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Festligheder i Oslo. 

Mellem Krigstrofæer 
og Kulturminder. 
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Et* Besøg paa Tejmnsæet. 
Mellem Knippelsbro og Lange-

bro, tæt op ad Det kgl. Bibliotek, 
ligger Tøjhuset, maaske lidt af-
sides, men derfor ikke mindre 
værd at aflægge et Besøg. Fra 
Havnekajen kommer man direkte 
ind paa den Plads, hvor engang 
Søbatteriet laa, og hvorfra Chri-
stian 4. indskød sine Kanoner. 
Kongen var stolt af sit Tøjhus. 
Sammen med Proviantgaarden 
omsluttede det Galejhavnen, hvor 
Datidens smukke Krigsskibe, naar 
de var færdige fra Værfterne, 
skjult for alle nyfigne Blikke, kunde 
tiltakles og fuldstændigt udrustes 
til deres ærefulde Hverv paa Søen 
. . . der var intet dansk-svensk 
Samarbejde dengang, tværtimod 
forberedte man sig paa den af,  
gørende Styrkeprøve mellem de 
to Riger, om hvem der skulde 
have Overherredømmet i Øster-
søen. Den unge Konge tilbragte 
mange Timer sammen med Tøj-
husets Arkelimester, der bedst 
kunde raade ham angaaende det 
nye Skyts, som skulde anvendes. 

Fra Gjethusene, som Støbe-
rierne kaldtes, kom bestandig nye 
Mængder af Kanoner, og Kongen 
havde for Skik selv at prøve dem. 
Ved Langebro eller ovre i Ret-
ning af Amager lod han et Maal 
lægge ud — det kunde være et 
Skibsanker eller et gammelt Vrag 
— og naar han havde ramt det, 
sejlede han personlig ud og hen-
tede sin Stenkugle hjem igen. Thi 
selv om Kongen, naar det gjaldt 
de store Ting, nok kunde lade 
Daleren springe, var han i sit dag-
lige Liv en højst sparsommelig 
Herre. 

Hvad er en Læderkanon? 
Ved hvert Skridt i. Musæet stil-

les man overfor Minder fra vor 
Krigshistories mest berømmelige 
Bedrifter. Man ser en af de saa-
kaldte Læderkanoner. Den bestaar 
af Kobber omviklet med Kabel-
garn og omsyet med Læder . . 
Endvidere de tre Kanoner fisket 
op fra .Linieskibet „Dannebrog", 
der den 4. Oktober 1710 sprang 
i Luften under Kampen i Køge 
Bugt med Iver Hvitfeld og næsten 
500 Mand. De vilde hellere kæmpe 
end redde sig med Fare for at 
tænde Ild i den' bag ved liggende 
Transportfiaade. Foran en mindre 
Kanon, der har været ombotd 
paa Christian 4.s eget Admiral-
skib „Trefoldigheden", faar man 
følgende Forklaring: 

— Man skulde i Aaret 1676 
skyde noget, de kaldte Fryde-
skydning, i Anledning af en Sejr 
ved Helsingborg. Man fik ikke 
Mundingerne langt nok ud og 
skød derfor i Skibssiden, saa Ski-
bet brændte og sank. 

Og her ses en Kanon, som en 
gejstlig Mand har ladet støbe. 
Det var Biskop Christian Albrecht 
af Lilbeck — man kan se hans 
Bispehue støbt ind i Kanonen -
som vi fik ved Tønningens Erob-
ring 1714. 

Forbi Apparater til Ophedning 
af Kugler, Kanoner med Tromler 
fra Christian 4.s Tid, hvor man 
genfinder noget af det samme 
System som i vore Dages Maskin-
geværer, ,,Orgelkanoner" med 9 
„Piber", „Dækfejere" til at feje 

Skibets Dæk rent med, dersom 
Fjenden naaede at entre det, kom-
mer man til en Montre med de 
saakaldte Kædekugler — to Halv-
kugler forbundne med en Kæde. 
Og her er den første danske Ka-
non, som blev støbt massivt. 

'Det var General Classen, som 
fandt paa det, men saa syntes 
man, han tjente for mange Penge, 
og da saa Staten fik fat paa det, 
gik det til Dels i Staa, og man 
lod ham saa faa det tilbage. Han 
tjente derved en Mængde Penge, 
men man maa dog sige, at han 
var Danmark en god Mand. 

De kønneste Kanoner er, mener 
de fleste, de to, som Raadet i 
Venedig sendte Frederik 4. som 
Gave til Minde om hans Ophold 
i Staden. Da han brugte en Bunke 
Penge, troede man, han var en 
mægtig Monark, thi Kanonerne 
har været ægte lueforgyldt. 

Ad en Vindeltrappe kommer 
man ovenpaa, og man befinder 
sig nu i 

Rustkammersalen. 
Det er et mægtigt Lokale, 163 

Meter langt, og strækker sig gen-
nem hele Bygningen. Salens Midte 
optages af Geværstativer, men ude 
omkring i Kanterne findes alle de 
blankt skinnende Sabler, Kaarder, 
Geværer, Pistoler og Rustninger, 
som udgør den historiske Vaaben-
samling. Hen under Loftet hænger 

Det er i Aar 25 Aar siden at 
Kongens Broder, daværende Prins 
Carl af Danmark efter Unionsop-
løsningen mellem Norge og Sve-
rige valgtes af det norske Folk til 
dets Konge og antog Navnet Haa-
kon den VII samt Valgsproget „Alt 
for Norge". 

Ved Folkeafstemningen i Norge 
fik Prins Carl 259,563 Stemmer, 
medens der kun var godt 50,000 
Stemmer, der ønskede en republi-
kansk Regeringsform. i Henhold 
hertil. foretog Regeringen den 18. 
November enstemmig og uden De-
bat Kongevalget, og samme Aften 
indløb Prinsens Erklæring om at 
han modtog Valget. 

To Dage efter overbragte en 
Deputation fra det norske Storting 
paa Amalieribr,rg Slot Kong Chri-
stian den IX og den nyvalgte nor-
ske Konge Budskabet om Konge-
valget, og den 23. November af-
sejlede Kong Haakon, Dronning 

Fanerne, baade de, som vi tog fra 
Fjenderne, og vore egne. Her fin-
der man Admiral von Dockums 
fra en Tyrk erobrede Gevær i 
Slaget ved Novarino. Det er rigt 
indlagt og et Vidnesbyrd om den 
stote Betydning, Militærvæsenet 
havde for Kunsthaandværkets Op-
komst selv saa langt borte som 
i Tyrkiet. Et Sted ser man de to 
Pistoler, som man holdt op foran 
Næsen paa Struense, da han blev 
arresteret. Oberst Helgesens Sabel, 
som han bar under Kampen ved 
Frederiksstad, er stærkt krum -
man maatte, som Tyrkerne gør 
det, mere skære end hugge med 
saadant et Vaaben. Fra Erobrin-
gen af Tønningen, hvor General 
Stenbock maatte overgive sig, 
haves en stor Samling Sabler fra 
den svenske Hær, og en Kaarde 
skal have tilhørt Karl 12.s Liv-
drabant, Ungern Sternberg. 

Saa standser man foran et Bed-
delsværd, afstumpet i Enden, som 
alle „uærlige" Vaaben skulde være 
det, og med Hjul og Galge ind-
graveret. Det er erobret af Frede-
rik 3.s Livknægt under et Udfald 
paa Amager, hvor han tog det 
fra den svenske Bøddel. 

En af de prægtige, skinnende 
blanke Ridderrustninger skal have 
tilhørt Kristjern 2., en anden Her-
tugen af Gottorp. Hertugen havde 
friet til Dronning Elisabeth af 
England; der imidlertid gav ham 

Maud og Kronprins Olav, der den 
gang var godt 2 Aar gammel, paa 
den danske Kongeyach „Danne-
brog" fra København til Norge, 
Ved Oscarsborg Fæstning gik 
Kongen og Familien ombord paa 
det norske Krigsskib „Heimdal" 
og Indtoget fandt Sted i Christi-
ania tinden Befolkningens Jubel 
den 25. November. 

To Dage senere aflagde Kongen 
Ed paa Forfatningen, hvorefter 
han begyndte sin Kongegerning 
med Afholdelse af det første Stats-
raad. Paa ustrakte Rejser rundt 
om i Landet modtog Kongen og 
hans Hus i de følgende Aar mange 
Vidnesbyrd om Befolttningen Til-
slutning og Hengivenhed. 

At Kongefamiliens Popularitet 
i. Norge er meget stor, fik man 
forleden Beviser for, da Kronprins 
Olafs Førstefødte forleden blev 
døbt. Den lille Prinsesse fik Nav-
net Ragnhild.  

en Kurv, men udnævnte ham til 
Hosebaandsridder — for at bøde 
lidt paa det . . . 

Ogsaa foran Junker Slensz 
mægtige Rustning maa man 
standse. Man husker Situationen. 
Den mægtige kongelige og her-
tugelige Hær rykker frem mod 
Ditmarskens Bønder. Foran den 
sachsiske Garde anført af den be-
rømte Junker Slensz, under Raa-
bet: Var dig Bonde, Garden kom-
mer ! Og saa det frygtelige Neder-
lag, Garden nedhugget og for-
svundet i Vand og Pløre, medens 
Bønderne rykker frem under Raa-
bet: „Høth die Garde, de Buer 
kumpt" (Var dig Garde, Bonden 
kommer). Her ser man Junkerens 
Rustning med de Huller, som Rei-
mer fra Wimerstedt tilføjede den. 

Marino og Nnette. 
--0— 

Marino og Wnette sidder bøjet 
over et Atlas. Pigens løse Krøller 
og Drengens glatte Pandehaar 
berører hinanden. Moderen dæk-
ker Bord. Man hører hendes slæ-
bende Gang mellem Køkkenet og 
Spisestuen. 

— Mor, siger Pigebarnet plud-
selig — gælder det stadigvæk, 
det Du lovede os, at komme 8 
Dage ud til Vandet? 

— Du har i hvert Fald ikke 
taget det tilbage? hævder Dren-
gen usikkert. 

Moderen ser med et forslidt 
Blik paa sine Børn. 

— Nej, vist ikke. Hvad jeg har 
lovet, det holder jeg — vel at 
mærke, hvis Marino og »nette 
faar deres Eksamener — men det 
er der vist ingen Fare for 

- Naah, Mor, Du kunde dog 
tage fejl! siger Marino alvorligt. 

— Vi er da ikke dummere end 
de andre! tilføjer Mnette lidt 
krænket. 

Børnene fordyber sig igen 
Kortet. De rejser i herlige Egne 
med Orangetræer og Palmelunde 
— men det er langt væk, og Jern-
banebilletterne er dyre. Desuden 
er de paa et vigtigt Punkt dybt 
uenige. Marino, Drengen, vil være 
alene paa det mægtige Hav, paa 
en øde og ensom Kyst, medens 
»nette finder det vanvittigt at 
tage et Sted hen, hvor man ikke 
bliver set, hvad skulde hun saa 
med sin nye blaa Frakke! 

— Det er vi ikke fine nok til, 
erklærer Marino. 

— Vi er vel lige saa fine som 
de andre, siger »nette. — Og 
saa har vi Penge. 

— Den Smule! Hvor mange 
har Du? 

— 48 Francs og 50, siger Pige-
barnet stolt — Og du? 

— 30 Francs og nogle Cen-
timer. 

— Ja, Du giver ogsaa for meget 
ud til fattige Børn og Kranse og 
alt det. Jeg sparer sammen hele 
Aaret — og ved Du, hvor meget 
Mor har lagt til Side til os? 

- Omtrent1100 Francs, vist — 
— Naa, ja, er det ikke nok til  

8 Dage ved Vandet? Desuden er 
der en hel Maaned til - 

— Ja, og Du har Nul i Mate-
matik — pas paa, Du ikke dum-
per! 

— Mor, nu driller Marino igen. 
— Marino! siger Moderen med 

træt Stemme — lad være at drille 
din Søster! 

Deres Eksamen er overstaaet 
— men Moderen vil ikke lade 
dem komme til Vandet. Hun for-
klarer, at de ingen Penge har, 
men det er et daarligt Paaskud. 
Det har de selv. Heller ikke Mode-
rens Sygdom har de villet bøje 
sig for. Ja Marino havde vel nok 
kunnet overtales til at vente til 
næste Aar, men Nenette er ubøje-
lig. 

1 dyb Tavshed klæder de sig 
paa. Wnette vil stikke af uden et 
Ord, men Marino vil sige til sin 
Mor, at de gaar efter Mælk. 

— Mor, jeg gaar ned efter 
Mælken! Han nærmer sig Sengen 
— Moderen svarer ikke, ligger 
ganske stille og stønner svagt. 
Et Par Taarer glider ned over 
hendes smalle Kinder. 

— Mor, hvorfor græder Du? 
Hun svarer stadig ikke, ser 

bare forpint og ulykkelig ud. 
Maaske har hun Smerter, maaske 
aner hun, hvad de to har for. -
Endelig taler hun besværligt: 

— Jeg vilde saa gerne have 
sendt Jer til Vandet, kære Børn 
— men — Du maa forstaa — Du 
er den fornuftigste - 

Marino lister paa Taaspidserne 
ud af Stuen og ind til Søsteren, 
der har ventet utaalmodigt. 

— »nette, siger han myndigt 
— tag den Frakke af, hent Mæl-
kespanden og gaa efter Mælk. 
Saa løber jeg efter Doktoren. 
Mor er syg. 

— Og vores Sommerferie? spør-
ger »nette grædefærdig. — Vores 
Sommerferie ved Vandet ? 

— Der bliver ikke nogen Som-
merferie — jeg siger dig jo, at 
Mor er syg! 

— Det er ogsaa en Skam at 
love os saadan noget, og det saa 
ikke bliver til noget. Det er For-
ræderi, er det, ja! 

Men Marino siger ganske stille 
og upaavirket: 

— Men det var alligevel i rette 
øjeblik, det kom. 

Til de lyse Nætter. 

1 lyse Nætter, jer Atterkomst 
jeg hilser! Nu Blomst ved Blomst 
i Fryd udsender sit Bægers Duft 
i Danmarks nærende Sommerluft, 
mens Skoven sit Bladelag tætter. 

Jeg hilser jer, lyse Nætter I 

De spæde Spirer paa Danmarks Jord 
jer vented'. Først naar til Nord 
I kom med Lys og med Grødevejr, 
grorAks paa Straaet og Frugt paa Træer. 
En fager Tid i forjætter --- 

jeg hilser jer, lyse Nætter! 
Alfred Korsbæk. 



Med J-Cajal? jennem Eupopo. 

Wien an der schkinen blauen Donau. Læs Tirsdagsbladet. 

Tegn Abonnement 
paa „Nordbornholm", 

Det er kun 1 Kr. for Juli Kvartal. 

Ved 4#t spare os for Forsendel-
sesudgifterne, ser vi os istand til 
at sende Dem „Nordbornholm" to 
Gange ugentlig 

Tirsdag og Fredag. 
Hver Dag bringer Bladet mindst 

tyve Spalter Læsestof, og haaber 
vi at kunne gøre Indholdet saa 
interessant og afvekslende, at der 
er rigelig Valuta for det lille Be-
løb, Forsendelsen andrager. 

Men ikke nok hermed. 

Det vil ogsaa betyde en stor 
Besparelse for de averterende, idet 
vi derved bliver istand til yder-
ligere at nedsætte Annonceprisen. 

Det er ikke Strutabeløb vi i de 
sidste 18 Aar har sparet de aver-
terende for ved kun at avertere i 
Nordbornholm, samtidig med at 
vi har tvunget Dagbladenes Priser 
ned til ca. Halvdelen og faaet dem 
til at Interessere sig lidt mere for 
Bdfolkningen — udenfor Rønne. 

Vort Tirsdagsnumer indeholdt 
bl. a. Fortsættelsen af 

Mordet ved Strandløkken. 
Renerne: Afdøde Arkelimester Niels 

Jørgensen i Sandvig har 1694 efter-
ladt sig bl. a. Sønnerne Henrik og 
Hans Nielsen samt Datteren Lena og 
Anna. Henrik har levet i Kiv og Strid 
med Hans og de andre Brødre samt 
Fætteren Hans Hansen. Hans myrdes 
og sænkes i Havet. Lena er gift med 
Bornholms Provst, Poul Ancher, og 
Anna med Løjtnanten, Lars Gomløs, 
begge af Hasle - Hans Hansen er 
fængslet paa Hammershus og sigtes 
for Mordet. 

Med Kajak gennem Europa. (Øst-
rigs Vinbjerge i Vachau), Referat 
fra Byraadsmedet, En anden Sher-
lock Holmes, Hvem faar Fjeren i 
Hatten? og meget andet. 

Næste Tirsdagsblad bringer Fort. 
sættelsen af „Mordet" og Kajak-
mandens Eventyr i det glade Wien 
samt andre spændende Artikler. 

Betænk Dem ikke længere, se-
nere ser vi os ikke istand til at 
sende Dem manglende Eksempl. 

Enkelte Numre kan faas hos 
hos vore Bude og Bladudsalg a 
5 øre. 

Din af Sfia6ar6er. 
—0— 

Ved Hjælp af rendyrket Vingær er 
det blevet muligt at fremstille en ud-
mærket Vin af praktisk talt alle Ha-
vens Frugter. Tidligere var det ganske 
vist ogsaa muligt at fremstille Vin, men 
den Gær, der fandtes uden paa Frug-
ten, hvoraf Vinen blev lavet, var en 
en saakaldt „Vildgær", der godt nok 
kunde bringe et Frugtafkog til at gære, 
men den for de forskellige ægte Vine 
typiske Aroma var det umuligt at op-
naa, Paa dette Punkt er det, Viden-
skaben er kommet os til Hjælp. Ved 
at ødelægge den paa Frugten værende 
»Vildgær", hvad simpelt hen sker ved 
at koge Frugten og derefter tilsætte 
Frugtafkoget en rendyrket ægte Vin-
gær, er det muligt at give den færdig-
gærede Vin den ægte Vins Aroma og 
Buket, saaledes at den til eget Brug 
fremstillede Vin i mange Tilfælde 
vanskeligt vil kunne skelnes fra sin 
ægte Broder, og vanskeligere bliver 
det,jo flere Aar den lagres. Der fin-
des forskellige Slags rendyrket Vingær 
i Handelen, men det morsomme er, 
at ligesom Danskerne var de første 
paa Ølgærens Omraade, er vi nu ble-
vet det paa Vingærens Omraade. Det 
nationale Produkt, den saakaldte B. B. 
Vingær, fremstilles paa en ganske spe-
del Metode, hvorved Vingæren behol-
der hele sin Levedygtighed og i en saa 
koncentreret Form, at Laboratorie-
undersøgelser viser, at den er flere 
hundrede - Gange kraftigere end alt, 
hvad der hidtil er fremstillet. 

Selvfølgelig er al Frugt ikke lige god 
til Fremstilling af Vin. Hindbær, Solbær 
og andre Frugter med meget stærk 
Aroma er ikke saa godt egnet til For-
maalet, hvorimod f. Eks. Rhabarber, 
Ribs, Stikkelsbær, Æbler m. fl. glim-
rende er egnet dertil. 

Det at fremstille Vin til eget For-
brug er ikke nogen større Ulejlighed, 
og Udgifterne, der er forbundet der-
med, er heller ikke store ; der skal een 
Gang for alle anskaffes for en halv 
Snes Kroner Remedier, og saa kan 
Vinen fremstilles for 15 -45 Øre pr. 
Helflaske. Vil man f. Eks. fremstille 
Vin af Rhabarber, der jo netop er 
fremme i øjeblikket, er Fremgangs-
maaden ved Fremstillingen af Sauterne, 
der er den almindeligste Vinsort, føl-
gende: 

Til 10 Liter Vin skal bruges 4 kg 
Rhabarberstilke. De overhældes i - et 
Trækar eller emailleret Gryde med 
kogende Vand og henstaar i ca. 10 

Minutter, hvorefter Vandet bortkastes. 
Stilkene skæres i passende Stykker 
med en rustfri Kniv, idet Frugtafkog 
til Vinfremstilling aldrig maa komme 
i Forbindelse med Metal, kommes i 
en emailleret Gryde og gives et kort 
Opkog med 8 Ltr. Vand. Henstaar i 
24 Timer, hældes gennem et Stykke 
aabent Lærred uden at presses, og 
gives et Opkog med 2,5 kg Sukker. 
Skummes og henstaar til Afkøling. 
B. B. Vingæren tilsættes paa den ved 
Pakningen angivne Fremgangsmaade 
sammen med 10 g Vinsyrg og 5 g 
Gæringssalt, opløst i lidt Vand. Dette 
Afkog med Gæren skal nu forgæres 
paa et lunt Sted. Gæringen foretages 
bedst i en Glasballon, forsynet med et 
saakaldt Gærrør, og varer 3 -4 Uger. 
I denne Tid passer Vinen sig selv. 
Naar der ikke mere kommer Luftbob-
ler op gennem Gærrøret, hældes Vinen 
ved Hjælp af en Hævert fra det paa 
Bunden af Glasballonen siddende Gær. 
Gærballonen skylles godt, Vinen hæl-
des atter herpaa og henstaar nu paa 
et køligt Sted til Klaring, hvorefter den 
kan tappes paa Flasker og lagres. Vin 
af Rhabarber klares ret langsomt, 
hvorfor der maa lidt Taalinodighed til 
- men det færdige Produkt er til 
Gengæld aldeles storartet. 

Alle yderligere Oplysninger kan faas 
i Bogen : Vin af Frugt - med B. B. 
Vingær, der faas hos Boghandlere og 
Forhandlere. 	Vinaanden. 

Færdselsregler 
— 0— 

i Henhold til Loven af 1923. 
Fodgænger! husk, at Gade og Vej 

benyttes af Køretøjer, som pludselig 
kan komme til Syne; derfor: Se dig 
godt for, før du gear ud paa Kørebanen. 
og træd aldrig baglæns ud paa den. 

Skal du over Gade eller en Vej, saa 
husk at se til begge Sider, før du gaar 
ud paa Kørebanen, og gaa saa tværs 
over, ikke skraas over Kørebanen. 

Læg Mærke til de Tegn, som Kuskene 
eller Chafførerne giver: strækker de Pi-
sken eller Haanden ud til Siden, kan 
du se, til hvilken Side de vil svinge. 

Du skal særlig passe paa ved Gade-
hjørner og Vejkryds; der kan komme 
Køretøjer, som drejer fra den ene Gade 
eller Vej ind i den anden. 

Gaa aldrig pludselig frem bag om et 
Køretøj, men overbevis dig først om, 
at andre Køretøjer ikke kommer frem 
paa den anden Side. 

1 Byerne bør du gaa paa det Fortov, 
som du har pas venstre Haand og paa 
Landevejen i venstre Side af Vejen, saa 
vil du have let ved at se, om Køretøjer 
nærmer sig. 

Vær hensynsfuld mod andre, saa at 
det bliver let for alle at følge Færdsels-
reglerne, og advar dem, der uforsigtigt 
handler imod dem. 

Cyklist! Før du er sikker og øvet 
bør du aldrig køre paa Gader og Veje, 
hvor Færdslen er stærk. 

Hvor der er Cyklesti, skal du benytte 
den, hvis den ligger paa din højre Haand. 

Giv Tegn, forinden du standser eller 
drejer til Siden, og husk at dreje i stor 
Bue til venstre og lille Bue til højre. 

Kør aldrig bagfra forbi andre Kørttøj-
er i Gade- eller Vejkryds. 

Kør altid hensynsfuldt og søg at und-
gaa at tilsprøjte Fodgængere og andre 
i dearligt Føre. 

Californien. 
Det vælder med Sol 
nedover de brune Sletter; 
det tindrer i Glød 
i dybsorte Tropenætter; 
Orangernes Duft, 
Californias Luft, 
de bjergfjerne, blaanende Høje .. . 
o, skænk mig en Død 
i dit favnende Skød, 
da lukker jeg jublende glad 
mit brændende Øje! 

. . . det var en af Californiens egne 
Sønner, der i denne vemodige Elskovs-
erklæring samlede hele sin Kærlighed 
til det Land, der eftet hans Mening 
var det skønneste paa Jorden. 

Og alene den Kendsgerning, at det 
moderne Amerikas tre mest berømte 
Digtere er udgaaet fra den sollyse 
Provins ved det brusende Ocean, kunde 
jo tyde paa, at dets Naturskønhed er 
lidt over det almindelige. Der er næppe 
en Plet fra Montanas Bjerge til Miksi-
kos Sletter, som Walt Whitmann ikke 
har besunget - Frank Norris har 
lovsunget Solnedgangen over „The gol-
den Gate" og Hvedens gyldne Bølgen 
over Californiens Prærier, - og Jack 
Londons Hovedværker er jo alle en 
Hymne til „Maanedalen"s insp;rations-
fyldte Skønhed. Dybest set er det vel 
disse tre, der har skabt Californiens 
Ry - og aabnet det ellers saa pro-
saiske Amerikas Øjne for deres eget 
Lands storslaaede Natur. 

Californien er noget andet og mere 
end en Stat i De Forenede Stater. 
Californien er et Land, som indenfor 
eget Omraade ejer en Natur saa af- 

vekslende og majestætisk som faa 
Steder paa Ju: den. Der findes himmel-
stormende, sneklædte Tinder, mørke, 
vemodstunge Skove, uendelige øde 
Vidder og luksusstraalende Steder, 
skabte af Naturen og Mennesket i 
Forening. 

Kun faa Europæere kender Califor-
nien af Selvsyn. Rejsen til Stillehavets 
Kyst er jo lidt mere besværlig og lidt 
mere bekostelig, end det traditionelle 
Svip til C:annes og Berner Oberland. 
Men de, som har været derovre, er 
alle som een enige om, at først d a 
lærte de Amerikas Storhed at kende. 

Det nordlige Californien er de uende-
lige Skoves og de store Floders Land. 
Her vokser Kæmpefyrren - uanfægtet 
af Rovforsøg fra Klareboderne; i Flo-
derne leger Laksen i Stimer saa tætte, 
at man kan tage den med de blotte 
Hænder . . . oh! De skulde blot en 
eneste Gang prøve at slaa deres Telt 
op dybt inde i disse Skove, lige ved 
Floden, der fosser og risler mellem 
Skær og Sten . . tænde Baalet i en 
Fordybning i Jorden, fylde Lungerne 
med den skarpe, ætsende Brænderøg 
- medens Laksen planket paa et 
Stykke Fyrretræ langsom ristes, fed 
og gylden - en Himmerigsmundfuld 
for den mest forvænte Gane! - - -
eller vaagne en Morgen herinde i Sko• 
ven: fjernt over Trækronerne fortoner 
Bjergene sig i en blaalig Dis, hvide 
Skyer smyger sig florlette ind i Slug-
ter og Affald, Sneen paa Tinderne 
gløder violet og rødlig i Solopgangens 
Skær - alle Storskovens Lyde forener 
sig i en jublende Hilsen til den gry-
ende Dag - og Luften er ren og 
stærk -- mættet med Ozon - med 
Styrke og Sundhed til trætte Tanker 
og Nerver. 

- - - 
San Francisco er ikke længer Cali-

forniens største By; i sart Henseende 
har Los Angeles taget Teten. Byen 
ved ,,The golden Gate" er trods alt 
stadig Californiens Symbol - det ame-
rikanske Continents Udfaldsport mod 
Vest - Stillehavskystens leende Paris. 

Ak1 Oliens og Filmens gyldne Los 
Angeles - triviel og pavenuagtig bli-
ver Du paa Baggrund af San Francis-
kos aarhundredgamle Kultur ! - - -
det er Eftermiddag paa California-
Street; intet Sted mellem Atlanten og 
Stillehavet saa jeg saa smukke, saa 
friske og kække unge Piger - intet 
Sted herovre' en saa smagfyld Ele-
gance, intet Sted saa lig Paris' Boule-
varder som -Market Street i Eftermid-
dagstimerne. Her er ingen blom-
strende Kastanier, her er tyngen muntre 
Fortovskafeer, hvor sortskæggede Pa-
risere nyder deres Aperitif - - men 
alt det tænker jeg mig til - glemmer 
Betonbygningernes svimlende Etage-
højder - glemmer Palace's Kanin-
kasse-Sammenstuvning af et Hotel ... 
drømmer mig atter hjem til den »gamle" 
Verden, hvor man ikke blot har Tid 
til at arbejde, men ogsaa til at leve. 

- - - 

Der er noget paa een Gang racerent 
forfinet og sundt fortættet over disse 
San Franciscos Børn . . . og ikke saa 
underligt ! de er jo levende Beviser 
paa Udviklingsteoriens Rigtighed I De 
er Børn af de stærkeste, sundeste 
Slægter, Amerika kender . . . deres 
Forfædre groede ikke fast derovre paa 
øststaternes Græsgange - i dem var 
Fremdriften, Trangen til at søge videre 
ud - over Prærier og Floder, gennem 
Skove, over Bjerge - - og det var 
en ,Tørn, som kun de stærkeste stod 
igennem. De er Børn af Slægter, der 
har kæmpet og sejret - og Kampens 
Adelsmærke præger dem alle . . . . 
her er ikke de østlige Byers navnløse 
Fattigdom, ikke Chicagos afgrundsdybe 
Smuds eller New Yorks grillske smart-
ness - her lever Mændene for at 
arbejde - i samme Aandedræt, de 
arbejder for at leve . . . og Kvinden 
herude ved, at hun ikke blot er en 
Hjemmets Topfigur, men tillige en 
Kammerat i Arbejdet for dets Eksi-
stens. 

Som en anden Fugl Phønix rejste 
San Francisco sig af Jordskælvets Aske 
- større, smukkere, renere end før 
. . . paa faa Aar tjente den ind, hvad 
der var ødelagt og mere til . . . og den 
Dag i Dag er den Knudepunktet for 
alle de store Linier, der fra Pacific-
kysten pløjer Oceanet ud mod det 
fjerne østen, hvor amerikansk Fore-
tagsomhed med saa stort Held har 
faaet Fodfæste. Der staar Skibe ud 
gennem »The golden Gate" - ladede 
med gylden Hvede til Indiens Millioner 
- med Legetøj til Kinas skævøjede • 
Poder og med elegante Dragter til ,;Det 
himmelske Rige" og Japans Evadøtre. 
Og paa de brede Dæk promenerer 
selvbevidste Forretningsmænd, der ved, 
at deres Dollars-fyldte Tegnebøger i 
Forbindelse med Indehaverens Dygtig- 

hed nok kan frugtbargøres et eller 
andet Sted derovre i Orienten , . 
eller den gummi-tyggende, bredskul-
drede Yankee konverserer sin „wife", 
som nu skal ud paa et lille „trip round 
the world" - saadan en Tur er jo 
ganske nødvendig for den Amerikaner-
inde, der vil betyde noget for sin By. 
Jo, jo - mange Skæbner, mærkelige 
Skæbner staar ud gennem »The gol-
den Gate" - medens Solen driver 
ned i Horisonten og kaster sine sidste 
røde Straaler ind over de grønne Høje 
- og ind over det lille, hvide Hus paa 
Skraaningen, der var Frank Norris' 
højeste ønske paa denne Jord - og 
som han lige naaede at se under Tag, 
før en ubarmhjertig Blindtarmsbetæn-
delse slog saa lyse Haab, saa store 
Forventninger til Jorden. 

Det var Californiens berømte Digters 
inderligste Haab engang at kunne tjene 
saa mange Penge, at han kunde faa 
Lov at eje et Hus i det Land, han 
elskede saa højt. 

Fortsættes. 
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Yra »ag til »ag. 
Cirkus i Byen. 

Cirkus Schmidt har opstillet sin Cir-
kus paa Skolens Sportsplads i  Allinge 
Torsdag og Fredag, og det blev et Par 
fornøjelige Timer, man tilbragte under 
Telttaget i Aftes. Programmet var ind-
holdsrigt, og de forskellige Numre blev 
udført med en forbløffende Sikkerhed. 
Der bydes paa adskillige udmærkede 
Artistnumre og en meget fin Heste-
dressur, som Dir. Schmidt har al Ære 
af. Saavel hans Apotekerhest som Knap-
strupperhingsten „Bliz", der spiser til 
Middag ved et Bord, er smukke og. 
glimrende dresserede Dyr, og det 
samme gælder de seks frihedsdresse-
rede Hestc. Clovnen Scmidt morede 
Publikum med sin veldresserede Fox-
terrier, og Direktør Sctnidt aabenbarede 
sig som en ypperlig Tryllekunstner. 
Et Par Klovne, der med forskellige 
Ting akkompagnerede Orkestret, var 
meget fornøjelige. Lille Fred skilte 
sig yderst behændigt fra sine hals-
brækkende Kunster, og Søstrene Pau-
lis holdt Publikum i aandeløs Spæn-
ding med nogle fænomenale Trapez-
kunster oppe under Teltets Tag og 
viste senere, hvor dygtige Akrobater 
de er. En Luft-Akt med de 2 Spadi-
nes var saa fiks og behændig, at den 
maa nævnes. Alt i alt en fornøjelig 
Aften, og Bifaldet var velfortjent. 

Til dem, der ikke har Ferie, 
harer Mejeribestyrer Hansen Kaj-

bjerggaard. Han slider haardt i det i 
denne Varme og skal efter Sigende 
have tabt adskillige Pund i Vægt. Det 
er Flødeis-Fabrikationen, der er ved 
at kulminere. Publikum finder mere 
og mere Behag i de lækre Sager, og 

det kniber med at tilfredsstille Efter-
spørgslen. Desværre indgaar Formene, 
hvori Isen forsendes, ikke saa hurtigt 
som ønskeligt, og Mejeribestyreren 
beder derfor Kunderne returnere dem 
hurtigst muligt. 

Det varme Vejr 
og den stærke Tørke maner til For-

sigtighed med Ild. Hver Dag læser 
man om nye Brande. 

Fru Martha Stav, Hansen 
har paa Grund af Svaghed faaet sin 

Afsked som Jordemoder med Pension. 

Sygehuslægernes Len 
ønskes forhøjet. For Allinge Syge-

hus vil det blive en Merudgift paa 
2000 Kr., nemlig fra 3500 til 5500; de 
samlede Udgifter her paa Bornholm 
andrager ca. 27,000 Kr. 

Sygehuslorvalter Mogensen 
har nu faaet bevilget sin Afsked. 

En ny Farer over Hammershus 
er udarbejdet af Kaptajn Koefoed. 

Der er Kort og Vignet af Hammers-
hus, som det antages at have set ud 
i gamle Dage og er let at orientere 
sig efter. - Kun 25 Øre. 

Allinge ny Monumentforretning 

Som vi skrev for en Tid siden 
i „Nordbornholm", findes Born-
holms smukkeste Sten til Grav-
monumenter i Borrelyngen. 

Hr. Stenhuggermester Valdemar 
Sørensen har her oparbejdet en 
ludustri paa dette specielle Om-
raade, som er ret enestaaende i 
sin Slags; men det er jo klart, at 
det ikke er nok at frembringe en 
smuk Vare, den skal ogsaa om-
sættes, og for at lette Omsætnin-
gen og skaffe Køberne let Ad-
gang til at betragte Monumen-
terne, har Hr. Sørensen lejet sig 
en Udstillingsplads i Havnegade, 
hvor han i disse Dage har arran-
geret sin Opstilling af Monumen-
terne. 

Vi firlder det selvfølgelig natur-
ligt, at den danske Befolkning 
køber danske Frembringelser, og-
saa paa dette Omraade. Hr. Sø-
rensen beklager sig over, at der 
paa Bornholm, som i det øvrige 
Land, købes alt for mange sven-
ske Monumenter, navnlig Minde-
plader. Dette bør ændres og ikke 
mindst af den Grund, at dansk 
Arbejde i denne Retning med Hen-
syn til Skønhed og Prisbillighed 
har saa let - for at konkurere. 

Her i Allinge-Sandvig ved en-
hver, at vore Stenhuggere/ des-
værre ikke er overlæsset med 
Arbejde — tværtimod. Derfor lad 
os, hvor vi kan, støtte vor hjem-
lige Industri ved først og frem-
mest at købe dens Frembringelser. 

Vandrer. 

Rakker Hllsmildslornieg. 
Medlemmer, der ønsker at del-

tage i en Fælles-Udflugt til Bol-
sterbjerg d. 23 Juli bedes hen-
vende sig til Bestyrelsen inden 

8 Dage. 
Bestyrelse». 

tl-rev vore syltede 
5tsier og .'gurlier! 

.'".Øster, usle. 

Trofaste Sommergæster. 
Rektor Hauherg (Søn af Museums-

inspektør Hauberg) med Familie, der 
de sidste 7 Aar !far tilbragt Sommer-
ferien i det nuværende Pensionat »Slots-
gaarden" ved Hammershus, har i Aar 
slaaet sig ned i Gudhjem. 

Kongeligt Besøg. 
En af de siamesiske Prinser, der i 

Fjor boede paa Hotel „Strandslot" og 
som nu er tjenestegørende i den dan-
ske Marine for at uddannes til Søoffi-
cer, aflagde forleden Dag sammen med 
nogle Kadetkammerater Besøg i Sand-
vig, medens ,Heirndal" laa i Rønne. 
Eftermiddagen anvendtes til Badning 
og Besøg paa „Strandslot", Aftenen i 
»Strandhotellets" smukke og muntre 
Danseetablissement. 



i største 21dvalg. 

Smukke Menstse i Crepe 
	

fra pr. m 70 Ore 
Bomuldsmouseline, prima Kvalitet 	

- 	

88 
Tobralco, lys- og vaskeægte i mange Mønstre 

	
195 -- 

Elegante Mønstre i Kunstsilke 
	

185 - 
Bedste franske Uldmouseliner 

	
185 -- 

Et Parti lys- og vaskeægte Kjole-Bomuldstøj 
i smukke, lyse, tærnede og stribede Monstre 

fra pr. m 95 og 100 Ore 

Magasin du Nords Udsalg 
ved Victor Planck, Allinge. 

Skal De reparere 9 
Deres Nus eller bygge el nyt Hus • 

-- da har vi et stort, velsorteret Lager af Tømmer, Gulvbrædder og 
Forskallingsbrædder i alle Bredder, Tykkelser og Længder. 

Alle vore Brædder er vellagrede og tørre. 
Friskbrændt Portland Cement 

Mursten, Tagpap (-}.5, Tagplader sælges til allerbilligste Priser. 

firodufiten. 
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Slogleriels lidsdlo paa Lindeplads. 
o Tit'. 45. 	a 

a 	Karbonade. Mørbrad og kogt Skinke frisk hver Dag. 	a D 
DDOCIDDDCIDCIODDDCIDEXMODOCICIDDOCICIODDDODDCIDDDCIODCIDDDIZIODDCL 

Anton Sonnes Byggeforretning 
udfører Nybygninger og Reparationer samt alt til Faget henhørende. 

Tlf. Allinge 69. 	 P. Petersen. 

	...._......._ 
Strandhotellet 

1,...  har aabnet Sæsonen og anbefales det ærede Publikum. 
Iste Klasses Varer. 	 Moderate Priser. 

A::. rb. Fr. ilidstrup. 

Na trænger Tagene til Tjære! 
Vi har Lager af al Slags Tjære i l i t , 1/2  og ,/.4  Td. til billigste Priser 

Senge og 
Madrasser. 

Aktieselskabet 

Hasle Bank 
modtager Indskud paa Ind-
laansbog og Folio, Termins-
ydelser til Kreditforeninger, 

ordner Kreditlaan m, rn./. 

Kofoed & Mortensen 

r.  'ÅllE1211 	 cr, 

"' Tlf. All, 77 ■ Tlf, All. 79 

Hyggeforretning 
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etainge.ennbbi,, 
?IfljolMoreningen: int. Raretinaget 

5211 'r. Boherten. 
911berren teltby.: 	itt. 

45 olm. 
!Blaa 	: itu. Rurer bu. 
`2. orgineftertonturet 2-4 ftrw 
V.lemibinjpeftor: 5ntcbent. Ls:arl 4.3eter-

fen. 
'.8ortil)ohnQ,  '-13tanbforfifringfetllab 

1.)gliettinn. Vtifreb 2arfen. 
Zaniprfib..3ennbitionen, aaben ueb 

bene Litunill og 2.1fgaug 
bag og a.rebcigfterni.,'Iltanbag 
og forbag 

aoltebo*milingu thxgerftotett I 
Vcefeftnen ogilebage fra 5-9 (tru 
libtaan sJJ/anbag o3 fCrebag 7 8, 
lamt q".ir.gbeig 3-4. 

olterraiftret: guitininnetonioret, 
(oob -̀ einutar Urb.: fim. (..Sart 2ittb-

gren. 
k-,jreftleta4gen. form. firt.13etra 'Jaigler.  

YeMerer fjrii Vilfr. 
.?ernbaneft. ‘.8nreltufet aabt'in for (33ob 

8,30- 1 2 og 2,30-6. 
kremnertouturet 11 -1 og 2 -3. 

Uorbag liflige 6-8. 
i det) ferg en 3 - 4. 

2aane- Sc ZiMontobanten 2 -4 ftiri. 
13oft!ontoret. ?Ming(' iscniebrige 9-12 

og 2- 6. CSattbrig 9-12 og 3-6. 
varten, Allinge, 2. 

Rouriffet., `Canboig, nontor 
beim. 

('-pareftwjeti 9-12 og 2-4 
eparetrien 9-12 og 2-4 

VIranbbirettaren bo. 
E-tatrinfialten for 2inforfitring beb 

tatititi4 Qofoeb. Stoutortib : 9-12 

",,t)gelnwteegen 8-9 og 2-3. 
et)gebilet. t8efog4tib 11--12 og 4-5. 

thlelaMen fim. uger 13. bolm. 
Yt'ciferer barn. 31lt,rtenfen. 

Zelegnjftationen 9-12 og 2-6. 
Zolbtaniret S -12 .13rm. 2-5 ftetiti 
Zuriftforeningen øllerfobabet n itorn. 

holm". 	§trewner sinortenfen. 

Cirkus 
2redr. Sefimidt 
giver i Aften Fredag Kl. 8,15 

sidste Forestilling i 
(Sportspladsen). 

Lørdag og Søndag i Hasle. 
(Sportspladsen). 

En Karl 
der kan køre fleste, søges paa 

Svartingegaard. 
Samme Sted er en Springtyr til 

Salg. 

Hver Onsdag og Søndag 
mødes vi paa 

Turisthotellet. 
Koncert - Dansant. 

Flink Pige 
kan faa Plads straks eller I. Aug. 

Fru Planck, Allinge. 

Olsker llusullstoroping 
Markvandring med Konsulent 

Nielsen som Leder foretages Ons-
dag den 9. Juli. Mødested ved 
Julius Møllers Kl. 3. Afslutning 
i Forsamlingshuset. - Konsulent 
Jensen kommer tilstede. 

Sommerudflugt pr. Bil til Nexø 
og Bolsterbjerg Lørdag d. 26. Juli 
med Mødested ved Forsamlingshu-
set Kl. 12,30. Nærmere ved Besty-
relsen, hvor Deltagere kan tegne 
sig senest Fredag d. 18. Juli, 

De Medlemmer (ogsaa ikke Med-
lemmer) som ønsker deres Kar-
tofler sprøjtede, bedes henvende 
sig til Anthon Haagensen ell. Char-
les Kjeller. 

item(yreisen. 

Al Barplukning 
og Jagt er forbudt paa Hedebo 

.Olsker og Gunnar Dam's Ejendom 
i Klemensker. 

30 Stakke lfinverho 
er til Salg eller Bytte med Lade-
kvier. 

V. Sørensen, „Borre". 

ejeriet Xalbierggaard. 
e 	e 

i Fløde-Is af de forsKellige Slags anbefales. 

i 	
ANNANAS - NOUGAT - VANILLE 

Udlevering: Søgnedage til Kl. 9. Helligdage bedes Bestillinger indgivet 
inden Kl. 6. - Formerhe bedes tilbagesendt hurtigst muligt. 

Jommerkjoie=åtoffer 

Vin fra 20-50 øre pr. hel FL 
Lav Vin af dansk Frugt. Vi har Forhandling af den danske 

B. B. Vingær. Vi har alle Sorter paa Lager, ligesom vi er vel-

sorteret i Kurveflasker, Glastragte, Gærrør og iøvrigt alt, hvad der 
skal bruges til Fremstilling af Vin. 

Produ kten. 

Nar De fugtige eller kolde Vægge? 
Køb da Insuliteplader, som er ganske fortrinlige til 

alt, baade Beboelseshuse og Udhuse. Vi har Forhandling og Lager 

af Insuliteplader, og Priserne er meget billige. 

Produliten. 
•• • • 111• • e • Ø. • • 411 • • • • • • • ø • • •• • IIII • • • • • • • • • • • • • • • ••••• .64 • • • • Palmehavens nye Parketsal.  • 	 • 

• a 
• • 
• Fra og med Søndag den 15, Juni daglig Eftermiddags og 	• 
• • •• 	 Aften-Koncerter samt Dansant. 	 • 
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YroduRten. 

 

   

   

Bestil Deres Tryksager i Illiugc llogirykori 

Feltseng m. 18 Fjerdre 10,00 
do. 	36 - 15,75 

Hessiansmadrasser 
pr. Sæt 7,50 og 9,25 

Stribede Stout do. 	13,50 
Barnesenge i stort Udvalg 

fra 9,50 
Vattæpper, Uldtæpper 

til billige Priser. 

Magasin du Nord 
ved Victor Planck, Allinge. 

Leverandør til Vare- og 
Landbrugslotteriet. 

hiriedulsioreoinu 
afholder ordinær Generalforsam-
ling MANDAG d. 7. ds. Eftermd. 
Kl. 6 paa Rø Afholdshotel. 

Bestyrelsen. 

Koncert-03HW 
• 

Strandslot 
Tirsdag, Torsdag Lørdag. 

H. Reiner. 

• 

Blanchs Hotel 
Søndag, Onsdag, Fredag, 

M. Koch. 

1111~~1111.111101 

Overretssagfører 

Jac. Jensen. 
Inkassationer, Ejendomshandler. Doku-
mentskrivning, Dødsbobehandling m. v. 

Kontor i 
(Bogtrykker Gornitzkas Ejendom). 
Træffes personlig hver Fredag Form. 

Allinge-Sandvig 
Sygekasse. 

Medlemmerne anmodes om at 
indsende deres resterende Med-
lemsbidrag inden 5. Juli - ellers 
forfalder Medlemsretten. 

P. S. V. 
Bestyrelsen. 

Murgrus leveres overalt 
Klemensker Cementsteberi. 

Tlf. n. 77. 	 Tlf. n. 77. 

Matti. Kofoed, Vesterg. All, 
anbefaler sig med alt Snedker-
arbejde. Saavel nyt som Repa-
ration udføres solidt og billigt. 

Lukket 5 Pers. Bil 
udlejes. Tlf. All. 8y kan benyttes. 

Villy Jensen, Tein. 

Hasle 
fotografiske Atelier 

- BERGHAGEN - 
Optagelse paa Atelieret indtil 
Kl. 9 Aften - ogsaa Søndag! 

Hurtig Ekspedition. Billige Priser. 
(Forudbestil Tid - Tlf. Hasle O6). 

Biler 
udlejes. 4-5 og 12-14 Pers. nye 
Vogne. Billige Priser. 
LastKersel udføres. 

E. Hansen, Tein. - Tlt. Rø 57 x. 

7 Pers. Turistbil udlejes 
E. Ipsen, Havebo, Allinge 

Tlf. 147. 
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Lysttur 
til efiristianse 

med sis HAMMERSHUS 
Onsdag CD.. Fredag. 

Fra Allinge 9"°, fra Gudhjem 1030  
Retur fra Christiansø 143°. 

Pris 4 Kr. 
Lystturen Christiansø har Togforbin-

delse med alle bornholmske jernbane-
stationer, hvor gennentgaaende Billetter 
faas for Skibog Bane Tur-Retur 5 Kr. 

SIMRISHAMN. 
Afgang fra Allinge Kl. 9 

Mandag, Tirsdag, Torsdag, Lørdag. 
Retur fra Simrishamn 1645, 

Afg. Søndag fra Allinge Kl. 8 og 19. 
Retur fra Simrishamn 11 og 2260. 

Billetter faas i Dampskibsselskabet 
Østersøens Kontor, Tlf. Allinge 75, eller 
Turistbureauet Sandvig, Tlf. 100. 

Pris Tur-Retur: 1 Dag 5 Kr., 
2 Dage 6 Kr., 30 Dage 8 Kr. 

ffii~e~ 

Onsdag den 25de Juni 
aabnede Undertegnede 

en Fiskeforretning 
i fhv. Skræder Wesths' Ejendom 
og anh. fersk, røget og salt Sild. 
Rødspætter, Aal, Laks m. m. bedes 
saa vidt muligt bestilt Dagen før. 

Chr. Jørgensen. 
Tlf. Allinge 28. 

Flink Pige 
søges paa 

Hanunersholm. Tlf. Sandvig 23, 

Nic. Koefoed, 
Skræder- og Herreekviperingsfor-
retning, leverer gode Varer til bil-
lige Priser. F Tlf. Klemens n.!,44!x. 

Et 4 Fags Hus 
er til Salg 

Harald Nexø ved Klemens Kirke. 

Ilturer 

Allinge-Sandvig. 
Det bekendtgøres herved, at en 

ny „Vedtægt _for Ligning af per-
sonlig Kommuneskat samt Op-
krævning af samme og af Skatter 
og Afgifter af fast Ejendom i 
Allinge-Sandvig Kommune" og en 
ny „Sundhedsvedtægt for Allinge-
Sandvig Kommune!" er stadfæstede 
af Ministeriet. Eksemplarer af 
ovennævnte Skattevedtægt - der 
er traadt i Kraft - udleveres gra-
tis paa Borgmesterkontoret. Ek-
semplarer af Sundhedsvedtægten-
der træder i Kraft den 27. Juli 
1930 - kan købes paa Borg-
mesterkontoret til en Pris at 25 
Øre pr. Stk. 

Allinge-Sandvig Byraad, d. 28. 
Juni 1930. 

M. Bloch. 

Det til den 10. n. At beram-
mede ordinære Byraadsmøde bort-
falder. 

Allinge-Sandvig Byraad, den 28. 
Juni 1930. 

M. Bloch. 

Landauer udlejes. 
Landauer (paa Gummi) udlejes 

billigt. 
Vognmand Pedersen, Nygade. 

(overfor Hotel Allinge). 



Store Sendinger 

er indgaaetii disse Dage. 

— Meget smukke, solide Varer 

sælges til billige Priser i 

No1111311[1* llandelshos. 
Allinge. 

Bjergenes Søster, 
Fanælling af Axel Thomsen. 

—o— 
Han kom ene til Luzern med 

sin lille, beskedne Haandkuffert 
henimod Aften. Uden Ophold hav-
de han rejst fra København for at 
vinde Tid og Penge, Nu var han 
dødt' æt af den lange Rejse Dag 
og Nat paa de haarde umagelige 
Træbænke i overfyldte Jernbane-
vogne og trængte til Søvn. Og dog 
blev han siddende i denne skøn-
ne Foraarsaften foran et lille Værts-
hus ved Kajen ud mod Vierwald-
ståttersøen. Endnu glødede den 
mægtige Pilatuskegle i rødt Sol-
lys over evig Sne, og Rigis høje 
Bjergmasser paa den anden Side 
Søen ulmede allerede i de dunkle 
Farver. Her var hans første Bjerge. 
Saadan saa de altsaa udi Hvad 
var alle Bøgers Billeder mod den-
ne Virkelighed ! 

— Aftensolen forsvandt fra Pi- 
latushjergets Top . . 	fra den 
gamle sorte Træbro over den grøn-
ne Reusflod nær til højre lød Men-
neskers Fodtrin, en underlig hul 
og gungrende Lyd, der bar Tan-
kerne hen mod fjerne henfarne 
Tider. Han drak igen af sit Glas 
og blev siddende fortryllet, glad 
og fri som aldrig før, syntes han. 
En ny og fremmed Verden ombøl-
gede ham, drog ham ind i sin 
Favn. Han lukkede tilsidst villie-
løst Øjnene og faldt af Træthed i 
Søvn paa sin Stol uden for Værts-
huset med Resterne af den gyld-
ne Vin i Glasset foran sig. 

Han vaagnede ved, at nogen be-
rørte ham . • rodede i hans Lom-
mer. En Tyv? Uvilkaarligt greb 
han for sig med Haanden og holdt, 
halvvaagen, en ung Kvindes Arm 
fast. Deres Blik mødtes i det dunk-
le Lys. 

„De vil stjæle — De —" 
Hun søgte at frigøre sig. 
„Lad mig gaa, hører De, lad mig 

gaa'!" 
Han var lysvaagen nu. Fuld af 

Forundring stirrede han paa den-
ne Skikkelse foran sig. „Bliv et 
øjeblik — jeg skal intet gøre Dem! 
Kan et saadant Ansigt virkelig 
stjæle? — Sæt Dem her!" 

Bleg og modstræbende satte 
hun sig over for ham. Hun var 
net og tiltalende klædt .. et lille fint 
Ansigt med syd lanske mørke Træk. 

„Hvad er De?" 
„Medicinsk Student!" 
„Her fra Byen ?" 
„Nej, fra Rom . . jeg skal rej-

se hjem i Morgen tidlig med Eks-
pressen. Lad mig rejse, lad mig 
gaa nu med det samme!' 

„Har De da ingen Penge !" 
„Jo — aah jo, mere end nok!" 
„Hvorfor stjæler De da?" 
„Jeg ved det ikke. Jeg har al-

drig gjort saadan noget før. Det 
faldt mig bare ind, da De sad og 
sov paa dette afsides Sted. Det 
var saa fristende og saa spænden-
de! Naturligvis er det skrækkeligt 
jeg ved det godt. Men havde jeg 
først Deres Pengepnng vel i min 
Haand . . og jeg var lige ved det .. 
saa havde jeg naturligvis vækket 
Dem og givet Dem Pungen tilba-
ge. Tror De mig ikke?' 

sHm . . . . naar De selv siger 
det — — 44  

Hun rakte ham et Visitkort fra 
sin Taske. 

„Min Fader er Advokat i Rom." 
Han svarede ikke. Helt tavs sad 

de og saa paa hinanden. Den lille 
Lygte henne til venstre kastede 
sit usikre Lys over hendes Ansigt. 
Hun smilede svagt, lidt ironisk, 
syntes han, Noget i hendes Øjne 
røbede paa en Gang en øvet Iagt-
tager. 

„Lad os glemme den lille taas 
belige Historie", sagde han. „jeg 
synes, Deres Ansigt siger mig, at 
vi kan tale sammen om langt mere 
interessante Ting. Kan De ikke op-
sætte Deres Rejse til i Overmor-
gen, kan De ikke? Saa kunde vi 
rejse sammen. Jeg skal selv til 
Rom." 

„Skal De det? Blive der i læn-
gere Tid?" 

„Aah nej. Jeg vil videre for at 
se Vesuv og Etna og fra Sicilien 
tage over Middelhavet til Tunis." 

„Aah, Tunis!" udbrød hun be- 

gejstret. 	vil se Orientens bro- 
gede Folkeliv : Kvinderne med An-
sigtsklæde for alt undtagen de 
store Dyreøjne, de gamle under-
fundige Jødetyper, Tyrkerne, der 
endnu ikke har aflagt den kirse-
bærrøde Fez, de stolte, slanke, bru- 
ne Araberskikkelser 	. ja, dem 
især! Jeg var i Tunis for et Par 
Aar siden . . . gid jeg var der 
igen!" 

„Kom, lad os gaa! Jeg skal blot 
ind i Restaurationen for at betale. 
Vent et Øjeblik!` 

Men da han kom tilbage — var 
hun forsvundet. 

Han tog sin Rejse med Ro. Han 
besøgte Florens . sværmede en-
som i Maaneskin langs den gamle 
hvidgraa Husrække ved Arno, der 
hvor Dante møder Beatrice for 
første Gang. Han kørte med den 
skrigende og skrattende elektri-
ske Sporvogn ud til Fiesole, sad 
der paa Stengærdet højt oppe ved 
det gamle Kloster og saa ned over 
Florens's Kupler og Taarne midt 
i den grønne Arnodal med de 
mange fritstaaende Cypresser ba-
dede i Sollys, og i Horisonten Ap• 
pinernes blaaviolette disede Bjerg-
kroner. 

„Gabriele Cieoberti!" Han smi-
lede pludselig der paa Stengær-
det i Fiesoles Ensomhed. „Var 
hun en Eventyrerske og Bedrager 
med et falsk Navn? Eller talte hun 
virkelig Sandhed? Hvorfor for-
svandt hun? Hun var smuk! Hvor-
for tænker jeg nu atter paa hende? 

— — 
Han kom til Rom med en feber-

sygs Længsler. De første Dage 
syntes ham hel Uvirkelighed. Det 
var ham bestandig, som saa han 
Billeder, bladede i mægtige Drøm-
meværker med farvelagte Tegnin-
ger. Saaledes gik han med Følel-
sen af at hans hele Legeme var for-
vandlet og forenklet til to store, 
alt indsugende øjne. Det, han 
saa, blev langsomt Virkelighed. 
Alt andet var glemt. 

Han havde 71 ,:sen Fortid mere 
og ingen Fremtid at bekymre 
sig om.  Han sad en Aften oppe 
paa Kapitoleum-Højen udenfor 
det lille Anlæg mellem Bygninger-
ne, hvorfra dybt nede Vejen skim-
tes ; den gamle Viaappia med de 
ensomt voksende høje dunkelgrøn-
ne Parasot-Pinier inde paa de flade 
gul-grønlige Marker, hvor Kata-
komberne fra de første forfulgte 
Kristnes Tid endnu ligger dybt 
under Jorden. Sabinerbjergenes 
gylden-violette Riger dæmrede i 
Horisonten langt fra Rom. En 
Stemning al tidløs Fred hvilede 
over dette hellige Aftenlandskab. 
I dette øjeblik gled en ensom 
Kvindeskikkelse forbi. De saa uvil-
kaarligt paa hinanden. Hun tog 
i samme Nu øjnene til sig. 

Han sprang op fra den gamle 
Marmorbænk. 

„Er det Dem?" sagde han og 
rakte Haanden ud imod hende. 
Han lagde Mærke til, at hun var 
langt fattigere klædt end sidst. 

Hun smilede, men tog ikke 
Haanden. 

„Hvorfor forsvandt De den Af-
ten i Luzern?" 

Hun trak paa Skulderen. 
De gik tavse ned ad Skraanin-

gen mod Via appia. 
„jeg har i Grunden slet ikke 

Tid," sagde hun pludselig og gik 
stærkere til. Hun drejede af fra 
Vejen ind mod Byen i Retning af 
Trajan-Pladsen og svarede kun 
kort og adspredt paa hans løsrev-
ne Bemærkninger. De standsede 
begge paa Pladsen, der ved Git-
teret, hvor Resterne af alle de 
sønderbrudte smaa hvide Marmor-
søjler staar dybt nede i Udgrav-
ningen, hvis Græs vokser højt og 
grønt og hvor alle Katte har 
Fristed 

„Gid man var en af de Katte," 
sagde hun og fulgte et legende 
Par med Øjnene. „De er fredede. 
Ingen vover at forgribe sig paa 
dem." 

„Saa spring derned og bliv i-
blandt dem. De ligner selv en Kat 
men ikke nogen Huskat, snarere 
en af de vilde og hjemløse." 

„Hm!" smilede hun. Troede De 
paa den Historie i Luzern? Svar 
mig!" 

Fortsættes I Tirsdagsbladet.  

UrglaS. 

 De nye Urglas, som ikke kan slags i Styk- 
 ker, har jeg paa Lager i alle gangbare 

Størrelser og sættes i paa faa Minutter. 

Conrad Hansen, Allinge 
Tlf. 140 	Guld-, Selv-, Plet-, Thi- og Nikkelvarer. 	Tlf. 140 

Stort Udvalg. 	Gode Varer. 	Priserne billige. 

Hos Jens Hansen i Allinge 
er det det rigtige Sted at købe sin Beklædning. — Der er 
stort Udvalg og billige Priser. 

Alt til BeKleedning, 
saavel færdige til Brug straks — som Metermaal af alle 
Slags, baade til voksne og Børn. 

Særlig anbefales: 
Klædninger, imprægnerede Sommerfrakker, Arbejdstøj samt 
Ride- og Fiskerbenklæder, Hatte og Huer m. tfl. m. 

Alle Tryksager 
saasom 

Regninger, ilføddelelser, Konvolutter, 
Dags-Dato, Vekselblanketter, 

Visitkort og Takkekort, 
Love og Regnskaber, 

Sange og Salmer, 
Medlemskort 

leveres bedst og billigst fra 

Allinge BogtryKKeri 

Chr. DideriKsen, Rønne. 	Tlf. 865 

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

Leverandør til Biblioteker, Foreninger og øens største Forbrugere. 

BRØDRENE ANKER, HASLE 
JERNSTØBERI d/ MASKINFABRIK. 

Ajlepumper!!= Vandpumper - Varmtvands-Anlaeg, 

!blygi selvaflaeggende 

Staal-Hesteriver 
8 Fod med 30 x 2 Tænder af meget solid Kvalitet sælges 
fra Lager paa særdeles gode Vilkaar. Stor Rabat pr. Kontant. 
De almindelige Reservedele til 

Deerings Høstmaskiner 
er paa Lager — eller skaffes meget hurtigt. 

Nordlandets Handelshus. 

Meget fine, tørre Gulvbrædder 
Fyr eller Granlefter ønske. Alle Længder dansk Maai sælges 
paa særdeles billige Vilkaar. 

Billige, svære Brædder fil Staldbrug og 
rigtig gode, fuldkanlede Udskudsbrædder 

sælges til de nye, billige Priser 

Nordlandets Handelshus. 

Den rigtige Tagtiaere, 
som gør fuld Nytte er P. Rønning & Gjerloffs 

Linoleumstjære, 

Nordlandets Handelshus. 

Bornholms 
Spare- og Laanekasses 

Afdeling i Allinge. 

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

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

hvortil Præmie, hidtil 2,4 - 

Huggede og polerede 

Gravmonumenter 
i Bornholms smukke-
ste Sten til Polering. 
Er altid paa Lager til 
rimelige Priser. 

Forlang Tilbud. 

Se min Monument-Udstilling, 
Havnegade, Allinge. 

Borrelyngens Granitværk, 
V. Sørensen. 

Fest- og Bryllupssange 
leveres billigst fra 

Allinge Bogtrykkeri. 

Benmel. 
Godt. tørt Benmel er til Salg. 
10 Kr. pr. 100 kg. 	Tlf. 79. 

Fodprwelsfobriken, Nyker 

en fikse Sko 
ined den gode Pasform fags i 

ClarsensSkotojsforretning,A11, 

7 Pers. Turistuogn 
udlejes billigt. 

Tlf. Allinge 53 kan benyttes. 
Johs. Marcher. 

Gruppe-, Industri-, Portræt-, 
lnterieur-, Sports-, Illustrations-, Heste-
og Kreatur-Fotografering udføres over-
alt paa Bornholm uden ekstra Veder-
lag for Befordring. 

Kaare Rasmussen. 
Tlf. Rønne 526. 

Forstørrelser efter gamle Billeder ud-
føres paa egen Forstorrelsesanstalt. 

bast- og Personkarsel 
u dføres. 

Karl Christensen. 
Tlf. Hasle 99. 

Anton Sonnes 
Lig kisteforretng. 

fortsættes uforandret. 
Ligtøj og*Ligsenge paa Lager. 
Ordning af Begravelser. 

H. Th. Mortensen. 
Maskinsnedkeri, Allinge. 

Fif. 47. 

Slallieriels ildsalg, 
Friske Varer Onsdag og Fredag. 
Fersk Flæsk, Karbonade, Mørbrad. 

Medisterpølse, Fars. 
Bayerske Pølser, Knækpølser 

Kogt Skinke, 
hjemmesmeltet Fedt. 
Forskelligt Paalæg. 

Dina Sørensen, Tlf. 38 

Ny lukket Bil 
udlejes. 

L. P. Olsen, ved Tejn St. 
Tlf, All, 59 kan foreløbig benyttes. 

fieglimerk 
anbefales. 

Mursten, Teglsten, Drænrør. 

Tlf. 127, 

Kob danske Varer 
og De gavner det 

danske Landbrug og 

Industri og skaffer 
Arbejde til Landets mange arbejds-
løse. 

Allinge hvori 
Lager, billige Priser. 
Tlf. 29. 	61sert Hansen. 

• 

Møllers  Bogbinderi  
Tlf. 865. 

som sælges i store og smaa Tønder samt i Spande. -- Alle Slags 
finsK Tagtiaere, Linoleum, Travfarver til udvendig 
Brug samt Oliemaling sælges til smaa Priser. 	 OpttEndningsbrænde altid paa 


