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Udgaar 1 Allinge-Sandvig,

AumvArnititrende
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Nr. 380

Aim. Annoncer 10 øre pr. mim, efterf. Gange 8 Ø.
Forretningsann. 8 60.

Fredag den 31. Maj

ikke, hvorledes De ser ud. Med
hvem taler jeg overhovedet?"
Af Curt Crispien.
.Eva Ferber hedder jeg, men
Paa Dansk ved Frank Ravnkilde. det er ikke saa vigtigt. De vil ken-o-de mig paa min Bil. Den er beigeDa Telefonen ringede, skyndte farvet, med en mørkebrun Stribe.
Korner sig paa ingen Maade med Falder Farven i Deres Smag'?"
at tage Hørerøret. Det er sikkert
„Udmærket."
Firmaet Wasmuth angaaende den
,Altsaa, saa beder jeg Dem blot
tredje Rate paa Skrivemaskinen, være punktlig."
tænkte han, eller Bormann, der
Korner lagde Røret paa. Det
vil have de 50 Kroner tilbage, og ringede straks efter igen, og i Løjeg kan jo ikke give dem noget.
bet af Formiddagen kom der fjorSukkende griber han Røret, men ten Telefonopringninger fra Folk,
en fremmed Damestemme, mørk, der tilbød ham fortræffelige Biler
blød og overordentlig sympatisk, til forhausende favorable Priser.
Det var dtsaa klart, der var
lyder i hans øre : „Jeg har nu til
indløbet
en Fejl for en Sætter, et
Morgen læst Deres Annonce i
Avisen. De søger jo en, en lille lille Uheld var sket, og nu maatSmule brugt Roadster paa tolv el- te Korner finde sig i de unyttige
Tilbud, medens den rigtige Autoler fjorten Hestekræfter?"
„Hvad siger De —? " spurgte køber sikkert allerede paa AnnonceKorner forundret. „De tager vist eksspeditionen havde besvær et big
Fejl. Der maa være sket en For- over, at hans Telefonnummer varveksling. Hvilket Nummer skal De trykt fejl.
have?"
Men Korner vidste nu, hvorle'
„Har De ikke Stephan 9936?" des han skulde bære sig ad med
at undgaa alle overflødige Over„Jo, ganske vist, men . . ."
„Hvis De endnu ikke har købt, talelseskunster. Han sagde blot:
maa De ubetinget se min Vogn I" „Tak, jeg har allerede købt". Og
det sagde han saa længe, saa at
„Nafta", lo Korner overmaade
han til sidst følte sig, som den
muntert, „Du milde Herre og Skalykkelige Ejer af en Bil.
ber. Jeg skulde købe en Bil I Jeg
Lidt før tre staar Korner ved
vilde ønske, at jeg kunde betale
det aftalte Sted. Han er en lille
Lejen af mit Værelse. Og et nyt
Smule ophidset og føler sig næ=
Sæt Tøj kunde jeg ogsaa have
sten som en Svindler. I alle 'Filnødvendig".
fælde har lian ikke handlet kor„Gør De Nar at mig?" Deri
rekt. Han skulde ikke have accepfremmede Stemme lød krænket.
teret Prøveturen, thi den blev jo
„Med mig kan De ikke spøge.
tilbudt under Forudsætninger, som
Det er da umuligt, at De allerede
han ikke kan opfylde. Men naar
har en Vogn paa Haanden og vil
alt kommer til alt, kan hans Fejl
afskrække mig, men lad endelig
dog ikke være saa stor. Har han
være med at købe, førend De har
ikke gentagne Gange betonet, at
set min Roadster. Hører De? Den
han slet ikke var i Stand til at
er næsten ny. De kan jo tage en
købe en Bil?
Fagmand med, hvis De ikke selv
Alligevel, han kunde blot have
har tilstrækkelig Forstand paa
lagt Røret paa, men det vilde væM.itorer. Den har endnu ikke
re uhøfligt Og saa tilstaar han
8000 Kilometer bag sig".
endelig for sig selv, at han er meKorner lo ikke mere „Kære
get nysgerrig efter at se den unge
Frue, men kan De da ikke indse:
Dame, hvis Stemme var ham saa
Det er en Fejltagelse. Mit Navn
sympatisk.
er Doktor Thomas Korner, en arUroligt gaar Korner frem og
bejdsløs Kemiker, som . . ."
tilbage. Ved hver Tuden fra en
„Begynder De nu igen. H vad Bil farer han nervøst sammen -er der at risikere? Jeg inubyder men det er kun Taxa'er eller PriDem til en Prøveair ganske gra- vatvogne, som ikke kommer i )3etis og uden Forbindelse. Vejret tragtning. Solen brænder, og Korer herligt. Vi kører en lille Tur ner træder ind i Skyggen af det
til Schildhorn for Eksempel. Sig store Ur. Han venter ikke alene
mig blot, hvor jeg kan hente Dein ? paa dette Sted. Unge Mennesker
Endnu engang forsøgte Korner med Badetøj under Armen og
at forklare, at han slet ikke var smaa Haandtasker i Haanden staar
i Stand til at betale en Bil — det rundt omkring, og hele Tiden gilykkedes ham ikke at komme til ves Haandtryk og høres fornøjet
Orde.
Latter, naar den Ventede er kommet.
„Jeg vil slet ikke høre paa DeTolv Minutter over tre. Maaske
res Historier. Det er afgjort at kommer hun slet ikke?
je g kommer. Klokken tre ved „Zoo"
Det vilde være den bedste LøsLov mig nu blot, at De i Mellem- ning . . . Men da bøjer en Vogn
om Hjørnet, en pragtfuld Roadster,
tiden ikke vil købe en anden Vogn"
Dette Løfte faldt ikke Korner beige-farvet med brun Stribe Der
svært, men han havde endnu me. er ingen Tvivl om, at det er Vog.
re at indvende: ,,Hvorledes skal nen, som Korner skal købe. Han
jeg kende Dem? Jeg ved jo slet bliver helt vemodigt stemt derved.

Prøveturen,

Han har engang som Barn faaet
en Bil forærende, den var af Træ,
himmelblaa med forgyldte Hjul.
En anden vilde han formodentlig
aldrig komme til at eje . . .
Vognen standser. Damen ved
Rattet ser sig søgende omkring.
Det giver et Ryk i Korner - hvad
har Minder her at gøre? — gaar
hurtigt hen til hende og tager Hatten af.
„Fru Ferber, hvis jeg ikke tager Fejl ?"
Hun smiler og giver ham Haan.
den. „Goddag, Hr. Doktor. Det
var pænt af Dem, at De ikke har
svigtet. Stig kun ind."
Korner sætter et forundret Ansigt op. Han havde antaget, at en
Chauffør skulde køre Vognen, og
han finder det ogsaa mærkværdigt
cg uforklarligt, at en ung Dame,
aabenbart fra et godt Hjem, foretager en Biltur med en ubekendt
Herre. Han klatrer ind i Vognen,
ikke uden at slaa Knæet, thi Forlegenheden gør ham klodset.
„Aa, De har vel ikke slaaet Dem?"
„Det er intet af Betydning, kæ-

Trykt i

Telefon 74.
Bogtrykkeri

Annoncer og lokalt Sldf maa være indleveret.
senest 2 Dage for Bladet udgaar.

Mørkeblond, med gode brune
øjne. Ikke grim og ikke smuk,
men meget sympatisk i sin Maade at smile og tale paa, i hele
sin Optræden ubekymrede Sikkerhed, bag hvilken megen Menneskekendskab, Kloghed og rnaaske
ogsaa Godhed maa gemme sig.
Efterhaanden bliver han i hendes
Selskab oprømt, næsten overmodig. Han glemmer fuldstændig
Anledningen til Turen, han glemmer, at han endnu ikke har afgivet en Forklaring, der er ham
pinlig. Han ler og fortæller, og
Frøken Ferber hører godt efter
og spørger. Hun spørger endog
overordentlig meget.
Forbausende, hvilken Deltagelse
hun har for et fremmed Menneskes Befindendet Saa faar hun
efterhaanden de forskellige Situationer i Thomas Kerners Liv at vide.
Der er kun faa lykkelige imellem, men ingen, som han maatte
skamme sig over. Det er et Menneske, som har arbejdet haardt,
uden derved at være blevet det
fortjente Held til Del, fordi ydre
Grunde traadte hinanden hirdrenre Frue.,
„Jeg er ikke gift."
de imellem.
„Jeg ved ikke rigtig, hvori det
„Undskyld, Frøken Ferber.
Saa kører de af Ste-i, og det ligger", smiler Korne r en lille
viser sig, at Frøken Ferber e i' en Smule vemodigt. „Jeg er maaske
dygtig Kørerske. Hun snor sig altfor meget alene. Jeg mangler
gennem den stærkeste Færdsel, Venner, Kammerater. . . De faldt
piler hurtigt forbi større Vogne, i Krigen. Og en Veninde har jeg
og naar hele Tiden at køre igen- aldrig haft." Han tier og ser fornem, før det røde Lys eller hvid- bi hende ud paa Soen, som i Sobehandskede Politihænder spær- le n lyser gennem Træerne.
Idet han pludselig tager en Berede Gaden.
slutning,
bøjer han sig frem og
Nu og da gør hun Bemærkninger: „Føler De, hvor den ligger siger: „Hør engang Frøken F_ rber,
godt paa Vejen? Og hvad siger det forekommer mig, at min Ven.
De til den hurtige Start? Paa faa inde maatte ligne Dem i UdseenSekunder er de oppe paa den høj- de og i Væsen . . . Vær ikke
este Hurtighed. Ved 80 og 90 Ki- vred paa mig over det, jeg nu vil
lometer ligger Vognen ogsaa glim- sige Dem, thi det er formodentlig
rende paa Vejen, og den har en noget dristigt. Jeg synes saa godt
utrolig Evne til at tage st æ rke om Dem, og vilde gerne se Dem
Stigninger. Naturligvis fineste Ma- igen. Ikke blot een Gang, men
teriale, og hypermoderne i alle regelmæssigt, ofte. De maa ikke
Retninger. De vil sikkert selv gi- optage det forkert. Jeg vilde gerve mig Ret i , .at Vognen er fun- ne se Dem, tale med Dem og lære Dem at kende. Det er naturdet for 5800 Kroner."
Korner føler sig trods de bløde ligvis meget at forlange at et MenPolstre ret ubehageligt paa sit neske, som De for første Gang
Sæde, men vover endnu ikke at har set for en Time siden, og
sige noget, thi de har forladt Byen hvis De ikke bryder Dem om det,
og jeger med stor Hastighed hen saa rejser jeg mig og gaar, og forad Landevejen. En pludselig For- søger om jeg ikke kan glemme Dem.
Frøken Ferber holder Hovedet
skrækkelse kunde faa skæbnesvangsænket
og rører sig ikke. Den
re Følger. Saa sidder han da stille og faar ingen Fornøjelse af den fjerne Tikken fra en Motorbaad,
virkelig smukke Tur, som gaar Ta I lerkenk lapren fra Restaurantens
gennem Skov- og Vandlandsskab. Køkken tr de eneste Lyde. LangEndelig bøjer hun ind ad Ind- somt rejser Korner sig og vender
kørselen til en lille Skovrestaurant sig bort. Da holder hendes Stemme ham fast „Bliv dog."
og standser.
Jeg skal ikke gaa?"
„Vi kan jo stille Vognen her",
„Gættet', ler Frøken Ferber.
foreslaar Frøken Ferber. „Og nu
„Det vil sige, det er sent! Det er
trænger jeg til en Kop Kaffe."
Korner udsøger et Bord, der Tid at køre hjemad.'
De gaar hen til Garagen, og
staar lidt afsides, og de sætter sig.
Her faar han først Lejlighed til medens Frøken Fer ber lukker
at betragte Frøken Ferber nøjere. Vognen op og gør den startklar,
spørger hun henkastet : „Naa, Hr.
Ingen usædvanlig ung Dame.
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Doktor, hvorledes er det, vil C i
købe den?"
Korner gør en træt Haandbe,
vægelse: „Ak, det har jeg he
glemt. Ved De da stadig ikke, ;1
jeg er en fattig Djævel ? I de sidste otte Maaneder har jeg forga ves søgt efter en passende Stilline
Min Hovedbeskæftigelse er blev: ;
at sende AnsøgningsskriveL er
sted. Af og til foretager jeg Na
ringsmiddelsanalyser og skrivt
smaa Artikler til Fagblade".
Det synes ikke, som om Fro•
ken Ferber ser meget overrask( t
ud over denne Afsløring „De
kt r maaske ogsaa, at De har skri
vet til de kemiske Fabrikker „Carbon" angaaende en Stilling som
Lahorantchel?"
„Ja, det er rigtigt, men hvorfra
ved De dog det?"
„Fabrikerne tilhører min Broder.
For et Par Dage siden fortalte
han mig om Deres Brev. Han syntes om det, men han kendte Dem
ikke og vilde vide, hvad det var
for et Menneske, thi det drejer sig
om en Tillidspost Vi overvejede
frem og tilbage, og saa fik jeg
Ideen med Annoncen . . . "
„Hvorledes. De har selv indrykket Annoncen?"
Ja, var det ikke en storartet
„Ganske vist. Meget snildt".
Korner gør en raadløs, lille Pause.
Tingenes Udvikling er forvirrede
nok for ham „Og hvad skal jeg
nu gøre?"
Jeg vil raade Demim til saa snart
som muligt at Iremstille Dem for
min Broder. Helst allerede i Morgen."
„Hm. Men hvad bliver der af
vore private Aftaler ?"
Frøken Ferber svarer ikke straks.
Hun har pludselig faaet saa uhyre
meget at gøre med Motoren, der
trods dens forførisk skildrede
Egenskaber overhovedet ikke vil
starte.
Endelig er hun dog færdig, og
hun retter sig op, en lille Smule
rød i Ansigtet, men det kommer
vel fra Anstrengelsen. Hun ser
Korner med aahent Blik ind i
øjnene og siger:
„Vore private Aftaler staar naturligvis stadig ved Magt."
Derpaa sætter hun Motoren
brummende i Gang og piler saa
pludseligt gennem den snævre
Udkørsel ud paa Landevejen,
saa at en stor, brun Hund, der
laa drømmende i Solen, først i
sidste Øjeblik ved et hurtigt Sæt
naar at redde sig fra at blive
kørt over.

13mih. Fugleskydningsselskab
d r so-ir a , el i r t, den aar
ag, rug' skydning Grundiovsoagen paa sædvanlig Sted ved Han:mer- hus. Denne Tradition er af
rat t gammel Dato og stammer
ant.:gelig fra den Tid, da Hammershus som Fæstning havde
sin Garnison og afholdt Øvelser
sammen med Bornholms Væbning.
Eoe e Garnisonens Flytning til
Chrisoa, se, .1 disse Skydeøvelser
rimeligvis torlagt til Rønne; men
efter- Krigen i 1864 voksede Trangen til disse Kapskydninger og
der holdtes nu en Aarrække Fugleskydning i Aamindet (den Gang
et søgt Forlystelsessted.) Efter en
gammel Lov, vi har faaet overladt,
dateret April 1876 holdt Bornh.
Fugleskydningsselskab nu Kapskydning ved Rø Kilde, men flyttede atter til Aamindet og 1910
til Hammershus. Her har den aar•
lige Fugleskydning været afholdt
hver Gang i de sidste 25 Aar, og
Selskabet kan saaledes holde Jubilæum, og de Mænd, som dell
Gang sad i Bestyrelsen, nemlig
Ole Jensen, Lærkegd , Westh, Olehalsegd., Rutsker og Sandemand
Schou har som Formand siddet
i Bestyrelsen i alle disse Aar.
Medlemsantallet har selvfølgelig
i den lange Periode været vekslende, men Beslutningen om atter at flytte Kapskydningen hen i
Nærheden af de historiske Ruiner
har vist sig at være rigtig, thi
Selskabet kan i de sidste Aar
glæde sig ved større og større
Tilslutning fra hele Øen, og bliver
Vejret godt Grundlovsdagen vil
Bornholms Fugleskydningsselskab
sikkert faa en stor Dag.

Gamle Viser.
(Ved H. P.)

Der er saa stille i vor Gaard,
nu sover baade Far og Mor ;
men før jeg lukker Øjet til,
min Jenses Brev jeg læse vil.
Ja, Jens han er min Kæreste,
vi været har forlovede,
naar nu til Mikkelsdag vi naaer,
hel akkurat i fire Aar.
Min egen rare, lille Jens
jeg skrevet har til dig, imens
de andre gaaet er i Seng,
læs saa mit Brev min rare Dreng.
Du skriver, Smørret har sagt stop,
og Pølserne har sluppet op,
se derfor Far og Mor og jeg
en Sulepose sender dig.
En Æggekage og en Brik Smør,
en Ost af dem vor Mor selv gør,
et Lammelaar saa ungt og fedt,
tre Pægle Kommen-Akvavit.
De uldne Hoser er fra Mor,
de er solide og hjemmegjort;
men Mavebæltet er fra mig,
pas paa du ej forkøler dig.
Her ved vor gamle, gode Gaard,
Kartoflerne saa prægtig staar,
og vores Gris er tyk og fed,
saa den knap vrikke kan af Sted.
Vor blakked Ko den har det godt,
den nylig Tvillinger har faaet,
og det har Smedens Kone med,
hun har det godt, saa vidt jeg ved.

Fra Lejren snart du hjemad skal,
saa holder vi til Jul et Bal,
og tørst i Dans for hver en Ka'r
gaar vores lille Korporal.
Nu vil jeg ikke skrive mer,
dU hilses nu fra en og hver;
men først og sidst min søde Ven
fra mig, din Karen Rasmussen.

Guld-Repeteruret
Jeg var henved 16 Aar gammel,
befandt mig i Handelslære i en
lille By og ønskede mig intet bedre end et smukt og godt Lommeur, som Krambosvenden ogsaa
havde.
Det var efter min Mening først
det rette Tegn paa, at man var
bleven voksen, naar man selv kunde sige hvad Klokken var.
Ogsaa nu staar jeg i den Formening, at man i den Alder, da
Livets Alvor begynder, bør lære
enhver at give Agt paa Tiden;
thi Tiden er det kostbareste Gode, naar man holder ærligt Hus
dermed. Et Ur i Lommen kan bi.
drage betydelig til at 'man vænner sig til Punktlighed og en samvittighedsfuld Brug af Tiden.
Det var henimod Jul. Mor havde
vist gættet mit Øns5e om et Ur;
thi da jeg Juleaften kom hjem og
stod i Døren til Dagligstuen, hørte jeg, hvorledes Far tilraabte Mor,
at nu var det nok bedst at gemme Peders Guld-RepetCTur hen til
om Aftenen. I Hast svøbte hun
noget ind i et Stykke Papir og
gemte det.
Jeg forblev kun kort Tid hjemme hos Far Mor; thi jeg vilde ud
omkring i Byen, for jeg mente,
enhver kunde se paa mig, hvilken
prægtige Julegave jeg havde i Vente.
Saa ud paa Aftenen sad vi alle
ved hjemlige Arne, Mit Hjerte bankede, da jeg saa det for mig bestemte Urpaa Bordet :men ak -det var et Sølvur. Min Glæde var
nu betydelig afkølet : men jeg fattede mig dog snart og tænkte:
„ Det skader ikke. Sølvet er dog
langt hvidere og tykkere, og Uret
repeterer jo ligefuldt",
Med al Magt trykkede jeg nu
paa Bøjlen, men denne gav ikke
efter, og Uret vilde ikke repetere.
Da græd jeg og ilede op paa mit
Værelse; men Moder kom bagefter, og for hende udøste jeg
min Sorg over at være bleven
skuffet saa smertelig.
Saa saa hun paa mig med sine milde Øjne, som jeg bestandig
ser, om Døden end har lukket
dem for snart mange Aar siden.
Hun talte mildt .til mig og indpræntede mig nu, at jeg havde
højligen Uret: thi jeg havde jo været godt fornøjet med et Sølvur,
dersom jeg ikke havde hørt Snak
om et Guld-Repeterur. Min Far
havde kun villet drillet mig lidt
og give mig den Lære, at man
ogsaa kan være glad over noget
ringere, end man havde ventet.
Jeg skulde ikke være utaknemlig
mod Gud Mennesker, og da jeg
endelig havde grædt mig i træt,
fulgte jeg hende ned i Stuen igen.
Jeg var nu ikke længere sørgmodig, men dog ikke lykkelig, og
dog var det et baade smukt og
godt Ur, som nu var bleven min
Ejendom.

Da jeg senere laa i min Seng,
Til Barselsgilde har jeg væ't,
kom den onde Aand igen over
der blev der ædt og drukket tæt, mig og satte mig i saa vild Sindsog Mølleren han slog et Slag,
. bevægelse, at jeg vilde springe
saa han er skidt den Dag i Dag. op fra mit Leje, aabne Vinduet
og kaste Uret ud paa Vejen ; men
Det glæder mig, du har det godt, det var mig dog for koldt udenog at en Snor du nys har faaet,
for Sengen, og jeg forblev altsaa
jeg ved jo, det betyde skal,
liggende under den lune Dyne.
at du er Underkorporal.
Hvor ofte bliver onde Gerninger

kun forhindrede af ubetydelige
Om stæn dight der I
Snart ',ddt mine trætte Øjne i,
da jeg vaagnede om Morgenen,
glædede jeg mig over at høre mit
Urs Dikken.
Der er nu hengaaet 50 Aar siden
hin Juleaften ; men jeg har endnu det gamle Ur , og det gaar ikke et Minut fejl.
Først senere har jeg forstaaet
min Moders Ord eller ogsaa selv
udfundet Sanuheden af denne Historie. Niar jeg ser et Menneske,
som aldrig kan føle sig ret lykkelig ved det, der tilfalder ham,
fordi han bestandig havde ventet
noget bedre og kønnere, saa tænker jeg altid : Han har ogsaa ventet sig et Guld-Repet&ur.

Længsel.
Anders var sine Forældres yngste
Barn, og han var vel ogsaa nok
deres kæreste Barn, thi han var
syg og havde i lang Tid været
svag og skrøbelig. Og han trængte saa haardt til al den Kærlighed og Ømhu, han kunde faa.
Han længtes nemlig saa meget
efter at komme op og komme ud.
Flere Gange om Dagen kunne
han spørge sin Mor:
— Naar tror du, Mor, at jeg kan
komme op — komme ud?
Og stadig svarede hun:
— Til Sommer, min Dreng! Naar
Solen kommer med Lys og Varme, med Blomsterduft og Fuglesang, saa skal du ogsaa komme
ud, haaher vi.
— 0, Mor! 0, Mor! kunde han
da udbryde med glædestraalende
Øje, hvor skal det blive dejligt !
Aah, hvor jeg glæder mig! Men, føjede ofte til, der er saa
længe til Sommer! — Naar skal
det blive Sommer — hvor længe
er der til Sommeren?
Ofte blev hans Seng flyttet hen
til Vinduet. Og saa sad han da
oprejst i Sengen og saa ud i Naturen. Han saa Børnene komme
forbi Huet, han kunde høre deres livlige Taler og deres friske
Sang, og saa kunde han udbryde:
— Oh, hvor jeg glæder mig til
Sommer! Aah, hvor jeg dog længes efter at komme op og komme ud!
Og Dagene gik.
Det gik kun langsomt. Det var
ret, som om Vinteren ikke vilde
faa Ende dette Aar. Og Moderen
maatte da synge den lille Sang
af Digteren Ingemann:
Giv Tid! og Lives Træ blir grønt,
maa Frosten det end kue:
giv Tid ! og hvad du drømte skønt
du skal i Sandhed skue.!
Ja, lian skulde vente
og saa
se Sommerens Herligheder ! — Jo
mere han tænkte derpaa, desto
mere fyltes hans barnlige Sind af
en navnløs Higen og Længsel.
Til Tider kunde han stille folde
sine Hænder og bede:
— 0 Gud, lad mig se din herlige Sommer.
Og endelig langt om længe begyndte det at lakke hen paa Vaaren. Solen steg højere og højere
paa Himlen. De første Blomster.
spirer begyndte pippe frem af Jordet', som vilde de melde: Nu bliver det Sommer! Nu snart kommer al Sommerens Herlighed!
Og Anders sad i sin lille Seng.
Hans Øjne var bleven mere matte, hans Kinder var bleven saa
blege og indfaldne. Han saa det
ikke selv. Han længtes mod den
lyse, varme Sommer —Og Dagen
kom, da han gik ind i den dejlige Sommer.
Det blev ikke hernede.
En dejlig Sommerdag, da Fug-

lesangen lød frisk og jublende
ud over de blomstersmykkede Van.
ge, lukkede han sine Øj ne i Døden. Hans Kiste særkedes i Jordens dernede i Dødens stille Have ved den gamle Kirke. Men
hans Sjæl gik til Landet bag Hav
—til den evige, lysende Sommer,
som aldrig svinder.

Fodbold i Allinge.
Herefter vil der saa vidt muligt
hver Uge fremkomme Referater
fra de spillede Fodboldkampe,
som har Interesse for Nordbornhom. Vi begynder i denne Uge
med et Referat fra Juniorkampen
i Søndags.

A. S. G.s Juniores prøvede Søndag d. 26. ds. Kræfter med et
Juniorhold fra den »fineste" Ræk,
ke i Juniorturneringen, nemlig
1<. F. U. M.s I. Junior fra Rønne.
Begyndelsen tegnede ikke godt
for Hjemmeholdet, idet Gæsterne
allerede efter 5 Minutters Spil havde scoret 2 Maal, begge med
Støtte af en kraftig Rygvind.
Trods Modvinden fik Hjemmeholdet kort efter Maal Nr. 1 ved
Hovedstød fra Edvin Petersen efter smuk Centring fra højre Ving.
Maal Nr. 2 scoredes af Center,
der resolut erobrede Bolden fra
Maalmanden.
Halvlegen sluttede med Stillingen 2-2. I 11 Halvleg formaaede
Hjemmeholdet desværre ikke at
score, skønt hele Spillet foregik
paa K. F. U. M.s Banehalvdel ;
talrige Hjørnespark gav intet Resultat.
Kampen sluttede saaledes med
2-2, men Hjemmeholdet havde
fortjent at vinde med mindst et
Par overskydende Maal, da langt
de fleste og farligste Angreb kom
fra de hjemlige Spillere ; bedst
paa Holdet var højre-halt, der leverede en udmærket Kamp.
A.S.G .
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mere hygiejnisk end de almindelig brugte Sukkerskaale; særlig
naar det gælder Servering i Haven, hvor Støv og Fluer sætter
sig paa Sukkeret. Selvfølgelig er
denne Form for Servering blevet
kritiseret en Del, men efterhaanden vil Publikum sikkert se den
Fordel, der er ved den. Ideen er
taget fra de københavnske Mælkerier, der næsten alle bruger
„Sukkerposer".

TENNIS
De indledende Kampe til Bornholms-Mesterskaberne i Tennis er
nu begyndt, og vore hjemlige Spillere træner ivrigt for at komme i
Form. Allinge-Sandvig Lawn Tennisklub, der nu tæller over 25
Medlemmer, skal i Aar deltage i
følgende Kampe : A Single, 13 Single, B Double, Mixed Double og
Dame Single .
Antagelig skal der Grundlovsdagen spilles mod Aakirkeby paa
Banen i Allinge, og de vindende
fra disse Kampe skal Søndag den
23. Juni i Nexø prøve Kræfter med
de bedste Spillere fra Nexø og
Rønne.

Flink Pige
kan faa Plads straks eller senere.

Nielsen, Blaaholt.

Flink Dreng,
14 -

16 Aar, søges.

Humledal SkEereri.
Tlf. Rø 46 u

Fra Uge til Uge.

Gummi- og lAderfodtoi

Varelotteriet.
Vi drømmer allesammen om
den store Chance, og den findes
jo virkelig lige for vor Fod, blot
vi forstaar at tage den.
Tænk f. Eks. paa, hvor store
Chancer, der er tor at vinde i
Varelotteriet, hvor ikke mindre end
3/4 af Spillerne faar Gevinst i Seriens Løb.
Og et Lod til 3. Trækning, der
finder Sted den 13., 14. og 15.
Juni, koster kun en Bagatel,

forsaales bedst og billigst.
Hentes og bringes overalt.

ZOOLOGISK HAVE

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

havde i Søndags godt Besøg til
sin første store Sommerfest. Vejret var jo ogsaa fint, og i Læ var
det saa varmt, at man godt kunde tro, det virkelig var Sommer.
De smaa Borde paa Græsplænen
foran Hotellet var fuldt besat hele
Eftermiddagen, her sad Publikum
og nød Hornmusikken og Folkedanserne medens det nyopsatte
Storkespringvand plaskede midt
paa Plænen.
Herr Mechlenburg har indført
en lille Nyhed ved Serve' ingen,
idet man i Stedet for Sukkerskaal
faar Sukkeret indpakket i Poser.
Det er en udmærket og tiltalende
Form, idet det jo er betydelig

Sitomager Jørgensen.
Havnegade, Allinge.

Permanentet og
Vandonduleret
bliver De bedst hos

Barber Johs. Larsen.
alf. Allinge 53.

For 2 Kr. om Ugen

H. Jørgensen, Havnegade. AH.

CYKLE - Reparationer
udfører af Mekaniker
Hurtigt - Billigt

H. JØRGENSEN
HAVNEGADE r. ALLINGE

Gode Spisekartofler
er til Salg paa

Dalegaard, Olsker,

Xusmoderborden,
eSce6eflus - Sarfumeri 0.1""A".•
Største l doalg i Toiletartikler.
Trikotage

Schous Pjerrette Strømpe

Strømper

k Kvalitet fra Top til Taa

'‘ Kaffe Margarine
Største Rabat

llorllholims fugleskydilillusselskah
aftio'u r d n aarlige Fugleskydning Grundlovsdagen
(it n 5.
i !Daa sædvanlig Sted ved Hammershus.
Saydt nulure (Medlemskort) a 2 Kr. kan faas hos Bestytelsens Medlemmer: John. Schou, Hotel Hammershus, Postm. Christensen, Allinge, Ing. Andersen, Sandvig, Sandemand Schou, Rø, Gaardejer Riis, Kjøllergaard, Rø. — Skydningen begynder Kl. 10 Form.
og fortsættes til Brystpladen er nedskudt.

Koncert om Eftermiddagen.
Fællesspisning og Præmieuddeling

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

i

Kronprinsesse Ingrid kammer

mødesi 9almehaven= ()

Fredag. Lørdag Kl. 8 Søndag Kl. 7. 9
i det morsomste Folkelystspil der
endnu er forevist.

0...:

hinderne omkring Larssoo

Det er saa nemt —

VARELOTTERIET

BoroliolmsZoNiske H auc
Kr. Himmelfartsdag
Søndag den 2. Juni samt Grundlovsdagen:
Dansant.

»anmarfis smukkeste »yrepark!

Prima Udsæd til Grøntfoder
bestaaende af Glænoærter, Sommervikker og en 'god
Blanding, hvori ogsaa er Ærter og Vikker.
Alle Sorter Runkelroefrø, Kaalrabi og Turnipsfrø.
alt sælges til meget rimelige Priser i

M. Bloch.

2 krelsors 'Aflod

Nordlandets Handelshus.

ønskes til Leje i Allinge eller Olsker.
Bill. mrk. ,,Lejlighed"
modt. Bl. Kontor.

Foraarets nye Gardinstoffer

Lodsedler!

Voile, Marguisette, Filerstof,
Etamine, Coul. Gardiner.

til Varelotteriets 3. Trækning
sælges og fornyes for 260 øre.
Sidste Dag Tirsdagen d. 11. Juni
I. B. Larsen.
hos

Marguisette Gardiner dobb. hr. fra pr. m.
0.90
Coul. Gardiner enkelt og dobb. br.
pr. mtr. 0,85 0,95 100 125

Proper ung Pige,

NORDLANDETS HANDELSHUS

Have-Redskaber
Gummislanger, 1/2'-34".
Spredere og Samlere til samme.

Have-Vandkander,
Hæk- og Beskæresakse.

Kalksalpeter NOKID
SalpeteIw.r Natronsalpeter
nonlo

Natronsalpeter
eller Chilesalpeter)

Svovlsur Ammoniak
Kalkkvælstof
Det tilraades at bruge pr. Hektar:
2 å 4 Sække Kalksalpeter el. Ammoniak.
til Kaalroer
•
Natronsalpeter.
Runk&roer 2 å 4
•
Natronsalpeter.
Sukkerroer 2 å 4
Ammoniak el. Kalkkvælstof.
Iu1
•
Kartofler
2;t4
•
Ammoniak eller Salpeter.
Græs

Have-Parasoller.

Liggestole, Armstole,
Klapstole, Hængekøjer

„Aarnmerskus Birks Xistorie

P.

endnu ikke har faaet tilstreekke

C. HOLM
ALLINGE

lig Kvzestofgødning, bør denne
gives snarest.

Pinsesko

Vestergade, Allinge.

Køkkenpige
Hieelpepige

søges 1. juli

Kofoeds Pensionat, Sandvig.

Kilikbruderi.
Friskbrændt Kalk ved Kalkbrænderiet Mandag den 3. juni.

Nye foraarssko
•
•

Flange billige .93ræcider

i moderne Farver og Faconer er hjemkommen.

Træskomager Larsen, Allinge

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

sælges
til
meget
smaa
Priser.

Nordl andets Handelshus.

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

•
•
•
•

N'er fiefier

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

•

•
•
•

•
•
••
•
•

bedst!

Paalæg, Delikatesser, Slagterivarer og Konserves.
Kun første Klasses Varer — Altid friskt fra Køleskab.
>>>)-->

S p eci a l i t et er: Ekstra fine Salater og rørt Fars

Johanne Hansens Eftf. Grethe Lundgreen
LINDEPLADS

TELEFON

45 --

ALLINGE

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

e
•
•
•

•

XfklÆRTfkRER
A. Mogensen, Tein Tlf. 117x
1111111~11~1~11111111~

Telefon 35.

Skal De lakere Bilen inden Pinse?
E. M. BECH.

•
•
•
•
•

LAK og PENSLER faas bedst og billigst hos
og

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.

øøøøø • • • • • • • • øøøøø • • • • • • • • • • • '1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•

•

Den rette

ttanske
Komragni

af K. E. S. Koefoed, 180 Sider, dbsp. Format, illustr. 2 Kr.
Faas i Boghandelen og i Allinge Bogtrykkeri.

•

CARL LARSEN,
Det
Gødnings-

1

•

anbefales.

faas hos
Hvis der er Vaaramdsmarker, der

4

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

kendt med Husgerning og daglig
Madlavning, søges til 1. juni i
Sandkaas. Eventuelt ligge hjemme.
Henvendelse Allinge Messe

af ane Slags.

:Xordlandet3 Xandelshud

)

1', og l'," tykke — korte og lange Længder, som er tagne
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. K uhikfod som Udskudsbrædder koster, Disse
er særlig egnede til alle Reparationer i Stald og Lade samt
til Arbejdsvogne m. m.
Vi har særlig gode Udskudsbrædder til Salg i disse Dage.

e Hornorkester i Haven —
Om Aftenen Kl. 20 Dansant.

Om Aftenen Kl. 20

For der er nemlig Koncert-Dansant
hver Søndag Eftermiddag og Aften.
— og saa er der Foraarsstemning!

Af en Stabel Fyrrebrædder,

Restancerne
for 10. Termin 1934- 35 for personlige Skatter og Ejendomsafgifter m. m. samt 2. Halvaars Statsskat 1934 - 35 er under d. 23. ds.
af Dommeren i Rønne autoriseret
til Udpantning, som uden videre
Varsel vil blive paabegyndt d. 6. juni.
Allinge, d. 28. Maj 1935.

Man køber et Lod ti! Varelotteriet, allierer sig en lille Smule
med Heldet — og saa vinder man hele Sommerferieudstyret
ganske gratis.
Varelotteriet er Lotteriet med de store Chancer — grib dem nu.
Fornyelsen slutter den 11. Juni, Salget den 12. Juni. og Trækningen finder Sted den 13., 14. og 15. Juni. — Et Lod koster kun

-_,

Vi

ikke endnu, men hendes to berømte Landsmænd Person og Wahlberg kommer:

Om Aftenen Bal paa Hotellet.

Skovtur til Zoologisk Have.

...„................

ffliografen

Kontant eller paa Ratebetaling.
20 Kr. Kontant og 2 Kr. pr. Uge.
Deeg og Slanger sælges
billigt. — Alle Reparationer udføres solidt og til lave Priser.

M.
C.
FUNCH
Nordlandets Handelshus
ALLINGE.

24 Barber Klinger for 95 Øre.
Læs - Læs - Læs - Læs.
Til alt frit Valg nu kun 95 øre
sælges følgende Varer.

Enkelte Uhrkteder
Dobbelte Uhrkteder
Kavaler Uhrkteder
Luksus Uhrkteder
Daglige Uhrkæder
Nøglekæder
Dame Ringe
Herre Ringe
Glatte Ringe
Rømø Ringe
Karnevals Ringe
Luksus Ringe
Selskabs Ringe
Broscher
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 Gaver
Forlovelses Gaver
Brude Gaver
Konfirmations Gaver
Jule Gaver
Barbermaskiner
Barberkoste
3 Stk. Barbersæhe
24 Barberklinger
Fyldepenne
Skrueblyanter
Malerier
Fotografirammer
Platter
Cigaretetuier
Pudderdasser
Portemonaier
Mundharmonikaer
Solingen Lom meknive

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

Køb endelig straks for liver Gang Lager bov" ild Tilbudene liver for sig gielder kun
muntenge Lager haves for Gang nyt Lager kan fremska ff es. og i Henhold hertil sker
salget fra galninge netiefla lin Grog Lager', n. er lue Oplag ug Salgs Afdelinger i I

Rønne Reseda-Afdeling. St, Torveg. 19

Nordbornholms Adressefortegnelse 111
Sygekasser
Damefrisørsaloner

Autoreparatører

Kornum, K. v. Posth. AlI. Telf. 153
Larsen, Joh.. Barber, All. Tlf. 53

Mikkelsen, A. Allinge Tlf. 102

Autokørsel (se

Vognmænd)

Købmænd

Elektriske Artikler
Lind, William, Allinge Tlf. 95

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

Blikkenslagere

Ladestationer

Fiskehandlere

Lind, \Villiam, Allinge Tlf. 95
Petersen, Carl, Allinge Tlf. 98

Foderstoffer

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

Bog- & Papirhandlere

Forsikrings - Agenturer

Fotografer og fot. Artikler

Kofoed, Chr., Kirkepi. All. Tlf. 138
Sandvig Boghandel

Tlf. 55

Kjeller Alk., v. Havnen AlI. Tlf. 4

aut. Gas- og Vandmestre
Grooss, Niels, Allinge Tlf. 30

Bogtrykker
Allinge -ru. 74

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

Lotterikollektioner
Klasselotteriet:

Tapet — Ledervarer — Legetøj

All. - Sandv. Sygekasse All. Tlf. 47

Mælkeudsalget Sandvig

Tlf.

Kontortid daglig 2-4 og .Lørdag 7-9

36

Møbelsnedkere

Systuer

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

Sæbeforretninger
Tatol v. Havnen Allinge Tlf. 23

Pensionater

Trælast og Tømmer
Nordlandets Handelshus, All. TIf.17

Ligkistemagasiner

Nordlandets Handelshus, All. Tlf. 7

Gornitzka, 0.,

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

Mælkeudsalg

Guldsmede

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

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

Malermestre
Holm, H. C., Allinge.

Træskomagere
Planteskoler

Larsen, L., Allinge.

Kofoed, L. „Hallelyst" Tlf. Sandvig 6

Radioforhandlere
Jørgensen, 11., v.:Posthuset Allinge
Lind, William, Allinge Tlf. 95

Hoteller

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

Manufakturhandlere

Hotel Allinge Telefon 25

Bødkere.

Isenkram og Porcelæn

Forslund, Edmund, Allinge

Holm, P. C.,

Cigar- og Tobakshandlere

Allinge

Tlf. 39

Kiosker

Kiosken, A. Mauritsen All. Tlf. 142
Madsen, Johan,': Allinge Tlf. 132

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

Modeforretninger

Mogensen, A., Tejn Tlf. 117 x.

Bidstrup, K., Torvet, Sandv. Tlf.15
Jørgensen, H., v Posthuset Allinge
Pedersen, Emil, Fuglesangen AlI.

Petersen, Thora, v. Posthuset AlI

Murermestre

Skræderforretninger

Kl. Herreskrædder — Moderne Snit.

Jørgensen, H., vjPosthuset Allinge
Mikkelsen, A. Allinge Ta. 102

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

Musikundervisning
Westphal, G. Sandkaas
Klaver — Ylolin — Sang.

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

Kiosken, A. Mauritsen All. Tlf. 142

Vognmænd
Christensen. Andr., All., Tlf. 49
Falk, K., Aabrinken, Tejn.
Personkørsel udføres.
Al Last- og Personkørsel udføres billigst

Kaj,

Allinge

Kiosken, A. Mauritsen All. Tlf. 142

Cykler og Cykiereparatloner Kul og Koks

Viktualiehandlere

Jørgensen, Aage, Allinge Tlf.72

Slagtere
Jensen,

Indlevering til Bornholms Dampvaskeri.

Vine- og Spirituosa

Hansen, H. P., Sandvig Tlf. 5
Ipsen, P. C., Nygade, All. Tlf. 113
Kofoed, Chr., Kirkepl. All. Tlf. 138
Lind, San der, Skrrederi, Strandv., All.
Olsen, Bay, Østerg. Allinge;
1

Hansen C., v. Havnen All. Tlf. 148
Liljeroth, A. Urmager, Allinge
Mikkelsen, A., Søndergade

Vaskerier

Skotøj og Skotøjsrep.

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

Bygmestre

Ure og Optik

Tlf. 66

Person- og Lastkørsel

Smedemestre
Petersen, Carl,

Nielsen, Poul, Østerg. All. Tlf. 145
Al Lastkørsel udføres
Petersen, C., Nygade, All. Tlf. 133

Allinge

Tlf. 98

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

I-

uddrag al 113mmorshils Birks
Politi-Protokol,

regulært til. Sækkene blev »trokkada«, og hvis Maalet ikke fyldte Sækken helt, fik de nogle
Skovlfulde ekstra. Det var al'
dette Parti, at Forbjergerne fik
Af Kapt. K. E. S. Koefoed.
deres Andel og omstaaende Folk
1855. Jens Peter Dreyer har udtalte nier eller mindre højlydt
stjaalet et Ur fra Jens Bech ef- at P. K. tog ekstra Maal til sig
ler at begge var svirende efter selv og de andre Forbjergere.
et Besøg hos Værtshusholder Han satte Kridtstreger for hver
Esper Holm Allinge. J, P. Dreyer Sæk paa Dørkarmen i Forstuen,
var tidligere straffet med For- hvorefter Sækkene blev hejst op
gennem en Lem og sat op paa
bedringshusarbejde i 5 Aar.
Fyrmesteren hedder nu Rasek. Loftet. For hver Gang der blev
Margrete Kristine Sonne, Pige raabt- »fuld Favn«, sloges der en
hos Brændevinsbrænder Andre- Streg paa skraa. Det var Skik,
ås Grønbeeh i Sandvig har druk- at man regnede fuld Favn for
het sig, Man troede hun var til 5 Sække, men P. K. satte 5 StreSkovgilde, da det var Helligdag ger og derefteren Streg paa skraa
den her paa Landet saakaldte (over de andre 5) og regnede
saaledes 6 Sække til fuld Favn
»Bunkesøndag«. (1. Juli ).
(det
forklarede han i det mindPolitibetjenten overfaldes af
ste i Forhøret). Andre havde og11 svenske Fiskere hos Værtshussaa
ført Regnskab med Kridtstreholder Esper Holm.
gerne,
men da de fik et andet
Peder Herman Pedersen har
sammen med Anders Christian Resultat end P. K. opgav de det
Jørgensen fremstillet en Specie- (de satte Streger paa almindelig
daler af Tin. Anders Peter Jør- Maade d. v. s. først 4 lodrette og
jAensen har leveret en brækket saa en pau skraa hen over de
Tinske, som blev smeltet dertil. 4 andre),
Hele denne Trafik var sagtens
be arresteres alle for Falskgaaet godt saa mange Gange før.
In rant neri
Skibet »John« ført al Kapt, og vilde vel ogsaa være gaaet
Lythers var strandet med en godt denne Gang med, om ikke
Ladning Rug. Der blev holdt P. K. havde fornærmet SømanAuktion over Ladningen, som den Hans Tofte Holm, der for
4/ar oplagt dels i Kulhuset og at drille P. K. stillede sig op og
tids i Sandvig Vagtstue. Herfra demonstrativt slog , Kridtstreger
blev Rugen udmaalt og fordelt for hver Sæk og fik.flere Streger
blandt Bjergere, Forbjergere og end P. K. Han blev imidlertid
købere. Udmaalingen fra Kul- forhindret i at fortsætte af andre,
huset forestodes af Borgerkap- der sagde, at det var godt nok,
lajn Sonne, der var »bestandig naar P. K. gjorde det ; men Tofte
Forbjerger« (i Kraft af sin Stil- Holm hævnede sig siden ved at
ling som Borgerkaptajn) og her I bringe Sagen for Retten. Daglejer
gik alt regulært til. Da man her Johan Chr. Koefoed vidnede her
blev først færdig, gik flere af bl. a., at han 2:Gange i kort Tid
t'olkene ned til Raadhuset og havde set P. K. lade som om
Wde hjælpe med, men her raa- han satte en Kridtstreg, men kun
dede Peter Koefoed, Hammers- • lod Tommelfingeren glide hen
holm som Forbjerger og frabad ad Dørkarmen uden at der kom
kig Indblanding. Folk rundt om kridt-paa. Medens han saapdet,
mumlede om, at det ikke
1 stødte. ban. Tofte i Siden, og den-

ne viste ved sit Minespil, at han faaet 1 Rdl. hver af Tømme.
ogsaa havde set det. Han udtalte,
Paa Dørkarmen fandtes 14
at han ikke kunde forstaa, at Gange 5 Streger med en Krydsen Mand som Proprietær Peter streg over hver 5 Streger (ialt
Kofoed vilde indlade sig paa et 84). Paa en Loftsluge fandtes
saadant Bedrageri. Daglejer Au- 14x4 Str. med en Krydsstreg
gust Ilerold vidnede, at der i for hver .1 (ialt 70). Købmand
Kulhuset blev maalt løst, medens Hansen havde slaaet Kridtstreger
der i Raadhuset blev maalt stop- paa et Brædt med 10 x4 og
pet. Da de klagede til den gam- Krydsstreg paa hver 3 Str. (!)
le Hans Tømme, sagde han, at
Det ene Forhør efter det andet var til Bjergernes Fordel, og det blev afholdt og en Mængde
at deres gode Kommissionær Personer indrages deri.
Hjorth skulde have godt Maal.
Fortsættes.
Borgerkaptajn Kaas havde
overværet Udmaalingen i Raadhuset, men intet uhæderligt bemærket.
—o—
Peder .Tømme forklarede, at
Far den nyere Tids Idræt var
?. K. var kommet til ham i
kendt
og dyrket, især af Folk paa
Mørkningen og stukket Hovedet
Landet,
morede Ungdommen sig
ind ad Døren til Lillestuen, hvor
han og hans Kone sad. Tømme med at spille Kegler og med en
gik da ud til ham og gik med da almindelig kendt og udbredt
ham ind i Storstuen, hvor P.K. Leg, en „Trille". skaaret af Træ
gav ham 10 Rigsdalersedler og At denne Sport ikke har været
bad ham udbetale disse til de dyrket mellem Klitter og Sand el10 Bjergere i Sandvig. Paa Fo- ler paa vejtøse, skovløse og svagt
respørgsel fra Dommeren om. befolkede Egne, siger sig selv.
P. K. dermed vilde lukke Mun- Men blandt Fynboer dreves den
den paa dem, svarede Tømme, i stor Udstrækning, og det samat P. K. intet havde sagt om, me var Tilfældet paa Lolland og
hvorfor de skulde have Pengene. de øvrige af de danske „SydhavsTømme havde nok syntes, det øer. I Piledyrkningens Land gaar
var underligt, men spurgte ikke jeg ud fra, at Trillelegen har hørt
hjemme.
og fordelte blot Pengene.
Da P. K.s nærmeste MedhjælTrillen var en rund Træskive,
per aflagde en Forklaring (i P. 1 ca. et Kvarter i Tværmaal. Saa
K.s Favør), der paa mange Punk- snart Landevejen og Bygaden om
ter stod i skarp Modstød 4i1 fle- Foraaret var fast og tør, kom T rilre andres, blev han arresteret. len frem, og Kølleslagene gav GenP. K. skulde ogsaa have været lyd viden om. Man drev Trillen
arresteret, men han blev plud- af Sted og mødte den med et
selig syg, og maatte derfor afhø- Skaft, forsynet med et Bræt, eller
res hjemme paa Hammersholm. en svær selvgroet Gren som en
Herunder benægtede han paa Krumstav. I de krummere Landsdet bestemsteste at have gjort byveje hørte man denne Leg lænnoget urigtigt. Foreholdt de and- ge, før mann saa noget til den
res Forklaringer, fortsatte han Trillen havde kraftig Fart pa..;
sin absolutte Benægtelse. Endog kom man gaaende imod den,
Betalingen af de 10 Rdl. benæg- skulde man tage sig godt i Agt,
tede han, til Trods for 10 Mand at den ikke susede hen over Fødhver især bevidnede at have t delle,

En gammel Foraarsleg.

Det var en Dyst, hvor de kæmpende var delt i to Hold, den
ene vilde nødigt vige for det andet, begge vilde helst gaa frem
og ikke tilbage. I de stille Landsbyer, især Søndag Eftermiddag,
da Arbejdskørselen var indstillet,
var der meget lidt Trafik, saa
Trillelegen maatte sygne hen med
den stigende Vejfærdsel, og man
kan ikke anbefale at genoplive
den, da man jo nu kun kan advare Børn og unge imod enhver
Slags Leg paa Alfarvej.
Men i de Tider, her tænkes paa,
var det en almindelig Friluftsfor,
"nøjelse, der Time efter Time kunde sysselsætte_ de to kæmpende
Hold. Trillelegen kan i nogen
Grad lignes ved det senere paa
fast Bane — Spilleplads — indførte Kroketspil.
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A uden Sange er ikke
4..TeSt nogen rigtig Fest!
En Festsang kan ikke undværes
ved festlige Lejligheder, hvad enten det nu er Sølvbryllup, Bryllup,
Konfirmation eller anden Familieeller Foreningsfest. — En Festsang
kalder det Humør frem, som skal
til, for at Festen kan blive vellykket. En saadan Festsang faar De
i Allinge Bogtrykkeri.
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Krep-Servietter
og herredsmønstrede do.
sælges fra 2 Kr. pr. 500.
Damask-Bordduge i 10 m.
Ruller 2 Kr.
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Allinge Bogtrykkeri.

