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ord- Bornholms Ugebloa" 
fr,hkr.1  el Antal af mindst l790 femtis/. 
aer Ja  u:ks genera, Pfkkaklikt eller ved 
roer Rud I All1112I. SLathlt, ()hier, Rad-
Siler. R. er !CY ■tmanikin" 

„Nord- Bornholms Ugeblad" 
tur den liarste Udbredelse I Nordrillerred 
altret List i ethvert flisen of  tene, sig  der-
e, beds, til .t Parir, 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
.piae,,  gerne lieluendigprelser  ar enhver Arl 
uras.,-, K. b,  Sale,  Foreningsratddelelstr, 
em,  eder AJlysn.nger, Anktloner etc. 

-Nord-Bornholms Ugeblad" 
ndeu.v herr rudug, kan besidles paa alk 
Pisslitonturet s,,unt pac RIndrts Konto, erg 
kost, I Kr 

ffærningspillet. 
Efter den portugisiske  Digter 

Guilhermino Augusin, 

—0— 
Dengang Eoben havde suget 
Havg  tnt den hvide Strand, 
spillede en.44~4~45:-...•  -
Terningspil paa Breddens Sand. 

,Gondolier — jeg sætter Smykker, 
funklende i gylden Soll' 
,Qg jeg setter ind imod dem 
min forsirede Gondol.' 

Uglerne. 
---0— 

Om Sounlisreu er det Uglernes 
gyldne Tid. De, dl r lærdes r Sko-
ven og inleresterer sig for Dyrelivet, 
bø, &Ilægge Granerne et 	; thi 
derinde i Halt leraiSet mellem de 
bøje Stammer er. meget at iagttage. 
Undersøges f; Evv. S,rerbunden un-
dr de ah as. ,4:ut u. NJaltliæef. fin-
114:5 Otte "uglc tUi.A1141‘ge Boller, 
der beetaer af ulordojede Fjer og 
Beir ej Mus og Smørfugle. Det er 
den saakahlte Uglegylp — Ting, som 

Uglerne ikke har kunnet fordøje. 
Desværre findes her ikke mere 

saa mange Uglearter I Danmark. 
Vi har egentlig nu kun tre Arter, 
som kan kalde. almindelige, nemlig 
Sløruglen eller Taarnuglen, fordi den 
bygger sin Rede I Kirketanrne, den 
almindelige Skovugle og den lille 
Stenugle, som bygger 3fn Rede f 
hule Trier. 

Andre Uglearter ses meget sjel-
den, og den mindste Ugleart, der 
har levet her i Landet, Spurveuglen, 
er nu fuldstændig udryddet. 

Maanelyse og halvmørke Altener 
Og Nætter er Uglerne, bedste Jagt-
tid. Især er del morsomt i disse 
Attener at lægge Mærke til Slørug-
lens Jagen. Der høres oppe fra Luf-
ten el langtrukkent Hyl, som gen-
tages med smaa Mellemrum, snart 
nær ved, snnrt fjernere. Det er ,Luf-
tens Løve', som flyver efter Rov. 

Morsomt er del at se, hvor be-
hændig Flagermusen kan undgaa 
den flyvende Røver. Hvis disse be-

' vingede Mus ikke netop havde den 
tumlende Flugt og Evne III pludse-
lig at lade sfg falde næsten lodret 
ned Ira Luften, vilde de sikkert for 
længe siden  være udryddet af Ug-
lerne. Men Sløruglen er; ellers in-
gen særlig slem Røver. Den lever 

men taget dog ogaaa Insekter p it 
sin Flyvetur om Aftenen. Dens Syn 
er skarpt og dens Hørelse  saa  lid, 
at end ikke Musens mindste Bevæ-
gelser undgaar dens Opmærksomhed 

Del kan endda ske, naar den om 
Dagen sidder prr. en Hanebjælke i 
en Bondegaard, hvor der ikke er 
altfor lyst, at den pludselig kan flyve 
ned og snappe en Mus, som har 
været dumdristig nok til at vove sig 
frem. Ellers er Sløruglens Syn ikke 
saa godt om Dagen. 

Mindre uskyldig som Rovlugl er 
den større Skovugle, som gerne op-
holder sig mellem de store Graner, 
fordi den tager en Del Sangfugle. 
Selv SIM store Fugle som Solsorten 
dræb, r den.  Det  er  især Solsort-
hatmenie, del gavl ud over. 

Enkelte Fuglekyndige mener al 
der bliver udruget et større Antal 
Hanner blandt de sorte Flejtefugle 
netop af den Grund ; thi det er sær-
lig Solsorthannen, som er krigersk, 
og Især [reiens Hunnen ruger. — 
Men vist er del, at der om Vrideren 
virkelig etudes flere Hanner end 
Hunner, og mine Iagttagelser af Sol-
sortreder, hvori der har været Unger, 
har overbevist mig om, at langt det 
største Antal al disse var Hanner. 

Den uskyldigste af alle Uglerne 
med Hensyn til ar dræbe Sniaatugle 
er vistnok den tilte Stenugle. Dens 
Skrig, der lyder som „Tove", er 
kendt af alle Fuglekyndlge. Dens 
Føde beslaar næsten udelukkende 
af Mus og Insekter. Jeg har set et 
Par af disse smaa Ugler J Fangen-
skab opføre sig mønsterværdigt. Ja. 
Hunnen var endda bleven Pia tant, 
at den tog et Stykke Ked, man med 
Haandeti holdt hen loran den. Det 
faldt den aldrig ind at bide Fing- 
rene. 	• 

— Ugletne er ilde lidt at andre 
Fugle. Lader en Ugle file se om 
Dagen, 3awler deri straks Opløb af 
mindre Fugle, der med Skrigen og 
Drillen tvinger den til at fortrække. 
Men Uglerne udfylder en Plads i 
Skabningens store Række, og det 
er heade Synd og Skam at udrydde 
disso mærkelige og interessante 
Nattens Fugle. Deres lydløse Flugt 
og Kamp for Tilværelsen giver Men• 
neskene Forst/lame om meget ni 
dets Forseelser. 

1 

Høstvise. 

Det lakker mod Høst 
og Maskinknivens  Sang 

skal lifligt lyde over Mark og Vang. 
At Glæde sitrende, 
bIaahvidt glitrende 
hvisle vil Kniven i Rugens Kroppe, 
der skælvende bøjer 

de lunge Toppe. -
Ustandselig vælder en Flod n! Rug 
over MasktnherdeI3 Lærredsdug. 
Her Pakkerne, Smelden 

herut, — kom ind! 
Se Kornel, der bølger i Sommervind. 
Hør Agerhøner], der ned  sig dukker 
og for sine Kyllinger 

angstfuldt klukker I 
Halløj! Fasnnen med højt Rabalder 
flyver op med et Skrig, 

der i Marken gjalder ; 
og Hestene slider 

og krummer Nakken, 
hver Gang de maa trække 

opad Bakken. — 

• den : remse, 
om Hesten — og Luften 

af Varme dirrer. 

Dejlige Tid, du Høstens Tid, 
se Resultatet af Aarets Flid, 
se  blot, hvor trofast Moder Jord 
holder sit gode, gamle Ord, 

Selvom Vejret ofte lidt sløjt vi fandt, 
hver Realitetens Mand 

maa det trøste, 
at nitid er Ordet dybt og sandt: 
.eoni du har suset skal og du høste". 

Arne Strøm. 

.7(vad tommel fingeren 
fortæller os. 

Ingen er klog nok til at narre 
sin Tommelfinger, siger et gammelt 
Ord. Til alle Tider her man givet 
de tre Dele eller Led, den bestaar 
af, de tre vezdensbeherakende Egen-
skaber — Villig, Logik og Kærlig-
hed. Del (orale !.ed — med Neglen 
— betyder Viltre, det andet Logik 
og det tredie Kærlighed. Hvis det 
første Led er overordentligt stort, 
Jan vil vedkommende Person blive 
regeret alene ni sin Vette. Er Mel-
lemleddet meget længere end del 
tørste, saa har Fornuften Overtaget 
men Personen her det ikke i sin 
Magt altid at gøre det, som For-
nuften dikterer. Er del tredie Led 
langt og Tommelfingeren kort, das 
er Personen Slave af sit Sind. Er 
Tommelfingerens Led smidige, saa 
er Personen letsindig, ligegyldig 
m. H. t. Tid, Penge Energi og alt 
andet Er de derimod friste, sari er 
Personen opmærksom, modtg, be• 
hjærtet, diplomatisk, utraattelig i Bi-
ne Planer, selvstændig og Herre o- 

ver sig selv. Surnarow, der var be-
rømt pas Grund at sin Viliiestyrke, 
Danton, GaIllei, Sokrates, Letanita 
og mange andre dybe Tænkere og 
store Reformatorer havde alle me-
get amen Tommelfingre. 

Tommelfingeren  er Karakterens 
Termometer og den riandelige Sund-
heds  Barometer. Nervespecialister 
kan gennem Undersøgelser al Tom-
melfingeren Inalslea, om Patienten 
er rørt af et Slagtilfrelde eller vil 
blive del: thi Tommelfingeren viser 
dette før nogen anden Legemsdel. 
Tommelfingeren viser ogaaa begyn-
dende ennrielige Forstyrrelser. Naar 
Patienten ved sit daglige Arbejde 
holder Tommelfingeren i rel Vinkel 
til de andre Fingre eller uden at 
lænke over det lader den falde ind 
mod den inderste Haandflade, uden 
al bruge den ved Skrivning eller 
andet lignende Arbejde, da er det 
et Tegn paa sandelig Sygdom. De 
fødte aandsvage har undertiden in-
gen Tommelfinger, eller ogaaa er 
den kraftesløs, unyttig og ubrugelig. 
Og saa længe de vandrert Mørket 

Fingrene lukkede om Tommelfinge-
ren. Naar Døden nærmer sig, gem-
mer_ Tommelfingeren sig under de 
andre Fingre. 

,Tommelfingeren individualiserer 
Haanden• — de spiralformige, fine 
Fordybninger — eller Streger I Hu-
den, sorn man ser pas Tommelfin-
gerens øverste Led og pas alle:Fin-
gerenderne, er aldrig ens hos to 
Personer, og de forandrer sig aldrig 
fra Fødselen til Døden,. Delte er 
bogstavelig talt den Grundvold, De-
tektivernes Arbejde hviler  paa, da 
Forhryducec 	Tuainiellingei altryk, 
der bliver fuloeraferet og forstarret, 
altid vil røbe dem. 

Da Tyskerne anlagde 

Fæstning tværs over 

Sønderjylland. 
—0— 

Om det stærke, tyske Befæst-
ningssanleg, som blev lavet I 
Sonderjylland under Krigen, og 
lom nu skal fjernes, skrives fra . 
Arrild til ,Vestslesv. Tid.•: 

I August 1916 opskræmmedes 
Beboerne ved, al tyske Officerer 
korn og undersøgte de hejtbeliggen-
de Punkter, som laa omtrent fire 
Mil fra den gamle Grænse! Punk-
terne afmærkedes med Pæle, hvilket 
selvfølgelig gav noget at spekulere 
over ; alen Forklaringen kom allere-
de i September Maaned, idel nogle 
tyske Ingentørsoldater kom Ill Egnen 
hvor de blev inkvarterede, og kort 
eller ankom en stor Mængde Arbejds-
soldater, som blev let tit at grave 
dybe Huller pair de Steder, hvor 
Pælene stod, hvorefter Ingeniørerne 
paabegyndie Slisbniugen af de skud-
sikre Rum. del indbyrdes var for-
bundne und Lebegrat c og foran 
beskyttedes af tælle Pigtrsndstregv. 

Naturligvis skulde der bartis en 
Mængde Jsrilbjælker, Cement, Pig-
Irand og Hegnspæle, bengel. Eg- 
nens Beboere beordredes til !red 
deres Køretøjer at hente MnIerialer-
ne, ligesom alt Tne, som kunde 
skriftes fra Lindet Skov, blev afhen-
tet. Det veste lig Imidlertid umuligt 
for Beboerne at tritredstele ingeniø-
rernes Krav med Afhentningen ar.  
Materialerne, hvorfor Laataittomolii-
ler og omtrent 150 Spand Heste 
rekvireredes andre Steder fra, og 
der blev anlagt en Jernbane fra Dr«. 
strup til Arrild ; men heller ikke del-
te var 1113Irrekkellet, og vin  Sille3 
Stiallerangerne til at bære Pigiraad, 
Jernstænger  og Hegnspæle fra  Skær-
hæk til Forbrugsstedet. I Arrild-art-
lagdes et mægtigt Magasin, livnitri-
Meterialer Iraglede3 videre et  arte 
Sider. 

Saalcdes fortsattes der med Be-
fæstningsanlæg, indt:i ReVulytiorsen 
kom og gjorde brat Ende paa alt 
delle i men  der var da skabt en 
stærk Stilling fra Vesterhavet til lil- 
le Bælt, og eller Sigende famitaii- • 

Defaisiningsattleg med m 
Vægge og Loft dækkede med Jord. 

Selvfølgelig var det ikke morsom! 
under den haarde tyske Distiplfri at 
være med til at anlægge dissi.. Fæst-
ninger, og mange af de helet sys- 
selsatte 	dater, der Mange bir 
Barakker, som fandtes i Døstrup, 
Gasse, • UlletHolle,-  ønj-ege Are4de_ 
Løgumkloster, Toftlund og Grev-.  
lund, kunde ikke udholde Stutteriet-
sene ; de, der bukkede under, jor-
dedes paa Arrilds Kirkegaard, hvor 
der findes 21 saadanne Soldatergra-
ve. Ores stene fortæller, at Sekterer-
ne næsten alle t r døde med earte 
Mellemrum, antagelig al en armt-
som Sygdom. 

1 Arrild, Højbjerg og Henning 
Sogne, torefandres desuden stærkere 
Artilleristilfinger, eg herfra !,!3 Ribe 
Dueredrke, der natirrligsi, var el ud-
mærket-  Holdepunkt for Tyskerne, 
der med deres langtrækkende Skyts - 
mente at kullue beherske ludsejlit:e• 
gen til Elojerg. Der rorlæbe:', Yt. 
enkelt Befæstningsanlæg den Omeg 
kostede W- 30,000 Mark! fer at 
narre Ftenden blev flere at Stillin-
gerne Overbyggede, sad  - de fik Ud- -
seende som Huse. 

Straks da Freden var sluttet,  tog 
Beboerne fat paa det mægtige Ar-
bejde at fylde Løbegravene, fjerne 
Piertrandshegnene og Dækningerne, 
for at Kreaturerne ikke  skakte 

,ulykke I dem, hvilket nemlig un-
dertiden skele. 

Første Gang den gyldne Tætning 
- fra Prinsessens Hænder randt, 
Gondolieren tabte Spillet, 
smilende Prinsessen vandt. 

;Jeg ur t gyldne R■ 31 vil vove 
cg nid Sejl, saa rødt som Blod". 
,Og min skønne, gyldne Fletning 
vii jeg sætte, derimod'. 

Anden Gang den gyldne Tærningl 
pari den hvide Strandbred rande 
arier Gondolieren table 
og Prinsessen Spillet vandt. 

„Jeg vil sætte mine Klæder 
og mit gode, blanke Sværd,' 
,Og jeg sætter Ind imod dem 
Konen, som min Pende bær!' — 

Tredje Gang deel gyldne Terning 
pers den hvide Strandbred randt, 
aiser Gondolieren table 
og Prinsesser, Spillet vandt. 

„Nu nili Liv er Spillets Indsats, 
intet mere ejer jeg l' 
,Og hvis dette Spil du vinder, 
skænker jeg min Haand til dig.' 

Salste Gang den gyldne Tarering 
paa den mørke Strandbred rande 
Hiern har vundet? Børgen svulmed, 
i dens Dyb de begge svandt. 

Ved Christian Stub Jørgensen. 



• 

Hungerburet. 
k (Af Vilhelm Brochorst) 

Ridder Kunz von Barenfels var 
en myndig Herre. I sin Ungdom 
havde han krigedes en Del i Vælsk- 
kend, men nu sad han paa sin Borg, 
Barenlels, mellem Schandau og Kø- 
nigstein, og øvede streng Justits i 
Omegnen. Justitsen bestod væsent-
ligt i at tilse, at alle, der passerede 

indenfor hane Rækkevidde, beløbe 

Skat til ham; i modsat Fald blev 

de klynget op. Det var ret indbrin- 
gende, men desværre noget ensfor- 

migt, og skønt der var god Jagt 

i Bjergene, og Ridder Kunz nok 
boldt et en Gang imellem at dyr-
ke Jagtens Glæder, led bens virk- 
somme Natur dog stærkt under 
Manglen pas Adspredelser. 

Kurfyrsten stod han sig Ikke godt 

med, saa 111 Hove kom han aldrig. 
Naboridderne var det lidt risikabelt 
at besøge; der var altid saa mange 

Smalting udestnaende med dem, at 

det ikke var udelukket, at man Mor-
genen efter Ankomsten vilde vaag-

ne op i Naboens dybeste Kælder-

fængsel. 
Borgfruen var forlænget stedet til 

Hvile i det lille Kapel, hvor adskil-

lige Generationer af Baranfels'er 

sov Side om Side, og del eneste 

Barn, en Datter paa sytten Aar, stod 
under Huskapellaens og sine Frø-

keners Opsigt. Hun og Faderen 
saa meget lidt til hinanden og hav-

de løvrigt intet tilfælles, naar und-

tages, at hun havde arvet hans u-
sædvanlige Færdighed i Bueskyd-

ning. 
For stakkels Ridder Kunz var der 

derfor intet andel at gøre end at 
pokulere med sine Junkere og Sven-
de og en Gang imellem, til Afveks-
ling, hejse en sølle Stymper op 

pas Borgens Vejrhane og skyde til 

Mule efter .ham med Bue91. 
hvilken Tidsfordriv som Regel end-
te med, at Ridder Kunz blev Sejr-

herre, og var I godt Humør de næ-

ste Par Timer. 
En smuk Maj Morgen sad han 

ved sin Saltmad og Brunsviger 
Mumme. Han var alene, men hans 
Tanker var sikkert underholdende 
nok, for nu og da strøg hen sig 

over Skægget og lo, sea det kluk-
kede i ham. Saa sendte han Bud 

efter Borgens ældste Vaabensined. 

Smeden kom, lagde sig paa Knor 

Indenfor Delen og drejede sin Hue 
'undr mellem Fingrene, medens 

han ventede. Ridderen, der stod og 
gravede i Tænderne med sin Dolk, 

betragtede ham tankefuldt og sag-
de ses . 

„Stat op, Mester Rudolph I Jeg 
har et særligt Arbejde for ham.' 

„Ja, strenge Herre,' svarede Sme-
den og rejste sig. Ridder Kunz sat-
te sig, skænkede et Krus Mumme, 
drak det selv og fortsatte sea 

„I Aftes havde jeg Besøg af en 
Bissekræmmer, der kom lige Ira 
Vælskland. Han fortalte mig, at de 

florentiske Riddere har indført en 
Forbedring „ved deres Borge ; de 

har hængt et Hnngerbur op.' 

,Et Hungerbur?" gentog Mester 
Rudolph og saa spørgende pas sin 

Herre. 
.Hold Mund! Pas dig selvl Han 

hører jo, jeg siger Hungerbut ! — 
Som sagt, de har hængt smeden et 
Bur op paa Muren mod den Indre 
Borggaard, lige over Fadeburet. Det 

er lavet solidt, og naar de sea last 
fat i en god Ven' — han grinte 

smørret — „sari putter de ham der-

ind, saa hnn kan fra Duften fra Fa-

deburet lige i Næsen. Det er ogsaa 

alt hvad han fair. — Synes han 
ikke, det er godt fundet pral' 

„Sikkerligt I" Indrømmede Mester 

Rudolph skyndsomst. 

„Han maa lave mig et muldent 

Bur, Melder Rudolph,' vedblev Rid- 

deren. ,Godt og stærkt med Plads 

til tre eller lire, ses de kan have 

Selskab." 
,Som 1 befaler, strenge Herre.' 
,Godt, skrup sig sant' 

Fire Dage efter havde Smeden 

og hans Drenge Buret færdigt. Det 
var tre Alen pas alle Ledder, var 
lavet at svære Jernstænger med et 

Gulv af Jernplader, og blev fast-
gjort til den tykke Borgmur ved 

Hjælp- af nogle uhyre Kramper. Fra 

Gainden førte en Jernstige op til 

en lille Dør i Buret. — Ridder Kunz 

gik selv rundt og tilsag Arbejdet, 

og de all var tilendebragt nikkede 

han tilfreds. 
,Nu mangler jeg blot nogen til 

at sætte derind.' 
Alle Borgens Indvaanere gjorde 

deres Arbejde dobbelt Iltakt f de 
næste Dage; ingen brød sig om al 
indvi del nye Bur, og man var 

godt nok pen det rene med, at det 

vilde blive Straffen for den næste 

Forseelse. 
Ridder Kunz begyndte at blive 

gnaven og pirrelig. Hvad nyttede 

del, at han fulgte med Moderne og 
anskaffede sig saa herligt et Bur, 

neer han ikke kunde prøve del l  
Nu hændte det hverken værre el-

ler bedre, end at Ridder Kunz nog-
le Uger i Forvejen havde klynget 

et Par temmelig ansete Borgere fra 

Leipzig op, fordi de havde nægtet 
at betale ham hans retmæssige Skat. 

Nogle af deren Ledsagere var imid-
lertid undslupne og havde klaget 
til Kurfyrsten, som sendte Junker 

Otto von Donnerstadt ned for at 

stævne Ridderen for hans Domstol. 

Da det blev meldt Kunz, at Jun-
ker Otto holdt udenfor med et rem-
meligt anseligt Følge, og med Bud 

Ira Kurfyrsten, blev han lidt mistro-
isk, og lod Junkeren meddele, at 

kun han og en Ledsager maatle 

komme indenfor. 

NI LrdeS.,1111~lias,Ctitre„ 
han vendte sig ni an Følge, og bad 

det vente udenfor. ,Hvis I ikke hø-
rer fra mig til i Morgen, saa maa 
i samle alle de Mænd, 1 kan-  fra 
fat i og storme Borgen!' 

Næppe havde Ridder Kunz hørt 

Budskabet, før han bandede som 
en Tyrk af Raseri. Havde han ikke 
Lov til af kræve Skat af hvem som 

helst I Han skulde vise Kinlyrsten, 

al han gjorde, hvad han vilde, og 
Junker Oito kunde sige — - 

Her bred han pludselig al; der 

kom et bredt Grin over hans An-

sigt, hen slog elg pen Laaret, saa 
det klaskede, og raabte III sine 
Mænd ; 

.Grib dem I 1 Hungerburet med 
deml` 

Inden de kunde sætte sig til 
Modværge, var de afvæbnede og 
Ridder Kunz drejede selv Nøglen 
om for Hungerburet. 

Første Dag forholdt Fangerne sig 
roligt. Fra Buret havde de en her-

lig Udsigt over Elben, men hvad 

der havde mere Interesie for Jnn-

ker 011o, der kun var to og tyve 

Aar, var. at han kunde se lige over 
til Jomfruburet, hvor Frøken Else 
opholdt sig. 

Om Aftenen sang Junkeren nog-

le smeltende, sentimentale Folkevi-

ser, og han bemærkede, at Vinduet 
i Jomfruburet blev aabnet, og et 

gullokket Hoved tittede ud. Kort 

efter blev et andet Vindue aabitet, 

og Ridder Kunz udbad sig Nattero. 
hvorpas Serenaderne holdt op. 

Næste Dag blev el Angreb al 
Junker Ottos Mænd alsinael, hvor-

efter de slog Lejr udenfor og send-
te Bud etter Forstærkninger. 

Om Aftenen sang Junker Otto 

atter sine Sange, og atter lyttede 

Skønjomfruen betaget til hans Stem-

me, Indtil Ridder Kunz rasende be-
gyndte at kaste alt muligt,F3ohave 
over mod Hungerburet. 

Pia den tredie Dag vir der end- 

nu Intet Tegn til at Fangerne hav-
de tabt Mc det, det ærgrede Ridder 
Kunz, og han beordrede, at en Fan-
ge, som de havde taget red Angre-
bet 1 Gaer, skulde hejses op til 

Vejrhanen som Skive. 

ulan lunde selv shinet sin Haand 

og kunde derfor ikke lage Del i 

Skydningen, men saa tilt- ed til hane 

Glæde Frøken Else at lede den. 

Det blev ikke nogen lin Præster-

bon. Over lyve Pile var blevne at-
skudte, uden al Stalden var sea 

meget som rørt, da endelig Turen 

kom til Frøken Else. tiendes Fin-

ger gled imidlertid part Buestrengen 
Pilen gik omtrent lige op I Lullen 

Og dalede sea ned mellem Tremmer. 

ne  pas Hungerburet. 

Nu var Ridder Kunz-  gel i Hove-

det for Alvor. Hen skulde ikke ha-

ve sin Fornøjelse over det nye Le-

getøj Ødelagt pas den Meade I 
Skydningen blev straks stoppel, og 

han gik ind for al drukne sin Har-
me paa Bunden al ølkanden. 

Det var imidlertid et meget fint 

Skud, Frøken Else havde gjort. Pi. 

len var bestemt for Junker Otto, 

1111 fastbunden til den var der en 

lille Pakke, som indeholdt et Par 

skarpe File. Om Natten, mens Rid-
der Kunz sov Rusen ud, filede de 

et Per Jernstænger over, og listede 
sig ned. 

Forsigtig klatrede Junker Otto op 
til Fruerburet, hvor Frøken Else 
ventede liam med lidt Mad og en 
Kande Vin. Imellem Mundfuldene 
svor han hende evig Troskab, hvor-

pas de klatrede ned sammen og 
gav den forsultne Væbner en Hjer-

testyrkning. 

Selvfølgelig var der en Lengeng 

og selvfølgelig kendte Frøken Else 
den. EI Par Timer senere blev Rid-
der Kunz vækket op og fandt Bor-

gen besat at Junker Ottos Mænd. 

te}4rr,  
længe havde været en Torn I øjet, 
gav alle hans Besiddelser til Jun-

ker Otto og hans Brud og lod Rid-
der Kuez las gratis Ophold pas en 

at sine Borge, hvorfra hen aldrig 

fik Lov at undslippe. 

Til Minde om Begivenheden blev 

Borg Barenfels omdøbt til Hunger-
burg, og Slægten von Berenfels-
Donuerstadt zu Hungerburg spille. 

de I flere Aarhundreder en frem-

trædende Rolle i sachslsk Historie. 

eeffilemees^"areressil~elleee. 

DANWARK 

Danmark, I susende Sommerpragt, 
veartriske Land i det lave! 
Ser jeg dig klædt 

i den sollyse Dragt, 
saa jeg ej skønne Have I 
Skulde mon Syden 

med Solglød og Sang, 
Palmer, Cypresser og Pinjer, 
fængsle mit Blik 

som din bølgende Vang, 
dugsvangre Dalfeld 

og Bakkedrags Linjere 

Ørnen ter Flugt 
over snedækte Fjeld — 

Daner maa nøjes med Sletter; 
MIdnalsol gløder 

i Nordlysets Kvæld, 
vi har kun Sjernelysneriter. 	• 
Kender vi end ej Foasernee Brus, 
Slugter med strømstarke Floder, 
føler vi dog i dit syngende Sus. 
Danmark, at du er 

vor elskede Mader! 

Buret al Havet i Tidernes Gry, 
hyllet I Skumsprøjt og Tange, 
løftet mit Land sig 

ungdommeligt bly 
stolt dog Bom Havbugtens Mange! 
Snart anret det vaarklædt 

i fejreste Skrud, 
Mallen, 1 Skove og Lunde; 
Skumperler kroned 

den rødmende Brud, 
favnet som Søster 

af Fjorde og Sunde. 

End rutiner Havte, 
ist a. itiadr-c 

Dant ren ømt og ler,r1 
snart ondet N) nni n 

iemodig ng lav, 
snart i cl Stormbrud uroligt. 
Vide OCR Snekkernes vindlyldle Sejl 
udover Vande og Vige; 
skønneste Snekke 

pas Vandenes Spejl 
er du, nut Hjemland 

— 1,)r mig uden Lige. 

Hil digt — vær hilser, 
mil Hjemland i Nord, 

signet med Tusindaarsminder 
Her vandred Slægter i Slægternes 

Spor ; 
Strømme el Biekkerie rinder ; 
saa rinder Saga af Nordfolkets Id, 
Siordaad al dagligdags Virke. 
Korset slåer Vagt over standende 

Strid, 
Himlen i Hvælv om vor ældgamle 

Kirke. 

Herre, velsign du vor Fædrenebo 
hegn selv vor blomstrende Have, 
giv os al vandre med Tak og i Tro 
her mellem synkende Grave. 
Tusinde Sekler du bygged vort Land, 
slormsust og solsmykt og hegnet 
lys du din Fred - 

stase selv Verden i Brand -
over vort Hjem du med Korset 

har tegnet 

0. Svanstrem. 

En biffen hrksla 
Jordklodens Tilblivelse. 

Hvor dybt Geologen nu end kan 
hænge ned i Jordformationernes 
Række, og hvor mange Kundskabs-

skatte fra Jordens Historie han end 
kan drage frem for Lyset — een 
(ling gear det ham som det gear 

Bjangvaerksarbejdei en, near Minen 

bliver saa dyb, at Jordens indre 
Varme standser al videre Fremtræn-

gen; sen Gang maa Geologien høre 
( p al bruge sin Hammer og kan 
kun ad Tankens Vej hænge videre. 
D.tte Tidspunkt indtræder, naar han 
riter lige overfor det sidste, dybeste, 
men uundgeaelige Spørgsmaal: 

- Hvorledes 

blev Jordkloden til 

Adskillige Forskere har udtænkt 
sindrige Hypoteser til Løsning af 

dette Spørgsmaal, der fra Geologien 

fører over til Aatronotnien, men vi 

skal kun fremdrage et Par af disse 

Ilypoteser, idet vi udtogsvis og med 
bogen Ændring af Figurer gengiver 

Victor Madsens Referat af de tø be-
rytiellgste — den klassiske, historisk 

ed mest berømte og længe eneher-

tiltende Urtaage-Hypotese og den 

helt moderne Meteorsten-Hypotese, 

der har vundet stærk Tilslutning has 

mange af Nutidens (teologer.  

,SIr,  i i.er, 	.:...t 	.14 	' 	. :1' ITt.',P , Z 
li
Sleroid. 	Dusse Steroidet genern

.tifoririede 1 ges,--r, '1,, „k,■ e;i,vi, 

ri 

 

gik en  lignende Udvikling ng ud. 

skilte Ringe, som ogsaa brintede lig . 
trak sig &ammen id endnu mindre 

Siler°1 ø1dftrr.  Det 	sle Sæt a! Strømider blev 

til Planeter, de andre til disses Mai-

net og Ringe, medens det atm. 
Steroid I Milten blev til Solen, 

Etterhaanden faldt Temperaturen 

i Jord-Steroidet sen meget. al ile 
Stoller, der har højest Kogepunkt, 

begyndte at fortælle sig til en Ud-

flydende Kærne. Som Afkølingen 
skred frem, voksede denne, III de 

stenaridarmende Sloffer havde for-
helte; sig. og blev id en Udflydende 

Klode, medens de mere flygtige 

Stoffer forblev i Luftformig Tilstand 
og dannede en mægtig hed Atmos-
fære. Tillidsl dannede der sig sit 

størknet Skorpe part Klodens Over-

flade. 
Denne Hypotese opstilledes af 

laplece 1706, tidligere var besteg• 

lede Anskuelser fremsalte af Kant 
o. fl., men I.aplace var den første, 

det gav dem et matematisk Grund-

lag. Gennem næsten hele det 19. 

Ainhundrede vor Laplecee Hypotese 

'den, som man mente bedst forkla-

'rede Jordens Oprindelse og første 
Udvikling ; men en endnu større 

Betydning lik den. idet den ,i i d 

Antagelsen, at Jorden har været r I 
Udflydende Legeme, som orne a .r 
sig med en størknet Skorpe, knur 

til al danne Grundluget for Amts 11- 
ideerne om mange af de vigtige ee• 

'ologiske Problemer, f. Eks. om 

Grundfjeldets Dannelse, den vulkan-
ske Virksomhed, Bjergkrededennel-

'ter, Sænkninger og Hævninger ni 

Dele af Jordskorpen, Jordskælv n. 
',nr. m. 

Etterhaanden er der dog gjort 

ilagltagelser, der viser, at man mart 
farestille sig Solsyeiternets og Jor-- 
:dens Udvikling noget anderledes'. 
De væsentligste Indvendinger mod. 
'Uriaage-Hydotesen er følgende: 

Mads's inderste  Manne  bevæger•• 
sig omkring sin Planet f mindre 
lend en Tredjedel at dennes Rnlate-
on:tel, der er uditieat det halve z.f 
Plane tens. 

Nogle af de yderste Planeters 
Meancr bevæger e'g den forkerte 
Vej om deres Planeter, i Bauer, 

(hvis Planer danner ret betydelige 
Vinkler med  Eliptikas  Plan. 

I de senere Aer bar man fanet 
:betydeligt Kendskab• til &lel-neme-

gerrie, men endnu har man ikke 
pdaget nogen, som viser et System 

al Ringdannelser som det. Hypote-

.i  

s  sen fordrer ; tvertimod er dt fleste 
tjernetaager Spiraltaager. — 

Nogle Videnskabsmænd er der-

4for blevne Tilhængere el den ne-

denfor omtalte Hypoteae. 

Il Meteorsten-Hypotesen. 

j Adskillige Forskere har antaget at 
Jorden er opstadet ved en Simmer:- 

Ih  

i

obeing al Meteorsten. Denne Hy-
potese er I god Overensstemmelse 
med, hvad vi er Vidne til, at  Jur-

1den stadig vokser ved al der styr-
er Meteorasen ned paa den. Man 
er dog ikke antage, at Sammen- 

hobningen at de Meteolsten, som 
har dannet Begyndelsen til Jorden, 
er sket paa Grund af deres indby -
des Tiltrækning. Meteorstenene* 
Hastighed i Veniensruminet er saa 
uhyre stor (ca. 30 Kor i Sek.) og 
deres Masser sen smag, at deres 
indbyrdes Tiltrækning litra at sige 

1 
aldrig kan bevirke at to Meteorsten 

styrter sammen; de kan passere tæl 
forbi hinanden eden at dette sker. 
Sammenstød vil næsten aldrig kunne 
finde Sted uden et Batterne skærer 
hinanden, og Meieoreteneue paa 

samme Tfd kommer til Skærings-
'put. 

 anses vil antage al Jor-
den er opataeet ved en Sammen- 

Urtaage-Hypotesen 

antager, at det Stof, vort. Solsystem 
beatnar af, en Gang befandt sig i 
luftformig Tilstand. Det dannede el 
hedt Sfæroid, der roterede 1 samme 
Retning som Solsystemet nu. Paa 
Grund af Varmeudstraalingen Irak 

Steroider sig sammen ; herved for-

øgedes Rotationshastigheden. Den 
blev efterhaanden saa stor, at den 
midtpunktflyende Kraft ved Sferol• 

dens Ækvator blev lige saa stor som 
den midtpunktsøgende Kran. Her 

foregik der, som en Følge deraf, 
ikke nogen yderligere Sammentrrek-
ning, medens Resten af Sfieroidet, 
hvor den midtpunktflyende Kratt var 

mindre, trak sig yderligere sammen 
og efterlod Ækvalormassen som en 

roterende Ring omkring sig. . 
Etterhaanden som Afkølingen og 

den dermed følgende Sammentræk-

ning fortsatte sig, eiteriodes pas 
samme Maade sea mange Ringe, 

som der lindes Planeter. 

Alt som Ringene afkøledes, trak 

de sig sammen, gik i Stykker og 

samlede sig til mindre, rolereude 

Ji 



Stile er velkomne 
Leiardieg ;len !8. ds K,  6 pr. 111 
min Eng nederit,n.  (Minden. 

Sngeeeriesteri 
Janus -Hannen. 
Hyldegaarit, Ofsker 

Orkis, Filering 
samt all hvidt Broderi udføres efter 

Paalegnede semi fter'urge 
Ting, retlede tii Festener, haves 
altid pair Laeer 	l'ers 	_1 Kr. 

Ø.e tit 25 Kr. 	- 

Dina Ipsen, Tein. :•••••••••••••• • 
Siografen. 

Søndag den 19. August Kl. 8.  

Sidste Del af den store, tyske 
Pragifilrn ,,Verdensbrand*, 

af det 
giddrie 

Stort Skuespil I 6 Akter. 
Iscenesat af Urban Gad, 

Køreplan. 
Rønne-Allinge Jernbane 

Søgnedage. 
Ilønne-Sandvig 

Rønne H, 
Nyker 
Klemensker 
Re 
Tejn 
Allinge 
Sandvig 

8,00 12,50 
8,16 1,10 
8,28 1,28 
8,43 1,46 
8,57 2,04 
9,07 2,17 
9,15 2,25 

Elartdvig-Itaaae 
Sandvig 	9,40 5,40 
Allinge 	9,47 5,48 
Tein 	 9,56 5,59 
Ra 	 10,12 6,16 

1 Klemensker 	10,28 6,33  
Nyker 	 10,40 6,45 
Rønne H. 	11,00 7,05 

Søn- og Helligdage. 
11.4inue-fiandvit 

Rømte H. 	8,00 10,10 12,05 7,30 
Nyker 	8,16 10,26 1,06 7,46 
Klemensker 8,28 10,38 1,18 17,58 
Rø 	8,43 10,53 1,33 8,13 
Tein 	857 11,07 1,47 8,27 
Allinge 	9,07 11,17 1,57 8,37 
Sandvig 	9,15 1],23 2,05 8,45 

Sandvli-lisiane 
SmitIvig 	9,30 1,50 6,25 9,10 
Allinge 	9,37 1,56 6,32 9,17 
Tein 	9,46 2,06 6,41 9,26 
Rø 	10,01 2,21 6,56 9,42 
Klemensker 10,17 2,37 7,12 9,58 
Nyker 	10,27 2,47 7,2210,10 
Rønne H. 	10,45 3,05 7,40 10,30 

111 ~Nr"." 

Fluefangere 
10 Øre Stykket 

5...earsen, 

7,25 
7,42 
7,55 
8,11 
8,26 
8,37 
8,45 

9,10 
9,17,  
9,26 
9,42 
9,58 

10,10 
10,30 

NORDLANDETS 
HANDELSMUS 

ALLIINGE. 

Olsker 
Kommuneskat - for I. Halvøer 

1923-24 modtages endnu en Gang 
ved Mejerierne „Humledel" og „Kan 
bjerggaard•er første Udbetaling. Der-
eller..vil Udpantning snart blive fo-
retaget, 

Segnereadet. 

Fin Blomsterhonning 
fags hos Biavler 

Henriksen, Ro. 

Godt 

Grus og Sand 
kali afhentes hot Undertegnede, 

II. Hans, Bjørnehøj, 
tidl, kijeuittb,ickeil,  Klemens. 

4 Gæs og 1 Gase 
2 a 3-snige, er til Salg. 

Waldemar Jørgensen, 
Allinge. 

ARBEJDSTØJ ,,,,,,, 
stort 

Udvalg 
;Gode 

ISmaa 
Priser 

Livets Oprindelse paa 
Jorden. 

En anden Gamle standser Geo-
logen paa hans Vej gennem de un-
derjordiske Skakter , Hvorledes er 
Livet fremkommen paa Jorden? 

Man ved, at tidligere delle dette 
Spørgsmnal Forskerne I to Lejre, 
eftersom de simpelthen slog sig lii 
Tants med Antagelsen at en Skabel-
se ved en overnaturlig Magts Ind-
grben, eller de lorudlatte en natur-
lig Seivartabeise, generalte negutvo-
ca, hvorved der at det uorganiske 
Stof, dannedes el organisk, levende 
Stof, .Urslim', hvoraf sen senere 
mere fremskredne Celle•Organiamer 
udviklede sig. 

I vore Dage er adskillige Natur- -  
forskere tilbøjelige til fil lade delte 
Spargeneral helt falde og gaa ud 
fra, at Livet er evigt, - at der al-
tid under en eller anden Form har 
været Liv tilstede i Verden, ligeaorn 
Stof og Kraft er evige, kun kan ore-
formes ikke tilintetgøres. 

Denne Lære hævder, at de leven-
de Vataner findes sum Km! [undt 

• om i Verdensaltet og under særli- 
r 

	

	ge Betingelser kan spredes fra Klo• 
de III Klode. Oprindelig (1865) 
fremsattes Tanken af en tysk Læge 

KONFIRMANDUDSTYR 

NORDLANDETS 
HANDEL5t1115 

ALLINGE 

fra 
inderst 

til 
yderst 
Største 
Udvalg 
Bedst 
og 

billigst 

bobning at !Meteorsten, rene man 
sireslverel1gete antage, et disse Mete-
oraler, bar daner æ et Syslem, hvis 
LM« her skaaret e/tran:1re. 

De almindeligt forekornmeride srli• 
Wi1i3rmelfr Sijeinriaag,er er Systemer 
af Meteorsten. De bewer nemlig 
al utallige Sulealegemer, at hvilke 

-,det iven.eF'iie Antal er I fast Til-
rid. 
Amerikanere'. Chanibilin og Moul. 

ton antager. at ‘,et Solsystem har 
udviklet sig af en saadan spiralfor-  
mig Snernetaage ved Sammenhob-
ninger-af dens Smallegemer, 1 Spl-
raltaagernes Arme ser man ligesom 
Klumper, og disse, antager de, er 
Begyndelsen til fremtidige Planeter, 
Sammenhobningerne af Smaalege-
merne, antager de, er slæt ‘.ed, at 
deres eliptiske Baner kom til al 
skære hverandre under deres stadig 
skiltende Stillinger, - ogsaa I 
vort Solsystem flytter de eleptiske 
Planelbaners store Akser sig stadig 
- og ved at Smaalegemerne ind-
hentede hverandre ved Skærings-
punkterne. 

Ved disse Sammenhobninger ud-
viklede der 31g efterhaanden den 
Fordeling at Masser og Tæthed, 
som Planeterne har, deres Hastig-
hed i deres Baner, deres Rotation 
om deres Aksler o. s, v. 

Af denne Hypotese følger, at Jor-
den er vokset forholdsvis langsomt 
og nt der eiterhaanden i dens Mid-
te paa Grund af Sammenpresningen 
ved Smaalegermes Tryk, har udvik-
let sig en Stigning fif Ter-rit-malmen, 
som langsomt bar forplantet sig 
udad. 

Chamberlin eg Mouilon formoder 
at Spiratstjernelaagen opstaar ved 
Virkningen af Tilireekningskrailen, 
navr to store Legemer passerer tæt 
forbi hinanden. Men Hovedhypote-
sen er ikke afhængig af denne An-
tagelse. 

ChentberITTIT 	Crg fvfbuff6iit  ?r5116t 
tese er fremsat 1905. 

Richter, der betragtede Mete■arstene-
ne som Livskimenes Befaydrere 
gemmet Verdensrummet. 	be- 
rømte Fresken, son! den tyske Fy-
sikker og Fysiolog Helothallz og 
den engelske Kemiker Wheel 
Thomsen (Lord Kelvin) ,opfog og 
forfægtede den re! ukendte Læges 
Tanke, 

- - I siret Althundrede har en 
ikke mindre anset Naturforsker, (11.11 
svenske Fysiker og Kemiker Svante 
Arrhenius oplaget Lreien .ng med 
overbevisende K.rali gjort sig til 
dens Talsmand - men ganske vist 
i eri ændret Form,-  

118 s8181(81■ 81ip 1(1811 
afholder 

Sal paa Hotel Salene 
for Fureinngena Medlemmer S ø ri-
d a g den 19, August. 

Bestyrelsen. 

:Tein og omegns 
2tngdomsforening 

afholder 

Stort Bal 
paa Sandtrans Strandpavillon 
for Foreningens Medlemmer S ø n-
d a g den lq. August Kl. 8. 

Bestyrelsen, 

Jil åtatning 
anbefales 

Topmelis Nr. 1. 
Dansk Demerara Nr. I. 

Stedt Bellis. 
Sukkerprisen er nu betydelig lavere. 

Heidelberg Sylteeddike. 
Alle Slags prima Krydderier. 

Syltepulver. 
Overbindings Pergament 

i Ruller, 

J. B. Larsen 

En Pige 
kan faa Plads til Isle November. 

Hyldegaard, Olsker. 

En sort Kikkert 
1 Rem er tabt pas Vejen Ira Ham-
=Tabu, hl Sandrig Badestrand og 
bedes mod Nem afleveret III 

Hotel Hammershus. 

Jaal i 
.936ndestiten 

Lørdag Atten, 
Højers Hotel. 

Til 

Sildesaltning 
anbefales 

Spansk groft Salt, 
Fint Køkkensalt, 

i Sakke e 50 kg, billigst. 

J. B. Larsen, 

Olsker Skydeselsimh 
holder den 'artige Preemieskyd-
ning pas Banen ved Tein Lørdag 
den 18. ds., EIttn. Kl. 1. 

Reglementeret Gevirer 89 benyttes, 
Dentyrelsen.• 

Ved Se, 
at De kan Ina den billigale Biltur, 

neer De karet med . 

Anker Pedersen, 
Faaregaard, Olsker. 

6-7 personers f il 
udlejes til enhver Tid. 

Billige Priser. 
Deligrou TIL_Rutsker 4. 

Udsalg af godt Skotej til arnes Priser. 
Reparationer udtæres smukt og solidt, 

Gode Materialer. 
Gode Ridestøvlet haves altid 

paa Lager, 

. Nye Bunde særres i Ttreski,. 

Munch.. 
Telefon nordre 47. 

Overretssagfører 
gojesen Ifofoed, Rønne 

tag, Illorte,auegade 17. 
Dekomentskrirning et. el, 

Tirefles I Hamle Onsdag Form(' 

Bil udlejes 
til enhver Tid billigt 

Tlf. Sandvig 32. 

Raadhus Havemobler 
er nu paa Lager a 50 Kr, pr. Sæt, 

2,adsliemasRiner 
30 Kr. pr. Stk, 

kan  faas pas Prøve uden  Kebelveng. 

Klemens Maskinsnedkeri. 
• Tlf. -n. 13. 

Erindringsliste. 
Borgmesterkontoret 2-4 Bitre. 
Sparekassen 10-12 og 2-4 
Hranddiraktaren do. 
Stempellilial  i Sparekassen. 10-12, 2-4 
Dampskibsespeditionen, aaben ved Ski-

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

Distnktelatgen el--9 og 2-3. 
folkebogsamlingen paa Readhuset: 

Udlaan hele Anret: Tirsdag 3-4, Fre- 
dag 7-8, Læsestuen hver Dag til KI.9 

I firelpekassen :  Formd. G. Thorngren. 
Kasserer Snedker Chr, Lind, Sandvig. 

Jernbanet. er  silken for Gods 8-12, 2.6 
Kamnerkontoret 10-11 og 2-4. 
Leone- di Diskontobanken 2-4 Eftm. 

Gudstjeneste et. Mpdt,  

Søndan d, Il). A. g 
Ols Kirke 1<!. 	Au.tige  .}‹ 

Rosen. 
-i) 

Nattens dunkle Taage svæver' 
over Jord som Sd.i.erspinit ; 

Rosenbuskens 	brev 
i den lune Sommerdo,(.  

Sagte vugges Blad og Kviste 
ined en Rusenknop i Dom, 
der I Nar holdt paa. at briste 
svøbt i Stjerneglansens Stram., 

Langsomt, yndefuld og affile 
fonten' Reisen ud din Prag', 
Soli-nein Alfer lyse, milde 
sind om Riem' Vugge Vagt. 

Morgensolen fra det høje 
kyssed' Rosen tin og Nntkilt, 
sum en Team f dens øje 
funkled' svale Morgendug, 

Ft. Karl Kristiane 

gyldne .agre. - 
-o-- 

Se, f Dug ler du pasny, 	_ 
ler at alt, hvad jeg dig siger, 
som om aldrig nogen Sky 
sejled over Jordene Riger. 

Nu er Rugen som el Guld 
alenhejt pen Marken dynget, 
Havren af sman Klokker fuld,  , 
Snerler omkring Hveden slynge 

Spredt iblandt de gule Straa 
dunkle Kornblomster sig vugger"' 
nom nom 011en1 af Himlens Ble 
frem bag gyldne Skyer dukker. 

Alting frodigt, kækt og stolt, 
fyldt af tryg lyksaiatig Grøde 
kun den blege Klinte koldt 
knejser Solens Brand i 

Ordet er frit ! 
VI ger rors mange Lasere i By og 

pas Land opmærksom paa, at enhver ken 
faa optaget Artikler og Indtag om Emner 
at almen Interesse i ,Nord-Bornholms 
Ugeblad'. 	• - - 

Betingeleen er kun, at det skrevne er 
holdt i. sir aernmelig Form og indenfor 
rimelige Grænser, samt at Indsender. -til. ;, 
Underretning for Redaktlønen 
Navn og Adresse. Ligeledes modtager-,  
Redaktionen gerne ~detekter om mia. 
danne Ting og Forhold, som egner sig 
til Behandling i Bladets Spalter.  

Delte gælder ?made Byen og Lande 
og det er en Selvfølge, at Redaktions 
altid vil iagttage den strengeste Dick 
ton med Hensyn tit sine Kilder. 

Klemensker. 

Skotøjsforretning 

• • 91111~11411•111101111~  	 

Agent Otto Oorrineka, 
margenen!~ ror Livsforsikring ved Chr. 

. 	ptsen, Messen Kontorlid 1-4 Em. 
Telegrafstationen 9-12 og 2-4 
Toldkamret 8-12 Form, 2-5 Efterm. 
Klemens Jernbanestation 8-12 Fm. 

2-6 Eftm. 

A~•~1~~-lerltirrffint ~Ir Wrir 
Skendinavien-Amerikalmen 

- 	Sognepræsten 	dag og Fredag 6-7. 	en Buket al Aks og Snerler. 
ene Klinten fod jeg stag 
med dens Fragems sorte Perler, 

Viggo Stuckenberg.. 

.d  øger De en Pige, en Karl 
eller en Dreng, eller mang- - 
ler De en Svend eller Lær-

ling en Fodermester eau an-
den Medhjælp, bar De snarest aver- '' 
tere i Nord-Bornholms Ugeblad 
der hver Fredag bringes direkte ind , 
c.1700 Hjem og fanes at saa godt 
som hvert eneste Tyende. En An-
nonce her i Bladet vil derfor las 
godt som altid bringe et tilfreds-
sliltende Resultat. 



Fineste dansk Fabrikat 

i 71,Kg Pakkar`. 

Klemensker Cementstøberi 
ged ilintzegaard — anbefaler Cementvarer Id moderate Priser. 

Tnizsit4.1a — Ruraten — 	 Brondsten etc. 

Bestillinger modtages gerne.  Tlf. Klemens s. 5 y eller 
W. Søbon, Aersballe. 

tkrbuna,,Ønk..x.~davsimma tgai~ 

 

Hvide Varer. 

 

Bornuldslaerred, Kinin 75 cm 

Lagendowlas, 	- 130 cm 

Dowlas til Linned 
	

- 70 cm 

br., pr, m, 100 ø, 

275 Ø, 

18 ø. 

teessens Sne-21dsaIg 
ved CÆr. &Isen, .211inge 

as. Telefon 100. hP 

'••••••■t 	 :94 

I)  . 	
Drej om 

pas Haandtaget og ring op Tf:foton 
Allinge 74, naar Oe har et eller 
andet at avertere 

‘‘\ 

1 	 I 

"bornholms Ugeblads 

Annon- 
cer virker bedst og koster mindst. 

Glem det ikke. 

4111F<L1(11164.1.- .1114:11irf '11̀ .‘11.11111411kilif\-a>f›1:1114  

( 	• 

Tørre Hønseskaller, 

Cr  

-  allerfineste Kvalitet, er hjemkommen og tilbydes 	, 
til billigste Pris 

Rolonial & $rolluftiorretsilitq 

Sækkeprisen er nedsat. 

Alle MennesKer, 

fremstillet, oebandles og opbevares, vil ganske uvil-
kaarligt forlange dette hiaJfIne Produkt. til eine Maal-
tider. - - Alle Forretninger i Allinge-Sandvig sælger 

Bornholms Vegetabil Margarine. 

ININ111~  _  
8r »e klar over 

al De kan købe originale amerikanske Arbejdsjakker hos os 

for kun 7 Kr, 	saa længe Forrand haves, 

Nordlandets Handelshus. 
selonnmskosiffeesnswinulennsseneirør~e~ 

 

10 8111. 13krodroolor. 

 

efir«Isen.91tessen,ftllinge. 
Teleton 100. 

Ekstra Salg 

Restlageret af Sommerkonfektion 
udsælges nu til betydeligt nedsatte Priser 

Frakker og SpadNeredragter mindste Rabat 20 pCt. 

9 Stk. marine og kulørte Spadseredragter ; ■ I 
unge Piger, 1•1-16 Aet, udsreg,s Ion 9,55 pr. Sex. 

All r Vaskekjoler. Frotte, Voile, Zephyr osv. 20 pCt. R. 

5 -Stk. hvide Voltkjoler, Støn. 38-40-42. 5,00 p . Srk. 

Hvide Voilbluser, &mr. 38-90, 1,50 pr. Stk., 
øvrige Størrelser fra 2-5 Kr. 

Mørke, kulørte Flonelsbluser, Steyr. 42-49. pr. S.k. 2 00 

Lyse, stritrede do., alle Start., 4,25 pr. Stk. 

Nogle kulørte uldne Nederdele 4,85 pr. Stk, 

Leverandør til Vane- og Landbrugslotterlet. 

11.d og uldne, sti •Nirt de, vaskede Klude tages r Bytte 

ril høj 	1.),r1spi:5. 

Nagasil du Nords Udsalg 
Tit. 5. — Allinge -- 	5. 

Victor Planck 

BORNA MARGARINE 

kommilfiale 
— 0— 

Allinge Havn. 
Cli t. Olsen, Herman Mortensen, 

Formanden, Lam. Pedersen, Hans 
Madsen. 

Sandvig Ravn. 
Chr. Olsen, Emil Andersen, For-

manden, Joh.s Romer, Harald Mo-
gensen.' 

Legater. 
P. C, Holm. Hans Madsen. 

Kasse og Regnskab. 
Formanden, P. C Holm, Laur.. 

Pedersen. 

Fattige. 

Emil Holm, P. C. Holm, Laurits 
Pedersen, Harald Mogensen, Land-
dIstriktsforslanderen, 

Alderdoms understøttelse. 
Enral Holni, P. C. Holm, Hans 

Madsen, LariddIstrikIslorstanderen. 	- 

bios- og Vandværk. 
Chr. Olsen, Emil Andersen, Th. 

Hansen, Laur. Pedersen, Jobs. Rø-
mer.  - 

Skolekninnaissionen. 
Th. Hansen, Laur. Pedersen. 

Rendhuset. 
Emil Holm, 	Herut. Mortensen. 

Formanden. 

Valgbestyrelse. 
Formanden, Chr. Olsen, Laurits 

Pedersen. 

Folkebogsamlingen. 
Chr. Olsen, Chr. Larsen. 

Hjtelpekassen. 
0. Thoitigien, For ruand. 
Snedker Chr. Lind, Kasserer. 

Sundhedskommissionen. 
Ctu. Olsen. Joh, Rønner .  

Bygnixpkommissiouen. 

Madsen, Harald Mogensen, Fortud. 

Brandkommissionen. 
Herman Mortensen. 

Sanatoriet. 
Formanden, Supl. Chr. Olsen, 

Forskønnelse. 
Chr. Olsen, P. .C. Holm, Emil 

Andersen, Hans Madsen, Johannes 
Rømer. • 

Sygehuset. 
Emil Holm, Laur. Pedersen. 

ender og Veje. 
Emil Andersen, Herm. Mortensen, 

Hans Madsen, Jobs Romer. 

Politikorpset. 
M. - C. Punch. 

Skolen. 
Th. f lansen, Emil Andersen, For-

manden, Landdistriktsforstanderen. 

Rørnebognamlingerne. 
Chr. Olsen, Har. Mogensen. 

Svendeprøve. 
Formanden, Herman Mortensen, 

Hans Madsen. 

Bevillingsneernet. 
Emir Holm, Enid Andersen. Hans 

Madsen, Jobs Reeler, Formanden. 

Vaergeraadet. 
Emil Holm, Supl Laur. Petersen.- 

Jernbanen. 
Emil 1-1,Am, fidus Madsen. 
Supl P. C. Holm, Johs. Rømer. . 

Laante Sække bedes leveret inden 20. August 

Allinge Kolonial & Produktforretning 

er fin, frisk og velsmagende og giver 

LÆKKERT SMORREBROD 

Ved Sessionen. 
Hansen. 

Brændsel 
Enid Holm, P. C. Holm, Hans 

Madsen. 

Enkebern. 
Chr. Olsen, Cbr. Larsen, Johsn 

t'tøjuborn. 

	

fund 	Amdt 1Lldsen, ',Nak 

FistLigrorSianalere. 

	

C. 	 Ih. An- 
dersen. 


