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Naar Flaaden skjuler sig i selvlavet Natteniorke. 
-■•••••■■•••• ■••••■••••••••■■■1~1~IM. 

Kunstigt Mørke udgør et vigtigt Beskyttelsesmiddel for Strids 
kræfterne tilsøs, særlig naar det gælder om at skjule for Fjenden en 
Ændring af Flaadens Stilling eller at beskytte Transportfartøjer og 
lignende. Paa vort Billede ser man en Øvelse, hvor den engelske 
Flaade udsender et stort Antal Røgbomber for at skjule et Moder-
fartøj for Flyvemaskiner. Det gælder for Fartøjerne om at kumme op 
mod Vinden, for at Røgdannelsen skal kunne opfylde sit Formal. 
Det er en Slags kunstig Nat, der laves. 

5-Cer 3fu z m a nj 

Då Pær va unger, 
hanj tjmnte som Drænj 

— ja, niært frå sin Horratid å. 
Enj galanter Kaer 

ded va hanj sainænj, 
men fattier, kanj ni forstå. 
Så traf hanj 

Lårs Feteres *A- ne Mari, 
å di enjanj frezeli godt kunje 
Seddan gåred ju, dætnmes5. 

Så bit di gjewta, å te Jem di fikj 
en Hyta pa Lyngenj enj Stå. 
På Arhaj nok Pær 

mæst alti gjikj, 
for de va mæl] lid, Huzed gå. 
Fijlleseks Tynjelan hal uzal Jor, 
dær nåuehen gå et gaddelit For 
te to Får å en haldan Ko. 

Enj Bælli kom der 
vært fæl]] Fjærinjår. 

— Bælla Fattimanjs Ræjdom e. 
Vessa Horra å Pibla di får, 
som snårt kanj jælpa lid te. -
Om Småla-Håns 

ænj te Gjæst di fikj se, 
Svænj-Svøltinj pent 

udanfor måtte ble; 
hanj fikj gå dorra Dør frambi. 

For Pær va enj Tigga, 
dær hænjde i 

å aldri skrød unjan for nåd. 
Hojtla Huz me liid 

kunje Ane Mari 

Oprøret paa Christiansø 
d, 4 August 1809, 

27 Slag Kat. - Tumult. - Office- 
rerne fængsles. - Marinerne deser- 
terer. - Rask Optræden af_en Kaper. 

Iblandt de 200 Marinere under 
Capt. Krieger, havde der allerede 

længere Tid viist sig stor Utilfreds-
hed, tildeels ved det strænge Sten-
arbejde ved Fortificalionen og flere 

begaaede Fejl ved Diciplinen. En 
saadan Forseelse blev begaaet af 
en Mariner, og blev han af Capt 

Krieger, der i et og alt var meget 
streng mod Soldaterne, decreteret 

en Straf af 27 Slag Kat. Hele Be-
sætningen samt alle Officerer bleve 
beordrede at møde ved Executio-
nen, som skeedte oppe ved store 
Taarn. Marineren blev bundet til 
Pælen og erholdt sine Kat. Under 
samme raabte en af de andre Mari-
nere: „Halt dich fest,Kamineratl —) 
Dette hørtes af Krieger, og efter 
at den første var færdig, fik og-
saa han 27 Slag Kat En ildevars-
lende Taushed hvilede over Mari-
nerne, da Executionen var forbi. 

Kort efter blev der af Guver-
nøren") paa Bot nholm befalet, 

•) Marinerne var hvervede Folk, hvor-
iblandt flere Tyskere. 

•*) i At ledning al, at T Marinere var 
deserterede. 

å lAua bådde Klatr it Mårl 
Hon paste sit litiz å holted rent, 
så va dær ænj fattit, 

dær va livel pent; 
Blomster i Vinju å Hawa. 

Når Pær va jemma, 
hanj sled for to 

inc å drajna å brækka Sten; 
hanj spårada ente saj sæl, kantro, 
korn lid ælte lid au i Len 
å fikj saj snart 

et Pår Kjør enjelå, 
Griza å 110115, 

så de kunje forslå. 
Hanj Huzed fikj svært jøssad op. 

Nu Sæn hun våuser, 
å nåue ni ser 

storre Roer noggenj enj 
Dænj fedesta Melken 

hans Kjør di ejer, 

Aajn hår fijllefem i sin Lå. 
Pær hanj snakker 

som enj Kosulent 
om Foderenheder å Fettprocent, 
mæns Ane Mari bon lyes. 

Et Snes År e gåna, 
sin di tålt fat; 

di bæggje e blena lid grå. 
For Modgång å TrObbel 

hå di ju hat 
som anra Småfolk pån's. 
Mæn livet e di tefressa å glå 
for Jermned på Lyngenj, 

som di nu hå, 
å takka Vårbarre forred. 

0. L. 

at Marinerne skulde aflevere deres 

Geværer, og kun erholde disse, 
naar de skulde giøre Vagttieneste. 
— Hver Skildvagt af disse skulde 
have en sideordnet af Bornhol-

merne. Disse Foranstaltninger saa-

rede dem meget, og fandt de de-
res Soldaterære højst krænket ved 

ci at maatte beholde sit Gevær. 

Eftersom de hver Dag korn fra 
Vagt, afleverede hvert Compagnie 

sine Geværer; men da I. Kom-
pagnie skulde aflevere dem, næg-
tede de det og fordrede at be-

holde dem tilligemed, at de alle-
rede afleverede skulde tilbageleve-
res. Efter megen Tumult maatte 

Commandanten og Krieger op-
fylde deres Forlangende, og Ro-
ligheden blev oprettet den Aften, 
idet de samtlige begave dem til 
deres Quarter i store Taarn, hvor 
de hele Tiden havde ligget. Der 
blev samme Aften en Raadslag,- 
ning hos Commandanten om, hvad 
der kunde foretages med Mari-
nerne. Da den afskedigede, gamle 
Lieutnant Kierkebye, hos hvem jeg 
boede, skulde med sin Familie for-
lade Fæstningen tidlig næste Mor-
gen, blev besluttet, at den nylig 
til Fæstningen komne Prisedom-
mer, Thorlacius, skulde følge med 
og meddele Guvernøren det pas-
serede og erholde hans videre 

Ordre. Natten forgik roligt; men 
om Morgenen den 4. August me-
get tidligt, vækkedes jeg af Capt. 
Kriger, der meddelte mig, at Ma-
rinerne havde gjort Opror, sat 
Haubitser med brændende Lunter 
i Gaden, og tvang enhver til at 
følge deres Villie. En Del af dem 
kom ned af Gaden raabende paa 
Capt. Krieger, som de ei havde 
truffet. Krieger stod ved Vinduet, 
hvor Dr. Bech, der boede lige-
overfor, viste ved Tegn, at lian 
skulde bortfierne sig. I kort Tid 
stod han mørk og indesluttet i 
sig selv, sagde mig Farvel og med 
en rask Beslutning gik han, da 
Marinerne havde vendt igien op 

ad Galen, ned af Trapperne, ud 
af min Dør paa Gaden, raabende 

efter Marinerne, at her var han, 
og hvad de vilde? Han blev om-
ringet og fort op ad Vagten. -

Efter at Krieger var gaaet, søgte 
ieg at klæde mig nogenlunde paa, 
som dog ei fuldkommen lykkedes, 

da jeg ingen Halsklud havde faaet 
om Halsen, førend 6 Mand Mari-
nere bankede paa Døren og for-
langte, jeg skulde strax følge med 

dem som Arrestant. De fordrede, 
jeg skulde afgive dem min Sabel, 
som hang paa Væggen, hvortil 

jeg svarede „Nej', Høfligt spurgte 

da en, om han maatte tage den, 

og gik hen og tog den med sig. 
løvrigt vare de høflige imod mig, 
og som jeg ellers intet havde haft 
at bestille med dem, undtagen Ka-
nonexercitsen, var jeg godt lidt 

af dem. Den der tog min Sabel 
tilhviskede mig paa Gaden, at jeg 
ei skulde miste samme, men at 
han' vilde giemine den i Arresten 
i hovedvagten, hvor jeg senere 
kunde tage den. De forte mig til 
Vagten, hvor jeg i Officersstuen 
forefandt Commandanten, som var 
noget blesseret over Øjet af en 

Bajonet. Capt. Krieger og Mnnnich 
ogsaa arresterede. Senere kom de 
øvrige Officerer Lieut. Mtildertz 
og Olsen. Vi forblev her i flere 
Timer og oftere kom de sig til 
Formænd for Oprøret udvalgte, 
ind til os. Formændene vare en 
Svensker ved Navn Hoffmann, en 
Sachser Kaiser, et særdeles smukt 
Menneske, og egentlig den værste 
og den der mest befalede over 
dem alle, var en Dansker ved Navn 
Moth, en Søn af en Graver paa 
Christianshavn, der var Tromme-

slager ved Marinerne. 
Engang kom Hoffmann ind og 

var aldeles perialiseret og truede 
os allesammen. Han svingede sin 
Sabel over Hovedet paa mig, og 
tiltalte stig unge Grønskolling, da 
jeg ci var født, da lian var Offi-
ceer. Marinerne havde strax op-
brudt alle Oplagssteder for Krud-
tet, samt Pakhuset, hvori Provi-
anten og Brændevinet fandtes. 
Dette drak de ideligen blandet med 
Krudt, og i deres Vildskab affy-
rede de deres ladte Geværer. Flere 
Kugler stødte mod Vagten, og vi, 
der forsamlede, vare meget ud-
satte for samme Hele Formidda-

gen var de beskiæftigede med at 
udruste tvende ballastede Galea-
ser, der som opbragte laa i Hav-
nen, og havde befalet Skipperne 
at landsætte dem i Stralsund, 
da de vilde begive sig til den preus-
siske Partigænger Majur Schill, 
der havde sat sig fast i Stralsund 
efter at Franskmændene havde 

trukket sig tilbage fra den da næ-
sten demolerede Fæstning og for-
ladt svensk Pommern og Meklen• 
burg. Denne Beregning kunde have 
været ret god, naar Schill endnu 
havde holdt sig i Stralsund, men 
vi vidste at han var bleven dræbt 
der og forjaget af de combinerede 
danske og hollandske Arinedivi- 

sioner, som dertil af Frankrig 
blev befalet. De vilde altsag der 
træffe flere danske Officer-els') 
Efterat Skibene havde indladet 
Provision og Ammunition og vare 
seilklare, indskibedes Marinerne. 
Nogle af disse havde imidlertid 
skjult sig i Klipperne og hos 
Øebnerne og i Bygningerne og 
savnedes ved Indskibningen. Der 
blev strax holdt en Razia efter 
dem og Øen samt alt blev gen-
nemsøgt, og dette særdeles nøje, 
saaledes skiod de skarpt op igien-
nein alle Skorstene, hvori nogle 
havde skiult sig Omsider da alt 
var klart ombord paa Sejlskibene, 
og de Fæstningen tilhørende Sei-
lere. Langhaaden og min fortræf-
felige Lodsbaad Telegrafen, som, 
ogsaa vare besatte og armerede, 
bleve alle Officererne afhentede 
og maatte følge med i en ved Be-
dingen liggende Galease, og tillo-
des os at medtage en af et Par 
Øeboere roet Baad, der, naar de 
efter deres Formening var kom-
met langt nok ud fra Fæstningen, 
skulde føre os tilbage hertil. Da 
nu alt var færdigt, skulde Ordren 
gives til Udvarpning af Havnen, 
men Formanden Hoffmann erklæ-
rede ei at ville gaae med, og be-
gav sig til Commandantboligen, 
hvor han prydede sig med Kohl's 
Ridderkors og stod nok saa sta-
teligen i Døren. Da Modi bemær-
kede dette, lagde han med sit Ge-
vær an paa ham og sendte ham 
en Kugle, der saarede ham ei ube-
tydeligt i Hovedet, men Hoffmann 
blev staaende. Flere Marinere sig-
tede derefter paa ham, men for-
hindredes at skyde ved Moth, der 
erklærede, han skulde bringes om• 
bord „zu tin hårtere Strafe, som 
han udtrykte sig „aufbewahrt zu 
verden". Han blev snart greben, 
bragt ombord og svinebundet i 
Stævnen af Galaien, hvor vi vare. 
Alt halede derefter ud af søndre 
Havn, styrende sønder efter med 
en lille Luftning af Nordvest og 
var Farten kun saare ringe. 

Da vi vare et godt Stykke fra 
Fæstningen, tilbød Formændene 
Kaiser og Moth, Lieutii. Milthier 
og mig betydelige Penge, naar vi 
vilde gaa med dem som deres 
Befalingsmænd og anføre dem 
fremdeles. Dette blev naturligvis 
ganske bestemt afslaget af os, 
dog søgte de endnu i længere 
Tid at overtale os til det. Komne 

en halv Mil fra Fæstningen sprang 
Hoffmann, der havde faaet sine 
Baard løsnede, overbord og svøm-
mede hen Imod Langbaaden, der 
var el goet Stykke Vej.  bortfjernet 
fra os. En Snes Marinere lagde 
strax an paa ham, men Multi 
standsede dem iglen og gientog, 

Forts. paa 4. Side. 

•) Lient. Redt havde cuu Vinle ren væ-
ret sendt til Slizikwrid af urcc tur 
12othe lur at skufle Oplysninger ang. 
en Kaperaffære, hvilken Tur lian gi-
ver en omstændelig Beskrivelse ei. 
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Artilleriløjtnant Bech's Erindringer 
om sit Ophold paa, Bornholm og Christiansø 

—2— meddelt af Kaptajn C. E. Koefoed. 
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Udsalget fortsættes 
til den 19. Februar. 
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Varer 	- - Garn undtagen. 

Andreas Thomsen 
Hasle. 

8R4)DRENE ANKER, HASLE. 
.1114:RN'41'4111111E111 & MASKINEAURIK. 

Alt til Faget henhørende anbefales. 

Valget. 
Det stunder mod Valg, og hvor 

man færdes her i Kommunen og 
taler med Folk, spørger de: „Hvad 
vil Borgerforeningen gøre? Skal 
vi ikke snart have et Borgermøde?" 
-- Man venter aabcnbart, at der 
snart skal ske noget, og det der 
skal ske, skal Borgerforeningens 
Bestyrelse sørge for. Det er nu 
engang saa saare nemt at over: 
lade hele Arbejdet, Ansvaret og 
Risikoen til andre. Meningen med 
denne Arlikkel skulde være den 
at faa dem af Borgerne (og Bor-
gerinderne), der mener som vi, til 
at tilkendegive dette ved at ind-
melde sig i Foreningen. -- - ALLE 
indrømmer, at vore Anker og vor 
Kritik er berettiget, og at vore 
Synspunkter er rigtige — ja selv 
Byraadsmedlemmerne (muligvis 
dog med enkelte Undtagelser) ind-
rømmer det, og dem, der ikke ind-
rømmer det aabentlyst, gør det i 
deres stille Sind. Kun ankes der 
over, at Midler og Tone har væ-
ret for „skrap". Dertil skal be-
mærkes — er for Resten bemær-
ket før — at vi har valgt den 
Fremgangsmaade, som efter vor 
Mening var den bedste, og vi 
tvivler meget stærkt om, at andre 
paa anden Mande vilde have op-
naaet noget som helst. — Hvad 
vi har opnaaet, er tidligere om-
talt og ligger klart for Dagen, 
saa det behøver ikke nærmere om-
tales; kun saa meget skal siges, 
at vi, der har arbejdet og bragt 
Ofre for den fælles Sag, er fuldt 
ud tilfreds med, hvad der til Dato 
er opnaaet. 

Uden at gøre nævneværdig An-
strengelse for at hverve Tilhæn-
gere til vor Forening, staar vi i 
øjeblikket med et forholdsvis be-
tydeligt Antal Medlemmer, men 
vi har den sikre Følelse, at der 
er langt flere, der gerne vil med, 
men som hidtil har holdt sig til-
bage af Frygt for Forfølgelse fra 
de nuværende Magthaveres Side. 
Denne Frygt har ikke tidligere 
været ubegrundet, det har mange 
Borgerforeningsfolk tydeligt faaet 
at mærke; men nu er Fortryllel-
sen hævet, den Nimbus af kunst-
let og opstyltet Autoritet, som By-
raadet hidtil har forsøgt at op-
retholde, er borte; Troen paa Kej-
serens Klæder er bristet, og de 
staar nu i deres sølle Nøgenhed 
for Borgernes Domstol som uvær-
dige til deri Agtelse, der med 
rette kun tilkommer dem, der uden 
Hensyn til sig selv har del ene 
for Øje at tjene det Heles Vel. -
Det nuværende Byraads Magt er 
brudt, ingen har mere at frygte 
fra den Side. 

Nu gælder det blot om at søge 

at skaffe nye Mænd, som kan og 
vil — gøre et skarpt Skel mellem 
Fortid og Fremtid. Vi har haft en 
,lad staa til-Tid", en „Bengnaver-
Tid" og en „Hemmelighedskræm-

meri-Tid". Den nye Tid bør være 
en „Sparetid", en „det Heles Vel-
Tid" og en Tid, hvor intet behø-
ver at skjules. 

Ved Arbejdet med at finde de 
bedste Mænd hertil, vil Borger-
foreningen, sit Formaal tro, gerne 
være med. 

Vi har aldrig tænkt paa nogen-
sinde at kunne komme til at danne 
et Flertal, af den simple Grund, at 

Dumheden altid har været — er 
og vil blive i Flertal overalt, 

og har altid tillagt Kvaliteten langt 
større Betydning end Kvantiteten; 
men ved et Valg, hvor Stemmerne 
-- uden Hensyn til Kvaliteten -
tæller, har det jo sin afgørende 
Betydning, at være saa mange som 
muligt. 

Hvad vi nu ønsker, er et gen-
nemgribende Systemskifte. Vi øn-
sker at: 
I. Hindre samtlige nuværende By-

ruatismedleminers Genvalg. 
II. Et nyt Byraad, der vil: 

I. Offentlighed i alle kommu-
nale Pengesager 

2. Off. Licitation af alle korn. 
Arbejder og Leverancer. 

3. Dele Kæmnerstillingen i en 
Bogholder- og Kassererstil. 

4. Afskedige den under Krise-
tiden extraordinære, midler-
tidige Medhjælp. 

5, Folkeregistrets Henlæggelse 
under Politiet. 

6. Afskaffelse af Stillingen som 
Skatteopkræver. 

7. Henhe.ggeGaskontrollen un-
der Gasværket. 

8. Indføre gennemgribende og 
yderliggaaende kommunale 
Besparelser. 

Borgerforeningen har imidlertid 
vedtaget ikke at optræde som Væl-
gerforening. Sean-con det derfor 
el et almindeligt ønske blandt 
de Borgere, der endnu ikke er 
Medlemmer, at Burgerforeningen 
alligevel skal opstille en Liste, 
maa dette tilkendegives ved en 
Indmeldelse i Foreningen. Faar 
denne derved en betydelig Tilgang, 
kan en anden Bestemmelse træf-
fes paa et nyt Medlemsmøde in-
den Valget. 

I modsat Fald agter Bestyrelsen 
intet særligt at foretage sig i An-
ledning af Valget. 

[udmeldelser modtages af For e-
n i ngens Kasserer, Postmester Chri-
se nsen Kontingentet er I Kr. aar-
lig. Som Medlemmer kan optages 
enhver skattepligtig Borger eller 
Borgerinde. 

Mange mener, at Bestyrelsen, 
der jo har udfoldet en overordent-
lig kritisk Virksomhed overfor 
Byraadet, nu selv burde stille sig 
og eventuelt vise, at de kunde 
gøre det bedre At gøre det bedre 
end det nuværende, er imidlertid 
en meget ringe Kunst, al den 
Stund det vel næppe er tænkeligt, 
at nogen kunde gøre det værre. 
Selvfølgelig kan vi gøre det bedre 

— det var sandelig ikke godt an 
det —; men det er der ogsaa 
mange andre end os, der kan. 

Da vi, og navnlig undertegnede, 
i sin Tid var udsat for grove Be-
skyldninger for, at vor Kritik kun 

havde til ! hensigt at bringe os 
selv til „Fadet", udtalte vi offent-
lig paa det aller bestemteste, at 
dette ikke var Tilfældet. Ingen 
skal nied den mindste Skygge af 
Ret kunne tillægge os andre end 
rent ideelle Motiver. Det lyder 
sikkert underligt i de flestes øren 

— det er noget helt nyt i Allinge-
Saudvig —, men det er ikke desto 

mindre rigtigt. 
Ingen af Bestyrelsen vil frivillig 

lade sig opstille paa nogen Valg-

liste. 
Hermed være dog langtfra sagt, 

at vi er ligeglade ined, hvem der 
opstilles — ingenlunde! 

Bestyrelsen har fornylig haft et 

Mode med Bestyrelsen for den 
kommunale Vælgerforening, hvor 

Synspunkter m. H. t. Valget ud-
veksledes uden at nogen af Par-
terne traf bindende Aftaler. Kunde 
lignende Møder komme i Stand 
mellem Borgerforeningen og den 
socialdeniukr. Vælgerforening, var 
der sikkert Udsigt til det for alle 
Parter bedst mulige Resultat. 

Men iøvrigt er det vor Mening, 
at hele det nuværende Byraad bør 
ødelægges. De har alle (bortset 
fra en enkelt Undtagelse i den 
senere Tid) slaaet sig sammen 
som en Fast Blok og staaet ubrø-
delig sammen, uanset Partifarve, 
om Misbrug og grove Fejl. De er 
alle saa grundigt kompromiterede, 
at ingen af dem nogensinde mere 

bør have Lov til at tage Sæde 
om det grønne Byraadsbord, og 

saafremt der da endnu er nogen  

sund Forargelse tilbage blandt 
det stemmeberettigede Publikum, 
da vil dette ej heller finde Sted. 
Afskaf hele Besætningen og lad 
ingen blive tilbage, som kan smitte 
det nye Byraad med de gamle 
Sygdomme, luk saa Raadhusets 
Vinduer og Dore paa vid Gab, 
sæbevask over det hele, brug even-
tuelt Karbol. Anskaf derefter en 
ren  Besætning, som kan .staa 
for Sprøjten". 	Saa vil det lysne 
for Allinge-Sandvig Kommune. 

Endnu en Gang: Del gamle By-
raad bør ødelægges/1 

C. E. KOEFOED. 

$ra ege til 2lge. 
-- 0 

„Jeg savner ingen og intet, 
for jeg har fundet Bornholm . ." 

Chr. 1-henna, k har r „B.T.-  inter-
view et Maleren Olaf Rude, der 
„er blevet Bornholms Digter paa 
Lærredet og bar set Vidunder-
Øens Lys og Luft og Far vel— . 

Rude siger bl. a.: 
„Hos alt for mange af de Unge 

er der en Stræben efter at sætte 
Bu og blive gift, og saa er det, 

I,' 
Under Opførelserne af Skyskra-

berne i Londons Centrum hænder 
det ikke saa sjældent, at en Ar-
bejder styrter ned og staar sig 
ihjel. Alligevel maa man forundres 
over, at det ikke sker hyppigere. 

— — 
Som ovenstaaende Billede viser, 

er det Arbejde, en Del af Byg- 

at Kampen begynder for Brød, 
Børn og Bleer, det synes jeg er 

i allerhøjeste Grad ansvarsløst 
ogsaa overfor det Talent, som de 
maaske har, man skal værne sin 

Frihed for Talentets Skyld . . . . 
dut gælder uhyre for en Kunstner 
ikke at staa i Afhængighedsforhold 

til højre og til venstre, man maa 
spare paa Skillingen for at be-
holde sin kunstneriske Frihed .... 
den falder tit, naar man gifter 
sig fur tidligt . . . . Jeg er Ung-
karl, jeg elsker Ensomheden og 
savner ingen og intet, for jeg har 
fundet Bornholm. 

— 1-1vad vil det sige? 

— Jo, jeg har haft den Lykke 
paa Bornholm fandt jeg netop Jord-
bund for min Kunst, det var det 
Land, jeg hele mit Liv havde drømt 
om at finde, det havde ligget i 
min Underbevidsthed, og saa plud-
selig faa det der, og jeg var der. 
Jeg ved ikke noget 'let i Verden, 
der i den Grad kan give Maler-
føde, den ø har Duft af 1lav og 
Klippe, af frodig Jord, af Fiskere 
og Tjære og Sild — alt det, som  

kikli er baade Wese og Sind 
Jeg har et Hus deri...re, I Allinge, 
et dejligt Hus, og jeg drager der-
over, naar jeg hører det første 
Stærellajt i Frederiksberg Alle, 
og jeg er der, til Bladene falder ... 
Elteraartt paa Bornholm er even-
tyrligt skønt, jeg har intet Sted 
set Bladene falde, hørt dem falde, 
saa stille som derovre . . Et-

terearet der er en forunderlig 
Aabenbaring af Naturens Vælde 
og Vemod, jeg har aldrig hørt 
det sukke som i Bornholms Skove; 
der lyder det store: det er fuld-

bragt, mens det ryster i Træerne 
og skælver i Løvet . . 	der er 
der Fred, Opløsningens Fred 

Aftenunderholdningen 
fer de arbejdsløse i Allinge-

Sandvig havde fyldt Forsamlings-

huset „Hammershus" til sidste 
Plads. Desværre kunde Hr. Bog-
handler Sørensen, paa Grund af 
Sygdom, ikke holde det lovede 
Foredrag med Lysbilleder. !stedet-
for læste Hr. Konrad Nielsen, 
Ostervang nogle Fortællinger af 

Martin Andersen, Nexø og andre 

mere humoristiske. I Pavserne 

1 

/ !agil  
ningsarbejderne udsættes for, alt 
andet end ufarligt. Om Arbejderen, 
sum i Forgrunden af Billedet hæn-
ger over en Jernsojle, kan man 
med Rette sige, at han er i en ud-
sat Stilling. Men ogsaa de andre 
Arbejdere maa utvivlsomt være 
udrustede med Nerver af en sær-
lig holdbar Kvalitet. 

spillede d'l!rr. Alexandersen og 
Arvidsen nogle Koncertstykker. 
I den lille Sal var dækket Kaffe-
bord, og Fru Staffensen med sine 
Hjælpere havde travlt rued at ser. 
vere fur de mange Mennesker, 
der i Hold paa 2å skiftevis hæv. 
kede sig ved Bordene. 

Form. for Ligningskommissio-
nen, Hr. Nic, Hansen rettede pil 
Opfordring en Tak til Arrangø-
rerne og alle, der havde bidraget 
til denne fornøjelige Atten. 

Klokken halvtolv sluttede Festen 
og Hr. Viggo Staffensen bebudede, 
at der om ca. 14 Dage vilde blive 
afholdt endnu en Aftenunderhold-
ning, til hvilken Tid Beghdl, Sø-
rensen forhaabentlig blev rask og 
kunde holde det lovede Foredrag. 

„Lady Hamilten", 
en historisk Film om Admiral 

Nelsons sidste Kærlighed, forevi-
ses paa Søndag i Biografen. Der 
er 9 lange Akter, saa Forestillin-
gen begynder em halv Time tidli-
gere end sædvanligt. 

Efter Forlydende 
vil Sømandsforeningens. Maske-

rade paa Søndag faa stor Tilslut-
ning. Der er skrevet Flere aktuelle 
Sange; iøvrigt aner vi intet om 
Arrangementet, men der er sik-

kert Overraskelser i Vente. x 

Vi betaler 
hver Uge over 100 Kr. 
for Papir og Uddeling af„Nord-
bornholm" foruden Udgifter til 
Sætning og Trykning. 

De averterende bedes derfor 
erindre, at Bladets væsentlige 
Indtægt er Annoncerne, hvor-
for vi maa regne med kontant 
Betaling. 

Ikke alle tænker over, at et 
mindre Beløb hos de enkelte 
kan blive en stor Sum for os, 
og vi har desværre adskillige 
Smaabeløb udestaaende fra 
de forløbne Kvartaler. 

„Nordbornholm" er ikke no-
get Kapitalistblad, og har kun 
en beskeden Kapital at virke 
med; bindes denne, tvinges vi 
til at indskrænke Læsekredsen; 
men da dette næppe er i de 
averterendes interesse, beder 
vi dem om ikke at vente altfor 
længe med at indfri vore Ind-
betalingskort. 

Vor Postkonto er 14146. 
Glem det ikkel 

Forretningskonvolutter 
sælges med Firma for kun 9 Kr. 
pr. Mille. 

Allinge lingtrykkeri. 

En udsat Stilling. 

Møllers Bogbinderi  
Tlf. .166, 	Chr. DideriKsen, Rønne. 	Tlf. 106. 

Indbinding al Bager. 	Protokolfabrik. 	Papirvarer. 
I. Kl. Arbejde. 	Rimelige Priser. — Hurtig Levering. 

Leverandør til Biblioteker, Foreninger og øens største Forbrugere. 

Averter I NORDBORNHOLMI 



!fissionsuge i Yejrz. 
Søndag den 10. Februar Sekretær Thinggaard. 
Mandag - 11. 	- Missionær Wammen. 
Tirsdag - 12. 	- Gaardejer A. Larsen. 
Onsdag -- 13. 	- Missionær L. P. Hansen. 
Torsdag -- 14. 	-- Sekretær Pedersen. 
Fredag - 15. 	- Emil Hansen. 
Lørdag - 16. 	- Missionær J. Dani. 

Hver Aften Kl. 7,30. 	Alle indbydes venligst. 

girjertelig :Tak , 
til al l e , som viste os Opmærk-
somhed ved vort Sølvbryllup. 

Agnes og A. Chr. Jensen, Tein. 

F_R VE D benytter vi Lejlig-
heden til at bringe alle dem,  
der har hjulpet os ud over 

de første Vanskeligheder eller Bran- 
den, vor hjerteligste Tak. 

Anton Petersen og Hustru. 

Bendisens bogale, Ro. 
Frelsens Hær afholder Pakkefest, 
LØRDAG den 9. ds. Kl. 8. 

GRATIS ADGANG. 

Olsker Sygekasse 
afholder ordinær Generalforsamling 
LØRDAG den 23. Februar KI fi 
i Forsamlingshuset. med følgende 

DAGSORDEN 
I. Beretning og Regnskabet. 
2. Valg af 2 Kredsformænd og 

1 Revisor med Suppleanter 
3. Eventuelt. 

De i 1928 benyttede Kontrolbøger 
skal indleveres til Kredsformæn-
dene til Kontrol senest den 16, ds, 

Rutsker Sogns 
Hesteforsikring 

afh ordinær Generalforsamling i 
Forsamlingshuset LØRDAG d. 9. 
Februar Kl. 5,30. 

Sædvanlig Dagsorden. 
Bestyrelsen. 

Allinge-Sanduig 
Hjælpeforening 

afholder sin aarlige Generalforsam-
ling TIRSDAG d. 12. Februar KI, 
7,30 paa Forsamlingshuset Ham-
mershus. - DAGSORDEN; Regn-
skab, forskellige Valg m. m. 

Bestyrelsen .  

Oishr Husmandsforening 
Ordinær Generalforsamling afh. 

i Forsamlingshuset MANDAG den 
11. Februar Kl. 6 med sædvanlig 
Dagsorden. 
Kl. 8 Oplæsning, Pakkefest m. m. 

Medlemskort fornyes. Kun Med-
lemmer har Adgang. 

NB. TORSDAG d. 14. Kl. 4 be-
gynder et Regnskabskursus, hvor-
til Medlemmerne bedes møde godt 
frem. Kl. 7 samme Dag Foredrag 
af Hr. Planteavlskonsulent :punke, 
Slagelse med efterfl. Diskussion. 

Bestyrelsen. 

Bedegade Oroeforepig 
afholder Generalforsamling TORS-
DAG dun 14. Februar, Efterand. 
Kl. 3 hos Lyster, Norregaard. 

En 3-5 Aars Hest 
(10 Kv. 4-5") ønskes til Købs el-
ler Bytte med en Ladekvie, 

Mathias Dahl øst for Krashave, 
Tlf. Klemens n. 62 u kan benyttes 

Solahænk fil Salg. 
M. Henriksen, Allinge. 

Flink Pige kan faa Plads 
Holm, Risenholin, 

Tlf. Rutsker 79. 

En stor velvoksen 

Pige 
(IS Aar) søger Plads strax eller 
senere. 
Billet mrk. Pige indl. paa BI. K. 

         

   

En Pige 

     

         

der vil malke kan faa Plads straks 
Telefon Rutsker 13. 

         

  

En Farslekalus-Kule 

    

samt en brun 6 Aars Hest, 65« 
er til Salg. 	

Karl Jørgensen, 
Virkelyst, Ilo. 

         

  

Ohm hvori 

    

Optaradningsbrartede altid paa 
Lager, billige Priser. 
Tlf. 29, 	tiesrt 

Nifissionsuge i Sandvig. 
Mandag den 11. Februar Lærer Simonsen 	i Missionshuset. 
Tirsdag - 12. 	- 	Sekretær Thinggaard 
Onsdag - 13. 	- 	Anker Larsen 
Torsdag - 14. 	-- 	Missionær Wammen 
Fredag - 15. 	- 	Sekretær Pedersen, Bjerringbro - 
Lørdag - 16. 	 do. 

Hver Aften Kl. 7,30. 	Alle indbydes hjerteligst. 

■ 

19odtke6sudsalg. 
Mit Udsalg begynder Fredag den 8. Februar u 

omfatter Klædninger, Overfrakker, Ulstre, Stortrøjer 
og Arbejdstøj. 

Et stort Parti Manchetskjorter og Undertøj ud-
sælges til meget smaa Priser. 

Paa ikke nedsatte Varer gives 10 pCt. Rabat pr. 
kontant. -- Bestil Deres Klædning nu. 

Tlf, 28 Chr. Westh, A`.:tinge. 
	 Astil~effillia~~1•1111011•R 

Alle Kokkellartikler 
Porcelæn, Glas og Nyttegenstande 
af mange Slags, samt Redskaber og Værktøj 
udsælges i disse Dage med stor Extr"abat. 

Frasorterede Varer udleveres til meget stnaa Vur- 
derinwpriser 	- alt beregnet 
paa kontant Betaling 

Nordlandets Handelshus 
ALLINGE 

Jens Hansens Manufaktnrhande;, 
Allinge, 

anbefaler sig med et stort Lager i færdige Klædning- er, Over-
Et-aktier, Elgterm, Stortrøjer, Mlotorjakker, Regnfrakker, 
Hatte, Huer og Kumbetter samt alt i Arbejdstøj. - Prima 
amerikanske Overalls. Jakker & Bluser. Bestilling paa Klædninger 

efter Maal. 1. Kl s Arbejde til billigste Prisko- 
Altid berixte Kvalitet og •tornte Udvalg I. Trikotage og Uldgarn. 

Udsalg paa Grund d hodelslorailtiritill• 
Dame- og Burnehatte, Broderier, Galanterivarer, 

Parfume og Sæbe. - - Papirvarer. - Grammofonplader. 
Alt sælges til ganske smaa Priser 

Tlf. 90. Marckmann, Hasle. Tif 90, 

Elfenbenslakerer Sovevffirelse 
med 3-Iløjet Spejl, compl. fra 450 Kr. Egetræs engelsK 
Spisestue, compl. fra 550 Kr. Chesterfields Dag-. 
ligstue, 1 Sofa 3 Lænestole med Velour, fra 450 K:. 

Ratebetaling kan indrømmes, Solide Købere fra 20 Kr mdl 

Allinge ny Møbelmagasin, 
Havnegade 53, Allinge. 

Alle Trykager 
saasom 

Bagninger, Ylliddelebeer, Konvolutter, 
Ilrøgs-Dato, ‘'ekmisiblankettvr. 

Visitkort og Takkekort, 
Love og Regnatitaber. 

Sange og Salmer, 
ile ttleiswkort 

leveres bedst og billigst fra 

Allinge BogtrykKeri. 
Ring op Telefon 74. 

NORDBORNHOLM læses i alle Hjem! 
og egner sig derfor bedst for Avertering. Foreninger kan benytte 
Bladet som Medlemsblad. Alle Bekendtgørelser om Møder og Gene-
ralforsatnlinger optages billigst, og Referater optages gratis. Benyt 
derfor „Nordbornholm' som Medlemsblad, vort Blad er upartisk. 

lorleilidsal!lelsigigr 
sælger vi prima garanteret Sen-
geudstyr med 15 pot, Rabat og-
saa Fjer og Dun. 

Et lille Parti Flonel, Bomulds-
tøj og Twisilærred extra billigt, 
ellers 10 pCt. Rabat paa alle Va-
rer - ogsaa Arbejdstøj. 

Til særligt godt Køb Fremlægges 
en Del gode Rester i Kjolemaal, 

Gardinrester samt en Del 
Tricotage. 

Manufakturhuset 
HASLE • 

4  

• 

. 

4 
•  
• 
• 
• 
•  
• 

• 
• 
• 
•• 

• 
•  
• 
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EbribusiakoniSovirnmise 
Egetræs Spisebord ined Plader, 4 
Stole, 1 Divan, 1 emailleret Kak-
kelovn, I Spiralseng m. Madras. 

Alt saa godt som nyt - meget 
billigt tit Salg paa Grund af Bort-
rejse. 

Kristian Kristensen, 
Skovshoj pr. Gudhjem. 

Personkørsel 
udføres til billigste Priser 

Kristian Mortensen. 
Tif. Klem enli mi r. 29. 

Ligkister og Ligsenge 
altid paa Lager I alle Størrelser, 
og forskellig Udstyrelser og Priser. 
Anion Monne. Byggeforretning 

Telefon Allinge 69. 
Indehaver Chr. Sonne. 

Varm Blodbudding 
Idas liver Predag Middag. 

A...eyster,47fasle. 

Boller. 
Gode store Fastelavnsboller hat 

SØNDAG og MANDAG .  

Bager Holm, Ali. 

En rummelig 3 Værelsers- 

Lejlighed 
søges sidst i April i Allinge eller 
mellem Byerne. 

Billet mrk. C. irdltegges paa 
Bladets Kontor. 

krseves kun ArbeidavIllic npt tune. vom 
Kontorer anviser gennem De eanad,ske 
'Statsbaner Pladser ved Landbruget I de 
forskellige Provinser, Oguta for Kvinder 
anvises Pladser paa Landet. løvrigt op. 
lyser vore illuatr Haandhoger nos For. 
holdene og de Muligheder, der gnist 
Nybyggere tor at erhverve egen lord, 
Haandbogerne udlevere; gratis hev( Agers. 
terne over hele I andet, eller fase frit 

'ikende ved at skrive bl 

Skandinavien Amerika Linien, 
Kongens Nytorv 8. København K. 

MIM= 

• «06•••••••• 
• • 

.Wiogrharen. 
Søndag Kl. 7,30. 

ady ilimilloll. 
Historisk Film i 9 Akter om 

Admiral Nelsons sidste Kærlighed, 

Filmen er forbudt for Bern. 

Da Filmen er meget lang 
begyndes Kl. 7,30 

• 
00fP41911094111/11llii>111 

på hores ep] Egil -0- 
Denne Opfordring lyser ud af 

alle Blades Spalter og gentages 
"af enhver Forretningsmand. Og 
den er ogsaa berettiget, thi en af 
Grundbetingelserne for et Samfunds 
Trivsel er Solidaritet. Enhver god 
Borger bør i egen Interesse hand-
le i den By eller paa den Egn, 
hvori han selv ønsker-at eksistere, 
og bør det erindres, at har den 
handlende ikke lige netop den 
Vare, man ønsker, kan den skaffes 

Man bør huske, at for hver 
Krones Fortjeneste man unddrager 
sin Bys eller Egns Forretningsfolk, 
formindsker man disses Skatteevne 
og Købeevne I tilsvarende Grad. 

Landboerne bør ogsaa købe i 
den By eller paa den Egn, de føler 
sig knyttet til, da de altid har større 
Mulighed for at blive tilfredsstillet 
ved Køb, naar det gaar gennem 
en stedlig handlende, som for at 
beholde sin Kunde maa drage 
Omsorg for at denne bliver be-
handlet saa godt sem muligt. Den 

stedlige Købmand ser I Egnens 
Beboere sine stabile Kunder, hvis 
Tilfredshed er ham en Eksistens-
betingelse. 

Derfor: Gavn Dem selv ved 
at støtte Deres By og' Egn. 

For al komme 
frem 

i Canada 

Klemenske st* 
3  • 

!tilemtens By nye 
TraesItolorretning 

anbefaler sig ined Træsko al avle 
Slags. -- Træskosto,der og Træ-
bundestavler. - Nye Bunde sættes 
i gamle Læder. -- Alt Skomager. 
arbejde repareres med tørste Kl.s 
Materialer og til billigste Priser. 

Et Parti tørre Elietræsko haves. 
NB. Litra ties Spisekartofler er 

til Salg. 
Skomager Jens! S. Schen. 

Stue- 8 Vækkeure, 
Lommeure, 

Herre. og Dame-Armbaandsnre, 
Urkæder og Urarmbaand 

i stort Udvalg 
Conrad Hanten, Tlf. Allinge 140, 

Gudhjem Mølles 

Flormel 
er anerkendt 

som det bedste, 

Nic. Koefoed 5 
Skrædder- og Herreekviperingsfor-
retning leverer gode Varer til bil-
lige Priser. Tlf. Klemens n. 44 x 

varmt, islaudsk Uldto j, 
Trøjer, Sokker, Vanter og 

Skindhuer. 
■ 

Husk, der gives 10 pCt. un- 
der Udsalget. 

1..._.Indreas Thomsen) 

Emaillerede vaske, 
Fliser til Vægge og Gasbord, 

Gasapparater og Gasovne. 
Murgryder, Petroleumsovn°, 

Kakkelovne og Komfurer 
anbefale:, 

Xcinz. 
Tlf. 39. Allinge. Tlf. 39. 

Vi beder indtrængende de aver-
terende indiese vore Indbetalings-
kort, da vi har store Udgifter ug 

maa betale Postvæsenet forud for 

hvert Kvartal. 



Aktieselskabet 

liasle Bank 
modtager Indskud paa Ind-
laanshog og Folio, Termins-
ydelser til Kreditforeninger, 

ordner Kreditlaan m. ni. 

SOGNI:DAGE. 
stirørs 11.-Mamdsia. 

91onne U. 
	8,00 
	

12,40 
91t rrt. 
	

$.15 
	

12,55 
ilInarn8 8,25 13,05 
Øn 
	

8,39 13,19 
'grin 
	

8,51 
	

13,3: 
911Iingt 
	

8,59 
	

13,39 
Senbnia 
	

9,t.5 
	

13,45 

18,3(1 
18,45 
18,55 
19,09 
19,21 
19,29 
19,35 

.Cad »em fotografere 
hos P. Anker Poulsen. 

43Inber elt nihu frenifnlbcit  
an lopier0. - 	otRotreler unfetee. 

'7elefun .nalr 66. 

Elegante Visitkort 	Xasle eSavvierfi 
Træ modtages til Skæring. 

Tømmer og Lægter lev. efter Best. 

50 Stk. med Navn 2 Kr. 

Allinge HogtryKlIerl 

Ajletoner, 
Vandtonder, Vaskekar og Saltekar 

J. P. Rønne, Gudhjem. 
Tlf. 85. 

Ilingen. Han forlod os kort efter 
for at giøre et Krydstogt op imod 
Sverrig, og vi ønskede, alt Held 
til Betoning for hans raske Ad-
færd mod os. Om han senere er-
holdt nogen Godtgørelse fra Ad-
miralitetet for de til Fæstningen 
gienerobrede Fartøier er mig ube-
kiendt, men vist og sandt er det, 
at lian fortjente Baadens reelle 
Værdi, da de uden ham vilde være 
genet tabte. Vi. arbejdede ufortrø-
dent videre med at opdrille Ka-
nonerne, og i et Par Dage vare 
kun enkelte tilbage, som ei kunde 

lykkes at bore reent Færighullet 
paa. Især gav en Morter meget 

at giøre, men da vi hævde er-
holdt en fidelt Aribiling med til 
Faengliullet, lod jeg lade og affyre, 
hvorved Resten i det blev remisen 
for det derisiddende Søm. 

Halmens faste Mandskab, som 
vi havde paa Fæstningen, vilde 
Marinerne have haft med og til-
budt dem dette, men paa deres 
eenstenunige Afslag havde de pryg-
let og siaaet dem skanuneligen, 
især en Constabel, Jacob Bronce, 
en særdeles rask og dygtig Mand, 
der døde under de Slag, de til-
deelte ham. Han var formeligen 

pryglet ihiel, som udviste sig ved 
den Obduction, der af Doctores 
blev foretagen, Jeg var nærvæ-
rende derved, og hele hans Le-
gerne, han var en stærk, bred-
skuldret og velvoxen Karl, var 
underløben med størknet Blod. -
Ved hans Begravelse erholdt han 
et Morteerskud af den 150 Pd.dige, 
som ei gandske var reets endnu 
for Fornaglingen, men det endnu 
siddende sprang aldeles ud ved 
Kastet, 

Kort Tid efter modtage vi fra 
Bornholm tildeels unge Mennesker, 
som Gouvernøren havde beordret 
til Tjeneste paa Fæstningen for 
at forstærke Garnisonen, der nu 
var blevet formindsket med næ-
sten 200 Mand, Disse bleve igien 
hver Maaned afløste af andre, og 
matte jeg stedse lære disse Ka-
nonexercitsen. Ligeledes ankom 
fra Rønne Capt. Onserud af Sta-

ben, der skulde optage Forhør 
over Commandanten og Officers-
personalet om det passerede ved 
Oprøret, hvad Forholdsregler, der 
var tagne imod det o. s. v. 

Vi vare da alle enige om, at 
det aldeles, ved deres større An-
tal mod de øvrige omtrent 100 
Deboere, og disse vare ei særde-
les kampdygtige, ikke havde væ-
ret muligt at forhindre dem i at 
tilbringe sig Magten. 

Efter en 8-10 Dages Forløb, 
korn en svensk Orlogsfreget med 
Parlementairflag uden for Fæst-
nisigen, og der blev strax sendt 
en Officeer ud til den i en Band 
med hvidt Flag for at høre, hvad 
der ønskedes. Imedens bleve alle 

Mand beordrede at stille sig paa 
Siderne af begge Havne, især 
den nordre og holde dem besatte 

som gaaende og kommende, for 
at imponere Parlementairen ved 
deres Mængde. Officererne mødte 

hos Commandanten for at være 
tilstede, naar den Officeer, der 
korn roende ind, korn i Land. 
Denne var en svensk Marinelieut-
nant og Fregatten teed Ventali-
det", der kom fra Carishavn. Han 
medbragte en Anmodning fra den 
øverste Befalende i Cnr1shavn, om 

at vorde underrettet, hvorfor, og 
paa htlken Maade Marinerne 
havde forladt Fæstningen, da de 

vare indkomne der og meldt sig 
som Deserteurer, med Anmodning 
om, at maatte vorde optagne i 

den svenske Arm&. 
Medens Commandanten skrev 

Beretning om det passerede, con-

verserede vi Svenskere, medens 

der indtoges en Collation, der var 
an rettet for ham, Efter at Rap- 

porten var færdig og modtaget, 
blev han igien ført ud til Fregat-
ten, der havde holdt det kryd-
sende undenfor Kanonskuds Di-
stance eller en Fjerdingvej fra 
Fæstningen. Disse Marineres vi-
dere Skiæbne vil jeg her omtale, 
saaledes som jeg senere erfarede 
den. De var blevne enrouillercde 
i Dronningens Regiment i Stock 
holm, hvorfra de etter længere 
Tids Forløb deserterede en masse 
til ørebrue, paa hvilket Sted den-
gang holdtes den svenske Rigs-
dag for at røve og plyndre; men 
her bleve de ganske oprevne og 
en deel ved Krigsretsdom skudte. 
Flere Aar efter, jeg troer i 1812 
og efter jeg havde forladt Tjene-
sten, havde 7 Stk. af disse Ma-
rinere den Frækhed at komme til 
Kiøbenhavn, forhaabende sand-
synligt efter disse Aars Forløb, 
at være blevne forglemte og 
ukiendte. Men dette blev ei Til-
fældet. De blev opdagede, kiendte 
og sat under Krigsret, og ved 

Capt. Krieger og Milnnichs For-
klaringer alle dømte til at hænges, 
hvilken Dom blev exeqveret paa 
dem alle syv paa Amager. Jeg 
var seere veltilfreds at være ble-

vet fritaget for at vidne imod dem, 
hvilket var blevet Tilfældet, naar 
Krieger havde omtalt mig og min 
Nærværelse i Staden, Men bilede 
Krieger og Mfinnich undlod at 
omtale mig. - Disse afløstes nu 
fra Fæstningen og kom istedetfur 
Captainlieutnant S. S, Sommer-
feldt som Secondcoinmandant og 
tvende Maanedslieutnanter for 
Schørring og Marker. Han og de 
skulde have Commandoen over 
fire Kanonjoller, der vare byggede 
og armerede i Rønne, og skulde 
stationeres paa Fæstningen. Lige-
ledes kom Lieutn. Staggemeier*) 
af det nu aldeles opløste Marine-
regiment"). 

Jeg havde, som forhen omtalt, 
spist til Middag hos Capt. Kohl 
i al den Tid, jeg havde været paa 
Fæstningen, men uu ved de flere 
Officerers Ankomst, oprettedes en 
Officersmesse, hvor daglig spistes 
til Middag, og blev jeg udnævnt 
til Messeforstander. En Kone blev 
antaget som Kokkepige, og jeg 
forskrev fra Fader forskielligeTing, 
som Cogjac, Viin og alle Slags 
Urtekramvarer, hvilke vi stedse 

erholdt med Baadføreren af en 
Ege, Mogens Ude, der var enga-
geret at gas jævnlig mellem Chri-
stiansø og Kjøbenhavn. Kun een 

Gang blev han nappet af Eng-
lænderne, som lænsede ham for 
alle medbragte Varer, men lade 
ham derpaa sene, 

.) Den senere saa bekendte General-
major E. F. 5., Chef for 11. Rart. 

•*) Et lignende Oprør fandt Sted paa 
Trekroner, der ogsaa havde en 
Garnison af de samme hvervede 
Marinetropper. 

Ajletønder, 
Saltkar og Skoldekar anbefales 
til billigste Priser. 

Hasle Bødkerforretning, 
Tlf. Hasle 105. 

Hasle Snedker- og 
Bygningsforretning. 

Storte Lager af Ligki- 
ster, Ligtøj og Ligsenge. 

Tlf. Hasle  35. 

Bornholms 
Svare- og Laanekasses 

Afdeling i Allinge. 

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

3 Mdrs Ovfgelse 	4,5 pCr. p. a 
Alm. Sparekacsevilkaar 	4 	- 
Folio 	 2 
i Fororgelsesafdebngen 3,6 -

hvortil Præmie, hidtil 2,4 - 

.r̀ lunge Xpotek. 
Haandkøbsudaatg: 

Gudhjem `.tilalarm. 3obatilen. 
Hasle: .irt '3irftereaer. 
Klemene : ar. Qmille ?Inberten. 

Extrafin, bornholmsk 

A...eyster,Kasle. 

Rich. Nielsen, 
Urmage r- & Graver. 

Største Udvalg 

Fest- og Brudagaver 
Ny hjeink. Varer 

til de rigtige Priser. 

Johanne 'ansen 
i etui!' i ensrretn lug 

anbefaler 
hjemmelavet Fars, Medisterpølse, 
Lungepolse, Sylte og Leverpostej. 

Fersk, saltet og røget Flæsk. 

Lindeplads - Allinge - Telefon 4.5 

Kofoed & Mortensen 
1113,4gefurr(4 ni ug 

t-- 

Ligkister og Ligtøj. 

OH ikke over ilaeo eller hod 
Køb Deres Forbrug af 

Sodavand fra 
Mineralvandsfabriken 

BORNHOLM 
Sandvig 	 Telefon 25 

Flaskerensningen fo reg aar un-
der Iagttagelsen af de stren-
gestelKrav til Renlighed og Hy 
glejne. 

Ved Fabrikationen anvendes 
kun de allerfineste Raastoff er. 

Produktet sladr fuldt ud paa 
Højde med de oversøiske Fa-
brikkers. 

Benmel. 
Godt, tort Benmel er tit Salg. 
10 Kr. pr. 100 kg. 	Tlf. 79. 

Vigter-Di e lefa ',ri k egn. Ny ker, 

Anvend Sikkerhedssprængstoltel 

AEROLIT al Spræng- 
ning. Kraftig- 

ste og billigste Sprængstof, 
Fænghætter og Fzengtraarl. 

Jobs. Kure, Staalegade, Rønne. 

Tlf. 310. 

Køreplan. 
Rønne-Allinge Jernbane, 

Nandvig -Rønne H. 
eau wiri 	9,40 	14,00 20,00 
ætlinge 	9,45 14,05 2005 
tein 	9,53 14,13 20,13 
9to 	10,05 14,..>5 20,25 
Silored 10.19 14,39 20,39  
9taIrr 	10,59 14,49 20,49 
giontir .6 	10,45 	15,05 	21,05 

MON: OG Il 	 AOR 
Rønne II. NAndelg. 

	

8,30 	12,40 	19,25 

	

8,44 	12,54 	19,39 
8,53 13,03 19,48 
9,06 13,16 20,01 
9,17 13,27 20,12 
9,25 13,35 20,20 
9,30 13,40 20,25 

Mandelg Rønne  11, 
Snutinin 	9,45') 14,00 20,45 

9,50 14,05 20,50 
Vin 	9,58 14,13 20,58 
gin 	10,09 	14,24 	21,10 
StIonena 	10,22 	14,37 	21,24 
91ø« 10,31 14,46 21,34 
Bleerne .h 	10,45 	15,00 	21,50 

har i Bioane 91 Rorbiabelle mel) 
'tog til 92epi, 

Hafnia ølsorter 
Bryggeriets pasteuriserede Aftap-

ning paa Helflasker. 
Forlang det bos Deres Ilandlendel 

Forhandler: 
Kartoirellidl. K. Nielsen, 

Tlf. HASLE 22. 
NB. Gode Spisekartofler anket. 

Soveværelser 
,Borde og Stole 

Tlf. n. 13 L PIHL Klemensker. 

FLÆSK, 
Rod og Pølser 

modtages til Rogning hos 

Slagterm. Philiipsen. Sandvig. 

Allinge,Teg Iværfi 
anbefales. 

mursten, Teglsten, Drænrør. 

Tlf. 127. 

Køreplan 
Almindingen Gudhjem Henne 

Jernbane. 

IBOGNEDAGE 
nonne Almindingen Gudhjem 

gh!ltlic 	8,10 13,25 19,00 
9tegit 	8,10 13,25 19,00 
Ylafirfebe 	8,58 14,13 19,48  
VEtntiliNntleit 9,08 14,23 19,58 

Dflerniarie 	9,27 14,42 29,17 

fi)fterf ere 	9,36 	14,51 20,26 

041ibhjon 	9,48 15,03 20,38 

Gudhjem Almindingen Ravne 

8,05 
8,15 
8,24 
8,42 
8,54 
9,40 
9,40 

NO N., og II E. 11. LIGIIAG 
A1111181111111/11111 GUdlijP111 

8,;5 1:1,00 20,00 

94y.t! 	
8,15 13,00 20,00 
9,03 13,48 20,49 

Vllininbitimn 9,13 13,58 
20,59 

2fterniarie 	
9,32 14,17 21,18 

eiftrrfere 	
9,40 14,25 21,26 
9,50 14,35 21,36 

Gudhjem heintlingen 
Rønne 

2,55 19,50 
3,05 20,00 
3,13 20,10 
:1,3d 20,28 
3'.43 20,40 
430 21,30 
4,30 21,35 

.dass er zu haderen Strafen euf-
bewart werden soli.' Vi saa ham 
blive optaget i Baader,. -- Da vi 
Officerer sadde samlede paa Dæk-
ket agterud, kom en at Marinerne 

hertil-ned Capt. Krieger, stirrede i 
nogen Tid stift paa ham, livorpaa 
han ladede sit Gevær lige for ham 
og spurgte ham, hvorledes han 
var tilmode. Krieger saa hant igen 
stift og mørkt i øjenerie og spurgte 
lian] kiækt om lian havde isinde 
at skyde ham, hvortil Marineren 
svarede: „Gott bewahr, neini" og 
kort efter trak lian sig tilbage. 
Halvanden Mil ude fra øen fik 

vi Tilladelse til at forlade Skibet, 
og begave os ned i den os fulgte 
Band, sem blev næsten overlastet ; 
men da det var næsten blikstille, 
og der blev roet rask herimod 
Fæstningen, hvor vi naaede ind 
om Eftermiddagen Kl. 5, el syn-

derlig tilfredse med vor ufrivillige 
Sejlads. Vi modtages af øboerne 
og Constablerne fra Holmen, der 
meddelte, at de strax efter vor 
Afsejling havde givet dem ifærd 
med, ved Smedens Hjælp, at 
drille de fornaglede Kanoner op, 
og først de paa Havnebatterierne. 
Marinerne havde førend Afrejsen 
fornaglet alle Fæstningens Kano-
ner og Haubitzer samt de nye 4 
Stk. 100 Pds. Morteerer, men i de-
res store Hast og Uvidenhed med 
at fornagle, var dette kun skeedt 
med store Søm, saaledes havde 
Smeden allerede renset flere Ka-
noner frie for de i Fa nghullet 
nedhainrede Spiger, og Arbejdet 
hermed blev ivriges fortsat. Hen-
imod Kl. 6 bemærkede vi en li-
den Kaper, der kom ud fra Gud-
hjem, at nærme sig mod Fæst-
ningen, og Føreren af samme, 
en Capt. Møller, sendte en Baad 
i Land og bad om Krudt, da han 
vilde angribe Galeaserne og bringe 
dem igien ind under Fæstningen. 
Dette fik han strax og roede igien 

ud til Kaperen. 	 Noget efter i 

Mørkningen hørte vi Skud mod 
Skibene, som vedvarede i længere 
Tid. Vi kunde nu ej lormedels 
Mørket se videre til ham, og vi 
begave os hjem for at erfare, hvad 
der var foretaget af Marinerne i 
vore Bopæle. Hos Kohl havde de 
ramponeret endeel og medtaget 
hans Uniform og Ridderkors, hans 
Precentkikkerl, Sølvtøj og andre 
Smaating. Fra Capt. Krieger havde 
de ligeledes bortført en stor Deel. 
Hos mig havde de aldeles intet 
taget, og min Oppasser, Lars 01-
sen, der hele Tiden havde været 
i Værelserne, fortalte, at der havde 
været forskellige Marinere 1 dem, 
men ved at erfare, at det deri-
værende tilhørte Lieutnant Bech, 
vare de gaaede igien uden al med-
tage noget. Jeg erindrede, hvad 
Marineren havde tilhviskes mig 
paa Gaden, hvor jeg skulde finde 

min Sabel, nemlig i Arresten i 
Vagten. Lars blev dertil afsendt 

for at efterse den, og ganske rig-
tig fandtes den der skjult i en 
Krog. Jeg slap saaledes godt fra 
dette Oprør, men har ikke taget 
mig synderlig ud, da jeg hele Da-
gen var Monsieur sans Cravatte.") 

Om Morgenen 5. August tidlig 
opdagedes vore Sejlfartøjer, Lang-

baaden og Telegrafen, styrende 

mod Fæstningen. De kom ind be-
satte med nogle af Kaperens Folk 

og afleveredes af Capt. Møller, 

der havde erobret dem fra Mari-
nerne, den ene efter den anden. 

Folkene, der vare deri, havde alle 
svømmet til Galeaserne, der hele 
Natten, da Vinden var stik imod 
til tydske Vallen, havde vendt 
COLITSCI1 til  Sverrig, hvortil de 
havde styret med en rask, slåti-
ende Vind, saa han ei havde kun-
net forcere dem tilbage til Fæst- 
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91onne 
91ttler 
5111rmtn4 
9:111 
Vin 
9111inne 

(Bubbiem 
rifter [arg 
efteumuie 
Rttnrinrbingen 
Riafirfrbq 33343,:', 05321 53554 111998;90-1  
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DrIertnr:; 
Djtennarie 

`.21nfirlebn 
Wo:st 
'Menne 4;1. 

8,10 
8,20 
8,28 
3,47 
8,5s 
9,45 
9,4r, 


