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et Antol af 1600 Elt.empl. 
tie  fortd•adr. 

Ill altt Ilfim I All iteg*.-Nin 'ell ■ Ig. 
,takker. II* og  Filemen•her 

9de Aarg. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
r yAirs I el Antal af mindst 1600 Exempl. 

ug forsendes gennem Postvæsenet I A Iling. 

Sandvig Olsker, Rutsker, Ro og Klemensker 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
har den sterste Udbredelse I Nordre Herred 

biirer hest I ethvert Hftm eg egner sig den 

or bedst Ill Avertering. 

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

saasam Køb, Salg FarrnIngsmeddelelser, 
Efter eller Al lysninger, Auktioner etc. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
adgaar hver Fredag, kan bestilles paa alle 

Postkontorer samt paa Bladets Kontor op 
kaster 1 Kr. halvaarlig 

9e fem .Treliner 2Vang 
Med Skorsten bag Bakken 

laa Købmandens Gaard, 
der Fiskerne harker om Flasker 

og Taar, 
de bander og brovter 

ved Spegfisk og Drik, 
deres uvorne Børn 

leger Skrighals og Klik. 
Men artigt paa Bakken 

med Dukker i Haand, 
i søde Mamas Mamelukker og Baand 
gaar de fem Frøkner Wang 
medens Dagen er lang. 

Og Solen huldsalig til Wang- 
Huset ler, 

Mads Wang bliver Byraad 
og Flyndergrosser. 

I Gaden gaar Frøknerne 
Arm udi Arm, 

som nedstegne Væsner 
i Plumphedens Larm. 

De kræsent strør om sig 
ined iskolde Blik, 

kun gamle Major faar fem 
jublende Nik 

paa sin Podagra-Gang 
ar de fem Frøkner Wang. 

Og Jorden den ruller med 
Store og .Smaa, 

og al Fa'r bli'r Etalsraad 
er let at forstas, 

men at Doktoren ikke vil til Lydia fri, 
og at Præsten gik Hertha 

og Tilda forbi, 
og at Toldmest'ren smed sig 

til Melmandens hen, 
og Direktøren vil hellere vær' 

Pebersvend - 
det gør Halsen lidt lang 
pas de lem Frøkner Wang. 

Og Sneen den hviler 
pen Flagstangens Knap, 

og Wangliusels Ure de tikker omkap, 
og Ligvognen ruller 

med gamle Mads Wang, 
og Gulvene knirker 

af Frøknernes Gang. 
De ordner Chatollerne pebret og stift. 
— Godt søde lille ~Ira 

blev lykkelig gift! -
Hun blev viet I Fjor 
:il den gamle Major. 

Harald Bergstedt. 

Kampen mellem Natur og Kultur 
Nogle Nutidsproblemer med særligt 
Henblik paa bornholmske Forhold. 

--0— 
Ellerlinaliden som Kulturen vok-

ser, mærker man mere og mere 

dens Virkninger paa forskellige Om-

render. øde Strækninger opdyrkes, 
Jordens skjulte Skatte drages frem,  

men dette kan ikke altid ske uden 

al forstyrre tidligere Sknatilledar. -

I Hvor en tavs og ubevægelig Klippe 
I før spejlede sig i en drømmende 

Fjeldsø, lyder nu Larm af Spræng-

ninger; hvor der før bredte sig mile-
vidt Hedeland ligger nu Skove og 

Agre. Som Modvægt mod Kultu-

rens altfor ubarmhjertige ødelæggel-
ser er Naturfredningen i de senere 
Aartier kommet. 

Naturfredningen har i den Tid, 

den har været organiseret, gjort et 
stort Arbejde — og et godt Arbejde. 

Ejendommelige Egne — bande i hi-
storisk og naturhistorisk Henseende 

er købt og omdannet til National. 
parker. Saadanne findes særlig i 

Schweilz og i L. S. A. Den mest 
berømte er Yellowstone-Parken, hvor 

bande ejendommelige Partier og 
Dyr, der var ved at uddø, nu er 
fredede. 

Ogsaa i Danmark er historiske 
Minder i udstrakt Grad fredede. -
Her har Nationalinusæel og forskel-
lige Nationalforeninger gjort et virk-
somt Arbejde. 

Og dette Arbejde maa vi være 
glade for, ligesom vi maa haabe, at 
Naturfredningen vil drage flere Egne 
ind under sig. Paa den anden Side 

kan del jo ikke nægtes, al en for 

vidt dreven Fredning kan blive en 
kulturljendsk Faktor. For at frede 

Naturen, kan man jo ikke forvandle 

Jorden til øde Egne. 

Fredningen hænger nøje sammen; 
merl en forklarlig og smuk Ærbø-

dighed for Naturen, for Jorden. -

Ærbødigheden for Jorden er næppe 
noget Sled sne stærk som i Kina, 

hvor den er en ligefrem religiøs Fø-
lelse. Dens Virkninger er dog væ-

sentlig andre, idet den resulterer I, 
at sari al sige hver Plet af Jorden i 

de frugtbare Egne er opdyrket som 

en Have. Bjærgværksdrift derimod 

stiller Kineserne sig meget antipa-

tisk overfor. 

Der er noget her, som giver Stof 

til Eftertanke. Hvorfor skulde Jor-

den være skøn alene i øde og udyr-
ket Tilstand ? Den nyere Tids store 

aandelige Bedrift er jo netop den, 

at den har paavist Poesien ogsaa i 
Arbejdet, i Hverdagen, i Industri og 

Foretagsomhed. Derfor kan man jo 

ikke nægte, at der er Poesi i vilde, 

øde Egne, dybe, uvejsomme Skove, 

golde Fjelde, udstrakte, ufrugtbare 

Heder. Der er mange, der vil være 
rede til at fornægte denne Poesi ; 
h ver  Anskuelse har jo sine Yderlig-

heder, men den sunde Fornuft lig-

ger som Regel midt imellem. Det 
bedste Resultat mus sjælden ved 

Krig, men ved Indrømmelser og 
Forlig. 

Den blinde Naturfredning er lige 

saa ufornuftig som det vilde Kultur-
Hærværk. Naturfredningens Opgave 

ligger ikke i Fredningen selv, men 

i al være en Slags Regulator paa 
den fremrykkende Civilisation. 

Lad os f. Eks. tage Stenbrydnin-
gen paa Bornholm. Det maa glæde 

alle, at Hammeren blev fredet, skønt 
denne Fredning jo ogsaa tik sine  

sørgelige Resultater og bidrog til at 
øge Fattigdommen i Allinge-Sandvig 

Kommune. Hammeren er en af 

Bornholms Seværdigheder og ruin-
mer mange af Øens ejendommelig-

ste Naturskønheder. Bruddets Be-

liggenhed var ogsaa, set fra æstetisk 
Synspunkt, same uheldigt, idet Klip-

pernes ejendommelige Fald mod 
Hammersøen ejede Motiver af stor 
Skønhed, Motiver, der nu er øde-

lagt. 

Denne Fredning vil de fleste finde 
i sin Orden. Men det vilde være 

vildt at frede alle Bornholms Klipper 
mod Granilbrydning. Selv om den 

horn botniske Granitindtislri er gaflet 
beklageligt tilbage, liaaber jo de 
fleste pas en Renæssance indenfor 

Faget, en Renæssance, som det vilde 
fortjene. 

Hertil kommer, at Stenbruddene, 
forinden at de er en Seværdighed 
for Turister, ejer en Poesi, som 
Bornholmerne vilde staa sig daar-

ligt ved al miste. Man behøver blot 
at søge til de gamle Stenkuler med 

de stejle Vægge og de mystiske 

Dybder, hvor et rigl Dyreliv trives. 
For ikke at tale om deri Arbejdets 

Poesi, der hviler over el Stenbrud 

i Arbejde. 
En Ting maa man imidlertid lægge 

Mærke til: Fordi et Stenbrud arbej-

der, er det jo unødvendigt at flere 

Naturskønheder end nødvendigt bli-

ver ødelagt. 
Jeg tænker særlig part Bruddet 

ved Sjælemosen. Jeg vil ikke tale 

om den naturskønne Egn; del kunde 

man jo godt gøre ved de allerfleste 
bornholmske Stenbrud. Men fordi 

man bryder Sten der, er det jo ikke 

strængt nødvendigt at man fylder 

den smukke Mose med Ros I 
Del samme, der gælder for Sten-

brydning, gælder for mange andre 

industrielle og kommercielle Fore-

tagender, f. Eks. Jernbanerne. Hvor 

mange Natur-skønheder er ikke ble-

vet ødelagt af Jernbaneudgravninger 

og -Overskæringer ? Paa den anden 

Side er der noget eventyrligt, ube-

skriveligt smukt ved et Tog, der fa-
rer gennem Landskabet. Og en slank 

Bro over en dyb Slugt kan ogsaa 

rumme stor Skønhed. 
Lad mig tage del mest nærliggende 

Eksempel: Jernbaneoverskæringen i 
Storedat. Der kunde vel diskuteres  

om Dæmning eller Bro vilde være 

det smukkeste. Her har man selv-
følgelig heller ikke Lov til at se 

rent bort Ira det i økonomisk Hen-
seende mest fordelagrige. 

Selv OM Jernbaneoverskæringen 
har ødelagt den herlige grønne Dal, 

der før laa, hvor Dæmningen nit 

ligger, kan man ikke korn roe bort 

fra, al der virkelig her er skabt ny 

Skønheder. Jeg lænker særlig paa 

det hastigt forbifarende Perspektiver 
man har fra Toget, naar det farer 

over Dæmningen. 
Og naar Dæmningen engang bliver 
helt tilgroet, vil den maske i sig 

selv betyde en ny Nuturshmlied. 
Kampen mellem Natur og Kultur 

føres, ikke mindst part Bornholm, 

Aar for Aar med Kraft, der desværre 
for en Del er spildt. Man ganr for 
fanatisk frem fra deri ene Side og 
ignorerer tor meget fra den anden. 
Blot en Indrømmelse fra begge Si• 
der vilde føre begge Parter nærmere. 

hen mod et ønskeligt Resultat' 
Denne Kamp er af gammel Dato. 

Det er nemlig Kampen mellem Hjerte 
og Hjerne, mellem Følelse og For-

stand. Vi staar overfor to Magter, 

der hver for sig har Ret, men hvoraf 

ingen har ubestridt Ret. Det sunde 
retfærdige Resultat beror paa en 

Vekselvirkning mellem de to. Ingen 

af dem maa fan Overtaget: sker 

delte, vil det gna uretfærdigt ud 

over den anden Part. De bør re-

gulere hinnuden, holde hinanden i 
Skak, og man bør ikke glemme, at 

Sandheden her — som den som 

Regel ger — ligger midt imellem. 

Chr. Stub /reremsen. 

Den violette Døs. 
Fantastisk Novelle 

af Gustav Meyrick. 

Oversat af C. S. J. 
—o— 

Tibetaneren lav. 

Den niagre Skikkelse stod endnu 
en Stnnd oprejst og ubevægelig, 

saa forsvandt den i Djunglen. - 
Sir Roger Thornton stirrede ind 

i Ilden. Om Iran ikke havde været 
en Sannyasin — en Fakir, Tibeta-

neren, der valfartede til Benares, san 
havde han naturligvis ikke troet et 
Ord af hans Mund — men en San- 

nyasin kan ikke lyve, og man kan 
ikke lyve for harm 

Og saa disse uhyggelige, gru-
somme Træk i Asiaterens Ansigt !? 

Eller var han bleven skræmt af 
Ildskæret, der spejlede sig sari sæl-
somt i Mongolens øjne 

Tibetanerne hader Europæerne og 
bevogter omhyggeligt deres magiske 

Hemmeligheder, med hvilke de haa-
ber at tilintetgøre de hovmodige 
Fremmede engang, naar den store 
Dag bryder frem. 

Imidlertid : Han,  Sir Hannibal 
Roger Thonston, vil med egne øjne 
se, orn okkulte Kræfter virkelig hvi-

ler i dette mærkværdige Folks Hæn-
der, Men han behøver „helbefarne" 
modige Mænd, hvis Vilje ikke bry-

des. selv om en anden Verdens Ræd-
sel staar bag dem, - 

Englænderen mønstrede sine Føl-
gesvende : — Afghaneren d er var 

den eneste, der kunde komme i Be-
tragtning at Asiaterne, — frygtløs 
som et Rovdyr, men overtroisk! 

Der er altsaa kun trans europæi-
ske Tjener tilbage. 

Sir Roger rører ved ham med sin 

Stok. — Pompejus Jaburek har væ-
ret fuldstændig døv siden sit tiende 
Aar, men ban kan læse hvert Ord, 

det være nok saa fremmedartet, paa 
sin Herres Læber. 

Sir Roger fortæller ham med tyde-
lige Haandbevægelser, hvad han har 
fagel at vide af Tibetaneren : Om-

trent tyve Dagsrejser herfra, m en 
nøjagtig angivet Sidedal til Horns-

wat, ligger et højst sælsomt Stykke 
Land. Paa tre:Sider lodrette Klippe-

inure; den eneste Adgang spærret 

af giftige Gasarter, der ualbrudt 

trænger frem af Jorden, saa ethvert 
levende Væsen, der vil passere dem, 

bliver dræbt øjeblikkeligt. I selve 

Kløften, der er omtrent halvtredje 
eng. Kvadratmil stor, skal der bo 

— midt i den frodigste Vegilation — 
en lille Folkestamme, som tilhører 

den tibetanske Race, bærer spidse, 
røde Huer og tilbeder et ondsindet 

satanisk Væsen i en Paafugls Skik-
kelse. Dette djævelske Væsen har 

i Aarhundredernes Løb lært Bebo-

erne den sorte Magi og aabenbaret 

dem Hemmeligheder, der engang 
skat ødelægge hele Jordkloden! — 

saaledes har den ogsaa bragt til 

deres Kendskab en Slags Melodi, 

der skal kunne tilintetgøre den stær-

keste Mand øjeblikkeligt. 

Pompejus lo spottende. 
Sir Roger forklarede ham, at hen 

tænkte paa ved Hjælp af Dykker-
hjelme og Tornystre, der indeholder 
komprimeret Luft, at passere de gif-

tige Steder og trænge ind i det in-
dre al den hemmelighedsfulde Slugt. 

Pompejus Jaburek nikkede sam-
tykkende og gned sig fornøjet i de 

snavsede Hænder. 

— — 
Tibetaneren havde ikke løjet. - 

Der nede laa i det herligste:Grønne 
den sælsomme Slugt ; et gulbrunt, 

ørkenagtigt Bælte af porøst, forvitret 
Jordsmon — en halv Times Vej bredt 

— lukkede hele Omraadet inde tor 

Omverdenen, 
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Den Gas, der trængte frem fra 
Jordbunden, var ren Kulsyre. 

Sir Roger, der fra en Bakketop 

havde beregnet Bredden al dette 
Bælte, besluttede sig til allerede den 
kommende Morgen at tiltræde Eks-
pedillonen. Dykkerhjælmen, som 

lian havde ladet sig sende fra Bom-

bay, virkede upaaklageligt. 
Pompejus bar de to Repetergevre• 

ler og diverse Instrumenter, der var 

uundværlige for hans Herre. 
Afghaneren havde haardnakket 

nægtet at gas med og erklæret, at 
han sltid var rede til at krybe ind 

i en Tigerhule, men at del var ham 
meget imod at være med til noget, 
der kunde skade hans udødelige 

Sjæl. 
Saaledes var de to Europæere 

blevet de eneste, der turde vove 

det. 

Kobberhjeelmene funklede i Sol-
lyset og kastede underlige Skygger 

paa den svampede Jordbund, hvor-

fra den giftige Gas steg op i talrige 

Blærer. Sir Roger slog ind i en for-
ceret Gangart, for at den kompri-

merede Luft kunde strække til, mens 
de passerede Gaszonen. Han saa 

alting for sig i bølgende Former, 
som gennem et tyndt Lag Vand. 

Sollyset forekom ham sælsomt grønt 

og farvede de fjerne Gletschere -

„Verdens Tag" med sine gigantiske 
Profiler, som et vidnnderligt Land-
skab i de Dødes Land. 

Han og Pompejus befandt sig 
allerede paa frisk Jordbund. Han 

rev en Tændstik af for at overbevise 

sig om, at Luften var atmosfærisk i 
alle Lag. Sart tog de begge Hjæl-

men og Tornystrene af. 

Bag dem laa Gasmuren som en 
skælvende Vandmasse. 

Luften var fyldt af en bedøvende 

Duft, som af Amberiablomster. 
Sommerfugle saa store som Hæn-

der — med sælsomme Tegninger -

sad paa de stille Blomster som op-
slagne Tryllebøger. 

De gik begge, idel de betragtede 
Mellemrummet mellem sig og den 

lille Skov, der spærrede den frie Ud-
sigt. 

Sir Roger gav sin døve Tjener et 
Tegn — det forekom ham, at han 

havde hørt en Støj. — Pompejus 

spændte Hanen paa sit Gevær. 
De gik omkring Spidsen af Sko-

ven, og en Eng Ina loran dem. - 

Knap en kvart Fjerdingvej borte 

havde cirka 100"Mand — tilsyne-

ladende Tibetanere, med røde, spidse 

Huer, dannet en Halvkreds. — Man 
ventede beredt pas de ubudne. 

Frygtløs gik Sir Roger og, nogle 

Skridt til Siden for ham, Pompejus 
henimod Mængden. 

Tibetanerne var klædt I de sæd-

vanligt anvendte Faaresklnd, men 

saa trods det ikke ud som menne• 
skelige Væsner, saa afskrækkende 

hæslige og uformelige var deres 
Ansigter, der havde et Udtryk af 

skrækindjagende og overmenneske. 
lig Ondskab. 

De lod Europæerne komme helt 
hen til sig, saa hævede de lynsnart 

— alle som en — paa deres Førers 

Kommando Hænderne og pressede 

dem voldsomt mod Ørene. — Sam-
tidig skreg de noget af deres Lun-
gers fulde Kraft. 

Pompejus Jaburek sut spørgende 
paa sin Herre og bragte Flintebøs-

sen I Anslag, thi Mængdens sæl-
somme Bevægelse syntes ham at 

være Tegn til Angreb. — Hvad han 
nu sis, drev alt hans Blod til Hjer-
tet. 

Omkring hans Herre havde der. 
dannet sig en skælvende, hvirvlende 
Gaszone, der lignede den, de begge 
var kommet igennem. Sir Rogers 

Skikkelse table Konturerne, som om 
den blev afslebet at Hvirvlen -
Hovedet spidsedes til — hele Mas-
sen sank, ligesom anrettende sam-

men I sig selv, og pas det Sted,  

hver for et Øjeblik siden Englæn-
deren havde ataaet, stod nu en klar 
violet Kugle af Størrelse og Form 

9011I en Sukkertop. 

Den døve Pompejus dirrede vildt 
af Raseri. Tibetanerne skreg stadig-
væk, og han stirrede spændt paa 

deres Læber for al læse, hvad de 
egentlig vilde sige. 

Det var stadigvæk et og samme 
Ord. 

Pludselig sprang Føreren frem, 

og alle lav og sænkede Armene Ira 

Ørene. — Som Pardere styrtede de 

henimod Pompejus. — men han fy-
rede som rasende med sit Pepeter-
gevær ind i Mængden, der el Øje-

blik studsede. 

Inetinktmressigt raabte han til dem 
det Ord, som hun havde læst pas 

deres Læber: 

» Æmrelren — Æ — mas — tren !" 

brølede han, saa det drønede i Slug-
ten som en Naturomvæltning. 

Del svimlede! for ham : han saa 
alt som gennem stærke Briller, og 

Jorden drejede sig under ham. Det 
varede kun et Øjeblik, saa saa han 

igen alt klart. - 
Tibetanerne var forsvundne — som 

hans Herre før — kun talløse vio-

lette Sukkertoppe stod foran ham. 
Anføreren levede endnu. Benene 

var allerede forvandlede til blaaligl 

Slim, og ogsaa Overkroppen be• 

gyndte allerede at skrumpe sammen 

— det var som om hele Mennesket 

forvandledes til et gennemsigtigt 

Væsen; — Han bar ingen rød Hue, 

men en melallignende Krone, hvori 
gule, levende Øjne bevægede sig. 

Jaburek smadrede Geværet i Pan-

deskallen paa ham, men fik ikke 
forhindret, at en Krumkniv, som den 
den døende pludselig i sin sidste 

Stund slyngede mod ham, saarede 

hans Fod. 
Sart saa han sig omkring. - Intet 

levende Væsen vidt og bredt. 
Duften at Amberiablomster blev 

stærkere og var næsten kvælende. 
Den syntes at stige frem fra de vio-

lette Kegler, som Pompejus nu tog 
nærmere i Øjesyn. De lignede hin-

anden og bestod alle af det samme 

klart violette galdelignende Slim.—
At finde Sir Roger Thormons jordi-

ske Levninger blandt disse violette 
Pyramider var umuligt. 

Pompejus traadte tænderskærende 
den døde Tibelanerfører i Ansigtet 

og løb mim tilbage den Vej, han var 
kommen. Allerede langvejs fra san 

han i Græsset Kobberhjatimene 

blinke I Solen. Han pumpede sit 

Dykkertornyster og overskred Gas-
zonen. — Vejen syntes ikke at faa 

nogen Ende. Taarerne lab Staklen 

ned ad Kinderne. — Aa Gud, an 

Gud, hans Herre var død — død 

her I del fjerne Indien. Himalayas 
lskæmper stirrede mod Himlen -

hvad brød de sig om et skælvende, 
bankende Menneskehjertes Lidelser! 

— — — 

Pompejus Jaburek havde trolig 

nedskrevet alt, hvad der var sket, 

Ord for Ord, som han havde ople-

vet og set det — thi forstas det 
kunde han stadig ikke 	og adres- 

serede det til sin Herres Sekretær I 

Bombay, Adherftollahgade 17. Af-

ghaneren havde paataget sig at be-

sørge det. — San var Pompejus død, 

thi Thebetanerens Krumkniv havde 

vistet forgiftet. — 

» Allah er den højeste og Muham-

med er hans Profet', bad Afghaneren 
og berørte Jorden med sin Pande. 

1:lindujægeren havde bestrøet Liget 

med Blomster og brændt det pin 
en Stabel Træ under tromme Sange. 

— — — 
All Murrad Bay, Sekretæren, var 

blevet bleg, da han modtog Ræd-
selsbudskabet, og havde straks sendt 
den skrevne Beretning til Redaktio-
nen af „Indien Gazette". 

Den nye Syndflod brød Irem. -
Det Nummer at „Indien Gazelle«, 
det bragte Offentliggørelsen af „Sir 

Roger Thornstons Skæbne" udkom 
den næste Dag hele tre Timer senere 
end ellers. El sælsomt og gruop-
vækkende Ulykkestilfælde var Skyld 

i Forsinkelsen. 
Mr. Birencfranath Naorodjee, Bla-

dets Redaktør, og to Underordnede, 
der sammen med ham ved Midnats-
tid plejede at læse en sidste Kor-

rektur, var forsvundne sporløst fra 
del allaasede Arbejdsværelse. Tre 
blaalige, galdelignende Cylindre stod 
i deres Sted pas Gulvet, og midt 
mellem dem laa den lige trykte Avis. 

— Politiet havde næppe paa deri 
sædvanlige omstændelige Maade ud-

færdiget de første Protokoller, før 

talrige lignende Tilfælde blev meldt. 

I Dusinvis Forsvandt de avislæsende 

og gestikulerende Mennesker ligefor 

Øjnene paa den forfærdede Mængde, 

der ophidset drog gennem Gaderne. 

Talløse simre violette Pyramider stod 

rundt omkring paa Trapper, paa 

Torve, i Stræder - hvorhen Øjel 

Før Aften var Bombay halvvejs 
folketom. De stedlige sanitære Myn-

digheder havde straks ladet Havnen 
spærre, ligesom enhver personlig 

Forbindelse ined Omverdenen blev 

afbrudt, for om muligt al forhindre 

Udbredelsen af den nye Epidemi ; 
thi der kunde vel kun være Tale 

om en saadan her. — Telegraf og 
Kabel var i Brug Nat og Dag og 

sendte den skrækkelige Beretning, 

snavet som hele » Sir Thorntons 

Skæbne", Stavelse for Stavelse over 
Oceanet ud I den vide Verden. 

Allerede den næste Dag blev Ka• 
rantrenen ophævet som forsinket.  

Fra alle Lande forkyndte Rædsels-
budskaber, at „den violette Død" 

overalt var udbrudt omtrent paa 

samme Tid og truede Menneskehe-
den med Udryddelse. Alle havde 

helt tabt Hovedet, og den civiliserede 
Verden lignede en kæmpemæssig 

Myretue, som en Bondedreng havde 
slukket en Tobakspibe ned i. 

— 1 Tyskland udbrød Epidemien 

først i Hamburg; Østrig, hvor man 

jo kun læser lokale Nyheder, blev 

skaanel I flere Uger. 

Det første Tilfælde i Hamburg 
var særlig rystende. Pastor Stehlken, 

en Mand, som i sin ærværdige Al-
derdom var gjort næsten døv, sad 

tidlig om Morgenen ved Kaffebordet 

i sine kæres Kreds. Theobald, den 

ældste, med sin lange Studenterpibe, 

Jetle, den tro Ægtemage, Minchen, 
Tinchen, korlsagt alle, alle. — Den 
ærværdige Fader havde lige aabnet 

den nyankomne engelske Avls og 

læste højt for sine kære Beretnin-

gen om Sir Roger Thouttoris Skæbne. 

Han var lige kommet forbi Ordet 

„Æmrela3n -  og vilde blot styrke sig 

ved en Slurk Kaffe, da han med 
Rædsel blev var, at der nu blot sad 

violette Slimkegler rundt om ham. 

Fra den ene stak endnu den lange 

Studenterpibe frem. 

Alle fjorten Sjæle havde Herren 
taget til sig. 

Den fromme Olding faldt bevidst-
løs om. — 

En Uge senere var allerede mere 

end Halvdelen af Menneskeheden 
død. 

Det var forbeholdt en tysk Lærd 

at bringe idel mindste en Smule 

Lys over disse Tilfælde, — Den 
Omstændighed, at Døve og Døv-

stumme blev skaanet af Epidemien, 
havde bragt ham paa den fuldstæn-

dig rigtige Tanke, at det tier drejede 

sig om et rent akustisk Fænomen. 

Han havde i sit ensomme Studere-

kammer bragt et langt, videnskabe-

ligt Foredrag paa Papiret og kund-
gjort dettes offentlige Forelæsning 
med nogle Plakater. 

Hans Udredning gik omtrent ud 
pas, idet han paaberaabte sig nogle 
næsten ukendte indiske Religions-
skrifter, at Frembringelsen at astrale 
og fluidiske Hvirvelstorme ved Ud-

talen at visse magiske Ord og Form- 

ler ejede okkulte Klæber - og lian 
startede sin Beretning paa de uri,1 

delt1C5le F.rfarulugen puld Vibration,- 

og Straaletemiens Ornraade. 

Han holdt sit Foredrag i Berlin 
og manne, medens lian oplæste de 
lange Sætninger i Sil Manuskript, 
betjene sig af en Railler, san enorm 
var Publikums Tilstrømning. 

Den mindeværdige Tale sluttede 
med de lapidare Ord: Gaa til Øre-
lægen, lian skal gøre jer døve, og 

vogter Eder for at udtale Ordet — 
„Æirrælæri !" - 

Et Sekund senere var den Lærde 

og hans Tilhørere kun en Mængde 

livløse Slimkegler; men Manuskrip-

tet blev tilbage og blev i Tidens 

Løb offentlig bekendt og taget til 

Følge, og bevarede saaledes Men-

neskeheden fra helt at uddø. 

Nogle Decennier senere, man skri-

ver 1950, bebor en ny døvstum Ge-
neration Jordkloden. 

Skik og Brug er forandret, Rang 
og Ejendom er anderg,naet en For-

skydning. En Ørelæge regerer Ver-
den. Nodeskrifter er kantet bort til 

alkymistiske Recepter fra Middelal-
deren, — Mozart, Beethoven, Wag-

ner er reduceret til Latterlighed -- 

ligesom fordum Albertos Magnus 
og Bornbartus Paracelsus. 

I Musæernes Pulterkamre smal 

hist og her et gammelt, støvet Kla-
ver, der ser ud som om det skærer 

Trender. 

— — — 
Forfatterens Efterskrift. 

Den ærede Læser advares mod at 
udtale Ordet ./Enuelren" højt. 

Fra Uge til Uge 
—x— 

Af Forfatteren C a i M. W o e 1, der 

i Fjor paa » det fri Forlag" udgav 

Digtsamlingen » Kleopatra", udkom-

mer om kort Tid en ny Samling, 
„Møder", trykt i 150 numererede 

Ekspl., signerede af Forlatteren. 
Bogen trykkes paa hollandsk Pa-

pir hos N. P, Thomsen, Holstebro, 

Biografen 
lægger paa Søndag ud med en 

Kæmpefilm, hvis Mage endnu ikke 
er set lier i Allinge. Den spænder 

over 4 Dele, hvoraf 1. Del » Hertu-

gens Arving' sikkert vil blive imøde-

set ined megen Spænding. Filmen 

er udarbejdet eller den berømte 
franske Roman „Droske Nr. 13". 

Ved Udsalget 
i „Bethel' i Olsker den 26de Juli 
blev Lagendowlas vunden paa Nr. 
54 — ikke soul fejlagtig meddelt 53. 

En lidt ældre 

Pige, 
der kan paatage sig alm. Husger-
ning og daglig Madlavning, kan tan 
Plads til Isle November hos 

Distriktsjordemoder 

K. Melby Christiansen. 
Telefon Allinge 143. 

En Del 

Zomsferstativer 
udsælges for halv Pris. 

Carl Andersen, Tein. 

RB OfibillOSIONIIRID. 
Bestilling pas Norges Salpeter til 

Foraarsforbrug modtages indtil Man-

dag den 13. ds. i Brugsforeningen. 

Holm. Stenbygaard, 

Ejendom til Salg. 
Den tidligere Maler Christensen 

tilh. Ejendom i Sandvig, hvori der 
for Tiden drives Turistforretning -
med 5 Fag Beboelse ovenpaa — er 
til Salg ved Henvendelse til 

Fr. Bidstrup. 

1 brugt Komfur 
er tit Salg paa Østre Rosendelegd. 

Ø. Kjøller. 

tn itarl 
og en Fodermester kan fart 
Plads tit Isre November tros 

Andersen, 
Rø Prresiegaard. 

En lille brugt 

Kakkelovn 
ined Koger ure drilskes køle. 

Tandlæge Sttiber. 
Sandkaas. 

En saa god soul ny brugt 

firk. Kakkelovn 
er ril Salg paa Brekkelyst, Rutsker. 

Telefon 83. 

Forsafoliogsbus. 
Made kur ,BLAA KORS" lørsik. 

Tirsdag Aften KI, 7%, 

Papirhandler Holm fra Nexø taler. 

Al Jagt 
er strzengt forbudt paa Hans Han-
sens, Krakkedals og Matti. Jensens 
Jenter r Rø. 

Den jagtberettigede 

En pæn emaljeret 

Kakkelovn, 
saa god auto ny, er til Salg hos 

Smed Stange. Tein. 

1a2LØdekvier 
ønskes til Købs paa 

Puggegaard i Rø. 
Samme Sted er en flink 

Arbejdshest til Salg eller 
Bytte med em 2 Aars Plag (hvid 
Hoppe. 

Eo 14-17-sars kog 
kan fan Plads Iste November paa 

Pilegaard i Rø. 

Rosiner. 
Et lille Parti gode Rosiner udsæl-

ges til 135 Øre Halvkilo. 

a. z. £cizen.. 

Mælkekørsel. 
Mejeriet „Kajbjerggaard` ønsker 

skriftligt Tilbud paa Mælkekørslen 
for Aaret 1921 inden 15. September. 

Tilbudene maa indeholde saavel 
Pris pr. Dag som pr. 100 kg Mælk. 

Konditioner og Beskrivelse over 
Ruterne kan ses paa Mejeriet. 

P. B. V. 

L. Andersen. 

Pæn yngre Pige 
til Hjælp ined Børn og Haarrdarbejde 
søges til Iste November. 

Hammersholm pr. Sandvig. 

Karen Sommer. 

Marmelade. 
Prima blandet Marmelade i løs 

Vægt 124 Øre Halvkilo. 

J. B. Larsen. 

Nogle Stk. slagtede LE 
kan leveres billigt. 

Billet nirkl. » Privat' bedes ind-
lagt paa Bladets Kontor. 

Prima Sucade 
anbefales. 

J. B. Larsen. 

Syersker og Elever 
antages straks paa ruin Systue. 

Waldemar Jørgensen, 
Allinge. 

Prima vellagrede 

Vine og Spirituosa. 
tg. g.53. C1'1Uala 



og Redskaber anbefales. 	LN.vini„, hos 
Hans Ipsen, 

En nylig k.mi irriteret 

Værktøj 	Pige 
kan faa Plads num 	Oirri dier eller 

Meterlis t-Meeighedeo 
ank.!, vi Gudstjeneste  li■ tr 
Søndag IK.1. 4 Miss•u,shosel 

I Fkle.mla 

Al hgl er simili lorbudl 
paa „Spr I tiligegaard', ,,Søndre" og 

i „Nordre Nu regaard's Jorder i 

'fusk! 
rinar De bestiller Deres Klæd-
ninger i min Slusedderlorrelning, 
Lar De de bedste Varer til de bil-
ligste Priser. 

lila...lod:ger eller Maal Ira 125 Kr. 
Spadseredragter og Frak- 
ker syes. 	 Sagomel 

9ofiansens 	Ærter, hele og flækkede 

Skrædderforrefning. 	Prima Varer. billige Priser hos 
Telefon Allinge 137. 	ffittinge gotonial,  

2.Y9gry". 
3`kravregryn, 

,7(artoffelmel, 
.977annagryn, 

majs flager, 

Til Hjemmebryg 
anbefales 

Friskbrændt og malet Malt. 
Maltsaft paa Flasker. 
Prima Humle og Gær. 

Nortiludels Hadelsbus 

Hvedeklid, 
Rugkild. 

Coldings Foder- 
blanding. 

Soyaskraa, 
Glutenfoder. 

Majs, 
Majsskraa, 
Knækmajs. 

Havre. 
Prima Varer. — Billige Priser. 

?Muge -iotottiat.-,  og 
']3robirrtforrettiiitg. 

fil Konfirmationen 
anbefales 

Sort Kjoletdij fra 4 Kr. m. 

Hvidt do. - 3 - - 
Klæde og Serges 

til Frakker og Spadseredragter, 2 Alen bredt fra 10 Kroner. 

Xandsfier og Strømper i rigfioldigt 2Idvalg. 

Færdige 

,Xonfirrnationsdragter 
i alle Størrelser fra 75 Kr. 

Flipper, Slips og Hatte 
til alle Priser. 

ffordloodels floodoishos. 

Prima engelske Gaskocs 
til Husholdningsbrug 

er ventende pr, Sejler „Kristian". Bestillinger modtages i 

Nordlandets Handelshus. 

,„ Konfirmationen 
anbefales 

Matrtsdragter, prima Stof. 
Stortrøjer, smuk Facon. 

Kraver, Huer, Handsker, Undertøj m.m .  

Pigekjoler, fikse Faconer. 

Sort og hvidt KjOltetøl i mange Kvaliteter. 

Frakker og Ulstre i største Udvalg. 

yugasin au l(oras Udsalg, fillinge, 
J. -F). 	Adc 

Aolettier og 
Alle Kulører i prima Kvalitet. 

Besætningsartikler i største Udvalg. 

Magasin du Nords Udsalg i Allinge. 

Køb praktiske Konfirmationsgaver 
i Magasin du Nord, Allinge. 

Allinge Biograf, 
Søndag den 12.ds. Kl. 7 og 81 '2  

Paabegyndes en fransk Filmsserie 

Droske Nr. 13. 
(.1 Dele 16 Akter) 

iste Del: 

Hertugens Arving 
elur Disse Film er el al de mest 
spændende som „Ambrosio.Films-
Selskabet" endnu har optagel.->111111 

NNNN 

frugt købes. 
Sommerpærer og Æbler samt 

Blommer og Agurker. 

Gartner Jensen, 
rele'lon Allinge 41: 

Cigarer og Nudler. 
Uagtet Cigarfabrikanterne i Som-

mer har forhøjet Cigarpriserne og 
bebuder en ny Forhøjelse i den 
nærmeste Fremtid, Iran jeg vedbli-
vende, saalænge Oplaget rækker, 
tilbyde flere Mærker prima Cigarer 
til gammel Pris. 

Benyt derfor Lejligheden. 

ffl3. 
Overretssagfører 

Aojesen 9'(ofoed, Rønne 
Mortuniligade 17. 

Inkassation, Dokumentskrivning m. m, 
Træffes I Hasle Onsdag Forind. 

Prima 

Xlipfisk 
billigst hos 

%Himle goinstint,  
&13witttforretiting. 

Fru Ruth Hahn 
modtager nye Elever. 

(Klaver og Orgel). 

Elever 
i Tysk, Engelsk, Fransk og Latin 
modtages pan ny. 

Kursus arrangeres efter Deltagelse. 
Kptn. Hahn. 

skind= 
XanclAer 

i sort, hvidt og kulørt — til 
Damer og Herrer - - er atter 
paa Lager til rimelige Priser. 

.J. P. Sommer. 

og 13robuftforretniug. 

Bornholmsk 

HONWING 

Altloge 
Kolonial-& Profiktlorreloiq 

Krosialsde Nt.  

Glas, Porcelæn og hele Kkkenudstyr Thownslykke pr. Allinge. 

til billigste Priser. 	 En ung Ko, ttn . 
som nylig har kælvet, er til Salg 
hos Smed Hansen, Rø. 

Samme Sled kan en Pige Ina 
Plads til Iste November. 

91fiinge 	$robuttforretning 

Prima Wales Ægbriketter. 
Meget kraftig Brændsel for Lokomobiler til 
Tærskning, er daglig ventende. Vær sad 
god at gøre Bestilling i 

Nordlandets Handelshus. 

Ekstra prima 

Maskinolie, 
Motorolie, 
Dampcylinderolie, 
Drivremme, alle Demensioner 

Smørekander, Remmefedt, Harpiks, Remsamlere 
bedst og billigst hos 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

Ile hilste Sorter boddmiqsmalerialer. 
Ægte amerikansk Asfalt-Læderpap 

Klæbemasse og Søm hertil gratis. — Pris 1 Kr. Kvdr.-Alen. 

Icopal-Tagpap. 
Herkules-Tagpap Nr. 00. 

Krone-Imperial Tagpap Nr. 00. 
Taglister og Taglægter. 

Køb snarest, thi Priserne bliver højere. 

9torZi1anbe0 knutiitt00. 

Bornholms Spare- & hållidilSSOS 
----"Q' 	Afdeling i Allinge G--= ).---- 

. Kontortid : 10-12 og  2-4. 

cs
Modtager Indskud paa alm. Sparekassevilkaar til en Rente - 

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

Abrikoser, 
Slommer, 

Rosiner, 
Æfiler i Skiver, borede. 

All i prima Varer og til billige 
Priser fra 

Allinge 
Kolonial- & Proddlforreloiag 

Soda, 
Blegsoda, 
Ludpulver, 
Blegvand 

anbefales fra 

9lflinge Siolintiat= og 
$robuttforretuing. 

Børstenbinder- 
varer anbefales fra 

itoitutiak og 
13robutfførretiting.  

En pæn ung Pige 
kan Isa Plads 1. Oktober. 

Bager Jørgensen, 
Allinge. 

De averterende 
anmodes om at indlevere deres An-
noncer inden Torsdag. Smaa Aver-
tissementer kunne dog som Regel 
medtages indtil Torsdag Middag, 



Ordet er frit ! 
Vi ger vore mange Lasere i By og 

par Land opmærksom paa, at enhver han 
laa optaget Artikler og Indlæg om Emner 
af almen interesse i 1■101""°r""Ims  
Ugeblad. 

Betingelsen er kun, at det skrevne er 
holdt i en sømmelig Form og indenfor 
rimelige Grænser, samt at Indsendere— til 
Underretning lor Redaktionen 	opgiver 
Navn og Adresse. Ligeledes modtager 
Redaktionen gerne Meddelelser om saa-
danne Ting og Forhold, som egner sig 
til Behandling i Bladets Spalter. 

Betle gælder heade Byen og Landet, 
og det er en Selvfølge, at Redaktionen 
altid vil iagttage den sirarngeste Diskre-
tion med Hensyn til sine Kilder. 

Udebliver Bladet 
beder vi Læserne henvende sig paft 
Postkontoret, og Fejlen vil hurtigt 
blive rettet. 1 modsat Fald utaa De 
henvende Dem til Bladets Kontor, 
og vi skal da sørge for, al De faar 
det tilsendt. 

Rønne-Allinge Jernbanes 

Køreplan. 
Søgnedage. 

Illonne--NandvIg • 

Fra Rønne 	 745 600 
- 	Nyker gos 
- 	Klemensker 828 

- 	Ra 848 
- 	Tein 906  

Allinge 919 
- 	Sandvig 825 

Sansiviw—Ronne 
Fra Sandvig 1125 
- 	Alljnge 1136 

Tein 1149 
Rø 1207 
Klemensker 1230  
Nyker 1245 
Rønne 110 

Søn- og Helligdage. 
Itunne—Sandvie 

Fra Rømte 	845 
- Nyker 	903 
- Klemensker 919 

Rø 	935 
- Tein 	949 

Allinge 	959 
• Sandvig 1005 

Sandvig—nonne 

810 
821 
8 1  
83 
913 
9.T(i 
93-41 

Fra Sandvig 
- Allinge 
- Tein 
- Rø 
- Klemensker 

Nyker 
- Rønne 

035 6— 935 
043 608 9:1T-i 
052 677  9 
107 632 10P 
125 6M 1025 
136 701  103() 
155 720  10 5  

1235 
1253 

1 69 
125 
139  
149 
155 

750 
808 
822 
839 
854 
9U-4 
910 

Sfitereriet 
og 977askinsnedkeriet 

nribelales. 

.e. FAN,  Xlemensker. 
Telefon n. 13. 

øger De en Pige, en Karl 
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 

c. 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. 

Erindringsliste. 

Toldkamret 8-12  Form., 2-5 Efterm 
Kæmnerkontoret 10-11 og 2-4. 
Burgmesterkontoret 2-4 Eftm. 
Laane- iO Diskontobanken 2-4 Elm', 
Sparekassen 10-12 og 2-4. 
Branddirektøren do. 
Stempellitial i Sparekassen. ID- 12, 2-4 
Dampskibsexpeditionen, anken ved Ski-

benes Ankomst og Algang Tirsdag 
og Fredag Efterm., Mandag og 
Torsdag Form. 

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

Søndag 9-10. 
Telegralstationen 8 Morgen til 9 Aften. 

Søndag 9-10. 
Statsanstalten for LivslorsikrIng ved Chr, 

Olsen, Messen. Kontortid 1-4 Em 
Folkehogsamlingen paa Randhuset 

Fredag 7-8, 
Jernbanesi. er oaben for Gods 	2-7 
Hiielpekassen l'ormd., Bageris'. P. Holm 

Kasserer It. P. Kofod . Kontortid hver 
Fienag fra 5-7. 

6:25 
643 
7ii3 
727 
7374 
7:170 

Fineste danrzk Fabrikat 

Ye, 	P.,Jkter. 

imoNiGirre 	 v.! x&Nlf 

LOETTA  
ALBA 

prima Cigarer tørre 

Hos ,los kan købes 

alle Slags Brædder og Planker, 
alle Længder og alle Bredder, 

som passer til enhver Anvendelse. Priserne er meget rimelige i 

Nordlandets Handelshus. 

Et mindre Parti af de gode 

franske Høstleer 
Gode Høstriver, gode Lebomme, 

Rixford ~orke. Batavia Strygespaan 
sælges 

Nordlandets Handefshus. 

Vi har store Oplag af udmærkede 

gode 21dsfiuds6rcedder 
i alle Længder. Meget rimelige Priser og stor Rabat 
pr. kontant. 

Nordlandets Handelshus. 

Wales DampKul 
til Damptærskning er paa Lager straks til Levering. 

Store skotske Dampkul 
ventes om ca. 14 Dage. 

Gode Smedeknl er paa Lager. — Engelske Koks ventes. 

Nordlandets Handelshus. 

Aktieselskabet 

A. M. Hirsohprung & Søllers 

sælges i 

Nordlandets Handelshus 

Rug og Hvede af ny Høst 
modtages, men denne inaa være moden, lør og 
holdbar 	Lagringen sker foreløbig tor Sælgeiens 
Regning og Afregning maa først ske eller Korn-
lovens Vedtagelse. 

Nordlandets Handelshus. 

Bedste Kvalitet Standard Hssthiiidega ru 
for SelvbIndere-og Halmpresser sælges 
særligt billigt i 

Nordlandets Handelshus. 

S ise — Ch ~der 

03130000033CCOMCOMODOOXI 

broliolms Marprillelahriks 
VEGETABIL 

0:03170CO20Comn 

MARGARINE 
er anerkendt som den bedste. 

Faas hos alle handlende. 

Vil D C avertere 
• • 

billigt og i et Blad, som læses i alle 
Hjem paa Nordlandet, da ringer De 
op til Nordbornholms Ugeblads Kon-
tor, Telefon Allinge 74. 

ki~neue=111.3, 

• 
• 

Vi har det største Lager 
af laarcilge Klædninger 

b 
Fine Buchskindsklædninger 80 Kr. 
Melerede Kamgarns 	100 - 
Ægte blaa Serges 	175 - 
Konfirinationsklædninger 75 - 

Nordlandets Handelshus. 

Alle Sorter og bedste Kvaliteter 
Raskinolier og Robliollor, lette og svære. 
Cylinderolie for Damp- og Motorer. 
Benzin. reirolenni, Konsistensfedt, 
Vognsmorelse i store og smaa Spande og Dimser. 
Større og mindre Kvanta ekspederes billigst i 

Nordlandets Handelshus. 

åkal Ee have åengeticistgr 
bør De i egen Interesse se vor; store Udvalg i 

Vattæpper og Uldtæpper 
til alle Priser. 

Til Overdyner: Ægte rød fjertæt Dynesatin, 2 Al. br. 
En meget fin og let Halvdun 7,50 pr. kg. 

Til Underdyner: Meget svær og stærk Bolster i flere 
Mønstre og Kvaliteter. 

Dansk Landfjer, meget fyldig,- 5,50 pr. kg. 

Dyner syes og stoppes gra is. 

Grcllandet andelshus 

Hvor det kniber med Mel- 
Mærkerne, inaa vi anbefale al anvende 

Fineste Majsmel, extra prima Kartoffelmel, Maizena, fineste 
dansk Bygmel og prima valsede Byggryn. 

Nordlandets Handelshus. 

»arup prima Staldfibre 
af den rigtige Størrelse - er paa Lager. 

Nordlandets Handelshus. 

Garanteret Indhold af dansk Produktion. 
18 pCI. Superfosfat a 26 Kr. 100 kg. 
20 pCt. Kaligødning a 14 Kr. 75 - 

sælges og udleveres gerne snarest, da det kniber med Lagerplads. 

Nordlandets Handelshus. 

Bestil Deres Tryksager i 1111ifiqe llelllykkeri. 
Regninger, Meddelelser, Fragtbreve, Brevpapir, Konvolutter. 


