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Der er foraarstravlt 1 Haverne i denne Tid, der graves, hakkes, rives 
og saas eller plantes, saavcl i Køkken- som Blomsterhave, Ukrudtet 
fjernes uden Skaansel, ikke mindst Tidslerne, som kaster Frø overalt. 
At en Tidsel- og Kaktushave for Samlere ogsaa kan have Charme, 
viser ovenstaaende Fotografi, og Ejeren er meget stolt af den. 
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Hos lille Fie ved Ihkffiosell. 
Af OLGA PETERSEN. 

—o— 
Fortsat fra forr. Nr. 

Den første Foraarssol sender 
sit Skin ind gennem de lave 
Vinduer i Huset ved Hakmose 
og lader de oplivende Straaler 
spille hen over Straatæppet paa 
det hvide Gulv, hvor den graa 
Mis ligger og tager sin Formid-
dagslur. Et hyggeligt Billede, som 
yderligere forskønnes med Blom-
ster. En Buket af Gæslinger og 
et Glas med de første, spæde 
Primula fra Haven staar som For-
aarets første Budbringere blandt 
Pelargonier bag de blanke Ruder. 
Der er Foraar i Luften haade ude 
og inde. 

Lille Fie er i et Humør, som 
hun ikke har kendt siden Carsten 
rejste. Hun syntes ikke, at hun 
kan bære sin Glæde alene, men 
maa delagtiggøre en anden i den, 
ng der er saa længe til Aften, 
naar hendes Mand kommer hjem. 
Da hun ser en af Nabokonerne 
komme forbi paa Vej til Købman-
den, banker hun derfor paa Ru-
den efter hende. 

„Kig lidt ind til mig, Ane Ma-
rie", raaber hun. 

„Tak, det kniber nu ellers svært 
med min Tid ; det er jo fra For-
middagen". 

„Aa, det gaar nok, skal Du se. 
Jeg har en Hilsen til Jer fra Car-
sten", siger Sofie glad, da Ane 
Marie er kommen ind. 

„Tak, skal Du ha', Sofie. Hvor-
dan har han det?" 

„Ja sæt Dig ned, saa skal Du 
høre, hvad han skriver: Siden I 
sidst hørte fra mig, kære Far og 
Mor, er jeg blevet Husejer. Jeg 
har købt mig et dejligt I-lus og 
har nu indrettet mig et Hjem ef-
ter mit Ønske. Jeg kunde lide, at 
I skulde se det, for saa vilde I 
glæde Jer. 1 Tankerne hører jeg 
jer tale sammen om, hvordan mon 
jeg saa klarer mig med Madlav-
ningen, og jeg vil dertil svare, at 
jeg har saa flinke Naboer, og hos 
dem spiser jeg min varme Mad. 
Tørkosten klarer jeg selv, saa I 
kan se, jeg har det udmærket. •-  - 
Indtil mit Hus, hvor der er en 
lille Have til, har jeg købt et stør-
re Stykke Jord, som jeg regner 
med at komme til at tjene paa. 
Jeg er nemlig vidende om, at her 
skal laves Hovedfærdselsvej forbi 
min Grund, og at der skal byg-
ges stærkt her omkring. Det er 
da min Agt, at jeg vil stykke min 
Jord ud til Villagrunde. Og saa, 
Far og Mor, hvis Heldet da føl-
ger mig med det, saa siger jeg 
Farvel til det fjerne Vest og kom-
mer hjem. -- „Er det ikke glæ= 
cleligt, Ane Marie?" 

„Jo, Kors dog! Det ender med, 
at din Søn bliver en stor Mand, 
Sofie. Men nu skal Du have Tak, 
jeg bliver nødt til at gaa ; en Af- 

tenstid ser jeg ind til Dig i Stedet". 

Heldet fulgte Carsten. En Af-
ten i Mørkningen banker han paa 
sin Barndomsdør. Der er nu gaaet 
fem, seks Aar, siden han forlod 
det. Lille Fie er maalføs af For-
bauselse over at se sin Dreng. 
Ja, Dreng tør hun vel ikke kalde 
ham mere, som han staar der høj 
og bred. Sikken Skuldervidde han 
har, og hvor han er blevet fornem 
at se! Hans Tøj er af fineste Sor-
tering, og soigneret er han som, 
ja, hun ved ikke, hvem hun skal 
sammenligne ham ved, for hver-
ken Præsten eller Købmanden el-
ler nogen af de andre, som er 
lidt højere paa Straa, kan maale 
sig med han'; det skulde da lige 
være Kandidaten paa Stormarks-
gaarden maaske. 

Sofie er himmelfalden af Glæ-
de over Sønnens Hjemkomst. „Jeg 
kan rigtignok se, at Du har haft 
Lykken med Dig, min Søn", siger 
hun begejstret. og nu har hun 
med det samme sit tidligere ægte 
I rum«. 

„Ja, Mor, det har jeg," svarede 
han glad, „men den største Lyk-
ke, Mor, den venter alligevel paa 
mig herhjemme!" 

„Hvordan det?" 

„Jo, ser Du, i Morgen henter 
jeg den lille blaaejede Karen, som 
Du altid har syntes saa godt om 

saa skal vi have Gilde. 
Her skal Dii se, jeg har to Ringe 
her af bedste Guld. Den ene er 
min 	den anden Karens". 

Sofies Ansigt er et Spørgsmaals-
tegn. 

„ Jamen, er Du da sikker paa, at 
Karen vil have Dig?" 

„Om jeg er, Mor", et stort Smil 
lyser hende imøde, „ja, det kan 
Du tro, jeg er, og det var jeg al-
lerede, da jeg rejste til Amerika; 
for det var vi enige om, Karen og 
jeg. Hun lovede at vente paa 
Og hun har holdt sit Løfte". 

„Du har maaske talt med hende". 
„Ja, Mor, jeg burde vel nok 

allerførst have talt med Dig og 
Far. Men fem-seks Aar er en for-
færdelig lang Tid at længes efter 
hinanden, og derfor bliver de sid-
ste Minutter kostbare, forstaar 
Du, saa jeg kunde ikke komme 
forbi Karens Dør. Jeg maatte ind 
og hilse paa hende«. 

„Ja, ja jeg forstaar Dig saa godt ; 
men hvorfor tog Du hende ikke 
med herhjem ?" 

„Nej, Mor, jeg vilde være alene 
med Jer i Aften, for jeg har selv-
følgelig ogsaa længtes efter Jer, 
I kære. Men saa i Morgen, saa 
kommer Karen, og saa skal vi 
have Fest! Mon Far ikke snart 
kommer ?^ 

Jo, lian maa straks være her". 

Da Samtalen i Aftenens Løb 
føres hen paa Dalmøllen, siger 
Carsten til sin Fat- : 

„Jeg tror, at jeg i Morgen For- 

middag skal over og tale med 
min gamle Ven, Mølleren, om ik-
ke vi to kan komme overens". 

„Hvis Du tænker paa at blive 
Svend hos ham igen, er der nok 
intet i Vejen for det." 

„Nej, Far, det er ikke det. Nej, 
jeg tænker paa, om jeg ikke kan 
købe Møllen af ham." 

„Det er ellers høje Tanker, Du 
omgaas med, min Søn." 

„Ikke højere end jeg ved, at jeg 
kan magte dem. Jeg vover ulig 
ikke for højt". 

„Nej, Du har jo selvfølgelig de 
Penge, vi har sat i Banken for 
Dig Tid efter anden." 

„Og en pæn Sum har jeg med 
mig hjem, som naar de bliver om-
sat i danske Penge nok kan give 
mig, 'hvad jeg ønsker. Jeg har 
slidt derovre, Far, slidt næsten 
baade Dag og Nat; men jeg har 

haft Fornøjelse af det! Og saa 
var jeg jo svært heldig med det 
Stykke Jord, jeg havde købt ind 
til mit Hus; det tjente jeg godt 
paa. Det ene med det andet har 
gjort, at jeg kommer hjem med et 
fint Resultat." 

„Tænke sig, om Du virkelig kom 
til at eje Dalniøllen," siger lille 
Fie rørt. „Det var dog noget, som 
en anden aldrig nogensinde hav-
de turdet drømme om." Hun ser 
paa sin Søn. Ja, han er sandelig 
en, man kan være stolt af. Ikke 
alene det, at han ser vældig godt 
ud ; men at han saa ogsaa er en 
velhavende Mand ! Det forbauser 
hende ikke mere, at Karen vil ha-
've ham. Det vil blive et stolt Par, 
de to. 

Der var ingen, der var mere  

glad for at gense Carsten, end 
den gamle Møller. Da lian hørte 
om Carstens Pengeheld, var han 
lifte saa lykkelig over, det, som 
Carsten selv. Vel kostede det 
Carsten ikke saa lidt 'Anstrengelse 
at faa kam til at opgive sit Møl-
leri. Men da Carsten fik ham over-
bevist om, at han havde virket 
nok i sin Tid, og at han jo kun,  
de se roligt paa sin Alderdom 
uden Bekymring, sagde lian: ,Ja, 
der er ingen, jeg hellere overgiver 
Møllen til end Dig. Du skal have 
den, og endda faa den paa saa 
gode Vilkaar, som muligt. Lad os 
drikke et Glas paa din Hjemkomst 
— og for dit fremtidige Held !" 

Hen paa Foraaret tog Carsten 
og Karen Dalmøllen i Besiddelse. 
Og hvor Glæden var størst — i 

Møllen eller i Huset ved [lakmo-
sen — er vanskeligt at afgøre. 
En Række lykkelige Aar fulgte for 
dem alle fra den Tid. 

Og lille Fie var endnu mere 
gavmild med sin Kaffetaar og sine 
berømte Æbleskiver til deni, der 
kom ind for at faa en Haandfuld 
Varme og Venlighed hos hende. 

Om al leve længe. 
--o- 

Naar man i gamle Dage drøm-
te om Livseliksirer, der skulde 
forlene med evig Ungdom, var 
dette _ naturligvis kun uvirkelige 
Drømme. Ligesom nu var Ønsket 
der, men Vejen eller Maaden kend-
te man ikke, paa ægte middelal-
derlig Vis tænkte man det virke- 

liggjort ved Trylledraaber eller 
„de vises Sten". 

I vor Tid er man — som Sta-
tistikken viser med klare Tal 
naaet ikke saa lidt videre, selv 
om „den evige Ungdom" aldrig 
vil opnaas; men det er rigtignok 
ikke ved Trylledraaber og sligt 
Hukuspokus, Menneskets Leveda-
ge er bleven flere, der gives over-
hovedet intet enkelt bestemt Mid,  
del, hvorved dette kan opnaas, 
det er den hele Levevis, det kom-
tier an paa, - - kort sagt, at man 
undgaar alt, hvad der kan skade, 
og beflitter sig paa alt, hvad der 
kan gavne. 

Naar Folk opnaar en meget 
høj Alder, betragtes dette som en 
sjælden Undtagelse; langt rigtigere 
burde det sikkert betragtes som 
det rette Maal, thi at et Menne-
ske f. Eks. kan blive benved 100 
Aar, viser jo, at det ikke er no-
get unaturligt, det er tværtimod 
den Levetid, der af Naturen er 
os bestemt, og naar vi derfor ikke 
naar denne Alder, vil det derfor 
sige, at vi dør i for tidlig en Al-
der, og at der har været en en-
kelt eller maaske flere Grunde, 
der har bevirket denne for tidlige 
Død. 

Men hvad skal man da gøre, 
for at leve længe, naar det, som 
vi ser, ikke er stridende mod Na-
turen at blive meget ganimel? 

Den første Betingelse for et 
langt Liv er naturligvis at und-
gaa saa vidt muligt alle Aarsager 
til en tidlig Død, og ganske bort-
set fra Ulykkestilfælde og sligt 
staar det virkelig i de fleste Men-
neskers egen Magt at gøre mere 
eller mindre for at leve længe. 
Baade Lægevidenskaben og Sund-
hedslæren i al Almindelighed er 
særlig i det sidste Aarhundrede 
gaaet umaadeligt frem, og Betin-
gelserne er derfor nu langt bedre 
enel tidligere, Naar de fleste Men-
nesker altsaa ikke naar op mod 
det af Naturen bestemte Antal 
Levedage, maa Skylden 	- eller 
en stor Del af den — oftest sø-
ges hos dem selv, fordi de paa 
et større eller mindre Antal Punk-
ter forsynder sig mod den natur. 
lige Levevis. 

Der er saaledes utallige Men' 
riesker, som venter med at søge 
Lægehjælp for en eller anden Svag-
hed eller Sygdom til det er for 
sent. Sygdomme, som Blindtarms-
og Lungebetændelse, Tuberkulose 
Nervefeber o. s. v. kan som Regel 
helbredes ved rettidig Lægehjælp. 

Et andet Punkter Føden. Baa-
de det, at spise og drikke for rue,  
get strider niod Naturen og slider 
vort Legeme for tidligt op. At 
ogsaa selve Fødens Art enes niind-
re godt med Legemets Sundhed, 
behøver vel næppe at siges. Jævn, 
lidet sammensat Føde i passende 
Mængde baader vor Sundhed bedst. 

Saa er der Luften. Ren Luft er 
en vigtig Betingelse for at leve 
længe. 



Vandet — d. v.s. — Renlighed 
— maa ogsaa nævnes ; selv om 

Snavs just ikke evner at slaa et 
Menneske ihjel, saa formaar det 
dog at forkorte vore Dage. 

Fordøjelsen. En Fordøjelse, der 
overlæsses med for megen Mad, 
ved for daarligt tygget Mad, ved 
uregelmæssige Maaltider o. s. v. 
bliver hurtig opslidt; derved gaar 
det ud over Menneskets Ernæring, 
og altsaa over dets Levekraft. 

Søvnen. Det er med den som 
med Maden: for lidt og for me-
get er galt, passende og regelmæs-
sig er bedst. 

Arbejdet, et af de vanskeligste 
Punkter. Vor indviklede Kultur 
har netop skabt mange Arter af 
Arbejde. der er usunde. Vore Krav 
til Livet er blevet mangfoldige. 
Det vil sikkert være bedre om de 
var lidt færre og enklere. 

Hvilen. Ogsaa den er præget af 
vor hastige Tid. Hverken Legemet 
eller Aanden faar Lov til at nyde 
saa god og sund en Hvile som 
tidligere, og dog er det et Spørgs-
maal om der ikke da blev gjort 
lige saa meget Arbejde. Adspre-
delser er ogsaa en Form for Hvi-
le, og denne er i mange Tilfælde 
ikke bleven forbedret i vor Tid. 

Humøret. Ja, det siger virkelig 
ikke saa lidt for vort Befindende, 
og dermed for vor Levetid. Der 
er Mennesker, som aldrig er til-
fredse, som altid har noget at kla-
ge over. De forkorter i Virkelig-
heden derved deres Levedages 
Antal, og bedre gaar det ikke dem 
der bilder sig ind, at de aldrig er 
raske, eller med andre Ord, at de 
altid er syge. Den, som er nøjsom 
og glad, har alene heri en god 
Betingelse for et langt Liv. 

Medens det altsaa i gamle Dage 
skortede paa det sundhedsmæs 
sige, nied et fremmed Ordhygiejni-
ske, paa mange Punkter, saaledes 
Sansen for sunde Boliger, ren 
Luft, Lægehjælp o s. v. saa er 
der til Gengæld andre Punkter, 
hvor de var forud for os, saale-
des Arbejdet; der var mindre af 
usundt Arbejde dengang end nu, 
hvor Luften forpestes, og Al bej-
dernes Sundhed tidt nedbrydes 
ved Fabriksarbejde; endvidere den 
simplere og regelmæssigere Leve-
maade, den rolige Levevis i Mod-
sætning til vor Tids feberagtige 
Jagen og hidsige Kamp for at vin-
de ikke blot det nødvendige, men 
tillige et vist større eller mindre 
Maal af Luksus. 

Den, der formaar at forene den 
gamle Tids Fortrin med Nutidens 
bedre Vilkaar for et sundhedsmæs-
sigt Liv, vil derfor have en bety-
delig større Udsigt til at leve læn-
gere, end de fleste Mennesker baa-
de før og nu har. 

Kartoffelmel til hvning af 
Rabarber- og Frugtgrød, 

—0— 

I Anledning af, at Importen af 
Sagomel nu er ophørt og Husrnød. 
rene derfor er henvist til udeluk-
kende at anvende dansk Kartof-
felmel, meddeler Husholdnings-
laboratoriet i Sorø nedenstaaende 
efter Forsøg udarbejdede og af. 
prøvede Opskrift, der giver et ef-
ter Laboratoriets Mening godt Re-
sultat og bl. a. bevirker, at Grøe 
den aldrig bliver sejg: 

Til 1 1. Saftblanding bruges 
50 gr. Kartoffelmel. (En Spiseske-
fuld strøget kan regnes = 10 gr.) 

Melet udrøres i 1/4  til 1/5  af 
Saftblandingen. Resten opvarmes 
til Spilkogning, hvorefter Gryden 
tages af Ilden, og umiddelbart her-
efter hældes det godt udrørte Kar-
toffelmel i paa een Gang under 
kraftig Omrøring. 

Grøden hældes op i Skaale, 
strøs med Sukker for at undgaa 
Skindannelse og henstilles til Af-
køling. 

Fingrene. 
En Dag kom Fingrene i Trætte 

om, hvem af dem der var den 
fornemste. 

• - Jeg! raabte Tommelfingeren. 
— Jeg er den stærkeste! 	Hvad 
var I uden mig? Jeg gør lige saa 
meget Nytte som 1 andre tilsam-
men. Mig skal man bruge til al-
ting. Derfor er jeg den fornemste. 

— Det var en dristig Paastand 
indvendte Pegefingeren. Jeg alene 
kan udføre de fineste Sager. Jeg 
er den flittigste og uundværligste. 
Derfor er jeg den fornemste. 

— Se—se! lo Langemand. Det 
er meget voveligt sagt af de to 
Herrer. — Jeg sidder i Midten og 
er den længste og største. Følge-
lig er jeg ogsaa den fornemste. 

— Men jeg dal udbrød Guld-
brød Guldbrand. I glemmer nok 
mig! Jeg bliver smykket med gyld-
ne Ringe og nyder altsaa en gan-
ske særlig Udmærkelse af vor 
fælles Herre. Og det vil nok sige, 
at jeg er den fornemste. 

Den lille Finger tav stille og 
blandede sig ikke i Trætten. 

- Saa tal dog! raabte de andre 
Fingre. Hvad Nytte gør du ? 

— Ak i sagde Lillefingeren, jeg 
mener, at Gud har skabt os alle, 
og at vi er lige uundværlige. 

De andre Fingre tav og saa 
skamfulde til hverandre. Men alle 
følte de, at den lille Finger havde 
Ret, og at den ene ikke var bed-
re end den anden. 

Hvad man kan taale, 
Vort Lt gene kan, naar det kun 

drejer sig cm korte Tidsrum, taa-
le selv meget høje Varmegrader, 
saaledes som forskellige Forsøg 
har godtgjort. 

Det er kun faa Aar siden, et 
Par engelske Videnskabsmænd kel 
sig lukke inde i en Bagerovn for 
at konstatere, hvor høj en Varme 
de kunde udholde, uden at deres 
Sundhed led Skade. Det viste sig 
at være 100 Grader Celsius. 

Dette er dog ingenlunde Højde-
punktet. Saaledes meddeler Tiltet, 
der var Medlem af det franske 
Akademi for Videnskab, at han 
1764 havde fundet en lille Pige, 
Datter af en Bager, liggende i en 
Bagerovn, hvor der var 170 Gra-
der Celcius, Da han gik ind slog 
Pulsen 76, men derefter steg Ha-
stigheden til 136. Da han kom ud, 
sprang han straks i koldt Vand 

Endelig meddeles i et fransk 
Lægeblad fra 1728 om en Mand 
ved Navn Martinez, der opholdt 
sig 14 Minutter i en Ovn, hvor 
Termometret viste en Temperatur 
af 1283/4  Grader Celsius, og han 
taalte uden Skade denne Hede i 
flere Minutter. 

Han fortæller ogsaa om Kvinder, 
som arbejdede ved de saakaldte 
Tvangsbagerier, at de kunde staa 
i en Ovn, der var 132 Grader varm, 
i indtil 10 Minutter i et 128 Gra-
der varmt Rum. 

Den store og den lille. 
Som bekendt er den store, en-

gelske Feltherre Grev Roberts lille 
og spinkel af Vækst; og det er 
adskillige Gange sket, at hans ube' 
tydelige Ydre har affødt komiske 
Tilfælde. Som Regel tager han da 
sligt med godt Humør, vel sag-
tens i Bevisthed om sin egen vir-
kelige Størrelse; men han kan da 
ogsaa give et skarpt Svar, thi han  

er lige saa slagfærdig som glim-
rende begavet. 

Engang præsenterede man i et 
Selskab en Søofficer for ham. 
Samme var ualmindelig høj og 
svær, men hvad Forstand angaar 
meget stedmoderlig behandlet. Det 
var vel ogsaa, fordi han var dum, 
lian troede, han kunde slaa sig 
til Ridder paa den lille Feltmar-
skal. I lan gav sig til at stirre nøje 
paa hams  som havde han ondt ved 
at opdage ham, og sagde i en 
spottende Tone: 

-- Jeg har ofte hørt Tale om 
Dem, men jeg er aldrig kommen 
Dem saa nær, at jegkunde se Dem. 

Feltherren smilede venligt og 
svarede elskværdigt : 

— Det er meget muligt; det er 
gaaet mig næsten paa samme 
Maade. Jeg har ofte set Dem, men 
aldrig hørt Tale om Dem. 

Under de omstaaendes Latter 
luskede den store af, han havde 
faaet nok. 

Ingen Aruinger. 
Den for nogle Aar siden afdø-

de Millionær Francie Ogden i Chi-
kago efterlod sig en Formue paa 
500 Millioner Dollars, til hvilken 
man ikke ved nogen Arving. I sin 
Tid gjorde han alle sine Slægt-
ninge arveløse. „Mine Brødre og 
Søstre", sagde han, „har anbragt 
deres Kapital i Børnene, medens 
jeg har anvendt mine til lønnende 
Foretagender. Jeg vil nu bevise 
dem, at det var dem, som tog 
fejl". Ogden havde vældige Land-
ejendomme i forskellige Stater, og 
alligevel levede han som en fattig 
Mand. Han boede, til han døde, 
i et prægtigt Hotel, som han eje-
de i Byen Madison Wiscousin, 
men nøjedes med et lille tarveligt 
Kammer, hvis Vægge han selv 
havde tapetseret med gamle Avi-
ser. Han anvendte aldrig mere 
end 1 Kr. 75 Øre om Dagen til 
at leve for. Ved hans Død har det 
været umuligt at finde noget Te-
stamente, der er kun det Doku-
int nt, som gør Familien arveløs, 
og Juristerne bryder nu Hovedet 
med, hvem der egentlig har Ret 
til de mange Millioner. 

Naar Dronninger frier, 
_o- 

Naar en regerende Dronning 
skal giftes, maa hun altid selv 
foretage det indledende Skridt 
overfor sin tilkommende Genial. 

Dronning Victoria af England 
har i Følge Vendsyssels Tidende 
en Gang selv fortalt, hvorledes 
hun bar sig ad med at fri til Prins 
Albert af Sachsen-Koburg, hvor-
ledes hun først viste ham sit Slot 
med alle dets Herligheder, hvor-
paa hun sagde, at alt dette kunde 
maaske blive hans. 

Dronning Wilhelmina af Holland 
gik i en lignende Situation frem 
paa den Maade, at hun sendte 
daværende Prins Heinrich af 
Mechlenburg.Schverin en Blom-
sterbuket, idet hun samtidig i et 
medfølgende Brev underrettede 
ham om, at han i en Bog om 
Blomstersproget kunde læse sig 
til, hvad Blomsterne betød. 

Da Dronning Victorias næst-
yngste Datter, Prinsesse Louise, 
havde forelsket sig i Markien af 
Lorne, den senere Hertug af Argyll, 
lod hun bekendtgøre forud for et 
stort Hofbal, at hun havde til Hen-
sigt at ægte den Mand, som hun 
først dansede med paa Ballet, og 
hun valgte saa Markien som sin 
første Kavaller. 

Hertuginden af Fife, en Datter 
af den engelske Dronning Alex-
andra, forelskede sig i Alexander 

Du ff, .Jarl af Fife, og førte ham 
ved en Lejlighed hen til sit Skri-
verbord, hvor hun viste ham en 
Skuffe, der indeholdt visne Blom-
ster, som han i sin Tid h rude 
plukket til hende — saa vidste 
han Besked. 

Gamle Viser. 
(Ved 

Om Verdens største Dampskib 
„Titanic" s Undergang den 14. April 
1912 ved hvilken 1635 Mennesker 
fandt deres Død i Atlanterhavet. 

Hist paa Atlanterhavet 
„Titanic" nu som Vrag 
i Dybet er begravet, 
helt sikker er den Sag. 
Skønt Vejret, det var stille, 
og Himlen klar og blaa 
gik det dog Skibet ilde, 
man kan det knap forstaa. 

De paa et Isbjerg stødte, 
en Isblok kæmpestor 
man i Atlanten mødte, 
mens Skibet fremad fo'r 
med al den Kraft, det ejed, 
for en Rekord at slaa, 
men Blokken væk det fejed, 
snart det paa Bunden laa. 

Det første Skib man kendte, 
paa denne vide Jord, 
sin første Rejse eadte 
ej med : „Alt vel om Bord", 
man forud ikke vidste, 
det blev, da det tog ud, 
den første og den sidste, 
det kendte ene Gud. 

Ja, mangt et Sted paa Jorden 
i rigt som fattigt Hjem 
vil Slaget lig en Torden 
faa mange Taarer frem, 
man under Livets Trykken 
langt over vilden Hav 
jo rejser efter Lykken, 
og Lykken bli'er ens Grav. 

En af de største Søulykker, 
som har fundet Sted, er „1 itanic"s 
Undergang Søndag den 14 April 
1912. Dette Verdens største Damp-
skib stødte paa sin Rejse til Ame-
rika paa et mægtigt Isbjerg, saa 
Skibet sank nogle faa Timer efter, 

„Titanic' var Datidens største 
Denapskib og medbragte en kol-
losal Mængde Gods, en meget 
stor Post og 2300 Passagerer. 

Da det var første Rejse, den 
mægtige Damper var ude paa, var 
der fra Rederiets Side love Kap-
tajnen, de øvrige Officerer samt 
Mandskabet en meget stor Ducør 
for Verdensrekorden over Atlan-
terhavet. Skibet sejlede af den 
Grund med al den Fart, der kun-
de sættes op, lige fra Maskinen 
var sat i Gang og lige til Sam-
menstødet med detvældige Isbjerg, 
der var Skyld i dets Undergang. 

Da Ulykken indtraf, arbejdede 
Telegrafen om Bord i fly re Timer 
for at hidkalde. Hjælp, og de til-
ilende Skibe blev ved med at op-
fange „Titanic"s Nødsignal ; men 
tilsidst blev Tegnene utydelige, og 
pludselig hørte de fuldstændig op. 
Vandet havde utvivlsomt naaet 
Telegrafstationen om Bord og re-
vet den flinke Telegrafist det sid-
ste Redningsmiddel ud af Haan-
den. 

Af de 2300 Passagerer blev der 
kun reddet 326 om Bord paa 
Krydseren „Chester" og 705 paa 
„Charpatia". De fleste Danske -
der var 10 tm Bord — blev red-
dede. Den danske Post, der gik 
til Bunds med „Titanic" var alene 
6000 Breve. 

Kaptajn Schmidt, Føreren af 
„Titanic", er gaaet til Bunds med 
sit Skib som en Helt. Paa Damp-
skibsselskabets Kontorer i New. 
York og London har fundet de 
mest hjerteskærende Scener Sted. 

D r fortælles, at den berømte 
„blaa Diamant, som altid brin-
ger Ulykke, var med om Bord og 
gik til Bunds med Skibet. 
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Conrad  Hansen. TI. () 

VaIVN,Xrie 0 0 

Fra Uge til Uge. 
En svensk Film 

fuld af Løjer og Humør, gaar i 
denne Uge i Biografen. „ Madam 
Andersson's Kalle" er en rigtig 
Storstadsdreng, fuld af alle mu-
lige Paafund, mere eller mindre 
uartige, men altid ustyrlig mor-
somme, og lian spilles dygtig af 
den svenske Drenge-Filmør Niels 
Hallberg. 

Filmen gjorde stor Lykke i Ko-
benhavn, hvor den gik paa de 
største Teatre. 

pumERAVEN 
lægger i Dag ud med et virke-

lig godt Artist-Nummer. Det er 
Haand- og Fodekvilibristerne 
2 Harrux — 2 fænomenalt dyg-
tige unge Mennesker, der baade 
i Dag og paa Søndag vil forbause 
Publikum. 

(Se Annoncen). 

STRANDHOTELLET 
modtog Onsdag Atten sine før-

ste Gæster. Det var 55 Elever og 
Lærere fra Christianshavns Gym-
nasium, der er paa Studierejse til 
Øen. Der var Middag Kl. 6 i et 
af de nybyggede Lokaler ud mod 
Havet. Besøget varer nogle Dage. 

Krep-Servietter 
og lærredsmonstrede do. 
sælges fra 2 Kr. pr. 500. 
Damask-Bordduge i 10 m. 
Ruller 2 Kr. 

Kogeelev 
antages til I. eller 15. Juni -

Løn gives. 
Strandhotellet. Sandvig. 

Bornholms 
Spare- og baanekasses 

Afdeling i Allinge. 

Kontortid 9-12 og 2--- 4. 

Renten paa Indskud er paa 
Mdrs Opsigelse 	3,5 pCt. p. a. 

Alm. Sparekassevilkaar 3 — -
Boxer udlejes. 

Roser 
sprøjtes for Meldug og Utøj. 
Smaa Priser. 	Poul Jørgensen, 

Solbakken. 

geSt
uden Sange er ikke 

 nogen rigtig Fest! 

En Festsang kan ikke undværes 
ved festlige Lejligheder, hvad en-
ten det nu er Sølvbryllup, Bryllup, 
Konfirmation eller anden Familie-
eller Foreningsfest. — En Festsang 
kalder det Humør frem, som skal 
til, for at Festen kan blive vellyk-
ket, En saadan Festsang faar De 
i Allinge Bogtrykkeri. 

En flink og paalidelig, lidt ældre 

Husbestyrinde 
søges til 1. Juni. 

Vognmand Jacobsen 
Tlf. Allinge 19. 



Vel mødt i Danmarks smukkeste Dyrepark 
	 .1,10■10.1~, 	 

Fredag d. 17. Maj (St. Bededag) samt Søndag d. 19. Maj 
modes vi i galmehaven! 

Foraarets nye Gardinstoffer 
Voile, Marguisette, Filerstof, 
Etamine, Coul. Gardiner. 

Marguisette Gardiner dobb. br. fra pr. m. 
0.90 

Coul. Gardiner enkelt og dobb. br. 
pr. mtr. 0,85 0,95 100 125 

Alle vore coul. Gardiner er garanteret 
sol- og vaskeægte. 

NORDLANDETS HANDELSHUS 

	 sælges. 
Bøgetræs-Finerplader. Birketræs Finerplader, Masoniteplader, 
Vægpap, Loftspap, Gulvpap, Bedste Asfalt Tagpap, rød. grøn 
og gran Farve sælges — og vore Priser er billige. 

Nordlandets Handelshus. 

Ægte Chile Salpeter, Nilrophoska, 
Tysk Kalksalpeter, 40 	Kaligødning, 
18 pCt. Superfosfat og Kalk-Kvælstof er paa Lager (w 
sælges 	ogsaa i smaa K'Vanta. 

Nordlandets Handelshus. 

Af en Stabel Fyrrebrædder, 
1 14 og 112" tykke — korte og lange Længder, som er tagne 
ind i disse Dage, er frasorteret en hel Del, som er mørke i 
Kanterne, men løvrigt gode, og disse sælges foreløbig til 
samme Pris pr. Kubikfod som Udskudsbrædder koster. Disse 
er særlig egnede til alle Reparationer i Stald og Lade samt 
til Arbejdsvogne m. in. 
Vi har særlig gode Udskudsbrædder til Salg i disse Dage. . 

Nordlandets Handelshus. 
Tegn Abonnement paa Nordbornholm 

Den Krone, Bladet koster pr. Kvartal, 
godtgøres ved Avertering indenfor samme Tidsrum, 

og gør det muligt for os at vinde nyt Opland. 
........................ 

Hver enkelt Egn har Interesse af at have et Blad, hvori man 
under et kan faa Egnens Beboere i Tale. Derfor er alle For-
eninger og i det hole taget alle Averterende interesserede i at 
„Nordbornholm" faar saa stor en Udbredelse som mulig. — 

011~11118~1114,41~111114111~111 
Averterende, der tegner Annoncer for hele Kvartalet, opnaar 

en betydelig  ekstra Rabat. 
•••••••••••11 

.11 	9.• ..•• 
Mangler De en god 11:M ved Udkast til en virksom Reklame? 
Vi er altid til Tjeneste med gode Raad og billigste Pristilbud. 

Xammershus $irRs Xistorie 
Faas i Boghandelen og i Allinge Bogtrykkeri. 

:De Averterende 

Bestyrelsen. 

Skydning 
og Nedkastning af Raageunger er 
forbudt i Foreningen Bornholm's 
Skov i Rø. 

Schou. 

Fasanæg 
af Grøn- og Jagtfasan 40 øre. 

Tyrkiske Sumpandeæg I Kr. 
Lærer Carlsen. 

Klemensker. 

Fodermester 
søges til 

Mollegaard i Rø. 

En flink Køkkenpige 
kan faa Plads. Høj Løn gives. 

Hotel Sandkaas. 

Ny Cykler 
af forskell. 

førende 
Mærker 

sælges me- 
get billigt med meget smaa Afdrag 

H. Jørgensen, Havneg., All. 
Cyldereparationer udl. bil. og godt 

yye foraarssko 
• I moderne Farver og Fa- 
• coner er hjemkommen. 

Træskomager Larsen, Allinge 

Gummi- og læderfodtøj 
forsaales bedst og billigst. 
Hentes og bringes overalt. 
Skomager Jørgensen. 

Havnegade, Allinge. 

Besøg 

Borobilims Zoologiske 	No! 
Sjældne og smukke Dyr fra alle Verdensdele. 
2 raske Seihuncle:morer sig i deres rette Element. 
Eneste Havvands-basin i hele Danmark. 
Malajbjørnegrotte med stort Egetræ og Klipper. 
Bjørnene har travlt i deres nye Omgivelser. 

Entrec Voksne 50 øre, Børn 25 øre. 
Selskaber over 25 Personer halv Pris. 
Stor Parkeringsplads for Biler og Hestekøretøj 
Madkurve kan medbringes. 

Optræden af 

Handekvilibristerne 2 H a r r u x! 
bor ses af alle sportsinteresserede. 	ffilEl~~ 

 

Eneste Forlystelsesetablissement paa Øen med virkelige Artister 

Koncert-Dansant. (9)9(9® Bal til Kl. 2 

Xusmoderberan,,illinge, 
Prøv 
K øb 

anbefaler alle Vaske- og Rengøringsartikler. 
Afsaebnings- og Skurebørster fra 18 Øre. 
Tatols Soebespaaner pr. Halvkilo 50 Øre 
Deres Toiletartikler hvor Udvalget er størst og Pri-
serne de billigst mulige. 
Toiletsæbe fra 10 Øre pr. Stk. 

Brug FUNKIS Gulv-lak-Fernis. 
Der findes intet bedre, og den er billig. 

E. M. BECH. .................................................... 
. .N'er fie6er e bedst! •. • • • Paa Lindeplads ligger den Forretning, De med For - • 
• 

•• 	 del kan benytte ved Indkøb af 	 • 
• 

• • • Paalæg, Delikatesser, Slagterivarer og Konserves. • 
• • • Kun første Klasses Varer -- Altid friskt fra Køleskab. • 
• • 
• >>>>>)—± Specialiteter: Ekstra fine Salater og rørt Fars • e 

▪ Johanne Hansens Eftf. Grethe Lundgreen 
• 

• 

LINDEPLADS -- TELEFON 45 	ALLINGE 
• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

haard Insulite, blod Insulite, ru Brædder, hovlede og 9lem ikke 
plojede Brædder, Forskallingsbrædder, Cement og alt i 
Bygningsartikler kubes absolut billigst i Produkten. 
Rigtige Varer , 	 E. M. BECH Rigtige Priser 

bestaaende af Glænoærter, Sommervikker og en 'god 
Blanding, hvori ogsaa er Ærter og Vikker. 

Alle Sorter Runkelroefrø, Kaalrabi og Turnipsfrø. 
alt sælges til meget rimelige Priser i 

2fordlandetå  .fif andelshud  
Skal De lakere Bilen inden Pinse? 

2iografen 
Fredag, Lørdag og Søndag 

Kl. 20 

Madam Andersens Kalle 
Et rigtigt svensk Lystspil 
med Løjer og Humør. 

Ekstra: 
Journal over vigtige Begivenheder 

P ROTOKOLFABR.I R 	  

Chr. Diderihsen 
Set. Mortensgade 	RØNNE 	Telefon 865 

Indbinding af Boger - Protokoller - Alle Papirvarer 
1. Kl. Arbejde - Rimelige Priser - Hurtig Levering 

Leverandør til Biblioteker og Øens største Forbrugere 

  

• • • 

Birketræsfiner p Bøgefiner 

«Y(M.ER))TRE 
LAK og PENSLER faas bedst og billigst hos 

A. Mogensen, Tein - Tlf. 117x 

14. Skyttekreds mane billige .93rcedder 
(Olsker—Ro) 

begynder Skydningen Søndag den 
kl. Maj Kl. 8 paa Banen ved Faa-
regaard. - Nye Skytter er ogsaa 
velkomne. 

at De billigst og bedst faar Deres 
Forretnings- og Foreningstryksager 
hos os. Vi €r altid til Deres Tje-
neste med Priser og Tilbud. 

Har De tænkt over, hvor me-
get et smukt udført Ark Brev-
papir betyder? Vi giver ger- 

. 	ne Udkast - selvfølgelig gratis 

gornitzfia's 
53ogtrykReri 

Prima Udsæd til Grøntfoder Kælvekøer, blvekvier 
staar til Salg eller Bytte med 
andre Kreaturer. 

Viggo Frederiksen, 
Klemens Kro. Tlf. 87. 

De nye Yoraarssfio 
er hjemkommen i de moderne 
Farver og Modeller. 
Stort Udvalg. Rimelige Priser. 
CARL LARSEN, 

Vestergade, Allinge. 

saa husk at købe den rigtige Bil-Lak i den rigtige Farve og til 
den rigtige Pris i Produkter. 

De kan vælge mellem 20 forskellige Farver — og skulde den 
ønskede Farve ikke være paa Lager, kan den fremskaffes omgaaende. 

E. M. BECH. 

Permanentet og 
Vandonduleret 

bliver De bedst hos 
Barber Johs. Larsen. 

TIL Allinge 53. 

anmodes høfligst om at indsende vort Tilgodehavende paa; Annoncer 
paa de tilsendte Indbetalingskort, Postkonto Nr. 14146, hvilket er den 
billigste og bekvemmeste Maade. Alle Indbetalingskortets 3 Dele maa 
være udfyldte ved lndebtalingen, men Deres Postbud vil være Dem 
behjælpelig hermed og modtage Beløbet + 5 Øre i Porto mod Kvit-
tering paa Postbeviset. 



24 Barber Klinger for 95 Ore. 
Læs — Læs — Læs — Læs. 

Til alt frit Valg nu kun 95 ore 
sælges følgende Varer. 

Enkelte Uhrkæder 
Dobbelte IIhrkæder 
Kavaler Uhrkæder 
Luksus Uhrkæder 
Daglige Uhrkæder 
Nøglekæder 
Dame Ringe 
Herre Ringe 
Glatte Ringe 
Borne Ringe 
Karnevals Ringe 
Luksus Ringe 
Selskabs Ringe 
Broscher 
Armbaand 
Armringe 
Armkæder 
Armsmykker 
Manchetknapper 
Slips Pyntenaale 
1-lue Pyntenaale 
Kjole Pyntenaale 
Krave Pyntenaale 
Hatte Pyntenaale 
Bluse Pyntenaale 
Halskæder 
Halssmykker 

Perlesmykker 
Halscoliers 
Perlerækker 
Perlekæder 
ørenringe 
Overraskelses Nyheder 
Erindrings Nyheder 
Sensations Nyheder 
Fødselsdags Gaver 
Forlovelses Gaver 
Brude Gaver 
Konfirmations Gaver 
Jule Gaver 
Barbermaskiner 
Barberkoste 
3 Stk. Barbersæbe 
24 Barberklinger 
Fyldepenne 
Skrueblyanter 
Malerier 
Fotografirammer 
Platter 
Cigaretetuier 
Plidclerclaaser 
Portemonaier 
Mundharmonikaer 
Solingen Lommeknive 

Solingen Sakse 
Paategnede Broderier 
Gave Æsker med Indhold 
Potageskeer 2 1'. f. 
Grødskeer 2 T. f. 
Sauceskeer 2 T. f. 
Kartoffelskeer 2 T. f. 
Kageskeer 2 T. f. 
Spiseskeer 2 T. f. 
Gafler 2 Teamet forsølvet 
2 Syltetøjsskeer 2 T. f. 
tt Paalægsjzaffer 2 T. f. 
6 Kaffeskeer 2 T. f. 
Dame Halstørklæder 
Herre Halstørklæder 
Cykle Halstørklæder 
Bil Halstørklæder 
Spadsere Halstørklæder 
Etui med Kam og Spejl 
Reseda Roulet Spil 
Dame Slips 
Herre Slips 
Drenge Slips 
Foraars Slips 
Sommer Silas 
Efternars Slips 
Vinter Slips 

Kali endelig straks for hver Gang laver have,;. thi Tilbindene hver tor .:ig galder kuli 
sattiirage Lager hares for Gang nyt Lager kan fretil:i;site.:, ng i llruhafil hertil sker 
Salget fra samnige Reseda En ros'Likser's over toti Oplag og SalAs Afdelinger I Danmark 

Rønne Reseda-Afdeling. St, Torveg. 1 

Nordborilholms Adressefortegnelse 
ElffilIMEINER .=3121011000~; 

Autoreparatører 	 Damefrisørsaloner 	Købmænd 	 Mælkeudsalg 
Mikkelsen, A. Allinge Tlf. 102 	Kornum, K. v. Postil. All. Telf. 153 	Esper ! lansens Eft. Sandvig Tlf. 28 

Larsen, Joh.. Barber, All. Tlf. 53 	Holm, P. C., Allinge Tlf. 39 
Mogensen, A., Tejn Tlf. 117 x. Møbelsnedkere 
Prima, Allinge Tlf. 40 

Planteskoler 
Lotterikollektioner 	1 	Kofoed, L. „I Iallelyst" Tlf. Sandvig 6 

Klasselotteriet: 

Mælkeudsalget Sandvig Tif. 36 

Sygekasser 
AlI. - Sandv. Sygekasse All. Tlf. 47 
Kontortid daglig 2-4 og Lørdag 7-9 

Systuer 
Autokørsel (se Vognmænd) 

Bagerier 
Andersen, Th. Sandvig Tlf. 2 
I fald, E , Lissbwkg. Allinge Tlf. 78 

Blikkenslagere 

Blom sterhandlere (Gartnere) 
Brdr. Andersen, Allinge Tlf. 110 
Jensen, C., v. Havnen AlI. Tlf. 41 
Kofoed, Laur., Allinge Telefon 46 

Bog- & Papirhandlere 
Kofoed, Chr., Kirkepl. All. Tlf. 138 
Tapet — Lædervarer — leget&J 

Sandvig Boghandel Tlf, 55 

Bogtrykker 
Gornitzka, 0., Allinge Tlf. 74 

Bygmestre 
Kofoed & Mortensen, All. Tlf. 77-79 
Petersen, Joh., Allinge Tlf 141 
Petersen, P., Nørregade All. Tlf. 69 

Bødkere. 
Forslund, Edmund, Allinge 

Cigar- og Tobakshandlere 
Kiosken, A. Mauritsen All. Tif.142 
Madsen, Johan, Allinge Tlf. 132 

Cykler og Cyklereparationer 
Jørgensen, II., v l'osthuset Allinge 
Mikkelsen, A. Allinge Tlf. 102 

11[1drag 31 Hammershus Birks 
Politi-Protokol, 

Af Kapt. K. E. S. Koefoed. 

1845. Drengen Lars Koefoed, 
Søn af Smed Hans Lund Koefoeds 
Enke paa Hammersholms Grund, 
løb fra sin Lære hos Smed Jør-
gen P. Sonne. Lavværge for En-
ken Peder Koefoed 22. Sg.s Grund 
i Olsker mødte og forklarede, at 
Drengen syntes Læretiden (5 Aar) 
var for lang. 

1846. Svend Andersen Schou 
ogsaa kaldet Svend Almegaard 
har frataget Esper Pedersen en 
Haandøkse. 

Anders Pedersen Rasch savnede 
et Gevær og et Par Sko. Han gik 
til Borgerkaptajn Kaas i Sandvig 
og bad ham foranstalte Ransag,  
ning hos Anders Pedersen, hvil-
ket blev gjort, og de fandt Sagerne. 

„Borgerrepræsentant-  M. F. 
Holm, Sandvig anmelder, at han 
er blevet overfaldet af sin Tjene. 
stedreng Christian Jørgensen og 
fremlægger Lægegttest for Batail- 
lonscirurg Bolbroe her i Byen. 

Drengen forklarer, at det var 
Husbonden, der slog ham, og at 
han blot værgede sig. 

M. F. Holm forklarede, at Dren. 
gen ikke vilde skære Hakkelse 
paa den Maade det blev ham an-
vist, hvorfor han blev irettesat, 
hvilket bevirkede Overfaldet. 

Hans Søn Mathias havde blot 
set Drengen ligge ovenpaa Fade-
ren, ellers var der ingen Vidner. 
Borgerkaptajn Kaas blev hentet, 
men kom først efter Overfaldet. 

Holms Udsagn blev taget for 
fuldgyldigt Bevis, og Karlen fik 
10 Dages Vand og Brød. 

1847. Claus P. Finne møder 
for sin Søster Margrete, som har 
født et Pigebarn, som blev døbt 
Janusine Christine Finne. 
Knud Hansen kendtes at være Fa- 

Forsikrings - Agenturer 

Fotografer og fot. Artikler 
Kjøller Alfr., v. Havnen All. Tlf. 4 

Gas- og Vandmestre 

Guldsmede 
Hansen C., v.Havnen Ali. Tlf.140 

Hoteller 
Hotel Allinge Telefon 25 

Holm, P. C., 	Allinge 'l'lf. 39 

Kiosker 
Kiosken, A. Mauritsen All. Tlf. 142 

Kul og Koks 
Allinge Kulhandel Telefon 119 
Nordlandets Handelshus, All. Tlf. 7 

deren og dømmes til at betale 8 
Rdl. aarlig til Barnet. 

Peter Flatt er nu i Fattighuset. 
Møller Lind anmelder Tyveri af 

en Høtyv. Vidner: Møllebygger 
Christian Dahl, Møllebygger Hjorth 
af Allinge og Jens Hansen Engell 
paa Krakken. 

Jens Espersen boende paa 
„Parcel Nr. 1 af Slotslyngen" 
(nuv. Hotel Hammershus) skulde 
efter Ordre fra Skolelærer Bohn 
og Amtmanden fælde nogle Elle-
træer ved Møllevigen. Hans Svi-
gerfader Hans Jacob hjalp. Træ-
erne blev siden bortstjaalne. 

En Del Allingeboer er udeblevet 
fra tilsagt Vejarbejde. Hans Han-
sens Enke (møder ved sin Søn 
Ole Hansen), Løjtnant E. Sonne, 
Løjtnant Nicolaj Grønbech, Alders 
P. Kure, Snedker Hans Sonne m. 
fl. vedtager Bøder. 

P. Kofoed Hammersholm anmel-
der sin Tjenestedreng Christian 
Jespersen (under Tilsyn af Fattig-
væsenet) for at have stjaalet en 
Lommekniv og et Par Bukser, der 
laa i Drengehuset paa Hammers-
holm. Det tilhørte Vogterdrengen 
Hans Didrik Koefoed Pedersen 
(14 Aar). En tredie Vogterdreng 
Rasmus Nielsen West (15 Aar) 
møder som Vidne. 

Hans Lyster har stjaalet en 
Skinke og nogle Spegesild fra 
Hans Jørgen Holm og gemt dem 
ved „Grommeløkkeledet." Vidne : 
Bødker 0. Ancher, Allinge. 

En uhyre Mængde af Protokol-
lens Sider optages nu af indgaa-
ende Forhør af alle de Personer, 
der kunde oplyse noget om Jens 
Espersens Drab af sine 3 Børn, 

Det fremgaar af disse Forhør, 
at J. E., der oprindelig var Sko-
mager, var en retskaffen Mand, 
en god Ægtefælle, en stræbsom 
Forsørger for sin Familie og en 
kærlig Fader for sine Børn. Kun 
32 Aar gammel led han af Kolik- 
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smerter, hvorfor han ikke længe-
re var i Stand til at drive sit Sko-
mageri, hvorfor han 1847 solgte 
sit Hus i Allinge og købte Huset 
paa Parcel Nr. 1 af Slotslyngen 
(nuv. Hotet Hammershus) med til-
hørende Jordlod, der dengang eje-
des af et Interessentskab med Ba-
ger Andreas Grønbech som For-
mand, for derat søge sit Udkom-
me, som Avlsbruger. Ved at om-
bygge dette Hus kom han i Gæld, 
og da han i Allinge ogsaa havde 
nogen Gæld, samt da nogle af 
hans Kreditorer truede ham dels 
med Søgsrnaal dels med Indførsel, 
uden at han var i Stand til at op- 
drive Laan, paakom den Tanke 
ham, at han og hans Familie vil-
de blive ruinerede, skønt han hav-
de nogle Penge tilgode i sit Hus 
i Allinge. 

Jens Espersen blev meget be-
kymret og henfaldt i Grublerier 
over sin Stilling og tænkte ofte 
paa at tage Livet af sig, men hans 
Hengivenhed for sin Familie af-
holdt ham fra Selvmord, og han 
gyste bestandig tilbage fur Tan-
ken om, hvad der vilde blive af 
den, naar han var borte. Han blev 
mere og mere bekymret for Livet, 
skønt ha n stedse søgte at skjule det. 

Da han den 25 Maj havde lagt 
sig til at sove til Middag uden 
dog at kunne falde i Søvn, op-
stod Tanken hos ham, at han kun-
de ombringe sine 3 Børn og der-
paa sig selv, og forekom dette 
Middel ham at være det eneste, 
hvorved han kunde fri sine Børn 
fra Mangel og Elendighed. Efterat 
han et Par Timer havde tænkt 
over Udførelsen af denne Plan, 
tog han sine 2 Børn, en Pige paa 
3 Aar og en Dreng paa 1 Aar 
ved Haanden, og idet han sagde 
til sin Kone, at han vilde gaa 
lidt med dem ud paa Marken, 
førte han dem til et Vandhul 
(Kilde eller Brønd), der laa 150 
—200 Skridt sydlig bag Huset 
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nedenfor Bakken, hvor de plejede 
at hente Vand. Han stødte dem 
begge samtidig derned og holdt 
dem saa længe under Vand, at de 
var døde, hvorpaa han lagde de 
2 Lig ved Siden af hinanden paa 
Vandfladen. Han bad da en inder-
lig Bøn til Gud om at tage sig 
de to uskyldige Sjæle og skyndte 
sig derfor til et Hus i Rutsker for 
ogsaa at dræbe sit 3die og ældste 
Barn, en Søn paa 5 Aar, der op-
holdt sig hos sin Bedstemoder. 
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