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„Nord-Bornholms Ugeblad" 
trykkes I et Antal af mindst 1600 Exempl. 
og forsendes gennem Postvcrserret i Allinge 
Sandvig, Olsker, Rutsker, R. og Klemensker. 

„Nord-Bornholms Ugeblad„ 
har den største Udbredelse i Nordre Herred 
bliver tast i ethvert Hjem og egner sig den 
for bedst til Avertering. 

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

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
udgaar M'er Fredag, kan bestilles paa alle 
Postkontorer samt paa Bladets Kontor og 
kaster I Kr. halvaarlig. 

Slikkeriets 	F81pr. 
— 0— 

Naar man lader Børn faa deres Vilje. 

En af de Uvaner, der har størst 

Betydning for Børnenes fysiske og 
psykiske Tilstand, er Hangen til Slik-

keri; men istedetfor al modarbejde 
den, nærer Børnenes Venner og For-
ældre--dees lillieWat  ti' 
tere Bernen 

At Børnene faar noget sødt, er i 
og for sig Ikke urimeligt, fortæller 
,Sundhedsbladet", det kommer kun 

an paa, hvornaar de faer del, og i 
hvilken Mængde — uren af alle de 

Mødre, jeg har truffet, har jeg kun 

fundet en, der paa dette Punkt bar 
sig fornuftigt ad. Naar hendes Børn 
fik Godter foræret, enten at hende 

selv eller andre, blev de straks gemt 

i ell Skuffe, som kun blev riabliel 

een Gang om Dagen. Lige efter 
Frokost fik Barnet hver Dag Lov 

til ål tage et Stykke eller to, der-

med basta. Paa deri Maade havde 

de længe Fornøjelse af deres ,God-

ter og undgik Slikkeriets slemme 

Følger. Thi den utidige Spisen-
Godter, der finder Sted f. Eks. blandt 
Skolebørn i Byerne, har ofte slemme 

Følger. Den berøver dem Lysten 
til og Smagen for deres Mad. 

Hvor ofte klager Mødre ikke over, 
at deres lille Pige eliter Dreng ikke 

vil spise Middagsmad, eller over, 

at Barnets Appetit i det hele taget 
er daarlig, og hvor sjældent lænker 

de paa, at Grunden er den, at lille 
Peters Mave er fyldt med farvede 

Bolscher eller daarlig Chokolade. 
Hvor ofte tænker Mødrene mon over 

at Grunden til Barnets daarlige Mave 

er den selv samme, thi Fordøjelsen 
maa nødvendigvis fordærves, naar 
Maven aldrig faar Hvile, idet den 
stadig tvinges id at arbejde med at 

omsætte Sukker (Rørsukker), der er 

et temmelig tungt fordøjeligt Stof, 
til et Stof, der kan opsuges i Tarm-
kanalen, 

1 Forening med en daarlig Tand-
pleje, bidrager denne Maade at er-
nære sig paa til at ødelægge Bør-
nenes Tænder. 

Man kan straks danne sig et Be-
greb herom, hvis man undersøger 
en Klasse nyindmeldle Børn i en 

K01111111111eskole. 1 Stedet for Tænder 

har en saadan Klasse Børn paa 6-8 

Aar nogle uhyggelige ildelugtende 

sorte Stumper i Munden, og stort 

bedre er det heller ikke i de andre 

Klasser. Naar Børnene har skillet 

Tænder, kommer der en Periode, 
hvor fTæriderne er pæne, og Bør-

nene er fri for Tandpine, men den 

varer ikke længe. I Klasserne for 
10-14 Aars Børn finder ofte For-

sømmelser Sted pas Grund af Tand-

pine, og af samme Grund træffer 
Lærere daglig rem forpinte Barne-

ansigter. 
Ved al utidig Slikkeri undergraves 

Børnenes Helbred, og deres Humør 

ødelægges. Den lille Slikmund er 
gnaven og sær og udarter lel til at 
blive en Tyran i Hjemmet og en 
Skandale for sin Moder, mier lian 

er ude, Han nipper kun til sin 
Middagsmad og er langtfra færdig, 
naar Desserten kommer ind. Allige-
vel skal han have den største Por-

tion, ellers skriger han op. Er der 
Kager paa Bordet, river han til sig, 
uden at spørge om Forlov. 

Paa en Rejse til en større By, gik 
jeg engang ind paa et Konditori. 
Saa kom en Dame træd en nydelig 

e 

spiste 4 Stk. at forskellig Slags. -
„Saa mit Lam, nu er du vist mæt, 

skal vi saa gaa?" spurgte Moderen. 

.Nej, jeg vil have mere'. 	.Nej, 
nu kan du vente til i Morgen". 

Øjeblikkelig salte Drengen i med 
et Hyl, saa alle Gæster forfærdet 

holdt sig for Ørene. 
.Vær dog stille, mit søde Barn, 

nu køber Moder all, hvad du vil 

have." 
Saa blev han ved, til lian kastede 

op, til Opbyggelse for dem, der sad 
rundt ørn, og saa undskyldte Mo-

deren sig oven i Købet rued: ,Jeg 
maa føje ham i alt, for han har 
været syg og vil næsten ikke spise 

noget Mad". 
En saadan Fremgandsmaade er 

ikke blot forkastelig fra et Opdra-

gelses-Standpunkt, men den er og-
saa i bøj Grad skadelig for Sund-

heden. 

En }lytaarsaften. 
(Humoreske) 

—o— 
Forts. fra for r. Nr. 

Nu var ruin Taalmodiglied til Ende, 

og jeg fo'r soin en rasende frem og 

tilbage i Værelset. I det samme 

ringede det paa Dørklokken. Det 
var et Bud med ell Billet fra Dagny, 

som spurgte, hvorfor jeg dog ikke 
kom. Vor Sag Sag stod ret godt, 

for Partikulieren havde endnu ikke 
vist sig. Men jeg malle skynde 

mig al komme, før del blev lov sent. 
Mit Mod luede aller op. 
.Skal mig en Frakke," raable jeg 

til min Værtinde, _lige meget, hvad 

det saa skal koste, oral De saa skal 
stjæle den fra Kongen selv I" 

Men Værtinden bal< paa Skuldrene 

og mente, at nu var der ikke andet 
for, end al jeg maatte galt til en 

Pantelaaner. 

.Rigtig"" udbryd) jeg, og i næste 
Øjeblik var jeg nede pas Gaden. 

Men Klokken var tin blevet halv-
elleve, rag Pantelianerne havde selv-

følgelig lukket ; mon deraf lod jeg 

'nig ikke standse. Folkene var gasel 
hen for at tilbringe Nytaarsaftenen 

hos nogle bekendte og jeg lod Pi-
gen give mig Adressen. Jeg havde 
sat mig for, at jeg vilde føre min 
Vilje igennem. 

Endelig fandt jeg Manden jeg 
søgte. Han var kendelig oplivet og 
10 højt, de jeg fortalte ham mit 
Uheld; lian var imidlertid et god-

modigt Menneske og gik straks ind 
'Ina al følge med mig til Forretnin-
gen. 

Nu var Kloldren blevet halvtolv. 
Med slum Rædsel saa.  jeg pie 

Uret. Men det beroligede mig, at 
rm havde jeg jo en Frakke, og hvis 
jeg skyndte mig, kunde jeg endnu 
saa at hilse paa det ny Aar sammen 
med deri Pige, jeg elskede. 

Da jeg kom hjem, traadte min 

Værtinde mig glædestraalende i Mø-
de med den Meddelelse, at .min 
Nabo, som havde laent min Frakke, 

ti a e allerede for 

.Jeg ærgrede mig over den Ulej-
lighed og de Omkostninger, jeg 

havde haft, og som nu var til ingen 
Nytte; men samtidig glædede del 

mig, at jeg ran kunde trække i min 

egen Frakke. 
De Klokken manglede ti Minut-

ter i tolv var jeg færdig. Men der 

var nu ikke nogen Vogn at faa, og 
jeg manne de tilbagelægge Vejen 

til Fods. Næppe havde jeg genet 
et halvt hundrede Skridt, før en Flok 

lystige Svende kom lige imod mig. 
De skrantede: Glædeligt Nytnar I og 

søgte al standse mig. Jeg prøvede 
forgreves al slippe bort; men en 
greb mig i Armen, og en anden i 
Frakken. Jeg rasede og slog om-

kring mig, og mine Angribere spa-

rede sig heller ikke; jeg fik Pullen 
slimet ind i min nye Cylinderhat og 

det ene Frakkeskøde halvt afrevet. 
Saa kom Politiet og log os alle med 

til Stationen. 
Efter et kort Ophold her fik jeg 

Lov til at gas, og som en Storm-
vind ilede jeg hjem for at klæde 

mig om endnu en Gang. Men da 

jeg stod ved Entredøren, korn jeg i 
Tanker orer, at jeg havde Nøglen i 

de ambe Benklæder og kunde der-
for ikke hikke mig selv ind. Sar] 

klappede jeg i Hænderne, raable og 

holdt et Spektakel ; men først eller 

en halv Tintes Forløb kom min Vært-
inde og lukkede op. Jeg styrtede 

opad Trappen og ind i mit Værelse. 

.Hvor er den anden Frakke ?l" 

skreg jeg. Men min Værtinde sva-
rede, at min Nabo havde været der 

igen. Han skulde ud enden en 
Gang og havde derfor taget den an-

den Frakke. 
Fuldstændig sønderknust sank jeg 

sammen. All var forbi ; og jeg er-

klærede besluttet, at nu vilde jeg 

blive hjemme. 
Jeg var grædefærdig af Raseri og 

Skuffelse. Men efterhaanden be- 

gyndle Humøret at komme igen. 

Jeg bryggede mig en varm Toddy 
eg fejrede Aarsskillet ganske alene. 

Saa satte jeg mig til at skrive et 
hjertegribende UndskyldnIngsbrev 

til min elskede og forkulle hende 
hele mil Eventyr. Og saa gik Jeg 

i Seng og sov ind. 
• 

Da jeg Nytaarsdag aflagde ,Vlslt 
i Dagnys Hjem, modloges jeg med 
en stormende Laller. Mil  utrolige 

Uheld deri foreganentle Dag havde 
stemt dem alle særdeles livlige, og 
jeg fandt hurtig Tilgivelse, fordi jeg 
ikke havde indfundet Mig. 

Og saa lunede der endda været el 

Held i Uheldet: Den tykke Parti-
kulier havde heller ikke været der. 
Jeg fik at vide, al ruin gode.  Ven, 
som jeg for otte Dage siden havde 
fortalt, hvorledes det stod 111, havde 
facet fat i ham om Eftermiddagen 
og havde luret saa længe omkring 
med ham, til det blev for sent at 
gaa i Besøg. Saudi at sige havde 
min Medbejler ejheller været i en 
saadan Tilstand, at lian kunde.venle 
at gøre større Lykke hos Dagnys 
Forældre, og saa blev han trek 
borte. 

Og dette var i høj Grad til Held 
for mig; thi fra denne Dag steg 

mine Chancer hos begge hendes 
Fdrældre — vel tildels fordi jeg hin 
mindeværdige Aften var kommet saa 
tragikomisk afsted, og derved skaffet 

dem en gratis og velgørende Latter 
— og samme Aar, i den vidunder-
skønne Maj Maaned, stod vort Bryl-
lup i min Hustrus Hjem. 

'Frode Christensen. 

Ensam. 
—0— 

Min Kjærest e rejst, å jå ser na 
alri mer, 

bon e dråd me eja anjn over 
Vaneed. 

Nu sedder jå så ensam i Morkjed 
å ser 

hvor Sjyerna di driva ud [rå Lanned. 

Nu sedder jå så ensani i Morkjed 
hvær Nat 

å lyes ette Kaltana Si Tjætterna, 
å tætikjer så ota : „A hvem der då 

va Kat -
di mora dom å alinea beta Nætterna." 

Christian forgenseir 

Hammershus. 
XVI. 

Fæstningens Forfald 

Hammershus havde nu fuldstæn-

dig mistet sin Betydning som Fæst-
ning. Der havde ikke hænge været 
Raid til nogen som helst Istand-

sættelse, og selv som Statsfængsel 
var det ringe. Man stolede nu ude-

lukkende paa den af Thomas Ruche 
efter Frederik den Femtes Ordre re-

organiserede Milits og de forbed-
rede Kystbatterier og Skanser. 

Den Krig med Sverrig, som Kon-

gen paabegyndle 1675-79), bragte 

ingen Forandring. — Den danske 

Flaade var nu den stærkeste, o:; 
uran observerede fra Hammeren 31. 

Maj 1686, hvorledes den danske 
['lande jagede 44 svenske °does,  
skibe tæl forbi Hammeren nondøs: 
pna, hvorefter der stod en Kamp ved 

Øland. Ikke desmindre forsøgte 

Svenskerne Aaret efter at gøre Land 

gang ved Sandvig med 500 Mand 
i Bande, .men bleve sankedes hilste 
al Landets Kanoner, at de ikke kom 
med nogen Band til Lavdel, og de: 

sagdes, al saa mange af dem bleve 
dræbte, al der til sidst næppe var 
saa mange tilbage, at de kunde rur 

Bandene ud til Skibene igen.' 
Aaret efter strandede, som tidli-

gere omtalt heri Bladet, den stort 
svenske Transportflaade paa 25 Skibe 
— og af 4 —5000 Soldater di uknede 

over 1000: Resten Inges til Finige 
og anbragtes under Bevogtning 
Kirkerne, paa Hammershus og andre 
Steder, indtil de efterhaanden kunde 
overføres til København. 

De Krigen var endt, sendte Kon-
gen en Kommission herover, for at 

undersøge Øens økonomiske Tilstand 
og Hammershus Forfatning. Den 
daværende Anilinand og Komman-
dant, Christian Gjedde, blev afsat 
og maatle aflevere sine Papirer og 

Regnskaber tit kritisk Undersøgelse. 
Det er ganske interessant at se, 

hvorledes Kongens betroede Mænd 

paa den Tid og i Løbet af fas Aar 
kunde varetage deres „Interesser". 
Synsforretningen paa Hammershus 

1682 afgiver i den Henseende et 
talende Vidnesbyrd. 

Hammershus folefandtes i en elen-
dig Tilstarld, saavel indvendig som 

udvendig. Porthuset var faldefær-
digt, selve Porten gammel og brøst-
fældig, og Muren med Taarnet og 

.Runddelene" var ligeledes ganske 
brøstfældig, ja mange Steder ned-
falden og igen udbedret med Tørv'. 

1 Slotskirken fandtes : 1 Par Lyse-

stager, 1 gammel brugelig Messe-
hagel og 1 Messeskjorte. 1 liden 
Tinkalk, 2 at salig Amtmand Fin-

skes og Frues Vaaben samt I Tavle, 
ligeledes 'ned hans Vaaben. 

I  selve Slotsbygningen fandtes al 
Inventarium : 1 slet (alm.) Fyrreseng. 

1 Udtræksseng. 1 lident Fyrrebord, 
1 andet Bord. 6 Jærn-Kakkelovne, 

1 Hestemølle, som kan bruges, et 
gammelt Fyrreskab !ned 2 Døre, 1 
Fyrrebord, 1 Fyrrebænk med 2 Fød-
der, 2 gamle, ubrugelige'Brygger-

kar a 5 Tdr. 150 nye Tagsten, 200 
Rønne-Tagsten og 1 Ambolt. — Det 

var all! 
Af Krigsmateriel paa Hammershus 

fandtes kun lidet. Til Beboelse for 
Kommandanten egnede Hammers-

hus sig ikke niere. En midlertidig 
Bolig for denne, eller rettere Vice- 

korrimandarden, blev ophørt af Bin-
dingsværk udenfor den egentlige 
Slolsgaard, og deri ny Kommandant, 
Bendix von Hatten, boede paa Lens-
gaard, hvor han døde 1685. 

Kong Christian den 5te opgav da 

Hammershus som Fæstning. Han 
mente i Ærteholmene at have fun-

det en Øgruppe, der egnede sig 
bedre til Befæstningsanlæg, særlig 



da der mellem disse fandtes en na-

urtle riv b Ikten, hvor Flaadtm kunde 
solte I æ og Tilflugl, hvad Hammers- 

hus i 	Grad manglede. — 1684 

anlagdes Fæstningsværker pas disse 

øer, af hvilke de største fik Navn 

Clurstransø og Frederiksø. 
Medens disse Arbe jder stod pas, 

fortsattes Undersøgelserne mod de 
orange uredelige Eurbedsniænd. -
En al de værste var Amtsskriveren 
August Dechiffer, der 1677 var an- 
sat af Thomas Firicke som Ridefoged 

og  Skriver og efter dennes Død 
tillige ansat som Skifteforvalter. — 

De Forbrydelssr, denne egenmægtige 
Mand beskyldtes for, vare at den 

groveste Art : Uredeliglied, Under-
slæb, Overfald, Uterlighdd, Voldtægt, 
Selvtægt, Tyveri og  falsk Regnskabs-
førelse. Endvidere var han Ophavs-
manden til en Hekseproces, der 

førtes i flere Aar, og  som illustre-
rer den Tids ringe Kultur og  store 
Overtro. Retfærdigheden sejrede dog  
tillidst, og  Dechner dømtes til Kag-
strygning  og  paa Livstid ,at arbejde 
udi Jærn pas Bremerholm', 

Da Fæstningsværkerne paa Chri• 

stiens@ vare fuldførte, flyttede en 
Del af Harnmerehus Garnison der-
over. Samtidig  flyttede Komman-
danten til Rønne, og  der ansattes 
en Vice-Kommandant, der nærmest 

havde pil Opgave al bevogte de 
Fanger, der af og  til sendtes her-
til. Den sidste Slotspræst var da 
overflødig  og  bad ydmyg  Kongen 
give sig  en ringe Gaard i Olsker, 
da han i hele 16 Aar havde bet jent 
de paa Slottet værende Folk og  Sol-
dater og  ikke havde haft fast Løn, 
hverken Knregtspenge eller noget 
andet; end ikke Offer havde han 
faael, endda han havde givet dem 
bande Ordet ag  Sakramentet! 

I Aaret 1697 modtog  Hammershus 
alter en fornem Fange, Ingeborg  

Dorthea Hold], men da Hammershus 
var i saa slet Tilstand, befalede Kon-

gen, at Logementet til hende maalle 

tillaves pas hans Bekostning og  at 
Kommandanten skulde lave to Kamre 
til, i hvilke der kunde være Varme, 

samt indrette hende en Skorsten at 

koge i. 
Endvidere forvistes hertil Rigttze 

Grubbe, Sophie Henrichsdatter Toti 
J og  Hofdamen usline Kathrine Ro-

seukrants, som beskyldtes for for-
søgt Giftmord. Den bekendte Fri-
tænker og  Guldmager var Statsfange 

mer 	 men fik paa Hammershus 1719-26, 
en ,honnet Arrest". saa han kunde 
faa Lov til frit at Færdes i Slottets 

Nærhed og  søgtes som Læge al Gul-
egnens Beboere. 

Hammershus Slotsbygninger for-
faldt efieiliamiden mere og  mere. 
Der var ikke Tale om Vedligehol-

delser af nogen Art. Del blev livs-
farligt at færdes i de gamle Byg-

ninger, og  de truede Mure rev man 
ned. Kommandanten gjorde sig  en 
lille Indtægt af at sælge Sten Ira 
Slottet, og  Hovedvagten byggedes 
1743 i Rønne al Sten derfra. Da 
deg var færdig, nedlagdes Vice-
Kommandent-Embedet. — Vistnok 
samtidig  nedlagdes det gamle Ham-
mershus Brothing  eller Birkething, 
der flyttedes til Sandvig, hvor Read-
huset byggedes 1798. Herfra flytte-
des det 1881 til Allinge, da Thing-
og  Arresthuset opførtes her. 

Kappestriden fan 8fiell, 
—0-- 

Blandt de man ge Ting, som i denne 
Krig  angives at der kæmpes for, er 
næppe nogen mere sand eller rig-
tig  end den, at der kæmpes rim Her-
redømmet paa Havet. 

Tyskland har udviklet sig  mægti gt 
næsten alle Retninger, men vistnok I næ inger, 

mest, i hvert Fald mest iøjnefaldende 
paa Søfartens Omrande. Fra det 

rene intet her Landet i Løbet al en 

Menneskealder skabt Verdens næst- 

største Flaade, bande Handels- og  

Orlogs. Og det Tidspunkt laa inden-

for en overskuelig  Fremtid, da det 

vikle være England vanskeligt at 

holde Pladsen som Nummer en. 

Ganske vist er dens Orlogsflaade 

den tyske langt overlegen, og  dels 

liandelsflaade i Tal og Tonnage :3 
Gange saa stor som Tysklands. 

Merl 'trods denne solide Overvægt, 
var Konkurrencen fra tysk Side al-

li gevel løtelig, pas enkelte Olm/lader 

endog  generende. Dette sidste gæl-

der særlig  Skibenes Størrelse og  Ud-

styr. At fas Overvægten i Tal var 

for Tyskerne haabløst indenfor den 
nærmeste Fremtid. San vilde de 

være Nr. et i Størrelse og  med ægte 

tysk Energi byggede de stadig større 

og  slørre Skibe — heade Dampere 

og  Se jlere. 
Som de praktiske Folk de er, lod 

Englænderne dem ugenert tage Te-

ten paa Se j lskibenes Omrande. Og  

det maa indrømmes, al Se jlskibe 

som dem, Tyskerne byggede i 90. 

erne har Verden aldrig  set Mage til. 

Store 5-msl. Fuldskibe og  Barker, 

der gik i stadig  Fart paa Chile og  

udførte de hurtigste Rejser, Sejlskibe 

har gjort. Det føltes næsten som 
en Sorg i Søfartskredse hele Verden 

over, da det berømte „Preussen" 

sank ved Dover efter en Kollision. 

Og samtidig  begyndte den trans-

atIautiske Kappestrid. Men her vilde 

England ikke give op. Det havde 

gaaet i Spidsen hele Tiden, og  der 

vilde det holde sig. Det var Eng-

land, det byggede det sart sørgeligt 

berømte „Great Ensten", Kæmpe-

damperen, som i Midten al sidste 

Aarliundrede lagde det første Kabel 

mellem Evropa og Amerika, men 

som viste sig  ubrugeligt efter kort 

Tids Forløb paa Grund af sin uhel-

dige Konstruktion, som var for svag 

i langskibs Retning. Delle Uheld 

standsede i lang  Tid Bygningen af 

store Dampere, indtil While-Star Li-

nien vakte Opsigt ved 90-erne at 

bygge Kæmpedamperen ,Ocennic" 

paa 18000 Tons, en Størrelse, som 

den Gang  var uhørt; men snart ef-

ter fulgte „Cadric" og  „Cellic" med 

23000 Tons, og  nu fulgte engelske 

og  tyske Nybygninger Slag i Slag, 

og  skiftevis var de to Lande i Spid-

sen. 
,Tilanic" og „Olympic", ,Man-

retania", og  ..Lusilania*, ,Vaterland" 

og  ,Imperator" bringer i Kappestri-

den Størrelsen op over 50,000 Tons 

og Gennernsiritslialigheden til over 

25 Knob. Og  England holdt sig  i 

Spidsen. 

m 	
n 

Hvad Udlafdel af Krigen og  der-

med Forholdet mellem de to Lan-

des Skibsfart vil blive, er naturligvis 

umuligt at sige nu; men sikkert er 

del, at trods den vundne Erfaring 
den sætter om, at intet I Vi rkeligheden  

Grænse for deri Størrelse af Skibe 

der kan n bygges, saa vil rimeligvis 

rent økonomiske Hensyn afgøre den 

Størrelse, som det kan betale sig  

at anvende. 

I Anledning af ,Lusitanias" Tab 

har der været Tale om, al Cunard-

linien vilde købe den hollandske 

Nybygning ,Statenliam" pari 32,000 

Tons, hvilket er det største Skib, 

som er under Bygning  for øjeblik-

ket, igler undtages White-Star Li-

niens „Briterne'. „Lusitania` var 

paa 30,000 Tons og  det hurtigste 

Skib, som fandtes for Tiden. Imid-
lertid har det engelske Selskab op-

givet at sætte en saadan Kæmpe-
damper i Fart. Der synes i England 

al være Tendens til ogsaa her al 
lade praktiske Hensyn raade, og  deri 

store Fart, som kun er mulig  ved 

store Skibe, er ikke økonomisk, 

Desuden syntes det rejsende Publi-
kum at sætte større Pris paa Kom-
fort og  Sikkerhed end den store 

Fart, der, omsat I Tid, dog  kun 
drejer sig  otti et Par Dage. 

Denne Beslutning  tra engelsk Side 
er jo ganske vist fattet nu, hvor den  

tyske Konkurrence ikke er gene-
rende. 

OM den nationale Stolthed lader 

gennemført efter Krigen, den blive ge 
er en anderi Sag . 

Smeden og Pengeskabet. 
—O— 

Fra Fra en a( Berlins Forstæder for-
tælles følgende Historie: En For-
retningsmand, som havde sin Privat-
bolig der, kom ved en Uforsigti ghed 
til at smælde Pengeskabets Dør i, 

medens Nøglerne lan inde i Skabet. 
Nu var gode Raad dyre. Man skulde 
netop teleloriere til Berlin efter Hjælp, 
de mat] korn til at huske, at der 
boede en dygtig  Laasesmed i Nær-

heden. Denne blev tilkaldt og  aah-
nede med Lethed Skabet. 

— Hvad er jeg  skyldig, spurgte 
Ejeren. 

— 30 Mark. 

— Men det er jo uhørt 1 En saa-
dan Sum for et Par Minutters Ar-

bejde. 

Bom ! Døren flø j  i igen, og  Sme-
den vilde gas sin Vej. 

— Ne j, nej, raahte Købmanden, 

De maa ikke gaa ; mulig  kan vi al-

ligevel komme overens. 

Smeden nærmede sig atter Ska-
be!, og  efter et Par Minutters For-

løb havde han igen aahnet del. 

— Nu, hvad er den billigste Pris, 
spurgte Købmanden og  nænnede 
sig  ængsteligt Skabet. 

— Ja, nu koster del r",13 Mark, 

svarede Smeden og  slap ikke Haan-
den fra 'Døren. 

Med sur Mlue manne Købman-
den, som var kendt for sin Gerrig-
hed, betale den forlangte Sum. 

[brik 111311 bliver [nilig. 
--o— 

Af følgende Grunde bli,r er ulan 
fattig, siger 

indbilder  
en sydemerikansk Avis. 

Naar 	dbilder sig, at andre 

er pligtige til at underholde Erg 

Naar mat' ikke fører Bog  over 

sine Udgifter. 

Naar man lader sig  narre at Pro-
jektmagere. 

Naar man lader Venner benytte 

sig  af Ens Elskværdig  og  Gæstfri-
hed. 

Naar man forsøger at gøre, hvad 
andre venter af En, og  ikke, hvad 

man selv evner og  lian. 

Naar men ikke i Dag gør, hvad 

mur 	 gøre u mulig  kan 	Da gen efter. 

Naar man ikke tror, det lønner 

sig  al gøre alle Overenskomster og  

Aftaler skriftlig. 
Naar man vender op og  ned paa 

det gamle Ordsprog  „Arbejdet først, 

Fornøjelsen siden•, 

En mærkelig Ret. 
—c — 

Hvad Eksporten hitter paa. 

Krigen har gjort [smige Menne-

sker opfindsomme, og  uran er ikke 
rk gaflet af Vejen for de mærkeligste 

Irer har vist Ting, da det 	 sig, at 

i næsten alt kan sælges disse Krigs-

tider. 

Den sidste Eksport-Opfindelse la-
ger sig  if. ,Svb. Av." saaledes ud: 
En derboende Fabrikant og  Ekspor-
tør af Æble-Marmelade havde netop 
laset 5000 Kilo færdig, de Regerin-

gen udstedte Udførselsforbud. 
Nu er Æble-Marmelade ganske 

visl ikke af de lettest fordærvelige 
Fødevarer, men saadan i en Ruf at 
afsætte 5060 Kilo, lader sig  ikke 
gøre herh jemme, hvor der endnu 
er fuldt op af Smør og  Margarine. 

Og  det var jo væsentlig  som et 

Surrogat for disse Produkter at Mar-
meladen var fabrikeret til Eksport. 

Imidlertid traf del sig  en Dag, at 
Marnielademarideli komin i So» med 
en Rollmopsfabrikent, og  da Roll-
mops stadig  kan tilhøres, blev :de 
to Eksportører enige om at lave en 
Forretning i Foreffing. 

Der blev fremstillet nogle Prøver, 
der præsenteredes Opkeheree, og  da 
uran samtidig gennem en Analyse 

kunde bevise, at Marmeladen inde-
holdt over 50 pCt. Sukker, en Vare, 

der er velset syd paa, blev Opkø-
berne straks saa charmerede i den 

ny Komposition, al de opkøbte hele 
Partiet og  afsendte det. 

Men hvorledes denne mærkelige 
Ret har smagt Tyskerne, melder 
Historien intet om. 

Ved Vaarbrud 
—o-- 

Aa, hvor elsker jeg  Livet 
og Lyset, her bag  min Rude, 

Livet, der !mikler og  summer 
i Vaareus Sollys derude. 

Alle de smaa bitte Blade 
paa spinkle. dunede Stilke 

va jer i Vaaren som Faner 
af blafrende lysegrøn Silke. 

Engens guleRanunkler 
skinner ralliken med Solen — 

og  i en Krog  ved Gærdet 
smiler alt Vearviolen. 

Bitte Guldst jerner nikker 
med deres klingende Bjælder, 

Solen gyder sit Guldskær 
over Violer og  Nælder. 

.la, det er Frynser derude, 
og Vaartrengsten vokser i mig  

Aa, hvor elsker jeg  Livet, 
det Liv, der synger forbi mig! 

—t. 

Fra Uge til Uge 
—:o:— 

For at proviantere 
ankrede .et stort 4-nist. Dampskib 
,Mausuria" igaar Formiddags op her 
paa ine,!en De handlende her 
Mente dog  ikke helt at kunde til-
fredsstille det store Begær, der syn-
tes lovlig  rigeligt for en Rejse til 
Stockholm. Skibet kom fra Sletlin 

med Kul og Briketter. Havde det 
været en Englænder, var der sand-
synligvis blevet svaret: lugen Lev-
nedsmidler uden Kull 

Foredragsforeningen 
afholder 2den Paaskedag  en Kon-
cert paa Christensens Sal, som arm-

lagelig  vil samle smækfulde Hus. 
Foreningen har nendrg  arrangeret 
sig  med Sangforeningen, der under 
Hr. Overlærer Jens Kofods mange-
aarige dygtige Ledelse har vundet 
saa mange Lavtbær og altid lommer 
al samle et interesseret Publikum. 
— Se løvrigt onistaaeride Annonce. 

Skatten. 	  
Gaar Kommissionen 	

m 

s Forslag  igen-
nem, bevilges 100,000 her til Ko-
munen og  vi slipper med en Skatte-
procent af 12. 

Teknisk Skoles Elevar-
bejde er ifl. onislaaende Ktuidgø-
relse som sædvanlig  fremlagt til 

Eft ersyn 2. Paaskedags Eftermiddag. 
re Forhaabentli g  vil interesserede Bor-

gere ogsaa Jaer møde talrigt op og  

være de unge en Spore til yderligere 
Fremskridt. 

Gililstionesier og Mider. 
—o--- 

Søndag  d. 23. April 

1. Paaskedag  Ols Kirke Kl. 
Skriftentaal 9. 

2 Allinge K.  Kt. 2.  
2. Paaskedeg. Allinge K. Kl. 91/, 

Skrillemaal 9. 
St. Ols Kirke Kl. 2, 

Orn Aftenen Konfirmationsfest i 
Allinge Menighedshjem. Alle Kon-
firmander og  deres Forældre [ind-
bydes særligt. Alle er velkomne. 

Evan. tuth. MiseinrisInrenine Allinge 
Onsdag deri 26. Mode i Allinge 

KI, 8. 

Erindringsliste. 

Ordet er frit ! 
VI gor vore mange Læsere i By og 

op pas Land opmærksom  pas, at enhver kan 
E Ina optaget Artikler og Indlæg om mner 

af almen Interesse I ,Nord•florisholms 
Ugeblad'. 

Betingelsen ør kun, al det skrevne er 
holdt i en sømmelig Form og indenfor 
rimelige Grænser, samt at indsendere— til 
Underretning for Redaktionen -- opgiver 
Navn og Adresse. Ligeledes modtager 
Redaktionen gerne Meddelelser om sin-
danne Ting og Forhold, som egner s,g 
til Behandling i  Bladets Spalter. 

Dette grelder heade Byen ng Landet, 
og del er en StIvIølge, at Redaktionen 
altid vil iagttage den strengeste niskra-
lion med Hensyn til sine Kilder. 

Søger ile ell Livsledsagerske, 

TelilliSk hole i 
Elevernes Arbe jde for det nu for-

løbne Vinterbalvaar vil være frem-
lagt til offentlig  Eftersyn 2. Pjaske-
dag. Beretuing  om Skolens Virk-

somhed finder Sted Kl. 514  Etterm. 
Alle, der interesserer  sig  for Skolen 

er velkomne. 

Bestyrelsen 

Grammophon. 
En ekstra god Grammoplion  roed  

20 Plader er indsat til Salg  for 30 

Kr. hos Urmager A. M. Lindberg. 

11""ei.~.~«.".•1 

ToiJsairnet 7 12 Form , 2 7 ottenu 
Kæntnerknaloret 10 11 og 2 -4 
Larme- d Diskontohanken - 4 Firm. 
Sparekassen 	og 2- 4.  
Stempelfilial i Sparekassen ni 12, 2-4, A  
Dampskibsespeditionen, toben  stil 9K 

benes  Ankomst  og Afgang 1 ro=delt 
og Fredag Etterm, Mandag og 
Torsdag Form. 

Sognepræsten Tirsdag og Fredag A 7 

Distriktslægen 8-9 og  2-3. 
Postkontoret 9-12 og 2-7. 

Søndag 12-2. 
Telegrafstationen 8 Morgen til 	,Uren. 

Snridag 1.2--2 
Hergmeereren træffes pas Kremnerkont. 
Branddirektøren, Mandag og Fredag 

Form, 8 til In 
Stalsonstalten for Livsforsikring ved Chr. 

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

Tirsdag Kl. .i, 	7 , Fredag —R, 
Jernbenest. er  nerien for Gods 8-12, 2 h 

Frinverkep. tag Ilgods desuden 741 lien 
saml til Tog, der ringnar udenfor nævnte 
Tid, fra en halv Time fur foget: Alg 

skal den gamle Cykle sælges, au-
sker De Adgang over deres Ejendom 
forbudt, lim 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 lenet nye Samtiden:. pailte~ 

D De em Reparanone7- , har De 
startet en ny Forretning  — hvordan 
skal Folk saa fas det at vide, hvis 
De ikke averterer' i et Blad, som 
virkelig  læses. 

.Nordbornholms 1.,geblad• 
læses af saa at sige  alle i Nordre 
Herred og  er derfor et fortrinligt An-
nonceblad. Send deres Annoncer 
til _Nordbornholms Ugeblad'. 

Telefon 74. 



Brune Bønner 
85 Øre kg. 

Hvide Bønner 
80 Cire kg. 

Røde Linser 
HO ØR- 

laas lim,  j. B. Larsen Allriic 

høred og hiv 
Kædekarer, Fjetlerliager og Led. 

Grebe, Skovlo og Spader 
anbefales til meget billige Priser. 

P. C. Holm 

Rosen-Kartofler, 
Gulerødder og Rødbederer til 
Salgs hos 

Chr. Jensen, 34. Slvpcl., Olsker. 

Et Hus er billigttil 

Jordtilliggende ca. 1 Td. Ld, 

Frederik Christensen, 
17. Sig. Pcl., Rutsker. 

Nye hjemkomne 

Tørrede Aprikoser 
70 Øre 1/2  kg. 

Tørrede Fersken 
55. øre 	kg. 

Tørrede Æbler 
60 øre 1/t., kg. 

faas hos i. B. Larsen Allinge 

Telefon 12. 

Ha Møbler 

Ve~Redskaber 
Fro 

og Rosenkartofler 
anbefales. 

P. C. holm. 
By- og Herredsfuldmægtig 

JHlifities Noloer! H. 
trælfes paa R:Indringet i Allinge 
liver Mandag eller Kl. IP Fora" og 
i Fie  Flemensker Kr() livet Fredag 
fra 2-5 Ptlni. 

En flink Dreng 
lian komme i Lære til Isle Maj. 

Bager Holm. 

Sort Farve 
til Uld og Bomuld — er atter paa 
Lager. 

J. Larsen. 

Hotelkarl. 
Et flinkt ungt Menneske kan straks 
taa Plads paa 	Hølers Hotel 

41N 
Ra hineulsloreHilills Orer 
slaar opstaldet paa Bondegaard og 
Dynddalegaard. 

Bestyrelsen. 

ffialffill111~1111.11~~ 

3.3.t'a1'sen 
Cigarer 

Cigaretter 
Tobakker 

Anita ø. 
Telefon 12. 

•10~0~■ 
To 2-Vær. Lejligh. 
-- central! beliggende i Allinge -
den ene med Køkken, er til Leje, 
om enskes delvis møblere!. Bog-
trykkeriet årviser, 

Et lille Parti 

mim pi khan 
er til Salgs paa 

Allinge Teglværk 

:tif  Å  .. , MJac Lr 
60 Øre kg — anvendes i Stedet for 
Kartoffelmel. Fans hos 	 • 

J. B. Larsen 

150 gode Frigher 
udsælges i Løbet af denne Maaned 
til nedsat Pris. 

Spise- og Foder-Gulerødder 
er til Salgs hos 

Qartner Rofoed, 
Hallelyst. 

klbebærsaft 
er atter paa (.ager. 

Tørrede Hyldebær anbefales. 

I.13. T-JELreiX"1. 
is"walli"%eateiluseurearepi~~lalmal 

SOUGNUM 
er det bedste eksisterimde Tit-Konserverirlgsmiddel og giver 
tillige en smuk Farve. Fans hos 

Allinge Kolonial- rC ProduktforretniQy, 

Manchetskjorter, Kraver, Flipper, Manchetter, Slips 

Sokker, Seler. 

Mange fikse Nyheder. 

Nordlandets Handelshus. 
)'; rrr--".•• ,.....---."1', •I'•ai ii.a4=irrS."--•"---. ..ir.r-'G 

Ekstrafin cronebrændt Tjære 
er paa Lager og anbefales til billigste Priser Ira 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

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

i Bytte. 

Nordlandets Handelshus. 

CP= 

Vi anbefaler 

vort velassorterede Lager af 

Isenkram, Glas, Porcellæn og Fajance 
til billigste Priser. 

Allilige Koleilial- og ProibildromIlliq, 

00 

Rødkløver-Afharpning 
er niere sniaakornet, men ser ellers ud til at være spiredygtig ng  anven-
delig  i specielle' Tilfælde. Pris 40 Øre pr. Halvkilo. 

Nordlandets Handelshus. 

Til Tagstrygning 
anbefales en ekstrafin Calciumstjære eller Linoliumstjære 

Ira 

Allinge Kolonial:,  & Produktforretning. 

Brødrene Anker 
Jernstøberi & Maskinfabrik 

Telefon 2. 	Hasle 	Telefon 2. 

Cambridgetromler, Hesteriver og Slaamaskiner 

Prøv vor udmærkede 

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

Frisk Tilførsel flere Gange ugentlig. 

Allinge Kolonial- & Produktforretning. 

Bigig voile hilishme lltiskodsluilmider! 
Vi har endnu rigeligt Lager heraf, — og vi sælger ogsaa billigt. 

Biredderne ekspederes frit kørt og læsset paa Banevogn. Foilang 

Nordlandets Handelshus. 

Husk vort velassort.rede 

Trælast-Lager! 
Forlang Tilbud, og ri er id 7).  eneste. 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

Alliiigc Bogtrykkeri N11013108, Telefon 74, 
Alle Slags Tryksager hurtigt og billigt. 

14 

17 Fag godl 11" 
er ril Salgs paa 

Wsegaard i Olsker. 

tis 

Kolicerl 

Til Fordel for Allinge-Sandvig 

Foredragsforening — med velvillig 
Assistance af Frk. Magda Riis, 
Fotograf Al fr. Kjø Iler og Allinge 
-Sandvig Sangforening" Dirigent 

Oveilærer Jens Kofod 

2den paaskedag Kl 8 
paa Christensens Sal. 

Blandet Kor, Violin, Klaver. 
I. Plads. 75 øre, 
2. — 50 — 
Børn 	25 - 

Billetter samt Program Isas i 
Allinge Boghandel samt ved Ind-
gangen. 

Foredragsforeningen. 
- Eiler Koncerten fælles Kaffe-

bord for Medlemmerne. 

rapeares~~~lrael•~11  

En flink Pige 
kan fim Plads til Isle Maj hos 

Jensen, Lærke gaard 

lEllie Carlshilm11-Sims 
Isas hos 

1. B. Larsen. 

Kolonialvarer 
i bedste udsøgte Kvaliteter til billigste Dagspriser 

anbefales fra 

Allinge Kolonial- og Produktforretning.  

Bornholmsk Avl af velrenset Saasæd 
Svalet-  Segerhavre, en Gaards Avl. 
Gul Neesgaard Havre, triørrenset. 
Gartons Saahavre, Stivvippe-Type. 
Tystofte 2-radet Byg 

sælges til laveste Pris ved kontant Betaling. 

Nordlandets Handelshus. 

Sukkermelasse og Blodmelasse 
anbefales fra 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

ilorithoims Spro- & lallekilsses 
,---"" 	Afdeling i Allinge 6----"-- 

Kontortid : 10-12 og 2-4. 
Modtager Indskud paa alm. Sparekassevilkaar til en Rente 

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

Til Stegning og Bagning 
anbefales vort ekstragode Plantefedt. 

Allinge Kolonial- & Produktforretning 

Prima Palmekagemel a 10 Kr. 50 Øre, 
Prima Majs Glutenfoder a 11 Kr, 75 Øre, 
Ny Blodmelassefoder a 9,25, 

anbefales som et udmærket Foderslof til Ungkvæg og Kalve. Priserne 
ere pi. 50 Kilo cello 

Nordlandets Handelshus. 



Rugeg til Salgs. 
Rugeæg al sorte. Minorka, ente 

Orpingtons og %ode taletids Rods 
tilbydes for 12— 15 øre pr. Stk. 

Bestillinger paa driengarnle Kyl-
tinger modtages, 35 a 40 Fire pr. 
Stk. 

Andersen, 
Allinge Station. 

ilabartier-Stilke ugen Sukker 
Stikkelsbær naturcl, uden Sukker 
Ribs naturel, uden Stikker 
Kirsebær naturel, uden Sukker 
i '/, og 1 kg Glas. 
Udmærket til Grød og Frugtsupper 

Rabarber-Kompot 
Stikkelsbær Kompot 

Kirsebær Kompot 
og il, kg Glas. 

Blandet Frugtsaft. 
P1. 50 øre, 	FI. 27 øre. 

I. 	(tarsen Telefon 12. 

Godningssalt 
anbefales til billigste Priser. 

Allinge 1(0105d- 	ProbldforreloiRg 

Høns 
købes til højeste Dagspris. 

Wilh. Hansen. 
Sandvig, Telf. I 

Thermoflasker 
og løse Flasker til samme er atter 
hjemkommet. 

P. C. Holm. 
_y- 

Vor bekendte fine Kaffe 
samt The, Chokolade og Cacao 

anbefales det ærede Publikum. 

VI?. Chokolade og Caeao til gamle cfriser. 
Kaffe, altid friskbrændt og nymalet. 

c)711in,s5e Jtalonial- og ,Prodaktforretning, 

Hatte og Huer. 
Altid det nyeste i 

Nordlandets Handelshus 

Cykler, Dæk og Slanger. 
Et meget stort Lager, baade af Cykl er og Gummi 

forefindes, og da jeg har indkøbt mit Gummi for i Aar før 
de nuværende høje Priser fremkom, kan jeg sælge til meget 
smaa kontante Priser. 

H. C. Mortensen, Allinge. 
Telefon 79 

A. P. L. 
er den mest aromatiske og appetitvækkende Bitter. 

Faas i Allinge kun hos 

c7folonial- og crroduldforretnincs 

Et 

sjældent Tilbud 
i vor Tid. 

1 I 
• • 

Nedenanførte Varer bestilte jeg i Sommeren 1Q!5, men 

har først faaet disse leveret i April. 
Derfor kan jeg, trods de store Prisstigninger saavel paa 

Garn som Farve, dog sælge Varerne til nedenstaaende Priser. 

Maskintøj, smaa Maal 
	

65 Øre in 
Ravndug 
	

80 - 
Lining 
	

50 - 
Diagonal 
	

70 - 
Flonel, blegrød — 
	60 - 

Livfo'r 
	

40 - 
Bomuldstøj - 	40 - 
Bomuldslærred - 
	32 - 

do. 	 25 - 

ALLINGE i April 1916. 

for Messens Ene-Udsaljs,. 

Telefon Nr. loo. alR. OLSEN. 
For renvaskede uldne strikkede KLUDE betales 1 Kr. pr. 

Kilo, ombyttet 'ned Varer. 

Prima kontroll. Foderstoffer 
anbefales til billigste Dagspriser fra 

c/71_11.11,55e cifolonial- 	Xroduktforretainis. 
NB. Vi har endnu et Parti Glutenfoder. 

rPurtensesal‘^~~~01•11 

Klædevarer. 
Vi har et stort Lager af alle Slags Klæde-

varer, som vi tilbyder til rimelige Priser. 

Ethvert Klædningsstykke leveres efter Maal 
med kort Varsel. 

Største Udvalg og billigste Priser i 

Nordlandets Handelshus. 

Allioge Bogtrykkeri leverer alle Tryksager 111 !Age Priser.  

„hd 	12rliog. 
Af Christian Jørgensen. 

Cirka tre Kvarter forløb uden at 

noget hændte. Professor Hicks tro-
ede, at idet mindste her paa Stedet 
vilde Natten ingen Begivenheder 
bringe. 

Imidlertid vilde delte aldeles intet 
Bevis være imod hans Hypotherus 

Rigtighed. 1 Kvarteret omkring 
Town Street og Smalt Street ligger 
netop mange Huse med lysegraa Fa-

eader, og de samme Lysforhold 

kunde unmadelig nemt være tilstede 

i el andet Hus. Naar Professor 
Hicks netop havde valgt dette :lus 

skyldtes det snarere en Indskydelse 
end en logisk Slutning. 

Imidlertid retlede en af hans Med-

hjælpere sin Blændlygte mod Yder-

døren til Ejendommen til venstre og 

han opdagede herved tilfældigt, at 

Lansen var borte, savet ud med et 
fint, skærende Instrument. 

De trængte nu ind i Ejendommen, 
men ved del Syn, der mødte dem, 
veg de lamslaaet tilbage. I Sovekam-

meret var der en enkelt Seng. Over-
dynen og en sønderflænget Skjorte 

tan paa Gulvet, og i Sengen laa el 
fuldstændigt nøgent Mandslig. Hal-
sen var overskaaret ved et meget 

dybt Snit, og Legemet var smider-
hakket og flænget med utallige Slik 
og Snit, tydeligt frembragte [ned et 

bredt og skarpt Instrument, sandsyn-
ligvis en Forskrerkniv eller Bowic-

kniv. 
Den myrdede var en Rentier, Mr. 

Browndean. Han var meget velstaa-
ende og det viste sig senere, al der 
i Ejendommen befandt sig flere tu-

sind Pund Sterling i rede Mønt, men 
intet var sljaalet. Det var allsaa ty-
deligt, at Morderen var en sindssyg. 
Og de Omstændigheder, der havde 
fremkaldt hans Raserianfald, var nu 
tydeligt klarlagt af Professor Hicks 

IV. 

Mordet paa Mr. Browndean, der 
allsaa blev øvet Natten mellem den 
16. og 17„ var et eklatant Bevis for 

Rigtigheden af Professor Hicks' Teo-

rier. Man skulde synes, at det 
Grunden var et ;neget ringe Skridt, 

men Professor Hicks var den Mand, 

der med storlinjet Genialitet førte 

Teori over til Praksis. 
I Detektivkredse tilskrev man ikke 

den ved Kendsgerninger beviste 
Teori videre Betydning. Opdageren 

Dr. Bralfield skrev saaledes i „Mor-

iling Cronide", at ,Professor Nicks' 
fremragende Dygtighed som teore-

tisk Psykolog er ved Mordet i Small 

Street 17 yderligere bevist, men 

hvad vi trænger til er Kendsgernin-
ger, Spor. Hvor der ingen Spor 

findes maa selv en Professor Hicks 
give op.' 

Professor Hicks gav ikke op. 

Hans geniale Løsning af Problemet 

„Jack Cul-throat" minder om Colum-
bus' Æg, saa resolut er den. 

1 Town Street No. 382  bor en Mr. 
Buras, en Ungdomsven af Professor 
Hicks. Huset er en stor Bygning, 

bygget i forrige Tiaar, og som man-
ge andre Huse i Nabolaget dækket 
af lysegraa Maling. Den I 7de om 

Formiddagen havde Professor Hicks 

en længere Samtale 'ned Mr. Burns, 
og samme Eftermiddag forlod denne 
nied Familie Ejendommen og ind-

logerede sig for Natten i et af 
Southwarks Hoteller, Samtidig lagde 
Professor Hicks sammen med tre 

andre Opdagere, Dr. Johnson, Har-
ry Eagleslon og min Ven Joseph 

Harrison Slagplanen for Nattens Ar-
bejde og traf Aftaler med Beboerne 
paa første og tredje Sal. 

Klokken halv elleve var der mørkt 
i Mr. Bums Lejlighed, medens der 
i Etagerne oven over og neden un-
der stadig brændte Lys. Og alle-
rede samme Nat gik „Jack Cul-

throat" i Fælden. 

Sengen var opredt, og en Bylt 
lagt i den. Paa den anden Side 
las Mr. Harrison med Hanen paa 

Revolveren spændt, bag Døren stod 
Dr. Johnson, medens Professor 

Nicks og Mr. Eagleston holdt sig i 
Stilling i hver sin Krog, med aabne 

Øren, rede til at opfange enhver, 
selv nok saa svag Lyd. 

Det var Maaneskin, og en Lys-
straale faldt ind paa Gulvet foran 

Sengen ; dennes Hovedende var 

imidlertid fuldstændig beskygge,. 

Da Klokken var lidt over elleve 

sneg en mørk Skikkelse sig over 
Gulvet. Saa lydløs var Skikkelsens 

Tilsynekomst, at ingen af de fire 

Opdagere mærkede noget før Mor-
deren med en Kats F3ehrendigked 

sprang henimod Sengen og slog Dy-
nen til Side. 

Han fik imidlertid ikke Tid til at 

blive skuffet over kun at finde en 

Bylt Klæder i Sengen, for som el 

Lyn var Mr. Eagleslon over ham og 
greb ham med et fast Tag bagfra. 
Idet samme rejste Mr. Harrison sig 
og pegede part Forbryderen med sin 

Revolver, medens Dr. Johnson og 
Professor Hicks ogsaa sprang frem 
fra deres Skjul. 

(Fortsættes). 

En ædruelig og paalidelig 

, Kusk 
søges til Iste Maj. 

Vognmand Jacobsen, 
Allinge. Teiefon 19. 

P. C. HOLM 
anbefaler 

Barnevogne, Klapvogne 
Vugger og Barnesenge 

i stort Udvalg. 

ffil 

S
øger De en Pige, en Karl 
eller en Dreng, eller vrang-

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

den Medhjælp, bør De snarest aver-

tere i Nord-Bornholms Ugeblad, 
der hver Fredag bringes direkte ind 

i 1700 Hjem og læses af saa godt 

son] hvert eneste Tyende. En An-

nonce her i Bladet vil derfor saa 
godt som altid bringe et tilfreds-

stillende Resultat. 

En Eftersending af 

P 
„;) 

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

Allinge Kolonial- Produktforretning. 

Hvide brdiiitHjer. 
Stilfulde Mønstre. - Prima Kvalitet. 

Eget Fabrikat. 
Indkøbt i August 1915 inden de 

sidste store Prisstigninger. 

Gardinerne forbandtes fra 

Messeos Egeudsalg i 
København, April 1916. 

Hilligsen Keedt & Co. 

Høstbindegarn. 
Vi har rigeligt Lager og sælger til rimelige Priser mod Bestilling 

inden denne Maaneds Udgang. I de ærede Forbrugeres egen Interesse 

anbefales det derfor at bestille itu hos 

Allinge Kolonial & Produktforretning 

Sludstrup Barres Roefrø 
Avl paa store Roer af Rosted St., garanteret Spireevne 77 pCt., Pris a 

110 øre pr. Halvkilo. Vi beder eventuelle Købere om at forsyne sig 
heraf, thi Lagrene af Barres Roefrø ere snart aldeles rømmede. 

Nordlandets Handelshus. 

Alle Sorter Markfrø 
i ekstra fine Kvaliteter anbefales fra 

cHllinge cffolonial- oØ crroduktforretning. 

Et Parti Majs og Rapskager 
udsælges til billige Priser. 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 


