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Ned smaaSkridt.
—o—
Niels og Søren tjente i samme
Gaard. Begge var de flinke Karle,
der ikke var bange for at tage
fat, og begge havde de svær Lyst
til at fan Foden under eget Bord,
da den Tid kom, da de blev
gifte. Søren var den første, som
løb ind i Ægteskabets Havn.
Hans unge Kone bragte et Par
Tusind Kroner med. og saa var
det io saa let at blive egen Mand.
Der blev købt en lille Ejendom.
Den var slet ikke saa daarlig,
men den var svært forsømt. Galt
var det baade med Stuelænge
øg Stald, smaat var det med Besætningen og ikke bedre med
Redskaberne. Men hvad I Søren
var jo Manden, der nok skulde
klare de Dele. Der blev sendt
Bud efter Mureren, som rettede
op paa Bygningerne, saa. de blev
helt flotte.
- Aah, det er ingen Ting sagde Søren, — jeg havde allermest Lyst til at rive den gamle
raadne Stald ned, den svarer
slet ikke til Tiden. Det kommer
nok ikke til at vare længe, inden
det sker.
To gamle Køer var der.
— Næ, det duer ikke — sagde Søren, — det er Køerne, der
skal bære Landbruget i vor Tid,
og Ejendommen kan jo magelig
føde fem Køer. Ved -den første
Auktion købte Søren fire nye
Køer. De var nok lidt dyre, for
der var Kredit til Mikkelsdag,
men der var et halvt Aar til den
Tid, saa den 'Ting skulde han
nok klare.
En Dag, da han stod oppe
hos Købmanden og saa en straalende Reklame for en ny Sort
Havre, der gav utrolig mange
Fold, faldt han for Fristelsen.
Den maatte han prøve. Ganske
vist havde han ikke i øjeblikket
Pengene, men Købmanden gav
ham gerne Kredit, og en Havre
af den Slags kunde man jo ligefrem ikke lade gaa fra sig. Ikke
et Korn skulde der saas• i hans
Jord at den gammeldags Havre,
den var ligefrem ikke værd at
dyrke.
En anden Dag havde Købmanden faaet en ny Maskine hjem
til at slaa Roefrø. Den kostede
ikke engang 50 Kroner.
— Hvad siger du til den, Marie, sagde han triumferende og
viste den til sin Kone.
— Det er noget helt andet
end at løbe med bøjet Ryg og
saae med Haanden. Se bare,
hvor snildt det gaar.
— Ja, den er. rigtignok storartet, sagde Marie, der havde det
paa samme Maade som Søren,
og ingen af dem tænkte paa, at
Maskinen var købt paa Kredit.
- Saadan en hører til vor
Tids Landbrug, vedblev Søren,
-- nu er der ikke længere Tid

til at gaa og snøvle i det som i
gamle Dage, det skal være rationelt, som de kalder det.
Ja, Sørens Landbrug var unægtelig rationelt. Der var hare det
ulykkelige ved det, at ikke en
Stump af alt del rationelle var
betalt.
Naturligvis læste Søren Avisen,
man maa jo følge med, Og den
ene Dag læste han om et Hønseregnskab, hvor den og den
Race havde givet saamange Kroner om Aaret pr. Høne, den anden Dag læste han om, hvilken
smuk Biindtægt Bier kan give,
den tredje Dag var det Kaniner
eller Ænder eller Frugttræer.
Og Søren faldt for alle Fristelserne.
Det er kun et Husmandsbrug,
forklarede han, og der maa man
tage alting med, ellers klarer
man sig ikke i de sløje . Tider.
Og saa købte han Racehøns og
Bihuse og Æble- og Pæretræer,
saa det var en hel Fornøjelse—
foreløbig.
——
Jeg skal nu fortælle om, hvordan det gik Niels. Han var af en
hel anden Støbning end Søren;
lidt sendrægtig var han, en af
dem, der helst ser sig to Gange
for og saa endda betænker sig,
»et Snøvl«, som Søren leende
sagde, — de-r altid vil komme
til at gaa og rode i det —.
Han blev da ogsaa gift. Ganske
vist bragte hans Kone ingen Medgift, men Niels havde selv lagt
et Tusind Kroner til Side og
ude ved Skoven laa en lille
Ejendom. Markerne var noget
. magre, og det hele var for Res' ten ikke saa lidt simpelt, — men
naar Pengepungen nu ikke er
større, som Niels sagde.
Der skete just ingen Spræld
med Niels' Ejendom. lian gik
selv med Murske og Kalkekost
og klistrede lidt paa de værste
Steder. De tre Køer blev ikke
satte ud og omskiftede med nye
og Niels tænkte hverken paa at
købe nye Redskaber eller »Guldhavre«, han nøjedes med det.
der var — i hvert Fald foreløbig. Men alligevel var det svært
som den Ejendom forandrede
sig. Husene saa helt ' pyntelige
ud, og Køerne kunde ikke kaldes magre. Ganske vist lagde
Niels og hans Kone deres Roefrø med Haanden, men derfor
kom det ligegodt op.
Engang imellem fik de to derude ved Skoven Besøg af Søren
og Marie, og saa kan det nok
være, at Søren kunde faa Tungen paa Gled. Han fortalte vidt
og bredt om alt det, han havde
lavet, og del han vilde lave, om
alt det ypperlige nye og det forældede, som ikke var en Døjt
værd, om alt det, som Niels
skulde forandre, — for jeg skal
sige dig, Niels —, sagde han, —
Landbrug er i vor Tid en hel

Fredag den 7. Juni
Videnskab, hvor det gælder om
at have dygtig Omløb i Høvedet
det gear ikke længere paa den
gamle Mar:o..
Niels lyttede stilfærdig til.
— Ja, du har naturligvis Ret,
men naar man nu ikke har Rand.
- Raad! Hvad der skal til,
det skal til! afskar Søren, man har meget mindre Raad til
at lade være. Ilet er naturligvis
et Forskud man kommer i, (ler
er jo Udgifter ved alting, men
de Penge skal nok komme igen,
og det med store Renter, — tro
du mig, min gode Niels.!
- Aa ja, du har.maaske Ret,
Søren, men jeg holder nu ligegodt mest af at tage smaa Skridt,
for skræver en for vidt, render
man maaske Vejret af sig, før
man er naaet til Vejenden.

Telefon 74.

Annoncer og lokait- Stof maa være indleveret
senest 2 Dage før Bladet udgaar.
I sene

om — rationelt Landbrug —,
tuen ligesom i gamle Dage hører Niels stille til, han ved, at
(let ikke er nok med Ideer og
Kredit, han ved, at en Landmand
!made kan og. maa skaffe sig
saa mange Indtægter som muligt, og at der er meget godt i
alt det nye, men. hanved tillige,
at naar Pengepungen er
maa man krybe, før man kan
gaa.

Kairlighed ved første Ojekaist.
—0-Teorien om Kærlighed ved første
øjekast er baade smukt og romantisk. Det pirrer vor Fantasi at tro
at vi ved at lade Øjet glide hen
over en tilfældig Skare Mennesker
pludselig skulde kunde slaa ned
paa en enkelt og saa være vis paa,
Det er nu nogle Aar siden, at
at her er vor Halvkugle.
Søren og Niels købte EjendomMen se, om det sker i det virmen, og siden da er der saamænd
sket store Forandringer. For at kelige Liv med disse Anfald af
begynde med Søren, snu gik det pludselig Kærlighed I Det er akkudesværre lidt snavs med. hans rat lige saa sandsynligt, at den
— rationelle Landbrug —. Han Herre, som stødte til En i Sporvar saamænd flittig nok, men vognen, eller den unge Pige med
der kom Uheld for ham som den blaa Hat, som gik forbi paa
for alle andre, og adskillige af Gaden, er den Mage, som Natude store Indtægter, som han hav- ren har bestemt for En, men der
de set paa Tryk, indfandt sig var ikke den mindste Smule Hjerikke, han fik nok Lov til at di- tebanken til at underrette os om
videre mere end (at Gang. Og det.
Det hænder naturligvis nu og
saa kom alle de Gange, da han
da,
at to unge Mennesker, som
skulde betale, baade Køerne og
»Guldhavren« og alt det andet. er taabelige nok til at tro paa den
Og der kom Prokurator og Stæv- Vildmand med Kærlighed ved førning og Skuffelser og Ærgrelser, ste øjekast, træffer hinanden, syog det tog omsider Modet- fea nes godt om Kuløren af hinanSøren og Marie. For at gøre en dens Øjne og farer til Alteret
Iling Historie kort endte-det med; uden at give sig Tid til at lære
at de maatte skille sig ved Ejen- hinanden at kende -- ja, de kendommen, og saa maatte Søren der daarligt hinandens Fornavne.
Men disse forhastede Ægteskab
i. Dagleje hos Bønderne. ender
i Reglen galt — der er jo
Ude hos Niels stod det anderledes til. Han havde Foden un- et gammelt Ord, som siger, at de,
der eget Bord, og der var nok som har travlt med at blive gift,
ingen Fare for, at det skulde faar god Tid til at fortryde det.
blive anderledes. Ude i Stalden Man lader sig nemlig uhyre let narstod nu fem gode Køer sammen re til at tro, at man passer for
med et Par Russere, Redskaber- hinanden — først senere Uoverne var forbedrede eller ombyt- ensstemmelserne.
Selvfølgelig findes der hysteritede med nye, og Markerne bugske
Mennesker, som altid komnede under en Afgrøde, saa stor
som den aldrig havde været før. mer i den voldsomste Affekt. Saa
Der var ogsaa en god. Flok Høns ser man en Mand, der forelsker
og en- hel. Del andet af (let; der sig lidenskabelig i en Kvinde og
kaldes »Landbrugets Bierhverv«, er helt tosset med hende, indtil
der gav et klækkeligt Tilskud, han faar hende — og kort Tid efog hele den Forandring skyld- ter gider han ikke se hende for
tes kun, at Niels forstod- at - sine øjne.
tage smaa Skridt —. Han saa sig
Eller en Kvinde, der forelsker
først om efter Indtægterne, — sig i en Mand og dør af Hjertefor Udgifterne skal nok komme sorg, hvis han ikke gengælder henaf sig selv —, han prøvede sig des"Kærlighed — og hvis han gør
frem, gik sindig tilværks, vilde det, bliver hun træt af ham og
først se i det smaa, om dette el- finder sig en anden Sjælsven.
ler hint kunde betale sig, og saa
Praktiske, sunde, ligevægtige
ventede han med at købe, til Mennesker gribes sjældent af de
lian havde noget at købe for, stormende Lidenskaber, som sæthan var saa bange for Kredit ter Hjærtet i Svingninger• hos de
som for den lede Pest.
nervøse. De falder ikke paa at
Engang imellem faar han Be- begaa Selvmord paa Grund af
søg af Søren, i hvis Hoved der Skuffelse i Kærlighed. De, mener
endnu sidder en hel - Del Ideer ikke, at Livet er fo'rspilt, hvis Gen-
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standen ror deres ømhed ikke
gengælder deres Følelser. De bliver ikke højrøde i Hovedet ved
Lyden af Fodtrin eller sygner hen,
hvis de maa undvære den elskede i fire og tyve Timer.
Den Slags er kun taabeligt. Hos
de virkelig dybtfølende er Kærligheden en Blomst, der vokser
langsomt, men hvis Rødder gaar
dybt, og som blomstrer Aar efter
Aar, i Stedet for at visne i løbet
af nogle Timer.
Den Mand, som vil vente med
at gifte sig, til han møder Kærligheden ved første øjekast, han
kan lige saa godt opsætte alt andet Foretagende, til han bliver
ramt af Lynet — begge Dele er
lige sandsynlige.
Den Kærlighed, som bedst tagler Ægteskabets daglige Slid, har
sin Grund i en Slags højere Ven.
skab, der ikke svæver oppe i Æteren, men bygger paa sund Fornuft. Den ser ikke Ægtemanden
som romantisk Helt eller Hustruen som en flyvefærdig Engel, men
som menneskelige Væsener, hvem
man netop derfor' elsker saa meget højere, baade med Fejl og Fortrin. Den forlanger ikke det umulige, men glæder sig, naar den møder Sympati og Forstaaelse og
derved skabe Kammeratskab.
En Kærlighed af den Art ser sig
for, inden den springer. Den glem.
mer ikke at tænke paa, om man
passer for hinanden, for den ved,
at Kærlighed og Kildevand i Længden er mager Kost. Den elsker
med Hovedet saavelsam ned Hjertet, og Kærlighed af den Art staar
sin Prøve gennem Aarene og
afstumpes og afsløres ikke i Livets evindelige Trædemølle.

Gamle Strandinger.
---,Pingen Steder i Danmarkfandt der
ældre Tid saa mange Strandinger
Sted som ved Jyllands Vestkyst.
Og var der noget Sted, hvor den
gamle Talemaade, der siger, at
den enes Død er den andens
Brød, paSsede, saa var det paa
Vestkysten. Kystboernes egentlige
Næringsvej var ganske vist Fiskeri, og en Del af dem drev ogsaa
lidt Landbrug. Men mange Steder
var det dog sikkert saadan, at
saavel Fiskeriet som Landbruget
blev betragtet som Bierhverv, idet
Strandingerne- kastede betydelig
mere af sig end de Ito Erhverv tilsammen.
Langs Stranden i de vidtsstrakte vestjyske Sogne holdes der stadig Udkig, naar Jævndøgnsstormene havde pisket Havfladen til
Fraade. Det var haardføre Folk,
i
'der besørgede dette Arbejde, og
gik i daglig Tale under Navnet
„ Stænere."
Selv i de mørkeste Nætter var
sjældent, at et Skib strandede, uden at det var blevet iagttaget i

geg far aa6net!
I Lørdags aabnede den nye Dame Frisørsalon
i Allinge - Centralt beliggende - HejersHotd
Vand- og jernondulation .,t Klipning .0 Haarvask
Altid Iste Kl. Arbejde — Rimelige Priser.

ANNA WEBER.

Telefonbestilling modtages gerne.
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THAX PATENT

E

TØRRE ANLÆG
er i disse Dage blevet indstallcrct i Kiosken.

E

Nu er Cigaren fra Kiosken, som den skal
være — ikke for tør og ikke for fugtig.
Sætter De Pris pas en Cigar, som har den
rigtige Tørheclagrad og dermed den rigtige
Aroma og Velsmag - - kort sagt en Cigar,
som amager ens fra man tænder den til den
er udrøget — saa prøv engang i Kiosken.
Faa den fuldendte Nydelse ud af Deres
Cigar — Køb den i

KIOSKEN-ALLINGE
A. Mauritaen Tlf. 142

VASKECENTRAL
Lad »erts

vaske og smøre!

Fredag den 7. ds. aabner jeg en Vaske- og Simrecentral i K. P. Nielsens Ejendom v. Lindepi. Allinge
I. Kl. Arbejde - Rimelige Priser - A aben fra Kl. 5-22 - Lapning foretages
Biler hentes og bringes. — Benzin - Olie - Gummi
Mekaniker Liner Kofoed
Forvejen af en eller „Stæner."
Om Natten bevægede de sig saa
nær Stranden som muligt. Om
Dagen derimod søg e de op i de
høje Klitter, og blev de saa imellem de piskende Byger opmærksomme paa et Skib, som stod i
Fare for at strande, saa spurgte
de enhver de mødte:
—Har do sitt ham?
Og Svaret lød i Reglen saaledes:
—Nej da, æ dæ en Skiv, la'
mig sie!
Efterretningen om den forestaaende Stranding gik derefter som
en Løbeild langs Stranden, medens „Stæneren• skyndte sig at
underrette Strandfogeden og Formanden for Redniagsstationen om
det, han havde observeret.
Det kunde naturligvis ikke undgaas at de hyppige Strandinger
indvirkede paa Befolkningens Levevis og deres Tankesæt. Navnlig
var Troen paa, at der gik et Varsel forud for hver Stranding nærmest klippefast.
En stedkendt Mand fortalte engang saaledes, at han en Eftermiddag kom ind hos en Strandfoged. Og for at bringe et Emne paa Bane, som han vidste vilde falde i god Jord, spurgte han,
om der snart kunde ventes en
Stranding.
— Ja, det vil ikke vare længe,
svarede Strandfogeden, idet han
tilføjede, for nogle Nætter siden
hørte jeg ude paa Gaardspladsen
Aflæsning af Gods. Og inde i Sidestuen hørte jeg Trampen af
Mennesker.
Den omtalte Mand berettede
videre, at han ikke tillagde Strandfogdens Ord nogen Betydning.
Men da han en Maaned senere
kom tilbage til Strandfogdens Hus,
fortalte man ham, at der nogle
Dage efter hans forige Besøg virkelig var strandet et Skib i Nærheden. og man havde da ved samme Lejlighed hørt den samme
Støj og Larm af Vogne og Folk i
Gaarden og samme Rislen af
Vand i Sidestuen. som Strandfogeden havde talt om. De forliste

Søfolk var nemlig kommet derind,
havde trukket Søstøvlerne af,
hældt Vandet i en rislende Strøm
ud af dem og kastet dem henad
Gulvet.
Naar et Skib var strandet sendte
Strandfogeden straks ridende Bud
til den nærmeste Redningsstation,
hvist den ikke allerede forud var
underrettet.
Et andet Bud sentes til Herredsfogden, Toldvæsnet og Strandingskommissionæren.
Omegnens Beboere begav sig
derefter straks til Strandingsstedet.
Af alle de gamle Beretninger,
der foreligger om Strandinger paa
Vestkysten, findes som talrige Vidnesbyrd om, hvor omhyggeligt
Befolkningen tog sig af de Skibsbrtidne og undlod at gøre sig
uretfærdig Forhold af deres Stranding.
Det er Træk, som tjener til
Ære for de vestjyske Slægter, der
forlængst sank i Mulde.

skrev en Vantro, at »han undrede sig ikke over, at Landinspektør Kristiansen havde saa
mange Tilhængere; thi som Folkefører eller — forfører var han
grænsende til uimodstaaelig.
Havde han kommet til Bornholm
og fortalt, at han i Jylland havde opfundet en Maskine, som
kunde forvandle Sten til Brød,
men manglede Penge til at sætte Ideen i Gang, havde han sikkert faaet dem.«
Vi — hans Tilhængere tror
nu ikke, det er hans Overtalelsesevne, der har faaet os til at
gaa ind for. hans Tanker, men
mener, at vi har kritisk overvejet Sagen og derefter fundet,
at han har Ret.
Vi indrømmer hans oratoriske
Dygtighed, men først og fremmest beundrer vi den Klartseenhed, han har lagt for Dagen,
dengang J, A. K. fra første Færd
udstedte og udsendte Andelspenge. Denne hans Kongstanke
er stadig uforandret — det er det
Ideal, vi higer efter at faa Lov
at arbejde med, og vi beder den
brede arbejdende Menneskemasse om at lære at forstaa det Maal,
vi arbejder for. Der vil da fødes
en Længsel i hvert eneste ærligt
Menneske efter en bedre Samfundsordning. Man vil glædes,
hver Gang det lykkes at rive et
Hus eller Ejendom ud af Renteslaveriets Favntag; og man vil
harmes, hver Gang .1. A. IC møder Modstand i dette sit Arbejde.
Lad os høre disse to Talere
Søndag d. 16. ds. Kl. 4 paa Hotel Allinge.
J. A. K. Amtsledelsen.

Sejr for Aakirkeby 6-2 — 7.3.
I Dame-Single deltog Fru Lærer Hansen, Aakirkeby, mod
Frk. Ellen Valeur Petersen, Allinge. Første Sæt vandtes af Allinge efter en meget haard Kamp,
i andet Sæt var begge Spillere
synlig udmattede. Allinge var
uheldig og Sættet blev vundet
af Aakirkeby. Tredie Sæt blev
ligeledes vundet af Ankirkehy,
der saaledes sejrede med: 7-9 —
6-1 — 6-3. Der var paa begge Sider mange gode Bolde, men det
kneb for Allinge at placere sine
Bolde rigtigt, hvilket noget skyldes det uvante at spille mod en
Venstrehaandsspiller.
Saa var det A Spillernes Tur,
Lærer Hansen, Aakirkeby mod
Lærer Holm Nielsen, Allinge.
Det blev en Sejr for Allinge, der
førte stort i begge Sæt. Resultat:
6-1 — 6-1. Lærer Holm Nielsen
skal saa den 23. ds. i Nexø spille

mod Vinderen af Kampene mellem Rønne, Nexø og Svaneke's
A Spillere om Bornholms-Mesterskabet i A Rækken. Ligeledes
skal han sammen med Frk. Ellen Valeur Petersen spille MixedDouble, ligeledes om BornholmsMesterskabet.
Til Slut spilledes Double i
Bækken. Overlærer Hedegaard
og M n re rm . A Ib. Andersen, Aakirkeby og Kom m u nebogholder
Christensen og Kommis Kaj Hansen, Allinge. Efter en haard Kamp
vandt Aakirkeby med 8-6— (.3
men i Betragtning af, at de fremmede Spille;re var forhenværende
A Spillere og vant til at spille
Kamp, medens vore egne ikke
har haft megen Tid til at blive
sammenspillet i, var det godt
klaret.
Kampene varede hele Eftermiddagen og havde samlet en
Del Tilskuere.

Fra Uge til Uge.
_o_

Et praktisk Anlæg
Kom og leg, lav Grin og Sjov med os i Stammershalle
til paa alle Aarstider at holde
Dyrepark og Trolleskov — vi more vil jer allel
Cigarerne paa de rette Tørhedsgrader har Firmaet Marius LarJa, Stammershalde venter stort stantin Hansen har komponeret, og
Besøg
i Pinsedagene, og faar det som vi allesammen skal synge i Somsen, Aarhus i disse Dage leveret
ogsaa
;
thi hvem vil ikke gerne i merens Løb ! Den har efter Sigende
til Kiosken i Allinge.
Skoven, naar den er skønnest og alle Chancer for at blive en LandeAnlæget bestaar af et stort Skab, ejer hele Vaarens Charme og Tryl- plage, og Publikum vil faa Lejlighed
hvori er indbygget et Apparat, leri. — Dyrene i Bo-nholms Zoo til at lære den, og synge med paa den
der ved Elektricitet opvarmer fryder sig, Fuglene synger og Sø- — fra den allerførste Aften ! Med denne
Skabet til netop den Varmegrad, hundene slaar Saltomortaler af Vise faar Bornholm sin egen Slagsang!
Desuden kommer Bengt Nielsen med
Cigarerne skal have for at være bare Velvære Hunløven har faaet nye Konkurrenceideer, der betyder rare
»rigtige«. Varmegraden holdes sig en prægtig Mage, og nu gæl- Præmier for mange — — og han har
der det om at finde de rigtige
konstant, idet Apparatet automa- Navne til de nygifte, som mulige i sit Arrangement sørget for, at _man
tisk sættes ud af Funktion, naar vis næste Aar beriger Haven med kommer til at more sie uafbrudt og at
der fra først til sidst er Livsglæde og
den ønskede Varmegrad er naaet. to nysselige smaa Løveunger.
Direktionen beder os meddele Publi- Stemning paa Strandhotellet !
Falder Temperaturen, begynder kum, at Danseestraden er til fri AfbeApparatet igen at fungere, hvil- nyttelse, baade naar Hornorkestret 2den Pinsedag
spiller Dansemusik og naar Højttalerket markeres ved at en blaalig anlæget
har Palmehaven Premiere paa sin
er i Funktion.
Kontrollampe tændes.
Sommersaison, og skal man dømme
efter det foreliggende Program maa
Opfindelsen, der er verdens- Strandhotellets Premiere
den
overgaa alle foregaaende. For at
2den Pinsedag bliver en rigtig Festpatenteret, er gjort al Ingeniør
begynde
med det blivende Grundlag
Larsen, Aarhus (System »Thax«) aften og der knytter sig mange mor- nævner vi først Musikken, Kapelmester
og der er allerede opstillet over somme Overraskelser til denne store Robert Singer og hans Solistensembler,
Aften ! Som før omtalt faar vi en kendt,
1000 saadanne Tørreskab i Dan- populær Københavnerkapelmester Con- 6 fremragende Musikere, der lige saa
mark, ligesom der er eksporteret stantin Hansen at høre paa Strandho- fuldt behersker Dansemusik som den
klassisk lødige Musik. Artisterne paa
Under Henvisning til omstaa- en Del til Udlandet, særlig til tellet i Aar ! Nyt Orkester — ny Besæt
Aabningsprogrammet
er Lillian Helten,
ende Annonce gør vi Læserne Holland.
ning med flerstemmig Refrænsang
en henrivende Dame, der spiller
Soloer
og
Duetter
—
med
mange
ShoN%
opmærksom paa, at de to TaleNumre — og med god og fin Under- Xylophon,Concertina og desuden stepre, J. A. K. her har formaaet at TENNIS.
per med en Verve uden Lige. At hun
holdningsmusik ! Det er et Band, der
komme til Stede, er af en saaGrundlovsdagen spilledes de ejer Tidens Rytme, og som nok skal raader over de mest henrivende Kodan Kapacitet, at de bør høres indledende Kampe til Bornholms- blive populært her — som alle andre stymer og er saa raffineret at skifte
disse under selve sin Optræden tilføjer
af alle.
mesterskaberne Det var Aakir- Steder, det har spillet !
Dernæst kommer en gammel Bekendt, vi kun for Fuldstændighedens Skyld.
Begge er de saa kendte Per- keby mod Allinge paa Banen her.
imidlertid i de sidste Par Aar har Det andet Nummer er en Hymne til
Kampen indlededes med Mixed der
soner, at enhver ved, at deres
arbejdet sig op til at blive en Ver- Elegance og Kraft, de 2 Cleyton, et
Foredrag vil være af betydelig Double, der blev spillet af Læ- denssensation: Mr. Aage Darling og Par fremragende Akrobater, og saa er
etisk Værdi. Kapt. K. E. S. Koe- rer Hansen og Frue, Aakirkeby Madame Ilka! Takket være kostbare de danske. Som Conferencier og artiLeder er engageret Danseinstruksoed er kendt af alle dette Blads mod Frk. Ellen Valeur Petersen Nyanskaffelser — og flere Rejser i Ud- stisk
tøren
Sven Egdø, der i Sæsonens Løb
Læsere som en Mand, der gaar og Lærer Holm Nielsen, begge landet paa Jagt efter Magiens sidste, vil arrangere en hel Del forskellige
mystiske Tricks er Darlings Nummer
dybt i de Emner, han har sat fra Allinge. Begge Aakirkebyspil- ført op til at blive Skandinaviena mest Fester og Konkurrencer, og iøvrigt vil
sig for at studere. Og som »Lands- lerne var Venstrehaandsspillere, spændende — og samtidig morsomme- være Bindeleddet mellem Orkester,
mand« !har han jo netop i Al- hvilket generede vore egne Spil- ste Illusionsakt ! Og Madame Ilka's Solister og Publikum. — Som man ser
linge sin særlige Interesse. Hvad lere en Del, men de førte dog Tankeoverføringsnummer har i stedse heraf starter Palmehaven under det
helt rigtige Motto : Alt for Publikum.
angaar den anden Taler, Land- stadig, og vandt med 6-4 — 6-4. stigende Grad forbauset og henrykket At der under dette Motto yderligere
Europas klogeste Hoveder ! Sikkert vil
inspektør K. E. Kristiansen, Derefter fulgte B Single spillet mange Bornholmere genopfriske Be- er kælet for den lille Wonder Bar, vil
Brande, behøver han næppe at af Murerm. Alb. Andersen, Aakir- kendtskabet med deres gamle Yndling sikkert ikke undre Gæsterne.
præsenteres. Hans oratoriske keby mod Sparekasseass. A. — et straalende nyt Program ! — og
Evner er almindelig anerkendt Brandt, Allinge. I det første Sæt saa er der altsaa endda den lille glade Pinsemorgen
spiller Allinge-Sandvig Hornorkester
endog af hans Modstandere.
førte Aakirkeby klart, medens Bengt Nielsen, der med sit straalende ved
Palmehaven fra Kl. 6 8.
Humør og sine sjove Viser blev saa
Efter at have hørt ham i Fjor Allinge i andet Sæt efterhaanden populær sidste Sommer ! I Aar møder
(den eneste Gang J. A. K.s Før- spillede sig op, men det var for han med 12-14 nye Træffere, og i Til- Forretningerne i Allinge-Sandvig
stestyrer har talt paa Bornholm) sent og Kampen endte med en gift Sangen om Bornholm, som Con- cr Fredag og Lørdag aabne til Kl. 9.
4

Ilileolor Her131(lioneo,

oroliolmsZoologisite H ave
fanløven er kommen!

åtrancibtellets mestaften !

men De skal bestemme Navnet baade paa den og paa
Hunløven, og derfor arrangerer vi en

Constantin! Darling! Bengt! Bornholmersang! Præmier!

stor Præmiekonkurrence!

Ærb. Fr. Bidstrup

Bordbestilling: Sandvig 14

1. og 2. Pinsedag faar De samtidig med Billetten udleveret en Stemmeseddel; fyld den tid med de Navne,
De synes passer bedst til de to Løver, og aflever den
igen i Billetkontoret senest 2. Pinsedag Kl. 18.
Stemmesedlerne bliver talt op og udtrukket; de heldige
Vindere faar i 1. Pr.: et Fotografiapparat; de næste - 5
Præmier bestaar af Aarskort (til Haven) fra 1--5 Aar.
2 store Havørne er ankommen fra Norge.

4

2iografen
Fredag samt 2. Pinsedag. Kl. 8

2. Pinsedag: Hornorkester i Haven. Om Aftenen Dansant.
Vel modt i.9anmarks smufikeste »yrepark!

En spændende Detektivhistorie
fra Amerikas Forbryderverden.

Olsker

Det er saa nemt

Xtismoderberåen, slllin
Trikotage

Schous Pierrette Strømpe

Kaffe Margarine

Strømper

Kvalitet fra Top til Taa

Største Rabat

PROTOKOLFABR.I K

Husmandsforening

Man køber et Lod til 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

Udflugt pr. Bil til Louisenlund,
Paradisbakkerne og Brændesgaardshaven LØRDAG d. 15. Juni.
Fra Forsamlingshustt Kl. 1' pr.
Tegning hos Bestyrelsen senest
Torsdag den 13.

VARELOTTERIET

•••
•• N'er Reber »e bedst!
••

•••••••••••••••••••••••••••••')•••••• øøøøø ••••••• ••••
•
•
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•
•
Paa Lindeplads ligger den Forretning, Dc med For
•
•
•
•
del kan benytte vcd Indkøb af
•
•
•
•
•
•
Spe cialit et er: Ekstra fine Salater og rørt Fars •
•
•
•
•

Bestyrelsen.

En flink Karl
søges.

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

*)---*

:• Johanne Hansens Eftf. Grethe Lundgreen
•
LINDEPLADS - TELEFON 45 — ALLINGE •
,,
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Roearbejde kan faas
Brogaard pr. Allinge.

e.

Ste6efius - garfumeri 0"4 'ti
Størsie 1 enelg 1 Poiletartikler.

Deleklivoli fra Sino-Bibo.

~Pr

•
•
•
•
•

r'N

Pinsens morsomme Punktum er

Chr. DideriKsen

cz■

Sct. Mortensgade

z

Telefon 865

RØNNE

Indbinding af Bager - Protokoller - Alle Papirvarer
(.5

1. Kl. Arbejde - Rimelige Priser - Hurtig Levering

åa

11, Leverandør til Biblioteker og Øens største Forbrugere

Gør Deres Indkøb hos de Handelnde, som averterer her i Bladet.

vi mødes i

PALMEHAVEN

2. Pinsedag: PREMIERE.

e
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ROBERT SINGER og hans Solist-Ensemble •••
•••••••••
A. Mogensen, Tein - Tlf. 117x •
THE CLEYTONS ••
•LILIAN HELTEN
•
NOVELTY AKROBATIK
•
• XYLOFON CONCERTINA STEP •

LAK og PENSLER fans bedst og billigst hos

• ••• • • • •••••• øøøøø •••• • • • ••••••• •• • •••• øøøøø ••••••• • • • •••••• • • • •
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•
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Et Parti emailerede Gryder

med Skønhedsfejl sælges meget billigt. - Gryderne er Anker
Heegaards Fabrikat og meget stærke.

Lodsedler!

E. M. BECH.

24 Barber Klinger for 95 øre.

til Varrlolleriets 3. Tr ækning
sælges og fornyes for 260 Øre.
Sidste Dig Tirsdagen d. 11. Juni

De bedste Roejærn
E. M. BECH.

Læs — Læs — Læs Læs.
Til alt frit Valg nu kun 95 Ore

I. B. Larsen.

hns

faas i Produkten — og Priserne er meget billige.

sælges følgende Varer.

Gummi- og Læderfodtej

Enkelte Uhrkæder
Dobbelte Uhrkæder
Kavaler Uhrkæder
luksus Uhrkæder
Daglige Uhrkæder
Neglekæder
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
Bluse Pyntenaale
Halskæder
Halssmykker

forsaales bedst og billigst.
Hentes og bringes overalt.

Herrernes
Indkøb
III
Pinsen!
Sommerskjorter

Skomager Jørgensen.
Havnegade,

gode, moderne Stoffer med fast Flip,
mønstrede og ensfarvede 6,25, 5,75, 4,50
Sommerens behageligste Skjorter,
moderne Facon fra 2,85.

Tricoskjorter
Sommerslips, nye, moderne Dessins i kolossalt Udvalg.
ensf. og mønstrede, Silke, Traad, Silke og
Sokker baade
Bomuld 3,00, 2,50, 1,75, 1,50, 1,30, 1,15 og 85.
Bælter, graa, drap, brune 7,00, 2,25, 1,50, 85.
Moderne Filthatte, Engelske Straahatte
til de rigtige Priser findes i righoldigt Udvalg i

1-lave-Redskaber
af alle Slags.

Gummislanger, l'2" -3 /4'.
Spredere og Samlere til samme.

Have-Vandkander,
Hæk- og Beskæresakse.

Have-Parasoller.
Liggestole, Armstole,
Klapstole, Hængekøjer
anbefales.

P. C. HOLM

"))1ordlandetJ Vandelshus Den

rette
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Pinsesko

• ./N:w •.
• Forlovelsesringe
Lager af alle Størrelser i moderne, ciselere- •
de og glatte Ringe ...A

CARL LARSEN,

Vestergade, Allinge.

PINSEDAG aabnes den nye Terrasse g

ge O
Efti
b yggeli
li
Oil
mgivelser.
Nyeres
Efterm iddags- og Atk
A f tenk affe i h
dD
Højttaleranlæg.

Fru H. Reiner

Allinge Ur- og
Guldsmedeforretning

g og stafferes. Garanteret fint Ar2 bejds til smag Priser.
0

2
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0 000011•09

H

. Jørgensen, Havneg. Allinge.

Solingen Sakse
Paategnede Broderier
Gave Æsker med Indhold
Potageskeer 2 '1'. f.
Grødskeer 2 T, f.
Sauceskeer 2 T. f.
Kartoffelskeer 2 T. f,
Kageskeer 2 1', f.
Spiseskeer 2 T. f.
Gafler 2 Taarnet forsølvet
2 Syltetøjsskeer 2 T. 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
Efteraars Slips
Vinter Slips

Rønne Reseda-Afdeling. St, Torveg.19

o0c°, C Y K LE R op skeres
Udsigt over Badestranden og Hammerpynten.
Smukkeste Restauration paa Nordbornholm! 00
2

Perlesmykker
Halscoliers
Perlerækker
Perlekæder
ørenringe
Overraskelses Nyheder
Erindrings Nyheder
Sensations Nyheder
Fødselsdags Gaver
Forlovelses (laver
Brude Gaver
Konfirmations Gaver
Jule Gaver
Barbermaskiner
Barberkoste
3 Stk, Barbersæbe
24 Barberklinger
Fyldepenne
Skrueblyanter
Malerier
Fotografiravn mer
Platter
Cigaretetuier
Pudderdaaser
Portemonaier
Mundharmonikaer
Solingen Lommeknive

hob endelig straks tor hver Gang Lager have od Tilbudene liver for Sig gælder kun
saahenge lager haves for Gang Avl Lager Lim fieniskatles. og i Henhold hertil sker
Salget Ira samtli•Ae 11~4in En Gros I ager'S over 100 Oplag ug tialge Afdellit;Ter itItuinisrk

ALLINGE,

g
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Bordbestillinger TLF. SANDVIG 13.

•
•
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Conferencier: SVEN EGDØ.

•

Conrad Hansen. TI. 140
• •
•
■

Y

il» ø •

Flink Pige
kan faa Plads straks eller senere.

Nielsen, Blaaholt.j

Ny Cykler
af forskel!.
førende
Mærker
sælges me•
get billigt med meget stma Afdrag

H. Jørgensen, Havneg., All.
Cyklereparationer udf. bil. og godt

Nordbornholms Adressefortegnelse
Sygekasser
Autoreparatører
Nlikkelsen, A. Allinge Tlf. in)

Autokørsel (se

Vognm:end)

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

Blikkenslagere

Damefrisørsaloner
Kornum, K. v. Posth. All. Telt. 153
Larsen, Joh.. Barber, All. TIL 53

Elektriske Artikler

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 — Legelaf

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

Ladestationer

Fiskehandlere

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

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

Forsikrings - Agenturer

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

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

Guldsmede

Uddrag al Hammershus Birks
Politi-Protokol.
Af Kapt. K. E. S. Koefoed.
—;
N. P. Grønbech i Allinge havde paa Auktionen købt 70 Tdr.
hvilke han officielt, ogsaa fik
men det oplystes, at han siden
havde solgt det samme Parti til
Købmand Rasch i Rønne, og da
var der 761f, Td., hvilke han
ifølge den fremlagte Kvittering
havde faaet Penge for.
Grønbech udtalte i. Retten, sin
store Forbauselse herover og
kunde aldelesIkke forklare dette
mærkelige Tilfælde.
Købmand Rasch forklarede i
Retten, at han ogsaa havde købt
et Parti af Peder Kofoed, hvilket denne sidste benægtede.
Da P. K. stadig var syg, korn
det til flere Forhør ved hans
Seng, Her konfronteredes han
med Peder Tømme, der sagde
ham i hans øjne, hvad han tidligere havde forklaret. P. K. sagde derpaa i Peder Tømmes aahne Ane, at det var Løgn, hvad
han sagde (at han havde faaet
10 Rdl.) Peder Tømme aflagde
da højtidelig Ed paa sin Forklaring. Da P. K. nu erklærede at
han var for svag til at taale videre Forhør, blev d'et udsat.
Kort efter blev P. K. stillet
Ansigt til Ansigt med Rasch og
benægtede overfor denne overhovedet at have solgt noget til ham.
Under Iagttagelsen af alle de højtidelige Formaliteter blev Rasch
saa taget i Ed paa sin Forklaring.
Paa samme Maade gik det de
andre Vidner, som vidnede mod
P. K.
P. K. var født paa Hammersholm 3. Okt. 1803. Hans Fader
var Jørgen Peter Koefoed og
hans Moder Elisabeth Sandrine
Marie P. K. flyttede 1822 til Allinge, hvor han ernærede sig som

Kofoed Sz Mortensen AlI. Tlf. 77-79
Mortensen, Herman, AlI. Tlf. 47

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

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

Malermestre
Holm, H. C., Allinge.

Mælkeudsalget Sandvig Tlf. 36

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

Pensionater

AlI. - Sandv. Sygekasse All. Tlf. 47

Kontortid daglig 2 - 6 Og Lørdag 7-9

Systuer
Sæbeforretninger
Tatol v. Havnen Allinge Tlf, 23

Trælast og Tømmer
Nordlandets Handelshus, All. TI117

Træskomagere
Planteskoler
Kofoed, L. ,,Hallelyst" 'TIL Sandvig 6

Radioforhandlere
Jørgensen, H., v Posthuset Allinge
Lind, William, Allinge Tlf. 95

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

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

Hoteller

Manufakturhandlere

Hotel Allinge Telefon 25

Isenkram og Porcelæn
Allinge Tlf. 39

Kiosker

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

Modeforretninger
Petersen, Thora, v. Posthuset AlI

Murermestre

Skræderforretninger
Hansen, H. P., Sandvig Tlf. 5
Ipsen, P. C., Nygade, All. Tlf. 113
Kofoed, Chr., Kirkepi. AH. Tlf. 138
Lind, Sander,Skræderi,Strandv.,AII.
Olsen, Bay, Østerg, Allinge.
1. KJ. Iferreskrredder — Moderne Snit.

Slagtere
Jensen, Kaj, Allinge Tlf. 66

Kiosken, A. Mauritsen AlI. Tlf. 142

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

Mælkeudsalg

Ligkistemagasiner

Foderstoffer

Holm, P. C.,

Cigar- og Tobakshandlere

Esper Hansens Eft. Sandvig Tlf. 21
Holm, P. C., Allinge Tlf. 39
Mogensen, A., Tejn Tlf. 117 x.
Prima, Allinge Tlf. 40

Lind, William, Allinge Tlf. 95

Nordlandets Handelshus, All. Tlf. 7

Blomsterhandlere (Gartnere)

Købmænd

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

Skibsroer — 25 Aar gl. blev han
Handlende. 1830 flyttede han atter op til Hammershohn.
1856. Postbud Peder Christian
Schou maa betale Mulkt for ikke
at have opfyldt Paabud om at
aftage Straatag af sit Hus.
Mathias Elias Theodor Holm
overtager som Universalarving
Ejendommen for 3000 Hdl. efter
sin afdøde Fader Mogens Fr.
Holm, men skal dog betale 3500
Rdl. til sin Broder, hvis denne
lader høre fra sig inden 30 Aar.
Det er 25 Aar siden, man hørte
fra Broderen, som nu antages
for død. M. Fr. Holm efterlod
sig 6000 Rdl. i Obligationer udlaant til forskellige Personer.
Møller Hans Vinberg m, fl.
maa betale Mulkt for ikke at
have mødt ved Sprøjten, da det
en Nat var Tordenvejr.
Niels Larsen Hansens Hus
sønden Allinge paa »Aes« er
nedbrændt. »Grøndal«.
Bager A. Grønbech anmelder,
at hans Svigermoder Karen, Niels
Kruses Enke (77 Aar) har begaaet Selvmord.
1857. Møllersvend Jens Jørgen Hansens Hus norden tor
Allinge er nedbrændt.
Lorentz Christian Bidstrup har
udvist uforsvarlig Kørsel paa Gaden i Allinge og har overkørt et
Par Børn. Hans Fader Fr. Bidstrup møder i Retten og tilbyder
at give 1 Rdl. i Mulkt, om Sagen maa falde. Det indstilles til
Amtets Approbation.
K ufskibet Asiena Hellechina
lastet med Sukker, sprang læk
i Søen og sattes paa Grund mellem Allinge og Sandvig. Kapt.,
Købm. og Havnecommissær N.
P. Grønbech tiltales for at have
indsmuglet 5-6 Sække Sukker
om Natten. Fr. Holm havde sagt :
Intet ved jeg og intet vil jeg vide, men saa meget_ ved jeg, at
Kapt. Grønbech gav mig 40 R&.
for Sækkene, Tømmerhandler

Larsen, L., Allinge.

Ure og Optik
Hansen C., v. Havnen AlI. Tlf. 140
Liljeroth, A. Urmager, Allinge
Mikkelsen, A., Søndergade Allings

Vaskerier
Mogensen, A., Tejn Tlf. 117 x.
Indlevering Vil Bornholms Dampvaskeri.

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

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

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

Jørgensen, Aage, Allinge Tlf. 72
AI Last- og Personkørsel udføres billigst

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

Petersen, C., Nygade, Åll. Tlf. 133

Musikundervisning
Westphal, G. Sandkaas
Klaver • Violin -- Sang.

Smedemestre
Petersen, Carl, Allinge Tlf. 98

Person- og Lastkørsel

Sørensen, William, Allinge Tlf. 80
P. Munch, Blaaholtshus Tlf. All. 137x
Personkørsel 113 Personed

Carl Dam blev Genstand for (gennem de lave Vinduer). I For- ' 2 Fedesvin. Jomfru Ilegine Amasamme Mistanke. Hans Tjeneste- ' høret nægtede han paa det be- I lie Grønbech korn Kl. 1-2 Nat
pige vidner, at hun den paagæl- stemteste og mener, at andre fra Bal hos Købm. Johan Grøndende Nat vaagnede ved Støj af I maa have arrangeret det hele bech og saa da en arbejdsklædt
Heste og Vogn i Gaarden og saa for at skade ham. Det forhold- Person i Træsko komme fra
1
da nogle tunge Sække af Folk tes ham, at Offentligheden udpe- Kælderlemmen i Skolelærerens
med Lygter blive baaret fra Vog- I ger ham som Brandstifter, og Udbygning ud mod »Kirkehalnen ind i Laden. Dagen efter 1 at lian har Rygte for at være den« og løbe hen mod Kirkevar der Hængelaas for Døren. i den værste Brandstifter paa Borti- gaardsgærdet eller Pladsen ud
Næste Aften blev de bragt bort. I holm. Han købte Møllen samme fot. Købm. Kurtz's ( nuv. »AllinBegge de sigtede benægtede Aar for 495 Rdl. og den var for- i ge Kolonial- og Produktforretaldeles og bortforklarede. Efter I sikret for 750 Rdl. Den stod i ning«)
en Mængde Vidneafhøringer no- I Reglen stille. Da det 2 Gange
terer Politimesteren til sidst i før var brændt for ham under
Protokollen, at han maa opgive uopklarede mistænkelige OmSagen.
stændigheder, belægges han med
Skolelærer og Dannebrogs- Arrest og de gamle Sager tages
mand Esper Hansen Bohns til- op til fornyet l'ndersøgelse.
hørende Ejendom Matr. Nr. 37
Et Vidne forklarer at have
er nedbrændt. Toldkontrollør hørt en Samtale mellem Koefoed
Lorentzen boede til Leje i Stue- Lokkegaard og Hans Vinberg
længen.
(der paa dette Tidspunkt sad
1858. Skrædder Nordtings Hus paa Dyngegaard), hvorafdet fremi Allinge Nr. 54 er nedbrændt. gik, at 11. V. skulde sætte Ild
Skrædderen arresteres for Brand- paa Lokkegaard og Koefoed til
stiftelse.
Gengæld brænde Dyngegaard af;
9 Lig (deriblandt 2 Børn og dog kunde Vidnet ikke sige det
1 Kvinde ) opfiskes paa Havban- aldeles bestemt, men havde faaet og iøvrigt alle Tryksager til Forden. De stammede fra Kuffen den Opfattelse. Trods langvarig retningsfolk, Foreninger ~dytte
»Neptun« af Nildenwank ( Hol- Arrest nægtede H. V. paa det leveres billigst fra
land), der i den store Storm om bestemteste, og Koefoed kunde
Natten blev sønderslaaet mod ikke afhøres paa Grund af døKlipperne mellem Allinge og delig Sygdom.
Sandvig. Ingen blev reddede.
Hans Vinberg var født paa Sja'Ulykken opdagedes først næste legaard i Olsker d. 31. Januar 2)i sender »em
Morgen.
1815 af Forældrene Jørgen VinPaa et Rygte om at Tyvehøjs- berg og Elna Elisabeth. Han
møllen skulde afbrændes, begav overtog Sjælegaard 1837. 1812
fluer 2/ge.
Retten sig til denne og fandt købte han Yppernemøfien i Nyker 5-cenk ogsaa paa os,
Døren saaledes lukket, at det saa 10 Maaneder efter flyttede han
ud som om den var leaset uden til Dalegaard i Nyker og 1847 naar »e har et eller
i Virkeligheden at være det. Ind- til Dyngegaard i Klemensker. andet at avertere.
vendig fandt man arrangeret en 1852 købte han den hollandske
Mængde brandfarlige Sager op- Mølle i Allinge og 1858 Tyvehængt og opstillet omkring Møl- højsmøllen.
lestubben. (Olie, Riskoste, Sprit,
Løjtnant, Købmand Mogens
et Bundt Fosphorsvovlstikker Ipsen Kurtz ejer .lagten »Clara«
Afdeling I Allinge.
m. m.) Der bliver sat Vagt ved der føres af Skipper Jens GrønKontortid 9-12 og 2— 4.
Møllen. Møller Hans Vinberg er bech. Johan Hammer er SkibsRenten
paa Indskud er paa
imidlertid forsvundet, men efter- roer og Dannebrogsmand.
3,5 pCt. p. a.
søges og fanges og sendes til
En Tyv har stjaalet Flæsk i 3 Mdrs Opsigelse
Alm.
Sparekassevilkaar
3— Hasle Arrest, da han i Sandvig Skolelærer Bohns Kælder, hvor
Arrest kan meddele sig til andre der i Saltekarrene laa Flæsk af
Boxer udlejes.

Regninger,
Meddelelser,
Konvolutter,
Brevpapir,
Kvitteringer,
Allinge Bogtrykkeris

„Nord6ornfiolm"

Bornholms
Spare- og haanekasees

