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ILTdgaar Tirsdag og Fredag
i ..Ringe-Sandvig.
Gudhjem. Osterlarm. Hamle
Olsker. Rutsker, Ro lim Klemens.
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Nr. 135
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Alm. Annoncer 10 Øre pr. mm, efterf. Gange 8 Ø.
Forreiningsann. 8 6 Ø.
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Tirsdag den 15. Juli

Annoncer og lokalt Stof maa være indleveret
senest 2 Dage før Bladet udgaar.
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— Hvornaar maa jeg komme?
spurgte han.
- Paa Torsdag Aften, hvis De
har Lyst.
— Mange Tak, sagde han.
Grazia nikkede smilende og
Robert Stratton gik triumferende
ind for at fortælle sin Ven, at den
unge Frue i Nr. 612 alleeede var
saa godt som besejret.

1930

II

var gift, at det hele var Løjer. Men
nu da hun var gaaet saa langt,
vilde hun have Slutningen med.
derfor svarede hun ikke.
- Naar kommer Deres Mand?
Han var standset foran hende og
spurgte i en meget alvorlig Tone.
— Det ved jeg virkelig ikke,
svarede Grazia som sandt var.
— De ved det ikke! Han kan
maaske komme hvert øjeblik.
— Muligvis, svarede Grazia lidt
drillende..
Stenaldergraven i Nationalmumets gamle Gaard.
Stratton blev atter nervøs og tog
lidt efter Afsked. Han holdt sig
borte fra hende i tre Aftener, men
den fjerde Aften kunde han ikke
længere undvære hende. Han havde købt nogle smukke Tulipaner
til hende paa Vejen fra Kontoret.
Grazia kom og lukkede op, og
lige bag hende stod en Mand.
— Kom ind, sagde hun lidt
usikker og fortsatte: Hr. Stratton,
dette er Hr. Masterson.
Hendes Mand! Du gode Gud,
og her kom han med en stor Blomsterraket til hende Hvordan skulde han dog klare denne frygtelige
Situation.
— Goddag, hilste Hr. Masterson venskabeligt og rakte ham
Haanden. Min Søster har fortalt
mig, hvor hyggelig De har gjort det
for hende mens min Kone ogjeg var
Grazia ringede Dagen efter til borte. Det var rigtig pænt af Dem.
- Nej, min bliver kun paa to
Hans Søster ! I dette øjeblik
Værelser og til Gaarden, Det er sin Veninde Alice Corbett og bad
hende komme Torsdag Aften, og traadte en nydelig blond Dame
en hyggelig Lejlighed, De har.
Alice lovede det, men i sidste Øje- ind fra Sideværelset og blev præ— Har De Lyst til at se paa
blik svigtede hun. En Mand, som senteret som Fru Masterson.
den? Hun aabnede Døren helt, og
Robert Stratton var saa forbløfhun interesserede sig for, havde
Stratton traadte ind.
inviteret hende i Teatret. Saa maa fet, at han ikke vidste, hvad han
Den unge Mand besaa Lejlighe- jeg klare Situationen alene, tænkte skulde sige. I sin Forvirring rakden med Interesse. Grazias Broder Grazia og det viste sig at være te han Fru Masterson Buketten.
havde en Svaghed for Piber og let nok. Robert Stratton og hun Han følte, at han var rød i AnAskebægre, og dem fæstede Strat- kom straks paa en kammeratlig sigtet, og han blev endnu rødere,
ton sig straks ved.
Fod. De havde mange fælles Inter- da Grazia sendte ham et lille, dril— Jeg ser, at der ogsaa findes esser, fransk Literatur, Musik og lende Smil.
en Hr. Masterson, bemærkede han Friluftsliv. De planlagde straks
— Jeg — jeg kom egentlig
smilende.
nogle Sommerudflugter, senere for at spørge, om De vil med til
— Ja, det skulde jeg mene, sva- spillede de Bridge nied to blinde Koncert i Carnegie Hall, fik han
rede Grazia. Men han er paa en Makkere, og da de var kede af endelig sagt til Grazia.
det, lavede Grazia en nydelig lille
tre Maaneders Tur til Europa.
— Ja, forfærdelig gerne, svareSouper
paa det elektriske Komfur. de hun.
Saa, tænkte hun, nu tror han,
det er min Hensigt at lade ham Souperen var virkelig udmærket,
Lidt efter gik de ned gennem
forstaa, at jeg midlertidig har min og Kaffen prima.
Vestibulen.
Robert Stratton blev i Aftenens
Frihed.
— Frk. Masterson I udbrød han
— Jeg kan ikke forstaa, sagde Løb paa det rene med, at han halvt vred og halvt skamfuld.
Stratton, at en Mand kan efterla- misundte den Mand, som var gift Hvordan kuude De dog finde paa
de — det vil sige — jeg med denne fortryllende unge Dame at drive Gæk med mig paa den
og skønnede saa lidt derpaa, det Maade?
mener —
Saadan en fortryllende lille forekom ham pludselig, at Ung— Det var virkelig Deres egen
Dame hjemme, fortsatte Grazia, karlelivet slet ikke var saa herligt, Skyld. Hørte jeg Dem ikke sige til
som han hidtil havde ment.
var det ikke det, De vilde sige?
Deres Ven, at De med Lethed
I den følgende Tid omgikkes skulde faa enhver ung Dame, og— Omtrent, svarede Stratton.
han næsten daglig Grazia Master- saa mig, til at flirte med Dem?
Hvordan kan Hr. Masterson rejse
son, de gik i Teatret og til Kon- Jeg syntes, De skulde have en lille
bort i tre Maaneder og lade Dem
certer, spiste undertiden Middag Lektion.
være alene her?
ude, og undertiden lavede Grazia
Han sagde ingenting, mens de
— Simpelt hen, fordi han tog selv Maden hjemme. Det gik op
en endnu mere fortryllende Kvinde for ham, at det slet ikke længer sad i Bilen og kørte hen til Konmed sig, svarede Grazia tørt.
drejede sig om et Væddemaal, men certhuset. Men netop som de skulStratton saa helt forskrækket at han følte sig i højeste Grad til- de gaa ind i Elevatoren, vendte
ud, men inden han fik Tid til at trukket af hende og daarlig kun- han sig mod hende, stadig meget
rød i Ansigtet.
svare, tilføjede Grazia: Han tænkte de undvære hendes Selskab.
— Kunde De — — kunde De
formodentlig, at jeg nok kunde
En Aften han atter besøgte tænke at gifte Dem med mig, Graklare mig selv, og at der vilde hende, var han usædvanlig urolig zia? spurgte han.
komme Venner og holde mig med og gik stadig op og ned ad Gul- zia? spurgte han.
—kg skal tænke over det og
Selskab.
vet. Grazia saa spørgende paa ham.
svare
Dem, naar Koncerten er for— Maa jeg være en af dem?
- Aah, jeg er nervøs, sagde bi sagde Grazia, idet hun gik ind
spurgte Stratton hurtig. Denne lille han, nervøs
og ulykkelig. Grazia i Elevatoren.
Frue, tænkte han, er mere kold- Masterson, hvorfor valgte De netop I
Formodentlig blev Svaret tilblodig og koket end nogen, jeg mig til Offer for deres Flirt? Hvilken Ret har en gift Kvinde som fredsstillende,
'
for Robert Stratton
har truffet før.
God— Ja, naar de nu snart selv De til at lokke en Mand i Deres var eet Smil, da han sagde Godnat
til
hende
udenfor
Døren
til
bliver fast Beboer her i Huset, er Garn? Hvorfor i Alverden lod De
Nr.
612.
det jo højst sandsynligt, at vi af og mig ikke være i Fred?
;
til vil træffe hinanden.
Under denne Salve sad Grazia
EICICIDEIDOE)
Hun rakte ham en slank Haand, ganske rolig. Hun længtes efter
at fortælle ham, at hun slet ikke
og Robert Stratton greb den.

Fejltagelse var blevet afleveret i
hans Vens Lejlighed.
— Mit Navn er Stratton, sagde
han nonchalant. Jeg er en Ven
af James Norton i Nr. 615, og
jeg flytter selv ind i Huset i næste Uge.
Deres Lejlighed bliver maaske
Mage til denne? spurgte Grazia
for at hjælpe ham lidt paa Gled.

En Prøve.
Grazia havde det morsomt i sit
nye Hjem. I tre Maaneder skulde
hun bo i den fortryllende lille Lejlighed, som tilhørte hendes Svigerinde, Therese Masterson. Therese
var gift med Grazias eneste Broder, og det unge Par var taget
paa en tre Maaneders Tur til Europa. De havde overladt deres
yderst moderne Lejlighed til
Grazia, mens de var borte. Hun
havde nu boet en Uge i Lejligheden, og det morede hende utroligt
selv at lave Mad, vaske op og
holde Huset i Orden. Naar det
kneb lidt med Madlavningen, ringede hun til sin Veninde, Alice
Corbertt, og raadførte sig med
hende. Naar hun var færdig med
Opvasken, pakkede hun Affaldet
ind i en Avis og gik gennem det
store Lejehus' Vestibule for at kaste det i den bestemte Skakt, som
førte ned til Centraivarmeanlæget,
Hvor Affaldet blev brændt.
Der var en utrolig Masse Lejligheder i det store Hus, og en
Dag da hun med sin Affaldspakke
gik forbi Døren til Lejlighed Nr.
615
hendes egen var Nr, 912
hørte hun sit Navn nævne. Hun
standsede uvilkaarligt udenfor
den blaamalede Dør, som stod
lidt paa Klem.
— Der er nu f Eks. den lille
Fru Masterson i Nr. 612, sagde
en mandlig Stemme. Jeg tør vædde paa, at hun ikke vil have noget imod et lille Flirt. Jeg kørte
ned sammen med hende i Elevatoren forleden. Alle unge Fruer er
ens. De gaar gerne med til hvad.
somhelst, naar Manden er borte.
— Du er nu altid saa kynisk,
Bob, svarede en anden Mandsstemme. Hvorfra ved du for Resten
hvad hun hedder?
-- Der staar Masterson paa
Skiltet nede ved Gadedøren, og
jeg har set hende komme ud af
Nr. 612. Skal vi vædde, at jeg
vil kunne faa hende til at flirte
med mig?
Grazia havde hørt nok. Hun
kastede sit Affald i Skakten og
gik hurtigt tilbage til sin Lejlighed.
Saadan var altsaa den moderne
unge Mands Syn paa den unge,
gifte Kvinde. Han troede, at enhver ung gift Kone var let at lokke, naar Manden var borte. Det
kunde more hende at vise ham
noget andet.
En halv Times Tid senere, da
hun gik ud for at købe en Aftenavis, hørte hun Stemmer i Vestibulen og saa to unge Mænd komme ud fra Nr. 615.
— Glem ikke at laase Døren,
Jim! sagde den ene.
Det maa være Kynikeren Bob,
tænkte Grazia. Hun ventede ved
Elevatordøren. De to andre stod
et lille Stykke borte. Manden som
hed Jim, vendte sig et øjeblik
bort, medens den anden, en høj,
lys Fyr, saa dristig paa hende og
smilte umærkelig. Der fo'r en liLe
Djævel i Grazia, og hun sendte
ham et koket Smil tilbage. Saa
gik hun ned med Elevatoren.
Allerede den næste Aften, da
hun sad og røg en Cigaret efter
Middagen, blev der ringet paa, og
da hun lukkede op, var det Kynikeren Bob. Han rakte hende en
Pakke, som han sagde ved en
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Mordet ved Strandlokken
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
Hans Hansen er
fængslet paa Hammershus og sigtes
for Mordet.

5/3eb Zhinfleetmet b. 19.
1695
font bet til et nolbfomt Optrin
lifribetb, og
lem ben ungbehe
heribei:3 ieboger, ben mterbebeS rober,
jntia fyrføl( ett.

lifabetb beffnlbte 7atli3 for 313r•
reebberi mob henbe og annenbte bel
fantene foruben nogle generenbe 1.1!nentorb. 8toffeniretibene banbe imiblertib
ilte bart be fibfie, huorimob be benibnebe at balle hørt ,£) rir@ Wielfen nbffeetbe henbe for en kiore.
2anNboinuteren sMatiø
ber
nar tilftebe i Sletten, tog traf tig til
Jrbe i ben 9Ialebning og bceobebe
Zingfreben for Lttb og fflefoeft4 t ti tb.
natifen (ben figtebe) fortlarebe
herefter, at ban i Rønne flt en eebbel, f om bar nnben og uforfeglet, af
klam Teielfetel-e Zreng (Start). eebbelen
Rafte 9,1nberd 13eberfen (9b) baae gitiet Zvengeti. bati baufen tog eebbeten til fig, eg bajervi! 9lieffen iffe
nor tifftebe, bobbe han forlagt ben, og
og fiben bar ben boritonimet. 93ibere
Wrebe Digte ban ille af at hane, font
nar ffrebet tit benrit.
Q3errilb (lagføn glifabetb Zfrerge)
betegnebe tjaiiv Miav font en løg og
lInbffnlbning og mener, at
teori( felt) babbe haft benne Sebbel,
lom nar tam tilffrenet, paa fig, ha
han bleg mnrbet.
Zrerefter paafulgte en hibfig etrib
mellem Iominerett og ,t)arn3 tanfen
angaaenbe 2onen¥ 1,1blreggelfe nebrøreabe b&iflieeggetfe i bette CSpørg maal.
rtcl freniftob Bibfele fleob .TA af
Icu?Muge, fom (barer paa
fena epøreniant, at tun efter at breve
bjeuifommet fra fin „Ralf" haabe lagt
fig til at fone put fin Seng; fiben
»ar tun ftaaet op og gabet tiben for
fin Zar. Za hanhe hun tørt et Nan()
eller tre, font Intitd at tomme Rar fra.
bemeerter, at etrariblatten ligger stør for benbed 4;)jem.
Cluf .;:etifen forfiarer nu, at 2anrik3 Genf en babbe jagt til ham, at
beitt baufe» og ,Nn, t Meilen i Gnub.
big baube bubt bain 16 elettebaler
for at Net bentic ihjel. ,jan ticiobe
ilte turbet Pige bet før af 3.rngt for
at gige ftaaet ihjel ligelom
,tast labbe fpurgt 2auriee bnorfor ban
nilbe rømme, boortil 4an fbarete, at
bet nar han lejet til af be to nubre.
etui fpurgte, om ban bar ftulbig i
ben onbe @ening, hoortil han foarebe,
at ban 'tale nat Ntbig, men oar (ejet

hertil. Zeithen nielbte &uf, at bane
bahien, ba be par (ammen i Stønne
(So-1A be Wmarbe, barbe fnurgt bam,
om bort bflr itibricennet i benne Sag
Dg i fan ftlb bebt bom bølge, buab
oihrte, Dg babbe @lefle bane 2ørfielt (bria banfette SOlober) itigentaabe
bebt bom oni al tie og fffebetee, naar
bau tom tit earibeig. „tffittb benare
t1,,-; tie flirte meb faabant, efler tontiner
felt i fjortrerb, um forta=fler
om be 13enge", fagbe hun. bane ban.
fene Sefter (33ertrub 13eber ?tabere
barbe ogfaa bebt bom tie og brt ej
aaftenbart.
'13rber 9ielfen i $5oefe Nirober tit
jal; og benrit Midjen) »ar ødem
tommel til barn og togt, at om ban
bidle luntet, maatte ban tie paa bet
n bon, `jaer 9tieIfen, ilfe ftulbe faa
mere Logg af fin elcegining, bane
knuif,n, ban babbe ntt not i anoden.
„sted bar ban flaaet min tobet
jagbe ban, „men ban (benrit)
bar ell flor Stietm".
bane bentfene Stone, 8arta, barbe
ingt .Cle, jeg beber hig om og tror
biel til, om bu behft noget om benne
, og, nt bu bo bille tie [tilte herme!».
G
'3etrielb ataufen (efter Stottentrenhenee tttceritig, bu:nettet: bane banfelt bar truet ZSibitet Cluf 3enier og
facit, at ban bar en Slidt; boiltet
forlanger inbført i ,%ingbogen.
bou8 banfen lægger til: „ti, feta
Image inbtif ban benifer bet, ban fagbe."
Sbenb %terne tommer nu for Sletten og bibner, at ba 2aurite 3enfen
barbe bubt bom 50 5Daler for at bjeelne
bam at fim benrit ibjel, babbe ban
'parat, fmem ban fif 'fflengene af, og
out bet bat bane banfen og bane
stier[ en, ba fbarebe ban; „bet fan bel
mere". Saeith bro tillpurgt af bbab
?forlag ban iforeflog be to Støtte og
fbarebe: „forbi be altib bafbe Rif og
Udle meb §enrif".
Rlibere betenbte ban, at bane &Nu bar poet ben til 23acta bane
.ktan8 og fag:
bar gjort vel i, at
lob oe ilte bibe, at acre 'Dreng
bitbe rømme bort meb nor 3aab, font
bi bar tiliannuen43 bber f,talanarten uhi."
Øa fuarehe R3aria: „%ie Rille og bolb
bits Si/unb bi» bort efter bu Ral faa
Stant og Sine, jeg Rat fliaa big beløbe
brun og bien, om bu tier ilte", og
fagbe Snerth Zcerne, at bane egen
ifithibe babbe bebt fjant tie ftilIe. 'Derfor bar Si,enb bange for at fine Sanbbeb, ha ban fragtebe beton fra bane
brtnien og bane 9tietfen.
ban janten !puge Snenb, lamb
ban Nibe heaife meb benign til Stiv
og Zurtte. Saerib 'ambe, at bet ribfte nel !pert 9RenneRe, at bet bar faa.
bane banfen fnurgte fan, om Snenb
Infebe børt bam unbfige jettrit enten
at nitbe ninrbe bom eller gøre bast
ortreeb ; men &mb bien beb fif 5Bibneebarb.
bane banfen bellager fig »for ben
gudflig 2anbtnene efrigbeb" fem her
tilftebe nar for Sletten, veer fin aulbnicegtig
ibftrtin, lam bar paataget
fin at føre bane sag.
fibfte 2
Zingbage bar ban baret feabterenbt,
bnotfor banQ, banfen anføger 9Inttmanben om anben lobtanbig Witanb tit
lrerge, paa bet ban dik uretfcerbeligen
fint tomme i &dræb.
3.ortfa.ttee.

med Jrajak
gennem 8uropa.
Fra Østersøen
tit Sortehavet.
Den sidste Aften i Wien tilbringer jeg sammen med min Kammerat. — Saa mange Penge, som
vi mener at kunne undvære, lægger vi i en fælles Kasse, og dem
vil vi solde op.
Først indtages et velsmagende
Maaltid i en Restauration: Wienerschitzel, Smørrebrød, Øl og Snaps,
derpaa traver vi rundt i Byen for

at opleve noget rigtigt morsomt.
Vi falder ind i en Dans-Diele og
smittes snart af det muntre Wienerliv. — Søde smaa Wienerpiger
varter op og drikker os til. Orkestret spiller smægtende Valsmelodier.
Da det bliver os for -hedt inden
Døre, sætter vi os med et stort
Krus Øl uden for paa Terrassen
med Udsigt til Floden og følger i
Tankerne den glidende Strøm.
— — --Tung i Hovedet vaagner jeg
næste Morgen og med voldsomme
Mavekneb. De mange forskellige
Retter Mad — stærkt krydret med
Peber og Pabrika
har Maven
ikke kunnet døje. Maaske har jeg
ogsaa faaet lidt Kulde i Gaar Aftes ude paa Terrassen.
Mit sidste Spisekort forærer jeg
Walther -- selv har jeg ingen Appetit. — Saa gaar vi paa Posthuset, henter de sidst ankomne
Breve, køber derefter Proviant og
tager med Sporvognen ud til Kajakken.
Undervejs gaar det galt; min
syge Mave vil pludselig af med
sit Indhold; det er en flov Historie, og den indignerede Konduktør
forlanger 1 Schilling i Rengøringsgebyr.
Først ved 5-Tiden er Kajakken
igen sejlklar; vi driver med Strømmen nogle Kilometer, lægger saa
til Land udfor en lille By, og min
Kammerat søger Logis. — Selv
skynder jeg mig at komme i Posen — sløj og udmattet.
— ——
Vi padler videre gennem flade,
skovklædte Strækninger. Floden
er bred og danner Delta til begge
Sider.
Ved Middagstid naar vi Hainburg, Østrigs Grænseby med den
interessante Borg og de iøjnefaldende, middelalderlige Portbygninger. Her faar vi vore 30 Schilling
tilbagebetalt. — Saa afsted igen
forbi den gamle Røverrede Rdthelskin, til venstre danner Bifloden
March Grænsen mellem Østrig og
Tjekoslovakiet. De smaa Karpater
ligger foran os, vidunderlige Partier toner frem.
Vi lægger ind under en Bjergside og gør Forberedelser til Middagsmaden; jeg er nu igen rask
og har glubende Appetit. Det er
herligt Vejr, hele Eftermiddagen
ligger vi og driver i Solen, der
bager Klippevæggen.
Inden det bliver mørkt naar vi
Bratislava (Pressburg), før Ungarns Kroningsstad, nu Hovedstaden i Slovakiet — med den
halvt forfaldne Borg højt oppe
over Byen, omgivet af grønne
Høje og Vinhaver. — Vi padler
under Jernbanebroen, langs den
fashionable Badestrand med Badehuse og Pavilloner og trækker
derefter Baaden paa Land.
Jeg følger Walther tilbage mod
Byen. Det vrimler med Militær,
og vi maa gennem Kasernen for
at naa frem til Broen. Soldaterne
vil gerne lave Fest med os; men
da de opdager, at vi ikke forstaar
dem, lader de os gaa.
— ——
Bratislava er den første By, der
minder En om, at man er kommet et godt Stykke Syd paa. Malerisk og helt sydlandsk virker
mange Gadebilleder, og paa Torvene hersker et broget Liv. Overalt sælges der Frugt, Meloner
ligger stablet op i store Dynger
— alle Sorter — men bedst smager de store og saftfulde Vandmeloner.
Jeg render paa min Kammerat;
han er frygtelig gal paa Tjekerne
og ønsker dem Pokker i Vold.
Ingen har villet besvare hans tyske Forespørgsler om, hvor han
kunde faa Natlogis, og hele Nat-

ten har han travet op og ned ad
Gaderne. Nu vil han se at faa
noget spiseligt og saa gaa ned
og lægge sig til at sove ved Floden. — Jeg fortæller ham, hvorledes jeg ordnede Tjekerne i Prag
ved at tale bornholmsk, og vi aftaler at træffe hinanden henad
Middag ved Kajakken.
Saa gear jeg til Kassereren og
faar min Bog stemplet til Grænsen.
— For at kunne rejse i Ungarn,
maa man have Visum; jeg opsøger det ungarske Konsulat; men
finder det lukket. —
Hele Eftermiddagen venter jeg
paa min Kammerat; han skulde
have haft mit Sovekort — men
der kommer ingen Walther heller ikke i Løbet af Aftenen.
Saa gaar jeg til Køjs, undrende
mig over, hvad der kan være sket.
Næste Dag henter jeg mit Visum; det var dyrt — 47 tjekiske
Kroner — samtidig forhører jeg
mig, om Walther skulde have været der — men nej.
Atter sidder jeg ved min Baad,
langsomt snegler Dagen sig hen.
Militæret holder Øvelse tæt ved
Siden af. Der lægges Pontonbro
over Floden. De menige Soldater
trækker sveddryppende de store
firkantede Jernpontoner op mod
Strømmen og forankrer dem i
Fortsættelse af hinanden ud over
Floden. Officererne piler frem og
tilbage i smaa, hurtige Motorbaade
og uddeler Ordrer. Arbejdet skrider hurtigt fremad, snart er Broen
færdig — en Deling Soldater marcherer over — og saa kan de begynde at pille den ned igen. Jeg er ærgerlig og gal over
Udsættelsen. Skulde Walther være
bleven arresteret — et Offer for
det kendte og stadigt opblussende
Nationalhad — eller har han faaet
nok af Tjekerne og vort Eventyr
og vendt tilbage til tysktalende
Egne uden at sige mig Farvel?
Nej, en tredie Nat vil jeg ikke
blive her; jeg kradser nogle Linier ned paa et Stykke Papir, en
Besked om, at han kan træffe mig
i Budapest, skyder saa Baaden
Vandet og padler alene videre.
Landskabet omkring mig gør et
meget ensformigt Indtryk, Bredderne er kun Sand og Grus bevokset med Træer og Buske. —
Ikke en Landsby — ikke et Hus
er at se.
Alene paa Floden.
Da det er fint Vejr og omtrent
Fuldmaane, vil jeg ikke trække
paa Land, men tilbringe Natten
drivende med Baaden. Strømmen
er ikke ret stærk, men Kajakken
faar dog en Gennemsnitsfart af
6 km.
Hurtigt bliver det mørkt; Maanen kravler op paa den begsorte
Himmel — Stjernerne tændes. Det er ikke helt ufarligt saaledes at glide ned ad Floden om
Natten. Den flade, lavtliggende
Slette er stadig udsat for Oversvømmelser, Floden bugter sig ud
og ind med talrige Sidegrene. Her
er den opdæmmet langs Siderne;
jeg hører af og til Brusen ligesom af Vandfald, hvor Dæmningen
er brudt. — Flere Gange mærker
jeg, hvorledes Vandet faar Tag i
Kajakken og vil suge den ned
over Randen. En enkelt Gang er
det ved at gaa galt; Vandet syder og koger rundt om mig, jeg
aner ikke, hvor jeg skal styre hen,
og pludselig — i Maanens blege
og usikre Lys — ser jeg nedover
en flere Meter dyb Afsats — ned i
fraadende Vandmasser. Kun med
Anspændelse af al min Kraft lykkes det mig at tvinge Baaden bort
fra det farlige Sted.
Jeg driver forbi nedrammede
Pæle, der vel markerer Sejlrenden;

de staar og dirrer i Strømmen med ligevel. — Vi danser efter Gramen summende Lyd. Det gælder om mofon paa den faste Sandbred,
at bruge Øjne og Øren; træffer koger saa Kaffe, og vi finder det
saadan en Pæl Baaden en Smule mindst skaarede Porcelæn frem.
paa tværs, saa kan jeg med det — Ret meget er der ikke at byde
samme sige Farvel til min Kajak. paa, vi har ikke været indstillede
— Overvejer, om det ikke vilde paa Damebesøg; heldigvis har en
være fornuftigst at se at finde en af Tyskerne en Flaske Vin i BaaLandingsplads og der vente paa den, og den ofres i Dagens AnDagslyset; men inden jeg finder ledning.
den, bliver ;jer atter roligere Vand.
Vi ligger alle omkring LejrEn henrivende Nat er det - baalet; røde Flammer slikker op
blikstille — Maanens klare Sølv- fra det knitrende Kvas, Røgen
stribe luer i Vandet, hvor Strøm- stiger lige til Vejrs. — Der lister
men laver Bobler og Ringe. Him- sig en lille smal Haand i min;
len er overstrøet med Stjerner. - langsomt dragende fører den mig
Blot er det koldt, Duggen er fal- bort fra de andre, vi gaar samdet, den ligger i mit Haar og dri- men ned til Floden.
ver ned over Ansigtet; jeg skutter
Timevis sidder vi paa en renmig og borer mig længere ned i skyllet Trærod lænede ind mod
Posen. Jeg ligger og betragter Stammen — stille og tavse.
Stjernebillederne; de er saa hjemJa, lille Pige, i Aften er vi samlige; maaske mine Paarørende men, i Morgen maa jeg videre,
derhjemme ser samme Vej, Der om faa Dage ligger Hundreder af
falder et Stjerneskud — et Ønske Kilometer mellem os; dog, Livet
flyver bort i den stille Nat.
har nye Oplevelser, nye Eventyr
Det gaar ind gennem mørke, for os begge.
C. A.
dystre Skove — Maanens blege
Kugle driver lavt hen over Trætoppene. -- Et Baal lyser op mellem Stammerne, det spejler sig i
„Blind Høne kan ogsaa finde
den blanke Flod. Flagrende Silet
Korn".
houetter kredser om de blafrende
Det
for
et Aars Tid siden afFlammer; jeg hører Basken af
gaaede berømmelige Byraad, hvis
store Vinger, en Klynken og Piben.
sidste Udløbere det først lykke— De nærmeste Omgivelser faar des Beboerne hernede at frigøre
et mystisk, fortryllende Skær, - sig for efter et Par Aars intensiv
Fantasien sættes i Bevægelse og og uafbrudt Trommeild fra „de
hensætter mig til Afrikas Urskove; Sandvig Kanoner", indeholdt Personer, der uafbrudt havde klæbet
vilde Mennesker danser omkring ved Taburetterne i samfulde 20
Baalet, Kroppe vugger og vrider Aar og dog var saare fortrydesig, Løver og Tigre lurer i Af- lige over tilsidst at blive vartet ud.
stand paa deres Bytte.
Denne baade fysisk og scykisk
lige forunderlige Fremtoning af
— —
et Byraad, som saaledes i en
Ved 3-Tiden gaar Maanen
Seng; det bliver ravende mørkt; Menneskealder skaltede og valtede med Kommunens Sager efter
— der er ikke andet for end at Forgodtbefindende, indtil vore
trække op paa Bredden.
muntre Tvillingbyer stod paa Fa!iltens Rand, og næsten alle Be— -- —
Det er Søndag; jeg vaagner Kl. boere havde opgivet at betale
7 og padler straks videre. — deres Skat, oplevede virkelig en
Gang, at en Appelsin faldt ned i
Donau trækker her Grænselinien dets temmelig luvslidte Turban.
mellem Tjekoslovakiet og Ungarn. De fandt rigeligt og godt Vand
Jeg maa være avanceret et godt til Kommunens Forsyning. — Ja,
Stykke i Løbet af Natten; thi længe maaske det er urigtigt at tillægge
varer det ikke, før jeg naar Ko- Byraadet Æren herfor; men da
jeg altid har fundet det gamle
mår«, der ligger ca. 100 km fra Byraad saa mærkværdigt mimoseBratislava. En mægtig Bro for- agtigt under Angreb, kunde jeg
binder det tjekjske Komårno med godt unde det Fornøjelsen af lig
det ungarske Kamelrom-Ujvi.tros. hin vidunderlige Kaktus een Gang
Da jeg gaar i Land for at købe at faa folde sig ud i al sin straalende Skønhed; selv om det kun
Proviant, stoppes jeg af en Em- bliver for en eneste Nat.
bedsmand, og maa først ud til
Derfor slaar jeg fast, at dette
Toldstationen midt paa Broen for løvrigt lidet misundelsesværdige
at faa stemplet mit Pas. — Saa Byraad skaffede Allinge-Sandvig
køber jeg ind, stuver Baaden og godt og rigeligt Vand.
Det nuværende Byraad, der
padler videre.
synes
lige saa realistisk som det
Paa den ungarske Side løber
gamle syntes romantisk, har regJernbanelinien nede under Højde
net ud, at der i denne Sommerdragene og følger Floden. Togene tid meget vel kunde spares noget
farer afsted, de rejsende vinker til mere paa Vandet, end Tilfældet
er ; thi ganske vist kan man endnu
mig fra Kupevinduerne.
Senere paa Dagen træffer jeg med nogle Timers Pumpning daglig forsyne Befolkningen, men
et Par unge, tyske Mennesker, der hvad, om man ved Sparsomhed
med deres Gummibaade gør Tu- kunde undvære denne Pumpning,
ren Innsbruch—Budapest, for der- saa var disse Penge fortjent. Det
efter at tage hjem med Jernbanen. var da altid noget.
Der kunde jo da ogsaa ske
Jeg slaar Følge med dem, og ved
dette,
og det er aldeles ikke udeMørkets Frembrud gør vi Lejr paa
lukket, at Kilden deroppe ved
en lille Ø over for Landsbyen Brogaard kunde finde paa at
Neudorf.
melde Pas, og saa sad vi net i
De har Grammofon med, den det.
Derfor lad os spare saa meget
kører ustandselig. Snart faar vi
som
muligt paa Vandet!
Svar inde fra Bredden, der klapX.
pes for hvert Nummer. Saa faar
de ogsaa en Grammofon trukket
op derinde, og vi spiller liveranden Plade. — Selv om der mindst
-0 er 300 m til Land, høres alt ganEn Mængde Spejdere
ske tydeligt i den stille Aften.
og tyske Vandrefugle gæster Bornholm
Vi erfarer, at det er nogle unge i denne Tid. Næsten hver Dag ses
Piger fra Budapest, der holder store Truppe — saavel mandlige som
Ferie i Landsbyen; en af dem kan kvindelige — og mange medbringer
nogle tyske Gloser og agerer Tolk. Telte.
Helleristningerne
Det ender med, at vi igen skyved
Solvang er nu fredede. Sterthrudet
der vore Baade i Vandet og padtilfyldes og Besøgende faar Adgang fra
ler ind for at hente Pigerne over
Landevejen.
til vor Ø.
Ægeksporten
Der er lige en til os hver. —
stiger stadig, flere og flere anlægger
Min Pige forstaar ikke tysk; men Hønseri og driver Kyllingeopdræt i stor
vi forstaar hinanden udmærket al- Stil. En Mand fra Nexø, L. M. Olsen,

Umuligt Vandspild

Vira `:dag til ,`dag.

skal i dette Foraar have solgt 25000
Kyllinger.

ha ikke OVe? fiell efter bod

Flere Lystyachter
f.T.i Hammerhavnen og Allinge
- bl. a. „Elida" af Bergen, der efter
Sigende ejes af Kronprins Olaf.

Køb Deres Forbrug af
Sodavand fra
Mineralvandsfabriken

Strejke i Stenindustt len.
Dansk Arbejdsmandsforbund har udsendt Iste Strejkevarsel.
H. C. Andersens Mindefest
kaldte i Søndags en Mængde Mennesker til Odense.
Danske Ingeniører
har i Asien laaet overdraget el Jernhaneanlæg, der skal koste 4 Mill. Kr.
Christiani & Nielsen skal endvidere
hygge et Kajanlæg i Frankrig til 7 Mill.
og et i København til 2,4 Mill.
Et Ekstratog
med Guod-Templars fra Storlogemodet
i Rønne kom i Gaar til Sandvig og
marcherede med Musik af to Drengeorkestre til Hammershus. Ved 6 Tiden
returneredes til Allinge, og Deltagerne
3 - 400 Mennesker drog med Faner
og klingende Spil ud til det kommunale Anlæg.
En Del af Deltagerne er blevet indkvarteret her i Byen, Resten kørte ved
11 Tiden tilbage til Rønne.

BORNHOLM
Telefon 25

Sandvig

Flaskerensningen fo reg aar under Iagttagelsen 'af de strengeste Krav til Renlighed og Hygiejne.
Ved Fabrikationen anvendes
kun de allerfineste Raastoffer.
Produktet staar fuldt ud paa
Højde med de oversøiske Fabrikkers.

Sygekasserne
afholder Generalforsamling i Aften,
Tirsdag 15. Juli paa Forsamlingshuset
I lammershus, da Sygekassedirektoratet
har foretaget saadanne Ændringer i
Vedtægten for I ljemmesygepleje, at en
ny Generalforsamling er nødvendig.

I Finland

Fikse og smukke
Nyheder i
TRINUAGE

brudt saa længe der er Restancer
for ommeldte Termin.

Allinge-Sandvig Byraad,
d. 10. Juli 1930.
M. Bloch.

finere
Bedst
k 09
billigst

F

est- og Bryllupssange

raion udføres solidt og billigt.

Hasle
fotografiske Atelier
— BERGHAGEN Optagelse paa Atelieret indtil
Kl. 9 Aften — ogsaa Søndag!
Hurtig Ekspedition. Billige Priser.
(Forudbestil Tid — Tlf. Hasle 66).

All Smedearbejde
udføres hurtigt
og til rimelige Priser.

Smed Granvall, Olsker.

Allinge Bogtrykkeri.

Biler

9en flise Sko
med den gode Pasform faas i

ClarsensSkotejsforretning411.

En ligefadings

Fjedervogn,
passende til Islænder eller Russerhest, sælges billigt.
Nogle Stk. magre Seer ønskes
til Købs.

7 Pers. Turistvogn
udlejes billigt.
Tlf. Allinge 53 kan benyttes.

Johs. Marcher.

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

Lastkørsel udføres.
Tit. Rø 57 x.
E. Hansen, Tein.
.11■•■■•■■•••■•■■••■••••■••••••■■

7 Pers.

Yersontiorsel
udføres med ny lukket Chevrolet

Poul Nielsen
Tlf. 145

ved Lindeplads, Allinge

ur stbil

T
i
udlejes
E. Ipsen, Havebo, Allinge
Tlf. 147.

Onsdag den 25de Juni
aabnede Undertegnede

Gruppe-, Industri-, Portræt-, e n

Fiskeforretning

Interieur-, Sports-, Illustrations-, Hesteog Kreatur-Fotografering udføres overalt paa Bornholm uden ekstra Vederlag for Befordring.
Kaare Rasmussen.
Tlf. Rønne 526.
Forstørrelser efter gamle Billeder udføres paa egen Forstørrelsesanstalt.

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

udføres.

værker- og
industriforening

Chr. Jørgensen.
Tlf. Allinge 28.

Olsker Motorværk Lag» og Personksrsel Allinge-Sandvig HaandNORDLANDETS
HANDELSMUS
ALLINGE

Sdrefl
Optaphyidningmbra•nde altid paa
Lager, billige Priser.
Geert /lansen.
Tlf. 29.

gllinge,reglimerfi

Mede hos E. Madsen, MANDAG
d. 14. Kl. 7,30. Event, Forhandling om Opløsning af Selskabet,

Karl Christensen.
Tlf. Hasle 99.

Generalforsamling
Allinge-Sandvig Sygekasse og
Allinge Stenværkers Sygekasse
afholder fælles Generalforsamling
paa Forsamlingshuset „Hammershus" TIRSDAG den 15. Juli Eft.
Kl. 8 med Dagsorden:
Vedtagelse af Vedtægt for Sygeplejeforeningen. — Valg af Bestyrelse til do.

Kollcerl-Dansant
•
Strandslot

Tirsdag, Torsdag Lørdag.

afholder sin ordinære Generalforsamling Tirsdag d. 15. Juli Kl. 8
paa Teknisk Skole med sædvanlig
Dagsorden,

Restyrelsen.

Slagtet 5jerfiræ
leveres efter Bestilling.

anhefales.

Mursten, Teglsten, Drænrør.

udlejes til moderate Priser.
Charles Pedersen. Tlf. Allinge 118
Overretssagfører

Jac. Jensen.
Inkassationer, Ejendomshandler. Dokumentskrivning, Dødsbobehandling m. v.
Kontor i Allinge:
(Bogtrykker Gornitzkas Ejendom).
Træffes personlig hver Fredag Form.

Bodil Johnsen, Helligpeder.

•
Blanchs Hotel

Tlf. Allinge 148.

Frits Hansen.

Fine Pelskaniner

H. Reiner.'
Ny 4-5 Personers

Chevrolet-Bil

Stort Udvalg af
prima Kvalitet
sr!paimPbi

sælges billigt.

A. Løfholm, Klemensker.

Prima Kvaliteter
alle Modefarver
FIAT TE
Elegante Visitkort

Søndag, Onsdag, Fredag.

M. Koch.

50 Stk. med Navn 2 Kr.
Allinge Bogtrykkeri.

udv
;

,iJ
1I

Stort

Aktieselskabet

Uld
;Silke

aociaraaaaaaaaaaacialaciaoaciao
o
a
a
a
4 5 Personers ny Bil
a

Og

a
a

Bomuld
Bedst og
illigst

D

a

udlejes.
~~~.~.~

a

JohsTPedersen. Tlf. Re 35.

EI

Hasle Bank
m odtager indskud paa Inde ansbog og Folio, Terminsydelser til Kreditforeninger,
ordner Kreditlaan rn, m.

i c....
■
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.eysitur

firøv vore syltede

(sier og Agurker!

A.Lyster,Wasle.

NORDLANDETS
HANDELS MUS
ALLINGE

Nye selvalleeggende

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

Reservedele til
Deerings Høstmaskiner

er paa Lager — eller skaffes meget hurtigt.

Nordlandets Handelshus.

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

Billige, svære Brædder til Staldbrug og
rigtig gode, luldkantede udskudsbrædder
sælges til de nye, billige Priser

Nordiandet Handelshus.

alg

Hver Onsdag og Søndag
mødes vi paa

Billige
Priser.

Turisthotellet.
Koncert — Dansant.
• U....7
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De almindelige

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

leveres billigst fra

5CITI

376,noo danske Radiolyttere
har betalt deres Licens. - - Det er
30,000 flere end sidste Aar.

Cl
D

,Afdeling i Allinge.

A. Frederiksen.

Tlf. 127.

udføres.

2. Termin (Juni) 1930
paahegyndcs Onsdag d. 10.
Juli d. A. og fortsættes uaf-

Matti. koloed, Vesterg. All.
Bornholms
sig med alt SnedkerSpare- og baanekasses anbefaler
arbejde. Saavel nyt som Repa-

Hotel „Allinge", Tlf. 25.

hersker for 'riden en kvælende Hede.
Termometret viser 30-36 Grader.

Kjole- og Li11110[1Syllillp

for resterende Skatter og Afgifter
til Allinge-Sandvig Kommune for

•■••■••••■■•11.......014Låt

OINI=.100■11•

Kapsejladsen ved Svaneke
i Søndags var begunstiget af godt Vejr
og 4-5000 Besøgende.
Af Præmier tilfaldt 1. Pr. i Præcisions-Motorløb „Orion", Sandvig, 2. Pr.
„Beate" Sidstnævnte tog ogsaa 1. Pr.
i Motorkapløbet. Ingen Nexø- eller
Ronnebaade deltog.
Fhv. Brygger Chr. Hamren
er j Søndags afgaaet ved Døden. -.
Med ham er den sidste af de gamle
Veteraner, der havde hjemme i Allinge,
gaaet bort. - Hansen blev næsten 93
Aar gl. og fejrede for nogle Aar siden
sit Diamantbryllup, ligesom han blev
dekoreret med Dannebrogsmændenes
Hæderstegn. De sidste Aar boede han
hos Datteren, Frk. Joh. Hansen, Lindeplads.

Udpantning

a....1•••=i101Q1•11.../11001.

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

til efiristianse
sis HAMMERSHUS
Onsdag Ca Fredag.

med

Fra Allinge 930, fra Gudhjem 103°
Retur fra Christiansø 1430.

Pris 4 Kr.
Lystturen Christiansø har Togforbindelse med alle bornholmske Jernbanestationer, hvor gennerugaaende Billetter
faas for Skibog Bane Tur-Retur 5 Kr.

SIMRISHAMN.
Afgang fra Allinge Kl. 9

Mandag, Tirsdag, Torsdag, Lørdag.
Retur fra Simrishamn 1645.
Afg, Søndag fra Allinge Kl. 8 og 19.
Retur fra Simrishamn 11 og 228°.
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.

Nimeee■•■■

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

Faderuaelsfabriken, Nyker

Senge og
Madrasser.
Feltseng m. 18 Fjerdre 10,00
15,75
36
do.
Hessiansmadrasser
pr. Sæt 7,50 og 9,25
13,50
Stribede Stout do.
Barnesenge i stort Udvalg
fra 9,50
Vattæpper, Uldtæpper
til billige Priser.

MagasinduNord
ved Victor Planck, Allinge.
Leverandør til Vare- og
Landbrugslotteriet.

Orldg, Allinge.
Friske Varer Onsdag og Fredag.
Fersk Flæsk, Karbonade. Mørbrad.
Medisterpølse, Fars.
Bayerske Pølser, Knækpølser

Kogt Skinke,
hjemmesmeltet Fedt.
Forskelligt Paalæg.
Dina Sørensen, Tlf. 3S.

isy lukket Bil

udlejes.

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

Noloed & Mortensen
Byggeforretning
1■1

•

4
" Tlf. All. 77
x

Lukket 5 Pers. Bil
udlejes. Tlf. All. 8y kan benyttes.
Villy Jensen, Tein.

46

TIL ÅR 79
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Strandhotellet
aabnet Sæsonen og anbefales det ærede Publikum.
Moderate Priser.
Iste Klasses Varer.
Ært), Fr. Rid% trup.
-.---.......--.-
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Nu trænger Tagene til Tjære!
Vi har Lager af al Slags Tjære

1(2 og ti, Td. til billigste Priser

Yrodufiten.
KØREPLAN.
(Gældende fra 1, juni)

Rønne-Allinge-Sanvig.
H verd4,e.
7,45 12,45 16,10 19,00
8,00 13,00 16,23 19,15
8,10 13,10 16,31 19,25
8,24 13,24 16,43 19,39
8,36 13,36 16,53 19,51
8,44 13,44 17,00 19,59
8,50 13,50 17,0..«) 20,05

Rønne H. Ank. 4, 10,45
10.19 15,10 18,35 21.40
10,29 14,54 18,22 21,24
Nyker
,.
Klemensker „
14,44 18,14 21.14
10,05
14,30
18,02 21.00
Rø
,.
Tein
9,53 14,18 17,52 20,48
.
Allinge
9,45 14,10 17,45 20,40
a
Sandvig
Mg.
9,40 14,05 17,40 20,35

Nusraad.

Anton Sonnes Byggeforretning

Kaffegrums er et udmærket
Gødningsmiddel for Potteplanter ;
man blander noget af det i det
øverste Jordlag i Urtepotten.
Blæk pletter kan fjernes helt
med Citronsaft
F ru g tp 1 ett e r forsvinder helt
fra hvide og kulørte Bomuldsstoffer, naar disse dyppes i kogende
Mælk. - Frugtsaft fjernes af Hænderne ved at vaske disse i kold
The og gnide med en Børste,
T j ære fjernes ved at oversmøres med Smør, der fjernes urtel
Benzin.
Tøjpletter, der fjernes med
Benzin, efterlader ofte en „Ring"
denne kan undgaas ved at tilsætte
Benzinen lidt Salt.
Gummifrakker kan renses
i Salmiakspiritus tilsat lidt Vand.
- Stolesæder at Læder sprækker ikke, hvis de engang imellem
gnides i Mælk.

udfører Nybygningerog Reparationer samt alt til Faget henhørende.

Endvidere løber Tog fra 1. Juli til 15. September:
Afgang Rønne 10,00 - Ankomst Sandvig 10,55
- 22,05 - 22,55
Sandvig 7,35 Rønne 8,35
Fra 1. Juli til 17. Aug. 12,35 13,30
Hvorfra stammer Betegnelsen
Kun Lørdage fra 1. Juli til 15. September:
Afgang Sandvig 23,05 - Ankomst Rønne 24,00 „Sølv"-Bryllup, 25-Aars Dagen for
Indgaaelsen af det virkelige BrylSøn og I ielligdage.
7,45 13,00 16,10 19,15 22,05 kl Rønne H.
A10,10 15,25 18,40 21,45 0,10 lup? Der er vist ikke mange, der
- 9,55 15,10 18,25 21,30 23,56 ved det. Vi har vor Viden fra et
7,59 13,14 16,24 19,29 22,18 Nyker
8,08 13,23 16 33 19,38 22,26 Klemensker
9,46 15,01 18,16 21,19 23,47 fransk Blad, og tilsyneladende er
8,21 13,36 16,46 19,51 22,38 Rø
9,33 14,48 18,03 21,05 23,36 den underbygget af historisk Da8,32 13,47 16,57 20,02 22,48 Tein
9,22 14,37 17,52 20,53 23,26 ta, saa vi lader den gaa videre til
8,40 13,55 17,05 20,10 22,55 Allinge
9,15 14,30 17,45 20,45 23,19
9,10 14,25 17,40 20,40 23,15 vore Læsere:
8,45 14/0 17,10 20,15 23,00 V Sandvig
Sølvbryllup er af gammel Dato
Endvidere løber Tog fra 1. Juli til 15. September:
og
har sin Oprindelse i Frankrig
Afgang Rønne 10,00 - Ankomst Sandvig 10,55
hvor
det kom op ved Slutningen
0,15
1,10
- Sandvig 11,50
12,45 at det 10. Aarhundrede. Kort efter
sin Tronbestigelse korn Hugo CaAakIrkeby-Gudhjem.
pat (død 996), Stamfaderen for
Capetingernes Kongeslægt, i BesidHvel dage.
Ilr
7,55 10,50 13,20 17,00 20,30RønneNexø 9,20 12,10 14,45 18.20 21,55 delse af en stor Ejendom i Nær8,41 11,3314,06 17,4221,16 Aakirkeby
8,32 11,27 13,57 17,35 21,09 heden af Paris, som han arvede
8,51 11,4214,15 17,5221,26 Almindingen
8,22 11,17 13,47 17,25 20,59 efter en Farbroderl der traf han
0,10 12,00 14,32 18,10 21,45 Østermarie
8,05 11,01 13,29 17,08 20,55 en af den afdødes Tjenere, en
9,21 12,08 14,40 18,20 21,55 Østerfars
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 gammel hvidhaaret Ungkarl, som
efter mange Aars tro Tjeneste beSøn- og Helligdage.
tragtedes og behandledes som høGudhjem
7,45 10,20 13,05 17,30 19,50 22,05
rende til Familien. Ved Siden af
Østerlers
7,55 10,29 13,14 17,39 20,00 22,14
den
gamle Mand havde ogsaa GodØstermarie
8,05 10,38 13,23 17,48 20,10 22,23
sets
gamle Husholderske arbejdet
Almindingen
8,22 10,55 13,41 18,05 20,30 22,40
Aakirkeby
8,32 11,04 13,50 18,15 20,4.1 22,50
gennem de mange Aar, og ogsaa
Rønne-Nexø 9,20 11,50 14,40 19,00 21,25 23,30
hun var ugift. Hugo Capet var en
stor
Menneskeven, og han kaldte
Rønne-Nexø 7,55 10,2. 13,15 17,40 20,00 22,10
Aakirkeby
8,41 11,11 13,59 18,23 20,46 22,54
straks efter Overtagelsen af EjenAlmindingen
8,50 11,20 14,09 18,32 20,56 23,04
dommen de to gamle til sig.
Østermarie
9,07 11,36 14,26 18,47 21,15 23,21
- Din Fortjeneste, sagde han
Østerlars
9,15 11,44 14,35 18,56 21,25 23,30
henvendt til Husholdersken, er lige
Gudhjem
9,25 11,53 14,45 19.05 21,35 23,40
saa stor som denne Mands. Derfor skal ogsaa en velfortjent Løn
komme Eder begge tilgode. For
en Kvinde findes der engang ingen skønnere Løn end en Ægtemand og en Medgift. Den sidste
findes allerede, thi Godsets Mejeri
ANNANAS - NOUGAT - VANILLE
tilhører fra og med idag Dig. Om
Udlevering: Søgnedage til Kl. 9. Helligdage bedes Bestillinger indgivet
denne Mand, din mangeaarige
inden Kl. 6. - Formerne bedes tilbagesendt hurtigst muligt.
Kammerat i dit tro Arbejde, gaar
•••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••• •41
ind paa at tage Dig til sin Hustru
ø*
er jo ogsaa Manden fundet. . .
•
•
•
Herre svarede den gamle
Mand, hvor skulde vi kunne gifte
•
os? Vi har jo begge Sølvhaar.
- Naa, saa bliver det jo Sølvbryllup, sagde Kongen venligt smilende. Her har 1 Ringen af mig.
Med disse tog han en værdifuld
Sølvring af sin Finger, rigt prydet
med Ædelstene, satte den egenhændig paa Husholderskens Finger
- da har vi et stort, velsorteret Lager af Tømmer, Gulvbrædder og og lagde hendes Haand i Mandens.
Forskallingsbrædder i alle Bredder, Tykkelser og Længder.
Beretningen om denne Historie
gik fra Mund til Mund i Frankrig,
og den fandtes saa køn, at det overalt i Frankrig i Løbet af ganske
faa Aar blev Skik at fejre SølvMursten, Tagpap og Tagplader sælges til allerbilligste Priser.
bryllup efter 25 Aars Samliv. Fra
Frankrig bredte Skikken sig til
Nabolandene for siden at brede sig
over hele den civiliserede Verden.

Sølvbryllups Historie.

Tlf. Allinge 09.

Vin fra 20-50 øre pr. hel FI.
Lav Vin af dansk Frugt. Vi har Forhandling af den danske
Vi har alle Sorter paa Lager, ligesom vi er velsorteret i Kurveflasker, Glastragte, Gærrør og iøvrigt alt, hvad der
skal bruges til Fremstilling af Vin.

B. B. Vingær.

Procilukten.

Har De fugtige eller kolde boge?
Insuliteplader,

som er ganske fortrinlige til
Køb da
alt, baade Beboelseshuseog Udhuse. Vi har Forhandling og Lager
og Priserne er meget billige.
af

Insuliteplader,

Produliten.
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"Mejeriet Xajbjerggaard.

Fløde-Is af de forsliellige Slags anbefales.

••
▪
•• Palmehavens nye Parketsal.
og AftsnKoncert ••
• Daglig Eftermiddagssamt Dansant.
.•
.0
-•••••••••••••••9••••••••••••.••••611•••••■ ••••••■

Skal De reparere

Deres Hus eller bygge el nyt Hus •

Alle vore Brædder er uellagrede og tørre.
Friskbrændt Portland Cement

Yrodukten.
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Sidllieri018 Udsalg
C1

paa Lindeplads,• C
C
C
45.
C

C
Karbonade, Mørbrad og kogt Skinke frisk hver Dag.
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Al hast-

00 Krealorbrsel

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

Tlf. All. 117 y.

A. Engel!, Tein,

P. Petersen.

i største 21dvalg.
Smukke Mønstre i Crepe
fra pr. m 70 Ore
88
Bomuldsmonseline, prima Kvalitet
195
Tobraleo, lys- og vaskeægte i mange Mønstre
185
Elegante Mønstre i Kunstsilke
185
Bedste franske Uldmouseliner
Et Parti lys- og vaskeægte Kjole-Bomuldstøj
i smukke, lyse, tærnede og stribede Mønstre
fra pr. m 95 og 100 Ore

Magasin du Nords Udsalg
ved Victor Planck, Allinge.

Alle Tryksager
saasom

Regninger, Noddelelser, Konvolutter,
Dags-Dato, Vekselblanketter,
Visttkort og Takkekort,
Love og Regngkaber.
Sange og Salmer,
liedletw4kort

leveres bedst

og

billigst fra

Allinge Bogtrykkeri

111

Møllers Bogbinderi
Tlf. 865.

Chr. Dideriltsen, Rønne.

Tlf. 865

Indbinding af Bøger. - Protokolfabrik. - Papirvarer.
I. Kl. Arbejde. - Rimelige Priser. - Hurtig Levering.
Leverandør til Biblioteker, Foreninger og Øens største Forbrugere.

Anton Sonnes Ligkisteforretning
fortsættes uforandret.

Ligtøj og Ligsenge paa Lager.

Agnes Sonne.

Ordning af Begravelser.

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

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

Conrad Hansen, Allinge
Tlf. 140

Guld-, Selv-, Plet-, Tin- og Nikkelvarer.
Gode Varer.
Priserne billige.

Stort Udvalg.

Tlf. 140

SKANDINAVIEhl
AMERIKA LINIE
En .2ste direkte Ruter fra København til New York
og Canada med regelmæssig Afgang flere Gange
hver Md. - Familier med tilstrækkelig Kapita'
samt unge Piger til Husarbejde kan sikres Arbejde i
Canada urnidde:iiart efter Ankomsten. Alle Oplysninger fra P ass a geiAfdelingen, KONGENS NYTORV 8, København K., eller hos•
diefer, Ramte, 4cltr. ffloraitåla, tehø, Qbti. 13etetjen, e,-banefe,
21nritr
fflornitåfa, 2Ininge, g,otufircii erpbiagen,

Bestil Ores Tryksager i Allinge llogirykieri

