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Annoncer og lokalt Stof maa være indleveret 
senest 2 Dage før Bladet udgaar. 	 1930 
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Ansvars havende Udgiver: 
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Otto Gornitzka. Telefon 74. 

Trykt i Allinge Bogtrykkeri 

Oplag 	3500 Ekmemplarer 

Vedtægt 
for 

Allinge-Sandvig Kommunes 
Brandvffisen. 

-o- 
§ 1. 

Brandkorpset sammensættes - 
med følgende Undtagelser - af 
samtlige mandlige Indvaanere i 
Kommunen. Undtagelserne ere: 

a. Alle under 20 og over 50 Aar. 
b. Alle syge og svagelige ; dog 

skal, om forlanges, tilfreds-
stillende Lægeattest tilveje-
bringes. 

c. 1. Kongelig Embeds- og Be-
stillingsmænd. 

2. De anerkjendte Trossam-
funds Gejstlige. 

3. Politi-, Post- og Telegraf-
funktionærer. 

4. Tjenstgjørende Militære. 
5. Kommunens Lærere 
6. Byraadets Medlemmer. 
7. Læger og Apotekere. 

§ 2. 
Korpsets Tjenestepligt bestaar i 

at yde Bistand ved Slukning af 
opkommen Ildebrand og ved Ryd-
ning af Brandtomten, for saa vidt 
den er fornøden for fuldstændig 
Slukning, at yde Hjælp ved Ilde-
brande i Nabokommunerne, dog 
ikke over I Mil fra Byen og i Tor-
denvejr kun efter Brandinspektø-
rens nærmere Ordre, samt at møde 
ved de af Brandinspektøren be-
stemte Øvelser. 

§ 3. 
Til at møde som Brandvagt ved 

Sprøjterne under Uvejr udtages 6 
Mand i hver Kjøbstad, hvoraf 2 
og 2 have skiftevis Vagt efter nær-
mere Bestemmelse af Brandinspek- 
tøren. 

§ 4. 
Brandkorpsets Styrelse sker ved 

Brandkommissionen, som bestaar 
af: 

1. Politimesteren, 
2. Et Medlem af Byraadet, 
3. Brandinspektøren. 
Den paaser, at alt, vedrørende 

Brandvæsenet, saa vel det mate-
rielle som og det personelle, hol-
des i fuldstændig Orden, og at 
Lov og Vedtægt i alle Maader 
gjennemføres. 

Den udarbejder det aarlige Over• 
slag og afgiver det, ledsaget af de 
fornødne Oplysninger, inden hvert 
Aars 1. Septbr. til Byraadet gjen-
nem Brandinspektøren. 

§ S. 
Det befalede Personale bestaar 

af: 
a. Brandinspektøren. 
b. Brandassistenten. 
c. En Brandmester og en Under-

brandmester ved hver Sprøjte. 
d. En Brandmester og en Under-

brandmester ved Vandforsy-
ningen. 

e. En Brandmester og en Under-
brandmester ved Reserve-
korpset. 

De to første ansættes umiddel-
bart af Byraadet, de øvrige af By-
raadet efter Indstilling af Brand-
kommissionen. 

Brandinspektøren har den øver-
ste Kommando over Korpset under 
dets Virksomhed, sørger for dets 
Oplærelse i Tjenesten, holder 
mindst 1 Gang aarligt Øvelse og 
Sprøjteprøve, hvorved alt Mand-
skab og Materiel ere tilstede, fører 
Mandtalslisterne og tilser Af- og 
Tilgang samt foretager 2 Gange 
aarligt, Foraar og Efteraar, enten 
selv eller ved Assistenten, i For-
ening med en Brandmester og en 
Menig, den lovbefalede Brandvi-
sitation. 

Brandassistenten er Korpsets 
Næstkommanderende, assisterer 
Brandinspektøren overalt og træder 
i hans Forfald i alle Henseender 
i hans Sted. 

Brandmestrene ved Sprøjterne 
have Befalingen hver over sin 
Sprøjte, have til enhver Tid at 
holde den i fuldkommen Orden, 
ved Ildebrande eller Prøver at lade 
den føre til og fra Mødestedet. De 
bør nøje kjende Sprøjtens Sam-
mensætning for derved at være i 
Stand til straks at afhjælpe enhver 
Brøst eller Mangel. 

Brandmesteren ved Brandforsy-
ningen har Befalingen over alt, 
hvad der angaar denne Del af 
Tjenesten, tilser, at alle pligtige 
Vandvogne give Møde, og forde-
ler og ordner alt paa bedste Maade. 

Han fører tillige Tilsyn med 
Kommunens offentlige Brønde og 
Pumpeværker og sørger for, at de 
til enhver Tid ere i Orden. 

Brandmesteren ved Reserve-
korpset tilser at der ydes Hjælp 
ved Udflytning og Redning af Indbo 
m. m. samt ved Nedbrydning, og 
afgiver, om fornødent, af sit Mand-
skab til Afløsning ved Sprøjter-
nes Betjening, ved Vandforsynin-
gen og deslige. 

Underbrandmestrene have alle 
hver især at assistere sin Brand-
mester og i hans Forfald at træde 
i hans Sted og overtage hans Pligter. 

Samtlige Befalingsmænd erholde 
udleverede og bære under Tjene-
sten som Kjendetegn en mørk 
Klædes Hue med National-Kokarde 
og henholdsvis 3, 2 og 1 runde 
Guldsnore, samt et Messingskilt, 
der antydet enhvers Stilling. 

§ 6. 
Det øvrige Mandskab fGrdeles 

af Brandkommissionen saaledes: 
a. At hver af Kommunens Sprøj-

ter, for Tiden 4, faar sit pas-
sende Betjeningsmandskab, af 
hvilket hver Mand af Inspek-
tøren erholder tildelt sin be-
stemte Funktion som Straale-
mester, Reservestraalemester, 
Slangebærer, Pumper etc. 

b. At der til Vandforsyningen 
udtages et passende Mand-
skab. 

c. At Resten indordnes i et Re-
servekorps 

d. Til Brandinspektørens Hjælp 
ved Afskrivning af Lister in. 
m. udtages en hertil slikket 
Mand, som tillige ved Ilde-
brande og Øvelser har at gaa 
ham tilhaande. 

Paa samme Maade udtages 2 
I Mænd i Allinge og 2 Mænd i Sand-

vig til Budtjeneste ved Tilsigelser 
m. m., samt til at røre Alarm-

trommen ved opstaaet Ildebrand. 
Hver Mand forsynes med et 

Blikskilt, der viser hans Bestilling 
og altid bæres paa Brystet under 
Tjenesten. 

Afgangen fra Korpset saa vel 
som Tilgang til samme sker ved 
et i Januar Maaned af Brandkom-
missionen afholdt Møde. 

§ 7.  

Ordenens Vedligeholdelse ved 
Brandstedet sker ved det i For-
vejen bestaaende Politikorps, og 
Nattilsynet udøves af Natbetjenten. 

§ 8.  
Kommunen anskaffer, foruden 

de 3 man har i Forvejen, en 4de, 
ny Sprøjte af den i Justitsministe-
riets Cirkulære af 1. Maj 1873 nævn-
te Størrelse. Sprøjterne stationeres 
efter Brandkommissionens nær-
mere Bestemmelse. Til hver Sprøjte 
skal høre et passende Hjælpekar, 
4 solide Brandspande og 1 Lygte. 

§ 9- 
Alle Ejendomme, som ere for-

sikrede for indtil 2000 Kr., skulle 
være forsynede med 1 Spand og 

1 Lygte 
fra 2-4000 R r. 2 Spande og 1 Lygte 
, 4-5000 „ 3 - og 1 - 
„ 5000 Kr. og derover 4 Spande, 

1 Stige og I Lygte 
og 1 Brandhage samt, om forlan-
ges, 1 Saa. 

Enhver, der holder mindst 2 
Heste, skal holde 1 stor og stærk, 
jærnbaandet Tønde, for Allinges 
Vedkommende ikke under 4 Tdr.s 
Størelse og for Sandvigs ikke un-
der 2 Tdr.s. Til Tønderne leveres 
Beslag som passer til Pumpevær-
ket, gratis af Kommunen. 

Med hver Tønde skal medfølge 
1 Tragt, der passer til Tønden, og 
1 Spand. 

I Ildebrandstilfælde og 1 Gang 
aarligt efter Tilsigelse ved øvel-
serne er han forpligtet til at give 
Møde til Vandkjørsel. Paa Forlan-
gende skal han i Stedet for stille 
til Kjørsel af Brandredskaber eller 
reddet Gods. 

I Ildebrandstilfælde skal enhver, 
naar det er mørkt, anbringe Lyg-
ten udenfor sin Dør eller Port og 
sætte Lys i Vinduerne til Gaden. 

§ 10. 
Mandskabet saa vel som Kuske-

ne ved Vandforsyningen have un-
der Ildebrandstilfælde og ved 
Øvelser uvægerlig at rette sig ef-
ter Brandinspektørens og hans 
Underbefalingsmænds Ordre. En-
hver Overtrædelse heraf, saa vel 
som Udeblivelse uden lovligt 
Forfald eller erhvervet Tilladelse, 
bliver af Brandmestrene efter hvert 
Møde ved skriftlig Rapport til 
Brandkommissionen at indberette, 
hvorefter, om samme finder An-
ledning hertil, Tiltale ved Politi-
retten vil finde Sted i Henhold til 

Lov af 21. Marts 1873 § 35. 

§ 11.  

Opkommer Ildløs, bliver det øje-
blikkelig at anmelde for Brand-
inspektøren, i Sandvig tillige for 
de der boende Brandmestre, samt 
for Trommeslagerne og Ringeren, 
hvorefter øjeblikkelig Trommerne 
røres, og der klemtes med Kirke-
klokkerne. 

Enhver ved Korpset ansat møder 
derefter ufortøvet paa sin Post, 
forsynet med sit Skilt. 

§ 12.  
Anbringelsen af flyttelige eller 

midlertidige Udsteder paa offent-
lige Gader og Pladser maa kun 
finde Sted efter Anmældelse for 
Brandkommissionen og med sam-
roes specielle Tilladelse. 

Større Oplag af Brændselsma-
teriale samt af Tømmer udenfor 
Hus maa ikke oplægges nærmere 
ved nogen Bygning end 10, er ti, 
Alen. 

Halmstakke eller Hæs paa den 
Del af Byens Grund, for hvilken 
Byggeloven gjælder, ikke nærmere 
end 20, er tyve, Alen. 

Større Oplag af Stenolje, Ter-
pentin og lignende brændbare 
Vædsker an mældes først for Brand-
kommissionen, der bedømmer og 
afgjør,omOplagsstedet kan antages 
at være uden særlig Brandfare. 

Med Værksteder for Haandvær-
kere, der arbejder i Træ, skal for-
holdes paa den i Lov af 21. Marts 
1873 § 26,:befalede Maade. 

§13. 
Overtrædelse af denne Vedtægt 

paatales i Henhold til Lov af 21. 
Marts 1873 § 35 som offentlige 
Politiforseelser og: straffes med 
Bøder indtill400 Kr. eller simpelt 
Fængsel: indtil 2 Maaneder. 

§ 14.  
Denne Vedtægt gjælder for Kjøb-

stæderne Allinge-Sandvig og deres 
Jorder. 

For den Del deraf, som ligger 
udenfor en Afstand af 300 Al. fra 
Bygrændsen, ere Husejerne dog 
ikke pligtige at anskaffe andre 
Brandredskaber, end hvad der ef-
ter § 37 i den ved Justitsministe-
riets Bekjendtgjørelse af 16. April 
1898 publicerede Lov af 2. Marts 
1861 om Brandpolitiet paa Lan-
det saaledes som den i Henhold 
til Lov Nr. 35 af 1. Marts 1889 
og Lov Nr. 69 af 6. April 1898 
bliver at anse som affattet, jfr. 
Bygningsloven for Kjøbstæderne 
af 30. Decbr. 1858 § 41, paahvi-
ler dem. 

§ 15.  

Denne Vedtægt træder i Kraft 
den 1. October d. A. 

Fra samme Dag ophæves Allinge-
Sandvig Kjøbstæders Brandved-
tægt af 29. Januar 1874. 

Bornholms Amt den 1. Septem-
ber 1901. 

Groothoff. 

med Xajafl 
gennem 8uropa. 

Fra Østersøen 
tit Sortehavet. 

Harzen. 

Solen er endnu ikke staaet op, 
da jeg siger Farvel til Kamme-
raterne og traver afsted i Retning 
af Nordhausen. Taagen hænger 
over Marker, Enge og de smaa 
Søer; men længe varer det ikke, 
før Solen jager den bort. Langt 
forude hæver Harz-Bjergene sig 
som en Mur - fløjtende og syn-
gende iler jeg dem i Møde; jeg 
skulde gerne naa et godt Stykke 
ind i Bjerglandet inden Aften. 

Et Par Timer gaar, uden at 
Bjergene synes synderligt nær-
mere. Det kunde i Grunden være 
rart at faa kørt et Stykke hen over 
den flade, ensformige Slette med 
en af de mange Motorkøretøjer, 
der hele Tiden suser forbi. - Jeg 
raaber derfor en Motorcyklist an, 
og er spændt paa, om han vil 
have mig med. Jo, virkelig, han 
standser og spørger, hvor jeg skal 
hen. - Nordhausen! - „Ja, jeg 
skal et Stykke ind i Harzen, De 
kan godt køre med!" 

Saa sporter vi hen ad Lande-
vejen med en Fart af 70-80 km. 
Det er Prøvetur med en ny Cykle, 
og der er endnu intet Bagsæde 
paamonteret. Jeg sidder paa Skær-
men og faar paa en ikke helt be-
hagelig Maade Kendskab til Vejens 
Huller og Uregelmæssigheder. -
Men hvad gør det, bare man kom-
mer fremefter. 

Saa naar vi ind mellem de yder-
ste Forposter af Harzknuderne. -
Her er vidunderligt; det gælder 
blot om at bruge Øjnene. 

Snart kører vi paa Bunden af 
en Dal og ser opad de stejle, 
skovbevoksede Bjergsider, snart 
kravler Maskinen i Zigzag op mod 
Toppen, hvorfra der er herlig Ud-
sigt, og snart gaar det i store 
Kurver og Sving nedefter. - Det 
er spændende; man kan ikke lade 
være at tænke paa, hvad der vil 
ske, hvis et eller andet ved Ma-
skinen svigter - blot en Punkte-
ring, og vi skrider ned over Bjerg-
skrænten. '- 

Harzen er kendt for sin Natur-
skønhed og søges af en Mængde 
Turister,7_et Granitplateau godt og 
vel saa stort som Bornholm. Bjer-
gene indeholder værdifulde Mine-
ralier, saasom Sedv,T'Jern,*:131y, 

Kobber, Zink m. m. - Vi kommer 
forbi flere.Brud, Gruber og Skakter. 

Engang imellem maa vi sagtne 
Farten for at komme forbi en Flok 
Køer der spærrer Vejen. De bæ-
W-  alle en Klokke om Halsen, der 
giver en ensformig, melodisk Lyd, 
naar de bevæger sig. ,De vogtes 
af Mænd og Drenge, klædte i Eg-
nens Dragter. 

Ved Goslar stopper vi op - 



hævede der sig netop stærke Røster 
for at give den Navnet „Skatte-
borgerforening", og der kunde da 

'ogsaa anføres gode Grunde til det; 
men man enedes dog om at give 
den et niel e omfattende Navn. 

De to Bestyrelsesmedlemmer 
Postass. \Volff og Fiskehandler 
Lind har nu lovet at stille deres 
Evner, Erfaring og Viden paa 
Skatteontraadet til g rads Disposion 
for dem, der maatte ønske Vejled-
ning i Skatteforhold. For at fore-
bygge Misforstaaelse skal jeg dog 
straks oplyse, at det naturligvis 
kun er for Foreningens Medlem-
mer; men da Foreningen optager 
enhver skatteydende Borger, er 
der jo Adgang for alle, som løv-
rigt slutter sig til og vil virke for 
Foreningens Formaal. 

Paa samme Bestyrelsesmøde be-
sluttedes det desuden at arrangere 
offentlige Diskussionsmøder om 
forskellige brændende Samfunds-
spørgsmaal. 

Det første Møde agtes afholdt 
paa Christensens Sal i Miuten af 
April Maaned, og saafremt det gør 
Lykke, vil man forsætte hermed. 

Endelig vil jeg gerne benytte Lej-
ligheden til i Anledning af en Ar-
tikke] i Socialdemokraten med den 
spøgefulde Titel „Mussolini -  fra 
Sandvig", (Kommenteret senere i 
,Nordbornholm" af „Staalpen-
nen") og diverse perfide Udtalel-
ser fra enkelte af vore 6 fana-
tiske Modstandere indenfor den 
kommunale Vælgerforening — der 
gaar ud paa, at Borgerforeningen 
ved Valget ikke splittede Social-
demokratiet — paa det bestemte-
ste er imødegaa denne Fordrejelse 
af de virkelige Forhold. 

Det turde være , sagt tit nok ; 
men jeg skal sige det endnu en 
Gang: 

De Borgere der er Medlem af 
Borgerforeningen, er 	i kommu- 
nal Henseende — hverken Social-
demokrater, Venstre, Radikale eller 
Konservative; men de er Borger-
foren ingsfol k, 

Hvad dette betyder behøver 
ingen nærmere Forklaring for dem, 
der i de senere Aar har fulgt med 
i „Nordbornholm". 

Hvilket Parti, de stemmer paa 
ved et Rigsdagsvalg, er deres pri-
vate Sag; men kommunalpolitisk 
er de Borgerforeningsfolk og intet 
som helst andet, og er de ikke det, 
kan de ikke være Medlemmer af 
Borgerforeningen. 

K. E. S. KOEFOED. 

!7,91111,1104•691111199 • • 
2iografen. 

Søndag Ki. 8 

Carmen fra St. Pauli, 
Spændende Folkeskuespil 

i 7 Akter. 
Billederne er optaget fra Søen 
og Hamburgs Havnekvarter. 

Forbudt for Bern. 
411 

4,960.01.96.41091b 

Undervisning 
gives i 

Marie Pedersen, 
overfor Christensens Hotel. 

Varm Bldpoise 
faas i Dag Fredag. 

Ifietualieforretningen, Lindpl. 
Hasle 

fotografiske Atelier 
— BERGHAGEN - 

Optagelse paa Atelieret indtil 
Kl. 9 Aften — ogsaa Søndag! 

Hurtig Ekspedition. Billige Priser. 
(Forudbestil Tid — Tlf. Hasle 06). 

A.eyster,Masle. 
Hjemmelavet Sylte, 

medister og Langepolse. 
Varm Blodbudding 

hver Fredag Middag. 

Elegante Visitkort 
50 Stk. med Navn 2 Kr.  

Allinge Bogtrykkeri 

Parti fra Harzen. 

Motorcyklisten skal ikke længere. 
Det er en ægte gammeltysk By, 
med toppede Brosten og ejendom-
melige Huse; men i de gammel-
dags Rammer rører sig et livligt 
Turistliv. 

Saa gaar jeg videre til Fods, 
lidt øm efter det lange Ridt bag 
paa Cyklen. — Desværre er jeg 
kommet saa langt vestpaa, at jeg 
kun med stor Omvej kan naa 
Harzens højeste Punkt, Brocken. 

Men her er herligt og storslaaet! 
Jeg følger Stierne, der snor sig 

op og nedad Bjergskraaningerne. 
Alt er skovbevokset, selv paa de 
yderste Klippeafsatser finder Gra-
nerne Rodfæste. 1 Dalene ligger 
mægtige Granitblokke og store 
Træstammer strøet omkring. 

Kommer forbi Lysninger, hvor 
en vidunderlig Udsigt aabner sig. 
Rundt omkring uendelige Skove, 
der hæver sig som Bølger til 
Bjerge; en lodret Klippeside sky-
der sig frem, eller en Bjergbæk 
haster glad og kaad afsted mel-
lem mosklædte Sten. 

Et saadant Sted holder jeg Rast, 
og med en Humpel Brød i den 
ene Haand og en „Braunschweiger-
Leberwurst" i den anden stilles 
Hungeren, fra en Kilde henter jeg 
klart og velsmagende Vand. -
Dybt nede bugter Kørevejen sig 
som et hvidt Baand, og langt 
borte øjnes smaa Landsbyer og 
Kirker. 

I en lille Sø vasker jeg min 
Skjorte, og medens den tørrer, 
hviler jeg mig i Skyggen af et stort 
Grantræ. 

Nu gaar Vejen nedefter, og jeg 
ender i en Dal, hvor Landsbyen 
Klausthal ligger skærmet for alle 
Vinde. Den har Verdens største 
Trækirke. — Her er meget varmt, 
og i Haverne vokser alt frodigt. 
Beboerne er travlt beskæftiget med 
at slaa Hø paa Dalskraaningerne, 
sprede det til Tørring eller bære 
det hjem. Mand og Kone, ja selv 
Børnene, tager hver sit Læs paa 
Ryggen. 

Den lille Bjergbæks iltre Fart 
standses af en Vandmølle og faar 
et roligere Løb. Et langt Stykke 
følger jeg den i Dalens Bund — 
gør saa Genvej over nogle Bjerg-
knuder og naar Osterrode, der 
har et Slot, et smukt Raadhus og 
Kirke. 

Nu er jeg over Harzen og gaar 
ad Vejen ved Foden af Bjergene 
til den lille By Herzberg, som 
naas ved Mørkets Frembrud. 

Paa Herberget !træffer jeg to 
gemytlige Landstrygere, der sik-
kert foretrækker Landevejens Poesi 
fremfor adstadigt Arbejde. — De 
undrer sig over, at jeg vil bruge 
min Rejseunderstøttelse til Indkøb 
af Fødevarer; det er jo ikke mere, 
end man let kan drikke op i det 
gode, tyske Øl. Selv aflægger de 
altid smaa Visitter undervejs hos 
Omegnens Beboere og henter der 
det nødvendige til Livets Ophold. 
De vil gerne have mig med og 
lære mig Kunsten, og da jeg sy-
nes, det kan være ganske inter-
essant at stifte Bekendskab med  

denne Del af Erhvervslivet, lover 
jeg at gaa med dem. 

Næste Formiddag er jeg ude 
med Fyrene for at „redde" Mor-
genkaffen. Det gaar helt godt, og 
efter at være blevet trakteret med 
Kaffe og Klemmer 3-4 Steder er 
vi dygtig mætte. 

Saa bliver jeg ked af Selskabet 
og vandrer mod Nordhausen. — 
Det trækker op med Tordenskyer, 
der er helt blaat bag mig — det 
lyner og tordner. Jeg naar lige i 
Læ ved en Jernbanestation, saa 
strømmer Regnen ned. — Der er 
ikke andet for end at tage videre 
med Toget. 

Fra Kupeen ser jeg Landskabet 
glide forbi. Harzbjergene ligger 
stadig paa venstre Side, og man 
ser op gennem Dalene, hvor Taage 
og Skyer hænger i Trætoppene, 
spærrende for videre Udsyn. 

Enkelte Steder er Jernbanele-
gemet gravet gennem et Højde-
drag, og kort før min Station gaar 
det ind i en kilometerlang Tunnel. 
Bjergene er her helt hvide og be-
staar for en stor Del af Kalk -
Udløbere fra Riibeland, hvor de 
interessante Drypstenshuler findes. 

I Nordhausen opsøger jeg Kas-
sereren og træffer en Kollega, der 
raader mig til, hvis jeg vil videre 
med Jernbanen, da ligesom han 
at overnatte paa Banegaarden for 
paa den Maade at spare Sove-
pengene. 

Jeg løser min Billet og sætter 
mig til at skrive og spise i Vente-
salen. — I Løbet af Natten faar 

jeg lidt af Livet at se i en tysk 
3-4 Kl.s Ventesal. Der er mange 
Rejsende, der paa denne Maade 
overnatter, de ligger rundt om 
paa Bænkene. Gadens Kvinder 
kommer ind og prøver paa at lave 
Forretning. 

Mit Tog gaar KI. 3, førend det 
endnu er helt lyst. Det fører mig 
bort fra Bjerglandet, og Landska-
bet er ikke mere saa interessant. 
Dog ved 1(yffltduser maa jeg til 
Vinduet for at se den ca. 500 m 
høje Klippemasse, der rager op 
fra Sletten. Den er i tyske Folke-
sagn Opholdsstedet for Friedrich 
Barbarossa, der lever et fortryllet 
Liv i Bjerget og ligesom Holger 
Danske vil komme frem, naar Lan-
det er i stor Fare. 

I Halte besøger jeg det store 
Bogtrykkeri „Volksblatt" 	hilser 
„Gott gress die Kunst" og faar 
Lov at bese Lokalerne. Gaar fra 
Haandsætteriet gennem lange Ræk-
ker med klaprende Sættemaskiner 
ind til Stereotypørerne, der slider 
med de store Blyforme og ender 
i Maskinhallen, hvor de store 
Rotationspresser er i fuld Virk-
somhed. 

Gør saa en Rundfart med Spor-
vognen i Byen; men udover den 
store Marktplatz og det 84 tri 
Roten Turm findes intet af særlig 
Interesse, hvorfor jeg tager videre 
til Leipzig. 

C. A. 

Fra Læsekredsen. 
— ()- 

Vandalisme. 
Bornholm er langt ud over Lan-

dets Grænser kendt for sin smukke 
Natur. Tusinde at danske, tyske 
og svenske Turister kommer hvert 
Aar herover, tor at nyde Somme-
rens Glæder og rekreere sig. 

Man skulde tro at Bornholmerne 
selv var interesserede i at bevare 
disse Naturskønheder, og alligevel 
synes det modsatte at være Til-
fældet. Stenindustrien bortspræn-
ger kritikløst de smukkeste Klip-
pepartier og lader Rosset ligge i 
et Kaos — et aabent Saar i Moder 
Natur. 

Den bornholmske Nordkyst er 
klippefuld og stenet, kun enkelte 
Steder aflejrer Havet en Smule 
Sand til Badestrand. 

Denne er derfor meget søgt, og 
i Badetiden opholder her sig en 
Mængde Mennesker, der tager Sol-
bad eller gaar i Var.det. 

Aasandsbugten ved Sandvig er 
vel nok den mest benyttede; her 
har „østersøbadet Bornholm" gjort 
et stort Arbejde, for at indrette 
en lidsvarende Badeanstalt;" men 
der er endnu langt igen inden man 
kommer paa Højde med Udlandets 
moderne Badeanstalter. 

Allinge er mere stedmoderlig 
behandlet, men ogsaa her, ved 
Næs, aflejres hvert Aar lidt Sand.. 
Her tumler sig i Sommermaane-
derne ikke alene Byens Ungdom, 
men mange Badegæster, der bor 
paa Hotellerne eller privat, fore-
trækker at gaa der ned fremfor 
at trave den lange Vej til Sandvig 
eller Sandkaas. 

De nærmest boende har her gjort 
et godt Arbejde ved at fjerne Sten 
og Affald, der stadig ophobes trods 
Forbud, og fhv. Byraadsmedlem 
Jørgen Jørgensen har gennem flere 
Aar søgt at frede Stranden. Ikke 
desto mindre køres der hvert Aar 
mange Læs Sand fra denne, lige-
som mange med Forkærlighed 
udsøger den som Losseplads. Som 
Stranden nu henligger er den nær-
mest en Skandale for vor By, og 
vi forstaar ikke at Byraadets For-
skønnelsesudvalg ikke for længe 
siden har grebet ind. Ogsaa Strand-
vejen til Sandkaas, som er anlagt 
af Redningsvæsenet, men hvis Ved-
ligeholdelse paahviler Kommunen, 
er j en miserabel Forfatning, op-
kørt og forsømt i enhver Retning. 

Kommunen har ved Sandlinien 
en Sandgrav; hvorfor henter For-
brugerne ikke deres Byggemateri-
aler der, naar de kan faa det gra-
tis. I andre Kommuner maa der 
betales en vis Afgift pr. Læs. 

Overalt i Danmark og Udland 
gøres der et stort Arbejde for at 
drage Tnriststrømmen til natur-
skønne Steder, Kommunerne ofrer 
mange Penge for at faa Badestran-
den saa god som mulig. Svend-
borg Byraad har i disse Dage ved-
taget at ofre ca. 20,000 Kr. for der 
at skabe en Badestrand. 

Det manglede Sand skal af en 
Sandpumper føres ind til Stranden. 
Her er vi saa heldige at Havet 
hvert Aar giver os en Smule Sand, 
saa vi kunde faa en god Badestrand 
hvis entreprenante og uforstaa ende 
Folk ikke fjernede det og ødelagde 
Stranden. 

Ved østersøbadets Generalfor-
samling i Efteraaret foresloges det 
at udvide Selskabets Ramme til 
at omfatte Byens og Omegnens 
Forskønnelse "i Almindelighed, for 
derigennem at faa et større og 
mere interesseret Medlemsantal. 
Skulde dette ikke lykkes, er det 
paa høje Tid at faa dannet en 
Forskønnelsesforening, der i .Sam-
arbejde med Byrnadet kan vare-
tage Borgernes Interesse. 

I „Nordbornholm" fra den 28. 
Februar er der en Indsender „N. 
P.", der slaar til Lyd for at Bor-
gerforeningen paatager sig Skik-
kelsen af en Skatteborgerforening. 

Borgerforeningen, der er lydhør 
for enhver Røst i Folket, reagerer 
for enhver god Tanke, har nu paa 
et Bestyrelsesmøde vedtaget et imø-
komme Hr. N. P. 

Foreningens meget rummelige 
Opgave : ,At varetage Borgernes 
kommunale Interesser" omfatter 
naturligvis ogsaa et saa vigtigt 
Problem som det yderst indvik-
lede Skattespørgsmaal. 

Da Foreningen blev dannet,  

Paa egne og Børns Vegne brin-
ger jeg herved vor dybtfølte 

Tak for al Deltagelse ved vor Hu-
stru og Moders Begravelse. 

A. P. Clausen. 

Aiii4e-Saudviq 
Syge- 	Begravelseskasse 

afholder sin aarlige Generalfor-
samling i Forsamlingshuset Ham-
mershus FREDAG den 14. Marts 
Kl. 7,30. 

Dagsorden: 
1. Beretning og Regnskab. 
2. Valg af Formand og 2 Medl. til 

Bestyrelse samt I Revisor 
3. Eventuelt. Forhandling om 

Hjem mesygepleje. 
Bestyrelsen. 

Regnskabet ligger til Eftersyn hos 
Formanden inden Generalfor-
samlingen. 

Idrætsforeningen 
„DANNEBROG" Rø 

afholder B A L for Foreningens 
Medlemmer SØNDAG den 23. Kl. 
7,30 paa Th. Bendtsens Sal 

Medlemskort skal forevises. 
Bestyrelsen. 

Olsker Tyreholdsiorelliog. 
Medlemsmøde afholdes i Olsker 

Forsamlingshus MANDAG d. 17. 
Marts Ki. 7,30. 

Alle Kvægavlsinteresserede bedes 
møde for om muligt at udvide 
Foreningen, saa der kan købes 
flere Tyre. — Indmeldelser af Køer, 
der kunde kaares til Elitetyrene. 
NB. Bestyrelsen og Foderværten 

hedes møde Kl. 6,30 
P. F. V. Hans Jensen. 
	..10•1■1.,  

Hulske? Husifindslorening 
Medlemmer, der ønsker Frugt-

træerne sprøjtede, bedes snarest 
henvende sig til Bestyrelsen. 

Memos osire Tyrelorelling 
Tyren staar nu opstaldet til Be-

dækning hos Hartvig Hansen. 
(Ikke Lyngholt) 

Barnevogne. 
Nye Vogne i smukke Farver og 

moderne Faconer er hjemkommet 
og sælges til meget rimelige Priser. 

Klapvogne 
med og uden Kalesche, 

Gummiringe og Reservedele til, 
haves paa Lager 

eller fremskaffes hurtigt 
Løbehjul og Legevogne, 

Dukkevogne og Barnestole, Gynger 
og Vugger anbefales. 

.et. e. 9colm. 
Cigarer, Cigarretter 

Røgtobakker.  

B. Larsen, Allinge. 

Klipfisk 
bedst og billigst. 

E. 2. .2arsen,  Ølunge 

Ny norsk Sild 
meget fin Vare. 

J. B. Larsen. 

Slagteriets Udsillg, Allillge. 
Friske Varer Onsdag og Fredag.  -
Fersk Flæsk, Karbonade. Mørbrad. 

Medisterpølse, Fars. 
Bayerske Pølser, Knækpølser 

hjemmelavet Sylte, 
hjemmesmeltet Fedt. 
Forskelligt Paalæg. 

Dina Sørensen, Tlf. 38 

FLÆSK, 
Kød og Pølser 

modtages til Røgning hos 

Slagterm, Phillipsen, Sandvig. 



Vang. 
En Læsfjedervogn til ca. 2500 

Pd. Et Sæt Stavseler med Bagtøj, 
ni x 1,20 m. 2 Butiksvinduer 2 	En 

dobb. Luge med Karm 1,27 x1,85 m 
Billigt til Salg. 

Tlf. Ruts 20 x. 	T. Kjøller. 

En flink Medhjælper 
Køb Konfirmations= Uret 

Conrad Hansen, 
En flink Pige 

i søges til 1. Ma j  paa 
Hammersholm. 

kan faa Plads 1. Ma j  
Tuleborg, Rutsker. 

En flink Karl Telefon 140. Urmager og Guldsmed, Allinge, En flink Pige 
kan faa Plads 1. Maj  

Pilegaard, Rø. 
kan faa Plads til 1. Ma j  paa 

Tlf. Ruts 44 y. 	Myrendahl. Allinge-Sandvig Gymnastikforening 
afholder 

stor, offentlig Gymnastikopvisning 
3 Stk. Gylter En Pige En 14-16 Aars Dreng nær barring, 7 Ugers Grise og I 

Tyr efter „Karlo", ca. 11;2  Aar 
sælges paa 

kan faa Plads I. Ma j  
Buskegaard. 

Tlf. Klemens n. 62 x. 

kan faa Plads 1. April eller Maj 
Enesgaard, Rutsker. 

Samme Sted er Sættekartofler 
(sortsrene Maginimboner)  til Salg. 

SØNDAG d. 16. ds. Kl. 7,30 paa Christensens Sal. 

Opvisning af el Herre-, Dame- og Drengehold. Baasegaard. 

En gift Fodermester Entre Voksne 1,00 Kr. - Børn 50 Øre. 
Derefter Bal for Foreningens Medlemmer. A.-S. Ungdomst. indbydes. Et mindre Hus 14.15 Ravs Dreng kan faa Plads til 1. Ma j  

Smedegaard, Ro 
Samme Sted søges en pæn Pige. 

ønskes til Leje 1. April eller Ma j, 
helst med Plads til lidt Høns. 

H. Danielsen, Rø pr. Gudh jem. 
kan faa Plads til 1. Ma j. 

Sjelleg aard. 
4-Ugers Grise er til Salg. Til Konfirmationen 

anbefales et stort Udvalg  i 
Hvide Kjoler 	fra 10,50. 	Nye Frakker 	rra 17,50 
Hvide Kjolestoffer fra 1,95. 	Matroshabitter 	fra 19,50 
Jakkehabitter 32,50. 	Alt i Undertøj til Piger og  Drenge. 

Ya, C, e•Isen, 	 57f.100. 
Messens Ene-Udsalg. 

En Pige En bandrace-Orne, En paalidelig  og  flink og en Medhjælper kan til I. Ma j  
faa Plads paa 

passende til Gylter, staar til Af-
benyttelse paa.  

Bækkelyst, Rutsker. 
Medhjælper 

Krusegaard. søges 1. April eller Ma j  
Avlsbruger uger P. Kofoed, Sandvig. En ung Pige, Sort Muldjord .1•••••••■+••■■••■•••■■•••• 

Interess. Fodermester ikke under 18 Aar, søges 1. April 
Telefon Allinge 66. til Have- og  Gravsteder kan faas. 

Henvendelse 
Hansen, Kæret ell. Vognm. Munch 

søges til 1. Ma j  
Koefoed, Duebjerggaard. 

Tlf. Kl. n. 14 x. Køb Konfirmations:Salmebogen hos os. Paalidelig Fodermester 
søges til 1. Ma j  

Baadstadgaard, Rø. Halm og Saasd Lave Priser. Navn gratis. Stort, nyt Udvalg  i Telegrammer. 
Konfirmations-Gaver i stort Udvalg. 

Papirhandelen ved SKolen, Allinge. 
En Medhjælper 

kan faa Plads til 1. Ma j  
Hans Kaas, 

Bjørnshøj, Klemens St, 

er til :.;aig. Kun pr. Kontant. 
Sigtegaard. 

Tlf. Gudh jem 36 x. 

Paalidelig Fodermester 
Illissionsmøde i Allinge og  en Andenkarl søges til 1. Maj 

Blaaholt pr. Allinge. 
afholdes om Gud vil SØNDAGEN den 16. Marts Kl. 2 og  Kl. 5, 

Talere: J. Blomkvist fra København, H. Mortensen, 0. Thorngren. 
Alle h jertelig  velkomne. 	Luthersk Missionsforening. 

En flink Pige Halm er fil Salg En ung, rask Pige søges til I. Ma j. 
Tlf. Ruts. 2. 	Bakkegaard. 
Samme Sted søges en yngre 

Fodermester og  en Karl til 1. Maj. 

Tuleborg, Rutsker. 
kan faa Plads til 1. April 

Anthon Holm ved Lyngholt. 
Tlf. Klemens s. 85 x. 

En Tvilling-Barnevogn • ønskes til Købs 
Joh. Madsen, 

„New Yorks Minde" pr. Tein. koillinualionodslyr til Piger og Drenge En flink Pige En Karl 
samt en paalidelig 	og 
en Andenkarl kan faa Plads 1. Ma j  

Hullegaard, Ro. 

g  en Pige, kan faa Plads 1. Maj. 
Krykkegaard, Klemensker. Hus i Hasle. 

Et godt bygget, rummeligt 3 Fags 
købes med stor Fordel i 

liViagasin du Nord's Udsalg 
Vi har det store Udvalg, rimelige Priser og kun gode Kvl. 

Paa Lager er nu nye, fikse Foraarsfrakker, impræg-
nerede og  i lyse, uldne, melierede Stoffer 

til mange forsk. Priser fra Kr. 19,50 
Færdige, hvide Konfirmationskjoler med korte og  lange 

Ærmer i klædelige Faconer fra Kr. 13,50 i uldne Kvaliteter. 
Nogle faa Kjoler fra tidligere Sæson udsælges meget billigt. 

Fikse, uldne Kjoler i mange smukke Farver fra 12,50 
Af Stoffer i Metermaal til K joler har vi et meget stort 

Udvalg  baade i hvidt og  kulørt fra ganske billige til bedste 
Kvaliteter. 

Matroshabitter i den moderne, franske Facon frem-
stillet af prima ægte blaa Vare er paa Lager fra Kr. 22,00 

Største Udvalg  i Manchetskjorter, Flipper, Slips, Seler, 
Sokker, Hatte, Huer, Undertøj m. m. 

Victor Planck, Allinge. 
, Leverandør til Vare- og  Landbrugslotteriet. 

Egetræ 
i Stammer købes - leveres efter 
nærmere Aftale. 
Herm. Mortensen Maskinsnekeri, 

Allinge Tlf. 47. 

Hus i Storegade er billigt til Salg  
Tlf. Hasle 18. 

NB. Kan event. købes mod mindre 
Udbetaling. 

En pæn, flink Pige 
til indvendig  Gerning  søges 1.Ma j  

Lindesgaard. 

En Forkarl En Gase 
ønsker til Købs 

Tlf . Rø 	Hans Peter Bendtsen. 
En flink Dreng, og en Pige søges til 1. Ma j  

Breddegaard, Rø. som vil h jælpe til at malke, kan 
faa Plads til I. Maj. 

Risegaard, Olsker. En Dreng, Sunde Ungsvin 
14-16 Aar, søges 1. Maj  

Tlf. 62. Kaggaard, Rutsker. 
i forskellige Størrelser staar til 
Salg  eller Bytte. 

10 reagerede Køer som kælver 
i Løbet af en Maaned ønskes til 
Købs. 

En yngre Karl 
søges til 1. Maj. 

J. Ovesen, Bøgeskoven. 
Tlf. Gudhjem 101 x. 

Flink Karl, 
vant til at køre Heste, søges 1. April 

Tlf. 2 	Nymølle, Axel  
Tlf. Allinge 25. 

Ejendom til Salg. 

Min godt beliggeede Ejendom 
5 Tdr. Ld. ved Degneledet i Olsker 
er grundet paa Svaghed, billig  til 
Salg  for en solid Køber. 

H. P. Nielsen. 
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Flink, ung Pige 
Et 4 L. Radioapp. kan straks eller 1. Ma j  faa Plads 

Jnlegaard ved Hasle. og en fin Højtaler (La u r. Knudsen) 
er til Salg  

Postbud Svendsen, Allinge. 
Undertegnede har aabnet en En Pige 

Slagterforretning i Klemensker kan faa Plads til 1. Ma j  
Fisker Evald Henriksen, 

Tlf, Allinge 142. 
Roer til Salg og  anbefaler mig  til de ærede Kunder med 

1. Kl.s Okse-, Kalve- og Svinekød samt Fars og Paalæg. 
Proper og  reel Betjening. --- Rimelige Priser. 

KlemensKer Kødforsyning. Tlf. n. 21 x kan benyttes. 
Ærbødigst HERMAN BYDER. 

NB. Alle Slags Slagte-Kreaturer samt Grise købes. 

Nye Grammofoner 
(Kuffert) fra 65 Kr. og  Plader 
fra 2,50 Kr. er igen paa Lager hos 
MarcKmann, Tlf. Hasle 90. 

hos Avlsbruger 
Anker Kofoed, Hasle. 

En kvindelig  og  en mandlig  

Medhjælper 
Lejlighedskøb. 

søges fra 1. Ma j. 
	  I Flæsk og Pølse 

; modtages til Røgning  
Dina Sørensen, Allinge 

Baasegaard. Ved Overgang  til elektrisk Kraft 
er en 	Hk. opretstaaende Gas- 
motor til Salg. 100 Kr. 

Allinge Bogtrykkeri. 
Tømmer og Brædder Gift Fodermester 

en Andenkarl og  en Pige søges 
til 1. Ma j  

er paa Lager i alle Længder og  Tykkelser. 
Fine 	og tørre Udskndsbrædder. 

Vore Brædder er taget ind fra Stabler sidste Sommer saa de er 
terre. Prisen er billig  og  vi giver Rabat pr. kontant. 

AnfollSonesilygelorreloing EI Radioapparat 
Tyskegaard, Rø. 

»->- TIL Allinge 69 -K 
Nybygninger og  Reparationer. 

Egetræs- og  Kork-Parketgulve, 
Finer- og  Paplofter. 

Flagstænger og  Brandstiger 
samt Ligkistelager. 

En Pige brugt 6 Maaneder, sælges billigt. 
Pedersen, Olsker Brugsf. Produkten. 

søges til 1. Ma j  
Bækkegaard, Olsker. øø

.1111•••••••••• • ••• ***** 

• • 

Manufaktur- . 	 • 
• 

• • • 

:* Auktion 
• 
• 
• 
• • 

• Paa Grund af Pladsmangel 
• 	

▪  

bortsælges en Mængde gode 
• 
• MANLIPAKTURVARER. 
• 
• Herre- og Drengehabitter (ogsaa 
• Konfirmand) samt Ulsters og 
• Motorjakker, Pige- og Dame- • 
• frakker samt Kjoler, Kjoletøj, 
• hvide Varer, Gardiner, Tæpper, 
• Arbejdstøj og Trikotage m. m. • • 

Manufakturhuset 

Roer og Halm 
18 pat. Superfosfat 

40 = Kali, 

Kalksalpeter, 

Svovlsur Amoniak 

Nitrophoska 

er paa Lager. Bestilte Partier be-
des afhentede, da det kniber med 
Lagerplads. 
Nye Bestillinger modtages gerne. 

9rodukten. 

En 1446 Aars Dreng sælges - kun pr. Kontant. 
Maegaard, Olsker. Chr. Sonne, Allinge. kan I. Ma j  faa Plads 

Aage Munch, Gammeltoft. 
Tlf. Ruts 15. Kaalrabi Farveri og Tøjrensning. • 

• 
• 

• 
• 
• e 
• • ø 
• • ø • 
• 
• 

paa Hasle Forsamlingshus 
Tirsdag den 18. Marts Kl, 1 

til Salg. Pr. Kontant 1,50 pr. Td. 
Til Afhentning  den 17. og  18. 

Lynggaard, Re. 
En Dreng, C. SCHLE1SNER, København. 

Indleveringssted i den nye Mode-
og Broderiforretning, Hasle. 

14-15 Aar, søges til . April el- 
ler Ma j  

Klo, Hyldegaard, Rutsker. 
•••■••■•■ 	 weaffilmmirma•Mil 

Bestilt Halm 
kan afb. i næste Uge. Nogle Læs 
Hahn er til Salg. 

Risegaard, Olsker. 

Koloed & Mortensen 14-16 Aars Pige 
kan faa Plads til 1. April ell. Ma j  

A. Nielsen,Krashavegaard. 
Tlf. Kl. n. 32 y 

Byggeforre-tn:ng 

Yeglimerfi 
En Karl anbefales. 

Mursten, Teglsten, Drænrør. 
Tlf. 127. 

• 

	

HASLE 	• • LE 	• • 
•••••••••••••••••••••••• 

søges straks eller til 1. April 
Slagter Hansen, Allinge. Tlf, All. 77 Tlf, All. 79 



De rkt)erterende 
anmodes høfligst om at indsende vort Tilgodehavende for Annoncer 
paa tilsendte Indbetalingskort, Postkonto Nr. 14146, hvilket er den 
billigste og bekvemmeste Maade. Alle Indbetalingskortets 3 Dele maa 
være udfyldte ved Indbetalingen, men Deres Postbud vil være Dem 
behjælpelig hermed og modtage Beløbet 	5 Øre i Porto mod Kvit- 
tering paa Postbeviset. 

Spis Frugtgrød. - Nye Priser. 
Tørrede Abrikoser, 	extra Kvalitet 85-95 Øre 

- blandede Frugter do. 	70-80 
skro311. Fersken do. 	75 
Ring  Æbler 	do. 	90 
Kompot Æbler Firkanter 110 

Blommer, store 60-70 Californ. Blom 
tyrkiske 	do. uden Sten 30-60 
Musketel Rosiner, store, løse 50-60 

do. 	smaa, løse 40 
— store, gode Figner 	30-45 

Alle Priser er pr. Halvkilo. 

Nordlandets Handelshus. 
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paa Lindeplads. 

Tlf. 45., a° 
Ferske Slagterivarer hver Onsdag og Fredag. EI 
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Tlf. ndr. 13 	Klemensker 	Tlf. ndr. 13 

SkaDreri og Tømmerhandel 
kan nu til Foraaret levere Dem alt under Bygningstømmer henhørende. 

Ru Brædder af Almindingstræ skulde De prøve, 
det falder godt og billigt ud. - Raftelofter er fortræffelige over Stalde 
og kan leveres. 	Lægter til Plader, Tegl, Skiffer osv. kan hurtigt og 
billigt faas. Brandstiger og Materialer dertil. Flagstænger, Stakit- 
stetter, Tremmer osv. 	 Frit med Jernbane. 

Skæring af tilbragt Træ omhyggeligt og hurtigt. 

BRØDRENE ANKER, HASLE. 
JERNSTØBERI & MASKINFABRIK. 

Alt til Faget henhørende anbefales. 

NITRO HOSKA IG. 
indeholder 16 /- '1 Kvælstof, 16'1 'ID Fosforsyre og 21'/- -1 Kall. 

Bedste og billigste Fuldgødning. 

Næringsstofferne købes i Nitrophoska 1G billigere end . de 
usammensatte Gødninger, og da 2 Sække Nitrophoska IG svarer 
til 5 Sække almindelig Kunstgødning spares Fragt og Arbejde. 

Indgiv Bestilling i god Tid. 

   

   

Faas hos alle 
vore Forhandlere GØDNINGS-KOMPAGNI. 

   

   

Ja  

GØDNINGS-
KOMPAGNI 

Brug den letoploselige Kalksalpeter  IG. 

Billigste Salpetergødning. 

Kalksalpeter IG Indeholder 151/2 0/0 Kvælstof 

og 28 0,o Kalk (svarende til 500/0 kulsur Kalk). 

Kan spredes med Bredsaamaskine. 

triffe 2ugte fbigtebe og git ub. ban 
traabte et efribt tilbage, og ber løb 
et afrig. Cfriget bitrebe længe be 

to 1!Itternbe Øren og gab 	i) i be otte 
ulninger. 
„tan er borte", bbiffebe Csaefitl 

bund gennem ‘..Iltortet. ban43 biffen 
tom lom en '-tøanen. ;Mate, bar `.De 

ZonbUitter? For gabe etylb, rør 
Øens ittr." 

„ eg har en hel Mffe," lob 	efre- 

forene cC-uar. „tnt Ze ingen?" 

9

• 

1i 
„ene( man bi (pare libt paa bero, 

()bie ni ønffer at flippe ub af bette 
telbebe " 

• uorfor i ?Ittierben gif bi ogfaa 

berneb", tom bet ftennenbe fra (Setetill. 

„Zet »ar beree abe, ilte urin." 
„ trtig en Zonbftit." 

etreteeren firøg en Zeengtil bbie 
gule Flaninie optuffe to blege 9infigter, 

men intet anbet. Trørtet var Ina tæt, 

at £tifet iffe rotte mere enb et 13ar 

Fob °tufting beni. Zet ffattebe og git 
ub. 

„Z;i man lægge oe reb og trnbe 

alle fire," fagbe 5etreteeren. ,,Følg 
efter mig, fan gobt Ze tan. Rør en 
@Sang imellem beb mine 	terilefactler." 

Ze bøjebe neb i Stum og famlebe 
fig for meb bcenberne. ¶a 
rett taanb ilte mærtebe anbet eno bet 
tomme Num, ibet han følte fig for, 

git ber en +5teetnen igennem barar. 

bobbe ban tovbit fig, at ber felt i 

Forbene Fnbre funbe hedfe et faet unit-

vittigt Inerte. Ze !reb affteb Fob for 

Fob og meb ben uberfte Forfigtigbeb, 
mebene Setretceren af og til ftrøg en 
Zonbftif. 	ttetill følte fig nu og ba 
onerbotbet af en fbintmet Fornentnretfe, 

ber ffl barn ti( at gribe om ben 1.ttanbe 
Vinfler, ber hik foran. ban matte 
oglaa lempe mob en finbefUg £nft tit 
at tabe fig glibe neb ouer Slankt, neb 

i bet bunbløfe 
Fortsættes. 

Tlf. 865. 

Indbinding af Bøger. — Protokolfabrik. - Papirvarer. 
I. Kl. Arbejde. — Rimelige Priser. -- Hurtig Levering. 

Leverandør til Biblioteker, Foreninger og Øens største Forbrugere. 

Møllers 

Elfellbenslakeret Sovevrelse 

Chr. Dideriltsen, Rønne. 	Tlf. 865. 

Bogb  indeni 

Statatomberne bar 	tebet interee. 

fantefte 8ebeerbigbeb. Ze laet i Weer-
beben af VIrle i 13robence, bbor snr. 

ottri ttetilt og bane egetrater opbolbt 
1.nr. (Saefitl uar Traugemittioncer 

og rejlte runbt i Europa for at tiabe 
noget, ber funbe intere4fer. bam og 
gøre Fnbirgt paa bam. Zet bar førft 

og fremmet! CSpeetlbing, han lagte. 3aa 

bet entraabe »ar ban bberft træf en. 

bet bete taget »ar ban en »auftelig 

fjerre  at omgase. Woorr ber iffe bar 

et efter anbet, ber funbe tage barre 
ittitafi fangen, følte ban fig foruret-

tet, og bane Omgivet'« flulbe not faa 

bet at morte. 
'C-aa nar bet, at man anbefatebe 

barn at fe Eatatombeene. Poltene, ber 

ejebe bet lille botef, hvor ban boebe, 

fagbe, at han »i(be gbfe inb til 

ren. ¶e bar albetee oberbetrifte om brt. 
Zet bar umuligt anbet enb faa bet 

Zbibtrul, at ber »ar noget meget inn-

ftiff reb be Statalontber. 1rnar be ble» 

bragt paa Zate, trete bet altib meb 
hojtibelige 9tit og ',Mitte. 

„Zet er noget gauffe enertactenbe", 

fagbe man til Qaefift. „tbie SDtonfiur 
bit optete noget birtelig interefant, 

Rat Ze gaa bet. 7)e bil irre glemme 

bet. Ze bil butte bet til Zeree Zobe,  
bag". Cg faet fulgte igen et bøjtibe-

tigt glit, og man petelebe betubning-
fulbe Mitte. 

„eg bar itfe nogen Zittro til bet, 

be Menuetter ber tatber epcenbing", 
fagbe .,( ottn 	Iteritt tit fin eefreter. 

Cg for botelfoltene traf ban part 

rtilberen og fbarebe nteb et 
ber fagbe faa meget jom: „Zen enal 

bar jeg hørt før. Nej vie mig noget, 

bet ruffer Sjælen, faa Rat te børe 
fra mig". 

tte befto minbre beget» ban fig til 

Statatomberne. sammen meb fin etre-

tær tog ban affteb en sillorgenflunb ub 

i ben øbe og menneffeforlabte grt, hvor 

Statatomberne bar beliggenbe, og bbor 
!te en gammel Traub f ørte ¶itf yn meb 

bem, 
Za ben gamle Fører nitte ham neb 

i be møde unberjorbitte grantre, font-

men meb (etretcrtert, figgebe ban tig 

forgoeuee om efter bet, ban »ilbe betare 
i fin irinbring til fin døbebag. Rata-

touiberne bifte fig tun at bære nogle 
abe, unberjorbifte, rast ubuggebe Ramte. 

Wiattfte »i ft ftratte be lig ober et tem 

meligt flod Vtreat, men bet ene lignede 

bet anbet. gaa barbe ban let meget 

interefantere 	af ben Viet paa 

Unita. 
„Qr bet alt, bbab De bar at bile 

mig?" fagbe ban tit Føreren, mebene 

be git igennem be tufinbaarige 91unt. 

øreren foarebe ilfe ligeftrate, men 

faa »enbte ban tig og Ina' nøje pna 

tie to berrer. 
„glej, Wlonfieur", fagbe ban. „Zet 

er irre att. Arie Ze mener, at Ze bar 

s.tterber tit bet, gal jeg bife Zein neb 
i Dleebletene gruber". 

„ffleebfelene, (pat) for noget?' ub,  
brøb 

„fficebletene gruber, ?ffroufieur. %tett 
bet tuner flotte Mener. Run notene 

Ilreenb faar So» at tomme berneb„. 

„ta", fagbe Qaetifl, „jeg tror, mine 

grerber taaler mere enb bet. Rom an, 
pi frat i 1tabletene gruber. ,»orfor 

fatbee be faaban?" 

„Zet er af forfreftige fflounbe", fagbe 
ben gamle fører. „Zet er sagn og 
biflorie blanbet lommen. Ren jeg !an 

fortalte tem, at ber paa begge ...7‘-',.iber 
af ben intet& Sti, ber f nor fig 

nem bem, er utallige gttøfter i @run• 
ben, fremtommet peb 2orbfferly i gam- 

mel hib. 1:11an bar atbrig !nuttet mate 

Zbbben af be Rtøfter. Zet paaftaae, 
at be rtaar lige neb tit Forbfuglene 

„Zob og 13ine", fagbe &Mia, ber 

birtetig »ar imponeret. 

„Zar er mange (Mange gjort Forrøg 
paa at lobbe fflunben i bem, men for- 

geebee. Ze finbee til begge 	iber af 

stien, og jeg maa anbefate Zem, mine 

berrer, at følge efter mig meget for-
figtigt een ab gangen. 9logte af RM,  
terne er bunbreoe Fob biabe, anbre fattift 

banbtefe". 
Poreren pifte SX3ej, og be tre WIcenb 

begav fig inb i et galleri, bbie 5)3cegge 
lige funbe ffinnee i Gtæret af ben dertri-

fre £ugte, fole Franftmanben bolbt 
fin højt tøttebe taanb. Ze funbe tiges 
lebee ftimte be mørk Zubber paa begge 

eiber af Stien, ber irre bar mere enb 

et 13ar Fob i firebbe. Føreren ftanb-

febe for at give bem enbuu et ab»a-

rcnbe Crb. 
_Ze maa paefe paa, mitte ercer", 

fagbe han, „at følge lige efter mig i 

Chafegang. t t enefte C-fribt til 'wire 

eller »enfire og .." ban tral paa  etul-

beren meb en meget figenbe 93ebcegelfe. 

&ettfl fulgte efter &Teten, og fibft 

tom 8etretceren. 

„Zet er et [ibt bet booeligt 3,ore-

tagenbe", muntlebe E-erretreren nermse. 

„Zet er bet luft fpeettbenbe, jeg enbmt 
bar oplevet her i 	raittriga, jumbe 

begejfiret. gab »ovre at gaa 

meb, bbie ,̀De er bowle, men te tom-

nier tit at ftaa her !mitte akne i Wientet, 

brie Ze ilte følger a,3". 
etretceren fulgte. 

Føreren git foran i et temmelig raft 

Zempo, »art lom han bar til at feer. 

beg her og meb Lygten højt !tænd i 
fin taattb. 

mig nu, borfor bette talbeg 

gleebfelene (gruber", fagbe 1Eltangemil• 

timeren, ber nøb Cgituationen i futbe 
Zrag. 

„Zet forteeffee", fagbe Fareren, „at 

i gamle ¶age brugte man at fore bebe. 

bønne Fnnger eller 13erfoner, forti man 
onftebe at ftriffe af S.3ejen, herneb og 

fortælle bem, bbilte Farer, ber lurebe 

paa bem ber. Van fob benl faa bære 

alene uben 2ne. F Qiegunbelfen forbolbt 

be ulutrelige Ofre fig ganfte ubetletge. 

lige og bar bange for at røre fig en 

tomme. 1:11øttet bernebe er frygteligt, 
men fiffigt brev sulten bon tit at 

flytte fig, og i .aab om at flippe ub, 
famlebe be fig tilbage i ffletning af 
Slatatomberne. trnbenbe par ofte fire, 

mene be følte fig frem i bet uigennem-
trængelige Tirsrte". 

„Cg flap nogen ub?" fpurgte aetift. 

„ fter twab ber fortælle;, lbttebee 

bet albrig nogen at flippe ub. @augene 
betnebe er futfieettbig font en 2ablithtt, 

og bet eubte meb, at buer og een ftnr-

tebe i tfgrungcu". 

„Zeb og 9f3ine", inumtebe 

„For ti Zar fibers, bebbleb Fareren, 

,ftete ber en tugtte her, ber betreeftebe, 

buab Cgngnet fortæller om be Fanger, 

ber ble» fenbt her neb. Zer bar fut) 

rurifter, ber albrig tom op til Forbene 

Cberflabe igen". 
„tnorbatt turabe bet fte?" fpurgte 

(Seeriff. „taube be ingen Fører rub!" 

,,goreren maa bære ftnztet i 
fbarebe ben tamte. „tan er bel gebet 

og bar miftet Fobrizflet. Zet fan gobt 

kentee, at ban fel» bar »æret nertoos3, 

Zet biltur man let, naar man tenber 

ben frugtelige gate, her et beb at gaa 

her". 
Ze to bener, ber fulgte bam, bar 

tabfe en gob 8tuttb. Caa fagbe Cgetre. 

toeren: 
„funbe be ilte balge raabt om 

icetP?" 
Zet funbe be gobt, 1Rofieur, men 

bom tror Ze turabe høre ben'? ;Der 

er iffe anbre enb mig til at paefe Stenet. 

toroberne, og ber bar albrig »uret mere 
enb een Traub tit bet, faa Ze forftaar, 
at ber er ingen, ber !an børe, om man 

raaber albrig faa højt bernebe. (..91 

1Renneffe funbe for ben eaø Stutb. 

Z's' bet falme Cjebtif ftete bet noget 
frygteligt. Zet inbtraf meb en 43lub-

feligbeb og en ,turtigbeb, bet »irtebe 

fulbtommen lammenbe. 
„911meegtige tintmet", ubbrob ugefil[ 

og ban og eefretaren ble» ftartettbe 

font forftenebe. Ze befanbt fig ptubfe. 
lig onigibet af et TIrørte faet uigennem-
trængeligt, font bar bet en Paft sltrur, 

ber omgab bem. 

Føreren barbe et ertunb belibt fig 

bal»t om imob hent. Uglet i ben der- 

Bornholms 
Spare- og baanekasses 

Afdeling i 

Kontortid 9-12 og 2-4. 
Renten af Indskud er paa 

3 Mdrs. Opsigelse 	4,5 pCt. p. a. 
Alm. Sparekusevilkaar 	4 	- 
Folio 	 2 
i Forsørgelsesafdelingen 	3,6 - 

hvortil Præmie, hidtil 2,4 - 

Servanter 
- med og uden Marmorplade - er 
billige til Salg kontant. 

Telefon Sandvig 14. 

91mbfet. 

med 3-fløjet Spejl, compl. fra 450 Kr. Egetræs engelsk 
Spisestue, compl. fra 550 Kr. Chesterfields Dag-
ligstue, 1 Sofa 3 Lænestole med Velour, fra 450 Kr. 

Ratebetaling kan indrømmes. Solide Købere fra 20 Kr. mdl. 

Allinge ny Møbelmagasin, 
Havnegade 53. A.Einge. 
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