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Paa Flugt.
En Fortælling fra det gamle Rusland.

klar, kold Vintermorgen
var Nevski-Prospektet, den smukkeste Gade i St. Petersborg, fyldt
indtil Trængsel af Folk. Begge
Fortove var fulde af spadserende, og en lang Række af Slæder
passerede stadig forbi under
Bjældernes muntre Klang.
Blandt disse Køretøjer bemærkedes en Slæde, trukken af to
raske Heste. Kusken, en mørkskægget, tnidaldrende Mand, bar
en stor Skindhue og lang Kappe,
og to smukke, velklædte Drenge
paa 14 og 11 Aar, der sad i Skeden, tilskyndede ham ivrigt til
at overhale den øvrige Færdsel.
»Hvorfor kører Du denne Vej,
Ivan? Du ved jo, at vi vil standse ved Gostinoi Dvor Biblioteket,« raabte den ældste af Drengene i en heftig Tone til KuSken, mens han fortsatte lavt og
indtrængende : »Kære Fader, læg
Mærke til den Slæde, der er bag
Os, nu naar vi vender.
,)Vel, Hr. Vladimir«, svarede
Ivan ydmygt. Han strammede
Tøjlerne, berørte llestene med
Svøben og vendte Slæden riden
at sagtne Farten. Den anden
Slæde fortsatte sin Vej.
»Fader«, sagde Vladimir atter,
»disse to Mænd har forfulgt os
lige siden vi passerede. Fontanka Broen. Hvad skal vi gøre?
Drengens Stemme skælvede,
og hans Øjne stod fulde at Taarer.
»Vær ikke ængstelig, min Søn,
jeg er endnu ikke fangen«, svarede Kusken munter.
Lyof Doniaetsi – det var Kuskens virkelige Navn — var for
politiske Meningernes Skyld bleven forvist til Sibirien, hvorfra
det efter to Aars Forløb var lykkedes ham at flygte. Og til Trods
for den Fare, han udsatte sig
for, var han dog vendt tilbage
for at forsøge at faa sin Hustru
og sine to Børn med sig over
til England, idet han optraadte
som Kusk for sin Broder, hos
hvem de boede.
»Vladimir«, sagde han nu ganske roligt til sin ældste Søn,
»den Mand, der sad nærmest os
i Slæden, da vi vendte, er en
Politiolficer, og den anden er
min gamle Uven, Fedovsky. Han
var !liedlem af vort hemmelige
Selskab, og det var ham, (ler
forraadte os til Politiet. Se dig
tilbage og sig, om Slæden er i
Sigte«.
Drengen saa sig forsigtigt om.
»De er i Færd med at vende«,
hviskede han skælvende af Ophidselse.
Faderen styrede midt ind i
Slædevrimlen og drejede derpaa
hurtigt ned ad en Sidegade.
»Hvor skal vi nu hen, Far?«
spurgte den yngste Dreng forundret.

»Politiet er efter mig, Nikolaj,
min Dreng, og jeg maa se at
komme bort«, svarede Donietsi
og satte Hestene i Galop. Han
vendte sig atter til Vladimir.
»Du husker vel min Ven Rudovic? Bagsiden af hans Hus
vender ud mod den Kirke, hvis
Spir Du ser foran os. Hvis jeg
kan naa hen til ham, vil han
hjælpe mig afsted«.
»Heldigvis er mit Pas for alle
Tilfældes Skyld færdigt. Hvis vi
ogsaa her bliver forfulgt, forsøg
da at opholde dem saa længe
som mulig. Et Minut her kan
være det samme værd som 10
Aar af mit Liv. Farvel. Bed Moder om ikke at ængste sig«.
Han standsede de dampende
Heste foran et Værtshus, sprang
ud, vinkede med Haanden et
Farvel og forsvandt gennem
Døren.
Nikolaj kunde ikke holde Tsarerne tilbage.
»Aah, hvad skal vi dog
gøre, Vladimir rystede fortvivlet
paa Hovedet og ønskede, at han
ogsaa kynde have grædt ; men
pludselig fik Iran en Ide. Han
saa ned gennem Gaden ; ikke et
Køretøj var at se.
Han tog hurtigt nogle Tæpper
og anbragte dem paa Sædet, saa
det i Frastand kunde se ud, som
om der fremdeles sad tre i Skeden og greb derpaa Pisken og
Tømmen.
»Hold Dig nu fast, Nicolaj,
maaske vi endnu kan frelse Far.
Et Slag af Pisken, og Hestene
satte afsted med et Ryk, der var
nærved at kaste den ungdommelige Kusk paa liovedet paa
Gaden.
Lidt efter hørtes et dæmpet
Skrig fra den yngre Broder.
»Der kommer de — de kommer efter os. En Slæde med to
Mænd.
Vladimir piskede paa Hestene,
der styrtede afsted i rasende Fart
uden at (let nu længere stod i
Vladimirs dagt at standse dem.
Tilsidst bragte en Forhindring
Hestene til at standse med et
Ryk, der nær havde væltet Slæden, samtidig med at Forfølger.
ne korte op paa Siden af dem.
En Mand med graa Moustacher
sprang ud og stirrede med Forbauselse paa dem.
»Hvorledes? Hvordan hænger
det sammen? Hvor er Kusken
Dreng ? Vi saa ham io køre som
en gal for et halvt Minut siden'«
»Nej, han gjorde ikke«, sagde
Vladimir stolt, »han er steget ud
for længe siden, jeg ved ikke
hvor, og siden var det mig, der
kørte 1«
»En ærgerlig Jagt, Du har
faaet mig narret med paa.« Han
gik hen til sin Ledsager og hviskede noget til ham, Vladimir
hørte Svaret:
»Vi maa skynde os til Stadsporten og forsøge at fange ham

Fredag den 24. maj
der! Det nytter ikke at køre tilhage og lede efter ham.«
Uden at sige mere kørte de to
Mænd videre — for ved Sporgsmaal at erfare, at Flygtningen
havde forladt Byen for en halv
Time siden med en Ledsager.
Hvis vi kan naa Narva før
Natten falder paa, vil vi kunne
naa »St. Isak«, der skal afgaa ved
Femtiden.«
Det var Donietsi, som talte.
»Klokken fem, og det er næsten Middag nu! Ni Mil paa 5
Timer! Det vil næppe være muligt selv om det lykkes at faa en
god Hest ved hvert Poststed, og
ikke tager fejl af Vejen — eller
bliver indhentede,« svarede hans
Ledsager og kastede et mørkt
Blik hedover den Gran- og Fyrreskov hvorigennem Landevejen
mellem St. Pedersborg og Narva
strakte sig.
»Nu har vi jo et Forspring,
og jeg har Penge nok — og desuden mine gode Pistoler«, sagde
Donietsi. »Jeg lader mig ikke
fange levende for at vansmægte
i Fængsler et Aar, og senere dø
af Tæring i de siberiske Gruber.
Afsted I«
Og afsted gik det i ensformig
Galop ned af Bakker og over
lange Slottet'. Træerne hvirvlede
forbi dem i en endeløs Linie, og
de blege Skygger .paa Sneen blev
længere, da Solen nærmede sig
Horisonten.
»Den første Poststation, Lyof,«
raabte Rudovic og sprang af
Slæden.
»Hvor mange gode Heste har
Du ?« spurgte Donietsi Stationsholderen.
Manden saa forba uset paa ham.
»To«, sagde han, »men l)e 1whover jo kun en.«
Den Fremmede gik hurtigt ind
i Stalden, udvalgte den ene
Hest til Slæden og tilbød en anselig Sum for den anden.
Han maa jo være gal, tænkte
Værten, men hans Penge er da
gode nok, og han afsluttede
Handelen.
Donietsi betalte den forlangte
Pris, og afsted kørte de igen,
førende den løse Hest med, fastbunden til Slæden.
Da de vel havde tabt Værtshuset af Syne, tog Flygtningen
sin Pistol frem, løsnede Rebet
og skød den ledige Hest en Kugle gennem Hovedet.
En Time hengik langsomt.
Slæden syntes at være ubevægelig paa de flade uhyre Strækninger, endskønt Hesten vedligeholdt et hurtigt, jævnt Trav.
Pludselig hævede Rudovic
Haanden. »I før I« sagde han.
Hesten havde ogsaa hørt en
usædvanlig Lyd og rystede. Det
var et langt, fjernt Hyl, hvoraf
man ikke kunde tage fejl.
»Ulve !« sagde Donietsi rolig
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Trykt i Allinge Bogtrykker,

Annoncer og lokalt Stof maa være indleveret
senest 2 Dage før BlaM udgaar.

og trak paany sine Pistoler frem.
»De vil kun faa vor Hest til at
løbe raskere. Vi kan ikke have
langt tilbage til sidste Poststation.
lian saa sig tilbage og kunde
ikke undertrykke en Gysen. 1
det hjerne, maaske i en Fjerdingsvejs Afstand kunde man skimte
en mørk, bevægelig Genstand.
»Hvad er der?« spurgte Ratiovie uden at vende Hovedet. »Ser
Du Ulvene?«
»Jeg har skimtet dem et Par
Gange mellem Træstammerne
ved Vejen; men dette er en
»Troika« (en Slæde forspændt
med tre Heste).
Rudovic pegede fremad. »Den
sidste Station!« sagde han ophidset.
Donietsi piskede paa Hesten,
indtil den fo'r afsted i strakt
Galop, hvilket efter nogle øjeblikke bragte dem til Stalddøren.
1)e to Mænd sprang ud, før den
standsede, trak Seletøjet af Hesten, og inden to Minutter hentet den bedste Hest i Stalden og
spændt for. Der var ingen Tid
til Underhandling. Donietsi skød
de tre øvrige Heste i Stalden,
trykkede en Pakke med,25 Rubler i den bekymrede Værts I reand
og afsted fo'r de paany med 'Vindens Hastighed.
lian ladede attersine Pistoler.
»\'i faar Brug for dem tit Ulvene«, sagde han, »nien vore Forfølgere kan ikke naa os uden
en eneste frisk llest til at skifte
med.
Skyggerne blev længere, den
korte Vinterdag var snart tilende;
man kunde ikke se Ulvene, men
deres Hyl lod stærkere.
Det ene Minut forløb efter del
andet, den ene Mil passeredes
efter den anden. Hesten snøftede af Rædsel og at det hurtige
Lob, og bagefter sig havde de
Ulvene og de menneskelige Blodhunde.
Tilsidst naaede Flygtningene
en Højderyg, hvorfra de kunde
skimte Narvas taagede Omrids.
Donietsi pegede fremad og mumlede med sammenbidte Tænder:
»Endelig!«
I næste øjeblik slingrede Slæden inod en Trsestamme og væltede. Mændene blev kastet ud
til hver sin Side. Det lykkedes
Hesten at frigøre sig for Seletøjet, og den styrtede afsted i rasende Galop. — l)e fOrrnIgte
Mænd skyndte sig hen til et gammelt Fyrretræ og klatrede op
i dette.
»Tag denne Pistol,

R udovic,«
stønnede Donietsi, »og er der
ingen anden Udvej, saa Farvel,
og Glid bevare Rusland f«
»Gud bevare Rusland l« gentog
Vennen med fast Stemme,
og de tapre Kammerater ventede i Tavshed deres Fjender.
I nogle Øjeblikke hørte man
ingen anden Lyd end Vindens
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Sus i Fyrretræstoppene, men
(terpe° brød pludselig Ulvehylerue los paany, og senere hørtes
nogle fjerne Skud og Skrig. E1
ter en lille Tids Forløb hørtes
Lyden at en galopperende flest.
»De konmier!« skreg Rudovic.
»Nej, det er kun en Hest,«
svarede Donietsi forbauset, og i
næste Sekund styrtede en Hest
lOrbi, aldeles vild. af Frygt og
fulgt al' tre hylende Ulve.
Donietsi vendte sig' alvorlig til
sin Kammerat „Vi er frelste",
sagde han. „Ulvene har kastet
sig over vore Forfølgere. Fedovski og de andre er nu alle døde".
Rudovic kunde ikke svare,
han var alt for rystet over Forfølgernes skrækkelige Skæbne.
1 Tavshed SIPg -de to Mænd
ned fra Træet, og skønt de risikerede at møde nogle enkelte
Ulve, begav de sig paa Vej og
naaede Narva netop tidsnok til
Skibets Afgang.
En Maaned senere var hele
Familien Donietsi lykkelig og
vel ankommet til England og
med inderlig:rak til Gud saa de
tilbage paa de overstandne Farer.
thi uden hans Hjælp havde aldrig (len kærlige Fader og hans
bekymrede Familie naaet denne
trygge_Havn.

Hordyrkning.
oNaar der særli tænkes paa de
udtørrede Arealer til Hørdyrkning
er det. fordi Hørren ynder fugtigt
Klima, saatedes som det kan være
paa udtørrede Arealer. hvor Grundvandet som Regel staar noget højere. Derfor dyrkes Herren ofte i
Lavninger. Mosejord er dog uheldig, giver grov Tave og Tilbøjelighed til Lejesæd. Hørren kan dog
egsaa trives paa højere liggende
Jord, men:da den har en ca. 3
Maaneder, vil den nok give for lidt,
hvis der kommer en Tørkeperiode.
Der er ikke indstillet paa at tage ret stort Areal i'Aar, kun en en,
kelt Skp. Land hist og her, ogsaa
fordi der er stor Forskel paa øvede og uøvede Dyrkeres Udbytte og
selv om der ogsaa nu kan fans de
fra:Statens Forsøgsvirksomhed i
Plantekultur udsendte Meddelser
omhandlende disse Forsøgsresultater og Vejledning for Dyrkere,
skal der allegivel en vis Rutine til
ogsaa – i dette som i alt 'andet.
Til Fabrikken i t Tommerup var
der efter Forstander Lundens Fjese, i 1933 1200 Dyrkere med 1440
Skp. Land. Antallet af Dyrkere gik
fra 1927, da der var 121, optil 1200
i le33, og Netto til Dyrkerne gik
ned fra 55,13 til ca. 23 Kr. pri Skp.
Land i', Gnfiemsn it.; For., Syvaaret
blititer Gennemsnittet 41 Kr. pr.Skp.
Ld.,,rbette Regnskab viser noget andet etid det, je2 tidtTgere har f remført, nattli #ofStander Lunden (Sta.

tens Forsøgsstation) tilføjer, at de
dygtigste Dyrkere ofte opnaar det
dobbelte af nævnte Gennemsnitsudbytte Af samme Grund vilde det
have Betydning, om der kunde blive nogle srnaa Forsøg med 1/2 eller hel Skp Land, hvor Jorden egner sig derfor. Til en Skp. Lel. bruges 9 kg Frø a 65 ore, og det
skal saas inden Midten af Maj Maaned dels af Hensyn til jordens
Fugtighed, men ogsaa for at faa
det til Side inden den egenlige Høst.
Paa Sjælland arbejdes der ihærdigt for at faa Hørdyrkningen udvidet, og her har et Udvalg, der
er udpeget af Landboforeningerne
og Husholdningsforeningerne, arbejdet med Sagen, og der er da ogsaa dannet et Selskab, der aftager
Avlen. Der har tidlilgere været noget fremme om, at der skulde lægges et Skætteri eller Fabrik til For.
arbejdningen i Horbæk, og dertil
vilde formodentlig ogsaa, hvad der
høstes andre Steder, foreløbig blive tilført.
Selv om ikke Hørdyrkningen kan
drives i det større, saa vil den alligevel have sine store Betydning
under de herskende Forhold. Det
at avle en Del af det, der skal
bruges her i Landet, kan jo faa
Indflydelse paa anden Maade. Hørfrøet er værdifuldt, og om Produkterne af Spindhørren er der vel
kun en Anke, den nemlig, at det
er alt for holdbart.

Svineheld.
Rasmus Tækkemands Gris vilde
mod Sædvane ikke trives, og det
nærmede sig endda rask mod Slagtetid.
Tækkemanden havde ellers tidligere haft Ry for at have den bedste Gris i Byen. Denne Kendsgerning havde fyldt ham med Stolthed og hans Saltbalje med Sul; men
Aar havde han faaet en Vantrevning i Sti. Humøret stod lavt.
Aldrig i sine Dage havde Rasmus Tækkemand set Mage til Misfoster af en Gris. Gespenstet aad
for to og skreg endda paa mer;
men underligt nok. jo mere den
slugte, desto slankere.blev den. Den
havde ligefrem Sportsnykker, thi
naar Truget var tomt, søgte den
ikke paa normal Grisemaner til
dvask Ro og Hvile i Halmdyngen.
Nej, saa udstødte den i Kaadhed
nogle korte Hyl, bugtede sin aalesmidige Krop som en Lækat og
sprang overgivent omkring værre
end nogen Hjort. Dyret fattedes paa
Sul, men ikke paa Livsglæde.
Rasmus fandt, at den gjorde hans
Fedesti Skam, den lignede jo, grangivelig mere en slunken, forsulten
Ulv fra Ruslands vilde Skove end
en tam Gris i en civiliseret Husmandssti.
En Dag bragte den mærkelige
Gris dog Forbavselsen til Toppunktet. Allerbedst som den spankede om paa sine Storkeben, fo'r
den i et flot Badutspring, der vilde
have gjort Tækkemandens Huskat
Ære, over det høje Rækværk ud I
Haven, hvor den med sin spidse
Tryne i utrolig Hast gennempløjede alle Urtebede, saa Havens Udseende fik Lighed med en Valdplads.
Rasmus Tækkemand og hans Hustru, Trine, var grædefærdige over
al den Skam og Ravage, den vanartede Gris paaførte deres Hus;
hvorimod Børnene lo og morede
sig kosteligt over den morsomme
Gysse, at Mindet om den omrejsende Cirkus næsten fordunkledes
Da Hærværket i Haven var endt,
drog Grisen af Sted i lange, drabelige Galopspring ind over Byens Haver og Marker. Tækkemandsfamilien forfulgte ,den ivrig og fik

i Forbifarten Smedens Drenge og
den vimse Mads Væver til Hjælp.
Gysse holdt længe sine Forfølgere Stangen; men da den som en
Væddeløbshest sprængte gennem
gennem Sognefogdens Risgærde
havnede den med et vældigt Plask
i den store Muddergrøft paa den
anden Side og blev uhjælpelig hængene i Dyndet, efter at den forgæves havde forsøgt at æde sig igennem. Men snilde Væver forstod at
kaste en Lasso, og ved fælles Anstrengelser fik man omsider Vagabonden halet op.
Ih, hvor saa den ud, Pløre og
Dynd drev af den.
Under forøget Tilslutning gik Vejen
mod Tækkemandens Hus med den
smudsige Misdæder, der idelig skreg
som havde den en Kniv i Halsen.
Stor Røre, Folk stak nysgerrigt
Hovederne frem i Porte, Døre og
Vinduer, og Tækkemanden skammede sig som en Hund over at skulde gaa her til Nar for sin skabede
Gris.
— Jøsses, hvad er der i Vejen?
spurgte Kage-Lone og stak sin spidse Næse udenfor Havens Tjørnehæk.
— Det er Tækkemandens Gris,
der kommer fra Bad, bemærkede
Smeden svedent og lod Hammeren hvile.
Den har Mudder paa Siderne i Stedet for Sul, ytrede den spydige Skomager.
— Ja men du har ingen af Delene, Per, svarede Væveren rapt for
at komme den travrige Tækkemand
d Undsætning.
Desertøren kom i Sti; men dens
Skrig blev ved. Rasreus og Trine
stod raadvilde og saa til.
— Den Gris bliver vor Ulykke
sagde Trine fortvivlet.
— Ja, og en Skamplet for Huset, erklærede Rasmus ærgeligt.
Dog kan Skæbnen vende alt til
det gode.
Gysses Hyl tog til, efterfulgt af
Hoste Opkastning,Masser af Dynd
gylpede den forslugne Rad op Værre og værre blev det; den vred sin
Krop som en Aal paa Krog, gylpede og skreg i en Uendelighed til
Tækkemandens og Trines raadvilde Betuttelse. Øh—h lød det langtrukkent som et smertefuldt Dødsskrig.
Da fo'r en underlig kantet Genstand ud af Gysses opspilede Gab
og faldt klirrende mod Stiens Stenbro. Maabende tog Rasmus den op
og tørrede den paa sin Hvergarnstrøje. Det var en Haarkam, prydet
med Guld og ædle Stene.
—Sikken en Himstrimgims, mum
lede Rasmus og stirrede.
Hille den, udbrød den visdomsrige Væver, som var kommen til.
Det er jo Godsejerindens fine Nakkekam, som tillige med Hatten blæste af hendes Naades Hoved forleden i Stormen.
Iført Søndagstøjet vandrede Rasmus Tækkemand til Herregaarden
med det mystiske Fund. Stor blev
Ejerindens Glæde ved Synet af det
kostbare Familieklenodie. men større blev Glæden dog i Tækkemands.
huset, da Rasmus vendte tilbage
med een Plovmand" i Findeløn.
Og efter hin begivenhedsrige Udfart til Muddergrøften tabte Gysse
de viltre Nykker og fik Ro over sig
siden. Lidt efter lidt kom der Sul
paa Siderne, som sig hør og bør
for en Slagtegris, og da den kort
før Jul fik Dødsstødet Mads Væ.
vers lange Kniv, var der anstændig med Sul paa dens lange Krop.
Rasmus blinkede endda lunt til Trine og paastod, at det var den bedste Gris, de endnu havde haft.
—Ja Rasmus, vi har jo altid haft
Svineheld, bifaldt Trine smilende.

Gamle Viser.
(Ved H.P.)
I Faaborg paa Lazarettet
der laa en dansk Soldat,
ham havde en fjentlig jæger
en Kugle for Panden sat;
men skønt han vaanded sig saa re,
og Døden ham var saa nær,
i øjet dog blinked en Taare
for dein, som han havde kær.
Da traadte Kong Christian stille
i Smertens-Kammeret ind,
de saarede trøste han vilde,
selv var han sorgfuld i Sind.
Og til den døende Kriger
han rakte venlig Haand,
„Gud skænke dig Trøst, han siger,
s og lindre din Smertes Baand".

Venner, er at lade være med at
opsøge deres Reder og nøjes med
at glæde sig over deres smukke
Sang og livlige Færden.
Er Børnene meget Fugleintei tisserede, saa forær dem nogle Mej
sekasser til at hænge op i Haven
eller Skoven, og det vil snart vise
sig, at Børnenes Interesse og Kærlighed til Fuglene vil vo'sse Mejser tagler i Modsætning til andre
Fugle, at man ser deres Re de en
Gang imellem. Er Redekassen af
den rigtige Slags, er Fuglene godt
skærmet mod de fleste Farer.
(Fyns Tid.)

Fra Uge til Uge.
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Lager af alle Størrelser i moderne, ciselerede og glatte Ringe

Allinge Ur- og
• Guldsmedeforretning
Conrad Hansen. Tl. 140
17‘ :oVi il b" ‘5'
lenborg har derfor besluttet at
aabne Sommer-Sæsonen med en
rigtig Fest.
Der bliver Hornmusik af Allinge-Sandvig Hornorkester, Folkedanse af vore flinke Folkedansere
og om Aftenen Dansant paa Hotellet. Hvis Vejret bliver godt vil
det sikkert blive en stor Dag for
(Se Annoncen.)
Haven.

—0—
Min Konge", den døende sagde, Allinge- Sandvig Haandværkerfor.
e ej maa du tænke, at Frygt
ening havde i Fredags indbudt
mig Taaren paa Kinden bragte,
Sammenslutningen af Bornholms
nej, Døden skued jeg trygt,
Haandværker- og Industriforenin- BIOGRAFEN
ger til Aarsmode i Allinge, og ca.
naar ikke der sad derhjemme
fremviser i denne Uge en stormin Kone med fire smaa,
100 Deltagere samledes paa Sko- slaaet Flyverfilm, der viser Arnenaar jeg er i Gravens Gemme,
len, for at besigtige Elevernes Ar- rika's dristige Postflyvere og dehvor skal de da Føden faa?"
bejder ; derefter spadseredes til res daglige Karr p med ElemenPalmehaven, hvor Formanden for terne, deres Kammeratskabsfølelse
„Og er det din eneste Kvide,"
Sammenslutningen, Snedkermester og jernvilje, naar det gælder om
saa lød Kong Christians Ord,
Kure, bød velkommen.
at faa Posten frem rettidig.
s da lade du mig blot vide,
Malerm. Nielsen, Sandvig, valgalt hvor dine kære bor",
tes til Dirigent, og Formanden af=
saa opskrev han alting troligt
lagde Beretning om Virksomheden
i Bogen, som han tog frem :
i det forløbne Aar — det 5. i Ræk„Dø du, Kammerat, kun roligt,
ken. Samarbejdet mellem de borni moderne Farver og Fajeg selv skal sørge for dem,"
holmske tekniske Skoler havde
coner
er hjemkommen.
sin store Betydning, da man ved
Da lysned Soldatens Øje:
at komme sammen og se andre- Træskomager Larsen, Allinge
„Gud signe dig ædle Drot,
Arbejder, kunde lære et eller ar'
og han, som bor i det høje,
det, som kunde komme Undervisvil lønne dig for alt godt "
ningen paa de tekniske Skoler
Da svarede Kongen saa fages
tilgode. Det vilde være heldigt om søges til
,En Fader jeg bliver dit Hjem,
man i Forbindelse med Elevar=
Mollegaard i Ro.
og en af de første Dage
bejlerne fik flere Svendeprøver til
din Hilsen jeg bringer til dem."
Bedømmelse.
Regnskabet godkendtes og de
Den døende trykkede Haanden:
afgaaede Bestyrelsesmedlem mer, forsaales bedst og billigst.
„Farvel, min Konge saa god,
d.'Hrr. Kure, Rønne og Klarup- Hentes og bringes overalt.
nu er jeg trøstet i Aanden,
Hansen, Nexø, genvalgtes. Under Sliomager Jørgensen.
fer dig gav jeg glad mit Blod,
Havnegade, Allinge.
Eventuelt omtaltes Amtsmøderne
du lindrede trofast min Smerte,
og ønsket om at faa Licitationsog i min sidste Stund
spørgsrnaale t paa Dagsordenen
jeg med taknemligt Hjerte
paa et Møde her paa øen.
vil lukke mit Øje til Blund."
Der serveredes nu Kaffe til Delbliver De bedst hos
tagerne og Konsulenterne. ToftedalSnert efter Sjælen bortiled
Barber
Jobs.
Larsen.
Møller og Olsen holdt to interesTIL Allinge .53.
op til Guds Himmerig,
sante Foredrag om Undervisningen
endnu i Døden han smilel,
paa de tekniske Skoler og hvad
han døde saa let og fri,
der kunde gøres for de Unge.
Kong Christians Navn var det sidste
Flere Talere havde Ordet, og
han neevned, før han gik bort,
Sang og Musik af Allinge Hornnu han dem forsørgede vidste,
Afdeling i
orkester udfyldte Pauserne, hvorsom laa ham paa Hjertet haardt.
Kontortid 9-12 og 2-- 4.
efter Formanden takkede Foredragsholderne og Allinge-Sandvig Renten paa Indskud er paa
Mdrs Opsigelse
3,5 pCt. p. a.
Haandværkerforeling samt ønskeVaaren er i Luften. de et glad Gensyn riæete Aar Alm. Sparekassevilkaar 3 — —
Boxer udlejes.
Svaneke.
—.—

jVye foraarssko
Fodermester

Gummi- og Lfilerfodtoj
.0.11■
•■

Permanentet og
Vandonduleret

Bornholms
Spare- og liaanekasses

I Mark og Eng, fra Skov, Krat
og Hegn lyder nu de glade Fuglestemmer.
Vore smaa Venner er kommen
hjem fra deres Udenlandsrejse, og
mange af dem har allerede Reden
fuld af Æg. Jeg var forleden Dag
i Skoven med en 12 Aars Dreng.
Overalt, hver vi kom frem, havde
han Fuglereder at vise mig. At
han var glad for de smaa Fugle
og aldrig kunde tænke sig at gøre dem noget ondt, er jeg overbevist om ; men om det e r til Fuglenes Gavn, at Drenge, ja maaske
voksne med, saadan gør sig til
Speciale at finde Fuglereder, er
meget tvivlsomt. Drenge er jo s olte af at vide og kende noget andre
ikke kender, og derfor skal det
vises frem, og heri ligger netop
Faren. Hvor let brydes ikke en
lille Gren eller Kvist, som var
med til at skjule den lille Rede.
Vejen til Reden blev nedtraadt, og
Rovfugle, Katte og andre Røvere
vil hurtigt opdage Redestedet, og
saa er det ude med maaske baade Fuglemor og hele Ynglen. Det
kan derfor ikke nok tilraades Forældre at forklare Børnene, at det
bedste, de kan gøre for deres smaa

70 Aar.
Smedemester Hans Funch, Allinge, fylder paa Søndag 70 Aar.
I mange Aar drev h.fn Smr djen
paa Hans og Jørgen Larsens Stenhuggerbane ved Kirkegaarden og
var i en Periode Medlem af By.
raadet. Da Byens Gas- Vandværk
anlagdes, fik han og Broderen M.
C. Funch samt Brødrene Anker,
Hasle overdraget Rørlægningen i
Sandvig, hvilket Arbejde blev nno
get samvittighedsfuldt udført. Vi
ønsker til Lykke!
Dødsfald.
Bagermester Th Andersen, Sandvig, er i Søndags død paa Allinge Sygehus efter længere Tids
Sygdom. Afdøde blev 57 Aar gammel og havde i Aarenes Løb oparbejdet Forretningen til en af de
største her paa Nordlandet; Forretningen fortsættes af afdødes
Hustru og Sønner. Begravelsen
finder Sted paa Søndag fra Allinge Kirke.
Stor Sommerfest
afholdes paa Søndag i Zoologisk
Have. Solen har nu begyndt at
skinne sommerligt, og Herr Meck-

.fi lem ififie
at De billigst og bedst faar Deres
Forretnings- og Forening stryksager
hos os. Vi er altid til Deres Tjeneste med Priser og Tilbud.
Har De tænkt over, hvor meget et smukt udført Ark Brevpapir betyder? Vi giver gerne Udkast - selvfølgelig gratis

9ornitzfia's
2ogtryfikeri
De nye SoraarssÆo
er hjemkommen i de moderne
Farver og Modeller.
Stort Udvalg. Rimelige Priser.
CARL LARSEN.
Vestergade, Allinge.

Roser
sprøjtes for Meldug og Utøj.
Smaa Pr iser.
Poul Jørgensen,
Solbakken.

AverW i NORDBORNHOLM,

•▪

brlliniffis Fllgesitytillillgsseisluh

ach. ■Id r d ri aarlige Fugleskydning Grundlovsdagen
den 5. Ju i pas sædvanlig Sted ved Hammershus.
Slyth-nr.ur,re (Medlemskort) a 2 Kr. kan faas hos Bestyr elsens Medlemmer: jobs. Schou, Hotel Hammershus, Postm. Christensen. Allinge. Ing. Andersen, Sand•
vig, Sandemand Schou, Rø, Gaardejer Riis, Kjøllergaard, Rø. — Skydningen begynder Kl. 10 Form.
og fortsættes til Brystpladen er nedskudt.

'Koncert om Eftermiddagen.
F3ellesspisning og Praemieuddeling Kl. 7 paa Hotel
Hammershus, til hvilken man kan tegne sig hos Værten. Der serveres 3 Retter og Dessert a 3 Kr. pr. Kuvert.

Om Aftenen Bal paa Hotellet.

Søndag den 26. ds. aabnes Sommersæsonen
med en stor Sommerfest.
PROGRAM
Kl. 16: Musik af 10 Mands Hornorkester.
- 163°-17" Folkedanse i originale gamle
bornholmske Folkedragter.
- 17'-19 Hornorkester.
fra 20
Dansant.
Stammershalde og Troldskoven staar nu i sin smukkeste Pragt.
Aflæg Danmarks smukkeste Dyrepark et Besøg.

Billettør.
En flink og opvakt Dreng søges
for Sommermaanederne.

Vognm. Aage Jørgensen

2iografen
Fredag og Søndag Kl. 20

'vedagens
Imponerende Flyverfilm, en Beretning om de dristige Piloter, der
Dag efter Dag vover Livet.

E. M. BECH.

Dålange billige 53rcedder

modtages naar som helst paa

St. Hallegaard.

llulorotider og Badheder

Nordlandets Handelshus.

Brug FUNKIS Gulv:lak-Fernis.
Der findes intet bedre, og den er billig.

E. M. BECH.

24 Barber Slinger for 95 Øre.
Læs -Læs- Læs-Læs.
Til alt frit Valg nu kun 95 Ore
sælges følgende Varer.
Enkelte Uhrkæder
Dobbelte Uhrkreder
Kavalett Uhrkæder
Luksus Uhrkæder
Daglige Uhrkreder
Nøglekæder
Dame Ringe
Herre Ringe
Glatte Ringe
Børne Ringe
Karnevals Ringe
Luksus Ringe
Selskabs Ringe
Broscher
Armbaand
Armringe
Armkæder
Armsmykker
Manchetknapper
Slips Pyntenaale
Hue Pyntenaale
Kjole Pyntenaale
Krave Pyntenaale
Hatte Pyntenaale
131use Pyntenaale
Halskæder
Halssmykker -

Perlesmykker
Halscoliers
Perlerækker
Perlekæder
ørenringe
Overraskelses Nyheder
Erindrings Nyheder Sensations Nyheder
Fødselsdags Gaver
Forlovelses Gaver
Brude Gaver
Konfirmations Gaver
Jule Gaver
Barbermaskiner
Barberkoste
8 Stk. Barbersæbe
24 Barberklinger
Fyldepenne
Skrueblyanter
Malerier
Fotografirammer
Platter
Cigaretetuier
Pudderdanser
Porte monaier
Mikpdharnion ikae r
Solingen Lommeknive

Solingen Sakse
Paategnede Broderier
Gave Æsker med Indhold
Potageskeer 2 T. f.
Grødskeer 2 T. f.
Sauceskeer 2 T. f.
Kartoffelskeer 2 T. f.
Kageskeer 2 T. f.
Spiseskeer 2 T. f.
Gafler 2 Teamet forsølvet
2 Syltetøjsskeer 2 'P f.
PaallegsgafIer 2 'f. f.
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 Slit3s
Efteraars Slips
Vinter Slips

Tilluidene hver fur sig ;:elder kun
Køb endelig straks !nr hver Gang Lager !taves.
i Henhold hertil sker
SMII:ellge Lager !have,: far lian; ind Lager kan
Salget fra snintlige rte•:ellit En ti.ros1.117,er's over 100 Oplag og Sals Well liger i Da omark.

Rønne Reseda-Afdeling. St, Torveg.19

O

R 0 DINE

—

Telefon 865

Indbinding af Bager - Protokoller - Alle Papirvarer
1. Kl. Arbejde - Rimelige Priser - Hurtig Levering
Leverandør til Biblioteker og Øens største Forbrugere
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6edst!

Paa Lindeplads ligger den Forretning, De med For
del kan benytte ved Indkøb af

Paalæg, Delikatesser, Slagterivarer og Konserves.
første Klasses Varer — Altid friskt fra Køleskab.

Kun

»»—>Specialiteter: Ekstra fine Salater
•

og rørt Fars

• Johanne Hansens Eftf. Grethe Lundgreen

•, LINDEPLADS — TELEFON
ALLINGE
•
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18 pCt. Superfosfat og Kalk-Kvælstof er paa Lager og
sælges - ogsaa i smaa Kvanta.

Nordlandets Handelshus.

ilt, 41.

Gartner Jensen, Allinge.

Udplantningsplanter

Cykler

YLfm--E fk R E R
LAK og PENSLER

faas bedst og billigst hos

A. Mogensen, Tein - Tlf. 117x
■

Af en Stabel Fyrrebrædder,

1'4 og 1'2" tykke — korte og lange Længder, som er tagne
ind i disse Dage, er frasorteret en hel Del, som er mørke i
Kanterne, men iøvrigt 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
Kontant eller paa Ratebetaling.
20 Kr. Kontant og 2 Kr. pr. Uge. til Arbejdsvogne m. m.
Deeli og Slanger sælges Vi har særlig gode Udskudsbrædder til Salg i disse Dage.
sælges
til
meget
-4 smaa
• Priser.

billigt. — Alle Reparationer udføres solidt og til lave Priser.

Nordlandets Handelshus.

M. C. FUNCH
ALLINGE

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

Sct. Mortensgade

Ægte Chile Salpeter, Nitrophoska,
Gæslinger paa Græs Tysk Kalksalpeter, 40 "0 Kaligodning,

5fordlandetd Xandelshud
saa husk at købe den rigtige Bil-LaK i den rigtige Farve og til
den rigtige Pris i ProduKten.
De kan vælge mellem 20 forskellige Farver — og skulde den
ønskede Farve ikke være paa Lager, kan den fremskaffes omgaaende.

Diderihsen

45 —

bestaaende af Glænoærter, Sommervikker og en god til Have og Mark kan nu faas til
Blanding, hvori ogsaa er Ærter og Vikker.
mine sædvanlig billige Priser.
Alle Sorter Runkelroefrø, Kaalrabi og Turnipsfrø.
Helene Andersen.
Dalegaard.
alt sælges til meget rimelige Priser i

Skal De lakere Bilen inden Pinse?

Chr.

M. Bloch.

købes.

Prima Udsæd til Grøntfoder

Ø.4

for Aaret 1934-35 for Allinge—
Sandvig Havne er fremlagt til offentlig Eftersyn paa Raadhuset i
Allinge i 14 Dage fra Dags Dato.
Allinge Borgmesterkontor, 23.-3.-35

Trafikbilen.

BorolioimsZoologisko Hage

PROTOKOLFABRIll.

Havneregnskaberne

Flink Pige
kan faa Plads straks eller senere.

Nielsen, Blaaholt.

Flink Dreng,
14 16 Aar, søges.

Humledal Skæreri.
Tlf. Rø 46 u

Lastbil,
ny istandsat, er billigt til Salg.
Ligeledes sælges nogle Servanter, Servantestel og Toiletspande.
A. Olufsen. Sandvig.
Tlf. Sandvig 27 kan bi-nyttes.

NORIG
Natrousalpeter 4160,0
Salpeter Kalksalpeter
Svovlsur Ammoniak
Kalkkvælstof
Natronsalpeter
eller Chilesalpeter)

Det

tilraades at bruge pr. Hektar:

til Kaalroer... 2 h 4 Sække
Runkelroer 2 å 4
.1 Sukkerroer 2 & 4
„ Kartofler .. I u Il
2 4
Græs
Hvis dor er Vaarserdsmarker, der
endnu ikke har taast tilstraekkelig Kvaa'stofgødning, bør denne
gives snarest.

kalksalpeter el. Ammoniak.
Natronsalpeter.
Natronsalpeter.
Ammoniak el. Kalkkvælstof.

Ammoniak eller Salpeter.

Det
Gødnings-

danske
Kompagni

En mindre Lejlighed
søges i Allinge til Iste Juni,
Henvendelse paa Kalkværket.

CYKLER oplakeres
og stafferes. Garanteret fint Arbejde til smaa Priser.

H. Jørgensen, Havneg. Allinge.

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

Viggo Frederiksen,
Klemens Kro. Tlf. 87.
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
RADIOFORRETNING

H. Jørgensen Havnegade, Allinge

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 1(10 125
Alle vore coul. Gardiner er garanteret
sol- og vaskeægte.

NORDLANDETS HANDELSHUS

Xarnmershus $irks ,Xt. mode
af K. E. S. Koefoed, 180 Sider, dbsp. Format, illustr. 2 Kr.
Faas i Boghandelen og i Allinge Bogtrykker!.

411 Nordborilhol s Adressefortegnelse 111
-

Sygekasser
Damefrisørsaloner

Autoreparatører

Kornum, K. v. Posth. All. relf. 153
I.arser, Joh.. Barber, Al!. Tlf. ,s3

Nlikkelsen, A. Allinge Tlf. 102

Autokørsel

( se Vognmænd)

Mælkeudsalg

Esper Hansens hf!. Sandvig Tlf. 28
Holm, P. C., Allinge Tlf. 39
Mogensen, A., Tejn Tlf. 117 x.
Prima, Allinge Tit. 40

Elektriske Artikler

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

Ladestationer

Fiskehandlere

Blikkenslagere

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

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

Nordlandets Handelshus, AlI. Tlf.

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

Bog- & Papirhandlere
Kofoed, Chr., Kirkepl. A11. Tlf. 138
Legetøj

Sandvig Boghandel Tlf, 55

Bogtrykker
Oornitzka, 0., Allinge Tlf. 74

Bygmestre
Kofoed .5c Mortensen, All. Tlf. 77-79
Petersen, Joh., Allinge Tlf 141
Petersen, P., Nørregade All. Tif.69

Bødkere.
Forslund, Edmund, Allinge

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

7

Forsikrings - Agenturer

Uddrag al Hammershus Dirks
Politi-Protokol,
Af Kapt. K. E. S. Koefoed.
J. E. traf sin Søn legende paa
Marken og tog ham med ind i
Huset, da det var J. E.s ønske
at se sin Moder, inden lian tog
sig af Dage. Han talte et øjeblik
med hende om ligegyldige Ting
og tog derpaa sin Søn med til en
Aa i Nærheden. Da han kom dertil med Barnet, begyndte han at
tænke over det syndige Forehavende, men det forekom ham, at
det var saaledes beskikket, at han
skulde udføre den bestemte Handling, og han tog Mod til sig, stødte
Drengen ud i Aaen og holdt ham
saa længe under Vand, at han var
død. Efter at have holdt en Bøn
for Barnets Sjæl, tog han dets
Hue og satte den paa en Stok,
sone lian satte der, hvor Liget laa,
da han ønskede, at det maatte
blive fundet og faa en kristelig
Begravelse.
Efter saaledes at have ombragt
det sidste af sine 3 Børn manglede han Mod til at tage sig selv
af Dage. Der paakom ham en stor
Skræk og Angst og for at undfly
sin opvaagnede Samvittighed, løb
kan afsted saa hurtig, han kunde.
Han begav sig først til Hasle,
hvor han lod skrive en Klage mod
Interessentskabet for Hammershus Slotslyng, af hvilket han troede sig forurettet. Derpaa vandrede han omkring i 3 Dage, indtil han blev anholdt i Nærheden
af Rønne.
Han aflagde straks en uforbeholden og sandfærdig Tilstaaelse
af sin Forbrydelse, men vedblev
at betone, at han havde udført
Gerningen for at frelse sine Børn
for den Mangel og Elendighed,
hvori han mente, de vilde komme
paa Grund af hans slette Formue-

Sæbeforretninger
Tatol v. Havnen Allinge Tlf, 23

Pensionater

Kofoed & Mortensen All. Tlf. 77-79
Mortensen, Herman, AlI. Tlf. 47

Lotterikollektioner
Hlasselotteriet:

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

Gas- og Vandmestre

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

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

Malermestre

Guldsmede

Trælast og Tømmer
Nordlandets Handelshus, All. Tlf17

Træskomagere
Planteskoler
Kofoed,

„Hallelyst" 'Fif. Sandvig 6

Radioforhandlere
Jørgensen, II., v"Posthuset Allinge
Lind, William, Allinge Tlf. 95

Skotøj og Skotøjsrep.
Bidstrup, K., Torvet, Sand'. Tlf.15
Jørgensen, H., 'Posthuset Allinge
Pedersen, Emil, Fuglesangen All.

Holm, H. C., Allinge.

Hoteller

Manufakturhandlere

Hotel Allinge Telefon 25

Isenkram og Porcelæn
Holm, P. C.,

Allinge Tlf. 3()

Kiosker

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

Modeforretninger
Petersen, Thora, v. Posthuset AlI.

Murermestre

Skræderforretninger
Hansen, 11, P., Sandvig Tlf. 5
Ipsen, P. C., Nygade, All. Tlf. 113
Kofoed, Chr., Kirkepl. AlI. Tlf. 138
Lind,Sander,Skræderi,Strandv.,All.
Olsen, Bay, Østerg. Allinge.
I. Kl. Herresknedder -- Moderne Snit.

Ure og Optik
Hansen C., v. Havnen All. T11.140
Liljeroth, A. Urmager, Allinge
Mikkelsen, A., Sendergade Allinge

Vaskerier
Mogensen, A., Tejn Tlf. 117 x.

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

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

Vognmænd
Christensen. Andr., AlI., Tlf. 49
Falk, K., Aabrinken, Tejn.
Personkørsel udføres.

Slagtere
Jensen, Kaj, Allinge Tlf. 66

Kiosken, A. Mauritsen All. Tlf. 142

Larsen, L., Allinge.

Indlevering til liornkoitnt. Dampvaskeri

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

Jørgensen, Aage, Allinge Tlf. 72
Al Last- og Personkorsel udføres billigst

Nielsen, Poul, Østerg. AlI.

Tit.

145

Al I astkorsel udføres

Petersen, C., Nygade, AlI. Tlf. 133

Cykler og Cyklereparatloner Kul og Koks
Jørgensen, H., y:Posthuset Allinge
Mikkelsen, A. Allinge Tit. 102

Systuer

Ligkistemagasiner

Foderstoffer

Blomsterhandlere (Gartnere)

All. - Sand'. Sygekasse All. 'I'lf. 47
Kontortid daglig 2-4 og Lørdag

Mælkeudsalget Sandvig Tlf. 36

Lind, William, Allinge 'llf. 95

Bagerier -j

Tapet — Lantervarer

Købmænd

Allinge Kulhandel Telefon 119
Nordlandets Handelshus, All. TIf. 7

forhold. Han fortrød dog nu inderlig sin Gerning.
Sagens Akter sendtes til Erklæring til Sundhedskollegiet, der i
Forbindelse
med
Landfysik us
Grove paa Bornholm udtalte, at
de ansaa det for højst sandsynligt,
at han har lidt af et Anfald af
forbigaaende Tungsind, hvorved
han er blevet ude af Stand til at
bedømme sine Handlingers Forhold til de guddommelige og borgerlige Love, og at han maa anses for utilregnelig i den begaaede Forbrydelse.
Den 19. Dec. 1848 nedsattes en
Ekstraret inden Hammershus Birk,
Birkefogden og hans Meddomsmænd mente ikke at kunne tage
Hensyn til Sundhedskollegiets Er,
klæring, da det ikke kunde oplyses, at Jens Espersen nogensinde
før havde været sindsforvirret, og
dømte ham til at miste sin Hals
og hans Hoved at sætte paa en
Stage.

Musikundervisning
Frøken G. Westphal, Sandkaas

Smedemestre
Petersen, Carl, Allinge Tlf. 98

Person- og Lastkørsel

Sørensen, William, Allinge Tlf. 80
P. Munch, Blaaholtshus Tlf. AlI. 137x

Klaver Violin Sang.

Sagen gik til Højesteret, der
forandrede Underrettens Afgørelse
til, at Jens Espersen bor tages i
Forvaring af øvrigheden,

talelser, da Møllen var under Bygning, da denne naturligvis vilde
tage alt Arbejde fra ham ; men
han kunde jo ikke forbyde det og
havde da heller aldrig haft i Sinde at skade Lind. Han havde ikke
sagt saadan, som han blev beskyldt for, men rettede det 'til :
„Lind beholder ikke den Mølle
ret længe", medens han nægtede
at have sagt noget om „røde Vinger".
— --Hans Sandersen anlægger Injurisag mod N. P. Alling. Forlig
Fyrinspektør Herbst anklager en
Fyroppasser for at have tilvendt
sig noget af Fyrvæsenets Olie.
Fattiglem, Ungkarl og Sømand
Lars Peter Bidstrup synes tødt
til en bedre Skæbne. — Hans Fader var Søren Petersen 2. Sg.
Olsker senere Dalegaar d. 1807-10
var han til Orlogs. Fra 1811 boede han i Allinge og drev Baadfart for egen Regning, indtil 1814
da engelske Krydsere tog hans
Baad. Hans Fader døde 1812.
Hans Moder indgik nyt Ægteskab
med Ole Kjøller, der siden gik
fallit og døde.

1852. Midt om Natten blev
Købmand Thor Jørgensen i Sandvig vækket af Andreas Kloe og
underrettet om, at et Vindue ud
til Butikken var slaaet ud. Det
viste sig, at der havde været Indbrud i Butikken, der vender ud
mod Havnen, og en stor Del Bomuldstøj, Tørklæder, Islandske Uldstrømper og en Masse Skraatobak
var forsvundet.
Nogle af Kosterne fandtes hos
Jep Dahl.
Blandt mange andre Vidner
mødte Borgerrepræsentant, Dannebrogsmand Johan Hammer af Allinge, og Baadfører eller Sætteskipper Hans Grønbech sammesteds.
Thor Jørgensen var gift med
Anna Cathrine Holm og havde
Sønnen Frederik Jørgensen (14'„12
Aar) og Datteren Cathinka Thorsine Jørgensen.
Jep Dahl havde før Indbrudet
styrket sig med en Snaps med
Kringle til hos Bager Andreas
Grønbech i Allinge og desuden
købt en Flaske Brændevin, som
han tog med „paa Arbejde".

1848. Jens Bidstrup Lind havde lige faaet opført en hollandsk
Vindmølle norden for Allinge.
Den stod ham i 4000 Rdl. En Nat
Kl. 12' 2 kort efter at den var
fuldført, opstod der paa en uforklarlig Maade Ild i den og hele
den indvendige Del af den samt
Hatten og Vingerne brændte.
Flere Vidner meddeler, at Jens
Hansen forinden var kommet med
Udtalelser som: „Den Mølle vil
snart komme til at gaa med røde
Vinger," eller: „Den Mølle bliver
ikke staaende der ret længe.'
Jens Hansen (43 Aar) havde
Hus og Mølle 100 Alen nordøst
for den nedbrændte (nuv. Teknisk
Skole). Hans Mølle var en Stubmølle. Foreholdt disse Beskyldninger, indrømmede han at være
kommet med sine fortrydelige Ud-

Lars P. Bidstrup, der har faaet Benskade indstilles til P. Koefoeds Legat for fattige Sømænd,
1849. Borgerkaptajn Kaas og
Købmand Fr. Bidstrup er stadig
meget anvendte som Retsvidner.
J. T. Lorentzen er Toldkontrollør.
1850. Møller Linds hollandske
Vindmølle maa atter være genopbygget. Lind anmelder nemlig et
tirandstiftelsesforsøg.Sarnmen med
sin Søn Anders Christian (13 Aar)
havde han opdaget en ituslagen
Rude, hvorigennem der var stoppet Høvlspaaner. I Høvlspaanerne
fandtes et Knippe paa 3 Bundter
„Friktionssvovlstikker", som havde været antændt; men Svovlet
var løbet sammen, saa de ikke
havde brændt rigtigt. Desuden
laa der flere løse Svovlstikker, der
havde været antændt.

Købmand og Brændevinshandler Andreas Grønbech og Avlsbruger og Borgerrepræse ntant Fr.
Bidstrup anklages af Bygningskommissionen for ikke at have
efterkommet et Paabud om at aftage Straataget af henholdsvis 6
og 4 Fag af deres Huse, som endnu mangler i at blive tegltækt.
Paabudet er udstedt 1833 for at
faa afskaffet Straatagene i Byerne.
Fr. Bidstrup var selv Medlem af
Bygningskommissionen. De fik
Bøder paa henholdsvis 25 og 10 Rd I.
Smed Jørgen P. Sonnes Hus er
brændt.
En Galeas ført af Skipper Mikael Pedersen synker ud for Allinge.
En drikfældig Person, Jørgen
Ancker, drukner i Allinge Havn.
1853.
„Tyvehøjsmøllen" er

brændt, medens Ejeren Hans Wevestsen var til „Skovgilde i Aamin ,
det". Den var assureret for 850 Rdl.
Brandens Opkomst uopklaret.
En Dreng ch ukner i „Brogaardsmyren paa Byens Vestermark".
Jens Jacobsens Hus Nr. 49 i
Allinge er nedbrændt.
1854. Den svenske Konsul i
Rønne anmelder, at Sandvigfiske'
re har ødelagt 120 svenske Fiskegarn. Fiskerne paastaar sig uskyldige. Politibetjent Esper Pedersen
er overbevist om at fire af dem,
som han navngiver, har foraarsaget det, men kan ikke bevise det.
Kuffen „Panama" er strandet
norden for Vang.
Fortsættes.

Regninger,
Meddelelser,
Konvolutter,
Brevpapir,
Kvitteringer,
og løvrigt alle Tryksager til Forretningstolk, Foreninger og private
leveres billigst fra

Allinge Bogtrykkeri.

Gravsange' 11
billigst

All nge Bogtrykkeri.
i

AverW i NORDBORNHOLL

