'

'

•

iwz~:
,
«‹ikr

>1'
Ansvarhavende Udgiver:
Otto Hornitzka, Telef 74
fioraltska's Tryk, Allinge

lIdgaar 1 Allinge-Sandrig;
Tejn, Olsker, Rutsker, Re,
Klemensker og Hasle

Nr. 536

Alm. Annoncer 10 C:31- pr. mat elterf. Gange 8 0,
- 6 Ø.
Forretningsann.
-

De forbyttedeÆdelstene
En Kriminalhetjents Erindringer

Fredag den 3. Juni

I

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

indfattet Halskæde paa Disken.
Stenene var. ved en flygtig Iagttagelse ikke til at skelne fra de
ægte.
Denne Indfatning er ikke mit
Arbejde, erklærede jeg afgjort.
Fru Sugar rev Halskæden til
sig. -- Det er dog en uhørt Frækhed, udbrød hun, Jeg giver Dem
48 Timer til at gøre Deres Forseelse god igen! Har De ikke
indenfor denne Frist atter indsat mine Ædelstene, gør jeg Politianmeldelse.
Hans Fortælling var til Ende«.

Detektivchefen lod mig kalde
til sig sent om Aftenen. Jeg traf
ham i Solskab med en Juveler
fra Dorotheagasse.
»Vaersaagod«, sagde min Foresatte til Manden, »vil De ogsaa
sætte Hr. Tazar ind i Sagen«.
Juveleren strøg sig med Haanden over Panden, som maatte
han først samle sine Tanker.
Derpaa rykkede han sin Stol
Det var et overordentligt vannærmere og begyndte :
»Lad Dem ikke forbavse af skeligt Tilfælde, eftersom det var
min Ophidselse. — Jeg er uden umuligt at drage de paagældende
Skyld kommen i en yderst pin- Personers Agtværdighed i Tvivl.
Juveler Brock havde i henved
lig Situation. For henved en
Maaned siden opsøgte en elegant 20 Aar drevet en velanset ForDame mig i min -Butik. Hun retning. Det var ikke til at tro,
forestillede sig som Godsejer Su- at han skulde have gjort sig
gers Hustru og fremtog af sin skyldig i en saadan Forbrydelse.
Haandtaske en herlig Halskæde, Hr. Sugar havde, fortalte min
der var sammensat af tredive Chef, tidligere været meget rig.
Rubiner, Smaragder og Brillan- Selv om han havde bortspillet
ter, og mindst 8000 Kr. værd.
mange Penge paa Børsen, var
„Fruen ønsker maaske at jeg han dog velhavende og Ejer af
skal vurdere Halskæden", sagde flere Ejendomme, Direktionsjeg.
medlem og regnedes for en so.Aa nej, jeg kender Værdien«, lid Mand. Det kunde ikke antasagde den smukke Frue leende. ges, at han uden sin Frues Vi»Det er et pragtfuldt Smykke, dende havde ombyttet Smykket
ikke sandt? Jeg vil gerne lade med en værdiløs Efterligning.
Stenene indfatte i Platin, Guld- Fru Sugar, en smuk, forfængelig
indfatning er jo ikke mere mo- Dame, var en kendt Personlighed, der sad i Bestyrelsen for
derne".
flere
Kvindeforeninger, deltog i
»Jeg takker.«
»Naar kan jeg afhente Smyk- Velgørenhedsarbejder, saa min
Foresatte tvivlede ikke paa henket?«
des
Ærlighed, men tilføjede dog.
»Om 14 Dage«.
»En af de tre Personer er ubeFru Sugar lod sit kostbare
Halssmykke tilbage, og jeg gav tinget skyldig.«
»De mistror altsaa ogsaa mig«,
mig straks i Lag Med Arbejdet.
Jeg indfattede selv hver enkelt udbrød Juveleren forvirret.
»Indtil videre. Maaske er De
Sten, da jeg ikke vilde give det
renset
i Morgen, men i Dag er
værdifulde Smykke fra mig. Fru
Sugar afhentede selv Smykket min Mistanke berettiget. — Fru
og var meget tilfreds med Ind- Sugar indrømmede Dem Frist
paa 48 Timer. Maaske kan jeg
fatnin&n.
Og saa i Middags — 14 Dage allerede indenfor denne. Tid sige
senere — kom Fru Sugar helt Dem, hvem der er skyldig.«
— ——
ude af sig selv sammen med sin
Klokken var omkring et, da
Mand ind i min Butik.
jeg
forlod Politidirektøren, speDe
har
skammeligt
bedra—
get mig, raabte hun. Jeg gaar kulerende over Problemet.
— Juveleren er sandsynligvis
øjeblikkelig til Politiet og gør
uskyldig.
Hvis han virkelig har
Anmeldelse!
— Ja, vi lader Dem arrestere, ombyttet Stenene, maa han dog
sagde Hr. Sugar med ildevars- regne med, at man før eller senere vil opdage Bedrageriet og
lende Ro.
mistænke
ham. Det er for vove— For Guds Skyld, hvad er
der sket? Jeg maa dog bede om ligt Spil for en agtet Forretningsmand. Vi kan altsaa lade Brock
en Forklaring.
— Vil De vove at benægte, at ude af Betragtning. Men der er
De har ombyttet Ædelstenene i noget fordægtigt ved Ægteparret.
min Halskæde fra den første til Sugar skal være velhavende, men
Spiller. Ogsaa rige Folk drives
den sidste med uægte Stene?
— Javel, med uægte Stene - let af Havesyge til Forbrydelser
— altsaa maa enten Sugar eller
ekkoede Hr. Sugar.
Fork rdet paahørte jeg denne Fruen være skyldig — maaske
skrækkelige Beskyldning. — Jeg begge.
Grublende gik jeg ind i Cafe
vilde forsvare mig derimod; men
i min ophidsede Tilstand var det Franz, der sædvanligt besøges af
mig umuligt at faa et Ord frem. et tvivlsomt Publikum. Jeg satte
Fru Sugar kastede en i Platin mig i en Vinduesaische og be-

Aftenstemning ved Suez.
tragtede efter Sædvane de Til- den, men han er i hvert Fald
stedeværende. Jeg fandt adskil- at beklage, for hans Kone belige gamle »Bekendte«, enkelte 1 drager ham«.
kendte mig og fik pludselig travlt.
»Med hvem ?«
Ved et Bord sad en Mand, der
,,En, der ser noget lignende
netop bestilte sig en Flaske af ud som jeg. Men du forekommer
den dyreste Vin.
mig ellers noget nysgerrig«. Han
Jeg nærmede mig ham nys- drak en Slurk af sit Glas. »Navgerrig. Det var en flot Fyr, hen- net faar du ikke at vide. Jeg
ved 35 Aar gammel. Fra Issen kan kun fortælle dig, at det lyktil Kinden havde han en lang kedes mig at opsnappe nogle
Skramme. For Pokker, det An- Breve fra Husvennen".
sigt havde jeg set en eller anden
»Saa har du vel ordentlig presGang før. Jeg gav ham et Slag set den stakkels Frue ?"
paa Skulderen,
»Du havde vel gjort det samme
„Aften, game Vent«
i mit, Sted. For Resten er det
»Med hvem har jeg Fornøjel- hele allerede forbi. Vi skiltes i
sen ?«
god Forstaaelse jeg fik endog
»Skab dig bare ikke. Du hu- hendes Billede ved Afskeden.«
Han viste mig et Fotografi.—
sker vel nok Turar?«
»Turar — aa javist. Kom og Jeg betragtede det nøje for at
faa et Glas med«.
indprente Trækkeue i min Hu„Det glæder mig virkelig at se kommelse.— Det var en smuk,
dig igen saa veltilfreds«, sagde elegant Dame i Trediverne.
jeg med et Suk.
Fyren har sikkert stjaalet Billedet,
tænkte jeg og noterede mig
Han ansaa mig aabenbart for
Fotografens Navn.
en af »Faget«.
»Det gælder blot om at lukke
»Hør Turar I Vinen har løsnet
øjnene op« — mente han, .saa min Tunge. Jeg har vist allerede
staar Verden os aaben! Du kan snakket for meget. Det er ikke
bande paa, jeg er ikke utilfreds værd at en Opdager ser os sammen. Han kunde tro, vi havde
med min Lod«.
»Har du været i »Udlandet?« noget for.«
.Du har Ret«.
»Kun kort Tid. Nu er jeg tier
Han betalte og gik.
igen — annoncerede som Chauf———
før, og denne Stilling har vist
Næste Morgen gik jeg gennem
sig at være saa indbringende for
mig, at jeg nu kan tillade mig Ringstrasse. Mellem andre Billeder i Fotografens Udhængsskabe
at nyde Livet.»
fandt jeg et Kvindefortræt, der
»Hvem tjente du tios?<
»Du kender alligevel ikke Man- havde en paafaldende Lighed
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med det, Gavtyven viste mig i
Gaar. Nu vilde jeg vide, hvem
hun var.
Jeg gik ind til Fotografen og
præsenterede mig : »Taxa'', Kriminalbetjent !"
»De ønsker?«
„At kende Navnet paa en Dame
hvis Billede hænger dernede".
Fotografen undersøgte Fotografiet og bladede i sin Ordrebog.
»Det er Fru Resette Sugar
Elisabethstrasse 23.«
Jeg kunde næppe undertrykke
min Forbavselse.
»Takker mange Gange«, udbrød jeg og var allerede langt
nede ad Trappen.
— —
Præcis Kl. 12 stod jeg foran
den smukke Frue i hendes Salon, Jeg gik uden Omsvøb til
Sagen.
„De beskylder Juveler 13rock
for at have ombyttet Ædelstene
i Deres Halskaede med falske
Stene, Den fortvivlede Maud har
i Bevidsthed om sin Uskyldighed
henvendt sig til os, for at vi —
kunde beskytte ham mod Dem.«
.Nu — og hvad ønsker De af
mig?
»Kun en Bagatel. De vil indse
Frue, at De maa gøre Deres Fejl
god igen. De kan skrive et Brev
til Juveleren, hvori De tager deres Beskyldning tilbage og beder
ham om Undskyldning.«
»Er De gal? Jeg skulde bede
et Menneske, der har bestjaalet
mig, om Undskyldning«, udbrød
hun i paataget Harme«.
»De maa give ham en Undskyldning, fordi De har mistænkt
ham uden Grund".
„Hvorledes skal det forstaas?«
»Man har betroet mig Opklaringen af dette Tilfælde, og det
skyldes ikke saa meget min Duelighed som et lykkeligt Tilfælde
at jeg saa hurtigt naaede Maalet.
Jeg erfarede, af De selv havde
foræret Smykket til Deres tidligere Chauffør, en Mand, der nylig er løsladt af Tugthuset. Men
— hvis De ønsker en Skandale,
kan vi naturligvis godt lade det
komme dertil.«
Jeg holdt Damen fast med mit
Blik, saa, hvorledes hun krampagtigt fattede om Stolens Sidelæn.
»De behøver ikke at fortvivle
Frue, vi kan endnu ordne Sagen.
Jeg vil desuden drage Omsorg
for at De for bestandig fritages
for denne Fyrs Afpresninger.«
»Denne Forbryder — han er
Skyld i det hele. Aa, min Gudl«
Hun vred fortvivlet sine [lænder.
.Men hvorfor mistænkte De
Juveleren ?«
»For nogle Dage siden var jeg
med min Mand i Teatret. Under
Pausen kom en Veninde til os
i vor Loge. Pludselig sagde hun

Fra Uge til Uge.

Saa danses Sommeren ind

paa Strandfiote

!

Kapehhester Sophus Hansens Solistorkester.
Elektrisk Guitar - fuldkommen nyt for Bornholm.
Bengt Nielsen med nye Viser, bl. a, Hyldest til Bornholm.
Strandhotellets nye store Højtaleranlæg.
eG4. Fr. BIDSTRUP,
lange, pyntede Spær, saa kom
Musiken og den muntre Skaffer
paa en Vogn med alle de Sulevarer og det øl og Mjød, de havde
samlet ind paa deres Tur. Saa
fulgte Rytterne, de unge Karle tog
sig godt ud med hvide Ærmer
og sølvknappet Vest. Forrest red
Majgreven, den unge Knud Rytter, han var den flotteste af dem
alle, og ingen kunde ride som
han.
De red rundt om Majstangen
og kastede Blomsterkranse til Pigerne. Majgreven kastede sin om
Halsen paa Else og løftede hende
op paa sin Hest. Hele Forsamlingen saa paa de to, der blev
klappet og raabt Hurra; og dog
var der mange, der havde Taar r
i Øjnene.
Majgreven var en fattig, ung
Karl, men han var den dygtigste
Karl i Byen og altid Fører blandt
de unge. I flere Aar havde han
elsket den lille Else, og endelig
havde
hendes Far, den gamle Jens
Af Morten Korch.
Bo, sagt Ja. Alt saa lyst ud for
—0 —
de
to unge, og saa kom Ulykken.
Det var en Foraarssøndag den
Knud
havde brugt Vold mod
12. Maj for næsten to Hundrede
Aar siden. Der skulde rides Som- Ridefogeden og kastet ham til Jormer i By og holdes Valborgfest, den, saa han havde taget Skade,
og alle Byens Mænd var samlet og nu skulde han straffes. Alle
paa Festpladsen, som var hegnet vidste, at Knud var uskyldig. Ri.
med høje Stænger. pyntede med defogeden slog en gammel Mand
Blomster, Grønt og brogede Baand. med sin Pisk, og Knud kom den
Mændene havde faaet Frokost i gamle til Hjælp. Sagen havde
Skaffergaarden og sad med en god staaet paa i flere Maaneder; men
Drik øl. Den lange Jørgen Kusk Ridefogeden havde faaet Ret. Knud
gjorde sine Kunster paa den grøn- skulde først straffes med Fængsel
ne Plads foran Bordet. Til sidst og siden sendes bort som Soldat.
satte han sig paa Hug og dansede Det var mærkeligt nok, at han
Peter Skøt, saa Græstotterne føg var blevet løsladt og kunde være
omkring ham. Han gjorde som med til Festen, men om faa Dage
altid sine Skælmsstykker med en skulde han af Sted, og saa vilde
gravalvorlig Mine, og derfor kom det nok vare mange Aar, før man
atter fik ham at se.
de netop alle til at le.
Naadigherren, den gamle Greve.
Nu kom Per Hus, Byens Kovar
en god Mand, men han var
mediant. Han stod frem med folaltid
inde i Kongens Raad og lod
dede Hænder og lagde Hovedet
paa Siden ,Kæ- Kæ- Kære Børn," den onde Ridefoged raade, som
stammede han og efterlignede Præ- han vilde, paa hans Gods.
Medens de saa paa Rytterne og
sten saa grangiveligt, at hele Forsamlingen lo. Bagefter pustede han Majgreven, stod den gamle Greve'
Kinderne op og lavede en brøsig pludselig midt iblandt dem og
Mine, saa var det Ridefogeden, løftede sin guldknappede Stok.
og til sidst kom selve Naadigher. Han kaldte paa Majgreven, og
Knud red hen til ham ; han holdt
ren, den gamle Greve.
stadig
Armen om Else, og de bøjHan standsede lidt pludseligt;
thi nu kom Byens Kvinder, og ede sig begge for deres Herre.
Nu talte Greven, og der var
saa var det bedst at passe paa.
lydløs
Stilhed under hans Ord.
De var klædt i Hvergarn og Vadmel, men bar broderede Livstyk- Han havde nøje undersøgt Knuds
ker og gyldenstykkes Huer. De Sag, og Knud skulde være fuldkom med Bindehosen i Hænderne stændig fri baade for Straf og
og der var noget værdigt og myn- Skyld. Han tænkte næsten, at Ridigt over deres Holdning og Mi- defogeden drOg bort, og i ethvert
Tilfælde blev han boende paa sin
ner.
De talte muntert med Mændene Gaard. — Hvis gamle Jens Bo
og gjorde sig Umage for at være vilde som han, var det bedst, at
lystige, men det var let at mærke, de to unge kom sammen og overat der faa noget vemodigt under tog Gaarden, de skulde ikke faa
Glæden.
for strenge Vilkaar.
Lidt efter kom Pigerne med
Fornem og myndig stod han,
grønne Grene i Hænderne. — Yn- den gamle Herre, og alligevel saa
dige saa de ud med deres grønne mild. Han nikkede til de to unge
Skørter, røde Livstykker, hvide og smilte til dem, og trykkede
Ærmer og Blomster i Haar Else bevæget hans Haland.
fra Bogaarden gik i første Række,
Foraarssolen skinnede saa smukt
hun smilte og sang; men de kunde paa den gamle Bonde, hans Her.
se, hun havde grædt.
re og paa de to unge, som smykStraks efter gik en Bølge af kede med Blomster sad paa deSpænding gennem Forsamlingen, res Hest. Der var noget, som beder hørtes Musik og Hovslag og vægede baade gamle og unge, og
glade Stemmer. Det var Ryttertos de brød ud i høje Jubelraab, som
get, der kom Forriderne, som bar næsten ikke vilde faa Ende.

haanligt til mig „Min kære, hvor
har du- dog gjort af dit dejlige
gamle Halssmykke?" — ,Det er
jo her", svarede jeg, — „Men der er jo ikke en eneste af disse
Stene, der er ægteTM.
„Tak, Frue, det øvrige kan jeg
tænke mig til. Deres Mand udspurgte Dem, og De forklarede,
at Juveleren maatte have byttet
Stenene. Det var en st or — en
skammelig Ubesindighed. Hvorfor
sagde De ikke hellere, at De havde
tabt Halskæden ?"
Fru Stigar skrev et Undskyldningsbrev, og jeg skyndte mig til
den fortvivlede Juveler.
_Hvordan er De kommen til det
Brev", spurgte han glædesstra alende.
„Spørg mig ikke, det forbliver
min Hemmelighed".

Majgreven.

Strandhotellet
aabner Traditionen tro SæsonL n
2. Pinsedag. Foraaret igennem har
Haandværkere arbejdet i den store
Koncertsal, og i Dag fremtræder
den i en ny Skikkelse. De mange
Piller, der skilte Dansegulvet fra
Salen er fjernet, hv.orved der er
vundet en kolossal Plads. H e Lokalet syner meget større, og det
er nu muligt for næsten alle Borde i Salen at se, hvad der foregaar paa Musiktribunen. Ligeledes
er der blevet installeret et stort
Højtaleranlæg, der er sat i Forbindelse med alle Lokaler.
Herr Bidstrup har i Aar engageret et nyt Orkester, der ledes
af den kendte Kapelmester Sofus
Hansen, tidligere „National Scala",

PALMEHAVEN

HOTEL SANDVIG.

Lørdag den 4. Juni Kl. 21

KONCERT-DANSANT
P. Kofoeds Trio spiller.
2. Pinsedag: Konstantin Hansens Rytmeorkester.
P. E. Jensen
Bordbestilling: Telt. Sandvig 13

Yfar W'

Bil-Nøglen?
Ellers kan De faa den i Kiosken!

Bil-Nøglen er en Fortegnelse over alle bornholmske Motorførere,
ordnet efter Bilens Nr. Nyttig Haandbog for Bilejere. Pris I Kr.

e PROTOKOLFAG KIK

Chr. Dideriksen
z

RØNNE

Tornegade 10

—

Telefon 865

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

I 1111

£eres fkrdel
,,Bellevue", „Zigeunerhallen", Radiofonien m. fl Han er en af Danmarks faa syngende Kapelmesti e
og spiller selv Violin, Hawai-Guitar og — som en extra Sensation
— elektrisk Guitar. Den lille glade
Mand, Festarrangøren og Cabaretkunstneren Bengt Nielsen kommer naturligvis ogsaa til Strandhotellet — med 11 helt nye Viser
paa sit Repertoire, foruden Sæsonens „Schlager" med den meget
lovende Titel „Bornholm — du er
dejlig", en Kærlighedserklæring til
vor skønne Ø.

Palmehaven
præsenterer os 2. Pinsedag for
nogle gamle Bekendte, nemlig Kapelmester Constantin Hansen eg
hans Ensemble, og det populære
Orkester vil sikkert blive hilst velkommen af dets mange Venner
her paa Øen.
Elverhøj Kroen.
Efter at Snedkere, Murere og
Malere har arbejdet hele Foraaret
paa Hotel Stammershalde, er alt
nu færdigt, og Pinsegæsterne kan
indvie „Elverhøj Kroen", som Restaurationen nu hedder. Det hyg.
gelige Lokale er blevet til en rigtig Krostue, og bliver det fint Vejr,
er der al Grund til at sidde paa
den nye Strandterrasse og nyde
Kaffen.
Zoologisk Have har igen faaet
en Del Nyerhvervelser, tag derfor
Børnene med til Stammershalde i
Pinsen og tilbring nogle fornøjelige Timer der. Strandvejen er
aaben.
Familie-Journalen i denne Uge.
Børge Michelsen har som Familie-Journalens Medarbejder af
Statsbanerne faaet 'Lov til med
hele Landet som Tumleplads at
springe fra Lokomotiv til Lokomotiv, som det passer ham, og i
en spændende Artikel skildrer
han Dagens Oplevelser.
Sportsmedarbejderen Ronald har
skrevet en orienterende Artikel:
„Foran Vandringens største Sommer". Har man først givet sig
Vandrebevægelsen i Vold, er der
jo som Regel ingen Grænse for
ens Vandrelyst, og har man læst
Ronalds Artikel, forstaar man,
hvor herligt Vandreturene kan
forme sig, og hvor let man faar

ved Avertering i „Nordbornholm « er
den store Udbredelse, Bladet har;
det kommer i hvert Hjem i AllingeSandvig og Omegn, helt til Hasle,
Klemensker og Rø. De faer med andre Ord Forbindelse med alle Deres
Kunder paa een Gang. — — Benyt de billige Kvartals-Annoncer;
for kun 10 Kr. i Kvartalet kan Dz
fan en Annonce, hvori Teksten kan
skiftes 3 eller 4 Gange i Løbet af
Kvartalet. Lad os give Dem et Forslag.

Sting til „Nord6ornifolmci
1111111111111111111111111111111111111H II
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Gør Deres indkøb hos de Handlende, som averterer her I Bladet
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Maskine.

Moderne
iberegnet —
meemenememmelle og dog kun otte Kroner!

Barber Johs. Larsen Til. Allinge 53
Husly for Natten paa de mange
„50 Øres Hoteller, der nu ligger
spredt over hele Landet. Af velkendte Noveller er Mpigen", „De
hemmelighedsfulde Nøgler", Humoresken „Da hans Pæsen var
til Middag hos Kammerherren",
og gennem de fortrinlige Billeder
kiger vi baade vidt ud i Verden
og ind gennem egne Vinduer.

Tlf.170

De vil blive tilfreds
naar De køber
Frugt og Grøntsager
,

Allinge Frugthus

Pont Jørgensen — Kirkegade 3

Bestillinger paa Kranse
og Dekorationer modtages
•
Konserves - Chokolade
alt til billigste Priser
Blommer 40 Øre Halvkilo

tir
j - uden Sange er ikke
&Tes nogen rigtig Fest —
En Festsang kan ikke undværes
ved festlige Lejligheder, hvad enten det nu er Sølvbryllup, Bryllup,
Konfirmation eller anden Fa rnilieeller Foreningsfest. — En Festsang
kalder det Humør frem, som skal
til, for at Festen kan blive vellykket. En saadan Festsang faar De
Allinge Bogtrykkeri,

Regninger,
Meddelelser,
konvolutter
Brevpapir,
Kvitteringer,
og iøvrigt alle Tryksager til 1 orretningsfolk, Foreninger og private
leveres billigst fra

Allinge Bogtrykkeri
iffi~e~
Vimpler
og flag
føres i alle Størrelser

Fritz Rutsch
ALLINGE.

1~111111~

Forretningskonvolutter
sælges billigst .

Allinge Bogtrykkeri

DE RIGTIGE ROEJERN

og 14e Blade, KØB DET I PRODUKTEN

Det er Tar's Da

7 Per god
Chevrolet,

paa Søndag!

Model 1930, er billig til Salg.
Gode Betalingsvilkaar.

Stort Udvalg i Cigarer, Cigarillos og Tobakker
med Udstyr i Dagens Anledning.

K. Jensen,
Telefon Østermarie 137

En Ilerrecykle

Ballon-Puden

er meget billig til Salg.
Bladets Kontor anviser.

Blød som en Dunpude
Kraftig som en Fjerpude
Beholder sin Form bedre
end hidtil kendte Puder

ø

9insedko
Carl Larsen,

Vestergade — Telefon 104.

•
•
•
•

Mange rye Dyr: Flamingoer. Sjakaler, en hel Flok Aber og morsomme Vaskebjørne.

2. Yinsedag 9ansant fra .5Tl. 16.
1. Kl. Restauration. Madkurve kan medbringes. Morsom Legeplads.
for Børnene. Stor Parkeringsplads.
Obs. Den nye Strandvej er aabnet — derfor kør eller spadser til
Zoologisk Have og Elverhøj Kroen. Nyd Eftermiddagskaffen paa den nye Strandterrasse — Øens mest yndede Udflugtssted.

Allinge Messe

Gylter og Smaagrise
er til Salg paa

St. Hallegaard.
Tlf. Rø 73v

Nye moderne

Tøjrepæle, store RingeiS-Jer og Led

S K 0 til Sommeren

Kotøjr, Grimer, Kædevarer af alle Slags sælges billigt.
Nogle rustne Varer sælges med 10 pCt. Rabat.

Nordlandets Handelshus

Træskomager L. Larsen
I

bornnolms Spareog haanekasses
Afd. i Allinge
•
Kontortid: 9-12 2-4
Boxer udlejes

fra Lørdag den 4. til Mandag den 13.

Juni.

Ragnhild Rowold,
Strandvejen 3
..r

i1=Ventralen
H. Jørgensen, Allinge. Tlf. 156.

TangesThehus
Ved Baptistmenigh. Bortlodn,
den 26. Maj vandtes Tæppet paa
rød Seddel 257, Kaffedugen gul
Seddel Nr. 100.

Alle med Haandelag kan male selv!
Vi har meget stort Udvalg af

strygefærdige Farver og tørre
Farver til Kalk og Olie —
Gør Indkøb til smaa Priser i

Nordlandets Handelshus.
8. Xa. 2ndersen
aut. Insiallat

Olsker.

25 STOLE OG BORDE

Kliniken er lukket

anbefaler sig med Bilvask og Boning, Hjulskiftning
og Lapning af udlært Auto-Mekaniker.
Vogne hentes og bringes.

aabner Grundlovsdagen.
Servering af Kaffe, The, Chokolade In. m.
Hjemmebagte Kager.

Nordlafiels 113otieishos

•
e
.

er hjemkomne, og de er meget fikse og
billige i Aar. Alle gamle Kjoler sælges
for halv Pris og derunder. Se Vinduerne.
Leverandør til
begge Lotterier.
Th. Holm

Tejn.

andkaas

Man ærgrer sig, naar Spidserne driller
og ikke vil sidde glat og korrekt. Sankt BernhardSkjorten leveres med Flipper, hvori der er indsyet
et nyt Indlæg, der altid holder Flipperne glatte og
paa Plads, I Vask bliver dette Indlæg blødt, men
stift igen, saa snart Flippen stryges.
Sankt Bernhard Skjorten er et Plus til Deres
Velklædthed -- den bliver De glad for at bære.
Køb den i

•

De nye Sommerkjoler

Murer Mortensen

•

.'71 gentleman er kræsen
med sin glip

•

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••es
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(nyt Navn, tidl. Stammershalde)
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Is og mange forskellige Læskedrikke.

6 hk Super X i fin Stand, sælges billigt i Løbet af 8 Dage.
Træffes efter Kl. 19,

til Herrer og Damer.
1111111~
0 Stort Udvalg — billige Priser.
~

Selvfølgelig til Zoologisk &ave og &verfiej R'roen

• •••••• •• • ••••• • •S

•
i Sandvig
•
aabner 1. Pinsedag. :
•
Drik Deres Kaffe i Haven eller i de hyggelige Stuer. •
•
Altid frisklavet. --- Endv. serveres The, Chokolade, •

Motorcykle,

Nordlandets Handelshus

.A" vor skal vi hen i9insen?
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har undergaaer en Forandring i de senere Aar.
Tænk paa det, hvis De skal forny Deres Sengeudstyr eller staar for Anskaffelsen af nyt.
Færdig monterede Dyner og Puder skaffes i Løbet af faa Dage.
Ensfarvet og stribet Dynetøj i forskell. Kvaliteter
haves altid paa Lager.
Fjer og Dun.
Vattæpper til Sommeren køber de gode og billige

•
•
Ill

i

De helt rigtige

faas hos

KIOSKEN.

Skat for April Kvartal bedes
indbetalt.
Skatterestancer til Stat og Kommune samt Udligningsskat, der er
forfalden tiI Betaling inden 1. Apr.
d. A. maa være indbetalt inden
1. Juni. Derefter vil Udpantning
eller Tilbageholdelse af Løn blive
foretaget.

Sogneraadet.

Nyanlæg og Reparationer udføres til rimelige Priser.
Overslag og Tilbud gratis. Altid 1. Kl. Arbejde.
Nerregade 8, Allinge (Henvendelse: Allinge Radioforretning) Telefon 95

Jens Hansen's Manufakturforretning
fører stadig alt i Metervarer, samt færdig-syet
Arbejdstøj.
Hatte og Huer i stort Udvalg.

De nye Sommersko
er hjemkomne. — Stort Udvalg.

Skoløjs=Ceuiralen.

Trikotage og Garn i bedste Kvalitet til billigste Pris

En Del Klædninger udsælges til meget smaa Priser

Brevpapir og Konvolutter
med Firma leveres bedst og billigst

Allinge Bogtrykkeri.

meget praktiske Sommermøbler til billige Priser.

Averter i NORDBURNHOLM

KØB DET I PRODUKTEN

Folketesten i 3ancloi
Sommerheftet er udkommet.

Srinfien, SandRaas
til Pension eller andet, sælges billigt - lille Udbetaling - samlet
eller Villa, Anneks eller Køkkenhave hver for sig.
Bladets Kontor anviser.

--- og her er en virkelig Overraskelse - Hovedgevinsten bestaar af en Varerekvisition paa
1000,00 (Et Tusinde Kroner) som
kan benyttes over hele Danmark
Nu er det Tid at sikre
og eventuelt udstykkes. - Det Dem en Lodseddel.
er vel nok en Gevinst der duer.
Der er kun faa usolgte Lodsedler
tilbage.
Af de andre ikke mindre end
Fornyelsen til 3. Trækning slut91 Gevinster skal vi nævne, Itadioapparat til 495. Hjørnekarnin ter Tirsdag den 7. Juni, Salget d.
437 Kr., 1 Bogsamling paa 12 8. Juni. Fornyelses- og Salgspris
260 Øre.
Bind, 8 forskellige Ferie-Ophold
J. B. Larsen.
paa de nordbornholinske Hoteller og Pensionater. - Store Malerier af Mogens Ege og Svend
blive som ny:
Nielsen. - Kaffestel til 12 Per s. Vi oplakerer og staferer Deres Cykle
hurtigt og billigt.
Rejser og m. m. Altsammn goFint
og
holdbart
Arbejde garanteres.
de Gevinster, som det nok er
Cykleog
Radioimporteren,
Allinge
værd at ofre en Kronu paa for
ved H. Jørgensen - Til. 156.
at have Chancen for at vinde
en af. -- Der er Lodseddel i
vore Juniores forløb sig og sagde
hvert Hefte og foruden denne
noget, som ikke skal siges paa
har selve Heftets Forside et Løen Fodboldbane. - Det skete ved
benummer som giver Ret til en
et Opbrud i vor venstre Side.
Masse Fordele. - Alle Hefter
Den v. v. fører Bolden frem og
der ender paa 25 50 33 66 77 99
bliver standset uregelmenteret af
giver særlige Fordele. Hefte Nr.
en R B. Forsvarer. Dommeren
5000 giver en Cabaret til 2 Pers.
dømmer omg. Frispark men til RB.
i Palmehaven o. s. v. o. s. v. - Vi
og dette kunde vor lille venstre
kan kun anbefale vore Læsere
wing ikke , forstaa, hvorfor, han
selv at købe Heftet og overbesagde de Ord som øjeblikkelig
vise sig om det righoldige Indvise
havde Udvisning til Følge. - Det
hold. `- Andensteds i Bladet er
var en meget uheldig Dom og
den fuldstændige Gevinstliste afman syntes næsten en Advarsel
trykket. - Og saa glæder vi os
kunde være tilstrækkelig, eftersom
til den 16. og 17. Juli.
Dommeren begaar denne Kæmpebrøler, og saaledes selv er Aarsag
til Forløbelsen. - Det kneb for
Publikum at bevare Fatningen og
en Storm af Protester fulgte mod
Dommeren, ligesom den Hylekoncert, der foranstaltedes mod DomNIN~inmiresa.
meren efter Kampen heller ikke
GEVINSTLISTE
var at det gode. Kan-pen var elover de Genstande, der bortloddes paa den
lers i det store hele spændende
her indlagte Lodseddel.
Nr.
og
blev herligt spillet, og havde
Ingen Roskilde Rejse.
1 . En Varerekvisition pao
Grundet paa indtrufne Omstæn- været en udmærket sportslig Præ1000,00 Kr. (Tusind. Kroner)
digheder er man i sidste Øjeblik station, hvis bare Dommer en havsom kan anvendes overalt I Danmark
2. Et RadioApporat
blevet enige om at udsætte denne de sparet os for denne pinlige Si..Neutrofon Guldsegl-Super- 495 Kr.
Rejse til Paasken 1939. - Det lig- tuation, idet vi mener, tit Spille3. En Hjørne-Kamin m. Kogaindr, 437 Kr,
ger nemlig saaledes, at af de to ren ikke vilde have sagt nogrt,
4. Et Maleri af Mogens Ege Værdi 200 Kr.
5. Et Maleri af Svend i elsen „ 200 Kr.
Besøg til næste Foraar, kan ASG hvis Dommen var blevet eksekve6. 1 U. Ferieoph. paa Blanchs Hotel 1938-39
Ikke modtage Gæsterne her, da ret som den skulde.
7. I U. do. paa Hotel Strandslot
„
8. 1 U. do. paa Alexandersens Hotel „
Banen formentlig er under Repa9. 1 U. do. paa Høiers Hotel
ration,
og saaledes bliver der alt10. 5 Dage do. paa Grønbechs Hotel
„
11. 1 U. do. paa Gæstgivergaarden
„
saa kun et Besøg for hvert Aar i
12. 1 U. do. paa Pension Aabrinken „
1938-39. - Senere hen er det
13. 1 U. do. paa Pension Sandbogaard
(for alle Ferieoph. gælder, at Juli Md. er undtaget)
Meningen at Besøgene skal vek- De Landsforvistes ensomme
14. 12 Bøger indb. i Skindryg og Hj. 85 Kr.
Paradis i Det indiske Hav.
Gyldendals »Nordisk Roman Litteratur« sle de to Gange om Aaret nemlig
15. Kaffestel til 12 Personer 40 Kr.
i Paasken og Pinsen. - De SpilRejsende har kaldt Seyclselle
16. Biltur Bornholm rundt (6 Pers.) 36 Kr.
17. En Graesslaatnaskine 35 Kr.
lere som havde glædet sig til den- Øerne et Eden i Miniatur. Det kan
18. 1 Rejse Bornholm-København eller omv.
ne Pinserejse maa trøste sig med derfor synes mærkeligt, at netop
1. Klasse Tur-Retur (66-Baaden) 30 Kr.
19. Et org. Træsnit af Ejv. Larsen 30 Kr.
at komme med til næste Paaske. denne lille Øgruppe er blevet valgt
(skænket af Colbergs Boghandel)
- En af de Aarsager, der for- som et passende Forvisningssted
20. Vase (Hjorts Terrakottafabrik) 30 Kr.
21. 10 hl. Koks
aarsager Udsættelsen er at Ros- for 5 Medlemmer af Palestinas
22. 1 Rejse Bornholm-København eller omv.
1 Klasse Tur-Retur (Østbornholm) 27 Kr. kilde inden d. 20, ds. skal afvikle. øverste arabiske Raad, som Eng23. Et komplet Sæt Badminton (SEKO)
lænderne holder indirekte ansvarindh. 2 Ketchere, Net, Stolper, Bolde ect.
Hørsholm jur. herhjemme.
24. 1 Gardenia Kurv m. Skønhedspræperater
2. Pinsedag faar A. S. G. Besøg lig for den senere Tids blodige
(skænket af Gardenia ettrip. København) 25 Kr.
af Hørsholm jun. som er invite- Begivenheder i det hellige Land.
25. Keramisk Vase (Michael Andersen) 20 Kr . ret til Bornholm i Pinsen af Nexø hedder det i en Meddelelse fra Na26. Gavekort udstedt af Allinge Messe 15 Kr.
27. 1 Silkeskjorte fra»Magasin«Allinge 12 Kr. Boldklub. s--- Arrangementet er tional Geographic Societys Hoved28. Gavekort udstedt af
do.
10 Kr. lagt saaledes, at Holdet spiller i kontor i Washington, D. C.
29. 1 Æske Rene Chokolader 10 Kr.
Seychellerne er særlig egnet som
30. 1 flot Æske Brevpapir m. Navn 10 Kr.
Nexø 1. Pinsedag og om Manda31. 1 Flæskesteg 5 kg Slagter Rømer, All.
gen arrangerer Nexø en Klubud- Opholdssted for Landsforviste paa
32. 1 flot Æske Brevpapir m. Navn 9 Kr.
33. 1 Æske fyldte Desserter 9 Kr.
flugt til Nordlandet, saaledes taar Grund af deres afsides Beliggen34. 1 Kalvesteg 5 kg Slagt. Phillipsen, Sandv. vi Kl. 16 en Kamp paa Banen her hed. De stiger op af det blaa Hav35. 1 flot Æske Brevpapir m. Navn 8 Kr.
36. Hammershus Birks Historie indb. 7 Kr.
mod det efter sigende ualmindelig dyb langt ude i det indiske Hav,
37. 1 Læder-Skuldertaske
gode Juniorhold. - Det bliver ca. 1200 km nordøst for Mada38. Hammershus Birks Historie indb. 7 Kr.
39. 1 Daase Smaakager
interessant at stifte Bekendtskab gaskar Gruppen, som bestaar af
40. 1 Fotografialbum i Skind
med dette Hold og Juniorernes 92 Øer, danner kun et sammen41. Hammershus Birks Historie indb. 7 Kr.
42. I flot Æske Brevpapir m. Navn 7 Kr.
Stampublikum vil ikke svigte den- lagt Areal paa ca. 400 Kvadratki°meter.
43. 1 Amatøralbum i Skind
ne Dag. •
44. 1 Daase Smaakager
Palestinas 5 Arabere er ikke de
45. 1 halv Kasse Cerutter
første Oprørere, som har lidt den
46-47-48. 3 Gange 1 Lagkage 5 Kr.
R. B. blev Bornholmsmester.
49. I halv Kasse King Edvard Cerut
Kampen i Søndags blev en me• Skæbne at blive landsforvist til
50. 1 halv Kasse Manne Cerut
51. 1 halv Kasse Cerutter
get dramatisk Afslutning paa For- Seychellerne. Siden Kongen af
52. 1 Fødselsdagskringle 5 Kr.
aarsturneringen. - R. B. vandt Ashanti, et Territorium, som nu
53. 1 Kasse Wilson Cerutter
54-55-56-57-58. 5 Gange 4 Biograf billetter
Kampen med 1-0 og Sejrsmaalet udgør en Del af den britiske Ko59-60-61-62. 4 Gange 21/2 kg Margarine
faldt i det første Minut ved et loni Guldkysten i Vest-Afrika, blev
63-64. 2 Gange 2 Liter Is
65. 1 halv Kasse Cigarillos Kr. 3,75
hurtigt Opbrud af R.B.s Forwards, sendt til Seychellerne i Landflygdo.
do.
66.
„ 3,50
men Maalet burde være afværget tighed, er det næsten blevet en
67. 1 Lærreds-Skrivemappe
68-69-70-71. 4 Gange 1/2 Fl. Sandemann Port
af vor ene back. - Dommeren, Næringsvej for Øerne at tage sig
72-73-74-75. 4 Gange 11/2 Liter Is
Johs. Jensen fra Hasle var ikke af landsforviste Høvdinge og Po76-77-78-79-80. 5 Gange 1 Ds. Spegesild 3 Kr.
81. 1/4 Kasse King Edvard Cerut
Opgaven voksen. Han begik saa- litikere. De oprørske Monarker af
82. 1 Æske Chokolade
ledes i 2. Halvleg en Brøler, som Uganda og Bunyore i det britiske
83-84-85-86-87-88-89-90-91-92.
10 Gange 1 kg røget Sild
direkte gav ' Aarsag til, at en af Øst-Afrika samt den umedgørlige
Som bekendt har »Nordbornholms Turistforening" og »All.-S.
Gymnastikforening« planlagt en
storstilet Folkefest i Dagene 16.
og 17. Juli. Det er Meningen at
lave en virkelig stor Fest, hvorfor man har været nødsaget til
at tage Pladsen omkring »Østersøbadet« til Festplads selvom den
maaske ikke er helt ideel med
Hensyn til plane Flader og Afspærring, men da der skal anbringes en Masse Forlystelser
bande egne og fra de københavnske Forlystelsesparker, er det den
eneste Plads i Kommunen der
er stor nok. - Vi kan med en
rolig Samvittighed sige at denne
Fest vil komme til at sige »Spar
to« til hvad der tidligere er arrangeret her paa Bornholm. 1 den kommende Tid skal vi
prøve at holde Læserne underrettet om hvad der vil ske, og
vi vil derfor denne Gang nøjes
med at se lidt paa den store
Bortlodning. - Komiteen har
udarbejdet et „Sommerhefte" paa
36 Sider som koster en Krone
og indeholder en Masse forskellige Ting. Der er en Bornholmer
Rebus med Præmier - Klip Opgave, hvor man skal samle smaa
Billedstumper til et Hele - ogsaa
med Præmier - en interessant
Bornholmer Kryds og Tværs med
Præmier og ligeledes belønnes
den bedste Ide til næste Aars
Hefte med gode Præmier. Foruden dette er der selvfølgelig
Lodsedlen til det store Lotteri

Varelotteriet

bad Deres gamle Cykle

Sporten

Seychellerne.

,fordbornholmd
Yidreddefortegnelse!
Bagerier
Andersen, Th., Sandvig Tlf. 2
Hald, E., Løsebækg., AlI. Tlf. 78

Blomsterhandler (Gartner)
Jensen, C., v. Havnen All. Tlf. 41

Bogtrykker
Gornitzka, 0., Allinge Tlf. 74

Bygmestre
Kofoed & Mortensen, AlI. TIf.77-79
Petersen, P., Nørreg, All. Tlf. 69

Bygningssnedker

Jørgensen, TS, Sandvig Tlf 5y

Damefrisørsaloner
Larsen, Joh., Barber, All. Tlf. 53
Weber. Anna, Allinge, Telefon 12

Foderstoffer
Nordlandets handelshus, Tlf 7

Fotografer og tot. Artikler
Kjøller Alfr., Havneg. AlI. Tli. 4

aut. Gas- og Vandmestre
Grooss, Niels W., Allinge. Tlf. 30
E. Kofoed, Storegade Al. Tlf. 160

Havemand.
P. Jørgensen, Solbakken, Tlf. All. 168

Hoteller
Hotel Allinge Telefon 25

Art. f. Hotel og Pension
Gornitzkas Bogtr■ k, "Tlf. 74

Kul og Koks
Allinge Kulhandel Telefon 119
Nordlandets Handelshus, Tlf. 7

Købmænd
Prima, Allinge Tlf. 40

Ladestationer
Petersen, Carl, Allinge. Til 98

Ligkistemagasiner
Kofoed & Mortensen All.Tlf. 77 79
Mortensen. Herman, All. Tlf. 47

Zaghlou 1 Pasha af Ægypten blev
ogsaa tvungne til et ufrivilligt Ophold paa de gæstfrie Øer.
Foruden at være Forvisningssted for politiske Fanger er Seychellerne berømt for Koraller og
Kokosnødder. Skibene maa passere gennem Koralrev for at naa
ind ti! Pnrt Victoria, Øgruppens
vigtigste By, som ligger paa Mah, Gruppens største Ø. Den glitrende hvide By straaler som Marmor i det tropiske Solskin, for her
som paa Bermuda er Husene bygget af Koralsten.
Produkter al Kokosnødder er
den vigtigste Eksportvare, men den
Kokosnød, som gjorde Øerne berømt, var den saakaldte CocodeMer (Søkokosnød), som vejer op
til 20 kg. Det tager fra 7 til 10
Aar, før disse Kokosnødder modnes, og de vokser paa Træer, hvis
Blade behøver 35 Aar for at udvokse.
Denne „Søkokosnød" var kendt
før Øerne blev opdaget, for de
store dobbelte Kokosnødder blev
skyllet op paa Kysten af Øst-Afrika. De Indfødte troede, at de
stammede fra Havdybet, og deres
Medicinmænd gjorde flittig Brug
af dem.
Seychellerne er Perlen blandt
det indiske Havs Øer. Med sine
Bilande, Amirante Øerne og andre Øer, bestaar det administrative
Omraade af omkring 100 smaa
Øer og Rev.
Selve Seychellerne ligger næsten
1600 km Øst for Zanzibar. De
franske Navne paa de enkelte Øer
Gruppen er ofte betegnende for
visse iøjnefaldende Egenskaber,
som appellerer til de tidligste Opdagelsesrejsendes Fantasi. Man
kan derfor finde Navne som Srlhouette (Silhuet), Curieuse (Mærkelig), La Digue (Dæmningen) og
Falicit (Velsignet).
Gruppen er derimod opkaldt
efter en Finansminister under den
franske Konge Ludvig XV.

Malermestre
Jacobsen Ludv, Havnegade, All-

Manufakturhandlere
Magasin du Nord, Allinge. Tit. 5

Modeforretning
Petersen, Thora, v. Posthuset All

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

Planteskole.
Gunnar Pedersen, Solbakken, Tlf. Al.163

Radioforhandlere
Jørgensen, H., v/ Posthuset All.

Skotøj og Skotøjsrep.
Jergensee ti., v/Posthuset Allinge

Skræderforretninger
Sander Lind, Nørreg. Tlf. All. 166.

Slagtere
Jensen, Kaj, Allinge. Tlf. 66

Smedemestre
Petersen, Carl, Allinge Tlf. 98

Sygekasser
All -Sandv. Sygekasse All. Tlf. 47
Kontortid daglig 2-4, Lørdag 7-9

Sæbeforretninger
Tatol v Havnen Allinge Tlf. 23

Trælast og Tømmer
Nordlandets Handelshus, Tlf. 7

Teglværk
M. Bloch Tlf. Allinge 127
Mursten, Tagsten, Drænrør.

Træskomagere
Larsen, L., Allinge.

Ure og Optik
Liljeroth, A. Urmager, Allinge
Mikkelsen, A., Sønderg. Allinge

Vognmænd
Petersen, C., Nygade, All. Tif.133
Person- og Lastitørsel

Munch, humledal, Tlf. Ro 46 v
vop-a

7 Personers

Tætte Jungler, mærkelige Plantel, vældige Træer behængt med
Slyngplanter, OrkisMer, Bregner og
Begoniaer, grønne Koralrev og i t
jævnt behageligt Klima gør Seychelle ligesaa tiltrækkende som nogen Sydhavsø, men de er ikke
blevet en Turistattraktion, da de
ikke har nogen indfødt Befolkning
i Lighed med Sydhavsøer som Tahiti og Ma. rquesas Øerne.
Da Portugiserne opdagede Øerne omtrent paa samme Tid som
Amerika blev opdaget af Kolumbus, var de ubeboede - et næsten
enestaaende Tilfælde for6Øer paa
Størrelse' og saa velegnet for Beboelse. Et engelsk Skib anløb Øerne i 1609, men der gik næsten
halvandet Hundrede Aar, før
Franskmændene koloniserede Øerne og gjorde Krav paa dem. Senere blev de erobret af Englænderne, der gjorde dem til en Kronkoloni, som de fremdeles ejer.
Den nuværende Befolkning bestaar for en stor Del af franske
Kreoler, frigivne Slaver, som blev
importeret fra Afrika. Kolonister
frd Mauritius, nogle faa Indere fra
Malabar og nogle faa Kinesere.
Kolonisterne begyndte i al Hemmelighed at dyrke Krydderier for
at bekæmpe det eksisterende hollandske Monopol, hvorefter deres
økonomiske Virksomhed blev omlagt til Dyrkning al Vanille og senere Kokosnødder og Kanel, som
i Dag er de vigtigste Produkter.
I Løbet af dette Aarhundred'e er
der blevet eksperimenteret med
Dyrkning af Gummitræer.
Befolkningen paa nogle af de
mindre Øer tjener til Livets Ophold ved at samle Æg samt ved
at skrabe Guano af Klipperne og
sælge den til Plantagerne paa Mafia. Der bor for Tiden 29,000 Mennesker paa Øgruppen.
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