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Fredag den 7. April 1916 

„Nord-Bornholms Ugeblad” 
trykkes i el Antal af mindst 1600 Exempl. 

og forsendes gennem Postvresenel i  AllinRr- 
Sandvig Olsker, Rutsker, Ro og Klemensker. 

„Nord-Bornholms Ugeblad„ 
har den største Udbredelse i Nordre Herred 

bliver kyst i 'finten' Hjem og egner sig der. 

for bedst 01 Avertering. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
optager gerne Rekendtgrrelser af enhver Art 

saasom Koh, Salg, Foreningsmeddelelser, 

Efter- eller Aflysninger, Auktioner etc. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
adgaar hver Fredag; han bestilles pan alle 
Postkontorer samt pan Pladres Kontor og 

koster 1 Kr. halvaarlig. 

Fornmilutm. 
—o— 

Trods alle niere eller mindre Sag-
kyndiges Belæringer om, at Efter-
aarsinamMderne er den bedste Plan-

tetid For alle flelaarige, nogenlunde 
Iiaardføre Vækster, opsætter de fleste 

Haveejere dug Plantningen til For-

aaret. plerd.rrat rued Kulde og 
Mørke drager Tankerne bort Ira Fri-
luftsopholdet og ind til Sluernes 
Hygge ; opl Foraarel, naar Solen 
glimtvis lokker og kalder, er man 

ikke uvillig til at olie lidt paa Ny-
plantning, og Resultatet bliver, at 
Planteskolerne i April sælger lige 

saa meget som i Oktober og No-
vember tilsammen. 

Naar saa blot endda ikke Foraars-
plantningen udsættes til hen i Maj, 
til der er Blade og Skud paa Træer 

og Buske, til Sorg og Skade for dem, 

der køber Planterne, og for Planterne 
selv; naar saadanl ses, ønsker man, 

at ogsaa dyrkede Planter kunde kom-
me ind under en Jagtlovs eller Na-
fredningslovs Iredende Bestemmelser 
paa visse Tider af Anret. 

Vil ulan plante om Foraaret, og 
delte lader sig udmærket gøre, sær-
lig for Planter, der ikke blomstrer 

eller begynder deres Vækst i del al-
Jertidligste Forsar, bør del ikke ud-
sættes, selv om Jorden den ene Dag 

er vand og kold. I Label af et Par 

Dage har Foraarsblæslen og den 

tørrende Sol bragt Jorden i passende 
Form tjenlig til Plantning og Saa-
ning, og det er da af største Betyd-
ning ikke at lade den grenstige Tid 
gas tabt. 

I Aar er Forholdene jo lidt unor-
male, Frost, Sne og Kælkeføre sidst 

I Maris, men ikke desto inindre vil 

man i Haver med normale Jordbunds-
forhold kunne plante fan Dage ind 
i Aprilt Og har man bestilt og mod-

taget Planterne, og Jorden cid« 
er for vaad og tung, kali Planterne 
uden Skade graves ned eller ,slass 

ind", som del hedder, til det mest 
passende Tidspunkt for Plantning 
er kommet. 

Jo større og ældre en Planle er 
blevet, jo mere lider den ved Om-

plantningen. Træer paa en halv 
Snes Alens Højde eller derover man 

tor at kunne lagle Flytning flyttes 

med eir stor Jordklump. Men ogsaa 

langt [Mudre Træer, særlig stamme- 

de Eksemplarer, kræver særlig Hen-

syningen, nier Flytning skat foregaa 
med sne lidt Standsning I Væksten 

som renlig. Først og fremmest titag 
selvfølgelig Rødderne ved Opgrav-

ningen være slumret sin meget som 
muligt, og man sørger for, at de 
ikke paa ringet Tidspunkt inden 

Plninnirigen bliver tørre og ikke ud-

sættes for direkte Sollys. Ved PInnt-
ningeu fyldes fin og lel middel Jord 

ned direkte omkring Rødderne, og 
naar godt den halve Jordinærigrle 
er paatyldt, vandes grundigt, at Jor-

den rigtig kan lukke sig first sam-

men om Rødderne. Er Træet udsat 
for Blæst og bar forholdsvis stor 

Krone er Opbinding til en enkelt 
stærk Slok eller Anbringelse af liere 
skraatslillende uden omkring Træet 
'ned en Sammenføjning Foroven ab-

solut nødvendig. Naar Træet staar 
og sokker i Jorden. hindres det i at 
vokse fast. Selvfølgelig maa Støt-
terne anbringes paa en Mande, 
saa de ikke gnaver og beskadiger 

Barken. 
Endelig er del ved Foraarspinid-

iling af sianiruede Træer meget gavn-
ligt at omvikle Stammen og Hoved-
grene med tynde snoede Halmbaand 

for at hindre Udtørring af Barken, 
saa længe Rødderne ikke rigtig er 
i Virksomhed, og ny Salttilførsel 
kan finde Sted. Har man Tid og 

Lejlighed, er det i tørre Perioder me-
get al anbefale at fugle Stamme og 
Grene med en Sprøjte eller Vand-

kande. Hvad ovenfor er sagt, gæl-
der bande ved Plantning af Allatræer 

og andre højstammede Træer, ogsaa 
FruglIræer, samt højstammede Ro-

ser; disse sidste bør dog ikke plan-
tes før i Slutningen al April. 

„fort's I laverietende. 

Fredsfester. 
—ø— 

Hvordan den nuværende Krig kom-

mer til at slutte, lian ingen i delte 
øjeblik sige ; men mart kan umulig 
tænke sig, at den vil slutte ined en 

Forsoningsfest mellem de krigsfø-
rende. Delle har mærkelig nok væ-

ret Tilfældet ved mange Konflikter 

i svundne Tider. Den første Boer-
krig afsludedes med en Banket, ved 

hvilken General Cronje modtog de 

britiske Officerer paa en udsøgt 

Mande, og ved hvilken, ifølge en 
Tilstedeværendes Beskrivelse, Charm 

pagnemærigden .virkelig var over-

raskende'. 
Den amerikanske Borgerkrig endte 

runder el Æbletræ i en Have, ved 
Apponialoz, en By i Virginia, hvor 
General Lee overrakte Grant sit 

Sværd. Det blev leveret liam tilbage, 
hvorefter begge Mænd i bedste For-

staaelse drak en Flaske Æblevin, 
den ~sic Drik, som var al fan. 

Derefter spiste de en fredelig Fro-

kost, som bestod at Skinke, Bønner 
og Pandekager. 

Om Aftenen, den sidste Dag i 

den fransk lyske Krig 1870-71 gav 
Bismarck en Souper for al fejre Fre-

den. I denne deltog foruden den  

lyske Generalstabs Medlemmer flere 
franske Officeren, For at hædre sine 

Gæster lunede Rigskansleren nrdiret 

det maledes, at del sidste Skud i 
Krigen blev affyret af Franskmæn-

dene. I den Anledning forlod Bis-

marelr og de andre kort tør Midnat 
Spisesalen pas Hotel de Reservoir 

i Versailles og ventede tide i Gaar-
den. Snart lød et Kanonskud fra 
de tyske Linier, hvilket efter nogle 
Sekunder besvaredes at Franskmæn-
dene. Derpaa faldt Kirkeklokkerne 
ind, og den fransk-lyske Krig hinde 
Fortiden til.  

En Diner, som General Nogi og 
hans Officerer gav for den russiske 
Generalslab, lejrede Malulningen 

paa den russisk-japanske Krig,I 1905, 
og lignende Hørlieliedsheviser ud-

veksledes mellem begge Armeers 
Chefer ved Shaliolsii. 

Hvordan deri nuværende Krig vil 
slutte, er del vanskeligt al gælle sig 
til, skriver en udenlandsk Avis. Der 
bliver vistnok ingen Souper eller 

Dirrer hverken 1 øst eller Vest deri 
sidste Aften. Dertil er vel Hadet 
mellcrtr N.itiorierhe Lle;.. el fur 
Selvfølgelig er del ikke godt at  vide, 
og del er vel heller udelukket, at 

•Folliertil rækker hverandre Hænderne 
efter saadanne frygtelige Blodbade. 
Saalærige der ingen Udsigt er til 
Fred, holder Kanonernes Torden Ha-

der levende, men naar Freden en-
gang kommer, vil nok Stilheden ef-
ler Slagene dæmpe de mest stridbare 

Sind. 

„Jeg har ikke Tid." 

I vor travle Tid hører man altfor 

ofte Mennesker sige : ,Jeg har ikke 
Tid". Del er sagt saa ofre og ved 

alle  mulige Anledninger, at den lille 
Sætning er. blevet et Slængord. Men 

man skal vogte sig for denne Ven-
ding. Hvor ofte alvises ikke det 

lille spørgende Barn med : ,,Jeg har 
ikke Tid". Grædende gear den Lille 
fra sin Moder for hos en anden al 
skaffe sig Klarhed i Sagen. Dermed 

er Moderen gaael Glip af en dyre-
bar Anledning til at undervise sit 

Barm lugen statur Barnet nærmere 

end hun, og det er Moderen, som 
skal give Bernd Forklaring pari dels 
første Spørgsmard. Del bliver Bar-

net, som kommer til al lide, hvis 
Moderen ikke bar Tid. Alle slum 

Tjeriester, alle venlige og af Forstaa-
else, som Moderen giver sil Barn, 

præges i den lilles Hjerte. Lykke-
lige er de Mennesker, som ejer 
mange lyse Minder om deres Mo-
der I Det lyse Skin, som omgiver 

Barndomshjemmet og Moder og Fa-

der, grundlægges ved, al Forældrene 
giver lidt af deres Tid til de smaa, 

',viften Styrke tor de unge, !mar de 
senere kastes ud i Livets Tummel, 
er ikke Mindet om Fader og Moder, 

som altid havde et venligt og for-

stenende Ord. 

Hammershus. 
XIII. 

Befrielsen. 
—a— 

Da Printzenskold var dræbt,  be-
gyndle en vild Jagt paa de Sven-

skere, der ophold! sig der i Byen. 

Disse bleve niøsten alle fangne i 
Nattens Løb, og der sendtes ridende 
Bud rundt om paa øen, hvor Kir-

keklokkerne ringede Befolkningen 
sammen. 

Jens Kofoed og Niels Guinløse 

reel straks til Nyker, hvor de Ind 
Stormklokken ringe sand sendte der-
fra Bud til Vestermarle og Klemen-
sker, at man oasen der skulde røre 

Klokken ic og sende Almuen bevæb-
net op til Rids Kirke, hvilke! skele 
samme Nat. Ved Rids Kirke Ira! 
de Præsten Povl Anker, hvem de 

fortalte Begivenhederne I Rønne. 
I Rulsker sendte man rideurle Bud 
rundt i Sognet, da man ikke her 
saa nær Harnmershris turde ringe 
!ned Klokkerne. 

Fra  Rutsker red Jens Korner! med 
16 fay dere til Sandvig, huer dr. filt 
Beboerne samlede og væbnede. — 
Undervejs havde de hos Sandeman-

den fanget en svensk Styk-Liajtriaril, 
ligesom en svensk Kvartermester i 
Allinge og en .  svensk Soldat ved 
Hammeren blev dræbt, da de ikke 
vilde overgive sig. 

— I Nattens Løb samledes man 
udenfor Hammershus, hvor alle Ud-

gange bevogtedes. Her opsnappe-
des efterhaanden en svensk Trom-
meslager og 4 Soldater. Bag en 

Bakke øst for Slottets Vejrmølle 
samledes efterhaanden det fra Sog-

nene hidkaldte Mandskab - og man 
besluttede, al Borgmester Peder Ol-

sen og Præsten Povl Anker skulde 
affatte ell Skrivelse til den pas Ham-

mershus kommanderende Løjtnant 
og Priutzenskjolds Hustru, og op-

fordre dein til al overgive Slottet. 
Der fortælles, at Rønne Bykaplejn, 

Claus Kain skal have iført sig Print-

zenskjolds Kappe og Hovedbedæk-
ning og pna lians velkendte Hest 
som Fange, omringet af Bornhol-

mere, i Morgendæmringen skal have 
vist sig udenfor Murene, for at ind-
bilde Besætningen, at Printzeriskjold 
var Fange. — Oat denne Krigslist 
har bevirket Hammershus Overgi-
velse, er uvist, men Besætningen 
overgav sig uden Kamp om Aftenen 

den d. December, næppe 24 Timer 

efter Printzenskjolds Død. 
Begivenheden, der i sin Tid vakte 

mr vis Opsigt, var forholdsvis ublo-
dig — kun en halv Snes Svenskere 

mislede Livet ved denne Lejlighed, 
Grunden til, al den senere pusledes 
op og blandt Almuen file Navnet 

„Den storMSvineslagtning", skyldes 
vistnok i første Række en undvegen 
svensk Styrmands stærkt overdrevne 

Beretning til den svenske Sekretær 
Taubenfeldt, der skrev en Indberet-

ning herom til den svenske Konge. 
Fra Sverrig :ranede disse Rygter 
Danmark, hvorfra de kom til Born-
holm og i Tidens Løb gik over I 

Saga og Digt, der lige op til vor 

Tid blev halet og forherliget I de 
Siifikaldte Pr int Fzeuskioldsviser, hvoraf 

endnu blides en Del aende Afsle, it. 
ter, 	Sagnet Prinizeriskjold hnr i de 

efterfølgende for Bornholm rel be- 

givenhedsløse og rolige to Ilunitiede 
Amt hørt til Piens store Mintr11=t, ink 

Emne! er mange Gange blevet be• 
handler og uddybet I Prosa og Digt. 
Vi mener derfor del kan have sin 
Interesse, om vi ved Senere Lejlig-

hed Inger Plinlienskjold-Sagnet 
i en særskilt Artikel-Serie, da Ilet 

giver et levende Billede al svundne 
Tiders Liv og Virke, Steder, Skikke 
og Overtro. 

Jens Korned overtog nu Komman-
doen pas Hammershus, hvor den 

svenske Besætning foreløbig holdtes 
fangen. Claus Cam hik Overanførs-
len af Militsen, og iler holdtes skarpt 
Udkik langs Kysten. Præsten Povl 

Anker inspicerede personlig Kysten 
fra Hammeren til Hasle, og man 
forberedte sig paa en eventuel sveusk 
Landgang. 

En Deputation sendtes der eller 
til København, lur paa Purnbultiter-
iles Vegne at over:M.1(e Kungen et„ 
Gavebrev paa øen sand en Forleg- lt"! 
nelse over de i Opstanden mest 
virksomste Deltagere. 

Deri 27. December kom en svensk 
Galtiol udbor Hammershus, hvor delt 
hilste med to Kanonskud, der be-
svaredes fra Stillet. Skibet sejlede 
derpaa lien i Sanderg-Bugten. Det 

havde den Pi intseriakjoid lovede For-
stærkning ~bord, ca. 80 Ryttere, 
hvilke ved I.isl bragtes i tisnyd og 
toges til Fange, hvorefter Skibets 
Mandskab overrumpledes. 

En Del af Fangerne anbragtes 

rundt om paa Gaardene som Ar-
bejdskraft, en lille Erstatning for 

de mange at Svenskerne borherte 

eaaberidygtige unge Bornholmere, 

og malte saaleJes gøre Gavn for 
Føden. Senere overførtes de !teste 
som Fanger til København. 

Kong Frederik lovede Bornhol-

merne, at de ikke mere skulde 
komme under svensk Herredømme, 
og han maatte derfor ved Fredslut-

ilingen soul Vederlag afstaa Knurrens 
Godser i Skaarre, ca. 8500 Td Hart-
korn, vurderet til 5 Tdr. Guld, til 
Seerrig. Endvidere hovedes Skalle-

lettelser og Privilegier, ligesom de 
Mænd, der havde være! de førende 
under Opstanden, bleve _betænkte" 
paa forskellig Mande. 

Borgmester Peder Olsen rldnævit-
tes til Landsdommer og fik Gyldens-

gamet i Østermarie for Livstid saml 
Afgiften af to andre Gaarde, Villum 
Clausen fik laahbækliegitaret i Knud-

sker og Skipper Lauridsen Spedle-

gnard i Anker. Hans Christensen 
blev Tolder i Rønne, Niels Gurnløse 

Kaplejushestalling med fri Gaard og 
200 Ren. Herlig. Jens L. Risoen fik 
Nebbegaard og Mølle i Jylland. 

Povl Anker fik Aaret efter det større 

og bedre Embede i Aakirke. 
Hovedlederen, Jens Pedersen Ko-

Ioed, der af Naturen var en hid-

sig og opfarende Mand, fik .Frede-
brev" for el 4 Aar tidligere I Hid-

sighed forøvet Drab. Først 2 Aar 
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Jeg sad saft tidl ved Dagens Gry og saa af Hav den fødes, 
mens rille Bakker fjært' og nær 1 Morgenskæret glødes. 
Jeg hørte Lærken juble glad mod Solens gyldne Straaler,  , 
Og Blomster aabiied pigebly de chighesprrengle Skaaler. 

— Og Blomsten skjalv for Solens Kys, 
den blussed varm og morgennød. 
Ved Gryet i mil Bryst genlød 
— — — tys — — 
dæmpede Akkorder. 

Jeg drømte, aa, saa mangen Gang ved Gry i lyse Nætter, 
neer Sommerniaanens blege Lys laa over grønne Sletter, 
om dig, jeg længes kalde min, skærsounnerfriske Ranke, - 
Du fyldte [nig mit Bryst 'ned Sang, gav Glød min kolde Tanke. 

Jeg drømte hed om dine Kys - 
jeg drømte, du mig glad dem bød. 
og fra mit Hjertes Dyb der lød 

lys  
dæ

- 

mpede Akkorders 

Vibe. 

Et Parti Majs og Rapskager 
udsælges til billige Priser. 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

Hitsk vort velassorterede 

Trælast-Lager! 
Forlang Tilbud, og ri er lit Tjeneste. 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

F'is2 

536 
509 
507 
604 
-145 
4 
-1s11 
-trei 
465 

464 
459 

456 
453 

440 

437 

428 

422 

413 
410 

404 
401 
398 
389 
379 
377 

374 

369 
368 
350 
3.50 
344 
320 
320 
314 

305 
302 

Dr. S. Borch 
Fyrmester Dam 
Bestyrer P. Kure 
Slagter Aug. Hansen 
Propr. Chr. Sommer 
Overlærer Holm 
Bestyrer Engstrøre 
Overlærer Jens Kofoed 
Lærer Johan Kofoed 
Lærer Toft Petersen 
Købmand Jens Hansen 
Bestyrer Phfilipsen 
Pastor Heyni p 
Fyrassistent Hermansen 
Lærer Henriksen 
Apotheker Bendix Nielsen 
Toldkontrollør Brock 
Rentier Andr. Lund 
Bogholder Ridder 
Postmester Ahlhede 
Maskinmester Stibolt 
Rentier J. Grønbech 
Overform. Sørensen 
Købsm. Chr. Olsen 
Smed Elias Svendsen 
Tolclkordr, Christensen 
Bestyrer N. P. Koch 
Gartner Kofoed 
Havnefoged Lund 
Kæmner Mortensen 
Køhm. P. C. Holm 
Avlsbruger Anton Grønbech 
Fyrmester Johansen 
Stenværkshest. H. J. Pedersen 
Gæstgiver A. 0. Christensen 
Smed Carl Petersen] 
Avlsbr. P. L. Holm 
Fisker Viggo Jørgensen 
Hotelejer Malin. Schou 

- n-- 

Vort Byraad har været saa let-
sindig at ansøge Ministeriet om Til-
ladelse til al udskrive det paalig-

nede Skattebeløb. Ligningspicenten 
før Formue- og Lejlighedsskat blev 
29,5 pCt., Olferelløsn. 0,7. Listerne 
ene tilevne udarbejdede, og da det 

sikkert vil interessere de skatteplig-
tige Borgere at vide, hvad de skal 

svare i Skat i Regnskabsaeret 1916 
—17, saafremt Ministeriet godken-

der Ligningen, tillader vi os at gøre 
et lille Uddrag. 

De skattepligtige Beløb er anført 
Kroner, Ørene er ikke medregnet. 

Skatten. 

2500 
2055 
2004 
941 
755 
401 
188 
177 
138 
108 
063 
042 
967 
963 
942 
890 
878 
866 
830 
806 
802 
770 
740 
730 
715 
715 
706 
697 
680 
679 
670 
664 
651 
649 
634 
634 
604 

Agent P. Jet. Sandasen 
Mejeribestyrer I lansen 
St.,11netstyrmandIer 
Uddeler Hans Holm 
Høker Jens Hanseu 
Cepa Joh. C. Koetned 
Forniand Hengiven 

— Hans Nielsen 
Politibetjent Frederiksen 
Skarv:er kiliest. Chr. Petersen 
Vognmand Jacobsen 
Lærerinde Fik. Nyholm 
Formgud Tuxen 
Lærerinde Ambra Pedersen 
Fyrpasser Andr, Jørgensen 
Avlsbruger Georg Holm 

— 	Emil Andersen 
Commis Georg Westh 
Avlsbruger Peter Pedersen 

— Il P Hansen 
— Chr. Hansen 

Stationsforstander Andersen 
Rentier P M Grønbech 
Avlsbr. Wilh. Jensen 
Rentier Louise Lund 
Møller C 0 Kølnet! 
Rentier Peter Wienberg 

— Caroline Witeberg 
Politibetjent Laur. Andersen 
Avlsbr. Alfr. Pedersen 
Distriktsjordemoder F. Staw 
AvIshr. Elise Kofoed 

— Mandix Larsen 
— Janus Lund 

Bager Th. Andersen 
Postbud S Madsen 
Bogtrykker Gnrrtitzka 
Købmand 1. B. Larsen 
Gasværksbestyrer Kofoed 
Bankbestyrer M P Ipsen 
Bygmester Anton Somre 
Smed ,trin! 
Forsand Johan Andersen 
Toldass. Saderherg 
Lærer Carl Andersen 
Urmager Lindberg 
Skomager Carl Larsen 
leillnuand Hans Funch 
Borgmester Chr. Larsen 
Agent Laur. Pedersen 

M. C. Fundt 
Skalleopknever Endt Holm 
Fru L. Colherg 
Skomager G P Pedersen 
Postekspedient Byriel 
Købar. Wahl. Jørgesisen 
Sadelmager Henser' 
Toglurer Sommer Nielsen 
Natbetjent H C Jensen 

584 Bygin. Chr, Holm 
Hotelejer Anine Grønbech 
Smed Hans Frinch 

Naar Sol var strikt jeg vandred lidt i Natten ud alene 
og hørte Bølgens klingre Skvulp mod Kystens blanke Stene. 
Jeg hørte Skoven sukke tungt i klare Sornmernætter 
og Bækkens Mumlen, mens den løb langs maanekiare Sletter. 

Jeg lotte Sommernaitens Kys, 
og mine Læber glad jeg bød - 
igennem Sominernatlen lød 

tys — — — 
dæmpede Akkorder 

Aviamobileroes Land. 
—o— 

Efter hvad amerikanske Blade 
meddeler, har Kommunikationsmid-

lerne i Løbet af de sidste Par Aar 

udviklet sig med sandart rivende 
Fart i de forenede Stater, al man nu 

med Rette kan karakterisere dette 
Land som det, hvor der lindes fær-
rest Fodgængere. I ganske særlig 
Grad har den amerikanske Avtoino-

bilindustri taget el vældigt Opsving, 
saa at dette Befordringsmiddel er 

blevet tilgængeligt ogsaa for andre 
end Rigfolk. 

Medens Antallet af Avtomobiler 
de forenede Stater i Aaret 1911 be-

løb sig til 677,000, fortæller Stati-
stiker] for 1915, al Tallet er steget 
til 2,070,903. I Løbet af i Fjor blev 
der i Staterne solgt 665,826 nye Av-

tomobiler. En al Grundene til denne 
vældige Afsætning er, at Farmerne 
i det vestlige Amerika, som før al-
tid brugte Hest, naar de skulde in-

spicere Arbejdet paa deres vidtstrakte 
Ejendomme, nu mere og mere er 
gaaet over til Avlontobil. Den af 
de nordamerikanske Forbundsstater, 

som er fattigst paa Avtomobiler, det 
tyndt befolkede Nevada, har for Ti-

den mere end 1200 Avtomobiler. 

Tændernes Forfald. 
— o— 

Det finmalede Brød har ødelagt 
vore Tænder. 

Det grovmalede Brød virker som 
en Tandbørste. 

1 Christiania Tandlægelorening di-

skuletede inso forleden Sporgsinan-
let om vore Næringsmidler og Tæn-
dernes Forfald. 

Det indledende Foredrag blev 

holdt af Dr. Møinichen, som udtalte, 
at det store Behov, vi havde for Tand-

læger, gav et tydeligt Vidnesbyrd 

one, hvorledes det stod til med vore 
Tænder. Civilisationen har medført 
al vore Tænder er blevet ødelagt ; 
i gammel Tid var Forholdene langt 
bedre. Varm Mad. Kaffe, blødt Brød 
og søde Sager er de Civilisationens 

Goder, som har ødelagt vore Tær'. 
der. At faa Folk til al ophøre med 

varm Mad er naturligvis en Umulig-
hed ; heller ikke v11 man kunne faa 
Folk til at bruge haardt Kød, Spege-

kød, i Stedet for kogt Kød. Den 
algørende Rolle spiller imidlertid 
Melmeden, Brødet. Det haarde og 

grovmalede Brød bør igen afløse 
det bløde og finmalede Brød ; der-
ved skulde man være paa den sikre 
Side. Den moderne Mølleteknik man 
bære Hovedansvaret for vore daar-

lige Tænder. Tandbørsten har og-
saa en stor Betydning. Det grov-
malede Brød virker imidlertid ogsaa 

som en Tandbørste; ved at bruge 
grovmalet Brød bevarer man sine 

Trender. 
Tandlæge, Dr. 1 Rygge redegjorde 

for den Theori, som hævdede, at 

Tændernes Omgivelser havde den 
væsentligste Indflydelse paa Tænder-
nes Sundfred. Alderen spiller her 
ind, idet yngre har lettere ved at 

blive angrebne af Tand‘ygdmirere 

end æh tre; bgeledes har Kvinderne 

lettere red al blive angrebne end 

Mændene. Det er ikke el enkelt 

Moment, merl en Række Faktorer, 
som spiller ind. 

Professor 'Norner aahnede Dis-
kussionen og udtalte bl. a.: Caries 

er blevet en Folkesygdom, som man 
bekæmpes. Vi maa derfor søge at 

finde Aarsagerne og at forbygge Syg-

dommen. Professoren mindede om, 
at Caries ikke var nogen norsk Syg-
dom, men en international Sygdom. 
som ogsaa optræder i Lande, hvor 

man bruger grovmalet Brød. Dog 
maatle man ilske undervurdere del 

grovmalede Brøds Betydning. Og 
man man passe paa Tygningen af 
Maden, som var et Moment al stor 

Betydning. 

Hustruen, som altid 
beklagede sig. 

—.- 
Der var engang en Hustru, som 

Dagen lang klagede og jamrede sig. 
— Hvad der saa hændte, fandt Inny 

altid en Anledning til Klage. Kunde 
hun ikke linde pari noget andel, 

skar hun Griuraser og sagde: 
— Jeg ved ikke, hvad det er, 

som triangler mig; men jeg føler 

mig ikke rigtig vel. 
Manden sagde: — Kære Hustru, 

se lidt gladere paa Livet. Er vi ikke 

friske og sunde? Tjener jeg ikke 
nok til, at vi kan føre el behageligt 

Liv? Tænk pas de mange tusind, 
som har det værre end os I 

Men da blev Hustruen lorarget 
og sagde: — Din Damtitan, ser du 

da ikke, hvor mange der er, som 

har det bedre end osl 
Saa en Dag kom den store Krig 

og Dyrtiden. Manden sagde : -
Vi maa spare ; bare vi gør det, saa 

lider vi ingen Nød. 
Hustruen haanlo og sagde: -

Synes du, at vi lever i Overflod? 

Skal vi indskrænke os endnu mere ? 
Da Krigen varede længe, og Kon-

gen trængte tit mange Soldater, 
irreelle ogsaa Manden krybe i Uni-
former', — Hold bare Modet oppe, 

sagde lian til sin Hustru. Om Gud 
vil, kommer jeg nok frisk og sund 

tilbage. 
Men Hustruen græd og jamrede 

sig. — Hvem ved, om jeg faar dig 

at se mere ? Alle disse Bekymrin-

ger tager Livet af mig. 
Manden korn hjem efter mange 

Maaneders Forløb, da Krigen var 

forbi; men da havde lian mistet sin 

ene Ann. Hustruen vred sine Hæn-

der og sagde : — Jeg, stakkels ulyk-

kelige Kvinde I 
Manden rettede sig op, rynkede 

Øjenbrynene og raabte: — Stille 
Kvinde, skrig ikke saatedesl Del er 

gaaet værre for andre. 
Og lian tog alter fat paa sit Ar-

bejde og var flittigere end før. Han 

tjente mere end nogensinde og købte 

fine Klæder til sin Hustru og tilfreds-
stillede alle beriders Fordringer. Men 

hun blev ikke gladere for det, og 
da Manden spurgte, hvorfor 111111 

saa saa sur ud, svarede hun : 
— Alt er godt nok; men altid har 

man Sorger al bære paa. 
— Hvad er del for Sorger? 
— Lad os ikke tale om det, sva-

rede Hustruen. 

En Dag, da en Nahokviride var 
hos dem, hørte Manden hende sige 

til hans Hustru: Ja, du har del rig-

tignok godt. Rig og frisk er du og 
har en Mand, som bærer dig paa 
Hænderne. 

Men Hustruen udbrød heftig: Ja-

saa, tror du, at Penge og Luksus 
faar mig 111 al glemme, at jeg har 

en Mand, som er Krøbling! 

Da Manden hørte dette, blev han 
først vred, irren saa korn han til at 
tænke pas, at Hustruen marine være 
oprigtig glad ved Ira" exer h im  

tog sig hane Ulykke saa nær. 
En Dag, da lian stod i sin Butik, 

kom en fremmed Mand ind, Da 
Købmanden fremtog de Varer, soul 
lian vilde se paa, kom har] i Sam-
tale med den fremmede. Den frem-
mede, som var en Troldmand, sagde 
da : 

— Jeg kunde .nok hjælpe dig ; 
men det bliver en dyr Historie. 

Men den elider] var villig til at 
betale hvad som helst, og lian lagde 
til sidst alt det Guld og Sølv, han 

ejede, paa Disken. Da lagde den 

fremmede Hænderne paa Ægleman-
dens Skulder og saa ham ret ind i 

Øjnene. Og — et, (n, tre, — luk-
kede de sig, Da Manden aahnede 

dem igen, havde han to friske Anne. 

Den tremmede var borte 'ned alle 

lians Penge og Kostbarheder. Man-

den løb glad hjem og raabte til sin 
Hustru: Se paa mig. Delle har en 

Troldmand gjort I All hvad jeg ejede, 

malle jeg give ham, men hvad gør 
del? Jeg har to Arme igen! 

Da vred Hustruen sine Hænder 
og græd : — Ulykkelige, hvad har 

du gjort! Skal vi gas og tigge paa 

vore gamle Dage? 
Da slog Manden Næven i Bordet 

og skreg : For Pokker, hvad er det 

for en Hustru, jeg har fanet? Og 
saa tog han sit gamle Gevær fra 
Væggen og skød sig en Kugle gen-
nem Hjærlel, 

Nu havde Hustruen ingen Mand 
og Ingen Penge. San løb hun fra 
den ene til deri anden af sine Be-

kendte og klagede: Jeg, stakkels, 
ulykkelige Kvindel Har jeg fortjent 

denne Elendighed ! 
Og lever hun endnu, saa løber 

hun omkring og beklager sig den 
Dag i Dag. 

25 Aars Jubilæum. 

Den 10de April 1891 begyndte 
Hr. A. Alexandersen Sandvig sin 
Kerbmandslorrelning. Hammerens 

Granitværk var paa del Tidspunkt 
i sin Glansperiode og Hundreder st 
Arbejdere bragte Omsæt:ring i For-
retningerne i Sandvig. Da Arbejds-
antallet stadig blev formindsket gen-

nem Aaiene, medens Turistbesøget 
blev forøget oprettede Ih. Alexen-

dersen først Pensionat, der ved gen-
tagne senere Udvidelser er blevet 

Ill et af Kommunens største og fuldt 
moderne Turisthotel, bekendt som 

et propert, hyggeligt Madsted. Vi 

kan kun ønske, at Jubilaren og kalis 
Hustru, der har lagl et saa stort 

personligt Arbejde i deres Livsger-
ning, maa faa Glæde af del i korn-
niende Aar. 

Eksamen 

i St. Olsker Kirkeskole afholdes 
Tirsdag Kl. 81/, og i Sandvig Ons-

dag og Torsdag Kl. 8. Forældre 
og Værgrer indbydes til at overvære 
Eksemerne. 

Gudstjenester ug Mader. 
—0 — 

Søndag d. 9. April 

Allinge K. Kl. 91/, Konfirmation. 
Gin Mierne 1(1. 6 Møde i Bethel 

Olsker, hvor cand. theol. Schaum- 
burg-Milller taler. 

Mandag Form. Kl. 10 Altergang i 
Allinge Kirke, 

Ellen. Kl. 2 Fælles-Symøde i Tejn. 
Om Meilen Kl. 8 Møde for I( F. 

U. M. i MenigiredsliJemniet og ror 
K. F. U. K. paa Præstegaarden. 

Rutsker Missionshus 
Kl. 31/2. Joh. Kofoed. 

Evan, lulh .  Missionsforening Allinge 
Kl. 31/a. 0. Westh. 

Dæmpede Akkorder. 

k

' 

 efter, December 1660 fik han Kap-
lejnbestalling med 200 Rdl. aadig 

age samt Maglegaard i Østermarie. 

. At Kongen tørst saa sent tiarmede 
Hovedlederne tor Opstanden, skyl. 
des sikkert Hensyn til Sverrig. 

En al Kougen til Jens Kofoed 
skænket Sølvpokal har siden været 
i Slægtens Eje. For 110Uie Aar siden 
blev denu at Enketrit Colberg skæn-
ket til Natioualmusæet. 

— I Januar 1659 sendte Kongen 
Oberstløjtnant Michel Eksten her-
over, for atter at overtage Komman-
doen over Militsen. — Jens Koloed 
fratraadte sin midlertidige Stilling 

som Kommandant og Fangevogter 
paa Hammershus. Han førte per-
sonlig sine Fanger til Rønne og 
sikrede sig inden Afrejsen en Er-
klæring ef Printzeriskjolds Enke an-
gaaende Behandlingen al de sven-

ske Fanger pas Hammershus. 

4 
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Prøv vor udmærkede 

MARGARINE 
og De vil blive tilfreds saavel med Kvalitet som med Pris.  

Frisk Tilførsel flere Gange ugentlig. 

Allinge Kolonial- & Produktforretning. 

Will gode knislfrile Ildskurislir3mler! 
Vi har endnu rigeligt Lager hLrat, — og vi sælger ugsaa billigt. 

Brædderne ekspederes frit kort og læsset paa Banevogn. Forlang Tilbud. 

Nordlandets Handelshus. 

Tvangs—Auktion over Hotelinventar 
Torsdag den I3de ds., Form. Kl. 9, afholdes efter Begæring 

af Sagfører H. Chr. Lund, Rønne, paa en Udlægshavers Vegne offent-
lig Auktion paa Hotel „Stammershalde", Ro, Over det til nævnte 
Hotel korende Inventar og Løsøre, hvoraf fremhæves ca. 73 Senge, 
36 Klædeskabe, 27 Servanter med og uden Marmorplader, 72 Spi-
sestuestole, ca. 80 andre Stole, ca. 70 forskellige Borde, 38 Ha-
veborde, Madrasser, Puder, Uld- og Vattæpper, Forliggere, Løbere, Ser. 

varilesteh Gulvtæpper, 2 Divaner, l Toiletmøbel, 2 Skriveborde, 2 
Bogskabe, I Dækketøjsskab, 1 Chilfoniere, 1 gi, Flygel ,  I Linned-
skab, 1 Spillebord, 3 Lænestole, I Dragkiste, I Kurvesofa, Kurvemob-  
ler, Natborde, Bænke, Skabe, Billeder, Gardiner, Haandklærler, Pudebe-

træk, Duge. Servietter, Lagener. Viskestykker, Knive, Skeer, Galler, 

Porcellæn. Nips ni. m. 

By- og Herredsfogedkontoret, Hasle den 4. April 1916. 

Borgen. 

Ekstrafin cronebrændt Tjære 
er paa Lager og anbefales til billigste Priser fra 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

Chili Salpeter 
Vort Parti ekspederes fra København i disse Dage 	Et Parti 

kommer nied Rutedamper og Resten 'ned Sejler „I. B. Berggieir" i næste 
Uge. — 

Vi har endnu et lille Parti Superfosfat til Salg. 

Nordlandets Handelshus. 

Til Tagstrygning 
anbefales en ekstrafin Calciumstjære eller Linoliumstjære 

Allinge kolonial= S Produktforretning. 

Rødkløver-Afharpning 
er mere sniaalcornet, næn ser ellers ud til at være spiredygtig og anven-

delig i specielle Tilfælde. Pris 40 øre pr. Halvkilo. . 

Nordlandets Handelshus. 

Vi anbefaler 
vort velassorterede Lager al 

Isenkram, Glas, Porcellæn og Fajance 
til billigste Priser. 

ono- 

Brødrene Anker 
(.14.)  Jernstøberi & Maskinfabrik 

Telefon 2. 	Hasle 	Telefon 2. 

	 Cambridgetromler, Hesteriver og Slaamaskiner 

SOIIGNUM 
er det bedste eksisterende Træ-Konserveringsmiddel og giver  

tillige en smuk Farve. Faas hos 
Allinge Kolonial- & ProduktforretniQg. 

himrher-Sliike deo Sukker 
Stikkelsbær ',armer, uden St11.1.1.4 
Ribs naturel, uden Sakker 
Kirsebær naturel, uden Slikker 
i ", og 1 kg Glas. 

Udmærker til Grad ng Frugtsupper 

Rabarber-Kompot 
Stikkelsbær Kompot 
Kirsebær Kompot 
og 1/ 4  kg Glas. 

Blandet Frugtsaft. 
Y, Ft. 50 øre, 1/1  FI. 27 øre. 

J3. Larsen Telefon 12. 

Olsker Sogns Sygekasse 
afholder ekstraordinær Generalfor-

samling Mandag den 10. April Kl. 
7 i Olsker Forsamlingshus. 

Dagsorden: Oprettelse af en Be-

gravelseskasse. 

Bestyrelsen.  

En Haandte3rskemaskine, 
en Fjedertands-Harve, 1 Kageknu-
ser og en Roerasper er billig til 
Salgs hos 

Peder H Holm, 
ved Lindeplads, Allinge. 

Rosen-Kartofler 
til Leggekar.  boller. 

Sætte-Schalotter. 
Nyt Urte- og Blomsterfrø 

anbefales. 

bas hos j. B. Larsen Allinge 

En ung rask Pige 
kan fan en Formiddagsplads til 15. 
April paa 

Sygehuset. 

Nye hjemkomne 

Tørrede Aprikoser 
79 øre 1/, kg. 

Tørrede Fersken 
55 Øre 1/2  kg 

T5rrede Æbler 
GO. -Øre J/2  kg. 

faas hos I. B. Larsen Allinge 
Telefon 12. 

Frelsens Hær. 
Dukken, som bortloddedes, blev 

vundet paa Nr. I" af Rigmor Ko-
foed, Allinge. — Tak til alle, som 
ydede til vort Arbejde. 

Brigader Fich leder Møde Son• 
dag den 9de ds. 1(1. 4 og Kl. 71/, 
Aften. — Alle er velkomne. 

Store Fyldeløg 
ere hjemkomne. 

J B. Larsen, 

Gode Spise- & Læggekartofler 
er til Salgs hos 

Smed Stange, Tein. 

Et Hus eruligt til Salgs.  

Jordtilliggende ca. 1 Td. Ld. 

Frederik Christensen, 
17. Sig, Pd., Rutsker. 

En Dreng, 
15-16 Aar, kan til Iste Maj faa 
Plads hos Hans Kofoed, Pedersborg, 
Klemensker — Man kan ogsaa hen-
vende sig lit Mælkeltd1. La r se n, 
Allinge. 

En fortrinlig 

6-øres Cigar 
er hjemkommen. 

i.19: 	 Et,11. 

To 2-Vær. Lejligh. 
— centralt beliggende i Allinge -
den ene med Køkken, er til Leje, 
ran ønskes delvis møbleret, Bog-
trykkeriet anviser. 

tresf
il 

L:1 Deres Regninger, Med-
delelser,.Konvolutter og 
Brevpapir i Allinge Bog-

trykkeri. Hurtig Levering. Billigste 
Priser. Ring op Telefon 74. 

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

Allinge Kolonial- Produktforretning. 

F..11 Eftersending af 

Sludstrup Barres Roefrø 
Avl paa :ome Roer af Rosted St., garanteret Spireevne 77 pat., l'iis a 
110 øre pr. Halvkilo. Vi hedet eventuelle Købere run at forsvar: sig 
heraf, thi Lagrene at Barres Roefrø ere snart aldeles rømmede. 

Nordlandets Handelshus. 

Alle Sorter Markfrø 
i ekstra fine Kvaliteter anbefales fra 

cY-ilbuge 	 froduktforretning. 

Bornholmsk Avl af velrenset Saasæd 
Svalof Segerhavre, en Gaards Avl. 
Gul Na3sgaard Havre, triørrenset. 
Gartons Saahavre, Stivvippe-Type. 
Tystofte 2-radet Byg 

sælges til laveste Pris ved kontant Betaling. 

Nordlandets Handelshus. 

Sukkermelasse og Blodmelasse 
anbefales fra 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

lloroholms Spare- & linllekasses S 
,-------, Afdeling i Allinge 6------ 

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

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

Til Stegning og Bagning 
anbefales vort ekstragode Plantefedt. 

Allinge 	& Produktforretning 

Prima Palmekagemel a 10 Kr. 50 Øre, 
Prima Majs Glutenfoder a 11 Kr. 75 øre, 
Ny Blodmelassefoder a 9,25, 

anbefales som et udmærket Foderstof til Ungkvæg og Kalve. Priserne 

ere pr. 50 Kilo netto i 

Nordlandets Handelshus. 

Kolonialvarer 
i bedste udsøgte Kvaliteter til billigste Dagspriser 

anbefales fra 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

Til Konfirmationen. 
De smukkeste Konfirmationsgaver  købes altid i 

Allinge Ur- og Guldsmedeforretning 
NB. Navn isættes gratis i Løbet af 1/, Time. — Telefon 93. 

A. M. Lindberg. 
EIMIEN  

Gødningssalt 
anbefales til billigste Priser. 

Allinge Kolonial & Produktforretning 



Pd• 	Eg 

Bredr. Clodtta 

A. P. L. 
er den mest aromatiske og appetitvækkende Bitter. 

Faas i Allinge kun hos 

,711mje 	 ( Prorlitklforretninj, 

Til Konfirmationen 
Som nyttige Gaver til Konfirmander anbefales 

Til Piger: 
Kjole- og Blusestoffer. 

Skorter i Klæde, Moire og Vaskestof. 
Chemiser, Benklæder, Underliv, Natkjoler og Strømper. 

Pynte- og Køkkenforklæder, Handsker og Bælter. 
Lommetørklæder, Kraver, Paraplyer. 

Broscher og Pyntenaale. 

Til Drenge. 
Hatte, Huer og Kasketter. 

Nordlandets Handelshus. 

Sokker, Seler, Bælter, Kraver, Flipper, 
Manchetter og Manchetskjorter, Arbejdsskjorter, 

Manchetknapper, Slips og Slipsnaale 
Arbejdstot, Underbeklædning, 

Ali forefindes i stort Udvalg og til billigste Priser i 

1L 	J 

Prima kontroll. Foderstoffer 
anbefales til billigste Dagspriser fra 

./711inge Jfolonial- 	j-)roduktforretain_. 
NB. Vi har endnu et Parti Glutenfoder. 

Cykler, Dæk og Slanger. 
Et meget stort Lager, baade af C Y K LER og GUMMI 

forefindes, og da jeg har indkøbt mit Gummi for i Aar før 
de nuværende høje Priser fremkom, kan jeg sælge til meget 

smaa kontante Priser. 

H. C. Mortensen, Allinge. 

Høstbindegarn. 
Vi har rigeligt Lager og sælger til rimelige Priser mod Bestilling 

inders denne Maaneds Udgang. I de ærede Forbrugeres egen Interesse 

anbelafes dot Dem derfor allerede nu at udgøre Deres Ordre til 

Allinge kolonial & Produktforretning 

Alliogo lloglrykkori leverer olie  Tryksager til billigste  

Vor bekendte fine Kaffe 
samt The, Chokolade og Cacao 

anbefales det ærede Publikum. 

JV elloholocle og Cacao til gamle c friser. 
Kaffe, altid friskbrændt og nymalet. 

ififfinje 	 cProduldfoftretnind, 

„thd 	13rliog, 
—o— 

Al Christian Jørgensen. 
i. 

Ofientlighetten har endnu ikke 
glemt del Røre det fremkaldte blandt 

Publikum og i Pressen, da Profes-
sor Nicks — Londons betydeligste 
Opdager — Cl] Morgen fandtes død 

i sit Soveværelse ined et Skedsaar 

igennem Hovedet. Man var straks 
klar over, al tier forelan et Selvmord 

og Aarsagerne saa lige saa selvind-

lysende rid. Selvmordet maatte skyl-
des Mr. Ilicks' overophidsede Ner-

ver. Lige udskrevet fra en Nerve-

klinik var lian gane( i Gang med 

OpIrlarelsen af to gandetulde Mord 

i Town Street. Mens Professoren 
var optaget af Undersøgelserne blev 
der omtrent hver Nat ravet et Mord 

og den grusomme Maade, livorpea 
disse Mord var begaaede, rnaalte 

have en mægtig Virkning paa selv 

de stærkeste Nerver. Medens Un-
dersøgelsen af disse Forbrydelser 
stod part, var del at man fandt Pro-

feseor Hilicks død for sin egen Re-
volverkegle. 

Men Antagelsen af, at Selvmordet 
skyldes lians overophidsede Nerver, 

er forkert. Naar jeg ikke har offent-
liggjort de Kendsgerninger, som jeg 

i et halvt Aar har været vidende om, 

skyldes del ene og alene Hensyn 
til den afdødes Enke, Fru Mary 
Hicks. Imidlertid er denne Dame 

nu, i den tidlige Alder el 38 A& af-
gaaet ved Døden — Aarsagen var 
Sorg over Mandens Død — og jeg 
har derfor ingen Æresforpligtelser 

til at undlade al offentliggøre, hvad 
jeg gennem en Ven, der bosiddende 
i London, er blevet vidende om. 

Min Ven havde et meget intimt 

Samkvem med Professer Hicks og 
var — det tør jeg nok sige — hans 
eneste-Fortrolige i Politisager. Han 
havde fanet Plads i det londonske 

Opdagelses Politi og tmdvidste stor 
Dygtighed. Han blev Professor 
Hicks' Elev, og denne spaaede ham 
en glimrende Løbebane, en Spandoin 

som desværre ikke gik I Oplyldelse, 
da ruin Ven i December Maaried 

ifjor faldt for en Revolverkugle ved 
Rydningen af en Forbryderbule i 
Eastend Fattigkvarter. 

Denne Ven viste mine Studier paa 
del sjælelige Om rande stor Interesse. 
Da han sidste Gang — del vor i 

Foraaret 1914 — gæstede Danmark, 
lovede han at bringe mig en Del 

interessant Slof fra deri londonske 
Forbryderverden og fra Opdagersla-

ben. 
Vi vekslede hyppig Breve efter 

den Tid, og i Slutningen af Septem-

ber 1915 modtog jeg en Trælcasse, 

indeholdende en Del engelske Jour-
naler og Magaziner. 

Mellem dem var et Nummer at 

„Times", hvor elleve Afsnit var ind-

stregede med rødt, Jeg læste dem, 

men fandt] dem uvedkommende og 
riden gensidigSammenhæng. Jeg var 

hurtig klar over, at det skulde være 

en Slags Depesche, men det var mig 
umuligt ni lyde den. Jeg skrev Be-
gyndelses- og Slulniugsbogslaverne 
op paa et Stykke Papir, men de gav 

ingen Mening. Og jeg prøvede De-
chilfrering paa alle umulige Maader, 

indtil jeg fjorten Dage efter faldt 
over Løsningen. Jeg talte elleve 

Bogstaver frem i hvert al de elleve 
Afsnit og skrev eflerhaanden det el-

levte Bogstav i hvert ned pan et 

Stykke Papir. De dannede Ordet 

Dobbeltbund.. 
Først nu lagde jeg Mærke til den 

Omstændighed, der ogsaa var ulmet-

genet Toldvæsenets og Censurens 
Opdagelse: at Kassens Bund var 
usædvanlig tyk. Jeg brækkede Kas-
sen adskilt og fik nu lal i det, der 
gemte sig mellem Bittidbræddernie, 
Det var en Del Optegnelser af Pro-
fessor Hicks, en al min Vens Note-
bøger samt følgende Brev : 

Dem Mr. Jørgensen ! 

.leg sender herved nogle Dokii- 
eurer, smil rimeligvis kali give 

Dem gode Dessins Og være Dem 
til Hjælp ved Deres psykologiske 
Studier. De mim imidlertid holde 
dem sl r ru g I lieninwhg, i del mind-

ste foreløbig.  
De vil erfare meget niti Mysteriet 

Professor Hicks, og De vil foreløbig 
være den eneste, der Jaar delte at 
vide, Det Kundskab jeg har ril 
denne Affære vil nemlig ikke blive 
bibragt Offentligheden, før Profes-
sor Hicks' Enke er død. Hun er 
stærkt grebet ni Mandens Død, 
og hvis dette oven i Købet kom Id 
hendes Kundskab, vilde Følgerne 
blive uberegnelige. 

My hest regarde. Yours truly. 
Joseph Harrison. 

For at lette Forstaaelsen for de 

læsere der ikke lydelig! erindrer 

Begivenhederne, der gik fortid for 

Professor Hicks gaadebilde Død, 

giver jeg her en kort Oversigt over 
disse, væsentligt baseret part Artik-

ler og Kroniker I „Times' og „Lon-

don Opinion': 
Onu Morgenen den 14. ,Trinl 1915 

vaagnede Mr. Smith, der bor i Town 

Street No, 14 a. Han begyndte at 

klæde sig pan og henvendte et Par 
Ord til sin Hustru, der spyt en Seng 

lige ved Siden af. Da Min ikke 
svarede talte ban linjere, men fik 

stadig intet Svar. Han saa da til 
hende, og saa til sin store Skræk, 
at hun var oversprøjtet med Blod. 
Hovedet var ved en dyb Flænge, 

øjensynlig frembragt af en skarp 
Kniv, skilt halvvejs fra Kroppen, og 
Ligel var frygtelig mishandlet ved 

Snit pan Kryds og tværs. 
Mr. Smith anmeldte naturligvis 

øjeblikkelig Forbrydelsen til Politiet, 
og om Formiddagen paabegyndles 
Forhør og Detektlyundersøgelser. 
Pas Stedet var ikke et eneste Spor 

efterladt. All, hvad der fremgik af 
Husundersøgelsen var, al Yderdøren 
var dirket op .  

Al Forhørene fremgik idel al Vig-

tighed. 
Mr. Smith mente, at Mordet 

niaatte være begariet før Klokken 

eel, da han paa Efternatten plejede 
at sove meget uroligt. Familien 
Johnson, der boede lige under Mr. 

Smiths Lejlighed, mente, al Mordet 
havde fundet Sted efter Klokken to, 
da de først paa delte Tidspunkt var 

gattet i Seng, og Trappegangen 
livorud til den opdirkede Dør vendte, 

fører lige forbi Dalen ril deres Lej-

lighed. Heller ikke den Familie, 
der boede lige over Mr. Smiths 

Lejlighed havde hør( noget, skønt 

den ligeledes havde været længe 
oppe den Aften. 

(Fortsættes). 

En Karl, 
18-20 Aar, Iran hm Plads til Isle 
Maj pan 

Bageregaard i Rutsker. 

14-16-aars Dreng, 
son, vil passe Krealitrer, kan faa 
Plads til Iste Maj hos 

C. 0. Kofoed, Nymølle. 

En flink. Dreng, 
14— 16 Aar, der har Interesse for 
Landbrug, søges til Isle Maj af 

Karl Kofoed, 
Lynggaard i Olsker. 

S
ager De en Pige, en Karl 
eller en Dreng, eller mang-

ler De en Svend eller Lær-
ling, en Fodermester eller an-

den Medhjælp, hør De snarest aver-

tere i Nord-Bornholms Ugeblad, 

der hver Fredag bringes direkte ind 

i 1700 Hjem og læses af saa godl 

som hvert eneste Tyende. En An-
nonce her i Bladet vil derfor saa 
godt som altid bringe et tilfreds-

stillende Resultat. 

Frugttræsprøitning. 
De. 

ticit'S [i ue,. lerdes n,rdde l r e ■ I g  
snarest utidigt. 

H. M Andersen, 
Klitilely. 

billage 
Cigar- q ColililifilmIlliqg 

anhrt.it, s. 

Konfirmationsgaver, 
Kort og Telegrammer 

i stort Udvalg. 

En god 8-øres Cigar 
haves paa Lager, 

11111.1111~11■1111111111 

Høns 
købes Mandag og Torsdag til hof-
eSte Dagspris. 

Willi. Hansen, 
Sandvig 

En yngre Karl 
kan shahs eller til I. Maj fra Plads 
Ilos Avisbi. Lund, Allinge. 

Cigarer 
Cigaretter 
Tobak ker 

Telefon 12. 

Forlang 

hos Deres Købmand 

Viggo Glistrup's 
Xaffel 

Tørret Petersille 
an betales. 

1. B. Larsen. 

Byghalm, !bor og kilder 
er ril Salgs hos 

Avlsbruger Lund, Allinge.  

Spis Marmelade. 
Blandet Frugtmarmelade 

i løs Vægt pr. 	kg 38 Lire 

Aprikos-Orange-Marmelde 
i rfy kg Glas GO øre, I kg GI. 115. 

I. lEt isEL1-23E5/1. 

By- og Herredsfuldmægtig 

Johailoes Kofod, Basler 
Iragfes paa Ra ad huset i Allinge 
hver Mandag efter Kl. 10 Form. og 
i Klemensker Kro liver Fredag 
Ira 2-5 Eftm. 

For 
Renvaskede og strikkede 

gives ved Køb af Varer i 

Messens Ene-Udsalg 
— Allinge — 

En Pige 
kan fri.  a Plads til Iste Maj hos 

Hans Lyster, Krashave, 
Klemensker. 

En flink Pige 
kan faa Plads til isle Maj hos 

Jensen, Laarkegaard 


