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Nr. 136
„Nord-Bornholms Ugeblad"
trykkes i te Antal af mindst 1600 Exempl.
og forsendes gennem Postvæsenet I Allinge.
Sandvig, Olsker, Rutsker, Ro og Klemensker.

„Nord-Bornholms Ugeblad„
har den stIrsle Udbredelse i Nordre Herred
bliver læst i ethvert Hjem og egner sig der.
for bedst fil Avertering,

„Nord-Bornholms Ugeblad"
optager gerne Bekendtgørelser af enhver Art
saasom Keb, Salg-, Foreningsmeddelelser,
Efter- eller Aflysninger, Auktioner de.

„Nord-Bornholms Ugeblad"
uclgaar hver Fredag-, kan bestilles par alle
PostkontorT saml paa Blodets Kontor ag
kaster I Kr. halvaarlig.

Hvo 'for leger Børn?
—U-

Hvis ran stiller Spørgsmaalet :
„Hvorfor leger Børn ?" vil de fleste
nok svar at de leger, fordi de ikke
har noge I alvorligt al tænke paa,
eller for al Fordrive Tiden, eller blot
at de leg er, fordi de er Børn. Det
sidste Sv 1.r er nhr= Ilnarl illo! rwItacIr
om end de færreste af dem, der svarer saaledes, selv er klare over Svarets Dybde.
Børn leger, fordi Legen er nødvendig for Udviklingen baade af deres legemlige og aandelige Evner.
Lad os engang se, hvorledes de
sznaa Børn leger.
Et lille Barn, der hverken kan
gaa eller tale, vil allerede kunne lege.
Til en Begyndelse leger det med
sine egne Fingre og Fødder, senere
faar det en Rangle at tumle med, eller Moder giver det sit Nøgleknippe
— og den lille er i fuld Virksomhed
med at undersøge. Ranglen eller
Nøglerne puttes i Munden, holdes
til øret, lugtes til eller kastes paa
Gulvet, og Legen lærer Barnet en
hel Del af det at kende, som det
senere vil træffe paa, — det fair
dannet deri første Begyndelse af en
hel Række Begreber som Form,
Størrelse, Farve, Lugt, Hamhed og
Blødhed, Varme og Kulde o. s. v.
Det er en uafbrudt Udvikling, der
foregaar, en Dannelse af Tænke- og
Drømmeevne, af Følelse og Vilje.
Og denne Udvikling, afsluttes naturligvis ikke med de spæde Aar,
den fortsættes tværtimod langt frem
i Tiden. Legene og Interesserne
skifter Præg, bliver andre, men de
tjener stedse det samme Maal : Barnets aandelige og legemlige Udvikling.
Eftersom Barnet vokser til, bliver
Legene mere mangfoldige, hvilket
er naturligt ; thi Barnet selv er blevet mere flersidigt end dengang det
kunde nøjes med at ligge i sin
Vugge og lege med sine egne Tæer.
Det er langt flere Sider, der nu skal
udvikles.
Se engang paa en Flok Drenge,
de r spiler Langbold eller leger Tagfat, og du vil med det samme forstaa, hvordan Legen kali udvikle
ikke blot deres legemlige Kræfter,
deres Smidighed, Hurtighed og Udholdenhed, men ogsaa deres aende-

lige Kræfter, deres Beslutsomhed,
Aandsnrervelse, Mod n. s v. Deres
Øjne opøves til at bedømme Atslande, deres Hænder i at gribe
o. s. V.
Eller se paa Børnene der leger i
Sandet, som bygger Huse, Broer,
Dæmninger, og hvad de ellers kan
finde pen. Læg Mærke til den Tænksomhed og Opfindelsesevne, de her
kan udfolde, hvorledes de kan overvinde Vanskeligheder, prøve nye
Maader, Er Legen ikke her en Opdragelse i Tænkning, en Opdragelse
til Glæde over Arbejde?
Enhver Leg udvikler Barnets Evner. Nogle af dem udvikler særlig
Legemet, andre særlig Aanden, ingen al deur udvikler dog udelukkende den ene eller den anden al
Delene. Nogle Lege udvikler særlig
Følelsen. Naar saaledes den lille
Pige leger med sin Dukke, klæder
den paa og af, taler til den, kæler
for den, pynter den osv., saa er
denne Leg som en Forskole til hendes senere Kald som Moder. Eller
naar hun sammen med sine Veninri ar

rnv.nr ?vind.

Innti ris itrkr,

skulde have en Betydning for hendes senere Udvikling til Husmoder?
Men Legen er ikke blot nødvendig for Legemets og Aandens Udvikling, den kan ogsaa være moralsk
opdragende. En Dreng, der er bange
af sig og ømskindet, kaldes en „Tøsedreng" og spottes ,af Kammeraterne, og netop derved ægges olie
lians Mod og Vilje, han hærdes til
at udholde Smerte, til ikke at være
bange. Og deri, der vil „snyde",
som viser Uterlighed og Underfundighed i Legen, ham lærer Kammeraterne nok, hvad deri Slags er værd,
og hvorledes sligt belønnes. Allerede her lærer han, at den uærlige
skyes og ringeagtes, og det er en
Lære, han fair Gavn af senere hen
i Livet.
Saaledes kan Legen altsaa være
almenopdragende; men ved Siden
heraf kan den ogsaa opdrage og udvikle den enkeltes Anlæg og Evner.
Deri Dreng, der udmærker sig Frem
for de andre, vil ogsaa komme til
at indtage Førerslillingen blandt
dem, og derved opdrages han til
yderligere at vise sin Dygtighed
samtidig med, at hans Ansvar og
Retsfølelse udvikles stærkere. Og
alle de andre, de, der følger og lyder ham, de opdrages til at bøje
sig for den dygtige, til at respektere ham og underordne sig, de lærer at lyde, og netop dette kræves
af den gode Samfundsborger.
Naar Legen altsaa har denne mægtige Betydning for Udvikling og Opdragelse, naar den saaledes ægger
og driver til en sauter] Udvikling,
er det en Selvfølge, at den leg og
det Legetøj, der kræver mindst Anstrengelse fra Barnets Side, ogsaa
er det daarligste, først og fremmest
alt del kunstfærdige og kostbare Legetøj, der ikke stiller Fordringer til
Barnets Fantasi- og Opfindelsesevne.
Barnet skal helst sørge for sit
eget Legetøj og forme sine egne
Lege efter egen Trang. Del, de

voksne skal, er at vogte over disse
Lege, lede dem ind i et godt Spor
og gribe ind, naar det er nødvendigt, naar Legen truer med al blive
slet opdragende og udviklende.
Barndommen er den vigtigste Udviklingsperiode i hele Menneskelivet; derfor er Legen knyttet til den.
U. N. i „Forældre og Horn",

—oNaar en Mands Indbo, Varebeholdninger ell. a. brænder, spørger
man sjældent, om han havde forsikret, det betragtes nemlig gerne som
givet, men man spørger højst : Havde
lian tilstrækkelig højt Forsikret? Dør
derimod en Mand fra Kone og Børn,
eller kommer han alvorligt til Skade
ved et Ulykkestilfælde, kan man desværre ikke gaa ud fra noget, men
mile spørge: Var han forsikret ?
Men hvorfor denne Forskel ? Er
der nogen Mening i den ? Er der
nogen rimelig Grund til, at man ikke

Men dernæst ar der en Grund,
som desværre spiller en ikke lille
Rolle, og del er den menneskelige
Egenkærlighed. En Brand rammer
sin Mand, medens han er i Live,
Tabel mærker man selv — og det
vil han dog Forhindre. Ja, denne
Følelse er endog saa stærk, at Man.
den selv søger sin Brandforsikring
(til Livsforsikring skal Folk oftest
overtales); de fleste kan kun sove
daarligt om Natten, hvis de ikke har
deres Brandforsikring i Orderg; tlri
tænk 1 om der skulde udbryde Ild
den Nat, tænk om alle Ejendele
skulde brænde ! Saaledes er den
Forstandige Mands Følelse ved Udsigten til en saadan Fare, skønt Muligheden derfor dog kun er som 1
af 1000 i et hell Aar.
Men Muligheden for Døden, den
er 10 Gange saa stor. Men her er
det, at Ligegyldigheden og Egenkærligheden gør sig gældende ,Efter os Syndefloden" ! „Hvorfor
skulde jeg dø nu, jeg er rask og
sund og ung" osv. Og med rolig
Samvittighed lægger Manden sig til

fnrsl kror 1:110. 111CIA ,let 17111. n nar rm: n

at sove

ilisiko og Epellkærliffiri.

forsikrer sig mod det andet? navnlig i Forhold til den Risiko, man
løber i de forskellige Tilfælde; det
vilde vist være værd al undersøge.
De danske Brandforsikringsselskaher for Løsøre har løbende Forsikringer for herimod 5,000,000,000 Kr.
eller 5 Milliarder, og de aarlige
Skader er godt 5,000,000 Kr, eller
5 Millioner, hvilket vil sige, at for
hver 10,000 Kr., der er forsikret,
brænder der arirligl for 10 Kr Denne
Risiko er de-t, man meget fornuftigt
dækker med en Brandforsikring.
Men hvad er saa Risikoen for
Døden? Vi ser Irer bort fra, at vi
alle skal dø, (medens det ikke er
sikkert, at mit Indbo skal brænde),
vi ser kun prut den narllge
altsaa Muligheden for, at vi skal dø
inden et Air. Og den et da saaledes, at af 10,000 25-varige Mænd
dør 40 inden et Aar, af 10,000 30aarige dør 53, af de 40-aarige 69,
af de 45 aarige dør 94 og af 10,000
50-aarige er 118 borte inden næste
Aar, hvilket vil sige mere end I af
100. Man ser altsaa at Faren for
at de i Løbet af I Aar for Mænd
ide unge og i deres kraftigste Aar
ligger mellem 4 og 12 pr. 1000,
medens Faren for en Brand kun er
1 pr. 1000.
Men hvad er da Forklaringen paa
dette, hvorfor forsikrer de aller fleste
sig mod de Tab, der kan ramme
dem ved en Brand, (1 mod 1000),
medens desværre kun altfor fan sikrer sig mod de økonomiske Tab,
der vil ramme deres Familie ved
deres Død (4 til 12 mod 1000).
En af Aarsagerne er selvfølgelig
den, at del er dyrere at blive livsforsikret, men det burde jo i og for
sig snarere tilskynde til at lade sig
livsforsikre, thi det viser jo bl. a.,
hvad vi overfor har godtgjort, af Risikoen for at dø er langt større, end
for at det skal brænde. Jo større
en Risiko er, des nødvendigere er
del dog at sikre sig imod den.

—

uden Livsfrdtruw_ uden

Hammershus.
XIX.

Ruinen.
Op til den sydlige meget forfaldne
Fæstningsmur ses de lave Ydermure
af Slottets Hestestald med tre Døre
og Porlaabninger, og mere vestlig
var Kostalden. Her imellem laa en
Ladebygning. Ved den vestlige Side
af Kvægstalden ses Underpartiet af
et halvrundt Team, Koborre-Runddel, der senere er opført uden paa
Fæstningsmuren.

i videre Grad at lade sig- genere al,
at del vil betyde, at hans Familie
vil staa paa bar Bund, hvis lian
skulde gaa heri og dø, Selv er
han ganske vist „uden for del hele",
han er jo død saa, og Egenkærligliedens Drivkraft mangler da i del
Tilfælde; men bør dog ikke Kærligheden være større end til hm
selv?
Delte turde dog vist være noget,
der er værd at tænke over for enhver alvorlig Forsørger, Lad linin
spørge sig selv: Naar jeg betragter det som en Selvfølge at have
brandforsikret for en Risiko, der er
1 rund 1000, hvor tør jeg da [indlade at forsikre min Familie mod
den Ulykke, at jeg skal etvi; den
Mulighed er dog 4 til 12 mod 1000,
og ret beset er Døden tillige en
ulige større Ulykke for Familien ;
[hi selv om en Brand ødelægger
mine Ejendele, saa er dog jeg, Forsørgeren, tilbage, men rammer Døden ring, da Maar Kone og Børn
alene oftest tiden tilstrækkelige Eksistensmidler.
,,D3,4ens Nyhe,Ser".

Nord for denne, lidt nedenfor Muren
ses Grundstenene af den sidst opførte større Bygning (Vicekommandantens Hus) fra Slutningen af det
17. Aarhundrede. Bygningen var
kun af Bindingsværk og er nu fuldstændig nedbrudt.
Fra Hundetaarnet det nordvestlige,
firkantede Taarn har man en prægtig Udsigt ned over Kysten med
Løvehovederne. Her sad efter Traditionen de dødsdømte Forbrydere
fangne. Ved Siden af den lille Dam
tæt ved Teamet var en Brønd, som
rar er:forsvunden. Vandet blev fra Dammen
hejset op i err stor Beholder (Va rid Ir u risten)
og førtes herfra gennem TranelhiCS" hid i
Br yggerset, I narre
111:lalle
nem
tage Vandria deri lille
dybe Dam uden for
Fæstningsmuren ved
Hovedindgangen.

1 Fæstningens- sydvestlige:Hjørne
blev i Christian den 4des Tid anlagt
to Batterier. Det ene, hvor nu Udsigtsbeenken staar, vendte mod Syd
ud mod Slotslyngen, det andel, ved
Siden af (Rrevetaarnel) den sydlige
Runddel uden paa den vestlige Fæstningsmur, vendte tid mod Søen.
Sydligst i den vestlige Mur ses udvendig den tilmurede gamle Udfaldsport.
Indenfor den vestlige Fæstningsniur er
paaført store Opfyldninger og her har tidligere ligget Flere mindre Bygninger. 1 den
svære Bygning, hvis
vestlige Gavl har ligget i selve Fæstningsmuren, fandtes i en
senere Periode Bryggerset og Bageriet.

Slottets Ridestald skal en Periode
have ligget uden for deri nordlige
Fæstningsmur mellem det maleriske,
runde Team og Slotsporlen. Den
lille Døraabning „Svenskehullet" i
den nordlige Mur, har vistnok faaet
Navnet, fordi Svenskerne 16 ,15 efter
Slottets 'tildragelse, ureelle benytte
denne Indgang, da den anden var
nedskudt eller spærret.
Borgens centrale Hovedparti be

1. Bageri og Bryggers
2. Kirken (Maragrete Kapel)
3. Mariteltaarnet
4, Mai:raseret.
5. I lo,edvagl, Smørkælderen,
Batteriet .Katten".
6. Thinelms og Brovagt.
7, Blom inetaarnet.
8. Hestestald.
9. Kostald.
10. Boliger for
Kommandant
og Kasseroer
11. Skydelaame.
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stod oprindelig af Manteltaarnet og
en derfra udgaaende oval Mur, bag
hvilken der har staaet enkelte Bygninger, (et lign. Anlæg som paa
Lilleborg i Almindingen). Senere
er opført Bygninger rundt om hele
Muren i Slotsgaarden, men disse
tilhører ikke det oprindelige Anlæg,
da de ikke har Forbindelse („Forbandt") med Ydermuren.
I Manteltaarnet fandtes tidligere
de fornemste Beboelseslejligheder ;
det er bygget i flere Perioder og
mindst to Gange forhøjet eller genopbygget, sidste Gang vistnok af
Lybeckerne. Indvendig var det delt
i to Dele ved en Tværmur i Øst—
Vest. Det havde Tvillinglag ligesom Aakirke med dobbelte Gavle
ved Øst- og Vestsiden, Indgangen
gennem Manteltaarnet udefra var
forsynet med en Falddør, som kunde
hejses op og ned indefra, og hvilken Indretning endnu ses i Murværket. Desuden var der en indvendig Dør, der kunde slænges med
en forsvarlig Bom.
En hvælvet Gennemgang førte ind
til den indre Slolsgaard. Syd for
denne Hvælving fandtes to andre
hvælvede Rum. Det ene, et dybt
Kælderrum med Nedgang fra Gennemgangen. Over disse tre Underrum var der tre Stokværk. Til det
nederste førte en Dør ind paa Taarnets Nordside.
Oprindelig har der ikke været Vinduer i denne Etage men høje smalle
Lysaabninger, af hvilke en er bevaret paa Sydsiden. De andre ere
senere gjort bredere. — I Taarnet
fandtes en Mængde større og mindre Rum, forneden Skrivestuen og
derover Beboelsesrum og den gamle
Sal, der optog Slotsværkets nordlige
Halvdel og havde store Vindusaabfinger. Højere oppe var Rustkainmeret, der blev indrettet til Fangerum for Ulfeldt og Eleonora Christine, og hvorfra de flygtede ud fra
et lille Vindue, 21 Alen oppe paa
Teamets Østside. Her havde senere
ogsaa Dippel sit Fængsel. Øverst
var Vragkammeret, hvor al Slags
Skrammel og Materialer henlagdes.
Settere benyttedes flere af Taarnrummene til Fangeruin.
I den sydlige Taarnside ses endnu den murede Skorstenskanal I
Bygningens hele Højde og to Retirader i dens sydøstlige Hjørne. Pas den udvendige nordøstlige Side
af Manteltaarnet opførtes vistnok af
Lybeckerne et stærkt halvrundt Team
(den største Runddel), som endnu
er delvis bevaret.
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Den nordlige Fløj optoges væ- hvælvet Ruin Isa en Tid Slottets
sentligst af Kirken (Sct. Margerethe Køkken. Ovenover var BeboelsesKapel), der var 22 Alen lang, 101/, rum, hvor PrinIzenskjold siges al
Alen bred og 7 Alen høj. Oprin- have haft sine Værelser.
delig har den haft Bjælkeloft og er
I den sydlige Fløj havde en Tid
sikkert ombygget flere Gange. - Lensmanden sine Værelser i det
Den lundske Ærkebisp Karl nævner øverste Stokværk, hvortil en Trappe
i sit Testamente 1334, at lian skæn- førte op i et lille rundt Team, som
kede lit Bedste for Præsten ved tildels er bevaret. Vindusaabnindet paa Hammer-Borgen oprettede gerne i Ydermuren brede sig indKapel 10 Mark rent Sølv, og siden efter og have murede Siddepladser
hen i Tiden er Kapellet af og til ved Siderne.
betænkt med lignende Gaver. 1548
I Fløjens tre Underrum fandtes
ombyggede Lybeckerne del og ind- indenfor Trappetaarnet Slotsherrens
satte tre Krydshvælvinger, der hvi- Køkken og en stor Bagerovn, hvis
lede paa fire Hjørne- og fire Side- Runding tildels er bevaret, og øst
piller, og den lybske Høvedsmand herfor to Rum, hver med sin Indmindede sine Foresatte om at sende gangsdør fra Gaarden, hvilke foren Præst, da Kapellet alter var fær- mentlig have været benyttede til
digt.
Husholdning og Ammunition. i en
Den nuværende Døraabning ved sildigere Tid er ogsaa det tilstøKirkens sydvestlige Hjørne er frem- dende Ruin indenfor den sydøstlige
kom mel ved settere Gennembrydning Murrunding indtaget til Beboelse og
af Muren. Gulvet var lagt med tildels benyttet af Lensmanden.
Munkesten, som endnu ses paa
Udvendig ved hver Ende af den
flere Steder. Prædikestolen stod ved sydlige Fløj lindes et halvrundt
det sydvestlige Hjørne i Nærheden Taarn bygget op til Muren, vistnok
af Alteret. Ved Udgravningen 1893 af Lybeckerne; navnlig det sydvestfandtes Kalkpuds nied Spor af far- lige Taarn er endnu velbevaret. vel Dekoration paa den østlige Ende- Oprindelig have de været bestemte
til Forsvarsbrug, men senere ere de
væg.
Vest for Kirken ligger et mindre øverste Rurat blevne indrettede til
Ruin med en senere tiimuret Dør- Beboelse og bragte i Forbindelse
aabning ind til denne Det har med Lensmandens Værelser; i det
sandsynligvis oprindelig været et sydvestlige ses endnu den: murede
Slags Vaabcrihus til Kirken, men Skorstenskanal i Muren.
indrettedes senere til Opbevaring af
Borgens Krudtforraad og kaldtes
Krudtkammeret.
Ovenover Kirken og dette Rum
—o—
fandtes den kongelige Sal med et
Nede paa Københavns Toldbod
tilstødende Værelse. Kristian den
Fjerde og senere hans Søn, Prins er der en hel lille Koloni af RotteKristian boede her under deres Op- hunde, 2 Harmer og nogle Hunner,
hold paa Hammershus. Efter Ulfeldts som holder Pladserne og Skurene
mislykkede Flugtforsøg, indsattes de fri for Rotter. Den ældste og størher, medens der indrettedes mere ste af dem hedder B i s ni a r c k, og
sikre Fangerinn til dem i Manlel- lian holder, som sin berømte Navne,
teamet. I Kirkens østlige Gavl op streng Justits. Han taaler nødigt en
til Mantellaarnet var opført et min- fremmed Hund paa Toldbodens Omdre Taarn, hvori var Opgang til raade, og der skeer ofte vilde Kampe,
Salen.
naar en stakkels, intet anende Køter
Vest for Krudtkammeret, indenfor vover sig inden for Gitterporten.
deri nordvestlige Murrunding fand- Med Bismarck I Spidsen falder
tes et Rum, der synes at have været hele Styrken over den, og den mart
benyttet til Borgestue. I dets Midte være glad over at slippe derfra med
stod en murer Pille, hvorfra der ud- Livet. Der er klin 1.11 fremmed Hund,
gik Buer i det hvælvede Loft. Efter som Bismarck taaler inde part Pladat Hvælvingerne senere var ned- sen, og det er ikke med hans gode
brudte eller nedfaldne, indrettedes Vilje, men vedkommende Hund her en Hestemølle.
der af Metier er Politihund — har
Den vestlige Fløj optoges af en vidst at sætte sig i Respekt.
særlig Bygning, gennem hvilken der
Den skulde ogsaa ødelægges, den
senere ved Gennembrydning i Mur- første Dag, den kom ind paa Toldværket blev dannet en Indkørsel boden. Ilisniarck og hans Kamme(Vandporten), Ved Siden heraf i et rater faldt samvittighedsfuldt over

Nviodoos

den efter deres sædvanlige Tiktak,
en i hvert Ben og Bismarck i Struben, men her var de kommen til
den rette. Politihunden viste sig at
være en Slagsbroder af Rang, den
var selv den første til at gas paa,
det var som den havde 5--6 Hoveder, hver med sit rasende Gab, og
efter nogle faa Øjeblikkes Forløb
havde den mærket samtlige sine
Fjender, saa de hylende overlod
den Valpladsen. Siden den Tid gaar
Bismarck og hans Venner skyndsomst deres Vej med alle Tegn paa
dyb Foragt, neer Politihunden kommer ned pan Toldboden.
For nogle Dage siden las der en
Damper ved søndre Toldbod lige
inden for Porten, og ~bord paa
den var der en Skibshund, en Pudel,
som fik Øje paa Bismarck, der gik
sig en Runde inde paa Land. Padelen begyndte straks at bruge Mund
mod Bismarck paa en fornærmelig
Mande. Bismarck stod stille og saa
lidt pan den. Sari gik han videre.
Pudelen fulgte ham langs Skibets
Ræling helt til Forenden og brugte
alle Hundesprogets værste Skældsord mod ham. Bismarck knurrede
et Par Gange: Kom I Land, hvis du
tør! Men Pudlen skulde ikke have
noget af at grin i Land, og Bismarck
gear principielt ikke ombord f Skille. Det har han forsvoret, siden
han for et Aars Tid siden var omhard i en Damper for al hilse pari
Skibshunden, en lille Dame, og ved
den Lejlighed faldt ned i Lasten og
brækkede det ene Ben.
Da lian lidt efter Ironi tilbage,
var Pudlen der igen og udslyngede
en Mængde ærerørige Beskyldninger mod ham. Bismarck stak dere
tilsyneladende sagtmodig i Lommen,
og Pudlen, der lod sig narre heraf,
blev endnu mere højrøstet og haanede ham, saalænge den kunde se
et Glimt af Bismarcks stride, graa
Skind.
Noget efter korn der en lille, koket udseende Hunhund ned til Skibet, hvor Pudlen spankede stolt om
og vigtede sig af al have jaget Bismarck paa Flugt. De to, Pudlen og
den lille Hunhund, saa venligt til
hinanden, der var ikke tale om noget Uvenskab mellem dem, og det
endte ined, at den firbenede Sømand
gik i Land for at hilse paa sin ny
Veninde.
Men næppe var Sømanden kommen ned paa den forræderiske Landjord, før der hændte ham noget
uventet. Frem bag en Stabel Kasser fo'r Bismarck og hans Kammerater og kastede sig over Sømanden,
og den lille falske Hunhund gjorde
fælles Sag ined de andre og bed
sig fast i Sømandens ene Øre. Pudlen hylede og skreg oin Hjælp og
fra Skibet ilede Folk ned for at
frelse den, og de fik den tilsidst ogsaa befriet fra den hævngerrige Bismarcks og hans Kammeraters Tænder, uren da var der ikke meget tilbage af Pridelens Mod. Den blødte
paa mange forskellige Steder og
hinkede jamrende og med Halen
langt inde mellem Benene hen i sin
Krog paa Skibet for at slikke sine
Saar, medens den sukkede over Kvindens Træskhed og lovede sig selv
at være mere forsigtig en anden
Gang.
Spørgsmaalet er nu: Var det aftalt Spil mellem Bismarck og Heilhunden, al den sidste skulde gaa
ned til Skibet og lokke Pudlen i
Land, for al Bistuarck kunde komme
til al hævne sig paa den? Meget
kan tyde darpari, men paa den anderi Side: Er del sandsynligt, at Dyrene kart handle med saa meget
Overlæg ? Maa det ikke snarere tilskrives et Tillælde, at Hunhunden
kommer ned til Skibet, og at Bismarck og de øvrige Hunde er i Nærheden?
Nede pas Toldboden, hvor nem
kender de paagældeirde Hundes
Klogskab, tvivler man ikke om, at

det var aftalt Spil Ment er det alligevel ikke eir lidt kri sior Vokset
at hække paa Dyrenes
Hans

fra Bo al Mels laiiHre
har vi modtaget følgende
———
Da jeg forleden i Deres Blad læste en morsom Historie om 13riendetyveri, SAR har jeg en Erindring Ira
mit Ophold i Jylland.
Der boede en gammel Sknmeger,
Peter hed han, i et gammelt !lue,
lige ved en stor Tørvemose. En af
Byens Mænd havde en stor Stak
Tørv stnaende der Vinteten over, da
lem manglede Plads til dem hjemme.
Heluld Foraarstid, de han skulde
se til sin Torvestak, opdagede lem
Allerede pan Afstand, at Solen skinnede igennem den, og da han kom
nærmere, for at undersøge delte
Fænomen, opdagede lian til sin Forbavselse, at kun Yderstrimlen var
tilbage — Indmaden var væk.
Han tog nit to store Tørv ined
sig hjem, fyldte deur godt med Krudt
og lagde dem etter paa Plads i
Stakken.
Nogle Dage efter rygtedes det,
at Peter Skomagers Kakkelovn var
sprungen i Luften. Manden gik
de hen til Skomageren, for at tale
lidt 'lied ham om Tørvestakken;
men lian var næppe kommen inden
for Døren, før Peter som en brølende Løve fo'r op Ira sin Forhøj:dug med en stor Pløksyl og stak
den dybt ind i den arme Mands
kødfulde Bagdel.
Langt hen ad Vejen forfulgte Peter Skomager den arme Mand og
skreg: ,Din forbandede. Fant, du
har forhekset mit Huse' — — For
Folk beskyldte bemeldte Mand tor,
at han hunde lidt mere end sit Fadervor, og Peter troede, der havde
været Trolleri ined i Spillet.
Peter Skomager havde et Faer, og
maaske har det af og III været skralt
med Foderet. En Dag korn en gammel Kari fra Præslegaarden Id Peter
for at faa lavet et Par Støvler, og
Peter akorderede da med ham, at
Iran skulde faa dem særlig billigt
lavet, om han en bestemt Alten
maatte komme til Laden med en
Sæk og faa sig lidt Kløverhø.
Den aftalte Aften stillede Peter
Skomager med sin Søn ved Laden
og rakte Sækken ind gennem Lugen. I det sam u re er der en, der
lægger en Lykke om hans Arm og
gør den fast om en Stolpe i Loen,
og hvor meget end Skomageren
tigget og bad, var der ingen, der
svarede, og løs kunde han ikke komme. Peters Taalmodighed fik dog
en Ende, og lian raabte: ,Helvi,
løb hjem og hent den lange Kniv
og skær mig løs!' — Inden Helvi
kom tilbage var Peter Skomager dog
kommen løs, irren paa hvad Mande
anede han ikke, for ingen mælede
et Ord.
Chr. Hansen.

lltIslionoslor og Moder.
—o—
Søndag d. 14. Maj
Ols Kirke Kl. 91/2 , Skue. Kl. 9.
Allinge K. Kl. 2.
Om Etterni. Kl. 5 Møde i Tejn Missionshus. L. Pihl taler.
Fredag den 19.
Ols Kirke K!. 91/2. Skrin. Kl. 9.
Allinge K. Kl. 2.
(Kollekt til københavnsk Kirkesamfund).

Metersystemet.
Ministeriet henstiller til de Handlende og Publikum istedelfor 1e0,
Ve og V2 kg at benytte Betegrielnelsen Hektogram, altsaa henholdsvis 1, 2 og 5 hg.

Cement, Ta g pap,

Eo slof, krafttg 11110q

Tag- og Staldvinduer, Murgryder, Fyrdore.

'ned gode Skolekundskaber kan faa
Plads straks, som Elev paa Mejeriet
,Kajblerggaard - , Allinge,

En

Vald. Jørgensen,

Riste og Renseluger anbefales til billigste Priser.

Allinge Kolonial- Produktforretning.

Fynsk Bortfelder.
Egen Avl. Fineste Stamme. Spireevne 100 pat., tilbydes til 2 Kr.
pr. kg.

ung. pæn Plge

kan straks fan Plads.
Allinge.

Fredag den 12to

Have til Leje.
Et stene Stykke Havejord i Sandvig ted Michael Andersens Butik er billig til Leje ted Henvendelse til With. Hansen.

Qarfll Jrefoed,

Pænt Udvalg i brugt,

Herre- og llome-urterobe

Hanelyst.

anbefale,

Messeu's Elle-11[18il

Andeæg
er til Salg pat]
Haadstadgaard i Rø.

EP Pige eller Kone,
- som vil malke, kan faa Plads pari
Holitendergaard i Olsker

Senge-Udstyr.
Køh vore garanterede Kvaliteter i Bolster. Nankin og Dunlærred
sand damplensede Fjer og Dun.
Fuldstændige Sengeudstyr leveres med kort Varsel.

Røget Laks

Nordlandets Handelshus.

I Skiver i 1/2 og 1/, kg, Daaser,
haves paa Lager.
[ B.

Larsen

Kaffe, The,
Chokolade og Cacao samt alle

Bygningsheslag

Allinge Kolonial & ProfikliorrolPiPg

Et meget stort Udvalg i extrafine
slidstærke Klolelløper, som sælges
med Garanti. Priserne etc absolut
billige.

a-IR. OLSEN, Allinge.

sælges til billigst mulige Priser hos

P. C. Holm.

Med Sejler „Kristian" venter vi mere rigelig Forsyning
heraf. Bestillinger modtages i

Nordlandets Handelshus.

MARGARINE

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

De tilluske og 1{micervosfillirikkor !NN gode bilshane flilskudshriledder!

Nysaltet

anbefales til billigste Priser fra

Spegesild

clfolonial og choduktforretning,

i Fjerdinger og mindre Partier er
til Salgs til billig Pris pr. kontant.

Larsen.

Køl] hos os til billigste Pris!

til Olie og Kalk.

Galvan. llønsetraadvæv, Galv. Hegntraad, Pigge-Hegntraad,
Galv. Tækketraad, Søm. Spiger, Kramper, Grebe. Skovle,

P. C. Holm

Spader, Haveredskaber.
Alle Størrelser af de svære galvaniserede runde og aflange Zinkbaljer
sand Spande, — Stor Rabat pr Kontant i

Nordlandets Handelshus.

Tapeter opsættes.
Nye sinn k ke Tapeter haves paa

Vikker og Glænø-/Erter.

Lager til billige Priser.

Maler Joh.s Hansen,

Vi har et Parti, som vi sælger meget billigt.

Nørregade, Allinge.

cHllinge J-Colonial- og crroduktforretning

Røget, bornholmsk

Sild
Hatte og Huer.

haves i Reglen liver Dag nyrøget.

I. B. Larsen

Altid det nyeste i

rl

Forlang

Nord landets Handelshus

Faaborg Frugtvine
og LIKØRER anbefales til billigste Priser fra

Rolonia[ 13roduktforretnit!g.

1-10

Ægte Carlshamn Snus
faas hos

B. Larsen.

Dygtige Syersker og Elever
antages straks paa min Systue.

Vald. Jørgensen,
Allinge.

Vi har endnu rigeligt Lager heraf, — og vi sælger ogsaa billigt.
Brædderne ekspederes frit kørt og læsset paa Bartevogn. Forlang Tilbud.

Nordlandets Handelshus.

Jiloor og Skæmt.
• Klar til iEgteakab.
I en svensk Avis forekommer følgende
talende Annonce:
„Hvis min Mand, Helmer Utter, som
rømte fra mig den 8.-9.-1909, ikke indfinder sig her om et Aar, erklærer jeg
mig ledig til et nyt Ægteskab",
Karolina Ikter.
Lille Fru Urter er tydeligvis ked al at
leve Livet alene. Hun tager ikke Advarsel af del, som er sket, men vil have en
ny Ledsager paa Livets knudrede Sti, noget, som jo kan være hende vel undt. tilfojer en svensk Avis.
Da den strenge spanske Marskal Navarez Ina paa sit Dødsleje, blev han af en
Præst anmodet om at tilgive alle sine
Fjender.
— Fjender, sagde 'den dodende Mand
med svag Stemme — Jeg har ingen; de
er allerede skudt for længe siden.
lian: Iler sraar der om en ung Kvinde,
som har dræbt sig af Sorg over, at hun
ikke kunde finde en ideel Ægtemand.

Snadanne Kvinder er da ogsaa idiotiske.
Hun: Ja, der er de ; thi ideele Ægtemænd eksisterer jo ikke i denne Verden.

hos Deres Købmand

Viggo Glistrup'
Xaffe!

Allinge Kolonial- & Produktforretning.

fra

Thisted.

Fernis, Oulvfernls, Ekspresfernis,
Gulvlak, Møbellak, sort Spritlak,
Bejtse, Schellak, Pensler ni. in.
Faas hos

Johannes Pedersen.

Prøv vor udmærkede

Alle Sorter Fru gtsafter

Brødrene Jensen,

F arver

Mit syd for Tejn beliggende .1Fags Hus er billig til Salg

Frisk Tilførsel flere Gange ugentlig.

kan straks faa stadigt Arbejde.

J c/3.

Profikliorrefoing.
Hus til Salg.

}(01011131 - &

Nordlandets Handelshus.

I dygtig Stenhugger

1)01111011113k

e tunge

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

Dansk Hvedestrørnel Nr. I.

Dansk Hvedeklid.

Roefrø,

alle Sorter anbefales &a

Høj Pris betales

Have- og Markredskaber.
Kakkelovne og Komfurer.
Nurgryder.."Ineravaake.

•

derdele, Skørter, Damelinned, --Strømper, Handsker, Korsetter,
Forklæder.

i fineste og bedste Kvaliteter og til billigste Priser
anbefales fra

Johannes Pedersen

Udvalg er hjemkommet af Kostu
mer, Frakker, Kjoler, Bluser, Ne-

Kolonialvarer

i stort Udvalg.
Smedede ilfabeihnengaler og Klim
ker. Staldringe, Kramper og
3Inrhnger. Knedevnrer, Trangt.
Trandviev, SMIL, Spir og Bolte.

Alt Bygningsstøbegods

Maj

i min Fienttutu i Ves!, 'gade,

Alliugc

Bogtrykkeri MI11013103, Telefoil 74.
Til Tagstrygning

anbefales en ekstrafin Calciumatja3re eller Linoliumetjære
fra

Allinge Kolonial: Sr, Produktforretning.

I lvilken Lighed er der mellem en Botekamp og en Tommestok?

???

ebrber
k330110[10-klireykbrby
Lerrar
og stærke Cementror sælges
med Rabat pr. Kontant i

Nordlilodels liaodelshus.
BI Å
M E L.

60 Øre kg — anvendes i Stedet lor
Kartoffelmel. Faas hos

J. B. Larsen
Friskbrændt Kalk
kan faas forstkonine Ti r sda g paa

Kalkbrænderiet i Allinge.

11911•9•11u~".Waid~^

11

BogeBirkeElleFyrre-

r ode

samt et Parti Savspaan udmærket
til Strøelse, sælges billigt hos

Emil Holm, Allinge.

En floxekamp er el Slagsmaal. En

Tommestok er et Stags

Hjemmelavede

Brune Bønner
85 Øre kg.

Tlifrople og 1118vriiille

80 @re kg.

Kogrimer, Næsegrimer, Kotøjre,
Grimeskalter, Legner, Fjederhager,
Esser og Led i flere Størrelser,

Røde Linser

Kodækner, Muleposer,
Filt- og Gummipuder,

110 Øre kg.

Alle Slags sælges. Billigste Priser I

Hvide Bønner

fags hos

J. B. Larsen

Allinge

2/1114~~~~,øø0%

Nordlandets Haodelsl usr

Aktieselskabet

Erindringsliste.

Colbings kontrollerede ro erbladinger
Jaas hos

Allinge Kolonial- og Produktforretning.

Chili Salper, hdllil ilssall, 16 pC1,3111)erloslil .
Vær saa god at afhente efter Bestillingerne.
Vi har endnu et Restparti af hver Sort som sælges til laveste
Dagspris. For disse Varer udbedes gærne kontant Betaling.

Nordlandets Handelshus.

SOLIGNUM
er det bedste eksisterende Træ-Konserveringsmiddel og giver
itllige en smuk Farve. Faas hos

Allinge Kolonial- & Produktforretni fti.

Sukkermelasse og Blodmelasse

Toldkamret 7-12 Form , 2-7 Eline,.
Kæmnerkontoret 10 -11 og 2 -4.
LaaneDiskontohanken 2 -4 Finn
Sparekassen 10-12 og 2-4.
Stempellilial i Sparekassen 10 -12, 2-4,
Dampskibsexpeditionen, aahen ved Skibenes Ankomst og Afgang Tirsdag
og Fredag Efterm., Mandag og
Torsdag Form.
Sognepræsten Tirsdag og Fredag 6- 7
Distriktslægen A-9 og 2-3.
Postkontorer 9-12 og 2-7.
Søndag 12-2.
Telegrafstationen 8 Morgen ril 9 Alten.

anbefales fra

Allinge Kolonial- og Produktforretning.

Kjole - og Blusestoffer
'a n t1 Vaskestoffer er hjemkommet I fikst og stort Udvalg.

Japuetter, Frakker og Nederdele
i mange Nyheder.

Søndag 12-2.

Færdige Bomuldak joler fra 3,50.

Borgmesteren træffes paa Kæmnerkant.
Branddirektoren Mandag og Fredag
Form. 8 til 10.
Statsanslalten for Livsforsikring ved Chr .
Olsen, Messen. Kontortid 1-4 Em .

Pynteforklæderi stort Udval g.
og Pynteforklder
Et Parti Vaskebluser fra forrige Sæson sæl ges III og
under halv Pris .

Folkebogsamlingen pen Raadhuser:
Tirsdag Kl. 3, Fredag 7-8,
Jernbanest. er aaben for Gods 8-12, 2-b
Frimærkep. og Ilgods desuden 7-8 Aften
samt lit Tog, der afgaar udenfor nævnte
Tid, Ira en halv Time ler Togets Ale

Nordlandets Handelshus.

By- og Flerredsffildmmgtig

A. P. L.

lobaugs blod, Hasle,

Som Udsæd til Grøntfoder anbefales

er den mest aromatiske og appetitvækkende Bitter.

træffes paa Rand huset i

Rene Vikker. Glænø-Ærter. Solo-Ærter. Gule Ærter

hver Mandag etter Kl. 10 Form. og
i Klemensker 1(r hver Fredag

samt et Parti Vikkerblandsæd med Havre og Byg.

Ira 2-5 Eftm.

Faas i Allinge kun hos

1)ro (Itikfpirretnin

cRIlinje

Der er kun Smaapartier til Rest. Billige Priser i

Nordiandets Handelshus.
kotojre, Kogrimer, Staldbindsler,
Næsegrimer, Esser og Oer samt Fjederbager
anbefales fra

Allinge Kolonial & Produktforretning

III hu del hed* Hob, som hil skalles!
Barres Runkelroe af Sludstrup-Bosted Stamme.
Barres Runkelroe af Lille Taareje Stamme.
Eckendorfer do. rede. Avl paa store Roer.
Elvethams do gule.
- do
Kaalrabi, Bangholm, Vibolts Kontrolroe .
Sommerroe „Øster Sundom" og „Gray Stene"
Fynsk Bortfelder af Dmiinfeldts Avl.
Alle Bestillinger — ogsaa ved Telefon — til Forsendelse pr. Bane,
ekspederes prompte fra

Nordiandets Handelshus.
Ekstrafin cronebrændt

Tjære

er pas Lager og anbefales hl billigste Priser fra

Allinge Kolonial- og Produktforretning.
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.
• ■9

=<>,==
Vi anbefaler
vort velassorterede Lager af

Isenkram, Glas, Porcellæn og Fajance
til billigste Priser.
og Prorldiforrgloiou,

Ni*

Læg Mærke til, at vi har stort Oplag af
Bedste Rugsigtemel, malet og tørret prima R ug, Bedste
Sorter Ba g e ri-F formel i Poser og Sække. Hjemmelavede
Byggryn i alle Sorteringer.
Priserne ere allerbilligst, og vi bytter ved at tage sunde, gode
Sædvareraf alle Slags som Betaling.

Nordiandets Handeishus.

„Jack cot throat1s 12drliq,
—0—
Af Christian Jørgensen.
Det lykkedes imidlertid Forbryderen at sno sig ud af det faste Tag,
og I et Nu var lian over Mr. Eaglestøn ag plantede sit Mordvaahen,
en svær Bowiakniv 1 hans Blys!.
Opdageren faldt bag over, og som
et Lyn var ,Jack Cut-throat" over
Professor Hicks. Men i det samme
faldt Armen med del dræbende Vaaben slapt ned: Joseph Harrison
havde sendt liam en velrettet Revolverkugle i Skulderen.
Nu var „Jack Cut-lbroal- leveret.
Paa et Øjeblik var Iran i Jern og
blev derefter ført ud. Snart eller
rullede han i bort i en Politiltærre.
Men tilbage f Værelset lag den døende Mr. Eaglestone og ved hans
Side laa den uforfærdede Opdager
Professor Hicks — falden i Afmagt.

? lloroliolin Spare- & Laallokasses
.,___-.--

4.

Afdeling i Allinge 6---- "----

Kontortid : 10-12 og 2 —4.

,IN Modtager Indskud paa alm. Sparekassevilkaar

til en Rente

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

Til Stegning og Bagning
anbefales vort ekstragode Plantefedt.

Allinge Kolonial- & Produktforretning
lI

Klædninger, Regnfrakker
samt stærkt Arbejdstøj købes bedst i

Nordiandets Handelshus.

V.
En Lægeundersøgelse godtgjorde,
hvad man havde kunnet slutte al
Forbrydelserne og den Maade, hvor-

paa de var øvede: al „Jack CulUlmet" var sindssyg. Alligevel blev
Iran henrettet, amenet Dødsdommen
aldrig blev ham forkyndt ; Samfundet havde jo intet al straffe tros
denne Forbryder, da han I Gerningsøjeblikket ikke har været tilregnelig. Dødsstraffen var derfor nærmest
al betragte som en Forebyggelse af
flere Mordtilfælde. ,Jack Cut-throat"
— hvis virkelige Navn var Joh n
Morris — blev da ogsaa henrettet
uforberedt — pludseligt og smæde»
frit i den elektriske Stol,
Professor Hicks genvandt hurtigt
sin Sindsligevægt efter den frygtelige Aften, da han var Døden uberegneligt nær. Den 17. og 18. Juni
samlede han sine Beregninger og
Indtryk i den omtalte kronik, ,How
I catched Jack Cut-Ihronl", der blev
trykt i ,Londen Opinion".
Om Aftenen den 18. tik han imidlertid et slemt Tilbagefald. Han
var gasel tidlig til Ro og falden i
Søvn, da hans Hustru pludselig hørte
ham skrige uhyggeligt I Sævne, og
med høj Slemme sige en hel Del,
hvoraf hun kun opfattede Brudstykker om lysegraa Facader, Lys, Dirke

og Bowieknive. Hun gik ind til
ham for at berolige han], men da
han vaagnede, kendte lian hende
ikke. Hans Udseende var vildt og
uhyggeligt; Øjnene rullede i Hove-

det paa ham, og han fægtede vildt
om sig. Hun tilkaldte øjeblikkelig
en Nervelæge, og denne beordrede,
at Professoren skulde være
Ro
foreløbig.
(Fortsættes),

Brødrene Anker
Jernstøberi Sc Maskinfabrik
m
og
Tøroning af Tørveoser
Vendsnegle,Centrifugalpumper til Tøm
Mergelgrave. Hesteriver, Selvbindere, Slea- og Mejemaskiner.
Reparationer af Høstmaskiner.

Iliohllbligi uger al gammel 11881 LA-PLATÅ MÅJS,
Med Sejler „Kristian" de første Dage af næste Uge venter vi

stor nordamerikansk Majs.
Prisen er billigst i

Nordiandets Handeishus.
Busk uorl volussorierede

Trælast—Lager!
Forl ing 'Tilbud, og vi er lit Denesle,

Allinge Kolonial- og Produktforretning.

