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Silur Solen op af Vintrene Nat 
og vækker brat de Blomster 
jeg synes mig et Blad, der sad 
i Frost og bad om Sol at nal 
og føler, Gud har hørt derpaa! 

Var Dagen kort og Kulden klam, 
og Skyens Ham for Soten hængt, 
saa er fuldstærkt nu Lysets Spor 
at se paa Jord. 
Dens Skal var stængt, 
men er af tusind Spirer sprængt. 

Og Taagen stod som Røg I Rum 
og gjorde stum hver Ekkoklang. 
Hver rille bitte Fuglesjæl 
sad syg bag Fjæl, 
mens Vingen hang. 
Den husked knap den sang engang. 

Nu er det høje Himmelhemis,  
et Jubelskælv a! Lærkesang. 
Og jeg er rylniefast og stærk. 
Ved Solens Værk og Vaarens Klang 
gjort ung igen endnu engang' 

R. L. Emborg, 

Bornholm 
for 100 Aar siden. 

Dr. Eschrich t s Erindringer. 

(Etter et Foredrag i Skandinavisk For-
ening den 29 April 1e54), 
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Det var nu bælmørkt, gennem de 

stærkt beduggede .Vindusruder ses 

kun den sorte Nat. Imidlertid be-

mærkes leet ved Indgangen en vis 

urolig Gruppe. En lille bul Sømand 

med et af Sol og Vind elærklfarvet 
Ansigt ag store Bakkenbarter er 

Haandgenueng med flere Andre. --
.Jeg vil sige det", raaber han „nej 
jeg vil skramle det, saa det skal . 
.". — Du skal ogsaa sige det, men 

ikke maledes ! " og de søgte at 

holde ham for Munden. — „Jo d. 

0. tordne mig sirat jeg det I — Kap-
tajn Tom! hear the storm !I' 

Dedsetilhed øjeblikkelig i hele 
Stuen. Gennem Damp og Røg, op-
lyst af Tællelysenes høje glødende 
Tafler ses en Række røde Sømands-
ansigter med lyttende Miner og 
stive Øjne. Stormregnen pisker paa 
de sorte Vlndusruder sart hele Stu-
en ryster. 	1 en dyb Basstemme 
fremsiges alvorligt: ,Ost- Syd- Ost, 
dobbelt rebet Mersejlskuling." 

skip!" — .1 must along t, 

farewel I ! for sidste Gang!" 

- ,Farvel Tom I og endnu et Glas 

paa Faldrebel I" — .Nej den 0 . • 

• . . mig''-" skreg deri lille butte 

Skipper, og som en Hammer faldt 
Irans knyttede Hderid part Bordel, 

-an Balir r, Glas ir Lysestager ding-

lede, — .ikke Ilgi at drikke me-

re t afsted ;die Mand, og det lige 

paa Timen! Hans Mandskab ligger 
udenfor som Svin. Alsted I Kaplejn 
Tom, afsted I — 	must have a 
pilot I' — „en Lods? — vi ere Lod-

ser allesammen ! afsted, afsted 1' -
og ud af Døren ned af den store 

stejle Trappe styrtede een efter den 
anden, eller to og to 3811)11~ un-
der Afskedsomfavnelsen, skubbede 
frem al de næstfølgende. 

De forreste hører man nu raabe 
og smige udenfor. Kaptejn Toms 
Slemme lyder igennem ; ,Jackl — 
Dick! God dem, where is Jack ?'-

Pas Trappen endnu den samme 
Støj af de lunge Støvler og skraa-

lende Stemmer. Men oppe i Stuen 
er kun een tilbage, den eneste i 

Selskabet, der ikke var „helbefaren" 
De rødgule Blus Ira •de lange Lyse-
triner skinner .igennem Taagen af 
Røg og Damp og viser Gulv og 
Bord lig en Valplads ; omstyrtede 

Bænke, brukne Glas og Kridtpiber. 
Stormene Hylen lyder dobbelt stærkt 
igennem Nattens Stilhed ; Havet bru-

ser, Takkelagen piber fra Fartøjerne 
i Havnen. — Søfolkenes Raab hø-

res endnu 1 det fjerne. Af og til 

tror jeg at kunne kende Toms eller 

en af Bornholmernes Stemme. 

Fuld at bange Anelser blander 

jeg mig med den udenfor Huset 

staaende Mængde. — »Vil det gaa 

godt ?" — .Ja, naar de blot kan 

komme ud hl Briggen i rette Tid I 

Men det vil holde Imre!t al nal 

den. Vinden etaer lige ind mod Land, 

og det er en svær Søgang." — .De 
Amerikanere kan heller ikke taale 

noget ! Hele Mandskabet kunde ik-

ke staa paa Benene, og de havde 
dog ikke faael saa eneget.' 

Men de naaede Skibet endnu i 

rette Tid. Og næppe var de komne 

ombord, førend Kaplejn Tom for-

langte en Øxe for at kappe sit An-

kertoug ; hvert Minut var kostbart, 

det var paa højeste Tid at slippe 

ud i ruin Sø. — ,Men — nej F. g. 

ing I om du beat lade dit Anker 

[nive liggende 11..-r, Tom I" hed det 
og alle Mand tage fat pea Haand-

spaderne, og der syriges op i Spil-

let, saa Stormens Hyl og Havets 

Brusen overdøves af den muntre 
Sømandssang, medens del svære 

Anker hives rask op. »Tre Reb i 

Sejlene I hold den klods til Vinden 
Syd efter 1 Farvel I Farvel I• Og de 
springer i den gyngende Baad. 

»Gase Vinden bare ikke mere sydlig 
saa klarer hun nok Dueodden." 

Det blæste haardt hele Natten ; 

men om Morgenen stias intet Spor 
til Vrag. .1-lan er nok kommen fra 
det dengang. Det er nogle forvovne 
Karle, de Amerikanere!' — Kaptejn 
Tom, og intet uden Kaptejn Torn 
hertes i Nexeboernes Tale for man-
ge Dage. 

Den tredje Dags Aften ses en 

ubekendt Fiskerdreng i Nexø Gader. 

Han spørger efter Kaptejn Hansen. 
— „Her er Kaptejn Hansen.' — 

„Fre hvem er del Brev, min Horra ?" 
— »Det ved jeg ikke, Hr. Kaplejn. 
Men i Morges ved Solopgang laa 
jeg med min Fader udenfor Ham-

meren og fangede Torsk. Laberku-
ling S. S. 0. Saa kom en ameri-

kansk Brig Syd fra og holdt sig tæt 

til Kysten. Vi ventede hvert øjeblik, 

at hun skulde tage Roret I Læ og 
gøre klar fri at vende ; men hun sty-
rede lige ind paa os. Og saa drej-
ede hun 1)1, og vi blev prejecte, at 

der skulde komme en Mand om 
Bord. »De vil købe vore Torsk•, 
sagde min Fader, „gas du op med 

det Par, vi har fartet, og se at, gere 
en god Hende]." Men da jeg ssa 
var kommet op ad Faldrebel, sari 
jeg Kaptejnen stag der med hele 

Mandskabet. Og saa talte han til mig 
i det Bornholmske Sprog og spurgte, 
omt jeg kendte Kaptejn Hansen i 

Nexø. Ja, sagde jeg, jeg har nok 
hørt hans Navn, men jeg har aldrig 

set _ham. Saa var det,_edhen viste 
mig dette Brev og spurgte, om jeg 
vilde bringe det lige straks til Nexø. 
Ja, sagde jeg, men Kaptejn, det er 
en lang Vej; der er fem stive Mil 

herfra til Nexø. Men saa tog han 

en Sølvdaler irere; urin Fader siger 
at det er en haard spansk Daler. 

Og saa lovede jeg straks et bringe 

Brevet herhid, og ligesom jeg var 
kommen i Baaden igen, drejede 

hun Agterenden til og vor snart 

langt vesterpas." 

„Det var godt, min Horra. - Nu 

kan du blive hos mig til i Morgen 
tidlig'. 

„Nej, Hr. Captain, jeg siger ellers 

Tak, roen det kan jeg ikke, for i 
Morgen tidlig skal jeg ud igen med 

Fader for at lange Torsk." 
„Nas, saa gaa rm ud i Kjøkkenet 

og faa dig lidt Smørrebrød og et 

Glas Brrendevin,• 

.Den gode Tom skriver, at han 

ikke har kunnet vende Agterenden 

mod Bornholms Land uden at sige 

os Farvel. At I klarede mig mit 

Skib, skriver han, det gjorde I som 

brave Folk. Men at I bjergede mig 

mit A nker,det skal jeg aldrig glemme 

Eder ; og hver Gang jeg ser Ankeret, 

og hver Gang det holder mit Skib, 

nier del kniber, skal jeg tænke paa 

Eder og tro, at det er Eder, der 
holder det". - 

„Hant skal jeg heller ikke se mer", 

sagde den gamle Bornholmer og 

strøg sit Kjoleærme hen over begge 

øjnene. 

— — — 
Natir jeg paa mine daglige Ud-

flugter Ira Nexø, snart langs Kysten, 

sned til det Indre af Landet, NAG de 
spredte Griarde med tilstødende Ha-

ver og Marker, men i Midten af 
Landet den store .Alminding', min-

des jeg den Skildring, som for 18 
Althundreder siden den romerske 

Historieskriver Tacitus har givet af 
de gamle Germaner, Han siger, at 

de ikke bor tæt sammen i Byer,  

men spredt og adskilte Ira hinanden, 

alt eftersom en Kilde, en Græsgang, 
en Lund har givet dem Lyst til al 

bygge, og at enhver plejer at om-

give sit Hus med en fri Plads. 
Niar jeg saa det alvorlige, garn-

meldags Præg I Husets Bohave og 

hele Ordning, ved Festerne den 

lange, tavle og stive Række Fruen-

timmer i deres nationale Højtids-

dragt, Præsten paa Højsædet, sari 
tænkte jeg mig ofte hensat til de 

Tider, da endnu Katolicismen raa-
dede i Landet i hele sin Strenghed. 

Men da jeg lærte Bornholmernes 
Kløgt at kende til selv at Istandsætte 

deres Ure, selv at bygge deres Skibe, 
og deres for en Stuelærd ubegribe-

lige Færdighed I at være sig uaf-
brudt Retningen I Rummel bevidst, 
deres fra deri tidlige Barndom er• 

hvervede Øvelse i paa 1-lavet at be-

nytte Vind og Vejr og Strøm, deres 
Aandsnaerværeise i Farens Stund, 
deres Mod til at gaa den i Møde, 

deres Snildhed i at afværge den, -
da troede jeg endnu at se for mig 
hine Nordens ældste Søhelte, der 

byggede de same, men sikre Snek-
ker, hvorpaa de uden Kompas eller 
Søkort styrede over Havet indtil 
Amerikas fjerne Kyster. — Naar jeg 
Ira deres Lyst til det usikre Bytte, 

deres Overgivenhed i Drikkelaget, 

deres Beredvillighed til fra Rusen i 
mørken Nat at vove sig lige ud paa 
Havet i Storm og Brænding, — saa 

troede jeg at have for mig hine 

Nordens Vikinger, der i Hjemmet 
hengav sig til Spil og Svir, men 

derfra ved en indre Tvang dreves 
ombord, for paa det vilde Hav og 

frennuede Kyster at søge Kamp og 

Bytte, en Skræk for Fjenden, en til 
Døden trofast Støtte for Fosterbro-

tieren. 
Vi lytte til hvert et Sagn fra Nor-

dens Fortid, vi samle omhyggeligt 

hvert Varaben, hvert Værktøj, hver 

Hjerneskal. All, hvad der kan tjene 

til at give os et klart Billede af vore 

Forfædre. Men de bedste Minder 

om dem, tror jeg, staar endnu le-

vende for os 1 hine skandinaviske 

øboeres hele Karakter og Væsen, 

om end forædlet ved Kristendom og 
Civilisation. 

Et tredjedel Aarhundiede er gaaet 

hen siden det skele, hvad jeg her 

har skildret. Mine bornholmske 
Venner fra den Tid hviler nu næ-

sten alle i kristen Jord eller paa 

Havets Bund. Af alle her skildrede 

Personligheder staar maaske endnu 

kun tilbage hine to Smaadrenge fra 
den kæntrede Baad eller hin lille 

Fiskerdreng fra Hammeren. Men 
medens den ene Slægt afløser den 
anden, vil vt Ikke betvivle, at hin 
gæve, fra vore Forfædre nedarvede 

Sømandsdaad end i mange Aarhun-
dreder vil bevares til Danmarks Ros 

og Hæder. 
Dr. Eschricht. 

..Taa Yodtur 
gennem Europa. 

Sems fortal er om sine 
Dagborgepteqnsiser eg Minder. 

(Kim tor Nordhornholms 
—o - 

Firenze bærer en Lilje i 3i1 Van-
ben og Tdrinvitet .1a hella'. Som 
1.iljer paa grøn Hund, knejser hvide 
Paladser paa Bjergskranningerne og 
langs den bugtende Flod, og Byen 
selv er holdt 1 lyse, lette Farver, 
sirlig og ren 	Der er Stil over Fi- 
renze, ikke en ensartet, lovbunden 
Stil, uddybet til Trivialflet, men en 
broget Blanding af Stilarter, der lejer 
sig sammen til et harmonisk Hele. 
Og den dejlige, I broget Marmor-
mosaik oplørte Domkirke ligger som 

et Smykkeskrin I Krempelormat og 
giver ligesom et Billede af hele 
Byen ; thi som den i sine brogede 
Bestanddele definer et harmonisk 
Hele og rummer uhyre Kunstskatte, 
saaledes virker hele Byen som et 
Filigranarbejde, hvil enkelte Dele 
kunstfærdigt er flettet sammen. 

Men Byen har ogsaa op igennem 
hele Middelalderen været Centret for 
Europas Kultur. Alt, hvad der har 
haft Betydning, de største Kunstnere, 
har levet og virket her, givet Firence 
sit Præg, baade Bygmestre, Billed-
huggere, Malere og Digtere. Her-
fra spredtes deres Ry over den gan-
ske Verden — Brunellesco, Done-
tello, Michelangelo, Galde°, Dente. 
Og mægtige Adelsslægter har fra 
deres fteetningsagtige Paladser rege-
ret Staden og spundet Intriger, line 
Næh, hvis Traade naaede rundt til 
Europas Fyrstehixce og ofte afgjorde 
Monarkers Skab ,e og bestemte 
Krig og Fred. 

Strozzierne og M,:diciernes kunst-
fyldte Paladser glemmer ingen, der 
har været i Firenze, eller Palazzo 
Pittis groteske Bygning, der inde-
holder en al Italiens berømteste 
Malerisamlinger. Bag Slottet, opad 
Bjergskraaningen, ligger de gamle 
Haveaulæg med Grotter og Fontæ-
ner og den vidunderligste Udsigt 
ned over Floden], Byen, ja helt op 
til Fiesole, den gamle Etruskerby, 
der knejser højt oppe paa Bjerget. 

Det koster Tid og Penge an lære 
en By som Firenze rigtig at kende, 
og Penge havde vi en følelig Man-
gel af, da vi kun fik udbetalt for 
Distance fra Livorno, og ingen havde 
været saa betænksomme at sende 
os nogle. Paa Posthuset var der 
kun Aviser og Breve med Pasmin-
delse om at vende hjem til Arbejde 
og Pligter. — Kun med den yderste 
Sparsommelighed kunde vi udatreek-
ke Besøget i ,Blomsterbyen• til to 
Dage. Overnattede I St. Maria for 
30 Cent. Næste Dag besøgte vi et 
Par andre Kirker, Sante Croce og 
St. Maria novelle, betragtede Folke-
livet omkring Palazzo Vecchio og 
degli Ulfrzzi, og fulgte saa Vejen 
op over Bjerget, nydende det sid-
Glimt af Staden og Dalen med de 
mange Villaer og Borge. 

Skønt hen paa Eftermiddagen, var 
det meget varmt, og det gik kun 
langsomt opefter. Nielsen havde 
svært ved al vinde med, Gang paa 
Gang maatte jeg vente pea ham. 

Tunge Sveddraaber pibler ustand-
selig ned ad hans Ansigt, Benene 
dingler under ham, han har Feber. 
Er det den frygtede Malaria Hvad 
skal jeg, dog gøre med ham 7 

Jeg lokker, beder, truer, støtter 
ham saa godt jeg kan; det gælder 
om at nal en By og fas fat i en 



Læge. Vi neer ogsaa en lille By, 
men Lægen er I Prikne'. Jeg faer 
ham anbragt pare Trappen. — Folk 
stimler sammen. leegen maa smart 
komme, siger de: men Tiden gear. 
Selv plaget at stærke Koliksinerter, 
med kun fas Lire i Lommen, skulde 
jeg mis Bologna saa hurtir som 
muligt; der var ingen Tid at spilde, 
jeg maatte efterlade en syg Kam-
merat til F■ eaynets Omsorg ; det 
var Selvopholdelsesdrillen, der kræ-
vede det. 

Bevæget log jeg Afsked med Niel-
sen, idet jeg søgte al forklare ham 
mine Bevæggrunde. —Disse Folk 
vil sørge tor, at du bliver plejet, 
og neer du er rask, skriver du til 
Ferrara eller Venezia, hvor vi kan 
trælles. Du kender Ruten." 

Sløv og selvopgivende faa han 
der paa Doktorens Trappe; de jeg 
gik gjorde han Forsøg pas at rejse 
sig, og støttende sig til Stokken saa 
han langt efter mig. 

Der gives øjeblikke i vort Liv, 
hvor Modgang overvælder os; det 
er som om Livets malende Strøm-
hvirvler søger at suge os ned I et 
bundløst Dyb. Vor Hjerne arbejder 
ikke mere, alle vore Beregninger og 
Planer kuldkastes, vi har kun Selv-
opholdelsesdriften tIlbage, Urinstink-
tet. Med sammenbidte Tænder ud-
nyttes de sidste Rester al Energi, 
og det er som Energien vokser, 
neer den er fri for Hjernens Kon-
trol. 

Alene vandrede jeg nu over Bjer-
gene og gennem vilde, skovbevok-
sede Dale. Fan var de Huse, jeg 
tral paa min Vej, og Intel Steds 
kunde jeg faa Tag over Hovedet. 
Del blev sent inden Jeg kunde be-
kvemme mig til at tage til Takke 
med en Kastanjealle i en snæver 
Dal, og det hjalp ikke til al fremme 
mit Helbred. 

Eller en søvnløs Nat gik jeg vi-
dere gennem Dalen. Vejen snoede 
sig ind og ud, hist og her en lille 
Landsby, hvor man kunde købe lidt 
spiseligt, vekslende Naturskenheder, 
som man manglede Sans til rigtigt 
at nyde, trykkende Ensomheds- og 
Forladthedsfølelse. 

Hen paa Eftermiddagen begyndte 
Vejen at stige jævnt opefter, Egnen 
var som uddød. Antog at der oppe 
f Bjergpasset maalle findes en Gæst-
givergaerd, og forstærkede mine 
Skridt. Men Vejen var lang og føret 
ved Mørkets Frembrud naaede jeg 
Passet. Her delte Vejen sig paa 
hver sin Bjergkam med en nedad-
gaaende Dal imellem. Jeg ledte i 
Mørket efter en Vejvisersten, fandt 
endelig en Milepæl, hvor jeg ved 
Hjælp af Tændstikkers flakkende Lys 
læste - Kilometerlængden til Firenze. 

Efter nøje Overvejelse fulgte jeg 
Vejen til højre — selvfølgelig den 
forkerte — , men eller en Times 
Gang sal jeg et enligt Lys skinne, 
bankede paa Hyttens Dør og treadie 
ind. Henne ved Fyrstedet brændte 
en lystig Ild, hvoromkring en halv 
Snes Mennesker — voksne og Bern 
— sad og varmede sig, thi udenfor 
var Lullen raa og kold. Jeg fik Lov 
at blive der og satte mig hen ved 
Udstedet hos de andre og søgte at 
opfatte lidt at deres Samtale. Lang-
somt gled jeg hen i en Døs, hvor-
fra jeg vækkedes ved at en Mand 
ruskede i mig. eDorrnira", sagde 
jeg. Han nikkede. Ilden var ud-
brændt, men ved en Lygtes blafrende 
Skær fulgte jeg med Familien ud al 
Huset og om til Gavlen, _hvor en 
Stige blev sal op mod en Glug. -
Forundret saa jeg, hvorledes først 
Børnene, saa Kvinderne, kravlede 
derop og forsvandt ind ad Lemmens. 
Saa kom Turen til mig og Husfa-
deren, der forsigtigt slukkede Lyg-
ten. Jeg mærkede duftende Bjerghø 
under mig, kravlede lidt frem i Mør-
ket, fandt mig et Leje, som de an-
dre, og slumrede ind. 

Da jeg næste Morgen vaagnede, 
var jeg ene, i Rummet uuderneden 
gik Konen og lavede Mad. Jeg fik 
lidt at spise og Besked om Vejen. 
Paa Tilbageturen reabte Manden til 
mig nede fra Dalen, hvor han gik 
og pløjede. Jeg tog hjertelig Afsked 
med den flinke Mand, der pegede 
pas Landevejen pas den anden Side 
Dalen. Her var ikke stejlere end 
at jeg kunde klatre ned og op paa 
den anden Side, hvor der las en 
gammel Borg, og saaledes sparede 
jeg lidt al den Omvej, jeg Aftenen 
forud havde gjort. 

Styrket efter den gode Søvn, op-
livet at Solens Simler og det rige, 
afvekslende Farvespil paa Bjergtop-
pene. — Det var som om det blev 
Porser igen efter Regnen, Græsset 
spirede frem, Bjergcrocue, Hyaztn- 

ter, Violer og talrige andre Foreers-
blomster foldede deres sarte Knop-
per ud, og paa Kviste og Grene 
mellem fortørrede eolbrunede Blade 
tittede nye, lysegrønne Skud frem. 
I de ellers æra tavse Skove begyn-
der Fuglene at synge — Trækfugle 
pas Vejen mod Syd. Jeg faer Lyst 
til at gaa op I Skoven. — Der er 
Nødder og Masser af segle Kastan-
jer, som jeg morer ulig med at risle 
ved et lille Haat; de smager delikat, 
og jeg fylder Lommerne. 

Landevejen fører mig nu hurtigt 
ned gennem Dalen, ned til en lille 
By, hvor der var Marked og megen 
Markedsgiegl. Efter et styrkende 
Maalttd hastede jeg videre tren] oe 
naaede om Aftenen en Gæstgiver-
gaard, hvor jeg delle Værelse med 
en snurrig, gammel helfener, der 
gjorde omstændelig Toilette og slut-
telig trak en 5prawItt Netire-  med 
Kvast ned over Ørene, Inden han 
lagde sig til et sove. 

Lunefuld, del ved enhver, 
fjerde Maatied er især ; 
ingen enden som April 
drive kan med Folk sit Spil. 

Alt, hvad hedder Skælmeri, 
har den og sin Andel i ; 
mangen Yngling, Pigelil, 
Ilk en Næse i April 

Du, med hvem en Spøgefugl 
drev Kommers og leged Skjul, 
vredes ej, men sig med Smil: 
0, jeg Nar, det var April I 

Peter Klokker. 

Deri ekscelllriske Rejsefælle, 
AI Severin Lieblein, 

Oversat af S. Bang.  
—x- 

- Lige før Eksprestoget til Otla 
skulde afgaa fra Christiania, traadte 
en ældre Herre ind I Kupeen til mig, 
hilsende høflige næsten undskyl-
dende, og nøl:flod-sig lidt stivbenet 
lige ved Vinduet. En lille Ruslas-
dere Haandta3ke satte han forsigtigt, 
som var den fyldt med Glas, ved 
Siden at sig paa Sædet og bredte 
en Plaid over sine Knæer. Meget 
bleg og meget blid var han, — ja, 
jeg tror aldrig, jeg har set saa blid 
en Mand. Den Morgen var jeg ær-
gerlig for noget, men min Vrede 
fortog sig blot ved at se den Vel-
viljens og Eiskverdighedens Festivi-
tet, der lyste ud al hans omas, klip-
pende Øjne, og som gav hans fine 
jointrunalske Træk et næsten barn-
ligt, tillidsfuldt Udtryk. Og saa ele-
gant han var klædt I — Rigtig en 
Dandy fra øverst til nederst. Han 
trak et perlegreat Silketørklæde op 
af Brystlommen, klemte det sammen 
til en Kugle og førte det hen over 
sin Pande med smaa, pertentlige 
Puf. 

„Tænk, at det virkelig er saa varmt 
saa tidligt paa Morgenen', sagde 
han med en spinkel Drengestemme. 
.Rigtignok her jeg noksaa let for 
at komme i Sved: men alligevel 
- undskyld, at Jeg strækker Benet 
ud; jeg har forvredet Knæet. — -
Tillad, at jeg præsenterer mig selv 
— Rentier Baltersen — agter mig 
op til Ejdsvold, for at bade og drikke 
Jern. Vandet der skal være atriets' 
storartet. — Jeg lider for Tiden at 
AneemeGaidesten og Hiemorhoider." 

lian saa glredestertalende pars mig. 
,Hr. Baltersen", svarede jeg, ,jeg 

haaber De maa faa Udbytte at Ku-
ren'. 

,Tusind Tak for Deres gode øn-
sker', svarede han og flyttede sig 
fortroligt nærmere. „Jeg føler mig 
sikker paa, al den store Digters 
Kilde vil gøre mig godt. Av l• - 

Han trykkede Haanden mod Bry-
stet. 
.Det er disse tre, fire Ribben her, 

som det rykker 1, siden jeg sidst 
brækkede dem. Jeg skal nemlig 
sige Dem, at jeg har en saa mærk- 

t.,ardig Rensnistens — gaa sveg -
især mine Ribben. .teg har bræk-
ket dem alle3ammen. Der skal lettre 
en Bagatel til. Engene, i.om jeg 
til at trykke en Pakke Aviser lidt 
vel fast ind til Bryster. Knak ! sagde 
del. Straks to Ribben pas højre 
Side, — det fjerde og femte. Der 
er jo latterligt. Og tænk Dem : en 
anden Gang var jeg saa uforsigtig 
al læne mig ud over Vindueskarmen 
for at se pas nogle Arbejdere, som 
slog Sten nede i Gaden. — Knak 
sagde det. Der røg det sjette, det 
syvende og det ottende pen venstre 
Side. Man skulde tro, at de var 
lavet af hollandsk Pretelee ! Ha—ha, 
er det Ikke komisk ?" 

Muligvis en nedarvet Svaghed, 
11r. r. Bal lereen ? 

„Tjo, jeg ved Ikke, om det kan 
have hall noget at sige, at min Bed-
stefader var Glaspuster. Ellers maa 
del vel tages i Betragtning, at jeg 
havde den engelske Syge i 
Barndom, og hele min Opvækst I-
gennem led af Obstruktion. Konge-
stioner til Hovedet samt kronisk 
Blindtarmsbetændelse." 

.De maa have lidt meget, Hr. 
Baltersen". 

Han bukkede med el beskedent 
Smil, som om jeg havde sagt ham 
en Kompliment. 

„Voldsomt", sagde lian, „aldeles 
fabelagtigt. Nan ja, man er 'ikke 
Skabningens Herre for intet. Især 
kan De tro det var Idyllisk at Ina 
skueret Blindtarmen bort. Man turde 
nemlig Ikke kloroformere mig: efter-
som jeg havde Hjertefejl —" 

„etah.:" 
.11a, ha, ja og del en stor. Jeg 

faa lysvaagen paa Operationsbordet 
og saa til. Behændige Fyre, kan 
De tro. — Ja, saa kneb de den de. 
En løjerlig lille Tingest. Vil De se 
den ? Jeg har den paa et lille Glas 
her i Tasken." 

,Tak, behøves ikke, Hr. Baller- _ 	_ 
sen.• 	

_ 
 

„Nej, nej — som De vil. Ellers 
er den nok saa snurrig.* 

„Er det sandt, hvad man siger, 
at hele Organismen føles svagere, 
neer man har mistet Blindtarmen ?" 
,Ja da, ja de, dygtig svagere, min 

Herre. Ligesom ens eget Jeg bliver 
specifici lettere I Vægt. — Dog Ikke 
saa vidunderlig mat, som niar man 
gear omkring og drages med en 
Bændelorm'. 
,U1 I — Har De været ude for 

det ogsaa, Hr. . . , Hr.. . 
Han rettede elg I Sædet og saa 

selvsikkert paa mig. 
„Ja", svarede han dampet, men 

fast. .Jeg gik frugtsommelig med 
ham I femogtreds Maaneder. - Jeg 
havde undfanget ham ved en Spege-
makrel. Spegemakrel var min Ung-
domskærlighed, men jeg omgikkes 
den altfor uforsigtig, og Følgerne 
udeblev ikke. De kan tro, det var 
en kritisk Tid, Jeg vidste jo slet 
ikke, hvad det var. Jeg sad som 
en Humle — Gaasereg 	og blev 
aldrig mæt. All, hvad jeg proppede 
i mig, gik til den Lille, og han su-
gede og kriblede og gnavede og 
kløede og voksede — voksede. -
Jeg følte ham bugte og boltre sig 
i mit Liv. Det var en storartet Plage, 
min Herre, en aldeles storartet Plage. 
— Jeg tog ind, drivende Midler i 
Mængde, for at dræbe ham ; men 
de syntes allesammen bare at øge 
hans Velvære. — Saa, endelig I mit 
Svangerskabs femogiredsindslyvende 
Maened nedkom Jeg. — Ja, der blev 
en Glæde. — Han meldte notorisk 
femogfyrretyve Fod — Akkurat ni 
Gange saa lang som jeg selv. -

Jeg er sikker paa, De er nok saa 
overrasket over at høre del — En 
herlig Orm, en herligere Orm har 
aldrig set Lyset her i Landet. Paa 
Hospitalet var de aldeles begejstrede 
for ham, og døbte ham Olaf Tryg-
vason. — De skal nu altid være saa 
vittige der. — Og de bad om at be- 

bolde ham til Minde. — Men nej, 
jeg vilde have mit Smertensbarn 
selv. — Maaske De har Lyst til at 

se den ? — Jeg har ham paa Glas 

hee i glaandiaskele •  

„Tak — men jeg vil helst slippe, 

Hr. Ballersen". 
•Naa ja, som De vil. Eilers har 

De nu en Anledning, som kun frem• 
byder sig en Gang i Deres Liv.' 

En lille Tid sad han tavs og nød 
sin Triumf. Deepae nak han Vin-
duet ned og hostede ud al det 

„Ho, ho, — var del ikke det jeg 
vidste', sagde han og vendte sig 
smilende om mod mig. — .Nu be-
gynder jeg pas Toppen al den højre. 
Nas ja, jeg hu jo ogsaa ventet (let 
længe. Jeg har nemlig bare en 
Lunge. Den anden har jeg hostet 
np for længe siden' — Nu er Tu-
ren kommen til den resterende. -
Jeg kender del igen. Det smager 
som Sødsuppe Er det ikke ledets 
komisk, at man kan klare sig med 
bare en Lunge, ja Reager med en 
kvart ? — for det kan inan. 1-g har 
del fra den Doktor, som behandlede 
mig for Sukkersyge. .De skal ikke 
ængste Dem for den Lunge", sagde 
han. „De kreperer af noget ganske 
andet, før den er halvfærdige. -
- Jeg syntes det var trøst efuldt at 
høre'. Hans øjne spillede al Fryd. 
„Ikke sandt, min Herre ?" 

,,Jo, paa en vis Maade var det 
jo det. — Men tør jeg spørge, -
hvad var det andet for noget, Dok-
toren sigtede III ?• 

„Jo, det var en ondartet Lever-
svulst, han baserede sin Udtalelse 
paa. — Jeg kunde del lallneke Navn 
paa den ogsaa ; del tog sig aldeles 
glimrende ud, næsten som en Fan-
fare,' 
.Men, Hr. Baltersen, — undskyld 

jeg siger det, — saa har De jo ikke 
saa svært længe igen ?' 

„Nej, vist har jeg ej", raabte han 
begejstret, ,og havdejeg ikke ,haft 
slig en bomstærk Konstitution, vilde 
jeg forlængst være gaaet nedenom 
og hjem. Men alt har en Ende : 
vi er Stevets Børn og skal allesam-
men der hen, — i Dag mig, i Mor-
gen De. — Det hele er bare et yn-
keligt Tidsspergsmaal, ikke sandt ? 
— men jeg glemmer jo rent min 
Medicin! Den maa tages regelmæs-
sig". 

Han aabnede Haandtasken, hvoraf 
han udtog en Flaske og en nydelig 
ciseleret Selvske. 
,Det er vel endelig den rette Fla-

ske?" 
,Ja da, det er noget mod Kardi-

algi. — Ellers Tak for Paamindel-
sen' . — Han svælgede med synlig 
Velbehag sine Draaber. — .Bare et 
ynkeligt Tidsspørgsmaal, gentog han 
smaskende, „jeg for min Part kan 
vel have saadan omkring et halvt 
Aar igen, men jeg tror, jeg tør sige, 
at Jeg er vel forberedt og har mine 
Papirer i Orden. Jeg har sørget for 
Kiste og for Gravsted. Jeg skal 
ligge ved Siden el Enkelru Ra3M11- 
sen paa N. Kirkegaard. Skulde De-
res Vej falde forbi, saa tit ind ril 
mig. De vil let kunne kende Ste-
det pas den lille smukke korintiske 
Søjle, som jeg bestilte i Gear. -
Av — av, mine Ribben 

Allinge Biord. 
Søndag den 9. April Kl. 7i/a 

Hampfabrikation 
paa Cebu. 

Interessante, belærende Billeder. 

Bj8rfiehjerpoes Skræk 

Flink ung Pige  
kan straks faa Plade 

Posta:,:.4 Well 

FLINK KARL. 
kaii faa Plads til 1. Maj pen  

Smedegaard i 
Telefon Gudhjem 32, 

Hvedehalm 
erelgee. 

E. Andersen. 
Teleem Sandvig 3t 

3 fine Jagthunde 
(fivaipee 3 Maarteder glimte — er 
straks til Salg. 

Hotel .Aniugr.. 

E . yngre 

Fodermester 
kan til I ste Maj lal Plads pas 

Embbedam 
pr. Allin ee. 

God Saa-Havre 
Gul Næsgaard, er til Salg pas 

Vestre Rosendalega,ard, 
Telefon Rute 28. 

3 Vcer.s Lejlighed 
er til Leje. 

Gartner Jensen, Allinge. 
Telefon .11. 

En flink Pige, 
17 1K Aar, kan faa Piada 1 Maj 
paa 

Dynddalegaard i Rø. 
o d iS";" 

•• 	 •• 

• ■ Aha 

primadæk 
og filanger 

lige hjemkommen til meget billige 
Priser. Alle andre Cykledele haves 
paa Læger. 

Stort Udvalg til meget nedsatte 
Priser. 

Reparationer udføres. 

M. C. Funch, 
Allinge. 

Eil Sluk fulerhalm, 
er til Salg. Samme Sted ønskes en 
stor Ledeko tul Kebs. 

Colberg, Finnedalen, 
Td. Sandvig 26. 

En Liggehøne 
ønskes til Købs. 
Kunstmaler Herman Jensen, 

Altur e 

En flink Pige 
kan paa Grund al Sygdom til 1 Maj 
faa P ais paa 

Tejn Station 

En a to gode 

971a1fiefiser 
er Id Salg 

Martin Kjeller. 
Skovby pr. Klemens. TIL s. 17. 

Ekstra god son 

Skosværte 
25 øre pr. Æske. 

' M C Punch, Allinge. 

En yngre Karl 
der vil malke, kan las Plads paa 

Krusegaard i Rutsker, 
til i. Maj. 

Mod Stivsyge. 

Stort Fdiusskuespil i 5 Akter. 	

Fin og lys Svinetran tiaves nu 
pas Lager. 

Al 11 g blond- og Prmidldforroloiog 



der sæl ges i vor Forretning, er ab-

solut Isle Klasses, og  det 

bringes 
Forhru,-,ernes Erindring, at Pri- 

serne er billige 	De Iran ikke faa 

Varerne helt 

gratis, 
roen vi gør Dern opmærksom pas, 

at der gives 

Rabat 
pas alle Kolonialvarer, der betales 

pr. Kontant. 
2tainge itoloninf. og 

13rouftforretning. 

15-17 aars Dreng 
kan fan Plads til 1. Mej paa 

Kaggaard, Rals Tlf. 52. 

En pæn, ung Pige 
til indvendig  Gerning, og  en K a r 1 
16 —18 Aar kan Ina Plads H I. 
Maj paa 

Bridsensgaard. 

RØ. 
Møde for Bina Kors, Tirsdag  d. 

11. April Kl. 71,f, paa Salen, hvor-
til alle indbydes. Missionær Ærø 
tater. 

Medlemmer bedes møde op. 

Bornholmsko 

Koge-Ærter 
Koger godt ud. 

28 Ke pi. 

S"Zoloilint. ojj 

43robur4orretninq. 

SfiCErel "set 
og 977u.skinsnedkeriet 

anbeHes. 

Å.. .?ilel, Memenslier. 
Teleton ti: 13,  

Jfitroskagter 
til Konfirmationen. 
Priser fra 26 Kr. 50 øre. 

Chr, Olm, Messen, Allinge. 
1191110•11~111111•1114114111111 

Spaberdragter 
t.) g 

kulorte Foraarsfrakker 
nye, moderne Faconer. 

Solide, prisbillige Stoffer. 

Chr. Olsen, Mosso'', Allinge. 
911111101114111111~1111111411111 

rGardiner. 
Stort .Udvalg  i prima hvide og  

ecru Gardiner. Pris fra 86 Øre til 

4 Kr. 62 Øre pr. m. 

2-Iraadet ægyptiske og  engelske 

Garner. 

Chr. Olsen. 
MESSEN, Allinge. 

Oeroolles Nubrik 

Hjertelig Tak 	Havregryn. 

Vil De have 

en god Kop Kaffe. 
anbefales der ar kebe Kaffen hos os 

Vor sr ne javakaffe og 
FroliostlIrMe, blaedet, Riser en 

tolinntig  Prik 

Kr,lonia!— 

Produktforretning 

Søgnedage. • 
Ruane—faaudvig  

'I) 
8,20 2,00 
9 37 9  19 
8.50 2 36 
906 2 52 
921 309 
9'32 3 2  lf 

Fra Rorrille 

Rn 
T. 
A -;1,1; r. 

6 2' 
6.59 
6,56 
7,12 
7  rea 

6,00 
6.08 
6,17 
6,32 
6,50 
7,01 
7,20 

9,35 
9,43 
9,52 

10,07 
10,27 
10,36 
10,55 

Kartofler 
er til Salg  eller Bytte med Roer. 

Chr. Olsen. 
ved Lynggasird i Olsker. 

GAAS EÆG 
er til Salg. 

Jens Nielsen, 
Lindeskoven, Rø. 

Udmærkede 

Spisekartofler 
til Salg  paa Skovls°. 

Telelen 34 

11§11elysi- 
Potleptanter, afskaarne blomster, 	 Køreplan 

Kranse o.r. Birkene' anbefales. 

M. Kr, Kofod, 
Tuf. Sandvig  6 og  47. 

Varerne 

Rønne-Allinge Jernbanes En Fodermester 
samt en >i gle Karl, 4alit til at 

kfre He%ic, kan faa Plads til 1. Maj 
pen 

Vestre Rosendnlegartrd 

Ti,. Rurs 28 

ENEPIGE 
kan faa Pr,rd, 1 . p1 j eller 15. April. 

Pastor Langer, 

GAASEÆG 
lit Salg  pa 

Tlf. Ro 59. 

En Pige 
kan faa Plads paa 

Ro Skot,. 

Flink Andenkarl 
som er vi'lig  til at hjelpe til ved 

kali fan Plads til 1. Maj 

St. Myregaard i Olsker. 

En 	Iiioaars Hest 
samt god 

S AA B Y G 
er til Salg  paa 

Vfevergaard i Olsker. 

Damer! sy selv 
Nyt Kursus begynder i April Maa-

ned og  ond/nier Syning, Prøvning  
og  Tilklipning. 

Dag- og  Aftentimer gives. 

A. Grooss. 

Stenmel 
kan afhentes a 1 Kr. Læsset. 

Fine Skærver a 2 Kr. Læsset. 
Hammerens Granit mrk. 

Rugeæg! 
af tv. Pl. Rocks til Salg  a 30 Øre 
TIL 28. 	Chr. Westh, Allinge. 

En Pige 
og  en Karl søges lit Isie Maj. 

Medlegaard i Rø. 
Tlf. Rø 23. 

Karse! mod el Hest 
besørges billi gt. 

Fritiof Nielsen Sandvig. 
Telefon 5. 

Sit Salg. 
Den Enkefru Hinize tilhørende 

Villa i Sandkaas, Areal ca, 4600 

Kvdr -Al., Assurance 11,400 Kr., er 
til Salg  ved Henvendelse til Sagf. 
Fr. Pihl. 

Slaa Rotterne ihjel med 

 

Ilyrkge. L.tboratork• 
lersrarider 

I.. 14Lr R' , 
ar hAndlfug .0m ritrio. 

Roerudryddrife. 
der ;river Anrhring 
dm Udirgrgingsplar, 

som kar Jolre, Jo, 
orttee et godt Ree&tet, 

af 

 

   

Ny Sending hver Uge 

Nordlaolids Hadoishos 
Overretseagrøror 

Sojesen 2Cofoed, Rønne 
81, Itort.,bingad e  17. 

Inkassation, Dokumentskrivning m. m. 
Træffes I Hasle Onsda g  Fornid, 

Et Parti 

TAPETER 
udsælges for 40 Øre Rullen. 

%Hinge Aotonint= og 
$robuttforretuitig. 

Gylter 
Tjenlig  til Slagtning  ønskes byttet 
men en So, der skal have Grise. 

Marie Sonne ved Teglkaas, Ruls. 

; 

hinted. 

fra Sandvi g 
 Allinge - 

- Tein 
- Rø 
- Klemensker 
- Nyker 
- Rønne 

1 -4 	(t 
1 30 10.00 4,20 8,15 
1,40 10.08 4,28 tr' 23 
1.55 10,19 4.398 34 
2,fe 10,36 4,56 8 51 
2.30 10,A 5,16 9.13 
2,46 11,10 5,30 9,25 
1,10 11,30 5,50 9,45 

f) Løber kun Lørda g. 
ti") Løber Ikke Lørdag. 

Søn- og Helligdage 
Ran ItP—SnmivIlir 

Fra Rønne 	8,45 12,35 
Nyker 	9,03 12,53 
Klemensker 9,19 1,09 
Rø 	 9.35 1,25 
Tein 	9,49 1,39 
Allinge 	9.59 	1,49 
Sandvig  10,05 1,55 

Vandrig—nonne 
Fra Sandvig 	0,35 
- Allinge 	0,43 
- Tein 	0.52 

Rø 	 1,07 
- Klemensker 	1,25 
- Nyker 	1,36 
- Rønne 	1,55 

,gsiens store 5'fat. 
• Hvert Aar dræbes over 1000 Tig-

re i Indien, men Ti geren dræber til 

.Gengreld langt over 1000 Menne-
sker i samme Tid. Som Løven kun 
findes i Afrika, aaaledes lindes Ti-

geren ikke udenfor Asien, idet vi 

naturligvis ser bort fra de Eksem-

plarer, der findes i de zoologiske 

Haver. Ti geren inddeles i 3 Klasser, 

dem, der lever af vilde Dyr, dem, 

der lager Kvæg, og  endelig  de roen-

nesketedende Ti gre. 

Naar Tørke og  Oversvømmelse 

udrydder Vildtbeslanden paa en Ti-
gers Jagtomraade, sea sniger den 
sig  ind fil de menneskelige Boliger 
og  lurer paa Kvæget. Om Dagen 
kan Hylderne nok skænime Vilddy 
rel bort, men om Natten trænger 
den ind 1 Landsbyerne. Den sprin-

ger uden Vanskeli gheder over en 
Mur paa 18 Fods Højde, og  dens 
Styrke er snit stor, al den med en 

ung  Okse 1 Gabet kan sætte over 
en temmeli g  høj Mur, 

Dens An greb er frygteli gt og  ui-
modsmaeir gt, Sont e t Lyn farer den 
mod en Okse og  ved et Slag  med 
Poterne og  et Bid i Nakkehvirvlerne 

for Opmærksomheden ved min Fin Vare e 23 Ø ø! pr. 	k g.  
Konfirmation 

Kaj Nielsen, 	91flingc Rol^t!Inl ,  
Kokkeløkke. 

43roDurtiorret:liog. 

Jeger 1)e e.] Pige. e n Karl 

eller en Dreng, eller mang-
ler Far en svend eller Leer. 

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 lams et sen godt 
som hvert eneste Tyende. En An-

nonce her i Bladet vil derfor sea 
godt som altid bringe et tilfreds-
stillende Resultat. 

Træsko til Spotpris. 
De ærede Forbru gere gøres herved opmærksom pas, at jeg fra 

Da gs Dato giver 15 pat. Rabat paa Kapslio og jyske 
Traeslio med nyt Læder, 

De, der ønsker billige Træsko, bedes venligst snart komme, da 
del kun er et midlertidigt Salg. 

rEE=0.c==l&  ===e0c=e=a  1.1===s..0-c=51i>rr=;ocirl±il 

Klædninger. 
Stort Lager af Klædninger er nu hjemkommet. 

Af ekstragod blaa Cheviot 75 Kr., smaa Numre 55 a 65 Kr. 
Allerbedste engelske Sergesklædninger 115 Kr .  
Prima Buchskinds Klædninger 48 Kr., alt efter Størrelse. 

Bestillinger paa Klædninger modtages, syes efter Maal. 
For godt, solidt Arbejde og-  god Pasning garanteres. 

Jeg har et Prøvelager paa over 50 forskellige Dessins, 
saa her gør De Deres Handel bedst og billigst. 

6iens Xansen, 

sirbejdA og 
Underbeklædning 

køber De altid bedst og billigst hos mig, naar De vil have 
noget, der er godt. ,Jeg har det største Lager til de billigste 
Priser. Drengedragter fores paa Lager i alle Stem fra 20 Kr, 

Jens Har gysen. 

Ile nye 'keler er 1111 hjetilleffie! 
og vort Udvalg og Lager er i Aar meget større end for. 

Priser fra 35 øre og  til 3 Kr. pr. Rulle. 
Se vor Prøvebog tor De køber noget andet Sted. 

Chr, Kulds 	Galaolori- og Tapethandel. 

   

 

ved Skolen i Allinge. 

 

Vi tilbyder 

prima Saasæd til Foraaret. 
Parti af 2-rd. Byg, Tystofte Prentice. 

do. Svaløf Prinsesse. 
Havre, hvid Seger. 

Iste Aars Avl efter kontrolleret Stamsæd. Triørrenset 
kraftige Kvaliteter. Vær sea god at give os Bestilling snarest. 

giorMantittf3 Otutbelou 

K ra odnl. 

7,50 
8,08 
8 29 
8,34 
8,54 
9,00 
9,12 

L. Larsen. 



• 

Fineste dansk Fabrikat 

i >ts-Itg Pakker. 	 d 

	11111111111  

BORNA er god 

Re), Vi har Eneforhandling 
a,Q 94 	af det ægte 

3ZEPI119 fiEMIM HAVETRJ 
•• Spnr Penge — Spar Vask. 

Bemærk Varemærket. 	 Varæra'*'' 

Nordlandets Handelshus. 

Alcedevarer 
er hjemkomne og sælges til meget billige Priser. 

Graa engelsk Habit, syet efter Maal, 89 Kr. 

Ægte blad, 	do. 	do. 	125 Kr, 

Nordlandets Handelshus. 

Trælast. Trælast. 
Et større:Terri I" og il/4" Brædder sælges med særlig stor Rubel: 

udsRudsbreedder Ira Kr. 3,2•I pr. Tylt, løvrigt har vi Lager 
af prima høvlede og plejade Brædder, Planker forefindes i alle 
Dimensioner.;— Gode og tørre Varer. Rabat pr. kontant, 

91111inge Qolonial $routtforrettling 

BORNA giver lækkert Smørrebrød. 
.• 	 

Strømper. 
Vore Strømper er de billigste. 

Gode Bomuldsstrømper 	75 Øre. 
Ekstragode do. 	 150 - 
Meget stærke engelske 200 — 
Ekstrafine 	do 	300 - 

De bekendte stærke retogvrang strikkede Børnestrøm-
per føres i alle Numre. 

Nordlandets Handelshus. 

Et Parti Vindjakker 
alle Størrelser sælges, saa længe Forraad haves, for 9 Kr. 

50 Øre pr. Stk. 

Khakiskjorter i alle Numre 4 Kr. 90 Øre. 

kmbet*15, 

SPISESTEL. 
Komplette Spisestel fra 88 Kr. 

?kikfuge Stolonini & $robuttfarretuing 

Alle Mennesker, 
som har set, hvorledes 

Bornholms bødl! Plargarille, 
fremstilles, behandles og opbevares, vil ganske uvil-
kaarligt forlange dette højflne Produkt til sine Maal-
tider. - - Alle Forretninger i Allinge-Sandvig sælger 

Bornholms Vegetabil Margarine. 

dræber den i et Nu ilt Bytte, som 
den dernæst altid slæber bort for 
at fortære det i Ro. 70 Fd. Kød 
sætter en Tiger let til Livs i et Maai-
tid. Den fuldvoksne Tiger kan nu 
en Længde fra Hove,' til Halesphis-
rod pas 6 Fod, og (tens Vægt kan 
være op til 250 Kilo. En kvægreden. 
de Tiger tager en halv Snes Krea-
turer om Maeneden, men i Raseri 
kan den godt dræbe ligesaa runge 
paa en Nal. I sit udstrakte Jagtdi-
strikt kan den pas en enasie Nat 
tilbagelægge 7-8 Mit. Over Fjolde 
og Floder svømmer r‘en uden Frygt 
og respekterer I det hele ikke Hind-
ringer. Mennesket, der vil undfly 
den maa søge op i Træerne, thi 
lige saa lidt som Laven forumer 
den at klatre i lodret stenende 
Træer. 

Af Naturen har Tigeren ligesom 
andre vilde Dyr en vis Flygt for 
Mennesket. Men har den en Gang 
paa en eller anden Maade dræbt 
el Menneske og fortæret det, saa 
spiser den fremdeles helst Menne-
skekød, De indledte nærer Rædsel 
for Tigeren. Man kan i Skovene 
træffe hele Landsbyer, hvorfra Bebo-
erne er flyglet al Frygt for Tigeren. 

• ":T." 	 • 
Kun den hvide Mand indlader 

sig pas Tigerjagten, og den tore-
gaar paa den Maade, at man med 
en Række Elefanter indkredser el 
Parti af Junglen, hvor en Tiger 
holder til. Fra det høje Sæde paa 
Elelandtens Ryg har Jægerne god 
Udsigt over Junglens høje Græs 
og otte nedlægges mange Tigre 
ved sandanne Klapjagter. Tigerjag-
len betragtes som noget meget for-
nemt, og hver Gang Kejseren af 
Indien (Kongen af England) aflæg-
ger Besøg I sit Rige, er disse Jag-
ter et festligt Led i Festlighederne. 

De indledte bygger nogle grove 
Fæller, hvori de kan fange Tigeren 
levende. Delte sjældne Billede her 
viser en Tiger med den ene Fod I 
Klemme I en Fælde. Tid Tigeren 
der stoler paa sig selv og sin Styr-
ke gaer i selv den største Fælde. 

En Forslaaelse af Tigerens Smi-
dighed, dens Elegance, dens graci-
øse Bevægelser og dens Værdighed 
I Optræden faer man ved at slude 
re vor lijedilige Tiger, Katten, der 
er farlig for Mus og Smaafugle, men 
som i dirre yngste Aar er Legekam-
merat for dig og dine smag Ses-
kende. 

Onkel _Peter. 

1kG AS/At 

NORS) 
joraars= og Jonunerfrakker 

er begyndt at komme paa Lager 
og hjemkommer nu saa godt som daglig, 

Frakker haves i Gabardine, Covereoat, Klæde og 
Serges i lyse og mørke Farver og til rimelige Priser. 

Fikse Coveroats Frakker til Konfirmander fra 29,5o, 
Prima kulørte Klædesfrakker 42 Kr, 
Alt er nyt og moderne, intet Lager haves fra sidste Aar. 

Magasin du Nord, Allinge 
ved Victor Planek. 

Magasin du Nords Udsalg anbefaler 
nu til Foraars-Sæsonen sit store Lager al 
hvide og kulørte Gardiner, 
som sælges til billigste Dagspriser. 

Magasin du Nords Udsalg 
ved Victor Plitack, 

Nørresundby Godningskålk 
er paa Lager og ekspederes læsset i Banevogne eller tilkørt 
paa Landet efter laveste Beregning. 

Nordlandets Handelshus. 

Stor PrisnedsætteMise paa alle Slags 

Brædder, Planker, Tommer, Sparrer. 
Sidste Prisliste er af 3. Marts, og kan der herefter hand-

les meget billigt. Læg Mærke til, at vi har mange tørre. vel-
lagrede Brædder og Planker, som vi sælger til omtrent halv 
Indkøbspris. Ved kontant Handel gives yderligere Rabat. 

Nordlandets Handelshus. 

Saasæd. 
Havre. Svaleff Segerhavre, gul Næsgaard Havre, sortren. 

Byg. 
	Abed Prentsce og Tysiofte 

de ærede Forbrugere om at indgive deres Bestilling i god Tid. 
Da Pariserne af de særlig fine Kvaliteter er begrænsede, anmodes 

,Q1[1riNe 3kofoninf- 6robuffrorrelning. 

BORNA er bedst og billigst 

Aveifir i Nodhorohoinis 
Billigste Annoncepris. - Læses overalt paa Nordlandet 

• 


