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REGNRUZIW. 
—0— 

HimInn stod bleg som en Boble 
og fjern 

over de tørstende Enge. 
Solen ear hed sole tt bvelgiedeelern, 
Jo ulken en 
»lierne gulnede sygt o• ore e 
troed sig ganske af Himmelen glemt, 
stirrede haabløst mod Bquet, 
hede og tynde i Straaet. 

Saa kom der Regnskyer - 
mørke og sinaa 

sus de fra Synstanden drive, 
voksed mod Solen --e 

asa lykke og gran, 
dækked dens glødende Skive. 
Og i 	mørkladne Regnskyers Spor 

e.d eine sprang pas den 
tørstende Jord, 

dagsed som livsglade Fedder 
om de fortørrede Rødder. 

Jorden drak Vand 
som en sugende Mund, 

Seaune rejste sig glade, 
og 1 den tørre og støvede Lund 
grønnedes Skovbund og Blade. 
Skyerne spredtes, Regnbuens Tegn 
!afled sig over den kvægede Egn, 
sendte i syvfarvel Svirvlen 
Bro mellem Jorden og Himlen, • 

Kølige Draaber pari Siraaene skjalv, 
spejlede Solskivens Lue . . 
Syvtarvet Stod 'paa del perlet:dia 

elvaelv 
udspændt den sitrende Bue. 
Sollysets hvide og hellige Skær 
brudt i de ydmyge Regndreabere 

Reruten i Dugperler spejlet . 	. 
Sa elan var Peglen beseglet. 

Farverne falmer og Solen laer Magt, 
Skyerne kommer og svinder . . . 
Evigt starir Jorden med Himlen 

I Pagt, 
evigt en Bro dem forbinder. 
Solen kan sylds de gulnede Straa 

Regnbuelegnet vil evigt bestaa 
og I de duggede Stunder 
løfte sit lysende -Under. 

Del var det Tegn, 
som fra Tidernes Gry 

signede Trivsel og Grøde. 	- 
Slægterne asa det penny og penny 
blaane og grønnes og gløde. 
Agre og Slægter gror frem og forgaer, 
Regnbuetegnet paa Himmelen clear, 
løfter sit evige Spekter 
over de synkende Slægter. 

Chr. Stub-Jørgensen, 

fuglen aer sang. 
(Fortes i) 

Og dog sne Munken saa god og 
trohjærtet ud, thi han talte jo kun 

den rene, skære Sandhed, ja, hvert 

et Ord var Sandhed. 
„Kom med mig!' sagde Adels-

meuten, -SAR kan du fortælle min 

Hustru alle dine sælsomme /Evert-
lyr. Hun er meget for gamle Sagn 
og Viser, og du kender vist en hel 

Del ?' 
Saa gik de sammen op pen Gear-

den, og den unge, dejlige Adels-
dame hørte med Undren paa Mun-

kens gandefulde Oplevelser. 
Hun vat ses skøn som en sol-

varm Sommennorgen, hendes blon-
de Analtgt lyste mod den heir Kra-

ves fine Kniplinger, og hendes Øj-
ne var dybe, blaa og spørgende. 

.Den Fuglesang gad jeg ogsaa 
hørel" sagde hun pludselig, .kom, 

lad os straks gaa over i Skoven I', 
.0 	I,  • 	 • 	I • 	11 

`' • 	' 

,Det forbyder jeg digt' skreg 

han op, ,der er saa mange Gaader 
i Livet, og hvad ved man ? Hvis 

denne Mand taler Sandhed, hvad 
saa? Elsker du mig ikke højere ?' 

Da smilte deri unge Kvinde hejst 
gaadefutdr, hun saa længe sin Mand 

dybt ind 1 øjnene, hun undrede 
sig over hans pludselige Angst, og 
huri var smigret over hans stærke 

Siudsbevregelse. 
„Om der saa gik • hundrede Aar, 

min Ven," sagde hun stille, ,hvad 
. betød saa det for vor store Kærlig-

hed, du vil dog blive mig tro Livet 

ud, og helt ind 1 Døden. 
Han greb hendes skønne Rien-

der og trykkede dem heftigt ind 

mod sit Bryst. 
„Jeg vilde dø at Længsel efter 

-digt' sagde han bevæget, „du vilde 
linde min Grav derovre bag Muren, 

under de hængende røde Roser, og 
du vilde af min Gravskrift erfare, 

at jeg kun kort overlevede mit smer-

telige Tab." 
De sank de to Ægtefæller i hin-

tindens Arme, og de tav længe. 

„Amen` hviskede Munken næsten 
uhørligt, mens to tunge Tsarer 

langsomt trillede ned ad hans ble- 

ge Ansigt. 	• 
_ 	. 

Samme Alten gik de elle tre over 

til Skoven. 
Men de det kom III Stykket, tab-

te Hustruen Model. ,Jeg tør ikke," 
sagde hun betuttet, „vil du Ikke 
hellere gøre Forsøget min Ven?' 

,Jeg 1" sagde Adelsmanden, „er 

det mig, der skal opofre mig for 
din Nysgerrigheds Skyld ? Men godt 

au gear jeg derind I Vil du sart 
vente her ved Stenten sammen med 

Munken ?" 
I det samme v er ban forsvunden 

Ind I Skovtykningen, thi han var en 
resolut Mand, mier det endelig skul-
de være, 

Det gik ham ganske,' som det gik  

Munken. ,Han hørte Fuglenes Sang, 

og han mistede sin jordiske Lykke. 

Da han igen kom ud, var der pasny 

gasel hundrede Aar. 
Han troede naturilgvie først, at 

del hele var en Spøg, og han kald-

te og han raabte 
„Hvor er I? Svar mig le 
Men Ingen svarede, alt var Tavs-

hed. Kun Skovens grønne Kroner 

suste sælsomt bedrøvet i Attenvin-

den. 
Da gik han med bankende Hjer-

te op ad Vejen til sin hvide Onani. 
Men se! Gaarden var forsvunden. 
Og Landsbyen var ikke rål at kende 

mere, alt var forandret, 

„Drømmer jeg ? Et det alligevel 
ikke en Spøg det hele? 

Han vaklede ind pen Kirkegaar-
den, thi den alene sne nogenlunde 
uforandret ud tinder- Tidernes Veks-

len_ 
Han styrtede over til Muren der 

i [-fjernet. hvor hans Slægt Iaa be-

gravet.  
Da saa han sin Hustrus Navn 

de s 

Og han sart sit eget Navn — og 
en anden Mands Navn, Hun var 
død, højt bedaget, I Herren, efter at 

have overlevet to højt elskede og' 

dybt begrædte Ægtefæller. 
Da faldt hen sønderknust emmen, 

thi han begreb, al Munken bavde 

været hans Efterfølger. 

,Er dette Troskab ?' spurgte han 
sig selv de Snese ad Gange, ser 

dette Troskab?" 
Men Ingen svarede Item. Alt var 

Stumhed og all var Glemsel. 
Da plukkede han en stor mørke-

rød Rose henne ved Muren, og 
lian lukkede dybt og længe I 

„Det vår ting alligevel godt, at 
del ikke var hende, der gik ind og 
hørte Fuglen synge. Thi hvem ved, 

om jeg nu °gul var død af Sorg? 

Aa — men den Munk — den 
Munk I" 	 - e 

Sea Ilede hid igen forvildet ind 
i den dybe Skov, 

Men Fuglen var forsvunden, og 
den har aldrig sunget siden. 

Svend Leopold. 

liften ved Yfavet. 
—D — 

Over gamle og mosgroede Tage 
gled der Skyer som rolige Dage, 
bag en Skyrand Iaa Solen begravet, 
det er SOmmer, en Aften ved Havet. 

Hun stod lyskIredt paa Stranden, 
alene, 

som et Skumsprøjt blandt Skalter 
og Stene, 

som.  en Søster iil Ternen 
og Maagen, 

I det Fjerne lød Vandenes Kogen. 

Og hun etirred pas Bølgernes Horde, 
som om Blikket I Skum blev borte, 
hun var selv som en vandrende Bølge 
der har revet sig løs Ira sit Følge. 

Da jeg reabte: Min hvide VenInde„ 
saa jeg Ansigtets Perleglans skinne, 

og  som Havet, deri tevee Betvinger, 
gik hun mod mig med spilede 

Vinger. 

og hun lukked dem Agn mille Skuldre, 
da begyndte Alverden at smuldre, 
bande Stranden og Stenen og 

Marinen, 
I det fjerne lød Vandenes Køgen. 

Hele Verden tan brudl og bedrøvet 
og kun Lseigtoppen telte med Støvet, 
og vi selv, var .i Tavshed begravet 
som• Bølger, der favnes i Havet. 

Hans Atilmem 

rameldm Overtro. 
••o— 

Tag ikke en endens Handske op ; 
thi vedkommende Persons Ulykker 

vil da blive overlørt pas dig. 

Ineg .aldrig Knive over Kors . 1111 

da vil du komme I Trætte med et 
Medlem at Familien. 

Hæft ikke en Knappeneal i noget 
Tøj paa din Bryllupsdag : thi da vil 

e å e geSernfiv.'" 

• Pas paa ikke at tage venstre Sko 
paa højre Fod, thi saa vil du snuble, 
falde og rimeligvis komme III Skade. 

Nur et Spejl bliver slaael itu. 
borttager det ens Lykke for 7 Aar. 

Naar Rotterne forlader et Skib el-

ler el Hus, betyder det at Skibet 
vil synke og Huset falde sammen. 

Skader menes at have profetisk 
Gave; en bringer Sorg, 10 bringer 

Velstand, tre betyder snarligt Bryl-

lup, og fire betyder en Fødsel. 

Dersom du snubler, naar du gear 

ned ad Trappen, vil du snart fas 

Invitation til en Bryllupsfest. 

Hvis Huskatten eller Husets Hund 

er særlig munter og livlig, de faer 

vi Blæsevejr; hvis Katten vasker og 

pudser sig mere end seedvanligt„,bee. 

tyder' det stadig Regn. 

Betragt ikke Nymannen med Kik-

kert. Gen udenom Huset, bøj dig 
til Hilsen og vend en Mønt, da vil 

du lirke savne Penge. 

Nur Vægen paa el Lys sender 

klare Sinnagnister ud, betyder det 

Gæster, 

Vug ikke Barnets Vugge, rur den 

er lom, for sne vil et Uheld ramme 

Bårne!. 

Dersom du tager et Stykke Un-

dertøj pas pen Vrangen, da vend 
det ikke de tørste Timer : ellers vil 
den, du holder mest- al,- forandre 

sine Følelser for dig, 

Nanr det ringer for dit hejre øre 

bliver der talt godt om dig e_ ringer 
det for dit venstre ?re, vil du snart 

høre onde Tidender. 

Lad ikke Ilden f Kakkelovnen. el-
ler Komfuret brænde ved den ene 
Side, det betyder Ulykke for hele 

Hjemmet. 

Spilder du Sill, da kast hurtig 
noget af del over din vener, e Skul-
der ; <let vil elverne Uheld og For-

turdeligheder, der enere vil komme. 

Hyle dit højre ()tie „blet",-vil du 

komme til. at se noget behageligt 

Inden lang Tid. 

Er det den højre 1-Isand eller Al-

bum, der irriterer, ken tin enart vente 

enten Penge eller Gaver. 

Hyle Fødderne irriterer betyder 

det en Rejse. 

Kommer man Fløde I Kaffen før 
Sukkeret, bliver man ikke gift fore-

løbig. 

Nyser men een Gang, betyde 
et Ønskes Oplyldelse, in Gangell;I' 

Kys, tre Gange et Brev — og  (tit: 
Gange noget rigtig godt. 

— Mange af disse gamle Ord-

sprog nød vist retor Respekt I vore • 
Bedsteforældres Tid ; nu 111 Dags 
bliver de mest anvendt ironisk. Men 

de kan alaa til, og sart' tranktrengia1 
rnril^MIzq nr" ro 

Det var Maaneskin -- og Aftnen 
var som skabt tit kælen Skæmten. 
Langsomt gik vi rundt i Haven. 
Jeg var sytten, hun var femten. 

Vi var begge lidt forlegne 
(thi jeg kunde, sandt at sige, 
endnu ikke konversere 
en forelsket lille Pige . 

Men' jeg kunde drømme, længes,' 
skælve under Stemningspresset. 
— Der laa Dug I alle Blomster, 
der løb Skygger over Græsset, 

Smaa, nervøse Fugle klynkeri,. 	• 
(drømte om de fteee Katte I) 	. 
Manen var- en guldbeklIstret 	. 
fornem Jubilmumeplatte. 

Jeg var sytten, hun var femten. 
. . . Og vi standsede ved Lugen 
ud til maaneblege Masker 
— jeg nervøs og hun antvaagen. _ 

Om jeg bare turde lægge 	- 
Armen- rundt om hendes Bælte —1 
— Ja, jeg turde, hvis blot deller« 
Klump

— 
 i Struben vilde smelte. 

— — 

Kunde jeg — i disse tunge, 
kolde, blege Taagedage -
kalde denne unge Times 
angste RaadviIdhed tlibagel 

Hver Triumf, som jeg har samlel, 
(som en flittig BI til' Kuben) 

ged • jeg- bytte bort far, denne 
Mure:milens Klump i Struben .1 

, . . Marinen skinner b'øcti i Atten, 
selv om Taageme har gemt den.-- 
. . . Ak, det er -au længetilden 
jeg var sylten, hun Thorkil Barfod.artBentiod. 

lre,th ,' ,  1 Il Antal a] m.`ridsi ir7 	,nempl. 
ar 	 Poetr,r,,,,n,t4 eller retl 
eder Rød I Atnrige Studele, 011,1er, Ras-
håre, R» ve Klemensker 

„Arlord-Bornhalms Ugeblad" 
åre den slørelv Udbredelse 1 Nordre liened 
eller 	ethuer film og Ivrer ,te  (ter- 
p, bedst 

,Nord-Bornfiblass Ugeblad" 
'øffe,  gerne 1:ww.,..ligirrelsse 	enhver Aet 
eros,..4 Ket', Salg, foreningsmeddelelser, 
Lefler eder Allysoinger, AnktIoner etc. 

Bornholms Ugeblad" 
'denar herr l-redag, Ran bualles pas elle 
130,tMonlOrer semi pao Rind, Is Konlar  0 
lovlir r  Kr. hol.aarllg, 

at  d r e e 

dumme erscida4- 



Straahatte, 
Det største Udvalg og de billigste Priser .v (I De Sin 

hos os. Hatte til Arbejdsbrug fra I Kr...80 Ore. 

Nordlandets Ha.ndel4lttt 

• 
Restlageret af Sommerkonfektion 

udsælges nu til betydeligt nedsatte Priser 

Frakker og flparlseredrngter mindet(' Rabat 20 r o 
9 f4tk. marine og kulørte Elparlseredragter Ill 

unge Piger, 14-16 Aar, udsælges tor 9,85 pr. Stk. 

Alt I  Vaskekjoler. Frotte, Voile, 7ephyr osv. 20 pCt. R. 
5 Stir. kvide Voilkjoler, Støn. 38-40.42. 3,00 pr. Sik. 

Hvide Volibluser, Siers. 38 40, 1,50 pr. Stk., 
øvrige Størrelser fra 2-5 Kr. 

Mørke, kulørte FlonelmbInser, Størr. 42-44. pr. Stk 2,00 

Lyse, stribede do., alle Størr., 4,25 pr. Stk. 

Nogle kulørte uldne Nederdele 4,85 pr. Sik. 

Leverandor III  Vare- og Landbrugslutteriet. 

Uld og uldne, strikkede, vaskede Klude tages i Bytte 
til  højeste Dagspris. 

Tørre Hønseskaller, 
allerfineste Kvalitet, er hjemkommen og tilbydes 

til billigste Pris 

%Hinge golonial $robuttfarretnitiq 

Sækkeprisen er nedsat. 
Laante Sække bedes leveret inden 20. August 

Allinge Kolonial & Produktforretning 

k 

819 »e klar over 
at De kan købe originale amerikanske Arbejdsjakker hos os 

for kun 7 Kr, — saa længe Formad haves. 

Nordlandets Handelshus. 

18 SIR. herredragter. 
Billige Priser. 

efir «Isen.911essen,Mlinge. 
Telefon 100. 

BORNA MARGARINE 
er fin, frisk og velsmagende og giver 

LÆKKERT SMORREBROD 

Det er endnu ikke for sent 

Raadhus Havemobler 
I er nu pos Lager a 60 Kr. pr. Sat 

,Vadsfiemaskiner 
30 Kr. pr. Stk, 

kan Isas paa Prøve uden Købetvang 

Klemens Maskinsnedkeri. 
TIL n. 13 

Klemensker Cementstøberi 
red IlIntzegaard — anbefaler Cementvarer til moderate Priser. 

Tagsten — ?Mursten — flokke — Ilrondsten etc. 

Beslillinger modtages gerne Tlf. Klemens s. 5 y eller 
W. Schou, Aarsballe. 

Hvide Varer, 
Bomuldslærred, prima 75 cm br., pr nt, 100 ø, 

Lagendowlas, 	-  130 cm 	 -* 275 Ø. 

Dowlas  til Linned 	- 70 cm 
	

88 0. 

teessens Sne-21dsaig 
ved efir. &Isen, Allinge 

.a> Telefon 100. 49' 

Alle Mennesker, 
som har set, hvorledes 

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

Bornholms Vegetabil Margarine. 

at købe Sommerkjoler! 	
 

Se vort store Udvalg i 
i fikse Uidmousseliner til rimelige 

	
De køber 

andre Steder, 

Tterblanbet# Onithet~. 

herter i "Nordliorpholffis Ugeblad! 

Gudstjeneste og Moder 

Søndag d. I2.Aug. 
Ols Kirke Kl. 10, Allinge K. Kl. 2. 

Allinge-Sandvig 
MenIghedesygepieje-

forening 
afholder sin ordinære Generalfor-
samling 0 n sd a g den 15. August 
Kl. 71/2  paa Paadliustt i Allinge. 

Bestyrelsen  

Orkis, Filering 
saml alt hvidt Broderi udføres eller 
Bestilling. Paalegnede samt lær nge 
Ting, egnede til Julegaver, haves 
altid pie Lager til Priser fra 1 Kr. 
50 Øre til 25 Kr. 

Dina Ipsen, Tein. 
Sirutne Sted sælges en Del æ,..te 

bles Andalusier-Haner i Løbet al 14 
Dage a 4 Kr. 

kilshiveTyrelorom 
alh. Generalforsamling Mandag den 
13. August i  Rutsker Plantage ved 
Skovly. 

Forhandling om Køb al en Tyr. 

Fin Blomsterhonning 
biashesffiaviel 

Henriksen, Rø. 

Godt 

Grus og Sand 
han alkernes hos Undertegnede 

11. Kaae, Bjørnehaj, 
tidl. Bjørnt bakken, Klintens. 

4 Gæs og 1 Gase 
2 a 3-enuge, er Id Salg, 

Waldemar Jørgensen, 
Allinge. 

Klemensker 
Sadelmagerforretning 

Seletøjer  lide Sæt saavel som en-
kelte Dele i prima Udførelse til bil-
lige Priser. 

Ghaiselonguer, Sofaer, Stole, 
Piske, Tornystre og Kufferter 
i stort Udvalg. Reparationer al alt 
til  Faget henhørende. Hurtigt solidt 
id moderate Priser. 

L. Karlsen, Klemensker. 
Tdefon nordre 20. 

NB. E', D.' Lædergrimer 
ude/elges trim! billigt. 

Klemensker. 

Skotøjsforretning 
Udsalg af godt Skotøj til  sorsa Priser. 
Reparationer udføres smukt og solidt. 

Gode Materialer. 
Gode Ridestøvler haves altid 

pas  Lager. 

Nye  Bunde  sættes i Træsko. 

A.  Munch. 
Telefon nordre 47. 

Fluefangere 
10 Øre Stykket 

g S. Larsen, 

6-7 Personers 311 
udlejes tit enhver Tid. 

Billige Pr.  iser. 

L. Ilellgren. Til. 4. 

Limonadepulver 
5 Øre. 

Allinge 2_cg 0_ 
Tlf. 12. 	• ev• 

••••••••••••III••••  • 
Siografen. 
Sort(Lig den 12. August K1 

YOffilifirdld 
Skuespil i 6 Akter efter 

..1ncob Wessel manne berømte Roman. 
Iscenesat af Urban Gad. 

I Hovedrollerne Lillebil Ipsen, 
Conrad Veldt tn. !Ir. 

Handlingen udspilles I forskellige 
europseiske Landet /karet 1905, 

Filmen er i 2 Dele. 

11111411■11•111•8611111111411111111  

Bil udlejes 
ril enhver Tid 

Tlf. Sandvig 32, 

HØSALT 
I 50 kg. Sække billigst 

SpansR Salt 
i 50 Kg. Sække og mindre Vegt 

fflineste 3fofikensalf 
anbefales til billigste Pris. 

a 493. £C1.Z.U.11,. 

Nordbornholms Ugeblads Annon-
cer virker bedst og koster mindst. 

Glem det ikke. 

Overretssagfører 

.2? oj es e n grofoed, Runne 
NI, norsensgade 17. 

Inhalation, Odumentikrining et. 
Traffes I Hasle Onsdag Formd. 

   

   

 

Fineste danzic Fabrikat 
I >1)% Pakiair. 

Oc. 

  

     

     

     


