Roserne, 
— neer Bladene falder, og kun Tor-

nene er tilbage, da slaar de med 

røde Hyben. Søster. sen sandt jeg 

tror pen en Gud i Himlen, der sty-
rer og regerer alt, — jeg beder Dem: 
lev, medens Tiden er inde I 

-- Hvad mener I ? 
— Søster! De ved, hvad jeg me-

ner, De ved, hvad jeg i mine Fe-

berdrømme har fnntnseret om, De 
ved, hvorom alle mine Tanker har 
drejet sig. Om Dem, Søster. Jeg 

elsker Dem ! 
1-fans Kinder havde fanel Rødme, 

hans Øjne skinnede som i Feber, 

og hans Hænder dirrede, medens 

han krammede Lagnet samumen og 
saa op mod hende. 

— Saa, saa, 1 overanstrænger Eder 
med den megen Talen, sagde hun 
afledende. 

Der var kommet en velsignet Ro 
over hende, nu, hun havde Vished 
for, al lian elskede hende. 

— Søster! — Stemmen var bøn-
lig —.bedende —: vær ikke grusom! 

Sig om De elsker mig! — Sig mig 

kun Sandheden ubesmykket. Jeg 

er en Mand, der er vant til at slaa 
Ansigt til Ansigt med den ubønhør-

lige Sandhed ! 
— Og om jeg elskede Eder, hvad 

kunde vel det hjælpe, jeg, der evig 

er bunden? 

— Kærligheden overvinder alt, ja 
selv Døden. Orm De virkelig elskede 

mig, Søster, da vilde Hensyn til et 

for længst givet Løfte svinde ind til 

intet. Kærligheden sætter alle Hen-

syn til Side, overvinder alle Hin-

dringer ! 
Hun sad slum, sammensunken -

uden at tænke, uden at kunne rea-

gere, blot opfyldt af det, at han el-

skede hende. 
Saa lænede hun sig pludselig 

frem mod han], tog hans Hovede 
mellem sine Hænder, kyssede ham 

paa Panden, stille og blidt: — I har 

været i mine Tanker Dag og Nal, 

1 vil altid være i mine Tanker -

for Jeg elsker Eder ! 
Stille lagde hun sig paa Knæ 

foran Sengen, lagde sit Hoved ved 
hans Bryst og græd, medens han 

varligt strøg herude over Kinden : 

— Cæcilia, min Elskede! 

Der var saa tyst, saa dødsens 
tyst i Værelset. Lampens hvide Skin 

lyste dunkelt op. 
Det var over Midnat. 1 de sidste 

Dage var der ind randt et Tilbage-
fald med Patienten. 

Søster Cæcilia vaagede over hans. 
Hun undte sig hverken Ru etter 

Hvile, var altid til Stede og plejede  

ham med Farende Omhu. 
f len kastede sig lim og tilbage 

pas Lejet. Feberen havde sikkert 
Tag i ham. Hen kommanderede 
Vildelse, troede sig paa Slagmarken, 
hvor han lorne sine Falk Item. 

Nu var hån endelig faldet lidt til 

Ro, men Aandedrietter var kort og 

"dleldidseri Pludselig slog 11411 øjnene er, 
Hans Blik for lorvildet rundt i Vue. 
'eiset. Da han San pas tvende, sludre 
han : 

Cæcilia, min Elskede! hviskede 

han med Besvær. Huls rakte hans 
sin Haand. 

— Kys mig, Caculia, kys mig, 

mens Tiden el ! 
Hun bøjede sig over ham, hvi-

skede ham høstende Ord, strøg hum 
blidt over }karet og kyssede !som. 

— Cæcilia, jeg er saa bedrøvet, 
for Døden kommer I 

Hun rystede paa Hovedet -- 
— Jo, du, jeg har ser hAlll 

Drømme, og jeg ved, Tiden er ird• 

løben, nu, jeg saa nødig vilde de, 
de fra digt 

Hun kærtegnede ham blidt: 

— Kærligheden overvinder alle 

Hindringer, min Ven, det har du 
selv sagt mig! Om jeg skulde dø 
— og jeg vidste, jeg ejede din Kær-

lighed, da vilde Døden være intet 

for mig! 
 — Cæcilia, du har Ret, Elskede! 

Rosentiden er kort, aren dobbelt 

skøn. Cæcilia, jeg elsker dig 

— — 
Om Morgenen var han død, død 

med cl Smil, der gjalt hende. 
Og Roserne duftede endnu stær-

kere, deres Kalke var endnu atørre; 
som I en sidste Ophluasen stod de, 

smukkere end nogen Sinde, nydende 
I fulde Drag, Livet, der blev dem 

givet, Livel, der fik dem til at spire 

og blomstre — og dø. 
Og Bladene faldt. Som en fin 

Blomstersne dækkede de Fliserne, 

da de bar hans Kiste ud. 
Men oven paa Kisten lue& el 

Flor at dybrøde Rosar. 

Roser fra hende. 

Vi har nu rigeligt Lager og sæl-

ger gerne 

Ekstra god THE 
i sædvanlig Blanding. 

Ekstra god brændt KAFFE 
Javablanding. 

Ekstra god ren KAFFE 
Javablanding. 

Ekstra god Kvalitet KACAO 
i løs Vægt. 

Ekstrafin Koge-Chokolade 
a 270-30x1 V, kg 

Om faa Dage faer vi en Sending 
Cacao, som sælges særlig billigt. 

Nordlandets lindelshus. 
1 skimlet Hoppe, 
4 Aar, 10 Kv. 3', reel, gaar godt 
Enspænder. 2 kraftige reelle Rum-

aerbeate samt et Sæt nye Stave-
seler til mindre Heste er til Salg. 

Jensen 
Heslegaard pr. Tein. 

Prima 

Taglak oll Tiltiljire 
salut Tjærekoste anbefales fra 

Allinge  Kolonial- & 
Produktforretning. 

Vi har nu rigelig Lager af 

Bedste [lapsk Kirlollelmel 
og venter snarest 

Extra sigtet Sagomel 
Prima Risstivelse 

Disse Varer sælges uden Kort og 
lit de fasisa tie hlalrsimalpriser i 

Nordlaudets Handelshus. 

3 Rosernes Til. 
Af Cai M. Noel. 

Roserne blomstrede — — -- 
Badet i Sol las Hospitalets rede 

Mur, og et Væld af gule Roser dæk- 
kede næsten Halvdelen at Muren 

og udsendte en Delt saa fin og 

betagende. 
Madonnabilledet, Moderen med 

Barnet, var indrammet af Rosernes 

duftende Blomster. 
Inde ide højloftede, hvide Stuer 

stod Sengene i Rækker. Solen ka- 

stede sine varme Straaler ind i det 

hvide Værelse og gjorde det endnu 

lysere. 

I en lille Stue Ina en ung Mand 
og stirrede adspredt op mod Loftet. 

Søster Cæcilia sad ved Siden I en 
højrygget Stol og læste højt. 

Uden Interesse for Oplæsningen 

laa den unge Officer, hvis Tanker 
tilsyneladende var langt borte. 

Ansigtets Træk var smukke og 

regelmæssige, det mørke, krøllede 
Høar laa i naturlige Bølger, hans 

Tein var bleg af det lange Sygeleje, 

og øjnene var klare og glansfulde. 
Søster Cæcilia hævede under Læs-

ningen øjnene som for at se, om 

hendes Tilhører fulgte med. 

— I hører jo slet ikke efter I — 

sagde hun nied el mildt bebrejdende 
Tonefald. 

— Nej Søster, — nej jeg hørte 

vist ikke efter. — Se Roserne, Sø-
ster, se, hvor de er dejlige. Giv 
mig Deres Haand, Søster, Deres 
fine, hvide Haand. 

Søster Cæcilia smøle med sit 
smukke vemodige Smil. Det sorte 
Haar kom til Syne under det hvide, 

stivede Lin og fremhævede Ansig-
tets blege Skønhed. 

Hun gav ham sin Haand, og stille 
sad de i lang Tid saaledes. 

Han havde været syg, meget syg. 
Fra Slagmarken blev han bragt til 

Hospitalet, hvor lian i Dage og 

Nætter svævede mellem Liv og Død. 
Søster Cæcilia havde plejet og pas-

set ham med en Moders Omhu, 
havde glædet sig, da hun saa, Livs-

kraften lidt efter lidt vendte tilbage, 

og da lian var blevet saa rask, al 

han kunde tale uden at trættes for 

meget, havde han fortalt hende om 

Slagmarkens Rædsler, om sit Hjem 

nede i den lille solvarme By i Midt-
Italien, havde fortalt hende om sin 

Barndom, om sin Moder og sine 

Søskende, og lian havde ført hendes 

hvide Haand til sine Læber og hyl. 
sket sin Tak. 

Og naar Dagens Gerning var til 

Ende, og hun sad pas sit stille Kam-

mer, da havde hun ikke kunnet faa 

ham ud af sine Tanker; hun havde 
indflettet ham i sine Bønner, hun 

havde faact ham kær, og hun blev 

bange for sine Tanker. 

Naar hun tænkte paa hant, kom 

der et Drag al Vemod, af Haabløs-

hed over hendes Ansigt. 
For hvad kunde del nytte, at hun 

elskede ham, hun, der var bundet 
Ill Haabløsheden, hun, der var læn-

ket til det ubønhørlige! 

Hun, der havde fanet indprentet, 
al Kærlighed — ud over barnihjeer. 

lig NEestekrerlfghed — var Synd ; 
huri kunde ikke forsten, at de Føl-

elser, hun nærede for ham, kunde 
være syndige. 

Hun levede med sin Kærlighed, 

fra den var begyndt i herude som 
en spæd Spire, til den nu havde 
vokset sig stor og stær k og oplyldie 

hende. 
Om han anede noget om hendes 

Følelser, vidste hun ikke. Han var 
ofte I Tankerne Ira værende, hørte 

sjælden efter Oplæsningen, gig hun 
havde olie mærket hans Blik hvile 
pan sig, nem hun sad rig læste for 

ham. Men han bad hende dog om 
al læse, om at komme og sidde 
hos sig, og hun kom ; og nu sad 
hun med hans Haand f sin, gad 


