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

„Nord-Bornholms Ugeblad„ 
har den stans te 	Nordre Herred 
bliver læst i ethvert Hjem og egner sig der-
for bedst til A verlering. 

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

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
udgaar hver Fredag; kan bestilles paa alle 
Postkontorer samt paa Bladets Kontor og 
koster I Kr. halvaarlig. 

Hammershus. 
X. 

—0— 

Under kgl. dansk Styre. 
Det holdt haardt for Lybeckerne 

allerede nu al manne give Afkald 
paa den gamle Klippeborg, som de 
særlig i de sidste Krigsnar havde 

udb~e~gget og forstærket. 
Schweder Kjetting havde ogsaa her 
nedlagt et stor! Arbejde : ham skyl-
det-f.- Eks. de fleste runde Skyde-

taarne, ligesom saavel Mantellaarnet 
som Slotskirken vides al være gen-

opført af ham. Lybeckerne selv 
havde jo overtaget Borgen i en 

miserabel, demoleret og tildels af-

brændt Tilstand i en Tid, hvor Krud-
tets Opfindelse fik saa stor Betyd-

ning for Krigskunsten, og efterliaan-

den soin Tekniker' udvikledes, blev 

det nødvendigt al forstærke de gamle 

Mure, for at de kunde modslaa Ka-

rtonernes Tryk. Flere Steder ser 
man saaledes paa de mest udsatte 

Steder dobbelte Mure. Bispeborgen 

.begyndte at faa Karakter af Fæst-

ning, Stenkasternes og Blidernes 
Tid tilhørte Historien. 

Den første danske Befalingsmand, 

som Frederik den 2den sendte til 
Hammershus, var den danske Adels-

mand Mandrup Parsbjerg. I hans 
Forleningsbrev stod, at han skulde 

holde Bønderne ved Lov, Skel og 
Ret og ikke forurette nogen al detin 

imod Loven, Ej heller ['matte lian 
besvære dem med ny Indfæstning 

eller andre usædvanlige Paalæg. -
For at ophjælpe-. Øen blev det for-
budt udenlandske fremmede Køb-
mænd ai drive Handel i bornholm-

ske Byer, hvilket Forbud særlig 
ramle Lybeckerne, som i en læn-

gere Aarrække havde haft Handels-
boder rundt om -  paa Øen. EI For-

bud und Udførsel af saltet Kød til 
Tyskland (sum dengang var almin-

delig Udførselsvare) blev dog efter 
Anmodning atter ophævet. 

Parsbjerg blev allerede Anret efter 
1677 forflyttet til Silkeborg og al-
løstes al Mogens Gjøe, under hvem 

Beboerne al Kongen fik Lov til [rem-
deles al fan Brændsel og Træ i Kon-
gens Skove, dog kun til eget Brug 

efter Udvisning af Lensmanden og 

mod en Afgift i Smør. Endvidere 

blev Beboerne fritagne for pantry 

at give Freslepenge eller Senge til 

Slollet. Den 1579 over hele Dan-
mark udskrevne ,Madskal" blev de 
ligeledes delvis fritagne for at yde, 

da der var saa ,ringe Formue". -

De havde af samme Anesag [anet 

Tilladelse til toldfri at udføre Heste, 

Øg, Foler, Okser, Køer og andet 
Kvæg sand Ked, og af fremmed 
Drik, som indførtes, skulde kun be-
tales halv Sise (Told). 1 1580 fri-

toges Bønderne for at hente Vand 
til Slottet, uden naar der var almin-

delig Tørke, og det bestemtes, al 

de under Hoveriarbejde paa Slottet 
skulde have et Maaltid Mad out 
Dagen. 1579 afløstes Mogens Gjøe 
af Henrik Brahe, der skulde yde 

Kongsn 1500 gode gamle Daler nar-
lig for Retten at opkræve de faste 
Landgildeargifter. Foruden disse 

oppebar Lehrismanden Halvdelen at 
uvisse Afgifter, Bøder o. desl. 1587 
blev Falck Gjøe Lensmand mod en 
Afgift af 1700 Daler aartig og marine 
tillige selv holde Slottet vedlige mod 

at faa 300 Daler en Gang for alle. 
Det siger sig selv, at naar det 

itu blev en Regel at bortforpagte 

Hammershus til danske Adetsirreendr-
for at Ina Penge i Kongens Kasse, 

blev Bygningerne daarligl vedlige-
holdte, da Porpagteren kun gjorde 

etc allernødvendigste Reparationer 

paa egen Bekostning. — Først da 

Kristian den 4de 1624 selv inspice-
rede Slottet, blev der foretaget grun-

digere Forbedringer, Opkastning af 

Skansebatterier etc. 

Kristian den 4de gav adskillige 
sluerpedeForordninger, saaledes mod 

Udstykning af Gaarde og utilbørlig 
Skovhugst. Falck Gjøe afløstes af 

Hans Lindenow (1594-1609), der 

var svagelig og fik Orlov til en Rejse 

til Syden. Under hans Fravær sty-

rede Hans Grabov til Simblegaard 

Hammershus. Lindenov døde 1611. 
Medens lian var Lensmand kom 

Pesten til Bornholm (1602) og bort-

rev mange Mennesker. Ogsaa i Anret 

1618-19 rasede Pesten og dræbte 

over 5000. 
Som Lehnsmænd paa Hammers-

hus nævnes Jørgen Rud (1609) og 

Hans Lindenov den yngre 1611-21. 
Under Kalmarkrigen fik han af Kon-

gen Ordre til al istandsætte de gamle 

Skanser langs Kysten og sætte Vagt-

poster ud saml antage en Rode 

Knægte til at eksercere Bønderne, 

der selv manne lønne disse og end-
videre betale 200 Bøsser, der blev 
dem tilsendt, ined 3 Rdl. Stykket. 

Da Kongen senere kom herover, 

lod han alt Mandskab mønstre og 
oprettede den bornholmske Milits. 

Øvelser blev nu regelmæssig afholdt 

paa Samlingspladserne ved Kirkerne 
og ved Strandbatterierne. 

Her pan Øen, saavelsom i del 
øvrige Danmark, stod Oplysningen 

endnu meget lavt. Der fandtes in-
tet almindeligt Skolevæsen, fraset 
de smag Latinskoler i Rønne og 
Nexø, Sæderne vare steppe, og Drab, 

Slagsmaal og Uterlighed hørte til 
Dagens 0!den, selv blandt de højere 

Klasser. Lensmanden og Rettens 
Haandhævere fornmnnede saa daar-

ligt at holde Justits, at Kongen  

manne sende en Kommission her-

over, for al skaffe Ro, Orden og Ly-

dighed. Da denne Kommission var 
herovre, var Lindenav endnu Lens-

mand, men han forflyttedes kort ef-

ter til Kallmidborg, og 1621 ud-
nævntes Anders Sinclar til hans Ef-

terfølger. Da han 4 Arm-  efter døde, 
blev Holger Rosenkrans til Glim-

minge I Skanne Lensmand pari Ham-
mershus. 

Medens han var Høvedsmand del-

tog Kristian den 4de med liden Hæ-
der 130-nars Krigen, men del mær-
kedes kun paa Bornholm gennem 
yderligere Ekstraskaller. Det var 

særlig en anselig Smør-Skat, der 
ydedes, og Bønderne manne nu 
°gran betale Sinertræerne. Herover 

opstod stor Misnøje, og en Skriver 
pan Slottet, der hemmeligt havde 

opmuntret Bønderne til Opsætsighed. 
blev I den Anledning dømt til Gal-

gen. Den Dag, han skulde henret-
les, havde der imidlertid paa Galge-

bakken forsamlet sig en væbnet 
Skare af Bønder, der vilde befri 
ham. Slotsskriveren blev da hals-
bugget—tnzl~Slatsgairrde 

1641 ankom Grev Valdemar, Kon-

gens Søn, paa sin Rejse fra Moskva, 
og boede med sit store Følge paa 

Hammershus. 
I 1643 blev der atter Krig med 

Sverrig, og det varede ikke længe, 

før svenske Krigsskibe viste sig 
tinder Øen. Anret efter forsøgte en 
Flaacle at gøre Landgang ved Nexø, 

senere ved Rønne. Angrebene blev 
dog afslaaede af Militsen. 

Præludium. 
—:o:— 

Jeg synger, — ja, og Sangen -
er mer end del, mit Øje saa, 

thi den er selve Havet, og, -km- 
lens dybe blaa. 

Soire Vind og Vejrligs Strømme_ 
er Fald og Stigning i dens Ord : 

— som foraarssvirimle Drømme, 
ny Luft, nyt Liv, ny Jord ! 

Jeg ejer hele Kloden, 
den svinger rundt til Sangens Brus; 
thi Sangen er min Ungdom, 

og Livet Sangens Sus. 

Og der er ingen Glæde 
og ingen Verdens Magt saa stor 

som den, al kunne træde 
ned Ungdomsfryd paa Jord. 

Men en Gang vil den blegne 
og Tonen pan min Læhe dø, — 

men saa vil andre synge, 
thi Sangen safir sit Frø, 

Knud Gamborg 

Grisen. 
—0— 

En bidende kold Vinterdag hent-
mod Aften korn et fremmed Fede-
svin !rullende ind i min Faders sne-
dækte Onani. Del klagede sig saa 
gudsjammerligt og snuste saa længe 
ved alle Dørene, at vore gode og 
gæstfri Hjærter omsider rørtes, og 

vi forbarmede os da over Dyret og 
lukkede det ind i Gangen foran 
Svinefolden, 

En Times Tid efter Arriverede to 
fremmede Karle — Søren Peter og 
Niels Anton, som med mugne An-

sigter spurgte vor Tjenestekarl, om 
der ikke var ankommen en fremmed 
Gris til Gnarden, 

•Jou l• beityiede Niels Malle med 
el polisk Smil, „den gear sant-ment! 
inde i Svinehriset.• 

— Den Irina vi se at faa Fingre i, 
erklærede Søren Peter og spyttede 
i Næverne. 

De tre Karle nabnede nu Døren 
til Svinehuset og kiggede indenfor, 
Ell varm Bølge af Svinelugt kildrede 

den] i de kolde Næser, som el Bud 
°in 1-tygge og Velvære. 

— Jo, det er ganske rigtig den! 
sagde Niels Anton. — Korn herut, 
din 5 . . 	.! tilføjede Iran i en ær- 
gerlig Tone. 

Grisen gryntede genkendende, 
men følte aabenbart ingen særlig 
Trang til at forlade sit lune Pavlun 
i Svinehuset. 

Saa niaatte Karlene derind og jage 
den ud; men idet den fo'r ud gen-

nem den snævre Dør, løb deri dog 

Niels Anton var imidlertid saa 
heldig at faa Tag i dens lange Prop-
trækkerliale, og nu løb Svaret med 

ham herimod Rendestenen, som var 
tilfrossen og speilblank. 

Her kom den arme Karl rigtignok 
paa Glatis i Ordets bogstavelige 
Forstand. Han fik den emme Sejltur 

efter den anden herind den isede 
Flade — hans flade Træsko umulig-

gjorde ethvert Fodfæste — og hver 

Gang han 'ranede til Rendestenens 
Ende, sa' lian regelmæssig: 

— Det er da osse S.... til Gris I 

Niels Malle kløede sig i Paryken 
og sa' filosofisk : 

— A er ræd vi itt faar Bæstet ind 
igen. 

Søren Peter og jeg lo i Forening 
af denne komiske Scene, og han sa 

den ene Gang efter den anden : 

-- Det er rigtignok en dejlig Gris! 

Nu hentede Karlen Assistance, og 

ved forenede Kræfter og storartede 

Anstrængelser fangede de omsider 

Grisen, der nu viste en afgjort Ulyst 
til at komme ind i Svinehuset. Seks 

Mand bar den ind i sejrrig Triumf, 
men den fyldte Gaardspladsen med 

gennemtrængende Hyl, som om den 

havde mindst tyve Knive I sin arie 

Krop. 
Nu lod de den være i Fred Nat-

tet] over, men næste Morgen slog 
Griseris sidste Time. Tidlig om For-

middagen ramlede en stor Arbejds-
vogn med Grisehylster pan ind I 

Gaarden, 
Denne Gang narrede den ikke 

Karlen. 1 en Hanndevending blev 
den læsset paa Vognen, og dens 

Betjente tog just ikke paa den med 
blide Hænder. Ved Ankomsten til 

sin Ejermands Gaard blev den øje-
blikkelig kastet op paa et omvendt 
Kar og lidt efter genlød hele Gaar-
den af gennemtrængende Hyl. 

— Grisens triste Saga var ude. 

Ifiittt  Frode Chris,. 

Søstersjælen. 
- ()— 

Johan Debois, Forfatteren al .Elv 
Kupes Suk". hvis virkelige prosai-
ske Navr] Var Johansen, vor I sit 

301e Aar enden Ungkarl. 
Hans egensindige Forbliver] I Ung-

karlestanden leverede meget Sam-
lalestof i den lille Hys finere Hjem. 

Man kan i det ydre ligne et i en 
Overfrakke indhyllet Kosteskaft, man 

kan bære Lokker, som falder ned 
over Panden og hænger ned ad Ryg-
gen, man tør endogsaa have den 

frygtelig slette Vane al surrede sen-
timentale kedelige Vers og uden 
Medlidenhed forelæse dem for sine 
Bekendte, naar man har 80,000 Kr. 

paa Rente, men man har ikke Ret 
til vedblivende at være Ungkarl. -

Det mente i del mindste de Damer 
i „Dydsforbundet', som havde gifte-
færdige Delre. 

De overbød hinanden i Elskvær-
dighed mod den unge Velhaver, -
længselsfuldt ventende den Dag, da 
de kunde trykke ham til deres Hjerte 
soul Svigersøn: 

Blandt de ivrigste til at søge hans 

Gunst, var utvivlsomt den magre, 
tørre Fru JensemOverretssagførerens 

Hustru, og den imponerende Fru 
Hansen, hvis Mand var Isenkræm-

mer. Begge havde opdaget det sik-
reste Middel til at vinde den unge 

Mand; de smigrede ham ined hans 
Talent. 

Naar efter en med Diglen tilbragt 

Eftermiddag den unge Mand viste 

sig i .Dydsforbundet', kunde man 
høre, hvorledes Fru Jensen med 
glimrende fremhyklet Henrykkelse 
raable: 

— Aa, Hr. Debois, hvor yndigt, 
at De er ,kommen 1 Forhaahentlig 
[nar vi Fornøjelsen, at høre Deres 
Digte ! 

Og Fru Hansen sukkede med him-
melvendte Øjne: 

— Aa, jeg beder Dem, foredrag 
os Deres vidunderlige Digte — Hr. 
Debois I 

— Gerne, naar det kan glæde  
Dem — svarede den henrykte Mu-
sesøn, og uden at lade sig nede 

længere, strøg han Lokkerne fra 
Panden, trak et Ark Papir op af 
Lommen og deklamerede træd Grav-
slemme Vers, som lalle om døde 

Blade, nedgaaende. Sol, Jomfruer 

med blege Ansigter, og Kærlighed, 
som er stærkere end Døden. 

Da rokkede Fru Jensen bevæget 
frem og tilbage paa sin Stol, idel 

hun af og til udraabte: Hvor smuld I 
Hvor poetisk! — Og Fru Hansen 

rullede sværmerisk med Øjnene. 
Forfængelig som de fleste Musa-

sønner, indaandede Hr. Debuts gerne 

den Virak, som uran holdt ham under 
Næsen. Men del var ogsaa alt. - 
Han viste intet Tegn til at ville til-

byde sin Haancl og sine 80,00 Kr. 
til en Frøken Jensen eller 1-lansen. 

Var da Forfatteren af ,En Harpes 
Suk" en Hader af Ægteskab? 

Nej — slet ikke. 
Han længtes endog efter at forene 

sit Liv med en blid Jomfru, som 



skulde være hans Arnes Muse. Men 
lian ansaa det for ubetinget nødven-
digt, at hun besad en Sjæl, som 
forstod lianN. Men hvor fandt han 
hende, denne beslægtede Sjæl, som 
alene kunde forslag lide lians poesi-
fulde Gemyt ? Debols ventede paa 
sin Søstersjæl. Og derfor giftede 
han sig ikke. 
*' „ 

En Aften var der stort Selskab 
hos Fru Overretssagføreren. Selv-
følgelig var Hr. Debois blandt de 
ind b udire. 

Næppe havde den unge, magre 
Skikkelse klemt sig igennem Salon-
døren, før Fru Jensen raable ham 
i Møde: 

„Ah, er De der, Hr. Debios I For-
haabenIllg bæ vi den Fornøjelse at 
høre deres Digte!" Og ti Minutter 
senere læste Forfatteren al „En Her-
pes Suk" sine sidst forfattede Digte. 
Under Deklarnerisigen betragtede De-
bios med halvt lukkede øjne sine 
Tilhørere for af deres Miner at læse 
det Indtryk. sam hans Vers kern-
kaldte, da Iran i en Krog af Salo-
nen opdagede en ung Pige, som 
lian ikke kendte, og hvis store øjne 
stod fulde at Taarer, 

Virkelige Taarer ? Ja, Taarer, vir-
kelige Taarer t Bevis: hun førte hyp-
pigt sit Lommetørklæde til Øjnene. 
Blodet steg Debois til Hovedet. 

Taarer. 
Det var første Gang, at hans Digte 

havde haft en saadan Virkning. 0, 
kostelige Taarer I Guddommelige 
Taarer ! Han vilde gerne have op-
fanget dem i en gylden med Dia-
manter besat Skeel. 

Havde han fundet hende, Søster-
sjælen ? Havde hun aabenbaret sig 
for ham? 

Hans Digte vakte Sensation. Fru 
Jensen glødede af Begejstring. Fru 
Hansen rullede sværmerisk med øj-
nene. 

Men Debois hørte ikke paa dem. 
Han .  havde nu kun Øje for den unge 
ubekendte, hvis øjne var røde af 
Taarer. 

Han henvendte sig til Fru Han-
sen: „Jeg beder dem, sige mig, 
hvem er den unge Pige der i Kro-
gen? 

„Den lille med den røde Næse?" 
spurgte hun giftig. 

Fru Jensen gav ham Svaret : 
„Det er den nye Skatteopkrævers 

Datter . . . Hun har et dumt An-
sigt, ikke ?" 

Dum ? Hende, hvem hans Digte 
havde fralokket Taarer ? Formaste-
lige ! Fru Overretssagføreren vidste 
ikke, hvor dybt hun i delle øjeblik 
havde fornærmet Forfatterem af .En 
Herpes Suk". 

* 	 • 
Fjorten Dage senere udspredtes 

der i den lille By en sensationel 
Nyhed. Hr Johan Debois vilde gifte 
sig. Uden Tvivl med Frk. Jensen 
eller med Frk. Hansen. 

Hvilken Fejltagelse. 
Den poetiske Millionær giftede sig 

med Skalteopkræverens Datter. 
I .Dydsforbundet" var der stor 

Ophidselse. Fru Jensen besvimede 
og Fru Hansen fik Gulsot. 

Brylluppet fandt Sted med stor 
Pragt. 

I Kirken lykønskede alle den unge 
Kone, hvis Næse ikke mere var rød, 
og som virkelig saa meget smuk ud, 
hvilket dog ikke forhindrede Fru Jen-
sen og Fru Hansen i at finde hende 
„afskrækkende grim" og .smagløst 
paaklædl," 

Nogen Tid derefter modtog alle 
Medlemmerne af .Dydsforbundet" 
en Indbydelse. Hr. og Fru Debois 
Indbød dens til det tørste al en 
Række Selskaber, som de under 
Navnet ,.Poetiske Aftener" vilde give 
hver fjortende Dag. 

Trods Hvedebrødsdagene havde 
Digteren Trang til at finde et Pub-
likum for sine Vers. Han manglede 

en Viraksatmosfære, som han var 
alfen saa vant til. 

Man kan fnrstaa, at han serverede 
sine Gæster en orileuilig Portion al 
sine poetiske Frembringelser. 

Men ak ! Tre Gange ak 
Tavshed var alt, hvad hans Op-

læsning indbragte ham. 
I Stedet for at sidde henrykt, syn-

tes Fru Hansen at kæmpe niod en 
ubetvingelig Søvniglied, og Forfat-
teren af .En Herpes Suk' hørte Kap-
tajn Svensen brumme i Skreget : 

„For en Ungkarl ganske smukt! 
Men for en gift Mand passer det sig 
ikke !" 

Skal jeg ogsaa tale om Frøke-
nerne Jensen og Hansens beklage-
lige Optræden, hvorledes de al Hjer-
tens Lyst fnisede bag Vifterne? Ja, 
de vovede at spotte, disse smart Gæs I 
Til all Held havde han sin Hustru, 
hende, hans elskelige Muse, hans 
Søstersjæl, hende hvis poetiske 
Hjerte saa godt forstod hans, hvilket 
hun hin Aften havde bevist ved 
sine ædle Teater For hende, kun 
for hende stemte han sin Harpe. 
For hende, alene for hende. Og de 
hans Gæster var ganet, læste han 
for hende det Digt, som han havde 
læst hin Aften. 

Han hanbede at se hende bryde 
ud i Taarer som den Gaiig. 

Mels 	Søstersjælens øjne for- 
blev tørre, ubegribelig tørre I 

Intet Spor af Grebethed ! Ikke en 
Gang el Suk! Intet! 

„Erindrer du da ikke?' sagde han 
til hende i en blid Tone. 

.Hvilket, elskede ?' spurgte den 
unge Kone forbavset. 

.Naa, den Aften, da vi første Gang 
saa hinanden." 

.0, naturligvis', svarede hun 
naivt, .om jeg husker den ? Jo, den 
vil jeg huske længe 	 Tænk 
Dig, den Aften havde jeg Snue, og 
hvilken frygtelig Snue! Taarerne 
løb af mine øjne, saa jeg næppe 
kunde se!" 

Underværker 
paa Operationsbordet. 

Hvordan den moderne Kirurg 
behandler Hjærtet. 

De umaadelige Fremskridt, den 
kirurgiske Videnskab har gjort i de 
sidste 40 Aar, skyldes for den væ-
sentligste Del tre allerede gamle Op-
findelser, neintig ; Bedevningsmidlet, 
det blodstillende Middel og Antisep-
tiken. 

Det tørste Bedøviiingsiniddel, Lys-
gassen, oplandles allerede i 1799 af 
Kemikeren Humprey Davy ; men det 
var først i 1844, at det blev anvendt 
paa et Menneske af Tandlægen Ho-
race Weis. Den første lange Bedøv-
ning for en Operation paa tre Timer 
skriver sig fra 1846, da to modige 
Amerikanere, Morton og Jackson, 
for første Gang anvendte Æther, 
Kloroformen, som er af fransk Op-
rindelse, opdagedes af Soubeiran og 
kom allerede /karet eller i Brug — 
efter den engelske Kirurg Simpsons 
Initiativ. 

Man gyser ved Tanken om alle, 
de Operationer, som lige op i vor 
Tid er blevet udført uden bedøvende 
Midler, og man tænker med Forbav-
selse paa den syges Mod og Lægens 
Koldblodighed. En hurtig Haand 
var ogsaa paa den Tid en Kirurgs 
første Egenskab. Takket være de 
Hjælpemidler og det Kundskabsfor-
read, som Kirurgerne senere har 
skaffel sig, har deres Videnskab i 
vor Tid naaet en Udvikling, som 
sætter dem i Stand til Operationer, 
der minder om Underværker. Ingen 
af Kroppens Organer undgaar Ope-
rationskniven. Man synes vel, at 
Hjertet, paa Grund af dels betyd-
ningsfulde Funktion, bør være fre-
det for el nærmere Bekendtskab med 
Operationskniven. Men nej! Endog 
dette vigtige Organ er underlagt Ki- 

rurgiens Vælde. Naar et Menneske 
for Eksempel har facet et Knivstik 

Hjærtet, aahrier Nundskirurgen 
Brystet, griber i Hjertemuskelen, og 
medens Hjertet hanker i hans Haand, 
syr lian Snares sammen og redder 
Patientens Liv. — Delte hændte saa-
ledes nylig ved en Operation for 
Kræft i Brystet, som en af Sverigs 
mest fremragende Kirurger foretog 
paa en ældre Kvinde, at Hjertet 
blev taget lid, og Kirurgen holdt 
det nogle øjeblikke i sin Haand. 

Kirurgien er runnet saa langt, at 
man skulde tro, at den har nanet 
Kuhninationspunklet i sin Udvikling. 
Mert Menneskenes Opfindelsesevne 
slaar ikke stille, 

Krim linder Joden, 
—o— 

De kortfattede Telegrammer, der 
udsendes fra Hovedkvarlererne, gi-
ver kun el meget ringe Begreb om, 
hvad det i Grunden er for haard-
nakkede og forvitrede Kampe, der 
en Tid lang har været ført i Terræ-
net nord For Arms, skriver en Korre-
spondent til Londonerbladet _Daily 
Express'. 

Fra La Folie-Skoven og et Stykke 
længere syd paa er der bleven kæm-
pet Dag efter Dag. Al isg til har 
uran kunnet høre deri voldsomste 
Kanonlorders brage løs, og saa er 
det paa Isy Maskinskytset, der har 
halt Ordet. Men al denne Larm gi-
ver ingen Forestilling om hvad der 
samtidig gear for sig under Jorden. 
Dag og Nat graver og borer Fjen-
den sig Frem og prøver paa, om det 
skulde kunne lykkes'at vinde nogle 
Meter Grund i den tunge Lerjord, 
medens Franskmændene paa deres 
Side søger at standse den sig nær-
mende Fjende ved Hjælp at Kontra-
miner og Miner, som ødelægger 
Flendens store underjordiske Galle-
rier uden samtidig :at sprænge Jord-
overfladen; derefter gælder det. saa 
at søge at naa nærmere ind paa de 
tyske Linier. Jorden er mange Ste-
der meget løs, og de underjordiske 
Gange man stadig stives af, for at 
Sappørerne ikke skal begraves un-
der Jord og Sand. Det er Arbejde 
og Spænding uden Ophør. Hvert 
øre lytter spændt efter deri svage-
ste Lyd. Man man søge at aflure 
Fjenden alle lians Planer, og samti-
dig selv være yderlig forsigtig tor 
ikke at komme til at røbe noget. 

Af og til steder de gravende paa 
en Gasansamling, som skriver sig 
fra en eksploderet Granat. Saa rune 
de se skyndsomt at komme af Ve-
jen for ikke at blive gasforgiftet. 
Det er el Arbejde, son) Inger bande 
paa Nerver og Muskler. I timevis 
niaa Folkene ligge fladt ned paa 
Maven eller Ryggen, og naar de er 
saa trælle, at de slet ikke evner 
mere, maa de møjsommelig slæbe 
sig ud til den fri Luft igen. 

Endelig kommer det Øjeblik, da 
de franske og tyske Minegange er 
lige ind paa hverandre. Lytteposten 
maa lægge Øret paa Jorden, og ef-
ter den svage Bankning, lian hører, 
man han kunne bedømme, hvor Ty-
skernes Minegang er. Med den 
yderste Forsigtighed bliver der ved 
Hjælp af et Bor tilvejebragt et Hul 
mellem de underjordiske Gange. En 
Dag hændte del, mens de tre Sap-
pører arbejdede saa stille, som det 
var dem muligt, al en af dem plud-
selig standsede og bad de ældre 
være forsigtige. Jorden klang hult 
under hans Hakke. Ganske forsig-
tig hakkede lian løs igen, indtil Hak-
ken gik tværs igennem. Der vor 
ingen Tvivl længere: der var en tysk 
Minegang lige under den Tunnel, 
de tre Mænd var ved al grave. Saa 
lydløst som muligt blev Hullet ud-
videt, indtil det var saa stort, at en 
Mand kunde krybe igermem det, og 
en af de tre tog nu en Revolver i 

Haanden og lod sig glide ned gen-
nem det mørke I lut Han korn snart 
tilbage og fortabe, al deri tyske Mn 
regang t ar Inm og i øjeblikket ribe• 
vogtet. Af en eller anden Grund 
havde Mandskabet forladt den. 

Deri franske Soldat skyndte sig 
at give Melding til sin Knptejn. 
Denne gav Ordre til at lytte den 
tyske Minegang med Sprængstof. 
Minegangen manne udmunde i Fjen-
dens Skyttegrave, og det var der, 
Virkningen af Eksplosionen skulde 
mærkes. De franske Soldater arbej-
dede nu ivrigt, til hele Tunellen var 
fuldpakket med Eksplosionsstof og 
omdannet til en Kæmpekanon. Lad-
ningen var Choddil. El kort Korn-
mandoord og sen en vældig Eksplo-
sion. Fjendens Skyttegrav blev gan-
ske forstyrret, og et Per Minutter 
alter var del svære Krater, der var 
fremkommet, i Franskmændenes 
Hænder. 

Det er om seadanne Kratere, at 
nogle ef de blodigste Kampe føres, 
og her er del, at Bajonetterne og 
Haandgranaterne spiller Hovedrol-
len. Del hænder ofte at el sandart! 
Krater ved Hjælp al Sandsække om-
dannes til en fremskudt Fæstning I 
lille Maalestok. 

Bornholms Granit 

5. Forts. 
Som nævnt er Diabasgangene me-

get talrige og del er derfor nemt at 
Iagttage dem. 

Et Sled jeg særlig kan anbefale 
Læserne et gøre Studier paa, er Stran-
den under Allinge-Sandvig Gasværk, 
ved Kongeskæret. 

Partiet er gengivet paa hosstaa-
ende Fotografi og Forholdene nær- 
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mere vis paa vedføjede Skitse. 
Der findes tre Gange tæt ved Si-

den af hinanden. Man lægger Mærke 
til at de løber parallelt og suorret. 
Endvidere ser man, at Vejrsmuld-
ring og Forvitring har halt større 

ledvirkning paa Diabasen end paa 
den omgivende Granit, idet Gangene 
findes i Render i Graniten. 

Snittet i Tegningen er lodret og 
lagt vinkelret paa Gangenes Læng-
deretning, d. v. s. omtrent NV til 
SØ, 

De hvide Partier betegner Granit, 
de prikkede Diabas. 

Oranitens Overfladeformer. 
Vejrsmuldring og Forvitring. 

Kaolin. De nedbrydende Kræfter. 
Istidens Virkninger. 

Geotektoniske Forhold. 

Da de Kræfter, der virkede 1 Ur-
tiden var stilnet af, og Grandens 
hede Masse var afkølet og fuldstæn-
dig størknet, har dens Overflade 
frembudt et ganske andet Udseende 
end nu, Den Iser efter al Sandsyn-
lighed i Enkeltheder lignet Overfla-
den af Nutidens Vulkaners Lava-
strømme d. v. s., den har været jævn, 
mels ru. Enkelte Spaltedale har væ-
ret der — de har været lige [ned 
jævnt, men stejlt skraanencle Vægge. 
De er dannet ved at Jordskorpen 
ved Afkølingen har startet Revner,  

men enkelte af disse Revner bar 
ikke været sne dybe, at de er nattet. 
gennem den faste Jordskorpe ; der-
for er (le ikke blevel udfyldt al den 
glatende Masse, uren her druntet 
ens Dal, Sandemne inniskrelvsspal-
ter isetieges flere Steder pen Born-
holm — den mest typiske er R a n d-
kløve skaar. 

Men ITU kom Gratinen underluf-
tens og Vandets Indvirkning. Sets:- 
følgelig indvirkede og Indvirker (tor 

disse Kræfter virker den Dag i Dag 
paa samme Mande) de kun prut Over-
fladen. 

Man man skelne mellem to Slags 

Paavirkninw Vejrsmuldring  og 
For vil ri n g. Disse to Ord bruges 
i Flæng, men de er væsensforskel-
lige. Vejrsmuldring er en ni e k a-

n isk Virksomhed, Forvitring en k e- 
m i sk. 

Vejrsintildringen glans I Forbin-
delse med Temperaturforamiringer 
og Nedbør. 

VI ved, at ølle Legemer udvider 
sig i Varme og trækker sig sammen 

I Kulde. Mene ikke alle Legemer 
udvider sig lige meget I Varane, og 
dis Granitten hestear af lorskellige 
Bestanddele, vil disse tinder Tem-
peraturforandrIng forandre Rumfang 
i forskellig Grad — herved opstaar 
de Sprækkesystemer, som man sen 
ofte har Lejlighed til al iagttage. 

Denne Proces kaldes H e d ti-
sprængning. T 
Smuldringen !jetter 

De Sprækker, der er dannet ved 
Hedesprængning, fyldes undr rerl-
bør med Vand. Naar det saa bli-

ver Frost, fryser Vandet. Nu er det 
en kendt Omstændighed, at Vand 

udvider sig ved at fryse, og ved Ud-
videlsen sprænger Isen de omgivende 

Granatmasser fra hinanden. .1t dette 
foregaar meget langsomt maa man 

lage i Betragtning — Revnerne er 
fine og udvides meget langsomt. 

Men i det lange Løb udfører Vejr-
smuldringen Vidundere. 

Forvitring finder Sted ved al Luf-
tens Ilt og det nedsivende Vand ind-

træder i kemisk Forbindelse med 
Overfladens Mineraller. Jernholdi•e 

Stenarter vil saaledes 
spat forvitrer ved 
Vands Virksomhed 

cellænsjoi d). 
Kaolin findes paa Bornholm i et 

kun 100 ni bred( Bælte, der stræk-
ker sig langs den sydvestlige Gra-

nitrand (NØ for Rønne) i en Længde 

af ca. tre Kilometer. 
Kaolinen er et lividgraat Pulver, 

der i Naturen paa Grund af stort 
Vandindhold er leragligt. Gratinens 
Kvarts findes deri i uopløst Tilstand 

— delle Mineral er san bestandigt, 

at det modstaar al kemisk Paavirk- 

n ing. 
Der findes det interessante For-

hold ved Bornholms Kaolin, at man 
kan følge Forvitringen,. idet Kaolinen 

pas sitre Steder par over i Rønne 
Gratinen saa alle Overgange findes. 

Enkelte andre Steder paa Bon-- 
hold' findes Kaolin, men kun i for-
svindende smaa Mængder i Forhold 

til Kaohnlejet ved Rønne. Enkelte 
Steder kan man iagttage, at Feld-

spateri den Dag i Dag forvitrer til 

Kaolin. 
At Kaolinlejet ved Rønne ikke 

har sin Oprindelse I nyere Tid ses 
af dels Omstændighed, at man i Af-
lejrfugerne fra Rhæt-Lias-Peiroden 

linder Lerlag, hvis Bestanddele tyde- 



Et Parti Majs og Rapskager 
udsælges til billige Priser. 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

Tomme Sække og roser, Immo Kasser og Floder 
inaa vi endelig bede Kunderne om at levere tilbage straks efter Tømnin-
gen. Vi Irma betale Emballagen kontant med store Priser og maa der-
for bestemt have saadant Laanegods tilbage hurtigst muligt. 

Nordlandets Handelshus. 

Clodtta 
Ilefaabove. 

Strikkede Uldklude 
betales med i Krone pr. Kilo, naar Varer tages i Bytte. 

Nordlandets Handelshus. 

Allinge Bogtrykkeri illielales. Telefon 74. 

— Gratuler mig. kære Ven. 1 Gaar 

lovede din Søster at gifte sig med 

mig. 
— Del er flere Maaneder siden, 

hun fortalte sin Moder, at hun havde 
bestemt sig til at gifte sig med dig. 

Tolerance. 
Sønnen: .Sig mig, Fader, hvad 

forstaar man ved Tolerance". 
Faderen: .Det er ganske ligefrem, 

naar nogen kalder dig en Æsel, et 
Faarehoved eller eri Kæltring, og du 
rolig finder dig deri, saa er det To-
lerance.' 

De Rygter, udspredt om 

Uddeler Lind, Tein 
Brugsforening, erklærer jeg herved 
lur Løgn og Usandhed. 

Tein, deri 8. Marts 1916. 

Anna Birch. 

som jeg har 

J J.1. 1,(Irsnn. 

Sager Be ell Livsledsagerske, 
skal den gamle Cykle sælges, øn-
sker De Adgang over deres 1:_jetidom 
forbudt, har De fundet et Par Ga-
loscher, skal der være politisk Møde 
eller Bal, har De Kreaturer til Salg 
eller vil 1)e købe saadatine, har 
De faaet nye Varer hjem, paaigger 
De Deur Reparationer, har De 
startet en ny Forretning — hvordan 
skal Folk saa fart det al vide, hvis 
De ikke averterer i et Blad, som 
virkelig læses. 

„Nordbornholms Ugeblad' 
læses af saa al sige alle i N0r(lie 

[ledet' og er derlor et fortrinligt An-
nonceblad. Send deres Annoncer 
til .Nordbornholms Ugeblad'. 

Telefon 74. 

Forlang 

hos Deres Købmand 

Viggo Glistrup" 
Xaffe! 

14(1 

En Pakkel"'"'""" , et sort Dameliv 
er tabt Mandag Aften fra Bedegaard 
til Klemens Kirke. Bedes indleveret 
til Skomager Skov, Klemensker el. 
Telefon Nordre 27. 

Et Hestedækken "'''• -M. N  er tabt paa 
Vejen ha Hasle gennem Sandvig til 
Allinge og hedes afleveret mod en 
Dusør til M Nielsen, Blaaholt. 

De af Mejeriet Humledals inter-
essenter, sone ønsker at være Med-

iere i den af Mejeriets Interessenter 

oprettede Lokalforening i 

fiElSk fillOIS- 
Barlobillorrelllifig g 1916, 

kali — hvis vedkommende er forbi-
gaaet ved Ombæringen al Indleg-

ningslisterne, indtegne dem hos Be-

styrelsesmedlemmerne inden den 23. 

Marts. 
Bestyrelsen. 

lig er Kaolin, der af Aner er ført 
fra Klippeterrænet, der alt da har 

været hævet over Havets Overflade 

iltii

og aflejret i Kystsumpene. Eller 

denne Iagttagelse maa Kaolielejel 
'Starmine fra (len geologiske Oldtid 
eller den ældste Middelalder. 

At det endnu er bevaret, skyldes 
den heldige Omstændighed, at det 

har- ligget i Læ af den høje Granit-

rand. Da Istidens Bræer gik hen 
over Øen, kom de fra ØNØ, og da 

Kaolinlejet ligger under den veslsyd-

vestlige Rand, er Irer just det bed-

ste Læ som tænkes kan. 
(Forts ), 

Hor oil 
—o— 

Det af Tyskerne etablerede Mine-
feldt har aller krævet et Offer. -

I Gaar Morges Kl. 91/2  sprængles 

den svenske Damper .Martha" al 
Norrkøping af 2 Miner indenfor 3-

Mile-Grænsen ved Falsterbo, 

Dampskibet .M. Davidsen' pas-
serede kort efter Ulykkesstedet og 

optog en Baad med Skibets Besæt-

ning, 12 Mand og 1 Kvinde, der 
landsattes i Skanør De reddede 
var kun iført det nødvendigste og 

fortalte, at Skibet først ramtes paa 

Boven. Ved Eksplosionen sprængtes 
Stævnen og bortrev det øverste af 

Dækket (Bakken). To a: Mandska-
bet, der havde Frivagt og opholdt 

sig her, slap mærkelig nok næsten 
uskadt derfra og kravlede op af 

det af Minen fremkaldte Hul. Da 
Skibet derefter begyndte al dreje. 

ramtes del midtskibs af en anden 

Mine. 
Besætningen gik straks i Baaden, 

og optoges af .M. Davidsen". Ski-
bet, der var trælasiet og skulde til 

Blyth, flyder paa Lasten. 

Gudsljeoesler og Mor, 
el, 12. Marts 

Ols Kirke Kl. Til  Skrin. Kl. 9 
Allinge K. Kl. 2. 
Eflerm. Kl. 6 Fælles-Samfundsmøde 

i Bethel i Olsker. Emne: Væk-
kelse. 

Fra 13.-19. Marts Missionsuge i 
Bethel i Olsker. (Se Annoncen). 

Missionsuge 

Bethel i Olsker. 
Mandag den 13. 

Kl. 71/2. Missionær MousIgaard. 
Tirsdag den 14. 

Kl. 71/2. Sekretær Nielsen. 
Onsdag den 15. 

K/. 71/2, Missionær Ærø. 
Torsdag den 18. 

Kl. L. -,,Missionær Søren Bed] fra 
'-Odense. 

Fredag den 17. 
Kl. 71/2. H. Anker-Larsen. 

Lørdag den 18. 
Bedemede Kl. 71/2. 

Søndag den 19. 
Gudstjenester St. Ols Kirke Kl. 2 
Skim. Kl. 11/2. Sognepræsten og 

Missionær Ærø taler. 
Alle indbydes venligst. 

cRloor o, Skæmt. 

.Jeg ønsker', udraabte Taleren, 
al hvert Vinfad og hver Ølflaske i 

hele Venden blev kastet i Havets 
Dyb. 

.Bravo, Bravo", raable en af Til-
hørerne og klappede. - 

.Det glæder mig, at De er enig 
med mig," sagde Taleren efter Fo-
redraget til sin etIlliusiastiske Tilhø-
rer. .Jeg formoder, at De er Af-
holdsmand 

.Nej, men jeg er Dykker", va r  
Svaret. 

En Forklaring. 
Bonden (i Byen foran Tandlægens 

Skilt): .Ser du, Per, der kan num 
Ina' Tænder trukkket ud smertefrit.- 

Per : Det er ingen Kunst, naar By-
folkene gaar ined lutter fol loi tre 
Tænder. 

Af Kløver-, Lucerne-, Græs- & Roefrø 
har vi nu alle Sorter paa Lager og udleveres gerne de bestilte Partier. 

Vi modtager gerne gode Sække og Poser til Afvejningen. Hvis nogen 
ønsker Forandring paa Frobestiningen, da 'udbedes Meddelelse snarest. 

Nordlandets Handelshus. 

Cement, Tagpap, 
Tag- og Staldvinduer, Murgryder, Fyrdøre. 
Riste og Renseluger anbefales til billigste Priser. 

Allinge Kolonial- Produktforretning. 

Prima Glutenfoder og Klidmelassefoder 
er sunde, gode Foderstoffer, som sælges hl rimelige Priser 

Frisk Blodmelassefoder, Bygskraa og Majsskraa. 

Nordlandets Handelshus i Allinge. 

Prima kontroll. Foderstoffer 
anbefales til billigste Dagspriser fra 

,Produkt forretning. 
NB. Vi har endnu et Parti Glutenfoder. 

Soloærter, Vikker, 1103101311113111* 
Vi har kun mindre Partier heraf til Rest, og beder om 

Bestillinger. Rimelige Priser. 

Nordlandets Handelshus. 

Sukkermelasse og Blodmelasse 
anbefales fra 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

Ilogoo Bjælker og Sparrer, Firskooroo Sporror3odo Lægler 
for Tagsten. Gode Lægter for Sparrer og Pap. 

Rene tørre BRÆDDER (dansk Maal) til Loft og Gulv, i alle 
Længder. - Priserne ere billige, og der gives stor Rabat ved 
kontant Betaling i 

Nordlandets Handelshus. 

En Karl 
kan faa Plads til iste Maj paa 

Skærpingegaard 

100 Læs Lyng og Elle 
kan fnes gratis hos 

Valdemar %rensen, Borre 
NB. Allienteren maa selv besørge 

Afrivningen. 

En Malkerøgter 
kan faa Plads til Isle Maj raa 

Væveregaard, 
Tein St. 

En Pige og  en Dreng  
søges til Isle Maj paa 

Brogaard i Olsker. 

Olsker. 
Kommuneskatten for 2det Halvaar 

1915-1916 bedes indbetalt inden 

denne Manneds Udgang. For hvad 
der ikke er indbetalt inden nævnte 

Tidsrum, vil Rente blive beregnet 
og foretaget Udpantning ruden vi-
dere Varsel. 

Olsker Sogn den 7. Marts 1916. 

Sogneraadet.  

Olsker Sogns 
statsanerkendte Sygekasse 
optager Medlemmer I Alderen fra 
14-40 Air ved Henvendelse til en 
af Bestyrelsens Medlemmer. 

Medlemmerne gøres opmærksom 
pen, al ved Benyttelse af Lægen 
efter Isle April Irina Sygeseddel af-
hentes hos en af Bestyrelsens Med-
lemmer og betales med 15 Øre, 
naar Lægen hentes, og 10 Øre neer 
Lægen besøges. 

Kontingentet bliver i delle Aar at 
betale 1 Maaned tidligere for hvert 
Kvartal indtil man opusar en ved-
tægtsmæssig Ordning (§ 11, 2. Stk.) 
Man gør samtidig opmærksom paa, 
el,,,W,asseu fremtidig er -baseret paa 
at yde en Dagpengelijrelp al 70 Øre 
pr. Sygedag for et Kontingent af 2 
Kr., men al det er tilladt at sikre 
sig et mindre Dagpengebeløb. 

Medlemshager med de ny Ved-

tægter kan afhentes hos Kredsfor-
mændene og koster 25 Øre. 

Bestyrelsen. 

Tørrede Kirsebær 
Tørrede Blaabær 
Tørrede Hyldebær 

til billigste Priser. 

J B Larsen. 

1 Karl og 1 Pige 
Iran faa Plads til Iste Maj bos 

M. Nielsen, Blaaholt. 

By- og Herredsfuldmægtig 

Johannes Kolood, Hasle, 
træffes paa R aadhuset i Allinge 
hver Mandag efter Kl. 10.Forin. og 
i Klemensker Kro hver Fredag 
fra 2-5 Eftm. 

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

paa Land opmærksom præ at enhver kan 
laa oplaget Artikltk og Indlæg om Emner 
al almen Interesse i „Nord-Bornholms 
Ugeblad". 

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

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

Gammelt Stobejærn, 
Gamle Kobberkedler, 
Gamle brugte Sække, 
saavel hele som hullede, købes af 

Nortliodols lloodoishus, 

En yngre Karl 
kan faa Plads tit !sti? 

Mellegaard i Re. 

ED logre Malkeregler 
karl fim Plads rit Isle maj. 

Hullegaard pr. Rø St. 

Frugtsafter. 
Hindbærsaft 
	

og 1  , Fla s ker. 
Kirsebærsaft 
Hyldebærsaft 
Blaabærsaft 
Ribssaft 
Blandet Frugtsaft— 
anbefales i prima Varer til billigste 
Pulser. 



Vi anbefaler 

vort velassorterede Lager af 

Isenkram. Glas, Parcellæn og Fajance 
til billigste Priser. 

llinge Kolonial- og Prolluldlorrelning, 
L 

i bedste udsøgte Kvaliteter til billigste Dagspriser 
anbefales fra 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

Bigig gode killliskililrlle ililskildshiltler! 
Vi har endnu rigeligt Lager heraf, - og vi sælger ogsaa brungi 

Biæddetne ekspederes hit kort og læsset paa Banevogn. Forlang Tilbud. 

Nordlandets Handelshus. 

Tegn Abonnement paa 

Nordbornholms Ugeblad. 

Kolonialvarer 

~oreho vis Simre- & laallekass 
Afdeling i Allinge 

Kontortid : 10-12 og 2-4. 
Modtager Indskud paa a lm. Sparekassevilkaar lit en Rente 

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

Prøv vor udmEerkeele 

MARGARINE 
og De vil blive tilfreds !:a,i ■ el med Kvalitet som med Pris. 

Frisk Tilførsel flere Gange ugentlig. 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

Af Indkøb fra forri ge '1;r har vi hei1,11.1rildr 

En Masse svare gode Jern-Vinduer 
i mange Størrelser og Faconer 	Disse sælge,: 	de 	 ef . , $1t5:6.1 
langt under Dagsprisen i 

Nordlandets Handelshus. 

Bestillinger paa 

Græsfrø og Gødning 
modtages gerne hos 

(Y-illinge (Kolonial- og crroduktforretning. 

Allinge Ur- og Guldsmedeforretning 
anbefaler 

Fest- og Brudagaver, Smykker, Lommeure, Stueure, Briller • 
Alt i storl Udvalg III billige Priser. 

NB Navn isættes gratis i Løbet af 1/, Time. — Telefon 'VI, 

A. M. Lindberg. 
i 

Vor bekendte fine Kaffe 
samt The, Chokolade og Cacao 

anbefales det ærede Publikum. 

J11.13. Chokolade og eacao til janile ( friser. 
Kalle, altid friskbrændt og nymalet. 

,Kolonial- og cfroduktforretning. 

Gødningen er hjemkommen 

,)i; bestilte Partier bedes allietilede. 

Et Parti Gødningssalt 

er paa Lager og sælges til billige Priser. 

Jillinge (Kolonial- og c froduktforretning. 

Qr Brødrene Anker '19 
Jernstøberi & Maskinfabrik 

£ 	
Hasle Telefon 2. Telefon 2. 

Selvvandingsindluvg. Vand- & Aljepumper si. m. 

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

Superfosfat er lin Lager 
og begge Sorter udleveres gerne 

snarest. 

Af Chili Salpeter 
til Foraarsbrug har vi endnu et Parti 

at sælge og beder om Bestillinger 

snarest. 

Nordlandets Handelshas, 

En nylig konfirnieuel Pige, 
søges til Iste Ma j 

Mikkelsen, Bosvang 
pr. Allinge. 

Se her! 
Mit Vognlager er nu ogsaa for-

synet med 

alle Slags nye Vogne 
som sælges og byttes billigt. 

Smed Malmquist, 
Rutsker. 

ai Samme Sled kan en Lredrang 
fag Plads straks eller til Isle Ma j. 

Høj Løn gives. Telelov Ruls 25. 

To 2-Vær. Lejligh. 
— centralt beli ggende Allinge — 
den ene med Køkken, er til Leje, 
om ønskes delvis møbleret, Bog-
trykkeriet anviser. 

Fra Rønne 9io 
Nyker 	911 
Klemensker 911 
Rø 	 9,0 
Tein 	 x 
Allinge101, 
Sandvig ILO» 300 

400 
420 

815 
835 
853 
911 

1 80 
1 60 
207 457 
2,6 9,6 
2,1 
2,, 

,11 511 
bra 91» 
510 9,8 

/6)..jtteCt,/ 

(.41 

,.ALBA 
FINESTE DANSK FABRIKAT 

,76age.,2 cy fihrire.,(12a /0 — /0~ 

Husk vort velassorterede 

Trælast-Lager! 
Forlang Tilbud, og ri ør til 7Yeneste. 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

Aldeles frisk Portland Cement 
Sælges i Sække og til allerlavesle Pris . 

Nordlandets Handelshus. 

Til Stegning og Bagning 
anbefales vort ekstragode Plantefedt. 

Allinge Kolonial- & Produktforretning 

Isopal Tagpap, Ider-Tam. Smid-Tagpap! 
i 15. 18. 24 og 36 Tommers Bredde. 	Billige Priser 

Nordlandets Handelshus. 

015 310 
018 320 

027 332 
0" 3" 
1 17 4 12 
1 21 426 
1 62 447 

755 
805 
815 
835 
853 
901 

96° 

768 
gir 

850 
8" 
848 

I ld 
l a7 
lal 
205 
211 

3" gig 
361 836 
411 
455 

851 
911 
0/7 

501 976 
507 gin 

7°0 
7°6 
710 
738 

708 
815 
sno 

718 0" 
7" 0" 

1,, 60, 765 
1, 8 x 80, 
1,, x 8,, 
1 16 681 82e 
2" 650 85, 
210 x 90, 

100, 	2,, 7ao Sao 

848 
861 
X 

917 
984 
X 

En flink Dreng 
14-15 Anr, kan fan Plads til Isle 
Ma j hos 

Bager Andersen, Sandvig. 

Ilede Sort lyske Nadtle Kuf 
Vi har købt en Ladning heraf, 

som kan ventes i Løbet af Februar 

Maaned. 
Laveste Pris fra Skib saa længe 

der losses. 

Bestillinger modtager 

Nordlandets Handelshas. 

Presse! live[lehillffi 
er til Salgs paa 

Tuleborg i Rutsker. 

~}* 
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soger De en Pige, en Karl 
eller en Dreng, eller mang-

ler De en Svend eller Lær-
ling, en Fodermester eller an-

den Medh jælp, 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. 

Der san man se. 
1 en 1.andsla 	11,14de man laaei 

en ny Præst, en ung Mand, det 

kom lige fra Hovedstaden. Han 

lillraadte Embedet midt i en frygte-

lig Tørkeperiode, og hall blev der-

for anmodet om at hede ha Præ-

dikestolen om Regn. lian had — 

og han blev bønhørt — den næste 

Dag skyllede Regnen ned. Men nu 
gik det til den modsalte Yderlighed : 

det regnede Dag etter Dag og vilde 

ikke holde op. Ja, der kan man se, 

sagde en gammel Bonde, jeg tænkte 

nok, det kunde ikke nyalle, vi fik en 
Københavner til al bede — han har 

jo ikke Spor al Begreb om Land-

væsen: 

Sktmirinj. 
—0— 

Hun gik — 
ind I Aftenens aabnede Favn, 

af Tusmørket langsom' forlære'. 
og jeg er alene med Lykke og Savn, 
— alene med Himlen og Vejret. 

Jeg lytter til en monoton Melodi, 
Til Vinden og Træernes Susen, 
Kvinderne vandrer mig langsomt 

forbi, 
men hun er kun ell blandt de 

tusind, 

Hun gik — 
ad den Vej, hvor de andre nu gaar 
og hæler paa Fryd eller Smæde, 
tilt ingen al ølle de mange forstaar 
de Længsler, der bor I mit H jerte. 

Jeg sidder alene, hvor sammen vi !rad 
— alene ined Lykken og Sorgen, 
Jeg sidder og nynner, vemodig 

og glad 
paa Vers, jeg vil skrive — iniorgen. 

Erindringsliste. 
—o— 

Toldkamret 7-12 Form, 2-7 Efierni 
Kæmnerkontoret 10-11 og 2-4 
Lune- dl Diskontobanken 	Eftm. 
Sparekassen 10-12 og 2-4. 

filial I Sparekassen Stempei 	 10-12, 2-4, 
Dampskibsexpeditionen, 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 Lui 9 Aften. 

Søndag 12-2. 
Borgmesteren træffes paa Kæmnerkont. 
Branddire k tøren2Mandag og Fredag 

Form. 8 til 10. 
Statsanstalten for Livsforsikring ved ar 

Olsen, Messen. Kontortid I—t Em
Folkebogsamlingen paa Raadbusel: 

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

æ Frimrkep. og Ilgods desuden 7-8 Alten 
samt ril Tog, der afgaar udenfor nævnte 
Tid, fra en halv Time for Togeis Afg 

Toget afgaar 
Søg neda g e: 

Srattdvir—lionne. 
Fra Sandvig 

Allinge 
Tein 
RØ 
Klemensker 
Nyker 

Til Rønne 

Itoneic, 
Fra Rønne 

Nyker 
Klemensker 
Re 
Teln 
Allinge 

Til Sandvig 

Søn- og Helligda ge.  
Sans 61 v Ig—Itan n 6*. 

Fra Sandvig 
Allinge 
Tein 
Rø 
Klemensker 
Nyker 

Til Rønne 

Ite■ret645-8findwItt• 


