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„Nord-Bornholms Ugeblad" 
trykkesi et Antal af mindst 1600 Exempl. 
og forsendes gennem Postvæsenet 1 Allinge.  

Sandvig, Olsker, Rutsker, Ro Og-Klemensker. 

„Nord-Bornholms Ugeblad„ 
har den største t idbredelse i Nordre Herred 
bliver trest i ethi,ert Hjem og egner sig der-
for bedst til Avertering, 

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

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
....oclgaar hver Fredag, kan bestilles pan alle 

Postkontorer samt pan Rladets Kontor og 
koster 1 Kr. halvaarlig. 

Multipen lur Tilmelsgo. 
—0— 

Pas denne af levende Væsner 

overfyldte Jord maa Kampen for Til-

værelsen altid blive en saa alvorlig 
Sag, at det Antal. der bukker un-
der i Kampen, ikke er ubetydeligt. 

Saaledes bliver kun el meget ringe 
Arit.tf af Dyrenes Ungel og af de 

er tvin/ so 
hed bar nogen Anelse om, vor 
ringe Udsigt en saadan lille Plante 
eller en Dyreunge har til at blive 
fuldt udviklet. Ved en Begrundelse 

af denne Sag opslaar den Tanke, 

skriver en Videnskabsmand i. 
„Scientific American", hvorledes For-

ifiintningen vilde foregaa hvis en- 
' hver Hindring blev ljærnet, og den 

kunde ske i Mit Frihed. Naluilig-

vis er del i et Tilfælde som dette 
umuligt at gøre nøjagtige Beregnin-

ger, rilen er der møger] Fejl ved dem, 

er det den, at de er for lave. 

De Dyr, der er mest fristende at 

begynde ined, er Kaninen. Delle 
Dyr begynder at faa Unger, naar 
del er 6 Maaneder, og producerer 
derefter 8-9 Kuld hvert Aar. En 

engelsk Videnskabsmand, der har 

moret sig med at studere Kaninens 

forbavsende Frugtbarhed, har draget 

den Slutning, at en Kanin kan føde 
58 Unger I Løbet af 12 Maaneder, 

og en anden har regnet rid, at om 
et eneste Kaninpar uhindret fik Lov 
til at formere sig i tre Aar, saa skulde 

deres Afkom eller den Tids Forløb 
udgøre 13,718,000. 

I Avstralien er Kaninen blevet en 

smid Landplage, hvad der beror paa, 

at Lo.svilkaarene her er særlig gun- 
stige. Der findes nemlig Føde I 

Overflod, og Kaninens Fjender er 
der kun faa al. Kaninplagen begyndte 

for ca. 60 Aar siden, og det pas-
slaas, at en Landmand foraarsagede 

den ved at slippe et' Par vilde Ka-
niner løs paa sine Marker. 

Til alle Tider har Planterne lidt 
under de forskellige Insekters Hærg- 
ning, Naar mani tænker pas, hvor 

stærkt disse Dyr formerer sig, maa 
man forundre sig over, at de allige- 
vel ikke gør større Skade end Til. 
fældet er. Men der stiller sig hel-

digvis Hindringer i Vejen for en 
uførsmyr let Forøgelse, ild hvilken 

uudholdelig Plage vilde Insekterne 

ikke blive, om Kampen for Tilvæ-

relsen var lettere. Delte forstnar vi, 
naar vi hører, at eneste Sommer-
fuglepar paa tre Aar kan give Op-

hav til ikke mindre end 1000 Mill. 
Sommerfugle. Bortset fra den Om-
stændighed, at en saadan Insekthær 

Larvetilstanden vilde gøre uhyre 

Skade, vilde den bogstavelig talt 
formørke Solen. Samlede len Sværm 
vilde disse Sommerfugle være i Stand 
til at hylle en hel By i Skumring. 

Lad os fordybe os videre i dette 

interessante Emne. Skulde vi un-
dersøge Havets Dyb og gøre en Be-
regning af f. Eks. Torskens Forplant-
ningsevne. Vi konstaterer da, at der 

i enhver Torskerogn findes 7 Mill. 
Æg Om alle disse Æg udvikledes, 

vilde det voksne Afkom næppe kunne 
rummes i den engelske Kanall Og 

om Afkommet frit fik Lov til al ud-
vikle sig i tre Aar, vilde alle Jor-
dens Have blive saa fulde af Torsk, 
at Skibstrafiken blev alvorlig hæm-
met. Men nu er det imidlertid saa-

ledes, at Dødeligheden blandt Tor-
skeæggene er meget stor De er 
meget eftertragtede af alle Fisk, ja, 

En meget fordringsløs Plante er 
Agersennep'en. Hvem skulde tro, 

at den, hvis den fik Lov til at sende 

sit Afkom ud over hver Plet paa 

Hammershus. 
_0 _ 

VIII. 

Da Frederik den Iste døde 1533 

udbrød den 3-aarige Borgerkrig -

-Grevens Fejde" i hvilken Lybeck-

erne tog Parti for den afsatte Kri-
stian den 2den. Der blev i den 

Anledning foretaget betydelige Ud-

skrivninger af Skatter paa Bornhohn, 
ligesom Bernt Knop Iralog Befolk-
ningen de Vaaben, _Bøsser, Hager 
og Kobberstykker" der opbevaredes 
I Kirkerne, og lod dem føre til 

Hammershus. — Kristian den 3die 
modtog flere Klager over Lybecker-
nes Optræden paa Bornholm, og 

lovede at komme dem til 1-hjælp. 

Hjælpen udeolev imidlertid, og Born-
holmerne forsøgte da selv 1535 at 
gøre Opstand under Landsdommer 

Mogens U.s Anførsel. Bernt Knop 
tilføjede dem imidlertid med sine 

øvede Landsknægte et blodigt Ne- 

Jorden, og det endda paa ganske 

kort Tid. Ja, det er konstateret, al 
den paa tre Aar skulde kunne dække 

hele vor Klode 2000 Gange. 
Men saa har vi heldigvis en Skab-

ning, der danner en behagelig Mod-

sætning til denne forfærdelige Frugt-
barhed. Det er Elefanten. 1 • sit 
Værk „Ariernes Oprindelse" medde-

ler Darwin Resultatet al en Række 
Beregninger, som lian har gjort for 
at gøre del klart, hvad Følgen vilde 

blive, om et Elefantpar frit fik I.ov 
til at forøge sig. 

Elefanterne begynder i Alminde-
lighed ikke at fede Unger før ved 
30 Aars Alderen, og hver Elefant 
føder ikke mere end seks Unger. 
Om alle Elefanter fik Lov til at leve 
til de blev 100 Aar, vilde Afkommet 
af del nævnte Elefantpar efter en 

Periode paa 740 til 750 Aar udgøre 
næsten 10 Mill: Elefanter. Dette er 
jo et betydeligt Tal, men vi maa 
huske pas, at det tager 750 Aar at 
producere dem. Det er interessant 

at sammenligne denne Formering 
med Kaninens. Hvad vilde vel ikke 
hlnc FS4W11, 0111 et Kanin ar 1111i11- 

Aar? Mari vilde da uden Tvivl have 
Kaniner nok til at kunne dække 

liver Tomme af Jorden med dem 
flere tusind Gange. 

derlag paa‘Egta Enge, syd for An-
kirkeby. 

Bernt Knop hævnede sig, idømte 

haarde Straffe, ”Bøder, Gæsteri og 

Henrettelser". Mogens U. flygtede 

til Slcaane og vovede sig først 17 
Aar efter tilbage til Øen som Kon-

gens Foged. Kongen svigtede fuld-

stændig Bornholmerne og lovede 

endog Lybeckerne at lority Kontrak-
ten paa yderligere 50 Aar. Bernt 
Knop hilluiferede, og for at indynde 

sig hos Raadel i Lybeck, sendte han 
det 5 store Sølvbægere, der vare 

fratagne Bornholmerne og forsynet 
med Inskriptioner, der haaner dein 

for den mislykkede Opstand. 
Der Indløb dog lejlighedsvis saa 

mange Klager over 13ernt Knop til 

Kongen, at denne skrev til Lybeck 
og udviskede, at der sendtes en 
Kommission af danske og lybske 
Udsendinge til Øen, for at undersøge 
Klagerne, men uden synligt Resul-
tat. 

Befolkningen var paa den Tid  

meget forarmet, og mange Gaarde, 

deriblandi Vallensgaard i Aaker, var 

ødelagte og ubeboelige. Alligevel 
udskreves stadig Skatter og Kongen 

paalignede 1539 en Exstraskat pr. 

lndvaaner af 1 Jochirn Daler eller 
Lod stemplet Selv, solo Hans Skov-

gaard og Bernt Knop skulde ind-

drive. 
1 Anret 1541 sendte Kongen Stig 

Pors herover, for at undersøge For-

holdene, og denne klagede til Kon-
gen over Bernt Knop, der saa sig 
nødsaget til al trække sig tilbage 
fra Stillingen som Foged pan Ham-

mershus. Lybeckerne sendte Jun-
ker Blasius v.Wickede til Bornholm, 
for al han kunde afløse Bernt Knop. 
Under Forhandlingerne søgte Bernis 

Hustru Cillin at forgive Blasius paa 
Hammershus. Delte mislykkedes, og 
efter at der 1543 atter havde været 
en dansk-lybsk Kommission herovre, 
overtog Blasius Stillingen. 

Junker Blasius von Wickede var 
en mere rettænkende Høvedsmand, 
omend der ogsaa senere indløb Kla-
ger over ham. Han blev begravet 
i Alfiu e Kirke, hvor hans Ligsten 

venstre 
bag Hovedindgangen. Medens ban 

var Lehnsmand lod Kongen (1544) 
udskrive en stor Extraskat. Hver 
10ende Bonde inaatte give en Oxe, 
og hver Bonde et halvt Lisp Smør, 

1 Faar og I Gaas ; de tjenende Karle 
hver 1/1 Daler. 

Derefter blev Mester Herman Bøj-
tin Foged paa Hammershus til 1556. 

Der blev i disse Aar atter nedsat 
cu Knurmission for at undersøge 
ældre og nyere Klager, særlig over 

Bernt Knop. Først iiu turde Befolk-

ningen komme aabent frem med 
deres Besværinger, uden al frygte 

Hævn. Af i\20 Klager angik de 116 
Bernt Knop, og kun 1 fandtes tid-

ligere at være forligt. I de øvrige 
idømte Kommissionen Klagerne Er-

statning fra Lybeck, hvoraf de for-

pligtede at udrede omtrent 4000 Lod 
Søtv og endvidere 36251/2 danske 
Mark i Erstatning for, hvad Bernt 
ulovlig havde indkrævet af Kirkernes 

Indkomster. 

Disse Erstatninger vare dog ikke 
indbetalte 1558, hvorfor Kongen 

eftertrykkelig maatte minde Randet 

derom. 
1556 blev Schweder Kjelting Hø-

vedsmand paa Hammershus, og til-
traadle sin Stilling uuder særlig van-

skelige Forhold. Hansestæderne be-
gyndte at miste deres Magt og Ind-

flydelse paa% danske Forhold. Han-
delen gik tilbage til Fordel for dan-
ske Købmænd og dansk Skibsfart, 
Høvedsmanden paa Hammershus 
skulde slaa saavel Kongen som Raa-

det i Lybeck til Regnskab. Ikke 
desinindre var Kjetting en dygtig 
Mand, der optraadie kraftigt og be-
stemt; næn han fik sig mange Fjen-

der, og Grunden var sikkert for en 
stor Del den, at han allerede Anret 

efter for Kongen maalte inddrive en 
stor Extraskat af den iforvejen for-

armede Befollonng. Han beklager 
sig til Raadel i Lybeck over de gen-
stridige og oprørske Mennesker, al  

hvilke nogle forsøgte at komme Gift 

i hans Gryder og Pander. Men 
der indløb ogsaa talrige Klager fra 

Befolkningen. til Kongen over de 
deur overgnaerle Forurettelser, san 
Kongen, for at faa en Ende pas 
Stridigheder ne,,lod hanir stævne. 

En al Schweder Kjettings værste 

Modstandere var den hjemkomne 
Adelsmand, Mogens U, men Stri-

dighederne fik en brat Afslutning, 
da den nordiske Syvaarskrig udbrød 

1563. Det var el Held hor Kjetting, 
al hans Foresatte, Lybeckerne, denne 

Gang kæmpede paa dansk Side, 
thi han skulde jo- først og fremmest 
være Kongens tro Kommandant pari 
Hammershus og forsvare Glen mod 
fjendtlige Angreb. 

Del viste sig snart, at Kjelting 
var Pladsen voksen. M. K. Zart-

uran skriver, at skønt han alt var 
tilaars, fik han dog Lejlighed til at 

lægge hidtil ubrugte Evner for Da-
gen som Øens dygtige Forsvarer. 
Det skyldes hans utrættelige Ud-

holdenhed, Omhu og Paapasselighed 
st Øen undgik Plyndringer. Hvad 
Bornholmerne ikke evnede under 

Lunds Ærkebisper, at forsvare deres 
Ø, det lærte Schweder Kjetting og 

hans lybske Landsknægte dem. 
Denne Krig indlededes med et 

Søslag udfor Bornholm Pinisedag 
1563, hvor den danske Flaade, der 

var den svenske betydelig under-
legen, led et afgjort Nederlag. Fire 
danske Orlogsskibe, deriblandt Ad-
iniralskibet med Adm. Brokkenhus 

ombord. bleve tagne, Resten und-
kom. Bornholmerne frygtede Land-

gang ug Plyndring og tilbød i deres 
Skræk den svenske Admiral Jakob 

Bagge en frivillig Brandskat af 6000 

Daler, hvilket AdulwICen var hæder-
lig nok mil al afvise, da Kogen da 

endnu ikke var officielt erklæret. 

Der blev derfor Tid tor Schweder 

Kjettrug til at ordne Øens Forsvar. 
Den mandlige Befolkning blev ind-

øvet i Vaabenbrug, Skanser opførtes 
langs Kysten og Vagtposter udsattes. 

Han indrettede en befæstet Lejr paa 

Sydlandet og udrustede flere Smaa-

skibe, der opbragte svenske Han-
delsskibe. Fra hele Kysten som 
fra Hammershus holdtes skarpt Ud-

kig, og han sendte ofte Kongen 
værdifulde Oplysninger om, hvad 

der passerede paa Søen, ligesom 
han flere Gange havde Lejlighed til 

al forsyne den danske Flaåde :ned 

Proviant. 

Og! !ske lighilipmsa 
Marineministeriet har udsendt sin 

aarlige Beretning om det danske 
Redningsvæsen, som nu omfatter 57 

Redningsstationer, hvoraf de 34 er 
forsynede ined Redningshaad og 
Raketapparat, 8 med Band og 15 
med Raketapparat, Disse Stationer 
har alle fast Mandskab, men des• 
uden findes i Jylland 12 Bistationer .  

med Baade, som betjenes af Mand-

skab fra den nærmeste Hovedstation, 



ir
og et Par Steder (Tisvildeleje og 

Christiansø) findes der Reelningsma-

redet til el entrel Afbenyttelse ved 

trendinger. 
Del er velkendt, at det danske 

Redningsvæsen nu hører til de bedst 

organiserede, og vore Redningsbaade 
savendes som Mønster for flere Sta-
ter. Saa meget mere overraskende 
vil det maaske derfor synes, at vort 

Redningsvæsen ikke stammer Ira 

længere Tid tilbage end 1852. Før 
den Tid maatte de Skibbrudne stole 

enten paa sig selv eller paa, at de 
tilfældigvis strandede i Nærheden af 
et beboet Sted, hvorfra der kunde 

ydes dem Hjælp. Begge Dele ell  

▪  

ret svag Trøst, neer man ved, at 

paa den Kyst. hvor netop de fleste 

Strandinger finder Sled, Jyllands 
Vestkyst, kan kun særlige Rednings-
midler, Raketapparater eller særligt 

konstruerede Redningsbaade, anven-

des. 
Siden sin Oprettelse har del dan-

ske Redningsvæsen foretaget lait 

1280 Redningsforsøg, deraf 466 med 
Raketapparal, 984 med Redningsbaa-

de og 10 med begge Dele i For- 
ening Ved Raketapparater er talt 

siden 1852 frelst 3400 Personer, ved 

Redningsbaade 5824 og ved begge 

Dele i Forening 83, tilsammen 

9387. 
I Aaret 1914-15 har været fore-

taget 13 Redningsforsøg, 10 med 

Baad og 3 med Raketapparat, og 
vod disse Redningsforetagender er 
det i Aarets Løb reddet 110 Perso- 

ner. Hele vorr Redningsvæsen har 

i afvigte Aar kostet Staten 317,401 

Kroner. 
En Station med Besid eller med 

Baad og Raketapparat koster aarfig 

4550 Kr., en Raketstation 1650 Kr. 

Opsynsmændene ved de førstnævnte 

lønnes med 400 Kr. om Aaret, Mand- 

skabet med 180 Kr. hver, undtagen 
Formanden, som faer 240 Kr. Ved 

Raketstalionen lønnes Opsysmanden 
med 240 Kr. aarlig, del øvrige Mand- 
skab med 60 Kr. hver ; men desuden 

erholder for hvet Redningsforeta- 

gende Baadsmandskaberne 15 Kr. 
hver, Raketmandskabet 6 Kr., for for-

gæves Møder erholder hver henholds-

vis 9 og 4V, Kr. 
For at holde Mandskabet i Øvelse 

og Materialet i Orden, ilboldes en 
Øvelse hvert Kvartal, og for disse 

Øvelser betales hver af Mandskabet 

henholdsvis 9 og 4u/s  Kr. 
Redningsvæsenets Personale har 

et Understøttelsesfond, hvortil Sta-
ten ydet et Tilskud pas 20000 Kr. 

og hvorfra der betales Understøttel-

ser til afgaaet Mandskab og disses 

Enker. Fondet er paa 17000 Kr., 
hvoraf kun bruges Renten, hvortil 

kommer Statens Tilskud. Under-
støttelserne varierer mellem 60 og 
168 Kr. om Aaret, altsag ikke noget 

svimlende Beløb. 

Det bør bemærkes, at ogsaa in-
denfor Redningsvæsenet trænger Mo- 

tordriften sig frem. Der er anskaf-
fet flere Motor-Redningsbaade, der-

Iblandt en større til Skagens Havn 

paa 11 Meter og en mindre til Øster-
by paa Læsø. 

Som foran bemærket maa det dan-

ske Redningsvæsen sikkert nu be- 
tragtes som fuldt ud tidssvarende. 
Gennem et udviklet Telefonsystem 

Maar Stationerne i Forbindelse nied 
hinanden og gennem Vagtpalrouil- 
ler paa Stranden, naar Strandinger 
kan ventes eller befrygtes, vil Hjælp 

næsten altid hurtigt kunne komme 
til Stede, og det er nu Reglen, at 

Besætningen bjærges, medens det 
modsatte heldigvis er Undtagelserne 
— og det endda ret sjældne 

Ørreden. 
—0 — 

Af Jerome K. Jerome. 

VI kom ind i en lille hyggelig 

Kronlue og satte os ned. Der sad  

en gammel Fyr i Forvejen og rag 
paa en lang Kridtpibe, og vi gav 

os naturligvis til at sludre rired hak 
Hau fortalte os at det var flot 

Vejr idag, og vi fortalte ham, at det 

havde været fint Vejr 'gear, og saa 
fortalte vi allesammen hverandre, at 

det rimeligvis vilde blive dejligt Vejr 
i Morgen, og George sagde, at Kor-
nel stod godt. 

Derefter kom del for en Dag, at 

vi var fremmede paa Egnen, og at 
vi skulde rejse igen i Morgen 

Saa fulgte en lille Pause i Kon-
versationen, og vore Øjne nakkede 

rundt i Stuen. Sluttelig standsede 
de ved en gammel, sløvet Glaskasse, 

som stod paa Kamingesimsen, og 
hvori den var en Ørred. Den lærigs-

lede mig især ved sine kæmpemæs-
sige Dimensioner — jeg troede skam 

ved første Øjekast, at del var en 

Slør. 

— Ja sn'e den gamle, Idet han 

fulgte Retningen af unit Blik, — en 
fin Fyr, ikke sandt ? 

Ganske usædvanlig, mumlede jeg, 

og George spurgte den gamle, hvor 

meget mon den kunde veje. 
Atten Pund og seks Kvint, sagde 

vor Ven, idet han rejste sig og tog 

sin Frakke paa. — Ja, fortsatte hall 
— det er seksten Aar siden, den 

tredje i næste Mnaned, at jeg fan-
gede den. Jeg tog den her, lige 
neden for Broen i Vod. Mari sagde, 

ai den var i Floden, og saa sagde 
jeg, at jeg vilde fange den — og 

det gjorde jeg. Jeg tror ikke man 

fanger mange Fisk paa den Størrelse 
her nutildags. God Aften d'i-lrr. 

Saa gik han. 
Men vi kunde ikke holde vore 

Øjne fra Fisken. Det var virkelig 
en mærkværdig fin Fisk. Vi gloede 

stadig paa den, da en af Egnens 
Fragtmænd, som tilfældigvis holdt 

ved Kroen, kom ind ad Døren med 
et Krus i Haanden, og han saa og-

saa paa Ørreden. 

— En stor Ørred, den, sagde 

George, iler 	er.nrIff. ,t4 

Manden. 

— Ja, det har De Ret i, sagde' 

Manden. Kanske De ikke var her, 

da den blev fanget? 
Nej, det havde vi ikke været. Vi 

var fremmede der paa Egnen. 

— Nej, sagde Fragtmanden, saa 

kan de Jo ikke vide det. Det er saa-

mænd omtrent hele fem Aar siden, 

at jeg langede deri. 

— Saa! Var det Dem, som fan-

gede den, sagde jeg. 

— Ja, min Herre, svarede den 

geniale gamle Fyr. — Jeg fangede 

den lige neden for Slusen 	det 

vil sige, der hvor Slusen var i gamle 
Dage Jeg var ganet ud for at fiske 

med Krog, og tænkte mindst af alt 
paa at fiske Ørreder, og jeg blev 

helt forskrækket, da jeg saa Fyren 

der paa Enden af Snoren. Ser De, 

deri vejede ogsaa seks og lyve Pund. 

Farvel, mine Herrer! 
Fent Minutter efter korn en tredje, 

og fortalte, hvorledes lian havde fan-
get deri en tidlig Morgen, nied Flue 

Saa gik lian, og en alvorligt udse-

ende, midaldrende Individ traadle 

ind. 
Vi tav en Stund, men saa kunde 

George ikke holde sig længere. Han 
vendte sig om mod deri nys an-

komne og sagde : 

— Undskyld. jeg hanber ikke, 

De tager del ilde op, at vi, som er 
fuldstændig fremmede 'paa Egnen, 

tager os den Frihed men min Ven 
og jeg vil være Dem meget taknem-
melige, om De vilde fortælle os 

hvorledes De fangede den Ørred der. 

— Saa, sagde han forbavset, — 

hvem har fortalt Dem, at jeg fan-
gede den? 

VI sagde, at der var ingen, der 
havde fortalt del, men vi havde det 

pas Fornemmelsen, at det var ham, 
der havde fanget den. 

— Det alligevel ganske besynder-
ligt, sagde han, — for i Virkelighe-

den bar De fuldstændig Ret. Det  

var mig, der fangede den. Men at 
De virkelig kunde gælle det? Del 

er, Donten flaa mig, højst mærkvær-
digt! 

Og saa Her han ved og lortaite 
os, at det havde taget ham en halv 
Tune at hale den i Land, og at den 
ved Optrækningen havde knækket 

hans Fiskestang. Han sagde, at lian 
havde vejet den omhyggelig, da lian 
kom hjem, og at den havde vejet 

fireogtredive Pund. Og da han saa-

dan havde fortalt os en hel Masse, 
saa gik han. 

Da Værten korn ind, fortalte vi 

barn alle de Historier vi havde hørt 

om Fisken, og de morede ham svært. 
— Halral Har John Bates, Joe 

Muggies, Mr. Janes og gamle Billy 
Mainidera virkelig fortalt Dem, al de 

har fanget Fisken? Halia ! Den er 

go' — sagde han. — Nej, de er 

vist ikke den Slags, at de havde gi-
vet tir i g den, til at pynte in i ti Dag-

ligstue med, dersom de havde fan-

get den. Ha ha ha 
Og ses fortalte han os, hvordan 

det i Virkeligheden forholdt sig ined 
Fisken. Han havde selv langet den, 
for mange Aar siden — det var den-

g'ang han var lille. Del var ikke, 

fordi han havde været nogen dygtig 

Fisker, luen pas Grnnd at det Held, 

der altid følger en Skoledreng, som 
pjækker den en Dag og istedellor 
at grut i Skole gaar ud og fisker 

med en stump Snor bundet line Fre-
den al en Kæp 

Han todelte, al den Ørred havde 

reddet hm fra en ordentlig Om-
gang Tæsk, for Skolemesteren havde 

sagt, at Fiskeri var Ilge saa meget 
værd som de fire Regningsarter og 
Reguladetri tilsammen. 

Mere fik vi desværre ikke at høre, 
for Værten blev kaldt ud. 

Vi saa eller alt delte paa den 

store Ørred med uskrømtet Beun-
dring. Det var virkelig ogsaa en 
forbavsende stor Fisk. Jo mere vi 
saa pas den, des mere beundre •e 

betaget, at han klavrede op paa en 
Stoleryg for bedre at lage den i 
Øjesyn. 

Men uheldigvis vippede Stolen, 
og George fik Overbalance og klam-

rede sig vildt til Ørredkassen for at 
unclgaa at ramle ned, og Resultatet 

blev naturligvis, at heade Kasse og 

Ørred ramlede paa Gulvet, og Ge-

orge og Stolen ovenpaa. 
— Du har vel ikke gjort Fisken 

Fortræd ? raabte jeg bestyrtet og 
sprang op. 

— Del halser jeg ikke, sagde han. 
idet han forsigtigt rejste sig og sari' 

efter. 

Men det havde han, Ørreden laa 

paa Gulvet — splintret i tusind 
Stumper. 

Vi syntes del var mærkeligt, ja 

ganske uforklarligt, at en udstoppet 

Ørred kunde gaa i saa smaa Styk-

ker, 
Og det vildt det ogsaa være, hvis 

del havde været en udstoppet Ør-

red, men del var det slet ikke : 

Ørreden var af Gips! 

Bornholms Granit 
-0— 

3. Forts. 

Der findes ogsaa Gange, hvis Be-
standdele er mere finkornede end 
den omgivende Granit — de saa-
kaldte Aplit - Gange. De bestaar 
ligesom Peginantitgangene hoved-
sagelig af Kvarts og Feldspat. Far-
ven er rødlig, undertiden bleggul. 
ApIltgangene er ogsaa bugtede og 
uregelmæssige i deres Forløb og 
ikke meget yngre end den omgi-
vende Granit. 

Yngre er derimod D i a ba s - Gan-

gene. De er opstaael ved vulkansk 
Virksomhed, efter at Granden er 
størknet. At de er yngre end Peg-

meld- og ApIrtgange ses a! al de 

skærer disse Gange ; derimod er de  

ældre end Sandstensgangene, hvilket 
ses af, ar der lindes Sandstensgange, 
der gear gennem heade Granit- og 
Diahasgange, — I Eks. ved L sted, 
hvor en 30 ru mægtig ril 	s bredl 
Drabasgang findes. 

En gammel Hypothese gear tid 
paa, at Diabasgangenes Oprindelse 
skal være al for holdsvis ny Dato. 
Sandslensgangenes Forhold var da 

endnu Ikke kendt, og kunde al den 
gode Grund ikke benyttes soul Mod-

bevis. Men talrige andre Forhold 
synes et vise, at de er meget gamle. 

Saaledes findes der ikke Drehas-
gange i Nexø Sandstenen og de 
yngre Dannelser pas Bornholm. 

Pas ældre geologiske Kort findes 

dog en Diabasgang, der skærer Bly-

kobbeasen ca. 1 km Ira Kysten. -
Denne Diabasgang falder sammen 
med Grænsen mellem Kultids- og 

Kridnidsdannelserne i det vestlige 
Bornholm. Ifølge den Teori, som 

ligger til Grund for de nævnte Kort, 

maalte saa denne Gang være dan-

net senere  end Kridlildsdannelsen, 
og hvis de andre Gange var al samme 

Alder, milene jo hele Systemet være 
af meget ny Dato. Nævnte Gang 

(Sorthat-Gangen) skulde saa være 

dannet ved Størkning at flydende 
Masser, der er brudt frem i den 

Jordskælvsspalte, der danner Græn-
sen mellem de kulførende Dannel-
ser (Rlicet-leas) og Kridttidedannel-
serne (Grønsandet). 

Al dette ikke er Tilfældet, er vist 
af den dygtige og banebrydende Ge-
olog Jespersen I „En Skitse af 

Smittet Kulværk" (1866) og -Bidrag 
til Bornholms Geolektorilk". 

Hall var i sten Tid, lian foretog 
sine Undersøgelser, Adjunkt ved 
Rønne Statsskole. 

Af hans Undersøgelser fremgear, 

at Dannelserne ved Sorthat ikke er 
en Diabasgang, men derimod et ret 
sammensat System af eruptive Dan-
nelser fra Jordens Urtid, og disse 

Dan e e 

har dannet Fur,k, 	urettes 
Rhæt-Liasdannelserne og Grønsandet 
har foraarsagot to Jordskælvsspalter, 
mellem hvilke et Parti har hævet 
sig meget højt, saa de gamle Dan-
nelser fra Urtiden er kommet tilsyre 
— de over liggende Dannelser eu‘aa 
senere fjærnet (eroderet briiV'af 
Istidens Gletschere. 

Til Forklaring af Jordskælvsspal-

terne tjener bosstaaende to Skitser. 
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Den første viser, hvorledes de om-

talte Forskydninger i Jordskorpen 
er dannede : 

Ved Jordskælv er Spalterne (s) 

dannede, langs disse Spalter har 
saa Hævninger eller Sænkninger 
fundet Sled. De ens skraverede Lag 

har før Jordskælvet været sammen-
hængende.  Partiet (h) har derefter 

hævet sig — el saadant hævet Parti 
kaldes en „Horst'. --- Mange Bjerg-
partier er dannede paa dente Maade. 

Bornholms Oprindelse skyldes og-
laa en Horstdannelse. Derimod har 

Partiel (g) sænket sig. En sandart 
Sænkning kaldes en Gravsænkning 
Adskillige Have og Dalstrøg skyldes 
Gravsænkninger, savledes det røde 
Hav og Jordandalen I Palæstina. 

Den anden Skitse viser Forholdene 
ved Sorthal 	Det midterste har Ur- 
titidsdatinelser: Gran il, Po r ly r, 
Diabas (I stærkt hensmuldret Til-
stand) og Kaolin i Overfladen, --
det har hævet sig stærkest. Det vest-
lige Parti har hævet sig lidt mindre 

— det har Rliæt-Lias-Dannelser 
Overfladen. Det østlige Parti har 
hævet sig mindst, maaske slet ikke, 

maaske har det sænket sig — det 

hel Gromand i es, ,',maden  -
her fremstillede Sinr rr lodret 
lagr ha Vest rit s•ssi 

Den teede Midllinle vl,er 
nes nuværende Oseifi.1,1e. Itv& 
el uven denne er eroderet bod: 
tiden De part langs sivtave 
er l'redsdenneleer 	derefter 
fra neden opad: I: oi i 	, 
sand og 	e g-s 	1,ekeridit. I la 

4W w Illitill>40 2, 
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At Diabase n  

Alder som Rønne-Uh-e. 

fremgaa af, at Ilestandd , 	urr- 

em!' de samme og at der 	1113 

basgange findes i 
Men med Sikkerhed .kan nuet siges 

om Diabasgangenes Alder. 
(Forts.) 

Tre Nætter. 
—o— 

Af Aage From-Petersen 

En Nat I det tidlige Foraar dun-
drede og gungrede det i Dalen. 
Møllen gik. El sparsomt, spinkelt 

I.ys sivede gennem de smaa Ruder 
tid over Aaens grumsede Vand, der 

flommede i en rivende Strøm, fuld 
af store, hvidgrianue isstumper. 

Mølleren maalle inal være særlig 
vagtsom lsstykker buldrede Ind 

r SI 	
s t.fi  

sge, 

ii.i er snaks s a 

ellers vilde Møllerve  

En Nar 	en stor, age ind un- 
der Møllehjulet og løftede det,. 
det faldt over mod den ene Væ 
Følgen var, at denne sank — men 

" siden den Nat gik Mølleren paa  VaØ 
tide i fri Luft og passede paa soen 

en Smed. 

Han kunde ikke nænne at- 1 
Stigbordet gaa ned og Mallen' 
stille en eneste Nat. TrælæciLlet 

vante Skrigen var far harm en L 

betingelse. 
Men der var kommet cn andeb 

Toner deres Roet sy, :es han, en 
ny Klang fra et D\ t', han ikke før 

havde kendt. Og Strømmens 

var som Lyden al Syndens re Mil  

ternes evigt kogende Heksekedel; - 

Han I) Ilede. Han N\ iltes Tren-
derne skreg: 

Male, male Posen fuld 
Bondens Korn rit vægtigt Guld 
male Korn til Guld og Brød. 
Korn til Guld, og Liv ril Gad. 

Og fra Strømmen brusede det: 

Jeg hører fortvivlede Dodsskrig skingre 
jeg --- Strømmen, som koger og alting 

dølger. 
Kom hid til mig -- Jeg har mørke Bølger, 
der griber din Strube som klamme 

Og saa de høje Brag id Isat:— 
hans Øren blev fyldt af Nattens 

trolddomsagtige, uhyggelige Lyde. 
San, nu blev tier stille. Var Møl- 

len standset ? 
le han havde i sine Drømmerier 

passet sin Vagt daarligt — og nu 
sød der en Isklump og huldt Mølle- 

hjulet fast. 
Han fik fat i en Jærvstang og gik 

ned paa er Bræt over Hjulet for at 

Isa Isklumpen fjernet. San — der 

gik den! Og Mølleren vendte sig 
for at gas tilbage, da han gled paa 
det glatle Bræt og styrtede i Strøm- 

men. 
Og saa led Mølleren deri samme 

Død som Fjenden, Inert under endnu 



grufuldere Omstændigheder : halv 

kunst førte Hjulet barn en Omgang 
rundt, og Livet lod ham, saavidt 
Smerterne tillod del, tage et sidste 

Overblik over sig. For sidste Gang 
gik hans Tanker til hans kære Penge 
— saa gled han halvdød ned i Van-
det — og Strømmen førte ham ind 
Dødens mørke Rige, hvorfra ingen 
vender tilbage for at fortælle os mit 

del. 
— — 
Kristine Ina i sin Seng og græd, 

som hun havde gjort r mange Næt-
ter. Hin] vækkedes af sin Sorg,Døs 

ved Gaarclhuirdens Gøen og lagde 

Mærke til, at det allerede begyndte 
at lysne — el svagt Skær sivede 
ind gennem de grønlige Ruder. 

Var det allerede Solen? Hun for 
ud af Sengen og en slikkende Varme 
strømmede imod hendes nøgne Hals 

• og Ansigt. — Det var Møllen, der 
brændte. Da der ingen var til at 
passe den, var den løbet i Brand, 

og nu stod den i lys Lue. 
Nede i Gaarden sprang Hunden 

om i sin Lænke og glammede ra-

sende — da den saa sin Veninde i 

Vinduet fæstede den sine dybe øjne 
paa hende og hylede uhyggeligt. 

Kristine løb næsten nøgen ind i 
Møllen for at søge efter sin Fader. 
Hun vidste jo ikke, hvorfor Møllen 

var løbet varm. 

,Faer I Faer I Lille søde Faer!" 

-skreg hun. .Faer! Hvor er du Faer ?" 
Intet Svar — kun Ildens Knitren 

og de brændende Hjuls Rumlen, 

blandet med Syden fra brændende 

Træstumper i den isfyldle Aa. 
Møllen gik endnu — med en ra-

sende Fart, spredende Ild til alle 
Sider. Og Ilden lyste op vidt om 
Dalen — udover den dunkle Aa 

med de store grønlige Isslumper. 
Men i Gaarden laa en næsten nø-

gen ung Pige med Ansigtet begra-

vet i sin Hunds Pels og græd, som 
skulde hendes Hjerte briste. — til 
ildskæret ■ la-nipe,les og Skygger 

• 

sælges i Sække og til allerlaveste Pris . 

Aldeles frisk Portland Cement 

Nordlandets Handelshus. 

ung og havde allerede miste a re 

Lykke, det gates for hende t Verden. 

Det uundværlige Smør. 
—0 

W<' Smørret, som nu spiller ell saa 

stor Rolle i den daglige Hushold-
ning, har sin Oprindelse fra Sky-

thernc. Hos delle Folk fandt nem-
lig den berømte græske Læge Hip-

pokrates for første Gang el af ani-
malske Stoffer tilberedt Fedt, som 

kan sammenlignes med vore Dages 
Smør. Grækerne anvendte ikke dette 
Fedt soul Næringsmiddel; de havde 
tværtimod en saadan Modbydelighed 

fondet, at de foragtelig betegnede 
Skyllierne som .Srinarædere". Selv 

brugte de Smørret som en Slags 

Salve. Hos de gamle romerske Hi-
storieskrivere findes Smørret ofle 
nævnt SOM ensbetydende med Olie, 
hvormed Soldaterne gned sig ind 
efter lange Marscher. 
• Paa Kejser Dioctetians Tid i Be-
gyndelsen af Aar 300 betaltes der 

foret Kilo af denne Vare ikke fuldt 
80 Øre i vore Penge. Endog Ger-

nianerne lærte sent Brugen af Smør; 
dog synes det, som om man længe 

har kendt Smørrets Brug i Klostrene. 
Først ved dell nyere Tids Begyn-
delse begyndte man mere og nære 
at anvende det som Næringsmiddel, 

og i vore Dage er det blevet uund-
værligt paa Bordel 

Bryllupsdagen er Dagenes Dag og 
fra urgamle Tider omspundet med 
overtroiske Forestillinger, skriver en 
engelsk Avis. 

For al kunne tiabc paa Lykke i 
Ægteskabet inaa den engelske Brud  

bære noget gammelt og noget nyt, 
noget guldgult og noget blaat. Det 

tyder ogsaa godt, om Bruden faer 

en Kat at se, og nyser Katten, kan 

Bruden med Sikkerhed gøre Reg-
ning pas en uforstyrret ægteskabe-
lig Lykke. 

Det er derimod ikke heldigt, om 
Brylluppet udsættes til en anden 
Dag end den først bestemte, og del 

er heller ikke heldigt, om Brudgom-
men paa Bryllupsdagen tilfældigvis 

standser udenfor en lukket Port. Et 
daarligt, Tegn er del ogsaa, om Bru-
den ikke fælder Taarer paa Bryllups-
dagen. Heller ikke man ben se sig 
i Spejlet, eller et hun er færdigklædt. 

Den sidstnævnte lille Svaghed kan 

hun dug uden Risiko lilfredsslille, 
;laer hun blot ikke har Handsker 
pas Hænderne. 

Naar hun gear hjemme fra, og 

nem hun forfader Kirken, inaa hun 
være meget nøje ined at sætte den 

højre Fod først ned. og hun inaa 

absolut ikke tale til nogen eller Viel-
sen, før hint har kaldt sin Mand 

ved Navn. Naar Brudepigerne hjæl-
per Bruden af med Bryllupsstadsen, 

bør de bortkaste alle Naale, som 

skjaller sig sig i Brudens Dragt. 
Enhver glemt Naal betyder mange 
smertefulde ægteskabelige Slik. 

Der er mange. der ikke ved, pas 

hvilken Dag de itelst bør gifte sig. 
Men det gives der ogsaa Rand for. 
Mandag giver Rigdom, — Tirsdag 

Sundhed, Onsdag er den bedste 
Dag af alle. Torsdag skaber Trætte' 

og Fredag giver Tab. Lørdag brin-
ger ingen Lykke. Søndag er en 
meget afholdt Bryllupsdag. — Den 
bedste Tid paa Aaret for et Bryllup 

menes at være Paasken. 

mk!. Ungdomsmøde i 
Bethel i Olsker. 

J. Dam taler. 

Evan. 	Missionsforening Allinge 
Kl. 3'/I. 

Rutsker Miesionallus 
1.i 	H. Povlsen. 

Torsdag den 2den Mark .Blira 
Kors'. Møde Kl. 2 i Allinge Menig-
hedshjern, 

barber- 8 frisør- 
forretningen er salmen hver Søndag 

i ALLINGE fra KI, 8-1014, 
i SANDVIG fra Kl. 10,,g,-12. 

(Joh.s Rømers Ejendom) 

S. Bang. 

En Paraply er blevet for- 
byttet i A 1- 

I i n ge Kirke i Onsdags Aftes og 
bedes tilbageleveret 

Georg Holm, Sandvig 

Ea yngre Malkeregler 
kan faa Plads til Iste Maj 

Hullegaard pr. He St 

Presset lillebil& 
er til Salgs paa 

Tuleborg i Rutsker. 

Olsker lirugstoreuiug 

By- og Herredsfuldmægtig 

Mimes Soloed, Hasle, 
træffespas Raadhusel i Allinge 
hver Mandag etfer Kl. IC Form. og 
i Klemensker Kro hver Fredag 
fra 2-5 Eftm. 

En flink Pige 

Gode Rødbeder 
købes. 5 øre pr. kg. 

Ballelyst, Allinge, 

En Karl, el r8—v21101t  Aar, La
d- 

brag brug og kan passe Heste, kan faa 
Plads til Isle Maj paa 

Kaggaard i Rute 

En Huslejlighed 
er til Leje ved Henvendelse paa 

Hammersholms Granitværks Kon-
tor i Allinge. 

Paa Grund af Pladsmangel 
er et flot taffelformet Fortepiano 
meget billigt lit Salgs. 

Hans Chr Petersen 
Brogede, Allinge. 

Tut og Pomps Prugstoreiliug 
afholder Generalforsamling Mandag 

den 21. Februar Kl. 4 Efterur. Bort-
akordering af udrangerede Varer 
Kl. 2 

~1~1111110■10111 

fledsle Sort lyske Nmlile-Kul 
Vi har købt en Ladning heraf, 

som kan ventes i Løbet af Februar 
Maaned. 

Laveste Pris fra Skib saa længe 
der losses. 

Bestillinger modtager 

Nordlamiels 
1111111•1001~11111111■1 

eøger De en Pige, en Karl 
eller en Dreng, eller inang-

t.,41..i.?~<4149.441.141-  
ling, en Fodermester eller an-

den Medhjælp, bør De snarest aver-

fere 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 f Bladet vil derfor saa 
godt som altid bringe el tilfreds-

stillende Resaillat. 

En yngre flink Pige 
kan fan Plads tit Isle Maj paa 

Brøddegaard i Olsker. 

En brugt 

Hak kelsesmask ine 
samt en Gravhund (rød) er tilsalgs. 

Ejner Jacobsen, 
Telefon Allinge 88. 	TEIN. 

To 2-Vær. Lejligh. 
— centralt beliggende i  Allinge -
dee ene med Køkken, er til Leje, 
oni ønsIces delvis møbleret. Bog-
trykkeriet anviser. 

Erindringsliste. 
--0— 

Toldkamret 7-12  Form., 2 -7 Efterm 
Kæmnerkontoret 10-11 og. 2- 4. 
Laane- 	Diskontobanken 2-4 Eftm. 
Sparekassen 10-12 og 2-4. 
Stempelfilial i Sparekassen 10-12, 2-4, 
Danmskibsexpeditionen, aaben ved Ski- 

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

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

Søndag 12-2. 
Telegrafstationen 8 Morgen ill 9 Aften, 

Søndag 12-2. 
Borgmesteren trælfes pas Kærnnerkont. 
Brandidireatøren_Mandag og Fredag 

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

Olsen, Messen. Kontortid 1-1 Em. 
Folkebogsamlingen paa Raadhuset 

Tirsdag Kl. 3, Fredag 7-8, 
JeriMintesr. er  aaben for Gods 8-12, 2-6 

Frimærkep. og Ilgods desuden 7-8 Aften 
saml tilfog, der afgaar udenfor nævnte 
Tid, Ira en halv linie før Togets Afg. 

Olsker Nos Sygekasse 
afholder ordinær Generalforsamling 
Lørdagen den 28. Februar Efterm. 
Kl. 5 t Olsker Forsamlingsbus. 

Beretning og Regnskab for Anret 
1915. 

Valg af Bestyrelse og Revisorer. 
Regnskabet er fremlagt til Efter-

syn i Forsamlingshuset 3 Dage for-
inden. 

Bestyrelsen. 

37 pCt. Kaligødning 
er ankommen med Skon. I. B. Berg-
gren". 

Superfosfat er pi tager . 
og, begge. Sorter udleveres gerne 
snarest .  

Af Chili Salpeter 
til Foraarsbrug har vi endnu el Parti 
al sælge og beder om Bestillinger 
snarest .  

Norilladels Haildelsbus, 
01111101~~11101~11~ 

Syge- og Begravelseskasse 
Ållioge-Sandvig 

afholder Generalforsamling Tirs- 
dag den 29de Februar Kl. Pja  paa 
Forsamlingshuset „Hammarshus". 

Dagsorden: 

Beretning og Regnskab. 
Valg al Formand og 2 Medlemmer 

til Bestyrelsen. 
Valg af 2 Suppleanter til Bestyrel-

sen. 
Valg af 2 Revisorer og 2 Revisor-

suppleanter. 
Forhandling om Kassens Anliggen-

der. 
Eventuelt. 

Regnskabet ligger til Eftersyn hos 
Formanden indtil Generalforsam- 
lingen. 	

Bestyrelsen. 

Aflysn ing. 
Al Færdsel over mine Jorder er 

stængt forbudt. 
Hansine Danchell. 

Ordet er frit ! 
Vi gør vore mange Læsere 1 Ry og 

Pas Land opmærksom pas, al enhver kan 
as optaget Artikler og Indlæg out Emner 
af almen Interesse i .Nord-Bornholms 
Ugebtid". 

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

Dette gælder bande Byen eg Landet, 
og det er en Selvfølge, at Redaktionen 
altid vil iagttage den strengeste Diskre-
tion med Hensyn til sine Kilder 

li 

Friedlands Ildtændere, 
12 Øre Pakken, laas hos 

J. B. Larsen. Allinge. 

En flink Pige 
som vil malke, kan paa Grtind af 
Sygdom faa Plads til Iste:Apid.  
ler Maj. 

Avlsbruger J 	;is, Tey IR . 

Prima limljods-llslers 
og Muslinger 

anbefales til billig Pris. 

J. J3. Larsen. 

Haandbroderi 
udføres af 

Juliane Didriksen, Sandvig, 

En Dreng 
16-16 Aar, der kan følge Heste 

kan faa Plads paa Habedamgaard 

til Iste Maj 

En lille Lejlighed 
er til Leje. Bladets Kontor anviser. 

En flink Malkerøgter 
kan fas Plads til Iste Maj paa 

Langegnard i Rutsker. 

Afreven Foderlyng 
sælges og leveres efterZ,Aftale. 

Anton Haagensen, 
Syd for Ols Klike. 

Ble,gante Visitkort 
anbefales fra Allinge Bogtrykkeri, 

Til Stegning og Bagning 
anbefales vort ekstragode Plantefedt. 

Allinge Kolonial- & Produktforretnin g  

Oubljeoesler og bier. 
—o-  

Søndag d. 27. Februar 

holder Generalforsamling Mandag 
den 28. Februar Kl. 6 Aften i For-
samlingshuset. 

Se Opslaget i Bunken. 
Wfterniaalsrejler. 	 Bestyrelsen 

—o— 

kan las Plads til Isle Maj bos 

Gelius Jørgensen, 
Rutsker. 

j -  Nat 
il 

Tegn Abonnement paa 

Nordbornholms Ugeblad. 

ALBA" 
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FINESTE DANSK FABRIKAT 
c7c747gc,2 ..Qui(c)r, 12,2Ic — .,cc~ 



P ima kontrol'. Foderstoffer 
anbefales til billigste Dagspriser fra 

.7111inge 	 c produktforretning. 
NB. Vi har endnu et Parti Glutenfoder. 

Brødrene Anker 
Jernstoberi Ø& Maskinfabrik 

Telefon 2, 	Hasle 	Telefon 2. 
4) 
  
	 Selvvandingsindlzeg. Vand- & Aljepumper in. in. 

ALLINGE. 	 ALLINGE. 
Tirsdag den 22 Februar aabner undertegnede en 

Bog- og Papirhandel 
i min Ejendom ved Borgerskolen og  anbefaler jeg  den til de ærede Be-
boere saavel i By som pas Land. — Samtidig genoptager Jeg  min tidli-
gere i Sandvig i 10 Aar drevne 

Skrædderforretning 
og anbefaler denne til enhver, særlig til mine tidligere Kunder. 

Dameovertøj og Spadseredragter 
leveres. Kontante, men billige Priser. 

Ærbødigst 

CiR. KOFOD. 

bedste udsøgte Kvaliteter til billigste Dagspriser 
anbefales fra 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

IL lit Eg, 1.111-441-•1.10 

Bredr. Cloåtta 
001  lid-~ndira 

r 

Vi anbefaler 

vort velassorterede Lager af 

Isenkram, Glas, Porcellæn og Fajance 
til billigste Priser. 

f ilfuge kolonial- og Pro(bildforroluipp, 
c==.0,=1 

O 

Uldtoi• 	
Vi ghearr oagllesaaSllgaegrs Utilldrviamreer lig 

Uld og Klude tages i Bytte. 

Nordlandets (-[andelshus. 

Gødningen er hjemkommen 
og  bestille Partier bedes afhentede. 

Et Parti Gødningskalk 
er pas Lager og sælges til billige Priser. 

c)711in1e J-Colonial- og cProduktforretning. 

Rigtig gode hillsbulle litiskildshirlor! 
V, har endnu rigeligt Lager heraf, -- og  vi sæl ger ogsaa billi gt. 

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

Nordlandets Handelshus. 

Kolonialvarer Fra Sandvig  
Allinge 
Tein 
Rø 
Klemensker 
Nyker 

TI1 Rønne 

310 
708 1028 300 

352 
738 1054 349 
7" 1117 411 

810 1 152  416  
830 1 152 

7°° 1015  

7 19  1097  

755 
805 
815 
sit 
859 
908 

447 950 

llorllholms 	lililllekilSSOS 
Afdeling i Allinge 

Kontortid : 10-12 og 2 —4. 
Modtager fadskud paa alm. Sparekasser iikaar til en Rente 

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

Jeg drnmfn - 
—.— 

Jeg drømte engang, jeg en Verden saa, 

hvor Live var Leg  under Vaarhimmel 
hvor Tankerne flagred i munter Dans, 
lig kvidrende Fugle i Solskinsglans, 
over Blomsternes duftende Flor. 

Det Bloded af Farver, det glitred af Guld. 

Af Toner, som juhled, var Æteren fuld. 
Det var som en brusende Foraarsvind, 

der kalder til Liv og til Lyset ind, 
vier nylorite.Kræfter pas Jord. 

Jeg  drømte, mig hares hin Verden imod. 
Mens højnende "[anker gav Frihed for Fod, 

leg  iled at naa den i Ungdomsleg. 
Da se—ak det var kun et Syn, der veg  
- - - Illusionens Boble, der brast1 

Tungt-er det at miste sin Ungdomsdram, 
at se dere gas under i Livskampens Strøm. 
Dog  lykkelig  den, som end gemme kan 
et Minde om det forjættede Land, 
lian i Ungdomsbegejstringen smal 

Robert. 

Du slog et Par Tangenter an 
—a— 

Du slog  et Par Tangenter an 
- - og  Tonen lofted sig  

som Skvulpet af et vaarblidt Vand 
en stille Dag  i Maj. 

Aa Gud, hvor var den Klang  dog  mind:, 
saa fuld at vaarspændt Liv.' 
Den lod som Vindens sagte Suk 
i slanke, svaje Siv. 

Der vældede i Mode mig  
et sælsomt Tnnehav, 
et Hav at Klang, der havved sig  
og svulmede - - 

og  tav. 

Og tav - - Aa, hvorfor gik du bort, 
hvorfor blev Strængen stum? 
Hvorfor blev Sangen kun et korl 
abrupt Præludium - ? 

Christian Jørgensen. 

Toget afgaar 
Søgnedage : 

Sandvig—Hanne. 

Henne 
Fra Rønne 

N ker 
K eniensker 
Rø 
Tein 
Allinge 

Til Sandvig 

Søn• og Helligdage. 

'Nautil' IX—Henne. 
Fra Sandvig 	845 

Allinge 	8611 
Tein 	 x 
RØ 	 917 
Klemensker 9,4  
Nyker 	X 

Til Rønne 	1095 

Benno—Seandvig 
Fra Rønne 	9,0 	1 30  400  816  

Nyker 	917 	160 420 8ss 
Klemensker 	938 	207  437  85, 
Rø 	 943 	214 45e 911 
Tein 	 x 	2a 511 917 
Allinge 	1013 	244 524 9,, 
Sandvig 	1030 	300  530  945  

Soller Ho eu Linloils3prske, 
skal deri gamle Cykle sælges, øn-
sker De Adgang  over deres Ejendom 
forbudt, har De fundet et Par Ga-
loscher, skal der være politisk Møde 
eller Bal, har De Kreaturer til Salg  
eller vil De købe saadanne, har 
De facet nye Varer hjem, paalager 
De Dem Reparationer, har De 
startet en ny Forretning  — hvordan 
skal Folk saa faa det at vide, hvis 
De ikke averterer i et Blad, som 
virkelig læses. 

.Nordbornholnis Lgeblad• 
læses af saa at sige alle i Nordre 
Herred og er derfor et fortrinligt An-
nonceblad. Send deres Annoncer 
til ,Nordbornholms Ugeblad". 

Vi bar gjort el srrIeles fortlagligl køb al Liverpool-Sli• 
Mern der ønsker at benytte Salt som Giiiditings-Tilskud til FINI'• aaret, mart vi hede 1)111 al forsyne sig til de nugældende Priset, thi der er slet ikke Udsigt til 	leveting. 

Nordlandets Handelshus i 

Prøv vor udmærkede 

MARGARINE 
og De vil blive tilfreds saavel med Kvalitet som med 

Frisk Tilførsel flere Gange ugentlig. 

Allinge Kolonial- og Produktforretning 

Af Indkøb fra forrige Aar har vi henstnaende 

En Masse svære gode Jærn-Vinduer 
i mange Størrelser og Faconer, Disse sælges til de gamle ]'riser, altsaa 
langt under Dagsprisen 

Nordlandets Handelshus. 

Bestillinger paa 

Græsfrø og Gødning 
modtages gerne hos 

J{Oloniol- og cprodukfforretning 

Læder-Tagpap, Sand-Tagpap! 
i 15, 18. 24 og 36 Tommers Bredde, 	Billige Priser 

Nordlandets Handelshus. 

Cement, Tagpap, 
Tag- og Staldvinduer, Murgryder, Fyrdøre, 

Riste og Renseluger anbefales til billigste Priser. 

Allinge Kolonial- Produktforretning.  

Allinge Ur- og Guldsmedeforretning 
anbefaler 

Fest- og Brudegaver. Smykker, Lommeure, Stueure, Briller etc. 
Alt i stort Udvalg til billige Priser. 

NB. Navn isættes gratis i Løbet af ', Tune. — Telefon 93. 

A. M. Lindberg. 

Vor bekendte fine Kaffe 
, samt The, Chokolade og Cacao 

a nbefales det ærede Publikum. 

Gho.kolode u Gcleoo til gumle 
Kaffe, altid friskbrændt og nymalet. 

c,111inge jfolonial- og crroduktp)pretning 
	 41d11111  

Billige, gode Dæk og Slanger 
er nu hjemkommet- 

Køb straks, for at sikre Dem til Foraaret. 
per Forsendes overall-'Mg 

  

M. C. Funch, Allinge. Telefon 34. Telefon 34. 

 

  

Husk varl velassorterede 

Trælast-Lager! 
leorlung Tilbud, og vi er tri Tjeneste. 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

ilOgrykkeri ill111013103. TO101011 74, 

-Mundvig 
718 030 380 8115 
738  0" 351 895 
766 1 10 4 0 861 
814 	127 432 911 
830 I al 448 927 
842 200 501 958 
848 215 507 946 

1  1 2 600 755 
Ira x 805 
1„ x 815 

is 63, 83a  

201 6to 851 
2% x 9os 
240 720 glo 


