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Udgaar Tirsdag og Fredag
i Allinge-Sandvig.
fadhjem. Omteriarm. Hamle
Olsker, Rutsker, Ru og Klovnene'.
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Alm. Annoncer 10 Øre pr. mm, efterf. Gange 8 ø.
Forretningsann. 8 6 ø.
-

Alle
kan nu faa Nordhornholm" gratis,
naar de betaler Postpengene (I Kr )
og bestiller Bladet hos Avisbudet
eller paa Postkontoret; men husk,
det er i Dag sidste Frist, hvis der
skal undgaas Forsinkelser ved Ekspeditionen.
Nordhornholm- udgaar Tirsdag
og Fredag fra og med iste Juli.

Mordet ved Strandlakken
Natten mellem d. 9. og 10. Juli
1695.
Resume:

Afdøde Arkelimester Niels
Jørgensen i Sandvig har 1694 efterladt sig bl. a. Sønnerne Henrik og
Hans Nielsen samt Datteren Lena og
Anna. Henrik har levet i Kiv og Strid
med Hans og de andre Brødre samt
Fætteren Hans Hansen. Hans myrdes
og sænkes i Havet. Lena er gift med
Bornholms Provst, Poul Ancher, og
Anna med Løjtnanten, Lars Gomløs,
begge af Hasle.

9Iaar unbIngeø frit betnitlen i 9(ttinge, ber 3 9Døgn efter 931orbet fif
ti etøg af tenrifø øienfcerb, bomb vi
!enere Etat høre om, »er ber ingen, ber
faa mere tit t enrif glieljen; men pna
573...jen peb .-'t•ratibløffeit Ina ber ru
blobig ("tot, og i (83rufet og fflreeølet
bar ber s por font af et legeme, ber
bar fteebt bort til ("tranben. Jet bar
alt, bbab lifetbeth Enlig tenrit Duel
fan 9.)agen efter Morbuatten, bis hun
tibtig om Morgenen, fan fund ("otett
ftob op, begab fig rib for at lebe efter tiilt Manb.
Za hun fanbt iltuffen, ftob bet
benbe Haft, at hedbast sfflanb »at ble,
»et mtjrbet.
bab hun foretog fig i ben Vinteb.
illen i alle ittettbeher frettigaar ilte
af ingprototolten. Antagelig bar hun
beubenbt fig tit Nfogeberne i ilanbnig og Allinge. CStmttnptejnen paa illottet og 5-Butaptejnen i Kftinge bar fagtetriø ogfact ftrafø faaet 8efteb, fan 3agterne langø Strauben funbe par
om tirken miøteenfelig 13erfon flintre
forføge at flippe bort fra øen. Cm
bette Wpparat fungerebe for langt ottit,
om ber iffe ftrafø neerebeø Miøtante
tit tnnø taufen, efter om benne tiebbe
tilftreeffelig gobe orbinbelfer part rette
iltebet, beb jeg ette; men han rejfte
imibtertib tamtes Jeg orer .fralo og
t «reb til %mine og tog betfra nieb
tgl. Majefttrte.', Glib ,,;firegeren" til Røbertbatm; muligbiø paabrog ban fig netop berfor Wiiøtatifen for T1torbet.
q3rotofollen fremgaar bet intibtertib, at lifabeth - Ignab jo ogfaa
fulteø meget naturligt -- tamme Zag
tog tit giutfter til fin mlbte og »ffrbige ilinger, $rooften $oul 2lneber,
for at raabføre fig meb benne. Zet
lunte hult nu lige fan gobt hatte unbtabt, for ben gobe $robft fonen at tabe
haft mere .31itereøfe for be 100 Zarer
font ban stente, at benbeo murbebe
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ffitnirb bar haft ffulbig, eub at hjælpe
13rototorten altbett [taftet?, finte.
føreø, at ben fibers fortrøb fin ten,
benbelfe til ham, og ba s.Bout 2Ineber
fenere for »nen bcebber fif kran og
benkolber fig til, at lifabett) onerfoe
ham ben Zag bobbe inbrømmet, at
henten Matib bar hant bette
ftntbia, fonrer ban hertil , at buu ilfe
tør benregte nt habe gjort bet, men
unbffulber fig nieb fin ftore &briabellt,
fan hult ilte ret bibfte, hbab bun jagbe.
Eøbmanb kran
dtperfen i 9111inge
bibner, at ban bh og fpiltebe Regler
familien nieb tarv (&3catilø4, ba fIifabetb font til ham og bifte ham ben
blobige Ctot. '.det maki ingten4 hane
bceret om ftermibbagen, ba hun »ar
pna bjembelen fra 9/utfter, for man
fpillebe »et ncepe Regler om ortiribhagen?
`e følgenbe tage par("natlen i
ilanbbig og 9111inge. !Iffe taler naturtiguiø om Morbet, og forftellige $erfoner ublmageø fom llgerningørneenb,
ja enbog feloefie nfen t lifabetb unbgnu ilte 93eflitgbningen for at tiabe
burbt fin egen Manb. stof til %ug,
ter lebereø navnlig af be intereøferebe
.rtrtert3 tjeneftefolf, ber tommer meb
forbtommebe llbtatelfer »ebrørettbe bens terftabø ortjolb ben paageelbertbe
9lat.
tit 4.2:lettet 5fornager i CSnnb»ig 'har
aetvz,, Zlorgenfenø ritteø tieneftebang
£nuritfea jagt, at ba1143t atifen
Dreng S?.abritøenfett bar trænet tit
barn ag foreffnaet ham at »ære meb
til at lian tettrif 9lielfen ihjel, fan
flulbe be tilfammen tjene 16 Znter.
Zn lifabetb bøtte bet, tilbøb brut
Chrf en Ro fra 2eften, yin ban bil
fige ilanbbebeit om Manbettø Zrab,
men ba bet tom til (tuttet, turabe han
ilte gentage ful Ubtatelfe af g.rugt for
tretin fra ,t anø tanfen. miblertib
bebirfebe tamtv lijorfigtigbeb, at ban
ble» fat i 9.3areteegtønrreft i 9.3agten
paa ("lottet paa Eommanbantenø
fating.
2ørbagert efter at Morbet »ar begaaet titøbag Vlat rømte tattø tanfertø jeneftebreng £nuritØ Z‘enfen i en
:8anb til tetatte familien nieb `3ørgen
ompog, en I 5,521arø Dreng, fem ogfan
tjente boa and jattfen.
Cm nanbagen ben 15. kuli 1695
»ar bet $itigbag, og bet forfte ting
fatteø i Qirotingbofet paa ,fjantniervbnv i benne ubuggetige ilag, og en
lang 9:ledte af følgenbe ringbage beffeeftiger fig meb sagen, lom fulber
bet urette af en en. 3 omnier tuf
$rotofol i gotioformett. 1e1e 12 Vlar
efter Morbet tommer ber sager for
Retten, font har ittnutning til 9.litorbfagert.
rotolollen mebbeteø følgenbe
for ben 15. atdi i llbbrag
„£ifabet jenrit SJiief af ailboig
støber og bet[ager fig, at 4enbe 4.
er murbet (murt) og omformet mel.
tem Villinge og CSanbbig. '.8irtefogben
tilfpørger fatattige tilftebebeerenbe Borgerflab (nieb „orgerffab" uretten fjer
oirtnof V3orgerbeebning), om be beb
no::,et at fortælle herom, boortit fbarebe
famtlige Wolgerftab, at famme Nat,

font »ar mellem limbagen ben 9. og
10. hitli, bar t eurif i V(flinge boø
9tielø tanfen og brat meb en 'Det
men ilte beb, om han habbe Rtammeri
meb nogen i farme tirø, og mener,
at han gif ftebelig berfra. ("enfont
tifabeth .enris 91telø mener, at ben,
beo SDjnnb Etal treere murbet, at henbe
bn maatte beberfnre ben Zel, jons lob
og tet tiltaber og ubføreø ben 13roceø
alene paa benbeø egen Q•kefortning for'Iben benbeo Manbø panrørenbe
tie:etb.
Der ubtage?, font ormetrib .t■an
ilberibfen") i SJ3ittøter og 2auritø Monfen fammertebø, 43eber 23uff og teltt
Monjen i Rtemen4fer, 43eber &betjen
og 9tielø tanfen i S 1i og pensa tanfenl og falig Jibrit io1Trenber jatin
tanfen ollegaarb i 5:Mer, [nitte 8
rirtbenteenb baber at ubforffe tamme
rab og gøre bered, forretning, fom
be agter at forfoare efter .£oben til
'tæfte tingban ibag 8 tage".
il bette hittg, ben 22. 3uli, møbte
(5,1aufen, 23jornegaarb i

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

ilupligne fra ,taltø ,t linien tit ?Indmanben, hborefter S3ibftrup ffutbe tage
fig al ,tand taufettø Sag.
ette fremfeilbte ftraf,: et 9Ingreb
pna ham fra ,Berrilb (.fanten, ber
beebbebe, at ban futil ubettberrebø og
forti ilte ebfboren 43rocurator ilte funbe
proeurere for 'lretten, og førft efter en
længere ittribiff 'Debilt mellem be 2
fjanten og
9Jlobfinnbere freniftob
gjorbe fit ilpørgønniat til fenutfige tit.
ftebenærenbe ¶Borgere ubi 2Illinge og
tlitboig [ambe Martbø- og Rbinbeperfoner „fanfont be alle fan mange four
bor i obenbemelbte Z3mer »ar her for
JRettert til CC tebe, om nogett bibfte
nogen nbabift Gerning at fige hanm
paa".
9toget egentlig nUt ub ober bet alt
mebbelte fremforn ilfe van bette WIetø,
møbe.
pjattv banfen-8 SDreng baobe i
• orfttre formet nieb forblommebe Ubtateljer om, at ban not bibfte,
Inert Morberen bar, men at ban nu
»ar borte.

Jyllands Rekord=Ko.

mert iler, og fremlagbe en Memorial
fra (Stifabeth til ?Imtnianben, f om bobbe
(mini
tit 2atnrerge for (.,..nfett
og pat-Ilagt fjant at føre benbe d
ørft nerfte ting igen, ben 5. 9lugurt,
funeø be egentlige 3orhor at bulne tage
bere8 2legmnbeife. ntrø ,t anfen bar bn
!omniet tilbage fra Rthenbabn. Cm
ban tom fribiflig eller toungen figeø
ilte tubetigt, men ben Crufteenbigbeb,
at han beb 52Infoniften tit Nonne an,
bragte i 3orgerbeebuingenø „Corp3
be guarbe", funbe not tube van, at
bet bar alt altbet enb fribilligt; berefter fluttebeø han til „Lammeret" i
Mantettaarnet, hborjrn han bentebeø
neb tit 23totinget ben 5. Vittguit, ba
21tiberz:', 3eberfen fra lønne møber
efter Drbre fra beleebleruten
for paa højæble og oelbaarne .t r.
tat&acib og Wintntanb tatt4 2ioftev
Viegne at tage Zommerfrebe i fflettett,
bn 23irfefogben »ar i tarnitie meb be
i Sonni implicerebe `13erfoner.
23errilb Qlnnfen haobe fteetinet faunlige tiborgere i 91flinge og ilanbbig
nureb beret/ Rbinber til at møbe pan
inget.
2øjttintit t)eitiø enfes 23ibftrup
møbte og frenitagbe SJJtemorial eller
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Za tagen nu er forbi, og ber enbnu
er mange sBibner at afhøre, ()fiber biofe
tilfagt tit at møbe i Morgen 1(1. 8
fln„her pna kattintet?Atu,3" `ile 8
beincettb og be 8 CStofteritcemb gal lige.
leben møbe.
*) Som siden udmærkede sig ved sin
Deltagelse i Befrielsesværket paa
den fangne Hans Hansen, som blev
anklaget og dømt for Mordet.

ortfeetteø.

Europas undrede Folk.
—0-Under den Proces, der for nogle
Maaneder siden verserede for Domstolene i Chekoslovakiet mod en
Zigøjnerbande, der var anklaget
for en Række Mord, fik Myndigheder og Offentlighed øjnene op
for de frygtelige Tilstande, der
raader blandt det vandrende Folk.
Alle Anklagede var Analfabeter,
deres Klæder var Pjalter, og Begrebet Religion var dem ukendt.
Deres eneste Næringsvej var
Betleri og Tyveri; og slog begge
Dele fejl, kunde de gaa i flere
Dage uden vaadt eller tørt, og
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drevet af Desperation kunde de
da begaa Mord af ganske intetsigende og latterlige Grunde. En
fattig Bondekone blev myrdet, fordi en Zigøjnerkvinde havde forelsket sig i hendes spraglede
Shawl, og en halvvoksen Dreng
dræbtes, fordi en Zigøjner havde
opdaget, at han havde en Flaske,
som Zigøjneren troede indeholdt
Brændevin.
De tiltalte Zigøjnere havde hjemme i det østlige Chekoslovaki,
hvor næsten enhver Landsby har
sit særlige Zigøjnerkvarter. Deres
Huse er overmaade primitive, og
deres Beboere er Samfundets Udskud. Hytterne er bygget af soltørret Ler, Taget er af Straa, og
Vinduerne og Døre findes ofte ikke.
Kulde og Sygdomme hærger frygtelig og kræver mange Ofre blandt
dem. Og kun Byens aller usleste
Arbejder bliver overladt Zigøjnerne, om de da ikke bliver Musikere, thi enhver Zigøjner er født
med Kærlighed til Musik.
Før Krigen, da Ungarn styredes af nogle faa Adelsfamilier, der
herskede som smaa Konger paa
hver sit Gods, var Zigøjnerne glade og lykkelige Mennesker. Det
var dem, der leverede Musiken
til Adelens store Fester, og ofte
spillede deflere Dage i Træk, uden
Ophold. Var de høje Herskaber
i godt Humør, kunde det hænde,
at de spyttede paa en Tusindkroneseddel og klistrede denne paa
Dirigentens Pande. Det hændte
ogsaa, at Værten og hans Gæster
begyndte at skyde til Maals efter
Zigøjnernes Ben, men da de som
oftest var daarligere Skytter og Zigøjnerne Mestre i at hoppe, gik
den Leg glat.
Men anderledes nu. De store
Godser er udstykket, og deres
Herrer er lige saa fattige som alle
andre. Kan en Zigøjnermusiker
nu spille et Par Kroner sammen
paa en Aften og et helt Kapel en
Snes Kroner, da er det fyrsteligt.
Kroerne, der før var alle Zigøjneres Tilflugtssted, er nu stænget
for dem. Kun Kartoffeloptagning
og Teglstenstilvirkning giver dem
nogen Sysselsættelse. I gamle Dage
havde Zigøjnerne Lov til at „efterhøste" Markerne, hvorved de indsamlede ikke saa ganske lidt Korn,
der gav dem Brødet det meste af
Aaret, men eftersom Nutidens Maskiner høster rent, er der heller
ikke der ærligt Arbejde at faa.
Endnu den Dag i Dag samles
Zigøjnere i Karavaner og drager
fra Sted til Sted, finder de Arbejde, forbliver de, til dette er fuldført, men Betleri ng ryveri er ogsaa paa Vandringen deres største
ja eneste Indtægt, ikke mindst for
Ungdommen, der systematisk oplæres til Tiggeri.
Efter den store Proces har Myn.
dighederne søgt at løse det Problem, som dette vandrende Folk
1 i Virkeligheden er for flere Nati-

aner i Mellem- og Sydeuropa; flere
Forslag er fremkommet, men en
Løsning staar hen i det uvisse.
Man har bl. a. foreslaaet „Reser•
vationer" i Lighed med dem, der
er oprettet for Amerikas Indianere.
Et enkelt Skridt i den rigtige Retning er gjort i visse Egne, hvor
inan har oprettet særlige Skoler
for Zigøjnerungdommen for paa
den Maade at gøre dem til nyttige Borgere.
I de Lande, hvor man har ligestillet Zigøjnere med den øvrige
Befolkning, har det vist sig, at de
bliver udmærkede Borgere. I Spanien fik de 1783 Adgang til alle
Næringer, i Rusland gav Katharina den 2. dem Lov til at sætte
Bo, i Serbien fik de i Begyndelsen af den 18. Aarhundrede Opholdstilladelse til Tak for deres
Indsats i den serbiske Frihedskamp osv. Ogsaa i Ungarn er der
gjort et Forsøg, men det blev derved, Marie Theresia gav dem Ret
sammen med andre Borgere, men
Retten blev dem frataget efter 6
Aars Forløb, og for kun 50 Aar
siden forsøgte Ærkehertug Josef
at hjælpe dem ved at lade dem
bosætte sig paa hans Gods; men
da ingen fulgte hans Eksempel,
blev hans Gods ganske oversvømmet af Zigøjnere.

Allinge-Sandvig Byraadsmede
den 26. Juni.
—o—
Der forelaa en Skrivelse fra Indenrigsministeriet angaaende Ingeniør Grilber og Frk. Mus, som hor hos Admiralinde Tlirck. Ifølge Skrivelsen maa
Allinge-Sandvig Kommune anses for
Opholdskommune for ovennævnte.
Dernæst oplæste Borgmesteren en
Skrivelse fra Politimesteren i Rønne,
ifølge hvilken Hotelejer Carl Christian
Jørgensen, der forhen har drevet Hotelvirksomhed i Allinge, nu fremtidig driver denne Næring i Sandvig.
En Ansøgning fra Allinge Kolonialog Produktforretning om at tække et
Tag med Pap bevilgedes.
Derefter oplæstes en Skrivelse fra
Fru Reiner, Hotel „Strandslot", hvori
Fruen klager over, at „Østersøbadet
Bornholm" ved Kloakeringen af Bækken – Sandvigs Smertensbarn – har
afsluttet Kloakken umiddelbart foran
Indgangen til Hotellet, saaledes at det
snavsede Vand har bredt sig ud over
Badestranden til stor Skade for Hotellet.
Borgmesteren havde henvendt sig til
Badedirektionen og paalagt den snarest
at bringe Sagen i Orden.
Formanden for Gade- og Vejudvalget, Alfred Petersen, forstaar godt, at
Fruen er meget utilfreds. Han havde
forinden Arbejdet paabegyndtes henvendt sig til Hotelejer Jørgensen, der
er Sjælen i Foretagendet, og foreslaaet
et Samarbejde med Kommunen, saaledes at en rationel Ordning kunde opnaas, men et saadant Samarbejde var
ikke opnaaet.
Borgmesteren: Hvis det er paa Statens Grund har vi jo ikke noget at sige.
Chr. Lind: Kloakken ligger dels paa
Statens, dels paa Kommunens Grund.
Th. Jørgensen: Det hele er meget
forkert lavet; men vi kan jo ikke hindre, at Østersobadet smider deres Penge
bort.
Alfr. Pedersen: Ja, havde vi faaet de
Penge, der her er anvendte, saa kunde
vi have Iøst Spørgsmaalet paa en tilfredsstillende Maade. Gade- og Vejudvalget kan ikke godkende den Ordning, Østersobadet har truffet.
Borgmesteren: Ja, vi kan jo som sagt
ikke forhindre dem i at smide deres
Penge væk.
Edv. Holm: Jeg har talt med Fru
Reiner og set paa Kloakken og synes,
det er uforskammet af Badedirektionen
at lade Kloakken udmunde lige loran
hendes Indgang.
"Th. Jørgensen De ærede Hotelkollegaer skulde hare enes noget bedre.
Borgmesteren: Vi kan ikke blande
os i, hvad der sker paa Statens Grund,
men munder Kloakken ud paa Kommunens Grund er det en anden Sag.
Østersøbadet har sagt til mig, at der
nu kun er rent Vand i Rørene (Munterhed).
Th. Jørgensen: De forskellige Samlelebrende gør vist ikke Vandet renere.
Borgmesteren : Vi kan jo forhøre, om
Fruen nu et tilfreds, og hvis ikke kan

vi henstille til Østersøbadet at foretage
det videre fornødne.
Dikterer til Protokollen: Saafremt
Kloakken udmunder paa Kommunens
Grund forelægges det „Østersøbadet
Bornholm" at bringe Forholdet i Orden, saa Ejeren af Hotel Strandslot
ikke generes.
– Derefter forelagdes Kommunens
Regnskab for 1928-29 til Descission.
Borgmesteren : Der foreligger forskellige Revisionsantegnelser, men vi har
jo ikke noget Ansvar for det Regnskab.
Forskellige Regninger er opførte forkert, og der er nogle forkerte Sammentællinger, dog nærmest Smaabelob,
og det hele er nu bragt i Orden.
Allinge Havn's Regnskab oplæstes.
Resultatet var særlig fint. Der var sparet en Del paa Udgifterne, og Indtægterne var blevet noget større. – Der
noteredes en Formuefremgang paa
15,300 Kr.
Sandvig Havn's Regnskab var mindre gunstigt. Kommunen gav et Tilskud til Havnen paa 1000 Kr.
Dørene lukkedes.
K.

Allinge ny Monumentforretning
Som vi skrev for en Tid siden
i „Nordbornholm", findes Bornholms smukkeste Sten til Gravmonumenter i Borrelyngen.
Hr. Stenhuggermester Valdemar
Sørensen har her oparbejdet en
ludustri paa dette specielle Omraade, som er ret enestaaende
sin Slags; men det er jo klart, at
det ikke er nok at frembringe en
smuk Vare, den skal ogsaa omsættes, og for at lette Omsætningen og skaffe Køberne let Adgang til at betragte Monumenterne, har Hr. Sørensen lejet sig
en Udstillingsplads i Havnegade,
hvor han i disse Dage har arrangeret sin Opstilling af Monumenterne.
Vi finder det selvfølgelig naturligt, at den danske Befolkning
køber danske Frembringelser, ogsaa paa dette Omraade. Hr. Sørensen beklager sig over, at der
paa Bornholm, som i det øvrige
Land, købes alt for mange svenske Momutnenter, navnlig Mindeplader. Dette bør ændres og ikke
mindst af den Grund, at dansk
Arbejde i denne Retning med Hensyn til Skønhed og Prisbillighed
har saa let for at konkurere.
Her i Allinge-Sandvig ved enhver, at vore Stenhuggere desværre ikke er overlæsset med
Arbejde — tværtimod. Derfor lad
os, hvor vi kan, støtte vor hjemlige Industri ved først og fremmest at købe dens Frembringelser.
Vandrer.

Ep uhu Cheriod 110111108,
Henry Morgan havde ikke den
fjerneste Brug for den Haandkuffert. Det var Vinter, og han havde
ikke tænkt mere paa at rejse end
Chimpansen i Zoologisk Have paa
at tage en Tur ned ad Piccadilly
paa Rulleskøjter; han anede ikke,
hvad han skulde bruge den Kuffert til.
Men den havde været billig. Den
havde sammen med en Mængde
andre brugte Genstande været udstillet til Salg hos en Marskandiser, og Henry Morgan havde ikke
kundet modstaa Fristelsen.
„Naa, lige meget, jeg kan faa
Brug for den til Sommer," mumlede han forhaabningsfuldt, idet
han lukkede den op hjemme i sit
Værelse. „Jeg kan . . . Halløj,
hvad er det?"
Hans undersøgende Pegefingre,
der var trængt gennem et Hul i
Foret, stødte paa noget, der knitrede som Papir. Han fik ved Hjælp
af to Fingie det mystiske Dokument halet frem og saa nu, at det
var et Stykke Brevpapir, oven i
Købet beskrevet. Den gnidrende
Haandskrift fortalte følgende;
„Naar det er overstaaet, maa
vi skilles. Du rejser til Udlandet
saa snart som muligt, mens jeg
bliver her hjemme paa det gamle
Sted, indtil vi kan mødes igen,

naar Stormen har lagt sig. Joe
Walker tager til et roligt, afsides
liggende Sted, der hedder Chorton. Jeg har ordnet alt det øvrige.
Du ved, hvad Du har at gøre Jim."
Det var alt, men det gjorde et
meget stærkt Indtryk paa Henry
Morgan.
lian kendte det Navn — Joe
Walker -- særdeles godt. Det
havde været i alles Læber i de
sidste Uger. I Aftenavisen fra i
Gaar havde han læst, at der stadig væk var udsat en Belønning
paa et Tusind Pund Sterling for
Paagribelsen af Joseph Walker,
den bekendte Ekspert indenfor
Pengeskabstyveriernes Omraade.
„Du almægtige sikken et Held!"
udbrød Henry Morgan. .Og det
kan jeg takke den gamle Kuffert
for. Man siger jo, at en Forbryder
altid efterlader sig et Spor. Chorton — lad mig se? Jeg maa have
fat i en Køreplan."
— —
Der var kun „Den grønne Drage", han kunde tage ind paa
Chorton, og der var næsten fuldt
Hus paa denne gammeldags Kro
Det lykkedes ham imidlertid at
faa et mindre Værelse, og han
trak Vejret lettet, da han havde
faaet sig installeret her.
„Stadig væk Heldet med mig",
sagde han til sig selv. „Det hele
gaar som Fod i Hose, uden at jeg
selv behøver at gøre mig videre
Ulejlighed."
Det varede heller ikke længe, før
han havde opsporet den Mand,
han søgte. Walker boede paa
selvsamme Kro, i et Værelse, der
var et Par Døre fra det, Morgan
selv beboede.
Det var i den store Krostue de
første Gang mødtes. Walker han kaldte sig her Drysdale sad foran Kaminen og røg sin Pibe
da Henry Morgan koni ind og
satte sig lige overfor ham, rev en
Tændstik og tændte en Cigaret.
Gennem Røgen saa han over paa
den anden, og hans Hjerte hamrede af Sindsbevægelse. Med et
lille Overskæg og en Smule Bakkenbarter vilde Manden der komplet ligne det Billede, Morgan havde set af Forbryderen i Aviserne
for et Par Dage siden. Det var
klart, at han havde barberet sig
for derved at skjule sin Identitet.
„En slem Taage", sagde Morgan og lagde Mærke til, at den
anden saa over paa ham med et
mistænksomt Cilimt i Øjet.
„Det klarer nok," sagde han
med mut Stemme og tog en Avis.
Men han lagde den straks fra sig
igen, saa over paa Morgan, rejste
sig og forlod Krostuen, temmelig
hurtigt. Som et Lyn havde Morgan nappet Avisen og løbet Overskrifterne igennem. En af dem
gav den nedslaaende Efterretning,
at det endnu ikke var lykkedes
at komme paa Spor efter Joseph
Walker.
.,Det er ham, der er ingen Tvivl
om det," gispede Morgan, „Nu
maa jeg se hvad jeg nu skal gøre,"
Han kom ikke til at vente længe.
Chorton er ikke et Sted, der byder paa mange Adspredelser, Gæsterne paa Kroen er tvunget til
at søge hverandres Selskab, og ved
Middagsbordet korn Morgan tit at
sidde lige overfor Valker.
Det undgik ikke Morgans Opmærksomhed, at den anden flere
Gange skulede over til ham, og
et Par Gange, da Morgan uventet
saa op, fandt han Walkers Øjne
rettet mod sig med et gennemtrængende Blik. Han forstod, at
Forbryderen havde fattet Mistanke til ham, og det ønskede han
for enhver Pris at afværge.
„Det var et ejendommeligt Tyveri, det store Indbrud i Andels-

banken", sagde han i en konverserende Tone og naaede lige at se
et hastigt Glimt i Mandens Øjne,
før han tog dem til sig. „Jeg gad
vide, om det nogensinde lykkes
Politiet at faa fat i denne Walker."
„Hvem ved?" sagde Drysdale.
"Jeg er vis paa, at han er over
alle Bjerge. Det skulde ikke forbavse mig, om han sad nede i
Sydeuropa et Sted. Scotland Yard
er ikke mere, hvad det har været."
„Mener De ikke?" sagde Drysdale.
„Nej", Morgan kunde se, at
Manden begyndte at blive tillidsfuld. „Ellers vilde de allerede have faaet fat paa ham nu".
Det er ogsaa, hvad jeg mener,'
sagde Dyrsdale over Bordet.
Morgan kluklo ved sig selv.
Walkers Mistænksomhed var forduftet. De Tusinde Punds Belønning var nu kun et Spørgsmaal
om Timer.
Men efter Middagen forsvandt
den mystiske Mr. Drysdale.
Morgan, som havde holdt et
skarpt Øje med ham, var ganske
bestyrtet. Det var, som om Manden var sunket i Jorden. Han havde ikke set ham forlade „Den
grønne Drage'.
„Det var som syv Djævle", mumlede Morgan og knyttede Hænderne, „Jeg rnaa efter ham".
I Døren standsede han. Det var
Snevejr, og det havde han ikke
gjort Regning paa. Han besluttede at tage en tykkere Frakke paa
og løb ovenpaa til sit Værelse
for at hente den. Men da han
havde aabnet Døren, blev han
staaende som forstenet.
Derinde i Værelset stod Drysdale bøjet over hans Haandkuffert.
Han vendte sig om med et Ryk,
da han hørte Døren blive aabnet,
og Kufferten faldt paa Gulvet med
et Bump. Morgan kunde daarligt
lægge Skjul paa sin Triumf.
„Nu har jeg Dem . . nu har
. Joseph Walker,"
jeg Dem ,
sagde han i en barsk triumferende Tone.
Udtrykket i den andens Ansigt
var komisk at se, havde det ikke
været saa tragisk for Henry Morgan, Manden der brast i en Latter,
og Morgans Blod frøs til Is i hans
Aarer.
,,Joseph Walker . ." gentog han
forbarmede Idiot, jeg er min Sandten ikke Joseph Walker! Jeg beklager".
Morgan saa stift paa ham, men
der var ingen Tvivl om, at den
andens Latter var ægte nok.
„Er . , . . er De ikke?" spurgte
han ynkeligt.
„Nej, hvor i Himlens Navn er
De kommet paa den Tanke?"
„Men hvad bestiller De saa her
i mit Værelset?" spurgte Morgan
og fattede Haab paany.
Drysdale lo. „Jeg troede jo, at
De var Joseph Walker," svarede
han muntert.
Det var det sidste Halmstraa
der glippede. Henry Morgan sank
ned i en Stol ved Siden af Drysdale og saa meget fortabt ud. Heldet havde svigtet i det afgørende
øjeblik Drysdale havde øjensynligt ondt af ham og bød ham en
Cigaret.
,,Hør nu", sagde han, fortæl
mig engang, hvordan De korn paa
den Ide, at jeg var Joseph Walker?"
Morgan sagde ham det. Han
fortalte om den Kuffert, han havde købt brugt, og om Brevet, han
havde fundet i den. Han rakte ham
Brevet saa at han selv kunde læse
det Ved Synet af dette Dokument
brød et nyt Smil frem paa Drysdales Ansigt.
„Nu har jeg aldrig kendt saa
galt", udbrød han, „Det er den

stiveste, jeg har været ude for.
Ved De af, kære Herre, ai jeg ogsaa har købt en brugt Kuffert i den selvsamme Forretning -og at jeg har fundet et Brev ganske Mage til dette her i Foret."
„Hvad?"
„Det er en Kendsgerning", sagde
Drysdale. „Det lader til, at vi begge er blevet Offer for en eller anden Spøgfugls Narrestreger. Jeg
gad vide, hvor mange andre, der
er hoppet paa den samme Limpind.
„Men hvad kan Meningen være?
Drysdale kiggede op mod Loftet. „Jo, jeg har det. Det er selvfølgelig Reklame."
„Reklame . for hvad . . ?"
„Reklame for Kroen her . . .
for at skaffe den Gæster i en ellers død Tid om Aaret. Det er
klart som Dagen. Nu
jeg tænker over det, saa ejes deri Forretning, hvor vi har købt Kufferterne,
af en Mand ved samme Navn som
Værten her. — Det er selvfølgelig
hans Opgave at sende Folk paa
Vildgaasejagt her paa Corton, for
at hans Broder, eller hvad det nu
er for en Slægtning, skal profitere
af det. Du gode, hvor Verden er
fuld af Violiner."
„Mine tusinde Pund ..." sukkede Henry Morgan.
„Og mine . ." sagde Drysdale
med mat Stemme.
— —
Henry Morgan vendte tilbage
til Byen med første Morgentog og
arbejdede ved en Dags haardt Slid
alle Tanker om de tusinde Pund
ud af Hovedet.
„Men jeg skal snakke et Par
Ord med den Kufferthandler", besluttede han harmfuldt. Han skal
faa min Mening at vide om den
Slags Triks".
Den første Overraskelse mødte
ham udenfor Mandens Butik, Paa
Skiltet stod „ Jones", og Navnet
paa Værten i Den grønne Drage
var Samm Hill.
Den næste Overraskelse kom ti
Sekunder senere, da en Avisdreng
kom forbi raabende af fuld Hals:
„Sidste nyt om Banktyveriet. Joseph Walker arresteret. Kroværten i Chorton tjente de tusinde
Pund." Der var i Avisen et Billede af den Anholdte. -- Det var
Morgans Bekendt tra Aftenen i
Forvejen.

Yra 0ag til »ag.
De sidste Dage
har bragt en Mængde Feriegæster
her til Nordhandet. Baade „østbornholmske" og ,,66" sendte to
Skibe fra København, fuldt optaget, og „Hertha" kom til Sandvig.
Det fylder godt i Hoteller og Pensionater; men Højsæsonen skulde
jo nu være inde. Foruden „Palmehaven" og Strandhotellet, der
i længere Tid har haft daglig Koncert af eget Orkester, er der nu
Koncert-Dansant paa Strandslot
og Blanchs Hotel. Se Annoncen.

Vil De med til Karlskrona
Torsdag Aften, maa De straks
tegne Dem. „Hammershus sejler
kun i Tilfælde af tilstrækkelig Tilslutning.

Tryksagsportoen nedsættes fra
idag, lokalt fra 5 til 4 Øre for 50
Landsportoen fra 7 til 5 Øre
og fra 12 til 10 Øre.
Det store Dyrskue i København
aabnes Torsdag.

En voldsom Hedebølge er gaaet
hen over Amerikas vestlige Stater.

I Australien venter man en Rekordhøst af Hvede. Der er tilsaaet
17 Mill. Acres.
1,4 Millioner Kroner har Højbanen fra Nørrebro til Hillerødsgade i København kostet. Den
aabnedes forleden.

De nye Urglas, som ikke kan slaas i Stykker, har jeg paa Lager i alle gangbare
Størrelser og sættes i paa faa Minutter.

Det er ikke nemt at gøre
alle tilpas!
Det maatte Formanden for Østersøbadet forleden bekende. Nu har
Borgere og Badegæster i mange
Aar skumlet over Sandvig-Bækken
og dens Uhumskheder, der bredte
sig over Badestranden. Noget maa
der gøres! Østersøbadet forhandler med Kommunalbestyrelsen;
den ene vil have et, den anden
noget andet. Tiden gaar, Østersøbadet tager endelig Initiativet.
Arbejdet kritiseres. Hvem faar
Fjeren i Hatten?
Ært).

Tlf. 140

Lille, rødbrun Hund,
Navn Ping, bortkommet Søndag
fra Damperen i Allinge. Ducør.

Ring: Gudhjem 15.

Gode Varer.

Priserne billige.

Nu trænger Tagene tii Tjære!
Vi har Lager af al Slags Tjære i li t ,

iy2 og

1 ', Td. til billigste Priser

Jac. Jensen.

— I Forbindelse med den store Udstilling
Karlskrona i Anledning af 250 Aars Dagen for
Flaadehavnens Grundlæggelse afholdes en

Tirsdag, Torsdag Lørdag.
H. Reiner.

•
Blanchs Hotel
Søndag, Onsdag, Fredag.
M. Koch.
1.11011~111~11

i Dagene 3.-6. Juli.

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

Saafremt et tilstrækkeligt Antal Deltagere tegner sig vil
HAMMERSHUS afgaa dertil i Lysttur Torsdag Aften d. 3. Juli,
Retur Fredag Aften.
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stort
Udvalg.
Billige
Priser.

Klemensker Cementstøberi.
Tlf. n. 77.
Tlf. n. 77.

Matti. Kofoed, Vesterg. All.
anbefaler sig med alt Snedkerarbejde. Saavel nyt som Reparation udføres solidt og billigt.

Stor, sund Ladekvie
nær ved Kælvning er til Salg paa
Krykkegaard, Klemens.
En absolut troende, paalidelig

Kvinde
25-30 Aar, som med Kærlighed
vil passe et lille Hjem med 4 moderløse Smaaborn i Amerika, søges straks. Fri Rejse.
J. Andersen, Skovhuset, Rø.

Medlemmer, der ønsker at deltage i en Fælles-Udflugt til Bolsterbjerg d. 23 Juli bedes henvende sig til Bestyrelsen inden
8 Dage.

BeNtyreluen.

......1ffia

Lukket 5 Pers. Bil

Skal De reparere ?
Deres Hus eller bygge et nyt Hus •
— da har vi et stort, velsorteret Lager af Tømmer, Gulvbrædder og
Forskallingsbrædder i alle Bredder, Tykkelser og Længder.

Alle vore Brædder er vellagrede og terre.

Friskbrændt Portland Cement
Mursten, Tagpap og Tagplader sælges til allerbilligste Priser.

Yrodufiten.
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Slagteri eis Udsalg

Villy Jensen. Tein.

grev vore Salater!

D

et

a
a

Karbonade, Mørbrad og kogt Skinke frisk hver Dag-.
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Hasle
fotografiskelAtelier
— BERGHAGEN —
Optagelse paa Atelieret indtil
Kl. 9 Aften — ogsaa Søndag!
Hurtig Ekspedition. Billige Priser.
(Forudbestil Tid
Tlf. Hasle 66).

hos Smed Grønwall, Olsker.

x47)
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res

,
L.
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Tlf. All. 77 ■ Tit All, 79

Fikse og smukke
Nyheder i

Et 4 Fags Hus --TRIKTAGE
L,

udfører Nybygninger og Reparationer samt alt til Faget henhørende.

Biler

P. Petersen.

udlejes. 4-5 og 12 14 Pers. nye
Vogne. Billige Priser.

LastitørseI udføres.

har aabnet Sæsonen og anbefales det ærede Publikum.
Iste Klasses Varer.
Moderate Priser.
Ærb, Er. Ridntrup.
,~10)

Xvorfor fio6e Yryiisager
gndpaRn ingspap ir

• J.

er til Salg
Harald Nexø ved Klemens Kirke.

Anton Sonnes Byggeforretning
Tlf. Allinge 69.

søges paa
Hammersholm. Tlf. Sandvig 23.

.2"..eyster,gfasle. Kofoed & Mortensen

Smedesvend
paa Lindeplads, il En
kan straks faa Plads
lf. 45-

Flink Pige

udlejes. Tlf. All. Ry kan benyttes.

Byggeforretning

og !Poser

E. Hansen, Tein. -- - Tit. Re 57 x.
7 Pers. rTI
•
i
udlejes
E. Ipsen, Havebo, Allinge
Tlf. 147.

uristbil

.Cysitur

hos omrejsende Agenter, der paa Grund af
Rejseudgifter maa beregne større Avance
paa en ringere Vare, og sælger denne paa
Efterkrav og uden Garanti.

ff gornitzkas :Bogtrykkeri, MIlinge,
er De altid sikker paa at faa Deres Tryksager godt udført til den
. billigste Pris og saa vidt mulig omgaaencle Levering, Telefon 74.
Indpakningspapir, Økononzruller, PoSer & Konvolutter til Fabrikspris.

Prima Kvaliteter
alle Modefarver Vil De have Fart i Omsætningen?
I•1/gTE
i

Murgrus leveres overalt

Bulekar illlsifindsroreniug,

Fiskerimåssa i Karlskrona

~1~1~~~111~N *.••••••••.•■■•111

Strandslot

Overret.mmagtorer
Inkassationer, Ejendomshandler. Dokumentskrivning, Dødsbobehandling rn v.
Kontor i Allinge:
(Bogtrykker Gornitzkas Ejendom).
Træffes personlig hver Fredag Form.

Strandhotellet

koncert-113113Ni

Roelugning
kan faas straks
Kure, Sigtegaard, Osterlars.

S'rodukten.

D

„Nordbornholm"!

Stort Udvalg.

Medlemmerne anmodes om at
Tlf. 140 l indsende deres resterende Medlemsbidrag inden 5. Juli -- ellers
forfalder Medlemsretten.
P. S. V.
Bestyrelsen.

ledig Deres r yks er 1 illiwje logirykkeri

11

A yikrtAr 1

Guld-, Sølv-, Piet-, Tin- og Nikkelvarer.
i

Allinge-Sandvig,

Det til den 10. n. M. berammede ordinære Byraadsmøde bortfalder.
Allinge-Sandvig Byraad, den 28.
Juni 1930,
M. Bloch.

Sygekasse.

Conrad Hansen, Allinge

Bryllup: I Dag vies paa
Allinge Raadhus Frk. Jenny
L a r se n, Datter af Købmand
Janus Larsen, Allinge, til Stenhugger Ernst F e Id t, Allinge.

Det bekendtgøres herved, at en
ny ,Vedtægt for Ligning af personlig Kommuneskat samt Opkrævning af samme og af Skatter
og Afgifter af fast Ejendom i
Allinge-Sandvig Kommune" og en
ny „Sundhedsvedtægt for AllingeSandvig Kommune" er stadfæstede
af Ministeriet. Eksemplarer af
ovennævnte Skattevedtægt — der
er traadt i Kraft — udleveres gratis paa Borgmesterkontoret. Eksemplarer af Sundhedsvedtægten der træder i Kraft den 27. Juli
1930 — kan købes paa Borgmesterkontoret til en Pris at 25
Øre pr. Stk.
Allinge-Sandvig Byraad, d. 28.
Juni 1930.
M. Bloch.

Allinge-Sandvig

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".

SKAKDINIAVIEN
MER1KA LINIE
direkte Ruter Ira København til New York
og Cr-.a•:a med regelmæssig Afgang flere Gange
hver
.-- Familier med tilstrækkelig Kapital
F.2 ril
'"
l'ijer til disarbejde kan sikres Arbejde i
Canada
citer ' - '.m;t2.o. Alle Oplysninger fra Passa ,,,;1. Afdelingen, -K ,:"Y'lGENS 1. :1TORV 8, København K., eller bos'
Sti(ffur, storme, Is. )oats. 61oTsit?la, Vks, qbs, Teterfes, etiande,
3t.)stt. C. {otail41n, tfinge, Uotograf .Q3er;}bagen, iaSte.

til

efir

istianse

med sis HAMMERSHUS

Onsdag W.. Fredag.
Fra Allinge 930, fra Gudhjem 10"
Retur fra Christiansø 14".
Pris 4 Kr.
Lystturen Christiansø har Togforbindelse nied alle bornholmske Jernbanestationer, hvor genncmgaaende Billetter
faas for Skib og Bane Tur-Retur 5 Kr.

Nici Koefoed
Skræder- og Herreekviperingsforretning, leverer gode Varer til billige Priser. Tlf. Klemens n.44 x.

Elegante Visitkort
50 Stk. med Navn 2 Kr.

Allinge Bogtrykkeri.
SIMRISHAMN.
Afgang fra Allinge Kl. 9
Mandag, Tirsdag, Torsdag, Lørdag.
Retur fra Simrishamn '16".
Afg. Søndag fra Allinge Kl. 8 og 19.
Retur fra Simrishamn il og 22".
Billetter faas i Dampskibsselskabet
Østersøens Kontor, Tlf. Allinge 75, eller
Turistbureauet Sandvig, Tlf. 100,
Pris Tur-Retur: 1 Dag 5 Kr.,
2 Dage 6 Kr., 30 Dage 8 Kr.
~eneemeel~~~~

hukke over lian eller hd
Køb Deres Forbrug af
Sodavand fra
Mineralvandsfabriken

BORNHOLM

Sandvig

Telefon 25
Flaskerensningen fo reg aar under Iagttagelsen laf de strengeste_Krav til Renlighed og Hy-

giejne.

Onsdag den 25de Juni
aabnede Undertegnede

en Fiskeforretning
i fhv. Skræder Wesths' Ejendom
og ars. fersk, røget og salt Sild.
Rødspætter, Aal, Laks m. m. bedes
saa vidt muligt bestilt Dagen før.

Ved Fabrikationen anvendes
kun de allerfineste Raastoffer.
Produktet staar fuldt ud paa
Højde med de oversøiske Fabrikkers.

Forretnings konvolutter

Chr. Jørgensen.

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

Tlf. Allinge 28.

Allinge Bogtrylikeri

ciked Xajafi
gennem 8uropa.
Fra Østersøen
tit Sortehavet.
En tæt Taage ligger hele Morgenen og det meste af Formiddagen over Floden. Tilsidst bryder Solen dog igennem og Wachads Vinbjerge ligger for os.
Vi glider forbi Slottet og Klosteret SchC,nbahel, der ligger paa en
i Vandet fremspringende Klippe.
Det er en vidunderlig Natur, der
nu udfolder sig for vore Øjne:
Byen Agshach ligger omgivet af
store, skovbevoksede Højder, og
højt oppe paa en Bjergknude ser
vi den trodsige Kuenringerborg,
Aggstein, hvor engang de vilde
Hunner reciderede; senere gjorde
den frygtede Røverridder, Scheck
vom Walde, Omegnen usikker. Borgen er en af de bedst bevarede
i Østrig, og den sagnrige Rosenhave staar i fuld Flor. Man skulde
ikke tro, at Fangerne her havde
Valget mellem at sulte ihjel eller
styrte sig i det graadige Dyb. Besynderlige Folkesange synges
endnu der paa Egnen og skildrer det bevægede, usikre Liv, der
levedes i hine Dage. Her kan vi
rigtig nyde Donau-Romantikkens
Mysterier, og vi erindrer de gamle
Niebelunge-Sagn.
Til venstre for os ligger Willendorf, hvor der er fundet kunstneriske Fund fra Stenalderen —
Venus fra Willendorf — til højre
bratte Klippevægge. Saa naar vi
Schwallenbach med den smukke,
middelalderlige Kirke. — Borgen
Hinterhaus hæver sig over den
lille By, Spitz, hvor de store, komfortable Donaubaade lægger til paa
deres Fart op og ned ad Floden.
Det er interessant at passere
saadan en Damper, der er altid
mange Turister ombord, Sang og
Musik.
Her ser vi igen en af de ejendommelige Færger, som bruges
paa Donau. Et Kabel er spændt
fra Bred til Bred, herpaa løber en
Tridse, fra hvilken en lang Staalvire fører ned til den rummelige
Færgebaad; naar denne sættes
skraat til Strømmen, presses den
ud fra Land og over til den modsatte Bred.
Lidt længere nede ad Floden
ligger den Julie, maleriske Arnsdorf. — Overfor den befæstede
Kirke, Sct. Michael, hvis runde
Fæstningstaarn minder om vore
hjemlige Rundkirker. Her falder
Bjergvæggen stejlt ned til Floden;
det frembrusende Tog forsvinder
med et dumpt Drøn i Tunnelen,
Røg og Damp staar længe for
Aabningen.
Den ene lille By følger efter
den anden; de ligner en Samling
smaa Legetøjshuse ved Foden af
de dominerende Bjerge. Oppe fra
Toppen af Højderne og helt ned
til Donau vokser Vinstokkene, hvor
Skraaningen er for stejl, staar de
i Terrasseform over hinanden,
Det vilde være godt at kunne
læske sig med nogle Druer; thi
den trykkende Hede i den snævre
Floddal er næsten uudholdelig;
men desværre er de endnu langt
fra modne.
Vi har forlængst opgivet at bruge Pagajerne og lader Strømmen
om Fremdriften.
Walther slumrer hen i en Døs,
den smukke Natur synes ikke mere
at interessere; naar jeg vækker
ham med et begejstret Udraab,
fortæller han, at det er et typisk
Rhinlandskab, som han har set
mange Gange før langs Rhinen.
Saa lader jeg ham være; men
selv vil jeg nødig gaa Glip af
noget, og for ikke at blive for

dvask, lader jeg mig glide udenbords og ned i den svalende Flod.
Nu gør Donau en skarp Drejning. Nye, uforglemmelige Billeder toner frem. — TiI højre det
maleriske Fuglebjerg, til venstre
Perlen i Wachau: Diirnstein. De
gamle Fæstningsmure, næsten helt
overgroede af Efeu, løber endnu
rundt om den ejendommelige By
med de gamle Huse og antike,
kunsneriske Bygningsværker og
snor sig med Rester af Fæstningstaarne, Porte og Skydeskaar
op til den stolte Borg, der hviler
som en Ørn paa den utilgængelige
Klippetinde.
Alt for hurtigt fører Strømmen
os forbi, jeg vender mig om og
ser tilbage for at samle de hastige
Indtryk, saa gør Floden paany en
Vending og lukker af for Udsigten.
En stor By ligger foran os; vi
glider under den lange Staalbro,
lægger til Land, klæder os paa
og gaar op i Staden, som vi mener er Krems, og hvor der er Udbetalingssted. — Vi traver op og
ned ad Gaderne for at finde Kassereren, uden Resultat, og erfarer
endelig langt og længe, at Byen
hedder Stein og at der endnu er
et Par Kilometer tiI Krems. — Vi
gider ikke gaa tilbage til Kajakken, men fortsætter vor Vej gennem den gammeldags By og kommer ud i Villakvarteret, der er indrammet af smukke Parker.
Saa traver vi gennem Byporten
og ind i Kremserstaden, der er
rig paa Seværdigheder, gamle Bygninger med mærkelige Gavle, Karnapper og interessante Gaarde.
Hos Kassereren faar jeg mine
Dagpenge samt Kort til Aftensmaaltid og Logis. Sovekortet giver jeg min Kammerat, gaar saa
tilbage til Kajakken padler den
hen til et med Walther aftalt Sted
lidt nedenfor Krems, haler den paa
Land og kryber i Posen.
———
Jeg vaagner badet i Sved, Solen brænder gennem Teltet. I en
Fart springer jeg ud i den friske
Morgenluft og paa Hovedet i Floden. — Klokken er kun 6 og først
to Timer efter kommer Walther.
Han faar ingen venlig Modtagelse,
vi kunde i Morgentimerne være
naaet mange Kilometer ned ad
Floden, nu er det igen for varmt
at ro. Han fortæller, at han har
sovet i et Værelse med tætte Skodder. Jeg tror ham ikke, snarere
har han smagt for meget paa den
gode Vin.
Donau har nu naaet den store
Slette, Tullner Feld, og snor sig
gennem grønne Enge og Skove,
deler sig ofte i mindre Arme og
danner smaa Øer.
Ret langt har vi ikke padlet,
før det bliver os for hedt — et
Forslag om at bruge den varme
Dag til at holde Storvask i, bliver
straks antaget, og vi gør Landgang paa Strandbredden.
Hele Formiddagen vaskes der,
saa Sæbe og Skum staar os om
Ørene; saa trækker vi Snore eller
spreder til Tørring paa Buskene
og lader Solen om Resten.
Det bliver en rigtig Driverdag.
Vi skifter med at bade, spise og
ligge paa Ryggen under Træerne
genlever vor Rejse herlig har
den været, og i Morgen kommer
vi til Wien, Østrigs glade Hovedstad, der drager os som den har
draget Tusinde andre.
Vi synger:
,Wien, Wien, nar Du allein,
soll stet die Stadt meine Trd.ume sein;
dart wo die alte ~sem steh'n,
dort wo die liebliche Madel geh'n

Kl. bliver 6, før vi igen pakker
vort rene, blegede Tøj i Baaden
og sætter ud fra Bredden. — To
Timer efter naar vi Byen Tulle,
det gamle romerske Comagena.
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•• Palmehavens nye Parketsal.
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Dansant.
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Hos Jens Hansen i Allinge
er det det rigtige Sted at købe sin Beklædning. — Der er
stort Udvalg og billige Priser.
Alt til Beklædning,
saavel færdige til Brug straks -- som Metermaal a( alle
Slags, baade til voksne og Børn.
Særlig anbefales:
Klædninger, imprægnerede Sommerfrakker, Arbejdstøj samt
Ride- og Fiskerbenklæder, Hatte og Huer ni, m. m.

Fest- og Bryllupssange
leveres billigst fra
Allinge Bogtrykkeri.

Benmel•
Godt, tørt Benmel er til Salg.
10 Kr. pr. 100 kg.
Tlf. 79.
Foderineimfahriken. Nykar

,9 en fikse Sko
med den gode Pasform fæas i

C.Larsens Skotejsforretning,frill.

I Pers. Turistvogn

Store Sendinger

g
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udlejes billigt.
Tlf. Allinge 53 kan benyttes.
Johs. Marcher.

Gruppe-, Industri- , Portræt-,
Interieur-, Sports-, Illustrations-, Hesteog Kreatur-Fotografering udføres overalt paa Bornholm uden ekstra Vederlag for Befordring.

Kaare Itaaniussen.
Til. Rønne 526.
Forstørrelser efter gamle Billeder udføres paa egen Forstørrelsesanstalt.

bast- og Personkorsel
udføres.
Karl Christensen.
Tlf. Hasle 99.

er indgaaet i disse Dage.
— Meget smukke, solide Varer
sælges til billige Priser i

lordloodels llaudeishos•
Allinge.

Alle Tryksager
saasorn
Regninger, Weddelelser, Konvolutter,
Dags-Dato, Vekselblanketter,
Visitkort og Takkekort,
Love og Regnskaber,
Sange og Salmer,
Medlemskort
leveres bedst og billigst fra

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

BRØDRENE ANKER, HASLE
JERN4TOBERI de MASKINFABRIK.

Ajlepumper = Vandpumper - Varmtvands-Aniteg,
Nye selvaIlaeggende

Staal-hesteriver
8 Fod med 30 x 2 Tænder af meget solid Kvalitet sælges
fra Lager paa særdeles gode Vilkaar. Stor Rabat pr. Kontant.
De almindelige Reservedele til
Deerings HøstmasRiner
er paa Lager — eller skaffes meget hurtigt.

Nordlandets Handelshus.

Meget fine, tørre Gulvbrædder
Fyr eller Granefter Ønske. Alle Længder dansk Maal sælges
paa særdeles billige Vilkaar.

Billige, svære Brædder fil Staldbrug og
rigtig gode, fuldkanfede Udskudsbrædder
sælges til de nye, billige Priser

Nordlandets Handelshus.
Den rigtige Tagtleere,
som gør fuld Nytte er P, Rønning & Gjerløffs

Linoleumstjære,

Anton Sonnes
Lig Id ste forretng.
fortsættes uforandret.
Ligtøj og•Ligsenge paa Lager.
Ordning af Begravelser.

H. Th. Mortensen,
Maskinsnedkeri, Allinge.
flf. 47.

koteriets ildsalg, Allinge.
Friske Varer Onsdag og Fredag.
Fersk Flæsk, Karbonade. Mørbrad.
Medisterpølse, Fars.
Bayerske Pølser, Knækpølser
Kogt Skinke,
hjemmesmeltet Fedt.
Forskelligt Paalæg.
Dina Sørensen, Tlf. 38.

Sommersfio.
Hvide, graa, beige, i alle Nr.
med Gummisaaler, fores i meget
stort Udvalg.
Jeg sælger til meget smaa Priser.

„Træskomager Larsen

Ny lukket Bil

udlejes.
L. P. Olsen, ved Tejn St.
Tlf, All. 59 kan foreløbig benyttes.

Mlinge Yeg tvær fi
anbefales.
Mursten, Teglsten, Drænrør.
Tlf. 127.

Bornholms
Spare- og liaanekasses
Afdeling i Allinge.

Kontortid 9-12 og 2-4.
Renten af Indskud er paa
3 Mdrs. Opsigelse
4,5 pCt. p. a.
Alm. Sparekassevilkaar
4
Folio
2
i Forsørgelsesafdelingen 3,6 hvortil Præmie, hidtil 2,4 -

Huggede og polerede

Gravmonumenter
i Bornholms smukkeste Sten til Polering.
Er altid paa Lager til
rimelige Priser.
Forlang Tilbud.
Se min Monument-Udstilling,
Havnegade,

Borrelyngens Granitværk.
V. Sørensen.

Allilloe Sl(reri

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

Optaendaingsbra-nde altid paa

Nordlandets Handelshus.

Lager, billige Priser.
Tlf. 29.
Geert Hansen.

