•

•';."- „, •

•

lian
0111

IJdgaar I Allinge-Sandvig.

Ansvarshavende Udgiver:
Otto Gornitzka. Telefon 74.

Olsker, Rutsker, Bo og Klemens.

Trykt i Allinge Bogtrykkeri

k•
«Nr. 377

Alm. Annoncer 10 øre pr. mm, efterf. Gange 8 Ø.
Forretningsann. 8 60.

Hos lille Fie ved Momsen.
Af OLGA PETERSEN.
-0-

Hun blev nu ikke kaldt: Lille
Fie, fordi hun var lille af Vækst ;
thi hun var nemlig lidt over
Middelhøjde og passende i Huld.
Men det, der gjorde det, var vist
det, at man følte Trang til at
gengælde hendes ualmindelige
store Elskværdighed mod alle
ved at tiltale hende paa denne
M aede.
Som Følge af sin Elskværdighed var hun ,Ven med mange.
Sofie, som hendes Navn var,
boede med sin Mand lige ved
det gamle Grænseskel tæt op til
en Mose, som kaldtes Ilakmose.
Hendes Mand arbejdede paa den
nærliggende Mølle nede i Dalen.
Sofie var væver og hastig i
sine Bevægelser og meget arbejdsom. Hjemmet vidnede om
hendes Dygtighed; der var hvidskuret og blankpoleret, naarsomhelst nogen fandt for godt
at se ind til hende. Et udmærket Humør var hun i Besiddelse
af, hvilket trak mange til Hjemmet.
Ogsaa Gendarmerne, som flere
Gange daglig færdedes forbi,
fandt Vej til hendes Dør. De
kunde nok lide at faa en Haandfuld Varme — og en Taar Kaffe,
naar det bød sig. Og saa var
Iler noget, lille Fie næsten var
berømt for, nemlig hendes ualmindelig gode Æbleskiver.
Sofie og hendes Mand havde
en Søn, der hed Carsten, efter
sin Far. Han var en rask og
køn Knægt. Da han var konfirmeret, korn han i Lære i Møllen og stod ogsaa sin Læretid
igennem. Men da han havde
været Svend et Aarstid, kom
han i Tanker om, at han havde
Lyst til at komme ud og se sig
om. Han besluttede sig til at
rejse til det fjerne Vest, og gjorde
sig drømme om, at han der
kunde tjene saa mange Penge,
saa han selv engang kunde faa
en Mølle; for dette: altid at
tjene for andre, det passede
ham ikke.
Det var hans Forældre og
ikke mindst hans Mor, en Sorg,
at han vilde rejse fra dem. Men
der var ikke noget at stille op.
Ud vilde han. Og en. skøn Dag
havde han Billetten.
Det er en Formiddag hen paa
Vinteren, at en af Gendarmerne
pen' sin Tur kommer forbi Huset ved Hakmose. Ah, for en
herlig Duft, der strømmer ham
i Møde fra lille Fies Køkkendør,
- som staar vidtaaben. Han kigger
sig lidt omkring og glider saa
lige saa stille ind ad Døren, efter at bar stampet Sneen af sine

Støvler, saa godt han kunde, for
han ved nok, at Fie er ørn over
sine Gulve.
»Go'dav, Sofie, sikken Vinter
vi har k
»Ja, Vorherre skal vide, hvor
længe den dog bliver ved la
»Det har Du Ret i, man er
snart ked af at gaa og stampe i
al den Sne«.
»Gaa indenfor i Stuen, Nielsen«.
»Aa, nej Tak, jeg maa hellere
blive her, for mine Ben er vist
ikke rene nok til at komme ind
paa dine fintskurede Gulve«.
»Ok, lille Nielsen, om man
hare ikke havde andet end den
Slags Smaating at granske over,
saa var det ingen Sag, ok nej«.
»Naada, Sofie, er der noget i
Vejen, siden Du siger saadan,
det ligner Dig ikke, .leg synes
nok, at dit Humør den sidste
Tid har været ligesom lidt langt
nede«.
Sofie visker øjenkrogene med
Snippen af sit Forklæde. »Aa,
ja, det er jo det, at Drengen har
faaet Nykker og vil rejse fra os«.
»Sikke da, hvor vil han rejse
hen?«
»Til Amerika«.
»Ja, det er selvfølgelig langt,
men der er vel ikke noget at
sige til det egentlig. Der er ikke
saa faa, der tager den Vej nu
om Stunder. Man kan ikke fortænke de unge Mennesker i, at
de vil lidt ud omkring. Men
Carsten er en køn Knægt, og
han kunde vel nok gøre sin
Lykke herhjemme«.
»Det samme mener jeg. Og
det er nu alligevel saadan sin
egen Sag at rejse derover paa
det uvisse. En lang Vej er det,
som Du siger, og dyr er Rejsen
ogsaa, saa det er ikke saa let at
komme tilbage, hvis det slaar
fejl for ham. Der er mange af
dem, der rejser, som aldrig knikinier igen, selv om de nok saa
meget siger, at de kommer hjem
onk saa og saa mange Aar. Det
er ogsaa vor Drengs Mening, at
han vil tilbage, naar der er ganet
en to-tre Aar. Jeg har forsagt at
snakke ham fra den Rejse tidlig
og silde; for herhjemme ved
han, hvad han har. Mølleren er
vældig godt tilfreds med ham,
- sea der kan han blive saa længe,
han lyster. Men nu har han fanet
Billetten«.
»Du skal se, Sofie, det gaar
saamænd ogsaa nok. En flink
Fyr, som han, kan klare sig alle
Steder i Verden. Det er ingen
Skade til at komme ud omkring
og se andre Skikke. Det giver
Rygrad. Jeg havde nu ellers troet,
at der var saadan lidt Kæresteri
med ham og den lille Syerske
derovre fra Nabosognet. Det er
en fiks lille Ting hende«.
»Mener Du Karen?«

Fredag den 10. Maj
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Annoncer og lokalt Stof maa være indleveret
sene 2 Dage før Bladet utigaar.
senest

Hellig Anders Kors paa Hvilehøj ved Slagelse.
Billedet har vi laant fra det smukke Hefte om Sydsjælland,
som Danmarks Naturfredn ingsforening har udsendt.
»Nej, dog, det er der saarnænd bien øjne. En dejlig Tøs har
slet ikke Tale om. Saa kan Du hun været lige fra lille af.
Naar hare hun dog kunde faa
vel nok begribe, at han ikke
tænkte paa at rejse sin Vej. Han overtalt sin Dreng til at blive
kunde jo dog aldrig vide, om hjemme; men hun tør vel ikke
en anden ikke rendte af med nævne noget om dette her til
hende, mens han var horre. Nej, ham
ellers kunde det jo være.
det er bare, som saa meget an- Naa, Vorherre havde vel ogsaa
det, løs Sludder. Carsten er vist sine Veje med ham, snavet som
ogsaa for stolt til at faa et Nej, - med andre, saa det var maaske
ikke rart at blande sig i det.
fol hun er knibsk, den lille«.
»Der siges saa, ja. Hun ved
naturligvis, at hun ser godt ud.
Dagen oprandt, da Carsten
Og dygtig er hun og tjener gode skulde rejse. Det var noget hen
Penge. Det er ogsaa et Plus. Og paa Forvaret. I det vilde Hegn
det ved hun vel nok. Ja, Sofie, hang Nødderakler, og Blaaøie og
i den Alder er der joRaadtil at andre vilde Blomster begyndte
vrage, ved man; menne — jeg allerede at myldre frem paa
er nu ikke saa helt sikker paa, Grøftekanten langs den smalle
om hun ikke har et godt øje Bivej, ad hvilken Sofie fulgte
til Carsten. Det er sjældent, der sin Dreng et langt Stykke Vej.
gaar Røg af en Brand, naar der De havde ikke mange Ord at
ikke er lidt Ild i den«.
sige hinanden, det var en tung
Sofie vender sig omkring. »Skal Gang. Og endnu værre blev det.
det ikke være en Taar Kaffe, da hun alene skulde gaa tilbage.
Nielsen, Du ser lidt forfrossen ud« Utallige Gange vendte hun sig
»Ja, det var naturligvis ikke om for at se tilbage efter ham.
nogen daarlig Tanke den; men Og da han naaede Omdrejninmon jeg kan give mig Tid til gen af Vejen langt forude, og
det, tror Du?«
hun saa det sidste Glimt af ham,
»Saamænd kan Du sea. Hvor- da var der ikke meget tilbage
naar skal Du afløse?«
af lille Fies tidligere saa gode
»Klokken 12«.
Humør.
»Saa er der da rigelig Tid Først da hun hørte fra Carsæt Dig nu nede.
sten, at han var kommen godt
over til Amerika, og at han
Da Gendarmen er gaget, kan havde faaet Arbejde ved et SavSofie ikke lade være med at værk, begyndte hun at blive sig
tænke paa det med Karen Sy- selv, om ikke den samme glade,
pige. Ja, hvis det virkelig var som før.
Dagene gik deres ensformige
saadan, som han sagde, saa kan
hun nu ikke fatte, at Carsten Gang. Sofie arbejdede med Iver
tænker paa den Hejse. Et saa- i sit Hjem, mens Manden var
dant Parti tilbyder sig vel næppe paa sit Arbejde. Gendarmerne
mer end een Gang. Sikken Lykke kom af og til og fik Kaffe, og
om de to fik hinanden! Hun hændte det, at de kom forbi,
har altid svært godt kunnet lide naar hun bagte Æbleskiver, blev
den lille Karen med de blide, ,der banket paa Ruden efter dem.
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Og ingen sagde Nej. En lille
munter Passiar om Byens Begivenheder kom i Gang, og ikke
saa sjældent slog de Talen hen
paa Carsten i det fjerne Vest.
Det Emne var altid kærkomment for Sofie, og hun havde
hver Gang noget at fortælle om
ham ; for han skrev jævnligt
hjem. Efter hvad de kunde forstaa paa Brevene, gik det ham
rigtig godt. Han opmuntrede,
hver Gang han skrev, sine Forældre med at slag hen paa den
Tid, de han agtede at komme
hjem igen.
Da han havde været borte i
et Aar, sendte lian allerede en
lille Sum Penge hjem, som skulde sættes i Banken. Det var flere, end Carsten og Sofie nogensinde havde set samlet paa een
Gang, saa de var helt ovenud
optaget af det. — Ja, det ser ud
til, sagde de til hinanden, at
derovre kan det alligevel blive
til noget mere end herhjemme.
Det skete, at Karen Sypige,
naar hendes Vej kom forbi Hakmose, at hun de stak indenfor
hos Sofie. — Sofie følte det, som
en varm Solstraale pludselig
gennemlyste Hjemmet. Det var
dog et velsignet Menneske, den
lille Karen. Altid havde hun
mange venlige Ord tilovers for
Sofie. Og det hændte, at hun
havde Chokolade med til hende
eller en lille Blomst. En Opmærksomhed manglede aldrig
ved hendes Besøg. Lidt forsi gtig
førte hun undertiden Talen hen
paa Carsten; men hun røbede
aldrig med en Mine, at der var
noget imellem de to.
Ved saadan en Lejlighed, naar
Sofie havde Besøg af Karen, kom
den allerfineste Dug paa Bordet.
Og Kaffen blev lavet ekstra god.
Et Par Timers Tid kunde de
saa sidde og hygge sig sammen,
før Karen tog af Sted med Løfte om at komme igen en anden
Gang.
Fortsættes i næste Nr.

En komisk Grænsestrid,
—0-Mellem Amerika og England
opstod der engang en ret komisk
Grænsestrid. Det drejede sig om
en lille ubeboet, næsten værdiløs
Ø, &n Juan, ved Nordamerikas
Vestkyst.
For at fastslaa Besiddelsesretten, sendte de forenede Staters
Regering en Officer og fire Mand
til Øen, de skulde ved at hejse
Stjernebanneret fastslaa San Juan
som amerikansk Besiddelse. Den
engelske Regering i Canada fik
Nys derom og telegraferede straks
til England efter Ordre, og denne
lød paa, at der skulde landsættes
en engelsk Officer og fire Soldater paa øen,

Naturligvis hejsedes oi,saa det
engelske Flag, og det kere
Sammenstød mel lee, t : Mære". Indtil Spø
3 i am Besiddelsesrett
Je blive afgjort
ved Voltgift, holdt begge Parter
saa Oen besat. Der var udstillet
Vagtposter ved Flagene, og regelmæssigt en Gang om Ugen anløb
et engelsk og et amerikansk Skib
øen, medbringende Proviant, Spiritus og Tobak til de to „Hære".
Saaledes gik det en Tid, og Officererne var nær ved at dø af
Kedsomhed.
Saa skete det E n Uge, at det
amerikanske Skib udeblev, og
Amerikantrnes Forsyning af Tobak og Spiritus slap op. Det var
en slem Knibe.
Endelig besluttede Officeren sig
til at sende en Gesandt til Fjenderne med Forespørgsel, om de
for gode Ord og Betaling kunde
faa lidt Rom og Tobak.
Englænderne var rigeligt forsynede, og snart var Isen brudt,
og Fjenderne omgikkes paa det
mest venskabelige, ligesom Vagtposten ved Fanerne blev inddraget. Tiden gik brillant.
Men en Aften, da Englænderne
var Gæst i Amerikanernes Hus,
udbrød der et Uvejr, Lyn slog
ned i og antændte Englændernes
Hus efter først at have splintret
Flagstangen og flænget Flaget.
,Det er et daarligt Tegn,"
mumlede den engelske Officer, og
heri havde han Ret, thi Voldgifsdomstolen erklærede, at San Juan
tilhørte Amerikanerne.
Saa forlod de to Hære Øen, og
denne ligger nu ubeboet ligesom
tidligere.

Da Isbjørne-Moderen værgede sin Unge.

deren fulgte lynsnart efter, uden
at den gamle, der var langsommere i sine Bevægelser kunde
hindre hende deri.
Den gamle blev roligt staaende
udenfor, gaaende ud fra, at den
havde Tiden for sig; de to maatte jo dog komme ud, naar Sulten
drev dem frem.
Men deri tog den fejl. Bjørnemoderen havde ikke til Sinds at
lade sig udsulte. Som en mægtig
Projektil foer hun med rasende
Kraft ud af Fjældet, og inden den
gamle var fuldt klar over Situationen, havde hun bidt sig fast i
hans Strube og væltet ham omkuld. I samme øjeblik løftede hun
sin højre Lap i Vejret, og lod den
falde som en tung Hammer over
hans Hoved.
Men her havde hun forregnet
sig. En gammel Bjørn har en solid Hjernekasse, og Slaget medførte kun en forbigaaende Bedøvelse. Efter nogle Sekunder rystede Stimanden den desperate Moder af sig og rejste sig i hele sin
Vælde, fnysende af Vrede og Smers
te. — Af Omfang var han umaadelig, og den stakkels Hun var
kun som en Hvalp imod ham.
Han rejste sig med et Sæt og stod
sbm et Fjæld, af forfærdelige
Kræfter. Han hævede begge Forlabber, spærrede Gabet vidt op og
lod sig falde.
Men i Stedet for at møde Angrebet, fløj hun til Side, saa Modstanderen fægtede blindt ud i Luften og mistede Ligevægten. I samme Nu var Hunnen over den og
borede sine Tænder helt ind i den
ene Armhule, idet den samtidig
rev begge Flanker op paa den
med sine skarpe Klør.
Deri gamle snurrede rundt af
Smerte og Raseri og gik atter løs
paa Hunnen, denne Gang krybende
hen ad Isen med den ene vældige
Lab løftet til et knusende Slag.
Hunnen søgte at parere, men dens
Arm var for kort, og Slaget ramte den med en saadan Voldsomhed. at den trillede om paa Isen.
Et rødt Gab lyste over dens hvide
Bryst.
Men netop som den gamle
Bjørn skulde til at slide dens
Strube over, hørte den en Lyd,
som fik den til at skælve af Rædsel. Der lød Glammen af Hunde
i det fjerne. Den forstod, at Mennesket, dens værste Fjende, var
efter den. I et Sæt var den paa
Benene igen, løb vejrende frem og
tilbage for at faa Færten af, hvor.
hen den skulde flygte; satte saa
ind mod Land for at redde sig
bag Skrueisen.
Men Manden med Bjørnehundene havde set den og kom kørende efter den. Den blev indhentet
og omringet af Hundene, som holdt
den fast til Stedet, indtil Jægeren
kom og gennemborede den med
sin Harpun.
Eskimoen, som oppe fra sit
Udkig havde set to Bjørne, samlede hastigt sine Hunde og fortsatte Jagten i den fældede Han.
bjørns Spor, Han fandt Sporene
af Hunbjørnen og dens Unge og
satte i sprængende Galop efter
dem. Men det aabne Hav laa for
nær, og han kom lige tidsnok til
at se Moderen og Ungen kastesig
i Havet for med rappe Tag at
svømme ud efter mod Livet og de
store Vidder, hvor ingen Eskimo
kunde følge dem.

1 det sidst udkomne Hefte af
Mindeudgaven af Knud Rasmussens Skrifter fortælles om, hvorledes det kan gaa, naar et Par
Isbjørne kommer i Kamp.
En gammel slunken og forsulten Hanbjørn har vejret, at der
er Bytte i Landskat'et. Frem fra
et Istjæld kommer en ung Hunbjørn gaaende med sin lille fede
Unge trippende efter sfg. Den er
ikke større end en halvvoksen
Hund. De kommer lige fra deres
lune Vinterhi inde fra Indlandsisen,
og Ungen er derfor endnu uden
Træning. Fuld af Narrestreger
springer den op paa alle Snedriverne og lader sig rutche ned paa
sine glatte, sølvglinsende Haar.
Vinden har baaret fra, og ingen
har mærket noget til den gamle
Frænde og Fjende, der ligger i
Baghold og lurer paa dem.
Gamle Hanbjørne regner nemlig i paakommende Tilfælde en
af deres egen Yngel for den største Lækkerbidsken.
Først da Moderen og Ungen er
helt klar af lsfjældet, rejser den
gamle Bandit sig op og kommer
knurrende hen imod dem. Moderen stod først et øjeblik som lammet. Hun vidste, hvad der ventede, og med et Brøl rejste hun sig
paa Bagbenene, og var med et
Sæt henne ved Ungen, der endnu
intet havde opdaget. Hun maatte
have Ryggen fri, og Ungen af
Vejen, naar hun skulde kæmpe
med den gamle, og hun vidste,
hvor der var en Grotte, Ungen
kunde skjules i.
Hun fejede Ungen frem foran
sig som en Bold — selv kunde Salget stiger mer og mer
den kun komme langsomt frem— for den, der benytter de
og Forfølgeren havde næsten indgode Ideer,
hentet dem, da de naaede Indder findes i Tryksagsgangen, og den lille mere død end
Reklamen.
levende blev kastet ind i Hulen
med et sidste Slag af Poten. Mo-

Et kort Kapitel af
Avisernes Historie.

Fraklipningsføljetoner. Nu er der
ikke mange Blade, der ikke bruger Romanføljetoner:
Alt i alt har Girardins forskellige Ideer haft en uhyre Betydning
for den moderne Presses Udbre-.
delse. Prisen blev sat lavere og
lavere og var i hvert Fald til før
Verdenskrigen saa lav som aldrig
tør. Deraf fulgte, at Aviserne kun=
de købes af selv de mindst be.
midlede og naa ud til de fjerneste Menneskeboliger. Reklamen
tog et uhyre Opsving og hjalp
med baade til Avisernes Udbredelse og til at forøge Omsætningen for de handlende. Og hvad
Føljetonerne angaar, saa har vel
intet i den Grad befordret Læse.
lysten i store Kredse af Befolkningen som den. Hvor mange navnlig kvindelige — Læsere vil
monstro undvære den ofte spæn.
dende Avisføljeton ?
—d.

szva-~0
• Forlovelsesringe

Lager af alle Størrel- •
—o-ser i moderne, ciselereDer er kun en meget ringe Ligde og glatte Ringe as s
hed mellem Pressen i gamle Das
ge og vore Dages Aviser. Endnu
i Midten af det forrige Aarhundrede ansaas Avishold for at være
Conrad Hansen. Tl. 14O
Luksus, kun forbeholdt de mere
•
• •
■ ø ih
velhavende Borgere, og helt frem
grotte, og Aberne laver akrobatil Folkets brede Lag trængte Avitiske øvelser i Solskinnet. Oppe
serne først i siaste Halvdel af fori
den kunstige Sø glider Sølørige Aarhundrede, da Abonner
verne stille trem og tilbage snart
mentsprisen blev billigere som
over
og snart under Vandet. Fra
Følge af igeligere Tilgang af beRutsjebanen
lyder Ilvin og Lattalte Bekendtgørelser.
ter og paa Børnenes Legeplads
En af de Mænd, der har haft
hersker der stor Aktivitet ved
størst Indflydelse paa Biliggør'elsen
Gyngeheste,
Trapetze og Lille-,
og Udformningen af den moderne
putbanen. — Og saa er det ForPresse, er Franskmanden Emile
nar
ined lige ndsprugne lysegrønde Girardin. Han var ingenlunde
ne
Træer
og Servering i Haven.
en Mand, som kunde gøre noget
berettiget Krav paa almindelig
Højagtelse; thi hans Ry var ikke
det allerbedste, og det var en offentlig Hemmelighed i Paris for
sprøjtes for Meldug og Utøj.
hundrede Aar siden, at han solgSmaa Priser.
Poul Jørgensen,
te sin Pen til den, der bød højest. Sommer-Sensationer paa „StrandSolbakken.
Men han var en glimrende Jour- hotellet", i Sandvig.
nalist og han havde „en ny Ide"
Den lange Vinter igennem har
hver Dag, sagde man. I 1828 op. Direktør Bidstrup, Strandhotelrettede han en Avis „Tyven", for- let, dirigeret en Stab af Haanddi den, der kom om Eftermidda- værkere, som har arbejdet paa er til Salg paa Pilegaard, Olsker.
gen, optrykte de bedste Artikler at skabe et smukt, moderne og
fra de andre Pariser-Aviser. Der- nyrestaureret Hotel, som kan
paa startede han et Modeblad, og blive baade Bornholmernes og
Tilbud paa følgende Arbejefter det et Blad med gode Raad, Turisternes Samlingssted i den ønsker
der:
Kogebogsrecepter o. lign. Dette kommende Sommer. Et flot
Tømrerarbejde.
Blad havde en eksempelløs Suk- Punktum for den gennemførte
Slidlister:
32 m af flækkede 7 x7"
ces ; thi alene paa en Maaned fik Ombygning har Herr Bidstrup
og to m af 2 x 6"
det 120,000 Abonnenter. Den 1. sat med Indretningen af en moat levere og opsætte.
Juli 1836 udsendte han første derne Bar — helt efter ameri- Vaterlister. 17 m af 8 x 8",
Nummer af Avisen „La Presse", kansk Mønster. Bar'ens indret10 m af 7 x 7" at levere
og opsætte.
og heri realiserede han. nogle af ning bliver gennemført, dels ef15 m af 9 x 9" at opde Ideer, der gjorde ham saa be- ter Studier paa de største købensætte
levere).
rømt, og som endnu den Dag i havnske Etablissementer — og Dækslister, 6 m(ikke
af flækket 6 x 7",
Dag benyttes af vore Aviser.
do. 7 x 7",
4m
dels efter Konferencer med de
Det var Girardin, der først ind- mest internationale Fagfolk paa
do. 4 x 4",
7m
at levere og opsætte.
førte „den billige Avis". De fleste dette specielle Omraadel Og da
andre Aviser i Paris kostede da Herr Bidstrup saa tilmed syntes, Tilbudet bedes opgivet pr. m.
Tjærearbejde.
80 Francs om Aaret. Han' satte at BOrnholm i Aar burde have
sin Abonnementspris ned til 40 Fr. et absolut 1. Klasses Underhold- Alt Træværk, tilhørende Havnen,
tjæres.
Derpaa lod han „La Presse" for- nings- og Danseofkester, har han
Malerarbejde.
handle paa Gaderne for 10 Cen- i den Retning en stor og mortimer, og han lod Forhandlerne som Overraskelse i Baghaanden! Jernkranen, Rækværket om Havnen og Havneporten, Stativerne
raabe Indholdet op. Dette bragte Som kunstnerisk Leder af Hotil
Fyrene bankes for Rust, mønham straks 40,000 Købere af Bla. tellet er engageret den fra i 'Fjor
jes og males.
det. De andre parisiske Bladud- kendte og populære CabaretsanMurerarbejde.
givere mente, det var Vanvid ; thi ger Bengt Nielsen, der allerede
WCerne
han kunde ikke fremstille Aviser- har foretaget en Del opsigtsvækne for den Pris. Men nu kom Gi- kende Engagementer af første kalkes 2 Gange og tjæres forneden, Gavlen paa Pakhuset samt
rardin med sin næste Ir:W „Naar Klasses Kunstnere, der Vil udVareskuret kalkes 1 Gang, Indet Blad bliver købt i 40.000 Ek. gøre Strandhotellets Sommersejlingsmærkerne samt Molen v.
Indsejlingen kalkes 2 Gange.
semplarer, vil det sige det samme, Kabaret. Der lægges ud med
som at det bliver læst af mindst en stor Sommerfest 2. Pinsedag! Tilbud bedes indgivet inden
14. Maj til Borgmesterkontoret,
80,000", sagde han, „men kan
og
Arbejdet ønskes udført inden
man da tænke sig et bedre Tale- BIOGRAFEN
1. Juni 1935.
rør ud til Publikum? Ligesom PoTremviser i denne Uge en rig- Arbejdet udføres efter Havnefoglitikere bruger Aviserne for deres Cowboy-Film med den berømte
dens Anvisning.
Ideer, maa Købmændene kunne og beundrede Cowboy-Helt Tom
Allinge-Sandvig Borgmesterkontor.
bruge den for at fortælle om de- Mix som »Manden med den soruden Sange er ikke
res Varer". Han skabte den be- te Maske«.
talte Annonce, og derved skaffede
nogen rigtig Fest!
Iler er Fart og Spænding over
han sig den Indtægtskilde, som Filmen — raske Mænd, brutale En Festsang kan ikke undværes
var nødvendig, for at han kunde Banditter og flotte Heste. Navn- ved festlige Lejligheder, hvad ensælge „La Presse" saa billigt. De lig er Scenerne fra den store ten det nu er Sølvbryllup, Bryllup,
andre Blade var naturligvis sure Radio, hvor de mange Cowboys Konfirmation eller anden Familieaf Misundelse og hævdede, at det- viser deres Dygtighed, flot og eller Foreningsfest. — En Festsang
te var at nedværdige Pressen og imponerende sat op.
kalder det Humør frem, som skal
forringe dens høje Kald. Efter
til, for at Festen kan blive vellyknogle Aars Forløb bragte de dog PALMEHAVEN
ket. En saadan Festsang faer De
alle Annoncer, og nu kunde en
har nu Koncert-Dansant hver i Allinge Bogtrykkeri.
Avis vanskelig tænkes uden An- Søndag baade Eftermiddag og
noncer.
Aften. De sidste Søndage har
Saa kom Girardins tredie Ide. Besøget været godt og Stemnin- 2)i sender »em
Den hed : Føljetonen. Han bragte gen udmærket, og vi haaber for
Romanerne stykkevis, som kunde Herr Jørgensen, at der stadig vil
klippes fra og senere indbindes. komme flere og flere.
liver 2Ige.
Ogsaa denne Ide vakte Forargelse
Ytenli ogsaa paa os,
til en Begyndelse. Men Ideen var Zoologisk Have
genial, og efter nogen Tøven gik
har paa Søndag Koncert i Ha- naar »e tiar et eller
de daværende franske Romanfor- ven. Allinge-Sandvig Hornorke- andet at avertere.
fattere ind paa den, og en Mæng- ster spiller fra Kl. 16-18 og om
de af Frankrigs berømteste Ro- Aftenen er der Dansant paa HoBrevpapir og Konvolutter
maner blev nu skrevne som Føl- tellet.
jetoner i Aviserne; thi snart maatDyrene er nu rigtig i Foraars- med Firma leveres bedst og billigst
te de andre franske Aviser opta- stemning. Bjørnene leger Dagen Hurtig Levering.
ge Girardins Ide med at bringe lang i den nyindrettede BjørneAllinge Bogtrykkeri,

Fra Uge til Uge.
_0_

Allinge Ur- og
Guldsmedeforretning •

Roser

4:Ugers Grise

Allinge Havn

,Test

„Nord6ornfiolm"

foraarssko

Nu er det ved den Tid,
at Roerne skal paa Orms!

• i moderne Farver og Fa✓ doner er hjemkommen.

Husk derfor at efterse
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Træskomager Larsen, Allinge

Gummi- og Læderfodtøj
Skomager Jørgensen.
Havnegade, Allinge.

Der findes intet bedre, og den er billig.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
••

Kælvekøer, Kælvekvier
staar til Salg eller Bytte med
andre Kreaturer.

• • • • • øøøøøø • • • • • • • • • • • ,) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
.
•
•

er e er ie es.

Viggo Frederiksen,

•
•
•

Xustrioderberan,
anbefaler alle Vaske- og Rengøringsartiltler.
Afsæbnings- og Skurebørster fra 18 Øre.
Prøv Tatols Scebespaaner pr. Halvkilo 50 øre
Køb Deres Toiletartikler hvor Udvalget er størst og Priserne de billigst mulige.
Toiletsæbe fra 10 øre pr. Stk.

BESØG

Bollibiffiszoolooiskellalle
Paa Søndag Eftermiddag Kl. le - 18 spiller
ALLINGE-SANDVIG HORNORKESTER
i Haven. Kl. 20 er der Dansant paa Hotellet.
STAMMERSHALDE

Birketræsfiner p Bøgefiner
haard Insulite, blod Insulite, ru Brædder, høvlede og
pløjede Brædder, Forskallingsbrædder, Cement og alt i
Bygningsartikler købes absolut billigst i Produkten.
Rigtige Varer I
E. Ni. B E C H.
Rigtige Priser •

I

Chr. Dideriksen

Permanentet og
Vandonduleret
bliver De bedst hos

Barber Johs. Larsen.
'1 If. Allinge 53.

Bornholms
Spare- og liaanekasses
Afdeling i
Kontortid 9--12 og 2- 4.
Renten paa Indskud er paa
3,5 pCt. p. a.
Mdrs Opsigelse
—
Sparekassevilkaar 3

Boxer udlejes.

CYKL E - Reparationer
udfører af Mekaniker
Hurtigt - Billigt

H. JØRGENSEN
HAVN EGADE = ALLINGE

Forreiningskonuolutler
sælges med Firma fra kur, 8 Kr.
pr. Mille.

Allinge Bogtrykkeri.

Charlotter købes.
Gartner Jensen Tlf. 41

For 2 Kr. om Ugen

ER

LAK og PENSLER faas bedst og billigst hos

A. Mogensen, Tejn - Tlf. 117x

Prima Udsæd til Grøntfoder

bestaaende af Glænoærter, Sommervikker og enlgod
Blanding, hvori ogsaa er Ærter og Vikker.
Alle Sorter Runkelroefrø, Kaalrabi og Turnipsfrø.
alt sælges til meget rimelige Priser i

a5)Iordiandetå Xandelshuå
Skal De lakere Bilen inden Pinse?
saa husk at købe den rigtige Bil -Lak i den rigtige Farve og til
den rigtige Pris i Produgten.
De kan vælge mellem 20 forskellige Farver -- og skulde den
ønskede Farve ikke være paa Lager, kan den fremskaffes omgaaende.

E. M. BECH.

Xcuranershus sirfis Xistorie
Faas i Boghandelen og i Allinge Bogtrykkeri.

Averter i NORDBORNHOLM

pq

(i)
0
ctz

kan De købe en første Kl. Rejsegrammofon. Plader, Annodeapparater, Cyklelygter, Dæk og Slanger leveres billigt.
Den lille Avance og den store Omsæt
ning gør mig fuldt ud konkurrencedygtig

H. Jørgensen, Havnegade.

Ali.

91em ikke
at De billigst og bedst faar Deres
Forretnings- og Foreningstryksager
hos os. Vi er altid til Deres Tjeneste med Priser og Tilbud.

RØNNE

--

Telefon 865

Indbinding af Boger - Protokoller - Alle Papirvarer
1. Kl. Arbejde - Rimelige Priser - Hurtig Levering
• Leverandør til Biblioteker og Øens største Forbrugere

Yoraarssfio J̀)iange
-

Denye
er hjemkommen i de moderne
Farver og Modeller.
>>>>>)
Stort Udvalg. Rimelige Priser.
Johanne Hansens Eftf. Grethe Lundgreen •• CARL LARSEN,
Vestergade, Allinge,
• LINDEPLADS
TELEFON
•
— ALLINGE •
•
•
• • • øøøøøøøø • • øøøøø • • • • • • øøøøøøøøøøø • • • • • • • • • • • • •••

X fil-ER V

•

Klemens Kro. Tlf. 87.

Paa Lindeplads ligger den Forretning, De med For del kan benytte ved Indkøb af
•
Paalæg, Delikatesser, Slagterivarer og Konserves. •
Kun første Klasses Varer — Altid friskt fra Køleskab.
•
Specialiteter: Ekstra fine Salater og rørt Fars

E. M. BECH

PROTOKOLFABRI K

Sct. Mortensgade

E. M. BECH.
ø•

og køb det manglende hos

forsaales bedst og billigst.
Hentes og bringes overalt.

Brug FUNKIS Gulvlak-Fernis,
• øøøø
•
•

Grime.skafter, Kotøjer, Grimer,
Tojrepzle, Fjederhager, Kloverringe

billige ,rcedder
sælges.

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

Nord landets Handelshus.

gte Chile Salpeter, Nitrophoska,
Tysk Kalksalpeter, 40 "0 Kaligødning,
18 pCt. Superfosfat og Kalk-Kvælstof er paa Lager og
sælges:,--:ogsaa i smaa Kvanta.

Nordlandets Handelshus.
24 Barber Klinger for 95 Ore.
Læs-Læs-Læs-Læs.
Til alt frit Valg nu kun 95 Ore
sælges følgende Varer.
Enkelte Uhrkssder
Dobbelte Uhrkæder
Kavaler Uhrkæder
Luksus Uhrkæder
Daglige Uhrkæder
Nøglekæder
Dame Ringe
Herre Ringe
Glatte Ringe
Børne Ringe
Karnevals Ringe
Luksus Ringe
Selskabs Ringe
Broseher
Armbaand
Armringe
Armkæder
Armsmykker
Manchetknapper
Slips Pyntenaale
Hue Pyntenaale
Kjole Pyntenaale
Krave Pyntenaale
Hatte Pyntenaale
Bluse Pyntenaale
Halskæder
Halssmykker

Perlesmykker
Halseoliers
Perlerækker
Perlekæder
Ørenringe
Overraskelses Nyheder
Erindrings Nyheder
Sensations Nyheder
Fødselsdags (laver
Forlovelses Gaver
Brude Gaver
Konfirmations Gaver
Jule Gaver
Barbermaskiner
Barberkoste
3 Stk. Barbersæbe
24 Barberklinger
Fyldepenne
Skrueblyanter
Malerier
Fotografi ram mer
Platter
Cigaretetuier
Pudderdaaser
Portemonaler
-Mundharmonikaer
Solingen Lommeknive

Solingen Sakse
Paategnede Broderier
Gave Æsker med Indhold
Potageskeer 2 T. t
Grødskeer 2 T. f.
Saueeskeer '2 T. f.
Kartoffelskeer 2 T. t.
Kageskeer 2 T. I.
Spiseskeer 2 'I', f.
Gafler 2 Taarnet forsølvet
2 Syltetøjsskeer 2 1'. f.
6 Paalægsgafler 2 T. f.
6 Kaffeskeer 2 T. f.
Dame 'Halstørklæder
Herre Halstørklæder
Cykle Halstørklæder
Bil Halstørklæder
Spadsere Halstørklæder
Etui med Kam og Spejl
Reseda Roulet Spil
Dame Slips
Herre Slips
Drenge Slips
Foraars Slips
Sommer Slips
Rfteraars Slips
Vinter Slips

Koh endelig straks for hver Gang Lager have‹, thi'ilhodent- hver For sig galder kun
saakenge Lager haves for “nitg nyt Lager kno fremskaffes, og i Henhold
sker
Salget fra ,:alittligelle.eilti 1:11, Grus I.a.4er's over hu 011!ag Iv J Salgs Ahle:i liger i Paninark.

Rønne Reseda-Afdeling. St. Torveg. 19

Af en Stabel Fyrrebrædder,
114 og 1'2" tykke — korte og lange Længder, som er tagne

Har De tænkt over, hvor meget et smukt udført Ark Brevpapir betyder? Vi giver gerne Udkast - selvfølgelig gratis

ind i disse Dage, er frasorteret en hel Del, som er mørke i
Kanterne, men løvrigt gode, og disse sælges foreløbig til
samme Pris pr. Kubikfod som Udskudsbrædder koster. Disse
er særlig egnede til alle Reparationer i Stald og Lade samt
til Arbejdsvogne m. ni.
Vi har særlig gode Udskudsbrædder til Salg i disse Dage.

9ornitzka's
4.13ogtryfifieri

Nordlandets Handelshus.

•

Siografen
Fredag og Søndag Kl. 20
Torn Mix, Cowboyernes Konge i

Maden med deo sorte Muh
Ekstra:

2 Akters Lystspil.

Lodsedler!
til Varelotteriets 2den Trækning
sælges og fornyes for 210 Øre.
Sidste Dag Tirsdagen d. 14. Maj
I. B. Larsen.
hos

Foraarets 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

Nordbornholms Adressefortegllelse
•

•

Sygekasser
Autoreparatører

Damefrisørsaloner

Mikkelsen, A. Allinge Tlf. 102

Autokørsel (se

Vognmænd)

Bagerier
Andersen, Th. Sandvig Tlf. 2
Hald, E., Løsbækg. Allinge Tlf. 78

Blikkenslagere

Købmænd

Kornum, K. v. Postil. All. Telt 153
!-arrer, joh.. Barber, All. Tlf. 53

Esper ! lansens Eft. Sandvig Tlf. 28
Holm, P. C., Allinge Tlf. 39
Mogensen, A., Tejn Tlf. 117 x.
Prima, Allinge Tlf. 40

Elektriske Artikler
Lind, William, Allinge Tlf. 95

Ladestationer

Fiskehandlere

Lind, William, Allinge Tif. 95
Petersen, Carl, Allinge Tlf. 98

Brdr. Andersen, Allinge Tlf. 110
Jensen, C., v. Havnen All. Tlf. 41
Kofoed, Laur., Allinge Telefon 46

Bog- & Papirhandlere
Kofoed, Chr., Kirkepi. All. Tlf. 138
Tapet Ledervarer legetolti

Sandvig Boghandel Tlf. 55

Bogtrykker
Gornitzka, 0., Allinge Tlf. 74

Bygmestre
Kofoed & Mortensen, All. Tlf. 77-79
Petersen, Joh., Allinge Tlf 141
Petersen, P., Nørregade All. Tlf. 69

Bødkere.
Forslund, Edmund, Allinge

Cigar- og Tobakshandlere
Kiosken, A. Mauritsen All. Tlf. 142
Madsen, Johan, Allinge Tlf. 132

Forsikrings - Agenturer

Uddrag al Hammershus Birks
Af Kapt. K. E. S. Kocfocd.
Galeasen Fortuna fra Finland
iaa til Ankers ved Østenvind i
Sænebugten. Skipperen og Mandskabet (paa en nært gik i Land.
Vinden sprang om til Vesten. Den
ombordværende gik i Skibsjollen
og slap i Land. Galeasen blev af
Stormen kastet ind paa Kysten og
blev slaaet i Stykker.
Briggen Mercurius, lastet med
Huder og Skind, strandede ved
Hammeren. Noget at det bjergede
Vraggods forsvandt.
1840. 1 en orkanagtig Storm
saas en lille Jolle med 3 —4 Mand
ud for Kæmpehavn. Da den korn
ind i Brændingen, forsvandt den,
og Folkene omkom. De korn fra
et forlist svensk Skib „Urt anus".
Et Orlogsskib klager over, at
Fyret ikke har været tændt. Fyrinspektør Jørgensen og de 3 Fyroppassere hævder bestemt, at det
var tændt. Peder Koefoed liammersholm oplyser, at der den
paagældende Nat var lav Taage
Pratten, der nu boer paa Fattighuset, har stjaalet en Flæskeskinke fra Johan P. Olsen Grønbech. Han brækkede Kælderdøren
op om Natten med en Jernstang,
tog en Skinke af Saltetønden og
gemte den siden under „Reinerslykkebroen".
1841. Købmand og Skipper
Thor Jørgensen har indsmuglet
nogle Spillekort, Kobberkedler og
Manufakturvarer til Købm. Jens
Henrik Hansen. Vidne: Fyroppasser Peder Jensen Sahlgren (53 Aar)
Peder Jensen Hammer (68 Aar),
Mogens Holm, Sandvig.
Irene (Arene) Jespersen har
stjaalet et Forklæde fra Borger og
Conslabel Jørgen Andreasen i
Sandvig. Vidner: Smed Morten

Kofoed & Mortensen All. Tlf. 77-79
Mortensen, Hei man, All. 1 If. 47

ILotterikollektioner
Klasselotteriet:

Fotografer og fot. Artikler
Kjøller Alfr., v. Havnen All. Tlf. 4

Gas- og Vandmestre

Landbrugslotteriet:
Kiosken, A. Mauritsen All. Tlf. 142

Varelotteriet:
Kiosken, A. Mauritsen All. Tlf. 142

Malermestre

Guldsmede

Holm, H. C., Allinge.

Hoteller

Manufakturhandlere

Hotel Allinge Telefon 25

Isenkram og Porcelæn
Holm, P. C.,

Allinge 'Fif. 39

Kiosker

Magasin du Nord, Allinge Tlf. 5
Allinge Messe, Allinge Uf. 100

Modeforretninger
Petersen, Thora, v. Posthuset All

Murermestre

Møbelsnedkere

Systuer

Hansen, Oluf, Nygade, Allinge
Sommer, C., Østergade, Allinge

Sæbeforretninger
Tatol v. Havnen Allinge Tlf. 23

Pensionater

Trælast og Tømmer
Nordlandets Handelshus, AlI. Tlf17

Planteskoler

Træskomagere
Larsen, L., Allinge.

Kofoed, L.„11allelyst" Tlf. Sandvig 6

Radioforhandlere

Ure og Optik

Jørgensen, H., v;Posthuset Allinge
Lind, William, Allinge TIL 95

Skotøj og Skotøjsrep.
Bidstrup, K., Torvet, Sandv. Tif.15
Jørgensen, H., y/Posthuset Allinge
Pedersen, Emil, Fuglesangen All.

Allinge Kulhandel Telefon 119
Nordlandets Handelshus, AlI. Tlf. 7

Peter Westh (26 Aar) i Sandvig,
Formand for de
rede Borgere
A. Grønbech, Kaptajn Kjøllerm. fi.
P. Schou anmelder, at hans
7-aarige Søn er død ved en ulykkelig Hændelse foraarssaget af
Smedesvend Chr. Sonne Allinge.
Attest fra Dr. Prieme i Allinge
fremlægges. Købmand Knudsen i
Allinge byggede en ny Stuelænge,
og da Tømmeret var opsat beværtedes Haandværkere og en Del
Gæster med Brændevin, „som
Skik og Brug er ved saadan Lejlighed kastede de en Dunk ud
Ira det ny opsatte Tømmerværk".
Staaende paa nogle Brædder, der
var lagt løst over Bjælkerne midt
i Huset kastede Chr. Sonne Dunken (Stendunk paa 1 Pots Størrelse og med en Stav i) fra sig.
Nogle Børn, der legede paa Gaden, var i Forvejen advarede om,
at Dunken skulde kastes, men et
af Børnene havde skjult sig eller
havde ikke hørt eller forstaaet det,
og saa faldt Dunken saa uheldigt,
at den ramte Barnet i Hovedet,
saa det fik et mindre Kraniebrud
og døde nogen Tid efter af Hjernebetændelse. Chr. Sonne kunde
ikke se Gaden, der hvor han stod ;
han havde tænkt at 'ramme Stens
gærdet paa den anden Side af
Gaden. Han havde drukket nogle
Snapse, men var aldeles ikke beruset. Der var mange Mennesker
og stor Lystighed. Vidner: Han,
delsbetjent B. A. Knudsen (Søn
af Huset), Snedker Anders Mogensen Schou (39 Aar) m. fl.
Sonne havde en Tid tjent' hos
Løjtnant Rømer St. Hallegaard,
et Aar var han hos Capt. Lind ,
nu arbejdede han som Svend hos
sin Broder Smed Jørgen P. Sonne.
Han var døbt Chr. Lind, men var
altid blevet kaldt Sonne.
Han maa betale Skolelærer
Bohrs og Præsten for Barnets Be,
gravelse og desuden 25 Rdl. Sølv
til Fattigkassen og 33 Rdl i Er-

Skræderforretninger
Hansen, H. P., Sandvig Tlf. 5
Ipsen, P. C., Nygade, AlI. Tlf. 113
Kofoed, Chr , Kirkepi. AlI. Tlf. 138
Lind,Sander,Skræderi,Strandv.,A11.
Olsen, Bay, Østerg. Allinge.
1.

KJ.

Herreskrædder -- Moderne Snit.

Slagtere
Jensen, Kaj, Allinge Tlf. 66

Kiosken, A. Mauritsen All. Tlf. 142

9

Mælkeudsalget Sandvig Tlf. 36

Hansen C., v. Havnen All. Tlf. 140

Cykler og Cyklereparationer Kul og Koks
Jørgensen, 1-1. v/Posthuset Allinge
Mikkelsen, A. Allinge Tlf. 102

AlI. - Sandv. Sygekasse AlI. 'I'lf. 47
Konturtid daglig 2 4 og Lørdag 7

Ligkistemagasiner

Foderstoffer
Nordlandets Handelshus, All. Tlf. 71

Blomsterhandlere(Gartnere)

Mælkeudsalg

Hansen C., v. Havnen All. Tlf. 140
Liljeroth, A. Urmager, Allinge
Mikkelsen, A., Søndergade Allinge

Vaskerier
Mogensen, A., Tejn 'Ulf. 117 x.
Indlevering til Bornholm ,. Dampvaskeri

Viktualiehandlere
Hansen, E., Sandvig Tlf. 10
Sørensen D., Nørreg. All. Tlf. 38

Vine- og Spirituosa
Kiosken, A. Mauritsen All. Tlf. 142

Vognmænd
Christensen. Undr., AlI., Tlf. 49
Falk, K., Aahrinken, Tejn.
Personkørsel udføres.

Jørgensen, Aage, Allinge Tlf.72
Al Last- og Personkørsel udfares billigst

Nielsen, Poul, Østerg. All. Tlf. 145
Al Lastkørsel udføres

Musikundervisning
Frøken G. Westphal, Sandkaas

Smedemestre
Petersen, Carl, Allinge Tlf 98

Petersen, C., Nygade, All. Tlf. 133
Person- og Lastkørsel

Sørensen, William, Allinge Tlf. 80

Klaver - Violin -- Sung.

statning til Faderen for Læge, god Medvind og skød
god Fart,
Medicin in, in.
og Prienne sad paa Dækket og
Michael Pedersen anlægger Inju- nød det smukke Vejr til hen ad
riesag mod Frederik Koefoed for Aften, da Koch anmodede ham
Fornærmelser (Tyv, Keltring) un- om at gaa ned i Kahytten, hvilder Dansen hos Mad. Hillebrandt. ket han saa gjorde, lagde sig i
— Forlig.
Køjen og faldt i Søvn. Noget ef1842. Baadfører Jørgen Koe- ter vaagnede han ved at Jagten
foed Holm (20 Aar), Søn af Mons laa stille og der taltes højt af
Fr. Holm, forklarer hvorledes hans fremmede Stemmer. Han stod da
Kammerat og Medejer af Dæks- op og kiggede ud af Kahytsdøren,
baaden „Albrecht" er faldet over- men Skibsdrengen, der sad ved
bord og druknet. Vidne: Skibsfer• Roret, bad ham gaa ned igen, og
rer Jens M. Grønbech.
da han forstod, at der foregik no1843. 2 Piger fra Rutsker har get. som han ikke maatte se, trak
ulovligt forsøgt at sælge Uld til han sig diskret tilbage, efterat han
Hans Tofte Holm (19 Aar).
dog først havde bemærket, at der
Paa Rekvisition af Toldkontrol- laa et fremmed Skib ved Siden af,
lør Jørgensen havde Borgerkap- 1
tajn Kaas sat Skaaningen Tuxen Noget efter kiggede han atter ud
Lassen fra Cimbrishavn i Sandvig og saa da, at Skibet var borte.
Arrest. Niels Michel Mogensen og Da han Dagen efter kom paa Dækket, bemærkede han nogle raa
Niels Bag (60 Aar) blev i den AnKaffebønner ligge forude, og at
ledning kommanderet paa Vagt
Skipperen lod dem feje udenbords.
for Far g. n. Denne trakterede dem
imidlertid paa Kaffe hos Hans Sejer , Da de kom norden for Hammeren,
I lansen , og medens de var der, bemærkede han, at Skipperen
saa Fangen sit Snit til at undvige. mindskede Sejlene, skønt det var
næsten stille Vejr.
Vagtmændene fortrød bagefter.
Det frerngaar ikke af Priennes
Formanden for de aligerede
Borgere A. Grønbech anmelder Forklaring, om han blev sat i
en Del Borgere for at være ude- Land i Allinge, men dette skete
blevet fra tilsagt Vejarbejde, hvil- antagelig. Af de andre Vidnesudket var tillyst bl. a. ved Tromme- sagn fretngaar det, at 20 Sække
slagning. De vedtager en Mulkt Kaffebønner blev udlossede i en
og forpligter sig til at genoprette aaben Baad i Salenebugten (skrives flere Gange „Sælingebugten")
det forsømte.
1844. En Smuglersag fra 1842 og bragt til Hans Andersen i Sagenoptages. Læge i Allinge Carl lenehuset, som laa ved Bugten.
Noget senere sendte Købmand
Christian Lorentz Prienne forklarede, at han havde aftalt med Skip' Johan M, Hansen (35 Aar? 2 Mand
per Hans Koch i Gudhjem, at i en Baad til Salene efter de 20
han paa dennes Jagt skulde følge Sække. De 2 Mænd forklarer, at
med til København og tilbage igen. Sækkene blev kørt ned fra SaleDa de skulde sejle fra København nehuset til Stranden og blev bragt
foreslog Koch ham dog hellere at ombord i Baaden, som derefter
sejle tilbage med „Paquetbaaden" sejlede til Allinge, hvortil den til Rønne, men da Prienne syntes, paa Grund af daarlig Vind (andre
at det var bekvemmere at sejle mente at Vinden var god) -- først
med Koch, indvilligede denne dog naaede midt om Natten. Den lagde til —. ikke i den „saakaldede
deri.
De sejlede saa fra Kastrup med Jagtehavn", men i etindløb i Klip=

perne, lige for Kapt. Hansens
Gaard. De vækkede nu Kaptajn
Købmand Hansen, der straks gav
Ordre til at bringe Sækkene ind
til ham. Da de tilkendegav nogle
Betænkeligheder, sagde han, at han
havde talt med Toldbetjenten. Sækkene blev da baaret ind og anbragt
i hans Sal, og da Mændene hen
paa Molgenstanden kom for at
faa deres Betaling, saa de, at en
at Sækkene, som var blevet vaad,
var tømt, og Indholdet laa paa
Gulvet — det var Kaffebøaner.
Købmand Hansen forklarede, at
Kaffen stammede fra hans Broder
i København. Det oplystes, at han
ganske rigtig havde talt med Toldbetjenten, men det var blot ikke
om de 20 Sække Kaffebønner.
Fortsættes.
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