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„Nord-Bornholms Ugeblad" 
trykkes i ti Antal af mindst 1600 &ental. 
Og forsendes gennem Postvæsenet i 
Sandvig, Disker, Rutsker, Ro Og Klemensker. 

„Nord-Bornholms Ugeblad„ 
har den største Udbredelse i Nordre Herred 
bliver læst i ethvert Hjem ak egner sig den 
for bedst 10 Avertering 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
optager gerne Rekendlgorelser af enhver Art 
saasom Kob, Salg, Fnreningsmeddelelser, 
efter'- eller Aflysninger, Auktioner etc. 

„NordrBornhohns Ugeblad" 
udgaar hver Fredag; kam bestilles paa alle 
Postkontorer saml paa Riodds Kontor op 
kaster I Kr. halvnarlig. 

Amril(allerlles 
—0— 

De første Kolonister fra Kap Code 
og syd paa til Øen Nantucket og 
Loftg Island paa Amerikas Østkyst 
— det saakaidre Ny England — drev 
Fangst efter Rethvaler', der -ofte i 
store Mængder kom helt ind under 
Kysten. Denne Rethval, der af Arne- 

1-dratter-læ...hk -Nal reel _Bia 	wird " , 
er den samme, som i Norge kaldes 

for Nordkaperen. 
Indianerne, der længe før de hvide 

efterstræbte denne Hval, dræbte deri 
med Harpuner etter Pile fra deres 
Kanoer; men da Anglo-Amerikaner-
ne omkring Aar 1600 begyndte Fang-
sten paa den samme Hval, fortrængte 
de, Indianerne, der dog blev antaget 
til at gøre Tjeneste i deles Bande. 
Ainerikanerne begyndte samtidig 

Fangst paa del aabne Hav. De søgte 
mod Nord, langs Kysten til New 
Foundland og mod Syd til Bermuda-
øerne. Hvalfangsten gik fremad, 
idet man begyndte Fangsten efter 
den værdifulde Kaskelot eller Sper-
macethval. 

Den første Spermacethval skal 
være fanget i aabent Hav 1712 og 
et Par Aar senere sendte Amerika-

nerne en halv Snes Skibe paa Jagt 

efter denne Hvalart. 
Foruden i det saakaldte Ny Eng-

land drev Amerikanerne uu ogsaa 

Fangsten fra saavel Rhode 
Boston ved New Bedford. 

I 1750 udviklede den amerikanske 
Hvalfangst sig meget stærkt, idet 
den strakte sig fra New Foundlands-

bankerne til de vestindiske øer, fra 
Brasiliens Kyster og bett ned til Falk-
landsøerne ; og omkring Aar 1800 

havde den naaet sit Højdepunkt. 

• Paa denne Tid havde Amerikanerne 
en Flaade, bestaaende al 360 Skibe 
af forskellig Størrelse r Virksomhed, 
med en Dræglighed af tilsammen 
33,000 Tons. Den aailige Fangst 

gav et Resultat af ca. 45.000 Fade 
Spermacerolie, foruden Rellivalolie 
og Barder. 

Imidlertid kom Krigen med Eng-
land, og i Slutningen af del I8. Aar-
hundrede var omtrent al Hvalfangst 
ophørt, idet Englænderne tog de fle-
ste al Skibene, og først efter al Fre-
den var sluttet i 1783 begyndte Ame-

rikanerne angr paa Fangslen — til-

dels i nye Farvande. 

I 1788 blev der fra London ud-
sendt et stort Skib, _Amelia". Tu-
ren gik rundt Kap Horn ind i Stille-
havet, og efter 19 Marineders For-
løb kom Skibet tilbage, fuldt lastet 
med 139 Tons Spermacelolie. 12 
Aar senere pløjede amerikanske 

Hvalfangere Stillehavet, bande Nord 
og Syd for Ækvator og videre ril 
det kinesiske og japanske I-lav, fra 
Zanzibar-Kysten og helt Ifl Indløbet 
af det røde Hav. 

Denne Fangst varede dog kun 
forholdsvis korl Tid, idet den alle-
rede i 18-10 var gane( stærkt tilbage 
og gav for mange Selskabers Ved-
kommende store Tab, og i 1870 be-
stod den amerikanske Hvalfanger-
Bande at kun 130 Skibe. Den har 
stadig været i Aftagende, og Sper-
maceilivaliangslen er sari godt som 
ophørt fra amerikanske Havne. 

I den bedste Fangstlid havde de 
amerikanske Skibe gennemsnitlig el 
Resultat af ca. 3000 Hvaler aarlig. 

De amerikanske Hvalfangeres 
Maade at dræbe Hvaler paa var en 
anden, end man hidtil havde hørt; 

— de  benyttede nemlig el mindre 
Ge:LL4, k 
værkanon 	å's yde esprit( n m 
Linen ind i Hvalen, og derefter blev 
den dræbt ved at der blev affyret en 

pilformet Bombe, der sno eksplode-
rede inde i Hvalen. 

I Avstralien var Hvalfangst ogsaa 
en vigtig Edivervskilde, og i 1851 
udrustedes fra Byen Hobart 40 Hval-
fangerskibe med en Besætning paa 
1000 Mand. Men ogsaa denne Fangst 
aftog Ildl efter iidt, og i sidste Halv-
del af 1885 var tier kim 7 Skibe 
bage med en Besætning paa lait 167 

Mand. 
Ogsaa i Japan har der været dre-

vet Hvalfangst i Hele Hundrede Aar, 
hvor man anvendte Kødet som Føde 

for Befolkningen. Fangsten blev dog 
ikke af nogen større Betydning, før 
der blev sendt norske Bande, Red-
skaber og norske Folk derud, 

De fleste Selskaber har nu sluttet 
sig sammen til et stort Selskab, som 

raader over en Flaade pari ca. 20 

Baade, alle af norsk Type og byg-
get i Norge. 

Del er særlig Blaalivalen og Knøl-

hvalen, der lever paa Østsiden af 
Japan samt ved Kina, og ifølge en 

Regeringsbesteminelse er det kun 
tilladt at drive Fangst i disse Far-
vande med talt 30 Baade. 

Fangsten af Biscayellival, Grøn-
landshval og Sperinacelli‘al i det 
aabne Hav har været forsøgt allerede 

omkring 1840, idet Skibsreder Chr. 
Stephausen i Arendal sendte sit Far-
tøj, _Synende Maj",til Sydhavet, for 
at gøre Fangst pars Spermacethval, 

i 1875 gjorde Kaplejrs Carsten 
Bruun, Tønsberg, med sit Skib i 
Baffinsbugten Forsøg paa Fangst af 
Grønlandshval. Han fangede dog 
kun en Hval, men Indtægten af denne 

var Iiisirrekitelig til at dække Udgif-
terne til Skib og Besætning i et helt 
Aar. 

f 1892-93 og 94 sendte Skibs-
reder Chr. Christensen i Sendefjord 
sine Dampskibe „Jason",,,Hertlia"  

og ,Castor" til Sydhavet pna'Fangst 
eller Sæl rig Rethval, Skibene vendte 

fuldt lastede hjem med Sæl, men 
ingen Hval. 

Geologi og Skyllepe. 
—n— 

Et kæmpemæssigt Muldvarpearbejde.  

Mennesket spiller en betydelig 
Rolle i den geologiske Udvikling og 
har alle Dage været en .geologisk 
Faktor" af første Rang, idet der ved 
de Arbejder, som vi foretager 111 vor 

egen f3ekve.ininelighed og Fordel, 
ofte foramsages Jordbundsforandrin-
ger af vidtrækkende og indgribende 
geologisk Virkning. 

En saadan geologisk Virksomhed 
præsterer under denne Verdenskrig 
Soldaterne, naar de graver Skytte-
grave og bygger sig underjordiske 
Huler osv. Det er med de Million-
hære, som en slaar i Marken, en 
vældig Virksomhed, der i denne Hen-
seende udfoldes, og hvor kolossalt 
S adearbe del under Kri en er kan 

For Titlen er hele Kampfronten ca. 
2800 Kilometer lang. Hver af Par-
terne har gennemsnitlig tre Rækker 
Skyttegrave bag hinanden, underti-
den flere, undertiden færre ; Læng-
den af samtlige Skytlegrave paa alle 
Fronter bliver ogsaa paa det nærme-
ste 6 Gange 2800 eller 16,800 Ki-
lomeler. Dertil kommer alle For-
bindelses- og Løbebegrave og lig-

nende Anlæg ; man teateregne med, 
al der af den Slags er 5 Kilometer 
for hver 3 Kilometer Skyttegrave; 
del bliver 28,000 Kilometer. Regner 
man endvidere alle underjordiske 

Huler, tidligere Stillinger, Skytsplad-
ser og lignende ganske lav( til 5000 
Kilometer, fnat' man en samlet Læng-

de af ca. 50,000 Kilometer, hvilket 
er 10,000 Kilometer mere end Æk-

vators Længde. Regnes Skyttegra-
venes Dybde gennemsnitligt til 2 
Meter og Bredden til 1 Meler, bli-
ver Resultatet, al Soldaterne i denne 
Krig med deres Spader bar flyttet 
100 Mill. Kubikmeter Jord. En væl-

dig Præstation, som oven i Købet 
er lavt anslaaetf 

Tit Sammenligning kan anføres, at 
der ved Gravningen af Kielerkana-

len blev Byltet 183 Mill. Kubikme-
ter Jord. En Pyramide af Jord, om-

fattende 100 Mill. Kubikmeter, vilde 
med en kvadratisk Grundflade og 

550 Meter lange Sider være nøjag-
tigt 1000 Meler liøj. 

Hvordan Tyskland værger 
sig mod Sulten. 

Mange gode Lærdomme for andre Lande 

Den svenske Landbrugskonsulent 

i Berlin Max La n ger)re I In bar III 
Land:A ugsbeslyrelsen indsendt en 

Rapport, som giver mange interes- 

sante Oplysninger run, hvordan Tysk-

land sætfer al Kraft ind pari at und-

gen Udhungringen. 

Kartoffel- og Roetop, Lyng og 
Tang som Kreaturfoder. 

Man antager, siger Konsulenten, 

at ogsaa lang Tid eller Krigens Slut-
ning vil Manglen paa Foderstoffer 
komme til at gøre sig gældende. 

For at afhjælpe Manglen er der op-
stenet en Mængde Fabriker til Frem-

stilling af Foderstoffer. Formanin-
ger er udfærdiget til øget Avl af 
Bælgplanter og Lupiner, ligesom lit 
øget Avl af alle Slags Foderplanter, 
til Tørring af Kartofleltop, Kartofler, 
Foderroer, Roetop m. m. Lyng an-
vendes meget som Foder; denne 
lagres, tørres og males til Mel; til 
delte Formani har man lavet en sær-
lig Slags Kværne. Tang er ogsaa 
blevet opkøbt heade til Poder og til 
andet. Allerede kilos Cæsar an-
vendte i Nødsfald Tang som Foder, 
og nogle Forsøg ved det biologiske 
Kejser Wiflielm-Institutl i Berlin har 
givet meget tilfredsstillende Resulta-
ter. En stor Mængde Fabrikker er 
anlagt for Fremstilling af Halmkraft-
foder. Man frygter for, at Sukker-
avlen ikke skal kunne slag til til 
næste Høst, idet man hal manglet 
bande Arbejdskraft og Kunstgødning. 

I Moserne dyrkes Grøntsager. 

Efter at have omtalt de særlige 
Forhold paa Sine/markedet, og at 
der har været udsædvanligt rigl Fi-
skeri ved Kysterne, skriver Konsu-
lenten: 

Paa intet Husholdningsonnaade 
har Krigen gjort sig sari stærkt gæl-
dende som med Hensyn til Opdyrk-
ningen af Moser og anden hidlil 
uopdyrket Jord. Hertil har ikke 
mindst været medvirkende det store 

Antal Krigsfanger," ca. 120,000 Mand, 
som i Agtet 1915 har været syssel-
satte dermed. Dyrkningen af Grønt-
sager i Moserne bar tiltrukket sig 
den største Interesse. Det er saale-
des besluttet at anlægge Mønsterha-
ver og etablere en særlig Undervis-
ning. Særlig fremhæves det, at 
Hvidkant, Savoykaal, Knalroer, Bøn-
ner og Grønærter har givet udmær-
kede Resultater paa Mosejord. 

Der arbejdes meget i Tyskland 
for stærkest muligt at øge Havebru-
get. Den Jord, Byerne ejer, udstyk-
kes i mindre Lodder, og all gøres 
for al Jorden, der ligger hen, kan - 
blive anvendt til Dyrkning al Grønt-
sager. Man vil danne en hele Lan-
det omfattende Salgsforening for Ha-
veprodukter, en Forening, soul ogsaa 

skulde blive bestanende efter Krigen. 
Tyskland bar under Krigstiden haft 
meget stor Nytte af sin rigelige For-
syning med Havesager, Frugt og 

Konserves. 

Der gaar Dans en Sommernat - - 

Der gaar Dans en Sommernat 
gennem Bøgeskov og Krat, 
mens Mosekonen brygger. 
Marinens Straaler fakler tyst; 
Sommernatten, — alt bli'r lyst, 
kun Skovens Stammer Skygger. 

Dans kun, Piger, Natten lang 
til Violinens spinkle Klang, 
dans elan fugtig Mulde! - -
Sæt jer ej paa Bænken hist, 
• dans kun over Blad og Kvist 
og dans Fra Nattens Kulde! - - 

Og gaar I hjem i Morgrilskrer 
med ham, som l i Nal tik kær, 
som svang jer rundt paa Muhle ; 
sari husk, at diset Morgenstund 
til Tider kan hd Guld i Muml, 
- 	- som ej man skal la' rulle. 

Kai M. Woel. 

Pinse. 
—0 -- 

Dugger, Marinende ligger al Naturen i 
Daggryet. 

Da rejser Solen sit tørste Blus over 
!lakkerne. 

Vi stirrer imod den. Danser den nu 
virkelig? Gør den ? 

Nej, Solen danser slet ikke. 
Rolig, stor og majestætisk hæver den 

sig langsomt over Synskredsen. 
Men dens Straaler er det, der danser, 

spiller, leger over den blaanende Sø, de 
generne Skove og de rode rig hvide Kirke-
taarne, der stadig faar skarpere Form og 
Farve. 

Og højere stiger Solen. 
Stedse mere blinkende og viltre danser 

dens Straaler. Nu kaster de hele deres 
Lysstyrke over Landsbvhaverne, over Ka-
stanjetræernes hvide Lys, over de røde 
og gule Blomsterbuske, over de hvide 
Pæretræer og de blegrede Æbletræer, og 
over Kirsebærtræet, der gynger som el 
udslagel Slør i Morgenbrisen, nu danser 
de ind under det, spiller paa de brogede 
i  ulipaner, de dunkle Aurikler og de gnist-
rende, hvide Pinselillier. 

Morgenduelige Folk er faret al Sengene, 
har stirreemod Solen, kastet sig paa Cyk-
len og faret til Skoven, som var de bange 
for, den skulde løbe fra dem. 

Men den lob ikke. Rolig med en usige-- 
lig Friskhed over sig favner den enhver, 
som vil gæste dens Haller. 

Bløde, dunede bøjer de grønne Kviste 
sig ud foroven, duggede og silkefine i al 
deres nyfødte Ungdom, 

Og gennem Stammernes Gitter lyser 
det med gule og blaa Blomster, dutter 
det betagende fra Syrener og Skovmær-
ker. Og betagne standser vi. 

Det er, som vi foler, at om Menneskene 
tav, da vilde Al-Naturen raabe til Livets 
og Skabningens Herres Lov. 

Men der er heller ikke stille herinde. 
Nattergalen synger endnu med bløde 

Kluk. Solsorten fløjter, Bogfinke og Stil-
lids synger virk med godt Humor, og 
længere borte falder et Kor af voksne 
Menneekerøster ind med skønne, rene 
Toner. 

Men ude fra de rade og hvide Kirke-
taarne tager det paa at kime. 

Rungende lofter der sig en mægtig Glæ-
deshymne 'imod den blaa Himmel. 

Pinsemorgen - Pinsemorgen' 

Men højere stiger Solen. Folk tager fra 
Skovs, og nu vender Strømmen sig, gaar 
den anden Vej, gear mod Kirken. Atter 
jager Cyklerne afsked, men de er ikke 
alene om Trafikken. 

Mellem dein vandrer graahærdede Mænd 
med Stav i Haand, bøjede Kvinder med 
Salmebogen i den ene 11aand og en Bu-
ket Blomster i den anden til en Grav el-- 
ler to derinde paa Kirkegaarden. 

Ogsaa de har været unge en Gang. 
Ogsaa de har været med i det pulse-

rende, jagende, æggende Liv hernede, til 
de lærte at lorstaa at delte ikke var nok i 
Længden, fordi Menneskelivet er to Liv: 
et hernedentil i Strid Og stundom Lyst. 
et herreventil i Aandens Lys, det sidste 
har Evighedskræfter, bærer opad mod 
Guds evige Rige. 

Nu vandrer de til Aandens Fest i Kirke-
huset. 



_ 	glider iste ad Kirkedøren, sidder 
run Side. Pinsesolen er fulgt med 

herind_ Orgel og Salmesang bruser gen-
nem Rummet : 

Opvaagner alle dybe Toner 
1,i Pris for Menneskets Forsoner 
I Jestinavnets Offerskaal 
I lensinelter alle Tungentaal, 
I Jesu.Navn udbryder da 
1/et evige Halleluja 
I Jesunavn da Tungen gløder 
Hos Hedninger S.SaVel som Jøder —. 

Ja Tungerne gløder, og Ordet lyder fra 
Stolen. 0, Gud ske Lov, at det er sandt 
altsammen, at vi har saadan en velsignet 
Frelser, der fødtes for os i Julenatten, 
døde og opstod for os ve,_Paaskefesten, 
og lin sec.kr os sin Helligtand til Lys 
over sit Frelserunder. til Klarhed over 
Hjenerne, om de har favnet dette, ill Lys 
over Livsvejen ni : det høje, 0, Gud 
ske Lov, de foler, a t de vandrer paa den, 
rige nok, men fremad gaar det mod,. en 
evig velsignet og frydefuld Pinsefest. 

Dette er just det fulde Maal for Livet. 
Og de gaar ud sammen, trykker hin- 

anden i Hænderne med Lys over Ansig- 
terne. 

Glædelig Fest! — Glædelig Pinsel 
Og videre glider Solen. ingen tænker 

nu mere paa, om den danser. 
Mod Skoven gaar det atter paa jagende 

Hjul i Ungdom og Livsglæde. 
Men inde i et af de mange Hjem lig- 

ger maaske en syg Kvinde paa sit Leje, 
sidder maaske en værkbruden Mand i sin 
Sygestol. Ogsaa til dem skinner Guds 
Pinsesol, ogsaa de har favnet Ordet, saa 
godt de kunde, af Salmebogen der pas 
Bordet. Men nu, da ligesom hele Livets 
jublende pulserende Liv drager forbi der- 
ude, foler de dobbelt Sygdommens Bund 
og knugende Tyngde. 

Læg en Majgren pas deres Pude, en 
Buket duftende Skovhlomster paa Tæp- 
det, men først og sidst sæt dig ved deres 
Side, tag deres Haand i din og se paa 
dem, til det lysner i deres Blik og Sjæl 
det-ved. 

Intet kan gøre et Menneske saa bittert 
som Forladtheden, især paa en Hojtids- 
dag, intet kan gøre det glad som Medio-
lelsen og Kærligheden. 

Hver Byrde, vi kan loftefor andre, ven- 
der tilbage som en Lykke og Rigdom til 
vort eget Hjerte, skønnere, dybere end al 
Skovens betagende Skønhed. 

N. F. 

En daarlig Tid. 
—o— 

For :uenige er Talen om, at Krigs-
tiden er en ond Tid blevet' en Ta-

lemaade skriver _Ringsted. Falken]." 

For mange er den bleven en god 
Tid. Mange Mennesker føler slet 
ingen Ulemper af Krigen_ Tværtimod 

— de tjener store Penge. 
Krigen har om end ikke bragt 

en god Tid, saa dog fremkaldt 
„gode Tider" i den Forstand, at der 

tjenes mange Penge. Og de Ulem-

per, som Krigen og Dyrtiden har 
bragt, modvirkes saavidt muligt ined 
Statsgaver af forskellig Arl, Gaver, 
som i mange Tilfælde gøres til Gen-

stand for Kritik, fordi de ikke er 
store nok. De, der kritiserer Hjæl-

pen, kan altid være sikker paa at 

finde Ørenlyd. Og Kritiken har i 
mange Tillælde en Baggrund af Be-

rettigelse, idet der kan henvises til 
Tilfælde, hvor der er fabelagtig For-

tjeneste uden tilsvarende Arbejde. 
Arbejdet er ikke mere Kilden 

til eller Maalestokken for al Fortje-
neste. Snarere maa man sige, at de 

største  Fortjenester kommer ved 
Spekulation eller rettere ved Spil. 
Heldige Mennesker har bogstavelig 

talt kunnet sove sig til Formuer. 
Det vrimler med Historier om Men-
nesker, der paa fan Døgn har tjent 

Titusinder, ja Hundredtusinder, Ak-
tieudbytter og Kursfortjenester har 
naael fabelagtige Beløb. Og den 

jevne Mand, der med sin Haand el-
ler sit Hoved maa tjente, hvad han 
skal leve af, faar efterhaanden en 

Fornemmelse, som hans Indskud i 
Tilværelseskampen bliver stedse rin-
gere af Værdi. Mange lader sig 
blænde, og nogle bliver gnavne, 

undertiden paa sig selv, oftest paa 

andre. 
Derfor er det en (larlig Tid. Næ-

sten alt forrykkes paa uheldig Vis. 

Det, som er blevet en Ulykke for 
Milioner af Medmennesker i andre 

Lande, er for mange i de nevtrale 

Lande blevet en Kilde til Velfærd  

og Velvære. Og del jevne, støtte 
Arbejde synes ikke mere at være sin 

Løn værd. Mennesker uden Hang 
til Misundelse -faer rig Anledning til 
al blive gul. Og Mennesker med 
Trang lit al føle sig  forniellet faar 
nok at henvise til, naar de vil klage 
over Tingenes Uretfærdighed. 

Den Forskydning, der finder Sted 
paa alle Outraader, er i mangfoldige 

Tilfælde af det onde. Havesygen og 

det grænseløse Begær efter Penge 
sætter ustandselig grimme og usunde 

Frugter. Den uærlige Headet, om 
hvilken vore Kriminalretter og Børs-
kontoret hvert øjeblik kan give Med-
delt „ , ha:,,..-  Samfundet. Fra de 
sidste Dage har vi jo særlige grelle 

Tilfælde, der viser, hvorledes Grisk-

bed bringer Rigmænd i Konflikt med 
Lovene. 

Jovist er del i mange Henseender 

en daarlig Tid trods alle de Penge, 

der siges at strømme ind over Landet, 

og trods alt del vi afdrager paa vor 
Nationalgæld. 

Men alligevel hør num ikke lade 

sin Klage blive for højlydt. Og 
endnu mindre bør den arbejdets-

de Mand og Kvinde lade sigfor-
virre — hverken af det Guld, der 

glimrer uden Indehaverens virkelige 
Fortjeneste, eller det Guld, der fak-

tisk indljenes af stortseende Mænd, 

som leder store og belyningsfulde 

Foretagender eller har vovet deres 
Kapital i disse. 

Det er jo dog nu en Gang saa-

ledes, al Arbejdet bærer noget af 
sin Løn i sig selv. Vi ved vel, at 

mange vil vrænge efter delte. Det 

er ikke Mode at tale pas den Maade. 

Men sandt er det ni: alligevel. Naar 
meget af det, der nu glimrer saa 
stærkt, har vist sig at være Sæbe-

bobler og Flitter, .vil del ærlige Ar-
bejd e— paa Ager, i Værksted, i 

Bod og ved Pult — have bevaret 
sin store samfundsmæssige Værdi. 

Og det vil i mange Tilfælde vise 

sig, at den Løn, der er hentet der, 
var af mere varig Værdi, end det 

rullende Guld, der kom — man ved 
knap hvorfra — og gik, man ved 

endnu mindre hvorhen! 

Hvis ogsaa denne Slægt kunde 
nemme Sandheden i 	det var vist 

Mads Hansens Ord: 

_Del er kun Trælle, der træge til 
Arbejdet ganger, 

fribaaren Mand tager Arbejdet som 
en Velsignelse, givet af Gud —", 

da vilde denne Tid trods al dens 

forlorne Guld og al dens Flitter, 

denne daarlige Tid, i sine  Virkufn- 

ger kunne give en god Tid. 

Juni morgen. 

Nit er Vambrudsliden omme 
med del Liv, der viltert strømmer, 
itu er Vaaren ganet til Hvile, 
slumrende og blidt den drømmer. 

Æbletræet staar og grunder, — 
drysser Sne paa Havens Gange, 
og jeg sidder der og nynner 
paa en Strøm af Foraarssange. 

Mellem Blade vifter stille 
Morgenvinde — blide, ømme. 
Ensom sidder jeg nied mine 
store, vege Sommerdrømme. 

Og jeg synes Solens dovne 
Glimt i Morgenduggens Perler 
minder mig om Sommerfugles 
Leg blandt lyserøde Snerler. 

* * 
rr 

i toofre falle, 
—0— 

»Ekstrabladet" fortæller Forfat-
teren Cltr. Engelstoft ; 

Der sad en Gang i gamle Dage 

i Arresthuset i Holbæk en Tyv, nogle 
Vagabonder og en Møllerenke; hun 
havde selv taget Livet at Mølleren. 

Arresthuset var rigtig hyggeligt og 
Arrestforvareren, som hed Apoldi, 
var en forfærdelig god og rar gam-
mel Mand. 

Hver Aften, naar del blev mørkt, 

kom han ind og sagde, al stir skulde 
de alle sammen lægge sig og sove 
rigtig godt 

Dertil sagde de: 
— Tak i lige Maade, sov rigtig 

godt, Apoldi. 
— — 

Saa hændte det en Formiddag, 
bedst sort Borgmesteren stod ved sit 
Vindue og røg sin første Pibe, at 

lian ser Apoldi komme stavrende 

over Torvet saa rask hans gamle Ben 
kunde bære ham. 

— Hvad er der dog i Vejen, 
Apoldi? 

— Ur. Borgmester, Møllerenken 
er gaael. 

— Hvad er bon? Borgmesteren 
table Piben ud af Vinduet. 

— Hvad mener du? 
— Møllerenken er løbet fra os. 

— Vorherre i Himlen I sagde Borg-

mesteren. — Det er den eneste Mor- 

derske, jeg har haft med al gøre. 

Sikken Skandale! 
— Ja, bevares, sagde Apoldi. Men 

hun kolonier jo nok igen. Der er 

Folk ude efter hende, der nok skal 
hitte hende. 

— Hvad er det for nogle ? 

— Jeg har lukket op for de andre, 

vi har siddende. De har lovet fil 
gøre, hvad de kunde, 

Borgmesteren blev bleg først, saa 
højrød : 

— Din Kæltring! Han slog sin 

knyttede Høand ned i Vindueskar-
men: — Du er i Ledtog med For-
bryderne! Anders Tyv skal have to 

Aar. Nu sætter jeg dig i Kasehol-
ten. Slubbert, Hæler 

— — 
Borgmesteren salte selv Apoldi 

ind og leasede for ham. Han græd 
Borgmesteren fik Hovedpine. 

Del blev Aben og Solen gik ned. 
Da kom Tyve-Anders og Christian 

Vagabond og de andre, og de havde 
Møllerenken med. 

De søgte lige hjem til Arresthuset 
og vilde ind 	Men der var jo lea- 

set af. De bankede paa mange 
Gange. 

— Hven' er det? brølede Apoldi. 

— Det er os, Tyve-Arders og vi 

andre. Og vi har taget herude. Luk 
op. 

Apoldi svarede :  
— Jeg kan Helte. Jeg er bleven 

sal ind, fordi jeg har lukke( jer rid. 
Gaa over til Borgmesteren og lam' 
Nøglen. 

De fulgtes ad der over. De blev 

alle lukket Ind igen. Og Apoldi 

blev lukket ud. 
Borgmesteren tog hant med bid 

i sit Kontor. 

— Din Kæltring, din Skurk! hvor 

kunde du falde paa at slippe de For-
brydere løs. Hvor kunde du tro, 

de kom igen. Det kunde have kos-

tet mig mit Embede . , . Han stop- 

pede op. 
— Hr. Borgmester, sagde Apoldi, 

naar man behandler Folk samvittig- 

hedsfuldt og ordentligt, foretrækker 
de altid at blive, hvor de er. 

— Hvem har bedt dig om at be- 

handle det Rakkerpak godt, Ilvad? 

Hold Kæft! 

Apoldi lav. Det skal man. 

Borgmesteren gik ind og skrev 

til selve Frederik den Sjette om en 

Pengegave for værdifuldt Arbejde til 
Leo Apoldi og en gennemgribende 

Reform af Arresthuset. 

Apoldi fik Pengene, Arresthuset 
blev slaaende, som (let stod, men 
Møllerenken prøvede ikke mere paa 
at løbe, og de andre logerende faldt 

det slet ikke ind. 

Saadan var Retfædighederi i Hol-
bæk for hundrede Aar siden. 

VI modtager 
i denne Tid saa mange stemnings-
fulde Foraarsdigte og Lovsange over 
_Det svage Køn", for hvilke vi selv-
følgelig er henrykte; men det er be-
klageligt, at vi endnu ikke har mod-
taget et eneste lyrisk Digt fra Da- 

stuerne til Ineprisning nf Mandens 
Egenskaber. Er tel Tribleetrotden-
bed eller er det blandt Menneskene 
30in høs Fu,lerie, at det forbinsvis 
5,in en !larmen, der syriger! 

1 vor Tid, hvor Kviudesporesinaa-
lel er saa aktuelt, burde Damerne 
ikke holde sig tilbage. Vi forhol-
der os derfor afventende. 

Red. 

Foraarsvise for Mandfolk. 
fEiler William Crottltolm) 

—o— 
Det er tungt at paa ensom, 

naar Knopperne sprænges 
og Haslen faar Rakler 

og Luften er lun. 
Del er tungt at gas ensom 

og hanhe og længes,  
naar Solsorten synger 

og Haren hin.  hum, 

Del er tungt al gas ensom, 
naar Kvreldskyer luer 

som Purpur og Guld 
langs med Synskredsens Rand. 

Det er tungt at forbøres 
af Elskovens Luer 

med Pulse, (ler brænder 
i Feberbrand. 

Det er tungt al grin ensom 
naar Maaneskin risler 

paa glødende Bølger 
og %av, snot staar tæl, 

pas Engenes Blomster 
og Vejkantens Tidsler, 

snitt om der var kastet 
et selvvævet Næh. 

Deler tungt at ane ensom, 
naar Vnarrøsler summer 

og all skyder frem 
og gror opad i Vaar. -

Med bedst at Ran ensom 
og kvæle de dumme 

og lossede Tanker, 
som Mandfolk de Fane 

Chrislian jgrgrfisrn. 

ordet er frit! 
—0— 

Kirkezaarden. 
fle tidste Aar rig særlig faar har 

vor Kirkegaard fanet et forandret Ud-
seende. Man bemærker nit forøget 

Interesse for saavel Gravsteders og 
Ganges Vedligeholdelse, saml mange 

nye, smukke Plantninger. 

Københavns nye Raadlitts Motto: 
_Som By saa Borger!" 

Kan denne Maalestok anvendes 
for vor Kommune tyder Kirkeenar-

dens hyggeligere Udseende pari, at 
Befolkningen i stigende Grad føler 
Pietet overfor de ældre Slægtled paa 

hvis Liv og Færden Fremtidsslæg-
terne skal hygge videre. 

Ved tørre Somre er det vanskeligt 
al bevare Planterne for Tørkens 
Skade, og hente Vand nede fra Byen 

er besværligt for ældre Mennesker. 

Her har Syraadet en Opgave at løse, 

nemlig al føre Vandværksledningen 
sen langt op, at Vandhanerne kan 

anbringes i Kirkegaardsmuren. 

Byraadel har sikkert lige san god 

en Forstanelse af Sagens moralske 
Betydning som den øvrige Befolk-

ning, hvorfor det kun er Tidsspørgs-
maal, naar dette er i Orden. 

liogniolemies 
—n— 

Begynd Ikke for sent. 

Samlingen er endt, og med deri 

rigelige Nedbør er der kollrIllen god 
Vækst og Grøde i de mange unge 
Planter; ogsaa Roerne er spilet Item 

— ja, de tidligst senede Kaahoer og 

Staldfoderturnips er endog snart saa 
vidt, at Udtyndingen kan begynde. 

Og Udtyndingen maa ikke be-
gynde for sent San snart Ro-

erne vel er spilet frem, eller dog 

naar de begynder, ril skifte Blade, 
maa vi absolut betragte de overflø-
dige Roeplanter soul Ukrudtsplanter, 

der hurtigst muligt man [jaernes. 
Talrige heade lokale og stationære 

Forsøg er anstillet til Belysning af 

Spøregeaalet _Raerile ,; re te Vt.Ilvmr 
ditig,tid'. 	ri g  
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biyder (lem mellem 1•10111advne, 
før hver Dag, der betigaat der, 
inden Arbejdet intime+, vil der Ildes 
et Tab a! 5 Kr. pr. Td. Id. Del-
Som Roerne f. Eks. bensiaat Ilt Dage 
elle, 	heldigste 	I Idiviirlingstid, s it  
det absint lide,. el Tab al 
pr. Td. 1.d. eller ca. 100 l(r, pt. 
lin. 

Dernæst man Arbejdet ud-
føres med () h ti. Del er seb - 

folgelig med Planterne som med 
Husdyrene, at det er il e krafti g-
ste øg bedst udviklede Indl. 
vider, det 

betaler Pladsen bedst. 
Ogsaa her taler For søgsreselta-

leroe et særdeles tydeligt tipung, 
idet de viser, mur mani Stedet lor 
middelgode Planter lader de bed-

ste Planter blive sta aende, saa uges 
Udbyttet merl fra 5 til 13 pCd. af 

hele Afgrøden. 
Avles der -100 Tdr. pr. Td. I and 

og vi regner en Afgrødelorøgelse af 
c . 10 Ira I Genereinsnit, vil det 

sige, at der vindes 40 Tdr. pr. 

Td. Land, 41g for en samran Crevinst 

kan det nok betale sig at gime en 

god Indsats I Form al omhyggeligt 
Udlyndingsartiejde. 

Endelig gælder det ogsaa at vælge 

den rette Planteafstand under Ud-
tyndingsarbejdet, naar man skal naa 

Toppunktet af Udbytte. 
1<aalmerlie er den af Rriesoitenie, 

der bedst kan fylde en stor Plads, 
sart dersom Rækkeafstanden ligger 

orrikiing 22", kan de ikke uden 
Skade udtyndes til 15 a 	Run- 

kelroerne derimod skal meget min-

dre Vokserum, for al give Toppunk-
tet af Udbytte. Forudsætter vi her 

en Afstand af omkring 20" mellem 

Rækkerne, giver de størst Udbytte, 

naar de udtyndes til 8' mellem Plan-

terne, det vil sige, at der skal være 

mellem .15 og  nr,ricA 
Td. Land. Men ser vi Forsøgsbe-

retningerne efter, viser det sig, al 
man oftest er nede paa omkring 30 
35,000 Planter pr. Td. Land, -- et 
tydeligt Vidnesbyrd om, at her er 

noget at rette. 
Sildige Turnips til Vinter foder skat,  

antagelig udtyndes son] 1<aalrabi, 
medens tidlige Turnips til Staldlu-

der, særlig deri smaatoppede _Norsk 
Majturnips", ikke skal have større 

Afstand end Runkelroer. 

Gulerødder giver del største Ud-
bytte, naar de slet ikke udtyndes, 

og da de jo i Reglen anvendes til 
Staldfoder i Etteraarstiden, er det 

ogsaa al Hensyn til Optagningen et 

ganske rinyltrgt Arbejde at foretage 
nogen Udtynding. 

Altsaa: Rettidig Udtynding udført 

ined 011111L1 og ined passende Af-

stand mellem Planterne maa være 
det Løsen, hvorunder vi lager fat 

paa Forsommerens vigtigste Arbejde, 
thi det er grundbetingeude lur al vi 

kali Ina vor Jords Ydeevne udnyttet 

III det yderste. 
H. Stolt!. 

Korinth Landbrugsskole. 

b[IstioNsiBr og 
- eo -- 

1. Pinsedag 

Ols Kirke lit. 7. 
Allinge K. Kl. 10, Skrin. Ki. 91/2. 

2. Pinsedag 

Allinge K. Kl. 7 - 
Ols ICirke Kl. 10, Skrin. Kl. 91/5. 

2. Pinsedags Efterilt. Kl. 4 hindis- 
'nøde t Anlieget. I.. Hid : og Præ- 
sten taler. 

Tirsdag ti. 13. Fælles-Synode Kl. 
21/2 i Bethel i Olsker. 

Evan. Intim. Missionsforeurrig Allinge 
1. Pinsedag Kl. 3%. Forsamling. 
2. -- 	ICI. 3m' Th. Madsen. 

Rutsker Missionshus 
1, Pinsedag Kl. 3 Ole Jensen. 
2. 	— 	Kl. 3. Forsamling. 
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Straahatte 
Filthatte, Huer og Kasketter. 

Største og smukkeste Udvalg i 

Nord landets Handelshus 

Har De bort 

at Gem"lle Kommune købes Sten-

rk i S■ errig, medens Hammelens 
Gradtvær k mas siandse 

al Rønne Kemomon forkaster el 
hiltØre Tilbud paa Brosien b a 
samme Værk, da Socraten mente, al 
man stod sig bedre ved at lage et 
dyrere lokalt Tilbud, skønt Kornum-
nen har Aktier i Forelagendel. 

Efter Forlydende 
vil Ril blive lagt ind tindet Allinge 
P6stdisttild. 

Fnrhaahenllig vil Postmesier A l-
hede s ihærdige H,.11sIdlinger til 
Over p,,s1clirektoratel 8144. Varigriden 

ogsaa blive taget til Følge, saa For-
sendelser dertil ikke behøver at være 
flere Dage under vejs. 

Dyrtiden. 
I et Møde, som Øens Barbermest-

re holdt i Rønne Gruindloydagen, 
blev del enstemmigt vedtaget at for-
høje Barberprisen til 20 øre i alle 
Øens Barber- og Frisørsaloner. 

#1■1111=11111 

Ligkister 
og Ligtoj haves paa Lager. 

Johannes Pedersen 
Vestergade. 

hd* 

brckshire 

Vi har et lille Parti af disse gode 
Kul, som vi anbefaler Landmændene 
at købe og hente, for al have til 
Tærsketiden kommer. Pris 7 1<r. 
pr. Hektoliter, 

Nordlandets Handelshus 
Nysaltet 

liodwillsk 8peqesild 

i Fjerdinger og mindre Partier er 
til Salgs til billig Pøs pr. kontant, 

Larsen. 

Agerkaalen 
her bekæmpes med Jærnvitriol, 
Vi har endnu et Restparti Vitriol 

til denne Anvendelse. 

Nordlandets NH[1°1811[18 
By- og Eterredsfuldmægtig 

J011311110S 1(010d, 
træffes pas Raacthuset i Allinge 
hver Mandag efter K1.10 Form. Og 
i Klemensker Kro hver Fredag 
fra 2-5 Eftni 

Ny stor Sending af 

Læder-Tagpap 
prima Kvalitet i 18 og 24" Bredde 
er hjemkommet og sælges til aller-
laveste Pris pr, kontant. 

Linoleums-Tjære 
er den bedste Sort til at dække Tag-
pap med : denne sælges i hele, halve 
og kvart Tønder samt i Spande a 
F.") kg billigst i 

Northifilels Handelshus 
Salon-Patroner 

forventes paa Lager i Løbet af faa 
Dage .  

I.33 I  

Reservedele til Deerings 
Slaa- og Høstmaskiner 

er pas Lager. Reservedele til andre 
Mærker Slaaniaskiner skaffes lim-
ligst 

C ordlandets Handelsbils, 

Olsker. 
Statsskatten ;,tr 2r1e1 HEIY.lat 

19: 5-16 bedes indbetalt inden 20. 
Juni, hvorefter Udpantning vil blive 
foretaget uden videre Varsel, hvilket 
herved bekendtgøres., 

Sognoraadet. 

Dame- og Børnehatte 
i moderne Facon er aller hjemkom-
met og sælges billigt. Ft Parti 
Børnehatte udsælges fra I 1<r. Stk. 

Marie Kjoller. 

13111113 Toni  til Salgs, 
Bestillinger modtages gerne. 

Abildgaard, Olsker. 

2 Landejendomme 
hver pen 6 Td. 1.d., beliggende ved 
Siden af hinanden, begge med gode 
Bygninger, er paa Grund af Ejerens 
Alderdom til Salg hver for sig eller 
samlede, nied eller tiden Besætning. 

P. Jensen, 
syd for Olskirke pr. Tein. 

Knæk-Majs 
til Kyllingefoder anbefales. 

taas hos J. B. Larsen Allinge 

Barne
vogne, Klapvogne 

_ssenge og Vugger. 
Legevogne og Barnestole 
i stort Udvalg lins 

P. C. Holm. 
En næsten ny Arbejdsfjedervogn, 

3-3500 Pd., ell ny Fastvogn. en 
Barnevogn samt 1 Komode, 1 Klæ-
deskab, 1 Skrinpuf, 1 Rejsekuffert, 
I Haandkuffert, 1 Messing-Hænge-
lampe, I Kekkenlanipe sand 8 Gar-
dinstænger sælges paa Grund af 
Pladsmangel paa Palmehøj i Olsker. 

Anton Kofod. 
11.1111111111111.11~0111111111~ 

Krystal 
Pulveriseret Soda 

Blegsoda, Ludpulver af alle Mær-
ker. Vi har endnu rigeligt Lager 
af disse Varer og sælger gerne i 
passende Kvanta — men kim til 
Forbrugerne. 

No1'111311[1818 Handelshus 
emieffiengineffiramin  

Tornbrænding 
vil blive foretaget i de nærmeste 
Dage i denne Maaned paa 

Brogaard i Olsker. 

Malervarer! 
Farver, Lak og Fernis 

Schellak, Beitse, Bronce Tintur 
Terpentin, Pimpsten. 

Pensler til Kalk og Oliefarve. 
All til billigste Priser. 

P. C. Holm. 

Paa tegnede Ting, 
Stoffer, Garn og Silke, saml alt til 
Broderi he hørende, haves 1- is La- 
ger. 	Pt.- giiirt-z udføres. 

Marie Kjøller. 

Stole e.—tBorde 
Bænke 

Liggestole anbefales. 

P. C. Holm. 

Hav 

IblibillitillilsPiller 

Blomster-, 
Kaal-, Tomat- og Selleri- 

planter in. nr. anbefales. 

Qartner Rofoecl, 
Hallelyst, Allinge. 

Telefon Sandvig 6. 

Prima Dræurcr 
i Deurensronel 4", 3" og 11  4.' er 
paa Lager. I de allerførste Dage 
venter vi endvidere et Pant Dræn-

' rør af 11:2" og 2". 
Bestillinger modtages. Prisen op-

gives pr. kontant. 

Nordlandets Handelshus 

Hste. 
3 Stk. gode Arbejdsheste, 1 Ko 

og I Kvie er til Salg eller til Bytte 
med halvnars gamle Kvier par] 

Lindholmsgaard i Ro. 
E. Riis. 

Hjemmelavede 

Toiregle 

Kogrimer, Næsegrimer, Kotolre, 
Grimeskafter, Legner, Fjederhager, 

Esser og Led i Iltre SlørreIser, 
Kodækner, Muleposer, 
Filt- og Gummipuder, 

Alle Slags Sælges. Hllllgste Priser i 

Nordlandets  

Lyngbrænding 
finder Sted i de nærmeste Dage. 

Anders Jacobsen, 
Dammen, Olsker. 

Roefrø, 
alle Sorter anbefales fra, 

Allinge 
& Probkliorreloillo, 

Et mindre Parti af de gode 

eng. Smedekul 
ventes i Ugen efter Pinse. Beslil-
linger til billigste Pris modtages. 

Nortilaildels 

Røget Laks 
Skiver i 1/2 og Il, kg. Daaser, 

hanes paa Lager. 

I. 13. Larsen 

Fjerkræ købes. 
Kyllinger, Høns, Duer og Kaniner 
samt Raageunger købes. Huj Pris 
betales. 

A Henriksen, Tein. 

Røget, bornholmsk 

Sild 
haves i Reglen hver Dag nyrøget. 

1. B. Larsen 

Forlang 

hos Deres Købmand 

Viggo Glistrup's 
Xajfe! 

1 .10 

Berlinerkoks 
af prima Kvalitet er oplosset. Pris 
Kr. 3,50 pr. Hektoliter. Vær saa god 
at gere Bestillinger heraf snarest 
snarest muligt. 

Nordlandets Handelsflus 

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

Allinge Kolonial- Produktforretning. 

Kol) hos os til billigste Pris! 
Galvan. Honsetraatlytev, Galv. Hegntraad, Pigge-Hegntraad, 

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

Spader, Haveredskaber. 
Alle Størrelser af de sval e gab, iiiserede runde og aflange Zinkbaljer samt Spande. — Stor Rabat pr Kontaiii i 

Nordlandets Handelshus. 

Alle Sorter Frugtsafter 
fra 

Do buko 	 kolicerveslahrikker 

anbefales til billigste Priser fra 
j-illinge j(Olonial- o yroduktforretning. 

Dame-Gummifrakker. 
I disse Dage er hjemkommet et Parti Gurnm 

frakker, som vi tilbyder til 14 Kr. 
Endnu haves et lille Parti Herre-Gummifrakker 

til gammel Pris. 

Nordlandets Handelshus. 

Aktieselskabet 

Mugs kontrollerede iderbladinger 
fans hos 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

(frwefj'k) AlansefteiNotter, 
7),§1alifet>etter. 

g)cfer. 
Al Slags Underbeklædning billigst 

Nordlandets Handelshus. 

Til Tagstrygning 
anbefales en ekstrafin Calciumstjære eller Linoliumstjære 

tre 

A 1 ling.e 	 Produktforretning-. 
c=a=0==i 

Færdige Børnekjoler 
i Kadet- og Bomuldstøj samt Børneforklæder 

billigst i 

Nordlandets Handelshus. F;)]. 

D<>=2 s=3:=0.c=a=a I E:=1:=0::== j 

Til Stegning og Bagning 
anbefales vort ekstragode Plantefedt. 

Allinge Kolonial- & Produktforretning 



Loop 1 

490 
t=>0.:=31 

Vi anbefaler 

vort velassorterede Lager af 

Isenkram, GI a s, Porcellæn og Fajance 
til billigste Priser. 

Allinge Kolonial- og Prolluldlorrotning. 

.40 
i=>0.==i 

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

c7folonial- oc froduldforretninj, 

Icopal-Tagfilt behøver ingen Vedligeholdelse 
.r1 i Riller 	 .'e 	20 M 	I ;engle - og 

til bocafe Pos pr. 1<oritant I 

Nordlandets Handelshus. 

Faaborg Frugtvine 
og LIKØRER anbefales til billigste Priser fra 

c7111inge c7Coloniab 	,Produktforretniltss. 

Prøv vor udmærkede 

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

Frisk Tilførsel flere Gange ugentlig. 

Allinge Kolonial- & Produktforretning. 
11111111■111•101~1~1111111111•111~1,11111111E011111111111 

c?)  llorllholms Spare- & lailllelusses 
Afdeling i Allinge 

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

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

Sukkermelasse og Blodmelasse 
anbefales fra 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

Bogtrykkeri allholales. Teleioll 74.  
Busk vort velassorterede 

Trælast-Lager! 
Forlang liilbuct, og vi ør til TYeiteste, 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

„JaCk 	{rim, 
—O- 

M Christian Jingeneri. 

Offentligheden ved kun, at det 
gaadefulde Mord pair Ml. horns for-

blev uopklaret. I leem Morderen var, 
er aldrig kommet frem for Publikum 

rm ml. ih jeg hikket r æ e Pluks-

sol Il c,s' egne D.igtinger tig min 
Vens Noter kan løfte det Slør, der 

aidtil har hvilet over hele denne Af-

fære. 

EI enkelt Spor forelaa, idet Ger-

ningsmanden paa Døren til Mr. 
Brøns' Soveværelse havde efterladt 

et ret tydeligt Fingeraftryk. Men 

Sammenligninger med Politiets Sam-

linger gav intet Resultat — i Virke 

ligheden er delte jo, hvor det gæl-
der om pludseligt optrædende 
Sindssyge cl haabløst og ørkesløst 

Arbejde. De dygtigste Monologer 

blev spurgt til Raads, men Monolo-

gien er jo endnu en meget ung Vi-

denskab, og maa desuden være ret 
famlende og unøjagtig i sine Angi-

velser, da der jo hvad Karakterlæs-

ning angaar optræder saa mange 

Undtagelser, at Reglerne soni Regel 
overskygges al dem. Dygtige Mo-

nologer mente, at „Fingerafirykket 
tydede paa høj Kultur . . . al det 

syntes at henvise til en Mand al 
bedre Familie 	. • i ethvert Fald 
ikke nogen Arbejder . . . røber en 

høj Intelligens . . . lyder paa el me-

get sensibelt Temparament," 0. s. v 
— men i det hele taget var Mono-

logerne meget uenige angaletide 
delte Fingeraftryk. 

Imidlertid kunde Kriminalisterne 

ingen Tvivl nære om, at Forbryde-
ren var farlig — lige saa farlig smil 
Jack cut-throat. 1 to pan hinanden 

følgende Nætter — Natten mellem 
den 17. og 18. og Natten mellem 

den 18. og 19. — blev der begaaet 
to Mord under nøjagtig de samme 

Omstændigheder som Mordet paa 
Mr, Barns Del ene foregik i Town 

Street 419. Ofret var en velstaaeride 

Enke, men som ved Drabet paa 

Mr. Bur-ns var intet af hendes Vær-

disager stjaalet. Intet Spor var ef- 

terladt. 	- 

Del andet Mord blev begaaet i 
„The hill", en Sidegade til Smalt 
Street. Den myrdede var en Rentier, 
Mr. Beerborn. Ved Undersøgelse 

af Gerningsstedet fandtes el Finger-
aftryk, der viste sig at være identisk 
med det først fundne. 

Part dette Tidspunkt besluttede 

Professor Hicks at prøve at fange 
den nye Jack cut-tir roal pan 5(1111111C 

Mande som hans Forgænger blev. 

Han gik hem paa nøjagtig samme 

Mande som ved sin store Bedrift og 
holdt Vagt port Stedet 'ned fem an-

dre Opdagere. Men de ventede 

denne Gang forgæves. Jack cut-
throats Lærling indfandt sig ikke. 

Muligvis kunde han have fundet et 

andet Sled at operere, skøn! de Lys-

virkninger, der hidsede Morderen, 

tilstrækkelig var blevet indprentet 
Folk. 

Den næste Morgen viste det sig 
imidlertid, at der_ intet var sket i 

det Farlige Kvarter. Og hele London 

aandede lettet: Var nu deri frygte- 
lige Plage lorbi? 	' 

Men del var kun en Undtagelse. 
Natten mellem den 20. og 21. Av-

gust blev en Mrs. Blactifield, der 
boede i Liverpool Street, en Gade 
ikke langt fra Town Street, myrdet 

under nøjagtig de samme Omstæn-

digheder som alle Jack Cut-throals 
og hans Lærlings andre 011e. 

„Evening Sun" tor den næste Dag 
indeholdt bl. a. en Artikel om Pro-

fessor Hicks som Opdager, og i 
denne Artikel optraadle Forfatteren 
sjofelt og uforskammet mod den 

store Opdager. „Professor Hicks", 
skrev han, „har vist sig som en dyg-
tig Detektiv ved at han ved indtræf-

fende Omstændigheder liar paagre-
bet Jack Cut-throat. MC11 tier, hvor  

det kommer an paa en indgaaencle 

Undersøgelser stær Professoren 
slank og tomlijærnel smil den Snes 
Genier i Reelen er. Var det ikke 
part Tide at fan en ny Mand til U.1- 
dersøgelseine 	Professor Hicks og 
hans Lige lykkes saadati eu Turg 
kun ven Garv. 

Selvfølgelig bragte denne lifor-
strainnr. 'tæt! den letbevægelige ng 
ærekære Professor Hicks til Raseri, 

Som Svar fra ham sted den næste 

Dag i „Mørning Chrnflich" 

„Ifald jeg ikke inden otte Dage 

har fanget den nye Jack cut-throat 
eller dræbt ham, vil jeg trække mig 

tilbage fra min Stilling som Opda-

ger. 
John Edw. Hicks, Professor.' 

Denne Erklæring vakle stor Sen-
sation. Mari vidste nemlig, al Pro-

fessor Hicks var en meget ærekær 

Mand for hvem det at forlade sin 

betroede Stilling vilde være en Skam 

'og Skændsel. 
(Fortsættes). 

1333011edeit:iknrikhrbyebrber 
Lerror 

)g slæ!l(i) Cementrør sælges 
med Rehat pr. Kontant i 

Nordlaudets Handelshus. 

S
ager De en `lige, en Karl 
eller en Ure i'g, eller inang-
ler De en .S, ei.d eller 1.ten. 

ling, en Fodermester eller an-
den Medhjælp, hør De snarest aver-
tere i Nord-Bornholms 1,1gebtfid, 
der hver Fredag bringes (Melde ind 

i 1700 !fjern og læses al saa godt 
snu] hvert eneste Tyende. En An-

nonce her i Bladet vil derfor saa 
godt som altid bringe et tilfreds. 
stillende Resultat. 

Skindhandsker 
Traadhaadsker 
Silkehandsker 

Hatteslor, Stormslor, 
Strømper 

Bælter, Rrauer 
Horsetter 

Comtnetørklazder, Underliv 
Chemiser. Benklæder 

og al Slags Underbeklædning 
etelges lit billigste frier. 

NorElladols 
Kl 

(--.5j...  Brødrene Anker 

/
Jernstøberi & Maskinfabrik 

Vandsnegle,   Centrifugalpumper til Tømning af Tørvemoser og 
Mergelgrave. Hesterlver, Selvbindere, Slaa- og Mejemaskiner 

Reparationer af Høstmaskiner. 	 „„ 

og 

Kaffe, The, 
Chokolade og Cacao samt alle 

Kolonialvarer 
i fineste og bedste Kvaliteter og til billigste Priser 

anbefales fra 

Allinge Kolonial & Prodnklforrolning 

Frislati oll 	til klan. 
Vi har rigelig Lager al alle Sorter 	ren Majsskraa, ren BY9-  

skraa, — Blandet Skraa, som bestaar af lige Dele Majs og hornliolinNk 
Byg. Dansk Hvedes rømer Nr. 1, Danske Hvedeklid og et lille Parti 
dansk Svinemel. Palmekagemel til Blanding er et smidt Foderstof. 

Priserne ere billigst ved kontant Betaling. 

Nordlandets Handelshus. 

SYGEVIN 

Den ægte China Livs-Eleksir 
fags hos 

Allinge Kolonial- & Produktforretning. 

Til Strygning af Paptage er 

Linoliums Taglak absolut den bedste. 
Denne sælges i hele, halve og kvart Tønder sand i nye Blikspande 

sned 25 Kilo til allerlaveste Pris. 

Rod, grøn og hvid Tagmaling „Glion" 
— allsaa den gode Kvart!" soul ikke regner af, koster 35 Øre pr. Halv-
kilo, naar Strande a 25 kg købes. 

Nordlandets Handelshus. 

kotojre, Kogrimer, Staldbindsler, 

Nwsegrimer, Esser og Ot r samt Fjederhager 
anbefales fra 

Allinge kolonial & Produktforretning 

Læg Mærke til, at vi har stort Oplag af 
Bedste Rugsigtemel,  malet af tørret prima Rug, Bedste 

Sorter Bageri-Flormel i Poser og Sække. Hjemmelavede 

Byggryn i alle Sorteringer. 
Priserne ere allerbilligst, og vi hytter ved at 

Sædvarer af alle Slags som Betaling. 
tage sunde, gode 

Ilocblatibehi f)nitorlslins. 


