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„Nord-Bornholms Ugeblad" 
trykkes 1 et Antal af mindst 1600 Exempl. 
og forsendes gennem Rostversenet l Allinge. 
Sandyrk, Olsker, Rutsker, Ry og Klemensker. 

„Nord-Bornholms Ugeblad„ 
har den største Udbredelse l Nordre Herred 
bliver hest 1 ethvert Hjem og egner sig der. 
for bedst fil Avertering. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
optager gerne Aekendt,gerelser af enhver Art 
saa.som Kok Salg; Foreningsmeddelelser, 
Efter,  eller Aflysninger, Auktioner rir. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
udgear hver Fredag, karl bestilles paa alle 
Postkontorer samt paa Blodets Kontor og 
koster 1 Kr. halvaarlig. 

Lilleasien. 
Med Russernes Erobring af Erze-

rum og Trapezurt maa Verdenskri- 
gen siges ogsaa al have bredt sig 
til Lilleasien, den store vestasiatiske 
Halvø mellem Sortehavet og Middel-
havet, el af Verdenshistoriens klasi-
ske Lande. 

Saa langt den menneskelige Hi-
storie rækker tilbage, ved den at 
berette om Lilleasiens Folk. Lille-
asien har fra de ældste Tider været 
den store Folkebro mellem Asien 

og Evropa. Det var et af Oldtidens 
vigtigste KullurIande og vedblev al 
være et af Civilisationens Centrer, 

indtil Tyrkerne kom og lagde deres 
døde Haand paa disse Egne som 
paa næsten alt Land, der korn under 
deres Herredømme. 

I Lilleasiens nordvestlige Hjørne 
Iaa det berømte Trøje, hvis Belej-
ring ()tilhandles i „Itiaden`, en af 
Verdens ældste og ypperste Digt-

. ninge. Her blomstrede senere del 
lydiske Rige, hvis Kongers Rigdom-
me grænsede til det fabelagtige. 
Endnu i vore Dage er del alminde-
ligt, al Lyderkongen Crøsus anven-
des til Sammenligning, naar man 

vil give et kralligt Udtryk for en 
Persons Rigdom. Senere kom Per-
serne og undertvang Lyderne, og 

der korn en Tid, da Landet til Dels 
ødelagdes i Kampene mellem dem 
og Grækerne, der havde anlagt Ko-
lonier langs Lilleasiens Kyster. Fra 
denne Tid stammer det græske Be-
folkningselement, der endnu er over-
vejende i disse Egne. 

Perserne blev fordrevne fra Lille-
asien af Grækerkongeu Aleksander 
deri Store; men da hans store Rige 
splittedes efter hans Død, deltes og-

saa Lilleasien i en Række mindre 
Stater, Sniaakorigeriger som Bitliy-
nien, Kappadokien, Pergamon osv., 
indtil Landet opslugtes af Romerne. 
I det nordlige Lilleasien dannede 
der sig endnu en Gang et selvstæn-
digt Rige af større Udstrækning: 
Pontus. Det var Kong Milliridal af 
Pontus, der havde en saa udmærket 
Hukommelse for Mennesker, al han 

efter Sigende kendte hver Mand i 
sin Hær, Men ogsaa Pontus' Selv-
stændighed tilintetgjordes af Ro-

merne, og 1111 blev Landet under 

Navnet: Asia minor, d, v. s. Lille- 

asien, fuldstændig indlemmet i Ro-
merriget, 

Paa Kristi Tid var Lilleasien en 
romersk Provins, og Landet var paa 

denne Tid som et Kaos Af forskel-
lige Religioner. Saavel Persiens 
som Syriens og Ægyptens Religions-
former fandt her villig Jordbund, og 
ved videre Udvikling og Omdannelse 
antog de undertiden mærkelige Skik-
kelser. I Tidens Løb havde ogsaa 
en Mængde Jøder nedsat sig I Lille-
asien. 

Saaledes var Tilstandene i store 
Træk, da Apostlen Pavtiis begyndte 
at prædike Kristendom omkring i 
Lilleasiens Byer, saaledes som det 

udførligt berettes i Apostelenes Ger-
ninger. Flere af hans Breve er og-

saa skrevne til Menighederne her, 
og det er bekendt, at ogsaa Apost-
len Johannes en Tid lang virkede i 
Lilleasien, især i Efesus. 

I Aposteltiden og i Tiden umid-
delbart derefter naaede Lilleasien sit 
Højdepunkt i aandelig Henseende. 
Men ved Aar 200 begyndte det at 
gaa stærkt ned ad Bakke. Politiske 
Forhold og hærgende Krige bidrog 
i Forening til at lægge Landet øde 
og til at lægge Mørke over Aands-
livet ; og saa kom Tyrkerne og be-
sørgede Reslem. 

Lilleasien er et fra Naturens Side 
rigt udrustet Land. Det er et Høj-
land, som gennemstryges af flere 
Rjærgkæder, og det er omgivet af 
Ranelbjærge, der for det meste fakler 

stærkt af mod Kysterne. Men Jor-
den er gennenrgaaende frugtbar; 
Bjergene gemmer rige mineralske 

Skalte, og der er ypperligt Tømmer 
i de store Skove, som ganske vist 
for en Del er vanrøgtet, lige som 
Jordbruget og alt ,andet i Landet. 

Der mangler ogsaa i høj Grad 
Samfærdselsmidler til Udnyttelse af 
Landets naturlige Rigdomme. Kli-
maet er ret forskelligt, I det højt-
liggende Indre er Somrene meget 
varme og Vintrene kolde ; men Vejr-
liget mildnes, jo nærmere man kom-

mer Kysterne, og Regnmængden er 
her større, selv om Lilleasien i det 
hele ikke har nogen særlig stor Ned-
bør. 

For Tiden bar den store Halvø,-  
der er næsten saa stor som Frank-
rig, kun 8-9 Mill. Mennesker, som 

For det meste er ottomanske Tyrker, 
Selv i vore Dage vil faa af Jordens 
Lande kunde kappes med Lilleasien 
i landskabelig Skønhed. Og hvad 
vil der ikke kunne bringes ud af 
delle Land under andre Forhold. 

Og sikkert vil Lilleasien galt sin 

Genfødselstid i Møde, ligegyldig 
hvordan Verdenskrigen saa ellers 

forløber. 1 hvilket som helst Til-
fælde faer Tyrkerne næppe Lov lit 
al bestemme over dets Fremtid. 

Taage. 
(Efter Lena ri). 

—o— 
Du klamme Tange, hyl blot ind 
hver Dal og Floders II, 
hver skovbevokset Fjeldetind 
og hvert et Solskinssmil. 

Svøb i din sløvgraa Kappe ind 
Alverden vid og bred I 
Skjul, hvad der gør mig tung i Sind, 
— ja, selv Forgængelighed. 

Christian forgensen. 

Hammershus. 
xx. 

Ruinen. 
—0— 

Udfor Manteltaarnet er paa en 
' Klippeflade indhugget en Solskive, 
der gennem Tiderne har været Bor-
gens auloriserede Normalur. Ind-

delingslinjerne ere endnu synlige, 
men Viseren mangler. Delle Minde 
fra svundne Tiders Tidsregning 
burde istandsrelies og vedligeholdes. 

Ved Indkørslen til den udvendige 
Borggaard er i en skraanencle Klip-
pettede indhugget et Kors, der viser 
Stedet, hvor Hovedsmanden Thomas 
Fincke 1677 styrtede med Hesten 
og paadrog sig saa alvorlige Læsi-
oner, al disse havde Døden tit Følge. 

Thures Plan over Hammershus 

viser flere Bygninger langs Fæst-
ningsmurene, der nu ei e fuldstæn-
dig forsvundne, ligesom der endnu 
paa den Tid fandtes et velholdt 
Haveanlæg i den sydvestlige Del. 

Nede i Mølledalen, syd for Rui-
nerne og indenfor en mægtig Dæm-
ning, som er opkastet brat opstemme 

Vandet'fra et  Aalab-,;oppe-fraiLan-
de! Jog'''saa ledes.  ._.'sættelder 
Del af Dalen under Vand, laa Bor-
gens gamle:Vandmølle. Den er fur 
ganske forsvunden, kun nogle smaa 
Holme, mellem hvilke Anen bugter 
sig, belegner Stedet. Oppe paa 
Dæmningen rid mod Søen laa Vand-

møllerens Hus, hvis ene Grundmur 
endnu skyder sine Kampesten op 

over Jordfladen. Vandmøllen aflø-
stes af en Vejrmølle, der laa oppe 

paa Rakkeri øst for Ruinerne paa 

Slot sva n gegnardens(Hammershol ins) 
Grund, hvor Pladsen endnu tydeligt 
ses. I det 17de Aarhundrede bort-
solgtes Møllen til Nedbrydning. 

I gamle Dage laa der el Bryggers 
nede i Engen øst for Ruinerne. '-
Engens Navn er endnu Bryggers-

dammen. 
Der hvor nu Pensionatsbygningen 

findes, Ina tidligere et Krolius. Her 
maatte Holger Rosenkrantz betale 
Soldaterne deres Lønning, for at be-
væge dem til al forsvare Slottet  

[ruder Belejringen 16.15, og her for-

handledes med den svenske Løjt-
nant Per Lagmand om Overgivelsen 

den 9. December 1658, Til Minde 
om denne Begivenhed afsløredes 7. 

Juli 1912 det paa „Sicagellaldel" 
rejste Granitmonument. 

Nedenfor Dæmningen ved Padde-

sænke fandtes „Hamtuer-Borgeris* 
murede Galge En Kløft, _Galge-
renden', har sit Navn etter deri. — 

Et andel Retlersted var Galgebakken 
ved Blanctts Hotel, 

Soldaler-Kirkegaarden Ina neden-
for ved Sandvigvejens søndra Side 
og strafte sig op mod Hammers-
holms Havegærde. 

Ved Anlæg af Sreireliavnen fand-
tes Rester af Pæle og Tømmerværk, 
der havde tilhørt den Anløbsbro, 
hvorfra Hammerstins udskibede de 
i Magasinbygningen oplagrede Varer 
samt modtog Forsyninger al Mand-
skab og Amunition; 

Hammershus eller „Slottet", som 
det saa ofte benævnes, har aldrig 

været noget Slot i delles egentlige 
Betydning med store pragtfuldt ud-
sly rede Sale, uren kun en befæstet 
Klippeborg, et sikkert Tilflugtssted 
i Middelalderens urolige Tider. Nu 
er den en stor Ruin, — i en vis 
Forstand den største norden for Al-
perne. Den ejer endnu betydeligt 
af historisk Interesse og illustrerer 

Befæstningsanlæg !og-  Byggemaade 
gennem benved Tusinde Aar. 
..Paa]Grund'faf dentt garnleTBorg-

ruins rrnaleriske—Beliggerilar 
den Aar for Aar været besøgt af 
mange Tusinder Turister, af hvilke 
der i Sommermarmederne afkræves 
en mindre Entree, der anvendes til 
Vedligeholdelse. Oppe fra de for-
faldne Mure har man en glimrende 
Udsigt langs Kysten til Hammeren 
eller Johns Kapel samt over Dalen 
til Finnedalssiroven og Hammers-
holm. De egenartede Klippeforma-
tioner, Løvehovederne og Ovnene, 

særlig den 120 Fod lange ,Vaade 
Ovn" og Paradisdalen ere søgte Ud-
flugtssteder, og de mange nyophyg-
gede Hoteller har kunnet glæde sig 
ved en stadig større Søgning I Sæ-
conens tre Sonnuermaaneder, 

Arkitekten, Professer Martin Borch 
udarbejdede for et Aars Tid siden 
en Plan til Genopførelse af Ham-
mershus, ikke som Fæstning, men 

som Rekreationshjem, Bygningerne  

skulde da genopføres i nogenlunde 

deres oprindelige Skikkelse, og der 
skulde være Plads til Fnrsemlinga-

sal for Kongresser og Folkestævner 
sand indrettes Kaserner, hvor Skole-
børn, Foreninger o. a, kunde finde 
Optagelse. Slotskirken skulde gen-

opføres, og  i  de tilstedende Ftygnin-

ger skulde Kongen have sine Vre- - 
relser, rurer lian gæstede 	— 

Prolessor Borcha Plan vakle be-
rettiget Opsigt og drøftedes Ind-
gaflende af samtlige Landets Blade: 

men Tiden var ikke gunstigt valgt 
— midt i al Krigsuroen 	saa an- 
tagelig varer det længe inden Pro-
fessoren ser sin Plan virkeliggjort. 

Indrettelse al et historisk Mulæurn 
i det gamle Manteltaarn, I Lighed 
med, hvad de har paa Koldinehus 
og mange andre Steder, vilde dog 
ikke være uoverkommeligt, og den 
gamle Ruin vilde give dette en 
prægtig Ramme. 

Krigens Skæbner. 

• - 

Man har før hørt ond, hvorledes 
unge Mænd er gaaet i Krigen og 
ligefrem har søgt Døden, fordi del 
var, som Livet havde tabt sit Værd 
for dem. Engelske Blade meddeler 
ogsaa adskillige saadanne Tilfælde 
Fra den nuværende Krig; og der 
vilde utvivlsomt kunne fremdrages 
mange flere fra samtlige krigsførende 
Lande. 

En lovende ung Officer foreviste 
en Dag sin Revolver for nogle af 
sin nærmeste Familie. Ved en Vagt-
somhed fra hans Side gik et Skud 
af og ramle hans unge Søseer, der 
i !læste øjeblik styrtede død om 
paa Gulvet. Herover blev den unge 
Officer saa fortvivlet, at han beslut. 
lede selv at søge Døden. Da Kri-
gen kort eller brød ud, drog han til 
Flandern, og, kun et Par Dage efter 

mødre han sin Skæbne i en Kamp, 
eller hvilken han lalles blandt de 

faldne. 
Nærheden af London boede ved 

Krigens Begyndelse en velsiaaende 
Sagfører. Hans Søn bestjal ham en 
Dag for del meste af hans Formue, 
hvorefter han forsvandt. Faderen 
tog sig den Skam, der saaledes over.- 
gik ham og hans Familie, saa nær, 
at han blev syg og døde. En Tid 
efter kom den unge Synder tilbage 
og fandt sin Moder og sin Søster 
nedbrudt og i Fattigdom. Fortviv-

lelsen greb ham, og han meldte sig 
som frivillig til Krigen, hvorefter 

han sendtes til Fronten 1 Frankrig. 
Her udmærkede han sig ved sin 
Dødsforagt, og inden længe var han 
bland' de faldne. Han havde sonet 

sin Brøde med sit Liv. 
Eti engelsk Officer kæmpede som 

en Løve ved Gallipoli. Han var og- 
saa blandt dem, der segle Døden 
og fandt den. Han havde kun væ-
ret gift i et Par Aar, da hans Hu- 
stru begyndte at tale nedsættende 
om hans Evner og om hans Mulig-
hed for at avancere. Han led fryg-
teligt under hendes Kritik og Be- 



skridninger og tog derefter sfn Be-
slutning. Han faldt paa Slagmarkene, 

og eller bona Død k wide kalis Enke 

Læse ile stærkeste Lovord i Bladtue 
om hans Dygtighed og Pliginoskab. 

Men nu var det for Sent. 
En ung Skotte val fer Krigen for-

lo% el med en køn ung Dame af god 
Familie. Den unge Mand var rit., 

og ansaas for el godt Parti. Saa 
var Uheldet ude og han mistede sin 

Formue, livorelter hans Forlovede 

Irak sig tilbage og hævede Forbin-
delsen. Den unge Mand sagde in-

tet. Men San kom Krigen, og Iran 

gik frivillig til Fronten og i Døden. 
Han faldt i Flandern, efter at have 

udmærket sig som en lapper Sol-

dat. 
- Sikkert turde det være, at den 

frygtelige Verdenskrig ogsaa dækker 
over en Mangloldiglied af Dramaer, 

som kun de paagældeiide selv har 

været vidende orm 

Osteprøven. 

. Det er, ligesom det vender sig 1 

os, niar vi hører, at Hunnerne spi-

ste Kød, som de havde redet paa 

f flere Dage, og et Kineserne spiser 

Dyr som Rotter og Mus. 

Imidlertid findes der ogsaa f vort 

evropæiske Køkken mange Ting, 

som fremkalder lignende Søsygefor-
nemmelser hos andre Racer. Tyr-

kerne ligefrem foragter den evropæi-

ske Maade al tilberede Vildt paa, 

og en Ting som gammel Ost er dem 

en sand Vederstyggelighed. At Men-

nesker overhovedet kan bekvemme 

sig til et spise en Masse, der er 
saa „levende', at det er lige ved, 

den selv løber op af Kælderen, near 

man kalder, er for en Tyrker lige 

saa ufnrstaaeligt, som det er for os, 

at Hundene spiser raadne Dyr. Og 
ligesom evropæiske Gesandter ved 

officielle Middage I Østen kan blive 
stillede overfor de ubehageligste 

Overraskelser, lige saadan kan Ud-
lændige i Evropa blive stillede over 

for Retter, mod hvilke de maa an-

vende al deres diplomatiske Kunst. 
Ved en Middag i Washington, 

hvortil den tyrkiske Gesandt i Ame-
rika Hussein Bey var indbudt, blev 

der spurgt ham, om heil vilde have 
Roquefort- eller Limburgerost. 

.Tak•, svarede han, „lad dem 

løbe om Kap over Bordet, og lad 
mig saa faa et ganske lille Stykke 

af deri, der kommer sidst.• 

En Legende. 
—0— 

Naar man skal til et bøhmisk 
Badested og tilfældigt kommer til 

Budweis, lægger man mærke til, at 
Togføreren kort forinden Budweis 

gaar rundt i Kupeerne og ruller 

Gardinerne ned. Spørger man saa 
Togføreren om Grunden, smiler lian 
og siger: Nu kommer Budweis. 

Men hvis man under Vejs har 
gjort sig gode Venner med ham, 
og i Østrig har en Hr. Trinkgeld 
delt største Magi efter Kejseren, 
Sall fortæller han følgende Tildra-

gelse : 

- For flere Aar siden rejste en 
amerikansk Mangemillionær med 

det smule Morgentog. Da Toget 
kom til Budweis, kiggede lian ud 

af Vinduet, og i en af Haverne saa 
halt et vidunderligt Syn. En dejlig 
ulig Dame badede selvforgIent mende 

i del der indrettede lille Bad. Venus 
kunde ikke være skønnere, de hun 

steg op af Bølgerne. Den amerikan• 

ske Krøsus mærkede sig Huset, steg 
ud part Bariegaarden, gjorde sig paa 

en snild Mande bekendt med Fami-
lien og giftede sig med den unge 
Dance. 

Den rejsende studser naturligvis 

og udbryder: 

- Del er altsag til Minde derom, 
al De ruller Gardinerne ned for Bud-
weis? 

Aber itein1 Siden plejer alle de 
Budweiser Damer, sren bor langs 
.hornhanen. paa den Tid at hade i 
Haverne! Det er Grunden. • 

Sommernat ved Aaeil. 

Ved Søens blanke Spejl 
jeg sidder lunt en Sommernat, 
og Bandens slappe Sejl 
for Vinden vifter mat. 
Nu stiger Mæren hist bag Skov 
og kaster Stranler hvide 
paa Søen ved min Side. 

Nu glider Banden ud, 
og Selverelansen vugger blidt ; 

- da lyder der et Skud, 
som høres milevidt. - - 
Fri Vildand standser brat sin Flugt 
og fakler tungt i Søen; - 

- jeg hører Ekkos Døen. 
Kai M. 

Da Herremanden kom i sin 
egen Gabestok. 

-0- 

Haarde Herremænd satte som be-
kendt ofte i gamle Dage deres un-
dergivne i Gabestokken for ringe 

Forseelser ; men Skæbnen vilde Imid-
lertid, at en snerlen streng Herre-

mand en Gang ufrivillig kom til at 

tilbringe flere Timer I sin egen (in-
bestok. 

Han hed, fortæller .Hus og Hjem", 
Jens Børgesen. En Dag gik han 
sammen med sin Ven, Preben Graa, 
forbi Kirkedøren, hvor Gabestokken, 

som Skik og Brug var, stod oprejst. 
- Hør Preben, sagde Jens, her 

er ikke et Menneske i Nærheden. 
Spænd mig for bajers Skyld ind 

den Tingest og lad mig prøve om 

den er saa slem. 
Ja, den Fornøjelse Lur du godt 

faa, sagde den anden. 
Kort efter sind Herremanden i 

Stokken. 
- Nej, det er ikke til al holde 

ud ; løs mig hurtig af, gode Ven ! 

Men deri gode Ven havde faael 

andet al tænke paa. En uven Tyr 
!gennede sig brølende i fuld Galop, 

og Preben Graa benede af og efter-

lod Herremanden i Gabestokken. 
Tyren forfulgte Preben til ett Aa, 

som lian sprang 1, medens Tyren 
foretrak af blive paa det tørre. Saa 
kastede lian sig pustende i Græsset 

for at hvile ud. 
Det var en meget varm Dag, og 

det vaade Tøj dampede. Han vid-

ste ikke bedre Rand end brække del 
af og hænge det til Tørre paa en 
Busk. Selv krøb han ind i ett Hø-

stak, hvor lian snart laa i tryg Søvn. 

El Par Timer efter vaagnede lian 

og huskede sin brudne Ven. Mon 

ban stod i Gabestokken endnu? 
Saa vandrede Preben tilbage langs 

Aaen, til han naaede ad en Bro 

over den, og derfra lige op til Kir-

ken. 
Jo, sandelig, der stod den strenge 

Herremand endnu i Gabestokken, 

halvstegt af Solen og halvdød af 
Raseri. 

Del kan nok være, Preben gjorde 
Undskyldninger, men den vrede 

Ven vendte ham tavs Ryggen, ag 

Ira den Dag var Venskabet ude mel-
lem de to Mænd. 

Men Jens Børgerisen satte aldrig 

nogen Synder i Gabeslokkdri efter 
den Dag. 

Skattesti n fra llammerslioliti, 
-0- 

Overretlen har nu afsagt Dom i 

den fra Hammershus Bit ks ordinære 
Ret indanket Sag, der var anlagt af 
Allinge-Sandvig Byraad mod Pro- 

prietær Hans Christian Som-
re e r at Fininmersholin. 

Anledningen var følgende: 
Ifølge et under 30. April 1869 al 

Bornholms Andsraed udfærdiget Re-
gulativ for Allinge Lenddistrikt, 
hvorunder Proprietær Sommers 

Gaard 1 lammersholin hørte. havde 
Distriktet nogle Fællesanliggender, 
deriblandt Fattigræson, med Allinge-

Sandvig Købstæder, og det bestem-
tes i Regulativet, al Distriktet hertil 
skulde bidrage i et Forhold, der 
fastsattes i Henhold til § I 	i Lov 
26. Maj 1368 for 3 Aar af Gangen 

al Amtsrandes og Byraadet i For-

ening, ng at Arritsrmidet, ligeledes 

for 3 Aar af Gangen, fastsatte, efter 
hvilket Forhold Bidraget vil falde 

og særlige Anliggender skulde for-

deles paa Distriktets Hartkorn og 

prut Formue og Lejlighed. 

1 Henhold hertil fastsattes for 3 

Aaret 1910-13, at der af Distriktets 

Beboere skulde svares I 0/0  mindre 
i Formue- og lejlighedsskal end i 

Købstæderne saml el Bidragene af 

faste Ejendomme ansattes til 1/fg  af 
del Distriktet i fornævnte Skat pen-
lignede Beløb .  

For Gaarden Hammersholin blev 
det efter Hartkorn paalignede Betalt) 

bl. n. for Aarene 1911-12 ng 1912 

-13 fastsat til henholdsvis 255 Kr. 

23 Øre og 254 Kr, 30 Øre. 
Ved Bortihrilms Amtsrand Skalte- 

ind slcrivining for 	hvert enkelt 	af 
Aarene 1911-12 og 1913-14 i 

Medfør af 1.nv 6, Juli 1867 § 50 
blev paatiguet Allinge Landdistrikt 
henholdsvis 500 Kr., 620 Kr. ng 

620 1(r, Medens delte Beløb for de 
2 første Aars Vedkommende udre-
dedes al Allinge-Sandvig Kæmner-
kasse, ændredes Forholdet for Aaret 

1913 -14 deriten, at Bidragene pna-
lignedes Distriktets faste Ejendomme. 

For Skatteriaret 1913-14 blev 
Gaarden Hammersholm pallen& 

talt 450 Kr. 94 Øre. 
Idet Byraadet paastod,  -al Sommer 

havde vægret sig ved at befale de 

af hans Gaard beregnede Skalter 

for Aarene 1911-12, 1912-13 og 
for April Kvartal 1913-14, anlagde 

del Sagen og ['Anstod ham tilpligtet 
al betale henholdsvis 255 Kr. 23 Øre, 

255 Kr. 30 Øre og 1121(r. 74 Øre, 
all med Renter. 

Ved Underretten blev Byrnadets 
Passtand laget til Følge for saa vid( 

angik de to første Beløb, medens 
Sommer for det sidste Beløbs Ved-
kommende frifandles for Tiden. 

Byraadel appellerede derefter. For 

Overrollen drejede Fristen sig kun 
om det for April Kvartal I Stratteaaret 
1913-14 pnalignede Beløb 112 Kr. 

74 Øre. 

Overrellen gav Sommer Medhold 

i, al del var inden Hjemmel, at Bi-
draget efter § 50 i Lov 6. Juli 1867 

alene er panlignel Distriktets faste 

Ejendomme, idel Bestemmelsen fore-
skriver, nt Bidraget akal udredes af 

Kommunen .paa samme Maade som 
dets øvrige Udgifter", og statuerede, 

al lian havde Krav pan at se Lig-

ningen for 1913-14 omgjort, 
Underretsdommen blev derfor 

stadfæstet. 

Sagens Omkostninger for Over-

retten paalagties Allinge•Snutivig By-
rand med 80 Kr. 

Den døve Soldat. 
-0- 

Under mit langvarige Ophold i 
Indien lærte jeg, fortæller en engelsk 
Forfatter, at kende en Soldat ved 

Navn Tomklos. Han var træt af 
Tjenesten og tranhede paa al slippe 

ved at anstille sig døv. 
Regimentslægeit troede imidlertid, 

at Tovskis simulerede, og for at 
skaffe sig Bevis herfor udklækkede 

Iran følgende Plan : Han sagde til 
to indfødte Soldatergat de en Aften, 
neer Tourkins var til Siede, sagte  

skulde snakke om, hvor en Skat 
var skjult, !gad den sar værd, og 
hvorledes de i Hem ineee hed aelede 

at grave delt Item tidlig den fivIgende 
Morgen. 

Det hør bemærkes, at Tarokhis 
!ned stor Iver havde studeret det 

trintluslaneke Sprog og forstod det 
meget godt. 

Fin Aften gjorde de indfødte Sol-

dater, hvad Regimentslægen havde 
bedt dem om. Saesnart de indfødte 
var forsvundet, rejste den ,døve" 
1-0011S4IS sig. Del lykkedes ham at 
koturne forbi Vagtposterne, og snart 

fandt han Stedet, hvor ilelge de ind-
fødtes Samtale Skatten skulde ligge. 

Efter nagle Minutters Gravning 
stødte han paa et lille Skrin, Med 
dirrende Hænder tændte han en 

Tændstik og anlinride Langet. Men 
til sin store Forbavselse fandt kali 

kun en lille Papirlap, paa hvilken 

han læste : 

- Hvis De er saa døv, som De 
udgiver Dem for at være, hvordan 

kunde De da høre, hvad Hap og 

Alrummet hviskede til hitinnden om 
den skjulte Skat ? 

Regimenislægen. 
Betydelig slukøret vendte Torekilis 

tilbage til Lejren, hvor Regiments-
lægen stod og ventede paa Ira in med 

et ildevarslende Smil om Munden, 

Fra Uge til Uge 
—:0:— 

80171 en flot JVr. 

i Forhold til Indbyggerental stnar 

Allinge-Sandvig blandt de bornholm- 
ske Kommuner ved Udgifler til Løn- 
ninger ved Skolevæsen, til Alder-
damsunderslettelse, Fattigvæsen og 

ijælpckasse, samt til Dyrtidsforan-
staltninger i Regaskabsaaret April 
1915-16. Udgifterne fordeler sig 
ill. „Bonill. Sociald." saaledes. 

Albuge-Sandvig 55,521,53 
Rønne 	181,783,69 
Nexø 	 35,301,73 
Svaneke 	15,691,78 
Aakirkeby 	15,640,30 
Gudhjem-Øster'. 19,632,34 
Knudsker 	5,889,75 
Nytter 	 11,501,70 
Nylars 	 8,139,93 
Vesterniarie 	18_933,67 
Klemensker 	22.680,- 
Rutsker 	15,802,29 
Olsker 	 15,791.04 
Rø 	 5,827,14 
Østermarie 	21.775,64 
Husker 	 19,024,25 
Baklsd'er 	12,624,68 
Povlsker 	7,854,84 
Pedersker 	9,589,28 
Aaker 	 25,302,64 

Fra Hasle foleligger higen Op-
gørelse. 

Bryllup, 
Paa Onsdag Efterha. Kl. 5 vies i 

Allinge Kirke Gdr. Peter And r. 

Hanse ri al Rutsker til Karetmager 
Larsens Datter Agnes Petra Glut-
s t i ne af Allinge. 

Begravelse. 
I Dag begravedes fra Allinge Kirke 

mider stor Deltagelse Karen Marie 

Se tro ri, Datter af Enliefru Schou. 

Den 14•narige unge Pige døde efter 

et Aars Sygeleje af en Rygmarvs-
betændelse, der havde udviklet sig 
efter et Fald ned ad en Trappe. 

Giulstjuesier o Mider. 
-o- 

Søndag d. 21. Maj 

Allinge K. Kl. 91/i, Slutn. KI, 9. 
Ols Kirke Kl. 2. 
Om Efterm. Kl. 5 taler Bogholder 

Rnsinussen i Sandvig Missionsk. 
Torsdag den 25. Missionsmøde Kl. 

8 pert Byggehøj i Olsker. 
Præsten Oder. 

Evan. luth. Missionsforeeing  Allinge 
Søndag den 21. Møde Kl. 31/5. 
Rutsker Missionshus Kl. 91/5. 

Michael Kofoed. 

110 r. 

HL v. 	a I c k t.., 

Jet?, red en, snor leg vil 
til 

en, hvis milde Stenlille ved 
twit Vuggo Laf. 

Ved ruin Moders rige Bryst 
har jeg heldet Fred og Trøst, 
hendes stærke Ilaand har rakt 

mig Livets Brød. 
Hendes milde Øjne lyste pan 

min Sif, 
holdt mit [fjærte rent for Verdens 

Smutte og Stig. 

Hun har frem mig over nit 
ng om jeg paa Stien faldt 
korn min lille Moder mild 

og aldrig streng, 
rakte Herinden ud og hjalp sin 

store Dreng. 
Derfor elsker jeg min Moder over alt. 
Elendes Billet' I mig bor 
og saa lidt ved Nat jeg tror, 
jegt Drømme kysset dig, 

min lille Mo'r, 

Haardt min Moder stred i mange 
lange Aar; 

der kom Sølvstænk i del rige 
blonde I har, 

og i Pande og paa Kind 
groved Rynkerne sig ind ; 
thi al standse Tiden higet' Mand 

foranaar, 

Hendes Øjne lyste lige mildt 
og blidt, 

selv om Panden end blev luret, 
Haaret hvidt : 

merl som Aarene de randt, 
tiendes sidste Kræfter svandt, 
og en Dag i Vaarerie Gry 

lian slumrer] ind. 

Paa min Moders Grav en Sørgepil 
der elm, 

tæl ved Craven grønnes Skoven 
Aar for Aar ; 

Skovens lyse Fuglekor 
vil saa længe Skoven gror 
synge Smige for min egen 

lille Mo'r. 

Jørgen Vibe. 

Erindringsliste. 

loldkrtntret 7-12 Form., 2-7 Efterm. 
Kæmnerkontoret 10-11 og 2 - 4. 
Leone- & Diskontohanken 2 -4 Ettal, 
Sparekassen 10-12 og 2-4. 
Stempelfilial i Sparekassen 10-12, 2-1, 
Dampskibsexpeditionen, aaben ved Ski- 

benes Ankomst og Afgang Tirsdag 
og Fredag Efterm, Mandag og 
Torsdag 1-orm. 

Sognepræsten Tirsdag og Fredag 6-7. 
Distriktslægen 8-9 og 2-3. 
Postkontoret  9-12 og 2-7- 

Søndag 12-2. 
Telegrarsiationen 8 Morgen rit al alten. 

Søndag 12-2. 
Borgmesteren trælles paa Kæmnerkont. 
Branddirektøren Mandag og Fredag 

Form. 8 til 10. 
Statsanstalten for Livsforsikring ved Chr. 

Olsen, Messen. Kontortid 1-4 Em. 
Folkebogsamlingen pas Randhuset: 

Tirsdag Kl. 3, Fredag 7-8, 
Jernbanest. er aaben for Gods 8-12. 2.6 

Frimærkep. og Ilgods desuden 7-8 Alten 
samt til Tog, der afgaar udenfor nævnte 
Tid. Ira  Cll  halv Time tor Togets efg 

Bygningsheslag 
i stort Udvalg. 

Smedede Mubellivengsler ng 
ker, Staldringe, Kramper og 
]lurlunger, Klodevarer, Trawl. 
Traadvarv, Som, Spir og Bolte. 

Have- og Markredskaber. 
Kakkelovne og Komfurer. 

Murgryder, Jeernyawke, 

Alt Bygningsstøbegods 
sælges til billigst mulige Priser hns 

P. C. holm. 

Nysaltet 

bornholmsk Spildt(' 
i Fjerdinger og mindre Partier er 
til Salgs til billig Pris pr. kontant. 

cj. dl. Iiarsen. 

Ele,sante Visitkort 
anbefales fra Allinge Bogtrykkeri, 



SYGEVIN 
og 

Den fflgte China Livs-Eleksir 
fans hos 

Allinge Kolonial- & ProduktforretniQg. 

Iloublatibrts fpuot[slitts. 

Bøge-

Birke-
Elle-
Fyrre- r ode 

Bornholmske s 
Norske pege sild 

Nytter 
Klemensker 
Rø 
Tein 
Allinge 
Sandvig 

916  108  838 
984 124 855 
900 140 913 

1004 	1 01 928 
1014 204  93, 
1020 210 94'5 

Al Raagejagt 
paa Etakkegaatds Grund 	1 1.,,t1 
er strretigt forbudt. 

J. Kofoed 

By- og Herredsfuldmægtig 

Johannes S oloed, liosler 
trælles paa R a all Ir ti se I i Allinge 
liver Mandag eller K1.10 F701111 og 
i Klemensker Kro hver Fredag 
fra 2-5 Eftm. 

70 Stk. kernehatte 
efter frit Valc,r 	1 1<r. N. Stk -- 

Thors Petersens 
Morleforreloioli. 

Olsker liosomoilsforeoio 
holder Medlemsmøde Lørdag den 
27. Maj 1(1. 8.paa Forsamlingshuset. 

Medlemmernes Hustruer ere og-
saa velkomne. 

Bestyrelsen 

k8Selielleirleykbrbyebrb e r  Lerrer 
og stærke Cementrør sælges 

rimed Rabat pr. Kontant i 

Nordlandets Handelshose 
J•S 1W E, L 

60 Øre kg — anvendes i Stedet for 
Kartoffelmel. Fans lios 

J. B. Larsen 

Friskbrændt Kalk 
Iran fans forstir° rune Ti r s d ag paa 

Kalkbrænderiet i 

114~1~1~11•11%/041~11~ 

samt et Parti Savspaan udmærket 
til Strøelse, sælges billigt hos 

Emil Holm, Allinge. 

Hjemmelavede 

Tojrpleqlflovriotie 
Kogrimer, Næsegrimer, Kotøjre, 
Grimeskafter, Legner, Fjederhager, 

Esser og Led i flere Størrelser. 

Kodækner, Muleposer, 
Filt- og Gummipuder, 

Alle Slags ,,ælges. Billigste Priser i 

hos Deres Købmand 

Viggo 6listrup's 
Xajfe! 
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Ægte Carlshamn Snus 
Enas hos 

I. B, Larsen. 

Dygtige Syersker og Elever 
antages straks paa min Systue. 

Vald. Jørgensen, 
Allinge. 

Fynsk Bortfelder. 
Egen Avl. Fineste Stamme, Spi-

reevne 100 pCt., tilbydes til 2 Kr. 
pr. kg. 

Qartner Rof'oeri, 
Hallelyst. 

f'.k,trAgod 

Vi linr 	 !+' 

Norrhodels 
Ell stor, kroflig Drug 

med gode Skolekundskaber kan faa 
Plads straks, som Elev pas Mejeriet 
Kajbjerggaard-, Allinge. 

Røget Laks 
Skiver i 	og 1,' 4  kg. Daaser, 

traves pal Lager. 

J?. Larsen 

Tapeter opsættes. 
Nye smukke Tapeter haves pas 

Lager til billige Priser. 
Maler Joh.s Hansen, 

Nørregade, Allinge. 

Søn- og Helligdage. 
Itonue—Moud. 1g 

Fra Rønne 	9oo 1250 820 

Saullv ig—Ronn e. 

Fra Sandvig 
Allinge 
Tein 
Rø 
Klemensker 
Nytter 

Til Rønne 

Prima Kval. Berhnerkoks. 
,hir2ing heraf ventes i Løbet af ca. 14 Dage. 

Disse I■oks ti jer ca. 62 Kilo pr. hl, — ere renlige og et meget kraftigt  
Ibæritser. Pus 350 øre pr. Hektoliter. Nettopris. Bestillinger modtages, 

Nordlandets Handelshus. 

Til Strygning af Paptage er 
Linoliums Taglak absolut den bedste. 

Denne sælges i hele, halve og kvart Tønder saml i nye Blikspande 
med 25 Kilo til allerlaveste Pris.  

Rød,-grøn og hvid Tagmaling „Glion" 
altsaa den gode Kvalitet, som ikke regner af, koster 35 Øre pr. Halv-

kilo, naar Spande n 25 kg købes. 

Nordlandets Handelshus. 

lcopal-Tagfilt behøver ingen Vedligeholdelse ! 
Den sælges i Ruller — 1/1  Meler brede — 20 Meters Længde —og 

til laveste Pris pr. Kontant i 

Nordlandets Handelshus. 

Dansk Hvedeklid. Dansk Hvedestrøffiel Nr. 1. 
Med Sejler „Kristian" venter vi mere rigelig Forsyning 

heraf. Bestillinger modtages i 

Nordlandets Handelshus. 

Ekstrafin oronebrændt Tjære 
.er paa Lager og anbefales til billigste Priser fra 

Allinge Kolonial- og Produktforretning,. 

Vi har endnu til Salg mindre Partier Saasæd af 

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

Nordlandets liandelshus. 

Læg Mærke til 
Bedste Rugsigtemel, malet :af 

Sorter Bageri-Flormel i Poser 

Byggry n i alle Sorteringer. 

Priserne ere allerbilligst, og vi bytter ved al lage sunde, gode 
Sædvarer af alle Slags som Betaling. 

at vi har stort Oplag af 
tørret prima R ug, Bedste 

og Sække. Hjemmelavede 

En ung, pæn Pige 
kan straks faa Plads. 

Vald. Jørgensen, 
Allinge. 

Have til Leje. 
El større Stykke Havejord i Sand-

vig ved Michael Andersens Bu-
tik er billig til Leje ved Henven-
delse til Wilh. Hansen. 

Messeifs Elle-11[1331Q.  
Udvalg er hjemkommet af Kostu 

mer, Frakker, Kjoler, Bluser, Ne-
derdele, Skørter, Damelinned, 
Strømper, Handsker, Korsetter, 
Forklæder. 

Et meget stort Udvalg i exlrafine 
slidstærke Kjolefløjler, som sælges 
med Garanti. Priserne ere absolut 
billige. 

CHR. OLSEN, Allinge. 

Auldiollsvarelorroluiq 
nahnes 

Fredag den 12te Maj 

i min Ejendom i Vestergade, Allinge, 

Pænt Udvalg i brugt 

Herre- og Due-Medie 
anbefales 

Johannes Pedersen 

Roefrø, 
alle Sorter anbefales fra 

Allinge 
& Prollokliorreloing, 

Hus til Salg. 
Mit syd for Tejn beliggende 4-

Fags Hus er billig til Salg 
Johannes Pedersen. 

Toget afgaar 
Søgnedage: 

111044.14,- Nan øl vig 
glo 330 900 
928 350 918 
945 407 955 

10" 480 9" 
1010 4112  10" 
1029 424 1019 
1036  b" 10" 

San d v ig—Renne. 
Tg) 1200 610 
7" 12" 648  
714 1214 700 

7" 12211 717 
7" 12" 720 

	

80.1 	110 750 

	

sss 	130 gru 

Fra Rønne 
Nyker 
Klemensker 
Rø 
Tein 
Allinge 

Til Sandvig 

Fra Sandvig 
Allinge 
Tein 
Rø 
Klemensker 
Nyker 

Til Rønne 

845 1255 645 
862 12/7  652  
902  1252  702  

917 157 718 
9114 	1 50 738 
948 133 750 

1005 	155 845 

Sild 
i 	i'Vr.,get. 

1 K. Larsen 

Krystal 	&„‘ 

Pulveriseret Sod a 
Blegsoda, Ludpulver at alle MA'r-
ker. Vi liar endnu rigeligt Leget 
al disse Varer og sælger gerne I 
passende Kvanta — men kun til 
Forbrugerne Q 

Nortilmls horlelshos  
Farver til Olie isg Kalk. 

Fernis, Gulvternls, Ekapresfernls, 
Gulvlak, Mobellak, sort Spritlak, 
Bejtse, Schellak, Pensler ni. in, 

Fans hos 

P. C. Holm 

Skindhandsker 
Traadhandsker 
Silkehandsker 

Hatteslør, Storinslor, 
Strømper 

Bælter, Kram 
}{Ursaltet 

Lommetørklæder, Underliv 
Chemiser, Benklæder 

og al Slags Underbeklazdning 
sælges til billigste Priser. 

Norrhoriels horlelshos. 

S
øger De en Pige, en Kari 
eller en Dreng, eller mang-
ler De en Svend eller Lær-

ling, en Fodermester eller an-
den Medhjælp, bør De snarest aver-
tere i Nord-Bornholms Ugeblad, 
der hver Fredag bringes direkte ind 
I 1700 Hjem og læses af saa godt 
som hvert eneste Tyende. En An-
nonce her i Bladet vil derfor saa 
godt som altid bringe et tilfreds-
stillende Resultat. 

Friskillol 01] 	roloilili 1d Griselle. 
Vi har rigeligt Lager af alle Sorter i ren Maisskrae, ren Byg-

skraa, — Blandet Skraa, som lteslaar ni lige Dele Majs og bortilmbrisk 
Byg. Dansk Hvedestrømel Nr. I, Danske Hvedeklid og et lille Pauli 
dansk Svinemel. Pelmekagemel til Blanding er et sundt Foderstof. 

Priserne ere billigst ved kontant Betaling. 

Nordlandets Handelshus. 

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. 

A11111[10 Bogtrykkeri N11013103, Metall  74.  

Vi 1131' del hd* 1100111), S0111 1(311 skatles! 
Barres Runkelroe af Sludstrup-Bosted Stamme. 
Barres Runkelroe af Lille Taaroje Stamme. 
Eckendorfer do. 	røde, 	Avl paa store Roer. 
Eivethams de, gule. 	do. 
Kaalrabi, Bangholm, Vibolts Kontrolroe. 
Sommerroe „lister Sundomn og „Gray Stone" 
Fynsk Bortfelder af Daffifeldts Avl. 

Alle Bestillinger — ogsart ved Telefon — til:Forsendelse pr. Bane, 
ekspederes prompte fru 

Nordlandets Handelshus. 



Kaffe, The, 
Chokolade og Cacao samt alle 

Kolonialvarer 
i fineste og bedste Kvaliteter og til billigste Priser 

anbefales fra 

Allinge Kolonial & Probkliorrelpilltj 

anbefales fra 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

00 

Vi anbefaler 

vort velassorterede Lager af 

Isenkram, Glas, Porcellæn og Fajance 
til billigste Priser. 

Ållinge Kolonial- og Prodllkllorre111ing, 

fr 

=.22..."------l'•...-"l l.---...._..--   ) 

Klædninger, Regnfrakker 
samt stærkt Arbejdstøj købes bedst i 

Nordlandets Handelshus. 

Pik?" • ..-- ■ •• 

111 Kg 1,111-1,36–.1.11 

Bredr. Cloåtta 
h#-~"tir,a 

Vikker og Glænø-Ærter. 
Vi har et Parti, som vi sælger meget billigt. 

3//itice citWonio/- od Prodrik(forrofnity5 

Straahatte 
er nu paa Lager i mange nye Faconer til smaa Priser. 

Et Parti lidt falmede Hatte 
fra forrige Sæson sælges til og under halv Pris. 

Nordlandets Handelshus 

Faaborg Frugtvine 
og LIKØRER  anbefales til billigste Priser fra 

eRllimge Jfolonial- ,Produktforretninj. 

Til Tagstrygning 
anbefales en ekstrafin Calciumstjære eller Linoliurnstjære 

fra 

Allinge Kolonial: kt Produktforretning. 

Køl) hos os til billigste Pris! 
Galvan. Hønsetraadvæv, Galv, Hegntraad, Pigge-Hegntraad, 

Galv. Tækketraad, Søm. Spiger, Kramper, Grebe. Skovle, 

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

Nordlandets Handelshus. 

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

i Bytte. 

Nordlandets Handelshus. 

Sukkermelasse og Blodnielasse 

Prøv vor udmærkede 

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

Frisk Tilførsel flere Gange ugentlig. 

Allinge Kolonial- & Produktforretning. 

„Jack 	12rling, 
—0— 

Af Chriliati 

Dette hjalp irer filerlid intet paa 
Protessruens Tilstand. Ilse befandt 

sig stadig i Ophidselse og kendte 
ingen. Til Tider fraadede han i 
vanvittigt Raseri, til andre Tider las 

ban stille lien og rystede river hele 

Kroppen Lægerne frygtede for, at 

den voldsomme Spænding, han 

havde gennemgaaet, havde givet 
hans stærke Konstitution et uopret-

teligt Knæk. Efter et Par Dages 
Forløb beordredes han indlagt ran 

en Nerveklinik. 

Her befandt Professor Nicks sig 

sari i omtrent to Maaneder. Og Op-
holdet her lod til at have en heldig 

Indvirkning paa hans Tilstand. Han 

genvandt sin Sindsligevægt og al-
lerede den 14. Avgust mente Læ-

gerne, at han kunde udskrives som 

fuldstændig helbredet. Men selvføl-

gelig malle lian holde sig i Ro 

foreløbig. Hans Nerver var nemlig 
haardt medtagne at den udstaaede 

Sindsbevægelse. 

VI. 	' • - 
Den I7. Avgust opskræmmedes 

London pasny af en uhyggelig For-

brydelse; om Morgenen fandt ruav 
nemlig Professor Hick's Ungdoms-
ven, Mr. (films, der som omtab 
boede i Town Street 38, liggende 

død i sin Seng — myrdet paa samme 
afskyelige Mande som Jack Cul-

!biords Ofre, 
Ved Polillundersøgelserne fandt 

man et Fingeraftryk. Men SaIllITIell-
ligning med Opdagelsespolitiets Al-

bum førte ikke til noget Resultat. 
Desuden fremkom ved Vidneafhø-
ringen den mærkelige Omstændig-
hed at bande Familien paa første og 

tredje Sal havde været længe oppe. 
Professor Hicks fik efter ønske 

Sagen overgivet til Undersøgelse 
trods det, at Lægerne paa del be-
stemteste fraraadede ham der. -
Men den Autoritet han havde netop 

i delle Tilfælde, der ved, at det var 

ham, der havde opklaret del forrige, 
fuldstændig kongruente Tilfælde, 

og det intime Venskabsforhold han 

stod i til Mr. Buras gjorde, at han 
var den nærmeste til a! overtage 

Undersøgelserne. 
Tilfældet var dobbelt mystisk der-

ved, at det var fuldstændig over-
ensstemmende med Jack Cut-throats 

Ugerninger. Jack Cut-throat var 
sindssyg — det søn tul til at den 
nye Lystmorder var det samme, og 

han var det oven i Købet under nøj-
agtig samme Førnier, idet nøjagtig 

de samme Lysvirlmi gel reagerede 
jura nøjagtig samme Maade min Irans 

Sind. Dette var det allerniest  mysti-

ske ved Tilfældet. Kun paa to Man-
der kunde det forklares. Man kunde 

jo antage, at det var en smitsom 
Sygdom. Men dette lyder i sig selv 
utroligt og usandsynligt, idel Sinds-

sygdom jo ikke skyldes Baciller el-

ler Smitstoffer sin Oprindelse. Og 
var Manden blevet smittet af „Jack 

Cut-throat", hvorfor vir kede Smitten 

da sari sent? Var han derimod ble-

vet smittet gennem andre — hvorfor 
havde Sygdommen sari ikke reage-

ret hos dem? 
Den anden Antagelse var i og for 

sig sandsynligere —: al de to Mor-
dere skulde være Slægtrinige, sand-
synligvis Brødre. At Søskende er 
født med samme legemlige eller 

aandelige Deformitet, har man jo 

set sari mange Eksempler paa. 
I det foreliggende Tilfælde var 

del imidlertid vanskeligt at gøre 

Undersøgelser, da Jack Cut-throat 

var et Hittebarn fundet paa en Trap-

pegang 1 Eastend. Imidlertid fik 

nogle af Optlagerstaben overdraget 

del Hverv at søge at opklare Jack 
Cut-throats Familieforhold, medens 

Professor Hicks personlig stillede 
sig i Spidsen for Undersøgelserne 

af Mordet pari Mr. Brøns. 
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