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Med Gummihjul paa Staalskinner. 
Vort Billede gengiver et nyt teknisk Vidunder, som forleden blev demonstreret ved Paris. 

Det er Kæmpebilen paa Jernbaneskinner. Efter mange Forsøg  er det lykkedes det store Gummifirma 
Michelin at skabe denne Type, der viste sig  i Stand til at præsentere en Fart af 125 Kilometer 
Timen. Naturligvis er der en Finesse ved Hjulenes Konstruktion. Med almindelige Gummiringe vilde 
Bilen jo ikke kunne holde sig  paa Skinnerne. Der er lagt en med Metal forstærket Kant paa hver 
Ring, saa Forbindelsen med Skinnevejen er sikret, 

Frederic Evans lænede sig  
op mod en Mur i et mørkt Hjør-
ne. Hans Hjerte bankede vildt af 
Glæde. Hans Anstrengelser havde 
endelig  baaret Frugt, hans vilde 
Jagt Jorden rundt havde langt om 
længe ført han til Maalet. De to 
Mennesker, efter hvilke han med 
grænseløst Had havde søgt i to 
Aar, boede bag  denne Mur, her 
paa Hotellet. Endelig  havde han 
fundet dem , . . 

Parret gik lige fol bi ham, saa 
nær at han kunde have rørt ved 
dem ; og  han' mærkede en kendt 
Parfumeduft. En Dør blev slaaet i 

— Nummer otte, mumlede han 
Godt! 

Han gik hen til Portien og  be-
stilte Værelse Nummer syv . . 
Der var en Dør mellem de to Væ-
relser. Sagte sneg  han sig  hen til 
Døren og  lagde Øret til, men ikke 
en Lyd hørtes. Saa kastede han 
sig  paa Sengen. 

— Monica! stønnede han. Mo-
nica! Her mødes altsaa vore Veje. 
Nu skal Du ikke længere være en 
Flygtning. Og  jeg  skal ikke læn-
gere jage i vanvittig  Fortvivlelse 
Nu har jeg  fundet Eder, nu er det 
forbi! 

En Aften for to Aar siden var 
Frederic Evans kommet hjem - 
der laa et Brev tilham. Hans Hu- 
stru var rejst bort med en anden. 
Evans var blevet gal af Fortviv- 
lelse. Og  derefter kom Reaktionen. 
Han havde elsket Monica grænse-
løst, nu hadede han hende til Dø- 
den. Han havde straks optaget 
Forfølgelsen, men de havde skjult 
sig. Han havde søgt i to Aar — 
indtil nu. 

Pludselig  sprang  han op. Han 
hørte Stemmer derinde. 

— Er Du ikke færdig? . . Det 
var Monicas Stemme . . Ja, saa 
gaar jeg  iforvejen. Jeg  skal hen og  
afsende Telegrammet og  købe et 
Par Smaating  , . . Vi mødes saa 
paa Karnevalet i Loge fire. 

— Hvorfor vil Du det? . . . 
Det var en Mandsstemme . . . 
Hvorfor kan vi ikke blive her og  
tale sammen? 

— Nej, svarede Monica, vi har 
snakket nok ;  Det er just for at 
undgaa den megen Snakken, at 
jeg  iaften vil til Karneval. 

En Dør blev aahnet og  lukket 
igen. Evans gik ud i Korridoren. 
Der var ingen. Pludselig  rykkede 
han Døren op til Nummer otte. 
En Mand sprang  op, skreg, og  
saa blev der stille. Den fremmede 
gjorde en Bevægelse, der brød 
Trolddommen. Evans sprang  paa 
ham som et vildt Dyr, greb ham 
med begge Hænder om Halsen 
og trykkede til. Saa sank den 
h emmede sammen • død. 

Frederic stirrede paa ham Saa 
tog  han den dødes Kappe og  Ma- 

ske og  aabnede sagte Døren. Men 
han veg  tilbage, der stod en Mand 
udenfor. Med en voldsom Bevæ-
gelse skubbede Frederic ham til 
Side, stormede ned ad Trappen 
ud paa Gaden og  hen til Cacinoet, 
hvor Karnevalet holdtes. 

Han tog  Masken paa sig, blan-
dede sig med de dansende og  
stirrede op mod Logerne, Jo, der 
sad Monica i Nummer fire. Han 
skyndte sig  derop . . Der sad 
hun lige foran ham, hende, han 
havde elsket saa højt. Han smaa-
lo under Masken, men pludselig  
stivnede hans Smil. Han saa fire 
mørkklædte Mænd komme ind i 
Salen, det var Detektiver, og han 
forstod, at lian var fortabt. 

Monica vendte sig  imod ham. 
— Tag  Masken af, sagde hun, 

og  lad os sidde stille lidt . . Vil 
Du ikke? Ja, ja, som Du vil: Men 
jeg  rejser ikke med tilbage, og  jeg  
har telegraferet til Frederic 

— Hvad siger Du? Frederics 
Stemme var hæs og  uigenkendelig. 
Hun fortsatte: Men jeg  følte mere 
og  mere, at det var den, jeg  hav-
de forladt, jeg  elskede. Og  nu kan 
jeg gaa til ham og  fortælle ham 
Sandheden . . og  han vil tro den. 

Frederic glemte alt i et øjeblik, 
overvældet som han var af Glæde 
Han rev Masken af og  raabte: 
„Monica!" 

Hun udstødte et Skrig! saa hør-
tes der Skridt i Korridoren. Dø-
ren gik op, og  de fire mørkklædte 
Mænd kom ind. De kastede sig  
over Frederic, der ikke gjorde 
nogen Modstand. 

Bekendelsen. 
Fortælling, oversat fra Engelsk. 

—o— 

Da Kaptajn Evans kom tilbage 
til England fra Indien, tog  han 
først nogle Maaneders Ophold hos 
sin Moder paa Landet. Derefter 
rejste han til Bigton og  boede en 

Maanedstid paa Kurhotellet, hvor 
han traf sammen ined Mr. Philips 
og  hans nydelige unge Datter Alice. 

Hun forekom paa uforklarlig  
Maade Evans anderledes end de 
andre unge Piger, han havde kendt 
tidligere, og  han havde en Forud-
følelse af, at hans Følelser for 
hende meget snart vilde faa en 
dybere Natur. 

Aldrig  i sit Liv havde han troet, 
at han kunde være blevet saa for-
elsket i en Kvinde, og  han sagde 
til sig  selv, at han ikke var en 
saadan Kvindes Kærlighed værd. 

En Aften ved Middagstid sad 
de sammen ude paa Verandaen 
— og  pludselig  forskrækkede hun 
ham med et Spørgsmaal: 

„De er samme Kaptajn Evans, 
som under Grænsekampen i In-
dien for et Aar siden reddede 
John Kildares Liv — ikke sandt?" 
spurgte hun. „Papa sagde netop 
i Aftes, at han troede det var Dem ! 
Jeg  fik derfor Lyst til at fortælle 
Dem, hvor modig  jeg  synes De 
var." 

Overrasket og  urolig  svarede 
han stammende: 

— Det var intet at tale om. 
Havde Forholdet været omvendt, 
vilde Kildare have gjort det sam-
me for mig. Det ved jeg. 

Hun kastede et stjaalent Blik 
hen til ham ; 

„De og  han var gode Venner, 
ikke sandt?" spurgte hun tøvende. 

Han rystede paa Hovedet. 
„Nej, det kan jeg  næppe sige", 

svarede han. „Vi saa ikke meget 
til hinanden før denne Affære, og  
efter den forlod vi snart Indien 
begge to." 

Finn nikkede og  rejste sig. Og-
saa han steg  op for at lade hen-
de passere forbi. 

„Jeg  formoder, at De antager 
ham for at være skyldig?" tilfø-
jede han. 

Hun betragtede ham forbauset. 
„Hvad andet kunde jeg  tro?" 

indvendte hun. „Da Sagen blev  

kendt, gik jeg  til ham uden at 
Papa vidste det. Jeg  bad, jeg  næ-
sten bønfaldt ham om, at han 
skulde nægte Tyveriet ;  men han 
kunde ikke." 

Kaptajn Evans saa ikke op paa 
hende, da hun stille gik forbi ham. 
Han var vant til bitre Timer, men 
den, der fulgte efter hans Samtale 
med Alice, var en af de bitreste, 
han havde oplevet. Tænk, om den 
Pige fik Sandheden at vide! 

Tre Uger gik, Alice og  Kaptajn 
Evans blev stadig  bedre Venner. 
For ham blev det uendelig  meget 
mere end han havde drømt om. 
Og  da han om Aftener før hendes 
og  hendes Faders Afrejse til Lon-
don blev alene med hende en 
Stund, begyndte han pludselig  og  
med Sikkerhed, der skyldtes Ner-
vøsitet, at tale om sin Kærlighed, 
og  tilsidst bad han hende om at 
blive hans Hustru. 

Han talte saa hurtigt, at hun 
slet ikke kunde faa Tid til at 
svare ;  men da han endelig  slut-
tede og  med bøjet Hoved stod og  
afventede sin Dom, hørte han no-
get, som i nogle Sekunder fik ham 
til at holde Aandedrættet tilbage. 

„Det gør mig  ondt", Alices Stem-
me lød saa veg  og  blød, „men 
jeg  kan ikke blive Deres Hustru. 
Jeg gifter mig  aldrig". 

Hun saa op med taarefyldte 
øjne. Han traadte hende et Skridt 
nærmere 

,,Er der da intet Haab ?" spurg-
te han. „Kan De ikke holde af 
mig, eller er der nogen anden?" 

„Jeg  har sagt dem at jeg  aldrig  
gifter mig", gentog  hun. „Men - -
ja, De skal faa Grunden at vide. 
De vil vel ikke misbruge min 
Tillid". 

„Jeg  er nu tre og  tyve Aar", 
vedblev hun, „og  jeg  har elsket 
en Mand fra jeg  var nitten, vi 
har ikke været forlovede, han syn-
tes jeg  var for ung  til at binde 
mig  ved noget Løfte — i Særde-
leshed, da han skulde rejse til 

Indien, Jeg  tror, at han elsker mig  
endnu, og  jeg  kan trods alt ikke 
lade være med at elske ham. Naar 
en Kvinde virkelig  elsker, Kaptajn 
Evans, er hun trofast, selv om 
hun opdaget, at den Mand, hun 
næsten troede var en Gud, har 
Fødder af Ler. Jeg  har altid reg- 
net ham for en Helt, en Mand, 
der aldrig  kunde nedlade sig  til 
at gøre noget lavt eller uhæderligt. 
Jeg  elskede ham af mit hele mit 
Hjerte og  — han sveg  mig." 

Taarer var brudt frem i hen-
des Øjne, og  Stemmen skælvede 
af Sindsbevægelse, da hun vedblev 

„Mere behøver jeg  jo ikke at 
sige? De ved nu, at jeg  elsker en 
Mand, som af sine Kammerater er 
bleven brændemærket for Tyveri, 
og  De ved, at jeg  taler om den 
Mand, hvis Liv De reddede -
John Kildare". 

En Stund lang stod Kaptajn 
Evans uden at svare. 

„Jeg  takker for Deres Oprig-
tighed", svarede han tilsidst. „Og  
— nu skal jeg  overlade Dem til 
Dem selv. Ogsaa jeg  trænger til 
at være alene og  overvejende", 

Alice og  hendes Fader skulde 
rejse den følgende Dag  ved Mid-
dagstid, men allerede ved Titiden 
opsøgte Kaptajn Evans den unge 
Pige og  bad om Lov til at tale 
nogle Ord med hende. 

Hans Ansigt var blegt og  hær-
get, og  det trætte Udtryk i hans 
Øjne talte om en søvnløs Nat. 

„En Gang  kaldte De mig  en 
modig  Mand". Hans Ord kom stød-
vise og  afbrudt. „Men jeg  vidste 
ikke før Samtalen med Dem 
Gaar, at jeg  kunde være modig. 
Jeg  har lært meget i de sidste 
tolv Timer, og  ved blandt andet, 
at jeg  fortjener al den Lidelse, der 
nu er kommet ind i mit Liv." 

Han tog  et Telegram frem af 
Lommen. 

» Dette Telegram er fra min Mo-
ders Husholderske", vedblev han. 
„Min Moder døde i Gaar af et 
Hjerteslag. Den Kendsgerning, at 
hun er død, letter mig  min Beken-
delse, men jeg  vil, at De skal vide, 
at jeg  har aflagt den, selv om hun 
havde levet. Jeg  vil ikke komme 
med Udflugter eller Undskyldnin-
ger, men holde mig  til Kendsger-
ningerne. Det er rigtigt at jeg  frel-
ste min Ven, John Kildares Liv 
— og han viste mig  sin Taknem-
melighed ved at forsikre mig  om, 
at han vilde gøre alt godt for mig, 
hjælpe mig  ud af hvilken som 
helst Knibe . . . 

Aa, min Gud — jeg  tog  ham 
paa Ordet! Jeg  stjal nogle Penge, 
der ikke tilhørte mig. Jeg  lod John 
Kildare gaa til Obersten og  tage 
Forbrydelsen paa sig  og  for min 
Moders Skyld — det vilde have 
knust hendes Hjerte — lod ham 
gøre sin Ed paa aldrig  at fortælle 
Sandheden, mindst af alt til den 
Kvinde, han elskede. Jeg  vidste 
ikke den Gang, at jeg  selv skulde 

For sent - 
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møde hende og forelske mig i 
hende. Jeg kendte end ikke hen-
des Navn. Og nu skal jeg gaa. 
John Kildare er alt, hvad De tro-
ede, han var — en Helt og saa 
ærlig og redelig, at han endog 
har holdt Ord til en Skurk." 

Han saa paa den unge Pige, men 
hun vendte Ansigtet bort. 

„De ved, hvor han er," fort-
satte han hæst. „Opsøg ham end-
nu i Dag," Og ligesom Angst for 
sig selv og for, at hans Sjæls-
styrke skulde svigte, fjernede han 
sig med hurtige Skridt. 

— — — Da Alice saa op var 
hun ene. 

Det hjffilpelese Offer. 
En short-story fra Arizona. 

—o— 

En smuk Juliaften stod J i m 
H ichs i Udkanten af den saakaldte 
Landsby Jenkins Fiats og saa ud 
over Prærien. Langt ude i Hori-
sonten skimtede han en Rytter 
paa Vej mod Byen, og Jim stud-
sede over, hvem det vel kunde 
være, for hver eneste Mand i Jen-
kins Fiats var hjemme, vidste han. 
Og endnu mere steg hans Nys-
gerrighed, da han saa, at den kom-
mende red i Trav. I Arizona rider 
man i Skridt, naar man har god 
Tid, og i Galop, naar man har 
travlt. 

Hesten travede stadig nærmere, 
og nu var øjnene lige ved at trille 
ud af Jims Hovede. 

— Nej, aldrig havde man da 
set Magen! udbrød Jim og løb 
ind mod Landsbyen, saa hurtigt 
hans gamle Ben kunde bære ham, 
og raabte paa Sønnerne: 

— Kom, Drenge, saa skal I faa 
Cirkus at se! Ja, bedre end Cir-
kus forresten I 

Alle tre løb hurtigt tilbage og 
stod og gabede, da den fremmede 
kom. 

Hesten var fejlfri — en lang-
benet Indianerhest. Sadlen var 
meksikansk. Men Rytteren? 

Rytteren var en ung Mand med 
splinterny Panamahat, hvid Skjor-
te, en fem Tommer høj, stiv Krave, 
sportsklædt og med Knæbukser. 
En saadan Figur havde man aldrig 
set i Jenkins Fiats. 

— Cirkus! Bedre end Cirkusl 
gentog gamle Jim. 

— God Aften, mine Herrer ! 
sagde den fremmede høfligt. -
Dette er vel Jenkins Fiats? Kan 
De vise mig Vejen til Hotellet ? 

De tre stirrede hjælpeløst paa 
ham. Men omsider flik Jim Mæ-
let igen. 

— Dernede ligger Billys Kro, 
stammede ham. — Naar de unge 
er gaaet bort, kan De maaske faa 
Lov til at ligge under Disken. 

— Tak for Venligheden! Man-
den lettede paa Panamahatten og 
fortsatte i den anviste Retning. 

— Jeg spekulerer paa, hvilket 
Galehus hall mon kan være slup-
put ud af, sagde Jim tankefuldt. 
Det er vist bedst, vi gaar ned til 
Billy og ser, hvordan det gaar. 

Hytterne langs Byens Gade tøm-
tes, da den fremmede red forbi. 
Mænd i røde Flonelsskjorter og 
Ridebukser kom ud og stirrede 
paa Aabenbarelsen. Michael Bio-
vens kunde ikke tie stille: 

— Hør Du, :min Dreng, hvor 
har Du din Moder? 

De omkringstaaende lo, og den 
tiltalte svarede venligt; 

— Min Moder er i New York. 
Hvor er din ? Hun kunde have 
nødig at lappe dine Bukser. 

Michael mente, at Bukserne ikke 
var til at le af. Og naar man kom-
mer til Jenkins Fiats med en fem-
Tommer Krave om Halsen, slip-
per man ikke saa let, Alle trak  

ned mod Billys Kro, mens man 
gættede paa, hvem den mystiske 
Person vel kunde være. 

Sytten Mand og seks Hunde 
fyldte Kroet, d.v.s. hver eneste 
Mand i Byen var der, da man 
skalde til at „tage Maal af" Man-
den med fem-Tommers Kraven, 
der var saa venlig at byde paa 
en Omgang. Nu skulde der være 
Fest. — Spiller De Poker? spurg-
te Jim. — Ja, en Smule, svarede 
dee hjælpeløse Offer. 

Alle lo fornøjet, Det saa virke-
lig ud til at blive morsommere 
end i en Cirkus. Det vilde blive 
sjovt at se, naar saadan en Grøn-
skolling blev ribbet. 

Spillet begyndte. Det var Kat-
tens Leg efter Musen Jenkins 
Fiats var Katten, den fremmede 
Musen. Hans fire Medspillere kend-
te Kortenes Bagside lige saa godt 
som Forsiden. Under deres lange 
Praksis havde de udarbejdet et 
Telegrafsystem, i hvilket Knæerne 
under Bordet spillede den største 
Rolle. Katten tog fat paa Musen 
efter gammel prøvet Taktik. Til 
en Begyndelse skulde den frem-
mede vinde en Smule, saa han 
ikke blev mistænksom, og siden 
skulde han flaaes. Han spillede 
forresten ikke daarligt. 

Saa gav Knæerne under Bor-
det Tegn til, at Henrettelsen skul-
de begynde. Man spillede 
„straight", og man ved nok, hvor-
dan det gaar for sig. De fire Es-
ser er højest og vinder absolut 
Næst højeste Haand bestaar af de 
fire Konger. Og det er sandelig 
ikke hver Aften, man faar saadan-
ne Kort.. 

Det var det, gamle Jim regnede 
med.  

Jim gav og lod Offeret faa de 
fire Konger, Selv forsynede han 
sig med de fire Esser. 

Det lykkedes godt Jim betrag-
tede den unge Mand og saa, hvor 
vanskeligt det var for ham at skju-
le sin Begejstring.  

Saa begyndte Budene. De tre 
hjalp til, og snart laa der en an-
selig Bunke fem-Dollars Sedler 
paa Bordet. Den fremmede syntes 
at tabe Hovedet, Han „doblede" 
Oang paa Gang. Jim var glad for, 
at han havde laant 500 af Billy, 
før man begyndte. Dette skulde 
blive den største „Pot", man no-
gensinde havde set i Jenkins Fiats. 

„Offeret" vred sig ynkeligt og 
bemærkede, at han ikke var vant 
til at spille saa højt, og at det 
gjorde ham nervøs at have saa 
mange Tilskuere bag Stolen. Et 
halvt Dusin Tilskuere lo forstaa-
ende til hverandre og flyttede sig, 
saa de korn til at staa bag de an-
dre tre Spillere. 

Sytten Hundrede Dollars laa nu 
opstablet paa Bordet. 

Der blev et øjebliks Pause — 
et lille Hvil, -- før det store øje-
blik skulde komme og Offerets 
Skæbne besegles. 

Da skete det. 
Den fremmede for pludselig op 

fra Stolen, og hele Jenkins Fiats 
mandlige Befolkning, som stod 
samlet paa den anden Side Bor-
det, fandt, at den stirrede lige ind 
i Mundingen paa to særdeles 
skrækindjagende Revolvere. 

— Op med Hænderne! kom-
manderede „det hjælpeløse Offer". 
— Op med Hænderne, fordømte 
Tyvepak, ellers pumper jeg Eder 
fulde af Bly Hand up I siger jeg. 

Og fireogtredive store, haarede 
Arizonanæver løftedes mod Loftet. 

Den uskyldige Yngling fra New 
York stoppede den ene Revolver 
i Lommen, saa lang Tid som det 
tog at flytte sytten Hundrede Dol-
Lars fra Bordet til Brystlommen. 
Saa tog han igen begge Vaaben 
trem og anlagde den blide, ven-
lige Tone, der syntes at passe ham  

bedst. 
— God Aften, mine Venner, 

sagde han smilende. — Det var 
jo en rigtig hyggelig Poker denne 
her, ikke sandt? - 

Han holdt dem alle paa Afstand, 
medens han trak sig baglæns mod 
Døren. 

Et øjeblik senere udløstes en 
Salve af sytten Revolvere. Men 
den fremdeles Hest gik ikke læn-
gere i Trav Den gallopperede Og 
Rytteren forstod særdeles vel at 
ride den. Og i Jenkins Fiats var 
man hurtig klar over, at der i hele 
Byen ikke fandtes en Hest, som 
havde nogen Chance for at kunne 
indhente deri bortridende. 

I Arizona rider man i Skridt, 
naar man har god Tid, og i Ga-
lop, naar man har travlt Især 
efter en Poker. 

Ylens6org. 
Der er — skriver „Flensborg 

Avis" — meget som virker ell4- 
gende og glæder hver den, der 
besøger Flensborg; den dejlige 
Beliggenhed omkring en dyb Havn, 
og saa selve den prægtige, gamle 
By, der breder sig op over Bak-
ker og Skrænter. Flensborg er en 
Mindernes By; men der er tillige 
Skønhed og Ynde, Og samtidig 
rummer Byen et rigt Nutidsliv, 
deriblandt kulturelle Indretninger 
for det danske Mindretal. (Skole, 
Bogsamling o s.v.) og vidtforgre-
nede andre. Kulturinstitutioner, 
som er voksende frem i den store , 
Grænseby. 

Flensborg er i højeste Grad 
ramt af Krisen, som her virker 
særlig haardt paa Grund af Græn-
sens Nærhed. Men alligevel pul-
serer i Byen et interessant Liv, 
som nok er værd at følge. 

Et Udslag af Rørighed er og-
saa Flensborgs Deltagelse i „Øster-
sø-Aaret". Der forestaar endnu 
en Række store Foranstaltninger, 
hvoraf ikke mindst den planlagte 
Landbrugsuge turde være af stor 
Interesse. Desuden forberedes 
eu Mængde andre Led 	(Kap- 
lejladser, Udstillinger med mere), 
der sikkert vil drage mange Men-
nesker til Byen. 

Flensborg staar i disse Maane-
der utvivlsomt i Turistlivets Tegn. 

Færdselsregler 
i Henhold til Loven af 1923. 
Fodgænger! husk, at Gade og Vej 

benyttes af Køretøjer, som pludselig 
kan komme til Syne; derfor: Se dig 
godt for, før du gaar ud paa Kørebanen, 
og træd aldrig baglæns ud paa den. 

Skal du over Gade eller en Vej, saa 
husk at se til begge Sider, før du gaar 
ud paa Kørebanen, og gaa saa tværs 
over, ikke skraas over Kørebarsen. 

Læg Mærke til de Tegn, som Kuskene 
eller Chafførerne giver: strækker de Pi-
sken - eller Haanden ud til Siden, kan 
du se, til hvilken Side de vil svinge. 

Du skal særlig passe paa ved Gade-
hjørner og Vejkryds; der kan komme 
Køretøjer, som drejer fra den ene Gade 
eller Vej ind i den anden. 

Gaa aldrig pludselig frem bag om et 
Køretøj, men overbevis dig først om, 
at andre Køretøjer ikke kommer frem 
paa den anden Side. . 

I Byerne bør du gaa paa det Fortov 
som du har paa venstre Haand og paa 
Landevejen i venstre Side af Vejen, saa 
vil du have let ved at se, om Køretøjer 
nærmer sig. 

Vær hensynsfuld mod andre, saa at 
det bliver let for alle at følge Færdsels-
reglerne, og advar dem, der uforsigtigt 
handler imod dem. 

Cyklistl Før du er sikker og øvet 
bør du aldrig køre paa Gader og Veje, 
hvor Færdslen er stærk. 

Hvor der er Cyklesti, skal du benytte 
den, hvis den ligger paa din højre Haand. 

Giv Tegn, forinden du standser eller 
drejer til Siden, og husk at dreje i stor 
Bue til venstre og lille Bue til højre. 

Kør aldrig bagfra forbi andre Kørttøj-
er i Gade- eller Vejkryds. 

Kør altid hensynsfuldt og søg at und-
gaa at tilsprøjte Fodgængere og andre 
i daarligt Føre. 

■•■■•••• 	 

Yra »ag til gag 

Guldbryllup. 
Onsdag den 12. August kan fhv. 

Avlsbr. P. Laurentius Holm og 
Hustru fejre denne Højtidsfest. 

Bryllup. 
Paa Søndag vies i Allinge Kirke 

Frk. Ella Kure, Datter af Kbm.P, 
Kure, Nordlandets Handelshus, til 
Maskinist Sigurd Thorngreen, Kø-
benhavn. 

Bornholmske Skytter 
er paa Søndag indbudt til Skyt-

testævne i Simrishamn. Afrejsen 
sker Lørdag med „Hammershus". 
Sidste Aar fik Svenskerne Klø, i 
Aar haaber de paa Revance. 

Peter og Ping Fest. 
Allinge-Sandvig Gymnastikfor-

ening afholder i Morgen, Lørdag 
deres Sommerfest. Arrangemen-
tet er baade morsomt og originalt, 
og Festudvalget har sat alle Kræf-
ter ind paa at faa en vellykket og 
morsom Aften. Som noget gan-
ske nyt her i Allinge, er det lyk-
kepes Foreningen at formaa en 
lille Balletdanserinde fra Køben-
havn, som for Tiden ferierer her 
paa øen, til at danse et Par Nr. 
Hun har bl.a. danset paa Nørre-
bro Teater i „Styrmand Carlsens 
Flammer"; som blev opført 300 
Gange. Desuden bliver der Mu-
sikkonkurrence med Præmier, og 
Svend Arvidsen, som før har be-
gejstret Publikum med sine Melo-
dier, vil spille sin sidste nye Kom-
position „Peter og Ping Valsen". 

x. 

Frelsens Hær. Lørdag d. 8. Aug. 
gæster Frels Hærs Ledere, den 
svensk fødte Oberst D. Wickberg 
med Frue, Allinge og leder to 
Møder. Obersten Assist. af Sekre-
tæren, Kaptain Knutzen, Adj. og 
Fru Rønager — flere bornholm-
ske Officerer, samt et stort Horn-
og Strengeorkester. Der vil blive 
Solo og Duetsange, foruden de 
nævnte Orkestre Fri Adgang 
Se Annoncen 	 D  

Er Madvarerne friske? 
1 et engelsk Blad finder vi føl-

gende Anvisning til at prøve, om 
Madvarerne er friske ; 

Smigr; Læg en-  Klat Smør paa 
en Pande, og hold denne over Il-
den Smelter Smørret meget hur-
tigt og derefter ligner Olie og har 
en lidt ubehagelig Lugt, da er 
Smørret ikke friskt eller er for-
falsket. 

Sukker: Brænd lidt Sukker i 
en Ske : er Sukkeret ægte, bliver 
der intet tilbage, er det forfalsket 
bliver der lidt Aske igen. 

Mælk: Hvis Mælk er blandet 
med Vand, bliver der ikke hæn-
gende en eneste Draabe af den ved 
en glat Strikkepind, der stikkes 
ned i den og trækkes hurtigt og 
lodret op igen, 

Kaffe; Hæld lidt Kaffe i et Glas 
og hæld koldt Vand over den. 
Er Kaffen ren, farves Vandet ikke 
men er Kaffen blandet med Ciko-
ria eller Tilsætning, faar Vandet 
en dyb brun Farve. 

Æg: Friske Æg synker i Vand. 
Friske Æg har en kalklignende 
Skal, fordærvede Æg en glasagtig 
Skal 

Hermetik: Buer Daasen, skal 
man være mistænksom. Stikker 
man en ren Staalkniv ned i Ind-
holdet i samme øjeblik, Laaget 
tages af, og Kniven da viser sig 
at være „anløben", naar den ta-
ges op, da er Indholdet fordærvet. 

Sager De Do Livsledsagerske, 
Rat ben gamte aafle firlgea, enfer Ze 
Zbgang ober Zerea, ejenbom forbubt, 
tg« Øe funbet et 13ar 13}afolefjer, ftal 
ger tutte politiff ilflabe efter i8al, tjat 
¶e Kreaturer til Salg eller 	SN 
røbe faabanne, 'har 	faaet ntge Za- 
rer bjem, paatager 	SDent Reparati- 
oner, bar 21)e ftartet en ns 3orretning — 
fgaorban fra! 	r)tt f aa faa bet at pibe, 
bol§ Me 	abetterer i bet .P3fab, f om 
airfelig Icefea. 

„Nothbarabo RU" 

kafe& nf affe i 9torbre Merreb og er 
betror et fortrinligt Watroneelrlab. 

etitr Zere %norner tit „Worb-
borritgolin", Zelefon 9t tinge 74. 

Fra Livet i gamle Dage 
Det er en Fornøjelse at læse Troels Lunds Dagligt Liv i Norden, 

der ikke alene i Ord, men ogsaa i Billeder maler vore Forfædres Liv 
og Virke, saa det staar lyslevende i vor Bevisthed. 

Betragt engang disse gamle Billeder, de fortæller en hel Del. 



paa tilsendte Indbetalingskort, Postkonto Nr. 14146, hvilket er den 
billigste og bekvemmeste Naade. Alle Indbetalingskortets 3 Dele maa 
være udfyldte ved Indbetalingen, men Deres Postbud vil være Dem 
behjælpelig hermed og modtage Beløbet 	5 Ore i Porto mod Kvit- 
ering paa Postbeviset. 

Xvorfor Re& 8-ryfisager 
3ndpakningspapir og "ser 
hos omrejsende Agenter, der paa Grund af 
Rejseudgifter maa beregne større Avance 
paa en ringere Vare, og sælger denne oaa 

Efterkrav og uden Garanti. 

Gornitzkas So,gtrykkeri, 
er De altid sikker paa at faa Deres Tryksager godt udført til den 
billigste Pris og saa vidt mulig omgaaende Levering, Telefon 74. 
indpakningspapir, økonomruller, Konvolutter & Poser til Fabrikspris 

ARBEJOSTBI, 
Største Udvalg. 

Bedsfe Kvaliteter. 
Billige Prisen 

MdQd Sill d Mords Uds. 
VICTOR PLANO< 

Teit5 	ALLINGE 	1elf..5 

Allinge-Sandvig Gymnastikforening De fil)erierencle 
Stor Peter og Ping Fest. anmodes høfligst om at indsende vort Tilgodehavende for Annoncer 

A! Hotelreklame udføres billigst i Allinge Bogtrykkeri. 

I min Ferie 
fra 10. August besørges min Prak-
sis af min Vikar 

Dr. Lindegaard Nielsen, 
som træffes i min Bolig til sæd-
vanlig Tid, 

S. Borch, Sygehuslæge. 

Klaver= og Violin- 
undervisning 10 Kr. mdl. 

G. Westphal, Sandkaas. 

En 2- Værelse Lejlighed 
til Leje ved Lindeplads. 

Hansine Holm. 

Mejeriet 
„Kajbjerggaard" 

~Skriftlige Tilbud ønskes paa 
Kørslen af Mælkeruterne — Nr. 3 
Kirkebo — Nr. 4 a Hammersholni 
— Nr. 5 a Maegaard og Nr. 6 
Strandruten. 

Tilbudene bedes opgivet i Pris 
pr. 100 Pd. og maa være indsendt 
til Mejeriet senestOnsdag den 12. 
August. 

Bestyrelsen. 

mange, 
der under en eller anden Form 
viste mig Opmærksomhed paa 
min jubilæumsdag, bedes herved 
modtage min hjerteligste Tak. 

H. P. Koefoed. 

Frelsens Hær, Allinge. 
Lørdag den 8. Aug. Kl. 8 Aften 

leder Oberst og Fru D. Wickberg 
Møde i Lokalet Østergade. 

Kl. 7 paa Havnen. Velkommen. 

Bedegade Oroelorellillg, 
Den yngste Orne (Landrace) 

staar til Afbenyttelse paa 
Nørregaard i Klemensker. 

En svær, god 

Arbejdshest 
samt 4 Ugers Grise er til Salg. 

Hansen, Lynggaard, Rø. 

Skovrestaurant 

Stammershalde. 
Lørdag den 8. Aug. Kl. 21 

stort Bal. 
Træfpunkt for alle 

Nordbornholmere. 

Alt Malerarbejde 
udføres smukt og solidt 

til rimelige PrIser. 

Ludv. Jacobsens 
Male rforretning 

tidl. Jons. Hansen. 
Værksted Norreg. Privat Havneg. 29, 

Tlf. 84. — ALLINGE. — Tlf. 84. 
Altid til Tjeneste med Tilbud 

og Overs lag 

Elegante Visitkort 
50 Stk. med Navn 2 Kr. 

TAKKEKORT billigst. 

Allinge Bogtrykkeri. 

Elegante Brevmapper med silke-
forede Konvolutter og Luksus-
Brevpapir med paatrykt Navn for 
kun 1,50-2,00 Kr. 

Allinge Bogtrykkeri. 

Kommunist 
Bach Lauritsen, Rusland, taler 

Søndag den 9. ds. Kl. 3 i Anlæget 
Allinge og 7,30 i Sandkaas. 

Kom. ungdomsforbund. 

Gummisko, 
Stort Udvalg. Srnaa Priser. 

C, Larsen, Vestergade, 

afholder Lørdag den 8. ds. Kl. 8 

Salen er dekoreret med Kopier af Storm P.s morsomme Tegninger. 
Kl. 10 danser den 9-aarige Gori Christens. 
Kl. I1 Musikkonkurrence med Præmier. 

I Aftenens Løb vil Sv. Arvidsens sidste nye Komposition : Peter og 
Ping Valsen blive spillet af Orkestret. — Arb. Radioklub indbydes. 

Al Slags Lastkørsel 
samt Transport af Svin til Slagteriet besørges gerne. 

Tlf. Rutsker 20 x. H. A. Jensen, Vang. 

•.
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el
. 

Strandhotellet. 	• 
 •• • • 

• øens livligste Etablissement. Moire-Dansant hver Aften. • 
• 

• Daglig Koncert af Alwin Kochs bekendte Orkester. 	• 
;11, 	Hver Tirsdag og Fredag Roulet Dansant. Værdifulde Præmier. 	: 
• 'pilte Klasses Varer. Moderate Priser. 	 • 
• • 
e. Telefon Sandvig 14. 	 Ærb. Fr. Bidstrup. 	e 

• •
o••••••••• • •• ••••••••• •••• **•••••••••••••••••• ••■■ 

Grundet paa Forandring 
i denne Maaned alt i r‘ 
udsælges fra 7. til 22. 

 Køkken  udstyr 
med 15 pCt. Rabat pr. Kontant. 

M. C. PUNCH. 

Anton Sonnes Byggeforretning 
Indehaver: P. Petersen 

Alt Byggearbejde, Nybygninger og Reparationer, udføres 
hurtigt og billigt. Overslag udarbejdes.  

Et Parti gode Senge billigt til Salg. 

Bornholmsk Bihonning 
Vi har et stort Lager ægte bornholmsk Bihonning, som vi nn 

udsælger for den extra billige Pris af 100 Øre pr. Halvkilo. 
Benyt Lejligheden og forsyn Dem nu. 

•   

Slagteriets Udsalg paa Lindeplads 
anbefaler sig med fersk og røget Flæsk, Mørbrad og Karbonade 

hjemmelavet Fars, Medister, Sylte, Leverpostej og Lunge-
poise. Alt i ~læg og Nonserves. 

Friske Slagterivarer Onsdag og Fredag. 

Johanne Hansen Tlf, 45, 

Ordning af Begravelser 

Telefoner 77 og 79. 

Bedste Sort Standard Iløstbindegarn 
af dansk Fabrikat og af ,,Kolumbus Mærket" — 350 	400 Meter pr. 
Kilo — sælges nu til meget smaa Priser pr. Kontant. 

Bestillinger udbedes. 

Nordlandets HandeislitN. 

Skal Host= og Arbejdsvogne repareres 
saa tilbyder vi hertil egnede meget solide Brædder - i alle pas-
sende Længder og Dimensioner og til meget billig Pris. 

Stor Rabat pr. Kontant. 

Nordlandets Handelshus. 
Ønsker »e Byggearbejde? 'AV" 

	

eller Reparationer udført, da henvend Dem til 	
Tegning og 

Overslag 

	

Sygmeskr 3Ofiannes Pedersen, 	gratis. 
" Havnegade, Allinge. Tlf. 141. 	 %.4 .# 

wl 
Specialitet: Jernbeton-Lofter. 

BRØDRENE ANKER, HASLE 
JERNMTOBERI dr MANKINFABRIK. 

' Ajlepumper = Vandpumper - Varmtvands-Aniteg, 

Badeartikler 
billigst i 

Allinge Messe 
Badebenklæder fra 35 Øre 

Badehætter 	25 

Badedragter 	175 

do. 	uldne 525 

Badekaaber, voxne 9,85 

Th. Holm. 

udlejes samt al 13111(ørsel udføres. 
C. Jensen. 

Telefon Rø 59 y. 

Intet Blad 
træller Deres 

*. Kundekreds 
bedre end 

tiordbornholml 

Al basikersol ulkes 
samt Svin til Slagteriet a 75 Øre 
pr. Stk. 
Lukket 12-14 Pers. Bil udlejes. 

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

Bornholms 
Spare- og baanekasses 

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 	- 

koplier i „Nordbornholm" 

Vær god mod Naturen. 
—0— 

Den skønne Natur fylder dit Sind med 
Friskhed og Glæde - 

Den gør dig sundere baade paa Le: 
gerne og Sjæl. — Derfor - vær god 
mod Naturen som mod en Ven! 

Har du fundet en køn Plet ude i den 
fri Natur, saa ødelæg den ikkel Husk 
paa, Naturens Skønhed er ikke din ale-
ne, den er alles 

Har du ligget i et Skovbryn eller paa 
en Strandbred og spist din Mad, saa 
efterlad ikke Stedet som en Køkken-
mødding, naar du 'gaar din Vej. Lad 
ikke tomme Flasker, Konservesdaaser, 
Æggeskaller og Papir forstyrre Skøn-
hedsindtrykket for dem, der siden søger 
Stedet! 

- - Gør rent efter dig! 
e'. Pluk aldrig Markens eller Skovens 
Blomster, hvis du ikke bryder dig om 
at tage dem med hjem. Det er hensyns-
løst at plukke Blomster for straks efter 
at smide dem bort igen. Ogsaa Blom-
ster lever, og saa længe de lever, kan 
de glæde Mennesker, 

Ryk ikke Anemoner eller andre Blom-
ster op med Rod 1 Naar du gør det, er 
du med til at udrydde den danske Skovs 
Skønhed! Vil du ved o raarslid have 
grønne Bøgegrene med dig hjem fra 
en Skovtur, saa skær Grenene omhyg-
gelig af med en Kniv ! Skær dem af med 
et skraat Snit, og vælg dem paa en 
saadan Maade, at du ikke ødelægger 
Træets Form og Skønhed. Tag kun 
Grene, hvor du har Lov dertil ødelæg 

i aldrig unge Træers Topskud. Glæd dig 
ved Fuglenes Sang, men rør ikke Fug-
tenes Reder. 

- - 
Færdes du paa Steder, der tilhører 

Privatmænd, saa vær dobbelt omhygge-
lig og nænsom i din Optræden. Hen-
synsløse Turister har lukket Adgangen 
til mange kønne Steder i vort Land, 
fordi de ikke var gode mod Naturen. 

Vær varsom med Ild, naar du færdes 
. i Skov. 

- - 
Men du, som har lært at sætte Pris 

paa Naturens Skønhed, du vil altid være 
en god Turist. 

Du vil altid erindre, at saa køn og 
ren, som du selv ønsker at møde Na-
turen, saa køn og ren bør du efterlade 
den til andre. 

Bil udlejes. 
Ny 5 Personers CRYSLER udlejes. 

Tlf. Allinge 63. Frank Holm. 	' 

Yrodukten 

Ligtøj og Ligsenge. 

Kotoed &Mortensens Byggeforretning 14 Personers Bil 
Ligkistelager. 

Fløde-Iscreme 
fra Bornholms Flødeiscreme-Fabrik. 

I Anledning af den stadig større Efterspørgsel efter vor Flødeis 
i Allinge-Sandvig har vi oprettet et Depot hos 

Hr. Chr. Jørgensen, Allinge, Tlf. 144, 	 Fine lærredsprægede Servietter 
hvor der altid vil være Lager af alle gangbare Mærker og Kvaliteter leveres falsede og med paatrykt Navn for Kr. 7,50 pr. Mille. 
i Flødeis, Vi anbefaler Publikum at henvende dem til nævnte Depot, • 	Mønstrede Stjerne-Duge til Restaurations og Kaffeborde i Ruller 
som er aabent fra 8 Form. til 10 Aften. 	 a 94x2500 cm kun 4 Kr. - Ingen Vask mere 1 

Ærbødigst. 

Bornholms iscreme-Fabrik. 



Aktieselskabet 

Hasle Bank 
 

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

ordner Kreditlaan m, m. 

VIND 
DANSKE 
VARER 
Spil og vind i Varelotteriet — der er 

de fleste Chancer. 5. Trækning finder 

Sted 12., 13. og 14. August, og i næste 
Maaned kommer 6. Trækning — det er 

Seriens 2 største Trækninger. I dem skal 

der bortloddes 73.800 Gevinster. Prøv 

Lykken! Endnu til 5. Trækning kan De faa 

Købelodder til Fornyelsespris. Salget slut-

ter den 11. August. Et Lod koster kun 

Kr. 4,60 
Fornyelsen slutter 10. August. 

VARELOTTERIET 

Lodsedler faas hos Barber Jobs. Larsen. 
Aut. Kol 

Hammershus. 
—o— 

Mellem Kirken og Manteltaar-
net og omtrent lige saa højt som 
dette var Kirket aa ruet Om det 
egentlig med Rette fortjener dette 
Navn er tvivlsomt. Det benævnes 
ikke i Regnskaberne som saadant 
og har vel fortrinsvis tjent som 
Trappetaarn for Manteltaarnets 
forskellige Etager; dog synes det 
engang at have haft en Klokke 
(Kirkeklokke?). Efter Ulfeldts Flugt 
fra Manteltaarnet, indrettede Kom-
mandanten Adolph Fuchs her 
Fængselsrum for ham, hans Frue 
og Tjener. 

1617 -- . . . uden til at gaa igen-
nem (Manteltaarnet) op til Klokken. 
1621 - det Taarn ved Nordenden af 
Kirken . . . Generalmajor Adolph 
Fuchs Beretning af 25. Juni 1661 - 
. . . „ogsaa bede de (Ulfeldt ni. in.), 
at de maa være hos hinanden nogle 
Timer om Dagen eller blot spise med 
hinanden til Middag. Dersom det er 
Deres Majestæt behageligt, og De ikke 
har anden Tanke, end at afværge en 
ny Flugt, saa har det nu ingen Fare 
derfor mere, og kunne de vel forrette 
saadant paa den store Sal, som er for-
an Grevens Kammer, hvor de kunne 
være sikkert under Lukke og ikke faa 
nogen i Tale og derpaa efter forrettet 
Maaltid enhver gaa ind i sin Celle, 
som jeg ikke uden stor Møje har byg-
get for dem. Jeg troer, jeg har anvendt 
over 20 Skipund Jern til deres smag 
Kamres Bygning. Dertil ere der tre 
Hvælvinger den ene over den anden, 
Tjeneren nederst, Greven er over Tje-
neren, og Grevindens Kammer over 
Grevens, og altsaa som enhvers Grad 
fordrer . . . . (!) 

Over Kirken var der 2 Sale — 
„K o nge n s Gemak og Sal", 
hvor Kongen (Chr. IV) og Prinsen 
boede under deres Besøg paa Slot-
tet. Salen skal have været smukt 
udstyret med Flisegulv og Gibs-
forsiret Loft. Dr. Dippel sad her 
som Fange i „honnet Arrest." 

— I den vestlige Del af Kirke-
fløjen ses en flimret Trappeop-
gang af Mursten. Trappen maa 
have ført til Bygningens 2det Stok-
værk og dens øverste Del var 
sandsynligvis af Træ. 

1625 - Kridt forbrugt til Kongens 
Gemak og Sal formedels Dunkelhed 
og Mørke. 1630 -- Tapet, Forhæng og 
Kakkelovn at opsætte i Prinsens Kam-
mer og Gemak. 1638 - Gullandsk 
Tjære til at oversmøre en ny Trappe 
op til den Sal, hans Majestæt paalig-
ger, naar han er paa Slottet. I et Bilag 
hedder det om samme Trappe: Trap-
pen op til „den store Sal" paa Slottet. 
1698 - Paa »den yderste Sal" er Vin-
dues-Karrene - og Karmene er rent 
borte og paa det fjerde er Vinduet 
borte, men Karret er der. Paa „den an-
den Sal" er 2 Vindueskar med Karre-
ne ganske udbrudte og borte. 

Foran den nordre Indgang til 
Manteltaarnet og Borggaarden er 
der en Tilbygning, som i den vest-
lige Side ses at have været et 
rundt Forsvarstaarn, hvis Tilslut-
ning til Manteltaarnets Mur end-
nu spores paa denne. 

I en stor, flad Sten i Gulvet ses 
indristet en Tegning af den hel-
lige Laurentius's Rist (hvorpaa 
han i sin Tid blev levende stegt). 
Laurentius var Lundebispernes 
Skytshelgen og Risten deres Vaa-
bentegn, som endnu findes i Lunds 
Byvaaben. Tegnet findes iøvrigt 
andetsteds paa en Sten udvendig 
i Ringmurens sydvestlige Hjørne. 

Tilstedeværelsen af dette Tegn 
foran Indgangen tyder formentlig 
paa dette Anlægs høje Alder (fra 
Bispetiden). 

Omtalte Indgang benyttedes til 
Slottets sidste Dage. Først kom 
man ind i en Slags Forstue, hvor-
fra man da atter kunde komme 
ad en Trappe op til Skrivestuen 
ener gennem 2 Døre, Porte eller 
Laager mellem Kirkebygningen og 
Manteltaarnet ind til Borggaarden. 
En i Regnskaberne flere Gange 
nævnt Manteport el. Mantellaage 
maa vel have været her. 

1621 - Muren om samme Hus (Fru-
erstuen) fra „Mandteil Logenn" og over 
„Vandporten" er paa flere Steder ned-
falden. Taget over Mantell Logenn paa 
Runddelen er med dobbelte Tagsten 
lagt. Vinduerne udi samme Runddel 
har Hans Lindenov ladet indsætte. 
1643 - 4 Portjern til „Mattelporten" 
for „Borregaarden." 1644 - Tømmer 
til en halv ny „Mattelport" op for „Bor-
regtarden." 

Mølledalen, M ølle dammen 
og Møllevigen neden for Slots-
bjerget sydlige Affald minder om 
Be:iggenheden af Slottets gamle 
Vandmølle. Vandet kom dels 
fra B ryggerdammen og dels fra 
A al ek isted amme n, hvis Afløb 
mødes udfor Paradisdalen og der-
fra danner M ø 11 e b ækk en til 
Mølledammen, der er kunstig frem-
bragt ved en mægtig Dæmning 
langs Kysten i Bunden af Mølle-
vigen. 1 Dæmningen ses endnu 
Rester af Møllerens Hus. Den lyb-
ske Høvedsmand Schweder Ket-
ting 1556-73 lod bygge Slottets 
Vejrmølle paa Møllebjerget østen 
for Slottet, og siden da har vel 
Vandmøllen været ude af Brug. 
Saa sent som i 1621 opbevaredes 
dog paa Slottet et Langjern (til 
Stigbordet?), som havde været i 
Vandmøllen. 

1610 - Findes paa Slottet: Langjern 
til Vandfriøllen, 1 Seil (?) til samme, 
2 Møllesten til samme Vandmølle, som 
ellers er ode. 1621 - i Tøjhuset: I 
Langjern til Vandmøllen. 

Lige ved Møllevigen neden for 
Enden af den tidligere omtalte 
Udfaldsgrav ligger den tørre  
Ovn, en vanskelig tilgængelig 
Klippehule, hvorfra Sagnet melder, 
at der i sin Tid er gaaet en un-
derjordisk Gang til Rø (Gaaseren-
den) hvorigennem sidst en Gaas 
vides at have passeret. Ligeledes, 
at Lybækkerne erobrede Slottet 
gennem denne underjordiske Gang 
fra den tørre Ovn. Terrainforhol-
dene synes imidlertid ganske at 
udelukke enhver Mulighed for no-
get saadant. 

Paa den anden Side af Bugten 
laa et i den senere Tid (efter at 
Slottet var opgivet) opført Bat-
teri — Møl levigens Batteri 
— til Forsvar af Møllevigen. 

(1' Bind af Urnes Samlinger S. 15 
- 23): 

Folk fortæller. at de lybske herfra 
(den tørre Ovn) underminerede Slottet. 
Et Sagn melder, at selve Djævelen 
boede under Slottet og havde sin Ind-
gang i den tørre Ovn. En Gang væd-
dede to Karle, om hvem der fra Ham-
mershus kom først til Rø Kilde, den 
ene over og den anden under Jorden. 
Da han, der løb over Jorden, kom til 
Kilden, var den anden der allerede, 
men var død. Djævelen havde ladet 
han slippe igennem, men derefter slaa-
et ham ihjel, og siden turde ingen 
forsøge den Sport med Mennesker, men 
nok med Gæs. En saadan slap man 
engang incl ved Hammershus, og den 
kom ogsaa ganske rigtig ud ved Ro, 
men skulde dog heller ikke slippe le-
vende fra det. Djævelen klyngede den 
nemlig op for Udgangen af Hulen, hvor 
den endnu ses hængende som en Dryp-
stensformation, og Renden kaldes siden 
„Gaaserenden". 

For den sydlige Ende af Para-
disdalen (dette Navn er vistnok 
af moderne Oprindelse) paa den 
anden Side af Aalekistevejen (Fin-
nedalsvejen) ligger A a 1 ek ist e-
d a m men. Her var en Aalekiste, 
og ved Vejen var et Led og et 
Ledvogterhus bygget 1617 

1617- 3 smaa Huse at ophugge af ny 
ved Ledene i Slottets Udmark for at 
Kvæg ikke skal komme i Slottets Mark. 
Tækkemand Hans Lundt i Allinge har 
tækket dem. 1621 - De 3 nye Huse 
er vel ved Magt. 1659 - Lim til Sned-
keren, der byggede Aalekisten. 

For Foden af Slotsbjerget mod 
nordvest skærer K o kl ev en sig 
som en dyb Slugt med stejle Klip-
pesider tæt ind til Slotsmuren ved 
Hundetaarn. I Vandet uden for 
ligger et lille mærkeligt formet 
Klippeskær kaldet „Løvehov e-
derne". Lidt længere mod Nord  

danner Galgerenden og Tyve-
r end en smalle og dybe Spalter 
ind i den forvitrede Klippekyst. 
Herover skal Slottets mure de 
Galge have staaet --- vel sag-
tens forbeholdt Tyve og lignende 
uærlige Folk, idet Slottet var for-
synet, med endnu en Galge, nem-
lig paa Galgeba kken, der hvor 
Blanchs Hotel nu ligger, hvor det 
muligvis var mere - hæderligt at 
blive hængt. 

1756 Amtmand Urne : Ganske neden 
ved Foden af Bjerget paa den nord-
vestre Side gaar en stor bred Kløft fra 
Havet op i Klippen kaldet Kokløven, 
paa hejre Haand tæt derved vises Ste-
det, hvor den murede Galge haver staaet 
til Justitien paa Garnisonen. 

Lidt østligere laa Slottets Fis-
kedam Paddesænke, hvis Vand 
senere er bortledet ved en Gennem-
gravning af Dæmningen mod Ha-
vet. Atter noget østligere og læn-
gere inde i Landet laa Skytt e-
da mm en, hvor der var Skydebane 
for Slotsgarnisonen. 

1598 - under »Smaaudgitter« : en 
Tværbænk ved Skottedammen. 

I Sænebugten laa Slottets Hav-
neplads eller Anløbssted. Da 
„Hammerhavnen" 1890 anlagdes 
her, fandt man Pæle og Tømmer 
af en gammel Bro ude i Vandet. 

Samtidig med Havneanlæget sløj-
fedes Særiebatteriet. 

Ovenfor Sænebugten ligger Gal-
gebakken — nu Blanchs Bakke -
og lige overfor paa den anden 
Side af Vejen laa en Kirk e ga ard  
tæt op til Hammersholms Have-
gærde. 

Markerne deromkring kaldes 
Kirkegaardsageren og den 
lille Bakke overfor Galgebakken: 
Kirke gaardsbakken. 	Kirke- 
gaardens Nærhed ved Galgebak-
ken kunde tyde paa et vist Sam-
arbejde mellem disse to Institu-
tioner. Noget estimeret Begravel-
sessted har det næppe nogen-
sinde været. I hvert Fald blev den 
lybske Høvedsmand Blasius van 
Wichede, der døde paa Hammers-
hus 1547, begravet i Allinge Kir-
ke, hvor hans Ligsten endnu fin-
des. 1557 døde en Mand i Fæng-
sel paa Hammershus og blev be-
gravet ,,udenfor Slottet", hvilket 
formodentlig var paa ovennævnte 
Kirkegaard. 

Den 1570 hnrettede Jacob v. 
Dyke blev dog begravet paa Al-
linge Kirkegaard. En Soldat, der 
druknede 1624 blev ligeledes be-
gravet her. 

K. E. S. Koefoed, 

over Land 
til Simrishamn, Malmø 

og København. 
SiS Hammershus sejler fra Allinge 

Kl. 9 Mandag, Tirsdag, Torsdag 
og Lørdag. 	 Søndag Kl. 8 og 
18,30. Ank, til København 1,20. 
Hurtigste, billigste og bekvem-
meste Reiserute. 
Enkeltbillet gælder-Tur—Retur. 

Simrishamn samme Dag 5 Kr. 
Christiansø - Gudhjem Onsdag og 

Fredag rn. Afg. fra Allinge 9,30. 
Pris 4 og 2 Kr. 

Nærmere ved Turistbureauet, Sandvig, 
Tlf. 100, og Dampskibsexp. i 
Tlf. 75. 

Fest- og Brudagaver 
altid største Udvalg 

og billigste Priser hos 

Conrad Hansen 
URMAGER & GULDSMED. 

Allinge Tlf. 140. 

J■lu er bet 3stib! 
Flødeisen fra 

Mejeriet Kajbjerggaard 

bringes i Erindring. 
Alle gangbare Sorter haves. 
Vore øvrige Mejeriprodukter anbf. 
Forlang vor Flaskeflode. 

dgutoliorseL 
Ny lukket 4--5 Pers. Bil udlejrs 

Vognm. C. P. Pedersen, 
Nygade, Allinge Tlf. 133. 

Ny 5 Pers. Crysler 
og 12-14 Pers. Bil udlejes. 
Skolekørsel. 	Henry Hampe. 

Tlf. Allinge 81u. 

fiverretsmagterer 

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

Kontor i Allinge: 
(Bogtrykker Gornitzkas Ejendom). 
Træffes personlig hver Fredag Kl. 11-1. 

Avismakulatur, 
rene Aviser, i 10 Pds Pakker a 
75 Øre sælges fra 

Allinge Bogtrykkeri. 

Slallieriels Udsalg, Allillge, 
Friske Varer Onsdag og Fredag. 
Fersk Flæsk, Karbonade. Mørbrad. 

Medisterpølse, Fars. 
Bayerske Pølser, Knækpølser 

Røget Medisterpølse. 
Kogt Skinke. 

hjemmesmelter Fedt. 
Forskelligt Paalæg. 

Dina Sørensen, Tlf. 3S. 

Forrelningskonvoluller 
sælges med Firma for kun 8 Kr. 
pr. Mille. 
Allinge Bogtrykkeri 

Ny 7 Pers. Crysler 
samt 12-14 Pers. Charabanc-Bi 
udlejes. Al Lastkørsel udføres. 
Tlf. Allinge 131. 	Wilhelm Riis. 

Cu ikke over hen eller hd 
Køb Deres Forbrug af 

Sodavand fra 
Mineralvandsfabriken 

BORNHOLM 
Sandvig 
	

Telefon 25 

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

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

Leverandør til Biblioteker, Foreninger og Øens største Forbrugere. 

Til Høns og Kyllinger 
sælger vi sunde, gode Kvaliterer af bornholmsk Hvede og 
Byg samt KaernehAvre, KneeKmals, Havregryn, 
valset Byg og lyse, sprøde KalKslialler. 

Priserne er meget rimelige i 

Nordlandets handelshus. 
Vi beder om Bestillinger paa 

18 Kl. Superfosfat, 40 gi. Kaligodu. 
og den jvciske, bløde Gødningskalk til Levering pr. Septem-
ber—Oktober Maaned. Prisen for Godning er betydelig nedsat. 

Nordlandets Handeishus. 


