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Nogle Sind Tal Ira briks 
sigrsto Vogoifilodsforreloino, 

Afstanden fra Jorden til Solen 

udgør ifl. astronomiske Maalinger 

149 471.000 km. Allerede ved det,  

te Tal kniber det for os at følge 

med, men hvad saa med den 

Strækning, de tyske Rigsbaners 

Tog tilsammen har tilbagelagt i 

Aaret 1935. Den androg 726 Mil-

lioner Kilometer, d. v. s. næsten 

fem Gange saa langt som Afstan-

den fra Jorden til Solen. 

Denne tilsyneladende ret for-

dringsfulde, men talmæssigt kor-

rekte Sammenligning er nødvendig, 

for at vi allerede fra Begyndelsen 

kan vænne os til den overordent-

lige Nlaalestok, man maa anlægge 

ved en Betragtning af Verdens 

størsteVognmandsforretningsYdel-

ser j Løbet af et Aar. 

Ialt befordrede de tyske Rigs-

baner, i det følgende kaldet D R B, 

i 1935 i Fjerntrafiken 1002 Mil-

lioner Passagerer og i Berlins og 

Hamborgs Nærtrafik 487 Milli-

oner. — I 1933 var Tallene hen-

holdsvis 829 og 411 Millioner 

Passagerer. — Lad os tænke lidt 

over, hvad disse Tal betyder. 

En Milliard 489 Millioner rej-

sende om Aaret vil sige mere end 

4 Millioner om Dagen l Hver 

eneste Dag hele Aaret rundt 

transporterer altsaa DRB — figur-

ligt talt — hele Schweiz Befolk-

ning. 

Vanskeligheden ved at befordre 

en saa uhyre Menneskemængde 

paa et Aar ligger som bekendt i, 

at Trafikstrømmen ikke fordeler 

sig ligeligt hver Dag, men hober 

sig op paa visse Dage og Uger. 

Højtider, Ferierejser, særlige stør-

re Begivenheder, Weekendrejser. 

Eksempelvis maatte DRB til sid-

ste Foraarsmesse i Leipzig ind-

sætte ikke færre end 418 Særtog 

foruden de tæt besatte planmæs-

sige Tog. Ved Høsttakkefesten i 

1935 blev 250.000 Personer be-

fordret til og fra Backeberg i Lø-

bet af 12 Timer. Denne Præsta-

tion fordrede foruden 70 planmæs-

sige Tog, 203 Særtog for Henrej-

sen og 216 for Returrejsen. Efter-

haanden som Særtogene tømtes 

for Passagerer blev de parkeret 

og de tomme Tog fyldte ialt en 

Skinnelængde af 75 km l 

At Persontrafiken i Tyskland 

i de senere Aar er steget saa be-

tydeligt som Tilfældet er, kan dels 

føres tilbage til Banernes vidtgaa. 

ende Rabatter. Kun 1/ af samtlige 

Passagerer betaler fuld Billetpris. 

Tænk bare paa Weekendbilletter, 

Feriebilletter, Udlændingebilletter 

og ,,Kraft durch Freude", som 

kun betaler en Fjerdedel af ordi-

nær Pris. I Sommeren 1935 kørte 

der hver Maaned 426 „KdF"-Tog 

med 751) / 0  Rabat. 

DRBs Skinnenet strækker sig 

over 54.332 km, d. v. s. at Skin,  

tiernes sammenlagte Længde sva-

rer til næsten 3 Gange Jorden 

rundt ved Ækvator. ni Trods for 

Rigsautobaner og stadig Motori-

sering er Skinnenettet i de sidste 

to Aar forøget med 515 km. Til 

Vedligeholdelse af Banelegemet 

beskæftiges aarlig over 90.000 

Mand af DRBs 656.000 Personer 

omfattende Personale, heri med-

regnet Arbejde med Elektrifice-

ring af opimod 2300 km Bane-

strækning og Udskiftning af de 

sædvanlige 15 m Skinner til 30, 

eller 60 ni Skinner. DRBs Kontrakt 

med Staalværksforbundet om Le-

vering af Skinner og andre Over-

bygningsdele af Staal androg for 

1935 360.000 Tons. Samme Aar 

købte DRB 31/2 Million Stykker 

Træsveller. 

Rigsautobanerne, som udføres 

De skulde giftes. 
Efter det Engelske. 

Gamle Resneck af Møbel-Fir-

maet „Resneck og Compagni"  var 

gaaet til sine Fædre og havde ef-

terladt sig en Datter og et Testa-

mente, der blev Begyndelsen til 

stor Sorg for samme Datter. 

Resneck gjorde sin Datter, Leah, 

til sin Universalarving, men paa 

den Betingelse, at hun inden et 

Aar ægtede Harry Jacobs, Sønne-

søn af gamle Resnecks gamle Com-

pagnon. 

„For Firmaets Skyld sætter jeg 

den Betingelse. Gaar min Datter 

ikke ind herpaa bliver ovennævnte 

Harry Jacobs Universalarving". 

Er der ikke noget rent djævelsk 

dumt i, at en Mand har Lov at 

bestemme over Ting og Forhold, 

der kommer til at tilhøre en Tid, 

hvor han hverken kan røres af 

Bevisgrunde eller Bebrejdelser. 

Ovennævnte Harry var en køn 

flink ung Fyr, i alle Maader an-

set for et godt Parti. Leah og han 

kendte hinanden fra de var Børn. 

Men Harry havde aldrig gjort Kur 

til Leah ; derimod havde han ofte  

af et Datterselskab af DRB, be-

skæftiger 250.000 Arbejdere om 

Aaret i syv Aar. 

1 Slutningen af 1935 omfattede 

Banernes Vognpark 21.656 Loko-

motiver paa tilsammen ca. 3 Mill. 

HK,1561 Dieselmotorvogne, 60.341 

Personvogne, 20.407 Pakvogne og 
596 598 Godsvogne. Dertil kom 

endvidere 2000 Automobiler, Ga-

blokyogne og et Antal Skibe. 

DRBs aarlige Forbrug af Brænd,  

stof beløber sig til 13 200.000 

Tons. Dette Tal anskueliggøres 

bedst ved at tænke sig en kva-

dratisk Kulblok med 250 Meters 

Side og 30 m Højde. 

Til saadanne Udgifter hører 

vældige Indtægter. Persontrafiken 

indbragte saaledes i 1935 989 

Mill. RM. og Godstrafiken 2324 

Mill. RM , altsaa tilsammen 31/3 

Milliard Rigsmark. 

•••••••••••• 

drillet hende med hendes roman-

tiske Ideer og sagt, at naar han 

fik Lyst til at gifte sig, vilde han 

udse sig den aller nydeligste un-

ge Pige og ein, zwei, drei ægte 
hende — alt dette her med For-

elskelse og al denne „Gøren Ha-

neben", det var bare noget Tos-
seri. 

Han sagde det for Løjer, for 

at drille, og fordi han var en god 

Del forkælet af sin Bedstefar — 

Firmaets gamle Jacobs — og al-

tid vant til at faa sin Vilje, 

Den første Sørgetid var endnu 

ikke endt, da Harry gik op til 

Leah : — Naa Leah, sagde han, 

saa skal vi vel snart tænke paa 

at gifte os, vi to. Leah blev helt 

hvid i Ansigtet. 

— Gaa din Vej, Harry ! Er det 

en Maade at tale til mig paa ? 
Er det ikke nok, at Far — hun 

brast i Graad, og Harry listede 

af. Leah gik samme Dag til Fa-

derens Sagfører. 

— Der er intet ved det at gø-
re, lille Frøken, sagde han. Testa-
mentet er i alle Maader retsgyldigt 
— jeg har selv opsat det. Firmaet, 
ser De - 

Saa var der altsaa ikke noget  

at gøre. I over en Maaned rasede 

Leah mod sin Skæbne. Saa blev 

hun stille melankolsk, — Harry 

fattede Haab og vovede atter at 
nærme sig. Han gjorde hende en 
Visit, bad om Lov til at tænde 
en Cigaret, satte sig til rette og 
sagde : 

— Hør nu Leah, det er dumt 
af dig at give Slip paa alle de 
Penge. Hvorfor kan det ikke bli-

ve mig ? Jeg er virkelig en ganske 

skikkelig Fyr ; jeg er vis paa, vi 
to bliver lykkelige. Lad os gifte 
os — hva' Leah ? 

Leah saa ham lige ind i hans 

store, sorte Øjne — saadan et 
Par glade, rare øjne — men Vre-
den voksede i hendes Sind. 

— Tag du bare alle Fars Pen-

ge ! Jeg vil ikke ha'  dig for Al-
verdens Guld ! 

— Hun er saadan en prægtig 
Pige, sagde Harry helt forknyt til 
sin „bedste Ven", og der er ingen 

anden, hun holder af ; det er jeg 
vis paa. Det er kun af Stædighed, 

hun ikke vil have mig. 
- Bliv du bare ved at fri til 

hende, min Gut. Til sidst siger 
hun nok ja, svarede Vennen. 

Men der var noget ved Leah, 

der gjorde, at Harry ikke var 

sikker paa, at hun gav efter. 

Han friede endnu tre Gange : 
en Gang, da hun besøgte hans 

Bedstefader, der var syg ; en an-

den Gang, da han sad til Bords 

med hende i et Selskab og en 
tredie Gang — ja, det var en 
Vinteraften i Snevejr, da Leah 

gled og faldt paa Gaden. Hun 

stod og rystede Sne og Isvand 

af sig, da Harry kom forbi, stand-
sede og gav sig til at hjælpe 
hende. 

Men naar en ung Dame lige 
er faldet og ved, at hendes Hat 

sidder skævt, og hendes Haar er 

i Uorden, og hun har Gadesnavs 

paa sit Tøj og sine Handsker, 

saa er hun sjælden oplagt til at 

høre paa et Frieri. 

Leali vendte sig med lynende 
Øjne mod Harry: — Vær dog 
ikke saa tosset, sagde hun og gik. 

Han lovede sig selv, dette skulde 

være sidste Gang. 

Aaret var omme. Leah sad paa 

Kontoret hos „Resneck og Jacobs", 

fik en god Gage, men ikke saa 
meget som hun var vant til at 
bruge. Alle hendes Venner havde 
saa ondt af hende og raadede 

hende til at ægte Harry. Leah 

havde forfærdelig ondt af sig selv, 

men var fast besluttet paa aldrig 

at sige ja. Saa glemte Venner og 

Frænder dette over noget andet, 

og alt gik, som havde det altid 

været saaledes. 

Men Harry kunde ikke holde, 

hvad han havde lovet sig selv 
Hun var saa sød som hun sad 
der og sled med de sorte Bøger. 

- Leah, sagde han. Jeg bry-

der mig ikke om dine Penge. Jeg 
forærer dig det alt sammen — 

og du skal oven i Købet blive 
fri for mig. 

— Om jeg saa skulde sulte 

ihjel, vilde jeg ikke ta en eneste 
Øre af dig, svarede hun. 

Foruden Leah var der en ung 
blond Pige, Clara Berth, paa 
Kontoret; Leah havde lige fra 

først af en stærk Uvilje mod 

hende, men naar Harry spøgte 
med sin unge Kontorist smilede 
Leah og nynnede. 

Gamle Jacobs Sygdom forvær-
redes, og hen ad Sommeren døde 
han. En Uge senere fik Leah Bud 
fra Sagføreren om at møde ved 
Testamentets Aabning. 

— Jeg har ingen Tid, og jeg 
har Hovedpine, svarede hun. 

— Lad være at slide saadan i 
det, Leah ! sagde Harry. 

Hun svarede ikke. En Time 
senere aabnedes Kontordøren med 
et Brag; Stole og Borde væltedes 
eller stødtes til Side af Harry, 
der styrtede ind uden Hat og 
helt stakaandet. Leah rejste sig-

I næste nu slog han Armene om 
hende og kyssede hendes Mund 
og Øjne, medens han uafbrudt 
raabte noget, hun ikke forstod. 

— Slip mig, hvad er der ? 

— Bedstefader 1 udbrød Harry. 

Han testamenterer mig hele Bu-

tikken og 5000 Pund, hvis jeg 

gifter mig med dig inden et Aar. 

Ellers faar jeg ikke en Skilling 

— Firmaet du, li 'som din Far. 

Vil du ikke ha'  mig, skal du ha'  

det altsammen. Nu er du fri og 

uafhængig og — Leahs lille Haand 

faldt med et Rap ned paa hans 

Kind. 

— Derfor behøver du da ikke 

at kysse mig, sagde hun og vend-
te ham Ryggen. Harry gik og vi-

ste sig ikke paa Kontoret i en 

Uge. Leah styrede alt — ogsaa 
Clara Berth, der sagde op, saa 

snart Harry atter indtog sin 
Plads. 

— De har 22 Shilling ugent-

lig? sagde han. Godt, fra nu af 

faar De 25, og De har intet at 
gøre med nogen anden end mig, 

forstaar De? 

— Leah, sagde han senere. 
Om et Aar kan du, hvis du vil, 
være Chef her — med mindre 
du gifter dig med mig. 

— Du ved, jeg foretrækker at 
lade være. 

— Godtl Men foreløbig er det 
mig, der er Chef ; det beder jeg 

dig huske. Og Frøken Berth bli-

ver her, medens jeg staar for 

Styret. 

— Du skulde saamænd hellere 

gifte dig med hende, siden du 

absolut vil ha'  en Kone, sagde 

Leah ; men hun fik intet Svar. 

Aaret gik. Hurtigt, som Aarene 

plejer. En Dag i December gik 

Harry og Leah hjem sammen fra 
et Forretningsmøde. Det var sent, 
og Omnibussen kørte fra dem. 

— Lad os sætte os paa Bæn-
ken her og vente paa den næste 



Nu - kommer den Aarstid, hvor det er rart at have et Par 
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Fodpleje - Ansigtspleje 
Fredag den 5. Nov. aaber jeg en Klinik for Fod- og Ansigts-
pleje. Med flereaarig Erfaring i begge Dele er jeg i Stand 
til at give Dem en god og smertefri Behandling. 
Aabenf: Kl. 15-18 og etter Aftale 	RAGNHILD ROWOLD, Strandvej 3 

Omnibus, sagde Harry. 
Leah satte sig — i en god 

Alens Afstand fra ham. Hendes 
Hænder laa foldede i Skødet og 
hun saa op mod Maanen. Hun 
havde saadant et roligt mildt Ud-
tryk. 

— Leah, sagde Harry stille, 
vil du ikke alligevel gifte dig med 
mig? Hun svarede ikke. Begge 
tav længe. 

Pludselig vendte Leah sig mod 
Harry. Det.  var Taarer i hans 
store, sorte Øjne. 

— Hvad er der i Vejen, Harry? 
Du græder jo. 

— Hvor kan du gøre mig saa 
ulykkelig, Leah, naar du ved, at 
jeg elsker dig ! Blodet steg som 
en hed Bølge op i Leahs Kin-
der —. 

— Elsker du mig! — det lød 
som et Klageskrig ; naar er du 
begyndt paa det ? 

— Men Leah, ved du ikke, at 
jeg har elsket dig hele Tiden; 
saa længe, jeg kan huske ; før 
jeg selv vidste det. Har du da 
slet ikke forstaaet, at jeg elskede 
dig? 

Med et Skrig kastede hun sig 
ind til ham. 

— Aa Harry, Harry, det har 
du jo aldrig sagt. Hvorfor sagde 
du ikke straks, at du elskede 
mig? Saa er jo alt godt. 

21gens Vers. 
—0—  

kender vel alle den dejlige By, 
hvor Teglværksrøgen stiger 

mod Sky, 
hvor Gaderne bugter sig ud og ind, 
og Pigerne sværmer i Maaneskin. 
og sker det, de kommer tilskade,, 
de plejes i Østergade ! 

En Kæmner der sidder 
og passer paa, 

at Skatten i Kæmnerkassen 
maa gaa, 

der lukkes for Gassen, 
hvis ej man betaler. 

Ideen er god, og jeg anbefaler 
at Byraadet ogsaa lukker 

for Vandet 
og jager de fattige langt op 

i Landet! 

Og Pantefogden har Mas 
og Besvær, 

for at tjene den Krone, 
han har saa kær. 

Han panter stadig de samme Ting 
og skriver i Bogen med Hiv 

og Sving : 
Paa med Vanten, om tredive Dage 
henter vi alt, hvad I har tilbage ! 

En Mand, der boede i H 	. dal, 
slagted sin Gris, den var gruelig gal. 
Politiet mødte straks op 

paa Pletten, 
og Manden maatte møde i Retten. 
Hundrede Kroner i Bøde han fik 
og aner ej, hvorfor Pengene gik! 

Ja, Livet er ikke saa ligetil, 
nogle maa gaa, andre kører i Bil 
nogle maa knibe paa hver en Øre, 
andre kan hver Dag i Skoven køre 
og morer sig herligt paa 

Strandhotel -
jeg forstaar det ikke og 

siger Farvel! 
IL. Sandvig. 

Sporten 
A. S. G.-Bazaren 

Lørdag og Søndag havde sam-
let ret godt Besøg, især om Søn. 
dagen var der mange Mennesker. 
Da ASG i Aar ingen Bortlodning 
havde, da man ønskede at bruge 
Bevillingen til en Sommerfest 
næste Aar, er Udbyttet ikke saa 
stort som ellers, men Bestyrelsen 
kan dog glæde sig ved en rar 
lille Skilling til at staa Vinteren 
igennem med. ASG benytter her-
igennem Lejligheden til at bringe 
Byens Handlende og andre, der 
har støttet Bazaren, sin varmeste 
Tak for den Venlighed og For-
staaelse, man har vist Foreningen. 

I Morgen Lørdag samles alle, 
der har hjulpet til med Arrange-
mentet, til fælles Kaffebord hos 
Fru Christensen. Her vil det ende-
lige Resultat af Bazaren blive be-
kendtgjort. 

Indsamling! 
Interesserede har i disse Dage 

begyndt en Indsamling til Fordel 
for en Fodboldtræner til Foraaret. 
Det kan man vel nok kalde In-
teresse, og Bestyrelsen i ASG 
kan kun med . Glæde imødese 
denne Hjælp ude fra, da der selv- 

følgelig ikke af Foreningens Mid-
ler kan engageres dyre Trænere 
hvert Aar. Indsamlingen foregaar 
ved Salg af et lille Mærke til 25 
øre, og paa Forespørgsel oplyses, 
at mange allerede har tilsagt de-
res Støtte, ved at give Indsamler. 
ne Tilladelse til at komme til 
Dem hver Uge. 

Hvor vilde det være morsomt 
for de Mænd, der har sat sig i 
Spidsen for det, om Resultatet 
kunde blive et Engament af en 
dygtig Træner til Foraaret. 

Badminton. 
Tilslutningen til denne Sports-

gren, bliver stadig større, og det 
begynder allerede at knibe med 
at faa Spillerne placeret. Antallet 
er nu langt over 50, og bliver 
det ved paa den Maade, maa der 
snart findes paa nye Udveje. Bare 
vi havde en Badmintonhal! 

bøger og 3Ide. 
'Denne Uges Familie-Journal 

fortæller om Fundet af „Hr. 
von Rocksten". I [)ag ligger den-
ne mærkelige Herre, som sikkert 
var en Dansker, i en Glasmontre 
i Varberg Museet i Sverige, og 
tager man ham i øjesyn, er det 
som Om Valdemar Atterdags Tid 
stiger lyslevende frem af Graven. 
I Sportsartiklen „Kroghedens sjæl,  
landske 011erup" og mange afslut-
tede Noveller og Fortællinger. 
Paa Damesiden møder vi Edith 
Rode, der analyserer „Smaa Hver-
dagsproblemer", og Ugens Skøn-
hedstips serveres af Skønheds-
eksperten Madame de Paris me-
dens Gregor analyserer et moder-
ne Hjems Montering i Attiklen 
,,Ingen Billeder paa Væggen". 
Det store Dybtrykstillæg, er noget 
af det første, man blader om til, 
og man fortryder det ikke. 

Fra Uge til Uge. 
—o — 

En Paaskonnelse. 
Det hænder at en og anden af 
Nordbornholms Læsere udtaler 
deres Anerkendelse af vore Be-
stræbelser for at gøre Bladet saa 
interessant og læseværdigt som 
muligt under de foreliggende For-
hold. Forleden modtog vi føl-
gende med Anmodning om Op-
tagelse: 

»Jeg vil gerne bringe »Nord- 
bornholm« en Tak for de gode 
Stykker, som Bladet har bragt i 
den senere Tid, det sidste Nuroer 
ikke mindst.« 

Hasle, den 1. Nov. 1937. 
0. C. Tranberg. 

Varelotteriets Gevinster. 
Pas paa Lodsedlen - 
Efterse Lotteriets Trækningsliste. 

Den store Forenkling med Hen- 
syn til Berigtigelsen af Varelot-
teriets Gevinster, der er traadt i 
Kraft pr, 1. Oktober d. A., har 
allererde i afvigte 1. Trækning 
haft stor Succes, idet mange Spil-
lere har ytret stor Tilfredshed 
dermed, og Interessen for Lotte-
riet er blevet forøget i en saadan 
Grad, at dets Lodsedler nu er  

omtrent udsolgte. Dette for at 
orientere interesserede. 

Da Nyordningen som bekendt 
gaar ud paa, at Vinderen nu kan 
anvende sin af Kollektøren ge-
vinstpaategnede Lodseddel som 
Betalingsmiddel hos en hvilken-
som helst af Lotteriets autorisere-
de Leverandører ved Køb af 
danske Varer, maa Spillerne pas-
se godt paa deres Lodseddel. og 
ikke bortkaste dem, før de har 
efterset Varelotteriets Træknings-
liste. I Dagbladene — der kun 
bringer Klasselotteriets Træknings-
liste, kun indeholdende Hovedge-
vinstnumrene — kan det ikke ses, 
om der skulde være faldet Til-
lægsgevinst paa en Lodseddel i 
Almindeligt dansk Vare- og Indu-
strilotteri. 

Ingen daarlige Fødder mere! 
I Dag aahner Fru Ragnhild Ro-

wold en Klinik for Fodpleje m. m .  
Den vil sikkert blive hilst med 

Glæde af mange her paa Nord-
landet, thi Problemet ømme, smer-
tende Fødder er desværre aktuelt. 
Fruen har indgaaende Erfaring — 
saaN.,e1 i Fod- som Ansigtspleje og 
var i nogle Aar Leder af en Kli-
nik i Odense, og Fruen har Diplom 
fra den kendte Skole for Ansigts-
pleje og Manicure, „Lesquendieu" 
Skolen i Kbh. — Kliniken modta-
ger haade kvindelige og mandlige 
Patienter (se Annoncen) .  

Turismen paa Bornholm 
Sidste Torsdag holdt »Bornh. 

Turistt.« Repræsentantskabsmøde 
paa Dams Hotel i Rønne, hvor-
til var mødt et halvt Hundrede 
Repræsentanter for samtlige Tu-
ristforeninger og Organisationer. 
I en udførlig Beretning gav For-
manden, Amtmand v. Stemann 
en Oversigt over sidste Sæson og 
skitserede, hvad man paatænkte 
at gøre for at opnaa endnu bedre 
Resultater i den kommende. 

Ifølge Beretningen havde 55000 
Turister besøgt Bornholm og bi-
draget til en øget Omsætning af 
5t/4  Mill. Kr. 

Omtalte de nordiske Rundrej-
ser og Turistordningen med Tysk-
land, som forhaabentlig kunde 
bringe bedre Resultater. 

I Anledning af Turistforenin-
gens 50 Aars Jubilæum er der 
planlagt en Udstilling i Køben-
havn i April Maaned, hvor Born-
holm bør have en fyldig Stand. 

Vi har henvendt os til de lo-
kale Turistforeninger med An-
modning om Samarbejde med 
Kommunalbestyrelserne angaa-
ende Spørgsmaalet om Forure-
ning af Naturen. Nu har vi en 
Lov, som siger, at vi ikke maa 
smide Papir fra os, men se paa 
Gaderne eller se paa Galløkken, 
her ser det ikke anderledes ud 
efter end før Loven. Det skyldes 
sikkert Savnet af Papirkurve, og 
det er dette Spørgsmaal vi nu 
ønsker taget op samt Indretning 
af Toiletter ved Lejrpladser, hvor 
Naturen ofte forurenes. 

Næste Aar har vi en Attrak-
tion i den nye Strandvej, der da 
bliver færdig, og Bornh. Turistf. 
fylder 25 Aar, hvorfor Dir. Lyng-
by foranlediger at Hovedbestyrel-
sen holder Møde herovre. 

Der bliver i Aar trykt 25,000 
danske Reklame-Folde, samt al' 
engelsk-franske, tyske, svenske, 
norske, hver 10,000. 

Paa en Forespørgsel fra »N.T." 
oplyste Rektor Koloed at Fore-
ningen Bornholm for Tiden er 
ved at reparere Trapper og Ge-
lændere ved Helligdommen, da 
disse var i en daarlig Forfatning. 

Nordbornholms Turistforening 
havde tilstillet Bestyrelsen For-
slag om Forbedringer af forskel-
lig Art; men da det var et luk-
ket Møde kan vi først senere 
omtale disse, 

Allinge-Sandvig 
Haandværkerforening 

afholder ordinær Generalforsam-
ling paa Teknisk Skole Mandag 
den 8. November Kl. 20. 

Bestyrelsen. 

Jagten aflyses 
paa Bækkegaards Jord i Olsker. 

De jagtberettigede. 

Jagt aflysning. 
Jagten aflyses paa følgende Ej-

endomme i Olsker : 
Lille Vedbygaard, Villiam Vangs, 

Kaj Holms og Peder Markers. 
Omstrejfende Hunde biiver skudt. 

De jagtberettigede. 

Værelsers Lejlighed 
med Kokken er til Leje 1. Decbr. 

Havnegade 10, Allinge. 

2iografen 
Fredag, Lørdag, Søndag Kl. 20 

Den danske Lyatspilsukses 

Det begyndte Ombord, 
Med Peter Malberg, Aage Schmidt 
(fra „Familien Hansen"), Henrik 
Bentzon m. fl. 

Nogle brugte 

Kakelovne og Komfurer 
af bornholmsk Fabrikat, en grøn, 
emaljeret do., Komfurer og en 
Grammofon er til Salg. 

M. Jørgensen, 
Jernhandler, Allinge. 

Ingen Konsultation 
i Eftermiddag (Fredag d. 5. Nov ) 

Dr. Borch. 

Skotøjs -Centralen 
Kirkepladsen 1 

fiar nu stort 2idvalg 
i ALT: Hjemme-, Arbejds-, Spad-
sere- og Selskabssko fra Nr. 18.47 

si.,•.•••••••• •••••••••.% 

: Benyt Deres Frugt '. •  • • 
• til Fremstilling at Vin. 	• 
• • 
• • • 13 B Vingær 	• 
• og alle Rekvisitter faas i 	• • • 
• 
se PRIMA .• • 

e.•••••••••..m•••••.ø 
Olsker. 

Resterende Skatter 
for April og Juli Kvartaler til 

Olsker Kommune samt Kommunal 
Udligningsskat til Staten bedes ind-
betalt snarest. 

Sogneraadet. 
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Hornhobs Spare. 
og baarichasses 

afd. i Altings 
0 

Kontortid: 9-12 2-4 
• 

Boxer udlej es 

	"MEP 	 411•1.1 

Varelotteriet 
Fornyelsen til Varelotteriet slut-

ter Mandag den 8. November. 
Jeg har nogle faa ledige Lod-

sedler, som sælges til Fornyelses-
prisen — 210 Øre. 

I. B. Larsen. 

1461  

Nye gardin!' 
Gør Deres Stuer smukke 

og hyggelige med de rig-

tige Gardiner — vi har et 

stort og righoldigt Udvalg 

Blondegardiner 
(Contrain -Net) i alle Prislag 
1,85 1,40 1,15 -85 -55 -38 

Etaminegardiner 
ensfarvede og mønstrede 

1,20 1,00 -,72 -,58 

Voile og Marquisette 
i nye moderne Mønster og 
Farver 

3,10 2,35 1,85 

Moderne tværstribete Gar-
diner i nye smukke Farver 
og Striber 

3,50 2,00 1,85 1,50 

do. i 130 cm Bredde 
3,25 1,95 

Silkeflame og Møbelstoffer 
nye smukke Dessines 

Køb Deres 

Gulvtæpper 
og 

Forliggere 
hos 

Fritz llellsch 
Allinge - Telefon 5 



Yladiosæson 7938: 

Prøv mine nye Modtagere — Alle kendte og førende Mærker. 
Gode Afbetalingsvilkaar. God Service. I .KI.Reperationiværksted. 

ALLINGE RADIOFORRETNING 
WILLIAM LIND, NØRREGADE, ALLINGE - TLF.95 

Friske 
Annodebatterier 

Isjemkommer 
hver Uge. 

LADESTATION 

Gaa altid til 
Fagmanden 

det betaler sig! 

Unica Modtageren »Torex« Kr. 185 

1111•11111•11111111~1101111~111111111111111111112111ffl 

Personkorsel 
udføres med 

7 Personers lukket Vogn. 

V. Pedersen, 
Tlf. Sandvig 8. 

r  Den kse Sko 
med den gode Pasform 

faas hos 

CrLrl L',, .'en 
Vestergade, Allinge. 	J 

„r„,,locipolse 
faas hver Fredag fra Kl. 10. 

Grethe Lundgren 
Lindeplads - Telef. Allinge 45 

Hasle Kalkværk tzsekrebsene 

 

begynder nu. 

For 2 Kr. om Maaneden har 
De Lejlighed til at læse 26 
af Vinterens nye Bøger. 

2 Bøger gratis 
ved Kredsenes Ophør. 

Alle Oplysninger gerne i 
KIOSKEN s Bogafdeling 
A. Mauritsen, Telef. Allinge 142 

 

    

Kom og se 
mit store Udvalg i nye fikse 

KJOLETØJER. 
Priserne ligger fra 1,15-12,50, og De vil altid finde 
det, De søger. Uld og Klude tages i Bytte, højeste Pris. 

Allinge Messe - Th. Holm 
Tlf. 100. Leverandør til Vare- og Landbrugslotteriet 

Nye gule, røgsvage Patroner 
og alle Dele til Selvladning af Patroner sælges. 

Nordiandets Handelshus. 

300 stærke blaakantede 

Stort Udvalg af nye Varer! 
Flonel — Bomuldstøjer - Calico 

Moderne Forklæder og Kitler 

Natkjoler og Pyjamas 

Se Vinduerne paa Lindeplads 

NORDLANDETS HANDELSHUS 

4 

ALMINDEU:DT DANSK 
VARE DG INDLISTBILOTItill 

NU 
er det paa høje -lid at sikre sig en 

Lodseddel til 2. Trækning — der meldes 

næsten udsolgt. 

Fornyelsen slutter den 8.. Salget den 9. 
Novernber.Trækning 10.-11.November, 

Pris 2 Kr, 10 øre 

Rottehund 
til Salg. 

Mathias Kofoed, Storedal. 

VARELOTTERIET 
cai~ufr-~4~.~.~~~rwrtagNmss."N 

Kollektion: Frk, Olga Kofoed, 
Telefoncentralen  Allinge.  

Nu er det Tid 

ED festlig ,gie den Fejeste "SÆLG DEM I PRODUKTEN Skal 9e sælgeGIES OG IENDLn ft ris fios.Weefi, derfor 

Brændt Kalk 
Læsket Kalk 

4411P" Cementsten 
Skal De have ny Habit eller Frakke? Tlf. Hasle 27 

De berømte 3 Taarns 

Gummistøvler 
er hjemkomne og sælges til 
rimelige Priser. 

og sætter De Pris paa at den bliver forarbejdet med Omhu 
og efter allernyeste Finesser, der giver den det agtige Præg, 

da gaa til H. Bag Olsen. 
Rensning, og Presning leveies smukt og billig!. 

enten 

Stort 

Det maa ure varmt og solidt Undertøj 
det svære lydsRe eller de fine engelsKe Kvaliteter 
Udvalg — smaa kontante Priser 

Se Vinduerne paa Lindeplads. 
idet vi køber og afregner alle gode. sunde Sæd- 
varer med en ekstra høj Pris, naar der gøres Indkøb i 

faas hver Fredag Middag. 

Nordlandets Handelshus. Dina Sørensen. Allinge. Tlf. 38, 	 Nordlandets Handelshus. 

Træskomager Lars en 
Vi tilbyder Byttehandel, 

Varm Blodpølse 

yrIcege ffiorgums 

KreaturRensningspulver 
- det Bedste der findes... 

kan igen faas — og er paa Lager i 

PRODUKTEN 

Denne herlige Klipfisk, som De sikkert har hørt 
Tale om, er nu paa Lager i 111 og '/2 kg Pakker. 
Der følger en lille Bog med tyve Opskrifter med. 

Beita Færofisk 

PRODUKTEN 

Nye store Sendinger af smukke, moderne 

Herrehatte Sportshuer Vinterhuer 
Stærke dobbeltsyede Arbejdsklæder for alle Fag 

Skjorter Kraver Flipper Slips 
Alt sælges til smaa kontante Priser. 

MORDLANDETS HANDELSHUS 

Forsikring. 
Stort anerkendt Forsikringsselskab søger en 
Medarbejder i Allinge-Sandvig. 
Billet mrk. „Bierhverv" modtager Bladets Kontor. 

at plante Frugttræer, Buske. Roser 
og Hækplanter m. ni. 

Faas i gode, kraftige Planter til 
billige Priser. Sjeldne Træer og 
Buske skaffes gerne paa Bestilling. 

Helene Andersen, 
Dalegaard. 

2)i sælger ikke 
færdigsyet Damekonfektion, 
men har derimod meget stort Udvalg af 

fikse moderne Stoffer til Kjoler, 
Nederdele, Spadseredragter m, m. 
moderne Jumpers og Veste, 
Se Udstillingen paa Lindeplads. 

Nordlandets Handelshis 

Masser af tørre, billige Brædder 
og tørre stærke Fyrrebrædder 

til Lofter, Gulve, Døre, Vinduer ni. ni. 

Alle Maal, alle Længder sælges med stor Rabat pr. Kontant. 

Nordlandets Handelshus. 

L.)1C2Ø1NTIf2i_A_ØC4-  

4, 	Willy Andersens Orkester 

Q TAMMERSHALDE 

Luer, Abrikoser, 119Siller tilde Tine [(Milde!' KØB DET I PRODUKTEN 



Servus fortæller om sine Dagbogsoptegnelser og Minder 
— Fortsat fra forrige Uge — 

Wolfsberg (Ulvebjerget) bærer 
Navnet med Rette. Ikke saaledes 
at forstaa, at der endnu vrimler 
med Ulve i Bjergene — dem har 
Jægerne antagelig for længe siden 
faaet Ram paa, thi hver Bonde er 
ivrig Jæger — men Ulvenaturen 
synes at være gaaet over i Men-
neskene, der her næsten alle har 
umættelig Livsappetit og Glubsk-
hed efter jordisk Gods. Wolfsberg 
er nærmest at ligne med en Ny-
byggerkoloni i „the far west", 
hvortil nylig er anlagt Jernbane. 
Wolfsberg har nemlig ogsaa faaet 
Jernbane, og den er projekteret 
videre op gennem Dalen med Til-
knytning til Wien. Hvilke Frem-
tidsmuligheder aabner der sig ikke 
for den før saa isolerede Bjergby ? 
Chancerne udnyttes til det yderste. 
Alle, der kan, har sikret sig Jord 
i den Retning, de mener at Byens 
Udvikling skal foregaa ! 	 har 
stykket ud og anlagt Gader og 
Veje, hvorpaa atter vokser Græs. 
Hist og her er opført en moderne 
Lejekaserne, der knejser i Ensom- 
hed med kridtede Vinduer 	 ven- 
tende paa den Hærskare af Ar-
bejdere, som skal strømme til den 
vordende Storstad. Foreløbig er 
der anlagt elektrisk Kraftstation 
med gratis Drivkraft fra Floden, 
en brusende Fos, der vælter ned 
fra Bjerget. 

Men Udviklingen hæmmes af 
det store Begær. Ingen af de be-
siddende synes at kunne afse no-
get til andre uden til opskruede 
Priser, og de allerede i Drift væ-
rende Virksomheder ejes af Mænd, 
som er overbebyrdede med Ar-
bejde, da de ikke under eller ser 
sig istand til at give deres Arbej-
dere en tilstrækkelig Løn. 

Der leves stærkt i det lille Wolfs-
berg, Gæstgivergaardene har de-
res faste Publikum — og i „Ztim 
weiszen Ross", hvor jeg bor, drik-
kes der bravt. Kelnerinden, den 
smidige Mitzel med det kokette, 
stramme, korsetlignende Fløjlsliv 
over den hvide, broderede Særk, 
snor sig behændigt mellem Bor-
dene for at undgaa Gæsternes 
Favntag og balancerer med utro-
lig Færdighed et halvt Dusin „Sei-
del Bier oder Most" paa en Gang. 
Æble- eller Pæremost er en yndet 
Drik her og erstatter Sydens Vin. 
Godt lagret smager den fortrinligt, 
men man maa passe paa ikke at 
drikke for meget eller skifte med 
øl. — Efter det femte eller sjette 
Glas gives gerne en ringere, ikke 
tilstrækkeligt afgæret Vare, hvor-
ved den udvidede Mavesæk spæn-
des som en Tromme under fryg-
telige Smerter. Har man blot en 
Gang prøvet den Tortur, vogter 
man sig for Gentagelser. Wolfs-
bergerne er imidlertid vant til Mo-
sten — det er uhyre Kvanta, de 
kan proppe i sig uden at blive 
berusede. 

I den store, hvælvede Gæste-
stue er der livligt Rykind af Kårnt-
ner-Jægere i graa Lodenanzug, 
Tirolere, Italienere, Slavoner eller 
Ungarer. Dialekter surrer i Ørene, 
og Værtinden med det blege ari-
stokratiske Ansigt og det snehvide 
Haar har travlt ved Pulten inderst 
inde med at opnotere alle de ud-
leverede Varer. Hun er meget om-
sorgsfuld for mig og præsenterer  

gerne „der junge Dåne" for Eg-
nens Honoratiores. — En Gods-
ejer, som jeg paa den Maade kom 
i Snak med, fortalte, at der boede 
to danske Godsejere i Nabolaget, 
dygtige Folk — og hver Søndag 
hejser de det danske Flag ! 

Af og til afhændes Jagtudbyttet, 
og vi fraadser i Vildt. I det Hele 
taget spises der, i Modsætning til 
i Italien, meget Kød, og Værtinden 
og Mitzel sørger altid for at jeg 
faar de bedste Stykker. 

Tiden gaar hurtigt. Regnen er 
hørt op, Skyerne klares og aabner 
atter Udsigt til Bjergene, der nu 
glinser af Sne; kun Dalen og det 
lille isolerede Bjerg ovenfor Byen 
med det smukke Graf Henckel v. 
Donnermarktske Slot staar endnu 
i mørkegrønne Farver. I de stille 
stjerneklare Aftener staar jeg ofte 
paa den store, glasdækkede Svale-
gang, der indvendig til Gaarden 
fører rundt til Soveværelserne i 
det firkantede Bygningskompleks 
anden Etage, og følger Linjen fra 
Karlsvognens Hjul, som viser mod 
Nord ud over Bjergenes Sne -- 
hjem til Danmark. 

Det er Alle Helgenes Dag. — 
Byen er flagsmykket, Kirken prop-

- fuld af Mennesker og duftende 
Virak, der staar som en Røgsky 
om Alteret og indhyller Munke og 
Kordrenge. — Om Aftenen følger 
jeg med de andre ud paa Kirke-
gaarden, som er smykket med 
friske Blomster og Kranse; der er 
strøet hvidt Sand paa Gangene, 
og paa Gravene brænder tusinde 
Lys — ligefra smaa bitte Julelys, 
der staar tæt i Rosetter om Kran-
sene, til store, tykke Alterlys og 
Ampler, der oplyser de mere vel-
havende Folks Gravsteder. I den 
stille, disede Nat tager de mange 
Lys og hvide Grave sig underligt 
uvirkeligt ud, og Folk gaar stille 
om eller knæler ved Gravene -
bedende en stille Bøn for de Døde 
og for deres egen Sjælefred. 

Vor Principals Hustru — den 
gamle Fru Ploetz er død. I et Væ-
relse, draperet med Sørgeflor og 
med skoddede Vinduer staar den 
blomstersmykkede Kiste. — Gart-
neren har pyntet med Palmer og 
Dekorationer, og Rummet er op-
lyst af store Vokskerter. Vi er 
alle samlet til Andagt inde i det 
dystre Rum inden Fruen bæres til 
det sidste Hvilested. 

Mine Kollegaer er flinke unge 
Mennesker, der hjælpsomme sætter 
mig ind i Retskrivningsregler og 
andre Finesser ; men de er barn-
lige og altid oplagt til Tossestre-
ger. Der er intet rigtigt Overop-
syn i denne Tid, hvor Chefen har 
saa meget at varetage. En yndet 
Fornøjelse er delvis at afbryde den 
elektriske Strøm, tage hinanden i 
Hænderne og danse Krigsdans, 
medens Strømmen cirkulerer gen-
nem os. Om der ved saadan en 
Lejlighed sprang nogle Sikringer 
eller Lamperne ødelagdes syntes 
kun at øge den fornøjelige Stem-
ning. 

En Gang imellem hentes Roer 
op fra Gaarden og benyttes til 
Boldspil. Da jeg ikke ønsker at 
være med i Legen, maa jeg stadig  

bukke mig for at undgaa Kaste-
skytset, og det hændte af og til 
at en Roe knuste en Rude og selv 
fandt Vej ned i Gaarden. 

En Morgen vilde Kakkelovnen 
ikke brænde ; en saadan Lejlighed 
burde ikke gaa ubenyttet hen l 
Der taltes frem og tilbage om den 
alvorlige Sag, og vi blev enige 
om at Røret maatte være stoppet, 
og Kakkelovnen skulde altsaa ren-
ses. Nu er det en betænkelig Sag 
at pille ved en Kakkelovn med 
Ild i — meget brandfarligt ! — 
Altsaa maatte man have et Brand-
væsen. 

Medens Kakkelovnen røg, saa 
der næsten ikke var til at aande, 
gik de ned i Gaarden efter Sluk-
ningsapparater, og kom lidt efter 
marcherende op ad Trappen. -
Det var et tragikomisk Syn. En 
havde fundet en gammel Uniforms-
kasket og en Cyklepurnpe, en an-
den en Trappestige og en Spand 
Vand, andre bar Koste, og et Par 
var dekorerede med store Medal-
jer af den Slags, som udmøntes 
til Valfartskirkerne og sælges ved 
de store Helgenfester. 

Anføreren kommanderede Holdt, 
og mønstrede Skaren. Stigen stil-
ledes op, og det øverste Rør og 
Hætten fjernedes. Røgen væltede 
sort og tyk ud i Rummet og for-
drev det tapre Brandmandskab 
hen mod Vinduerne, som smæk-
kedes op paa vid Gab. Efter et 
Pusterum fjernedes den øverste 
Del af Ovnen — en Spand Vand 
hældtes fra oven derind og --- • 

 — Principalen stod 
harmdirrende i Døren. 

Under det Opgør, der fandt Sted, 
udtalte Principalen, at deres Spie-
Ierei kostede ham altfor meget, 
ikke alene af knuste Ruder og 
ødelagte Lamper, men ogsaa af 
spildt Arbejdskraft — det var lige-
frem „at stjæle Pengene ud af 
Lommen paa ham !" 

En saadan Insinuation vilde 
Personalet ikke finde sig i ; der 
blev klaget til Foreningens For-
mand i Klagenfurt, Mægling for-
blev resultatløs, Personalet fik 14 
Dages Opsigelsesfrist, og Virksom-
heden blokeredes for Tilgang fra 
andre arbejdssøgende. 

Da jeg paa Kontoret fik udbe-
talt min sidste Ugeløn, anmodede 
Principalen mig om at blive; men 
det kunde desværre ikke lade sig 
gøre, da jeg som Medlem af den 
internationale faglige Organisation 
ikke kunde tage Arbejde paa en 
blokeret Arbejdsplads uden at mi-
ste mine Rettigheder og faglige 
Understøttelse; desuden vilde mit 
Navn blive offentliggjort i den 
faglige Presse under den mindre 
smigrende Rubrik : Skruebrækkere, 
der svigter Kammeraterne. 

Fagforeningernes internationale 
Magt syntes at gøre Indtryk paa 
Principalen, der anede Vanskelig-
heder ved at faa ny Arbejdskraft; 
dog gav han mig beredvillig en 
Anbefaling for Flid og „Verwend-
barkeit" — jeg haabede ved Hjælp 
af den snart at faa Beskæftigelse 
i en større By. 

— — — 
Saa pakkede jeg atter min Ryg-

sæk og udrustede mig til en Bjerg-
tur ved Vintertid. Søndag den 17. 
November, efter en Maaneds Op-
hold forlod jeg den lille By, fulgt 
paa Vej af Kammeraterne. I et 
Værtshus oppe i Dalen drak vi 
det sidste Afskedsbæger, og jeg 
fortsatte min Vej alene. Det var 
køligt, men frisk Vejr, Byger og 
og bol. I den smukke snævre Dai 
baner Landevejen og den nyan-
lagte Jernbane sig tren] paa hver 
sin bille af den lide Flod ; men 
ved St. Leonard fører Landevejen 
mig op i Sneregionerne forbi det 
gamle Slot Waldenstein, der do-
minerer Passet. Bag de skumle,  

graa Mure har vist mangen poli-
tisk Forbryder følt Ensomhedens 
og Kuldens knugende Favntag. 

Om Eftermiddagen i Skumrin-
gen naaede jeg det 1000 m højt-
liggende Breitenegg, hvor jeg over-
nattede efter en besværlig March 
i Sne og Tøsjap. 

Næste Dag naaede jeg Pakt i 
Snevejr; men saa gik det atter 
nedefter ad skrækkelige udblødte 
Veje, passerede Kedlach, en lille 
Kularbejderby, hvorfra en Bane-
linie førte videre ned gennem Da-
len til Voitsberg, en lille By med 
en meget bred Hovedgade og et 
Slotsbjerg, hvorpaa knejser en ær-
værdig Ruin. — 1 Herberget traf 
jeg en Del ziinftige Svende, og 
der blev drukket Most til langt ud 
paa Natten. 

Om Morgenen stod jeg tidligt 
op, da jeg ikke ønskede Følge-
skab, og fulgte Vejen ned gennem 
Dalen forbi flere smukke Partier; 
Thallein, en nydelig lille Dal, be-
grænset af sorte Klipper og Skove, 
en gammel Ruin og derunder en 
Tunnel til den ene Side og en 
skummende Fos til den anden. 

Dalen mundede ud i en bred 
Tværdal. Kom forbi flere smukke 
Kurhoteller, Parker og Villabyer, 
Tobelbad, Eggenberg. -- Jeg var 
nu nede i det smukke Steiermark, 
i Murdalen, og nærmede mig den 
store By Graz. Om Eftermiddagen 
i Regnvejr kom jeg ind gennem 
Forstaden og tog ind paa Hotel 
„Fyrst Schwarzenberg" am Lend 
ved Murfloden. Fra Gæstestuens 
Vinduer har jeg Udsigt over den 
lerede Flod med den stærke Strøm, 
ad hvilken sammentømrede Gran-
stammer flaadedes ned mod Do-
nau oppe fra Skovene. Paa den 
anden Bred ligger den gamle By 
omkring Slotsbjerget, der er kro-
net af gamle Mure og Taarne, af 

Bagerier 
Andersen, Th , Sandvig Tlf. 2 
Hald, E., Løsebækg., Ail. Tlf. 78 

Bygningssnedker 
Jørgensen, Th. Sandvig Tlf 5y 

Damefrisørsaloner 
Larsen, Joh., Barber, All. Tlf. 53 
Weber, Anna, Allinge, Telefon 12 

Foderstoffer 
Nordlandets Handelshus, Tlf. 7 

Fotografer og fot. Artikler 
Kjøller Alfr., Havneg. All. Tlf. 4 

aut. Gas- og Vandmestre 
Grooss, Niels W., Allinge. Tlf. 30 

tioteller 
Hotel Allinge Telefon 25 

Art. f. Hotel og Pension 
Gornitzkas Bogtryk, All. Tlf. 7-1 

Kul og Koks 
Allinge Kulhandel Telefon 119 
Nordlandets Handelshus, Tlf. 7 

Købmænd 
Prima, Allinge Tlf. 40 

Ladestationer 
Petersen, Carl, Allinge. Tlf 98 

Ligkistemagasiner 
Kofoed & Mortensen 	77-79 
Mortensen, i lerman. All. TIE 47 

Optagelse i Adressefortegnelsen 
koster kun 2 Kr. Kvartalet 

, 

hvilke det ene er forsynet med en 
mægtig Urskive, hvis Kæmpevisere 
kan ses fra Størstedelen af Byens 
Centrum, saa Beboerne altid er 
klar over, hvad Klokken er slaaet. 

Graz er Hovedstaden i Steler-
mark, havde ca. 150,000 Indbyg-
gere og en betydelig Handels- og 
Fabriksvirksomhed. Seks anselige 
Broer forbinder den gamle Bydel 
med den store Forstad paa den 
anden Side Floden. — De gamle 
Fæstningsgrave og Volde er nu 
omdannet til pragtfulde Anlæg, 
hvis Centrum er det 471 m høje 
Slotsbjerg, som hæver sig 106 m 
over Byen med smukke Spadsere-
stier og henrivende Udsigtspunkter 
ned over Staden og langt ud over 
Dalen og de skovklædte Bjerg-
højder. Restauration og Koncert-
lokaler er indrettet i den gamle 
Fæstning, hvor op en Tandhjuls-
bane fører de mageligst anlagte. 

Paa den gamle Fæstningsring 
ligger nu flere smukke offentlige 
Bygninger, deriblandt det nye Te-
ater i moderne Rococcostil. Raad-
huset er ogsaa pragtfuldt, Land-
huset med Riddersal og Vaaben-
samlinger, de gamle Kirker og 
Klostre, Museet og meget andet. 
Elektriske Sporveje befordrer Tra-
fiken i Byen og langt ind i de 
naturskønne Sidedale til Hilmteich, 
Rosenberg, Maria Trost — eller til 
Calvarienberg, °Uting og Jung-
fernsprung — eller til Eggenberg, 
Slottet med de 365 Vinduer. 

Graz er en dejlig By, og gla-
dere blev jeg for den, da der næ-
ste Dag blev anvist mig Beskæf-
skæftigelse i en større Virksomhed 
med det klingende Navn „Kaiser-
liche und k6nigliche Hof-Buch-
druckerei zum Gutenberg". Her 
var meget at se og lære, og mange 
fornøjelige Minder knytter sig til 
denne By. 

Malermestre 
Jacobsen Ludv, Havnegade, All. 

Manufakturhandlere 
Magasin du Nord, Allinge. Tlf. 5 

Modeforretning 
Petersen, Thora,v, Posthuset 

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

Jørgensei. H., v/Posthuset  Allinge 

Skræderforretninger 
Sander Lind, Nørreg. Tlf. All. 166. 

Slagtere 
Jensen, Kaj, Allinge. Tlf. 66 

Smedemestre 
Petersen, Carl, Allinge Tlf. 98 

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

Sæbeforretninger 
Tatol v. Havnen Allinge Tlf. 23 

Trælast og Tømmer 
Nordlandets Handelsbus, Tlf. 7 

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

Træskomagere 
Larsen, L., Allinge. 

Ure og Optik 
Liljeroth, A. Urmager, Allinge 
Mikkelsen, A., Sønderg. Allinge 

Vognmænd 
Petersen, C., Nygade, All. T1f.133 
Person- og Lastk;mrel 
Munch. Humledal, Tlf. Rø 46 v 
7 Personers Vogn 

Ekstra Linier 1,50. 
Absolut billigste Avertering 
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5)ferdbornholnis 
AdreJefortegnelJel 

Blomsterhandler (Gartner) 
Jensen, C., v. Havnen All. Tlf. 41 

Bogtrykker 
Gornitzka, (i., Allinge Tlf 74 

Bygmestre 
Kofoed ,Sc Mortensen, All. Tif.77-79 
Petersen, P., Nørreg, All. Tlf. 69 	Radioforhandlere 

Jørgensen, 1-i., v/ Posthuset All. 

i Skotøj og Skotøjsrep. 

All. 


