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Herhjemme kender vi kun til at anvende Hunde i Polititjene-
ste. I andre Lande har man imidlertid nu ogsaa taget Hunden i Brug 
til Krigstjeneste. Det var Tyskland, som under Verdenskrigen indførte 
Hundene i Felten. Oprindelig blev de kun brugte af Det røde Kors 
til at lede efter savnede, men efterhaanden fandt man paa at oplære 
dem til at bære Mad ud til Udposterne, ja, endog Ammunition, og 
tilsidst kunde man ogsaa lægge Telefonkabler ved Hundens Hjælp. 
De raske, firføddede Dyr var ikke saa let Bytte for Fjendens Kugler, 
men saa begyndte Fjenden at anvende Gas mod Hundene, og det 
kunde de ikke staa for. Tyskerne svarede straks med at konstruere 
særlige Gasmasker til Hundene. Paa ovenstaaende Billede ser man, 
at ogsaa i den kinesiske Krig har man nu Hunde med Gasmasker. 

5oraarssangen. 

Nu kysser Solen 
de blanke Vande, 

nu hlaaner Søer og salte Strande, 
og Vinger skinner, 

og Vinger suser 
i Himmelrummet, 

der blaat beruser. 

Der fløjter Stære, 
der galer lianer, 

højt oppe flyver de vilde Svaner, 
mod fjerne Søer, mod stille Vige 
gaar Trækfugl nu 

til sit Sommerrige. 

Thi kold er Norden, 
men Norden drager 

for intetsteds 
er en Vaar saa fager, 

for intetsteds har en Sol en Vælde 
som Midnatssolen 

bag sorte Fjelde. 

Afsted, afsted I 
Det er Foraarssangen. 

Mod Saligheden, 
mod Undergangen! 

Nu blaaner Søer og salte Strande, 
nu lokker Lykken 

i Nordens Lande. 

Haj Hoffmann. 

Kammersfius' 
forfaldsperiode. 

1 Følge Rasmus Ravns Kronike 
fra 1671 residerer endnu højtbe-
troede og velbaarne Herre Hans 
von Løvenhjelm paa Hammershus 

,,saa længe Gud og Kongen be-
hager.; men allerede for den Tid 
var der bygget Beboelsesrum i 
Slotsgaarden, da Slottets Rum 
var uanvendelige. Kirken var dog 
dengang endnu i sin Glans med 
alt sit Tilbehør. 

Ravn fortæller endvidere, at der 
i den underste Kælder paa Slot-
tet findes en dejlig Kilde eller 
Brønd med skønt, rindende Vand, 
som vælder op af den haarde Hald 
og Klippe. Der findes og adskil-
lige Fangetaarne for enhver; „li-
gesom hans Gerninger og Bedrif-
ter er, saa faar han og Herberge 
til" Porten nede ved Slotsbroen 
var dog den Gang ganske ruineret. 

Hammershus' Rolle som Fæst-
ning var udspillet 1684 efter Chri-
stiansøes Befæstning, og Komman-
danterne forlagde Residensen til 

Lensgaard eller Rønne og overlod 
Vicekommandanten at føre Over-
opsyn med de Fanger, som det 
derefter faldt i Slottets Lod at 
huse. 

1 Amtmand Urnes haandskrevne 
Samlinger i Universitetsbiblioteket 
findes følgende Afskrift af en Be-
rigtigelse af Slottet. 

„Anno 1698 den 12. Januar ha-
ver jeg underskrevne tilligemed 
mine Ober og Underofficerer efter 
Velb. tir. Buggenhagrn til mig 
udgivne gunstige Ordre er beor-
dret at besee Hammershus, som 
det nu forefindes. 

Først paa Mautelmurgaard en  

4 Stolperum yderst, som er rent 
borte, Bielker og Loft under og 
over, nok Stolperum som Lofter-
ne ere megtig afbrudne og ingen 
Dør eller Dørkarm. 

Th Lille Moders Kammer (Ur-
ne oplyser at Thule skal have væ-
ret en gammel Konstabels Kone, 
som havde boet paa Slottet): Vin-
duerne og Vindueskarmene ere 
borte med Døren tilligemed hvad 
tilhører. 

Udi det Kammer, som Jom-
fru Thott (fangen Adelsdame) var 

udi: Vinduerne og Vindueskar ere 
ganske ruineret og over Trappen 
er de gandske borte. 

Over Salen: 2 Spænder borte, 
desfoi uden Lægterne borte over 
2 Stolperum. 

Over Rustkammeret: 2 Luger 
med Karrene ere gandske borte. 
Den Dør til Salen til Opgangen 
er gandske borte med Hængsler, 
Laas og altsammen. 

Paa den yderste Sal: Ere 2 
Vindueskar gandske udbrudte og 

borte, Den sondre lille Ladelængde 
er 5 Stolperuin nyelig afbrudt, 
een Bielke, et Spænde, 3 Løshol-

ter, 2 Stk. Lejdere over et Stol-
perum og Tagredset med Lejter 
og Timm-ær gandske borte. 

Stald Længden: 3 Stolperum 
over den søndre Side med Tag 

og Tagredset er nyelig afbrudt 
og ruinerte tilligemed den østre 
Gavl som og er nedbrudt. Alle 
Spiltove over 5 Stolperum er borte 
og alle Planckerne, som laae over 
Stalden, Hækkene paa begge Si-
der er borte. 

I Broggerse I: 5 Stolperum alle 
afbrudte, 1 Spænde reent borte  

og Legterne paa den østre Ende 
over 3 Stolperum ere borte. Paa 
den vestre Ende over Kiokkenet er 
nyelig nedbrudt en Bielke, een 

Sparre og Legterne over 2 Stol-
perum borte; og Kiøkkenet gand• 
ske ruinert 

Stod en 'ilden Længde sønden 
op til Brøggerset, som var 5 eller 
6 Stolperum og stod for et par 
Aar siden, er gandske borte med 
Tømmer og alt. 

Over Porten: Ere Spænderne 
og Legterne med Dørrene og Vin-

dueskarrene tilligemed Lofterne 
gandske borte eller fandtes alle-
vegne brøstfældige eller ruinert. 

Hammershus ut suppra 

Casper Henrik Westerwald 
Morten Mogensen. Mogens Madsen 
Jørgen Jensen Klow. Niels Nielsen 

Befrieren Kaptajn Jens Koefoed, 
der døde 1691 var 1685 Chef for 
Bornholms 2. nationale Kompag-

ni, og Kaptajn Westerwald Chef 
for 3. Kompagni. De havde hver 
I Løjtnant, 1 Fændrik, 3 Under-
officerer, 3 Korporaler, 4 Tam bou-

rer og ca. 130 Gemene, Oven-
nævnte var Befalingsmænd under 
Kaptajn W. 

Besigtigelsen omtaler ikke Kir-

ken og den smukke Sal ovenpaa 
denne. Begge rnaa dengang have 
været i god Behold. 1 Salen sad 
Dr. Dippel senere som Fange fra 
1719 til 25 I 1743 tog Nedrivnin 
gen sin officielle Begyndelse, da 
Hovedvagten i Rønne efter kon-
gelig Ordre opførtes af Sten fra 
Slottet. 

Den 11. August 1756 var Amt-
mand Urne sammen med Oberst-
løjtnant ved den kgl. Livgarde til 

Fods, Billov som 1759 blev Kom-
mandant, paa Hammershus for 
at besigtige de tilbagestaacnde 
,Rudery". Han beretter herom føl-
gende: 

,Paa en Mur af et Taarn end-
nu omtrent 20-30 Alen høj efter 
gamle Folks sigende kaldet Man-
tel Taarn paa den Side, sortt ven-
der til den inderste Side eller Slots 
Gaarden, lige overfor Kirken læ-
ses endnu udhugget i en graalig 
Sandsten: Anno 1556 S. K., hvil-
ket skal være Schweder Ketting, 
den sidste lybske Høvedsmand 
paa Bornholm. Mulig Taarnet rig-
tigere skal hede Magletaarn, der 
betyder noget som store Taarn. 

Ved en Bygning, som haver væ-
ret Kirken og hvis Sidemur saa-
velsom Overhvælving endnu tem-
melig heel staar/: el omtrent 7 
Alen høj:/, men ellers ganske øde 
og alle Ting indvortes betagen, 
kendes endnu temmelig vel med 
Vand Farver malet paa Muren 
oven over, hvor Alteret har staaet, 
nogle Vaabener samt Navne af 
nogle Leensmænd eller Gouvernø-
rer saasom øverst paa højre Haand 
Holger Rosenkrantz med hans Vaa-
ben og vest hos hans første Frue 
Gyldenstiernes og anden Frue 
Krabbes Vaaben. Bedre hen Chri-
stian Gjeddes samt tæt derved 
Fruen Urnes Vaaben og Aarstal-
let 1678. Neden under Falck Gøie 
med Vaaben 3 aflange rundagtige 
Tingester i Skioldet Ved Siden 
hans Frue Karen Jerndatter Krab-
bes Vanben, en hvid Bielke. Ad-
skillige Bogstaver ere deels borte, 
deels af grønagtig Fugtighed ble-
ven ulæselig. Videre staar H. S. 
og et Vanben som holdes af 2 paa 
Bagbenene opreiste Dyr som halv 
Lover ng halv Griibs Fugle oven 

i Hielmen Hals og Hoved af sam-
me Skikkelse med oplukket Gab 
og Krone paa Hovedet. Skal nok 
betyde, Hans Schrøder, som siden 

blev nobiliteret med Tilnavn Lo. 
venhielm, Ved Siden staar et Vaa-
ben med et Spænde eller Sparre 
eller Husgavl udi, nemlig hans 
Frues Nedenunder i tredie Linie 
staar C 5 Pietate et Justetia (Kær-
lighed tig Retfærdighed). Herunder 
Johan Didrich v. Wettberg med 
Vaaben, samt hans fulde Titel. 
Nest ved hans Frue ZidrelleGrubbe 
med Vaaben. Ved Siden staar et 
Vaaben deelt i to Parter med de 
Gøiers og Krabbers Vaabener. -
Adskilligt af dette er ligeledes ulæ-
seligt. -- Prædikestolen siges at 
have staaet strax vedvenstre Haand 
eller sønden for Alteret allerne-
derst. I det vestre og norre Hjørne 

Lave været en , af Kirken synes at I 
Skorsten og mulig en Kakkelovn 
derved til Varme i Kirken. Tæt 
bagved Kirken vesten til, ses end-
nu at have været et Kammer, som 
siges var til Krudt at forvare. 

Ved en anden Bygning noget 
længere sydøst derfra kiendes in-
den udi endnu at have været 2 
Etagers eller 5 Loftsafdelinger. 

Adskillige hvælvede Steder sees, 
og hvor Leensinæridene have haft 
Landets Oppebørsler til Forvaring, 
men aldeles ingen Bygning afTaarn 
Kammer, Kælder eller andet fin-
des meere i heel og holden Stand 
Ikke en Gang de for omtrent 20 
Aar siden indrettedeWærelser for 
Vicekommandanten. 

En stor, flad Sten af Klippen 
sees paa Slotspladsen strax inden 
for Porten med nogle faa udhugne 
Bogstaver, hvor Leensmanden 
Thomas Fincke skal have haft den 
Malheur, da han kom en Gang 
indridende, sprang hans Hund at 
Venlighed op paa Hesten, som 
derved blev bange, steilede sig 
og faldt da haglængs over, saa 
Thomas Fincke deraf fick sin Død. 

Nok et andet Sted i en Klippe 
paa Slotsgaarden er af Naturen et 
trekantet Hul, saa stort, at der-
udi samles saa meget Vand som 
et Spandfuld, og naar det udøses 
skal igen ligesom en Kilde tilflyde, 
men efter mit Tykke er det kun 
en Samling af Regnvand, thi ellers 

[Professor 
Yfarald 2Vestergaard 

Statistikeren og Nationaløkono-
men, Professor Harald Wester-
gaard fyldte den IV. i denne Maa-
ned 75 Aar. Han har virret Pro-
fessor ved Universitetet fra 1886 
til 1924, da han faldt for Alders-
grænsen. 1 mere end 40 Aar har 
han præget det danske statistiske 
og nationalokonomiske Studium 
og dets Udøvere gennem sin Uni-
versitetsgerning. En fremragende 
Forsker og et fint og hojtkultivc. 
ret Menneske er han. Han har i 
Aarenes Løb beskæftiget sig med 
menneskelige Sporgsmaal af for-
skellig Art, saasorn Afholdssagen, 
Søndagshvilen, Arbejdsløshedsfor-
sikringen, Begravelstska-serne o. 
s. v. Og for kirkelige Interesser 

har han virket med inege,,  Var-
me og Kærlighed Og-aa dere har 
været et Udslag al hans 1 ram, t,I 
at hjælpe sine Medineffile. ker , H.-n 

har en ubegribelig Evne til at f., 
noget godt ud at Mennesket at 

alle Afskygninger 4-,g alle Tr' sbc-
kendelser Ikke mind-4 derlor I r 
han elsket eg aiholdt af alle, der 

kommer i firrør ing med 



flød det vel idelig over. Vel er 
der ellers en Dam paa en anden 
Slots Gaard, men skal om Som-
meren gemenlig udtørres, Brøn-
den der tæt ved skal vel i tørre 
Somre synke meget, men dog ej 
aldeles miste Vand. 

Oppe ved Kirken skal have staaet 
en Hestemølle saa og en Smedje; 
der oven over skal Printzenskiold 
og vel ogsaa andre Leensmænd 
have havt deres Værelser. Over 
Kirken haver været en meget stor 
skien Sal med Gibsarbejder og 
Flisegulv, liver saavel Corfitz Ul-
feldt som og tilsidst Dr. Dippel 
skal have havt deres Arrest. 

Ganske neden ved Foden af 
Bjerget paa den nordvestre Side 
gaar en stor breed Kløft fra Ha-
vet ind i Klippen, som kaldes 
Koe-Kløven. Paa højre Haand tæt 
derved mod Havet vises Stedet, 
hvor sen muret Galge haver staaet 
tit Justitien for Guarnisonen . " 

Derefter beskriver Urne den 
tørre Ovn — synes løvrigt at for-
veksle denne med den vaade — 
og gengiver Folks Fortælling fra 
gammel Tid om, at de lybske her-
fra forsøgte at underminere Slot-
tet og om, at Ovnen Fortsattes un-
der Jorden til Rø til „sorte Line'. 

Urne foreslaar i en senere Skri-
velse, at Kirkerummet skulde be-
vares som Vagtlokale for Milit-
sen; men det skulde desværre 
ikke saa være. Nedrivningen fort-
sættes systematisk og standsedes 
først 1822. 

C. R. Koefoed. 

Af fioldsfijem 
Højskoleforstander Tange talte 

forleden i Olsker Afholdsforening 
og fremhævede her gennem en 
Fortælling, hvilken Betydning det 
kunde fan at omdanne en Spiri-
tuskro til et Afholdshjem. 

Det var Skade at ikke mange 
flere var mødt frem og hørte denne 
Historie, som i Virkeligheden var 
en kraftig Henstilling til de for-
skellige ansvarshavende omkring 
i Sognene om at tage Haand 
Hanke med og gøre deres bedste 
til at Samfundets og ganske sær-
lig Ungdommens Udvikling blev 
saa sundt baseret som muligt. 

Men hvad dette angaar, da staar 
det mange Steder langt tilbage, 
før det kan siges al dette Spørgs-
maal er bragt i Orden til alles 
Tilfredshed. Og naar man siger 
„til alles Tilfredshed'', da menes 
dermed, at de unge Mennesker, 
som har Trang og Lyst til at 
komme ud en Gang imellem, skulde 
kunne anvises et Samlingssted, 
hvor Samfundsopgaver og Inter-
esser blev forklaret og drøftet og 
derved paa forskellig Maade ind-
øvet og tilegnet al de unge. 

Tillige kunde der meget nemt 
og uden videre Bekostning gives 
lidt af den saa kaardt tiltrængte 
Undervisning, der for de flestes 
Vedkommende er nødvendig, for 
at de kan blive nyttige Samfunds-
borgere. Og hvis det var Tilfæl-
det, sier kunde den ældre Del af 
Befolkningen, som før nævnt, de 
ansvarshavende, se paa Forhol-
dene med en vis Sindsro, thi det 
kan de nemlig ikke nu, naar man 
vil tænke sig tilstrækkeligt om. 

Man siger: Verden er ond, Ung-
dommen i vore Dage er saa mærk-
værdig vild og omflakkende, og 
mange ældre Mennesker er Ikke 
klogere. Men hvis er Skylden? 
Folk, og i Særdeleshed Børn, læ-
rer jo eftersom de orngaas. Nu 
er her jo ikke nogen Spirituskro 
i Olsker eller i de andre Sogne, 
saa der er maaske dem, der er 
enfoldige nok til at lade haant 
om dette Emne og ræsonnerer 
som amt! ja, vi har jo vores pas  

det tørre her. Men desværre, ak 
nej, der er langt endnu inden An-
svarsfølelsen vækkes, og der kan 
gøres den Smule, der skal gøres 
for at forbedre Forholdene, saa 
man kan sige de er tilfredsstn-
lende. Hvor ofte sker det ikke 
at nogle, oftest unge, Mennesker 
bliver enige om, at nu vil de ud 
og more dem. Del gaar saa let 
at trille ned ad Bakkerne, og de 
ender oftest paa Restaurationerne, 
hvor deres sammentjente Skillin-
ger listes fra dem. Og hvad læ-
res der saa de Steder, mon det 
er noget, der højner Samfundet? 
Hvad har de saa Dagen efter an-
del end Hovedpine og en elendig 
skinken Pengepung; og hvem ved 
om ikke deres Metal for den føl-
gende Tids Arbejde er Udsigten 
til en lignende Omgang. Hotel-
lernes Lokaler staar til fri Adgang. 
for tilfældig Publikum, skulde der 
San ikke kunde være blot et ene-
ste Sted I Olsker Kommune, hvor 
den opvakte og lærelystne Del af 
Befolkningen var velset og anbe-
falet at komme til enhver Tid, 
for at de der kunde fan videre 
Vejledning og Kundskab om de 
mest ligefremme Opgaver og 
Spørgsmaal, som de maaske ellers 
dyrt lune erhverve sig ved egen 
Erfaring eller, hvad værre er, al-
tid mangle den. 

Det kunde jo opnaas paa for-
skellig Maade, .1. Eks. ved Op-
læsning, Diskussion, Foredrag om 
almindelige foreliggende Emner, 
Forklaring af,Regnskabsføring :og 
dens Betydning og desuden Teg-
ning, kort sagt, hvad der hyppigst 
forekommer i det praktiske Liv 
for dem, som ikke benytter lærde 
Skoler. Og samtidig matte der 
være Lejlighed til at øve lystig 
og nyttig Tidsfordriv, som man 
siger, for at udvide Omtanke og 
Fantasi. Da kunde Højskolefor-
standerens træffende Bemærkning 
slaa til, at: „Alvor og Gammen 
man ;være:sammen, da er det værd 
at leve." 

Vi kan vistnok ret nemt blive 
enige om, at dette her, Nat er 
nævnt efter Hr. Tanges Omtale, 
kan .vi alle støtte og være bekendt. 
Vi mim ogsaa Indrømme, at det 
nytter ikke, vi har saa meget at 
udsætte paa den opvoksende Ung-
dom, hvis der ikke bliver gjort 
noget for at bedre Forholdet; for 
saadan som det nu er, kan de 
fleste nok se, at det kunde være 
bedre. Jeg skal Ikke komme Ind 
pen at ',nævne alle Enkeltheder 
Hr. Tanges Forslag om Frem-
gangsmaaden her I Olsker med 
Hensyn til Afholdssagens videre 
Arbejde, kun blot sige, at det sik-
kert lykkes med Held, naar der, 
om ikke før saa til Etterauret, ta-
ges kraftigere fat med Hr. Tanges 
foreslaaede Arbejdsplan,. — Men 
hvis den skal gennemføres saa-
dan, som den blev fremsat som 
mest fuldkommen, da skal der ar-
bejdes med den allerede fra nu af, 
for saa hurtig som muligt at las 
Fornøjelse og Glæde deraf. Dette 
vil jo nok falde let, da del er et 
Spørgsmaal, som Kommunens Read 
stiller sig velvillig for — forhaa-

bentlig da. 
Der er her et Virkefelt, som en-

hver rettænkende Mand og Kvinde 
kun har Glæde af og gerne vil, 
at det skal gennemføres, og der-
for skulde det ikke være uover-
kommeligt, tværtimod, for lidt frem-
synede Mennesker var her noget 
at gøre jo før jo bedre, og de 
kunde Højskolelæreren fan sit øn-
ske opfyldt, at der, naar han om 
faet Aar kom igen, var kommet 
en tilfredsstillende Ordning paa 
dette Orm-aede. 

En Tilhører. 

Kommunens 
Regnsitabsimmingelse 

Borgerforeningen sendte vort 
ærede Byraad en Skrivelse, date-
ret d. 4. Marts, optaget i „Nord-
bornholm" Fredag d. 9. Mern. 

Paa denne Skrivelse har Fore-
ningen modtaget følgende lakoni-
ske Svar af 24. Marts, 

— 	Anledning af Foreningens 
Skrivelse af 4. ds. vedrørende Frem-
læggelse af Kommunens Regnska-
ber for Anret 1926-27 tillader 
man sig at meddele, at Byraadet 
henholder sig til den stedfundne 
Fremlæggelse af ovennævnte Regn-
skaber. 

P. B. V. 
CHR. LARSEN. 

Til All.-Sandv. Borgerforening.' 

Som Modtræk mod Byraadets 
afvisende Svar har Borgerforenin-
gen sendt nedenstaaende Skrivelse 
tit Indenrigsministeriet. 

„Til Indenrigsministeriet. 
Allinge-Sandvig Borgerforening 

tillader sig herved allerærbødigst 
at bede det høje Ministerium paa-
lægge Allinge-Sandvig Byraad at 
fremlægge Kommunens Regnska-
ber til offentligt Eftersyn i Over-
ensstemmelse med det høje Mini-
steriums Afgørelse i Skrivelse al 
13. Februar 1928. 

Efter nævnte Skrivelse „kan det 
fordres, at det fremlagte Regnskab 
er af et saa fyldigt Indhold, at 
Kommunens Beboere gennem de 
fornødne Specifikationer vedrø-
rende de paagældende Forhold 
kan komme til Kundskab om Kom-
munens økonomi." 

Vedlagt tillader vi os at frem-
sende en Skrivelse fra Borgerfore-
ningen til Allinge-Sandvig Byraad, 
der viser, hvad Borgerforeningen 
mener sig berettiget til at anke 
over med Hensyn til det sidst 
fremlagte Regnskab. 

Ligeledes vedlægges Byraadets 
Svarskrivelse. 

Paa All.-Sandv. Borgerforenings 
Vegne. 	 M. BLOCH. 

Allinge, d. '34 1928. 

Helen! Ira lielsmfftlel 
lin 13.-4.-191 

Murer Carl Larsen 
kendte Sigfreds Lejlighed før denne 
blev gjort i Stand Tapetet dæk-
kede de værste Huller; han udførte 
Murerarbejdet ved Istandsættelsen, 
dette tog en ret lang Tid, 18 Ti-
mer, der var Revner langs Loftet, 
Væggen var skudt ud, saa der 
tillige blet' en Revne fra Loft til 
Gulv. Han mente ikke Lejligheden 
kunde opvarmes om Vinteren, 
kendte ogsaa andre Lejligheder 
Holms Ejendom, hvoraf der sva-
res en mindre Leje, og disse var-
meget større og bedre end Sig-
freds. 

Postmester Christensen 
var tilstede paa Postkontoret den 
Dag Sigfred underskrev den i Sa-
gen fremlagte Erklæring om, at 
Sigfred vedstod, at Artiklen i 
Nordbornhohn. var i Overen-

stemmelse med Sandheden. Sig-
fred var ikke paavirket af Spiri-
tus. Erklæringen blev i Postm. 
Paahør oplæst for Sigfred, før 
denne underskrev. 

Postseeistent Woitt 
var ogsaa tilstede, da Sigfred un-
derskrev, og havde hilst pria ham, 
men ikke faaet Indtryk af at S. 
var paavirket af Spiritus. Havde 
ikke haft Tid til at se eller hørt, 
hvad der foregik, da han var stærkt 
optaget af sit Arbejde. Vidnet 

havde revideret Fattigvæsenets 
Regnskab for 19.20, og der fan-
tes i dette mange Fejl, og uatte-
..terede Regninger. 

Frk. Anna Nielsen, Halmstad, 
havde i Aarene 1926 og 27 tient 
hos Dr. Serner, hvert al Aarene 
fra midt i Maj til Oktober. 

Hun vedstod den i Retten frem-
lagte Skrivelse af 16. Marts d, A. 
Sigfred havde i ovennævnte Tids-
ruin arbejdet hos Dr. Serner, han 
kern 3--4 Gange om Ugen og ud-
førte forskellige Arbejder, Renger-
ning, Byærinder ug lign. S. ud-
førte sit Arbejde godt, og Frøke-
nw havde den Anskuelse, at han 

eirgodt begavet. Hun havde gi-
vet ham Mad hver Gang han korn 
derud, kom ban til Middag fik 
han varm Mad, og kom han se-
nere fik han ogsaa Lifte varm Mad, 
hvis der var noget tilovers fra 
Middagen, ellers gav hun ham 
Smørrebrød, ligesom hun ogsaa 
gav ham Mad med hjem, da hun 
mente lian kostede sig selv. Hvert 
Aar, naar Dr. S. rejste, havde Sig-
fred faaet alt hvad der var i Hu-
set af Madvarer. Hun ansaa det 
for umuligt at Sigfred kunde gas 
hen og spise et andet Sted, efter 
at hun havde fodret ham. 

Stenhugger Vald. Olsen 
havde siden 1925 været Medlem 
af Byraad og Fattigudvalg. Han 
havde ikke været borte fra noget 
Møde i Fattigudvalget i den Tid, 
dog var han gaact Fra Mødet, der 
blev afholdt 25. Jan. dette Aar, 
før Mødets Slutning. (Anm: det 
var i dette Møde Fattigudvalget 
bevilligede Emil Holm den Hjælp 
til Sigfred, som Holm i længere 
Tid havde hævet). Dette havde 
Olsen altsaa ikke været med til, 
men han udtalte, at han antage-
lig vilde have gaaet med til at be-
villige Holm 1,25 øre om Dagen 
til Kost til Sigfred, forudsat at 
dette Beløb var for fuld Kost. Han 
havde aldrig været med til at be-
villige Holm Kostpenge for Sig-
fred, eller til at bede Holm tage 
sig af Sigfred (Anm. hvem har 
sart gjort det, naar Fattigudvalget 
ikke har). Olsen kunde ikke huske 
om han havde været med til at 
bevillige Holm Husleje for Sigfred. 
Af Indberetningerne til Amtet hav-
de han set at Sigfred fik Hjælp, 
Beløbets Størrelse havde han ikke 
tænkt særligt pyer; troede nok 
Sigfred har været tilbøjelig til Drik, 
men han kunde ikke paavise be-
stemte Tilfælde. hvor lian havde 
set ham beruset. Sigfred havde 
jo heller ikke Penge til Spiritus. 

Arb. Julius Nybo 
havde boet hos Holm i 18 Aar for 
en Husleje af 12 Kr pr. Md., han 
havde, uden at der havde været 
nogen Aftale herom, selv holdt 
Lejligheden i Stand. Mente at Sig-
fred har været noget drikfældig. 

Arb. 0. Samlere« 
havde arbejdet sammen med Sig-
fred i 2 Md.; han havde ikke set 
Sigfred havde Frokost med paa 
Arbejdspladsen, men de arbejdede 
ikke altid paa samme Sted. saa 
denne kunde godt have spist uden 
at Vidnet havde set det. Derimod 
havde han set, at S. havde Spiri-
tus med, og mente han til Tider 
havde været paavirket heraf, 

Da Sagførerne ikke ønskede 
yderligere Bevisførelse og udtalte 
ønsket om at Dont forband lin g fore-
tages paa Tingstedet i Ronne, ud-
sattes Retssagen til et Mode pari 
Rønne Rzaditus deri 20. ds., Forne 
KI, 10. 

— — — 
Hermed sluttede Vidneafhørin-

gerne. Surgerforeningens Venner', 

skat dok; ikke tro, at vi herefter 
vil sirve videre, men der hor være 
Stilhed medens Retten sidder. Si-
den har vi et udmærket Materiel,  

og ved nu meget bedre, hvor der 
skel sættes ind, derfor kan vi 

skeulivi  voledgetltaedevilfokr:17" Bestyret. 
sen en Del Penge og en Mængde 
Arbejde. 

N. Bleck. 

Yrit @rdskif?e. 

I Henhold til en Artikel i Bone 
Socialdemokrat for Tirsdag med 
Overskriften ,.Fusk" ønsker un-
dertegnede, til hvem denne Opsats 
formentlig sigter, at meddele, at 
jeg ikke har skrevet under Mær-
ket „Argus" i „Nordbornhuhige 

Jeg ynder ikke anonyme Ar-
tikler og sætter altid mit Navn 
under det, jeg har skrevet. 

M. BLOCH. 

Yra 2Jge tit 2lge. 
-a 

Frelsens Hær plejer hvert For-

aar at afholde en Basar til Fordel 
far det stedlige Arbejde i Byen, 
den vil i Aar falde i Dagene den 
26., 27., 28. April i Frelsens Hærs 
eget Lokale. Fredag Aften aabnes 
Festen af Adj. Hansen fra Has-
le med Strengemusikkorpset. 
Lørdag Aften aabnes af Ensaj n 
og Fru Ruthver fra Rønne med 
flere. Der forefindes Konditori og 
meget andet .  

Pastor Berger Petersen 
holder Foredrag paa Forsamlings-
huset Hammershus Fredag d. 27. 
Marts Kl. 8. — Afholdsforeningen 
indbyder. 

jyr
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n og mine Forældres hjerte 
ligste Tak for al Opmærk-
somhed ved min Konfirma- 

tion. 	 Herluf Pedersen, 
„Eredly", Aarshalle. 

Min og min Faders hjerteligste 
Tak for udvist Opmærksom-
hed ved min Konfirmation. 

Sander Lind, 
Slotslyngen. 

M in og mine Forældres hjer-
teligste Tak for udvist Op-

loTin. 
æ rksomhed ved min Kon-

firmation. 
 Steffensen, Klippely. 

Min og mine Forældres bedste 
Tak for udvist Opmærksom-
hed ved min Konfirmation. 

Arne Andersen, 
Klemens By. 

Herved min Moders og min 
hjerteligste Tak for alle Op-
mærksomhederne ved min 

Konfirmation. 
Boris Wesohe, Sandvig. 

■■••■■•••••.11.1.■11.f.•■••••■•1■•••... 

Min og mine Forældres bedste 
Tak for al udvist Opmærk-
somhed ved min Konfirma-

tion. 
Sigurd Hansen, Sandvig. 

••■•••■•■•■■■■•1•.■•• 1■••■••• 

jertelig Tak for Opmærksom- 
heden ved min Konfirmation. 

Svend Reiner, Allinge. 

in og mine Forældres Tak 
for Opmærksomheden ved 
min Konfirmation. 

Ernst Mathieen, Sandvig. 

in og mine Forældres hjer-
teligste Tak for udvist Op- - 
mærksumhed ved min Kon-

firmation. 
Ingeborg Clausen, Løsebæk. 

Hjertelig.  Tak fra mig og mine 
For ældre tor udvist OpmærS-
so in hed ved min Konfirma-

tion. 
Olga Larsen, Allinge. 

m in og mine Forældres hjer-
teligste Tak for udvist Op-
nirerk,zondied ved min Kon-

firmation, 
Mlle Jespersen, liammershoim. 



Nye Tapeter. 
Største Lager. 

Smukkeste Monstre Laveste Priser. 
Prima kiistnrinei. 

Papirhandelen 
ved Skolen, Allinge. 

Til Salg! 
I fritstaaendeVaskekedel, I Kak-

kelovn, I Sofa, I Kommode, I Spil-
lebord og nogle Blomsterstativer 
sælges fra Strandbo i Sandkaas. 

Man bedes henvende sig til 
Frk. Zastrow, Villa ,,Brinken". 

Samme Sted sælges R. I. R. Rugeæg. 

Ell Jade pen 
ønskes solgt eller hyttet med en 
ung Ko eller Kvie. 

VIlh, Jensen, 
Telefon Sandvig 49. 

mtwer■■•••• 

HASLE 
Vort holdbare, lysægte Fiona-Tapet 

er hjeinkommei i stort Udvalg til 
billigste Priser og anbefales fra 

Se her! 
Skiller Deres Radio ikke Sta-

tionerne ad. saa lad det ombygge 
og  del vil blive meget kraftigere 
og skille Stationerne fuldstændig. 
Apparater repareres. 

Nye Apparater, 4 Lampers, med 
Kon- 

struktion, og 
Højtaler. nyeste on- 

struktion, meget kraftig. og skil- 
ler Stationerne fuldstændig, 225 

' Kr. Apparatet demonstreres her 
eller i Deres Hjem, naar som helst. 

L. Carlsen, 
Klemensker St. 	Telef. ndr. 20. 

Allillp hvori 

Xob Tapetfabrikken I 
Danmarks 
smukke k saste 

• TAPETER• 
StørsteUdvalg. 	Billigste Priser. 

Nye tapeter er hjemkommet 
i mange smukke Mønstre. 

Rester udsælges til halv Pris. 

3. Y. genne, Oudfijem 
ved Jantzens Hotel. -- Tlf. 85. 

samt Jord- og Betonarbejde udfø-
res godt og  billigt. 

Arbejdsm. !ilane .111Namen, 
Gudhjem. 

Benmel. 
(indt, tort Benmel er til Salg.  
10 Kr. pr. 100 kg. 

lh'ndermelsrabrikvn, Nytter. 
Tlf. 79. 

•••••••••*•••: 

:Ligkister • 

• 
• Tif n hi 1. PIHL Klemens. 

NIIIM•6191/1" 

faisaediii•immiger og !Spejle 
i alle Størrelser. 

Bilklas paa Lager. 

Skrædersyede Habitter, 
bise Serges og kid. Modedeller, 
impr Frakker, t terre-Pullovers Ira 
4,95, Manchetskjorter, Huer, Batte, 
Sokker, Slips og Seler er im paa 
Lager for Sæsonen. 

Hos os er De altid sikker peb 
at finde de sidste Nyheder og 
den billigste Pris. 

Manufakturhuset 
11 ASIA: 

• • 
19: • • • 
• • 
• 

• 

• 
• 

• 

A. Lyster 
Hasle 

anbefaler 1. Kl. hjemmelavet Fars, 
Medisterpelse, Lungepelse, Sylte, 
Spegepølse, Rullepelse, Leverp o stel  

Varm Blodbudding  
hver Fredag Middag .  

Telefon Hasle Nr. 74. 

Hasle. 
Spisekartoflerog  Læggekartofler 

'haves paa Lager. 
Forsendes overalt. 

h.. Nielsen. Telefon 22. 

Alleteincier, 
Saltkar ug Skoldekar anbefales 
til billigste Priser. 

Hasle Bedkerforretning, 
Tlf. Haste 105. 

Køb hos os Deres 

Haveretiska bar! 
Haveriver, 

Skuffejern, 
SI,ader, 

Gravegrobe, 
Kirkegaardsriver, 

Havevaudslanger, 
Vandkander m.m. 

tudhji,n1 R ifilt 	It;llll ,. 

Rigtig gode sorterede 

Spisekartofler 
sælges i Sække a 50 kg. og i Smaa- 
vægte 	- billigst i 

Normileis blideishils 

Ærter, Vikker, Blandsæd med iiSrWr 

Vikke-Blandsæd til Grøntfoder og 
alle Sorter Roefrø af bedste Kva-

litet sælges 

Nortiladels Hamiels!ills 
Rutsker 

Resterende Skatter, der ikke er 
indbetalt inden denne Maaneds Ud-
gang, vil blive inddrevet ved Ud-
pantning tiden videre Varsel. 

Segnersadet 
air 

Et smukt beliggende 

4 Fags [lus 
med stort Udhus, Have og Hein-
segaard, ca. 15 Min. Gang fra Kl. 
St., passende for ældre Folk sæl-
ges billigt med lille Udbetaling, 
event. byttes med Landejendom, 

Billet mrk. »Hus' bedes sendt 
til Bladets Kontor i Løbet af 8 Dage 

Naar De 'skal avertere, benyt da 
„NiOrdbOrnhOirri" 

Hoster Mindst 
vidler mest 

kan faa Plads til 1. Maj  
linvidegaard. Rutsker 

En Karl 
kan faa Plads til I. Maj  

Holm. Klippely, Rutsker. 

go, koatirmerei Drug 
eller yngre Karl kan faa Plads 

Hak k egaard, Rutsker. 

En flink Medhjælper 
kan faa Plads 

Johnotrnp Tlf. K1 s. 86. 

NB. Halm er til Salg. 

En Pige 
søges til Maj 

kassbygnard, Rutsker. 

En paalidelig Dreng 
eller g‘ »ri kali faa Plads hos 

Slagter Karod, Klemensker. 

Et godt beliegeede 

Butikslokale 
med Bagværelse er til Leje. 

VIDE:tal-den, Sandvig. 

RØ 
Blaa Kors Mode og Generalfor-

samling  afholdes ONSDAG d. 25. 
Kl. 7,30 paa Salen. 

Georg  Mortensen, Rønne taler. 
Alle er velkomne. 

Ny hjemkomne 

47(a t f e. 
Stort Udvalg. --- Billige Priser. 

LouiseL,arnen,Allinge 

Et større Parti 

Kartofler 
ankommer 1 næste Uge. 

Tidlige Læggekartofler paa Lager. 
Gartner Jensen, Tlf. 41. 

God Ejendom 
6 Tdl., beliggende ved Brumme 
Rø er billig til Salg, naar Handel 
kan ske inden 1. Maj. 

Hans [(Joller. 

Aflæg vor moderne 

Modesalon 
et Besøg! 

Der finder De det største Lager. 
Fikseste Hatte. Billigste Priser. 

Thora Petersen, 

Et lille Parti 

Scettekartoller 

til jaly 
Id. Schou, Hammershus. 

.Cad 9em fotografere 

hos P. Aralier Poulsen. 
?Piber ofi tilim firettelbea 

ren hiplecre 	aorfterreljrr ubfera 

Uden 4)tilIt 66. 

er 

Varm Blodpølse 
Fred" 

Johanne Hansen, Lindepl. 

Ligkister og Ligsenge 
altid paa Lager i alle Størrelser, 
og  forskellig Udstyrelser og Priser. 
Autqa Sønnen ByggelorretnIng 

Telefon Allinge 69. 
Indehaver Chr. Sonne. 

Et Hus 
ønskes til Leje straks eller til 1. Maj. 

Regnereen, 
Kraklund, Rutsker. 

Gmaseteg sælges samme Sted. 

Til Foraarssæsonen 
anbefales 

Dam- og fflornetiatte 
Stort og smukt Udvalg til billige Priser 

Hedvig Winrckmarin, 
Tit Hasle 9u.  

Glæd Deres Ven En flink Pige Tak til alle, der viste os Delta-
gelse ved vor kære Faders 
Begravelse. 

Emma og Julius Christensen, Tein. 

mine Forældres eg min hjer-
teligste Tak fur Opmærk-
somheden ved min Konfir-

mation. 
Henning Nielsen, K,A;kelekke«. 

Tak for venlig Opmærksomhed 
ved min Konfirmation. 

Ella Mortensen, Allinge, 

ferffigsier M d d c h, ko;  
anbefaler sig med 

alt ti larinesterarbejde, Samvillig- 
hedsfuld Udførelse. 	 Optiriadulngebra.ade altid paa 

billige Pr .  Hanegal diner til Fabrikspris. , Lager, 	iser. 
Flegantlkdrantoing af Billeder. Tlf. 2o. 	Geert Hansen 

ha ikke over heil eller hild 
Køb Deres Forbrug af 

Sodavand fra 

Mineralvandsfahriken 

BURNHOLPI 
Sandvig 	 følelan 25 

;riller og ?incenez $ købes bedst hos Uhrmager 
Conrad Hansen, 

; 	ved Havnen, Allinge. 

N ic. Koefoed, 
Skrædder- og Herreekviperingsfor• 
retning leverer gode Varer til bil- 
lige Priser. Tlf. Klemens n. 44 x 

2ar6er6lade. 
Ægte Gilette 

Rotteart 	10 Stk. 2,25. 
Maagen, dansk 10 — 2,00. 
Absalon, - 	10 — 1,65. 
Florex, 	— pr. Stk. 8 Øre 

Barbermaskiner i stort Udvalg. 
Slibemaskine Bele" Strygeremme. 

Lommeknive- Sakse. 
Tandbørster og Neglebørster 
Friserkamme. Lommekamme. 

Elfenhen-Toiletkamme. 
Badesvampe. Vaskesvampe. 

Tavlesvampe. Gummisvarnpe. 
Vaskeskind. Haarnet. 

`rentiererne i alle gangbare Mærker.  
Artilsan- og Parbacreme. 

3. A. -Carsen, 

Asbest-Bol ge plader 
Billigste og bedste Tagdæknings-
materiale — leveres og oplægges. 

Linoleum- og  Parketgulve 
lægges — forlang Tilbud. 

Lager af Ligkister og Ligtøj. 

Kofoed Cd), Mortensens 
Byggeforretning. 

Tlf. 77 og 79. 

• I Sengeudstyr 
• 

• 

har vi et stort og siedsestigelete 
,*;, Salg — en glædelig Kendsgerning, 
• som kun tyder paa Tillid til For-
: retningen. - - Udvalget er meget 
• omfattende, og vore Kvaliteter og 
• Priser kan tinde enhver Sammen-
: ligning og staa for enhver Kritik. 

har garanteret fjertætte B o 
s t re (dob. br ) fra 2,88 og vi 
farer kun de allerbedste danske 

• Varer 
• Stort Lager af prima dampren-
: sede Fjer og Dun til billigste 
• Dagspris. 
• Dyner syes og stoppes gratis. 
• 
• Store 4 Br. Dynebetræk 6,65. 
• Vi er mange, der sælger Senge-
!, udstyr, men vist ikke saa mange, 
• 

▪  

der pas et Aar fordobler Safg.zt. 
Det har vi gjort, og det er vel 

• ikke det ringeste Bevis for VA-
rernes Fortrinlighed. 

• 

• Manufakturhuset • 
A • 

• • 	Leverandsir til Varelotteriet. 

Slugt Vide, 
tunet hak, regel VW og 

gluert Waniebrttft, 
birtinnetnnet 2euerpoftej, iffuneentie, 

%unge. 
WItla trtfre %ru. 

icttialieforrettlittqett 
Lii.deplade - Allinge - Telefon 45 

med et Fotografi af Dem selv! 
Fotograf 

Møller, Allinge. Tlf. 4 
leverer de fineste Portrætter. 

waler..0.,11.W.,=~1.MIM 

Brugte Møbler til Salg. 
2 Klædeskabe, 2 Sofaer, 2 So-

fabænke, I Fløjbord og nogle Stole, 
2 Senge, et Bornholmerur samt 1 
Trækvogn. 

Kamilla Andersen, 
..Fredenlyst", Klemens. 

BUDOYOgil til Salg. 
..SeglItnit', Tein. 

Frelsens Hær, Allinge. 
Stor Foraarsfest 

afholdes Torsdag 4.26., Fredag  d. 
27., Lørdag d. 28. April Kl. 8 Alt. 

Lokalet. Megen Sang og Musik. 
Entre 35 @re til alle Aftener. 

Frelsens Hær, Hasle. 
Foraarsfest 

Le rflag, 
den 	

Torsdag, Fredag, 	rdag, 
den 19,, 20., 21. ds. Kl. 8 Alten. 

A. Birch's Boghandel. 	 Entre 25 Øre. 
Tlf. HASLE 133. 	 Gaver modtages med Tak. 

2)11 9e være fiks og godt paaklædt? 
da gør Deres Indkøb af 

Planulakiur, Trikolage eller Herre ekuipering 
hos us, og De vil blive glad og tilfreds. 

Viforer nu alle vore Varer fra nogle af Landets bedste Firmaer, 
og Dag  for Dag  kommer nu alle de nye Varer hjem til Forair og  
Sommer. -- 	kan i riar hos os faa virkelig gode Varer til meget 

smaa Priser. 
Moderne franske Uldmousseliner til billige Priser. 

iste Klasses Habitter, sidste nye Faconer. 
 Udvalg i Strømper, Undertøj, Kjoler, Forklæder til smag Priser. 

Slips, Sokker, Manchetsk jorter, Arbejdstø j. 
Eget 'liste Klasses Illirreskrædderl. 

En Habit renses og  presses og bliver soni ny for Kr .$ 

Habitter ug Frakker sælges paa Afbetaling. 

V. Nrogfi-Xansen ternens/s'er 

NB. Vær sikker paa at De altid hos os faer de bedste Varer til Prisen 

~1111/1~1~1P 	 11~111181~111~11011  

De nye Sommerfrakker 
er nu hjemkommet, og Priserne er i Aer meget billigere end i Fjor. 

Frakker 	 fra 21,00. Imprægnerede 
Sommerfrakker flere Farver 	fra 18,50. 

En Del Frakker fra ifjor uds. til Spotpris. Kom og se det smukke Udvalg. 
Messens Konfektion er kendt for sin gode Pasform. 

1‘41 e 	oxi 	 • T_T cl :a ist. 1 4g- 
ALLINcir: - C. Olsen. 	ALLINGE 

Rutsker 
Anmeldelsesblanketter til Flyt-

ning, saavel indenfor som fra Kom- 
murren, ligger til 	i 
Brugsforeningerne og paa Kirke-
møl len. 

Folkeregistret,. 

brd.nt„ rphod-comelli 
i Sække er daglig ventende .  

Billigste Dagspris -- og istørre 

Partier extra Pris. 

Nordtao els 
• 

iogrpfen. 
Søndag den 22, April Kl. 8. 

Aulomohillohel 
Rom-Hithenhaon 1927. 

Den store Brendflim: 

Flammeroes Helle. 
Skuespil i 6 Akter. 

Berlins Brandvæsen medvirker i 
denne spændende Film. 

NB. Da Salen er optaget til andet 
Brug Søndag d, 29,, bliver næ-
ste Forestilling Fredag td. 27. 

41.411.9.1.11•111111•1» 



Damernes Opmærksomhed 
henledes paa, at jeg paa faa Dage leverer skrædder-
syede Dragter og Frakker til meget billige Priser. 

Villy Westh. 

Chr. Wesths Skraeddertorretring, 
ALLINGE 

Soldaterliv. 
ø- 

Jeg skal gaa Brandvagt i Nat. 
Det regner og stormer, saa jeg 
er ikke rigtig glat' ved det; men 
trøster mig dog [ned, at det kun 
er 2 Timer, rigtignok fra 12-2, 
men det er der jo ikke noget at 
gøre ved. - Sidste Gang var det 
fra 4-6, det var ikke saa slemt, 
man var da oppe, lysvaagen og 
i godt Humør, medens Kammera-
terne stavrede søvndrukne om. 

- Jeg vaagner op fra en dejlig 
Drøm ved, at der er en, som ru- 
sker i mig. 	- „Hvad er der? 

spørger jeg halvt i Søvne. 	„Du 

skal op!" 	- „Op! - Hvad skal 

jeg op efter?" -- Men saa husker 
jeg, at jeg skal gaa Brandvagt. 
„Hvad er Klokken?" - „Ja, den 
mangler ti Minutter i tolv, skynd 
dig nu noget!" --- „Javel!' Jeg 
springer ud af Sengen og faar i 
en Fart Kludene paa. 
- -- 
Famlende mig frem i Mørket, 

naar jeg over til Vagten, hvor 
Brandvagten venter paa Afløsnin-
gen. Jeg faar Kontroluret hængt 
om Halsen, og gaar ind hos Vagt-
kommandøren for at melde klar. 

-- Klokken 12 præcis skal Uret 
„trækkes" første Gang, og jeg be-
giver mig, med en Lygte i den 
ene Haand, afsted til det Skab, 
hvor den første Nøgle findes. -
Der i 10 saadanne Skabe spredt 
rundt om i hele Kasernen, helt 
oppe i de øverste Etager og paa 
de yderste Barakker og Depoter. 
Naar Nøglen drejes rundt i „Uret", 
klippes Huller i den deri anbragte 
Papirskive. 

Det tager ca. el Kvarter at gaa 
Runden, og man kan da sidde et 
Kvarter inde i Vagten til man at-
ter skal ud. - Hver Vagt har 4 
Ture. - - 

Jeg har for længe siden opda-
get, at det tager alt for lang Tid 
at faa puttet Nøglen og den lange 
Kæde, den hænger i, ind i Skabet 
for at faa del laaset, og at Turen 
kan gøres paa 10 Minutter, hvis 
jeg lader Nøglen hænge. - Det 
er strafbart, hvis det bliver opda-
get; men jeg løber Risikoen og 
lader ogsaa denne Gang Skabene 
stag aabne. 

Skildvagten, en af mine Stue-
kammerater, kan ikke forstaa, at 
jeg kan gøre Turen saa hurtigt, 
og spørger mig, om jeg løber med 
Tungen ud af Halsen hele Vejen. 
Jeg betror mig til ham og fortæl-
ler, hvordan jeg bærer mig ad. 

„Er du rigtig klog!" siger han, 
„hvis 'nu '„Ronden" kommer og 

opdager det!" - „Aa, det gør han 
saamænd ikke; det har gaaet saa 
mange Gange før!" - 

En af de „gamle Soldater' for-
talte mig forleden, at de en Tid 

havde det nemt med Brandvagten. 

De havde ganske simpelt taget 
alle Nøglerne fra Skabene og i 
Stedet for at gaa Runden, gik de, 

efter at have meldt klar hos Vagt-
kommandøren, op i Seng, og her 
lag de saa og trak Uret. - Det 

blev selvfølgelig opdaget, og de 

opfindsomme Hoveder korn en Tur 
over i Spjældet. 
- - - 

Jeg skal lige til at gaa 4. og 
sidste Tur, da „Ronden" (Vagt-
inspektøren) kommer for at inspi- 
cere. 	Han kommer ind i Vagt- 
stuen og raaber: ,Er Brandvag-
ten her?" - Jeg farer sammen, 
og med en alt andet end god 
Samvittighed raaber jeg: „Her!" 
og springer hen til ham. 

Han undersøger Uret og Nøglen, 
5om jeg har til at lukke alle Ska-
bene op med, derpaa siger han: 
„Brandvagt, jeg gaar Turen med!" 

- Den er gruelig gal, tænker 
jeg, han har opdaget alt, og nu  

gaar han selv med for at afsløre 

mig. --- Det er ikke frit, at jeg er 
en Smule nervøs, men faar dog 
fremstammet: „Javel, Hr. Vagtin-
spektør; men saa maa vi gaa nu, 
Klokken mangler kun et Par Mi-
nutter i halv to." 

Jeg trasker af med Overoffici-
anten i Hælene,Sog idet vi kom-
mer forbi Skildvagten, hører jeg 
ham sige: „Naa, 98, den er nok 
gal, hva'!" - 

Jeg gaar 04.spekulerer paa, 
hvordan jeg klarer deri; hvis han 
har opdaget det, saa hænger jeg 
paa 'en, men det:kunde jo tæn-

kes, al han ikke vidste noget, og 
sigt gælder del jo bare om at 
undgaa Opdagelse. - 

Jeg maser i Forvejen op ad 
Trapperne, forgat komme først op 
til Skabet, Vagtinspektøren kom-
mer hæsblæsende bagefter; det 
er ikke saadan for en stor svær 
Mand at løbe paa Trapper i den 
Fart, jeg tager dem i, og han pu-
ster som et Lokomotiv. - Jeg 

naar dog først op, skramler lidt 
paa Skabet med Nøglen, som om 
jeg lukker op, og staar med Nøg-
len i Haanden, da han kommer. 
Han undersøger den, hvorefter han 
ser paa sit Ur og angiver mig 
Tidspunktet for Trækningen. - 

Jeg:er helt lettet; naar jeg kan 
klare den med det ene Skab, saa 
kan jeg vel ogsaa med de andre; 
det lader ikke til at han ved no-
get. - Jeg leaser omhyggeligt 
Skabet og rasler ned ad Trapperne 
igen. 

Det gaar lige saa fint med de 
andre Skabe; jeg sørger stadig for 
at komme foran, og,holder Lygten 
saadan, at den ikke lyser op paa 
Skabet. - Nu er jeg ikke nervøs 
længere, men synes det er mor-
derlig spændende. - Del er vist 
længe siden, at den tykke Over-
officiant har faaet sig saadan en 
Svedetur; hvor han hev efter Vej-
ret, da vi igen kom hen til Vag-
ten, og jeg sagde: „Melder Hr. 
Vagtinspektøren, at Uret er truk-
ket!" - „G-godt!" 

- - 
Saa kommer min Afløser, som 

jeg har været inde al kalde paa, 
jeg kan træde af og gaa ind og 

sove videre. 
98. 
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Ylgent Otto 1:1ornit,sta. 
Sparefonten 9--12 og 2-4. 

i eparefaajen 9-12 og 2-4 
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zelegragintlonen 9-12 og 2-6. 
Zolbtamrct 8 -12 notat. 2-5 Ilittøtt. 

Klemensker Cementsteberl. Tlf. Kl. n. 71. 
Tagsten, fl. og holl. Model, rode, sorte. gran, Kloakror, Drænror, 

Brøndrør, I 	I m, 20 Dæksler, Mursten Kr. 30 pr. 1000, lremst. 
ved Maskinblanding og -Stampning, mange Anhef. fra Forbrugere - 
Bygningsblokke, 4 ', 6 	8 ". til Ajlebeholdere, runde og firk. Blokke 
samt Loftsblokke, bedste og billigste Tag, leveres med færdig Armering. 
Vandtrug, Stakit- og Hegnstotter, Fliser, 12 " < 12 ", 24 " x 24 ", 
Fortovskantsten samt alle andre Cementvarer efter Bestilling. Lager 
af glasl. Ror, Krybber og Svinetrug, Tagvinduer,' Glastagsten. 

Forlang Tilbud. - Varerne leveres overalt. 

De 1)erlerencle 
anmodes høfligst om at indsende-tvurt Tilgodehavende for Annoncer 
paa tilsendte Indbetalingskort, Postkonto Nr. 14146, hvilket er den 
billigste og bekvemmeste Maado. Alle Indbetalingskortets 3 Dele maa 
være udfyldte ved Indbetalingen, mon Deres Postbud vil være Dem 
behjælpelig hermed og modtage Beløbet 	5 Ore i Porto mod Kvit- 
tering paa Postbeviset. 

Gulv-Fernis. 
Ærede Husmødre! 

Hvis De vil have pæne Gulve, bor De købe Gult Prent', 
boa J. It. Larmen. A,Ilinge. - Det er altid den bedste -
tørrer hurtigt, klæber ikke; men bliver blank og smuk. Sælges 
i 	og 'i, kg Dunke og los Vægt. 

(invink giver et meget haardt Overtræk. 
Brunnline, lys og mørk, til Oppudsning af alle Slags lakerede Møbler 
Lignid Veneer gør polerede Møbler blanke. 

(Telefon 72. 	3. 53. Larsen, Allinge. 

Ilyheaer i Damefrakker, 
sorte og kulørte i alle Størrelser, ogsaa i extra store, forar-
bejdet af prima, moderne Stoffer i Foraarets Modefarver er nu 
paa Lager i stort og smukt Udvalg. 

Lageret i imprægnerede Frakker er særligt righoldigt 
baade for unge og ældre. Impr. Frakker til voksne 22-75 Kr, 

17 Stk. Sommerfrakker fra tidl. Sæson udsælges for 
10-15-20 Kr., oprindelig Pris 45-68 Kr. 
Pigefrakker i nye Faconer, alle Størrelser til rimelige Priser. 

Enhver Frakke tilpasses uden extra Betaling. 

Magasin du Nords Udsalg ned Victor Planck. 

5711aved elienzating 
i 	og '1, kg. Danser føres i 20 forskellige Kulører, og kun i absolut 
prima Kvaliteter, som De altid vil have den største Fordel af at 
benytte. da Malingen bande bliver blank og er slidstærk. - Desuden 
fører jeg tørre Halerfarver i alle Kulører og udrører dem gerne 
for Kunderne. - Olierevet Blyhvidt, Titonla vidt og Zinkhvidt 
i 5 kg og 2'/r  kg Spande og 1 kg. Daaser. 

Hvid Jtkintn-Einnilielak i 1/4, I/2  og VI  kg Daaser. 
ti ['lorte Japan-Emelt lelak her i alle Kulører fores i smaa Ds. 

Større Daaser skaffes paa 

Fresko l
i
t udrøres i Vand og anvendes indendørs i Stedet for Lim-

farve eller Kalk. - Er let at udrore. nem at paastryge, 
og føres i '/, kg Pakker i 22 forskellige Kulører. 

Møbellak, Vognlak, Baadelak, Ovnlak og Hattelak i alle Kulorer. 

Bedste Malerfernis, Tørrelse, Terpentin, Lim, isl. Mos, Sandpapir. 

Kroveer. 	Sølv-, Kobber- og grøn. Broncetinktur 
Slørede Udvalg i ilInierpenaler. 

Aquarelpensler, Lakpensler, Broncepensler. 

„Telefon  72. 
	5. 53, Larsen, Allinge. 

Ztorite tager af fterbifle 	ir:winger 
og ?Irbejbataj lamt prima auteriPanN Cueralk r) 	rifer fra 3,25 - 5,00. - 
3rinin blaf' 'Ifirditittbc.bridlaber og fortil'. antit VIrbeibtmitieeber, Zrojer, 

jer og ,•.=_"- tjatter. - Llnberbetlretming i 11lb og 2 uiuttlb til twf4tie opt '13,111 
18efliflinqer pen ntrebnitgier efter 'Mult. 	ilre Stl. Vlrbrjbi. til billiinte 

lllttb betifte Slualitct eg !bolte 1lbbalg i Zrifotage an !Ungarn. 

k)4115en 
Cykler og Cykledete 

i stort Udvalg anbefales de ærede Forbrugere 
til rimelige Priser. Gør Deres Indkøb hos den 
lokale Forhandler, der faas den bedste Garanti. 

Pif. 71. -- E. JOHANSEN, Ro. • Tlf. 71. 
Auto-Reparation, lieueln. Ølle, Gummi. --- Ladestation. 

Bestil Deres Tryksager i Allinge hotryl(bri 

A PETER 
i sne, flatitte 5.12ingtre til billige 
jer er lige bjemtointrict. 

„ballelyst", 
Dekorationer forsen-

des overalt. 
Fra Phinteskolen anbefales Frugt. 

trger. -Buske. Roser m. m. tis-
yeanizeg udføres, Ilt Sandvig 6 og 47 

If. Kr. Kofod. 

Ho o Havrehalm 
billigt til Salg 

Allinge „Teglværk 

2lrle- og ffllomslerfre 
samt Knolde af Begonia, Gla- 
diolus 	franske Anemoner an- 
befales. 

hildelsprIner, 
Tlf. 41. 	ALLINGE 	Tlf. 41 

Køreplan. 
IConne•Allinge Jernbane. 

SOGNEDAGE. 
Kunne 0.-MandvIg. 

91oune 	8,15 	12,40 	18,30 
91t , feT 	8,30 	12,55 	18,45 
Rlemen4 8,40 13,05 18,55 
91a 	8,54 	13,19 	19,09 
'Tein 	9,u6 	13,31 	19,21 
VItlinge 	9,14 	13,39 	19,29 

	

9,2Q 	13,45 	19,35 

Nandvig-Ranne 11. 
-"rnibaig 9,55 4,00 20,00 
,2111inge 
	10,00 	4,05 
	

20,05 
Zeitt 
	

10,08 	9,13 
	

20,13 
10,10 4,15 20,25 

Rleinena 10.34 4,39 20,39 
92ufer 
	10,44 	4,49 
	

20,49 
}Ruinre .D. 	11,00 	5,05 

	
21,05 

t30,1 OG HELLIGDAGE. 
Sanne II.---Nandvig. 

Nonne 
	

8,30 
`)bst: r 
	

8,44 
rlleirtc[14 
	

8,53 
911, 
	

9,06 
trin 
	

9,17 
9,25 
9,30 

12,40 
12,54 
13,03 
13,16 
13,27 
13,35 
13,40 

19,25 
19,39 
19,98 
20,01 
20,12 
20,20 
20,25 

Sandvig Henne H. 
9,45') 4,00 20,45 
9,50 4,05 20,50 

Zein 	9,58 4,13 20,58 
91u 	10,09 4,24 21,10 
R(emen3 10,22 4,37 21,24 
Sinter 	10,31 4,46 21,34 
91onne 10,45 5,00 21,50 

") bar i 9tonne 92 3,orbiabetle meb 
Zog til ghp). 

Kørepian 
ÅllillilIdingf`O Gudhjem /11:111ne 

Jernbade. 

SOGNEDAGE 
Gudhjrna Almindingen Henne 
153ubbjeui 
	

8,00 
1.1er I arE1 
	

8,1u 
iftrrniarie 
	

8,19 
411miubitmen 
	

8,37 
Wafirttbq 
	

8,49 
94o 
	

9.35 
&atm .r. 	9,35 

Rønne Almindingen Gudhjem 
92kanie 	8,05 13,20 19,00 
Jt,o 	8,05 13,20 19,00 

8,53 14,08 19,48 
Ylluiinbitiqett 9,03 14,18 19,58 
C11.1crmatir 	9,22 	14,37 20, 1 7 
Diterlar%s 	9,31 14,46 20,26 
0/tibbjem 	9,43 14,58 20,38 

NON: og HELLIGDAGE 
Gudhjem Almindingen Henne 

8,10 
	

12,n5 
8,20 13,05 

Ofter.iinrie 	8,28 
	

13,13 
`21tiiiiiibingen 	8,47 
	

13,32 
91dirkbn 
	

8,58 13,43 
9 45 14,30 

3tønne 
	

9,45 14,30 

Rønne Almindingen Gudhjem 

Nonne 	8, 5 13,00 20,00 
92 	 8,15 13,011 20,00 
VInkt reb» 	9,03 	13,48 20,49 
PI ltuilibi:igen 	9,13 	13,58 20,59 

9,32 14,17 21,18 
fter in rc

ører i e 

9,40 14,25 21,26 
tuobjela 	9,50 14,35 21,36 

13,10 
13,20 
13,29 
13,48 
14,00 
14,50 
14,50 

18,50 
19,00 
19,09 
19,28 
19,40 
20,30 
20,30 

19,50 
20,00 
20,10 
20,28 
20,40 
11,30 
21,35 


