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Nr. 21.  Følg med: 

The er godt, men 

„LOTUS" THE 
er nu alligevel bedre! 

en gros M. & V. Salomonsen 
København 

Violbuketten. 
—o -- 

Det var Søndag. Kirkeklokker-
nes K lang lød over Landsbyen 
med sit velkendte: Kom, korn, 
kom . . . 

Denne Dag kaldte de ikke for-
gæves. I store Skarer vandrede 
Folk til Kirken; alle vilde de se 
og høre den nye Præst, der skulde 
indsættes den Dag. 

Blandt Kirkegængerne var og-
saa Lars Peter, Sognets rigeste 
Gaardejer. Det fandt Folk nu var 
saa mærkværdigt, thi det var en 
Mand, der dyrkede alle andre 
Interesser end netop de kirkelige. 
Alle andre Steder i Sognet var 
han paa Færde, tidlig og sildig, 
kun ikke i Kirken. 

Den unge Præst talte baade 
varmt og inderlig til sin nye Me-
nighed; kun Lars Peter følte sig 
ikke vel tilfreds ved, at den unge 
Præst talte saa meget om Godhed 
og Hjælpsomhed overfor alle, især 
imod de gamle og fattige, — som 
om der var fattige i Sognet —, 
nej, der blev altid hjulpet baade 
hist og her. Selvfølgelig fik ikke 
alle alt, hvad de ønskede, det gik 
dog ikke an, men Hjælp fik de, 
der trængte haardest, det vidste 
han bestemt — han var jo selv 
med til at bestemme det hele 
baade her og der. 

Præstens formanende Ord om 
ikke at dyrke det jordiske Mam. 
mon som en Slags Gud, de huede 
ham heller ikke. Naar man, som 
han, havde drevet Gaarden frem 
til et rigtig Mønsterlandbrug, hvor 
alt var første Klasse, baade ude 
og inde — ja, saa skulde man 
vel ogsaa have Lov til at nyde de 
Goder, man selv havde skabt -
det kunde vel ikke bestrides. 

Nej, den Præst var der ikke 
noget ved, det var hans faste 
Overbevisning — og han lovede 
sig selv, at det skulde vare et 
Stykke Tid, inden Præsten saa 
ham i Kirke igen. 

Da han kom ud fra Kirken, 
gik han om ved sin Hustrus 
Gravsted og satte sig ned paa 
Bænken der og filosoferede over 
Livets Genvordigheder. Der var 
alligevel nogle Ord i Præstens 
Tale, der havde opvakt noget, der 
var dulmet for længe siden ; hans 
Sind var kommet i et Oprør, som 
han haabede vilde lægge sig ved 
Gravstedet. 

Hans Hustru — ja, hun havde 
været af samme Slags som Præ-
sten — det forstod han godt nu, 
naar han tænkte over det: Evig  

og altid talte hun ogsaa -  om at 
hjælpe de gamle, de fattige og de 
syge; havde han ikke holdt igen, 
saa var det ikke godt at vide, 
hvorledes det hele var gaaet. 

Pludselig lød der smaa listende 
Trin paa Grusgangen. En lille 
Pige kom med en stor Violbuket 
i Haanden,  hun standsede forskræk-
ket ved Synet af Manden, men 
han beroligede hende ved at spør-
ge, hvem hun var og hvad hun 
vilde. — Jo, sagde Barnet, jeg 
har spurgt Moder, om jeg maatte 
lægge disse Violer, som jeg selv 
har plukket, paa Ane Maries Grav, 
og Mor siger ogsaa : „Gud vel-
signe den gode Kone. hun havde 
et godt Hjerte og et hjælpsomt 
Sind — hende savner vi saamænd 
allesamrnen." 

Lars Peter rømmede sig ved 
Barnets Ord, men fik dog sagt: 
„Ja, læg du saa dine Violer der, 
det maa du gerne". Han saa, hvor 
omhyggelig Barnet lagde den lille 
Violbuket paa Graven og ordnede 
det hele med en nænsom Haand. 

Da Barnet var færdig med dette, 
klappede han hende venligt og 
sagde: „Tak skal du ha', min lille 
Pige, det var pænt gjort af dig, 
— men sig mig nu en Gang --
tror du nu, at du ogsaa vil lægge 
en Violbuket paa min Grav en 
Gang?" 

Barnet tøvede lidt med Svaret, 
men da Lars Peter gentog Spørgs. 
maalet, fik hun, omend sagte, frem-
stammet: „Jo, det kan gerne være, 
men du har nu ikke været saa 
god som Ane Marie, saa vi kom-
mer vel ikke til at savne dig saa 
meget." Derefter listede hun stille 
bort. 

Det var Ord, der ramte, og 
ramte haardt. I Tankerne saa han 
pludselig, hvor fattigt Livet ende-
lig var trods Rigdom og ydre 
Pragt. Stod der ikke paa Graven 
den flotteste Marmorsten paa hele 
Kirkegaarden? Laa der ikke de 
mest kostbare Blomster paa Gra-
ven ? Men altsammen var bestilt, 
betalt med Penge, kun den lille 
Piges Violbuket var lagt af ægte 
Kærlighed, ægte Savn, ægte Ær-
bødighed fur den afdødes Minde. 

Lad ikke det jordiske Mam-
mon være jeres Gud., var det 
ikke saaledes Præsten havde sagt? 

„Du har ikke været saa god 
som Ane Marie", havde Barnet 
sagt; det ene passede godt til det 
andet. Nu forstod han bedre de 
Ord, han havde hørt derinde i 
Kirken — de Ord, der ikke huede 
ham derinde, nu følte han en indre 
Taknemlighed over, at han var 
kommet i Kirke den Dag. 

Folk i Sognet forundredes ide  
følgende Dage over Lars Peters 
Omvendelse. Han hjalp de fattige, 
besøgte de gamle og trøstede de 
syge. Nogle mente, at det var den 
nye Præsts Skyld, andre mente, 
at hans Samvittighed var vaagnet 
paa en anden, mystisk Maade,  

men ingen, uden ham selv, vidste, 
at det, der havde gjort det meste 
og det bedste, det var Barnets 
lille duftende, frisk plukkede Viol- 
buket. 	 0 L. 

En mystisk Tildragelse. 
Efter det engelske. 

0— 
i im Bardsley er den mest nøg. 

terne Mand, jeg kender. Han er 
en glimrende Sportsmand paa alle 
Omraader og fuldstændig blottet 
for Fantasi. Han er Sagfører og 
har altid været fuldt ud paalidelig 
og sandfærdig. Han sværger paa, 
at følgende Historie er sand: 

I Vinteren 1913 kom han paa 
Forretningsrejse til Sheffield. Paa 
Grund af lokale Festligheder var 
Byen fyldt med Tilrejsende, og 
det var umuligt at faa et Værelse 
paa de større Hoteller. Paa en 
Vens Anbefaling tog han ind i 
„Den hvide Hest", hvor han be-
fandt sig udmærket. 

Det var et gammeldags Hotel 
med Rejsestald, Bjælkeloft og Mas-
ser af det af Dickens saa højt pri-
ste Tintøj. Gæsterne var Forret-
ningsmænd af den gammeldags 
Type, og særlig Værten tiltalte 
ham i høj Grad. Han var en stor 
og gemytlig Mand, der havde en 
Svaghed for røde Veste og var 
godt skaaret for Tungebaandet. 
Jim Bardsley og Værten plejede 
at sidde sammen ved en Whisky 
til sent ud paa Aftenen, og de 
skiftedes til at fortælle Historier. 

Det var ved en af disse Lejlig-
heder, at Værten nævnede Row-
ley's Revolver, efter at Bardsley 
havde fortalt et kendt Eksempel 
paa en Dommers Fejltagelse. 

-- Nu skal jeg hente den, sag-
de han og forlod Værelset for kort 
efter at vende tilbage med en ladt 
Revolver. Han rakte den til Bard 
sley. 	Naa, sagde denne og be- 
tragtede den fra alle Sider. Jeg 
kan ikke slutte noget af dens Ud-
seende. Lad mig faa Historien 

— Tror De paa overnaturlige 
Ting? spurgte Værten. 

— Egentlig kan jeg ikke sige, 
at jeg gør det, svarede Bardsley, 
men man skal aldrig forsværge 
noget. 

— Godt, sagde Værten, lad os 
saa gaa i Seng. 

— Hvad skal det sige? 
Værten pegede paa Revolveren, 

som Bardsley havde i Haanden. 
— De bad om en Historie, og 

De har den der. Den behøver ikke 
at blive fortalt. Hvad vil De sige 
til en lille Oplevelse? 

— Ja, hvis den er spændende 
og ikke fordrer nogen Energi. 

— Jeg tror, De vil finde den 
spændende, sagde Værten, og 
Energi behøves ikke. Tag bare 
den Tingest med Dem i Seng. 

— Hør nu her, sagde Bardsley, 
hvad drejer det sig om? 

--- Spørg mig i Morgen, svare-
de Værten og fulgte ham op ad 
Trappen. 

Da Bardsley var kommet op 
paa Værelset, smed nan Revolve-
ren paa Natbordet og glemte en-
hver Tanke om den „Historie". 
Han tænkte, at det drejede sig nm 
en Fælde — øjensynlig den loka-
le Form for Spøg. Han slukkede 
Lyset og lagde sig til at sove. 

Omtrent to Timer senere foer 
han op med et Sæt. Der var Lys 
i Værelset, og han havde frygte-
ligt ondt i Hovedet. Han opdagede 
til sin Forbavselse, at han laa 
paa Sengen, fuldt paaklædt. Men 
Sengen forekom ham fremmed. 
Han kunde huske, at han havde 
haft Baldakin, hvorimod denne 
kun havde et Forhæng omkring 
Hovedgærdet. Hvor hans Hoved 
værkede! Pludselig saa han, at 
han ikke var alene. Ved Toiletbor-
det stod der en Mand, som holdt 
noget foran et blafrende Stearinlys 
noget, som svingede og lynede. 
Han sprang ud af Sengen. 

Hurtig som en Kat vendte Man-
den ved Toiletbordet sig og trak 
en Revolver frem af sin Baglom-
me, De brødes og svajede, fast 
omslyngede, frem og tilbage. 
Bardsley snublede, og de faldt om 
paa Gulvet, men den Fremmede 
øverst. I Faldet lykkedes det ham 
at faa fat i sin Modstanders Re-
volver, hvis Munding Tomme for 
Tomme blev tvunget ind mod hans 
Bryst. Med yderste Anstrengelse 
fik han den drejet tll Side — der 
fulgte et Lysglimt, et højt Knald 
— og den fremmede krummede 
sig sammen, han følte noget varmt 
og klæbrigt løbe ned ad Halsen. 
Rædselsslagen vred han sig væk 
fra det døde Legeme og kom paa 
Benene. — Gud i Himlen, han 
havde skudt det halve af Mandens 
Strube væk. Hvor var han? Det 
var ikke hans Værelse. Hvor hans 
Hoved værkede! Han traadte paa 
noget og bøjede sig mekanisk for 
at tage det op. Det var et Diamant-
halsbaand. Han stirrede dumt paa 
det, da Døren blev revet op og 
en Flok halvtpaaklædte Mænd med 
Værten i Spidsen stormede ind. 

— Tag Revolveren fra ham I 
raabte en, og han følte, at han 
blev grebet. 

Det var et Ulykkestilfældet  
Jeg sværger til Gud, at det var 
det. — 

Her vaagnede Jim Bardsley, 
svedende af Skræk. Hans Pyjamas 
var drivende vaad, og paa Bordet 
laa Revolveren, hvor han havde 
lagt den om Aftenen. Med en rask 
Bevægelse sprang han ud af Sen-
gen og smed Tingesten ud i Gan. 
gen. Saa gik han i Seng igen og 
lod Lyset brænde. 

— Ja, sagde Værten næste 
Morgen, da Bardsley fortalte ham 
om sit Mareridt, alle, der tager 
Revolveren med sig i Seng, drøm.  

mer saaledes. Det mærkelige er 
at Rowley fortalte nøjagtig den 
samme Historie for 15 Aar siden, 
da han stod anklaget for Mordet 
paa Diamanthandleren Jern Roche. 
Han sagde, at han var kommet 
fuld hjem og havde taget fejl af 
Værelset. — Naa, Rowley havde 
et daarligt Rygte og en endnu 
daarligere Defensor, saa derfor 
blev han hængt. 

ullodualip 
OB [len Oprindelse, 

— — 
I Dag, hvor Livet leves hurtigt, 

forekommer alting at være selv-
følgeligt. Hvad der endnu i Dag 
beundres som en genial Opfindelse, 
det høres allerede i Morgen til 
Menneskenes uomstødelige Livs-
fornødenhed. For knapt 30 Aar 
siden beundrede man den første 
Flyvemaskine, og i Dag vender 
man knapt Hovedet, naar en stor 
Flyver krydser Himlen. Radioen 
er i Dag i hver Lejlighed lige saa 
selvfølgelig og uundværlig som 
Fodtøjet hører til ethvert civiliseret 
Menneskes Paaklædning. 

At Skrivematerialer knapt nok 
bliver beundret, er meget natur-
ligt, da Menneskesheden jo har 
skrevet saalænge der kan tænkes 
tilbage. Man opfinder ganske vist 
stadig nye Former for Fyldepenne 
og Fyldeblyanter, Former, der til-
dels er mere praktiske og tildels 
mere indviklet. Dog er stadig 
Blækket eller Blyet Grundprincipet 
i Opfindelsen. 

Blyanten, hvis Anveldelses-
Omraade næsten omfatter hele 
Jorden, er aldeles ingen ny Op-
findelse. Den stammer i sin nu-
værende Form allerede fra det 16.  
Aarhundrede og kan om fire Aar 
fejre 400-Aaret for dens Oprindelse. 
I den tidligere Middelalder benyt-
tede man til Skrivning paa Træ-
tavler runde Skiver af Bly og 
senere den saakaldte „Sølvstift", 
en Legering af Bly og Tin, der 
tjente Kunstnere som Tegnestift-
Man ved, at ogsaaAlbrecht Dtirer 
har benyttet en saadan. Vor Gra-
fitstift derimod, der ikke har no-
get at gøre med Bly„ opstød i 
England i 1540, hvor man paa 
den Tid opdagede den første Gra-
fitgrube, og .hvorved Grundlaget 
for hele vor nuværende Grafit-
Industri skabtes. 

I gamle Dage var man af den 
Anskuelse at forarbejde Blyhvid 
og kaldte disse Stifter „Blyhvid-
stifter". De raa Grafitblokke blev 
skaaret i tynde Stave, der igen 
blev indlagt i runde Træstave, i 
hvilke der i Forvejen var savet 
en Rende indtil Midten. En til 
denne Rende passende List -ud-
gjorde Afslutningen. Omkring 
Aaret 1795 lykkedes det Fransk-
manden Conte at fremstille Stifter 
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af forskellig Haardhed, og i hans 
Fremgangsmaade er der indtil i 
Dag ikke sket nogen væsentlig 
Forandring. Fint malet Grafit og 
Ler blev blindet med Vand og af 
denne Dejg blev Stifterne formet, 
der herefter blev tørret og brændt. 
Stifternes Haardhed er afhængig 
af den tilsatte Mængde Ler. Stif-
terne bliver mere ensartet, jo fi-
nere Grafiten er malet. Samtidig 
bliver de ogsaa fastere og dermed 
mere modstandsdygtige mod Slid. 
Naar den ønskede Finhed er op-
naaet, bliver Grafit, Ler og Vand 
æltet sammen og den tyndflyden-
de Masse bliver i Filtrerpresser 
og Tørre-Apparater behandlet saa-
længe, indtil man faar den saa-
kaldte „Blykage". 

Og saaledes vandrer Blyanten 
i alle Menneskers [band. Den er 
uundværlig, og først naar man en 
Gang har glemt den, opdager man, 
hvor vigtig den er. For at følge 
med Tiden, har man ogsaa her 
normeret og typiseret og har paa 
den Maade skabt 3 faste Standard-
Typer, den bløde Blyant, den 
melleinhaarde og den haarde Stift, 
og disse forhandles i hele Verden 
og kan købes baade i Japan og 
Amerika, Evropa og Australien. 
Den almindelige Blyant har alle 
Vegne den samme Form, kun med 
Hensyn til Fylde-Blyanten kan der 
i Udvalgets Mangfoldighed ikke 
ønskes mere, fra den mest enkle 
til den mest kostbare Form er der 
sørget for tilstrækkelig Variation. 

Blyanten hører i hvert Fald nu 
til alle Menneskers Udstyr, lige 
som Pudderdaasen i hver Dames 
Haandtaske, men hvem tænker 
egentlig paa, hvorledes Blyanten 
fremstilles, og hvilke geniale Tan-
ker i sin Tid var nødvendige for 
at naa til dette praktiske og for 
hele Livet uunds ærlige Skrive-
Redskab. 

loger og 31ale. 
—o-- 

Denne Uges Familie-Journal. 
Paa deres store Rejse fra Pa-

nama til Patagonien, er Familie-
Journalens to unge Medarbejdere, 
Alice og William La Varre nu 
ankommet til Alligator-øen, en af 
de mærkelige San Blas Øer, det 
unge Par fortalte om i sidste Nr 
og her finder de virkelig Guld, 
en Opdagelse, der gør, at de 
skyndsomst maa forlade Øen. Om 
denne spændende Oplevelse for-
tæller de i denne Uges Rejsebrev. 
Alle kender vi i Hovedsagen Bi-
ernes Liv og Virke og hele Fær-
den, men i Artiklen sHoningbien 
som Husdyr" kommer dog de fle. 
ste Læsere for første Gang de 
smaa flittige Insekter paa saa nært 
Hold, at de rigtig kan sige, de vir-
kelig kender dem. Artiklen er skre-
vet af den velkendte Bi-Kender 
Lavrits Nielsen og illustreret af en 
Række glimrende Fotografier. 

Sporten 
Red. af A.S. G. 

Fodboldtræningen begynder! 
Paa Søndag lægges der ud med 

Fodbolden og man venter at se 
samtlige Fodboldspillere i Marken. 
— Der er kun ca. 14 Dage til de 
første Turneringskampe, saa Spil-
lerne har Brug for al den Turne-
ring de kan faa. Nogle har alle-
rede paabegyndt Løbetræningen 
om Aftenen og gid mange flere 
vilde følge dette Exempel; det vil-
de give gode Chancer for at holde 
ud i de første Kampe. Husk, Iste 
Holds Spillere! Vi staar som Nr. 
1 i A Rækken fra Efteraaret og 
den første Kamp d. 4. April er 
mod Viking II paa Hjemmebanen. 
Denne Kamp maa absolut vindes, 

Badminton 
Turneringen mellem Badminton-

Spillerne gaar stadig sin Gang, 
og vi skal her forsøge at gøre 
Rede for det, der er sket til Dato; 
Foreløbig er der kun spillet i 
Herre-Single. 

Resultaterne af de spillede Kam-
pe ser saaledes ud: 
C. Ludv. Holm - H. Petersen 

15-10--15-1 
A. Mauritsen - J. 0. Christiansen 

15-5-12-15-15-11 
V. Stender - H. Staffensen 0-15-5-15 
Johs Holm - J. 0. Christiansen 

5-15-4-15 
C. Ludv. Holm - Johs. Holm 

15-4 -15-8 
A. Mauritsen - 11. Pedersen 15-4-15-2 
Helmer Nielsen - P. WeEterholm 

15-1-15-4 
Tage Arvidsen - Ft. Pedersen 

15-11--15-14 
J. (i. Christiansen - P. Westerholm 

15-2 - 15-5 
Helmer Nielsen - Jan Andersen 

15-4-15-5 
Tage Arvidsen - J. 0. Christiansen 

9-15 -17-15 -- 4-15 
H. Pedersen - H. Staffensen 

10-15-1-15 
Helmer Nielsen - V. Stender 

15-5-15-11 
Jan Andersen - Tage Arvidsen 

6-15-15-10-8-15 
H. Staffensen - H. Mauritsen 

15-11 - 15-10 
H. Staffensen - Holger Jensen 

15-7-17-15 
C. Ludv. Holm - Tage Arvidsen 

15 11-17-16 
P. Westerholm - H. Pedersen 

15-6-15-9 
Jan Andersen - P. Westerholm 

9-15-8-15 
K Pedersen - V. Stender 13-15-2-15 
Jan Andersen - C. Ludv. Holm 

4-15- 9-15 
Johs. Holm - Holger Jensen 

11 Jensen vanit u. Kamp 
H. Staffensen - P. Westerholm 

15-5 -15-1 
Ilelmer Nielsen - J. 0. Christiansen 

15-5-1,5-2 
Johs. Holm - V. Stender 16-18 6-15 
Jan Andersen - V. Stender 7-15-6-15 

Alle disse Kampe er spillet ind-
til Tirsdag d. 16. ds. og der er 
kun det at bemærke dertil at Mau-
ritsen gaar ud af Turneringen paa 
Grund af Ledevand i Knæet. De 
sidste Single Kampe spilles 2den 
Paaskedag. — Double Kampene 
for Herrer spilles Skærtorsdag, 
Langfredag og 1. Paaskedag, og 
hertil er anmeldt følgende Par: 
Holger Pedersen - Tage Arvidsen 
C. Ludv. Holm 	H. Staffensen 
Helmer Nielsen — Holger Jensen 
V. Stender — Jan Andersen 
P. Westerholm 	Johs. Holm 
samt J. 0. Christiansen og Mau-
ritsen, som man dog maa regne 
med udgaar ved sidstnævntes 
Knæskade. I Herre - Double skal 
spilles ialt 15 Kampe. 

2. Paaskedag 
afholder A. S. G. festlig Sammen-
komst paa Christensens Sal Kl. 8. 

Fra Uge til Uge. 
Bryllup. 

Lørdag d. 27. Marts vies i Al-
linge Kirke Frk. Gerda Holm, 
Datter af Avlsbrg. Georg Holm, 
Sandvig, til Andreas Kjøller Krak, 
Maskinmester ved Dalum Papir-
fabrik, Odense. 

Søndag d. 28. Marts (Paaskedag) 
vies i Allinge Kirke Anne-Marie 
Hammer, Allinge, til Stenhugger 

Humledal, 

Sølvbryllup. 
Avlsbruger Axel Jørgensen og 

Hustru i Klemens By fejrer Mand. 
d. 22. ds. deres Sølvbryllup. 

Felg med paa en tysk Vandretur! 
Teknisk Skoles og Aftenskolens 

Tyskelever og andre Interesserede 
tager paa Søndag paa en Efter-
middags-Gaatur til Vang. 

Træffepunkt ved Kirken i Allin-
ge Kl. 13 præcis. Turen gaar over 
Byggehøj, det norske Hus, Anker-
myr, Finnedalen til Vang Der 
drikkesEftermiddagskaffepaaVang 
Afholdsrestaurant. 

Tilbageturen over Hammershus 
og Sandvig. Hjemkomst ca. Kl. 18. 

Der vil blive Lejlighed til at 
tale Tysk, og at øve sig i at give 
praktiske Oplysninger til tyske 
Turister om Sommeren, da Karl 
Rowold og hans tyske Venner vil 
deltage i Turen. 

I Allinge Biograf 
opføres i denne Uge „Kaptajn Blod" 
efter Rafael Sabatinis verdensbe-
rømte Roman. 

Den unge Pirat, der oprindelig 
var Læge i England, blev uretfær-
digt anklaget som Oprører, blev 
dømt uden Forsvar og sendtes 
derefter som Slave til de vestin-
diske Øer, hvor han efter et be-
væget Liv som Sørøver skulde 
ende som kongelig Guvernør. 

Til !Anhang & illomslern 
sælger vi alle Slags Kunst-
godning ogsaa i smaa Vægte 
og det er passende Tid nu 
at strø ud — 

Nordlaildels 118fidelshus, 

Nye Sendinger af: 
50 - 51 pGI. Foderhlilildillg D. 
Prim Plata Mais, 
Prima Sukkermelasse 
sælges til smaa kontante Priser. 

Nordiandels Ilandelshos 

Nu III residigeoe 
Halleo mei den hue Joya Smig 
Vi fastholder denne rigtige 
Blanding saalænge som muligt 

Nordloodels llandelshlls 

En Del Inventar 
fra Pensionatet Sjøijen ønskes solgt 

Henv. Telefon Allinge 123 

Koge — Elever 
og videregaaende Medhjælp saavel 
ved det varme som ved det kolde 
Køkken antages for Sæsonen. 
God Løn gives.  

Strandhotellet, 
Telefon Sandvig 44. 

Paa særdeles fordelag- 
tige Betingelser sælges 

Trifoliums Markfrø, 
18 pCt. Superfosfat, 
40 pCt. Kali, 
Kalksalpeter, 
Chilisalpeter, 
Sv. Amoniak, 
N itrophoska 
og Saasæd 

- køb det i Produkter 

Nye Foraarssko 
til Damer og Herrer. 

Træskomager Lars en 
Allinge. 

En flink ung Pige, 
som holder af Børn, antages tii 
1. Maj. 	 Frn Bidstrop, 
Villa .Nøddebo", Tlf. Sandt/. 44. 

Læg Mærke til at: 

London Odin Gaskoks 
er paa Lager — og 

Bod* westialsko bidders 
ventes i de første Dage. -

Bedste Sorter af 

slore Isiddekul -slore klud 
sælges endnu til forholdsvis 

smaa Priser. 

NordlandetsHandelshus 

En 15=16 Aars Pige 
kan faa Plads 1. Juni. 

Bager Kofoed, 
Allinge. 

14=16 Aars Dreng 
han faa Plads 1. April eller Maj. 

Avlsbr. Vilh. Jensen, 
Sandvig, Tlf. 29. 

Alt Malerarbejde 
udføres. 

Johs. Laursen, n. Tejn. 

Allinge-Sandvig 
Syge- og Begravelseskasse. 
Ordinær Generalforsamling afhol-
des i Fru Christensens Havesal 

Tirsdag d. 23. Marts Kl. 730 
Dagsorden: 

Beretning. 
Regnskab 
Valg af Bestyrelse og Revisor. 
Eventuelt. 
Bestyrelsen stiller Forslag om 

en mindre Kontingentforhøjelse. 
Regnskabet ligger til Eftersyn 

hos Kassereren. 

Bestyrelsen. 

Averter i NORDBORNHOLM 

Mit iboende 

Hus i Søndergade 
med ca. 5 Tdr. Land Jord er paa 
Grund af Alderdomssvaghed til 
Salg, naar Handel kan ske snart, 
meget billigt. 

Janus Pedersen, Allinge. 

Bornholms Spare- 
og baanekasses 
Afd. i Allinge 

• 

Kontortid: 9-12 2-4 
• 

Boxer udlejes 

4.11.."..".WWS11,,,,,./Ylt • ••■•,~ 

Varm Blodpølse 
hver Fredag Middag. 

Dina Sørensen, Nørregade. 

Køb Sygeplejeartikler i 

PRIMA 
Flammevat, ldealbind, 

Sygevat, Sprøjter, 
Levertran — Hørfrø 

En Pige 
kan iaa Plads til 1. Maj paa 
Keerhytten pr. Allinge. 

Tif, 148. 

14=15 Aars Pige 
kan faa Plads til 1. Juni. 

A. Jensens Brødudsalg, Sandv, 

Fotograf Kjøller 
anbefaler Bronce-

Rammer i alle St. 

Ovale Rammer og 
Rammelister. Billeder indrammes 

0011 liksekolliirmalld 
Sko faas hos 

Carl Larsen, Vestergade, 

Hasle Kalkværk 
.0011k% Brændt Kalk 

Læsket Kalk 
#1111>111111113  Cementsten 

Tlf. Hasle 27 

A uden Sange er ikke 

geSt nogen rigtig Fest. 

En Festsang kan ikke undværes 
ved festlige Lejligheder, hvad en-
en det nu er Sølvbryllup, Bi ylltip, 
Konfirmation eller anden Familie-
eller Foreningsfest. — En Festsang 
kalder det Humør frem, som skal 
til, for at Festen kan blive vellyk-
ket. En saadan Festsang faar De 

i Allinge Bogtrykkeri. 

Varm Blodpølse 
faas i Dag, FREDAG. 

Grethe Lundgren, 
Lindeplads. 

BrsmrilMa6c8aasæd 
Da Priserne er smaa, maa vi 
derfor bede om Ordre snarest. 

Tidlig Soder lAllo-Karlofier 
kan skaffes ved hurtig Bestil'. 

NordlandetsHandelshus 

saaledes at vi kan hævne vort Karl-Edvard Mogensen, 
eneste Nederlag i Efteraarsturne- f  Sandvig. 
ringen. — De andre 2 Hold maa 
ogsaa kunne præstere et ordentlig 
Stykke Arbejde i Foraaret, særlig 
maa 2det Holdet kunne opnaa 
bedre Planering. I det store Hele 
maa hver Spiller sige til sig selv: 
„Nu tar vi os sammen og gør 
vort bedste". Lad saa al Splid og 
Spektakel Spillerne indbyrdes fal-
de bort og arbejd for jeres Klub, 
ikke for personligt Bifald fra Pu-
blikum. Der er nemlig meget at 
bære endnu, endog for de bedste, 
og vi kan hævde os pænt i Fod• 
bolden her i Allinge-Sandvig, hvis 
vi vil. Vel mødt til Træning paa 
Søndag. 



Nyheder i tierre=liabitter 
er nu hjemkommen og sælges som Rekla-
me til nedenstaaende billige Tilbud. 

Alle Habitter er af bedste Forarbejdning 
med prima Tillæg og For, og bliver nøje 
afprøvet og tilpasset. 

Reklame-Tilbud e 
2iantif aktur =Uddtillingen 

paa indepiads 

Nordlandets Handelshus 

STOP -411111111•1111~1~ 

"1""1111111.1111111111111~ 
Køb Deres Konfirmationsklædninger 

Zool. Have, Stammershalde 

I

ved 

9 Restaurationen spiller Søndag 

«'termiddag Xrvidsens ..Trio 

Puska Pdaskehryg og NM!, KØB DET I PRODUKTEN 
Nye Sendinger markfrø, Roefrø,Uriefrø 
af bedste Sorter fra L. Dæhnfeldt, Odense. 
Fine Soiv-Ærter, Snedinge-Ærter og Sommer-Vikker. 
Send os flere Bestillinger snarest. 

Nordlandets Handelshus. 

Her er kommen mange smukke 
Nyheder i Skabe og paa Hylder, 
som har Interesse. 

, 	. 
Prima Kamgarns Habit, moderne 
Facon med rigtig Benklædevidde 
Prima helulden slidstærk Habit, 
smuk mørkstr. Dess., moderne Snit 
Kamgarns Habit, Facon ud. Bryst-
indsnit i ekstra god Kvalitet 
Sportshabit i moderne Stil 

og Facon 
Konfirmand-Habitter i ægte blaa 

Serges 

74,00 

66,00 

76,00 

59,00 

43,00 

Nordlandets Handelshus. 

UD SALG Benyt Dem af vore billige Tilbud. 

Lædervarer: 
Dametasker, Seddelbøger, Portemonæer, Skriveunderlag m. m. 

Gaklanteri: 
Foto-Album, Lampeskærme, Æskepost, Papirservietter m. m. 

ALLINGE BOGHANDEL, ved Havnen. 
SYSTEM ZEtSS IKON 

TELF. 211 
BORNHOLMS MEST 
MODERNE TEATER  

Alle Tiders bedste Indianerfilni 
En herlig Film, skrev Pressen, „uen sidste Mohikaner'  
for Folk mellem 6 og 60 Aar. En Film, som faar Blodet til at rulle 
og Hjertet til at banke med Lyntogsfart. H verd. 71-'2, 9 Sønd 41/2, 6 714, 9 

Nye Sendinger, bedste Sorter 
Store Appelsiner, Jaffa- og Blod-. Citroner, Fine Spise-
æbler, Store, gode Madæbler, Store græske Rosiner. 
Store californiske Blommer. — Meget rimelige Priser. 

Nordlandets Handelshus. 

.93adminton. 
Ketchere 7,75-8,75-10,50-11,25-12,50-14,00-15,50 

til 45,00 
Fierbolde fra 75 øre pr. Stk. 

Pressere — Overtræk — KetcherlaK o. s. v. 

KIOSKEN 
Dansk Badminton-Forbunds nye Spilleregler 10 øre. 

10~~ell■ffi 

Meddelelse, som interesserer Damerne. 

De samme Habitter leveres efter Maal. For 
Herrer, der ikke saa let kan passe færdigsyet 
Tøj, er her en virkelig Chance. 

For Størrelse over 112 beregnes ekstra. 
Stor Prøve-Kollektion er hjemkommen i 

moderne Stoffer til Sommerfrakker, Foraars-
og Sommer-Habitter. 

Kom ind og se. — Ingen Købetvang! 

97ritz ,Reuseh9  57f. 5e 
Alling 

Leverandør til Vare- og Landbrugslotteriet. 

Overslaget 	Hent Kunstgodningen nu, over Indtægter og Udgifter for 
1937-38 for Allinge-Sandvig saa den kan udstrøs, naar der er gunstige Forhold. 
Kommune er fremlagt til offentligt 	 18 pCt. Superfosfat, 40 pCt. Kaligodning 
Eftersyn paa Raadhuset i Allinge 	 Norsk Kalksalpeter, Ægte Chilisalpeter 
i 14 Dage fra den 18. ds. at regne. 	 Ovntørret Faxe Godningskalk, 
Allinge-Sandvig Borgmesterkontor, kan hentes fra Lager til smag Nettopriser. 
den 18. Marts 1937. 

M. Bloch. 

Ung Pige, 
flink og paalidelig, 14-16 Aar, 
søges til 1. Maj. 
Hans Peter Dreier, Tejn 

2flinke Køkkenpiger 
samt en kvindelig og en mandlig 
Husholdningselev antages 1. Juni. 
Alexandersens Hotel, 

Sandvig. 

Barne- 
Vogne 

nye 21usestoffer er hjemkommet i moderne Faco-
ner og Farver. 

til $oraarsdragterne! 	Gummiringe og Reservedele 

Nordlandets Handelshus. 
P. C. Holm,  Allinge 
Ung Medhjælper 

hos os! 
Ægte blaa Serges Jakkesæt og Matrostøj i moderne Facon. 
Husk vort gode Arbejdstøj, Molskins- og Fiskerbenklæder. 
Fine, mod., stribede, blaa Serges Benklæder. Lyse Sommer-
Benklæder. Manchetskjorter, Hatte, Huer, samt alt, hvad der 
hører til Herrelingeri. Alt i Manufaktur, Tricotage, Garn til 
billigste Pris. Vi har endnu nogle billige Klædninger tilbage. 

JENS HANSEN, Ilf. 29 

til Vogne anbefales. 

Se Vinduesudstillingerne. 

er hjemkomne. Faconerne er i Aar meget fikse, 
og Priserne er rimelige. Et Parti Konfirmandfrak. 
ker sælges meget billigt. .4 Se Vinduerne. 

Allinge Messe - Th. Holm 
Lev. til Vare- og Landbrugslotteriet. 

De nye Foraarsfrakker — 16-17 Aar — søges til 1. Maj. 
Aage Jørgensen, 

Kastanjegaarden, Allinge. 
NB. En Gylteorne staar 

til Afbenyttelse. 

Dell helt Nilo 
Permanent udfører vi nu med den nye 
Ta c o L ux us Maskine. — — Moderne 
Dampkammer System. Alt iberegnet -
og dog kun otte Kroner! 

Barber Johs. Larsen Tlf. Allinge 53 
En flink 

Formiddagspige Vasket hvid Uld, strikkede Uldklude 
kan faa Plads straks. 	 modtages nu til højeste Priser, naar der gøres Indkøb i 

Henning Jørgensen, 
Bager, Allinge. 	 Nordlandets Handelshus 

ffillellUe1010~~ 

Tagpap, haard Insulite, Krydsfiner. Cementrør 	Køb del i PRODUKTEN Glaserede Rbr, Cement, Brædder, Bygningsart. 



Servus fortæller om sine Dagbogsoptegnelser og Minder 
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— Fortsat fra 

Jeg satte mig ned ved et af 
Bordene og holdt Øje med Lyset. 
Vilde den skønne vise sig ? — -
Jeg havde vel siddet der en Time, 
da et Kuldegys gennemrislede mig, 
og jeg fik ingen Løsning paa Gaa-
den. Maaske var det kun en tyk 
og vraltende Fadeburspige, der 
Iaa og læste en Knaldroman. 

Stille vandrede jeg atter ned ad 
Bjerget, forbi alle Helgenbillederne 
med de døsigt brændende Lys, 
gennem den lille sovende By -
ud i Natten. 

Langs Floden, forbi de mange 
Rigmandsvillaer, slyngede Vejen 
sig mellem blomsterduftende Ha-
ver. I den graa, disede Morgen-
dæmring kunde jeg mellem Taage-
skyer danne mig et Billede af de 
fantastiske Bjerge med forfaldne 
Borge ovre paa den anden Side 
Floden. 

Længe sad jeg paa en Bænk og 
betragtede de skiftende Lysvirk-
ninger. — Der korn tungtlastede 
Pramme drivende ned ad Floden, 
Førerne stod med lange Stager 
og dirigerede Retningen 	en Fi- 
sker roede ud med sin Baad og 
eftersaa sine Garn — nogle Fugle 
begyndte at synge. Lidt efter lidt 
farvedes de højeste Bjergtoppe 
røde af den opgaaende Sols Skær. 
Saa rejste jeg mig og gik videre 
til det næste Bjerg, Rolandseck ; 
det var højere end Godesberg, og 
opad Skraaningen var anlagt Vin-
haver. 

Jeg fulgte en Vej opad Bjerget. 
Den mundede ud i en Vinhave, 
anlagt i Terrasser helt op til Mu-
rene af en gammel Ruin. Des-
værre var Druerne kun i deres 
Vorden. Forsigtigt kravlede jeg op 
mellem Rankerne fra Afsats til Af-
sats, kravlede op over Muren, og 
oppe fra de faldefærdige Rester af 
en gammel Borg mødte jeg Mor-
genens første gyldne Solstraaler. 

Mellem Ruinerne var opført en 
Restauration, som desværre end-
nu ikke var aaben. Et herligt Pa-
norama havde jeg ud over Flod-
dalen til begge Sider. Her var det 
rart at hvile de trætte Lemmer. 

„Vej til Krateret" stod der paa 
en Vejviser. Jeg erindrede at Rhin-
bjergene var af vulkansk Oprin-
delse — det er alle gode Vinbjerge; 
men at der her endnu fandtes Kra-
tere med Svovldampe eller varme 
Kilder piblende frem af Lavarev-
ner, det maatte nærmere under-
søges. 

Altsaa — paa Vej til Krateret! 
En Sti og en daarlig Kørevej 

førte ind over Bjerget gennem lyse-
grøn Ungskov ; den forgrener sig 
ud over Græsmarker, svinder mere 
og mere ind. Krateret er stadig 
ikke at se. Derimod stiger Solens 
glødende Kugle højere og højere, 
forvandlende mit Indre til et damp-
fyldt Krater. Store Sveddraaber 
pibler frem og Tørsten melder sig. 

Jeg lod Krater være Krater og 
vendte om. Maaske var det Skilt 
en Genistreg af Gæstgiveren, der 
vilde have Afsætning paa Drikke-
varerne ! 

Efter et lille Hvil gik det atter 
nedad gennem Vinbjergene, ned 
til Floden med de vekslende Ind-
tryk. Naaede ved Middagstid Re- 

forrige Uge - 

magen med den smukke Valfarts-
Kirke, som er forsynet med fire 
slanke Taarn. Her fik jeg et styr-
kende Maaltid og en velfortjent 
Hvile. 

Næste Dag, den 7. Juni naaede 
jeg Andernach, en smuk lille By 
med Levninger af gamle Taarne 
og Fæstningsværker. Medens jeg 
sad udenfor en Gæstgivergaard 
og betragtede de smukke Omgi-
velser, kom mine Rejsekammerater 
vandrende, og Gensynsglæden re-
sulterede i et lille ekstra Glas til 
Middagen. 

Vi fulgtes nu ad til Koblenz. 
Denne sidste Strækning var ikke 

saa interessant, da Bjergene her 
gav Plads for det Delta, hvori 
Rhinen og Mosel mødes. 

Over en 330 m lang ældgam-
mel Stenbro passerer vi Moselflo-
den ; længere inde gaar Jernbanen 
— bugtende sig frem langs Bjerg-
siden — over Floden ad en mere 
moderne Bro. Foran os ligger det 
gamle Koblenz op ad Bjergskraa-
ningen med Taarne og Spir. Til 
venstre ud mod Rhinen ligger det 
nye moderne Koblenz' Pragtbyg-
ninger, og yderst ude paa Trekan-
ten, hvor Floderne mødes, rager 
Kejser Wilhelms kæmpemæssige 
Rytterstatue frem. 

Gennem den gamle Bys krogede 
Gader finder vi vort Herberg og 
faar, trods Træthed, Tid til at se 
lidt paa Staden, inden vi efter endt 
Aftensmaaltid kan hvile os ud til 
næste Dags Oplevelser. 

Koblenz er en gammel By. Man 
aner det, naar man hører, at dens 
ældste Klosterkirke blev grund-
lagt 836. Indbyggerantallet var c. 
40,000. Af Seværdigheder nævnes 
det kgl. Slot, den rigtforsirede Je-
suitterkirke, Postbygningen, Obe-
lisken og Teatret med Malerisam-
ling. Oppe over Byen er herlige 
Promenader og Parker gennem 
Vinhaver og Skove. 

Næste Morgen bestiger vi det 
kæmpemæssige Sejrsmonument for 
Wilhelm I, der knejser paa en py-
ramideformet Granitsokkel. Ad en 
Mængde Trapper naar vi op til  

en tempellignende Bygning, i dets 
Indre er Butiker med Souvenirs 
og Prospektkort. Ad Trapper kan 
man komme op paa Taget, helt 
ind under Rytterstatuen. 

Dette Monument maa ses af alle 
tilrejsende, ikke saa meget for dets 
Ktinstværdi som for den vidunder-
Udsigt man har over Mose] og 
Rhinen, over By og Omegn. Fire 
Broer fører over Floderne, den 
tidligere omtalte gamle Stenbro 
og Jernbanebroen over Mosel samt 
den 336 m lange Pontonbro og 
den nye imponerende Jernbanebro 
over Rhinen. Der ovre ligger og-
saa Byer og gamle Borge, og vor 
Opmærksomhed fanges af den be-
rømte gamle Fæstning Ehrenbreit-
stein, hvis gamle Mure og Kasse-
matter lyser i Solen og indbyder 
til Besøg. 

Vi gik over den gamle Træbro, 
soni hviler paa 57 Pramme, be-
talte de traditionelle Bropenge og 
travede op ad den siksakformede 
Kørevej mellem høje Mure. Af og 
til vendte vi os om for at nyde 
Udsigten, da nye Motiver stadig 
viste sig. Ved Indgangen til de 
indre Fæstningsværker standsedes 
vi af Skildvagterne. Adgang for-
budt ! 

Saa kravlede vi op paa Bryst-
værnet og saa ud over Floden 
og det travle Virke, der pulserede 
under os, Skibene, Togene, der 
rullede over Broerne mod Syd og 
Nord. Lige overfor os ligger Kob-
lenz og glitrer i Solen — Kejser-
ens Rytterstatue tegner sine skarpe 
Konturer. 

Under os ligger en lille By, der 
bærer Fæstningens Navn, i Slug-
ten en malerisk gammel Vandmølle 
— derfra fører en Bro over til de 
skovklædte Højder mod Syd. 

Vi følger Vejen og naaede den 
lille By Arensberg med det hellige 
Kapel — et søgt Valfartssted med 
mange Boder, hvorfra sælges Vox-
Iys, Helgenbilleder, Prospektkort 
og Turistartikler. 

Kapellet og Klosterhaven var 
ogsaa et Besøg værd ; Munkene 
havde lavet kunstfærdige Grotter, 
hvori Jesu Fødsel og Lidelseshi-
storie fremvistes i malede Træ- og 
Voxfigurer, et Slags Panoptikon. 

Højere oppe paa Bjerget fandt 
vi et Skyttehus og søgte Tilflugt 
her under en Regnbyge. 

Om Aftenen naaede vi tilbage 
til Koblenz. 

Man træffer altid Landsmænd 
ved Rhinen; ligesom man ;overalt 
møder Turister af alle Folkeslag. 
Paa' Hoteller og Gæstgivergaarde 
gør man stadig nye Bekendtskaber, 
følges ad et Stykke Tid og skilles. 
I den sidste Tid var vi fem, som  

havde svoret at holde sammen i 
tykt og tyndt ; men nu meldte det 
store Spørgsmaal sig : „hvilken 
Rhinbred var den interessanteste, 
hvilken skulde vi følge ?" Helst 
vilde vi gaa med et Ben paa hver 
Side for ikke at gaa glip af noget; 
men det lod sig desværre ikke gøre, 
Strømmen var for bred ! At spørge 
dem, der var for hjemgaaerde, 
øgede blot Usikkerheden. Alle 
sagde, at den Strækning, de havde 
tilbagelagt, var den smukkeste. 

Saa brast Sammenholdet ! Jeg, 
Nielsen og Madsen holdt paa den 
venstre Rhinbred, de andre paa 
den højre. 

Den 9. Juni gik vi atter over 
Floden, ankom til Pfaffendorf med 
den gamle Fæstning Lahnstein, 
som vi besteg og havde oppe fra 
Taarnet en pragtfuld Udsigt ; der-
fra gik vi til Braubach, hvor der 
gjordes Indkøb til Frokosten, som 
skulde nydes oppe paa Marksberg. 
I en Bagerbutik blev vi ekspede-
rede af en ung Rhinlænderinde, 
hvis bedaarende Skønhed fuld-
stændig tog Pippet fra os. Hen-
des store mørke Øjne hvilede spør-
gende paa os, der fuldstændig 
tabte Mælet og maatte nøjes med 
at pege paa det Brød, vi ønskede. 
Deriblandt var ogsaa nogle smaa 
Brød, som saa delikate ud, bestrø-
de med noget, der lignede kry-
staliseret Sukker. Hun rakte os 
det med en Skelm i øjet, og vi 
tog Afsked paa en yderst kejtet 
Maade. 

Hun var vort Samtaleemne mens 
vi entrede Højderne og valgte et 
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Guldsmed 
Hansen C., Havneg All. "Fif. 110 

Hoteller 
Hotel Allinge Telefon 25 

Art. f. Hotel og Pension 
Gorm izk 	[logi fik. All. Tlf. 74 

Isenkram og Porcelæn 

Kul og Koks 
Allinge Kulhandel Telefon 119 
Nordlandets Handelshus, TIL7 

Købmænd 
Mogensen, A., Tejn Tlf. 117x 
Prima, Allinge Tlf. 40 

Ladestationer 
Petersen, Carl, Allinge. Tlf. 98 

Ligkistemagasiner 
Kofoed Sc Mortensen All.Tlf. 77-79 
Mortensen, Herman, All. Tlf. 47 

skyggefuldt Sted med Udsigt. Saa 
pakkedes Frokosten ud og vi tog 
fat med god Appetit. Da vi korn 
til Desserten, de omtalte Brød, 
opdagede vi at det formodede 
Sukker var Salt. 	Det var den 
Slags Brød, Restauratørerne køber 
til gratis Fortæring for det øldrik-
kende Publikum, saa de kan faa 
mere Tørst og drikke bravt. 

Desværre fandt vi ingen Kro 
her oppe ; søgte derfor at skrabe 
Saltet af. Tørsten kunde dog ikke 
undgaas ; men til alt Held fandt 
vi nogle Kirsebærtræer med søde 
sorte Bær. 

Saa gik det atter nedad og op 
til de forfaldne Rester af Tvilling-
borgene „De fjendtlige Brødre". 
Bjerget og Bygningsmaterialet er 
her en leragtig Skifer, som let for-
vitrer, hvilket vist er Grunden til 
til disse Borges hurtige Forfald. 
Beliggenheden er henrivende med 
prægtige Udsigtspunkter over Flo-
den til de lige overfor liggende 
Slotte og Borge, bl. a. det skønne 
Stolzenfels og Kiinigsstuhl. 

Fortsættes i næste Nr. 

Stolzenfels 

Malermestre 
Jacobsen Ludv, Havnegade, All. 

Manufakturhandlere 
Magasin du Nord, Allinge. Tlf. 5 
Hansen, Jens, Allinge Telefon 29 

Modeforretning 
Petersen, Thora,v. Posthuset All. 

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

Radioforhandlere 
Jørgensen, H , v 1  Posthuset All .  

Skotøj og Skotøjsrep. 
Jørgensen. H., 'Posthuset Allinge 

Skræderforretninger 
Lind, Sander, Nørreg. 5 Allinge 
Ipsen, P.C. Nygade, Tlf. Ali. 113 

Slagtere 
Jensen, Kaj, Allinge. Tlf, 66 

Smedemestre 
Petersen, Carl, Allinge Tlf. 98 

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

Sæbeforretninger 
Tatol v. Havnen Allinge Tlf. 23 

Trælast og Tømmer 
Nordlandets Handelshus, Tlf. 7 

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

Træskomagere 
Larsen, L., Allinge. 

Ure og Optik 
Hansen C., Havneg. All. Tlf. 140 
Liljeroth, A. Urmager, Allinge 
Mikkelsen, A., Sønderg. Allinge 

Vaskerier 
Mogensen, A., Tejn T .. 117 x 

Indlevering til Bornholms Dr mpvaskerl. 

Vognmænd 
Bohn, Emil, Sønderg., AlI. TI1.46 

Christensen. Andr., All., Tlf. 49 

Petersen, C., Nygade, All. Tlf.133 
Person- og Lasikarsei 

Munch, Humledal, Tlf. Rø 46 V 
7 Personers Vogn 

Optagelse i Adressefortegnelsen 
koster kun 2 Kr. Kvartalet. 
Ekstra Linier 1,50. 
Absolut billigste Avertering. 

(4dfordbornizoltris 
"idreååefortegnelde! 


