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Mordet ved Strandlokken 
Natten mellem d. 9, og 10, Juli 

1695. 
(Eftertryk forbudt.) 

Resume: 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. Henrik myr-
des og sænkes i Havet. Lena er gift 
med Bornholms Provst, Poul Ancher, 
Anna med Løjtnanten, Lars Gomløs, 
begge af Hasle -- Hans Hansen døm-
mes fra Livet. Sammensvorne Venner 
befrier ham fra Fængslet, og han flygter 
i en Baad til Skaane. Hans Nielsen 
fængsles og sigtes for Meddelagtighed. 

Z)amtneri3bits3, irtetilig nar fanbelig 

ilte til at fpøge nieb, bet fif jaur {JRf 
ellen at made i fulbelle S.1ltaal, ibet ban 

ligefont batt.11 91ielfen bomtes ti( Stejle 

og tjat; men en faa alvorlig Zom 
matte tiatur(ignis prøves tleb fflornbotut 

2enibi3ting, og viebens Sagen (fob paa, 
finttebe 	langen tit glønne Bugt, og 

bartg Snog«, Løjtnant 2ard Minuttet,» 

taget fig af hau,2, Sag. 
Zen 3bie gebrunr 1696 botbla 

ter Zingficenne paa ,Zuntinedbut3 	ro- 
tincitni§ i Rorbfagen, og bo betjtute 

eit13 3enfen XBibfirtip, ber tillige nar 

Zommer neb 	atge 93nting, 9letten paa 

ibet bolt fif begge Retter 

at pasfe. Zdtibeii banbe han foronrigt 

ogfaa 9tørre berrebtiun, fan han maa 
net batre nol nt gøre. 

( tiinnteløs ffeenner fan dørgen 

urgenfen i Saubnig og lilfozerger ham, 
om ban ilfe bar hørt, at Suenb Zulu 

banbe fond t)attd 9tietfen en liberi 2at?, 

og at føre Maud ilictru for bain, forbi 

han hanbe maattet taane hank 13aab. 

.)nab dørgen foarebe hertil, fremgaar 

ilte af Zingprototoffen; men 3errifb 

(:(nufest pnaflaar, ni Steenningen er ufo»,  
lig, og bed tigger antagelig (runben 

til, at - ørgeit ilte fif mob tit at fimre. 

93ertilb 	(aufen nar nat niere habit enb 

ilid 13ununelø jom $rocurator. 

geret ter er bet tiffnnelabenhe en 43a* 
pan et S. 	sittaanebet inbtil ben 27be 

91pril, ba ,Mand 9-tielfend f8rober q3eber 
i bi.We freniftob ag fteennebe Clifabeth 

og 93errillb ((taufen. 4;) an paajtob, at 

tait 9tie(feiW C"--ørtenbe og 5bogre hanbe 
tilbubt at biaspe nteb tit nt firabe ben-

93meinanb. kgrtil foarebe &ifabeth: 

,ffiab bebre mig. ,peg baller taget Cber 
alt for meget litra Nanb- 	bilbe 
bebjt fetu føre Sagen. 

Qiauten fpørger „93htneenbene" 
mar ber bier fat '.bagt »eb artbetie ueb 

etrangibeu undring 2ntibet. fertil 
rebe .Morgerftabet" (3: 93orgerfotbatente 

eller -ZIntlicenbene), at ber Zageu efter, 
tom ;N1114 anfen »ar rømt om 'atten, 
tom ()rire fra had L=aplait 9.1nberi!, 

!?arien, og Etrat;; bleu ber fat ligagt neb 

Villinge-Sanbuig Stranb. 
3ibfel 	 nar ogfaa firmet, 

hun gimb og fnat, at hun intet tiibfte. 

Zet familie Stanbpunft inbtog Q3irle-

ftrinereit, $ebei: Cluefen, ber fultbelig 

atigau Strebeligheb og funbe intet hulfe. 

9,3eber Wieffen, bet bar afføft 201 

133tintmelt», forfarer nu brabelig fin 

.3,robcrd Sag og fpørger fjaageneitfen 

i Satibuig, om .nil nelfen hofl bom 
bar lejet noget Stiberom til at bortføre 

tjans kianfen. tertit ftiarebe han Wej. 

13eber Wietlen betninler 93errilb nat- 

feti 	atMebbM 2on(igheb, men benne 

imobegaar ham og figer, at ben rigtig 

er ittbf ørt i 143ratotollen af ntnettbe for-

nemme, inficiente Wteenb, nemlig 2eutn. 

• frniebelfen 	Sanbnig og ,clett€ 

9fiellen ubi 91ffinge, 

$eber 9tie(fen?., VInfirengelfer for at 

rebbe '.8roberend liv er intibtertib for-

ged3e. 2catbftinget er ilte tniubre haarb,  
Hanbet eitb tirtetinget og fiabfrefter 

Zonunen: at .u nd gtielfert finl mifie 

fit tin og leegge4 pan Stejle og "fjol. 

Zen enefte sittuliglieb for glebning Ina 

nu i .ojefferet i 1-(cibenhamt, hvor ben 

eneneelbige 9Gtonarf Ghr. 5. i egen alter-

bujefte serfon inbtog Zommerfeebet. 

$ronfien q3out Zneher anlagte og fif 

illabelfe tit, at kmitg J2ietf en fenbtd 

betoner paa '.f3robftend og be tnenbe Sø- 
fired :lefortning. tab»ibere benitgebd 
bet, at bet af jnnd 9tietfettk; 93o og 

Vitibter omsatte brtigtS fan meget, font 

»ar imbuenbigt ti( 'hans Cpbotb. Øette 

gat) fibers ttntebuing tit en bitter Strib 

mellem 43arterne. Cpholbet ble» neintig 

taugbarigt og blid, og ben breebtd Cnte 

ug [}enbed 13rocuratot fatte fig herfor 

højlig forforbett i bered Tra» paa Cu'V 

bet i 93oet. 
Zen 2. fiaj 1696 fenbtd fut tan.8 

92ielfen tit Rebenhauti, og i ben 2Inteh• 

nitig ble» band CMobd »urberet. £itrbe-

tinmn fiubes inbført i banttneWnt 
93irte; $autebug, lmorfra feitgeitbe er 

ubbeagef: 

2angebjergfthttet, 4 CStcepper 16 Zater 

2Iabefle 2øtten 	2 Zmber 50 — 
Crueffeen, 4 Zb. bantejorb 

og 1 fred 
	

30 — 
linber Virtift Stou, 

4 b..tiaurejorb 24 

9.Jthre Cng, I 
	

5 

93eb Røre '_Bang 11/2  .tres 
	

10 

Con huiei 	eft 
	

8 

a gran ,fuppe 
	

7 

Cis gutfijernet 45eft 
	

10 

• 93rheigertebel 
	

6 

Cet tiaanblneern 
	

6 

• 91fteborb i 91»bufet 	6 — 

Zre Wagfiole a 20 Stilling 3 Uf. 12 St. 

Cn Sengebnite 7 Men tang 	3 Zaler 

Gat grønt Seagefteb 
nurben i bufet 6 

• fort £inie 	 3 Zaler 2 'Mf. 

Lim fortbroget Stub 	5 

(Y.ti fortbjetinet Stub Støb 1 	— 3 	 

Ctt robhjetmet Stub Støb 1 — 3 — 

tt 	bit» 	flor 	1 — 2 — 

'.)gaa Voul 91iteber,', f3egcerittg neb-

lagbeg ber fra Jetten eibe 3orbub 

mob Balg  og fflhanbelfe paa bet, at 

gattv S;lielfestd .58o ifte ffal font-ind 

eller tibe Stabe buab enten ()nid, Sag 

gnar ham imob eller ej 

Zid nar fagterw af bitter Crfarilig, 

at 13rouften tog bette Stribt. Zen 14. 

9totember 1695 barabe 93arta jans apatis 
ofhreabet fin @aarb til Q3errifb Ctaufen. 

— Z'et »ar not ilte bett utigtigt, uaar  

pjatid 9tielfen, fom »i før har hort, be-

ff»ther 93errift Clatifen for, at [tang 

.11righeb i ZraMagett ffhtbd '.begærs 

ligbeb efter at titnenbe fig af?obparten 

jorbifte 13;ob.t. t.,Stifabetb beffnlber hant 
ogfaa for mere at uaretage batts egne 

etib benbed ølonomiffe itterefer. .tint 

giftebe fig feriere meb proberems 
(.5(aufen og »udtog familien ineb ham, 
drab ber ble» tilbage af ,iaitQt Wielfeita 

Melt titfrebd ble» hun infe, fern 

om Sagen i bet ftore og bete ubuiflebe 

fig til benben gorbel. 
g:or at forfølge Sagen vibere man 

ni nu fortabe 93irfetinøprototonen, bet 

finbed i 2antiartinet og forlægge vore 

Stabler tit 9lig&ttlinet, tinor ,tattimer3- 

hu4' ;.lorbebogkegnftab finben. 

45eri fintid nemlig et llbbrag af klø. 
jefteret4roeehuren. Sammerlebe3 finben 

ogfaa 	ii3jeft?ret4 Zoni,3prototol, bnor- 

fra nogle fuppterenbe CpltMinger er at 
flabe. 

Tet fremgaar af onennannte 13roto-

tofter, at jnits Wielfen forfnarer fig 

rush oolbfoanne ;tie Ti 	mob istuts,  
bomnieren og turnber paa bet befiemtefle 

fin og fin .fotirtruQ,  liffhtbigheb. 

9.1tonfieur Zuren bar paa Plintman-

bei4 93egcering avanceret MeWnøberne 

baabe for Nidte. og 2atMting og ntøber 

tin ogfaa i k)ojefteret og benibuer, at 

2aubt3bornmereti bar basret fig rigtig ab. 

2anbsbonnueren felu (S3J/at(lin.8 %Ilet)) 

møber ogfaa og værger fig barmbirrenbe 
mob 93eftntbniiigeu for at Ilave tabet fig 
tebe af Ziab tit jans Wielfen. 

uben .liefitItat nar bog S3uut 

Iitcherd threrbige Virbeibe og ftore 93e-
!affiling pan at rebbe fin Snager ilfe. 

.øjefteret »ar noget milbere enb be barn-

holtufte 'letter og fritog ZlialW 9lierfen 

for beti forfairebelige Stejle og .jitt; 

men 2inet maatte han bog tabe. 

Zonnuen feetbebed ben 18. 'inaj 1696 

og fob; ,Z) att, glietfen bor for fin Uger-
ning fig felt) til velfortjent Straf og 

nubre tigefinbebe tit Q-tidnød og 21ffth 

at mifte fit 2ib og t eb Soeerbet fra 

2i.net  tit Zøben heurtttd. 
200 Zaler — en meget betnbelig Sum 

— toftebe betitle bøjgrlerete;;bont; men 

be mange 3erfoiter Rejfe og Cpholb 

bibrog net agfaa hertil. let» be 8 Stol,  
femertib »ar nieb i gobeubanit. 

fter at Zommeu nar aflagt, botb-

te1/43 jalid Wielfen fangen i Sføbenbann 

lige til 15. 	(Mrunben hertil maa 

bel foged i en Strinetfe (Sicellanbffe 

egnelfer 1696-97 gir. 166) iføtge 

biilten Rommanbant 93øfte mebbeter, at 

bet er Stit paa 93crrtholun at rette ineb 
effe og ille nteb Stmerb. Zen 30 juni 

foreligger fan Raufeliebt; Zillabe(fe ti[ 

at henrette ineb Ztfe, felt) pin ber  ftaar 

nubet i bojefferetbommen; tue» artige-

»el trætter Ziben ub, og t arte›' 9tieffen?) 

2iu forfcengd noget, inbtif be bøje ter. 

ret tan blive enige, om bet Rat af flut-

ter lueb Ølfe eller Snært,. Zet fibffe 

fhtid at gaa af meb Sejren, og et 

Starpretterfnærb ble» anftaff et. 
Zen 15. stili foretog bant3 9.tielfen 

fan fin fibfie jorbifte dejfe familien meb 

en Starpretter fra St øbenhatin, en lin-

beroffieer og to Unffeterer. 

Zen 28. 	titi rettebed 	']tiest en.  

?ette fatibt antagelig eteb pna Nt(ge• 

batten, bur 91tancbd notet nu tigger. 

norfor ber ftutbe en fremmeb efarp• 

retter til mart »et ligge i, at bet 
gene( ffulbe fte nteb Enærb. 3aa banr 

medbu,8 refiberebe 	nilitfetd Stup. 

retter ,tangen Wielfeu, om byid 93irf-

fomheb bet fittbd nbitiflige S9.3ibndbhrb 

i fflegnfraldbilegene; f. 	liner Moltg 

han fit fit Salær „for en Sotbat at 

hænge", finittet ftete noate Gauge; limen 

malle nar bet unber han?, 93eerbigheb 

at henrette en reger qiniliff. 	bnett 
galb fil ben fremmebe Starpretter bete 
9 Zater for fit 91rbeibe, huilfet nar 

nøjagtig bet famme forti Sogueprceffen 

for Ciffer og VIllinge, siltagifter Søren 

ehnb e , og Zeguen fannnefteN tiljam-

men fif for bere,3 Umage at føre grtn-

gen til fit Netterfieb. iltan ftulbe jo 

'tæften Egnes, at 93out %eller hanbe 

næret nærmere tit bet at ben Stutib bet 

nar tand egen Snoger, men magte følte 

han fig for fuag til bet. Cm ben tebe-

lige .1.1'torbfag nruligbih har fnattet 13rob-

ften.3 s..Mobffanhgraft, er itte gobt at 

bibet; men out fna »ar »itbe bet jo mere 

ret naturligt. 2tniblertib bøbe han ?huet 

efter, ben 28. Oftober 1697. (6 Vlae 

efter kend Så ofoeb. 
Porfebe ,tenretteifen gil for fig, 

melbed ber intet om i 9,3rototofter og 

Strinelfer, nten man tan net not gaa 

ub fra, at inintlige ?filinge-Sembnig-

boere bar Ranet uben om l orgetforn-

pagittet, bet har bamlet Slreb4 om 9:let-

terftebet og fet Captain 2tnbers 2arfen 

fanfe fin Sabet, %rointrieftageren gna 

buirPter og .tiand 9Zielfen .o»eb fntbe. 

Øvor band Legeme ble» 13,:grauet, 

ftaar ber herter intet om, men bet nar 

i hnert galb ilte pna .t[[[inge  S; irte-

ganrb — mutigni> paa liirtegaarben 
Lige over for @algebaffen. ¶end gtar-

htb af {gatgen funbe thbe paa, at bife 

to goretagenber arbejbebe fammen. 
fter nu ni balle fulgt klaiW 9ctielfen 

ti( Jorbett, flat »i !tæfte MIng neube 

tilbage til be nærmere Cniftrenbigheber 

bob tati tatifeiW Mugt, rieb tjuitfen 

ben fremtout abftillige 3'orholb af .N-

terdfe. 
gortfættd. 

Kvinden. 
—0— 

Fortsat. 

En Morgen var han saa optaget 
af at pleje sin lille Gazelle, at han 
ikke saa, at en stor Karavane nær-
mede sig syd fra paa Rejse mod 
Nord. Det var Merigonb-Stavemen, 
og i dens Følge var nogle Ouled-
Nails, hvilket er Kvinder, som 
Djævelen har indblæst en saa umo-
ralsk Tankegang, at de ikke bærer 
Slør for deres Ansigt, men viser 
sig med utildækket Hoved for 
Mænd. 

1 første øjeblik var Rabah be-
drøvet over, at han ikke havde 
kunnet skjule sig for de Fremmede 
da han slet ikke havde hørt dem 
komme; men kort efter vendte han 
Bedrøvelse sig til Glæde, da han 
saa, at en af de unge Kvinder var 
meget smuk. Nu tænkte han kun 
med Ærgrelse paa, at lian endnu 
ikke havde faaet Tid til at vaske  

sit Ansigt ved Kilden, fordi han 
havde været optaget af at pleje 
sit lille Kid. 

Han nærmede sig nu de Frem-
mede for at bringe dem sin Vel-
komsthilsen: „Allah være med 
Eder". I det samme smilede han 
til den smukke Ouled-Nail. Hun 
saa først forbavset ud, som om 
hun ikke kunde forstaa, hvordan 
han kunde være der i Oasen gan-
ske alene, men saa smilede hun 
til ham, og snart efter lo hun med 
en sprød, sølvklingende Latter, 
der gjorde Rabah ganske svimmel. 
I ti Aar havde han ikke set en 
Kvinde. Maaske han havde glemt, 
hvor fortryllende de var, og denne 
Ouled-Nail forekom ham derfor 
som en paradisisk Aabenbaring. 

I nogle Dage blev de Fremmede 
i Oasen for at hvile ud inden den 
anstrengende Rejse videre mod 
Nord, og den unge Kvinde fore-
satte sig at finde ud af, hvorledes 
det stod til med en Mand, som i 
ti Aar havde levet et Eneboerliv. 

Rabah syntes at blive beruset af 
den Moskusduft, der omgav den 
unge Kvinde, og han syntes, at 
den gyldne Glans, der udstrøm-
mede fra hendes Ringe, Hals-
baand og Armbaand, som var 
lavet af mange Hundrede Zecchi-
ner, trukket paa en Snor, var end 
mere straalende end selve Solens 
Glans. 

Dog glemte Rabah, til Trods for 
sin store Betagelse af den unge 
Ouled-Nail, ikke at pleje sin lille 
Gazelle off, give den friske Urter 
at spise og kølende Vand at drikke. 

Da Karavanen havde udhvilet, 
skulde den atter drage afsted. 

„Kom med os", sagde den unge 
Kvinde til Rabah. 

„Aa ja, min Elskede, kunde jeg 
blot drage med Dig", sukkede Ra-
bah, „men jeg, kan ikke forlade 
min lille Gazelle, som endnu ikke 
er helbredet og derfor ikke kan 
klare sig uden min Hjælp. Forla-
der jeg den, saa betyder det den 
den visse Død for den. Heiler ikke 
kan jeg tage den med, thi jeg kan 
ikke bære den hele den lange Vej 
paa mine Arme, og paa Eders 
Kameler er der ingen Plads til 
den, da de i Forvejen har mere 
end nok at bære. Men, Elskede, 
lad Karavanen drage bort uden 
Dig. Bliv Du her hos mig, og vi 
vil leve her tilsammen i den stør-
ste Fred og Lykke". 

Den unge Kvinde lo højt. 
„Naar jeg drager herfra", sagde 

hun, „lader jeg en stor Del af mit 
Hjerte tilbage i denne Oase, men 
skønt jeg gerne blev hos Dig og 
Din Gazelle, saa drager jeg dog 
hellere videre til Djelfa, min Stam-
mes By, og siden Du altsaa ikke 
vil drage med mig — saa Farvel 
og lev vel l" 

Den ulykkelige Rabah bøjede 
Hovedet dybt. Han forstod, at fra 
nu af vilde det være ham umuligt 
at leve det samme fredelige Liv i 
Oasen, som førend den unge Kvin-
de kom dertil. 

Da Karavanen drog afsted, be-
gyndte han derfor at gaa bagefter, 
ganske langsomt, ydmygt og med 
bøjet Hoved. Hans øjne var fulde 
af Taarer, og ikke en eneste Gang 
turde han se tilbage efter den lille 
„Safia', som — idet den forstod, 
at dens Velgører var ved at for-
raade den — forsøgte at følge ham 
paa sine smaa, syge Ben. 



Men ak! det var forgæves. De 
kunde ikke bære den, og den be-
gyndte at bræge spædt og sørg-
modigt efter sin Ven og Velgører, 
i den samme dybt klagende Tone, 
som havde lydt i hans Øren den 
Dag, han havde reddet den op fra 
den dybe Brønd. 

Yffed XajaR 
gennem 8uropa. 

Fra Østersøen 
tit Sortehavet. 

Med Slæber til Belgrad. 
Det er endnu tidligt paa Dagen, 

da vi — efter at Floden har gjort 
en Bøjning — faar Øje paa den 
store Handelsby Navi Sad. En 
mægtig Staalbro fører over til den 
gamle Fæstning Peterwardein, der 
havde stor Betydning under Tyr-
kerkrigene. En stor Ø i Floden 
har været indrettet til Fangelejr. 
--- Vi glider forbi lange Kajer, 
hvor Pramme og Dampere ligger 
og losser og lader Landbrugspro-
dukter fra det rige Opland; men 
finder ingen god Landingsplads, 
før vi naar ned bag om Byen; 
— her udmunder Franzens Kanal, 
der har Forbindelse med Floden 
Theis. Vi lægger til ved Sluserne, 
faar Kajakken anbragt bag nogle 
Bræddestabler og gear ind i Byen. 

Noget maa der gøres; vi maa 
paa en eller anden Maade se at 
faa skrabet nogle Penge sammen, 
vor Kasse er tom. Solen bager 
ned over os, det er ulidelig varmt, 
vi er sultne og tørstige og ser 
begærligt efter de i Dynger op-
stablede Vandmeloner; men ikke 
en Gang en halv Dinar er der 
tilbage at købe for. 

Naar Nøden er størst er Hjæl-
pen nærmest! I det første Bog-
trykkeri, vi opsøger, faar vi at 
vide, at Byen har Udbetalingssted 
og faar Kassererens Adresse. 

Denne gør store øjne, da han 
ser vore Fagforeningsbøger; vi 
har nemlig ikke besøgt en eneste 
af de foreskrevne Byer siden Bu-
dapest og har saaledes ingen Ret 
til Understøttelse. 

Men Kassereren er flink; da 
han hører, at vi rejser pr. Kajak 
og derfor ikke har kunnet følge 
Ruten, ordner han Bøgerne og 
udbetaler os 6 Dage fra Grænsen, 
desuden noterer han en tidligere 
Dato, saa vi kan naa at faa Re-
sten af Dagene udbetalt i Belgrad. 

I Jugoslavien er Dagpengene 
20 Dinarer, ydermere henter vi 
liver 60 Dinarer fra Trykkerierne, 
saa vor Kassebeholdning er plud-
selig vokset til 360 Dinarer, og 
Humøret er straalende. 

Da vi har set lidt paa den for 
os Nordboer ret interessante By, 
gaar vi ved 3-Tiden tilbage til vor 
Kajak belæssede med en god Por-
tion Proviant og nogle mægtige 
Meloner, som vi stuver i Baaden. 

Atter er vi paa Vej ned ad Flo-
den; men det er næsten for varmt 
til at bestille noget. Solen sender 
sine brændende Straaler ned over 
os — Hundreder af andre Sole 
lyner igen fra den blanke Flade 
— det smerter i øjnene. 

En Slæbedamper med Pramme 
damper os forbi, vore sløve Hjer-
ner begynder at arbejde, som af 
en fælles Indskydelse gribes Pa-
gajerne, vi padler som rasende 
ind mod den sidste Pram, og ved 
en snild ikke helt ufarlig Manøvre 
lykkes det os at faa vort Fartøj 
gjort fast. — Nu gaar det glat, 
Vandet skummer for Stævnen. 

Vi entrer Prammen og giver os 
i Snak med den venlige Pramfører. 
Han fortæller, at vi allerede kan 
vente at være i Belgrad ved 11-
Tiden. — Saa hurtigt gaar det 
dag ikke; hen paa Aftenen fore- 

tager Slæberen en stor Vending 
mod Strømmen og ankrer op ud 
for Theisflodens Munding for at 
vente paa en Par Pramme. Jeg 
lægger mig til at sove i Kajakken, 
hvorimod Robert bliver ombord. 

Det er første Gang, jeg over-
natter paa denne Maade; men 
Bølgernes sagte Klukken mod Sejl-
dugen og den stadig vuggende 
Bevægelse dysser mig snart i 
Søvn. — Kun en Gang i Løbet 
af Natten vækkes jeg paa en lidt 
ubehagelig Maade — Kølvandet 
fra en forbisejlende Expresdamper 
vasker ind over Kajakken, men 
Teltet holder dog det meste Vand 
udenfor. Jeg vender mig om paa 
den anden Side og sover videre. 

Gentagne Fløjt af en Sirene, 
en Raslen af Ankerkæder, Kom-
mandoraab fra Pram til Pram kal-
der mig paany tilbage fra Drøm-
menes Verden. — Jeg slaar Telt-
fligen tilside og kigger ud; endnu 
er det mørkt, dog, Stjernerne ble-
ges, forude viser sig et svagt Skær 
af den kommende Dagning. Jeg 
hører . Slæbedamperens Skovlhjul 
piske Vandet — vi er allerede i 
Fart — men Morgentaagen ligger 
kold og klam over Floden, jeg 
forvisser mig om, at 'min Baad er 
gjort forsvarligt fast og kryber saa 
igen i Soveposen. — — 

Ved 7-Tiden damper vi forbi 
Zemun, hvis høje hvide Bygnin-
ger skinner i Morgensol. — Et 
Stykke længere nede udmunder 
Sava-Floden, og paa dennes højre 
Bred hæver sig Jugoslaviens Ho-
vedstad. 

Slæberen er ved at lægge op; 
min Kammerat raaber ned til mig, 
at jeg godt kan padle til Bredden, 
han vil se efter, hvor jeg lægger 
til og komme, saa snart Slæberen 
naar Anlægsbroen. 

Jeg padler i Retning af en Bade-
anstalt og haler Kajakken op paa 
Sandet, eller rettere Slammet, for 
det er her mest af. Bademesteren 
— en lille elskværdig Mand, der 
viser sig at være østriger — vil 
gerne tage sig af min Baad og 
opbevare den for mig, saalænge 
jeg bliver i Byen. 

Langt om længe kommer Ro-
bert, han er helt forpustet af at 
løbe og fortæller, medens han hi-
ver efter Vejret, at der var Politi 
ombord i Slæberen, som stoppede 
ham, da han gik i Land og vilde 
have ham med paa Politikontoret. 
Min Kammerat havde sine Papirer 
i Orden, men ingen Lyst til at 
spilde sin Formiddag paa den 
Maade, saa han var stukket af 
for Næsen af Betjenten, havde 
løbet omkring nogle Tømmerstab-
ler for at narre sin Forfølger og 
videre langs Bredden, til han fandt 
mig. 

Følgende Bademesterens For-
klaring finder vi op mod Byens 
Centrum. Det er skumle Kvarterer, 
vi kommer igennem. Befolkningen 
bor i forfaldne Barakker og usle 
Træhuse sammentømrede af Pak-
kasser, Blikplader og Maatter. -
Kvinder og Børn løber halvnøgne 
omkring og forretter deres Ærinde 
uden synderlig Generthed. 

Vejene eller Gaderne er værre 
end i fattige Landsbyer; vel er de 
brolagte, men i den toppede, ud-
slidte Brolægning er der saa store 
Huller og Forsænkninger, at jeg 
undrer mig over, at Vognene kan 
køre uden at vælte. Sortsmuskede 
Mænd i forskellige Nationers Klæ-
dedragt og med Cigaretter ding-
lende i Mundvigene staar i Klyn-
ger opstillede ved Gadehjørnerne 
og ser ud til hvad som helst. 

Saa naar vi til mindre skumle 
Gader, opsøger med det samme 
Kontoret, hvor vi — skønt det er 
Søndag — træffer Kassereren og 
faar udbetalt vore resterende Dage  

plus Logipenge. Saa er vi atter 
nogle Hundrede Dinarer rigere og 
begiver os til et Spisehus for at 
faa vor Hunger stillet. 

Noget rigtigt lækkert vil vi have 
og sætter os til at studere Menu-
kortet, hvad dog ikke gør os klo-
gere. Vi kalder paa Opvarteren 
og vil have, ham til at oversætte 
det for os; men han pludrer løs 
paa sit serbiske Sprog — ikke en 
Gang, da jeg gør Tegn med Fing-
rene og siger „rap, rap", forstaar 
han Meningen, men stiller sig ef-
tertænksomt op midt paa Gulvet 
med Servietten i Haanden og ri-
ver sig bag Øret. Det varer lidt, 
saa glider der et straalende Smil 
over hans Ansigt, han tager mig 
under Armen, fører mig ud i Køk-
kenet og viser mig alle Gryderne 
og Panderne. Her er nok at vælge 
imellem, nogle af Retterne kender 
jeg, andre har jeg ikke set før -
jeg peger paa en Gryde med no-
get interessant i rød Sovs. 

Da vi er godt mætte, har delt 
en halv Liter Vin, tænder vi os 
en Cigaret og gaar ud for at se 
paa Hovedstaden. 

C. å. 

Yra »ag til »ag. 
—0— 

Fyrpasser Hans Andersen 
Hammerodde, har taget sin Afsked 

efter 30 Aars Tjeneste og flytter til 
Gentofte. 

I hans Sted er ansat Fyrpasser Isak 
Jensen, der har haft Tjeneste paa Va-
gerdamperen „Rosenttrn». 

I Søndags 
kom et tysk Rejseselskab over Col-

berg til Rønne og fortsatte i Biler til 
Almindingen, Rø og Hammeren. 

„Politikens" 3 Dages Bornholmertur 
havde samlet ca. 100 Deltagere, der 
fordeltes paa Hotellerne. 

Resterne af Andre-Ekspedetionen 
er nu fort til Tromsø. 

Direktør Kongsted. 
er skudt af Indbrudstyve i sin Villa 

i Gentofte. 

I Jylland 
har der raset voldsomme Uvejr med 

Lynbrande. 

Fra Læsekredsen. 

„Flere Borgere 
(vistnok tilhørende samme husstand) 

skriver i sidste Nr. af Nordborn-
holm, at de er bleven lidt tunge 
for Brystet i Anledning af, at Pri-
serne, der fremkom ved Licitati 
onen af Kul og Brænde til Kom-
munen, ikke blev offentliggjort. 

Desværre kan jeg ikke lette dette 
Tryk, saavidt rækker min Myn-
dighed ikke; det var ganske vist 
mig, der bad Pressen om at tage 
Priserne med, men det var som 
Beraadets Tjener jeg foretog denne 
Henvendelse, det var en Byraads• 
beslutning, og denne kan jeg ikke 
ændre. 

Jeg erkender min Brøde; jeg 
gik med til denne Byraadsbeslut-
ning. Skulde vi bekendtgøre alle 
Licitationstilbud, saasom Arbejder 
ved Skoler, Raadhus, Havne, Kul 
og Brænde m. m. tror jeg ikke 
Kommunen ret længe vil have For-
del ved at afholde Licitation, og 
uden en omhyggelig Beskrivelse af 
Varens Kvalitet, Materialer, Maal 
& Vægt, Arbejdets Udførelse m m. 
vil en Bekendtgørelse af Priserne 
let virke vildledende i Stedet for 
vejledende for Beboerne; men jeg 
kan forsikre „Flere Borgere", at 
vi altid antager det fer Kommu-
nen fordelagtigste Tilbud uden 
Hensyn til Slægt og Venner. 

M. Bloch. 

Sidens ffirrav 
Herunder optages Artikler om Emner, 

der egner sig til Diskussion. 

Ungdom - Dram - Idealer. 
— 0— 

„Om et Haab eller to blev brudt, 
blinker et nyt for dit øje 

straks det faar Glans i det Høje." 
Bjørnson. 

Ungdom og Idealer hører ubrydeligt 
sammen, – men Idealer er noget andet 
end forudfattede Meninger. Man kan 
slaas for forudfattede Meninger – for 
Dogmer og Systemer – ikke for Idealer 
– for dem lever man. Idealer skaber 
ikke Kamp men Fred, – det er dem, 
der kan gøre os Livet lyst at leve. 

Idealer er ikke noget fast og haand-
gribeligt, – de er ikke de samme i Mor-
gen som i Dag. De er som en ustandse-
lig flydende Strøm der i Anelse og Drøm 
viser os forjættende Glimt af Livet et 
Trin højere, end vi paa et hvilket som 
helst Tidspunkt befinder os. 

Idealerne er den vinkende Fremtid. 
Derfor er Idealerne altid det uopnaa-

ede og det uopnaaelige. Thi er et Ideal 
først naaet og blevet til Virkelighed, er 
det samtidig ophørt med at være Ideal 
og forvandlet til System eller „Sag" -
en Krystallisation af forudfattede Menin-
ger, der allerede hører Fortiden til, Da 
kommer Kampen. 

Hastig rinder Idealernes Strøm, – ha-
stig rinder Idealernes Strøm, – hastigt 
som Tiden – hastigt som Livet – i 
ubrudt Selvfornyelse. 

Saa længe nye Drømme og glade Haab 
ustandseligt sprudler frem fra Livsfon-
tænen i vort Indre, – saa længe vi kan 
følge denne Strøm, – leve i den – in-
spireres af den og fornyes ved den, saa 
længe er vi unge. 

I samme Nu et Maal er naaet, hører 
det allerede Fortiden til, og Fremtiden 
maa vinke med nye Længsler, nye Ide-
aler. Det er at leve! 

Men lader vi os standse af det, vi har 
naaet, – af den saakaldte realistiske Vir-
kelighed – eller sagt med andre Ord 
hugger Materialismen med alle dens 
Dogmer og Systemer sin Jeruklo i os, 
saa vi bliver hængende i Fortidsvaner 
og Traditioner, da er vi ved at blive 
gamle. Og jo mere Vi dogmatiserer og 
systematiserer, desto langsommere flyder 
Livets fornyede Strøm, – desto svagere 
skinner Lyset fra den vinkende Fremtid, 
– desto vanskeligere bliver det af føde 
lyse Drømme og nye Haab, og desto 
bitrere bliver Kampen. Da drives vi bil-
ledlig talt gennem Livet for Vind og 
Vove – og med Lig i Lasten. 

Er det ikke det, denne Civilisation gør? 
Er ikke Systematik og Dogmatik efter-

haanden i det moderne Samfund blevet 
til en mangehovedet Drage, hvis Fang-
arme omklamrer alt og alle med deres 
uhyggelige Kvælertag og gøre os til Sy-. 
stemslaver i Stedet for til frie Menne-
sker? 

Aldrig trængte Verden som nu til 
Ungdom i dette Ords sande Betydning: 
„Naar Nøden er størst er Hjælpen nær-
mest," siger Ordsproget og dets Sandhed 
bekræftes ogsaa her. Verdens Ungdom 
er ved at vaagne. Som fejende Sus gaar 
Ungdomsbevægelserne over Landene. – 
Ungdommen er ved at forstaa, at det 
moderne Kultursamfund befinder sig 
midt i en kollosal Selvmordsproces, hvor 
alt er Opløsning og Forfald, og at hver-
ken politiske Spilfægterier eller tekniske 
og videnskabelige Triumfer, religiøse 
Læresætninger eller juridiske Lovpara-
graffer kan dæmme op for alt dette. 

Det er ikke nye Dogmer og nye Sy-
stemer, der er Brug for, men Liv og 
Friskhed, og det kan kun Ungdommen 
bringe. 

I ældgamle Sagn og Eventyr hører vi 
i mange Lande og i mange Variationer 
Fortællingen om den lyse Ridder paa 
den hvide Hest, som drager ud for at 
fælde Dragen, der er ved at lægge Livet 
øde. Her i Norden hedder han Sct. Georg 
– i Tyskland Sigurd eller Siegfried (læg 
Mærke til Navnet Siegfried - Sejr - Fred) 
andre Steder har han andre Navne. Men 
eet er fælles, trods de uhyre Vanskelig-
heder, han møder paa sin Færd, sejrer 
han altid. 

Maatte denne Sagnskikkelse blive et 
Lysets, Haabets og Sejrens Symbol for 
den Ungdom, der nu er ved at bryde 
op til Kamp mod det moderne Samfunds 
Drage – Materialismen. Og maatte denne 
Ungdom forstaa, at den Kamp, der her 
skal kæmpes, er forskellig fra alle andre 
Kampe, at det Vaaben, der alene kan 
fælde Dragen, er forskelligt fra alle andre 
Vaaben, – at det er en Kamp, hvor 
Sejren for at bringe Fred, maa vindes 
ved Fred, – for at bringe Liv og Frihed, 
maa den vindes med Liv og Frihed og 
ikke ved en dødelig Vold og Undertryk- 

kelse. Før vi indser det, har vi trods 
al vor Udenomsviden ikke forstaaet Na-
turens og Livets enkle Grundlove. 

Intet er haabløst, om end det ofte ser 
saaledes ud. Det er ikke det mægtige 
ydre Omfang, det først og fremmest 
kommer an paa, men den indre Væsens-
kraft. Den er som David overfor Goliath 
som Siegfred overfor Dragen. Hvor det 
gælder de praktiske Opgaver i det mo-
derne Samfund, er det derfor i første 
Omgang heller ikke saa meget de mange 
det kommer an paa som det, at de faa 
er af den rette Støbning. 

Og denne indre Væsenskraft kendeteg-
nes netop først og fremmest ved Evnen 
til at drømme. Drøm og Fantasi behøver 
ikke at være golde Fantasier uden For-
bindelse med Virkeligheden, som det 
saa ofte søges gjort, – vel mest af dem 
der selv har mistet denne Livets koste-
ligste Gave til Mennesket. 

Intet blev Virkelighed uden først at 
have været Drøm. 

Under Tankens ordnende Kraft formes 
af de mangefarvede Drømme Livsidealet. 
Og lader vi al vor Færd og Gerning be-
stemme ud fra dette Ideal, vil vi for 
eller senere faa se Livet og Verden om-
kring os paa gaadefuld Vis stige frem 
af vort eget Væsens Dyb tagende Form 
som det, der engang var vor lønligste 
Higen og Længsel. 

I hver eneste Drøm og hver eneste 
Tanke ligger gemt en Stræben mod dens 
Virkeliggørelse. Det er det, der giver os 
Haah. Det ydre synlige er kun den halve 
Verden, – den er alt det, som en Gang 
blev tænkt og drømt. I vort indre Væ-
sen ligger de uanede Muligheders Ver-
den i Svøb, og engang skal de blive 
Virkelighed, om vi blot selv vil det. Vi 
er som Verdensvandrere mod vore Drøm 
mes halve Kongerige. 

Lad os derfor drømme rene, lyse 
Drømme – tænke friske, stærke Tanker, 
– og skulde det saa ske, at vor Vand-
ringsfærd bliver lang og besværlig, -
Mørket og Skuffelserne ofte slaar sam-
men om os og truer med at knuge os 
til Jorden, da vil Haabets Solstrejf fra 
det indre atter bryde Skuffelsernes Magt 
og vise os Vej gennem alle Vanskelig-
heder. Thi i vort indre Væsen bærer vi 
Drømmen og Længslen – vor Lykkes 
Kongerige – som intet kan tage fra os. 
Midt i Modgang og Lidelser lyser det 
derinde som den frydefulde Vished, 
Bjørnson har udtrykt i de skønne Ord: 

„En Gang jeg ved, vil det række frem." 
Stefan Voldan. (Nye Veje) 
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Hvor Moden sjælden skifter. 

Paa Samoa-øerne i Stillehavet 
gaar Livet sin rolige Gang, urørt 
af den store Verden. Selv Dame-
moderne holder sig en Menneske-
alder der. En tysk Videnskabs-
mand beretter, at der paa den 
lille Ø Tutuila holdes en Slags 
særlig højtidelige og fornemme Fe-
ster hvert femte Aar. Damerne be-
gynder paa deres Toiletter til denne 
Fest to Aar forud, og det er sær-
lig Hatten, man skænker Omsorg, 
den forfærdiges efter hundredaa-
rige Forskrifter, og blot den mind-
ste Modernisering vilde koste Mo-
disten Livet. Selve Hatten laves af 
Kokussiber, der er gjort blanke 
og glatte ved at file dem med 
smaa, runde Sten. En hel lille Ka-
ravane er sysselsat med at jage 
en Art smaa Papegøjer med hvide 
og ildrøde Fjer, der bindes sam-
men til en Slags Kokarde og an-
bringes paa Hatten ved det ene 
Øre, og skal det være rigtigt fint 
skal en lille Tot af Bærerindens 
Haar vaje over den, dog ikke sort 
som det fra Naturens Haand, men 
gykienblondt. Hattens Garnering 
bestaar af ægte Perler, sorte og 
hvide, og tolv indfødte bruger 
henved fire Maaneder for at ind-
samle Perlerner. Efter to Aars 
Forløb er Hatten færdig, men saa 
er den til Gengæld ogsaa sikker 
paa ikke at gaa af Mode de før-
ste mange Aar. 

Indpakningspapir 
Poser og Okononiruller 

leveres til 
Fabrikspris. 

Firma paatrykkes billigst. 

Hurtigste Levering 
fra 

Allinge Bogtrykkeri. 
Telefon 74. 	Telefon 74.  

Forlang Tilbud, 



Fredag d. 5. September flytter jeg min 

Skrædderforretning tit Allinge 
(Krauls Ejendom, Havnegade) og anbefaler mig her-
ved med Iste Klasses Arbejde til moderate Priser. 

H. Bay Olsen. 

Mit store 

0 	elsesli h d i 
begynder Onsdag den 3. September og slut-
ter den 12. 

Alle ukurante Varer er nedsat med 25 
til 33 pCt. - Paa alle andre Varer gives 10 
pCt. Rabat. - Hvem der ønsker godt Køb 
bør benytte denne enestaaende Lejlighed til 
at forsyne sig til Efteraaret. Alt pr. Kontant. 

Med Højagtelse 

gfi. 3rolm. ~)~(~~~ 
grvorfor Rolle Yryksager 

indpakningspapir og Yoser 
hos omrejsende Agenter, der paa Grund af 

Rejseudgifter maa beregne større Avance 

paa en ringere Vare, og sælger denne paa 
Efterkrav og uden Garanti. 

gornitzfias 2ogiryRkeri, Xilinge, 
er De altid sikker paa at faa Deres Tryksager godt udført til den 
billigste Pris og saa vidt mulig omgaaende Levering, Telefon 74. 
Indpakningspapir, økonomruller, Poser & Konvolutter til Fabrikspris. 
■•••••••••■■•■■ 

U Id 
; Silke 

og 
Pornuld 
'Bedst og 

illigil 

• Oplag 3500 Ekspl. 

Læses i alle Hjem 

Billig Annoncepris 

,̀den fikse Sko 
med den gode Pasform faas i 

Clarsens Skotojsforretning,A11, 

~11.1~11111111111•1~ 

Kender De 

,Østbornholm'? 
Ugeblad og Annoncetidende 
for søndre og østre Herreder 

Egner sig derfor 
bedst for Avertering. 

Bornholms 
Spare- og baanekasses 

Afdeling i 
Kontortid 9-12 og 2-4. 

Renten af Indskud er paa 
3 Mdrs. OpFigelse 	4,5 pCt. p. a. 
Alm Sparekassevilkaar 	4 	- 
Folio 	 2 	- 
i Førsorgelsesafdelingen 	3,6 - 

hvortil Præmie, hidtil 2,4 - 

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

Tlf. 147. 

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

Villy Jensen, Tein. 

7 Pers. Turistvogn 
udlejes billigt. 

Gronbeehs Hotel Tlf. Allinge 36. 
Chr. Sørensen. 
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Benmel. 
Godt, tørt Benmel er til Salg. 
10 Kr. pr. 100 kg. 	Tlf. 79. 

Fo.lerrnelsrabrIken, Nyker 

Elegante Visitkort 
50 Stk. med Navn 2 Kr. 

Allinge Bogtrykkeri. 

Forretningskonvolutter 
sælges med Firma for kun 8 Kr. 
pr. Mille. 

Allinge BogtryKKeri. 

15=16-sars Dreng 
kan straks faa Plads hos Avlsbr. 

Peter Kofoed, Sandvig. 

En Pige 
søges til September paa 

Pæregaard. TIL Allinge 59. 

1IATTE 
44 	Stort 

Udvalg 
it 

I 	1 

 Billige 

Priser 

Aktieselskabet 

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

ordner Kreditlaan m, m. 

Darelotteriet 
~1P" 

Med i 6. Trækning? 
Selvfølgelig! - Den Chance 
lader man ikke gaa fra sig, 

naar man ved, at der er 

63.000 Gevinster. 
Fornyelsen slutter den 5. 

September. 

Fornyet. e spris 

Abonnement Nic. Koefoed, 
paa 	

Skræder- og Herreekviperingsfor- 
retning, leverer gode Varer til bil- 

„97ord6ornfiolm" # lige Priser. Tlf. Klemens n. 44 x. 

kan i Hasle tegnes i 

En god Schæferhund 
samt Hvalpe er til Salg. 

Hans Larsen, Pilevang, 
Klemens pr. Hasle. 

Mejeriet 
„ a j hjerggaard" 

aabent fra 8-1 og 4-6. 
Lørdag til Kl. 7. 

Søn- og Helligdage fra Kl. 8-11. 
• øøøøø øøøøø • • • • • • ••• • • • • 

Flødeis! 
ANNANAS, NOUGAT, VANILLE 
••••••••••••••••• D.•••••• 

Isen bringes indpakket 
for 1 Kr. 80 øre pr. I. 

Uindpakket ved Afhent- 
ning I Kr. 50 Øre pr. I. 

Ærede Kunder gøres opmærk-
som paa, at alle Former, ogsaa 
de smaa '/2 1 Daaser, er Mejeriets 
Ejendom og bedes derfor retur-
neret 

Arks1"1,411k4W jokiff #1\ 01%1 
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Strandhotellet. 
Torsdag og Søndag 

den 4. og 7. September 

Koncert = Dansant 
Præmie-Roulet. 

Ærbødigst. 

ter. gidstrup. 

Syning af Kjoler, 
Linned og Børnetoi 

udføres. 

Tlf. Rø 6. Thora Olsen. 
(Th. Bendtsen, Rø St.) 

Gode Kartofler 
sælges. 

Karl Chr. Andersen, 
Dammen pr. Allinge. 

En flink Karl 
kan faa Plads. 

Tlf. Gudhjem 81. 

En dygtig og paalidelig 

Pige 
kan faa Plads. 

Dr. Bord', Allinge. 
jp• 11•35••••■•111••• 	••• 111464•• SS», øst  

: 	jeg anbefaler mig med 

Yersonfiersel - • 

Poul Nielsen 	• 
ved Lindeplads, Allinge. I 

1/49114 eep.a.aso. 

STRØMPER 

NORDLANDETS  
HANDELS MUS 

ALLINGE 

hast- og Personbarsel 
udføres. 

Karl Christensen. 
Tlf. Hasle 99. 

Allingegregiværfi 
anbefales. 

Mursten, Teglsten, Drænrør. 
Tlf. 127. 

Rodspette=Kutter 
i god Stand, billig til Salg. Min-
dre Udbetaling for en solid Køber. 

Henvendelse 
Thor Flygearing, 

jernbanevej, Rønne. 

Yarfplan 
for 

sls HAMMERSHUS 
i September. 

Til Simrishamn Tirsdag 
den 2. September. 

Afgang fra Allinge Kl. 9 
i Simrishamn 	11" 

Retur fra 	- 	17 
i Allinge 	19" 

Pris Tur-Retur 4 Kr. 

Til Christiansø Onsdag 
den 3. September. 

Fra Allinge 936, fra Gudhjem 10:'° 
Retur fra Christiansø 15. 

Pris 3 Kr. 

Til Ronneby Lørdag d. 6. 
Afg fra Allinge Kl. 23. 

i Ronneby Søndag Kl. c. 5" 
Retur fra Ronneby Kl. 23, 

i Allinge Mandag Kl. 5,30. 

Tur-Retur 7 Kr. 
Nærmere Opl. i Dampskibsselskabet 

Østersøens Kontor, Tlf. Allinge 75, eller 
Turistbureauet Sandvig, Tlf. 100. 

Aliiilge BNæreri  
Optsendningsbnende altid paa 
Lager, billige Priser. 

Tlf. 29. 	seert Hansen. 

Al Luilmsei døres 
samt Svin til Slagteriet a 75 Øre 
pr. Stk. 

En 12--14 Pers. Bil udlejes. 

Tlf. All. 117 y. 	A. Engen, Tein. 

1=8=)45c=C1=1  

Marokmanns Kiosk, 
hvor ogsaa løse Nr. kan faas a 

5 Ore. 
11==.0=2:::=1 Drc---•=.0c=2=11 

Overretssagfører 

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

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

TRINTAGE 

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

Kaare Rasmussen. 
Tlf. Rønne 526. 

Forstørrelser efter gamle Billeder ud-
føres paa egen Forstorreisesanstalt. 

Ny lukket Bil 

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

LastKørsel udføres. 
E. Hansen, Tein. 	 Tit. Rø 57 x. 

Sigeriels Ilds8h1 Mhp. 
Filske Varer Onsdag og Fredag. 
Fersk Flæsk, Karbonade. Mørbrad. 

Medisterpølse,' Fars. 
Bayerske Pølser, Knækpølser 

Kogt Skinke, 
hjemmesmeltet Fedt. 
Forskelligt Paalæg. 

Dina Sørenmen, Tlf. 3S. 

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. 

Borrelyilgells Granitværk. 
V. Sørensen. 

Mingereatibtlig. 

VifbolWoreningen: ilm. Raretmager 
VIrtbr. 13eberfen, 

VlIbertentettbo.: am. 91?urer 
bona. 

911llinge-attboig teriorerfer4gelafe 
9:Itabfen, eCCTIC. 

Skx,Si. far( 	ørgenfen, '-traitboeien. 
81.getferg Cc.7.1n4Ifejefolfitring 
3=reberif 13eberfen. 

l firtri 	 Mirer 
fflorgnteflerfontoret 2-4 Qftin 
%raitbinfodfor: emebetn. Gearl 13eter-

felt 
`Boritl3o1ni V3raubforfifrinafetftab 

csonnefonint. 911freb 2arien, 
Tinnioffibeniebitionen, asbest peb Sti. 

bene 	 91fgatra 
rag o I Trebag fteritt., Vanbag 
orl orA)ag 

oltcbogjnntlingen ( ,Borgerffotert Led 
2cefeftttelit engttebac,e fra 5-9 Giftm. 
11bInalt siltnirbag og firebag 7- 8, 
faml Zirbag 3-4. 

golletegiftret: Rommirnefoutoret. 
ffloob Zemplar }rb.: fim. Carl5.!ittb-

gren. 
biceipetagen. hornt. brt.13etra ?ffloffer. 

Sta,;',ferer ru 	13eterfen. 
.;;s5'-rnbatieft. V.3citetwiel aabertt for @Sob 

8,30-12 og 2,30-6. 
Reeranertontoret 10-12 og 2-3. 

tørbag liflige 6-8. 
Slirleocergen 3-4. 
5.3anne- & Zigonlobanien 2-4 ftiu. 
13oftfonforet.2lllinge larinebage 9-12. 

og 2-6. eanhig  9-12 og 3-6 
Vi. 2arfen, Villige, 2. 13. 

Vouritfer, enubbig. kontor Strata). 
»tjen. 

eforfteugejet 	9t. fflielfen. 
Zlf. ,Z)aMe 43. 

Gparefa*n 9-12 og 2-4, 
eparefa4fen 9-12 og 2-4 

Ireinbbireftoren bo. 
taMatiftnitert for 2io4otfitrittg oeb 

fialtoiwf. nofoeb. Rotttortib : 9-12 
g'nt. 
flgebtWlcegen 8-9 ofl 2-3. 
agetnifet. V3efog4tib 11-12 og 4-5. 
tjgeW,feit. pm. uger 13. biotin. 
ga?gerer etui. Rorteitfen. 

Zelegrafitationen 9-12 og 2-6. 
Zolblariiret 8 -12 f orm. 2-5 fterrit. 
Zurinforeningen ølterfobabel „R3orn. 

bolm". 	Rcentner Morterifen. 

• 
i ny lukket Bil og til rime-

I lige Priser. Tlf.  145. 

udlejes. 

L. P. Olsen, ved Tejn St. 

[i= 	
Tlf, All. 59 kan foreløbig benyttes. 

11="0"=B=21  	  
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Største Udvalg. 
Bedste Kvaliteter. 

Billige Priser. 

MdqdSill duNordSUds. 
VICTOR PLANCK 

Telf 5 	ALLINGE 	Telt .5 

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

18 pOi. Superfosfat 
er paa Lager. Bestilte Partier kan leveres otngaaencle og 
ny Bestillinger modtages gerne. 

YroduRien. 

Den allerlækreste Klipfisk fags altid 
i Produkten. 

8fistrafine nye Spegesild 
er paa Lager. Kvaliteten er ekstrafin. 

Produktgin. 

fftersfiningen an6efales 
ekstra kraftige Dampkul og Motorpetroleum til billigste Pris. 

9rodukten. 

G. Jørgensens Slagterforretning 
Tlf. 66. - ALLINGE - Tlf. 66. 

Anbefales med Iste Klasses Varer til rimelige Priser. 
Prima Oksefars. 	 Ohse}iød 
Rart Kalvefars, færdig til Brug. 	 Kalvekød 
Flæskefars. 	 Laznaneherd 

Bestillinger modtages. - Varerne bringes overalt. 

Møllers Bogbinderi  
Tlf. 865. 	Chr, 	 Rønne. 	Tlf. 865 

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

Leverandør til Biblioteker, Foreninger og Øens største Forbrugere. 

xrxiroNnuw. • • xfxtx,x,xxx,,:, 
Vil De have Fart i Omsætningen? 

Hvad hjælper det at Lageret er fuld af Varer, 
naar Butikken mangler Kunder. 

Den store Omsætning til en lille Avance giver den store Kundekreds, 
naar der averteres i 

„NORDBORNHOLM". 
ea":":":"1":""1 

iegnskabsboger 
og Protokoller leveres billigst efter ethvert Skema. Hurtig Ekspedition. 

Sygekasselove og Kontrolbøger. Formularer, Attester og Blanketter. 

'Vinge Bogtrykkeri. 

Kofoed & Mortensens Byggeforretning 
Ligtøj og Ligsenge. 	Ligkistelager. Ordning af Begravelser. 

Telefoner 77 og 79. 

Alle Tryksager 
saasom 

Regninger, Meddelelser, Konvolutter, 
Dags-Dato, Vekselblanketter, 

Visitkort og Takkekort, 
Love og Regnskaber, 

Sange og Salmer, 
Medlemskort 

leveres bedst og billigst fra 

Alun e Bogtrykkeri. 

BRØDRENE ANKER, HASLE 
JERNSTØBERI & MASKINFABRIK. 

Ajlepumper = Vandpumper - Varmtvands-Ankeg, 

benyttes" af Køretøjer, som pludselig 

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

Færdselsregler 
--0- 
	

i 
kan komme til Syne; derfor: Se dig 
godt for, før du gaar 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. 

I Byerne bør du gaa paa det Fortov, 
som du har paa 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 Køretøj-
er i Gade- eller Vejkryds. 

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

Køb danske Varer 
og De gavner det 

danske Landbrug eg 
Industri og skaffer 

Arbejde til Landets mange arbejds-
løse. 

Vær god mod Naturen. 
Den skønne skønne Natur fylder dit Sind med 

Friskhed og Glæde - 
Den gør dig sundere baade paa Lea 

gerne og Sjæl. - Derfor - vær god 
mod Naturen som mod en Ven! 

Har du fundet en køn Plet ude i den 
fri Natur, saa ødelæg den ikke! Husk 
paa, Naturens Skønhed er ikke din ale-
ne, den er alles! 

Har du ligget i et Skovbryn eller paa 
en Strandbred og spiist din Mad, saa 
efterlad ikke Stedet som en Køkken-
mødding, naar du 'gear din Vej. Lad 
ikke tomme Flasker, Konservesdaaser, 
Æggeskaller og Papir forstyrre Skøn-
hedsindtrykket for dem, der siden søger 
Stedet! 

- - Gør rent efter dig! 
Pluk aldrig Markens eller Skovens 

Blomster, hvis du ikke bryder dig om 
at tage dem med hjem. Det er hensyns-
løst at plukke Blomster for straks efter 
at smide dem bort igen. Ogsaa Blom-
ster lever, og saa Længe de lever, kan 
de glæde Mennesker, 

- - - 
Ryk ikke Anemoner eller andre Blom-

ster op med Rod! Naar du gør det, er 
du med til at udrydde den danske Skovs 
Skønhed! Vil du ved Foraarstid have 
grønne Bøgegrene med dig hjem fra 
en Skovtur, saa skær Grenene omhyg-
gelig af med en Kniv! Skær dem af med 
et skraat Snit, og vælg dem paa en 
saadan Maade, at du ikke ødelægger 
Træets Form og Skønhed. Tag kun 
Grene, hvor du har Lov dertil! Ødelæg 
aldrig unge Træers Topskud. Glæd dig 
ved Fuglenes Sang, men rør ikke Fug-
lenes Reder. 

Færdes du paa Steder, der tilhører 
Privatmænd, saa vær dobbelt omhygge-
lig og nænsom i din Optræden. Hen-
synsløse Turister har lukket Adgangen 
til mange kønne Steder i vort Land, 
fordi de ikke var gode mod Naturen, 

Vær varsom med Ild, naar du færdes 
i Skov. 

- - 
Men du, som har lært at sætte Pris 

paa Naturens Skønhed, du vil altid være 
en god Turist. 

Du vil altid erindre, at saa køn og 
ren, som du selv ønsker at møde Na-
turen, saa køn og ren bor du efterfade 
den til andre. 

KØREPLAN. 
(Gældende fra 1. Juni) 

Rønne-Allinge-Sandvig. 
Hverdage. 

7,45 2,45 16,10 15,00 
8,00 3,00 16,23 19,15 
8,10 3,10 16,31 19,25 
8,24 3,24 16,43 19,39 
8,36 3,36 16,53 19,51 
8,44 3,44 17,00 19,59 
8,50 3,50 17,05 20,05 

Endvidere løber Tog fra 1. Juli til 15. September: 
Afgang Rønne 10,00 - Ankomst Sandvig 10,55 

- - 22,05 - - 22,55 

	

- Sandvig 7,35 - 	Rønne 8,35 
Fra 1. Juli til 17 Aug. 	- 	12,35 - 	 - 	13,30 
Kun Lørdage fra 1. juli til 15. September: 

Afgang Sandvig 23,05 - Ankomst Rønne 24,00 

Søn- og Helligdage. 
7,45 13,00 16,10 19,15 22,05 hl Rønne H. 
7,59 13,14 16,24 19,29 22,18 T  Nyker 
8,08 13,23 16,33 19,38 22,26 Klemensker 
8,21 13,36 16,46 19,51 22,38 Rø 

	
10,10 15,25 18,40 21,45 0,10 
9,55 15,10 18,25 21,30 23,56 
9,46 15,01 18,16 21,19 23,47 
9,33 14,4818,03 21,05 23,36 

8,32 13,47 16,57 20,02 22,48 Tein 
	

9,22 14,37 17,52 20,53 23,26 
8,40 13,55 17,05 20,10 22,55 Allinge 

	
9,15 14,30 17,45 20,45 23,19 

8,45 14/0 17,10 20,1523,00Y Sandvig 
	

9,10 14,25 17,40 20,40 23,15 
Endvidere løber Tog fra 1 Juli til 15. September: 

Afgang Rønne 10,00 - Ankomst Sandvig 10,55 
- - 0,15 	 - 1,10 
- Sandvig 11,50 	 - 	12,45 

Aakirkeby-Gudhjem. 
Hverdage. 

i 7,55 10,50 13,20 17,00 20,30 Rønne-Nexø 9,20 12,10 14,45 18.20 21,55 
8,41 11,33 14,06 17,42 21,16 Aakirkeby 	8,32 11,27 13,57 17,35 21,09 
8,51 11,42 14,15 17,52 21,26 Almindingen 	8,2211,17 13,47 17,25 20,59 
9,10 12,00 14,32 18,1021,45 Østermarie 	8,05 11,01 13,29 17,08 20,55 
9,21 12,08 14,40 18,20 21,55 Østertars 	7,55 10,52 13,20 16,59 20,30 
9,30 12,18 14,50 18,30 22,05 Gudhjem 	7,45 10,42 13,10 16,50 20,20 

Søn- og Helligdage. 
Gudhjem 
Østerlirs 
Østermarie 

	7,45 10,20 13,05 17,30 19,50 22,05 
7,55 10,29 13,14 17,39 20,00 22,14 
8,05 10,38 13,23 17,48 20,10 22,23 

Almindingen 
	

8,22 10,55 13,41 18,05 20,30 22,40 
Aakirkeby 
	

8,32 11,04 13,50 18,15 20,41 22,50 
Rønne-Nexø 9,20 11,50 14,40 19,00 21,25 23,30 

Rønne-Nexø 7,55 10,25 13,15 17,40 20,00 22,10 
Aakirkeby 
	

8,41 11,11 1'3,59 18,23 20,46 22,54 
Almindingen 
	

8,50 11,20 14,09 18,32 20,56 23,04 
Østermarie 
	

9,07 11,36 14,26 18,47 21,15 23,21 
Østerlars 
Gudhjem 
	9,15 11,44 14,35 18,5(1 21,25 23,30 

9,25 11,53 14,45 19.05 21,35 23,40 

Anton Sonnes Ligkisteforretning 
fortsættes uforandret. 

Ligtøj og Ligsenge paa Lager. 	Ordning af Begravelser. 
Ajnes Sonne. 	H. Th. Mortensen. 

Maskinsnedkeri, Allinge. 
flf. 47. 
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Vier tilTieneste 
med en Mængde gode Ideer til en virkningsfuld 
Reklame i „NORDBORNHOLM." 

ønsker De en Annonce, der vil blive læst 
og husket, da ring op Tlf. Allinge 74 og med-
del os, hvad De ønsker at reklamere med, vi 
skal da sende Dem et Udkast og opgive billigste 
Pris. „NORDBORNHOLM" læses i alle Hjem 
indenfor Deres Kundekreds. 

„NORDBORNHOLM" er det billigste og 
mest fordelagtigste Blad at avertere i. 

Gør et Forsøg, og De vil blive overbevist. 
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Rønne K Ank. 4 10,45 
Nyker 	.. 	10,29 
Klemensker „ 	10.19 
Rø 	. 	20,05 
Tein 	„ 	9,53 
Allinge„  
Sandvig Ag. 9,40 

15,10 18,35 21.40 
14,54 18,22 21,24 
14,44 18,14 21.14 
14,30 18,02 21,00 
14,18 17,52 20,48 
14,10 17,45 20,40 
14,05 17,40 20,35 

sidoteriets  lldsdio  paa Lindeplads1 


