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

„Nord-Bornholms Ugeblad„ 
har den største Udbredelse i Nordre Herred 
bliver hest i ethvert åg-UM og  egner sig  der-
for bedst til Avertering. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
optager gerne Bekendlgrrelser af enhver Art 
saasom Kub, Salg;  Foreningsmeddelelser, 
Efter- eller dy lysningrr, Auktioner Nr. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 

udgaar hver Fredag, kar: bestilles paa alle 
Postkontorer samt paa Rladel Kantor og 
kaster 1 Kr, halvaarlig. 

„Verdens Herrer 
—o— 

Under ovenstaaende Titel giver 
Mail" Medarbejder, Twells 

Brex, en livfuld Skildring af de ny 
Rigmænd, som Krigen har frembragt 
i England — Ammunitionsiabrikan-
lenies og Anneleverandørernes Ka-
ste. 

Krigen har skabt en ny Samfunds-
klasse, skriver han. Det er de ny 
Parvenuers Lag, ødsle og storsnu-
dede i deres Optræden og udfordren-
de i deres Klædedragt. De lever yp-
pigt og har ined Hensyn til Fornøj-
elser og Livsfornødenheder en sand 
Kæmpe-Appetit. De er Verdens Her-
rer. Juvelererne kan ikke overkom-
me alle deres Ordrer, thi Amne mii-
tionsfabrikante:ne og deres paarø-
rende er formelig behængte med 
Guldstads. Efterspørgslen efter de 
saakaldle Golialft-Urkæder og lunge 
Almbaand er saa stor, at man i 

smelter Guldpenge for 

Guldsmedenes Regning, 
„Gør ingen Lyalture i Avtoniobilf -

staar der ined store Bogstaver paa 

Væggene i Londons Pensionater, 
men de, der bor nær ved en af de 
store Gader, der fører ud af London, 
bar ikke mærket nogen Formindsk-

Iling i AvIonrobil-Trafikep om Søn-
dagen. 

De store Turist-Avtomobiler ser 
man ganske vist ikke meget til, men 
Armeleverandørernes smaa Motor-
vogne sværmer omkring som Bier, 
og man spørger uvilkaarlig til sig 
selv „Er da Statens Opfordring til 
Sparsomhed kun henvendt til den 
Del af Befolkningen, som ikke er 
Arnieleverandører?-  — Disse Indivi-
ders Ødselhed er bleven til en Skan-
dale og en Forargelse Landet over, 

Soldaterne, der er hjemme fra Fron-
ten paa Permission, niaa være ual-
mindelig kortsynede ul ikke al se 

delte egoistiske og løsslupne Karne-
val og anstille deres Betragtninger 
der over. Ingen har vel endnu gran-
sket Cil Soldaterenkes Følelser, naar 
hun i sin ærefulde, sorte Dragt gaar 
ned ad Gaden og møder Armeleve-
randørernes tinge Fruer i Silke og 
Fløjl. 

„En overdreven Dragt vidner ikke 
alene om en daarlig Smag, liren er 
ogsaa upatriotisk", lyder en anden 

ollentlig Opfordring. Men alligevel  

— en vis Klasse af engelske Kvin-
der ;najer sigt disse alvorlige Ti-
der ud i skrigende og smagløse Toi-
letter. Det er ArmeIeverandørernes 
Kvinder, og den Elegance, som de 

lægger for Dagen, er virkelig sørge-
gelig. Nogle af deir har udenTvivl 
store Pengernidler at made over, 
men Rigdommen er kommen saa 
pludselig over dem, at de end ikke 
har faael lært Grundreglerne for god 
Smag. Ofte gaar Armeleverandøren 
ved Siden af sin Kone. Hans Støv-
ler glinser OM Kap med hans Smyk-
ker, hans Dragt er efter sidste Mode, 
og paa hans Fantasivest ligger den 
tunge Guldurkæde. Tung og træt 
traver ved Siden af ham en „Tom-
my", som maaske har el Par Dages 
Permission efter 14 Manneders Op-
hold i Skyttegravene. Han faar en 
Shilling om Dagen — del er Erstat-
ningen for alle de Lidelser, Savn og 
Ofre, der har gjort saa mange af 
hans Landsmænd lit Millionærer. 

Ser man saa paa fram og den ele-
gant udhalede Armeleverandør, min-
des man uvilkaarlig den bidende 
Ytring, soni for nylig faldt i Under• 
h uset : 

„Hvis nogen paa den anden Side 
Kanalen forsømmer sin Pligt, bliver 
han skudt; forsømmer Armeleveran-
døren at gøre sin Pligt hjemme, til-

byder man lian yderligere fem Shil-
ling om Dagen-. 

I Pans Rige. 

Hvor er den danske Skov dog 

stemningsfuld og højtidelig, — en 
Naturens Tempelhal uden Lige I 

En varm Midsommerdag, naar 
Bøgens Løv staar i sin fagreste Pragt 

og hvælver en lysegrøn Eventyrhal 
over Landevejens smalle, hvide 
Baard, der snor sig gennem den 
rige Vegilalion af unge Graner og 
slanke Elme, mægtige Bøgetræer og 
enkelte Egekæmper, — en saadan 

Sommerdag er det en uforlignelig 
Nydelse for en ægte Pantheist al 
vandre gennem Pans drømmende 
Rige og ved hvert Fjed al mætte 
sit stirrende Blik med de skære, fint 
afstemte Plantefarver. Gennem Løv-
taget foroven kaster Solens Brand 
enkelte gyldne Straaler ned over 

Skovbundens grønne Tæppe, hvori 
Anemonernes Stjerneøjne dæmrer 
frem og danner en Arabesk af fin 
Skønhed, De sparsomme Solstraa-
ler gennem Løvel er Alterlysene i 
denne Naturens Kirkehal, thi man 

mas uvilkæilig mindes Kirken,  
naar man vandre ene genneni Sko-
ven. Herinde er der slille som i en 
Domkirke; kun enkelte Fugles Kvid-
der bryder Stilheden og Illusionen. 
Mellem Bagestammerne leger de 
brune Raadyr med den sorgløse Ro, 
der saa ofte karakteriserer disse 
smukke, yndefulde Dyr. Jeg raaber 
Hallo 1. og hele Flokken galopperer 
afsted ind i Underskovens hemme-
lighedsfulde Mulm. Pludselig farer 
jeg selv sammen, thi en gammel 

Urkok skogrer i del samme oppe 
Bøgekronerne højt over mit Hoved. 

Jeg Inger nu Plads paa Vejkan-

tens grønne Mosplyds og hviler 
mine trælle Ben med el behageligt 

; — Min hvide Panamahat 
dækker, lig en mægtig Paddehat 
over en Plet af det mørkegrønne, 
syrligt duftende Flor. Tankefuld la-
der jeg Blikket søge opad mod den 
smalle Strimmel hlaa Himmel, som 

er synlig mellem Bagekronernes 
grønne Masser. Pari en slig idyl-
lisk Mel bliver man let romantisk 
og lidt senlimental, og jeg antager, 
at H. C. Ander se n s bekendte Sang 
om Valdemar og Gurre er forfattet 
i Skovens Hal : 

0, husker du Sjolund, den dejlige Ø, 
hvor de vilde Skovduer kurre? 
De duftende Boge, den stille So, 
husker du Gurre? 

Nu mangler blot en kgl. Kam-
mersanger (Villi. Herold t. Eks.) for 
al give Billedet den rette Stemning 
og Sangen bedaarencle Liv. Hvem 
kan vel staa for disse herlige Slut-
ningsvers: 

Her er 53/1 dejlig en Sommerdag, 
men skønnest i Nattens Stille, 
nier Stjernerne blinker og Droslens Slag 
fortæller om Tovelille  I 

Sjølunds skønne Skove spiller et; 
stor Rolle i dansk Poesi. Medens 
B. S. Ingemann i Kong Valde-
mars Jagt -  synger : 

Paa Sjelunds fagre Sletter 
ved Østersøens Bred, 
hvor Skoven Kranse Bette 
om Engens Blontsterbed, 

besynger Clir. Winther den dan-

ske Sommernat i Sjællands Skove 
I denne varme, dejlige Strofe: 

Unit over Bøgens Top 
der gaar en Stjerne op 

og skuer ned til Skovens dunkle Kroner, 
og dybt fra fjerne Krat 
i stille Sommernat 

der lyder Nattergalens ømme Toner. 
— — 
Hvor er Skoven rig paa Stenanin- 

og Drømmerier, — et Eventyrrige 
lig Torneroses fortryllede Slot, hvori 
sinaa Lysalfer flygter lel henover 
Skovbundens grønne Mosleje og le-

ger deres yndefulde Tagfat. Skøn-
nest er vel Skoven ved Solnedgang, 
naar Solstraalerne slukkes inde i 

Underskoven, mens Trækronernes 
grønne Bladeflor endnu bærer en 
glimrende Lyskrans, der sluttelig for-
vandles til en bleg Dæmring, som 
om Livet med el falmede. Samtidig 
med denne Forvandling forsvinder 
de smaa Lysalfer derinde mellem 
de dystre Træstammer. Deres fæl-
les Moder, Solen, kalder dem alle 
hjem, naar den gaar til Hvile ; ikke 
en eneste glemmes i Skovens dæm-
rende Hal. 

Jeg ligger endnu i Græsset og fi-
losoferer over Tilværelsens Gaader, 
som den Grubler jeg er og kommer 
sluttelig til det Resultat, al herinde 
i Pans drømmende Rige er den ene-
ste Lægedom at finde for Nutidens 
nervøse og overforcerede Menneske-
kaste. Det var ingen Tilfældighed, 
at vor store Filosof S øren Kirk e-
g e ard saa ofte fordybede sig i den 
mægtige G r Ibs k ov med den origi- 

nale og fredelige 0 Ite vejssk log, 
selv om delte Navn næppe forjætter 

Fred og Ro. 
Unge, klare Pigestemmer kribler 

mig tilbage til Virkelighedens Ver-
den, og unit henrykte Blik strejfer 
en Lysning i Skoven, gennem hvil-
ken et mindre Dameselskab — alle 
hvidklædte og blomstersmykkede -
langsomt vandre afsted under mun-
ter Samtale og dæmpel Laller. De 
slanke, lyse Pigeskikkelser niinder 
om rene hvide Liljer og den mørke-
grønne Baggrund gør Illusionen 
fuldkommen. Solens muntre, spil-
lende Straaler kærtegner disse 
skønne Kvinder, hvis lyse Kjoler 
rasler let under Gangen over Grøn-
svære,. Havde jeg rm været Kunst-
maler i Stedet tor Digter, vilde jeg 
have forvige[ denne yndefulde Fri-
luftsscene paa Lærredet og saaledes 
fastholdt den til sene Tider. Ak, 
selv om delte lykkedes for mig, 
kunde jeg dog aldrig tilføre Maleriet 
hint dansende Mylder al gyldne Sol-
pletter eller gengive den sølvklare 
Latter, som disse Evadøtre lader 
klinge gennem Pans hellige Haller, 

Ligesaalidt kunde jeg male Sollysets 
underfulde Leg i de blonde Haar-
frisurer, naar de enkelte lasrevne 
Haar glimrer som gyldne Strenge 
om Kindernes blussende Kaminglød. 
Men karl jeg ikke ni a I e denne Na-
turscene, kan jeg dog beskrive deri, 
thi en Digter og Skørlaand in a n 
Tiave noget af Kunstnerens Blod i 
sine Aarer, ellers bliver hans Frem-
stilling let søgn og farveløs, spids-
borgerlig og kedsommelig. Kun-
stens rette Element er Fantasien, og 
en Digters Pen kan undertiden maale 

sig med Malerens Pensel. 

Frode Christensen. 

Kirkegaarden. 
_ 0_ 

Dødens stille Have 
grønnes nu igen; 
over alle Grave 
stryger Vinden hen. 
Der, bag høje Mure, 
som skærmende staar 
om Døden stille Have, 
er det atter bleven Vaar. 

Dødens stille Have! 
— Byens Kirkegaard — 
De mange mange Grave 
er smykkede I Veer. 
Pilen har Rakler, 
Kaslanjen Brudelys, 
igennem Birkens Kroner 
gaar Vinden soult et Gys. 

Bina Forglemmigejer 
staar paa Graven hist; 
en sørgende Moder 
satte dem vist. —. 
Der hviler hendes kære 
eneste Dreng. 
Døden tog Livet - 
- Døden er sir-seng. 

Hun kommer hver Dag 
og sidder en Stund 
ved Graven; det vibrerer 
ved Øje og Mund, 
naar stille huri rejser sig 
Ira Bænken og gear. -
Smilet kommer aldrig, 
hverken Vinter eller Vaar. 

Graven hun pynter, 
hun elsker den Jord, 
der gemmer hendes Lykke, 
den Lykke, der fo'r, 
da Livsgnialen shikked.  
og øjet blev nint. 
-- — 
For hende blev Livet 
en inulininørk Nat — 

Men Dødens stille Have 
grønnes nu i Vaar, 
og Solsorten hygger 
sin Rede og sIaar 
siu skrattende Trille 
i Huksholushlekken, 
og Hunnen svarer 
med skræppende Kækkes 

Bag Kirkegaardsmuren 
er Stilhed og Fred ; 
ude larmer Verden 
og Mennesker afsted. - 
Bag Muren deri hvide 
er Minder og Trøst 
og en underlig Stilhed, 
der stemmer for Bryst. 

Kai M. Woel. 

ilvaloliefis å fivemlelse, 
—0— 

En Statistik over Verdensproduk-
tionen af Hvalolie udviser, skriver 

at den i 1914 har været 
750,000 Fade. Man spørger uvil-
kaarligt: hvortil anvendes denne 
store Mængde af Hvalolie? 

Hvalolien, der paa Grund af sin 
stramme Lugt tidligere kun har væ-
ret meget lidt brugl, er, siden der 
er opfuudet de mange forskellige 
1-lærdningsmetoder al Olier, kommet 
til stor Anvendelse i mange forskel-
lige Industrigrene. 

Vi skal her give et lille Indblik 
i de forskellige industrigrene, hvor 

Hvalolien anvendes, men da hver 
Fabrikant nøje vaager over sine Me-
toder med Hensyn til Hærdning af 
Hvalolie, bliver Oplysningen manske 
ikke helt udformet. 
Til Smøreolie anvendes meget Hval-
olie. For de tynde Smøreoliers Ved-
kommende blandes den med Mine-
ralolie, hvorimod den for de tykke 
Smøreoliers Vedkommende under-
gear en Forandring, idet deri gen-
nem en enkel Oksydationsproces 
gear over til at blive tyk Olie. Denne 
tykke Olie kaldes for „Blownoil-

eller ,opløselig Risinus Olie" Oksy-
daliotien, eller som den ogsaa kal-
des Surstofoptagelsen, sker ved, at 
man under bestemte Forhold blæser 
Luft ind i Olien. Idealet er at Ina 

Olien saa lys som mulig. Tidligere 
fik man af Hvalolien kun et meget 
mørkt Produkt, men efter et engelsk 
Palen! producerer man nu en fin, 
lysegul Olie. 

Til Læder, der skal anvendes til 
Fodbeklædning samt grovere Læder-
varer, anvendes til Indfedlning et 
Middel, der meget ofte laves af Hval-
olie. Tran, der udmærker sig ved, 
at den meget let trænger ind i Læ-
deret og tillige har en passende Ok-
sydationsevne, del vil sige, den for-
binder sig med en passende Hur-
tighed med Luftens Surstol og dan-
ner herved en sejg, tynd og elastisk 
Hinde over Læderet, og samtidig gi-
ver den dette et vandtæt Overtræk. 



Sker denne Oksydailon for hurtigt, 
hvilket ofte er Tilfældet med de ly-

seste Olier, kan den virke 

idet den blænder r ædere!. For al 

opnag en passende Oksydationsevite 

forsk
- 

 del man Hm 

En sae tig r ". 	C'zsydalionen 

sner Olie., ril „Moellon" og 

Aegras, som benyttes i Garverierne. 
Endvidere anvendes Hvalolieblau-

diuger til Maskiiireinine for at for-

hindre Glidning, og som Impræg-

neringsolle for Læderdrivrenone an-
vendes ligeledes Hvalolie nied stor 

Fordel. 
1 Jærn- og Staalværker bruges 

Hvalolien som en billig Hærdnings-

olie, ligesom man i Jutespinderierne, 

hvor man har Brug for meget fede 

Olier, anvender Hvalolien ;ned slor 

Fordel, 

Et meget ejendommeligt Slof faar 
man ved at opvarme Hvalolie med 

Svovlpulver, nemlig den saakaldle 

„Faklis" eller kunstig Girmini. Delle 

Stof har megen Lighed nied Kaut-

schtilc, hvorfor det ogsaa anvendes 
meget i Grene af Industrien. I den 

senere Tid er det ogsaa blevet an-

vendt som Opsugningsmiddel for 
Nitroglycerin .  

Det maa dog her bemærkes, at 

Hvalollefaktis ikke staar paa Højde 
med Faklis af andre Olier. 

Som Belysningsmiddel anvendes 

Hvalolien fremdeles- i stor Mængde. 

Den ubehagelige Fiskelugt, der 

tidligere fandtes ved Olien, forsvin-
der fuldstændig efter Hærdningen, 

og man faar en aldeles lugtfri Olie, 

der fuldstændig erstatter andre Olier. 

Til Fremstilling af Glycerin anven-

des Hvalolien i store Mængder, idel 
man ved forskellige Metoder spalter 

eller deler Olien i dens to Grund-
bestanddele — Fedtsyre og Glycerin. 

Glycerinen anvendes som bekendt 
i store Mængder til Frahrilcalion af 

Sprængstoffer, hvorimod Fedtsyrerne 

gaar til Sæbefabrikation. 
Hvalolien indeholder tillige Næ-

ringsværdi, og det har vist sig, at 
man efter de forskellige Hærdnings-

metoder er kommet til det Resultat, 

at man af Hvalolien kan fremstille 
et Produkt, som er fuld( ud anven-

deligt son] Spisefedt. 

Stjernellimme.l. 
—o— 

NU tændes de lysende Stjerner 
paa Himmelens blanke btaa, 
der hvælver sig over Verden 
saa langt min Tanke kan nag. 

Og dybt under Nattens Stilhed 
jeg hører Kanoners Drøn, 
Geisersalm eis iltre Kitinen 
og saalerlea runge Støn. 

Ud over de brede Sletter 
Vandrer Kvide og Kval —, 
der ligger saa mange unge, 
hvis Ret til Livet man stjal. 

Og ud over deres Vaande 
er samme Himmelhvælv spændt, 
der blinker de samme Stjerner 
paa del samme Firmament. 

Christian fergrasen. 

filskoomgorool 	ng. 
—o— 

Før Krigen brød ud, sad der en 
lille Træskomager oppe paa en 
Femtesal i Saksogades allermørke-

ste Ende og arbejdede for en For-
retningsmand ude 1 Byen. Han 
havde Kone og fire Børn, at for-
sørge, og Treeshomageriel gav &år-
ligt nok Føden til de mange Munde. 
Der var tit og ofte Smalhals i det 
lille Hjem, saa at de fattige Ejen-
dele Irreelle vandre paa Laanekon-
loret for aldrig mere at komme til-

bage. 
Men saa kom Krigen, og vor Træ-

skomand fik alt det Arbejde, han 

knude overkomme, og lian fik det 
langt bedre betalt end nogen Sinde 

før. Da lian havde skrabet sig nogle 

faer:hundrede Kroner sammen, gik  

lian til sin I lus mit og fortalte barn, 
at der vist nok var mange Penge 
at tjene ved Eksport af Træsko nu 
under Krigen., da Lærterlodløjet var 
saa dyrt. Og lian, Træskomanden, 

kendte en Eksportør, der var villig 
til at aftage alt, hvad der kunde pro-
duceres. 

Saa kom der et Kompagniskab i 
Stand. Forretningen tog Fart, og 

alt, hvad der kunde fabrikeres, var 
der Købere til. Og der blev endda 

Rand til at leje el større Lokale ride 
paa Amager. 

Nu beskæftiger Træskomanden Ira 
Kvisten i Saksogade ca. 40 Menne-

sker. Hans gamle Vært fører Kasse-

regnskabet, og de er begge holdne 

Mænd. Men Træskomageren hor 
stadig væk I Salesemeade, oinend ikke 

mere i Baghuset eller paa Kvisten. 

Han har lejet sig en bedre Lejlighed, 

uren der er absolut ikke gane( „Gul-
lasch" i Manden. All, hvad lian 

Tjener, sætter Iran i Sparekassen for 

sig og sine Børn. Saa for en Gangs 

Skyld er Pengene komme( paa de 
rigtige Hænder, fortæller Værten- 

Beboede Verdener. 
—o— 

For et Par Aar siden udkom der 

en Bog under Titlen „Mælkevejen' 
af en tysk Astronom, Dr. Fritz  
K a h n. Han kom her ind paa Spores-
umalet om „beboede Verdener', et 
Spørgsmaal, som jo ved Domprovst 

Marterisen-Larsens Bøger har vakt 
Opmærksomhed her i Danmark. 

Den første, der udtalte sig herom 
var Giordano Bruno, son] levede 
det 16. Aarhundrede. Han var den 

første, son; tænkte sig, at Universet 
var uendeligt : „Der er talrige Sole 

og talrige Jorde, solo alle omkredse 
deres Sole, ligesom vore syv Pla-
neter omkredse vor Sol. Vi ser kun 
Solene, fordi de er de største, og 
de er lysende. Planeterne derimod 

er usynlige, fordi de er mindre og 

ikke lyser." Og lian mener, at det 
vilde være ganske meningsløst at 
antage, at disse utallige Verdener, 

som maaske er langt prægtigere end 
vort Solsystem, ikke skulde være 

beboede af lignende eller maske 
endnu fuldkormiere Væsener end 

Jorden. 
Paa Grund af disse Anskuelser 

blev Giortiano Bruno brændt i Rom 

16. Februar 1600. 
Ved Hjælp al Kikkerten opdagede 

man imidlertid snart, al Brunos Paa-

stand 0111 Universets Storhed var 

rigtig. Ved Hjælp af sir] Kæmpe-
kikkert opdagede Her se h e I 1784 

at „Mælkevejen", den lysende Stribe, 

som i klare og mørke Nætter stræk-
ker sig over 'Himmelbuen, bestod 

af luller Stjerner, eller Sole. Her-

schel beregnede, at han i sin Kik-
kert kunde se omtrent 30 Millioner 
Sole. Vor Sol og alle de Stjerner, 

vi ser med blotte øjne, hører nied 

til Mælkevejssystemet. De nærme-
ste ser vi tydeligt; dog er den Sol, 
der os nærmest — næst efter vor 

egen Sol, — saa langt borte, at Ly-

set fra den er omtrent 41 /2  Aar om 
at maa hertil. Og Lysel gear dog 

300,000 Kilometer i Sekundet. De 
yderste Stjerner i Mælkevejssystemet 

er saa langt borte, at Lyset fra dem 
er 10,000 Aar out at naa os. 

Og hver enkelt af disse c. 30 Mil-

liouer Stjerner er en Sol, til mange 
Gange større end vor Sol, og de har 

ligesom vor Sol, flere eller færre 
Plancher .  kredsende over sig. Alene 
i Mælkevejssystemet er der allaaa 

ca. 30 Millioner Solsysterner i Lig-
hed med vort Solsystem. Kom vi 

et Stykke tid i Mælkevejssystemel, 
f. Eks. til den Stjerne, som er os 
nærmest, sne vilde vi af vort eget 

Solsystem kun se selve Solen, som 

en lille, lysende Stjerne. Og kom 

vi langt ud i Mælkevejssystemet, 
saa vilde vor egen Sol ganske for-

svinde for det blotte øje, og kun  

kunne opdages i en Kæmpekikkert, 
som en ganske forsvindende Pirk. 

Men foruden M.1ketejssysiereer, 
hvortil vi selv høre, er der talrige 
andre Mielkevejssyslemer, som er 
saa langt borte, at vi, selv i de stør-
ste Kikkerter, kun kan skinne dem 
som en lille., lysende Taage. Disse 
=endeligt fjerne Systemer bestaar 

vel af Millioner Sole med deres Pla-
ter ligesom vent. Befandt vi os der 
saa vilde hele vort Mælkevejssyslen 

svinde find til en saadan lille, svagt 

lysende Spirallange. 

Universel synes saaledes at beslag 

af uendelige Mælkevejssystemer med 

utallige Millioner al Sole paa for-
skellige Udviklingstrin ; og disse 

Sole er omringede af Milliarder af 

Planeter med deres Mimer. Uni-
verset er uendeligt og ufatteligt. 

Men endnu niere ufatteligt vilde det 

være, dersom der i hele delte Uni-

vers kun skulde være Liv pas en 

eneste lille Planet, der i Sammen-
ligning med Universet kun er som 

en Vandchashe i Sammenligning 
med Oceanet. 

Herom skriver Dr. Hahn: 
,Paa hvor mange Myriader af sol-

beskinnede Planeter i delte Univer-

sum, 'DAs der leve Væsener, der 

staar paa samme Trin af aandelig 

og legemlig Udvikling som pal vor 
Jordklode? Pas hvor mange niorm 
der bor naive Væsener, iler ser ud 

i Natten og digler Eventyr og Le-
. gender over den lysende Pragt over 
deres Hoveder, ligesom vore For-
fædre gjorde? Og pas hvor mange 

mon der bor Forskere, soin ined 
Kikkerter, Prisme- og Folografinp-
linealer spejdede rid i Universet og 
ser v or I Mælkevejssystem som en 

lille Sky paa Finiamentel. Vor store 
Solkrans, der opfylder vor Himmel, 
vor verdensomspændende Mælke-
vejs-Herlighed, — som en lille Sky 

i den mørke Nat." 
— Selvfølgelig er der ingen, der 

ved  noget om dette. Men Jesu 

Ord : .1 min Faders Hus er der 
mange Boliger", har ved Opdagel-

sen af Universets Uendelighed faaet 
særegen Bekræftelse. 

H—g. J. i „Khh " 

Fra Uge til Uge 
Billigt Brændsel. 

Sogueraadsforeningen har nu efter 
Opfordring holdt Møde angaaentle 

det aktuelle Brænde-Spørgsniaal og 
flere al Sogneraaderie har vedtaget 
fra Kommunens Plantager at ailliende 

Brændsel til Forbrugerne til samme 
Pris som før Krigen. Desværre har 

Allinge-Sandvig ingen koimmiliale 

Planlager 'at tynde ud i, men for-
haaberillig kan det ordnes saaledes, 
at vor Kommunes Beboere ogsaa 

kan fag deres Brændsel til en rime-

lig Pris. 

De bornholmske Kul. 
Eiler at Hasle Klinker- og Cire-

niollesiensfabrik selv har begyndt 

Kul-Undersøgelserne paa Værkets 
Grund og anskaffet de nødvendige 

Boremaskiner, arbejdes der bamle 

Nat og Dag, og man har nu ined 
det første Borehul naael en Dybde 

af ca. 120 in. I en Dybde af 61 
ni traf man del første Kullag paa 

ca. I Mens Tykkelse, og derefter 

kom man til de eflerfølgende Lag, 
der alle ligger i den ved tidligere 

Undersøgelser angivne Rækkefølge. 

Del er Meningen al foretage Borin-
ger paa fire forskellige Steder, for 
bestemt at fastslaa Lagenes Belig-

genhed og Faldretning. Det først 

paabegyndle Borehul findes tæt nord 

for Værket ved Skinnevejen, og det 
ser ud til, at Kulfagene lier ligger 

dybest. Ved de gamle Gruber, ca. 
1000 Alen i nordøstlig Rebring der-
fra ligger nemlig de største 'tilhø-
rende Lag kun i ca. 60 ni Dybde. 

Til at trække Boremaskinen og  

Pumperne hent ties eu 5 Hestes 011e-
molar og Attnij,len gaar saa let kin 
Nuanden me•ti tid !nikkene Mdtellel, 

al der kue beskæftiges et Par Miniid 
ment lier ine.en. 

En Pension paa 1728 Kr. 
pr. Aar loreslaar en til cm flig Komite 
i Kanada for hver Soldat, der er 

bleven arbejdsudygtig som Følge al 
Saar han har laael i Krigen. 

En Million Soldater. 
I Almindelighed gør man sig ikke 

Rede for, hvor meget en Million 

Soldater egentlig repræsenterer. Ivor 
meget er en Million Soldater ? 

En Million Soldater, opstillet ved 

Siden af hverandre paa almindelig 

Afstand, danner en Fuml paa 750,000 
in eller 750 km eller 100 Mil. En 

Million Soldater i Marschkolonire, 

d. v. s. !ned 4 Mand i Geleddet, 

danner en Menneskestrøm pas 300 
km., og en Forbimarsch af denne 
Troppestyrke lager en Tid er 62 Ti-

mer- 

En kæk Dand. 
En menig engelsk Soldat tik, for-

tæller „Daily Mir.", for el Par Dage 

siden Albertmedaljen for en enestan-

ende modig Datid. Om Bord paa 
el Skib, som Ina i Havn i Havre, 

pik han ned i Rummet, hvor et Par 
Arrinirmilionslcasser var kommen i 
Brand. Sammen med en Søofficer 
fik han kastel de brændende Kasser 
tid n2 reddede derved med Fare 

for eget Liv Skibet fra at springe 

i Luften. 

Et Hospital I Urskoven. 
En engelsk Læge, som fortæller, 

n1 lien gag Tjeneste „et Sted i den 
østafrikanske Urskov", skriver i el 
Brev til en Ven hjemme i England : 
„Jeg er ansat ved et Hospital nær 

deri lyske Grænse. Vi har vor Lejr 

i en Rydning i Urskoven, og selv 
for en gammel Praktikus som mig 
er lier daglig nye Erfaringer og Op-

levelser. Om Natten lyder der uhyg-
gelige 'Hyl og Brøl ude fra Mørket, 
og Løver, Leoparder og deres Ven-

ner Hyænerne gør del umuligt for 
os at sove i Fred. De kan dog 

ikke komme hid i Lejren, da vi har 
bygget høje Torneliække rundt om 
de Telte og Græshytter, hvor vi bor. 

Tyrkiske Kaserner. 
Intet Laud i Verden kan, hvad Ka-

serner angaar, maale sig med Tyr-
kiet, fortæller en tysk Avis. I Kon-

stantinopel ser man Verdens rum-
meligste og smukkeste Kaserner. 
De er formelige Slotte, som udsty-

rede med alle Nutidens hygiejniske 

Indreirringer. Natir de tyrkiske Mi-

litærmyndigheder skal bygge en Ka-

serne, vælger de altid cl højl og 

frit liggende Sled. Deraf kommer 

det, al man allerede paa lang Afstand, 

før man kommer indenfor Konstan-

tinopels Enemærker faar øje paa 

Kasernerne i Ha idar-Pascha og Pera. 

En fremmed, som for første Gang 

besøger den tyrkiske Hovedstad, vil 

straks lægge Mærke hl de stolle 

Bygninger, som ligger omgivet af 

smakke Haver. Til liver Kaserne 

hører der ogsaa en Moske, vældige 
indebyggede Gaardsruni og Terras-
ser. 

Bulgarske Kulgruber paa tyske 

Hænder. 

Der meddeles fra Genf, al el tysk - 

øshislc Aktieselskab med en Kapital 

paa ca. 6 Millioner Kr. er blevel 
dannet med del Formsal al udnytte 
Kulgruberne i Pernik og Bolovdol 
i Bulgarien. Kullene i disse Gru-
ber skal være af bedste Kvalitet. 
Gruberoe tilhørte før den bulgarske 
Stat, soin har overdraget dem til et 
Syndikat ni tyske og østrigske Bar--

ker. 

Hvem holder de fleste Aviser? 

Der lindes ikke den Stat eller den 

Anstalt paa hele Kloden, som holder  

og samler saa ~rige f, rkellt 
Aviser, Tidsskrifter og Ily:esktitter 
som Vatikanet. — Allerede Pil 
Pias IX viede Avisliterat iwn de 
510~ opi,,,et k sowlictl, 	det p2 

slims, at Vankanel i hans lid kold 
ominent 31t,000 forskellige Blade 
Avisen, og Pave Leo XIII, deri klø 
og  hojt dannede Kirkefyrste, skab 
et helt ud moderne Avis-Arkiv. 

krævede ogstin, at de katolske 
skoper Verden over skulde hids 

til Valikonets Bibliotek al niti 
Slags Avis- og Tidsskrift-Illerald 
Paa denne Maade er de vatikansk 
Samlinger i Agrenes løb blevet 'e 
eller en umaadelig Maalesiok. 
Alle Aviser og Tidsskrilter, som kr, 
nier ind, bliver gennemlæst af 
farne og lime det meste meget høj 
stavende gejstlige Embedsmænd. 

Min Vaar - 
Tkeal) 

Husker du, kære, isaar sammen 
vi sad i Skumringens Sture! ? 
Stille jeg tog dine Hænder 
og fandt din friske Mund. 

Husker du, kære. naar sammen 
vi talte lønlige Ord ? 
mens Stormen derude sused', 
og Nullem hastigt fo'r. 

Vaaren lur alt er bebudet, 
Sul over Landet staar. 
— Lad os da elemure Vinteren — 
glemme de onde Aar. 

Waren er Menneskets Læge, 
den bruger en snild Mediemi 
Verden den klæder i nye 
larvernætiede Lin. 

Den kalder de spæde Spirer 
fra Jordens kølige Gem. 
Den spreder Liv og Faglighed 
og lokker Smilet frem. 

Nuar Solens varme Straaleburidt 
til os hernede iler, 
da jubler Fugl, da brister Knop 
— og hvad gør vi? — vi sudler. 

— — — 
Skulde end ikke Vaarens Sol 
læge mig Vinterens Saar, 
da ler jeg blot; jeg kar jo dig, 
— min evig unge Vimr! 

Kai M Woel. 

Godsljouslor og Mo[lor. 
—0 — 

Søndag d. IS. Juni. 
Ols Kirke Kl. 91,1,, Skrin. Kl. 9. 
Allinge K. Kl. 2. 	 - - I u/s. 
Mandag Aften Møder for K. F. U 

M. og K. 
Evan. luth. Missionsforening Allinge 

Kl. 	Forsamling. 
Rutsker Missionshus 

Kl. 91/3. P. Rønne 

Hestens forlorne Tænde 
At kostbare fleste faar deres Tæ 

der plomberet, er ikke rialmindeli 

uren al de derimod forsynes m 
forlorne Tænder, er vislink eneste 
ende. Dette for einges ined en kos 

bar Væddeløbshest I Amerika. 

Deri havde ved et Uheld Mad 

Par al Overmundens Tænder slams 
ud, og det gjorde den saa nerve 

at den ikke vilde rede. Ejeren I 
da en Tandlæge indsætte forhør' 

Tænder, og Dyret hk atter sin A 

petit tilbage. 

Saphirs Duel. 
Hurnorislen og Satirikeren Saph 

havde en Gang fornærmet en Ore 
som udfordrede ham til 'arre'. Den 
skulde foregaa lige i Nærheden 
Wien. Begge Duelaoter indfandt s 
punktlig. De hilste hellig paa hi 
runden, Invorpina Greven sagde ; 

— De tillader vel, Hr. Sapliir, 
jeg stiller mig mod denne Mile 
paa Grund af mit daarlige Ben. 

— Det har jeg ikke det tinges 
imod, lød Svaret; dog maa De o 
saa tilsma mig en Begunstigelse. 

— Meget gerne Hvad er det ? 
— At jeg Inar Lov al stele 

mod næste Milepæl, var Humoristens 
rolige Svar. Greven kunde ikke an- g 
det end le og rakte Saphir ['amider: 
til Forsoning. 



Toget. afgaa r 
Sognedage: 

- !grind s. ifr 

Fra Rønne 	el° 355 
Nyker 	9=§ ;426 

Klemensker 	9115  407  
Firr 	 1003  4 2C.  

Tein 	 1018  
Allrnge 	102" 4" 

Til Sandelg 	10" ft,» 

Fra Sandvig 
Allinge 
Tein 
RR 
Klemensker 
Nyker 

Til Rønne , 

700  1210  710  
7os pas 7111 
715 1211 Brio 

1251, 817 

7" 12" 8" 
801i 	l Is 850 
8.35 I  910 

Søn- og Helligdage. 

Hee 
Fra Rønde 

Nyker 
Klemensker 
Rø 
Tein 
Allinge 
Sandvig 

Fra Sandvig 
Allinge 
Tein 
Rø 
Klemensker 
Nyker 

Til Rønne 

900  12,0 
 

920 
gig 1 011 928 
924 1;1 Ns 
9.so 110 1013 

10er lst Ose 
10,, 20, 10,,  
1040  2,0  10,, 

Rie, 12as 74a 
8,, 12.42  7,. 

902 1 262 802 
917 167 Ris 
9,4 Isa Bas 
nrs las Rso 

1005 	166 910 

Ordet er frit! 
Vi gør vore mange I.;esere i By og 

pas Land opmærksom pas. al enhver kan 
Ina optaget Artikler og ludlæg nin Emner 
at almen Interesse i „Nord-Bornholms 
Ugeblad". 

Relingelsen er kun, nt det skrevne er 
holdt i en sommelig Form og indenfor 
rimelige Grænser, samt et Indsendere— til 
Underretning for Redaktionen — opgiver 
Navn og .Adresse. Ligeledes rundinger 
Redaktionen gerne Meddelelser om san-
dal= Ting og Forhold, som egner sig 
til Relispdrpig i Bladets Spalter. 

Dette gælder baade Byen og Landet, 
og det er en Selvtolde, at Redaktionen 
altid vil Menage den strængeste Diskre-
tion med Hensyn tir sine Kilder, 

Erindringsliste. 
—0— 

Tohlkaniret 7 —12 Form., 2-7 Efterm. 
Kæmnerkontoret 10-11 og 2-4. 
Laane- 	Diskontobanken 2-4 Eftm. 
Sparekassen 10-12 og 2-  4. 
Stempelfilial i Sparekassen 10-17, 2-4, 
Darneskihsespeditionen, aahen ved Ski-

belæs Ankomst og Afgang Tirsdag 
ng Fredag Efterm., Mandag ng 
Torsdag Form. 

Sognepræsten Tirsdag ng Fredag 6-7, 
Distriktslægen 8-9 og 2-3. 
Postkoninret 9-12 ng 2 —7. 

Søndag 12-2. 
«l'eleerlifsialionee 8 Morgen ril 9 Aften. 

Snodag 12-2. 
liorgmesteren trælles mis Kremnerkoet 
Branildiretiteren Mandag og Fredag 

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

Olsen, Messen. Kontortid 1-1 Em. 
Folkebogsamlingen prut Pantere:æt:. 

Tirsdag Kl. 3, Fredag 7-8, 
Jernhairest. er  anken for Gods 8-12, 2-6 

Frimærke e. og Ilgods desuden 7.8 Alten 
saml til Tog, der afgaar udenfor rumme 
Tid, Ira en halv Time for Togets Afg 

Røget, bornholmsk 

Sild 
haves i Reglen hver Dag nyrøget. 

I. B. Larsen 

søgel' b ell livsledsagerske 
skal den gamle Cykle sælges, øn-
sker De Adgang over deles Ejendom 
forbudt, har De fundet et Par Ga-
losclier, slud der være politisk Møde 
eller 13al, bar De Kreaturer til Salg 
eller vil De købe saadanne, har 
De fandt nye Varer hjem, paatager 
Du Dein Reparationer, har De 
startet en ny Forretning -- hvordan 
skal Folk saa fad det al vide, hvis 
De ikke averterer i et Blad, som 
virkelig læses. 

-Nordbornholms Ugeblad.  

læses af saa at sige alle i Nordre 
Herred og er derfor el fortrinligt An-
nonceblad. Send deres Annoncer 
til _Nordboritholins Ugeblad". 

Telefon 74, 

nus 
Ots 
053 

108  

I le  
25 

Berlinerkoks 
af prima Kvalitet er oplosset, 	Pris 

Kr. 3,50 pr. Hektoliter. Vær saa god 

al gøre Bestillinger heraf snarest 

snares' uroligt. 

Nordlandets Handelsbos 

Prima Tory til blus. 
Bestillinger modtages gerne. 

Abildgaard, Olsker. 

Knæk-Majs 
til Kyllingefoder anbefales. 

faets Iles J. B. Larsen Allinge 

Baruivogne, Klapvogne 
_.senge og Vugger. 

Legevogne og Barnestole 
i stort Udvalg hos 

P. C. Holm. 

Ny stor Sending af 

Læder-Tagpap 
prilun Kvalitet i 18 rig 24'' Bredde 
er hjemkommet og sælges til aller-
laveste Pris pr. kontant. 

Linoleums-Tjære 
er den bedste Sort til at dække Tag-
pap nied : (tenue sælges i hele, halve 
og kvart Tønder saml i Spande a 
tir kg billigst i 

Nordlandetsalldelstllls 

En Køkkenpige 
kan straks fan Plads straks eller til 
Iste 

Hotel ”Allinge". 

Hav Stole e,—.Borde 
Bænke 

Liggestole anbefales. 

P. C. Holm. 

OlsKer. 
Statsskatten for 2det Haleair 

I et l«,—.16 bedes indbetalt ruden 20 

J u ni, hvorefter Udpantning vil hilse 

loreiaget tulrer videre Varsel, hvilket 

hel ved bekendtgøres.. 

Sogneraadet. 

Kles_scinte Visitkort 
anbefales fra Allinge Bogtrykkeri, 

Hjemmelavede 

Kitivrffiqe 
Kogrimer, Næsegrimer, Kotojre, 

Grimeskafter, Legner, Fjederhager, 

Esser og Led i flere Slurielser. 

Kodækner, Muleposer, 
Fli1- og Gummipuder, 

Alle Slags sælges. Billigste Priser i 

Nordlandets Ha n delshnsr 

2 brugte men gode 

Træde-Symaskiner 
ere til Salgs. 

Pris 20— 30 Kr. 

IVlagasin du Nords ildsalg 
Allinge. 

Et mindre Parti af de gode 

eng. Smedekul 
ventes i Ugen etter Pinse. Bestil-

linger til billigste Pris modtages. 

Nordlandets Handelshus. 

Elever. 
Nogle 1214-Ze Piger antao,,  sore. 

Elever til 1 S. Avenst !em 
sin du Nords Svsiiii_!. 

Nlari aedes henvende sig til Fris 
Thorbek. 

K"" Soda Pulveriseret 
Blegsoda, Ludpulver af alle Mær-
ker. Vi har endnu rigeligt Leger 

al disse Varer og sælger gerne i 

passende Kvanba — men kun til 

Forbrugerne. 

Nordlandets 

Tornbrænding 
vil blive farelaget 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. 

Alt til billigste Priser. 

P. C. Holm. 

Ligkister 
eg Ligtøj haves paa Lager. 
Johannes Pedersen 

Vestergade. 

Odde 
Yorckshire 
Vi har el lille Parti af disse gode 

Kul, SOin vi anbefaler Landmændene 
at købe og hente, for at have til 
Tærskelides kommer. Pris 7 Kr. 
pr. Hektoliter 

Nordlandets Hanllelsllus 
Nysaltet 

horilliolmsk 
i Fjerdinger og mindre Partier er 
til Salgs til billig Pris pr. kontant. 

Tiarsen. 

Agerkaalen 
bur bekæmpes med Jiernvitrioi, 
Vi har endnu et Restparti Vitriol 

til devue Anvendelse. 

Nordlandets Handelshus 
By- og Berredsfuldmægtig 

Johannes Kofod, Hasle, 
træffes paa Raadhuset i Allinge 
hver Mandag efter Kl. 10 Form. og 

i l< I e in e n sker Kr o liver Fredag 
fra 2-5 Eftm. 

En lille, god l-kars Plag 
er til Salgs paa 

l'ilegaard, Olsker. 

Salon-Patroner 
for veules paa Lager i Løbet af fad 
Dage. 

33.1_,2i„x-se5r1. 

Reservedele til Deerings 
Slaa- og Høstmaskiner 

er paa lager. Reservedele til andre 
Mærker Slaa maskiner skalles  hut- 
tigsl mulig! 

Nordlandets Handelshus. 

Faaborg Frugtvine 
og LIKØRER anbeiales til billigste Priser fra 

liroloriloT (r..; yrodu ktj'orr4,1 in.s 

Brødrene Anker ‘--kS) 

/ Vandsnegle, 	

& Maskinfabrik 
snegle, Centrifugalpumper til Tttinitiirg af Tiliventilaer rig 

Mereelerave. Hesteriver, SeivbIndere. Slaa- og Mejemaskiner. 
Rk p:nationer al Iliighlidglinier. 

Prov vor udmærkede 

MARGARINE 
og De vil blive tilfreds saavel med Kratlise st in med Pris. 

Frisk Tilførsel flere Gange ugentlig. 

Allinge 	& Produktforretning. 

'Bornholms Simre- 	lanekassii—S 
Afdeling i Allinge 

Kontortid : 10-12 og 2-4. 
Modtager Indskud pari olm. Sparekassevilkaar til en Rente 

a!  4 pC1 p. a paa Folio til 2 pCt. p. a. 

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

Jfolonial- o rprodrikfforretninj, 

lcopal-Tagfilt behøver ingen Vedligeholdelse ! 
Den sælges i Ruller — 	Meter brede -- 20 Meters leereele ---og 

til laveste Pris pr. Konlain i 

Nordlandets Handelshus. 

.1=  

Vi anbefaler 

vort velassorterede Lager af 

Isenkram, Glas, Porcellæn og Fajance 
til billigste Priser. 

Allinge Kolonial- og Prodnkliorrelning. 

8pb 

Sukkermelasse og Blodmelasse 
anbefales fra 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

Allinge llogukkeri M111013108. Telefon 74. 
Husk vore velassorterede • 

Trælast-Lager! 
Forlang Tilbud, og vi er til Tjeneste. 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

1=11:= =.0,=1 



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

Allinge Kolonial- Produktforretning. 

Alle Sorter Frugtsafter 
fra 

Ile danske 	og Kolicerveslabrilbr 
anbefales til billigste Priser fra 

cEllinge 	 cfroduktforretnin. 

Kel] hos os til billigste Pris! 
Galvan. Hønsetraadvæv, Galv. Hegntraad, Pigge-Hegntraad, 

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

Spader, Haveredskaber. 
Alle Størrelser af de svære galvaniserede ;runde og  aflange Zinkbaljer 
samt Spande. — Stor Rabat pr Kontant i 

Nordlandets Handelshus. 

I disse Dage er hjemkommet et Parti G u m rn 
frakker, som vi tilbyder til 14 Kr. 

Endnu haves et lille Parti Herre-Gummifrakker 
til gammel Pris. 

Nordlandets Handelshus. 

Dame-Gummifrakker. 

Aktieselskabet 

CoMings kontrollerde foaerbladinger 
faas hos 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

(figene Alanselieifjorter, 
*":"IalirdMter. 

trips. gtefer. !.bolifter. 
Al Slags Underbeklædning billigst 

Nordlandets Handelshus. 

Til Tagstrygning 

[Do.. c=<>=1 t==Q® c=a=-0=to ic=az,c..1  

anbefales en ekstrafin Calciumstjære eller Linoliumetjære 
fra 

Allinge Kolonial= & Produktforretning. 

billigst i 

L
Nordlandets Handelshus. 

.V) i Kadet- og Bomuldstøj samt Børneforklæder 

Færdige Børnekjoler 

t=a=s.0-=:=1 r=r1=0cco1  t=r1:=:.Qc=co 

Til Stegning og Bagning 
anbefales vort ekstragode Plantefedt. 

Allinge Kolonial- & Produktforretning 

Straahatte 
Filthatte, Huer og Kasketter. 

Største og smukkeste Udvalg i 

Nordlandets Handelshus 

   

 

i. 

 

Skindhandsker 
Traadhandsker 
Silkehandsker 

Hatteslor, Stormslør, 
Strømper 

Bælter, Kraver 
Korsetter 

Lommetørklæder. Underliv 
'Chemiser, Benklæder 

og al Slags Underbekkvdning 
..:riges  til tidligste Pi ',el, 

Nordlandets Handelslin. 

S
uger De en Pige, en Karl 
eller en Dreng, eller mang-
ler De en Svend eller Lær-

ling, en Fodermester eller an-
den Medhjælp, bør De snarest aver-
tere i Nord-Bornholms Ugeblad, 
der liver Fredag  bringes direkte ind 
i 1700 Hjem og  læses al saa godl 
50111 hvert eneste Tyende. En An-

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

.._ 	.. 

ti 

ti 
p 

Kaffe, The, 
Chokolade og Cacao samt alle 

Kolonialvarer- 
i fineste og bedste Kvaliteter og til billigste Priser 

anbefales fra 

Altlege Kolui31 & ProduklioNielnimi 

Frisludel og himlet gr111iliq til Giiisello. 
Vi har rigeli gt lager al alle Soller 	ren Majsskraa, ren Byg- 

skraa, 	Blandet Skraa, soul heslaar af li ge Dele Majs og  bornholmsk 
Byg. Dansk Hvedestrømel Nr. I, Danske Hvedeklid og  et lille Park 
dansk Svinemel. Falmekagemel til Blanding er et sundt Foderstof. 

Priserne øre billigst ved kontant Betaling. 

Nordlandets Handelshus. 

SYG EVIN 
og 

Den agte Chilla Livs-Eleksir 
fans 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 
med 25 Kilo til allemlaveste Pris. 

Rød, grøn og hvid Tagmaling „Glion" 
— altsaa den gode Kvalitet, som ikke regimer af, koster 35 Øre pr. Halv-
kilo, naar Spande a 25 kg  købes. 

Nordlandets Handelshus. 

kotojre, Bogrimer, Staldbindsler, 
Næsegrimer, Esser og Oer samt Fjederhager 

anbelales fra 

Allinge Kolonial & Produktforretning 

Læg Mærke til, at vi har stort Oplag af 
Bedste Rugs igte mel, malet af tørret prima Rug,  Bedste 

Sorter Bager i-F l or mel i Poser og Sække. Hjemmelavede 

Byggryn  i alle Sorteringer. 
Priserne cre allerbilligst, og vi bytter ved at tage sunde, gode 

Sædvarer af alle Slags som Betaling. 

Ilorhinitbets 

„Jack 111-111roal"s 
— 0— 

Af Christian Jørgen‘en. 

-Nærmere at omtale de ligetil:ri-

ger, Jack ciadlirords Lærling  begik 

i Tiden b a 21. -26. August vilde 

kun være Gentagelser af der tidli-

gere. I denne Tid blev der i Om-

egnen af Sinallsireei og  Townstreer 

begaael fire gaadefulde Mord, nøj-

agtig  mider samme Omstændigheder 

som de tidligere beskrevne, 

Derimod vil jeg  holde mig  til 

Professor Hicks egne Optegnelser, 

der vidner om den Giundighed, 

hvormed lian gik lii Værks og  om 

en Videnskabsmands Kærlighed til 

sit Arbejde. 

Den 22. August skriver han en 

længere Afhandlin g  under Overskrif-

ten _Hvem er Jack Cut-troats Lær-

ling  ?". Endskønt den, som Læserne 

senere vil se, er fejlagtig, har den 

dog  Interesse, idet den er del sidste 

Arbejde fra den dyg ti ge Opdagers 

Haand og  lyder paa en Evne paa 

det psykologiske Omraade, der er 

ganske ualmindelig, Jeg  fremhæver 

de vigtigste Punkter af Professor 

Hicks Udviklinger an gaaende delle 

Emne 

— Den Antagelse, al den ny 

Jack Cut-troat skulde være Broder 

til den henrettede, forekommer mig  

lidel sandsynligt. Fingeraftrykket 

synes at lyde paa det modsatte -

Jack Cutdroat hørte til Byens Bærm. 

Ganske vist ved Ingen, hvem hans 

Slægt er, men det er utænkeligt, at 

titrere, kultiverede Mennesker — til 
hvilke jo ifølge Manologernes Ud-

sagn Jack Cul-throuts Lærling  skal 

høre — skulde sælte deres Børn ud. 

— Den Antagelse li gger jo lige for, 

at den nye Forbryder slet ikke skulde 

være sindsyg, men derimod optræde 
som Hævner. Hans Forbrydelser er 
jo ikke begaaet med deri frygtløse 

Genialitet som Jack Cut.throuls. -
Der findes jo Spor, °ment] fas og  

ubetydelige. Skulde det maaske være 

en Slægtning, der hævner Jack Cut-

throats Henrettelse? Det :er utæn-
keligt, thi Jack Cut-throut havde jo 

ingen Slægt, idet lian ikke kendte 
sin Slægt og  deri ikke horn. Denne 

Antagelse maa derfor betragtes som 
usandsynlig. 

Den Antagelse jeg  linder sandsyn 
ligst er, at Jack Cul-throals Forbry-

delse skyldes Hypnotisme. Herimod 
taler den Omstændighed, at lian var 

sindsyg  — sindsyge Mennesker er 
svære at bringe under hypnotisk 

Paavirknin g. Men alligevel linder 

jeg  denne Antagelse rimeligere end 

de forhen anførte. 
Lad os lænke os, at Jack Cul-

throut har handlet under Paavirkning  

al en Sainfundsljende — øn Anar-

kist. Han blev henrettet, og  nu har 

Hypnotisøren en anden i sin Magt, 

eller inaaske opererer han selv. -

Dette sidste slutter jeg  af, at de 

senere Mord er mere kejtet udførte 
end Jack Cut-throuls. Men den Mu-
li ghed er jo ogsaa tilstede, al For-

bryderen denne Gang  har fundet 
sit Medium i de højere Klasser, for 

derved, naar Opdagelsen kommer, 

og  det vil den sikkert, at gøre sin 

Hævn mod Samfundet dobbelt fryg-

telig. 

Imidlertid mas jeg  tro, at Forbry-

deren er godt vidende oin mine 

Planer. De Nætter, hvor jeg  har 

holdt Vagt et eller andel Sted, har 

lian altid holdt sig  i Ro. Her lig-

ger det allermest mystiske i den ny 
Jack Cut-throuls Hemmelighed —." 

Den 24. August indeholder Dag-
bogen en lille Notits saalydende: 

„— Nu slaar det klart for mig  i 
al sin Rædsel, al den nye Jack Cut-
throut er en Hævner, idet jeg  har 
fundet hans Fingeraftryk lier i Lej-
li gheden paa en Avis. Nu ser jeg  
tydeligt, al det er mig, lian er ude 
efter, og  al del gælder Livet. Men 
enfin, saa faar jeg  jo en Afgørelse  

paa denne lige van kildne son] In. 
reres,.anie Mære.- 

Hermed slutter Profe,tor 
Opregirebv! I Da j..b ,Keti 	1)er biet 
ikke ham, men min 1'eli 
Haltatar, der fan gede Jack Cut-Minis 
Lær ling. 

(Slutres i næste NI ) 

Prima Drænrør 
i Demensioner 4", 3- og 11;4" er 

paa Lager. I de allerførste Dage 
venter vi endvidere el Parti Dræn-
rør al 11/2" og 2". 

Bestillinger modtages. Prisen op-

gives pr. kontant. 

Nordkriels Handelshus 
Heste. 

3 Stk. gode Arbejdsheste, I Ko 
og  I Kvie er lii Salg  eller til Bytte 
med halvaars gamle Kvier pint 

Lindholmsgaard i Ro. 
E. Riis. 

Røget Laks 
I Skiver i i/ og V, k g. Danser, 
haves paa Lager. 

Tarsen 


