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Annoncer og lokalt Stof maa være indleveret
senest 2 Dage før Bladet udgaar.

$r. giver ett oniftrenbelig ieftrittehe 1 mel). bart?› Officerer bar enbnu ingest
af 2en.nbbngtierne forfceller bnin, at I Slot fnaet. liønbertte ubfregger
l!ntibet atift for bet npperfte 5.3anb, aet til be gemene Sofbater.
lom har børe initier Zaninart, vg beatftor Zel bar breret fnge, men
bet bette 43anb er filibt op af gabe er nu rafte igen, tun 3 er bøbe.
%hig, fan er Støtileparten af lottet
pjatt (aber Qiornbotmerne
bog af Raratter meget grove, ufultibe. ning om %iflabeffe til 1.bftibiting tit
rebe, nbugtige ug onbfittbcbe („niecbta Sberrig gaa vibere meb beturertning
rebe, incuttn, ingenia od) itlpartige"), om, at bet og er „f urler" fanbt, at
fanfoin øboer gemenlig bolbeg for at bette 52.anb fiber ingen ringe Stabe af
myre.
1.1bferfelgforbubet, efter font at bereg
timmergbug Broting er beliggenbe Weering gøet af 1.1.bforgten.
rtrafg inbenfor 1.ot?3porten. Net0e,
bang SSalbater arbejber paa en
tjentette ber farv: ingen 2int cif kongen, C-, tattfe ubenfor fotgrtuiren.
men af sønneg af ifterlejerne „RIllingb"
4. t ammergtm b. 21. Juni 1658.
0000000000000000000000000000000000000000000000O 0000000000000000000000000000000
beber om at faa en ettftcer ti,
0
0
0
Qiarnifoneu
og om S.!on tit Bertil at
0
0
0
0
0
0
tibittibe en tiben $enning, bulnet tib0
0
0
0
0
figcre bar breret Stit
0
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0

3. Cm (Marnijonett. - 93eb tilfe
Uibler ben opretbolbeg, 0411 ?Untueit
er pligtig at gøre eitticationgarbtjbe,
43r. ftat opgive alle S2anbetg 3nbtregter
og mebbete, bvab 93nerne bar contri.
bueret i Striggtib.
4. Dm 1.1bilzioning af SSotbater og
hær R3aabgmcenb, bborlebeg og hvormange, ben tan ftaffeg
5. Cm ben finbeg $erforter, bet fel.°
bolber1i- lbater og lBaabgnicenb, one
ber er 91belgincenb, ben gør gliAtierteN.
3eirtfreg om at pagfe paa, at bet unge
allaribffnb itte unbbrager fig Ubjtribtting beb at fltgte eller Mule fig.

7rintytifftiof5.
?If L. e. StoeNgeb,
be fbenfte, hiftoriffe Zibgftrifter
„Snuttinger til Stanneg'")iftritie" og
„nnblingar rørnnba. cCstanbiltabieng
bifteria" finbeg aftebtf en bet tiet
breve fra $rintenbenffjotb, belg til ben
gannfte Nibe tør SStenbøcb og bet
tit ben fvenfte 'Uvane. Zigfe Zottt
menter er af faa flor Z!itteregie for
orflanelfen nf Cpftanben paft 93oritbotm i 1658, at num højlig maa fornubre fig anet , at „93ornbolmfte
tinger" itte foricengft bar optaget beta.
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bet følgenbe NI jeg cengibe
vebinbbolbet nf bidfile. Zegbcerre bliber
bet for bibitoftiat at gengive bettt i
beneg elbeb.
Cmricege SJJt. Sf. 8nrtinann
fremførte fine revolutionerenbe Rinftw
eller om $rilitåengjolb, tiben vatt rofer i bøje Zoner og fremftiller font en
buman og R3ornbolmerne benligfinbet
2anbnøbbing, bat ben &Dpfattelfe altnittbelig anertenbt, at bet nbeluttenbe
bar paa @mb af benneg bactrbbeb
og brutalitet, at Cpftanben ruin, Denne ftbfte Cpfattehe er i nøje Cber
ennentmelfe nteb 93ornboluterad 133abeim», bbori ber font ene fte e! rutib til
eprfanbett alene atigibeg $r.g alt for
Rore Strettgbeb og be ulibelige $tager
øf b., „font bi ilte længere aben alterftørfte Nuin og øbeleeggetfe ()abet
Nuttet ubrtaa -"
5Dette bar altfan R3ortittolmerneg
flening bengang, og feta om
tier i bet nsWattifeft", font be benbifer
tit, og font tru fiffe mere elfifferer ilte engang i RIfftrifter, tran bane me,
ret nogle Coerbribelfer, bliber ber bog
greciliteter not tilbage til at betrcefte
benne s.Uteningg Wigtigbeb. $r.g R3rebe
bifer ob nteb at øniTelig Zubeligbeb,
at ban, ilte alene var el nibtcert Nett
flab i ben fbettfte Stongeg baanb, men
ettbog git vibere enb ef gongen for.
faugt. 9loget Zegn vatr .Belbilje overfor R3ornbohnerne finbeg ilte - tbert,
imob ; itaar ban tit Slut bebe' ftongen forNiatie øen for mere littftribuittg
foreløbig, er bet tun af benfIgn til ben
€labe, font ben fbenfte grotte fan bane
heraf, forbi S..?aubbruget faa itte tan
pagt eg; og naar ban ilte lian faa flere
l'ntter, er bet gratilte fimpett, forbi
,81.intiliolaterite ilte bil og ilte tan niere,
og $r. ftaar magtegfd.
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6. Cm banbel, 91ceringbeje, babite,
og Zolbforbolb.
nbtcegter.
7. Cm 13rcertente
8. Cm Ralminiftrationen.
9. Cm CStoleforbolb. 23ornbotmerne
fred „befrebeligen" label fornemme, at
ben, ben bit flubere, bør gøre bette
berrige og itte i Zanntarl. stigen
maa faa etoleembebe uben at være
føbt i Sverrig eller be afftaacbe $robinfer. 'Men factiom alt bette ftat babe
frt gabe Zib, f aa talt imibfertib
febrefenet bo l beg paa gantmet Sart og
Wtaner, iubtil 2cutbg3bbingen f er, bbab
ben fint, gzre3 for lempelig at inbføre
ben fvenfte sortn og Crbuing.
10. Cm °Dina at berette anbet, fan,.
fremt ben er Rblebning tit bet.

3 gnalinø .2engartiu finbeg ti breve
fra $r. til ffleneralgubernøren i .‘taafte,
buem 29ornbotin bar unbertagt. SN er
gengivet af sMag. Øeiball i „ant.
tinger tit CStaaned tifiorie 1870.
1. t)rifiianopel b. 24. April 1658.
%r. bar baret ber i 8 Zage og bentet forgcevd pair Sdr. enlbiug, ben
ftat følge meb bam til R3ornbolm, Zett Zttibpet)rte, ber flat nteb, ubgør
64 Manb af $efferbotten Megiment,
af bbi(te 20 Vanb er Rige, og faa
mange af nerfte ("Statteregiment, at
bet bele bliber 100 gitanb. ban meb.
fører 4 ,esnfanoner, 40 centner Rrubt
bbiltet ban altfammen
og noget
bar fanet fra Ralmar.

Zen 28. %naj 1658 fis $r. lgt.
tilemingt ti( at bare ett og Sfotgbøubing paa

3 „tanblittgar røranbe efaubina3rebe
»let@ tifforian er gengivet
til gongen.
tantuferglyag ben 17. Maj 1658.
43r ug Snibing bar nu foretaget ben
onftebe „Ranfatning" og fettbt Zolutnenterne til @nberitementet. tiet inne
„f urter"*) btattbt anbet bøjtigen foritøbent at reparere t nnunergbug. 3r.
unberftriber fig; •ot) $rint3enftiølbb.
Zen 17. ginaj ban 'f 3r. baft ett SSamiitentontft i Rønne meb Deng
beb4erfoner, beriblaubt 2anbgbontineren, en forlib. æibefogeb (eng 2arfen
Nifom), 4 berreMfogber (lingfogber)
2 .t errebffirione, 15 Saubeincertb, 1
Zurtionter (Slobriber) og 1 Stranbriber.

Zen 10. Vlpril fenber ben foeuffe
konge en Uentorial
Store, og
5.3aubgbaubingett
Setretcer Sofbius,
bborefter be ftitlbe rette fig
1. Rone,en ønfter Coluguing om
oA fifleri, s3attbet .,corbebog,
ben eioi fe og. militcere `11brnittiftration,
tbejfiligbebeit 'biltant etc., for at bet
i -.renitiben føjeligt tan blive lempet
efter (--petrigeg 9.3ebtcegter og Scebbaner.
2. kungen Drifter .nbberetiting om
retlige orbolb. tiet er i rebgtaltaten
boet R.;ornbuinierne, at be man bruge
be gamle 2obe og 9.3ebtcegter.
å

ti•

5. t antmergbu b. 24. Fund 1658,
deg baner „futtet" fibert baron torn

,reb fine Officerer autom ben 21. og
22. basid, monfir'et og oberfenbt al
'1
, 1?atibffabet font bibtil brnt, baft Rno.
netg ®ebcer**1 og fanbet til 400
font enbnu Tunbe tjene til Sotbater,
og 'mar jeg efter sntøttftringen formetnebe beat alle til 2nbigbeb, og at be
flufbe gøre fig rebe til at forabe Satsbet, befaubteg nogle, font bilbe Nitte
berimob, beInnberlig en af bern, fom
fagbe atbeteg fflej; ban bilue gerne tjene
tier paa armbet, men isfe anbre Steber.
.tast ribber nu i 1cettgfet pari SS tottet.
(3 er tireb af 16. kuli tillreggeg taber:
ligete, at en `Det har ulnbige og enbnu
opbolbe fig i SSmaaftobene, bbor be
meb 3,1ib efterfporeg. let tifflebeocerenbe unge .'.1.1taubfrab formaar enben
itte at bære ($3neer, faa for ncertnefie
remfib er ber tun &nberite at ubNibe.) 543r. notafer, at bet bit bære
til Stabe for R3ortibotta og ben fvenfte Rune, om her nbftriveg flere, ba
Agerbruget faa itte futibe pøle.

og „Sattbroijfil. etranbriberen Ral fe
efter CStranbinger og melbe herom paa
Slottet. - 9.0tititfen haver alene fte
(R3clabgnicenb unbtaget) myret brugt til
2anbeN Zefeurion og itte beftemt tit
at brugeg anbre SSteber eller til at
følge nogen V(tme i delten, otte befloin,inbre bit $r. :nerie og meniffre
olbaterne, fcerbeleg bern, fem blive
bagret Tibiftetter, og fibert give mere
6. l anttnerglutg b. 26. tutti 1658.
3efteb berøm.
ifterfejerne
Rtlinge og Sanbbig borer
?Ilte SI intoner bar taget af Sben'tuber
Slottet.
Ze bolbet en 3cerge
{terne 1645, fan fflønne bobbe 4 Raeller
13°ff
jant
meb
2 V3rtabQmrenb, font
•
noner, font bar opfiltet fra fbenfte Sydrag.
Mitter og Sommer Etat benre rebe til
tbelnicenbene Ilabe „ruller" ingen at fejle ober Søen til boiltet fom belft
Zonationer at frembife.
Steb be bliber befatebe til bet i Ron.
Ufrebgtib tan 50-60 Mb. paa gene Weinbe, tie gør Virbejbe paa
Sluttet.
afldteg buer 3. Zag og etottet, tutor bet belpbeg.
nnberbolbteg af Sognene.
21f '.tineiWncenb bar her vent 24
13-eceftenne betinger fig ober, at be- ubRrelme, og be liaab mmnb, fom enbnu
re4 Sognefott titføler hent Uret i be- et igen, tan borgerne itte unbbcere for
reg Rettigbeber itteb 5ortrcebeligbeber bebe8 SejlItabg. nerliefl tumle futter i
og allebaanbe g.oentinbffelfer og tutor Steberne ocb paa fiftetegen opirringeg
be fage Ret itnob ben' Peb 'Zooting, faa 'dugt Nul toet før =rit (jreffier
faa flirte be lig imob bern meget hærre eller nedgat °fuer om berg excellence
og føje bebre enb fom bare be anben- fan bebagar.‘'
bare . .jenber.**) $rcefterne vil gerne
tt ntebfølgenbe 1J4utte bifer, at ben
anbefale be foenffe (Ninnafier.
fbenfte ?Befceinittg ubgør 100 s..1.1tanb,
Rønneboerne foreftaar, at ben tun af boilte 5 er bøbe, 1 staptain, 1
ftat bCere 2 købfteber part ,23ortiboInt, 2eutuatit, 1 gænbrit, 9 Unberofficerer,
øg æettig)eberne fratageg be anke 2 Zrommegagere, 2 43ipara og 4 SJRotr
(tiagle, Sognete, Ltirfebn); „men fan fterbreettgar.
tort! Østed.
ene Let) „futter" arabere aff een anben
Reening," - 91egebocrite mener, at
I næsten alle I'r s Breve forekombered CStranb egner fig bebre enb Røn.
mer Ordet „tuller". Det er et !neneg til tamtennIceg.
get gammelt, middelalderligt Kraft-

.)

2. Roette ben 17. naj 21nno 1658.
'burgerflabes beftager fig ober Ubførfelgforbubet 93r. fpørger, bborf ebe5
bet frat forftaa, om ben tietter ilte
man ubf ørel til Sberrig, og boottebeg,
ban flot forbolbe fig, fan at bet maatte
mere forfbarligt.
jan fpørger, om q3rcerten i
bbng (.anrb er nebbreenbt - tan faa
ficelp fra kitlerne i Stemte, faaforn
unber bet baniffe Regimente bar bceret
$rrefierne fortibt.
3. Ziaininrr~ b. 13. Anni 1658.
t au bar faaet 13aalceg om at ontgaa
fparfommelig meb Rrubtet. Zen 3.
Maj bar ban fanet nogle V3ønnebagg=
platater, fom ban flat bane ,ilfeenbe

udtryk, som brugtes sjældent paa
Pr.s Tid. Det betyder: til visse,
visseligen. Han har sikkert anvendt
det i rigt Maal i sin daglige Tale,
saaledes at Bornholmerne har bemærket denne Ejendommelighed.
I Printzenskjoldsvisen lader Digteren Pr. svare paa Jens Koefoeds

Spørgsmaat til ham, om han vil

have Kvarter :
„Quarter det var vel got for mig,
mens fuller jeg tager det icke af dig"
Dette tyder i høj Grad paa at
Visen er forfattet 1659, saaledes
som Afskrifterne siger.
Se iøvrigt Bornh. Saml. II Bind S. 16.
") Præsternes Udtalelser er sikkert
Skyld i Pr.s haarde Dom over

Banholmerne. Han kom den 29.
April' til øen og havde den 11.
Maj altsaa kun været der i 2 Uger.
"") De to.,.Landkompagnier.

1930

Kristendommen og
vor Tids Kultur.
Der har altid været en Spænding mellem Kristendom og Kultur. Ganske simpelt i Følge Sagens
Natur. Kristendommen er ikke af
denne Verden. Kulturen er af denne
Verden. Kristendommen er i Verden og skal gøre sig gældende
midt i Kulturen med sit Lys og
sit Salt - deraf Spændingen. Straks
'da Kristendommen traadte frem
paa Jorden som en ny Religion
midt i en i mange Henseende falleret hedensk Kultur, viste Spændingen sig og naaede sit Højdepunkt i Martyriet. Saa kom Kejserkrigen, hvor Kristendommen
ligesom med et Slag ophøjedes
til Folkets Religion, og Spændingen afslappedes eller droges ind
i de sekteriske Kredse. Gennem
hele Middelalderen herskede den
katolske Kirke med sin stærke,
ydre Organisation og sin Aandsmagt. Folkenes Verden skabte en
„kristen Kultur", og opdrog de
umyndige. Da indtraadte det store
Vendepunkt ved Rem issancen omkring det 15. -16. Aarhundrede.
Kulturen med sin opvaagnede
Kunst; Videnskab og Humanitet
faldt fra Kirken og hævdede sin
egen Eksistens med ikke ringe
Myndighed og Kraft, ja udæskede
Kirken. Reformationen satte Samvittighedsfriheden i Højsædet. Enhver staar for sin Gud med sin
Tro og sin aandelige Eksistens:
Derved var Kirkens ydre Enhed
brudt, og den gamle Magt, som
Kirken havde besiddet overfor
Kulturen, var forbi. Skulde Kristendommen hævde sig i Spændingen overfor Kulturen, maatte det
ske udelukkende paa den enkelste
og Menighedens aandelige Indsats
i Verden.
Den protestantiske Kirke kan
aldrig fravige, hvad man har kaldt
„Wormserprineippet" eller Kravet
om indre Frihed og personlig Sandhed. Derfor Spændingen, der paany er mellem Kristendom og Kultur, og det med en Kraft, der minder om den første Kristendomstid.

Hvordan er Situationen
i vor Tid?
Jeg ved ingen Mand, der mere
er i Stand til at paapege Spændingen og Kampen mellem Kristendom og Kultur i vor Tid, end
Professor Dr. theol. Eduard Geismar ved Københavns Universitet.
I en Forelæsningsrække i Foraaret 1929 har han med indtrængende Kraft paavist den fortvivlede Stilling, hvori Kristendom og
Kultur i vor Tid befinder s4 i
Forhold til hinanden og hver for
sig.
Naar man tænker paa 1 ing som
disse: Pengenes Stormagt, Teknikkens Sejerstog og fortryllende Ind-

flydelse paa Sindene, Moralens
Opløsning, Udvendighedens Herredømme, Gæringen i Folkenes
Sindelag overfor hinanden, da ser
man tydeligt Kulturens Verdsliggørelse. Og tænker man omvendt
paa Folkekirkernes dalende Indflydelse paa Kulturens Gang i det
store og hele i vor Tid, paa den
manglende indre Enhed i Kirken
som saadan, paa den opløsende
Religions- og Bibelkritik, paa Savnet af et fast Staasted for den
vaklende og søgende i en fast og
enstemmig Bekendelse fra den
kristne Menigheds Side, da kan
man fristes til at tale om Kirkens
Fallit i vore Dage.
Ingen kan som Eduard Geismar
stille Problemerne skarpt og sønderrivende, som han gør det i
disse Forelæsninger, der nu er
tilgængelige for Offentligheden
(udkommen paa Gads Forlag).
Og det smertelige er, at Spændingen mellem Kristendommen og
Kulturen i vor Tid har grebet
Forfatteren selv saa stærkt, at
han ikke vover at give nogen afgørende Løsning. Han taler et
Sted om en Kendsgerning, som
han kalder „Inhumanitetens logiske Konsekvens", hvormed han
mener den Ubønhørlighed, hvormed vi alle af Forholdenes Magt
tvinges ind i det onde, det ihumane — vi maa bøje os og lempe
os efter Verdenskulturen. Men saa
hævder han ogsaa med stor Inderlighed og Kraft det eneste frelsende
Staasted: Ved Korsets Fod. Gaa
ind under Korsets Dom, Du selvsikre Kirke. Bekend din Afmagt.
Se dit Fald. Og hent Oprejsning
alene fra Guds blivende, trofaste
Kærlighed, der strømmer evigt fra
den korsfæstede.
„Gud er Kærlighed, elsk ham
Gud er Kærlighed, tjen ham ! Gud
er Kærlighed, lyd ham!" Ved Korset skal Du sejre.
Erik Thaning.

Et Testamente.

—o—

En Historie, som mange kunde
lære noget af.
— Havde Postbudet endda været
her! sagde Marie Hartfield, en
ung Pige, opkaldt efter en gammel, ugift Tante, der var død for
ni Aar siden, men hvis Minde
netop i disse Dage stod lyslevende
for Slægtningene.
Og hun havde virkelig givet
dem Grund til at mindes hende!
Ved sin Død havde hun efterladt sig 360,000 Kroner, og i
Testamentet var det bestemt, at
Hr. Hertfield skulde kunne disponere over en vis Snm deraf
for sig og Familie, indtil hendes
Guddatter, Marie, fyldte 18 Aar.
Den Dag, Marie fyldte 18 Aar,
skulde hun fra Tantens Sagfører
faa et Brev, der indeholdt Forskrifter angaaende Formuens fremtidige Anvendelse.
Denne Dag var nu kommet, og
Marie ventede selvfølgelig med
Utaalmodighed paa Brevet. Endelig kom Postbudet, og det ventede
Brev var der.
— Det var da et besynderligt
Brev, sagde Marie, da hun lod
øjnene løbe gennem det. Læs det
Fader, jeg forstaar det ikke.
Og Hr. Hartfield læste:
„Mit kære Barn! For mange
Aar siden tænkte jeg paa at
gifte mig med en Mand, som
jegansaa for ædel og rettænkende.
Jeg behøver ikke at fortælle hele
Historien. Det er nok, naar jeg
siger: han sveg mig. Jeg mistede
derved al Tro paa Mænd og besluttede at leve og dø ugift. Mit
Barn, jeg ønsker at redde Dig
fra samme Skæbne, og derfor
testamenterer jeg dig Renten af

min Formue, saa længe Du lever
ugift. Men skulde Du træffe
nogen, for hvis Skylsl Du er
villig til at undvære disse Penge,
vil Du paa din Bryllupsdag gennem nyn Sagfører faa et Brev
med Forskrifter om, hvorledes
Pengene derefter skal anvendes.
— Hvem vilr4 vel for en Mands
Skyld give Afkald pa saa mange
Penge? sagde Marie. Og deraf ser
man, at hue endnu ikke havde
skænket sit Hjerte bort.
Man lagde imidlertid Mærke til,
at hvor Marie Hartfield befandt
sig, der fandtes ogsaa meget ofte
Cecil Lynes, Søn af en i Nærheden boende Godsejer.
Den Dag kom, da Cecil forklarede Marie sin Kærlighed. Og
Marie? Ja, hvem vilde vel fortænke hende i, at hun sagde;
Jeg har lovet at ville leve
og dø ugift; men jeg elsker Dig.
— Hvornaar kan vi bestemme
Bryllupet? spurgte Gecil noget
efter.
— 0, Cecil, jeg har glemt noget;
maske vil Du slet ikke have mig,
naar Du faar at vide, hvorledes
det forholder sig med min Formue.
Og saa fortalte hun ham med
en skælmsk Mine alt, thi hun tvivlede ikke om hans Kærlighed.
— Elskede! Hvad bryder jeg
mig om Pengene; det er Dig, jeg
vil have. Men hvad vil din Fader
sige?
— Aah, Fader samtykker nok
til alt, der er min Lykke, Cecil,
svarede hun.
Marie havde Ret. Faderen gav
sit Samtykke, og Brylluppet bestemtes til i Januar. Tantens Sagfører blev indbudt og lovede at
komme med Brevet.
Vielsen og Middagen var forbi.
Den sidste Gæst havde fjernet
sig.
— Farvel, Rigdom I raabte Marie,
da Familien samledes i Salonen.
Nu, Hr. Sagfører, lad os saa høre
Brevet. Han rakte hende en forseglet Kuvert, og hun aabnede
den, forsøgte at læse, og gav det
saa til sin Mand og bad ham læse.
Og han læste ;
„Mit Barn ! Naar Du læser
disse Linier, er Du vel gift. Du
elsker din Mand saa højt, at
Du for hans Skyld ofrede din
Formue,eeog da han viste, at
Forholdet var saaledes, har han
vist, at han elsker Dig, ikke for
dine Penges Skyld, men for din
egen Skyld. Mit Barn, jeg har
k
reddet Dig fra den Sorg, jeg
maatte opleve. Det var for min
Rigdom, ikke for min egen Skyld
jeg blev eftertragtet, og jeg havde
sat mig for at ville redde Dig
for en lignende Skæbne. Dette
er lykkedes. Pengene tilhører
nu — Dig.
Marie Croos."

Den stjaalne Dokumentmappe.
—0—
Af Pariser-Detektiven Raoul Deboissignes Erindringer.
Naar jeg sidder og tænker tilbage paa de sidste 30 Aar af mit Liv,
30 Aar, som jeg har tilbragt med
at jage Europa rundt efter nogle
af Verdens farligste og dygtigste
Forbrydere, mindes jeg uvilkaarlig, hvad der førte mig ind paa
den Bane, nemlig den Omstændighed, at en Lommetyv en Dag
i Aaret 1897 stjal min Tegnebog
paa den underjordiske Bane. Rasende over Tabet søgte jeg Dagen
efter Ansættelse ved Politiet og
blev virkelig ansat ved Opdagerkorpset. Lidet anede jeg dengang,
hvad det var for et bevæget Liv, der
forestod mig.
Jeg var allerede en trænet Opdager, da det blev overdraget mig
at opklare en Affære, hvori den
nuværende engelske Konge Georg
V., e som dengang var Prins af
Wales, spillede en Rolle.

Der var hændt det, at en af de
dygtigste Svindlere i Verden ved
ren og skær Bluff havde skaffet
sig Adgang til det kongelige Tog,
som var ankommet til Paris' Nordbanegaard med Prinsen af Wales
og hans Følge, og i selve den
kongelige Salonvogn havde stjaalet Prinsens private Dckument
mappe. Tyven undslap med Papirer af uhyre Vigtighed og med en
Del Juveler, som Prinsen skulde
overbringe fra Kong Edward VII
til den gamle Kejserinde Eugenia,
som dengang opholdt sig i Menton.
Sammen med en Afdeling andre
Opdagere havde jeg faaet det Hverv
at bevogte Nordbanegaarden og
samarbejde med Opdagerne fra
den britiske hemmelige Tjeneste,
der ledsagede Prinsen som en
Slags Livvagt. Toget havde kun
holdt paa Stationen omtrent fem
Minutter, og den britiske Ambassadør samt en hd Del fremragende
franske Politikere stod og talte
med Prinsen, da min Overordnede kommer styrtende hen til
mig og med et fortvivlet Udtryk
i Ansigtet fortalte mig om Tyveriet.
— Vi rnaa finde Mappen, før
Hans kgl. Højhed savner den, erklærede han rystende af Nervøsitet.
Medens Stationen nu blev gennemsøgt paa Kryds og Tværs,
satte jeg mig i Forbindelse med
Politipræfekturet og bad om, at
der maatte blive truffet særlige
Foranstaltninger for at faa fat i
alle de mere kendte Forbrydere,
som overhovedet kunde tænkes
at have Dristighed til at forsøge
et saadant Kup. Jeg traadte netop
ud af Telefonkiosken, da en Mand
foer lige forbi mig. Jeg fik akkurat set et Glimt af hans Ansigt,
og straks slog den Tanke ned i
mig, at her var Manden, som havde
plyndret Kongetoget.
Det var et af disse mærkelige
Træf, som undertiden er til Fordel for Forbryderen og undertiden for Opdageren. Jules Lemoine
hed Manden, og vi genkendte hinanden i samme Øjeblik. I Næste
Sekund var han forsvunden i Nedgangen til den underjordiske Bane.
Jeg satte efter ham, for jeg kendte
ham godt og vidste, at han var i
Stand til alt. 'Han var Gentlemantyven Arsene Lupin i det virkelige Liv, han færdedes kun i Forbryderverdenens Aristokrati, levede som en Fyrste og klædte
sig lige saa elegant som Lapsene
fra Rue de la Paix. Han var mistænkt for en lang Række dristige
Tyverier i et halvt Dusin franske
Byer og i Monte Carlo, Wien og
Menchen, men hidtil havde det
været umuligt at fremskaffe fældende Bevismaterialer imod ham.
Medens jeg løb efter ham ned
paa Undergrundsbanen, spændte
jeg min Revolver, for jeg var temmelig klar over, at han vil skyde,
hvil han følte sig i virkelig Fare.
Han forsvandt imidlertid i de underjordiske Gange, og alt, hvad
jeg kunde gøre, var at vende tilbage til Telefoner, og beordre .et
Net af Opdagere spændt ud over
hele Paris for at fange Jules Lemoine.
Saa kom det øjeblik, da vor
kongelige Gæst ankom til LyonBanegaarden for at stige ind i
„Det blaa Tog" til Azurkysten.
,jeg slentrede langs de elegante
Vaggoner og kastede ganske tilfældig et Blik ind i en af Sovevognene. Det gav et Ryk igennem
mig, Der inde sad den Mand, jeg
søgte, og talte smilende med en
overordentlig nydelig Dame Jeg
hoppede op i Toget og gik ind i
den Kupe, hvor Manden sad, smækkede et Par Haandjeru paa ham ,
og førte ham hen til min Overordnendei som stod paa Perronen

sammen med en Del andre Opdagere.
— Her har De Tyven, sagde jeg,
ikke saa lidt selybegist. Dette er
Jules Lemoine, som stjal Hans kgl.
Højheds Dokumentmappe.
Jeg havde ventet en anden Modtagelae end den, jeg fik. Min Overordnede saa kølig paa mig.
— De er lidt for sent ude,
sagde han. Prinsens Mappe er
fundet. Den laa paa det Sted,
hvor den skulde ligge.
Dette viste sig virkelig at være
Tilfældet. Den savnede Dokumentmappe var fundet af en af Prinsens Adjudanter i den kongelige
Salonvogn, og Jndholdet var urørt,
Jeg Var ganske klar over, at Lemoine havde lagt Mappen tilbage,
da han forstod at han var opdaget,
og at han umulig kunde slippe
bort med den. Men jeg glemmer
aldrig hans haanlige Smil, da jeg
i Overværelse af ruin Overordnede
og mine Kolleger maatte tage
Haandjernene af ham og gøre ham
en Undskyldning. Dette var et af
de værste Øjeblikke i mit Liv.
Men senere fik jeg Oprejsning.
Næste Gang, jeg mødte Jules Lemoine, var i Cacinoet i Deauville,
hvor han netop var ved at bestjæle
Clemenceau. Dengang skaffede jeg
ham 10 Aars Fængsel.

din-Lampe, og tjenende Aander
er ved at omdanne Hotel Alnages
Sal — ikke til et Fepalads, som
for nogle Aar siden, men til en
Kopi af Markuspladsen i Venedig.
Mindre kan ikke gøre det.
Spraglet klædte Sydens Børn
vil med Liv og Lystighed deltage
i Festen og danse i Takt til Mandoliners og Fløjters Klang. Signor
Pedro Jørgensen vil fra sin Trattorra skænke den ædle Druevin,
servere P(.lenda, Macaroni og alle
mulige sydlandske Retter, varme
og kolde. Desuden bliver der Boder, der bugner af Oranger og
andre Sydfrugter.
Boccacio og Cammerono vil synge
Viser og improvisere, Barcarolen
vil ligge nede i Kanalen, og Santa
Lucias smeltende Melodi vil klinge
i den lyse Sommernat. Blandt de
indbudte maa nævnes „Il Duce"
og Mussolini fra Sandvig.
Den maskerede.

Fra Læsekredsen.

Olsker Sygekasse

o—
Hr. Kapt. Koefoed skriver i sidste No. af Nordbornholm, at han
har vist mig Manuskriptet, før
dette blev sendt til Nordbornholms
Ugeblad. Kaptajnen husker forkert,
det var ikke mig men et andet
Medlem af Borgerforeningens Bestyrelse, der læste Manuskriptet,
og indsendte dette til Bladet.
DI Bloch.

fra 21ge til ,Zige.
-oSelskabelig Forenings Karneval
paa Søndag tegner til at blive
en Succes. Formanden har som
sædvanlig gnedet paa sin Alad-

Kan Kærlighed kureres?
Endelig igen en Dansk Film
med „Fyrtaarnet og Bivognen"
som agerende. Den er da sikker
paa at trække fuldt Hus til Biografen paa Søndag. Den lystige
Farce er i 6 Akter. Se Annoncen.
Rettelse.
I Artiklen „Mussolini fra Sandvig" har der indsneget sig et Par
Talfejl, der staar 15. Febr. læs
5 , og Antallet af Socialdemokratets Medl. i Byraadet er ikke 3,
men 4.

afholder ordinær Generalforsainling i Forsamlingshuset TIRSDAG
d. 25. Februar Kl. 6,30 med følg.
Dagsorden :
1. Beretning og Regnskab.
2. Valg af Bestyrelse og Revisor
3. Nedlæggelse af Kassens
bemidlede Afdeling.
4. Forslag om Ydelse af Hjælp
til Lys-, Kur- og Badebehdl.
5. Eventuelt.
Hvis Generalforsamlingen ikke
er beslutningsdygtig, afh. umiddelbart efter en extraordinær Generalforsamling til endelig Vedtagelse
af event. Vedtægtsændringer ang.
Punkt 4 i første Generffiforsamling.
Bestyrelsen.
De i Aaret 1929 benyttede Kontrolbøger skal indleveres til Bestyrelsen til Revision senest 18. Fbr.

Udsalget slutter!
Sidste Dag
Tirsdagen d. 25. ds.

Magasin du hord's Udsalg
ved Victor Planck, Allinge.

Lysnetog
Radio Batteri-Modtagere

i disse iste Kl.s Mærker „L. K." „Champion", „Unica", „Bravoure
og „Phillips" forhandles og demonstreres gerne paa Forlangende uden Købetvang. — Smaa Priser.
Autoriseret Forhandler for „L. K."

Tlf. 98. Carl Pedersen og E. Hansen, Allinge. Tlf. 98.

Meget stærke skarpkantede Udskudsbræcider.
Vi tager atter en Stabel ind i kommende Uge, Og disse er af
en særlig god Kvalitet — tørre Varer.

Meget smukke, tørre og pløjede Gulvbrædder
i 13-14 Fods og lange Længder sælges til den billige Pris.
Gør Forespørgsel herom til

Nordiandets handelshus.

Olsker
Kommuneskat for 2det Halvaar
1929-30 bedes indbetalt i denne
Maaned, - fra 1. Marts beregnes
Rente. For Restancer, der ikke er
ordnede inden 1. Marts foretages
Udpantnikig uden videre Varsel efter
I. Marts 1930.
Segneraadet.
M•■•■•••••■

Regulativet over det mindre, offentlige Vandløb, Maegaardsaaen,
henligger til Eftersyn for de paagældende Lodsejere i 4 Uger fra
den 22. ds. i Olsker Forsamlingshus, og mulige Indsigelser maa
sendes skriftlige til Sogneraadet,
senest den 25, Marts d. A.
Janus Hansen.
Regnskabet over Kommunens
Indtægter og Udgifter samt Fortegnelse over Formue og Gæld
1928-29 ligger til Eftersyn i 14
Dage fra d. 22. ds. i Forsamlingshuset.
Olsker Sogneraad, d. 18. Febr. 1930

Janus Hansen.

Olsker Husifindslorellillo
Medlemsmøde LØRDAG d. 22.
Kl. 6 prc. i Forsamlingshuset. Umiddelbart forinden Socialdemokratisk Forenings Møde.
Generalforsamling med sædvanlig Dagsorden afholdes FastelavnsMANDAG den 3. Marts Kl. 5. Derefter festligt Samvær m. Pakkefest m. m. for Foreningens Medl.
med Husstand Kl. 8.
Medlemskort fornyes.
Bestyrelsen.

Allinge-Sandvig
Afholdsforening

afh.sin aarlige Generalforsamling
TIRSDAG d. 25. ds. Kl. 8 Aften
paa Forsamlingshuset Hammersh.
Bestyrelsen.

Pletodistmenighedens
Juniorforening

afholder FREDAG den 28 Kl. 8

Lysbilledforedrag om Ægypten
af Boghdl. Sørensen paa Forsamlingshuset. Adgangskort 35 Øre.
NB. Der bortgives en Kurvestol, en
Blomsterstander og en Lysedug, som
er lavet af Børnene til en af de Besøgende, samt Præmieuddeling.

Allinge-Sandvig
Sømandsforening
afholder

Bortsalg og Karneval

paa Christensens Sal,
Fastelavns-MANDAG.
Bortsalget begynder Kl. 2
og Karnevallet Kl. 8
Festudvalget.

Olsker
Kontingent til Bornholms Brandforsikring modtages i Tein Brugsforening ONSDAG den 26. Febr.
Kl. 2-4 Eftm.
K. A. Mogensen.

Hasle
Evangelisk luth. Missionsforening
afh. om Gud vil
Missionsmøde i Missionshuset
SØNDAG den 23. Febr. Kl. 10
samt Missionsuge i efterfl. Dage:
Mandag, Tirsdag: Ad. Kristensson
Onsdag, Torsdag: C. Nore.
Fredag: 0. Vestir.
Hver Aften Kl. 8.
Alle indbydes venligst.

Frelsens Nær, Re

Dukken vundet paa Nr. 79.

(fisker socialdemokrat.
Forening

afholder
i Forsamlingshuset
LØRDAG d. 22. Febr. Kl. 7.
Emne: Kommunens Regnskaber
og Administration.
Efter Indledningen Diskussion.
Adgang for Ikke-Medlemmer 50 Ø.

Til Pensionat Skodo

søges fra 1. April en flink Pige,
18-22 Aar, fra Maj ell. lidt sen.
Stuepige, Hotelkarl, Serveringsfrøken, Hjælpepige, Kioskdame.
Henvendelse
Fru Hjortbol, Løsebæk, Allinge.

dyrlæge Omums imposimspilker,
Til 10 Kreaturer Kr. 3,00.

God, tir Strahalm

er til Salg.
Boesgaard, Klemensker.

En rad 3-aars Plag
er til Salg paa
Bondegaard, Rø.

En Lejlighed
til en mindre Familie staar til
Leje fra 1. Marts
Tækkemand Espersen, Tein.

En Pige sige
15. Marts eller senere.
Toldkammeret, Allinge.

Produkten.

Træffes persrmlig hver Fredag Form.

Gro dl. ningskalk
ventes under Losning Mandag. Bestillinger bedes indgivet
omgaaende.

Produksen.

Oodhle!pigrliporhos.

(Forudbestil Tid - Tlf. Hasle 66).

Koloed & Plorlensen
!!tyggeforretning

t•••+.

18 pCt. Superfosfat

40 pCt. Kaligødning,
Nitrophoska,
Svovlsur Ammoniak, Ligkibter
.=.,«

til Salg paa Tyndekullegaard.

En Orne

staar ti] Afbenyttelse, tjenlig til
Gylter. Kan drives.
J. Kjøller, Landlyst, Krashave.

Lejlighedskøb.
Godt beliggende godt vedligeholdt Ejendom i Sandvig med tilhørende stort, moderne Røgeri,
er paa Grund af Sygdom og Svaghed til Salg for den meget billige
Pris af 9,000 Kr.
A. Stange, Tein..

En Hest, 3 Rar,
er til Salg.
østre Ro sendalegaard.

Servanter
uden Marmorplade er
- med
og

billige til Salg kontant.
Telefon Sandvig 14.

Tør, god Halm
er til Salg paa
Hammersholm. Tlf. Sandvig 23.

41)601,11141.11419e900
411

Siografen.
Søndag Kl. 8

kan Kærlighed kureres?
Lystspil ii Akter
med Fyrtaarnet og Bivognen.

*949.9110991,91911b.

Averffi. i „Nordbornholm"

7. s.

•

"=1,

ligtøj.

Tysk Kalksalpeter er paa Lager, og udleverer vi gerne de
bestilte Partier, da det kniber med Pakhusplads.

Nørre Flødals Gødningskalk leveres fra Lager
Wadtalltd

2..eyster,Xasle.
Hjemmelavet Sylte,
og Luagepe.
Lungepo rse.
Varm Blodbudding

hver Fredag Middag.

Slot Prisfald p kom Federstoller og klit]

1

til Vintersprojtning af Frugttræer
og Buske. Den rigtige Sprøjte er
Alle Sorter knuste Foderkager, Foderblanding
G. Gruberts Havesprøjte. Faas i og Soyaskraa sælges til de nugældende, billige Dagsflere Størrelser til Priser saa bilVed Køb af hele eller halve Læs - Netto -lige, at det er overkommeligt for priser. leveres Varerne frit tilkørt alle Købere i Oplandet.
enhver Haveejer.
1
Skriv eller ring efter illustreret
Særlig billigt sælges Blodmelasse og Klidmelasse.
Katalog med Brugsanvisning, som
tilsendes gratis og franco.
N

Gylter

modtager Indskud paa Indlaansbog og Folio, Terminsydelser til Kreditforeninger,
ordner Kreditlaan m, m.

BERGHAGEN Optagelse paa Atelieret indtil
Kl. 9 Aften - ogsaa Søndag!
Hurtig Ekspedition. Billige Priser.

Benyt derfor de sidste 8 Dage til fordelagtige Indkøb!

Kofoed, Bondegaard,
Gode Spisekartofler til Salg.

og en god Tyr samt Gylter og en
Slagteso er til Salg.
1
Kildesgaard, Olsker.
Nogen Halm kan tages i Bytte.

i

Hasle Bank/

Hasle
fotografiske Atelier

Udsalget shitter d. Z8. Felid

En Karl søges

J. P. Rønne, Gudhjem.
Malkeitoer, Kvier

Kontor i
(Bogtrykker Gornitzkas Ejendom).

Aktieselskabet

1. Marts.

Tiden er inde

Inkassationer, Ejendomshandler. Doktimentskrivning, Dødsbobehandling m. v.

Til 5 Kreaturer Kr. 1,60.

Spegesild til Salg
,Johan Olsen, Allinge.

Jac. Jensen.

Bruges uden Vand.

Et Hus ved Rebro,
smukt beliggende med en god
Hønsegaard og Have, er billigt til
Salg med kun lille Udbetaling.
Samme Sted er Bihase til Sari.
H. P. Henriksen.

Overretssagfører

ordia:ndeiN,

Agn SPIESIlyguelorreing
2S--7-- Tlf. Allinge 69 -44111:

Nybygninger og Reparationer.
Egetræs- og Kork-Parketgulve,
Finer- og Paplofter.
Flagstænger og Brandstiger
samt Ligkistelager.

Chr. Sanne, Allinge.
AllingefregIveerfi

1
Mel'
endt
Sid111801108feke
1
!Mim Sk red
udsælg es en Masse Porcelæn Glasurer
anbefales.
Mursten, Teglsten, Drænrør.
Tlf. 127.

Optaendningsbrsende altid paa

og forskelligt Køkkenudstyr 'fil uhørt
billige Priser.
COD321
•
•

Vi har nogle enkelte PorcelænKaffestel (B & G), som vi vil sælge
for 35 Kr. pr. Stel komplet. Ølglas
20 Øre, Tallerkener 20 øre, Kopper
28 Øre. Hele Sæt Krydderikrukker
med Hylde 2 Kr., Sætskaale og meget mere, men vi kan kun anbefale
et Besøg hos os, og De vil sikkert
finde noget, De har Brug for.
Vi giver stor Rabat pr. Kontant
paa alle ikke specielt nedsatte Varer.

Lager, billige Priser.
Tlf. 29.
13leert 1H angen.

Nic.Koefoed,

•
•
.
. )-1-1
• r",••

:

••
••
•

:

--3

•
•

PRODUKTEN

Skrædder- og Herreekviperingsforretning leverer gode Varer til billige Priser. Tlf. Klemens n. 44 x.

Bornholms
Spareog bianekasses
Afdeling i Allinge
ge.
Kontortid 9-12 og
2 -4.
-4.
Renten af Indskud er paa
3 Nidrs Opsigelse
4,5 pCt. p. a.
Alm. Sparekassevilkaar
4
Folio
2
i Forsørgelsesafdelingen
3,5 hvortil Præmie, hidtil 2,4 -

Den bedste Brille

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"

•

til en billig Pris køber De hos
Conrad Hansen, Tlf. Allinge 14D,
Nøjagtig Tilpasning
med Stiginatometer.
Fineste, danske Punktuel-Glas.

Benmel.
Godt, tørt Benmel er til Salg.
10 Kr. pr. 100 kg.
Tlf. 79.
Fødermelsfabriken. Nylier

Kvem

fie6e Saasced FLÆSK,
tit Yoraaret?

Næsgaard Havre,
Segerhavre, Sølvhavre, 2-radet og 6-radet Byg, god
Blandsæd, Ærter og Vikker.
Vi har gode Partier liggende af

Vi noterer gerne Bestillinger herpaa.

ill ordlande

Kød og Pølser
modtages til Røgning hos
Slagterm. Philiipsen, Sandvig.

Naar De skal avertere, benyt da

Handelshus. I „Nordbornholm"

9ned 3rajaR
gennem 8uropa.
Fra Østersøen
tit Sortehavet.
Elbe-Floden.
Magdeburg ligger paa venstre
Elbbred. Tre store Broer fører
over Floden til den overfor liggende Forstad, en befæstet Ø med
et gammelt Kastel. Den ene af
Flodens Arme er ikke mere sejlbar, da Napoleon i sin Tid har
dæmmet den op. — Magdeburg
er en gammel, historisk By, hvor
Kejser Otto for ca. 1000 Aar siden grundlagde et Benediktinerkloster. Den ældgamle, gotiske
Domkirke har to over 100 m høje
Taarne, hvorfra der er vid Udsigt
over Omegnen. Byen led meget
under 30 Aars Krigen; nu er den
i rivende Udvikling, en udpræget
Handels- og Fabriksby, og de
gamle Volde er foriængst sløjfede.
Byens Hovedgade Der breite Weg
har mange gamle og interessante
Huse J.T.a.det 17. Aarhundrede og
"'tiod'Ck-i-C--+orretningskvarterer. 1
ingen By — København maaske
undtagen — ser man saa mange
Cyklister som i Magdeburg, og
der findes udmærkede Cyklestier
i By og Omegn.
Jeg fik en. gæstfri Modtagelse,
og i de Dage, jeg opholdt mig i
Magdeburg, fartede vi rundt til
Fods og pr. Cykle gennem Parker
og Skove.
Men, selv om det er aldrig saa
rart, her har jeg ikke tænkt at slaa
mig ned for bestandig. Hvordan
skal jeg komme videre? — Mod
den stærke Strøm kommer jeg ingen Vegne, og da Mittellandkanal
endnu ikke er færdig, fører der
ingen Kanaler fra Magdeburg. Der er ikke andet for end at
glide ned mod Hamburg og saa
se Tiden an.
Søndag Eftermiddag d. 16. Juni
følger mine Venner mig ned til
Havnen, hvor Kajakken venter.
Efter, en hjertelig Afsked sætter
jeg ud fra Bredden.
„Auf Wiedersehen l"
Jeg vender mig og vinker, medens Strømmen hurtigt fører mig
bort. — —
Det er noget helt andet at glide
ned ad Floden end at arbejde sig
op imod den. Nu kan jeg padle
8-10 Kilometer uden at overanstrenge mig. — Kilometertavlerne
inde paa Bredden skifter hurtigt,
da de 20 er naaet, gøres Landgang.
— — ,
Da jeg tidlig Morgen stikker
Hovedet ud af Teltet, ser det ud
til Regnvejr; men et Par Timer
senere er Solen ved at bryde igennem, og saa gaar det nordpaa.
Bredderne er meget lave og
skifter med Enge og smaa Skove.
Enkelte Steder hæver Terrainet sig,
h-er ligger Landsbyer og Købsteder.
smukt ser det ud, naar Kirker og
Taarne spejler sig i Elbens blanke
Flade. — Jeg glider forbi Tangermande — en gammel Fæstning man ser Ringmuren med Taarne
sno sig rundt om Byen.
Ved Middagstid har jeg allerede
lagt 50 km bag mig, og inde under en skovbevok-set Skrænt lægger jeg op. — Er paa Skovduejagt; men Ungerne er næsten alle
flyvefærdige, og jeg naar kun at
faa fat paa et Par Stykker, hvoraf
der dog bliver et velsmagende
Maaltid.
Næste Dag tegner det til at
blive det herligste Vejr, og da mit
Tøj trænger til at efterses, giver
jeg mig god Tid, holder Storvask,
stopper Strømper, skriver Breve,
svømmer i Floden og tager Solbad.

Det er herligt at Egge saadan
og dase; man fyldes af en levende
Glæde over at være til. — Hvad
kan jeg ønske mig mere? — Jeg
er midt i Naturen; har min Baad
— mit flydende Hjem. — Overalt
findes gode Lejrpladser, og der
er ingen større Bekymringer for
Dagen i Morgen. — ,,Herlich ist
Faria! "
das Ziegeunerleben!
Kl. 2 er alt' igen pakket ned,
og saa gaar det videre. Der er
livlig Trafik paa Floden med Slæbere og Pramme, og jeg maa se
mig godt for; hyppigt ses hollandske Fartøjer, særlig Benzin-TankPramme fra Rotterdam. — Alle,
der sk41 ned ad Floden, driver
med Strømmen; det er billigere
end med Slæber; men Folkene
maa stadig være paa Post, at
Strømmen ikke sætter dem paa
Grund.

Malteriets Odaalg, Alliolle,

hvorfra jeg er kommet og den Vej, Bayern raaber mig an Daa Gaden,
og vi følges ad til Volkshaus,
jeg i Morgen skal - tilbagelægge.
Jeg faar Ild paa Piben og sid- hvor vi faar vore Penge.
Friske Varer Onsdag og Fredag.
Saa igen paa Returbilletten tilder og halvdrømmer, medens MørFersk Flæsk, Karbonade. Mørbrad.
ket falder paa. — Saa slentrer bage til Lauenburg.
Medisterpølse, Fars.
I Elb- Diele er der Dans og Lyjeg ned mod Baaden.
Bayerske Pølser, Knækpølser
stighed. — Jeg bliver der endnu
———
hjemmelavet Sylte,
Igen afsted for Sejl og Pagaj; en Nat
hjemmesmeltet Fedt.
C. A.
Forskelligt Paalæg.
mærker, at det gaar mod Havet;
Havmaager, som jeg ikke har set
Dina Sørensen, Tlf. 38.
siden Stettin, ses nu hyppigere.
Hen paa Eftermiddagen naar
jeg Lauenburg; det gælder om at
komme i Land i en Fart, thi jeg
har en Tordenbyge lige i Hælene.
Under en Restaurant „Elb-Diele" anmodes høfligst om at indsende vort Tilgodehavende for Annoncer
faar jeg Kajakken anbragt, og da . paa tilsendte Indbetalingskort, + Postkonto Nr. 14146, hvilket er den
det ser ud til daarligt Vejr, be- billigste og bekvemmeste Maade. Alle Indbetalingskortets 3 Dele maa
stiller jeg for første Gang Værelse være udfyldte ved Indbetalingen, men Deres Postbud vil være Dem
for Natten. — Træffer her nogle behjælpelig hermed og modtage Beløbet
5 Øre i Porto mod Kvitunge Pramførere, og benytter Lej- tering paa Postbeviset.
ligheden til at faa lidt at vide om
Tysklands Floder og Kanaler. —
Tlf. ndr. 13
Tlf. ndr. 13.

e tioerterende

Klemensker
Skeereri og Tømmerhandel

kan nu til Foraaret levere Dem alt under Bygningstømmer henhørende.
Ru Brædder af Almindingstræ skulde De prøve,
det falder godt og billigt ud. - Raftelofter er fortræffelige over Stalde
og kan leveres.
Lægter til Plader, Tegl, Skiffer osv. kan hurtigt og
billigt faas. Brandstiger og Materialer dertil. Flagstænger, Stakitstøtter, Tremmer osv.
Frit med Jernbane.
Skæring af tilbragt Træ omhyggeligt og hurtigt.

Udsigt over Magdeburg fra Domkirken.

Padler forbi Havelmundingen,
og da Wittenberge ses forude,
lægger jeg til Land.

Men der fører ingen Kanaler fra
Hamburg og ind i Landet. -- De
mener, at jeg .fra Hamburg kan
faa Lejlighed til at blive slæbt
Om Morgenen frisker det op; op af Elben, og den ene, der har
jeg sætter Sejl, men er dog næppe gode Forbindelser, tilbyder at følge
kommet paa Vandet før det bliver med mig, vise mig Byen og sørge
blikstille. Passerer den store Jern- -for Slæber. Bliver enige om at
banebro ved Wittenberge, men tage af Sted i Overmorgen tidlig.
gaar ikke i Land.
Det bliver ef4trhaanden kvæEfter en dejlig Nat i en god,
lende hedt, Solen straaler fra en blød Seng vandrer jeg ud for at
skyfri Himmel. Af og til maa jeg se paa Byen, en lille, men gammel
rutsche udenbords for at blive lidt og interessant By. Den ligger i
afsvalet. — Markerne er fulde af Terrasseform op af den her stejle
sort- og hvidbrogede Køer; de har Elbbred. En Del gamle Sten med
det ogsaa med Varme og vader Inskriptioner findes endnu fra den
ud i Floden, hvor de staar i Vand Tid, Egnen hørte til Danmark. til Bugen. -- Langs Bredderne Bag Byen begynder Elbe- Travehøster Bønderne Hø og skærer kanal, der fører til Li beck; men
Siv. — Bønderpigerne har store, det er jo ikke min Rute.
hvide Skærmhatte paa for Solen
Kl. 1,30 tager jeg med Toget til
og vinker til mig.
Li neburg for at hæve min UnAf og til kommer en Smule derstøttelse.
Da Kontoret kun er aabent Kl.
Vind, der hjælper paa Farten; men
Floden snor sig frem og tilbage, 4, har jeg god Tid og gaar en
saa jeg snart har Rygvind, Side- Rfinde i Byen efter den Fører,
der gratis udleveres paa Byens
eller Modvind.
Nu hæver Landet sig forude til Jernbanestation. — Det er den
en stor, skovbevokset Knude, og interessanteste og mest gammeløverst, vel ca. 70 ni, er et Ud- dags By, jeg endnu har set. Alle
kigstaarn.
tænkelige Stilarter paa Bygninger
Klokken nærmer sig 8. — Jeg er her blandetsammen ; ældgamle
lægger til inde under Højdedraget Huse, 5-600 Aar, staar endnu.
og sætter Telt; men da det er for — Det gamle Raadhus vilde jeg
tidligt at gaa til Ro, gaar jeg en gerne have set; men da jeg var
Tur op til Taarnet.
alene om at betale Føreren, blev
Herfra har jeg en udmærket Ud- det mig for dyrt.
En gemytlig, tysk Kollega fra
sigt over Elben -- baade den Vej,

kommer Udvandrere kun med Skand navlen-Amerika
der for dem er den eneste direkte Rute fra Danmark til Canada.
Liniens hyggelige Skibe og den gode danske Mad gør, at De vil føle Dem
hjemme ombord. Ved Ankomsten til Canada bliver De hjulpet af dansktalende Funktionærer, der assisterer ved Anvisning af Pladser og ved
Køb af Farme eller Jord. Skriv efter vore illustrerede Haandbøger, der
indeholder alle Oplysninger om Canada og udleveres gratis hos vore
Agenter i Provinsen samt sendes gratis fra vore Kontorer.

SKANDINAVIENeAMERIKA LINIEN
Banegaardsplads 6.
Aarhus. •

Kongens Nytorv 8.
København K.

Boulevarden 22.
Aalborg.

Møllers Bogbinderi
Tlf. 865.
Chr. Diderikaen, Rønne.
Tlf. 865.
Indbinding af Bøger. — Protokolfabrik. - Papirvarer.
I. Kl. Arbejde. — Rimelige Priser. -- Hurtig Levering.
Leverandør til Biblioteker, Foreninger og Øens største Forbrugere.

Elfenbelislakeret Soneværelse
med 3-fløjet Spejl, compl. fra 450 Kr. Egetræ engelsk
Spisestue, compl. fra 550 Kr. Chesterfields Dagligstue, I Sofa 3 Lænestole med Velour, fra 450 Kr.
Ratebetaling kan indrømmes. Solide Købere fra 20 Kr. mdl.

Allinge ny Møbelmagasin,
Havnegade 53. Allinge.
acioc0000DoocummooDarmoacmoomooacmaaoaDocanoocemoocioa
a
paaNlldeplads,
SidOlefielS Udsalg
Tilf. 45.
a
g Ferske Slagterivarer hver Onsdag og Fredag. B
c:
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BRØDRENE ANKER, HASLE.
JIERNsiTOBERI & !MASKINFABRIK.
Alt til Faget henhørende anbefales.

Bornholms Dampvaskeri
anbefaler sig som Øens eneste store, moderne indrettede Vaskerivirksomhed. Al Slags Test modtages og leveres hurtigt, probert
og billigst muligt. Manchetskjorter og Flipper kan kun
vi levere i den smukke Facon og Udseende som nye, idet vi ved
Indlæg af Skjorte og Flippressen, der — foruden at skaane — leverer
Deres Manchetlinned saaledes, som det skal og bor se ud.
I egen Interesse gør et Forsøg, og De vil blive tilfreds.
Ind- og Udleveringssteder (til Vaskeriets Priser):
Olsker Brugsforening.
Fragtmand Truelsen, Allinge.
Kbm. Lund, Nybro.
Kbm. Mogensen, Tein.
Urmager Nielsen, Klemensker
Fodtejshdl. Rønne-Jensen, Gudhjem.
Barber Kjær, Hasle.
Hovedindleveringssted: Teaterstræde, Rønne, Tlf. 9.

!Benyt
Afsked med Venner i Magdeburg.

Bladet som Medlemsblad. Alle Bekendtgørelser om Møder og Generalforsamlinger optages billigst, og Referater optages gratis. Benyt
del for „Nordbornholm" som Medlemsblad, vort Blad er upartisk.

