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?tf (f.. 	STaefach. 

ortfat. 
$r. tit gongen (Original i fbenft 

Rønne, bett 7. .E'tuti 1658. 
torniceatinfte Rootting, altan. terre. 

tber?3 kt. Maj.g Vribetfe fra Gøte-
borg b, 17. Maj og 4. !nui bat jeg 
ben 25. juni i flortte 11.vbitbanigbeb 
unbfanget oa 	ber4 tnt. Maj.4 nem- 
bine $itaie og 3efating beraf fotnum-
met, at ttelften af bet unge a(Mb-
gab, font bet paa 2anbet bar beatet 
Sfeoltenå @aner og er inbført E Rit-
terne unber be 2 St ompagnier 2arM-
fott, fom bet bar ineret og talbeg 
C~rotbater ffufte one ?triforbring bolbe 
rebe at efne(' tit be pommerfle CSteber 
tot bet tibi 	ber,. 	Maj.g Zjene- 
fte at brage, fan baner jeg ftraN, 
neer 133eiteraficiitnant Guetå'g Vtibetfe 
nteb Eapraiu ,"jure en Vøjtnant, en 

cenbtif og f,fg Unbeeofficiret ben 17. 
Nni eutoni, janimentalbt og mønftret 
be 2 Stompannier 2anbgfolt og Piben 
efter herd fgt Maj.g naabigfte Crbre 
ubtaget be unge og bebfte af bem 
350 Manb, 4nitfe baoe for 8 Zage 
Piben bævet affenbte, men Mobt:ejt bar 
ovbelIbt bem til Zato. 

tfflenercitgubetnor Greb altflab Otto 
C~s tenbocb barbe Del ;),..-„arairtb L t mig at 
her fturbe ber paa 2anbet ubjftibeg 
boer femte $onbe, font ttbi Ctannc og 
.taflanb ffet er, faa funbe bet i Aet 
'organ tit puget (fort og ilte tontine 
mere enb 180 mio. afterbøjett fra sav-
bet, om en faabutt Ubtfrirning ffutbe 
treere tfet. 

fom nit et igen, er gifte føn= 
bet, ber giber (Slat af betelt @aatbe 
og veget bartningt nott, fom fan ef-
tetbaattben taged tit 3anbet befenfion 
og blære i $erebffab tit Ø. fol. Maj. 
Zjenefte part attbre 	teber, neer bet 
bibere pug paafrcebet; og talabe jeg 
Del gullet tage ub 400 Mb. benne 
Gang, berfom fiffe bet beløbe bæret 
fat, Majeffcet og betle 2anb til stabe, 
at @aarbette betigennem bar blebet otte. 
ett Zel brunt „futtet" bet tilltiftet fin 
ninbige og bolbt fig borte, tibille adle 
tueb 	tab eftetføleg og betolbeiå inbtil 
benl fan obernaa ben straf tam beter-
mineret Kiper. 

Crbinon Wilitst barrer ingen bonet 
ber part benbet titlen hige 2 Romben. 
nier t.:attbgfolf. ¶e bar ligget i @Sar- 
nifon paa 	tottet i uftebetige Ziber, 
berinieflem ræret bo..a beten 	oica.lbre, 
tjent Q3orgere, gætter efter $ouber 
on tilbrig bonet bragt ubenfor Zen. 
55 Ruffere, font bet vare fanbet bat 
»æret bolbt i kriggtib, er ber ogfan 
et firabe, men be talbed oden font en 
Qtraorbincet l turfe og ubtufteg af 
$rcener, ?bet og Cnrigbebgperfoner 
og bar betler atbrig ræret anbenbt an. 
bre 	bet. 

24 $aatimcenb bar tic ret ubjfrebne 
e.f 5ta,bet øg g.ifferiejer,- font engang 
Ilar ræret rentet rat 2anbet tit ben ban- 
fte 	beret er 18 tommet tabene 
ug er enboa tit at fenbe. 

7. tiammergbiul b. 24. kuli 1658. 
2iffe aner Manbffabet orm $orrtbolm, 
font funkle bære @met og bbab @einer 
be brun. 

Ze 4 .b erteber bar. tilfammen 1145 
'ffltatib og 21 Cffieeter. 21f bigie bee-
rer 682 altuNuetter, 183?3øgfer, 261 
er gamle og fattige og boere spaber. 

libribire er bet af V.tbetrinicerb-
og $rceftelønner 120 i 15 2.1..g ?taberen. 

8. tatutnergu b. 13. ?Ing. 168. 
$r. gin obmonflont paa, at ban mang- 

let Materiate tit Vittiaeriet. 	tbef- 
teutilant RieW J3ua er forumet hero-
in; men ban bar intet at tabe „Wra, 
netter alf ocb annat feabant nøbigt 
'i.)brinetef". feber tig tittenbt VIttil-

lezibetjente. $etetter at bet fottuber 
paa 2anbet be fcelfoinfte Zibenber fom 
ffulbe „man intet fåtert utti fibben 
botua att f5tbenta", og faaftemt bet 

authe bære faubt, bit bet bære imb-
berthigt at faa en ftattete @arniton, 
ba cefittincten er „bijba begrepen". 
Boreftaar at beorbre 3ott fra nubre 

tebet tit ticdp. 
ban f r reftaar tit oprette et Stotn- 

venni af 	$rcerte- og ?bebe- 
rønner og fatte be tnffe Officerer Doer 
bem, ba be bar 2nft tit at tjene bet 
paa 2anbet. 

9. basnmergpx b. 9. sept. 1658. 
3r. bar teint Stottnen $efaling, at 

$reette-, 	og 3timeettbftutterne 
Etal obeefenbeg til Riga, „fe' år bet 
futter ett obugetigt 	fom nibrig 
bar bære/ i krig, alligebet bit ban 
faa bibt muligt etbotbe bet i $ereb-

,Rab og beber om jariøj og Officerer 
ti( at hente bem, ba ban felt) ingen bar. 

$etbcerer fig ober Vottetg bearlige 
Zilftanb. talt bar enbnu ingen $enge 
faaet inb paa $orubotm. 

IC. tiammetglat b. 9. Cft. 1658. 
$r. mebbeter, at ban bar affenbt 45 
Ruttete. - jan bar higponetet ober 
QomtniUtcebettte, fom i fin Zib rat 
ubffzeint tit ben banffe gonge mob $e. 
tating. tan fpøtger, brnteb0 tan [fat 
forbolbe fig meb 2cutbgilbeftnotret, font 
ban er bange for aet blive beta „pcb 
kronen tomme til Cfaba bervil". 
5 Wønber, tom gufle' flirte Rettere, bar 
ilte nnbt anbet for benne Zjetterte etb 
'ritagelfe for nnterne, bbarfor be 
iffe bar larmet tetiere tutti Munbeting, 
be aubotber om at faa Ubgif ten bed-
l'et efter Mine fortfarmet for U.b.fftib- 
tting 	berap gårbor farter flor Vat). 
Za ban beuben paa GSrunb af &T, 
tøjets 2ibenbeb bar maattet tabe be 5 
tette blive tilbage, ubbeher ban fig 
(kOetrtøreng refolutton om benne sag. 

$reeftegaarben isogn bar nt)- 
lig nebbrcenbt, „peb preftett benhare at: 
betelt ofårmdgen att fine Ruffere". 

Mønftertulte ober bem, font flitter 
Ryttere. 

,mebati fanbet 5.1c aft menbffab 
utbFblottab fast fteberna font langg. 
bugben att preftarna batua måttit te-
tuera berig egua brengior, !amt bett 
nieb f5rbubblingen på .$åtåtnanbøåftet 
gå fberligt fill betta år, uttan farin 
iagb bogfa ibobbringa i fteberna ocb 
fiffetegeti 36 efter 38 båtinen beram 
gåegen, bbitela Rate hatte fan innefet 
ni5getinft ile larm i berebtfap fif( befg 
bee blifun afforbrabba". 

Cm bet forttuerfe nogen Ufiffetbeb 
i Gøen, beber ban Guvernøren fenbe  

troljer, „eftter bar år intet folet atk 
thi:14* filtg tift." 

3r. tit ben fbentte gonge. 

bammergM b. 7. Ronbr. 1658. 
$r. bat fattet Stonneng Ctbre fil at 
onerfenbe 38 $nabffincenb og tnebbeter, 
at bet et lbffebeg tant at familien-
bringe 40 Rent), bom tan nu fettbet 

30 tit 40 Olbttere tit 	ftratbpci- 
tit 	fiab. l ntrbibere fenber tan 2000 
Zater ewillønt. 

ban bar fainntenfatbt 211muen og 
niebbett ben !gl. Majetteet $itje ang. 
be efarnorbiuære slatter, 	banet be 
„tuftet' inbganet paa og tabet fin be-
ttremme tit et bille ublcegge 16 Zater 

ølbmønt at boer @aarb i 3 lermi-
ner, og baner jeg for inbebcezenbe 21ae 
til 	tnt. 	$ebag og ribere ra- 
tification bebilget beat paa be 16 tit. 
3eg Labbe ingentunbe funnet fotmobe, 
at 2attbet thabe bære fem blot for 
Ribbet og $enge, font bet befinbeg, 
og jeg bibfet paa, at 9Ilinuen fan ben 
føtfie Zermin i $enge betale uben ntene 
i partsebter (Raturatier), og faafom dan. 
bet er meget tinge af Manbtfab, ties 
bet jeg L. fat XR afterttaabigft i no. 
gen Zib at fotffaane bet nteb Ilbtftiu-
ning. 

$r. tit 'klangen. 

tartimerbu, b. 18. Vloubr. 1658. 
,tan mebbetet, at en Strigftaabe paa 
36 	'ibar beb at fatte ?Inter rub 
$ornbofm, men betcentte fig og fejtebe 
bort. tan toner at borte bet urtøj 
i Werebffab, font NI. fenbe 93tebe tit 
$orninetn*) 

Cm ben ticelp, tan forrenter fra 
$onunern, bit ban „futter" meb Q;ene. 
raffejtuant 92Buttå og ltnøffeic correg-
ponbere, men befrugter, at ben Dit 
tomme for tent, ba 3nbibtmgerne imib-
tertib fel» tør forregponbete nteb Rø, 
benbabn og ntebbete om Zllautiben. 

titibnggerrie Dit ilte firtte fin til kl/tob, 
bcerge om bet minbfie (banite) f artral 
nil laube, men langt mere fine 	fom 
be offentlig tagbe til mig, ha jeg bar 
bog bem ang. orettbeinelbte Weabe -
„att tage migb firer fbr tuf nubet". 
.tan flager Otiet fine 5o1f, ban bar 
tun 60, bet fan boere 03eixer, og ober 
Vottetg beedige 3orfatniug. tan 
mangler ?Ittillerifolf og bat ntaattet 
antage 8 $urnbolmere, fom ban ingen 
Ziltro bat til, feber gongen fnarett 
fenbe en drop Rbttere tit 8ttatibbe-
bontning, iubtit ber fan lomme mere 

jælp, „eftieft år iagt ide minbte 
ofåter for inbnggiarna ån foin ttit een 
oppenbabta g.ienbe." 

Øf hent, forti før bar beeret 	13tbct- 
ter ter ran .2anbet, er foraben bem, 
tern er fenbt tit "tettin ingen tilftebe 
aben alene bem, lom fibber beb bud 

) De Breve, som Jens Koefoed senere 
tog fra ham i Rønne. 

@Saarbe og ere $2nber, og faabanne 
funbe man for Ziben Umulig faa fra 
2anbet, burren paa el efter (tabet sext, 
efterfont be mertenbe% attetebe unber-
firta fig i at bægre fig reb alt tom 
betabbbe bem og ilte bil 'elure en 
penning af ber83 Vattet og Ubtceg, 
„peb berfom något fienttigt f prof tillo 
ffufte iagb intet unbetftå mig att blitba 
bog tbent uttje på lavbet- fbr toere 
argbeetg gufl". 

tan beber om fttereft at faa fin 
Eartain igen, font ban bar fenbt ober 
ineb be ubjtrebne $aabffincenb, boiltet 
ban bar uøbt tit, forbi ban ilte barabe 
anke. ban fenber 2aubgitbefinøir bie 

intbrigharrin tit Malmø. 

fter at bane gengiDet be 10 $tebe 
tit ben ftaanfte CtSubernør, ffriber ben 
fbentre orfattet Martin Beibuft: 

benfa $rintvutflotbg bref i f5tes 
ving nteb be fermt offentliggorba, frånt= 
går. onebetfåneligen, att $ornbohn 'tu-
ber betta forte freurfa Matbet bar tie. 
baubtat meb en bårbbet fontej tunet 
utan brifbn betolfningen tin bet jtter. 
fra. årbt betungat gnom uting" 
bisnob i fine naturlige f5rbåttgfåttor 
genom en entibig f5rfattning, boilten 
migertflåtth gjotbe åttnn meta obregtin 
ån ben i fig f jett bar, fån benne be-
folfning *en hum fort Zib fin bu-
rebarefia ejenbort, tatibet unge, bår-
beta manffap bortfiita frau fåbtene-
forben for att ft5tfbitnta i et5frareffi3 
båret. Regningen mot soerrig 1658 
b5r oeffå billigt beb5rnmeg i 8atn-
menbång nieb be.P oefafer. bnab bel 
f5rfta blobina offtet for henna redning 
betuttet, $tintåenff5tb fjelf, få biår 
tiilt tiftåeltigt aff bring Viref, at tan 
niera barit en nitia utf5rata af fin 
finrelfeg befaaingar ån en fortructata 
af b5jelfe, i mer ån engång fåttar tan 
benttag uppuiårtfambet paa on urt. 
liga interegfen hib utf5eanbet af k-
faftwingarna." 

anben tuella citfatter 2. $erner 
Niver herom, at: „$tintåenff5tb på 
eget benåg oen for alt binna ben be-
berfrattbe Stottinnettg gut*, någaba fig 
ret langt i betta tindet 	peb ban 
må i någon mån anf ett traf a Heti bi-
braget til blyegen - -" 

$rofegrot 	?I. 3tebeticia Niber: 
„$cefettiligft i Cbetengftemindfe meb 
fin Renerinn $efalinget tog $rint-
gnfljolb baarbt fat. aben Zuibl bat 
Zanten (nu» Ubffribningerne) bermeb 
alene at ubrintte Fanbets Sercetter til 
ebetriø orbel, men ontaa ben et 
frafte bet, 4t)i.ø bet ftnlbe foiføge 
TM!' 

21f bang 3reti af 7. juli frentgaat 
bet, at ban efter Ginutriøeens3 og Slots. 
geng  $efating funbe nøjes meb at 
ubffribe 180 %nemt), men tan fenbte 
350, attfaa omtrent bet . bobbette. ,tan 
funbe bane nøjebe ined at fenbe 38 
$aabgitteenb, men fenber 40. 

Stammen/mulen paa $innbotm 21bott 
34tcbg firfiner 26...3'nui 1660 (ce.1V2 
?lav efter Cpfmnben) om Ntbefogeb 

enli Rilom: „Zen tieruerertbe fbentte 
Sfonnuanbant $zin4entlfetb barbe a 1- 
tib taft en siftitante tit benne allanb, 
bett or frataget barn alt batts t.je nteb 
Magt og initieret baryt bett ilbe -" 

ffliggerfiret tigger en lifte eeb-
bel, tnorpaa bet titter føtgenbe: „?If 
eimbiegaatb er Cbergt &tftein beb 
$rintåenajolb borttagen mange Henne 

itloganb, 	Rteebet og alt . 
ber forefanbteg, beriblanbt en Stifte, 
$eger, item en forgt)Lbt $ocal og et 
grønt $otb, beubett sengeftaeber, 3 

enge og 3 gifter og 1 tbrin. 'er-
at en Zeet fteaN forfenbt tit C5»etig 

Alderdomshjem 
i Allinge-Sandvig. 

Da jeg forleden Dag talte med 
en Arbejder om ovenstaaende 
Emne, lovede jeg ham, at næste 
Gang, jeg satte Pen til Papir, skulde 
det være for efter ringe Evne at 
lægge et godt Ord ind for Opret-
telse af et kommunalt Hjem for 
Aldersrentenydere. 

Dette Løfte vil jeg nu. søge at 
indfri. 

Her i Kommunen fandtes den 
31. Marts 1929 ialt 142 Alders-
rentenydere, nemlig .23 Ægtepar, 
hvor baade Mand og Hustru havde 
Rente. - 9 gifte Mænd, hvor 
Hustruen altsag endnu ikke var 
gammel nok. - 1 gift Kvinde; 
her var det Manden, der mang-
lede Alderen. - 34 enlige Mænd 
og 52 enlige Kvinder. 

Skøndt det paa ingen Maade 
er tilsigtet at fornærme de ældre, 
enlige Kvinder, er det dog navn-
lig de enlige Mænd, jeg i denne 
Forbindelse tænker paa, og da 
særlig de Mænd, som ingen nære 
Slægtninge har, der kan eller vil 
tage sig af dem paa de gamle Dage. 

At en enlig Kvinde har ander-
ledes let for at klare sig selv i 
Alderdommen end en enlig Mand, 
er det næppe nødvendigt at be-
grunde nærmere. 

Vi har her i Kommunen en Ejen-
dom, som meget vel kunde om-
dannes til Alderdomshjem, nem-
lig Fattighuset. 

Det er et frit, beliggende Hus, 
stort og solrigt, ligger nær en 

og Retten beb slottets erobring igen 
borttagen imob atb pliret Og formob. 
niug, bbitebet $tititåeln3erfotbg finfe 

I unbet fin fat. t eb ffrift(ig bar ment-
tet tetiere og fozflate. 

Zatum, Rønne b. 17. Ctt. 1659. 
?hun tårb, 

en bagt bebtoffnatt melja. 

Z)en 20. 9to»emtier 1658 begit 13t. 
fin ncettfibfte og gauffe utitgibelige 3:ejf, 
ibet ban ubfenbte SAtuffetterer til meb 
R3aabeninagi ,,at inbbrine 8fattetne 
blaribt $ønberne, bnorbeb ban femti-
big meb, at ban bermeb gab Vot-
torfttatet ett alrortig $tottelfe, bragte 
Rate-det btanbt tibbuggerne til loge, 
punttet. tan barbe babe hentet bermeb 
tit Unbfeetningen »ar tommet. 
fibfte og ffrebudbangre sejl begit ban, 
ba ban meb ringe galge fortob Vot. 
tet paa et Zibgpunft, fluor tåug slap: 
fam og dattiftetitøjtnant, be ftefie af 
batts Unbetofficeret og ban bebfte 
beter bar borte herfra og slottet over-
tabt tit »natte .2øjtnant, 

Zen ftørfte dejl bobbe bog Rangen, 
forbi ban ille i Zibe fedte 	otticert- 
nigg. - $egge ble» baarbt fttaffebe. 

et meb banffe øjne ffete bermeb 
tun fitnpet gletfcerbigbeb 	tjtbe ft. f or 

benfferne er bet ilte anbet for, enb 
at bellage, at be beb 19 ligregimente og 
liforttaub maatte mitte Q3orttbotm. - 
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Hovedgade og dog saa tilbage-
trukket, at der er stille og frede-
ligt ved Dag og Nat. 

Ejendommen kan eventuelt ud-
vides, uden at Kommunen behø- 
ver at købe af anden Mands Grund, 
og det er muligt, at Kælderetagen 
mod Øst kan indrettes til Værelser. 

Uden nogen som helst Udvidelse 
kan der indrettes 10, maaske 12 
passende Værelser i Ejendommen, 
som den er. 

I de senere Aar har der kun 
boet en Familie, som hører under 
Fattigvæsenet. Skal denne Familie 
absolut leve under Fattigforsorg, 
kan der vel findes Plads til den 
et eller andet Sted i en af de øv-
rige Kommunen tilhørende Ejen-
domme. 

løvrigt bor der allerede 4 Alders-
rentenydere i Fattighuset. Disse 
Mennesker har det særdeles godt, 
som de har det, og er veltifeeds 
med Kost og Pleje; men det er ret 
kedeligt for dem, naar de overfor 
fremmede skal opgive deres Bo-
sted,, da at skulle nævne Fattig- 
huset. Rimeligvis er der ogsaa 
mange af Kommunens Beboere, 
som ikke aner, at disse gamle 
Mænd betaler for Kost og Logi 
og intet har med Fattigvæsenet at 
skaffe. 

Hvor anderledes tilfredsstillende 
for disse Mennesker vilde det ikke 
være, om de kunde bo i et Alder-
domshjem. 

Efter Sigende holdt Hr. Borgme-
ster Bloch en smuk, lille Tale for 
„Far" Lund paa dennes 90 aars 
Dag forleden i Fattighuset. Her 
kom Borgmesteren netop ind paa 
den Tanke at omdanne Fattighuset 
til et Alderdomshjem. 

Er Borgmesteren saaledes paa 
Forhaand interresseret i Sagen, 
kunde der maaske være Haab 
at Tanken blev realiseret i nær 
Fremtid. 

H. P. Koefaed. 

Et Shatiesporgsmaal. 
„En Overligningskommission her 

i Amtet har overfer Indenrigsmi-
nist. rejst Spørgsmaal om, hvor-
vidt det er berettiget, at Lignings-
kommissionen efter at have for-
højet den af en Skatteyder selv-
angivne Indkomst, 292 Kr., til 
1500 Kr., og efter at Skatteraadet, 
til hvilket den paagældende havde 
paaklaget Ansættelsen, havde ned-
sat Indkomsten til de selvangivne 
292 Kr., har forhøjet Indkomsten 
efter FormueogLejlighedti1900 Kr. 

Ministeriet har nu efter stedfun-
den Brevveksling med Amtman-
den meddelt, at man maa anse 
den af Ligningskommissionen saa-
ledes foretagne Forhøjelse af Ind-
tægten som uberettiget". 

Da ovenstaaende Artikel er af 
lokal Interesse, beder jeg om Plads 
for den i „Nordbornholm", men 
da den er misvisende, tiltrænger 
den i høj Grad en nøjere Forklaring. 

Af Artiklen ser det ud, som om 
Overligningskomm, overvældet af 
Retfærdighedsfølelse har henvendt 
sig til Indenrigsministeriet om 
Vejledning angaaende Behandlin-
gen af en saa vanskelig og ind-
viklet Sag som denne, hvor Skat-
teraadet har nedsat Skatten til de 
selvangivne 292 Kr., men af Over-
ligningskom . igen forhøjet til 900 Kr. 

Det er, saavidt mig bekendt, 
ikke Overligningskomm. men Skat-
teyderen selv, der har henvendt 
sig til Ministeriet. Overlignings- 
komm., specielt vort lokale Med-
lem, som-  har studeret Skattelo-
vene i mange Aar (formodentlig 
yderligere modtaget Belæring af 
den afgaaede Ligningskomm.) har 
udfundet, at § 7 i Skatteloven, 
hvori der staar, at Indtægter un-
der 1300 Kr. behandles efter frit 
Skøn, at være særlig egnet for 
dette Tilfælde. [Henhold til denne 

§ og i den gode Tro, at de (Over-
ligningskc,mni.) var højeste Instans 
og saaledes det sidste Sted, Skat-
teyderen kunde henvende sig efter 
en retfaerc:ig Afgørelse af sin Sag, 
har Kommunen truffet ovennævnte 
Kendelse i Sagen. 

Hvis § 7 kunde benyttes paa 
denne Meade, maatte jo alle de 
Skatteydere, som var saa uheldige 
ikke at naa over de 1300 Kr. i 
skattepligtig Indkomst, gaa i sta-
dig Angst, da Kommunen ikke i 
Fremtiden, som i dette Tilfælde, 
behøvede at nøjes med at tredoble 
Beløbet. Men den ærede Kom-
mune har formodentlig i sin Be-
gejstring over § 7 2. Stk. overset, 
hvad samme § endvidere siger, 
nemlig at: Ingen Indtægt kan for-
højes med mere end 40 O/0, her-
under sikkert medregnet Indtæg-
ter under 1300 Kr., for hvilke der 
er givet Skattemyndighederne frit 
Skøn. 

Nu har Indenrigsministeriet sat 
en Stopper for den Slags hjem-
melavede Udtydning af Skattelo-
vene, da det anser enhver Forhøj-
else af disse Indtægter for uberet-
tiget. 

Denne Afgørelse maa tjene til 
Beroligelse for Smaakaarsfolk 
Allinge-Sandvig. Kunde det ikke 
være paa sin Plads at omdanne 
eller udvide den herværende Bor-
gerforening til en Skatteborgerfor-
ening, som kunde varetage Inter-
essen for Skatteydere under de 
1300 Kr. 

Med Tak for Optagelsen. 
N. P. 

fra Wge til 2Ige. 
-o- 

Til Canada. 
Hr. Kofoed, Lauegaard, Aaker, 

der har opholdt sig 3 Aar i Ca-
nada ogergodtkendt med Forholde-
ne derovre er for Tiden hjemme paa 
Besøg. Hr. K. afrejser med „Hel-
lig Olaf" den 26. Marts og er vil-
lig til at besvare eventuelle Fore-
spørgsler fra Folk, der ønsker at 
at rejse til Canada. 

Tlf. Aaker 15. 

Biografen 
fremviser paa Søndag en inter-

ressant Kunstner-Film fra Paris, 
10 spændende Akter, der i en 
Række pragtfulde Billeder viser 
os noget af det Liv, der føres der-
nede. 

Flæsk og Pølse 
modtages til Røgning 

Dina Sørensen, Allinge 
■••161/GiNr. 	 

Forrelningskonuolutter 
sælges med Firma for kun 7 Kr. 
pr. Mille. 

41tingk, Bogtrykkeri. 
	IffilaiRmY11.1•11..11•0■11. 	 

Gag ikke over hen eller Vajd 
Køb Deres Forbrug af 

Sodavand fra 
Mineralvandsfabriken 

BBRNtiBblI 
Sandvig 	 Telefon 25 

Flaskerensning og Fabrikation 
kontrplleres af Allinge Apotek. 

Flaskerensningen foregaar un-
der Iagttagelsen af de stren-
geste Krav til Renlighed og Hy-
giejne. 

Ved Fabrikationen anvendes 
kun de allerfineste Raastoffer. 

Produktet staar fuldt ud paa 
Højde med de oversøiske Fa-
brikkers. 

Køb danske Varer 15f) og De gavner det 
danske Landbrug og 

. 	" Industri og skaffer 
Arbejde til Landets mange arbejds-
løse. 

97ted Xajaii 
gennem Fiuropa. 

F ' (1 Østersøen 
tit Sortehavet. 

Elben med Ebbe og Flod. 
Hen paa Formiddagen, efter at 

have besøgt det stedlige Bogtryk-
keri og forgæves ventet paa den 
Sømand, der lovede at hjælpe mig 
i Hamburg, skyder jeg Baaden ud 
i Floden og padler frem mod stærk 
Vind, der sætter Sø paa Elben -
sjask - sjask - slaar det over 
Kajakken. 

Ved at se paa Bredden, opda-
ger jeg, at Vandstanden stadig 
bliver lavere; først kan jeg ikke 
begribe, hvad Aarsagen er, men 
saa gaar det op for mig, at det 
skyldes Ebbe og Flod, der her, 
30 km fra Hamburg, allerede kan 
mærkes. Baade Ebbe og Strøm 
hjælper mig frem mod Blæsten. 

Tidevande veksler ca. fire Gange 
i Døgnet, saaledes at Vandet stiger 
614  Time og falder 614  Time. -
Af en Fisker faar jeg at vide, at 
Vandstanden nu er paa det lave-
ste. Padler dog endnu en Times 
Tid, inden jeg mærker den mod-
gaaende Flod. 

Jeg er skrupsulten, haler Baa-
den en Snes Meter op paa Stran-
den for at være paa den sikre 
Side, og laver Middagsmad. 

Det trækker op med tunge Skyer, 
og næppe har jeg faaet Teltet op, 
før Regnen styrter ned. Saa kry-
ber jeg i Soveposen for at tage 
en lille Middagslur; drømmer sø-
deligt om Hjemlandet, om at jeg 
sidder nede paa Klipperne og hø-
rer Vandet skvulpe, faar nu og 
da et Stænk - vil flytte mig for 
en stor Bølge, da jeg vaagner, 
- - Hvad er det? Kajakken er 
ligeved at drive bort, Kølvandet 
fra en forbisejlende Damper har 
slaaet ind over Baaden cg gjort 
mig drivvaad. - Kommer i en 
Fart ud og faar reddet mine Koge-
grejer, der allerede er godt paa 
Vej mod Hamburg. Slæber saa 
Baaden endnu en Snes Meter op, 
og mener nu at kunne være i Fred 
for den stigende Flod. 

Regnen er næsten ophørt; men 
da det bliver for sent at naa Ham-
burg i Dag, sætter jeg mig til at 
skrive Breve og Dagbog. Af og 
til holdes Øje med Floden, der 
stadig kommer nærmere. Snart er 
den igen oppe om Kajakken. Over-
vejer, om jeg igen skal tørne ud 
for at komme paa det tørre, da 
Vandet begynder at falde. Ebbe 
er indtraadt. 

Nu behøver jeg ikke at vente 
flere Overraskelser af Vandet -
næste Flodtid er først i Morgen 
tidlig. 

Der bliver efterhaanden ret liv-
ligt om min Lejrplads. 1 Morgen 
er det Søndag og St. Hans Aften, 
og Ungdommen kommer i deres 
Kajakker og Kanoer for at fejre 
Midsommerfesten ude i det Fri. 
De lader ikke til bryde sig om, 
at det smaaregner; men laver far-
lig Staahej og tror paa godt Vejr 
i Morgen. Selv efter at Mørket 
er faldet paa, vedbliver de med 
at lave Fest, overalt høres Latter, 
Sang og Musik. Bredderne er som 
illuminerede - Lys ved Lys skin-
ner fra de mange Telte. 

Vaagner først efter Flodtid ; men 
kan ikke komme videre paa Grund 
af Regnbyger. Mine Naboer sover. 

Det bliver en trist Formiddag; 
det regner og blæser. -- Er un-
der et Ophold ude at se paa Om-
givelserne. - Saa godt som alle 
Telte er forsvundne, Hamburgerne 
maa være taget hjemefter tidlig i 
Morges. Terrainet er helt fladt, 
og hvis Vinden drejer en Kende,  

ligger min Lejrplads meget udsat; 
her er kun Læ bag nogle Buske. 

Eftermiddagen gaar, Vejret bli-
ver værre og værre; det blæser 
op til Storm, det rykker og slider 
i Bardunerne, Floden stiger, hur-
tigere end ellers. - Længe varer 
det ikke, før mine Naboer, der 
ligger længere nede end jeg, maa 
trække Baad og Telt højere op 
- snart naar Vandet ogsaa mig. 
Jeg haler Kajakken op; men en 
halv Time senere er Vandet der 
igen. Tørner ud midt i en Regn-
byge. Nu befinder jeg mig paa 
en Ø og retirerer op paa dens 
højeste Punkt. Mine Naboer , er 
ved at pakke sammen, de vil ikke 
lege med mere. 

Tiden gaar langsomt, bare Ebbe 
snart vil indtræde; men der er 
mindst 2 Timer til endnu. - Jeg 
ser skiftevis paa Uret og paa Flo-
den, der stadig stiger. - Der er 
ikke andet for, end at jeg maa 
fortrække; men det øsregner og 
stormer, saa Vandet ryger. - Nu 
ligger jeg midt i en stor Sø; kun 
en lille Plet saa stor, at min Baad 
lige kan ligge der, er tilbage af 
de før saa frodige Enge. De Bu-
ske, bag hvilke der før var Læ, 
staar nu helt under Vand. 

Saa en rask Beslutning, Teltet 
ned og Pagajen fat, og efter en 
haard Tørn naar jeg ind bag et 
Havegærde. Der er ikke saa me-
get Land, at Baaden kan 
trukket op, hvorfor jeg fortøjer 
under nogle Buske. 

Det bliver ikke den St. Hans 
Aften, som jeg havde tænkt mig; 
min Plan var at padle op ad den 
saa besungne Alster-Flod, tænde 
mit St. Hans-Baal og lade Tan-
kerne flyve bort med Gnisterne i 
den lyse Sommernat - i Stedet 
for sidder jeg nu paa andet Døgn 
her i Baaden, uden Proviant, me-
dens Regnen uafladelig pisker paa 
Teltdugen. 

Men det har ogsaa sin Hygge; 
efter at have faaet skiftet det vaade 
Tøj, tænder jeg min lille Lampe, 

.finder gamle Breve frem, stvierer 
Kort og lægger Planer for nær-
meste Fremtid. - Lad bare Uvej-
ret rase; nu ligger jeg godt i Læ, 
Teltet lader ikke en Draabe Vand 
slippe igennem, og Baaden kan 
nu hæve og sænke sig med Tide-
vandet. 

Det stormer stadig; men i Dag 
tnaa jeg se at naa Hamburg. - 
Faar alting stuvet til Side, fortæ-
rer en gammel Brødskorpe, tager 
Regnfrakken paa og knapper Pre-
senningen tæt til. - Blæsten slaar 
hele Tiden Flodvandet ind over 
mig, og da det tilmed regner, er 
det ikke frit at være lidt vaadt. 
Floden har oversvømmet alt og 
er mange Kilometer bred; Van-
det gaar helt op til Gaardene, ja 
enkelte Huse synes at ligge helt 
ude i Elben. - Jeg padler over 
Gærder, ind gennem Haver, over 
Plankeværker og Buske. Kommer 
forbi et Skilt, der lige naar op 
over Vandfladen: „Betreten der 
Wiese ist verbotenl" Naa, sejle 
over den maa maa man vel. - 

Saa dukker den store Havneby 
op forude med Taarne, Broer og 
mægtige Skibsværfter - delvis 
skjult af Regn og Taage. - Er 
snart inde i et Virvar af Skibe, 
i Hundredevis ligger Pramme og 
venter paa at blive trukket op ad 
Floden, Slæbedampere roder rundt 
imellem dem og sætter Vandet i 
endnu mere Bevægelse; det er 
snart helt farligt at sejle. 

Den første Gren af Floden, der 
løber til højre, padler jeg ind i 
og faar her Kajakken opbevaret 
i et Baadehus. 

C. A. 

Kofoed 81 Mortensen 
Byggeforretning 

Nic. Koefoed 9 
Skrædder- og Herreekviperingsfor-
retning leverer gode Varer til bil-
lige Priser. Tlf. Klemens n. 44 x. 

8Ral et 2Jlad &lue 
tetydning 

indenfor en Landsdels Beboere 
mellem Køber og Sælger, mellem 
Arbejdsgiver og Arbejdssøgende, 
saa maa det have en konstant 
Udbredelse, og man maa være 
sikker paa at det kommer i alle 
Hjem, saa Læserne let kan finde, 
hvad de søger. Et saadant Blad 
er „Nordbornholm". Et Blad, der 
kun henvender sig til et bestemt 
politisk Parti, duer ikke til Aver-
tering, thi de averterende henven-
der sig i Almindelighed til alle 
uden at spørge om deres politi-
ske Overbevisning. 

At „Nordbornholm" efterhaan-
den benyttes mere og mere som 
Annonceblad af By- og Landboere, 
er en Kendsgerning, og det bed-
ste Bevis for at Annoncerne læses, 
er at disse sjelden behøver at 
averteres mere end en Gang. 

..,■••■•••■• 	 

Dersom 
De vil have det fulde Udbytte 

af Deres Græsmarker- og 
Enge .  

Køreplan 
Rønne•Allinge Jernbane. 

SØGNEDAGE. 
Kønne H.-Sandvig. 

iRøttne j.  8,00 12,30 
9Itifer 8,15 12,45 
Rleineni3 8,25 12,55 
£11ø 8,39 13,09 
%ein 8,51 13,21 
?Ellinge 8,59 13,29 
Sanbbig 9,05 13,35 

Sandvig-genne H. 
eanbbig  
?Ellinge 
%ein 
9;b3 
Sylemen 
Wi)fer 
Nanne 

SØN= OG HELLIGDAGE 
Rønne IL-Sandvig. 

Mønne ,t). 8,00 12,50 19,25 22,20 
Vinter 8,14 13,04 19,39 22,33 
R1enieng 8,23 13,13 19,48 22,41 
91e 8,36 13,26 20,01 22,53 
%ein 8,47 13,37 20,12 23,03 
2111inae 8,55 13,45 20,20 23,10 

9,00 13,50 20,25 23,15 

Mandlig Henne II. 
4.) 

anbtrig 9,20 14,05 20,45 23,30 
Vlainge 9,25 14,10 20,50 23,35 
Vin 9,33 14,18 20.5S 23,42 

9,44 14,29 21,10 23,52 
Sttemen13 9,57 14,42 21,24 0,04 
9tnfer 10,06 14,51 21,34 0,12 
Øflønne 10,20 15,05 21,50 0,25 

*) 2abet fan 1 Ile og 3bie 
Eper Maaneb. 

4 

18,30 
18,45 
18,55 
19,09 
19,21 
19,29 
19,35 

9,40 14,00 
9,45 14,05 
9,53 14,13 

10,05 14,25 
10.19 14,39 

• 10,29 14,49 
10,45 15,05 

20,00 
20,05 
20,13 
20,25 
20,39 
20,49 
21,05 



Nord/andets Handelshus. 

Vi tager atter en Sta4I 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 

• 

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 
Udpantning uden videre Varsel ef-
t& den 1. Marts 1930. 

Sogneraadet. 

Regulativet over det mindre, of-
fentlige Vandløb, Maegaardsaaen, 
henligger til Eftersyn for de paa-
gældende Lodsejere i 4 Uger fra 
den 22. ds. i Olsker Forsamlings-
hus, og mulige Indsigelser maa 
sendes skriftlige til Sogneraadet, 
senest den 25. Marts d. A. 

Janus Hansen. 

der vil deltage i Malkning, søges 
1. Maj. 	• 

Valdnøddegaard, Olsker. 

Flink 1Ø16-sars Dreng 
søges 

Ang. Gregersen, Bøgeskoven. 

Allinge Kalkbrænderi 
TIRSDAG d. 4. Marts kan faas 

friskbrændt Kalk. 

4 Ugers Grise 
er til Salg. 

Avlsbr. Chr. Holm, Allinge. 

Gud, før Sirshalm 
er til Salg. 

Boesgaard, Klemensker. 

En Karl søges 
1. Marts. 

Kofoed, Bondegaard. 
Gode Spisekartofler til Salg. 

:Tiden er inde 
til Vintersprojtning af Frugttræer 
og Buske. Den rigtige Sprøjte er 
G. Gruberts Havesprøjte. Faas 
flere Størrelser til Priser saa bil-
lige, at det er overkommeligt for 
enhver Haveejer. 

Skriv eller ring efter illustreret 
Katalog med Brugsanvisning, som 
tilsendes gratis og franco. 

J. P. Rønne, Gudhjem. 
Lejlighedskøb. 

Godt beliggende godt vedlige-
holdt Ejendom i Sandvig med til-
hørende stort, moderne Røgeri, 
er paa Grund af Sygdom og Svag-
hed til Salg for den meget billige 
Pris af 9,000 Kr. 

A. Stange, Tein. 

Servanter 
- med og uden Marmorplade - er 
billige til Salg kontant. 

Telefon Sandvig 14. 
411.0.0. 	 

Allinge Sicreri 
Optsendningsbrsende altid paa 
Lager, billige Priser. 
Tlf. 29. 	44eert Hamme». 

■■•■=liffifflea.ffillo~o 

! Den bedste Brille 1/2" -2"-3" sælges 
Naar disse afhentes fra Lager og 	til en billig Pris køber De hos  

betales kontant, saa giver vi 	p Conrad Hansen, Tlf. Allinge 140, 
10 pat. Rabat. 	 Nøjagtig Tilpasning 

•Nordiloilels linleishst 	med SI igmatorneter. 
Fineste, danske Punktuel-Glas. 

Sigovautition. 
Tirsdag d. 11. Marts d. A. Kl. 1 

afholdes efter Begæring af Gaard-
ejer Kofoed, Lynggaard i Olsker 
Auktion i Gaardens Skov over 
100 Bud Brænde af Bøg og Birk, 
100 Stk. Grantræer, tjenlige til 
Tømmer, ca. 500 Hegnpæle m. m. 
af Eg, samt over 4000 kg Blandsæd. 

Mødested ved Granerne ved Fi-
sker P. Holms Hus. 

Dommerkontoret i Rønne, 
den 21. Februar 1930. 

0. KRARUP. 

Meget stærkg skarpkantede Udskudsindder. 

BRØDRENE ANKER, HASLE. 
JERNSTØBERI 45z MASKINFABRIK. 

Alt til Faget henhørende anbefales. 

DET DANSKE GØDNINGS-KOMPAGNI. 

',Hasle 
fotografiske Atelier 

BERGHAGEN -
Optagelse paa Atelieret indtil 
Kl. 9 Aften - ogsaa Søndag! 

Hurtig Ekspedition. Billige Priser. 
(Forudbestil Tid - TIL Hasle 66). 

d2.4ster,gfasle. 
Hjemmelavet Sylte, 

Medister og Lungepulse. 

Varm Illodbndding 

hver Fredag Middag. 
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et 
it  . Ved De 
: 	at „NORDBORNHOLM" hver Uge bliver trykt i • 
: 	tre Tusinde, fem Hundrede Eksemplarer 
: 	og kommer til hvert Hjem i Allinge-Sandvig -  . 
• Tein - Olsker - Rø - Klemensker tb- Rutsker 

- Hasle - Gudhjem og Østerlars 

• 9 .  	 . 
• „NORDBORNHOLM yder Dem derfor flere • " 
: 	Fordele 	end noget andet Blad paa Bornholm.  
. 
: 	De bør i egen Interesse sende Deres Annonce 
: 	til .„NORDBORNHOLM". Det er billig Reklame. 

Tlf. Allinge 74. 	 Postgiro 14146. 
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Kontrolleret og plomberet 

50 la Foderblanding 
og Soyaskraa, 

nye, friske Varer - samt 

prima Foderkorn 
sælges til de nye, lave Priser. 

Plegef vægt. Foderharue 
ventes til Losning i de kommende 
Dage. - Ved Køb af ,hele Læs, 
pr. Kontant - leveres franco paa 
Landet. 

lordlaildels hildeishlls. 
411, *11069999999119 

biograt fon. 
Søndag Kl. 8 

Lolette 
Kunstnerroman i 10 Akter. 

I Hovedrollen Ivan Petrovitch. 

Ø9191,9111.1994)06. 

Extra gode 

Fastelavns-Boller 
Søndag og Mandag. 

Bager P. Holm 
Monark 30 	. 

til Vintersprojtning 
billig hos 

Gartner Jensen 
Tlf. 41. 

Et Hus ved Robro, 
smukt beliggende med en god 
Hønsegaard og Have, er billigt til 
Salg med kun lille Udbetaling. 

Samme Sted er Bihuse til Salg. 
H. P. Henriksen. 

Overrehmagferrer 

Jac. Jensen. 
Inkassationer, Ejendomshandler. Doku-
mentskrivning, Dødsbobehandling m. v. 

Kontor i Allinge: 
(Bogtrykker Gornitzkas Ejendom). 
Træffes personlig hver Fredag Form. 

.•■■Imol 

Faas hos alle 
vore Forhandlere. 

Udsalget slutter 
Onsdagen d. 15. Marts. 
De sidste 3 Dage sælges Resterne af det 
frasorterede Fodtøj til yderlig nedsatte Prise'rl 

pr' Se Vinduerne og bemærk de smag Priser! ippg 

Ciluseifilkolajslorreloillg, 

NITROPHOSKA IG.  
indeholder 161,  '/ Kvælstof, 16'1 1u Fosforsyre og 211- 'ir Kall. 

Bedste og billigste Fuldgødning. 

Næringsstollerne købes 	Nitroplioska IG billigere end 	de 
usammensatte Gødninger, og da 2 Sække Nitrophoska 1G svarer 
til 5 Sække almindelig Kunstgødning spares Fragt og Arbejde. 

Indgiv Bestilling i god Tid. 

	~~0~1•1••11~11111~1~ 

Brug den letoploselige Kalksalpeter  1G. 

GØDNINGS-
KOMPAGNI 

Billigste Salpetergødning. 

Ka::c,salpeter IG indeholder 151/2 0;0 Kvælstof 
og 280/0 Kalk (svarende til 500/0 kulsur Kalk). 

Kan spredes med Breclsa.a.maskine. 

Regnskabet Over Kommunens 
Indtægter og Udgifter samt For-
tegnelse over Formue og Gæld 
1928-29 ligger til Eftersyn i 14 
Dage fra d. 22. ds. i Forsamlings-
huset. 

Olsker Sogneraad, d. 18. Febr. 1930 

Janus Hansen. 

Onsdag den 5. Marts Kl. 1 afholdes 

Auktion 
i Gudhjem over nedenst. Redskaber. 
Roer, Halm, Saasæd, Roemaskiner, 

Roerensere, Bredsaamaskiner, 
Rundsave, Slaamaskiner, Hesteriver 
2 Petroleumsmotorer, Hestegange, 
Hakkelsesnnaskiner, Greilharver og 
forsk, andre Harver, Plove m. m. 

A. Larsen. 

N. F. B. M. og Kis Bortsalg 
til Fordel for Hedningemissionen 
afholdes TIRSDAG den 4. Marts 
Kl. 7 i Sandvig Missionshus. 

Kom - vær med og støt vort 
Bortsalg. 	Bestyrelsen. 

Hasle Forsamlingshus. 
FREDAG d. 28. Febr. Kl. 8 

Sensationel Seance 
HECTOR EL NECO 

ved alt, siger alt, siger eder alt. 
Billetpriser: 1,00, 1,50 og 

reserv. Plads 2,00 plus Skat. 

Ra Ilusffloodstorellifiv. 
Generalforsamling afh.s Mandag 

den 3. ds. paa Bendtsens Sal. 
Dagsorden som sædvanlig. 
Efter Generalforsamlingen fest-

lig Sammenkomst. 
Bestyrelsen. 

Bedegade Orneforening 
afholder Generalforsamling paa 
Nørregaard, TORSDAG d. 6. Marts 
Kl. 3 Eftermiddag. 
.111eweimbe 	  

Olsker 
Licitation over Kørsel af Sten 

og Grus (event. Stenmel) til Vejen 
ved Sandkaas afh. ONSGAG d. 5. 
Marts Kl. 7 i Forsamlingshuset. 

Under Reguleringen af Vejen 
kan denne kun befærdes med For-
sigtighed. 

Sogneraadet. 

Festligt Made i Hasle 
afh. Fastelavns-MANDAG Kl. 7,30 
i Zoar Lysbill. fra Luthers Liv. 

Sekr. Thinggaard taler. Alle unge 
og ældre er hjertelig velkomne. 

Kirkelig Forening for 
indre !Mission. 

Vil Gud, bliver der MØDE hos 
Julius Hansen ved Havelyst i Kle-
mensker FREDAG d. 7, ds. Kl. 4 

Missionær Raffn taler. 

Et Parti stærke 

Drænrør, 

EL Å. GidllitigShifelliilll 
„liajbjerggaard" 

afholder den ordinære General- 
forsamling TORSDAG d. 6. Marts 
1930 Kl. 5 hos Fru Christensen. 

Dag« den: 
1. Beretning on Regnskab. 
2. Valg af Bestyrelse og Revisor. 
3. Eventuelt. 

litestyrelmen. 

En Landraceilrne 
staar til Afbenyttelse. 

Magnus Jensen, Lensbjerg. 
Tlf. Gudhjem 43 x. 

..1-15:=11ff 

En flink Pige 
samt en paalidelig Fodermester og 
en Andenkarl kan faa Plads 1. Maj 

Hullegaard, Ro. 

En Karl 
kan straks faa Plads 

Bjerregaard, Tlf. Gudhjem 43 y. 

En flink Karl 
kan faa Plads straks eller 15. Marts 

Pæregaard, Olsker. Tlf. 59. 
	 ■■•■•01■, 

En Pige 
kan faa Plads 1. Maj 

Almegaard, Rutsker. 

Paalidelig Medhjælper 
kan faa Plads 

Jacobsen, Tein. Tlf. All. 111 y. 

En flink Pige 



AMERIKA LINIE 
Eneste direkte Ruter fra København til New York 

og Canada med regelmæssig Afgang flere Gange 

hver Md. 	Familier med tilstrækkelig Kapital 

samt unge Piger til Husarbejde kan sikres Arbejde i 

Canada umidde'i;:zrt citer Ankomsten. Alle Oplysninger fra Passage 

Afdelingen, KONGENS NYTORV 8, København K., eller 11()%. 

oatr. delfer, 9121111f, SPogtr. @oruit3fa, Weeø, 	$eterfen, 
9309tr, 7. @aritit4ta, VICtinge, UotoBtai 9,3engbagen, ka fe. 

Nedenstaaende Opgave løses, idet 
man i de tomme Rubriker over Tallene 
skriver et Bogstav, saaledes at disse 
efterhaanden danner de Ord, der stilles 
i Opgaven. Tilsammen skal disse Ord 
ikke danne nogen Mening, men derimod 
griber de enkelte Opgaver ind i hinan-
den, saaledes at Slutningen paa'- hvert 
Ord danner Begyndelsen paa det næste, 

Opgave Nr. 47, 

1-6. Ægyptisk Kongenavn. 
5--9. Kendt tysk Industriby. 

7-12. Romersk Statsmand, der 
levede i det første Aarhundrede 

af vor Tid. 
11-15. Forhv. Kronprins. 
13--17. Helt fra Normandiet, død 

Aar 927.  
16-19. Navn fra den nordiske 

Gudelære. 
18-22. Findes paa Lokomotivet. 
21-24. Pigenavn. 
23-27. Afdeling. 
26-29. By i Thyringen. 
28-32. Provins i Sydafrika. 
30-35. Jødisk Forklaring til 

Moseloven, 

- G /.....,\E ■)„.<„,s  

sammen- 
flet fede 

Ord! 
A 

A 

lE 
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giaolefids Udsalg, Allinge. 
Friske Varer Onsdag og Fredag. 

Fersk Flæsk, Karbonade. Mørbrad. 
Medisterpølse, Fars, 

Bayerske Pølser, Knækpølser 
hjemmelavet Sylte, 

hjemmesmeltet Fedt. 
Forskelligt Paalæg. 

Dina SorenNen, Tlf. 38. 
iir110~111MOMINIENPri 

Benmel. 
Godt, tørt Benmel er ti! Salg. 
10 Kr. pr. 100 kg. 	Tlf. 79. 

Fadermelsfabriken. Nyker 

AolonSoonesilygelorreloiog 
71113,-- Tlf. Allinxe 69 -* 
Nybygninger og Reparationer. 
Egetræs- og Kork-Parketgulve, 

Finer- og Paplofter. 
Flagstænger og Brandstiger 

samt Ligkistelager. 

Chr. Sonne, Allinge. 
•ffilleld■•■■■1■1ffililill• 

Aktieselskabet 

Hasle Bank 
modtager Indskud paa Ind- 
laansbog og Folio, Termins- 

k,,,,

ydelser .,'til Kreditforeninger, , 
ordner Kreditlaan m, m. 

47e6er. 

De fleste af Gæsterne var brudt 
op, og Lyden af deres Stemmer 
nedefra Gaden døde efterhaanden 
bort. Uret fra "e-  ippeautomaten 
dikkede endnu, men standsede 
næsten samtidig in ed at Carl Krause 
kom op igen efter at have fulgt 
Gæsterne ned. Han blev nogle 
Sekunder staaende, stakaandet 
efter Løbet op ad de mange Trap-
per, og saa sig om Ateliet. De til-
bageblevnetre Gæster hav de slængt 
sig paa Divanen og i magelige 
Lænestole. 

„Sluk dog nogle af alle de Lys", 
bad Hanni Schwartz og gabede 
træt. „Den lille Ampel i Hjørnet 
er saamænd nok. Sæt Dig nu ned 
og fortæl os nogle af dine mange 
Oplevelser." 

-- Men Carl Krause havde 
nok at gøre. Med lange, faste 
Skridt gik han over Gulvet hen 
til et Bord og gav sig til at rydde 
Glas og Parcellæn bort. Som med 
sig selv var han ogsaa yderst per-
tentlig med alt andet. 

Da han var færdig hermed, blev 
han nogle Sekunder staaende og 
betragtede et af sine egne Male-
rier. 

„En underskøn Dame', bemær-
kede Lilli Weise, en purung Dan-
serinde. Hun sad paa Divanen 
og fulgte hans Blik. 

Med en _lille Haandbevægelse 
kaldte hun Maleren til sig og gjorde 
Plads ved sin Side. 

„Hvem forestiller hun? .. tænk, 
jeg er bleven ganske forgabet i 
det Ansigt.« 

„Jeg ved det ikke", lød det op-
rigtige Svar . . 

Underholdningen, der havde væ-
ret ved at gaa i Staa, blev atter 
almindelig. Det var Lillis Bemærk-
ning, der gav Anledning til, at 
man begyndte at tale om Kunst 
og den forskellige Virkning, døde 
Billeder kan have paa Mennesker. 

„Jeg var saamænd i flere Aar 
vildt forelsket i et Fotografi" . . 
lød Digteren Heinrick Blanks 
Stemme bag en tæt, kvælende Ci-
garrøg. „Det var i Libau eeeder 
Krigen. Fotografiet fandt jeg i en 
Pult i en Skole, der var omdan-
net til Lazaret. Det var Fotogra-
fiet af en vidunderlig sød og ind-
tagende Pige. Aldrig syntes jeg, 
jeg havde set saa megen Skønhed 
og jomfruelig Renhed samlet som 
i dette smukke Ansigt, jeg for-
elskede mig i dette Fotografi, — 
forespurgte hos Folk i Byen, hvem 
det tilhørte, og hørte tilfældig en 
Dag, at hun sammen med sin Fa-
milie var flygtet over den russi-
ske Grænse, jo længere Tiden gik, 
følte jeg min Længsel:vokse efter 
at lære denne unge Pige at kende 
Forgæves eftersøgte jeg hende, og 
selv efter Krigen ventede jeg nogen 
Tid i Haat) om, at hun vilde vende 
tilbage. Det var da min urokkelige 
Hensigt at opsøge hende og bede 
hende blive min Hustru , .. Først 
megen lang Tid efter fortog denne 
Følelse sig . . alt eftersom jeg 
lærte Hanni Schwartz at kende -
og definitivt forelskede mig i hende. 

De andre lo. Det var en Kends-
gerning, at Henrich Blank mindst 
een Gang om Maaneden var de-
finitivt forelsket -- og at Genstan-
den for hans brændende Kærlig-
hed lige saa ofte skiftede. 

Carl Kranse der hidtil havde 
siddet tavs, rømmede sig og be-
mærkede med fast og rolig Stemme: 

„Ja, ikke alene i Fotografier -
men selvi slet ikke eksisterende 
Personer kan man forelske sig i. 
Det er altsammen noget, der af-
hænger af Suggestionskraften. — 
Jeg kan fortælle Jer en Historie, 
jeg oplevede for et Par Aar siden 
— og som for Resten mange Gange  

siden har beskæftiget mine Tanker, 
trods det, at den Dame, der spil-
ler Hovedrollen deri, er død for 
mere end fire Hundrede Aar siden. 

Som I maaske ved," fortsatte 
lian, „rej$te jeg den Gang til Fods 
gennem Italien. Min eneste Ballast 
bestod i en drabelig Knortekæp 
samt en Rygsæk. I Rom boede jeg 
nogle Dage sammen med Adrian 
Durants . . Ham kender Du sik- 
kert, Lilli? . 	Naa, Adrian rejste 
v idere syd paa, medens jeg vandrede 
videre. om Fiorenz og havnede i 
en lille Flække — Aquillara hed-
der den — ved Brafianersøen, hvor 
jeg opholdt mig ta — tre Dage. 
Derefter vandrede jeg videre mod 
Vite.rbo, Staden, der er bekendt 
for sine smukke Damer; langs 
Bolensersøen klatrede jeg over 
høje Bjerge, og saa her — jeg4ror 
det var fra Monte Labbro — for 
første Gang i lang Tid atter Havet 
lyse i det fjerne. Saavidt jeg erin-
drer, tog jeg derfra med Banen 
tilbage til Florenz og fortsatte der-
efter vestpaa mod de toskanske 
Egne. 

Her ligger en større Sumpstræk-
ning, jeg tror, jeg bliver nødt til 
at afbryde min Fortælling lidt for 
at give Jer et lille Indblik i For-
holdene der. Dette Sumpbælte 
strækker sig over et Areal paa 
ca. 3000 Kvadratmeter. Kun faa 
Mennesker vover at slaa sig ned 
der grundet paa det daarlige Klima 
og af Frygt for Malarien. 

Det var en glohed Sommerdag. 
Solen ligefrem stegte, og Tusin-
der af Insekter svirrede i Luften. 
Ved Middagstid rastede jeg, spi-
ste mit beskedne Maaltid og drak 
mig en Slurk Vin. Derefter lagde 
jeg mig for at hvile lidt ud, inden 
jeg atter fortsatte min Vandring. .. 
Jeg faldt hurtigt i Søvn ; en lang., 
tung og dødlignende Søvn, som 
Følge af den trykkende Hede. 

Pludselig vaagned.e jeg op og 
mærkede heftige Smerter i min ene 
Haand. En Moskito sad der endnu, 
ivrigt beskæftiget med at suge af 
mit Blod. Jeg viftede den bort 
og tænkte ikke videre derpaa. 

Myggestik havde jeg jo mærket 
i tusindvis af paa min Vandring. 
Hvad der derimod foruroligede 
mig var, at Solen var ved at gaa 
ned. Det vilde snart blive mørkt, 
og i lang Omkreds var ikke et 
Hus at se. Hurtigt samlede jeg 
taiine Sager og begav mig paa 
Vej. Længe vandrede jeg. Luften 
var hed og trykkende. Jeg følte 
mig døsig. Mit Hoved var tungt 
og smertede . . Solen var for- 
længst gaaet ned Inåg Bjergene, 
jeg skimtede i det fjerne. Tusmør- 
ket begyndte at sænke sig over 
Landskabet. En Frygt for at jeg 
skulde tage Fejl af Vejen bemæg- 
tigede sig mig .. 7 ræt og udmat-
tet slæbte jeg mig videre. Blodet 
bankede i mine Tindinger. Da saa 
jeg pludselig i min Nærhed i Maa-
nens Skær Omridset af et Hus. 

Det var begyndt at flimre for 
mine øjne — jeg mærkede Knæ- 
ene ryste under mig og det kos-
tede mig stor Anstrengelse at gaa 
længere. Med et Skrig sank jeg 
sammen foran Husets Dør . . 

Fortsættes. 

Bornholms 
Spare- og haanekasses 

eusaiciinz 
Kontortid 9-12 og 2-4. 
Renten af Indskud er paa 

3 Mdrs. Opsigelse 	4,5 pCt. p. a. 
Alm. Sparekassevilkaar 	4 	- 
Folio 	 2 	- 
i Forsørgelsesafdelingen 	3,6 - 

hvortil Præmie, hidtil 2,4 - 

'Ide ege gf Iveerfi FLÆSK 9  
anbefales. 	 Kød og Pølser 

Mursten, Teglsten, Drænrør. 	modtages til Røgning hos 
Tlf. 127. 	 Slagterm. Phillipsen, Sandvig. 

De rkverterende 
anmodes høfligst om at indsender vort Tilgodehavende for Annoncer 
paa tilsendte Indbetalingskort, Postkonto Nr. 14146, hvilket er den 
billigste og bekvemmeste Binde. Alle Indbetalingskortets 3 Dele maa 
være udfyldte ved Indbetalingen, men Deres Postbud vil være Dem 
behjælpelig hermed og modtage Beløbet 	Ore i Porto mod Kvit- 
tering paa Postbeviset. 

Tlf. ndr. 13 	Klemensker 	Tlf. ndr. 13. 

Shæreri 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. t- Raftelofter er fortræffelige over Stalde 
og kan leveres. 	Lægter til Plader, Tegl, Skiffer osv. kan hurtigt og 
billigt faas. Brandstiger 	Materialer dertil. Flagstænger, Stakit- 
støtter, Tremmer osv. 	 Frit med Jernbane. 

Skæring af tilbragt Træ omhyggeligt og hurtigt. 

Elyrige Bugoms kmgrellstimgspolver• 
Bruges uden Vand. 

Til 10 Kreaturer Kr. 3,00. 	Til 5 Kreaturer Kr. 1,60. 

Produkten. 

40 pCt. Kaligødning, 
Nitrophoska, 

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

Nørre Flødals Gødningskalk leveres fra Lager 

Nordiandelis HandeiNhus. 

8101 Prisfald paa bro, Foderstoffer og Mide 
Alle Sorter knuste Foderkager, Foderblanding 

og Soyaskraa sælges til de nugældende, billige Dags-
priser. — Ved Køb af hele eller halve Læs — Netto 
leveres Varerne frit tilkørt alle Købere i Oplandet. 

Særlig billigt sælges Blodmelasse og Klidmelasse. 

Niproilandels Handelshus. 

Xvem skal ke6e Saasted 
til Yoraaret? 

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

Vi noterer gerne Bestillinger herpaa. 

Nordlandets Hatidelshus. 

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

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

Leverandør til Biblioteker, Foreninger og øens største Forbrugere. 

Elfenbenslakeret Sovevffireise 
med 3-fløjet Spejl, compl. fra 450 Kr. Egetræs engelsk 
Spisestue, compl. fra 550 Kr. Chesterfields Dag-
ligstue, 1 Sofa 3 Lænestole med Velour, fra 450 Kr. 

Ratebetaling kan indrømmes. Solide Købere fra 20 Kr. mdl.  

Allinge ny IVItabelmagasin, 
Havnegade 53, AllUnge, 
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a 	Ferske Slagterivarer hver Onsdag og!.,.Fredag. 	E:I 
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