
Ovenfor bringer vi et Billede af Stærekassen med det kgl. Teater tilhojre og 
Bromms kendte Restaurant tilvenstre. 

- 	

. "- 
• -""•• 

.. .-",'..ssitap.4,•K  ',I• I.c,W4( 111} ::,  LiNal:':•"7,i 3 • ”Icffir-111 	. 	le...,-,•,, _......1 ...,Le' il::-..—: 	• - 	-,...... ._ 
■W",___£_~_::7-!': „<",....•49971312"-"P:' .., - 

TI Ilk:41( 	,...4.: • ; *4-G,  

.* '; - , . ,. . . _ _. -- ,_:,- -__:. 5 : . . ..... . «,...., , .5...-_-_--__ - 

AG! 

Udgaar i Allinge-Sandvig, 

OlMker, Butikker, Bo og Klemens. 
1.71;74-'7/?7-7f  lød 

Annvarmhavende Udgiver: 
Otto Gornitzka. = Telefon 74. 

Trykt i Allinge Bogtrykkeri 

          

          

Nr. 374 I 	Alm. Annoncer 10 Øre pr. mm, 
Forreiningsann 8 - 

efterf. Gange Ø. 8 
6 Ø. 	 Fredag den 19. April Annoncer og lokalt Stof maa være indleveret I  

senest 2 Dage før Bladet udgaar. 1935 

 

          

          

Gengældelsen. 
Af RICHMAL CROMPTOM.  

—o— 

John Lawless gik langsomt ud 
af Fængselsporten. Han var fri. 
Der var ingen for at møde ham. 
Hans Dorn var blevet omsat til 
7 Aar, og han havde sørget for, 
at ingen af hans Familie havde 
faaet det at vide. Han vilde først 
se, hvad han vilde se. Helen -
han vidste endnu ikke, om Helen 
troede ham skyldig eller ej. Hun 
var syg, dengang han blev dømt. 
Hans sidste Bøn td hende var, at 
hun hverken maatte skrive eller 
komme for at besøge ham, og hun 
havde adlydt.Det var han glad for. 

Han var en stolt og følsom Ka- 
rakter, og Tanken om at se He-
len paa det Sted, hvor han nu 
korn fra, fik selv nu hans Kinder 
til at blusse. Helen var F aa ren, 
der var ingen Plet paa hende Og 
det havde der heller ikke været 
paa ham, indtil for 7 Aar siden 

Og saa var de r hans Søn - 
Ralph. Det var underligt at tæn-
ke paa, at han nu var 20 Aar. 
Tanken om at mødes med ham 
drev atter Rødmen op i hans Km-
der. Ralph med en Straffefange til 
Fader. Det var maaske bedst for 
alle Parter, om han helt lod være 
at tage hjem. Der var Maader nok, 
hvorpaa en Mand kunde — for-
svinde. Disse 7 Aar i deres Hel-
vede havde brudt hans Vilje i Li-
vet Han brød sig ikke om at be-
gynde det forfra. Men der var en 
eneste Ting, han gerne vilde have 
besørget, før han forsvandt. 

Syv Aar i Helvede for en an- 
den Mands Brøde. Og ovenikøbet 
var den Mand hans Barndoms-
ven, hans Kompagnon. Han saa 
endnu Mortens blege Ansigt den 
Dag Dommen faldt — forpint og 
dødblegt med sitrende Læber. Det 
havde ikke været Tonys Mening, 
at John skulde lide for Forbryde!,  
sen, men han havde ikke haft Mod 
nok til at tilstaa, til selv at tage 
Følgerne af, hvad han havde for-
brudt. Saadan var Tony jo, vel-
menende, men vag som et Siv 
Tony og han havde været Sagfø-
rere, og det var Tony og ikke 
ham,der havde forbrugt en Klients 
Penge. Han følte sig ikke bitter 
over, at han dømtes. Alle Indici-
er pegede jo mod ham. Kun Tony 
alene havde kunnet redde ham,  
men det kunde han ikke uden at 
anklage sig selv, og saa sad Tony 
under Retssagen og sagde intet. 

Men altsaa — nu skulde Tony 
undgælde for det, om det var mu-
ligt. Han vilde gerne se Helen, og 
give Tony, hvad han fortjente før 
han forsvandt. Tony havde en 
Søn paa Ralphs Alder, Tonys Søn 
skulde have at vide, hvad det be. 
tyder at have en Straffefange til 
Fader — 

I Skumringen stod han -  i Skyg-
gen af Tonys Hus. Han vilde ger-
ne se 1 ony, den Mand, der hav- 

de ødelagt hans Liv — Tony, der 
havde haft Heldet med sig i disse 
syv forbandede Aar. 

Gaden var stille. Aa — om han 
kunde faa Lov til at bore sine 
Fingre dybt ind i hans Strube, 
den Strube, der engang havde 
bragt ham i Vanære ved at tie. 
Gadedøren gik op, og en Mand 
kom ud. Lawless traadte et Skridt 
frem, men det var ikke Tony — 
det var en ung Mand. Og da Lyg-
teskæret faldt paa ham, saa Law,  
Jess et blegt Ansigt med flakken-
de øjne og en veg, tilbagevigende 
Hage. Ansigtet var ikke kønt som 
Tonys, men der var Lighed nok 
til, at Lawless kunde vide, hvem 
han var. 

Den unge Mand saa den anden. 
„Hvad hænger De her efter?" sag-
de han skarpt, og hans Lighed 
med en Rotte blev endnu tydeli-
gere i Lygteskæret. „Vil De se, 
De kommer af Sted, eller jeg kal-
der paa Politiet". 

Lawless stirrede tavs paa ham 
og rørte sig ikke. Ligesom forskræk-
ket vendte den unge sig og skynd-
te sig ned ad Gaden. Lawles saa 
efter ham. Og det var altsaa To-
nys Søn. 

Hans eget Hus.Han havde ikke 
troet, at det vilde gøre saa ondt 
at se det. Men han var jo svag, 
han huskede pludselig paa, at han 
intet havde faaet at spise, siden 
han forlod Fængslet. Han længtes 
efter et Glimt af Helen, men han 
manglede Mod til dristigt at gaa 
til Hoveddøren. Han følte, at det 
havde været let nok at fremstille 
sig som en nedbrudt, lurvet fhv. 

Straffefange for enhver anden Kvin-
de end Helen. Hans Stolthed var 
saa grænseløs stor. 

To Mænd kom hen ad Vejen 
og gik ind ad Laagen. Den ene 
var Tony. Han var ikke til at ta-
ge fejl af. Naa — Aarene havde 
ikke taget blidere paa ham end 
paa John. Han saa gammel ud. 
Da Tonys Ledsager gik ind gen-
nem Laagen, fik han Øje paa John 
Lawless der genkendte den store 
Mund, det krusede Haar og Øj-
nene, der sad ret langt fra hinan-
den i det skarpskaarne Ansigt. 
Det var Ralph, hans Søn. 

Er der noget De ønsker?" 
spurgte den unge Mand venligt 

Lawless strammede sig op med 
en Kraftanstrengelse: ,,Boer — 
Mr. Lawless her?" 

„Ja — jeg er Mr. Lawless", 
sagde Ralp. 
„Ja, saa maa det være den ældre 
Mr. Lawless, jeg har kendt." I 
Skumringen saa han den unge 
Mand rødme. 

„Min Far bor ikke her nu'', 
svarede han, „er De maaske en 
Ven af min Far?" 	• 

„Vi kendtehinanden som Drenge. 
,,Vil De ikke komme indenfor 

— min Mor — 
n Aa Tak, det er vist ikke værd 
detkan vente til en anden Gang". 

Og Lawless slog Kraven op om 
ørerne og gik videre. 

Ralph stod lidt og saa efter 
ham og fulgte saa langsomt efter 
sin Ledsager tilbage til Huset. - 

Døren lukkede sig efter Ralph, 
og Lawless kom atter tilbage til 
Laagen. Der var ingen Lys tændt  

i Vinduerne til Gaden, de sad 
nok i det lille Kabinet til Gaarden. 

Tony som Husets intime Ven, 
det gjorde ondt. Tony var Helten 
i Stykket, og han selv Skurken. 

Naturligvis betragtede baade He-
len og Ralp Tony som deres æd-
le Ven og Beskytter. Det havde 
han ikke tænkt paa, og Smerten 
ved denne Tanke var nu saa stærk, 
at han følte sig helt mat og svim-
mel og rigtig mærkede denne 
Skælven af alle Lemmer, som viste, 
hvor svag lian var. 

Han bebrejdede ikke Helen no-
get. Det var haardt, at en Kvinde 
skulde være lænket til en straffet 
Forbryder. Pludselig blev der 
tændt Lys i et Vindue paa første 
Sal — Helens Sovevæselse. Hun 
havde ladet de to Herrer blive 
siddende nede og var selv gaaet 
i Seng. Han stirrede paa dette 
Vindue med feberblanke Øjne. 

Der lød Fodtrin paa Vejtri. 

Det var en stor tyk Politibetjent. 
Lawless tænkte med Bitterhed paa 
sit Ydre — en Vagabond maa 
holde sig skjult for Politiet 	og 
han drejede ind ad Laagen og gik 
langs med Huset. Han kunde se 
at det lille Kabinet var oplyst, 
men der hang tykke Gardiner for 
Vinduet. Andre Lys var ikke tændt. 

Saa fødtes den unnodstaaelige 
Trang til at komme ind i Huset, 
se Værelserne igen, se, hvormeget 
eller om de var forandrede. Det 
var et øjebliks Værk at smøge 
Støvlerne af og klatre ind ad det 
aabne Badeværelsevindue. Han 
sad et øjeblik stille paa Badeka-
ret for at faa Vejret igen, og han  

smilede, et glædeløst Smil. Dette 
var en Hjemkomst: at komme ind 
i sit eget rtus som en Tyv om 
Natten — 

Saa sneg han sig lydløst gen-
nem Ralphs Soveværelse, den 
samme Feltseng som i gamle Da-
ge, de samme Billeder paa Væg-
gene, lutter Fotografier af Ralp i 
alle Aldre. Længe stirrede han paa 
Drengens Ansigt, gik fra Gruppe-
billede til Gruppebillede. Hans 
Dreng. Og den elektriske Lomme. 
lygte skælvede i hans Haand. Gid 
han ikke var kommet. Ikke at ha-
ve været her gjorde sikkert mindre 
ondt end dette. 

Han lagde Lygten fra sig og 
gik ud paa Gangen. Ogsaa her 
hang de gamle Billeder. Han gik 
forbi Fotografiet fra Brylluppet 
med bortvendte øjne. Ved sit 
Paaklædningsværelse stod han stil-
le, — hans Hjerte hamrede, thi 
dette Værelse — med Døren paa 
Klem ind til Helens Soveværelse 
— var sat i Stand til Beboelse I 
Der var Ild i Kakkelovnen. -Sen-
gen var redt op, og Tæpperne 
slaaet tilbage. Paa Toiletbordet 
saa han Haarbørsterne ligge. Han 
satte sig paa Sengen og saa sig 
om. Pludselig gik Døren op til 
Helens Soveværelse, og hun stod 
paa Tærskelen. I Tavshed saa de 
et øjeblik paa hinanden. Hun var 
kun lidt forandret, — hendes Haar 
var graanet, men hun var state-
lig og smuk som altid. 

Hun kom ind i Værelset. -
„Er det Dig, John ?" spugte hun. 
Hun sagde det roligt, som om 
han blot havde været borte for 
en Dagstid eller to. Ja, saadan 
var hun, tænkte han, altid i Lige,  
vægt. Han saa op paa hende uden 
at tale. Hun satte sig paa Sengen 
ved Siden af ham. 

„Min Straf blev afkortet, — det 
var ikke min Mening at komme 
hjem paa denne Maade. Jeg tager 
herfra end nu i Aften". 

„Hvorfor det?" 
Han var tavs en Stund. Saa 

saa han bort fra hende. 
„Jeg vilde kun være en Klods 

om Benet paa -Jer. Folk vilde al-
tid skumle —" 

Hun trak paa Skuldrene, — 
han mindedes saa godt hendes 
Overlegenhed for, hvad n Folk" 
sagde. 

„Har det ikke altid været mig 
ligegyldigt. hvad andre Folk troer?" 
Han saa sig om i Værelset. -
„Dette Værelse ser ud, som det 
var gjort i Stand til nogen", sag-
de han langsomt. 

Det bankede paa Døren til He-
lens Værelse. — „Mor !" 

Hun gik derind. — „Hvad vil 
Du?" hørte han hende spørge. 

„Vil Du ikke komme med et 
Øjeblik, — der er noget, Du ger-
ne skal være Vidne til, Mor". 

John følte sit Hjerte banke ved 
Lyden af Sønnens Stemme. 

„Jeg skal straks komme ned, 
Ralph. Gaa blot." 



Hun kom tilbage. 
„John, vil Du ikke ogsaa kom-

me med ?" 
Han nikkede blot og fulgte ef-

ter hende. 
To Mænd sad lige overfor hin-

anden i Arbejdsværelset, der kun 
var oplyst af Lampen paa Bor-
det. Lyset fremhævede de to An-
sigter, - den Unges kraftige og 
beslutsomme, den Ældres blegt, 
vagt, med skælvende Læber, Nog-
le Papirer laa foran dem. Resten 
af Værelset laa i Skyggen. Tony 
sad med Ryggen til Helen, da hun 
korn ind, og vendte sig ik ke. Ralph 
saa blot op og satte en Stol frem 
til sin Moder. Lawless blev staa-
ende ved Døren i Mørket. 

» Mor", sagde Ralph, „jeg vil 
gerne have, at Du ved, hvad jeg 
har sagt til Mr. Morton. Du og 
jeg har jo hele Tiden været klar 
over, at Far var uskyldig!" 

Lawless foer sammen ved disse 
Ord. Helen nikkede alvorlig. -
»Men Beviser for, at det var Mr. 
Morton, der tog Pengene, har vi 
aldrig kunnet finde. Men nu har 
jeg andre Beviser — Beviser mod 
Mr. Mortons Søn." 

Tonys Ansigt var blegt og for-
vredent, som paa hin Dommens 
Dag dengang. 

-Ja, Mor, Du forstaar det maa-
ske ikke rigtigt, men Mr. Mortons 
Søn har gjort flere slemme Ting 
i den sidste Tid -- — ude paa 
Traverbanen — jeg har Bevi-
serne her. Breve med hans egen 
Skrift. Jeg har vist Mr. Morton 
Kopier af dem, og jeg har givet 
ham Valget — — mellem en un-
derskrevet Tilstaaelse af, at det 
var klam, der forbrød det, Far 
blev straffet for, --- ellersin Søns 
Vanære, Lige for Lige, — nu ven-
ter jeg hans Afgørelse!" 

Der var stille. Tony kunde ikke 
møde de tos Blikke, hvis Mand og 
Fader han havde forbrudt sig saa 
usigelig imod. Endelig trak han 
et Stykke Papir hen til sig og be-
gyndte at skrive. Da han var fær-
dig, skød han Papiret hen til Ralph 
og modtog til Gengæld en lang, 
forseglet Pakke. Hans Hænder 
rystede, saa han næppe kunde faa 
Pakken stoppet i Lommen. Law-
less kunde, trods sine syv ud-
standne Aar, næsten ikke udhol-
de at se hans Elendighed. Det var 
jo for Sønnen, han gjorde det. 
Helen satte sit Navn under paa 
Papiret. 

„Vi maa have et Vidne til", 
sagde Ralph, og saa nu for første 
Gang lige ind i Hjørnet, hvor Law-
less stod. „Hvem var den Mand, 
der kom ind sammen med Dig? 
Var det ikke ham, — der — stod 
ved Laagen og sagde - han — 
var en Ven af - — Far?" 

„Det er din Fader, Ralph,' 
sagde Helen. „Hans Værelse har 
staaet parat til ham hver eneste 
Aften i disse syv Aar. I Aften korn 
han —" 

Med vildt bankende Hjerte korn 
Lawless frem. 

„Fart" 	raabte Ralph, og de 
stod og saa paa hinanden. Den 
ældre saa, at for hans Søn var 
de syv Aars Ydmygelse ingen 
Skam, men noget at være stolt 
over. Han rettede sin Ryg, og 
den Selvagtelse, som han havde 
troet død, sprang nu til Live igen. 
Ralph rakte ham Tonys Tilstaa-
else, og han tog den. Han saa 
over paa Helen og mødte hendes 
stolte, ømme Smil. Han følte en 
svidende Skam over at have tviv-
let om hende, — han burde have 
vidst, at naar en Kvinde som He-
len elskede, saa var det for evigt 

Han saa paa Tony. Han sad 
ved Bordet med Ansigtet skjult i 
Hænderne Hans halvkvalte Hul-
ken var frygtelig at høre. 

Lawless stod mellem sin Hu- 

stru og sin Søn og læste Tilstaa-
elsen. Og som lian stod der, var 
det, som om deres Kærlighed 
gennemstrømmede ham som et 
rensende Bad, der helede hans 
Saar. Dette var jo det Øjeblik, 
han næppe havde, turdet nære 
nogensomhelst Haab om 

eGivar Du mig det Papir uden 
nogen Betingelse, Ralph?" spurg-
te han. 

„Selvfølgelig", svarede Ralph. 
Han lagde sig paa Knæ foran 

Kaminen og holdt Tilstaaelsen ind 
i Flammerne, indtil den var for-
kullet Aske. 

Gamle Viser. 
(Ved H. P.) 

Visen om den fattige, jydske 
Bonde, der reddede en Skipper og 
hans Søn fra Havsnød. 

Der blæste en Storm udi Kattegat, 
de Bølger de ginge saa høje, 
saa mangen stolt Sømand 

den samme Nat 
for sidste Gang lukked sit Øje. 

En liden Skude 
var der og iblandt, 

fra Hornbæk monne den komme, 
ret aldrig mere til Havnen 

den vandt, 
fordi at dens Tid nu var omme. 

Den Skude blev ført 
af en Sømand god, 

af dem, der ej pleje at ryste, 
thi først sig beviser det danske Mod, 
naar Døden begynder at kryste. 

Han kæmped, 
indtil han omsider drev 

for Stormen et værgeløst Bytte, 
mod Dagningen 

stødte han paa et Rev 
med dets faldefærdige Hytte. 

Han haver kun med sig 
en liden Dreng, 

i stærken Arm han ham griber: 
„Her bliver nok redt os 

saa kold en Seng, 
det hjælper slet inte, du piber." 

De Bølger de bryder 
med stor Allarrn, 

og Skibet krænger og knager, 
dog holder han Drengen 

med venstre Arm, 
med højre i Vandet han tager. 

Han ser sig saa langelig 
ind mod Land - 

imellem var dybe Rende 
a  vi kan ikke naa 

den velsignede Strand, 
hvis Hjælp os ej Himlen vil sende". 

Da kom en Bonde til samme Sted, 
han hedte saamænd 

Søren Kanne, 
han siger til Fa'ren, 

som og var med, 
„det Skib er nok nær ved 

at strande." 

Saa springer han til 
sine Heste to, 

de stode just tøjred ved Brinken, 
han giver sig ikke ret længe Ro, 
før han bliver færdig med Rinken. 

Den gamle han huer 
det ikke ret vel, 

kan hvøvter med Haanden, 
hej Søren, 

du drukner jo Øgene og dig selv, 
det Skib er desuden forloren. 

Men Søren sprang op 
paa den nærmer Hest, 

og kaster et Øje til Fa'ren: 
„Ifald jeg herude skal faa min Rest, 
lad se, at I sørger for Karen». 

Saa hug han sit Hors 
med sin Træskohæl 

og lod hende springe i Vandet, 
den anden, han dasked 

med Tøjrepæl, 
saa rnaatte de begge fra Landet. 

Men da han sig havde 
i Dybet sænkt 

alt udi de fraadende Strømme, 
ej skulde da noget Menneske tænkt, 
han kunde til Vraget svømme. 

Jo, jo — se der sidder han 
nok saa rank, 

han synes paa Bølgen at ride; 
men der kommer Ører 

og Hoved og Mank, 
og nu er han paa Sejlerens Side. 

Hej, Landsmand, sid op nu, 
hvis du vil med, 

og hold saa din Dreng 
ved hans Trøje, 

han sidder der alt - 
og igen nu af Sted 

det var noget andet end pløje. 

De Bølger de brusede 
over dem brat, 

de tvende holdt fast ved hinanden, 
men se kun, 

nu har de jo Landet fat, 
og frelste de springe paa Stranden. 

Da kasted sig alle trende paa Knæ 
og takke Vorherre for Livet, 
„men kom, siger Søren, 

med mig nu i Læ — 
se hisset, nu splintres jo Skibet." 

Men Drengen han skjalv 
som i Blæsten et Siv, 

og Skipperen slang sine Arme, 
„hvad skal vi give dig 

for vort Liv?"— 
„Følg med mig og faa lidt Varme". 

Han plejed den Sømand 
samt hans Pog, 

det baade af Potte og Pande, 
og det var al den Betaling han tog, 
den fattige Mand, Søren Kan n e. 

Saa skal dog alle i danske Mænd 
af Hjertet elske hinanden 
i Faren og Døden sig give hen 
den ene med Lyst for den anden. 

Saa skal I fast staa hverandre bi 
— I pløje nu Jord eller Bølge -
men mindst dog paa Kampens 

den blodige Sti 
skal en bag en anden sig dølge, 

Og Fyrby, og Jyde 
og Sjællandsfar 

til et Hus vi alle jo høre, 
Gud Fader os alle i Troskab bevar. 
os alle til Enighed føre. 

Hvad kan der gøres ? 
Da Nordburnhohns Turistfore-

ning nu er en Kendsgerning og 
Medlemstallet stadig øges, har vi 
spurgt Formanden, om Bestyrel-
sen havde modtaget Forslag til 
Bedring af Badefarholdene ved 
Allinge, 

Ilr. Købmand Planck besvarede 
dette benægtende, Foreningen var 
jo endnu saa ny, og det vilde tage 
nogen Tid at sætte sig ind i For-
holdene ; desuden kunde der jo 
ikke udrettes store Ting de første 
Aar med et aarligt Medlemskon-
tingent af ca. 500 Kr. Foreningens 
Virkefelt er jo ogsaa stort, og 
Medlemsantallet fordeler sig over 
en Strækning fra Hasle til Gud,  
hjem. Mente dog at Badestranden 
ved Næs burde gøres bedre i Stand ; 
der var endnu mange Sten, som 
skulde fjernes og de mange smaa 
Affaldsdynger dækkes til. 

Maaske kan der komme et Sam-
arbejde i Stand med Kommunal-
bestyrelsen angaaende Opslag mod 
Urenlighed og Anskaffelse af et 
Herre- og Dametoilette. 

Spadserestien til Sandkaas var 
i Fjor paa visse Strækninger gjort 
udmærket i Stand, maaske er der 
Haab om at dette Arbejde vil bli-
ve fortsat inden Sæsonen. 

Fra anden Side er der udtalt, 
at Østersøbadet paa visse Betin-
gelser vilde yde et Tilskud til en 
Badeanstalt ved Næs ; men det  

naturligste er vel, at turistinteres-
serede i Allinge selv danner et 
Selskab til Løsning af Opgaven. 
Kommunen har lejet Strandarealer 
ud til Stenindustri og Fiskeri, og 
vil sikkert ikke nægte et Andra-
gende, naar det gælder om at skaf 
fe vore Hoteller og Pensiorrater 
bedre Levevilkaar gennem større 
Tilgang af Badegæster. 

At vi ved Sammenhold og Of-
fervilje kan udrette noget godt til 
Gavn for vor Kommune, har vist 
sig flere Gange, selv om det skal 
løses af det private Initiativ. Vi 
har jo Allinge Elektricitetsselskab 
og dets heldige Indflydelse paa 
Elektricitetsprisen i fr isk Erindring. 

Fra Uge til Uge. 
_o_ 

PALMEHAVEN 
har 2. Paaskedag og de følgen-

de 2 Dage Gæsteoptræden af den 
bekendte Visesangerinde Elga Olga 
Svendsen, Datter at Skuespiller-
inde Olga Svendsen. Ligesom sin 
Moder er Elga Olga Svendsen me,  
get populær og vil sikkert tage 
Publikum med Storm med sit go-
de Humør. 

(Se Annoncen ) 

Tennis. 
Om ikke ret lang Tid aabner 

Tennisbanen igen; Tennis Sæsonen 
er inde. Desværre er der her i 
Byen kun meget lidt Interesse for 
denne udmærkede Sportsgren og 
Tennisklubben savner Medlemmer. 
Paa Torsdag afholder Klubben 
Generalforsamling, og Bestyrelsen 
opfordrer alle interesserede til at 
give Møde. Kontingentet er kun 
10 Kr. om Aaret. Lad det blive 
et Tennis-Aar i Aar. 

Et lille Tivoli. 
Dii ektør Mechlenburg er en 

Mand med Initiativ og gode Ideer, 
og han forstaar at føre sine Ideer 
ud i Virkeligheden. Sidste Aar 
overraskede han Bornholmerne 
med en Zoologisk Have, rig paa 
sjældne Fugle og Dyrearter, som 
i Troldskovens kuperede Terrain 
fandt et Asyl under saa frie og 
gode Forhold, som det overhove-
det var muligt at skaffe dem — 
og det ganske Bornholm strømme-
de til for at se og undres. Man 
fik Interesse for Haven og saa sig 
glad i mange Dyrs Pussigheder, 
levede sig ind i deres Levevis, 
kom til at holde af dem, og gen-
tog ofte Besøget. Hr. Mechlenburg 
sørgede stadig for Afveksling, nye 
Dyrearter, nye Kombinationer. I 
Vinter er der sket store Forand-
ringer derude. Bjørnene har faaet 
deres eget naturlige Revier med 
Klipper, Huler og et stort Egetræ; 
der er lavet store Svømmebasiner 
med Saltvand, direkte pumpet op 
fra Østersøen, et for Søløverne og 
et for Svørurnefugle. Løven faar 
en Mage osv. osv. 

Hr. Mechlenburg er Børneven, 
han ønsker ikke alene at de skal 
lære Naturen og dens mange Vid• 
undere at kende, at de skal se 
hans Dyr og holde af dem, men 
han under dem gerne Adspredel-
se paa anden Maade. 

Foruden Køre- og Rideture paa 
smaa Ponnyer, har han i Aar 
bygget 2 Rutschebaner, en for 
Børnene og en 45 m. høj, for 
Voksne. De vil sikkert samle et 
stort, interesseret Publikum. Det 
synes saaledes at det er Direktø-
rens Hensigt i Starnmershalde at 
skabe et bornholmsk Tivoli. 

Der bliver særlige Udsalg med 
Forfriskninger til billige Priser al-
lerede nu i Paaskedagene, hvorfor 
Starnmershalde efter alle Solemær-
ker at dømme vil blive Bornholms 
mest søgte Udflugtssted. 

Forlovelsesringe• 
, 1  

 Lager af alle Størrel-
ser i moderne, ciselere- 

• 
de og glatte Ringe at 

• Allinge Ur- og '4 
Guldsmedeforretning i 

Conrad Hansen. TI. 140 N  
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tak for Opmærksomheden ved 
min Konfirmation. 

Anne-Margrethe Mortensen. 

jYtin og mine Forældres hjerte-
ligste Tak for Opmærksomheden 

ved ruin Konfirmation. 
Dagmar Kristiansen, Sandvig. 

j\((in og mine Forældres hjerte-
ligste Tak for udvist Opmærk-
somhed ved min Konfirmation. 

Rigmor Petersen, Lindepl. Allinge. 

)1((in og mine Forældres hjerte-
ligste Tak for udvist Opmærk-
somhed ved min Konfirmation. 

Jens Peter Olsen. 

-JY(in og mine Forældres hjerte-
ligste Tak for udvist Opmærk-
somhed ved min Konfirmation. 

Einar Nielsen, Sandvig. 

)-{jertelig Tak for udvist Opmærk-
somhed ved min Konfirmation. 

Svend Aage Johnsen. 

Markarbejde 
udfores med Traktor og ny 21-
Tands Tip-Top Harve. 
Olsker Traktor- og Tærskeselskab. 

Henv. : SOMMER, Munkegaard. 
	N...,~■■1••■ 

Ell loge Fodermester 
kan faa Plads til I. Maj paa 
Kir}iebogaard v. Allinge. 

En ung Pige 
kendt med Madlavning, kan faa 
Plads for Sæsonen. 
Kirhebogaard v. Allinge. 

En ung Pige 
15-17 Aar, søges til 1. Maj. 

Fru Aagesen, 
Olsker Brugsforening. 

Frelsens Hær. 
Vægteksten vundet paa Nr. 317 
og Urtepotteskjuleren paa Nr. 388 

ffliografen 
er lukket førstkommende 2 Uger. 

Teknisk Skole 
Udstilling af Elevarbejder 2. Paa- 
skedag Kl 2 	Beretning Kl. 5. 

Andeæg 
er til Salg paa 

Hullegaard, Ro. 

Tidlige Kejserkroner 
King Edward, Birgitte SvalOv. 

Sunde gode Læggekartofler samt 
Halm er til Salg paa 
Finnedalen Tlf. Sandv. 26. 

A11.-Sandv. Tennisklub 
afholder sin ordinære aarlige Ge-
neralforsamling paa Hotel Allinge 
TORSDAG d. 25. ds. Kl. 8 med 
sædvanlig Dagsorden. 
Nye Medl. kan samtidig optages. 

Bestyrelsen. 



Qarneovertei. 
En Mængde Foraarsnyheder er nu hjemkommen i 

Spadseredragter, imprægnerede Frakker og kulørte, uldne 
Frakker samt Pjækkerter. 

Ungpigefrakker fra 23 Kr. 
do. Spadseredragter fra 24,50. 

Fikse do. i større Numre 39-75 Kr. 
Stort Udvalg i Nederdele og Bluser. 

Leverandør til Vare- og Landbrugslotteriet. 

VICTOR PLANCII 
MAGASIN DU NORDS UDSALG, ALLINGE 

Nom - - Ne6! 
Kom indenfor og se det udvidede og modernise-
rede Forretningslokale. - Her er Stedet, hvor De 
med Fordel køber Deres Slagterivarer og Paalæg. 

Specialiteter: 

Hjemmelavet Paalæg, Sylte og  Medisterpølse — Rørt Fars 
Alt til koldt Bord -- Ekstra fine Salater 	Kun 1. Kl. Varer 

Johanne Hansens Efterf. 
Grethe Lundgren 

MI■ 	 
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B LOMSTER FRO 
PLÆNEGRÆS 
U RTEFRO 

A. Mogensen, Tein — Tlf. 117x 

Nu bliver der travlt! 
Der skal baade males og ferniseres 
og der skal graves Have m. m. m. 

Alt i Malervarer, tørre Farver, udrørt Maling 
Zinkhvidt, Titanhvidt, Automobillak, Pensler 
m. m. kan De faa i allerfineste Kvaliteter og 
til de billigste Priser i P RODUKTEN. 

SKalDepaaHavearbeide 
da er alle Redskaber 1 Aar saa billige som 
ikke hørt i mange Aar. Jeg har ikke noget 
gammelt Lager - alt er nyt til nye billige Priser 

Urtefro, Blomsterfro og Plænegræs er hjemkommen. 
Kom indenfor og se paa Sagerne. 

Rigtige Varer 
Rigtige Priser å E. M. BECH. 

P R.OTOROLFABRI ii 	  
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Sct. Mortensgade 	 RØNNE 	— 	Telefon 865 

Indbinding af Bøger - Protokoller - Alle Papirvarer 

I. Kl. Arbejde - Rimelige Priser - Hurtig Levering 

Leverandør til Biblioteker og Øens største Forbrugere 

Chr. DideriKsen 

• 
• 

BLOMSTER GØDNING 

Havefrø 

1111~1~1111N 

Foraareis nye Gardinstoffer 
Voile, Marguisette, Filerstof, 
Etamine, Coul. Gardiner. 

Marguisette Gardiner dobb. br. fra pr. m. 
0.90 

Coul. Gardiner enkelt og dobb. br. 
pr. mtr. 0,85 0,95 100 125 

Alle vore coul. Gardiner er garanteret 
sol- og vaskeægte. 

NORDLANDETS HANDELSHUS 
effill1•10~1~111111 

Jeg  har 

den RADIO, De ønsker 
og  kan nøjes med den Udbetaling  
og, de Afdrag, De kan overkomme. 

Køb derfor hos mig. Husk , 
Byens største og førende 
RADIO FORRETNING 

H. Jørgensen. Havnegade, Allinge 

Elegante VISITKORT 
50 Stk. 2 Kr. 

TAKKEKORT billigst. 

Allinge Bogtrykkeri. 

PAA S K ETU REN 
gaar ig en i Aar til 

Bornholms Zoologiske Have STAMMFRSHALDE 

Nyt: SOLO VEBASSINET 

Nyt: BJØRNEGROTTEN 

Nyt: 2 RUTSJEBANER 

2. PAASKEDAG: 
Om Eftermiddagen: 10 Mands Hornorkester i Haven 
Om Aftenen: 	Stort Bal — 3 Mands Orkester 

Restaurationen er hyggelig. Kaffe, The, Chokolade m 'Brød 50 Øre 
EN INL: Voksne 50 Øre - Børn 25 øre Partoutkort for 1 Aar : 3.00 og 1.50 

Alle vore Kunder kan hos os købe 

passende Kvanta prima Sagomel. 
Alle prima Kolonialvarer anbefales. 
Store Blodappelsiner. Store saftige Citroner. Alle tørrede 

Frugter. 

.WordlandetJ Xandelshud 
unge billige i3rcedder 
	 sælges. 
Bøgetræs-Finerplader. Birketræs Finerplader, Masoniteplader, 
Vægpap, Loftspap, Gulvpap, Bedste Asfalt Tagpap, rød. grøn 
og graa Farve sælges — og vore Priser er billige. 

Nordl andets Handelshus. 

Nye Partier Saasæd sælges. 
Archer 2rd. Byg. Ekstra Segerhavre og Ørnhavre samt 

Blandsædkorn med Glænøærter. 
Granuleret Chile Salpeter i Sække a 50 kg. 
Tillantin til Beitsning af Saakornet. 

Alle Slags Kløver-, Græs- og Roefrø. 
Frø af Rødbeder, Gulerødder, Ærter og Bønner i løs Vægt. 

Urtefrø til Køkkenhaven. 

Nordlandets Handelshus. 
*ø
......... øøøøø ..................................ø • • • 
2. Paaskedag (Mandag den 22. April) 

: 1118des in 1 almehavent I ..5 •  
Gæsteoptræden  • . . af den bekendte Revy- og Visesangerinde : 

ELGA OLGA SVENDSEN!! i . 
KONCERT DANSANT • , B r ti ns bekendte Orkester : . 	■■ 

Aabent til Kl. 12. • . 
▪ Bordbestilling Telefon Sandvig 13 . 	 • ••• ••••••••• øøøøøøøøøøø •••••••••••••••••••• •••..•. 

Et Par Tonder 

norske Flommesild og islandske Sild 
er hjemkommen. Sildene er meget lækre 
og de er til Salg til billig Pris. 

E. M. BECH 
Gør Deres Indkøb hos de Hand-

lende, som averterer heri Bladet. 

All.-S, Propforening 
afholder Generalforsamling i 

Christensens Havestue TORSDAG 
d. 25. April Kl. 7.30. 

Bestyrelsen. 

Bethesda. 
Ved Foraarsfesten blev Spisestue- 
sættet vundet paa Nr. 9 og kan 
afhentes hos Kersti Carlsen, Roseng. 

Udsalg paa Menighedshjemmet 
ONSDAG d. 24. April. Aabnes 
Kl. 3 ved Pastor Petersen, og fort-
sættes om Aftenen. Gaver modta-
ges med Tak paa Menighedshjem-
met Tirsdag Eftermiddag. 

Orgel til Salg. 
H. P. Hansen. 	Tlf. Sandvig 5. 

De nye Yoraarssko 
er hjemkommen i de moderne 
Farver og Modeller. 
Stort Udvalg. Rimelige Priser. 
CARL LARSEN, 

Vestergade, Allinge. 

Gummi- og laderfodtej 
forsaales bedst og billigst. 
Hentes og bringes overalt. 
SKomager Jørgensen, 

Havnegade, Allinge. 

\ft.i er Jiden 
al der skal males! 

Jeg har faaet store Forsyninger 
af absolut bedste Kvaliteter i 

olierevne og tørre Farver, 
lysægte og kraftige. 

Strygefærdig Oliefarve RANO% 

i Daaser. Alle forskellige Farver 
er af garanteret fint Mærke. 
Calsolit Limfarver ligeledes i alle 

Farver. 
Lakker passende til alle forskellige 

Arbejder, i fine, stærke Kval. 
Pensler i stort Udvalg, 
Spartler m. m. 
Gulvlak, Gulvlakfernis, Gulvfernis 
til afslidte Gulve. 

Kunstnerfarver og Malerlærred. 
Alle Bejtser, Broncer, Tintur, 

Brunolin, Cuprinol og Cuprex til 
Imprægnerilig af alt Træværk an-
befales. 

9. V. Xolm 
Allinge. 

En flink Pige 
kan til 1 Maj faa Plads paa 

Blaaholt Tlf. Allinge 124. 

Bornholms 
Spare- og baanekasses 

Afdeling i Allinge. 
Kontortid 9-12 og 2-4. 

Renten paa Indskud er paa 
Mdrs Opsigelse 	3,5 pCt. p. a. 

Alm. Sparekassevilkaar 3 — - 
Boxer udlejes. 

Meddelelse til Damerne 
Denne Maaned ud fortsætter vi med 

Perinnnentbelgning i saavel kort 
som langt Haar til 8 Kr, Fra 1. April 
vil Prisen blive forhøjet. 

Ærbødigst 
Barber Jobs. Larsen. 

"11f. Allinge 53. 

foraarssko 
• i moderne Farver og Fa- 
• coner er hjemkommen. 

Træskomager Larsen, Allinge 

Averter i NORDBORNHOLM. 

filem " 
at De billigst og  bedst faar Deres 
Forretnings- og  Foreningstryksager 
hos os. Vi er altid til Deres Tje-
neste med Priser og  Tilbud. 

Har De tænkt over, hvor me-
get et smukt udført Ark Brev-
papir betyder? Vi giver ger-
ne Udkast -selvfølgelig gratis 

9ornitzka's 
ffiogtrykkeri 

• • samt Tirsdag og Onsdag 
• • p 

• 
• 

Allinge Elektricitetsselskab 
Paa Grund af Ledningsarbejde i Allinge er Strøm-

men afbrudt fra Kl. 8 til ca. Kl. 16 Skærtorsdag og 
Langfredag. 

Bestyrelsen. 
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Ilddrag d Hammershus Birks 
?Will-Protokol 

Af Kapt. K. E. S. Koefod. 
—; — 

1837. 6. Febr. En Del Ung-
dom var til Dans hos Niels Sa-
muelsen i Sandvig. En Person 
Lars Nielsen Kjøller blev anholdt 
og sat i Sandvig Arrest. Han 
havde Logi hos Morten Larsen, 
Sænehuset. 

5. April, Handlende og Baad-
fører Niels Kaas i Sandvig (44 
Aar) faar en Toldsag paa Halsen, 
fordi nogle Fåareskind, som var 
klareret til Karlskrona, blev los-
set i Cimbrishavn. 

1831 paabegyndtes Bygningen 
af Sandvig Havn — over 30 Aar 
førend man bestemte sig til at 
bygge Havn i Allinge. Hvis Vær-
ket lykkedes for Sandvigboerne 
i den paatænkte Udstrækning, 
vilde deres By maaske have ud-
viklet sig til den dominerende. 
Den stærke Neptun vilde del 
imidlertid ikke saaledes, og send-
te flere Gange og sidst 1837 en 
vældig Østenstorm, der ødelagde 
hele Arbejdet der først længe 
efter genoptages i formindsket 
Maalestok, og efter at Allinge 
ogsaa i Havnemæssig Henseende 
havde erobret Førerskabet. 

I Stormen 1837 forsvandt en 
Del Sager Sandvig Havn tilhø-
rende. Paa Havnebestyrelsens 
Vegne anmelder Borgerløjtnant 
Hans Kaas i Sandvig, at der er 
stjaalet noget Tovværk, som hav-
de ligget paa en Sten uden for 
Thor Jørgensens Hus (Hotel 
Nordland).Thor Jørgensen, Mons 
Fr. Holm og Peder Monsen 
Hammer er.Medlemmer af Hav-
nebestyrelsen. Vidne: Andreas 
Grønbech (23 Aar) Søn af Købm. 
P. Grønbech. 

Hans Lyster forklarer, at han 
efter Stormen har opfisket noget 
Tovværk i »Sandvig Vig« norden  

for Byen. 
Blandt Vidnerne nævnes Hans 

Jørgensen Holm døbt 30. April 
1775, confirmeret under Navnet 
Hans Jørgensen 1792 og Skoma-
ger Anders Hansen Kaas af 
Sandvig (28 Aar). 

En Nat ved 2-Tiden blev af-
skediget Borgerløjtnant og Ka-
perfører Niels Nielsen Holm væk-
ket ved at en Person slog 2 Ru-
der ud i hans eller hans Sviger-
søns Nikolaj Grønbechs Gaard. 
N. N. Holm sprang op af Sen-
gen og styrtede løs paa Volds-
manden, der var en Mand ved 
Navn Jep Larsen kaldet Jep Dahl 
og det kom til et hidsigt Haand-
gemæng udenfor paa Gaden, 
hvorunder Jep Dahl bl. a. raab-
te at Fanden skulde gale i hans 
Hals. Han rev sig løs og flygtede 
Nord paa ud af Byen ( Allinge) 
efterfulgt af Holm, der ustandse-
lig raabte af alle Kræfter: Gewalt ! 
Gewalt! medens han forfulgte 
ham i bar Skjorte. 

Vækket af Støjen havde Evert 
Hansen Søn af Hans Hansens 
Enke, fra Vinduet i Storstuen 
ligeoverfor Holms Gaard over-
været Optrinet. 

Maren Marie Jørgensdatter 
tjenende hos Ole Stub(Brænde-
vinsbrænder) kom sammen med 
Hans Jørgen Petersen fra Fest i 
Skoven mellem Allinge og P. 
Kofoeds Skov. Norden for Al-
linge mødte de to natlige Løbe-
re, og H. J. Petersen standsede 
og anholdt Jep Dahl, der var 
blodig. i Ansigtet og paa Hæn-
derne. 

Ole Stub forklarede, at han 
var kommet hjem fra Almindin-
gen ved 1-Tiden, og da var Jep 
Dahl der og hjalp ham med at 
spænde fra. 

Bager Andreas Grønbech for-
klarede, at Jep Dahl var hos 
ham ved 12-Tiden, da han kom 
hjem fra Skoven med sin »Kro-
vogn«. Foreholdt at han havde  

beværtet med Musik og Dans i 
Skoven uden Tilladelse, und-
skyldte han sig med, at det var 
en Forglemmelse. 

Jep Dahl, Søn af Morten Pe-
dersen Stange i Rø, foregav at 
være ganske uskyldig. Han var 
hos Ole Stub, da han hørte Rata 
bene Gewalt og løb da ud og 
faldt i Armene paa Hans Jørgen-
sen. Ansigtet havde han stødt 
til Blods paa Hestens Bringkob-
ler. Han var iført mørkeblaat 
Tøj med blanke Knapper. 

Første Forhør af Peter Jensen 
Prath i Allinge. der har forsøgt 
at aflive sig selv og sin Hustru, 
findes ved en ¶eiltagelse i Has-
le Købstads Panteprotokol, Skri-
veren havde taget en forkert 
Protokol med. 

Møller Morten Fr. Wolffsen 
(20 Aar) købte søndre Mølle i 
Allipge af Hans Michel Grønbehs 
Enke ( Lavværge Johan Peder 
Grønbech) men forfalskede Kø-
bekontrakten efter at Underskrif-
terne var kommet paa. Paa Do-
kumentet stod der, at han skul-
de betale 485 Rdl. aarlig fra Da-
to. Han rettede »aarlig fra« til 
rigtig til« og mente derved at 
have sparet sig for denne kede-
lige aarlige Udgift. Han havde 
fortalt det til Marie Margrete 
Arristsens Datter i Allinge og 
sagt : »bare de nu ikke opdager 
det.« Naa, det giorde de nu, og 
Wolffsen vidste ikke bedre end 
at gøre sig usynlig. Han tog til 
en Ven i Tejn og fik ham til at 
sejle sig til Skilling i Skaane, 
hvor han overfor Kystsergenten 
Rosengren angav at ville spørge 
en klog Kone til Raads og slap 
i Land uden Pas. Derfra tog han 
til Malmø og vilde til Køben-
havn, men var klarover, at det 
ikke kunde lade sig gøre uden 
Pas, hvorfor han selv skrev et 
saadant. Han gjorde det dog ik-
ke bedre, end at det blev opda-
get, hvorefter han flygtede bort  

om Natten og begav sig tilbage 
til Skillinge, hvortil han først 
naaede efter flere Dages Forløb, 
da han tog Fejl af Vejen. Han 
opgav. saa sine Flyvetanker, hen-
vendte sig atter til Kystsergen-
ten og fik Skibslejlighed tilbage 
til sin Fødeø, hvor hans Mod-
part var saa venlig at indstille 
ham til skaansom Behandling 
af Hensyn til hans store Ung-
dom og Ubesindighed. 

Han var Søn af Mads Wolff-
sen og Anette Marie Hjorth i 
Ibsker, ikke tidligere straffet, 
værnepligtig i Allinge-Sandvig 
Borgerkompagni. 

Fortsættes. 

Regninger, 
Meddelelser, 

Konvolutter, 
Brevpapir, 
Kvitteringer, 

og løvrigt alle Tryksager til For-
retningsfolk, Foreninger og private 
leveres billigst fra 

Allinge Bogtrykkeri, 

Tegn Abonnement paa Nordbornholm 
Den Krone, Bladet koster pr. Kvartal, 

godtgøres ved Avertering indenfor samme Tidsrum, 
og gør det muligt for os at vinde nyt Opland. 

•••••••••••••••• •a•••••• 
Hver enkelt Egn har interesse af at have et Blad, hvori man 
under et kan faa Egnens Beboere i Tale. Derfor er alle For-
eninger og i det hele taget alle Averterende interesserede i at 
„Nordbornholm" faar saa stor en Udbredelse som mulig. 

•••••••••••••••••••••••• 

Averterende, der tegner Annoncer for hele Kvartalet, opnaar 
en betydelig ekstra Rabat. 

•••• ••••••••• 
 • 

• • 
•
• 	ell 5•5• 

Mangler De en god Ide ved Udkast til en virksom Reklame? 
Vi er altid til Tjeneste med gode Raad og billigste Pristilbud. 

De f(oerterende 
anmodes høfligst om at indsende vort Tilgodehavende paa Annoncer 
paa de tilsendte Indbetalingskort, Postkonto Nr. 14146, hvilket er den 
billigste og bekvemmeste Maade. Alle Indbetalingskortets 3 Dele maa 
være udfyldte ved lndebtalingen, men Deres Postbud vil være Dem 
behjælpelig hermed og modtage Beløbet + 5 øre i Porto mod Kvit-
tering paa Postbeviset. 


