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Den ukendte Morder. 
— — 

Dn sælsom Kriminalhistorie fra de( 
virkelige Liv. 

Ørt er forteengft fartflanet, at Ur. 
feligbeben 	i(cer buab Stritrittattil- 

fcelbe angaar — langt oberffiger be 
melt fantafifulbe gorfattereg 9oninner, 

n nu og incerlefig 93efraftelfe paa 

Bette, bar man for ttutig fet i Stot. 

lanb, bbor bet efter lange Ziberg for-

grebe?, ?frbetbe tyttebeg 13olitiet at fan 
opftaret en ufiuggetig Sag, Der fænge 

bar ffabt en lltrugbeb pan fignen out,  
!ring en lifte 93jergbu 

Weboerne ber er fenbt for beret 
getareabt og hofber ftore grotte af 

bigfe tur. for et gobt VI« Piben fanbt 

man en s.ltlorgen Piget nf en fifle 4 ilte. 

goreelbrene habbe fent efter benbe bete 
ben foregaaenbe fteritlibbag og Watten 

meb. juu bar fenbt fra ben affibeg 
liggenbe fflaarb og flittbe tit 2.3uen for 

at bente nogle %tuning bog Støttinan. 

ben. tun benbte ilte tilbage, og om 
Morgenen faubt man bertbe i en tilte 
fratbepotret Sttelft. 

tonebet bar bogRabelig talt rebet 
frn Rroppen, men etlerg hinbe ber ilte 

(poreg Zenit put 573o1b, 43olitiet fatte 

et flod 4lpparat i (nitg, men bet »ar 
intet Spor rat gan efter, og tilfibft 

matte matt oppibe Sagen. Stort efter 
ftete ber et tignenbe 	Zettite 
%ug bar bet en filte geng, ber bar 

fenbt ub for at Dunte gemt. Dan font 

ilte hjem, ug en tunb, font han habbe 

baft met), inbfanbt fig frugtelig titrebt 

Zagen efter. altan fanbt faa Piget af 

gengen i et Stirat. tan bnr Dræbt paa 

famme siltaabe font ben titte 1.3ige. 

Og lun to gage efter, niebeng bete 
Tgiten bor opt træurt af ben uhuggetige 
V3egittenbeb, ble» en lille fem War 
Sige murbet. 	utt tegebe i fine mor- 
cetbreg tabe fent om 1:terinibbngen. 

¶a tjurt itte tom, ba ]]'(obsren talbte, 

nit hint ub i !aben, og inbe i et 5  3u-
flab,3 fanbt titut Vlarnet. jobebet bar 
(filt fra Stroppen, men efterg »ar ber 

intet Zenit paa Z3ofb. Q3arnetg Zej 
bar Ranet i Stutter peb beo ene Stat. 

ber, font om ber bar funbet en tort 
Stamp Steb. 

t etter itte ber »ar bet muligt at 

finbe Spor efter Morberen. gorgcebeet 
Wb bet afbolbt avrEpt, og .s..17tigtanfen 
taftebeg paa forftellige q3erfoner, men 
bife funbe i bbert entelt Zitfcelbe 
bile bereg 

ter git en Maaneb, fan optebebe 
man bet fjerbe filffelbe. Vifter en lille 
gige. tun bar pan R3ej til gaber meb 

WInb i Rum Storbet' fatibt man nem- 

enbe beb et lille Sirat, ()bor ber pot-

jebe fmutle Q3loniffer. ,Beb Siben af 
bet murbebe 	fanbt man en 3u- 
tet, font hun habbe pfuttet. tet funteg 
font om hun barbe (tiltet Rurben fra 
fig og bar !land inb i R'rattet. Q3toni. 
Rente t offebe fin t i Y)berfanten, faa 
bet »ar meget font talte for, at ben 

utenbte '..utorber knobe tigget pen Pur 

og loftet..intitet inb imellem be tætte 

Zornebufte og ber pan ben feebbartlige, 

oprørettbe siltanbe flibt tobebet nf tit 

Offer. 

efter bette fjerbe 23arnemorb (tete 
bet ilte flue. Men bet tom af, at man 

nu nteb cengffelin Sorgtigbeb baagebe 

ober Børnene. 

43otitiet athejbebe meb bolbfoin 

mergi og ble» ftiititt af (.5-'gneng sl3e-

fottning. ett af be fliirfte gaareabtete, 
bet felt) habbe to Smanbørn, Dar meget 

„Hamburg-Tømrene" er et gam-
melt Laug, som den Dag i Dag 
opretholdes med hemmelige Ken-
detegn og Cerenonier. Vort Bil-
lede viser et Medlem, der ved 
Sammentræf med Laugsfællerne 
maa demonstrere, at han kan 

ib‘in nteb at hjælpe. tun ffiftebe blaubt 

altbet fin flore ftolfte knntb „fflobbU" 

til Zifpofifion. 

Zenne 	unb, font »ar berømt for 

fin Sttogftab, habbe ban kajt fra ben 
»ar lille tbatp. Zen elftebe IBornette 

og beg nceftett albrig fra ben!. Zerfor 

bar gaberen itte fan ceitgRelig. tunben 
ble» feubt ab paa fflerninggftebet fur 

bet fibfte Morb og vifte ogina Ror 

doer. Zen fulgte et Spor, ber førte til 
en enfant tutte, hbor en gammel Sær- 

ling bebe. t an bobbe kele fit 52io 

»tintet gemt, men en uventet ?Irb bobbe 

fat ham i Stanb tit at lette uafhængig 

i fine fibfte tiar. 
Zen gamle 1Ranb blev nu bebogtet. 

fjjunben, her eller »ar unlminbelig 

benlig mob alle, funbe itte libe ban], 
ben fnurcebe ug gøebe af bom, og bobbe 

ben ilte bæret i Snor, bobbe ben tpritn-

get paa bant og bibt ham. 

tunbeng stitræben patte ,̀..Inigtatife. 

Men man babbe jo iutet birefte 

.3ngen tuiulebe om, at ben gamle Sær-

ling Dat 9.1torberen ;fæt ilte, ba un- 

ben freintibig, naar ben flap hjemme-

fra, ueffen altib funbe finbeg treb-

fenbe om fitimt; tutte, bnor beo 

rebe, og fnurrebe, fan fnart ban Ditte 

lig. 
unbeitg fjer bar ilte glab for 

bette. aor nu brab 	tret fig itte mere 

om at blive bjentme og bære i '23ar-
neneg 9Zcerbeb. Man prøaebe paa at 
lufte ben inbe, men ben bluffe en Wat 

en 9Zube i Støttenet og fprang ub, eg 

tæfte Morgen funbe man finbe ben 

tiben for tutten, bbor ben formelig be-

lejrebe ben gatfile Manb. 
Migtanfen bceftebe Rabin boa ham. 

Man forlangte kam nyre (teret men ber 

bar intet birefte (53runbtag. 	al tem- 

meligheb biro ban bebogtet, og tun- 

ben ble» nu hunbet. 	epbager ffug- 

gebe fjant, naar ban git ub, men ben 

pude Vemb, ber bibtit baabe ftrejfet 

banke i Bordet paa den fore-
skrevne Maade og saaledes føre 
Bevis for at være „ægte". Rundt 
i Danmerk vil man fra Sommer-
tiden kende Vandringsmanden i 
den ejendommelige Paaklædning. 

om, botbt fig nu i VIcerbeben af tutten. 

San ftete bet en tag, ba tunbett 

jer,z_,' ene lifte q3ige bar geniet ub i en 
Rtøft nær oeb @aarben for at famle 

cer, at en Sanreburbe ptubjelig burte 

93arnet ftrige tan og bang t unb ilebe 
tit, og nu faet be et fceljoint Sun. Zen 

ftore ttobbtj habbe fat i 13arnet fat i 

3arttet, font ben flcebte meb fig inb 

i Straffet. 	fibfte ejebtit tont turben 

til. Z3aritet habbe bcerget for fig meb 

ben højre utro(, font bet botbt op for. 
an !alfen og 45obebet, og ben ftore 

,t intb tja»be titrebt bettbe frugtetigt, 

Za ber tom tjceip, flap ben fit 
og flat af. tbrbeti bar bet flaFle[iå  
3arn hjem til fflaarben, og ber fanbt 

man kt unben liggeabe frebetigt foran 

fit .fjog. Zeit baabe tatgbaanbet paa 
og oar altfna forfDartigt bortbet. 

Za ben faa bet faarebe ' ictrn, be-

gunbte ben at bule, mebeng ben tog-

rebe og opførte fig ctIbeleg fortbiblet. 

f jeren funbe itte tro, at bet bar bang 

tuitb, turbett habbe fet. Zuret Ina 
to ftabig bunbet, og mon mente, bet 

ntaatte bare en uniltrejfenbe tuub, ber 

lignebe ben. 
Men 93olitimattben ber baabe meb 

Sagen at gøre, fatte fin iffe bett abet-

beuift om Nobbng Uttolbigbeb. .(jan 

betluttebe at kolbe »tangent eje nteb 
Zuret. eg ganife rigtigt, nogle Wftetter 

efter faet han, bborbau ben not fan 

nubeligt jmojebe talbaanbet af fig og 

fin! af. 
Zen forfbanbt font et Pus i  

Stloft, og Pift beb JRibnat benbte 

ben tilbage. Zen flat tobebet gennem 
atgbannbet og lanbe fin fan roligt 

neb og fob. 

91cefte ])'forgen bar ber igen Ret en 

gorbrubelje. Men belbigni bar bet 
itte gaaet ub ober neget 3artt. Zer-
intob bar en turbebunb blebet bibt 

ihjel. 92etop ben t unb, ber famnten 
nteb fin tUrbe bobbe binbret WiZorbet 

pan ben lille $ige nogle tage i  or- 
Dejen, og flere gnu bar ftantbibte. 

San bar 9bbbt). Ctoebnetime finnet. 

;.tunen tbibtebe om, at bet »ar ben 

fine !loge 	,nub, ber habbe begaaet 
be frugtelige Morb. eg ben habbe 

bcebnet fig paa bent, ber babbe binbret 

ben i ben fibfte Ugerning. fflubbu ble» 

ontganenbe ftubt. Sarntibig tom ben 
gamle Scerling nteb en gorflaring. 

,(;jan habbe en 9Iften fent fet tunben 

luffe omfting en tatirb og babbe jaget 

ben »cc!. Zerfra ftarnmebe Zuretg tab 

til bart. 
egett babbe før tæt& fin Malin-

beben af, at en ki unb bar qtierningg,  

nianben, men nu ba bente nbentebe 
9.1tutigbeb fan at fine bar bebift Web 

Sagerne bantu) unberføgte, og ninn 

fanbt flere Spor, her uberligere be-

frceftebe Milttanten. 

Zet er iøbrigt iffe førfie Gattg, at 

en turbelmnb er optrnabt fom Magfe- 

morber 	habbe et tignenbe Zilfcelbe 

for nogle ?Int fibert, tibor bunbe ti-

Rebe ub om natten og mafatrerebe 

ganr. egiaa ben Gang barebe bet no-

get, nitten man fanbt ten rette ffler. 

ningginanb. 
Stiel JRautt. 

Drømme og 
Forhaabninger. 

I Kristeligt Dagblad skriver 
en Indsender: 

Zen balbtootgne 43itte bar fet 
bøj" og lært Sangene, og ment be 

nonner i beube urolige toteb og 

leger i benbeg Zattfer, bliver benbeg 

orcelbre f?citte tit en 93orgpart, Zatn-

nteng intaaplubrenbe s?Hinget til flotte 
Sviner, og ben lille bitte ,føj i tjur-

net af Sjatten  er felbe t Ittertiøjen. Sch.) 
er bun Vignete, naar titut lægger fig 

»eb ktøien for at fo»e Mibbaggfebn, 

og i fi 	Zramme batter fig R3ille,  

bet af fintetige Zamer og flotte glib= 

bete. Zen ceblefle og ftoltefte Nubier 

og futter for benbeg gob, og bial gi-

ber barn fin ¶ro. 
Zer git male ?far. Ribberett tom, 

men hun habbe ilte bajerabe gjerbuff 

pan pjatten  og btonbeberatte Rrabe-

fintet pari 51E1enene. tan »ar i Olietøj 

og Subbeft, og ban forte 4enbe inb i 

et lille biem til intaa Rant, men 

Zrommene fulgte nteb. Run Ril-

tebe be Starotter. 91nar brut fan fig 

om i be finnet Stuer, faa hint iffe 

blot Zingene, font be bar, men ogfan 
faatebeg jont Dun ønftebe, be frutbe 

blive` navr be fif bebre 91aab og bebre 
$tabg, og en tag, lun bcibbe libt 
3ettge tit overg, føbte bihi en ftor 

Søjle og R3iftepattne og ffitlebe inb 

ben pæne stue. Det »ar gauffe »ilbt  

af henne. gor bet førfte trængte hun 
mere tit 2agener og taanbttreber, og 

for bet aubet hat Stuen for lille tit 

Søjte og V3iftepaltne, men Dun fact 
iffe at en og anben meb bebre Smag 

efter mere gornuft tinitebe tibi ab bet. 
gor 'glibe var Søgen og TNainien bet, 
bet gab gornuetien tit benbeg Zrønt-

tne og gorbaabninger om greinnang. 
91nar hun fat) unber 5 3alnien, funbe 
9.3ceggene ubDibe fig, og hun funbe fe 

fin Manb, fine SDørn og fig felt) fibbe 
i en 	nt Stue nteb nile ]Købier og 
Zappe paa (3utt)et og mange btomft. 
reabe Sj33lanter i be rummetige Rroge. 

Det bar et Sun, ber gab fornuet 

Stude tit at Ribe og bente beta grent 

gangen. 
Og greingangen font, men Zulu-

mene og gorkaabningerne fpnnbt fig 

vibere ober nubre egne. Wit »ar bet 

Ubbitting og gtentgang, bet 

tom i 	orgrunben, og font tneb stuen 

gif bet nteb 	3ørtteite. tun fan ben' 

ilte blot font be bar, men ogfan font 

hun atiffebe og bat) om, at be maatte 
bli»e. Zet gif itte alt fammen font 

ban gerne bilbe, ber tom baabe Stuer 
og U»ejr og narelangt baglig Trut 

ober Zilbæretten, men enbnu er bet 
albrig flet, at ber iffe bar baret en 

Zrtint og en g orbaabning titrebe til 

at give Stude og Mob i ben forbaan,  
benbcerenbe situation, og hun italer i 

fin 	iltro til (fflub put, at ber beter 

albrig ftat tomme bet — eller at bet 

i bbert galb iffe Rat Mitte ober benbeg 

t)tte at Dente paa Zrietft og gorbactb- 

eg bocm er fan hun? butt er ben, 
ber ftri»er bette, og ben, ber tcefer Bette, 

tjur er ben unge, f om bar Raab tit 

at tunge nteb 93jørnfon ; „em et tank 
eller to bliber brubt, tofer et nut i 

bit eje, ftrafg bet faar @lang fra bet 
buie'. Cg Dun er ben unge efter cetbre, 

font ftpteg, at bbig ben gorbanbuing 

hun leoebe paa, tirifter, ba er bet ben 
fattigeg enefte Pant, tier ['fiber taget. 

!tut er ben, bet bar meget at leve for, 

og ben, her figer, at klin intet bar. 

tun er ben funbe, og hun er ben fuge. 

Her tjun funbe i bet minbfte bære 

alle og. ;zur £ibetg (But) er rig not 
for alle, ber paatatber barn. 

Zrømme og gorbaabninger er jon( 

bribenbe Sommert tuer part en blan 

timid i be gobe tage, og (om 2tjg 

ban tcenber i bort Sinb naar be møde 

tage er ober og. 
9Z—n 

thicrti icutentets. 
.'.8etalingen for faabattne »liner for 

£anbetg 9.3ebtommenbe atminbctigoi 

opftcebet »eb $often en Manneb efter, 
at be bar Ranet i(tabet, og attmobeg 

be aberterenbe om »enligt at inbtøfe 
$13oftoptræbningerne ueb 43rcefentationen 

(f 4.3oftbubet. &ar $oflopfrcebuingen 
uinbtøft tilbage, giner bet nemlig efftra 

V.Itbejde beb S3ogføringen og beb 

ftebelfe af nu q3uRopErceloniug, ligefont 
be aberterenbe fel» faar en etftra Ub-

gift til Sf3orto og ben nife q3oftoptrceb. 

ninu. 

Det gamle Svendelaug. 
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Hasle Bank 
modtager Indskud paa Ind-
laatisbog og Folio, Termins-
ydelser til Kreditforeninger, 

ordner Kreditlaan m, ru. 

Eftcraarsvarerne 
er hjemkomne. 

Stort Udvalg. Billige Priser. 
Et Parti Dame- og Børne-Gummi- 
støvler sælges med 20 pCt. Rabat. 

Bernhard Larsen, Torvet. 
Tlf Allinge 107. 

Paalidelig Karl 
kan faa Plads paa Ingemans-
gaard pr Hasle. 

Avisinaluilatur, 
københavnske Aviser 10 øre kg., 
12 kg 1 Kr. 

Gamle Søndagsblade sælges a 
3 Øre pr. Stk. 

Povl Marekinana, Hasle, 

I 13 4:D r ELf€513. 
Søndag Kl. 8. i 

London efter Midnat. 
Spændende Kriminalfilm i 7 Akter 
Med Lon Chaney, Manden med 

de 1000 Ansigter. 
Gokkes Fødselsdag. 

Morsom Farce i 2 Akter. 
Filmen er forbudt for Børn.  

Det er netop nu, 
der kan faas Sedler til den nye 
Serie i Landbrugslotteriet. De kan 
vinde Gevinster til en Værdi fra 
20-80,000 Kr. Hele Sedler til 1. 
K1 faas for 1 Kr 30 Øre, halve 
80 Øre, dog senest den 19. Oktb. 
aut. Kollektør Barber Joh. Larsen. 

Allinge Tlf. 53. 

Nyt Lager af 

Haard Jof i lik. 
I en Nekrolog over en kendt og af-

holdt, overordnet Embedsmand her 
paa Øen skrev „Bornholms Tidende": 
”Han kendte sine Paragrafer; men han 
lod sig ikke beherske af dem." 

Disse Ord randt mig i Hu forleden, 
jet var med en af vore næringsdrivende 
paa Biltur til Rønne. Alt gik saare glat, 
indtil vi naaede Samsingsbro. Her blev 
vi pludselig standset af Færdselspolitiet, 
der entrede vor Vogn. Nu skulde 
Bremsene prøves. Fodbremsen tog saa 
haardt, at vi nær var røget ud gennem 
Vindspejlet; men den bestialske Haand-
bremse nægtede at gøre Tjeneste. Vor 
Bilejer forklarede, at om Formiddagen 
havde han holdt paa en af Allinge 
Byes stejleste Bakker, og da var der 
intet i Vejen, og . . . 20 Kr. i Bøde, 
Flaandbremsen bringes i Orden, og 
saa maa De være i Rønne i Morgen 
Formiddag Kl. 9 til Eftersyn — færdig. 

Vi gentager; „Han kendte sine Para-
grafer; men han lod sig ikke beher-
ske af dem," — eller med andre Ord; 
han skeluede mellem, hvad der var 
ret og rimeligt i hvert enkelt Tilfælde. 

H. P. 

Helten fra Nebraskas 

Ungdommens Forbillede, 
Navnet Baffalo Bill er kendt 

Verden over, og det er slet ikke 
nogen Sagn- eller Eventyrfigur; 
han har virkelig levet, og alle de 
Heltegerninger, der tillægges ham, 
har han virkelig udført. Han var 
en Datidens Spejdergeneral, Spej-
der, Skytte, Jæger og Helt, som 
kun faa var det; og intet Under 
da, at han til sene Tider vil staa 
som Ungdommens lysende For-
billede. 

Hans rigtige Navn er ikke Buf-
falo Bill, men William Cody, og 
det er slet ikke saa forfærdelig 
mange Aar siden, han døde paa 
sin Farm ude mellem Vestens 
Klippebjerge, rl&, hvor hans Liv 
og Virke faldt. 
Opvokset i Kansas-Staten paa 
Tid, da denne Stat var den yder-
ste vestlige Grænse for Kulturens 
Fremmarsch i de Forenede Stater, 
lærte han fra Barnsben at være 
paa Vagt over den hvide Mands 
evige og uforsonlige Fjende, Rød-
huden, Indianeren. Medens han 
endnu var spæd, faldt hans Faer. i 
Skærmydsel med disse Præriens 
Herskere, og 5 Aar gammel var 
han paa Hesteryg ude omkring 
paa Prærien. Knapt voksen var 
han Spejder for Regeringstrop-
perne og Fører af Karavanerne 
af Nybyggerne, og da Kansas fik 
sine første Jernbaner, var han 
Storleverandør af Køb til Arbej-
derne ved Anlæggene; personlig 
skal han have nedlagt ikke min-
dre end 5000 Bisonoksen, og der-
af stammer hans Navn Buffalo 
Bill. 

Mange mener, at han var en al-
mindelig Cowboys-Type; men dette 
var ingenlunde Tilfældet, tværti-
mod. Medens Cowboys drak, slo-
ges, pralede og skræmmede, var 
Buffalo Bil ordknap, afholdende 
og ordholdende. Han var raad-
snar, kendte ethvert Tegn i Vind 
og Vejr og enhver Sti og Vej gen-
nem Vildmarken, hans Instikt led-
te ham paa Veje, hvor han aldrig 
før havde været. 

Det var som sagt i Kampen 
med Rødhuderne, at Baffalo Bill 
vandt sine Laurbær, og da han i 
1876 i aaben og ærlig Kamp, 
Bryst mod Bryst, dræbte den 
frygtede og forhadte Indianerhøv-
ding „Den gule Haand", var han 
paa Lykkens og Folkegunstens 
højeste Tinde. Det var i Anled-
ningiaf denne Daad, at General 
Carr omtaler han saaledes: 

„Mr. Cody er rolig i Kamp. — 
Han hader Spil og Slagsmaal, 
undgaar at bruge Kniv, Pistol og 
Bøsse, hvor han kan bruge Næ- 

verne. Hans personlige Styrke og 
Hurtighed forbavsende Han er 
mild og overbærende i sin Dom. 
Han ser lige saa godt med blotte 
Øjne, som vi andre med en Kik-
kert. Han har Sanser til at vejre 
som en Sporhund. og hans Af-
standsbedømmelse vækker gamle 
Jægeres Beundring. Midt under en 
Kamp lægger man aldrig Mærke 
til ham; men han er altid paa den 
rette Plads. Hans Aandsnærvæ-
relse under vanskelige og uven-
tede Situationer er hans bedste 
Egenskab . . . Og aldrig hørte 
jeg ham bruge Eder." 

Saadan skrev Generalen om 
ham. Og bedre Skudsmaal kunde 
en Soldat vel ikke faa. 

Men efterhaanden som Civilisa-
tionen skred frem mod Vest, og 
Rødhuderne maatte vige for Ny-
byggerne, blev Bill arbejdsløs. Han 
slog sig saa paa Kvægavl og an-
lagde en stor Kvægfarm ude ved 
Klippebjergene. Og her røg han 
saa en Fredspibe med sine gamle 
Fjender, Indianerne. De blev gode 
Venner — ja, han sagde selv, at 
han blandt „de røde" havde sine 
allerbedste Venner. 

Og da han i Aarene 1887-1893 
drog paa Tourne gennem Staterne 
og videre til Europa for at vise, 
hvorledes de Kampe førtes, der 
sikrede Amerika for den hvide 
Race, havde han ikke Vanskelig-
hed ved at samle en Trup af ,,de 
røde" om sig. I Europa nød han 
den store Ære at faa Foretræde 
for flere Statsoverhoveder, for 
Dronning Victoria, den franske 
Præsident, den italienske Konge, 
ja, endog for Paven, og paa den 
store Verdensudstilling i Chicago 
var han og hans Trup en af de 
allerstørste Seværdigheder. 

Buffalo Bill er borte. Men om 
hans Navn staar Eventyrets Skær. 
Og aldrig vil det dø paa Onkel 
Sams Drenges Læber. Han skab-
te sig selv sit eget Kapitel i Ame-
rikas Historie. Og Amerikas Ung-
dom vil til sene Tider binde nye 
Blonisker i den Mindekrans, der 
aldrig vil visne til hans Hæders 
Tro. 

Postassistent Wolf. 
Tirsdag Morgen døde Postassistent 

Wolf, kun 40 Aar gammel. 
Wolf fik paa Eftervinteren en ret 

hidsig Influensa, der stærkt undergra-
vede hans i Forvejen noget svagelige 
Helbred. Han kom dog nogenlunde 
over Sygdommen og mødte atter paa 
Posthuset en kort Tid, men maatte i 
Begyndelsen af Maj Maaned paany 
gaa til Sengs stærkt lidende af Hjerte-
svækkelse med deraf følgende Aande-
nød, og siden har han maattet holde 
Sengen, indtil Døden nu befriede ham 
fra hans Lidelser. 

Wolf har i 15 Aar virket som Post-
mand her i Ilyen. Han var et sjældent 
klart Hoved, der hurtigt og sikkert 
opfattede en Sag, hvorfor han beher-
skede sin Stilling med stor Dygtighed. 

Egentlig afholdt af Befolkningen 
blev han vel ikke, da han til Tider 
kunde synes lidt bidsk ; men til sy-
vende og sidst kan det gerne være, at 
man her gjorde ham en Del Uret; thi 
hans Tunghørhed bevirkede, at han 
raabte højere end nødvendigt, og dette 
gav Tonefaldet en vis Skarphed, der 
ofte slet ikke var tilsigtet. 

I kommunale Forhold var Wolf 
levende interesseret. Han var Medstif-
ter af Borgerforeningen og sad i dens 
Bestyrelse til sin Død. Mange Fjed har 
han vandret, adskillige Samtaler har 
han ført, og mangen en Artikel har 
han skrevet til Foreningens Bedste, og 
ingen var gladere end han, da det viste 
sig, at Befolkningen hernede ved de 
sidste Valg paaskønnede Foreningens 
Arbejde ved at indvælge dens Kandi-
dater i de forskellige kommunale Insti-
tutioner. 

Wolf efterlader sig Hustru og 8 smaa 
Børn. At det vil blive et stort Savn, 
at Manden og Faderen er gaaet bort, 
siger sig selv ; men maaske der for 
Hustruen kan findes nogen Trøst i 
dette, at vi, der kom i' Hjemmet i de 
mange, trange Maaneder under Wolfs 

Sygdom, blev fyldt med Beundring 
over hendes sjældne Evne til med det 
venligste og mest opofrende Sind at 
holde den lyse, fortrøstningsfulde Tone 
vedlige i Hjemmet trods alle Bekyni-
ringer og alt Sliddet. 

Ære være Wolfs Minde. 
H. P. Koefoed. 
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Hvil og styrk øjnene, 
Naar Øjnene bruges meget til an-

strengende Arbejde som Læsning, Sy- 
ning. Skrivning osv., hvor man ser me- 
get og vedholdende paa det, man fore-
tager sig, og ofte under utrunstige Lys- 
forhold, da vil det være godt, om man 
engang imellem løfter Blikket fra Ar-
bejdet og ser sig om i Værelset, helst 
til de fjerneste Punkter. Det giver Øj-
nene Hvile, Spændingen i Musklerne 
ophører, og Blodtilstrømningen regu-
leres. — 

Det er ogsaa velgørende, naar man 
gear en Tur i det fri, da ikke at se 
ned mod jorden, men derimod at hol-
de Hovedet højt og se ud mod det 
fjerne. 

Et styrkende Ojenbad — hvis Øjne 
ne brænder og svider efter for megen 
Læsning, Skrivning etc. — kan man 
tage saaledes: 

Man dukker Ansigtet med let luk-
kede, men ikke sammenknebne Øjen- 
laag i et Fad med koldt Vand — det 
vil sige, det maa ikke være saa koldt, 
at det iser, men blot føles behageligt 
køligt for Øjnene — holder det deri 
10-20 Sekunder og tørrer saa Ansig-
tet let, men slet ikke Øjnene. Gør det-
te flere Gange om Dagen og navnlig 
lige før Sengetid. 

Det er ogsaa godt for arbejdstrætte 
Øjne at blinke al og til med ojenlaa- 
gene, meget hurtigt og raskt, flere 
Gange efter hinanden. Er der ligesom 
Tange for Øjnene, kan den helt for-
svinde ved denne lille, lette Øvelse. 

Disse enkle, smaa Hjælpemidler er 
gode baade til at bevare Synet og styr-
ke Øjnene. 

I Tiden fra 1. til 31. Okt. 
udbydes musselmalet og 
blaablomstret Porcelain 
fra Den Kgl. Porcelains-
fabrik med særlig Rabat 
af 20 pCt. Alt 1. Sortering. 

Saavel Fabrik som Forhandler 
klar gjort sit til at gøre dette over-
ordentlig fordelagtige Tilbud muligt. 
Derfor varer det kun Okt. Maaned. 

Der er her en god Anledning 
til at begynde at samle paa et 
Stel — i i ste Sortering og til 
Priser, der ikke ligger meget over 
de Priser, der almindeligvis betales 
for -2den Sortering paa Fabrikens 
halvaarlige Udsalg. 

Da der jo er Grænser for Fa-
hrikens Ydeevne, anbefales det, at 
Ordrer afgives snarest, for at man 
ikke risikerer at faa at vide, at 
Levering er umulig. 

Disse særlige Salgsbetingelser 
gælger kun for musselmalet og 
blaablomstret. 

Intet andet af Fabrikens Frem-
bringelser berøres deraf. 

Bestillinger bedes venligst ind-
givet til 

P. C. HOLM 

Hasle. 
Mode- og Broderiforretningen 

(Slagter Pedersens Ejendom) 
anbefales. 

Elever til Broderi og Knipling 
modtages. 

Ellen og Else Pedersen. 
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Briller. 
Største Udvalg i moderne Briller, 

Brilleetuier og Læseglas hos 

Conrad Hansen 
URMAGER & GULDSMED. 

Allinge Tlf. 140. 
Lsegereeept ~eder« omg. 
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Bornholms 
Spare- og Laanekasses 

Afdeling I Allinge. 
Kontortid 9-12 og 2-4. 
Renten af Indskud er paa 

3 Mdrs. Opsigelse 	4,5 pCt. p. a. 
Alm. Sparekassevilkaar 	4 	- 

Overretaengfe ror 

Jac. Jensen.' 
Inkassationer, Ejendomshandler. Doku-
mentskrivning, Dødsbobehandling ni v. 

Kontor i Allinge: 
(Bogtrykker Gornitzkas Ejendom). 
Træffes personlig hver Fredag Kl. 11-1. 

POUL NIELSEN 
Autovognmand. 

Herreg. Tlf. 145. Allinge 
Lukket 4-5 Pers. Bil. 

II bad- og Persollkfirsel 
udføres med min lukkede 13-14 
Personers Bil til billige Priser. 
Tlf. Allinge 72. Aage Jørgensen. 

autofiersel. 
Ny lukket 4-5 Pers. Bil udlejes 

Vognm. C. P. Pedersen, 
Nygade, Allinge Tlf. 133. 

Ste6e, 
Sæbespaaner og alle Hushold-
ningsartikler faas bedst og billigst 

i „Prima". 

Udpantning. 
Udpantning for 5. Termins Skat 

1931-32 (September) vil blive 
paabegyndt Tirsdag den 20. ds., 
saafremt Skattebeløbet ikke er ind-
betalt forinden. 
Allinge-Sandvig Borgmesterkontor 

12. Okt. 1931. 
M.  

• 

og AlsboeSkOtOci 
Wedels 

Brune Herresko fra 8,50. 
Herre Gummistøvler 13,50 

med Garanti. 
Masser af flere Slags 
smukke Hjemmesko. 

: 	Sorte og røde Ridestøvler 
smaa Priser. 

Allinge Fodlsjsmagasin 
Fineste Parafinolie, Amerikansk 

Olie. Carlsbadersalt, Hørfrø, Ren 
Glycerin, Camillethe, Borsyre, Bor-
vand, Borvaselin, Natron, Magne-
sia m. m. faas billigst i 

„Prima". 

Anchiovis, 
fineste Vare i løs Vægt. 

Ny norsk Spegesild, 
Stor islandsk Flommesild. 

Fineste afrakket Klipfisk. 
Ny røget Hellefisk 

anbefales 

3. 2. Larsen, Allinge 
...Z.MWOOP.M11•11.1.1••■ 	 

Spar 25 pCt. 
ved at lade paamontere 

Retningsvisere og Stoplygter 
nu. 

Saalænge jeg har Lager bliver 
disse solgt til gammel Pris. 

Retningsvisere fra Kr. 16,00 
paamonteret. 

A. Mikkelsen, Allinge. 
Tlf. 102. 

Min 

Barber- & Frisorforreln. 
anbefales 

47f. e. .7foe foed, Pasle. 
Torvet. 

Kender De 

Luxuskaffen 
fra „Prima" • 

Fineste Javablanding 
93 Øre pr. Kvartkilo. 

2 Karle 
kan til 1. November faa Plads 

Ladegaard i Klemensker. 

anbefaler sig med fersk og røget Fliesk,Ilorbrad og Karbonade 
hjemmelavet Fars, Medister, Sylte, Leverpostej og Lunge-
poise. Alt i Paalseg og Konserves. 

Friske Slagterivarer Onsdag og Fredag. 

Johanne Hansen Tlf. 45. 

Slagteriets Udsalg paa Lindeplads 

De uerterencle 
anmodes høfligst om at indsende vort Tilgodehavende for Annoncer 
paa tilsendte Indbetalingskort, Postkonto Nr. 14148, hvilket er den 
billigste og bekvemmeste Maade. Alle Indbetalingskortets 3 Dele maa 
være udfyldte ved Indbetalingen, men Deres Postbud vil være Dem 
behjælpelig hermed og modtage Beløbet 	5 Orø i Porto mod Kvit- 
tering paa Pestbeviset. 

AVERTER i NORDBORNHOLM 



r ̀. fteraarvarerne 
er nu hjemkomne. Stort og smukt Udvalg, saa-
vel i Habit- som Frakkestoffer. 

De finder altid den Vare, De søger i 

C. Josefsens Skrcederforretning 
Tlf. Allinge 28. 

 

TEM 
OG VANSKELIGE 
TIDER 

Trods vanskelige Tider bør De tage 

den Chance, Varelotteriet'byder Dem. 

Risikoen er minimal — og Chancen for 

at hjemføre Gevinst er meget stor: der 
falder Gevinst paa 3/4 af Lodderne i. 

hver Serie. Begynd med det samme. 
I. Trækning finder Sted 20. og 21. Oktbr. 

Et Lod koster kun 

KR. 1,30 
Salget slutter 19. Oktober. 

VARELOTTERIS 
Lodsedler faas hos aut, Kollektør Barber Jobs. Larsen. 

fterciaretd herrehatte. 

Vi har nu modtaget de sidste Nyheder til Efter-
aar og Vinter og kan vise Dem et smukt Udvalg i mo-
derne Faconer og Farver. 

Fikse Hatte med For fra 7,50 til 12,50. 
Hatte fra sidste Sæson udsælges til smaa Priser. 

2iagasin du 2fordsUdsalg 
ved Victor YlancR, 

9.•••••••••••••••• •. 11EAST, , 
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Annoncer kan indleveres 
og betales til vor Repr. i 
Hasle: Bog- og Bladhandler 
Marckmann. 

-odtag min og mine Foræld-
res hjerteligste Tak for ud-

vist Opmærksomhed ved min 
Konfirmation. 

Sigfred Petersen, Sandvig. 

Tak for Opmærksomhe-
den ved vort Guldbryllup. 
Jens Andersen og Hustru. 

Allinge-Sandvig 
9ymnastiliforening 

har begyndt med Gymnastiken. 
Foreningsaftener 

Tirsdag og Torsdag. 
Seniorholdet Kl. 7,30. 
Motionsholdet - 8,30. 

Nye Medlemmer optages. 

Den fikse Selskabssko 
faas hos 

C. Larsen, Yestergade. 

Varme sorte Pølser 
og Leverpølse faas Fredag 23. 

Julius Hansens Enke, 
Sandvig. 

Ny 5 Pers. Bil 
udlejes. — 9 Kr. Allinge—Rønne, 
8 Kr. Tein—Rønne. Al Lastkør-
sel udføres med ny Bil. Skole-
kørsel udføres. Kørekort garant. 

Billige Priser. 
Henry Hampe, Tein. 

Tlf. Allinge 81 u. 

97:yt isl. .Cammeliød 
er hjemkommen. 

Julius Hansens Enke, 
Sandvig. 

En Karl 
søges til I. November. 

N. Norregaard, Ro. 

14. Kreds. 
Gymnastikopvisning 

i Olsker Forsamlingshus bondeg 
den 18. Oktober Kl. 4 af to Hold 
Gymnaster. Derefter Oplæsning 
at Lærer Schræddergaard. 

Kl. 8 festlig Sammenkomst for 
Kredsens Skytter og Gymnaster 
med Damer. Fælles Kaffebord 
og Præmieuddeling 

En dygtig Fodermester 
kan faa Plads I. November. 

Samme Sted er et Hus tilleje. 
Sinedegaard, Ro. 

Idrætsforeningen 
D ANNEBROG 

afholder Generalforsamling Søn- 
dag den 18. ds. Kl. 8 paa Rø Af- 
holdshotel. Derefter Bal til KI 1. 

Bestyrelsen. 

Hus til Leje. 
Det mine Forældre ved Tein St. 

tidl. beboede Hus er til Leje strax 
eller 1. November. Henv. til 

Aug. Olsen, Hollaendergaard, 

Et Restparti Hatte 
udsælges meget billigt 

Hedvig Marckmann, Hasle. 

Alliolle. 
Friske Varer Onsdag og Fredag. 
Fersk Flæsk, Karbonade. Mørbrad. 

Medisterpølse, Fars, 
Bayerske Pølser, Knækpølser 

Røget ?Medisterpølse. 
Kogt Skinke. 

hjemmesmeltet Fedt. 
Forskelligt Paalæg. 

Dina Sørensen, Tlf. 3S. 

G.Jorgensens Slagterforretning 	 Tlf. Allinge 66 	  
anbefaler sig med Iste Kl. Okse og Kalvekød, Flæsk, hjemme-
lavet Paalaeg, Rullepølse, salt Kød, Spegepølse, File" 
Kalvesteg, Leverpostej, Frikadeller, Hakkebøf, Sylte 
med Rødbeder, Oksefars, Flæskefars, Medister-, Lunge- og Knækpølse. 
Saltet og røget Flæsk. Alt til moderate Priser. 

Varerne bringes overalt. 
NB. 'Varm Blodpølse hver Onsdag Middag. 

Gudhjem Mølles Flormel 
er anerkendt som et udmærket Mel. 

Forlang det hos Deres Købmand eller Brugsfffen ing. 
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Køb Uldgarn og strik selv. 
Mange Nyheder i enstarvet og flerfarvet Garn. 

I færdig Tricotage er Udvalget meget stort og Priserne smaa. 

Andreas Thomsen. 
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Produktudstilling 
i Olsker Forsamlingshus 

Lørdag d. 24. og Søndag cl. 25. Okt. 
Olsker Husmandsforening afholder Udstilling, der omfat-

ter Avlsprodukter, Havesager, Frugt, Honning ni. ni. 
Lørdag d. 24. Kl 3 aabnes Adgangen. Kl. 4 Aabningstale og 

Foredrag af Planteudvalgets Form. P. A. Thorsen. Kl. 9 lukkes Udst, 
Søndag den 25. Kl. 2 aabnes Udst. Kl. 5 Foredrag af Konsu-

lent Leerberg. Kl. 6 Præmieuddeling. Kl. 10 lukkes Udstillingen. 
Alle indbydes. Entree Voksne 40 Øre, Børn 25 Øre. 

Udvalget. 
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Køb Brillerne i 

Emil Wesths Ur- og Guldsmedeforretning, Hasle, 
Nøjagtig Udmaaling. Billige Priser. Telefon 116. 
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Klædninger og Ulstre. 

L

re
Nu er Udvalget vel nok velassorteret baade i Stør-

lser og Farveri -- — ønskes specielle Faconer, 
tager jeg Maal og garanterer for god Pasform. 

Andreas Thomsen. 

Isl. Lammekød af smaa, fine Lam 

anbefales. 

A. Lyster, Hasle. Telefon 74. 

Kotoed & Mortensens Byggeforretning 
Ligtøj og Ligsenge. 	Ligkistelager. Ordning af Begravelser 

Telefoner 77 og 79. 

Altid lunt og behageligt! II 

Lægges paa saavel nye som gamle Træ- eller Betongulve i ensfarvet, 
marmoreret eller med Borter. — Statsprøveanstalten i København har 
undersøgt Prøver af Gulvbelægningen, og Slidprøven udviser, at Slid-
styrken er som Klinker, Fliser og Marmor. 

B. Sannes Byggeforretning. 
Indehaver : P, Petersen. 

Møllers  Bogbinderi  
Tlf. 865. 	Chr. Dideriksen, Rønne. 	Tlf. 865 

Indbinding af Beger. — Protokolfabrik. - Papirvarer. 
I. Kl. Arbejde. — Rimelige Priser. — Hurtig Levering. 

Leverandør til Biblioteker, Foreninger og Øens største Forbrugere. 

Al Slags Lastkørsel 
samt Transport af Svin til Slagteriet besørges gerne. 

Tlf. Rutsker 20 x. H. A. Jensen, Vang, 

Kender De de sidste ny Gulve ? 
Ingen Fodkulde mere!  Univers Elite" Kunsttrægulve. 

Eneret for Nordbornholm. 
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De TNI)erterende 
anmodes høfligst om at indsende vort Tilgodehavende for Annoncer 
paa tilsendte Indbetalingskort, Postkonto Nr. 14148, hvilket er den 
billigste og bekvemmeste Maade. Alle Indbetalingskortets 3 Dele maa 
være udfyldte ved Indbetalingen, men Deres Postbud vil være Dem 
behjælpelig hermed og modtage Beløbet 	5 øre i Porto mod Kvit- 
tering paa Postbeviset. 
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Xvorfor fig6e fryfisager 
«7ndpakningspapir og roser 
hos omrejsende Agenter, der paa Grund af 
Rejseudgifter maa beregne større Avance 
paa en ringere Vare, og sælger denne oaa 

Efterkrav og uden Garanti. 

9 9ornitzlias SogfryRlieri, Xllinge, 
er De altid sikker paa at faa Deres Tryksager godt udført til den 
billigste Pris og saa vidt mulig omgaaende Levering, Telefon 74. 
Indpakningspapir, Økonomruller, Konvolutter & Poser til Fabrikspris 

Vil De have Fart i Omsætningen? 
Hvad hjælper det at Lageret er fuld af Varer, 

naar Butikken mangler Kunder. 
Den store Omsætning til en lille Avance.giver den store Kundekreds, 

naar der averteres i 

„NORDBORNHOLM". 

Fine lærredsprægede Servietter 
leveres falsede og med paatrykt Navn for Kr. 7,50 pr. Mille. 

Mønstrede Stjerne-Duge til Restaurations og Kaffeborde i Ruller 
a 94x2500 cm kun 4 Kr. — Ingen Vask mere ! 

AI Hotelreklame udføres billigst i Allinge Bogtrykkeri. 

Hammershus. 

Den 5. Oktober 1661 blev der 
atter holdt Forhør angaaende de 
enkelte Punkter i Flugtaffæren. 

Kaptajn Bolte vidnede at have 
hørt Grevinden svare paa Beskyld-
ningen for hendes Omgang med 
Lyset: Hun havde sat Lyset paa 
Bordet, og saa sandt hun var en 
ærlig Dame eller Djævelen skulde 
annamme hende, dersom det ikke 
forholdt sig saaledes, og til yder-
mere Bekræftelse slaaet sig for' 
sit Bryst og sagt, at hun ogsaa 
vilde være en Hore, om hun havde 
sat det ned og ikke ladet det staa 
paa Bordet. Det kunde være, at 
Tjeneren havde sat det ned eller 
Katten stødt det ned. Da nu Ge-
neralmajoren talte videre om Pryg-
lerne og hvad de havde i Sinde 
dermed og ytrede, om de maaske 
vilde gaa ham paa Livet med dem, 
havde Greven svaret: Han havde 
kun gjort det for Vagtens Skyld, 
efterdi den altid havde staaet uden 
for Døren og haanet dem med 
Spotteord. Til hvilken Ende de 
ogsaa, ifald de skulde blive over-
faldne og ilde trakterede af Vag-
ten, vilde betjene sig af Pryglerne 
at værge sig med; hvorpaa Gen. 
Maj. spurgte, hvad de vilde have 
gjort ved Vagten, der var saa 
stærk?.1-lertil svarede Grevinden: 
1-lun var kun et Fruentimmer, men 
saafremt Gen. Majoren vilde gøre 
hende noget og traktere hende 
slet — i det samme greb hun en 
Stol — vilde hun, naar hun ikke 
havde nærmere, værge sig hermed. 

Desuden førtes flere Vidner an-
gaaende det Skrin, som General-
majoren havde brudt op, hvorved 
intet nyt af Interesse fremkom. 

Den 1. Nov. 1661 blev Kaptajn 
Bolle atter paa Generalmajorens 
Foranledning afhørt og berettede, 
at Ulfeldt overfor ham havde be-
skyldt Generalmajoren for Tyveri. 
Da Generalmajoren fik dette at 
vide, blev han meget opbragt og 
var gaaet op til Greven, der sad 
i en lav Stol, og tiltalt ham me-
get haardt og sagt, hvorledes han, 
Greven, kom til saadanne Løgne, 
og at han saa nok, at de kun 
pønsede paa at føre ham i For-
dærvelse, fordi han vir tro mad 
kgl. Majestæt. Ogsaa forholdt han 
dem, at de tænkte at slaa Hjer-
nen ind paa ham med Prygle, de 
havde gjort, hvorved han ogsaa 
havde løftet Stokken og slaaet 
nogle Gange med den i sin Haand 
og sagt: I har villet slaa Hjernen 
ind paa mig, men jeg skal endnu 
indsalte Eders Hjerne. I er slupne 
fra mig een Gang, men det skal 
ikke ske tiere. 

Major Kranz blev tilspurgt an-
gaaende Optrinet mellem Gene- 
ralmajoren og Fangerne. — Han 
havde set Generalmajoren komme 
ivrig ind: Greven havde under 
Discursen omtalt, at Generalma-
joren trakterede dem slet, men 
han havde endnu Børn, som ikke 
vilde lade dette gaa hen urevan-
cheret. Da slog Generalmajoren 
paa sin Kaarde og sagde, at han 
endnu havde Kaarden ved Siden 
og et Par Pistoler, der var for 
alle dem, der ikke tjente Hans kgl. 
Majestæt troe, hvormed han nok 
skulde forsvare sig. Men at han 
havde trukket og blottet Kaarden 
havde han ikke set og var heller 
ikke traadt imellem dem, men var 
blevet staaende ved Døren. Gene- 
ralmajoren havde nok svinget op 
og ned med Stokken, men ikke 
hævet den over Grevens Hoved. 
— Af Skældsord havde han kun 
hørt Grevinden kalde Generalma- 
joren et groft Æsel og han hende 
igen en Carogue, sigende at sligt 
betydede paa Fransk saa meget 
som iBselinde. 

I December 1661 forlod de for-
nemme Fanger Hammershus Slot. 

Forinden (den 17. December) 
var Adolf Fuchs forflyttet til Ny-
borg. 

Den 6. November Aaret efter 
dræbte Corfits Ulfeldts Søn Chri-
stian ham med et Dolkestød paa 
Gaden i BEI –sel. 

Slottet., sidste Dage. 
Adolph Fuchs Afløser blev Hans 

Schrøder, som blev adlet og der-
efter førte Navnet „Løvenhjelm". 

1 dennes Tid (1662) var en <om-
mission af Officerer paa Borgholm 
for at undersøge Betingelser for 
Havne- og Befæstningsforhold. -
Den i den Anledning udfærdigede 
Beretning gaar bl. a. ud paa, at 
naar Fæstningen Hammershus for-
synes med de paa en vedlagt Teg-
ning anførte Retranchements (Jord-
volde), vil den kunne bruges som 
Retraitestilling for Bornholms Mi-
lits. Hammersøen kunde blive en 
glimrende Krigshavn, naar den 
aabnedes til begge Sider til Havet, 
Rønne kan nok bruges til Fæst-
ning, men det vil blive meget kost-
bart; Erdholmene bør befæstes, 
saaledes at der her kan blive et 
Støttepunkt for Flaaden. — Paa 
ovennævnte Tegning, som findes 
i Rigsarkivet, er der bl. a. et Grund-
rids og en Profil af Slottet. Dette 
sidste er gengivet Side 7. Des-
værre er Slotsvejrmøllen, som var 
afbildet øverst til venstre paa Ori-
ginalen, ikke kommet med paa 
Clicheen. 

Forslaget vandt nok ikke Bifald 
paa afgørende Sted. I hvert Fald 
foretog man man intet til For-
bedring af Slottet. 

Administrationen af Bornholms 
Amt forlagdes til Rønne, hvortil 
ligeledes de forskellige Skatter og 
Ydelser henførtes. En Udgiftspost 
paa Regnskabet for 1640 og føl-
gende Aar til Loftleje hos Peder 
Koefoed i Rønne for noget af Le-
nets Kornskat tyder paa, at man 
alt dengang indskrænkede Slottets 
Anvendelse som Indleverings- og 
Opbevaringssted. 

1676 var Christian Gedde Amt-
mand paa Bornholm og boede 
paa Slottet. 

Af de senere Slotsherrer skal 
Tho'nzias Fincke omtales. Han 
var med til at dømme Griffenfeldt 
fra Livet og blev af denne truet 
med en snarlig Død. Dette slog 
ogsaa til, idet han kom ulykkelig 
af Dage ved et Fald med Hesten, 
der blev urolig, fordi en Hund 
sprang op ad den (1678). — Til 
Minde herom skal et Kors være 
indhugget i en Klippe paa Slots-
pladsen tæt ved Porthuset (med- 
delt af Amtmand Urne 1756). -
Forinden havde han dog faaet 
bygget et større Forsvarsanlæg 
den nordlige Del af Sandvigbug-
ten: „Finckeskansen" med dennes 
øvre og nedre Batteri. 

Hans og hans Frues Vaaben-
skjold fandtes malet over Alteret 
i Slotskirken. 

Den 10. September 1678 kom 
Licentiat Mauritius som livsvarig 
Fange til Hammershus. — Efter 
gamle Folks Beretning døde han 
her „meget elendig og meget 
bortædt af Lus". 

Den 24. August 1682 besigti-
gede Landsdommer Math. Rasch 
og Chr. Maccabaeus Hammershus, 
som de da forefandt i en ynkelig 
Tilstand og overalt meget forfal-
den. 

1684 byggedes Christiansø Fæst-
ning paa Erdholmene, og Garni- 
sonen paa Hammershus forlagdes 
hertil. Hermed ophører Slottets 
Betydning som Fæstning. 

Selv Kroværten i Slotskroen, 
Sergent Leopoldus fulgte med til 
Christiansø, og hans Familie flyt-
tede til Sandvig. 

Som sidste Slotsherre skal næv-
nes „Oberkommandant og Amt-
mand" Johan Dietrich von Wett-
berg i Anledning af, at hans Vaa-
benskjold stod malet i Slotskirken, 
skønt han si :ært ikke har boet 
paa Slottet. Under ham byggedes 
Rønne Fæstr.. - der dog ikke blev 
fuldført. 

siottet var nu kun Bolig for 
Vicekommandante le og anvend-
tes løvrigt som Statsfængsel og 
Forvisningssted. 

(Bornh. Hist. 2 B. S. 102)1 
— 1697 fik Kommandanten Oberst 

v. Buggenhagen et. Brev fra Frederik 
Vind, i hvilket det hedder : „Dette med-
følgende miserable Kreatur er vor Sø-
ster, som har haft sal. Gehejmeraad 
og Generalmajor Ejler Holch til Ægte, 
og som ikke alene i hendes Mands 
Levetid, men endog siden har skikket 
sig saaledes ved Overtrædelse af det 
6te Bud, at Hans Majestæt efter Fami-
liens allerunderdanigste Ansøgning har 
ekspederet denne Ordre om Forvisning 
til Bornholm." Han beder om, at der 
maa indrettes 2 Kamre til hende paa 
Slottet, saa hun kunde være i Varme 
og have en Skorsten at koge i. Hendes 
Navn var Ingeborg Dorthea Holch født 
Vind. Hun døde paa Bornholm 1730 
efter 33 Aar i Forvisning. 

Om selve Slottet i dettes sidste 
Periode er der kun at melde om 
et stedse stigende Forfald. — En 
Marginalnote, antagelig af Amt-
mand Urne, til en Beretning om 
en Synsforretning af 1698 med-
deler: „Vicekommandanterne Ma-
jor Brunow og Ambschof have 
holdt slet Hus med Slottet og be-
tjent sig af Træværket i Brænd-
selstrang, og der skal ej være 
talt alvorligt derpaa." 

Af ovennævnte Synsforretning frem-
gaar det, at „Pulvertaarnet" (Krudt-
taarnet, Capellet" og „Taarnet, hvor 
Fangerne forvares, trænger til Istand-
sættelse. Sidstnævnte bestaar af et 27 
Fags Hus, hvortil fattes 16 brudte Spar-
rer, som er raadne, og 16 Bjælker (15 
Alen lange) og 66 Telter Lægter, efter-
som alle Lægter i det hele Hus er 
ganske opraadne og fordærvede. Der 
behøves en ny Rende paa Taget, som 
er dobbelt med 8 Fag paa hver Side. 

I følge en Skrivelse af 18. Maj 1703 
(Kommandantskabets Korrespondance-
bog, Hærens Arkiv) skal Murene paa 
Grund af den store Bekostning ikke 
genopbygges, naar de falder ned, da 
de dog alligevel ikke er til nogen 
»Defension" men skal dog saavidt tred 
Kampesten opsættes, at Slottet kan 
bli?ve fri for „Quægs Indløb". Da Major 
Briinau klager over, at det blæser ind 
i hans Hus, da en Del Tagsten er blæst 
ned og han kan ikke ligge tørt, bestem-
mes det, at der skal spares saa meget paa 
de øvrige Reparationer, at der kan blive 
Rand til at gøre Vicekommandantens 
Hus i Stand. 

26. Okt. 1703 — Galioten „Citronen" 
er kommet med Materiale til „Capellet 
og det Sted, hvor Ammunitionen for-
vares og til hvilken Ende en nedfalden 
Gavl skal opmures, item til Fange-
taarnets Reparation". 

17. jan. 1704 — En stærk Storm har 
ganske nedblæst et Hus paa Slottet. 
Ialt mangler 3000 Tagsten. 

14. Marts 1704 — Kommandanten har 
ikke faaet Svar paa sine 2 Rapporter 
om Skaden paa Slottet. „Hvad sig 
Hammershus Slot angaar, da er det 
ganske ruineret og øde, saa Eders Kgl. 
Maj.s Ammunition ikke kan forvares 
tør der." (Der ligger bl. a. 1200 ubru-
gelige Haandgranater). 

Den sidste Nybygning paa Ham-
mershus var Vicekommandantens 
Bolig langs Vestmuren mellem 
Hundetaarnet og Bryggerset, hvor 
der tidligere stod andre Bygninger. 
Den opførtes vistnok 1704. 

16. April 1704 — Nybygningen er 
nu færdig. Der manglede dog 1000 
Tagsten, men dem har de taget fra de 
øde og gamle Huse. Ordre til Vice-
kommandanten, at han skal reparere 
Taget over Kirken i „Maglegaarden", 
da Uvejret har skadet dette. Da Al-
muen har vist sig uvillig, indskærpes 
det, at Bønderne er pligtige at gøre 
Ægtarbejde til Arbejdet paa Hammers-
hus til Kgl. Maj.s Tjeneste. 

Om ovennævnte Major Brilnau 
kan følgende berettes. 

( Jul. Bidstrup, Museum 1891 Bind 2 
S. 105 — 116): 

Major Gottfried Ludvig v. Brilnou  

var Enkemand (tidligere gift med Ma-
jor Caspar Westerwalts Datter Elisa-
beth Catrine, Simblegaard i Klemen-
sker). Brilnou boede en Tid hos den 
rige Enke Engelke Christence Winter 
(1698). Han var meget familiær overfor 
hende, agerede Vær. i Huset, og paa 
Spadsereture i Haven fortalte han 
hende om sine Krigsbedrifter i Skaane 
og Flandern, og at Kongen havde lo-
vet ham at blive Kommandant, naar 
Andreas v. Buggenhagen døde. Han 
friede gentagne Gange til hende, men 
hun tøvede med at bønhøre en for-
gældet Major. Lad ham først blive 
Kommandant, tænkte hun. Han tænkte 
anderledes: Nu vilde han gifte sig med 
hende, men om han ogsaa vilde det, 
om han virkelig blev Kommandant, 
var tvivlsomt. De forærede hinanden 
Gaver. Han gav hende et hvidt Alaskes 
Forklæde med Guldkniplinger neden 
om, 2 Stykker blaa Taft til 2 Puder, 
1 Vuggedække af blaa Taft, en liden 
bordyret Pung med Guldfrynser om, 
et rødt, bredt Gyldenstykkesbaand, der 
var 3,5 Alen langt med Guldfrynser 
for Enderne samt flere røde Stykker 
med Guldbaand om. 

Til Gengæld forærede hun ham et 
Guldspænde (paa bornholmsk kaldet 
Sylje). Desuden forfærdigede hun Knip-
linger til to Haandruer og en Knip-
lingsklud til ham. Til hans 2 Børn gav 
hun bl. a. Rystlær til Sko. Endvidere 
fik han Penge og Fødemidler. 

De betragtede i det hele taget hver-
andre som to Kærestefolk. 

Et af hans gebrokne Breve (han var 
Tysker) til hende lyder saaledes: 

Madame! 
DorotMe Uha har dend Prysz udi.  

Hauerne, at de ere een yndige Blom-
ster og udi dend sinderige Digt op-
skreffven som een himmelfalden Gaffve. 
Dyd og Fuldkommenhed er det prisz-
verdigste Blomster udi een Dames 
Æreskrantz, og hvem der finder en 
dydig Quinde, har fundet een Guds 
Gaffve. Madame! aff Ærbødighed til 
Deres Navnedag skulde jeg vel have 
beæret forleden Mandag Deres Fuld-
kommenhed med een bedre Present. 
Jeg veed ingen bedre end een oprigtig 
Hjerte og gode Tanker. De deiligste 
og evindelige Liliar findes udi Deres 
egen Urtehave. Var min Pen beleven 
udi det dansche Sprog, da vilde jeg 
skrive een Bog sammen om Deres  

priszværdige Dyd og gode Fama; men 
Ilden behøver ikke Varme, Solen ikke 
Lys. Dyden, som jeg observeret, er sin 
egen Æreskrantz, og den finder El-
skere saa vel blandt geistlige som 

e. 
Madame holder mig til Gode, at jeg 

sætter militaire og geistlige saa nær 
sammen (Hun var Præsteenke). Det har 
Gud behaget, at jeg skulde være saa 
lykkelig og have dend store Ære at 
see Eders Welbaarenhed i Hr. Thues 
Logement i Aakirkebye for 14 Dage 
siden. Efter dend Tid haver det været 
min Tanke at aflægge min skyldigste 
Devoir med trohjerteligste Forønskning 
til hende og al selv begærlig Velstand 
til Denis gode Venner. Jeg forsikrer 
Dem hermed, at fornemme Deris For-
nøjelighed skal agtes som en Del af 
min Velstand, mest nu jeg maa slide 
min Tid udi en sørgelig eenlig Stand. 
Nu haver jeg i Tanke, om noget til 
min Tarv paa Landet hos dem kunde 
forefalde. Min Grosfader var Biskop, 
og derfor har altid en synderlig Affec-
tion for geistlige været mig indplantet. 
Naar Gud giver Fred, da er det jo Sol-
datens sødeste Fryd og Fornøjelse at 
forlyste os med de geistlige. Mig un-
der mig derfor ikke den Behag at 
skæmte med de geistlige — Gud lade 
Deres Velbyrdighed opleve mange gode 
Dage til Guds Ære udi Glæde og For-
nøjelse med mig og alle gode Venner. 
Gud fornye sin Aand og Naade over 
Dem og over Hr. Thues og Hr. Lands-
dommer Ancher Miniers ganske Hus 
altid, hvilke jeg finder for mine oprig-
tigste Venner. Med tjenstlig Hilsen til 
Deres Velbaarenheds Frue og kære 
Datter og Børn, hvorpaa jeg forventer 
en liden Gensvar. 

Jeg rejser Leverdag til Rønne og vil 
besøge min Svoger, som er kommen 
fra Københafn. 

At alting gaar vel for sig, det ønsker 
Madame 

Deres pligtskyldigste og ydmygste 
Tjener 

Gottfried Ludvig v. Brtinau. 

Efter at v. Buggenhagen var død 
1699, blev Brtlnou Vicekommandant, 
og siden da blev hans Breve betydelig 
køligere. 

1701 anlagde den forsmaaede Enke 
Sag an imod ham, og han dømtes til 
at betale 100 Rdl. i Bøde for brudt 
Ægteskabsløfte. 


