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Aled Jfajak jonnem liapopa. 

St. Mkola 

Hans lille Prinsesse. 
Axel Thursen var forelsket ; dø-

delig forelsket i den unge Dame, 
der sad knapt en Alen Ira ham 
paa samme Bænk, Hun havde ta-
get Hatten af. Vinden legede i 
hendes blanke, kulsorte Haar. 
Hendes Kind var blød og sart. 
Den fint tegnede Mund var rød 
som Blod, og hendes dybe brune 
øjne hvilede med-et drømmende 
Udtryk over Sundet. Ved hendes 
smaa Fødder laa en velnæret Bul-
dog og sov. Dens Snorken var 
den eneste Lyd, der afbrød den 
idylliske Stilhed paa Langelinie-
molen. 

I fire Dage havde Axel Thursen 
lagt sin Vej udover Langelinie, 
naar han gik hjem fra Kontoret. 
Den første Dag rent tilfældigt. Et 
lille Svip ud paa Molen; et lille 
Hvil paa den enlige Bænk 
og saa intraf Katastrofen. Det ske-
te i samme Nu, Glimtet fra to 
dybe brune Øjne traf hans lige- 
gyldigt undersøgende Blik, at han 
følte det, som noget varmt lagde 
sig om hans Hjerte og fik det til 
at krympe sig i Længsel efter 
endnu engang — mange Gange 
— — ja for hele Livet at møde 
og fastholde dette flygtige Glimt. 

Paa fjerde Dag stod Axel Thur-
sen nu og betragtede hendes skøn- 
ne Profil. Hun sad med Hænder- 
ne i Skødet. Smaa fine, nervøse 
Hænder. Axel Thursen ransagede 
sin Hjernekiste. Om han nu bare 
kunde finde paa en eller anden 
Bemærkning, der, uden at virke 
paatrængendende, kunde aabne 
Vejen for en lille Konversation. 
En af Turistens smaa Baade sej- 
lede forbi med fuld Musik. Den 
unge Dame sukkede — — gan-
ske svagt — — men højt nok til 
at det gav Genlyd i Axel Thur-
sens følsomme Hjerte. 

„Hun er Fremmed", hviskede 
en Stemme i hans Indre. „Maaske 
alene i hele Verden. En lille sart 
Blomst. Hun dvæler nu i Minder 
om sit fjerne Fædreland" . . . . 
Alle hans Tanker kædede sig sam-
men og blev til en rørende Livs-
t raged ie. 

Hun var Russerinde, den lille 
Dame . . den blodige Revoluti- 
havde skaanselsløst dræbt hele 
hendes adelige Familie . . . At 
hun var af fyrstelig Æt, derom 
kunde ingen Tvivl næres. Hendes 
Holdning, hendes Væsen . . . Alt 
tydede derpaa. Axel Thursen knyt- 
tede sin Haand i Bukselommen. 
Han følte i dette øjeblik et glø-
dende Had til alle Bolschevikker. 

Solen gik ned og efterlod et 
rødmende Skær paa den unge Da- 
mes letpudrede Kind. Hun sendte 
endnu et langt Blik efter den bort;, 
sejlende Damper, rejste sig og 
vækkede den slumrende Bulldog 
med nogle lette Klap. 

„Lykkelige Køter!" Det var ube- 

vist, at Tanken formede sig til 
Ord og fløj over hans Læber. Han 
bed sig selv i Læben af Forvir-
ring, da han saa hende vende sig 
mod ham med et forbavset, over-
rasket Udtryk, der hurtigt afløstes 
af et lille Smil, der hensatte ham 
i en Tilstand af næsten overjor-
disk Fryd, medens han med øj-
nene fulgte hende, ligesag længe, 
han kunde skimte hendes lille 
fikse Skikkelse. „Der maa gøres 
noget, fastslog han ved sig selv 
og rejste sig, „noget, der kan væk-
ke hendes Interesse . . . for mig". 

To og tyve Timers Grublen frem 
og tilbage resulterede i en snedig 
Plan og lagde et forventningsfuldt 
Smil om hans Mund, da han næ-
ste Aften slentrede forbi Lystbaa-
dehavnen. Hun kom gaaende ; lang-
somt ud mod sin vante Siddeplads. 

Han saa et hastigt genkendende 
Glimt i hendes Øjne, idet hun 
strøg forbi. Bulldoggen kom lu-
skende bagefter . . . Alt svarede 
til Beregningen. 

Den skulede og viste et Par 
skarpe Fortænder, idet han nær-
mede sig. 

» Go' lille Vovse", smidskede 
han og klappede den. 

„Lille rask Tur i Baljen, hva'", 
fortsatte han og skævede til den 
unge Dame foran. Hun hørte in-
tet. Hendes Tanker var sikkert 
langt borte. 

Der var ingen andre Spadseren-
de i Nærheden. 

Atter bøjede han sig over Hun 
den. Et Glimt af Mistillid lurede 
i dens grønne Øjne. „Ikke bange", 
hviskede han beroligende og gav 
den et extra Klap — — — for i 
næste øjeblik at give den et Puf, 
saa den faldt ned i Vandet. 

Den unge Pige vendte sig lyn-
snart, idet Lyden af Plasket naa-
ede hendes Øren. Hendes Øjne 
stirrede fulde af Rædsel paa Axel 
Thursen, som følte, at nu var øje-
blikket kommet. 

,,Gud", skreg hun og pegede 
ned i Vandet: Den er faldet ud!" 

„Hun taler dansk". fo'r det igen-
nem hans Hjerne. „Har aitsaa ikke 

Spor med Trozky eller Rusland 
at gøre. Saa meget destobedre". 

Højt sagde han og kastede Jak-
ken, altsam men grundigt indstu-
deret: 

„Fald til Ro — kære Frøken—
Jeg skal redde deres Ven". Han 
saa hende gøre Tilløb til at tilba-
geholde ham fra hans dristige Fore-
havende. Det fyldte ham med Ju-
bel og gjorde hans Udspring dob-
belt elegant. I et Par Svømmetag 
naaede han hen til Hunden. Han 
vilde netop til at gribe den i Hals-
baandet, da den lynsnart drejede 
Hovedet og bed efter ham. Et djæ-
velsk Had lyste ud af de grønne 
øjne. 

„Go' lille Vaps", prustede han 
og konstaterede til sin Forskræk-
kelse, at den svømmede længere 
udad. „Komseela", vedblev han 
indsmigrende, da han indsaa, at 
den svømmede langt bedre end 
han. 

Inde fra Bredden lød deri unge 
Piges Skrig. En Sværm af Menne-
sker havde samlet sig. 

Axel Thursen samlede al sin 
Kraft til de næste kraftige Svøm-
metag. Han saa Bulldoggen vende 
Hovedet tilbage og se efter ham. 
Der var ligesom et ironisk udford-
rende Glimt i dens Øjne. Med et 
Par lette Dask med Poterne svin-
gede den om og drejede Kursen 
mod den lille Havfrue. 

„Kan Du vendte, din nederdræg-
tige Køter", hvæste Axel Thursen 
og halede ind paa den. Den havde 
Tungen langt ud af Munden. For 
ham saa det ud, som den lo af 
ham. Den styrede lige ind mod 
Havfruen. Axel Thursen begyndte 
at føle sig træt og tynget af det 
vaade Tøj. Den var kun en lille 
Alen fra ham, da han atter for-
søgte at gribe den, men igen uden 
Resultat. Axel Thursen skummede 
af Raseri. Inde paa Bredden stod 
den forsamlede Mængde som en 
Dommerkomite ved et Svømme-
stævne. Forrest stod den unge 
Dame. 

Lyden af Hurraraab fyldte Luf-
ten idet Bulldoggen kravlede op 
og satte sig ved Siden af Havfruen. 

De fornyedes, idet Axel Thursen 
vadede ind og møjsommelig klat-
rede op ad Skrænten. 

Bulldoggen fulgte efter. Den 
rystede sig og gøede triumferende. 

Den forsted instiktmæssigt, at 
Mængdens Hyldest gjaldt den. 

To smaa Terrier i Baand knur-
rede misundeligt. 

Axel Thursen nærmede sig den 
unge Pige. 

„Jeg troede ikke, den kunde 
svømme", sagde han ligesom und-
skyldende — og betragtede Van-
det der drev fra ham og danne-
de en Sø ved hans Fødder. Den 
unge Pige rakte sin lille smalle 
Haand imod ham. 

„De gjorde det i en god Mening", 
sagde hun og lo en kort, nervøs 
Latter . . . Men De maa skynde 
Dem hjem og blive klædt om. Jeg 
er bange for, at De bliver forkø-
let". 

Axel Thursen entrede en Bil. 
Erindringen om et lille blødt 
Haandtryk og et allerkæreste tak-
nemligt Smil forsødede hans Drøm-
me og drev Tanken om saa jor-
diske Ting som Snue og Forkø-
lelse paa Flugt. 

. 	Og dog følte han sig ikke 
et Skridt nærmere sit Maal . da 
han Aftenen efter styrede Kursen 
ud mod Langeliniemolen. 

Hun sad der paa sin vantePlads. 
Bulldoggen ved hendes Fødder 
gryntede i Drømme. 

Et bekymret Drag lagde sig om 
hendes lille røde Mund, da han 
nærmede sig. 

„Jeg har ventet deres Komme 
Med Længsel!" 

Det vil gøre mig til Jordens 
lykkeligste Menneske, om jeg tur- 
de tro derpaa", svarede han stille 
og betragtede kærligt de brune 
øjne, der var rettede imod ham. 

Hun lo en klar velklingende 
Latter. 

„Det er ikke destomindre rigtigt. 
. . Det var jo for min Skyld . 
for at redde Ajax . . . at De . . . 
at De sprang i Vandet' . . . Og 
jeg er glad over, at De ikke er 
kommet noget til", tilføjede hun 
stille og saa drømmende ud over 
det blanke Sund . . 

Der fulgte en meget lang Pause. 
I al den Tid sad han og ønskede, 
at han havde Mod til at tage de 
smaa Fingre, der trommede saa 
nervøst i hendes Skød, i sin Haand 
og berolige dem, 

Der sejlede en Turistbaad forbi. 
Han hørte et længselsfuldt Suk 
og aaa op. 

»Ved De", sagde han og und-
rede sig over, hvor utvungent Or-
dene lød, „at jeg lige siden den 
første Dag, jeg saa Dem, kun har 
næret et eneste Ønske . .. at tak 
med Dem!" 

„Ja, svarede hun stille — og 
fortsatte hurtigt, da hun saa, hvor 
Svaret overraskede ham. „Hvor-
for vilde De ellers komme igen 
hver Dag; hvorfor vilde De ellers  

sidde og stirre paa mig .. . uden 
at sige noget". 

. .. „Uden at sige noget!" gentog 
han forbavset. 

„Ja", fortsatte hun tankefuldt. 
„Det var jo netop denne Tavshed, 
der fortalte om . 

,og desuden!" slog hun plud-
selig on-i. » Da De saa igaar smed 
Ajax i Vandet, saa . 

Axel Thursen var spruuget op. 
Hans øjne stirrede vildt paa 

den talende. 
„De mener da ikke . . De vil 

da vel ikke .. ." 
„Sæt Dem bare ned", lo hun 

stille. 
„Der er ingen, der har sladret! 

og der er intet Hexeri med i Spil-
let. Tværtimod — jeg saa det hele 
selv. — Jeg saa deres Skygge, da 
De bøjede Dem ned og skubbede 
ham i Vandet". 

Atter fulgte en længere Pause. 
Da Axel Thursen endelig talte, lød 
hans Stemme af undertrygt Bevæ-
gelse. 

„Jeg gjorde det . 	fordi . , . 
fordi jeg . . 

De smaa nervøse Fingre fandt 
Vej over i hans Haand. 

» Jeg ved det", afbrød hun ham 
paa en egen stilfærdig Maade. 

„Men hvorfor sagde De ikke det 
til mig . . . det, De vil sige nu?" 

„Jeg turde ikke" — tilstod han 
ærligt. „Jeg vilde nødig skræmme 
Deni. Jeg havde dannet mig mine 
egne Forestilling om Dem. De var 
i mine Drømme en lille landflyg-
tig Prinsesse. Jeg saa Dem stirre 
drømmende ud i Horisonten. Jeg 
hørte Dem sukke hvergang en 
Damper gled forbi". 

De smaa Fingre borede sig dy-
bere ind i hans Haand. 

„Hvor romantisk", hviskede en 
sød forlegen Stemme i hans Øre. 

„Og saa er jeg bare en lille 
Pige — hvis højeste ønske er 
en Maaneskinstur paa Havet", 

— Solen gik ned — og Maanen 
kom frem. Kun en Bulldogs Snor-
ken forstyrrede den stille Idyl langt 
ude paa Langeliniemolen; — en 
Bulldogs — og saa Lyden af et 
Kys, der beseglede den lille Prin-
sesses Skæbne. 

Kaj Brasen. 

1Wrede Læser! 
Har De lagt Mærke til 

at „Nordbornhoim" fra 1. ..bh vil 
udkomme to Gange om Ugen, 

Tirsdag og Fredag! 
at Bladet er upolitisk og, foruden 

underholdende og belærende 
Artikler, vil bringe en Oversigt 
over de vigtigste Begivenheder 

Ind- og Udland, 
at vi fremtidig vil fremskaffe mere 

lokalt Stof og Oplysninger af 
almen Interesse, og 

at vi søger Medarbejdere indenfor 
Læsekredsen. 

Til Dækning af Udgifter ved 



Forsendelsen opkræves 1 Kr. for 
Juli Kvartal. 

Husk derfor al Nordbornholm 
maa bestilles hos deres Postbud 
eller paa det stedlige Postkontor 
inden den 27. ds. 

-- I Byerne tegner ogsaa vore 
Avisbude Abonnement. 

Borrijnholmaralawed 
havde i Søndags en stor Dag 

i Almindingen med Foredrag, Sang 
og bornholmske Danse. Kapt. Koe-
foed holdt her „en gevaldig Tale", 
der vakte megen Opsigt. Da Bla-
dene ikke har refereret denne, af-
trykkes den her — --- 

Mine Damer og herrer! 
Allerførst en Tak til „Borring-

holmeralawed" for Opfordringen 
til at tale her ved denne Lejlighed. 
Dernæst en Undskyldning, fordi 
jeg ikke — skønt Bornholmer -
benytter mig af den bornholmske 
Tunge ; men dels har jeg set af 
Laweds blad, at man ogsaa der 
benytter Rigsmaalet, og dels har 
jeg nu i 25 Aar arbejdet saa ihær-
digt paa at blive af med det born-
holmske Maal, at det sikkert ikke 
vil lykkes mig nu at tale dette sots 
det sig hør og bør. Det rnaa der-
for være mig tilladt at „snakke 
fint", som man jo kalder det, 

Derfor er min "Interesse for det 
bornholmske dog ikke mindre; 
men det er efter min Mening den 
allervigtigste Side af den Sag, som 
i Dag har bragt os sammen, at 
Maalet tales korrekt. Kun derved 
er der Udsigt til, at det kan vinde 
Hævd. Kun derved kan det hæve 
sig fra en lurvet Tilværelse som 
et upaaagtet Bondemaal til at blive 
et Herremandssprog, der kan reg-
nes for mindst lige saa fint som 
Rigsmaalet. 

Jeg gaar nemlig ud fra, at de 
Mænd, som har sat sig i Spidsen 
for denne Sag — at bevare den 
østdanske Tunge fra Tilintetgørel-
sen — ønsker at det skal bevares 
ikke som en død Museumsgenstand, 
men som en levende Organisme 
med Leve- og Udviklingsmulighe-
der. De ønsker, saa vidt jeg har 
forstaaet, at Sproget skal bevares 
som dagligt Omgangssprog blandt 
Bornholmerne indbyrdes. Dette er 
et stort Maal og tillige et uhyre 
vanskeligt Maal at naa, og kun 
ved en fanatisk Tro paa sin Sag 
og et stort og uegennyttigt Arbejde 
vil der være Udsigt til at naa det. 

Sproget maa tales rent og al 
Sammenblanding bandlyses. Navn-
lig bør Kampen sættes ind med 
al fornøden Kraft mod det hæslige 
Rønnefint, som er alt andet end 
fint. Nej — stygt er det — styg-
gest af alt, hvad man hører paa 
Bornholm. 

Men man maa vel først spørge 
sig selv: Til hvad Nytte er denne 
Kamp? - Er det ikke ligegyldigt? 
Og kan det i det hele taget gen-
nemføres at hindre det bornholm-
ske Maal i snarlig Udslettelse. 

Ja Nytte? Kunde der tjenes Penge 
paa det. Ja, saa var det en anden 
Sag, saa var Bornholmerne sikkert 
bedre at faa i Tale, for faa andre 
Steder spiller Pengene vel en større 
Rolle end her. En Vending i det 
bornholmske Sprog karakteriserer 
dette Forhold. Naar man f. Eks. 
andre Steder i Landet siger om 
en Mand, at han har det godt, 
saa menes der, at han er sund og 
rask; men paa Bornholm menes 
der: har han Penge. Ja, det er 
ikke smigrende; men jeg er heller 
ikke kommet for at smigre, det 
lader jeg andre om. 

Nej, nogen økonomisk Vinding 
eller praktisk Fordel er der ikke 
at høste ved Sprogets Bevarelse -
tværtimod. Men der er jo ogsaa 
andre Værdinr her i Livet end de 
økonomiske. Der er de etiske Vær-
dier, de følelsesmæssige, og dem 
bør man sætte i Højsædet, højere 
end de materielle, om man da vil 
regnes for et Kulturmenneske. 

Vort Maal er en Del af os selv 
— et Udtryk for ens Personlighed. 

Vil De bevare deres Personlig-
hed, Deres Selvagtelse, Deres sær-
egne Udtryk og Vendinger — ja, 
da maa De bevare, udvikle og 
kultivere deres Sprog. — Og det 
bornholmske Sprog er vel værd 
at bevare. 

En Bornholmer kan altid gøre 
sig forstaaelig overfor en ovrefra, 
og hvorledes han gør det, er for-
holdsvis ligegyldigt; men Bornhol-
mere indbyrdes, som lever deres 
Liv paa deres Ø med dennes sær-
egne Natur, derisSæder og Skikke, 
b-3r agte sig selv saa meget, at de 
taler der es Sprog, og vel at mærke, 
taler det rent, ægte og uforfalsket 
og selv om andre skulde finde det 
mindre smukt, bør Bornholmeren 
selv synes, at det er skønnere end 
alt andet. 

Idealet vil naturligvis være, at 
kunne beherske begge Maal med 
lige stor Fuldkommenhed; men 
det er næppe opnaaeligt. Paa Born-
holm hør imidlertid det bornholm-
ske have Fortrinet. 

Om det kan gennemføres, at 
rense det bornholmske Maal, føje 
nye Ord og Udtryk ind i det, saa-
ledes at det stadig kan benyttes 
som et fuldgyldigt Udtryk for alle 
nuancerede Tanker og Følelser -
det kommer naturligvis an paa 
Bornholmerne selv. Vil de det, saa 
kan de ogsaa. 

Men hvis det skal lykkes, saa 
maa der ske en Revolution — in-
tet mindre kan gøre det. Der maa 
ske en fulstændig Omvurdering, af 
Værdierne — ja en dybtgaaende 
Forandring af hele den bornholm-
ske Mentalitet. 

Venlige Forfattere, Skribenter 
og Talere smigrer for os i Roger, 
paa Møder og i Blade og kalder 
Bornholmerne et tappert, selystærn 
digt, selvbevidst og lokalpatriotisk 
Folk. 

Det ligger nu saadan i Luften 
i vore parlamentariske Tider, hvor 
det altid gælder for Førerne blot 
om at fiske Stemmer, at lefle og 
smigre for Masserne. Eller ogsaa 
taler de kun saadan, fordi de ikke 
kender os. 

For havde de Ret; hvis virkelig 
Bornholmerne var et saadant Folk, 
ja, saa var „Borringholmeralavet" 
ganske overflødigt, saa havde vi 
nu ganske af sig selv et levende, 
selvstændigt Sprog, der lød smukt 
og rent saavel i Kirken og de store 
Sale som mellem de lerklinede 
Vægge. Saa behøvedes der ingen 
Forening til paa kunstig Maade 
atter at bringe nyt Liv i det. Saa 
havde det været lige saadan her, 
som det er paa Færøerne og Is-
land, hvor Indbyggerne alle Dage 
1-ir sat en Ære i deres Sprogs 
Bevarelse. 

.erarlan er det som bekendt ikke 
ng jeg har aldeles ikke noget 

Indtryk af, at der her findes ricgen 
virkelig, aktiv - Lokalpatriotisme. 
Jeg har troet det før, men det har 
skuffet mig dybt, at komme til 
den modsatte Erkendelse. 

Jeg ser kun -- eller dog i Reg-
len kun — at Bornholmerne lig-
ger flade paa Maven for alt, hvad 
der er fremmed. Selvbevidste er 
de nok paa en Maade, nemlig 
saadan, at hver Bornhohner for 
sig ganske vist anser sig selv for 
langt dygtigere, klogere og bedre 
end andre; men den enkelte Born-
holmer anser ikke den anden Born-
holmer for at være noget synder-
ligt værd. Noget virkeligt Sammen-
hold findes ikke, og Resultatet 
bliver derfor at den fremmede og 
det fremmede saa godt som altid 
foretrækkes. 

Ser man tilbage i Tiden viser 
det samme Billede sig. Hvor man-
ge Bornholmere har f. Eks. facet 
Lov til at udmærke sig paa selve 
Bornholm blandt sine egne Lands-
mænd? 

Bornholm har i Tidernes Løb 
fostret adskellige fremragende og 
betydelige Personligheder, men 
for at blive til noget;  maa de bort 
fra Øen, for paa Bornholm selv 
er alt Haah ude for Bornholme-
ren, der ønsker at indtage en Stil-
ling i første Række. 

Disse Stillinger er nemlig forbe-
holdt de førte. Ja saa vidt galar 
det, at Bornholmerne ikke engang 
kan finde deres Repræsentanter i 
Rigsdagen blandt deres egne 
Landsmænd. Langt de fleste be-
tydende Mænd her er fremmede, 
Og for ukendte Vindbøjtler og 
Plattenslagere, er Bornholm et 
sandt Paradis. 

Den eneste Undtagelse, jeg ken-
der i den bornholmske Historie 
er Bornholms Befrier, Jens Koe-
foed. Han var af gammel born-
holmsk Rod, og han opnaaede vir-
kelig i en skæbnesvanger Tid at  

faa Bornholmerne til at følge sig 
til Sejr, og hvad der er endnu 
mere mærkeligt, han opnaaede 
ogsaa den fulde Anerkendelse der-
for, og hans Landsmænd tildelte 
ham Hædersnavnet; „Bornholms 
Befrier '. Dette er et Særsyn, som 
vel er værd at lægge Mærke til. 
— Men noget Særsyn er det des-
værre ikke, naar Bornholmerne 
kun altfor villig er rede til at stille 
Jens Koefoed i Skammekrogen, 
saasnart 'en fremmed Skribent op-
fordr'er til det. 

I Birkerød holdtes forleden 300 
Aars Mindefest med Mindeguds-
tjeneste, stor Omtale i Bladene osv. 
for Præsten Gerner, der var med 
til det mislykkede Forsøg paa at 
befri Kronborg fra Svenskerne paa 
samme Tid, som Jens Koefoed 
udførte sin særdeles vellykkede 
Heltegerning paa Bornholm. 

Og hvad gjorde Bornholmerne 
i Anledning af 200 Aars Dagen 
for Befrierens Fødsel? Naar und-
tages Bornholms Officersforening, 
der rejste en Mindesten ved Sand-
vig, blev intet gjort. 

Ligesom Bornhohnerne efter en 
stiltiende Overenskomst synes at 
gøre alt, hvad de kan, for at hin-
dre deres egne Landsmænd i at 
komme frem, saaledes synes der 
at bestaa en Sammenslutning af 
denne Art for at modarbejde al 
stedlig Produktion. Alt, hvad det 
fremstilles her paa Bornholm af 
Bornholmere maa stag i Skamme-
krogen eller kommer i anden Række 
overfor Frembringelser ovre fra. 

Andre Steder i Danmark er det 
anderledes. For at tale om Ting, 
som jeg har specielt Kendskab til, 
saa er der f. Eks. Masseartikler 
som Øl og Sodavand. Overalt i 
Danmark paa Omraader af Stør-
relse som Bornholm er der et sted-
ligt Bajerskølbryggeri, som frem-
stiller fuldt ud konkurrencedygtige 
Varer, som købes af det stedlige 
Publikum. Hvorfor er der ikke et 
Bajerskølbryggeri i Rønne? Ja, 
Svaret er lige til. For selv om der 
her blev fremstillet en bedre Vare 
end den københavnske, vilde Born-
holmerne ikke købe den. Der kon-
sumeres paa Bornholm aarlig for 
mange Hundrede Tusind Kroner 
fremmed Øl og Sodavand, som 
lige saa godt kunde fremstilles 
her. Tænk, hvad det vilde betyde 
for den stedlige Økonomi, om disse 
Penge kunde blive her. Det vilde 
ganske vist gaa haardt ud over 
Dampskibene, der sikkert vilde 
gaa fallit, hvis de mistede denne 
Fragt, men alligevel hør dette spe-
cielle Hensyn ikke have Fortrinet. 

Det er det, man kalder Lokal-
patriotisme, og uden denne vil 
Hjemstavnsbevægelsen ingen Ste-
der komme. Jeg vil derfor hen-
stille til Førerne for Bevægelsen, 
at de tager disse Opgaver paa de-
res Program; og faar Bevægelsen 
da almindelig Tilslutning, vil Re-
sultater ogsaa vise sig i Praksis, 
og da vil vi fortjene den Ros, som 
ved højtidelige Lejligheder ofres 
paa det bornholmske Folk. 

Hvis blot nogle blandt Forsam-
lingen vilde gribe sig selv i deres 
egen Barm og sige til sig selv: 
Fy, skam Dig -- men fra nu af 
skal det være anderledes! — Ja, 
da har jeg ikke talt helt forgæves. 

De Herrer Hjemstavnsfolk har 
bedt mig om at sige min Mening. 
Jeg haaber nu at have gjort det 
med al ønskelig Tydelighed. 

Sra 2Ige til 2Ige. 
—o- 

Paa Stindag d. 22. Kl. 
10 taler ved Højmessegudstjene-
sten i Olsker Kirke Sekr. Kaj Pe-
tersen fra Kina. 

En Landsindsamling 
foretages paa Onsdag, hvor alle 

danske Mænd og Kvinder opfor-
dres til i Fællesskab at rejse et 
Nationalminde i Marselisborg Min-
depark ved Aarhus til Ære for 
alle danske, der faldt i den blo-
dige Verdenskrig. 

Indsamlingen her i Byen og 
Opland foretages af en Komite, 
bestaaende af Kapt. Hansen, 
Borgm. Bloch, Overbaadsmand 
Christensen, Fru Marie Hansen, 
Frk. Petra Møller og Fru Gornitzka. 

10 og 25 Øres Mærker forhand-
les af unge Damer — alle bør 
give deres Bidrag. 

En Lejlighed 
kan faas til Leje straas. 

Hammersly, Rutsker. 

7 Pers. Turistvogn 
udlejes billigt. 

Tlf. Allinge 53 kan benyttes. 
Johs. Marcher. 

Gruppe-, Industri-, Portra3t-, 
Interieur-, Sports-, illustrations-, Heste-
og Kreatur-Fotografering udføres over-
alt paa Bornholm uden ekstra Veder-
lag for Befordring. 

Kaare Rasmussen. 
Tlf. Kønne 526. 

Forstørrelser efter gamle Billeder ud-
føres paa egen Forstørrelsesanstalt. 

Last- og Personkarsel 
udfø res. 

Karl Christensen. 
Tlf. Hasle 99. 

15-17 !kars Dreng 
eller ældre Mand kan faa Plads 
straks til at passe en mindre Be-
sætning. Tlf. Rutsker 8 x. 

Stender, Langegaard. 

Finnedalens 
Kur= og Badehotel 

Koncert og Dansant. 
3r. eol6erg  

Fikse og smukke 
Nyheder i 

TRINTAGE 

Anton Sonnes 
Lig kisteforretng. 

fortsættes uforandret. 

Ligtøj og Ligsenge paa Lager. 
Ordning af Begravelser. 

H. Th. Mortensen. 
Maskinsnedkeri, Allinge. 

Flf. 47. 

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

Medisterpølse, Fars, 
Bayerske Pølser, Knækpølser 

Kogt Skinke, 
hjerrunesmeltet Fedt. 
Forskelligt Paalæg. 

Dia» Sareaften, Tlf. *S.,  
■ ••■■•=.■■•....,=•■•••••••••■, •■••ffie« 	-.1••••,-,•••■■•••,.. 

.9en fikse Sko 
med den gode Pasform faas i 

Clarsens Skotejsforretning,A11, 

Koloed 81 Mortensen 
Byggeforretaithg 

• ■■••■ 

tir 

" Tlf. All, 77 	Tlf, AH. 79 

Det er ikke saa mærkeligt, at 
Bornholmerne er fattigere end an-
dre danske. De sender jo alle de-
res Penge bort fra øen. 

Jeg er sikker paa, at alle mine Dødsfald. 
Tilhørere erkender, at det er rig- 	Tidl. Ejer af Hgldeg,aard i 01- 
tigt, hvad jeg siger, og de ind- sker, Hans Adolf Hansen døde i 
rømmer sikkert ogsaa, at det er Tirsdags 85 Aar gammel. Hansen 
galt fat, og at der hør finde en var født paa Hyldegaard, der nu 
Ændring Sted til det rigtige. De ejes af Sønnen, Sogneraadsfor-
siger sikkert alle: Ja, saadan er mand Janus Hansen. 
de — d. v. s. de andre; men hvor 
mange af dem siger: Ja, saadan Den svenske Cabaretsanger 
er jeg, og nu skal jeg forsøge at 	Kurt Lundberg, som Strandho- 
forbedre mig. —? 	 teltets Vært havde engageret til 

Alle de Spørgsmaal, jeg her har Onsdagens Aftenunderholdning, 
berørt hænger nøje sammen med viste sig at være en Kæmpe, „et 
Hjemstavnsbevægelsen. 	 Hoved større end alt Folket". 

Sproget maa tages under vi- 	At Aftenen af den Grund blev 
denskabelig Behandling. Det bør en Kæmpe-Succes, tør vi ikke ud-
tales af Præsten i Kirken, af Amt- tale os om, men der var fuldt 
mand, Kommandant og Dommer Hus og Publikum morede sig over 
og fremfor alt i Skolen. Der hør hans illusterende Kropvridninger 
undervises i det bornh. Sprog af og sang med paa Omkvædet. 23 
bornholmske Lærere. 	 vakre unge Flickor, der f. T. bor 

Tør man ikke sætte sig dette paa Hotellet, stemte lystig i og del-

Maal, saa lad hellere Sagen falde. tog med Liv og Lyst i Dansen. 
Der gives ikke her nogen Mellem- 	Sanct Hans Aften bliver der at- 
vej. kun et enten—eller. Skal det ter stor Fest paa „Strandhotellet". 
bevares, maa det ske saaledes, 	 (Se Annoncen) 
og kan det ikke ske, ja, saa lad 
os snarest muligt faa det optaget 
paa nogle Grammofonplader, som 
kan opbevares i Museet od tages 
frem og lires af ved passende Lej-
ligheder; medens vi ellers lader 
Dødsklokken ringe over Maalet i 
Praksis. 

Der hør opelskes en Kærlighed 
til den bornholmske Natur og til 
Øens særegne Historie. — Vel at 
mærke en Kærlighed, der er vil-
lig til at bringe Ofre, for ellers er 
den intet værd. Der maa opar Nej-
des en Forstaaelse af, at Bornholm 
er først og fremmest til for Born-
holmere, og at det bornholmske 
Arbejde hør have Fortrinet frem 
for andre Varer. 

Fest- og Bryllupssange 
Nowarrffilffiffil 

Lelia■-.0==••■■•■•,... 	 IN•l• 

En Smedesvend 

Godt. tort Benmel er til Salg. 
10 Kr. pr. 100 kg. 	Tlf. 79. 

Fodermel efabrikt u, Nyker 

Digtet til Inskriptionstavlen 
paa 

Marselisborg-Monumentet. 
—o-- 

Danmark, vor Moder, 
løfter sit Øje, 
ser over Lande 
Sønnernes Færd, 
Krigstid og Voldstid, 
Hjerterne Grue. 
Broder mod Broder 
drager sit Sværd. 

Danmark, vor Moder! 
Tiderne skifte. 
Freden vil læge 
Sorger og Saar. 
Savnede Sønners 
Navne vi tegne. 
Mindet vil leve 
Tusinde Aar. 

J. C. Christensen. 

kan straks faa Plads 
Ibis Smed Gronwall, Olsker. 

Benmel. 

leveres billigst fra 

Allinge Bogtrykkeri 

Isen er færdig. 
Fredag og Lørdag 

Middag Kl. 12. 
10 — 15 — 25 Øre. 

Warckmann, 3fasle. 

4—+ 



I Allinge-Sandvig, Gudhjem og 
Hasle modtager vore Bude Abonne-
ment paa Nordbornholm, 

.••••■••■•■••.«..... 

ry 	for udvist Deltagelse 

da ved. vor Moder Marie 
Kjøllers Død og Be-

gravPIse. 
Børnene. 

yak for Opmærksomheden 
ved vort Bryllup. 

Elisabeth og Alfred Kuhre, 
Lillehøj, Olsker. 

En grindedreng.  
søges 1. Juli. 

Frits Hansen, Kærhytten. 

En ung Pige 
kan faa Pladr i Juli, August 

hos Gartner Kofoed, 
Hallelyst, 

Sandkaas 
Strandpavillon 

Koncert Ca. Dansant 
Soudag d. 22. ds. fra 8-12. 

Musik: Reniers Duo. 
Gratis Entree. 

Allinge-Sandvig 
Gymnastikforening 

afholder Medlemsbal 
SØNDAG d. 22. ds. Kl. 8 

paa Christensens Sal. 

"ers.  Turistbil udlejes 

E. Ipsen, Havebo, Allinge 
Tlf. 147. 

Hotel Allinge, 
Agnes Jensens Danseskole paa-

begynder Undervisning for Børn 
i moderne Selskabsdanse og Pla-
stik Tirsdag d. 24. Juni Kl. 7. 

kirkelig Forening 1.1.N. 
Vil Glid bliver der Mode hos 

Nicolaj Olsen, 1-1eellet, Klemens 
Tirsdag Aften d. 24. ds. 

Korn og vær med. 

Olsker 
Statsskat for 2. Halvaar 1929 

-30 bedes indbetalt senest d. 30. 
ds. og modtages ved Mejeriernes 
førstkommende Udbetalinger. 

Sognerandet. 

N i c. Koefoed 
Skræder- og Herreekviperingsfor-
retning, leverer gode Varer til bil-
lige Priser. Tlf. Klemens n. 44 x. 

Stort Udvalg af 
prima Kvalitet 
STRØM PER 

U Id 
Silke 

Bomuld Id 
'Bedst og 

illigst 

Elegante Visitkort 
50 Stk. med Navn 2 Kr. 

Allinge Bogtrykkeri. 

Meddelelse 
Det meddeles herved, at Landinspektør HJALMAR KOFOED 

vil blive foreslaaet som Repræsentant paa Bornholm for Østifter-
nes Kreditforening ved det Valg, som skal foretages paa 
det ordinære Medlemsmøde i Aar. 	Flere Medlemmer. 

som sælges i store og smaa Toeder samt i Spande. - Alle Slags 
finsk Tagtieere, Linoleum, Træfarver til udvendig 
Brug samt Oliemaling sælges til smaa Priser.  

Nordlandets Handelshus. 
":årfN::"VX":":1:V•ZNVNVN'IN:'":"Z 

•dns;sp!u 	
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gas-sunz pung- ..t• 
ammosiouu „stailaioqpurits" 	• 
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Store Sendinger 

er indgaaet i disse Dage. 

- Meget smukke, solide Varer 

sælges til billige Priser i 

N9ribodels Ibodelshus. 
Allinge. 

Yorretningsovertagelse. 
Pr. 1. Juni har jeg overtaget den af Esper Hansens Enke i 

mange Aar drevne Købmandsforretning i Sandvig og anbefaler mig til 
tie ærede Kunder med gode Varer til billige Priser. 

Lager at Kolonial, Chokolade, Cigarer, Cigarettet, 
turistartikler og Tricotage fra Magasin du Nord, Allinge. 

Æg købes og Hønsefoder haves paa Lager til smaa Priser. 
Esper Hansens Efterfl.: Karen Holmgreen. 

Biografen aflyses indtil videre. 
SKAVIDINAVIEhl 

AMERIKA LINIE 
En 2ste direkte Ruter Ira 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 unlieldLi 	efter .‘nkotnsten. Alld-Oplysninger fra Passager- 
Afdelingen, 1“): ;GENS NYTORV 8, København K., eller hus• 

930gtr. Stieffer, Rønne, lontr. 13ornitåra, 9`tepl, &)13. 13eterfen, Stande, 
23ontr. 0. (N3ornitAla, 91tfinfie, cotogtcif tNergljagen, .t age. 

Prima Kvaliteter 
alle Modefarver 

I  
;. &prr 

Udvdk,, 

,41 

Al Last- og Kroaluriairsel 
samt Svinekørsel hver Torsdag 
Formiddag. Bestillinger modtages. 
En 14 og en 4-5 Pers. Bil udlejes 

Tlf. All. 117 y. 	A. Engell, Tein. 

Opkøb al' al Slags Fjerkræ. 
Hentes paa Stedet. Kontant Beta-
ling. Altid til Dagens højeste Priser. 

I. C. Olesen, Klemensker. 
Tlf. ndr. 33. 

Forrefningskonvoluffer 
sælges med Firma for kun 7 Kr. 
pr. Mille. 
Allinge Bogtrykkeri 

Allinge Skærer' 
Optiendningsbnende altid paa 
Lager, billige Priser. 
Tlf. 29. 	Hivert Hansen. 

Ir K ø b "11 
Sonnedjolell og Sommerhaell 

*4.N6D 1?-1S/Ar 
NORD 

Vi har stort Udvalg T smukke Sommerkjoler til smaa Penge. 

Kulørte Bomulds-Kjoler fra Kr. 2,85 
Tobralco 	do. - 6,50 
Uldmouselins 
	

do. 	- 14,75 
Voile 
	

do. - 9,50 
Kunstsilke 
	

do. - 6,85 

Stort Udvalg i Bluser, Jumpers op, Nederdele. 

Vort stadigt stigende Salg i Dame-Overtøj beviser, 
at vi har de rigtige Faconer og Kvaliteter, og at vore Pri-
ser er rimelige. 

Da vi altid har et stort Udvalg i de sidste Nyheder, 
gaar De ikke forgæves hos os. 

Victor ftlanck, 
Leverandør til Vare- og Landbrugslotteriet. 

1111110111111.11111111111~101111111111111,4111 

Søn- og Helligdage. 
7,45 13,00 16,1019,15 22,05 W Rønne H. 	1u,10 15,25 18,40 21,45 
7,59 13,14 16,24 19,29 22,18 Nyker 	9,55 15,10 18,25 21,30 
8,08 13,23 16,33 19,38 22,26 Klemensker 	9,46 15,01 i 8,16 21,19 
8,21 13,36 16,46 19,51 22,38 Rø 	 9,33 14,48 18,03 21,0,5 
8,32 13,47 16,57 20,02 22,48 Tein 	9,22 14,37 17,52 20,53 
8,4013,55 17,05 20,10 22,55 Allinge 	9,15 14,30 17,45 20,45 
8,45 14,e0 17,10 20,15 23,00 v  Sandvig 	A 9,10 14,25 17,40 20,40 

0,10 
23,56 
23,47 
23,36 
23,26 
23,19 
23,15 

Aakirliceby-Gudhjem. 
Hverdage. 

7,55 10,50 13,20 17,00 20,30 Rønne-Nexø 9,20 12,10 14,45 18.20 21,55 
8,41 11,3314,06 17,4221,16 Aakirkeby 	8,32 11,27 13,57 17,35 21,09 
8,51 11,42 14,15 17,52 21,26 Almindingen 	8,22 11,17 13,47 17,25 20,59 
9,10 12,00 14,32 18,1021,45 Østermarie 	8,05 11,01 13,29 17,08 20,55 
9,21 12,08 14,40 18,2021,55 Østerlars 	' 7,55 10,52 13,20 16,59 20,30 
9,30 12,18 14,50 18,30 22,05 Gudhjem 	7,45 10,42 13,10 16,50 20,20 

Søn- og Helligdage. 
Gudhjem 
Østerlars 
Østermarie 
Almindingen 
Aakirkeby 
Rønne-Nexø 

7,45 10,20 13,05 17,30 19,50 22,05 
7,55 10,29 13,14 17,39 20,00 22,14 
8,05 10,38 13,23 17,48 20,10 22,23 
8,22 10,55 13,41 18,05 20,30 22,40 
8,32 11,04 13,50 18,15 20,41 22,501 
9,20 11,50 14,40 19,00 21,25 23,30 1 

Rønne-Nexø 
Aakirkeby 
Almindingen 
Østerm arie 
Østerlars 
Gudhjem 

7,55 10,25 13,15 17,40 20,00 22,10 
8,41 11,11 13,59 18,23 20,46 22,54 
8,50 11,20 14,09 18,32 20,56 23,04 
9,07 11,36 14,26 18,47 21,15 23,21 
9,15 11,44 14,35 18,56 21,25 23,30 
9,25 11,53 14,45 19.05 21,35 23,40 

Nye selvaflaeggende 

Staal-Hesteriver 
8 Fod med 30 x2 Tænder af meget solid Kvalitet sælges 
fra Lager paa særdeles gode Vilkaar. Stor Rabat pr. Kontant. 

De almindelige Reservedele til 
Deerings Høstmaskiner 

er paa Lager - eller skaffes meget hurtigt. 

Nordlandets Handelshus. 

Meget fine, lom Gulvbrædder 
Fyr eller Gran efter Ønske. Alle Længder dansk Maal sælges 
paa særdeles billige Vilkaar. 

Billige, svære Brædder til Staldbrug og 
rigtig gode, fuldkanlede Udskudsbrædder 

sælges til de nye, billige Priser 

Nordlandets Handelshus. 

7,45 12,45 
8,00 13,00 
8,10 13,10 
8,24 13,24 
8,36 13,36 
8,44 13,44 
8,50 13,50 

Den rigtige Tagtieere, 
som gør fuld Nytte er P. Rønning & Gjerløffs 

Linoleumstjære, 

KØREPLA 
(Gældende fra 1. Juni) 

Rønne-Allinge«Siancivig. 
Hverdage. 

	

16,10 19,00 	Rønne H. Ank. 4 10,45 15,10 18,35 2L40 

	

16,23 19,15 	Nyker 	

• 	

10,29 14,54 18,22 21,24 

	

16,31 19,25 	Klemensker „ 	10.19 14,44 18,14 21.14 

	

16,43 19,39 	Rø 	

• 	

10,05 14,30 18,02 21,00 

	

16,53 19,51 	Tein 	

• 	

9,53 14,18 17,52 20,48 

	

17,00 19,59 	Allinge" 
	

9,45 14,10 17,45 20,40 

	

17,05 20,05 	Sandvig 	Afg. 	9,40 14,05 17,40 20,35 



stejlt over hinanden og udnytter 
det nedstyrtende Vand. 

Byer glider forbi, Bifloden Ybs 
udmunder, Borge og Slotte træder 
frem og fe. svinder 	saa passe- 
rer vi Europas største Kloster ved 
den lille By Melk — et vældigt 
Bygningskompleks, opført paa en 
isoleret Klippe. 

Sommersko. 
Hvide, graa, beige, i alle Nr. 

med Gummisaaler, føres i meget 
stort Udvalg. 

Jeg sælger til meget smaa Priser. 

firtesRomager Larsen 
eryirwm■••=1■90...... 	 weyalamee. 

Ny 'lukket Bil 
udlejes. 

L. P. Olsen, ved Tt jn St. 
Tlf, All. 59 kan foreløbig benyttes. 

Lukket 5 Pers. Bil 
udlejes. Tlf. All. 8y kan benyttes. 

Villy Jensen, Tein. 

Bornholms 
Spare- og liaanekasses 

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

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

hvortil Præmie, hidtil 2,4 - 

Huggede og polerede 

Gravmonumenter 
i Bornholms smukke-
ste Sten til Polering. 
Er altid paa Lager til 
rimelige Priser. 

Forlang Tilbud. 

Borrelyngens Granitværk. 
V. Sørensen. 

• Overretssagfører 

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

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

Aktieselskabet 

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

ordner Kreditlaan m. 

  

Prima Hosalt. 
er paa Lager til billig Pris. 

  

  

Produkten. 

 

     

De allerbedste Roejern 
sælges billigst i 

Produkten. 

;Mejeriet Xalbjerggaard. 

med ,Zajak 
gennem 8uropa. 

Fra øst ersoc), 
tit Sortehavet. 

Østrig. 
Mandag Morgen henter jeg Post 

hjemmefra og besøger Kassereren. 
Walther benytter Tiden til at tjene 
sig nogle Groschen. 

Midt paa Eftermiddagen er alt 
ordnet, og vi henter vort Fartøj 
i Baadehuset. 

Saa tages Afsked med Linz -
Bjergene forsvinder, Floden dan-
ner et Delta i den brede Dal. — 
Vi padler gennem kilometerlange 
Busk- og Sivskove. Solen brænder 
og stikker, som der var Torden i 
Luften. Og ganske rigtig, paa en 
Gang kommer tunge, blaasorte 
Skyer rullende, paa et øjeblik er 
Himlen formørknet. 

I en Fart faar vi Kajakken paa 
Land, og under Teltet finder vi 
Ly 'for de nedstyrtende Vandmas-
ser. Her laver vi os en Kop Te, 
spiser vor Mad og venter paa, at 
Regnen skal holde op. 	Det vil 
den imidlertid ikke; der er ikke 
andet for, end at vi bliver nødt 
til at indrette os for Natten. — 
Bekvemt kan det jo desværre ikke 
blive; en maa sove, medens den 
anden sidder paa Hug. — Saa 
trækker vi Lod om, hvem der skal 
have de første 5 Timers Tjans i 
Soveposen. 

Resultatet bliver, at det er mig, 
der maa op og sidde sammen-
krøben under Telttaget. — Uha, 
fem Timer er en lang Tid at sidde 
stille paa den samme Plet uden at 
kunne røre ret meget paa sig. -
Et Held dog, at jeg kan faa Plads 
til at skrive. — Til Trods for, at 
det værker i Ryggen, og at mine 
Ben skiftes til at „sove', føler jeg 
en vis Hygge. Udenfor plasker 
Regnen; men Teltet lader ikke en 
Draabe igennem. — Her er godt 
varmt, den lille Petroleumslampe 
udspreder sit blafrende Lys, Wal-
ther sover og taler imellem sagte 
i Søvne. - 

Min Korrespondance er færdig; 
det er min Tur at krybe i Posen. 
— Walther er ikke meget for at 
komme ud; han er morgengnaven; 
men der hjælper ingen kære Mor. 

Kl. er 10 næste Formiddag, før 
Skyerne igen spredes og lader den 
straalende Sol skinne igennem. 

Saa gaar det videre. Paa højre 
Bred udmunder den rivende Flod 
Enns, Donau bliver en hel Kilo-
meter bred. Vi passerer under en 
mægtig Jernbanebro, yndefulde, 
skovklædte Høje og smaa Byer 
veksler stadig,- og Slottet Wallsee 
med dets slanke høje, Taarn holder 
længe vor Opmærksomhed fangen. 

Walther synger den kendte Me-
lodi af Strauss: 
„Donau so blau, durch Thai und Au, 
wogst du ruhig hin, 

dich grilsst unser Wien, 
dein silbernes Band 

knilpft Land und Land, 
und friShliche Herzen schlagen 

an deineni sch8nen Strand – –" 

„Hvorfor synger Du egentlig 
om „den blaa Donau", Walther? 
Det passer jo slet ikke, den er 
nærmest skidengraa.4  

„Ja, det har Du Ret i; men jeg 
tror, at man skal se Floden oppe 
fra Bjergene. — Kan Du se Klo-
steret der oppe paa Højdedraget? 
Lad os entre derop, saa spiser vi 
til Middag hos Søstrene, de har 
altid noget til overs for en rej-
sende Gese11.4  

Som sagt saa gjort, Kajakken 
trækkes ind under nogle Buske 
paa Bredden, og saa begynder vi 
Opstigningen. Walther holder paa 
at ,kunne naa derop paa mindre 
end en halv Time, hvad jeg dog 
ikke er enig med ham i. Der er  

nemlig ingen Stier, og vi hindres 
meget af de paa Skovbunden vok-
sende Ranker.. 

Vi er naaet næsten helt op og 
klatrer ud paa et fremspringende 
Klippestykke, hvorfra vi har fri 
Udsigt ned over Floden. 

Virkelig! — Set heroppe fra er 
Donau blaa. — Det er et beta- 
gende Syn; alle Farver er saa 
harmonisk afstemte: Som et blaat 
Baand snor Floden sig -gennem 
Landskabet — en Kende mørkere 
end den skyfri Himmel, der hvæl-
ver sig over mørkegrønne Skove, 
hvor man hist og her ser Brud-
stykker af hvide Landeveje, der 
fører til smaa Byer med røde Tage. 

Vi river os løs og gaar det sid-
ste Stykke Vej op til Klosteret; 3 
Kvarter er gaaet med at komme 
herop — Walther, som den mest 
erfarne, banker paa Porten og spør-
ger, om der er lidt til overs fra 
Middagen. Søsteren ser paa os 
og nikker, gaar og kommer lidt 
efter tilbage med Tallerkener og 
Fade. Saa spfser vi paa Stentrap-
pen. Indenfor maa vi ikke komme. 

Vi naar igen ned til Donau og 
gaar ombord i Kajakken. Floden 
iler atter ind mellem høje Bjerge 
og faar et viltert Løb. Snart lig-
ger Grein foran os og det mæg-
tige Slot .Coburg. Igen lægger vi 
til Land, slentrer gennem den hyg-
gelige By med de gammeldags 
Huse og op til Slottet. Vi gaar 
gennem de flotte, velholdte Parker 
og Anlæg med smukke Statuer 
og kommer ind i Slotsgaarden. 
Men Walther vil ikke nøjes med 
at se Slottet udefra, og vi maser 
ind under Søjlegangene og op ad 
Trapperne. Frækhed lønnes; men 
i dette Tilfælde ikke til vor Fordel. 
Vi løber lige paa Slotsherren, der 
skælder os ud og kalder paa et 
Par Tjenere, som saa hiver os ud. 

Vor Selvbevidsthed fik et slemt 
Knæk, og for at glemme det pas-
serede sætter vi os ind i en Re-
staurant og drikker et Glas Øl. 
— I Samtalens Løb erfarer vi, at 
Donau lidt neden for Byen skif-
ter Karakter, det saakaldte Strudel 
und Wirbel, flere Kilometer pres-
ses Floden sammen af Bjergene 
og fosser voldsomt hen over den 
lave Bund og afsprængte Klippe-
blokke. I Gaar var 2 sammenfol-
delige Gummibaade kæntrede i 
Strømmen, og kun en Mand naa-
ede i Land. 

Vi er nu advarede og træffer 
vore Forberedelser. 

Godt tildækkede drejer vi om-
kring Pynten og er paa en Gang 
midt ude i Hvirvlerne. Det syder 
og koger, afrevne Grene, Træstyk-
ker og store Skumtoppe farer rundt 
med Karruselfart. 

Kajakken vugger op og ned og 
farer hid og did med en Fart af 
20 km og er næsten ikke til at 
styre. Strømhvirvlerne danner ofte 
alendybe Gruber i Floden; hver 
Gang Baaden kommer ind over 
en saadan, snurrer vi med rundt. 
Skumbølger plasker over os; men 
vi klarer den dog uden at faa ret 
meget Vand ind. 

Vi er saa optaget med at styre 
Baaden, at vi ikke faar ret meget 
set af det smukke Landskab, der 
saa hurtigt glider forbi. Til højre 
ligger den romantiske Ø, WO;rth, 
til venstre oppe paa en stejl Klippe, 
Borgen Werfenstein, og lidt læn-
ger nede Struden's maleriske Hus-
klynger. 

Den spændende Sejlads er over-
staaet, Flodguden har raset ud, 
stille glider vi mellem høje Bjerge 
forbi Si. Nikola med den male-
riske Kirke. Nøgne Granitvægge 
skyder af og til deres stenede 
Bringe frem af det grønne og gør 
Skoven mere afvekslende. 

Sormingbach fosser ned oppe 
fra Højderne, Vandmøllerne ligger 

UrglaSo 

De nye Urglas, som Ikke kan slaas I Styk= 
ker, har jeg paa Lager i alle gangbare 
Størrelser og sættes i paa faa Minutter. 

Conrad Hansen, Allinge 
Tlf. 140 	Guld-, Sølv-, Plet-, Tin- og Nikkelvarer. 	Tlf. 140 

Stort Udvalg. 	Gode Varer. 	Priserne billige. 

Hos Jens Hansen i Allinge 
er det det rigtige Sted at købe sin Beklædning. — Der er 
stort Udvalg og billige Priser. 

Alt til BeKleedning, 
saavel færdige til Brug straks — som Metermaal af alle 
Slags, baade til voksne og Børn. 

Særlig arxbefaless 
Klædninger, imprægnerede Sommerfrakker, Arbejdstøj samt 
Ride- og Fiskerbenklæder, Hatte og Huer m. m. m. 

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

Skæreri og Tømmerhandel 
kan nu til Foraaret levere Dem alt under Bygningstommer henhørende. 

Ita Brædder af Abnindingstræ 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, Stakit- 
stetter, Tremmer osv. 	 Frit med Jernbane. 

Skæring af tilbragt Træ omhyggeligt og hurtigt. 

Allingle',Teglværk BRØDRENE ANKER, HASLE 
anbefales. 	 JERN4TORRIII dc MASKINFABRIK. 

Mursten, Teglsten, Drænrør. 	Ajlepumper - Vandpumper - Varmtvands=Aniteg, 

Tlf 127 

Møllers Bogbinderi  
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Indbinding af Beger. — Protokolfabrik. --Papirvarer. ftrev vore syltede 	I. Hi. Arbejde. — Rimelige Priser. -- Hurtig Levering. 
tesier og Xgurker ! 	Leverandør til Biblioteker, Foreninger og øens største Forbrugere. 

2.,eyster,Xasle. 

Intet Blad 
træffer Deres 

Kundekreds 
bedre end 

liordbornholm I 
	  Allinge Bogtrylilieri 

e uerterende 
anmodes høfligst om at indsende vort Tilgodehavende for Annoncer 
paa tilsendte Indbetalingskort, Postkonto Nr. 14146, hvilket er den 
billigste og bekvemmeste Mulle. Alle Indbetalingskortets 3 Dele maa 
være udfyldte ved Indbetalingen, men Deres Postbud vil være Dem 
behjælpelig hermed og modtage Beløbet -I- 5 øre i Porto mod Kvit-
tering paa Postbeviset. 
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Palmehavens nye Parketsal. 
G • • 
• Fra og med Søndag den 15, Juni daglig Eftermiddags og 
• 
• Aften-Koncerter samt Dansant. • •• •••••••••••••••••••••••••••••,,•• ••••••••••••••• 

Hasle 
fotografiske Atelier 

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

Hurtig Ekspedition. Billige Priser. 
(Forudbestil Tid — Tlf. Hasle 66). 

Skotøj. 	Flødeis-FabriKationen er nu begyndt, og de for- 
skellige Slags Is — Selskabs-ls saa vel som Special-Is -- anbefales til 
ærede Kunder. — Is i Bægre faas i Udsalgene: paa Mejeriet og hos 
Enkefru JENSEN, Sandvig, samt hos forskellige Bagere. 

Bestillinger modtages. 

• EICICIGICICICICIDDIXICIOCICICICICIDOMICEIOCICICIDCIDOCICIDOCICICICIDDIXICICIDCICICICI a 	 a 
a 	i 	f,ø 

ll S agieriels ildSdig 
paa Lindeplads. 1 a  

a 	 Tf. 45. 	a 
1:1 Ferske Slagterivarer hver Onsdag og Fredag. 

a 	 a 
1:1121:111:11:11:1131211XIMXIDOCIDOCXIDOCICIOCICIMICIDDIXIMMIXICIOCIOCID0131130C 

Tlf. 865. 	Chr. Diderihmen, Rønne. 	Tlf. 865 

Alle Tryksager 
saasom 

Regninger, Bloddeleiser, Konvolutter, 
Dags-Dato, Vekselblanketter, 

Visitkort og Takkekort, 
Love og Regnskaber, 

Sange og Salmer, 
Medlemskort 

leveren bedst og billigst fra 

• 

Et stort Udvalg af Iste Klasses 
moderne Sko, brun og sort Lak-
sælges til meget moderate Priser. 

Præskomager Larsen 


