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Den ukendte Vejviser.
En mystisk Oplevelse.
--o—
Et ejendommeligt Exempel paa,
hvorledes Kærligheden er stærkere
end Døden og hvorledes Forældrekærligheden ogsaa efter Døden
kan omfatte og hjælpe et Barn,
omtales i det amerikanske Blad
.Philadelphia Times". Bladets
Hjemmelsmand betegnes som en
agtet og anset Godsejer.
For en tredive Aar siden foretog jeg en Forretningsrejse i Texas. Det var langt ude i den vestlige Del af denne Stat, hvor Landet dengang var tyndt befolket, og
hvor Jernbaner og Landeveje var
sjældne. Ligesom alle andre Rejsende færdedes jeg derfor he4st
til Hest over de uhyre Græssletter.
Jeg havde redet hele Dagen, og
det led mod Aften. Solen nærmede
sig Horizonten. Jeg var træt, og
selv min prægtige Flest viste Tegn
paa Træthed.
Da saa jeg — og det var, som
om det pludselig var steget op af
Jorden i hundrede Skridts Afstand
— et menneskeligt Væsen, der
uden at vende sig om syntes at
give Tegn med Armene til, at jeg
skulde følge med
Det underlige Væsen • forekom
mig at være en midaldrende, kraftig bygget Mand, der var iført
mørke Klæder og bar en sort blød
Filthat. Jeg sporede min Hest, og
det lykkedes mig at komme ham
nærmere, saa der blot var en Afstand paa 30-40 Skridt imellem
os. Jeg raabte, at han skulde standse, men han fortsatte uden at svare, idet han, medens han stadig
løb, vendte Ansigtet imod mig.
Det var blegt med mørke underlige Øjne og omgivet af tæt, rødbrunt Haar og Skæg. Han blev
ved at løbe uden at standse. Atter og atter vendte han sig om
som for at se, om jeg fulgte med.
Jeg blev nysgerrig efter at erfare, hvad det skulde betyde. Mærkeligt nok syntes min Hest af sig
selv at følge -Mandens Spor. Endnu mere besynderligt var det, at
jeg ikke kunde komme Manden
nærmere, til Trods for at jeg sporede min Hest til Galop. Han
sprang uafbrudt foran Hesten.
Saaledes fortsættes Ridtet.
Solen var nu gaaet ned, og Natten der i Texas følger kort efter
Solnedgangen, bredte sit Mørke
over Sletterne. Snart var det med
Nød og Næppe jeg kunde skelne
Skikkelsen, der løb foran mig.
Efter en Stunds Forløb kunde jeg
slet ikke se ham, men nu var det
ogsaa fuldstændig mørkt.
Pludselig standsede Hesten foran noget, der saa ud til at være
en menneskelig Bolig Jeg steg af,
gik nogle Skridt frem og stødte
paa en Husmur. Jeg følte mig for,
og opdagede et Vindue, under
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Fredag den 17. September

hvilket en Krog var fastgjort i
Muren. Ved den bandt jeg min
Hest.
Ved at følge MUren stødte jeg
paa en Dør, som var ulaaset. Jeg
lukkede den op og kom ind i en
Stue, hvor der var fuldstændig
mørkt. Der var ganske stille overalt. Jeg rev en Tændstik og saa
mig omkring i Stuen. Den var
temmelig stor, men saa ubeboet
ud. Paa en Hylde lige indenfor
Døren saa jeg en lille Lampe, som

de set ude paa Sletten. Da jeg
lod Lyset skinne paa hans Ansigt,
saa jeg, at han var død. Og til
min ubeskrivelige Overraskelse,
for ikke at sige Forfærdelse, genkendte jeg i dette stive, kolde Lig
den mystiske Aabenbaring, der
havde ledet mine Skridt til dette
afsides Hus. Her gensaa jeg samme blege Ansigt, indrammet af
det tætte rødbrune Haar. Han
havde endog den store, bløde Filthat paa Hovedet.

Naturens mærkelige Pasfunds
I Alaska findes
mange ejendommelige Formationer som den Stenblok, der ses paa
vort Billede. Staaende ved Flodbredderne tager
de sig maleriske
ud og understreger den Kendsgerning, at Naturen er den største Kunstner.

jeg nu tændte for nøjere at undersøge denne ensomt liggende Vaan ing.
•
Pludselig hørte jeg en klagende
Barnestemme, og da jeg gik hen
til det Sted, Lyden kom fra, saa
jeg det allersødeste lille Pigebarn
sidde sammenkrøben i et Hjørne.
Hun saa paa mig med store taarefyldte øjne. Hun kunne vel være
en fire, fem Aar gammel og var
meget fattig klædt.
„Nelly er sulten. Nelly fryser.
Har Du lidt Mad til Nelly?" hørte
jeg hende sige med klagende Stemme.
Jeg havde et lille Stykke Chokolade i min Lomme. Det gav jeg
hende, og hun spiste det med den
største Begærlighed.
„Har Du mere godt? Jeg er saa
sulten. Og Fa'r vil ikke vaagne,"
vedblev den lille,
„Er din Fader her inde?"
» Ja," sagde hun, „han ligger
der i Sengen og vil ikke vaagne."
Jeg tog nu Lampen og gik hen
til Sengen. Der iaa en stor Mand,
der var iført en tarvelig Dragt af
grovt, stærkt Tøj af den Slags,
Indianerne plejer at bruge. øjeblikkelig saa jeg, at han var klædt
ganske som det mærkelige Væsen,
jeg nogle Minutter i Forvejen hav-
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Annoncer og lokalt Stol maa være indleveret
senest 2 Dage tør Bladet udgaar.

Nelly ikke skulde lide nogen Nød.
saa lange mine økonomiske Forhold tillod mig at hjælpe hende.
Enden paa mit Eventyr er snart
fortalt. Da Morgenen gryede, forjeg Huset, medførende Barnet.
Efter en Times Ridt naaede jeg
en lille By, hvor jeg havde bekendte. Ved at spørge mig for fik
jeg at vide, at den lille Piges Fader for et halvt Aar siden var udvandret fra Skotland og sammen
med sin lille Datter havde bosat
sig paa Sletten. Gennem Brevveksling med Barnets Slægtninge
i Skotland blev det bestemt, at
hun skulde rejse over til dem.
Og nu saa mange Aar efter har
jeg faaet Brev fra hende om, at
hun befinder sig i bedste Velgaaende.

ffimertimod —o—

Jeg gyste.
Men jeg fik ikke Tid til at fordybe mig i denne mystiske Oplevelse. For Nellys Stemme kaldte
mig tilbage til Køkkenet. Af de
Madvarer der forefandtes, havde
jeg i Løbet af nogle faa Minutter
tilberedt et Maaltid til os begge.
Da vi havde spist, lagde jeg
Nelly i Seng Hun faldt straks i
Søvn.
Efter at jeg havde givet min
Hest Foder og Vand, satte jeg
mig paa en Stol og begyndte at
tænke nærmere over den mystiske
Tildragelse.
Det var hævet over enhver TVivl,
at den drude henne i Sengen var
den samme som havde løbet foran min Hest og styret min Færd
til denne ensomme Bolig. Men
naar det ubestrideligt ikke havde
været leveride Menneske, der havde vist sig for mig paa en saa
mystisk og uforklarlig Maade, gaves der ingen anden Forklaring
end den, at den .for sin Datters
Skæbne bekymrede Fader efter
Døden havde formaset at iføre
sig noget, der lignede hans tidligere menneskelige Skikkelse.
Mine Tanker vendte nu tilbage
til den værgeløse, lille Pige. Og
helligt lovede jeg mig selv, at lille

Han var en pæn ung Mand,
men han havde ingen Penge.
Hun var ogsaa rigtig pæn og
— lige saa fattig som han,
Men de elskede hinanden, og
det talte de om, naar de kom
sammen, og det gjorde de temmelig ofte.
— Alfred, sagde hun, jeg elsker Dig, men Du har ingen Penge. Du maa rejse over til Amerika
og se at faa fat i noget. Jeg bliver
syg, naar jeg tænker paa al den
Fattigdom. Vi kan ikke gifte os,
saalænge du ingen Penge har.
Det forstod Alfred meget godt.
Og saa rejste han til Amerika ;
dengang var det saa let, nu er
det betydelig sværere.
Hun lovede at vente paa ham,
til han havde tjent de Penge, han
nu savnede, og han lovede at ville
tjene_ dem.
- ——
Der gik nogle Aar. .Saa kom
han tilbage. Han havde ikke underrettet hende derom, men hun
havde set hans Navn i Avisen ;
og da hun trofast havde ventet
paa ham, opsøgte hun ham Ina
det Hotel, hvor han var taget ind.
Hun mødte ham i Hotellets
Vestibule, og han var tydelig glad
over at se, hende, thi han sagde
saa pænt Goddag.
— Alfred, sagde hun, har Du
nu tjent de Penge, Du skulde
tjene ovre i Amerika.
— Tværtimod, thi derovre holder Folk endnu mere fast ved
Pengene end her. Jeg har forsøgt
alt, lige fra Skopudser til Fængselsopsyn, men det gik ikke.
— Det var da uheldigt sagde
hun, er Du ikke selv ked af det?
Tværtimod, sagde han, jeg er
lykkelig.
Det kunde hun ikke forstaa.
— Lykkelig? Sagde hun. Hvorledes kan Du være lykkelig? Du
er jo fattig!
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— Tværtimod, sagde han, jeg
er meget rig!
— Rig, siger Du! udbrød hun
med alle Tegn paa Forundring,
Du har ingen Penge tjent, og alligevel siger Du, at Du er rig ! Er
Du blevet tosset derovre i det
forrykte Land?
— Tværtimod, sagde han, er jeg
blevet klog.
— Er Du? sagde hun og saa
tvivlende paa ham.
— Ja, sagde han. Ærlig talt,
da det ikke gik paa den ene Maade, forsøgte jeg paa den anden.
Jeg blev Chauffør hos en Millionær, og saa kørte jeg en Dag
bort med hans Datter.
Hendes Ansigt blev et eneste
stort Spørgsmaalstegn.
— Blev ,Du forlovet med hende ?
— Tværtimod, sagde „han, vi
blev gifte. Nu`et hun min Hustru
Pjalt! sagde hun, Du, der altid
har skrydet af at være Idealist,
Du har altsaa taget Dig en Hustru
for Pengenes Skyld!
— Tværtimod, sagde han roligt, jeg tog min Hustrus Penge*
for hendes Skyld. Hun blev nemlig ogsaa syg af at tænke paa
Fattigdom
Hans Hustru kom smilende ned
gennem Vestibulen. Hun var skøn
som en Rafaels Engel.
Og nu skulde man rnaaske tro,
at den skønne Nummer set blev
mildere stemt og forstod alt.
Tværtimod — hun blev meget
fornærmet og gik.
— Nej, sagde hun, Mandfolk
skal man aldrig tro paa — tværtimod

Bilgas i Rottehullet,
En Landmand skriver i „Ringsted Folketidende;"
Jeg kunde egentlig godt have
Lyst til at give et Bidrag til Diskussionen om Landmændene og
Bilerne. Bilen kan nemlig ogsaa
bruges til andet end til at køre
i By. Den er et fortrinligt Redskab
til Udryddelse af Rotter og anven.
des paa følgende Maade:
Man sætter en Slange paa Bilens Udblæsningsrør, sætter Bilens Motor i Gang og fører Slangen hen til Rottehullet, saa Motorens giftige Gas stødes ned i
Rottehullet. I Løbet af et øjeblik
vil Rotterne være dræbt, og hvis
de skulde have en anden Opgang,
er de som Regel saa bedøvede,
at de næppe kan vakle af Sted,
saa de er lette at slaa., ihjel.
Jeg havde for længere Tid tilbage en Del Rotter i min Lade,
men efter at jeg har begyndt at
bruge Bilen som Udrydningsredskab, er Rotterne forsvundet.
Nu kan andre jo forsøge. Jeg
tror, de vil høste lignende Erfaringer.

Detektiv-Doktoren.
Kriminalfortælling af NIELS MEYN.

Doktor Jenkins kom sent hjem.
Klokken havde allerede slaaet 2
ovre i Kirketaarnet. Men han følte
følte den Opsig ikke træt. H
muntring, som en god Samvittighed giver. Det meste af Aftenen
og Natten med havde han staaet
ved en Patients Sygeleje og taget
Livtag med Døden. Og nu havde
han sejret.
Han lukkede sig sagte ind gennem Hoveddøren og hængte Pelsen fra sig i Hall'en, saa blev han
staaende og saa studsende paa
Døren ind til Konsultationsværelset. Gennem Sprækken forneden
skinnede et svagt Lys ud, og han
vidste dog, at han havde slukket,
inden han gik.
Resolut aabnede lian Døren.
Stuen var tom, men det store Mahoniskab var brudt op. Det gjorde ham ondt at se, hvordan det
smukke gamle Møbel var mishandlet. Men i det samme hørte han
en sagte Støj, og en bredskuldret
temmeligt ordentlig klædt Mand
stod paa Tærskelen. Han havde
et meget utiltalende Ansigt, men
det var ikke saameget det, Doktoren fæstnede Opmærksomheden
paa. Manden havde en Revolver
i Haanden, og han stod foran
Telefonen, At tilkalde Hjælp var
umuligt.
„Det er kedeligt for Dem, Doktor, at De kom hjem saa tidligt,"
sagde Manden Stemmen var hæs
og grov. „De er den første, der
ser Revolvertyven i klart Lys. For
min egen Skyld, saa . . ." han
hævede Revolveren, og der var
Mordlyst i hans Øjne. Han hørte
til den Slags fuldstændig samvittighedsløse Slyngler, for hvem et
Menneskeliv ikke spiller nogen
Rolle.
Doktor Jenkins var klar over,
at det var Mandens Hensigt at
dræbe ham. Mærkelig nok følte
han ingen Dødsangst. Maaske det
kom af, at han som Læge var
saa vandt til at se Døden ind i
øjnene. Ganske vist var det jo
ikke ham selv det gjaldt, men alligevel!
,,For Deres egen Skyld, vilde
jeg vente at Øjeblik," sagde han,
„svar mig. Har De drukket af Karaflen der." Han pegede paa en
sleben Karaffel med Likør, som
havde staaet i det opbrudte Skab.
Tyven saa hen mod Karaflen,
men uden at sænke Revolveren.
„Hvad rager det Dem?" spurgte
han groft.
„Det kommer ikke mig ved, men
det angaar Dem selv. Det var ikke
Likør. Det var en Plantegift, som
jeg eksperimenterer med. Den kan
ikke holde sig frisk med Korkprop
derfor opbevarer jeg den omhyggelig aflaaset i Skabet i den lille
Karaffel. De kan skyde mig," Doktoren smilte koldt, „men om fire
Timer vil De føle det, som var
selve Helvede sluppet løs i Deres
Aarer. Døden paa Pinebænken er
et Paradis i Modsætning til, hvad
der venter Dem."
Stemmen var alvorlig, og Tyven blev urolig. Han udstødte en
Ed. „Skal vi handle Doktor," sagde han, „De giver mig Modgift,
og jeg stikker af."
„Aliright," svarede Jenkins, „Jeg
eksperimenterer med en Modgift.
men det er ikke sikkert, den virker i første Omgang." Han tog en
Flaske, saa talte lian omhyggeligt
nogle Draaber af og hældte dem
i et Glas med Vand.
„Drik dette her, og gaasaa hjem
og læg Dem, De maa endelig ikke
spise noget. Skulde De inden i
Morgen Middag føle Smerter, saa

kom straks til mig igen, en Dosis til om fem Timer vil helt gøre det af med Giften De kan prise
Deres Skæbne, at jeg kom hjem,
irden De var forsvundet."
Tyveknægten tog Medicinen,
som smagte bedsk. saa forsvandt
han ud gennem Havedøren. Men
Doktoren laasede og gik til Ro.
Og næste Formiddag ringede han
til Politiet. „Hvis De ønsker at
hilse paa den saa længe forgæves
eftersøgte Forbryder, der kalder
sig Revolvertyven, saa kom hen
til mig.
To Opdagere indfandt sig, og
Doktoren forklarede dem, hvad
der var sket. Den ene Opdager
rystede paa Hovedet. „Hvis Modgiften nu hjælper, saa kommer
han ikke."
„Han skal nok komme," svarede Doktoren, og han havde Ret.
De to Politimænd blev skjulte i
Sideværelset, og ved 11-Tiden kom
Banditen. Han saa elendig ud.
„Jeg er ved at krepere af Smerter, det er som om min Mave er
fyldt med glødende Kul," sagde
han.
Doktoren hentede en Flaske og
skænkede et lille Glas fuldt. „Tag
dette, saa er de reddet," sagde
han. Tyven tømte Glasset, saa sad
han lidt. Smerterne var borte. Han
grinte triumferende. „Ja saa klarede jeg den Historie," sagde han,
„og nu gør vi Regningen op," han
tog sig til Lommen, men i det
samme sank han sammen, han
mumlede noget med tyk Stemme,
og saa faldt han ned paa Gulvet.
Opdagerne kom ind. „Er han
død," spurgte den ene
Doktoren smilte. „Han er bare
bedøvet, han fik en ordentlig Dosis Morfin. Og jeg har ikke Spor
af Samvittighedskval over at aflevere ham til Politiet."
Den sovende Mand fik Haandjærm paa, saa spurgte en af Opdagerne: „Hvad er det for en Gift,
De har Hr. Doktor." — Jenkins
lo. „Det er en ægte Benediktiner
Likør. Andet er det ikke. Og det,
jeg gav Slyngelen som „Modgift"
var nogle Draaber, der giver Mavekneb. Derfor kom han herop
igen. Som alle Banditer er han
angest for at dø". Doktoren lo
igen, saa hentede han den lille
Krystalkaraffel, og han og Opdagerne smagte paa den i sig selv
uskyldige Likør, der havde reddet
Doktorens Liv og narret en af
Londons farligste Forbrydere

Mændenes Paradis.
Mellem de polynesiske Øer i
Cook-Arkipelaget, der staar under
engelsk Overhøjhed, findes ogsaa
en lille Ø, der ikke hører ind under den britiske Jurisdiktion. Det
er „Kvindeøen". — Øens Befolkning bestaar af 24 Mænd og 164
Kvinden, hvilke sidste er berømte
for deres usædvanlige Skønhed.
De er høje, usædvanlig harmonisk
bygget, har blændende hvide Tænder og silkeblødt, sort Haar, der
naar til Jorden. Til Trods for deres lidt flade Næse, hvoraf man
ser, at de tilhører den polynesiske
Race, gør de chokoladefarvede
Kvinder et henrivende Indtryk.
Skibene, der to Gange om Aaret besøger Øen for at udveksle
Varer, ankrer i respektfuld Afstand
fra Kysten. Det er nemlig før forekommet, at Kvinderne fra Øen, der
Irma leve i ufrivilligt Cølibat og
er fortrinlige Svømmersker, simpelt hen er svømmet ud til Skibene, er entret om Bord og har
hentet de Mænd, som faldt i deres Smag. Og ingen af de røvede
Mænd saa mere deres Hjemstavn!
Kvindernes store talmæssige
Overlegenhed giver Anledning til

store Stridigheder. Hvert Aar, naar
de giftefærdige Jomfruer gør Krav
paa at faa sig en Mand, finder
saa at sige en Rationering Sted,
som „Kong Michael", Øens Herre,
foretager. De ældre Aargange føler sig tilsidesat for de yngre og
smukkere, og der opstaar forbitrede Kampe — ikke med Negle
og Hattenaale —, men med solide
Træknipler og Stenøkser. Mange
Kvinder bliver derved saaledes
tilredt, at de udgaar af Rækkerne
som Ægteskabskandidaterne til
stor Tilfredsstillelse for de øvrige
Deltagere i Konkurrencen.
Kvinderne har det saaledes ikke
for godt paa deres egen Ø; men
saa meget desto bedre gaar det
Skabningens Herrer! Velnærede
og tykke fører de en idyllisk Tilværelse, da Kvinderne, blot for at
være Mændene til "I jeneste, gerne
udfører ethvert Arbejde for dem,
Han bliver behandlet med den
kærligste Omhu, ethvert Ønske
udføres, før han udtaler det, ja,
ikke en Gang ved Maaltiderne behøver han at anstrenge sig. Naar
Maden er færdig, sætter alle Husets Kvinder sig om Manden og
søger at overgaa hverandre i at
stikke de lækreste Bidder til den
sjældne Juvel.
Et grotesk Udtryk giver denne
Forherligelse af Manden sig, naar
der ventes en lykkelig Familiebegivenhed. Den lykkelige tilkommende Fader lægger sig da ved
Siden af Konen og skriger og jamrer sig, saa man skulde tro, han
led usigelige Kvaler. Alle Nabokonerne iler til for med deltagende Udraab at lette ham de Smerter — som hans Kone i Stilhed
lider!
Kong Michael ser ikke gerne,
at der kommer flere til Øen, da
han er bange for at miste den behagelige Stilling, han og øens øvrige Ægtemænd har i Kraft af
deres ringe Tal. Ikke en Gang korte
Besøg af Turister taaler han Da
en gammel Globetrotter trods al
Paapassenhed tiltvang sig Adgang
til hans Rige, sagde Kongen disse Ord;
„Du er den sidste Mand, der
taar Lov at trænge ind i mit Rige.
Skulde nogen vove det, vil jeg
gribe ham med mine egne Hænder, binde en tung Sten om hans
Hals og kaste ham i Havet!"

En Lovsang om Træskoen.
—0_
I et jydsk Blad har en gammel
Læge skrevet en Artikel om Gigten og skriver bl. a.
Kan nogen, der vil tænke sig
om, undre sig over, at Gigten er
ved at blive en Svøbe for Danmark? En Nation, der gaar i tynde Strømper og tyndt Fodtøj, skal
faa Gigt og har da ogsaa faaet
det i en sørgelig Udstrækning.
Ulykken er, at vi — de fleste af
os -- har faaet den ulykkelige
Opfattelse, at det ikke er fint at
gaa med Træsko, hvilket med en
lille Omskrivning vil sige, at det
ikke er fint at gaa med det sundeste af alt Fodtøj, altsaa Træskoen.
Det er en uigenkaldelig Kendsgerning, at intet Fodtøj bibringer
Fødderne en saa stærk og behagelig Varme som Træskoen. Foden faar Lov til at arbejde i Træskoen. Musklerne har frit Spil,
hvad ikke er Tilfældet f. Eks. i
lange Støvler, for ikke at tale om
Skoene. Der findes langt færre
Gigtpatienter blandt Folk der gaar
med Træsko, hvad man ser i de
Egne af Jylland, hvor den store,
re, brede Befolkning vedblivende
betragter Træskoen som ganske
uundværlige. En jysk Bondekarl

behøver aldrig at lade sig indlægge paa Sanatorium for Gigtlidelser. Det forhindrer hans Træsko. Men Mennesker, der gaar
med Fodtøj saa tyndt som Silkepapir og ikke varmere end dette,
er selvskrevne Patienter paa Gigtsanatoriet. Jeg gaar selv med Træsko, og jeg biler milelange Ture
med disse kære Tingester. Jeg
viser mine Træsko frem til Folk
med begyndende Gigt, for jeg ved,
at her er et af de virkningsfuldeste
Midler.
Det glædede mig overordentlig,
da jeg forleden fik Brev fra en
Kollega i København, der for nogen Tid siden havde beordret en
kendt, ung københavnsk Skuespillerinde at gaa med Træsko vistnok nede fra Rødby — for at
komme denne slemme Gigt til
Livs, og Resultatet blev, at Skuespillerinden ret hurtigt blev be.
tydelig bedre. Den unge Dame
gaar daglig lange Ture i Dyrehaven med sine brune RødbyTræsko.

Lygter.
Stort Udvalg i
Dynamolygter, Gaslygter,
Elementlygter, Lyslygter,
Lommelamper, Radiodele
og Radioanlæg.
Nyhed Lohmann 6 Volt DynamoLygte Kr. 13,50.
Alt til billigste Priser.

Cyfile6orsen,
Klemensker.

Udpantning
for 4. Termins Skat 1931-32
(August Md.) vil blive paabegyndt
Fredag den 18 ds., saafreint Skattebeløbet ikke er indbetalt forinden.
Allinge-Sandvig Borgmesterkontor, d 10. Septbr. 1931.
M. Bloch.

gudstjeneste
afholdes Søndag den 20. i Allinge
Kl. 10, Olsker K1 2

Festlig Ungdomsmøde
afholdes i Sandvig Missionshus
Torsdag d. 24. Septembr. K17,30.

Tysk Undervisning
SO Øre Timen i mindre Hold.
Moderat. for Elever under 18 Aar.
For Hold, Eleverne selv danner,
efter Overenskomst.
E. Svendsen, Løsebækg., Allinge.

En flink ung Pige,
vant til Husgerning, søger Plads
Billet
til 1 Novembr.
mrkt „Pige" indl. paa Bl. Kontor.

Cigarer og Tobak
Cerutter og Cigaretter
køber De bedst i

Tobaksbørsen, Klemensker.
■ 1■■■•■■••■•■•

•••••••• • øøøøø •••••

g.

nife

Færdselsregler
— 0—

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
øver, ikke skraas over Kørebanen.
Læg Mærke til de Tegn, som Kuskene
eller Chafførerne giver: strækker de Pisken eller Haanden ud til Siden, kan
du se, til hvilken Side de vil svinge.
Du skal særlig passe paa ved Gadehjørner 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.
.1 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
nærnier sig.
Vær hensynsfuld mod andre, saa at
det bliver let for alle at følge Færdselsreglerne, og advar dem, der uforsigtigt
handler imod dem.
Cyklist! 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 III højre.
Kør aldrig bagfra forbi andre Køretøjer i Gade- eller Vejkryds.
Kør altid hensynsfuldt og søg at undgaa at tilsprøjte Fodgængere og andre
i daarligt Føre.

Sra »ag til Åag

Carfeli

beit er go'.
••••••••••• ••••••••
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2iografen.
Aabner Søndag den 20. ds. med
Forestilling Kl. 6,30 og 8,30.

Hendes mystiske Helt.
Lystspil i 8 Akter,
Karl Dane ni. fl. i Hovedrollerne.

Herlig en Sommernat.
Morsom Farce i 2 Akter.

Allinge Teater.
Fredag d. 18. ds. Kl. 8.
Personalet fra „Lund. Minde" opf.

Go' Alten Bornholm.
Billetter 1,50 over hele Salen.
--gur
Dans til Kl. 2.
ffillr
Gymnastikf Medlemmer indbydes.
Allinge Dilettantforening.

Hotel Stammershalde
Søndag d. 20 ds. Kl. 8

Stor Ballonfest
med Præmier.
Nyt 3 Mands OrKester.

Skotøj.
Nye Sendinger af Herre og
Dame Fodtøj er hjernkonunen.
Gummistøvler
danske, engelske og amerikanske
i stort Udvalg. Gummistøvler
modtages til Reparation (Vulkanisering)

Skotøjsbørsen, Klemensker.

—o—

Biografen aabner paa Søndag.
Efter lang „Sommerferie" aabner Biografen paa Søndag — og
byder paa et stor t Dobbeltprogram
(se Annoncen). 1 Sommermaanederne med de lyse Aftener, naar
Hotellerne trækker med Concert
og Dans, tænker kun faa paa at
gaa i Biografen; men nu er vi
glade for atter at have noget at
udfylde vor Aften med, og vi husker Tiderne paa Søndag: Kl. 6,30
og 8,30,

Køb DeresKolonialvarer
Margarine, Kaffe, Chocolade,
Frugter etc,
Gode Varer — billige Priser i

Smørbørsen, Klemensker.

Ål

diares

samt Svin til Slagteriet a 75 øre
12-14 Pers. Bil udlejes.
Tlf.
rlf.kA
Sktelklt. 117 y.
A. Engen, Tein,

Tak:for udvist Opmærksomhed

Kul. Kul.

En Ladning ekstra gode Ovnkul forventes i Løbet al 8 Dage,
og tilbyder jeg disse til meget smaa Priser fra Skib.
Bestillinger modtages gerne.

Lv. Nielsen.

Foreløbig Tlf. Allinge 2.

Jil Xonfirmationen anbef.

ved vort Guldbryllup.
Allinge den 14/9 1931.

Marie og Hans Hansen.

Jagten aflyses

ftapirflandelen ved Skolen, 211inge.

lob Briketter nu!
Briketter er særlig at anbefale nu i denne Tid, naar man vil begynde
at fyre i Kakkelovnen. — Vi har sat Prisen meget ned i Aar og gør
opmærksom paa, tt vore Priser paa Brændsel i Aar er saa lave, som
de ikke har været i mange Aar, derfor

Festudvalget.

fiterciardvarerne

De Jagtberettigede.

er nu hjemkomne. Stort og smukt Udvalg, saa-.

Vejle Støbegods.

vel i Habit- som Frakkestoffer.
De finder altid den Vare, De søger i

C. Josef seras Skrcederforrelning.

God Varme
Hiemlig Hygge
Stor 13Korkomi

Tlf. Allinge 28.

har skaffet
Vejle-Ovnene deres Ry.

De nye Petroleumsovne

Køb altid det anerkendte gode Fabrikat.

er kommen hjem til de rigtige Priser i

Det betaler sig.

De bor

nu er det Tid til at bestille sit Vinterbrændsel.

Yrodufiten.

i egen Interesse lade
Deres Kakkelovne efterse nu, for at den
kan være i brugbar
Stand, naar Kulden
kommer,

Reservedele og alt Tilhør

Konfirmationsudstyr til Piger.

afholder Bortsalg den 25. ds. Kl. 4 Efterm. paa Christensens Sal.
Der forefindes , lange smukke og nyttige Genstande. Entree 35 Øre.
Paa Indgangsbilletten kan vindes
Spisestuesæt.
E, :efter BAL for Foreningens Medlemm er.

paa følgende Steder i Olsker.
Bækkegaard, Bakkegaard, Lille
Lærkegaard, Bækken, Skovly,
Abildgaard, Olaf Kristiansen.
Jagende Hunde vil uden Varsel
blive skudt.

Salmefinger og Nonfirmationsgaver:
Tasker, Pengebøger, Seddelbøger, Skrivemapper, Skrivegarniturer. Børstegarniturer, Rejseetuier, Tegnebestik, Hanske- og Syæsker, Perlekranse, Amatøralbum m. m.
Største Udvalg i Telegrammer.

Allinge - Sandvig Semandsforenings Syforening

haves
elles fremskaffes omgaaende.

P. C. Holm, Allinge.

Yrodufiten.
De nye

K

akkelovne og
omfurer

er nu paa Lager til nye lave Priser. — Skal De have nye Riste og
Rør eller andre Reservedele, da har vi ogsaa rigeligt Lager deraf til
billige Priser.

ffrodufiten.

Udsalg af „Vejle Støbegods".

Unge Ænder købes
Emil Holm.
Allinge

Konfirmationsudstyr tit Drenge

Al Jagt
samt Færdsel med Skydevaaben
er strengt forbudt paa Lykkegaards
og Krakkedals Jorder i Rø.
Jagende Hunde taales ikke.
4 Ugers Grise er til Salg paa

Krakkedal.

Ny 7 Pers.Crysler
samt 12—' 4 Pers. Charabanc-Bil
udlejes. Al Lastkørsel udføres.

Tlf. Allinge 131.

Wilhelm Riis.

Bil udlejes.
Ny 5 Personers CRYSLER udlejes.
Tlf. Allinge 63. Frank Holm.

BarlihOIMS

og fiaanehasses

Spare"

Afdeling i

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

Nye fikse Frakker
er paa Lager i alle Størrelser, med stor Krave fra 25 Kr.

Moderne hvide Konfirmationskjoler
og kulørte Andendagskjoler i meget stort Udvalg.
Stoffer i Metermaal, en Mængde Kvaliteter i Uld, Silke og Kunstsilke
i saavel ganske billige som i fine Kvaliteter.
Stort Udvalg i Strømper, Handsker, Undertøj, Jumpers, Nederdele etc.

Magasin du Nords Udsalg
ved Victor Planch, Allinge,

anbefaler sig med fersk og røget Flæsk, Mørbrad og Krarbo flade
hjemmelavet Fars, Medister, Sylte, Leverpostej og Lungepoise. Alt i Paalseg og Konserves.
Friske Slagterivarer Onsdag og Fredag.

Johanne Hansen Tlf, 45,

Anton Sonnes Byggeforretning
Indehaver: P. Petersen
Alt Byggearbejde, Nybygninger og Reparationer, udføres
hurtigt og billigt. Overslag udarbejdes.

TIf. 865.

Bo gbinderi

Chr, Diderikaen, Rønne.

4,5 pCt. p. a.

4

-

Konfirmations-Fodtøj
Fikse Laksko fra 9,75.

O. Larsen, Irestergade,

81301erieis Hult], Ålliop,
Friske Varer Onsdag og Fredag.

Slagteriets Udsalg paa Lindeplads

Møllers

3 Mdrs. Opsigelse
Aim. Sparekassevilkaar

Tlf. 865

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

Fersk Flæsk, Karbonade. Mørbrad.
Medisterpølse, Fars.
Bayerske Pølser, Knækpølser

Medisterpølse.
Kogt Skinke.

Røget

hjemmesmeltet Fedt.
Forskelligt Paalæg.

Dina Sørensen, Tit'. 38.
Aktieselskabet

Hasle Bank
I
modtager Indskud paa
laansbog og Folio, Terminsydelser til Kreditforeninger,
ordner Kreditlaan m, m.

Matroshabitter i moderne, fikse Faconer er paa Lager
i alle Størrelser.
Prima Ulstre og Stortrøjer.
Hatte, Slips, Sokker, Manchetskjorter, Underted, Seler i største Udvalg til billigste Priser.

figasin du !,)fordsUdsaig
Victor .?lanck
1111111111~11011111111111111011~~»
ved

Køb

Konfirmationsuret
samt alt i Gaver hos

Conrad Hansen, Allinge.
For Eks. Kikkerter, Urkæder, Urarmbaand, Nipsure, Nøglekæder,
Manchetknapper, Naale, Ringe, Halkæder i Koral, Rav, Guld og Sølv.
Toiletgarniturer, Herrebørstesæt, Servietbaand, Frakkeskjolde, Smykkeskrin, Selvblyanter, Skrivetøjer, Cigaretetuier, Cigaretæsker m. m.
Sølvskeer i mange Mønstre — alt i stort Udvalg og gode Kvaliteter
til billige Priser.

BRØDRENE ANKER, HASLE
EM.NSTOBERI tle MASKINFABRIK.

M Last- og Personk8rsoi
udføres med min lukkede 13-14
Personers Bil til billige Priser.
Tlf. Allinge 72. Aage Jørgensen.

Ajlepumper = Vandpumper - Varmtvands.Aniteg,

Bestil Deres Tryksager i

llogirylikeri

Hammershus.
—0 —

Annammet efter de svenske:
Kirken : 1 rødblommet Fløjlsmessekogel med Guldknipling om, 1 gammel Messesærk, 1 gl. Alterdug, 1 liden
Messinglysestage, ;1 Kalk og Disk af

Tin.

Bornholm bliver atter dansk.
Ved Freden i Brør bro samme
Aar (1645) stod Chr. IV. trods
flere Rigsraaders Fraraad fast paa
at ville have Bornholm igen, og
det fik han ogsaa mod at give
Afkald paa andre Landsdele. —
„Den gyldne Fred" sluttedes den
4. Oktober, og derefter fik John
Burdon ekstra travlt med at skrabe
det mest mulige til sig, inden den
danske kongelige Kommission den
29. Oktober ankom til Slottet. Af
Mangel paa tilstrækkelig Skibsplads kunde Svenskerne ikke overkomme at faa alt med, og sandsynligvis af Harme herover hævnede de sig med at øve forskelligt Hærværk paa Slottet. Bryggers- og Maltloftet med Køllegrisen nedbrødes,Vandværket væltedes og 300 Ruder udsloges som
en passende Opmærksomhed mod
Danskerne.
Den 6. November forsamledes
Militsen overfor den danske Kommission i Rønne og den 8. aflagdes paany Eden til den danske
Konge. Den 1. December afholdtes Taksigelsesprædikener.
Der har været livligt paa Slottet i disse Dage med det store
Rykind af mange fornemme Kommissionsherrer og deres Følge,
og Travlhed har der hersket fra
øverst til nederst i Kælder, Bryggers, Køkken og Bagers med at
tilfredsstille Gæsternes og Slottets
daglige Personers Fornødenhed,
foruden de 14 fangne Landofficerer, der den 9. Nov. afløste andre
fangne bornholmske Notabiliteter,
som var anbragt der af Svenskerne. Af „Godtøl` udtappedes
der 6 Tdr. til Kommissionen, og
Købmand Nicolaj Wichmann
Rønne leverede store Mængder af
Lækkerier til „de gOde Herrerus
Bord. Der var stort Forbrug af
Voks til Forsegling og Blækpulver til at prente en stor Mængde
højtidelige Dokumenter.
31. Oktober 1645. — Slottets daglige
Personer: Præsten Hr. Hans Sørensen,
Ridefoged Laurits Jacobsen, Skriver
Carl Mathiesen, Underskriver Laurits
Risom (senere Ridefoged og en af de
virksomste i Opstanden 1658), Skriverdreng Peder Eriksen, Bertel Skytte,
Mads Smed, Ladefoged Knud Pedersen, Kældersvend Søren Larsen, Udrider og Panter Tommis Jensen. Anna
Mælkedeje, Mælkedejens Pige, Margrethe, som koger, brygger og bager,
Søren Bøsseskytte, Niels Portner, Kokken og hans Dreng, tvende Tærskemænd, en Fisker, Røgteren, Morten
Røgterens Dreng, Christen Stud, som
vogter Slottens Inventariums Kvæg.
Fremmede: Sigvard Urne og 2 Drenge,
Flemming Ulfeldt selvtredie, Kjeld Krag
selvanden, M. Denchertsen, fuld Commissarius, 4 Trompetere, Knud Christensen, Borger i Svaneke. Jens Sørensen Ira Rønne, Peder Olsen fra
Hasle samt 4 Personer, som var sat i
ArreSt af den svenske Kommandant
og blev løsladt samme Alten. Den 9.
November anføres under »fremmede«:
14 Maaltider til Landofficererne som
er i Arrest. Leveret af Nicolaj Wichmann i Rønne: 1 Skaalpund Peber,
I. do. Ingefær, 2 - Rosiner, 2 - Corinther, 1 - Mandler, 2 - Svedsker, 4 Sukker, Safran for 4 Mk., 3 Lod Nelliker, 2,5 Lod Muskatblomme, 1 Lod
Kanel, nok en Top Sukker og Æbler
for 3 Mk. og 3 Sk.
Til trende Personer givet 1 Rdl. for
deres Umage og Besværing for tvende
Soldater, de havde opspurgt og hid til
Hammershus forskaffet, som tilforn
Fæstningen undvigte, der den af Fjenden blev bestormet og dem i Arrest
holden til videre Ordre.

Fruerstuen : 2 dobbelte Træskiver
(Borde) med 3 smaa Bænke til Svanebordet (?) 1 stor Rygstol, 1 liden do.,
1 gl. Jernkakkelovn.
Fadeburet: 'I gl. Træseng, 1 gl. Træskive, 1 Træskab.
Borgestuen: 1 Langbord, 2 Bænke.
Gammel Svendekælder: 10 Sider
Flæsk, 8 Td. Byggryn, 3 Td. Svendeøl.
Saltekælderen: 10 Tdr. Kød.
Fiskekælderen : 2 Tdr. Torsk.
Peder Koefoeds Kammer: 1 gl. Træseng, 1 Bagbænk.
Arkeliet: 3 Skerpentiner uden Cammer, 6 Cammer til Stenstykker.
Udi „gammel Rustkammer": 1 gl.
Træskive. Køkkenet: 2 Retterbænke.
Smedien: 1 Ambolt, 1 Bælg, 1 Sperhage, 1 Forhammer, 1 Skruestykke
uden Hus og Nøgle.
Paa Muren ved Blommetaarnet: 14
gl. ubrugelige Skerpentiner uden Cammer.
Bryggerset: 1 Kobberkedel paa 15
Tdr., 2 store Bryggerkar.
Smørkælderen : 3 Læster LandgildeSmør for 1645.
Paa Loftet ved den store Hvælving:
1 gl. ubrugeligt Sejerværk.
Paa Kornloftet: 10 Tdr. Malt, 8 Tdr.
Bygmel, 2 Tdr. Rugmel, 1 Td. Ærter,
22 Tdr. Byg.
Nok udi Smørkælderen; 1 beslagen
Vægt med Kobberlodder, 1 gl. Smørvægt.
Udi Ladegaarden findes i Laden:
Byg udi Straa ca. 36 Tdr., Rug 16
Tdr., Havre 12 Tdr., Hør 200 Læst.
Levende Kvæg: 1 liden Tyr, 2 Køer,
3 Kvier, 16 Faar, 16 Svin.
Udenfor Slottet: 1 Vejrmølle med
2 Sten, 3 Jernhakker, 1 Jernstang eller
Kofoed.
Leveret til Holger Rosenkrantz som
hans Privatejendom: 6Jernkakkelovne,
1 liden Messingkrone, som hængte i
Kirken, 1 Gangendis Klokke (Metalklokke) I Sejerværk, 2 Haandkværne
uden Jern, 1 Manglebord (som laa over
den gamle Fruerstue), 1 Skruestykke,
1 stor Rygstol, 1 Træskab (som var i
Fadeburet).
Synsforretning : Slottets Bygning er
fast gammel og trænger storligen til
Hjælp, saavelsom Ladegaarden,- hvilke
begge med ringe Middel ikke er til at
hjælpe, og som ses af en Besigtigelse
fra 1625, hvor Slottets og Ladegaardens
Bygning alt paa de Tider havde været
meget brøstfældige. Skovene er en Del
forhugne og tilmed erfares, at de svenske ikke har gjort ringe Skade, som af
Tingsvidner bekræftes. En stor Del er
af de svenske hugget til Palisader, som
findes paa Slottet, foruden hvis som
findes indlagt udi de 2 Ræveliner (foran
Hundetaarnet og Porthuset), som de
svenske have ladet gøre....

Ebbe Ulfeldt blev Statholder
paa Bornholm, og havde Bornholmerne aandet lettet op over at
være fri for Svenskernes Voldsfærd og haabet paa et mildere
Styre under den danske Krone,
saa blev de nok i nogen Grad
skuffede, for den nye Lensmand
afveg ikke synderlig fra sin svenske Kollega i Retning af voldelig
og uretmæssig Fremfærd. Han var
Broder til den senere saa sørgelig
bekendte Corfits Ulfeldt og gift
med Leonora Kristinas Søster
Hedvig.
60 Ryttere, 1 Kompagni Soldater paa 300 Mand, 1 Oberstløjtnant, 1 Major, 1 Ritmester og 7
Kaptajner bragte han med sig, og
med disse hersede han de arme
Bornholmere, saaledes at disse
indsendte 78 Klager over ham til
Kongen, der i den Anledning
sendte 3 af sine Rigsraader derover for at undersøge Forholdene.
Klagerne viste sig berettigede, og
Ebbe Ulfeldt blev afsat (1650).
Efter Svenskevældet blev Slottet istandsat. De ituslagne Ruder
indsattes af Peder Markmann
fra Rønne. „Vandværket" genrejstes, og Bryggerset fik nyt Loft
og Køllegris. Præsten, som i
Commissionsdagene daglig færdedes paa Slottet, faar egen Bolig. Arkelimesteren faar Bolig i
Blommetaarnet og Vagtmesteren
i Porthuset.

1649. — Eftersom ingen Stokker (Kanoner) findes til Slottets eller Landets
Deffension, har jeg (Ebbe Ulfeldt) paa
kgl. Majestæts Allernaadigste Vegne
købt af en Hollænder, der stødte for
Knudsker med sit Skib, 8 Jernstøkker,
som jeg lod bjerge af Søen, hvoraf det
ene endnu ligger i Søen og kan bjerges, naar der lavt Vande bliver. Hver
skyder 6 Pund. Givet hannem for hvert
Stykke 16 Rdl., er tilsammen 128 Rdi.
Givet for tvende Metal fuldgods Regimentsstokker, ser
ar paa Slottet
og som skyder hver 4 Pd., for hvert
Stokke 152 Rdl. Hvert Støkke vejer 2
Skipund og 4 Lispund. Tilsammen:
304 Rdl.
Item givet 3 Rdl. for tvende Stoklader hertil, og til Bjergeløn for Jernstokker hver paa 8 Pd. — af den ene
er lidt af den ene Ende, kan dog med
den fyres, — som af et svensk Vrag
blev bjerget, for hvert at bjerge 10 Rdl.
tilsammen: 33 Rdl.

Samtidig med Ebbe Ulfeldt Afgang, afsendtes hans Kompagni
fra Bornholm til Skaane med Slotsfærgen, ført af Claus Hansen
Færgemand, efter først at have
ventet paa gunstig Vind i 14 Dage
i „Færgestederne Allinge og Sandvig.

Ebbe Ulfeldts sidste Regeringshandling var at skrive følgende Regning til
Hans Majestæt i Anledning af Kommissionsbesøget: Udlagt til tvende
Commissarier med Sekretæraren samt
medhavende Tjener, som holdt Retten
paa Slottet, hvor imidlertid meget
Godtfolk var forsamlede baade Præster,
Frimænd, Kaptajner med Underofficerer
at opvarte, saavel Borgmestre og Raadmænd, By og Herredsformyndere, By og
Thingskrivere samt Sandemænd, da de
gode Herrer kom og var her fra 1. til
13. Sept. — (Sigtemel, lybsk øl, dansk
Øl, Brød og Tvebak. Gæs, Høns, Kød,
Kalkunske Høns, saltet Laks, Voks og
Lys, 2 Ankre rinsk Vin, 1 Anker spansk
Vin og 2 Oksehoveder fransk Vin,
Vineddike, Confect, Kryderi, Citroner
og Brændevin. Ialt for 624 Rdl og 8
Sk. — hvorover er blevet fordærvet 3
Bordsdække og 5 Sperlagen, som blev
med Blæk og andet overspildt.
Ebbe Ulfeldt til Svendstrup.
Det er nok gaaet livligt til!
Eftersom saa megen Raabed er anført om Ebbe Ulfeldt, skal dog ogsaa
berettes, at han ogsaa kunde være gavmild. Saaledes fik en fattig Kone, „hvis
Mand af Fortvivlelse udstak sin Strube,
hvorfor Konen maatte bøde 115 Rdl.
1 Ort og 8 Sk., igen en Ko vurdret til
4 Rdl. udaf Medynk formedels hendes
store Fattigdoms Skyld og efter de gode
Herrers (Kommissionsherrers) Tilladelse«. Tvende Fattige i Sandvig og
Allinge fik 16 Rdl. 16 Sk.

Ebbe Ulfeldt afløstes 1650 af
Rigshofmester Joachim Gersdorf,
dog saaledes, at denne havde sin
Stedfortræder paa Bornholm, medens han selv passede sin Gerning som Corfits Ulfeldts Afløser
i København. Fra 1653 var Albert Friis Kommandant, og fra
1655 Jens Larsen Risom Slotsskriver paa Hammershus.
— Albert Friis lod 1653 Peder Jyde
Tømmermand i Klemensker tilhugge
en Hest og en Pæl og disse nedsætte
paa Mønstringspladsen for Nørre Herred (nær Olskirke) til „Strafredsel for
de udskrevne Knægte". 1655 fik „Sortne
Natmand" 2 Rdl. „for 4 Huder at aftage af selvdøde Hopper og 1 Rdl. for
at rense Bryggers- og Skrivestueskorstenen."
Slottets Indkomster ophører i hvert
Fald delvis at føres til Hammershus
fra 1653, idet der dette Aar paa Regnskabet figurerer en Post paa 4 Rdl. for
Pladsleje til en Del af Kornskatten.

1657 udbrød Krigen paany med
Sverrig. Hammershus var da meget forfalden og Slottets og Landets Forsvar i en daarlig Forfatning, siden Svenskerne 1645 bortførte alt Skyts og alle Vaaben.
Af nyt var der ikke kommet andet, end hvad Lensmanden lejlighedsvis havde skaffet. — For saa
vidt havde det en underordnet
Betydning, som Bornholm ikke
blev inddraget aktivt i Fejden paa
anden Maade, end at Øen sammen med andre gamle, danske
Landsdele (Skaane, Halland, Bleking osv.) ved Roskildefreden 26.
Febr. 1658 traktatmæssig afstodes
til Sverrig. Først den 16. April
kom Meddelelsen herom til Bornholm (paa Grund af Isvinteren),
og d. 29. April ankom den svenske Landsherre Johan Printzenskjold, som for sine Krigsbedrifter var blevet belønnet med denne
Post.
K. E. S. Koefoed.

(qu:ofiersel.
Ny lu,. :et 4— Pers. Bil udlejes
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Overretsffingferer

Jac. Jensen.
Inkassationer, Ejendomshandler. Dokumentskrivning, Dødsbobehandling m.v.

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

Vi

sender Dem Nordhorohnim

hver Uge!
Husk derfor paa os, naar De
har et eller andet at avertere.

Vil De tjene Penge,
naar De skal ud at køre, saa
ring til Allinge 91 y og
forhør Dem om Prisen paa
min 7-8 Personers Bil.

Math. Dahl, Sandkaas.

PRINTZENSKJOLD.
Illustration til Hammershus Birks Historie, der ventes færdigtrykt til Jul og
leveres gratis til alle Nordbornholms Læsere, der har betalt Abonnement for
2det Halvaar 1931.

kr)

Jerterende

anmodes høfligst om at hidsende vort Tilgodehavende for Annoncer
paa tilsendte Indbetalingskort, Postkonto Nr. 14146, hvilket er den
billigste og bekvemmeste Maade. Alle Indbetalingskortets 3 Dele mas
være udfyldte ved Indbetalingen, men Deres Postbud vil være Dem
behjælpelig hermed og modtage Beløbet -F 5 Eire i Porto mod Kvitering paa Postbeviset.

Al Slags Lastkørsel
samt Transport af Svin til Slagteriet besørges gerne.
Tlf. Rutsker 20 x. H. A. Jensen,

Vang.

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

Alun e

Bogtrylilieri.
..1••■••■•••■

ønsker

Byggearbejde ?

eller Reparationer udført, da henvend Dem til

9.3ygmester Johannes Jedersen,

Tegning og
Overslag
gratis.

Havnegade, Allinge. Tlf. 141.
Specialitet: Jernbeton-Lofter.

Kofoed & Mortensens Byggeforretning
Ligtøj og Ligsenge.

Ligkistelager.

Ordning af Begravelser

Telefoner 77 og 79.

