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„Nord-Bornholms Ugeblad"
trykkes i et Antal af mindst 1600 Exempl.
og forsendes gennem Postvæsenet i
Sandvig, Olsker, Rutsker, Rr ag Klemensker.

„Nord-Bornholms Ugeblad„
har den største Udbredelse i Morfin. Herred
bliver læst i ethvert Hjem og egner sig derfor bedst til AIrdering.

„Nord-Bornholms Ugeblad"
optager gerne Rekendlgarelser af enhver Art
saasom Kob, Salg, Foreningsmeddelelser,
Efter- eller Aflysninger, Auktioner tie.

„Nord-Bornholms Ugeblad"
ad,gaar hver Fredag, kan bntilles paa alle
Postkontorer sand paa Bladets Kontor ag
koster 1 Kr. halraarlig.

Hunden, som Menneskets
Ledsager.
— OH
Snavidt man har kininet konstatere, er Hunden Menneskets første
Husdyr. — Denne Betragtning er ogsaa logisk: thi saalænge det var um. ligl alene ved Fiskeri og Jagt at tilvejebringe deri fornødne animalske
Næring, var der ingen Brug for andre Husdyr, maaske dog med Undtagelse af Hesten ; men den er sikkert kommet senere i Menneskets
Tjeneste, skriver en udenlandsk Forfat ler.
De Egenskaber, som gjorde Hunden saa værdifuld For Mennesket,
var da først dens Evne ril al finde
og forfølge Vildtet. Senere benyttedes den IH at passe paa de andre
Husdyr, at de ikke skulde løbe væk,
samt al holde deres Fjender borte.
Hunden fik tillige den Opgave al
bevogte sin Herres Bolig, at ikke
Mennesker — Vagabonder — eller
Fjender af Dyreriget skulde fortrædige Irans Biørn eller noget, hvad
hans var.
Naar Børnene var alene hjemme
kunde den forinden at beskytte dein
mod Farer tillige være deres Legekammerat. Ja, den kunde ved sine
pudsige Indfald under holde hele Familien. Var der Sorg i Hjemmet
sørgede den med, og paa samme
Maade deltog deri i Glæden. Den
kunde døje ondt og godt med sin
Herre, le eller græde med ham. logen i Verden forstod ham soin den,
og ingen var saa sand som den.
Som Trækdyr har Hunden muliggjort Beboelsen af arktiske Egne,
og i trange Tider har man endog
her og der spist den ; uren jeg skal
ikke opholde mig ved alle de Fortrold, under hvilke Hunden har været Menneskel til uvurderlig Nytte,
men se nærmere paa, hvad Gavn
den kan yde Beboerne af en Storstad i vor Tid.
——
Tiderne forandrer sig og dermed
ogsaa de Fordringer, man stiller til
Hunden; men dette alsidige Dyr
har tilfolde været i Stand til al følge
med Tiden. Del kan bøjes ind under Menneskets Kultur.
Skønt det er indlysende, at den,
som — især ved Nattsbd — skal

holde Vagt paa Steder, hvor ban er
udsat for Angreb af Mennesker og
Dyr, bør være ledsaget al tir Hund,
er del dog først i den allerseneste
Tid, al Politiet hor taget denne fortrinlige Medhjælper i sin Tjeneste.
Til at finde en Forbryders Spor
er !lunden trovertrrefielig. Del smilore er Tilfældet, mug table eller
gemte Ting skal lilvejebringes.• Men
del skal her indrømmes, al ikke alle
Hunde egner sig til saa nyttige Ting,
men delle skyldes fejlagtigt Valg og
Opdragelse.
Det bedste er imidlertid at forebygge Forbrydelser, og delle kan
i utallige Tilfælde lade sig gøre,
naar man selv holder en Politihund.
Det hører til Dagens Orden at Hunde afværger Indbrud og andre Ulykker, og det vil ske endnu hyppigere,
dersom Hundeholdet var lidt fornuftigere ordnet, end det er. Her er
imidlertid en Sag,. som Hundevenirerne burde overveje. De fleste,
som vælger en Hund, lager altfor
meget Hensyn til dens smukke Ydre.
Det er af let forstaaelige Grunde en
Fejl. Man skal ikke skue !funden
paa f trugene. Del gaar nied Hunden som med saa meget andet her
i Verden. Det smukkeste er ikke
altid det værdifuldeste, naar der er
Tale 0111 Nytte. Den, som ønsker
at holde Hund, hør erhverve sig en
Hvalp af Forældre, som besidder de
Egenskaber, som man særlig ønsker
hos en Hund.
Endelig er der Opdragelsen], den
forsømmes ofte. Der burde oprettes en Forening, som præmierede
Hunde efter Dyder og gode Sæder.
Omkostningerne ved Hundehold
er, naar Skallen fraregnes, uhyre
smaa. — Den Smule Køkkenallald,
som kan mætte en Hund er værdiløst. Der findes næppe Mennesker
i vort Samfund, som vil fortære del,
og at samle del til andre Husdyr
lader sig af praktiske Grunde ikke
gøre.
Hunden Fortjener rigelig den Føde,
den Eau, og ved fornuftigt Opdræt
vilde den være af Menneskeværd .
Hundens selskabelige Egenskaber
er af større Værd end Hundefjendenne tror.
Der findes Tusinder af Mennesker,
som ikke finder noget opbyggende
ved Forlystelsesanslatter, men som
kunst foretrasker Hjemmets Hygge.
Mange savner fysiske Betingelser,
og andre Inar hverken Tid eller Raad
til al sgaa Ind". For dem kan eis
Hund være til megen Adspredelse,
hvad enten del drejer sig om enlige
Personer eller Familier.
Del lyder saa smukt og samfundsmæssig at sige, at den eller den
kunde jo kaste sin Kærlighed paa
Mennesker, f. Eks. tage et Barn til
sig, i Stedet for at interessere sig for
Hunden ; men Vedkommende belænker ikke den uendelige Forskel
i Udgift og Ansvar. Forresten er
der ogsaa Mennesker, son] har gjort
bille Erfaringer under deles For hold
til Medmennesker. Glenn ikke Ordsproget .En Bjørnetjeneste".
Naturligvis er en Hund til Gene,

især for dem, som ikke kan lide den ;
men hvad er ikke IH Gene ?
Naar en Hund eller to Aars Forløb kan genkende og paavise sin
Hertes Morder, som den uventet
møder pari Gaden, da faar man Respekt for delle Dyr.
Læseren vil !iranske spørge, hvorfor den ikke forhindrede Mordet eller straks forfulgte Morderen. Sagen
var nemlig denne, at Morderen først
had Hundens intet ondt anede Ejer
om at lænke Dyret, da han, Morderen, var bange for Hunde.
Her var det ikke Hunden, som
var dum.
Den, som har set en Hund afværge
Indbrud, alarmere Ildebrand eller
bringe el druknende Barn paa det
Tørre og tilkalde Hjælp, vil betænke
sig paa al fare hanrdt frem mod
dette Dyr.
Af foranstartende kan man omaske
fatte Grunden til, at saa mange er
Hundevenner. Det er Andusinders
Traditioner, nedarvet fra For fædrene.
Det er dernæst egen Erfaring indvundet ved at iagttage dette Dyr.

Fugle og
Højspændingsledninger.
I sElekb ok clin. Zeilschrift" har
W. Prehm gengive! nogle interessante iagttagelser over Driftsforstyrrelser paa Højspændingsledninger
hidført ved Fugle. Pari den Tid da
de unge Fugle, navnlig Stærene,
bliver flyvelærdige, uren endnu mades af Forældrene, lager Ungerne
gerne Plads paa Isolatorerne, naar
de slaar sig ned paa Højspændings
ledningerne, mens de gamle Fugle
sidder paa selve Ledningslraaden. I
det øjeblik, Fuglenes Næb berører
hinanden, opstaar en Jordforbindelse,
hvorved disses øjeblikkelig dræbes.
Den derved fremkomne elektriske
Gnist eller Lysbue, ødelægger i
mange Tilfælde Isolatoren og foraarsager Ledningsbrud.
Rovfugle findes kun dræbt- i den
første Tid, efter at en Stærkstrømsledning er laget i Brug, og de synes saaledes hurtig at lære Faren
at kende og at undgaa den.
Det er sjældent, at Fugle i del
hele taget slaar sig ned paa Ledninger med højere Spænding end
30,000 Volt; denne Iagttagelse er
særlig gjort ved Ledninger med
60,000-100,000 Volts Spænding.
Hvad Grunden hertil er, vides ikke;
men det man] antages, at den høje
elektriske Spænding giver de Fugle,
som kommer i Nærheden al den en
ubehagelig Fornemmelse, muligvis
rejser Fuglenes Fjer sig.
Rovfuglene inidgaar fuldstændig
de højspændte Ledninger, enens
Sangfugle og de mindre Fugle i
Nødsfald slaar sig ned paa dem.
Prehm beretter saaledes, al Sangfugle, som rinder almindelige Omstændigheder holder sig borte fra
Ledninger med meget høj Spænding, søger Tilflugt paa disse, naar

de forfølges af Rovfugle, og at man
da kan se disse i ærbødig Afstand
kredse om Sinnaluglenes Tilflugtssted.

Hammershus.
XVIII,

Ruinen.
Ved Udgravningen af Porthusel
fandtes der to Rum i dels sydlige
Parti. Det yderste har formentlig
været benyttet af Brovægteren
i det andel ind mod Slottet har været Smedje; hvis Esseplads ses i del
sydvestlige Hjørne. I Porthuset nærmest Broen findes Brokælderen til
Vindebroen, i hvilken Broklappens
Ballancevægt blev nedsænket. 1 Slottets tidligere Tid gik Kørevejen nede,
hvor nu Kælderens Bund ligger. De
Fordybninger, hvori Aksellejerne har
været anbragte, findes endnu.
Slottets Yderværk har vistnok tidligere hestaaet af et vidtstrakt Pæleværk, der foroven langs rued Skrænten har omgivet Slotsbanken, fra Porthusets vestlige Hjørne til
Hjørnerne i den vestlige Fæstningsmur ud niod Søen. Senere er Pæleværket blevet afløst af den lange
lave Ringmur, som endnu er bevaret
paa flere Steder, navnlig ud mod
Paddesænke.
Indenfor Porthuset, lidt oppe paa
Bankens Skraaning ligger Ruinen
af del gamle Tinghus, hvor Hamnrershris Broling holdtes og Øens
vigtigste Retssager fandt deles Afgørelse. Bygningen hører til de
ældste, da man i Murværket ved
Istandsættelsen fandt en Mønt fra
Erik Glippings Tid, den eneste fra
denne Konge soul vides at være
fundet mellem Ruinerne. Af Bygningen er kun dens anselige Kælderrum bevarede nued Trappenedgang i den nordøstlige Gavlende.
Den brolagte Kørevej løber tæt
under Tinghuset og i en stor Krumning op forbi en lille Dam til Fæstningsporten. Det store Tcrrain,
Slotspladsen indtager, danner en
skæv Firkant og har været omgivet
af en høj Fæstningsmur med Por
ten ved den nordlige Side. Oprindelig har der været en Udgangsdør
ved' hvert Hjørne al Fæstningen og
en Udfaldsport, som senere er tilinuret, i det sydvestlige Hjørne. En
Løbegrav dækket af to Volde, har
fra denne lort ned til Søen ved den
tørre Ovn. Man har saaledes paa
alle Sider kunnet komme udenfor
Fæstningens Omrande og søge at
gøre tiet muligt at slippe bort tilsøs. Det maleriske Tam n med de
spidse Gavle, Blommetaarnet i Fæstningens sydøstlige Hjørne, tilhører
det oprindelige Anlæg, hvorimod det
andel firkantede Taarn (Hundetaarnet) er indbygget senere. Ogsaa de
5 halvrunde Taarn (Runddele) udenpaa Fæstningsmuren, et paa Nordsiden, to paa Vestsiden og to paa
Sydsiden, er senere tilbyggede, tildets af Lybeckerne. Fæstningsmuren staar endnu i sin fulde Højde

CA. 30 Fod paa den vestlige Side
Pria hele den nordlige Side, der var
mest urlen( under Angreb, er Murværket senere forstærket. I hele
Fæstningsmurenes Udstrækning var
de foroven forsynede med en 0■ erbygning af Tømmer, det saakalthe
Galleri, hvortil Trapper førte op, og
hvor Mandskabet befandt sig under
en Belejring.
Udenfor deri nordlige Mur ses to
Jordvolde, en foran Freslitingapor ler
og en anden mere vestlig til Dækning al en lille Denaabning (Svenskehullet). Disse Volde blev opkastede paa Christian d. 4. Tid og forhøjedes senere af Svenskerne i 16,15.
De var forsynede med Palisader og
gennem en Tørnmerport i den østlige gik Vejer] ind til Freatilingsporten. Denne var anbragt i den bille
Porthygning, i hvilken der foroven
fandtes et Kaminer, hvor en Tid
Trompeteren boede. Lige nedenfor
Slotsporten, ved Fæstningens nordøstlige Side, laa de Bygninger, I
hvilken øens Skatteydelser in natura
opbevaredes. I den udenfor Fæstningsmuren fremspringende nordlige
Bygning (Slitørkzelderen) heningdes
Smørret. Ved Udgravningen saas
endnu op til Muren Levningerne
af del Træværk, som havde haaret
Hylderne til Opbevaring af Smørret
I Bygningens sydvestlige Hjørne
findes en senere titrinnet Døraabning
gennem hvilken man har kunnet
komme ned til den udenfor Bygningen liggende lille Dam. Saavel
Smør kælder ell som de Syd for liggende to Hvælvinger, soul antagelig van. Oplagssteder for Kød og
Flæsk, er ikke oprindeligt. Ovenpaa Hvælvingerne var anlagt et Batteri (Katten), hvis Kanoner vendte
østefter mod Broen.
I det store Hus Magesinbygn ingen,
hvor der fandtes vidtstrakte Loftsrum,
oplagdes Kornet. Bygningen tilhører ikke det oprindelige Anlæg og
er i Tidens Løb unidergaaet mange
Forandringer og Udvidelser. Dens
svære østlige Mur er opført ovenpaa
selve Fæstningsmuren og Murværket viser, at det senere er baade
forhøjet og forlænget mod Syd. De
to store Støttepiller udvendig paa
den østlige Side og ind imod Slotspladsen, er opførte for at styrke Forbindelsen mellem Bygningens to
sammenbyggede Dele. I deri sydlige skraa Gavlmur findes Skydeaabninger ide forskellige Stokværk.
Muren er sat skraat paa Bygningen,
lur at dens Kanoner lcunde bestryge
Pladsen. Magasinbygningen er ødelagt ved Ildebrand, da der endnu i
dens høje Mure ses mange af Ilden
skørnede og sprukne Sien. Ved den
indvendige Støttepille blev i Slutningen af det 17. Aadiundresde opført
en Vagtstue (Corps de garde) for
Vagtmandskabet. Resterne af Gulv
angiver endnu] Stedet.
1 Blommetaarnet, del sydøstlige
firkantede Taarn med de spidse
Gavle, havde en Tid den øverste Arlilleriofficer sit Værelse. Udfor delte
Taarn lykkedes det Corfitz Ulfeldt
og Eleonora Christine al flygte ned

ad Klippeskrænten. Her op til las
en lille Smedje, h% is Plads blev 551:hg ved Udgravningen. Anselige
Rester af FresttnitgStItureit staar
enden ved Siderne af Blonintetaartiet. P.ia dees udvendige Side er
settere tilbygget el halvrundt Tamil
med en smal Døraahning.

Perlejunker.
—o—
Du bitte Perlejunker,
som blaaner i mit Bed,
midt i et saligt Rige
af Sol og Foraarshed
du synes kun at vente
paa Sonirena Herlighed.
Du synes kun al drømme
dig endnu længer hent,
at længes frem mod Solen
fra Jordens mørke Gem;
den mørke Jord, hvoraf du
saa blnanende sprang frem.
Du føler Jordens Varme
og hæver langsomt op
I spæd, forsigtig Kiggen
den første lille Knop,
og folder ud i Solen
din spinkle Jomfrukrop.
Du hælder dig mod Solen
— bedende og øm,
mens dine Knopper tæller
de travle Dages Strøm,
og drømmer en lyksalig
og evig Lykkedram.
En Drøm, der gear tilbage
til Jordens Moderskød,
mod Hvilen, lyksalig,
sugende og sød. —
En Dag skal jeg finde dig
forpjusket og død.
En Dag skal jeg finde dig
slumret ind f Fred,
du hælder dig vemodig
mod Jordens Muldskød ned,
— du bitte Perlejunker,
som blaaner i mit Bed.
* 11
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Gammel Visdomstale
em Sparsommelighed og Tarvelighed.
—o—
Det har altid været saaledes, naar
Folk var i Færd med at fortabe sig
i Vellevned og fine Vatrer, at da løfter der sig en stærk Røst eller flere
derimod. Fra Oldtiden kan nævnes
Sok rate s, fra Middelalderen Frans
af A ss is i og fra Nutiden Le o Total oj; og hvorfor ikke nævne H i udbede med.
Sokrates er vel den at dem, der
bekæmpede Nydelsessygen paa den
ejendounneligsle Maade.
Da en Athenienser en Dag klagede over, hvor dyrt det var at leve,
og opregrietle Priserne paa Purpur,
Røgelse, line Vine og andre Luksusvarer, gik Vismanden med ham
hen til en Bod, hvor der solgtes
Levnedsmidler. Det mest nødvendige deraf, som Mel og Olie, var
til en særdeles billig Pris. Og da
de kom til en anden Bod, hvor Tøj
til dagligt Brug solgtes for en rimelig Pris, udbrød Sokrates ; Ser du
nu, jeg finder det særdeles billigt
at leve i Athen."
Der fortælles om ham, at tit, naar
han sna den Mangfoldighed af Ting,
der blev bragt til Torvs, sagde lian
med munter Sjæl til sig selv: .Hvor
meget er der dog, som jeg ikke behøver". Mange andre havde det
derimod paa den Maade, at naar de
saa lækre Sager og pragtfulde Ting,
blev de uglede og tænkte, fulde al
umættet Begær : _Bare vi dog havde
Read I aa, bare vi dog havde Read I"
Og nied gusten Misundelse skævede
de til dem, der ikke havde nødig
al spare.
Ligeledes fortæller man, at en
Borger fra Athen klagede over, at
en Fodtur !, han nylig var hjemkommen Ira, havde været meget
træls. ,Har din Træl kunnet følge
dig?' spurgte Sokrates. .Ja naturligvis." — .Bar lian noget?' 'En stor Pakke," — ,San er han

vel svært træl ? — .Nej, jeg har
skikket ham nul i et andet Ærinde
straks." — .Ser dm. sagde Snkrarea, »du har de Fortrin, Lykken giver, fortid Int din Træt ; han har de
Fortrin, Naturen giver, [mild for dig.
Du er rig og fribare en, men svag
og blødagtig; han er fattig og trælhunden, men sund og sheik. Sig
sari selv, hvem der er den lykkeligste.'
Det er rimeligt, al en af Krigens
Følger bliver adskillige Indskrænkfinger i de selskabelige Vaner. Men
del vil knibe for mange al Ina Begyndelsen gjort. _Hvad vil Gæsterne
sige — bagefter ?' Det er ingen
værd at høre Sokrates. Da han
havde budt nogle rige Folk hjem
til sig, og Zanlippe var undselig
derover, sagde lian : „Giv dig Ill.
freds ; er de gode Mennesker, vil de
lage til Takke med, hvad Huset formaar ; men er del Ikke gode Men•
nesker, sna vil vi Ikke bryde os om
deres Snak.'

Et frygteligt Minde.
— ()—
Den sønderjydske Soldat, der
skød en værgeløs belgisk
Familie ned.
Pastor N. P. Mads en fortæller i
.Kristelig Dagblorl"s Paaskenummer :
Paa en dødende sønderjydsk Soldat har man fundet følgende Brudstykke af et Brev :
Det var en Aften efter Indtagelsen
af en By. Befolkningen havde skudt
paa Soldalerne, blev der sagt, og
det skulde hævnes. En grufuld
Hævn.
Jeg fik Ordre til at gas ind i et
Hus og skyde alle ned. Der var
skudt Ira det Hus, sagde Officeren.
Og jeg adlød. Vi var jo vant til
blindt at adlyde enhver Befaling,
sart det blev næsten en mekanisk
Ting.
Jeg traadte ind i Huset parat til
at skyde enhver jeg mødte. Men
jeg mødre ingen, før jeg naaede Døren ind til et lille Værelse. Der sad
Familien, en yngre Mand med sin
Hustru i Haariden, to unge, vakre
Mennesker. Ved Siden af sad en
gammel, graahaaret Mand, medens
en lille Pige stod og slyngede Armene om Faderens Knæ og gemte
sig bud til ham.
Jeg løvede. Min Tanke gled op
til Nordslesvig, og til en gammel
Mand og til en ung Hustru og hendes — vor lille, søde Pige.
Men jeg var Soldat. Den strenge
Kommando klang endnu i mine
øren. Jeg rev mig ud af mine
Drømmerier, lagde Geværet til Kinden — Da faldt den gamle paa Knæ foran
mig og medens Taarerne strømmede
ned over hans Kinder, raabte han
med skælvende Stemme paa gebrokkent Tysk :
.Soldat jeg besværger dig ved din
Faders Minde — dræb mig, men
spar disse mine kære. Vi har intet
gjort".
Geværet sank ned, og jeg tøvede
atter.
I det samme lød en Stemme bag
ved mig;
.Gør Deres Pligt, ellers — Jeg vendte mig om og sari en Pistol rettet imod mig.
Og jeg gjorde min Pligt om end
nied rystende Haand. Jeg skød tørst
den gamle, saa Manden og hans
Hustru.
I det samme hørte jeg el Skrig,
et saadant Skrig, som jeg havde hørt
en Gang før — en Gang, da min
egen lille Pige troede, en Mand vilde
gøre hendes Far Fortræd — der hele
var kun en Spøg.
Og kunde jeg nogen Sinde glemme
delte Skrig i Angst og Rædsel fra
det stakkels Barn, som jeg havde

berøvet heade Far og Mor, sari er
der noget andet, jeg aldrig vil
glemme, aldrig, San længe jeg let er
Noget, som jeg bestandig vil se,
ved Dag og ved Nat, om end begge
mine øjne blev
.leg hørte igen den samme kolde.
strenge kommanderende Stemme
bag ved mig, og jeg vidste hvad
del betød.
0, hvor jeg lider, hver Gang jeg
tænker paa den Scene, der fulgte,
ogsaa nu mens jeg nedskriver den.
Jeg ser for mig et Par store, forskræmte og bedende Barneøjne, der
sna op pari mig sent en lille Engel,
idet hun strakte et Par nøgne b u ttede Anne afværgende ud mod det
dødbringende Geværløb.
All sortnede for mine Øjne. Var
det Fejhed, var det Djævelens Anløb, der fik mig til at rette Geværet
imod det lille Barnebryst? Jeg ved
det ikke. Jeg kunde i delle øjeblik
ikke gere mig selv rede for Afskyeligheden i denne mil Livs usleste
Handling. Jeg husker blot, at den
Tanke fo'r igennem mit Hoved:
Skyder dit ikke, bliver du selv skudt,
tiden ral Barnet dog bliver reddet.
— Og Skuddet faldt.
Men del lille Legeme, S0111 sank
sammen foran mig, og de øjne disse milde, uskyldige, søde Bruneøjne, der selv midt i Døden saa op
pari mig, som om de vilde sige:
hvor kunde du ? Hvor kunde jeg
nogen Sinde glemme det Syn 1
0, hvor min Sjæl lider. Jeg har
ydmyget mig I Støvet for min forbarmede Gud, og Ir nu har tilgive(
mig. Skylden er rislettel i Lammets
Blod. Men disse øjne I Hvor findes del Dække, der kan skjule dem
for mig — før Døden hikker mine
Øjne?
———
Nu er vor kære Ven der, hvor
selv det sværeste er glemt. Han
døde alligevel aF sit frygtelige Saar.

Klassisk Bruskrivning.
—o1 ældre Tider havde Kongerite og
Fyrslerne, hvad num let kan forestille sig, . en hel Skare fastansalte
Budbærere til deres Disposition og
anvendte ligeledes Officerer som
Kurerer. Da de kongelige officielle
Meddelelser som Regel var meget
vigtige, var Budbringerne altid til
Hest. Og for at Kabinetsskrivelsente
kunde befordres hurtigst muligt, stod
der i hver By friske Heste parat til
Budbærerne. Endvidere var der ansat særlige Embedsmænd, der skulde
sørge for de officielle Meddelelsers
Overbringelse.
Og her har vi Begyridolsen til den
Institution, der kaldes Post, thi det
italienske poste betyder jo Station,
Stedet, hvor Hestene ombylles.
Herodot og Zenofon begaai en
Fejl, naar de i første Række priser
Perserne for at have indrettet den
Kurertjeneste, hvis væsentlige Opgave var at befordre Regeringsmeddelelser. Thi dette lculturelle Fremskridt havde de Babylonierne al takke
for, og Perserne gav blot Kurertjenester] større Omfang og Betydning
ved Indrettelsen af store og fortræffelige Postveje.
At de første Skridt til Postbefordring loges af Assyrer og Babylonier, lærer os ogsaa noget andet.
Son] Herodot og Zenolon beretter,
kaldtes Kurererne hos Perserne Jangerer", en Benævnelse, son] Grækerne laante fra dem og Romerne
fra Grækerne. Thi aggar, anger, er
intet andel end det babyloniske aggarn (lejet Person), og Ordet er aF
samme Stamme som iggerlu, iggeret, hvorfra salve Brevets Navn har
sit Udspring.
Forbindelsen mellem de forskellige
Statsmagters Konger pas den Tid,
allsan f. Eks. mellem de babyloniske Herskere og Faraoernes Hof var

meget vel ordnet og opretholdtes
sædvanlig ved, id el Sendebud nied
Gaii er fulgte nued ret Kainvaur gav
nem Chkerrecie og mider ;trange
CereniOnier overrakle Gå% elur og
evskrivelsen 111 den Fyrste. merl
stod i Venskabsforhold til
Et saadant Sendebud, der pas en
vis Maade var sin kongelige Iterrea
Stedfortræder, irreelle modtages med
stor Pomp og Pragt, indbydes til
det kongelige Tallet og hædres paa
alle Maader.
En Skrivelse fra Amenophis den
Fjerde, i hvilken denne beklager, al
han pen Grund at Sygdom ikke
Ilar været i Stand at indbyde Sendebudet til det kongelige Talfei, er
endnu i Behold.
Mærkeligt nok er det, al Benævnelserne Sendebud, Gesandt, Ambassadør osv., der aldeles ikke passer pas en fast ansat Repræsentant,
alligevel er blevel bibeholdt lige lit
vore Dage.
For af gas over til Brevformen,
indlededes Brevet altid med Ordene:
_Sig til N. N.: Saaledes taler den
og deri'. Nogen Dale eller Stedangivelse forekommer aldrig. Medens Tid og Sled nøjagtig lindes
angive! i Meddelelser, der arigaar
Ret og Handel, syces delle Ikke al
være Tilfældet nied Breve- Nogen
Afslutning, svarende til Nutidens
_med Højagtelse-. .Deres forbundne' osv., forekommer ikke, da Alsenderens Navn allerede var nævnt
i Begyndelsen af Brevet.
De [erste Breve, der adresseredes
fra Embedsmænd, Generaler, Livlæger osv. III deri assyriske Konge,
savner smigrende Titler og begynder helt rel og slet med Ordene:
.Til Kongen, min Herre
Din Slave
osv., men Slutningen udgøres af et
kort Ønske om Velsignelse, snaledes formuleret : Held være med Kongen, min Herre I
Anderledes affattede er de kananreiske Vasallers, Stadpræfeklernes
og Vicekongernes Skrivelser til Faraoerne. Ved deres Smiger og Kryheri danner de den mest afskyelige
Modsætning til Skrivelsarne til den
assyriske Konge.
I Forventning og Længsel om det
længe ventende Øjeblik, da de
skulde frigøre sig Ira de ægyptiske
Herredømme, synker alle i dyb Selvfornedrelse ned for Faraos Fødder.
Saaledes læser mal: ofte: Til Kongen, min Herre, urin Gud, min Solgud pas Himlen. N. N., din Slave,
din Hest's Slave, ler min Konges
og Herres Fødder har jeg syv og
atter syv Gange kastet mig i Sløvet
paa Bug og Ryg."
Eit anden Skrivelse lyder saaledes:
.1 Sandhed, om Kongen sender
Bud efter ruin Hustru, skal jeg ingen Hindring lægge ham i Vejen,
og om Kongen betaler, at jeg skal
støde min Dolk i mit Hjerte, og dø,
skal jeg ogsaa vise Lydighed.'
Kongerne kaldte hinanden Brødre.
En Skrivelse fra den babyloniske
Konge Purnapurias til Ainenophis
den Fjerde begynder saaledes: „Sig
til den store Konge af Ægypten :
Saaledes taler Purnapirrias din Broder: Mig og mit Hus, mine Heste
og mine Vogne og min Jord gear
det godt.
Babyloulernes og Assyrernes Breve
er af en ganske anden Art. Selv i
Breve fra lavere staaende Personer
til bøjere bruges ingen som helst
Tilel. Kun ide Tilfælde, da Brevskriveren har nogen Gunst al udbede sig eller vil have el Laan, griber lian til al bruge de smigrende
Titler, og en sandal' Begyndelse er
naturligvis egnet til at vække Adressatens Mistanke.
Et Eksempel : _Sig til min Fader,
at Marduk man forlene ham et langt
Liv. Jeg skriver dette for at bede
Sames og Marduk i Evighed at
holde min Fader i Live. Gid min

Fader altid lilla være rask, thi
vilde han leve længe
Den meget tamerarentleltge h
Mug elterfelges af en Itsto ii
al Faderen mai, overlade al
tre Køer og en Tyr at 4: rgæ
.Derpaa skal jeg kende din
kærlighed", slimer Brevet.

Farfars Grav.
Paa den gamle Kiikegaard,
hvor Sørgepilen gia „, r,
og Vedbendranker tavse sno
Irlaudl Kors de grourre
hvor vilde Roser Maar i Flor
og røde Asters ein,
der har min Farfar fundet
i Jordens Muld sit Bo.

OK paa den lille sunkne Grav
et Kors al Tue er plantet ;
med herudfor niorkrgrnn BUIA ,,,111
er Gravemus Slintaltel Itttnle1.
Min Farfar sled fra Gry til Kvæld,
— for hvert Aar, han blev kvit
blev Panden mere rynket
og Harriet mere ti,idt.
Min Farfar stred en bitter Strid
mod Døden, som ham nuet,
indtil en Dag i Vanrens Gry
den fik hans Modstand kuet.
Livskralien ebbet, langsomt tid,
han bildt for Dødens Lanse,
der tverig hans feberhede Puls
ril i et Nu al standse
Der staar ell Ruse paa hans Grav,
deri dirker lied og sød,
og dybe røde Asters
brænder med dunkel Glød.
J, P. Vibe,

Onnsljonesler og Mader,
—o -Søndag tl. 7. Maj
Allinge K. Kl. 91/1, Skrin. Kl. 9.
Ols Kirke Kl. 2.
Missionær Ære taler i Allinge Menighedshjem Kl. 4 og i Sandvig
Missionshus Kl. 7.
Mandag Aften Kl. 8 Bina 1,11)-11i et e
i Allinge. Alle unge og ældre er
velkomne.
Torsdag cl. II. Maj Kl. 8 Missionsmøde hos Steribergs i Velby Alle
er velkomne.
Tirsdag d. 9. Maj Kl. 1 1/2 Indre Missions FOtkandlingSitatide i Rønne
.Eniniaus". ønsker man Moderation paa Baneir, man man sikre
sug Billet hos Præsten senest Lørdag Alten.
Evan. luth. Missionsforening Allinge
Søndag den 7. Møde Kl. 91:3.
Rutsker Missionshus
Joh. Kefoed.
Kl. 3.

Bryllup.
Lørdag d. 6. Maj vies i Allinge
Kirke Kl. 2 Portør Viggo Jetisen og
Emma Louise Drilriksen al Sandvig.

Allinge Kirkenyt I April.
Døbt e: 9.: Sieuir. Magnus Henriksoria Søn Emil Thure Henriksen
af Allinge. 21.: Snedker Johannes
Christian Lind Somres Datter Bodil
Somre, af Allinge. Stenli. Karl Andreas Nielsens Datter Helga Margrethe Nielsen af Allinge. 23.: Hotel.
ejer Jens Peter Møllers Søn Hans
Christian Møller Allinge. Manufakturhandler Klaus Peter Petersens
Datter Edel Margit Petersen af Allinge.
Begravede: I.: Ugift Elisabeth
24/3 pie
Kathrine Slub af Allinge,
Raamosegaard i Thirsirup Sogn), 40
Aar gl. 4.: Steril,. Svend Oluf Maardal Tybrings dødlødle Datter af Allinge•Sandvig Landdishikt. 6.: Enke tru Gje rir tid Christine Jacobsen f.
Mikkelsen af Allinge, 74 Aar gl.
13.: Enkemand fhv. Vognmand Hans
Madsen Pedersen Olsker. 24.: Teglværksarbejder Karl Kristian Andreas
Drejers Datter Mary Drejer, 9 Md.
gl., Teglværket, Allinge.
Ægteviede: 2.: Ungkarl, Lærer
og Kirkesanger Christian Nielseir al
Svaneke og Pige af Allinge, Lærerinde Marie Margrete Holm.
Konfirmerede : 13 Piger og 14
Drenge. !alt 27,

Olsker Kirkenyt i April.
Døbt e: 16.: Husmand Peder

Nielsens Sent Hanis Frede Georg

Nielsen af Olsker. 20.: Avlsbruger
NR.], 1Vtlliatn Riis's Daner EsIlier
Linie Rie; af Olsker. Ciaaidejer
Hans Mathias liolins Søn Knud
Gunnar Holm af Olsker
Konfirmerede: 4 Drenge, 3 Piger.

1 0 gi, 311ffiloslill,
Vær saa god at dhente citer Bestillingerne.
Vi har endnu et Restparti af hver Sort som sælges til laveste
Dagspris. For disse Varer udbedes gærve kontant Betaling.

Bygningsbeslag
i stort Udvalg.
Smedede Illobelleveinagler og Klin.,
ker. Staldringe, Kramper og
Murhager. Krerlevarer, Trnael.
Traarltrev, SOM. Spir og Holte.

Have- og Markredskaber
Kakkelovne og Komfurer.

sælges til billigst mulige Priser ]ros

P. C. Nolet.

I dygtig Stenhugger

SOLIGNUM
Allinge Kolonial-

ProduktforretniQg.

Som Udsæd til Grøntfoder anbefales

Rene Vikker. Glænø-Ærter. Solo-Ærter. Gule Ærter
samt et Parti Vikkerblandsæd med Havre og Byg.
Der er kun Smaapartier til Rest. Billige Priser i

Nordlandets Handelshus.

Brødrene Jensen,

F

Ekstrafin cronebrændt Tjære

arver til Olie og Kalk.

Fernis, Gulvfernis, Ekspresfernis,
Gulvlak, Møbellak, sort Spritlak,
Bejtse, Schellak, Pensler in. ru.
Faas hos

P. C. Holm
Tapeter opsættes.
Nye smukke Tapeter haves paa
Lager til billige Priser.

Have til Leje.
El slørre Stykke Havejord i Sandvig ved M telt a el Andersens BuIfIc er billig til Leje ved Henvendelse til Wilh. Hansen.

Vi har endnu til Salg mindre Partier Saasæd af

Svalof Segerhavre, Tystofte 2-rad. Byg
samt 15 Tdr. 6=radet Tystofte Korsbyg.
Alt af prima Kvalitet. Billigst pr. kontant i

Nordlandets Handelshus.
Prøv vor udmærkede

MARGARINE
og De vil blive tilfreds saavel med Kvalitet som med Pris.
Frisk Tilførsel flere Gange ugentlig.

Iiiisimdsbraedder!

llillN gode

Vi bar endnu rigeligt Lager heraf, — og vi sælger ogsaa billigt.

OLSKER.

Nordlandets Handelshus.

Formue- og Indkomstskat til Staten
for 2del Halvsar 1916-16 og Kommuneskat tor Isle Halvsar 191617 modtages ved Mejerierne „Hurnledal' og .Kajbjerggaard"S Udbetalinger i Maj og Juni Maaned samt
paa „Brøddegaard".

Vi anbefaler
vort velassorterede Lager af

AHioge Kolonial- og Protioldiorraloiog.
t=s0<=i

Gravmonumenter,

Brune Bønner
85 Øre kg.

oab

Høj Pris betales
for hvid vasket Uld og strikkede Uld-Klude, naar Varer tages
i Bytte.

Nordlandets Handelshus.

80 øre kg.

Røde Linser

Til Tagstrygning

110 Øre kg.

J. B. Larsen

Allinge

1Hakkelsemaskine
I Plov, I Szeddeekker og 1 Kastemaskine er billig til Salg bos
Carl Berg, Olsker .
By- og

Herredsfuldmægtig

Johalloos Koloolli Hasle.
trælles paa Raadbuset i Allinge
hver Mandag eller Kl. 10 Form. og
Klemensker Kro liver Fredag
fra 2-5 Eftm.

Viggo Glistrup'
:Kaffe!

Egen Avl. Fineste Slamine. Spireevne 100 pCt., lillNycles til 2 Kr.
pr. kg.

Qartner J-Cofoed,

Ægte Carlshamn Snus
fans hos

Hallelysl.

Andeæg
er Ill Salg pis
Bandstadgaard i Ro.

Eg Pige olier i(ollo,
som vil malke, kan faa Plads pas
Holhendergiuird I Olsker.

I B Larsen.

Frelsens Hær.
Fremvisning af Lysbilleder i Re
Forsamlingshus Lørdag den fi. Maj
Kl. 8 Aften.
Frelsens Hærs Virksomhed blandt
(Fiffige og faldne og en Del bibelske Billeder forevises.
Alle er velkomne

Køb hos os til billigste Pris!
Galvan. Honsetraaclvæv, Galv. Hegnlraad, Pigge-Hegntraad,
Galv. Tækketraad, Søm. Spiger, Kramper, Grebe. Skovle,
Spader, Haveredskaber.
Alle Størrelser af de svære galvaniserede runde og aflange Zinkbaljer
samt Spande. — Slot Rabat pr. Kontant!

s

oger De en Pige, en Karl
eller en Dreng, eller mangler De en Svend eller Lærling, en Fodermester eller anden Medhjælp, bør De snarest avertere i Nord-Bornholms Ugeblad,
der hver Fredag bringes direkte ind
i 1700 Hjem og læses af saa godt
som hvert eneste Tyende. En Mrnonce her i Bladet vil derfor saa
godt som altid bringe et tilfredsstillende Resultat.

'yMebærsaft
er aller paa Lager.
Tørrede Hyldebær anbefales.

I. 33

Gødningssalt]
anbefales til billigste Priser.'
KOkifiir-

Firadt[ldforml[liiig

Dansk Hvedeklid. Dansk Hvedestrømel Nr. 1.
Med Sejler „Kristian" venter vi mere rigelig Forsyning'
heraf. Bestillinger modtages i

Nordlandets Handelshus.
hjemmelavede

Hvide Bønner

faas hos

Fynsk Bortfelder.

hos Deres Købmand

Isenkram, Glas, Porcellæn og Fajance
til billigste Priser.

rast tilluigne eller polerede, sorte og lyse
samt Gravplader, Marmorplader, etc. anbefales til billigste Priser.
Stenhugger Emil Hammer,
Allinge.

rEib. Andr. Ipsen.
Ucleslariende Fordringer bedes
venligst indhe'ialt inden Tirsdag.

Forlang

Nordlandets Handelshus.

Brædderne ekspederes frit kørt og læsset pas Banevogn. Forlang Tilbud.

Sogneraadet,

Dags Dato
bar jeg overdraget Hr. Fotograf
Alfred '<joller min fotografiske
Forretning og takker for den mig
udviste Velvilje og heder Dem overføre 53111111C til min Efterfølger.

Allinge Kolonial- og Produktforretning.

Allinge Kolonial- & Produktforretning.
æt Lauritz Kofoed Jespersen
tilhørende HUS pas 9. Selvejergaard
Grund i Olsker (overfor Habbedani)
er billigt til Salg ved Henvendelse
til Husmand Johannes Jespersen
ved Nydanimea i Rulsker.

Nordlandets Handelshus.

er pas Lager og anbefales til billigste Priser fra

Maler Jobs Hansen,
Nørregade, Allinge.

Alle Bestillinger — ogsas ved Telefon — til Forsendelse pr. Il lUt`,
ekspederes prompte fra

er det bedste eksisterende Træ-Konserveringsmiddel og giver
liflige en smuk Farve. Fans hos

kan straks faa stadigt Arbejde.
Thisted.

Barres Runkelroe af Sludstrup-Rosted Stamme.
Barres Runkelroe af Lille Taaroje Stamme.
Eckendorfer do. rede, Avl paa store Roer.
Elvethams do gule.
do.
Kaalrabi. Bangholm. Vibolts Kontrolroe
Sommerroe ..Oster Sundom og .Grav Storre"
Fynsk Bortfelder af Dæhnfeldts Avl.

Nordlandets Handelshus.

Mareryder..lvernearrke.

Alt Bygningsstøbegods

hl 1)11[181e lluliio, som

anbefales en ekstrafin CalciumstjEere eller Linoliumstjære

Tiiireple q KIHriiioe
Kogrimer, Næsegrimer, Kotøjre,
Grimeskefter, Lagner, Fjederhager,
Esser og Led i flere Størrelser.
Kodækner, Muleposer,
Filt- og Gummipuder,
Alle Slags sælges. Billigste Priser i

Nordliloilols Ilaoriolshos.

m sser od o vo iknreykbrbyehrb e r
Lerror
og stærke Cementrør sælges
ined Rabat pr. Kontant i

Nordlandets

113lldeishs.

60 Øre kg — anvendes i Stedet for
Kartoffelmel. Faas bos

J. B. Larsen

fra

Allinge Kolonial. & Produktforretning.

Righoldigt

Lager

at 031111110i Hosl LA-PLATA MAJS.

Med Sejler „Kristian" de første Dage af næste Uge venter vi

stor nordamerikansk Majs.
Prisen er billigst i

Nordlandets Handelshus.

Læg Mærke til, at vi har stort Oplag af
Bedste Rugsigtemel, malet og tørret prima Rug, Bedste
Sorter Ba g e ri-F I or mel i Poser og Sække. Hjemmelavede

Byggryn i alle Sorteringer.
Priserne ere allerbilligst, og vi bytter ved at lage stinde, gode
Sædvarer af alle Slags soni Betaling.

Nordlandets Handelshus.

Erindringsliste.

Vikker og Glænø-/Erter«
har et Parti, som vi sælger meget billigt .

\/Boje'

-

,Produktfortelning.

(7foloniol-

se,

Hatte

og Huer.

Sparekassen 10 -12 og 2 i Sparekassen 10 - t2, 2
Dampskibsexpeditionen. aaben ved Skibenes Ankomst og Afgang Tirsdag
og Fredag Efterm. Mandag og
Torsdag Form.
Sognepræsten Tirsdag og Fredag 5-7.
Distriktslægen 8-9 og 2-3.
Postkontoret 9-12 og 2 -7.

Altid det nyeste i

Nordlandets Handelshus

Faaborg Frugtvine
og

Toldkamret 7 -12 Form 2 7 litier
Kæmnerkontoret IQ - 11 og 2 - 4.
Diskomobanken 2 - 4 Elm,
Lanne-

LIKØR ER anbefales til billigste Priser fra

cRilinjo RoMniat & ,Froduktforretning.

Søndag t2-2.
Telegralstationen 8 Morgen til 9 \lie,
Søndag 12-2.
Borgmesteren træffes paa Kæmnerkone
Branddirektøren Mandag og Fredag
Form. R til 10
Statsanstalten for Livsforsikring ved Chr.
Olsen, Messen. Kontortid 1-4 Em
Folkehogsandingen pas Randhuset:
Tirsdag Kl. 3, Fredag 7-8,
Jernbanes!. er aaben for Gods 8-12, 2.6
Frimærkep. og Ilgods desuden 7.8 Aften
samt til Tog, der afgaar udenfor nævnte
Tid, fra en halv Time for Togets Alg

Bornholmsk Avl

Sval )f Segerhavre. en (i;Ln- d< Avl
Gul Næsgaard Havre. tr:,,t. re,1,:t.,!

Gartons Saahavre, Stivvippe-Tyre.
Tystofte 2-radet Hyg

sælges til laveste Pris ted kontant Betaling.

Nordlandets Handelshus.

Sukkermelasse og Blodmelasse
anbefales fra

Allinge Kolonial- og Produktforretning.

)Kjole- og Blusestoffer
samt Vaskestoffer er hjemkommet f fikst og strit Udval g,

En Eftersending af

Japuetter, Frakker og Nederdele

Sludstrup Barres Roefrø
Avl paa Mine Roer af Rosted St., garanteret Spireevne 77 pCt , Pris a
110 Øre pi. Halvkilo. VI beder eventuelle Kelrete om at forsyne sig
heraf, tili Lagrene af Barres Ravfrø ere snart aldeles rømmede.

Nordlandets Handelshus.

Alle Sorter Frugtsafter
fra

De duske
•

Nolicerveslahrikker

anbefales til billigste Priser fra

rffolonial- o,s; errodaktforretnin.

sager De N

lasleilsaprske,

i mange Nyheder.

Færdige Flomuldakjoler fra 3,50.

skal deri gamle Cykle sælges, ønsker De Adgang over deres Ejendom
forbudt, har De fundet et Par Galoscber, skal der være politisk Møde
eller Bal, tier De Kreaturer til Salg
eller vil De købe saadanne, har
De taflet nye Varer hjem, paatager
De Dem Reparationer, har De
startel en ny Forretning - hvordan
skal Folk sus fas det at vide, hvis
De ikke averterer i et Blad, som
virkelig læses.

Køkken - og Pynteforklæder i stolt Udvalg.

Et Pauli Vaskebluser fra fririge Sæson sælges til og
under halv Pos.

Nordlandets Handelshus.

A. P. L.

„Nordbornliolnis tgeblad•

er den mest aromatiske og appetitvækkende Ritter.
Faas i Allinge kun bos

læses af sart at sige nite i Nordre
Herred og er derfor et fortrinligt An-

nonceblad. Send deres Annoncer
til _Norelboritholins Ugeblad".

cRIlinje Rolonial- Od rProduktforrelninrs

Telefon 74.

lloni olieis Spare- & lilmolgsses

Ordet er frit !
Vi gør vore mange Læsere i By og

Nol) rure garanterede Kvaliteter i Bolster Nankin og Dunlærred

samt damprensede Fjer og Dun.

Fuldstændige Sengeudstyr leveres ined kor! Varsel.

Nordlandets Handelshus.
Kaffe, The,
Chokolade og Cacao samt alle

Kolonialvarer
i fineste og bedste Kvaliteter og til billigste Priser
anbefales fra

1{olo[d &
Prima Palmekagemel a 10 Kr. 50 Øre,
Prima Majs Glutenfoder a 11 Kr. 75 Øre,
Ny Blodmelassefoder a 9,25,
anbefales som cl udmærket Foderstof til Ungkvæg og Kalve. Priserne

Nordlandets Handelshus.
Cement, Tagpap,
Tag- og Staldvinduer, Murgryder, Fyrdøre,
Riste og Renseluger anbefales til billigste Priser.
Allinge Kolonial - Produktforretning.
9

Gø

FINESTE DANSK FABRIKAT

Wittlerz /ur 10 — /000.2e

Modtager Indskud paa atm. Sparekassevilkaar til en Rente

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

p

a.

Navn og Adresse. Ligeledes modtager
Redaktionen gerne Meddelelser om saa-

danne Ting og Forhold, som egner sig
til Behandling i Bladets Spalter.
Dette gælder baade Byen og Landet,
og det er en Selvfølge, at Redaktionen
altid vil iagttage deri strengeste Diskretion nied Hensyn til sine Kilder.

Til Stegning og Bagning

eyeeeee~e~enee,,,Øø~øis"

Allinge Kolonial- & Produktforretning

anbefales vort ekstragode Plantefedt.

lessoll's Elle-1111s4.
Udvalg er hjemkommet al Kostu
mer, Frakker, Kjoler, Bluser, Nederdele, Skørter, Damelinned, Strømper, Handsker, Korsetter,
Forklæder .
Et 'neget stolt Udvalg i extraline
slidstærke Kjolefløjler, som sælges
med Garanti. Priserne ere absolut
billige.

Klædninger, Regnfrakker
samt stærkt Arbejdstøj købes bedst i

Nordlandets Handelshus.

Et Parti Majs og Rapskager
udsælges til billige Priser.

Allinge Kolonial- og Produktforretning.

CHR. OLSEN, Allinge

ere pr. 50 Kilo netto i

,.ALBA

Afdeling i Allinge
Kontortid: 10-12 og 2-4.

paa Land opmærksom paa, at enhver kan
Ina optaget Artikler og Indlæg om Emner
al almen Interesse i „Nord-Bornholms
Ugeblad".
Betingelsen er kun, at det skrevne er
holdt i en sømmelig Form og indenfor
rimelige Grænser, samt at Indsendere- til
Underretning for Redaktionen - opgiver

Senge-Udstyr.

Xerge...2

af velrenset Sgasæd

Pavens store Hænder.

(

Brødrene Anker ISr)

-5-r

at laa den berømte Basilika i Peterskir-

& Maskinfabrik
negle, Centrifugalpumper til Tømning af Tørvemoser og
/ V andsnegle,

ken repareret til et stort kirkeligt Mode,

1

som skulde holdes. Hans Arkitekt var i
den Anledning fuldt optaget med Planer
og Tegninger lur Reparationen. En Dag

la...—~e-...

Pave Pias IX havde meget bavlt med

sendte Paven Bud efter Arkitekten; men
denne lag syg, og hans unge Sen kom
med et Par Tegninger, som vakte Pavens
Tilfredshed. - I hm forte Drengen kern
til et Skab, trak en Skuffe fuld af blanke
Guldmønter ud og sagde: Tag en Haandfuld Penge med som Bevis paa min Tilfredshed med din Faders smukke Arbejde.
- Hellige Fader, svarede Drengen,
tag De i Stedet tor mig, De har saa Meget større Hænder.
Paven kunde ikke lade være at smile
og gjorde soni Drengen bad om,
Paa en amerikansk Bar landles der en
Plakat, som bar følgende Tekst :
De Herrer, som skyder paa Barens
Indehaver, bor forsøge at undgaa at træffe
Spejlene, S0111 er de største i Byen og

Byens Stolthed.

Mergelgt3‘ e. Hesteriver, Selvbindere, Slaa- og Mejemaskiner.

Reparationer al Høstmaskiner

Rødkløver-Afharpning
er mere sinaakornel, men ser ellers ud til al vire spiredygtig og
delig i specielle Tilfælde. Pris 40 Øre pr. Halvkilo.

Nordlandets Handelshus.
Husk vort velassorterede

Trælast-Lager!
Forlang Tilbud, og ri er til lyenesle.

Allinge Kolonial- og Produktforretning.

Aktie Bogtrykkeri ulie%les. Toleloll 74.

