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Oorllhollas Spare- og Laafiekasses nye Bygeiq 

Lø,dag den 21. August indviedes den nye:Sparekaaaebygning, 

hvis smukke, lyse, •arkilektoniske Frcade er en Pryd for vor lille By, 

paa hvilken den I de kommende Aar vil arene sit Præg og forhaebent-

lig give Anledning til forøget Virksomhed indenfor Handel og liaandwerk, 
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Urhivet nf et Interenuontffikall. 
An•varuhrivende: Otte Gornitrkn. 

Telefon 74. 
Trykt I Allint:e Itoztryhkerl 
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Snart er de lyse Nætters Tid forbi, 
og Mørket stiger 

bag de dybe Vande, 
og Bølgen spiller pan den Melodi, 
som rilt kim nynnes svagt 

ved Sundets Strande. 

Snart strækker Fuglen 
Vingen over Hav 

og sætter Kursen 
efter !jet ise Zoner. 

Snart vil Naturen 
sørge paa sin Grav; 

Da mart vi synge 
vel i andre Toner, 

Men endnu spreder 
Sommernallens Skær 

ud over Sn og Land 
de lyse Vinger, 

og endnu tegner højt 
bag Gryets Trær 

Daggryets Gud sit Navn 
med gylden Finger. 

Holger Drachmann. 

Capri = den 
vidunderlige Ø. 

—o— 
En Idyl af Farver, 
Sol og Livsglæde! 

De fleste, der rejser til Italien, 
kommer 1.1 Neapel, der er saa be-
rømt for sin Skønhed, ini. n de 
færreste skænker Capri en Tanke, 
fordi den Ira Neapel ligner en 

taageindhyllet Klippe langt ude 
i Horisonten. Men olie søger Øjet 
det hen.  uden  a: man rigtig ved 
hvorfor, og en stille, solfyldt Mor. 
gen, sejler man ud tor at nyde 
Solskinnet og den loraaramættecie 
I lavluft og samme Alten vender 

inan tilbage for al  hente sin Baga-
ge  og hurtif si nrieigt vende til- 

iLe til dear riaopdaf,ede Æven-

r)Ira. Allerede Rejsen derover er. 

vidunderlig, Middelhavet ligger 

den tidlige Morgen som et Hav 

al Guld, den rene Havlult vejrer 

al Neapels Støv og Hede bort. 

Hundrede af Passagerer Myldrer 

omkring paa den store Luksus-

damper, alle Jordens Sprog sum-

erer i vore Viren, og man nyder 

Livet mens man mageligt henslængt 

sin Flugtstol lader Solen gen-

nembage sig og Havet bliver sted-

se.:  mere og mere blaat. 

Eller en halv Times Sejllads lan-

d  :c Damperen nedenfor Sorrento, 

f.:Jona Forgeard. Et mere malerisk 

Syn end det, der møder øjet un-
der Landingen ved Sorrente, skat 
man lede længe eher. En Snes 

Benle fra forskellige Hoteller mø-

(1:1 Damperen, der standser ca, 100 

in. Ira Stranden. 1 hver Baad slam 
en lang Stang, der bærer et Skilt 

(11.! el Navn, og saa lyder et bro-
get Kor at Stemmer: Royal, Hotel 

Royal. Terazza, Tramontano og 

reer Royal, mens en svag Stemme  

re og elendige, men Med Kulferter, 

der let kunne rumme et mindre 

Menageri. Alt lodses ned i en utro. 

lig Fart, mens de lykkelige, der 

kan blive paa Damperen ler og 

sludrer eller som Amerikanerne ro-
ligt ser paa det hele gennem de 

farvede Solbriller. — San sejler vi 
atter videre, og en halv Time efter 

lander vi i _Mariane grande', C t-

pris Havn, hvor smart Bande møder 

os ganske som i Sorrenlo, og snert 

gynger vi mod Strandbredden, 

mens Damperen fører sine Hundre-

de nf sensationslystne Passagerer 

til „Grotte azura', den blots &ot-

te. VI lander og Bagagen kastes 

op paa Kajen, men en Mængde 

brune Næver strækkes ud mod os 
efter Drikkepenge. Jeg giver en 

Lire, det er Taksten, og Roeren 

ser bebrejdende ud: ,Signere, Sig-

nore, !drøne Papiore, morgen ma-

calieroni,• han vil have en Seddel 

og han jaar den for at undgaa vi-

dere Underhandlinger. Vi er paa 

Kajen og ni er det forbi med Ro-

en. Mens vi ser os om eller et 

Køretøj til Hotellet, omringes vi af 

alle Slags underlige Individer, som 

er pan Jagt efter Bytte: „Barcc, sig-

nore, Barcai Boa!, sir, sail, sir ? 

Coralle, signore? Carossn, signore? 

Wallen ale ein Wagen, main Herr? 

Carozzo? A Capri, a Anicapri, 

Monika Picolo, a grote Azura, a 

tulle grote, signore" — vi hunde 

næppe udskille de enkelte Ord i 

den almindelige Summen, og, oh 

Skræk, et kvindeligt Væsen forsvin-

der netop ved Gadehjørnet med 

vor Kuffert pari Vej til cl Hotel, 

som hun syntes passende for os. 

Jeg faer fat i hende i en Fart, næv-

ner Navnet paa vort Hotel og sæt, 

ter mig op i en Drosche med en 

Hest, hvis Seletøj lyner at Beslag 

og Kvaster og Frynser, og saa gear 

del afsted opad. — Det stille Liv 

paa Capri kan nu begynde! 

Morgensolen vækker mig tidligt 

— op med Balkondørene og ud 

paa Terrassers. Øjet blændes af 

de hvide Mure og de hvide, flade 

Tage, hvorpaa Solen kaster sine 

brændende Strimler, Oliventræerne 

lyser blaavide saa langt man kan 
se, Middelhavet blaaner dybt nede. 

en synger paa Gaden, og i et Vin-

due ligeoverfor sidder en Mand og 

skriver, mens han med et henrykt 

Blik udspejder en lille kvindelig 

Turist. Theen nydes og derpan iler 

jeg ud i Nuluren, 
Capri er en Idyl af Farver, Sol 

og Livslyst. Fra Piazzien og Tor-

vet, der er Byens og øens Midt-

punkt, udgear de ældgamle Veje, 

lange, slyngende Veje, med Mure 

paa begge Sider, og Trapper med 
Hundreder at Trin. De fører fra 

Stranden op til Bjergenes højeste 

Pialesuer, hvor Madonnabilleder 

med smilende Miner ser ned paa  

og til stejle Højder; thi hvorhen 

man end ser møder øjet noget 

nyt, noget vidunderligt og storslag-

et, som faer en til at glemme de 

utallige Trin og Højderne. 

Der lindes langsomt skraanende 

Bjerge med utallige Terszzer, hvor-

paa aiventrieerne hæver sig som 

lierne Skygger; der findes Vingaar-

de meg lysegrønne Vinstokke og 

bagved findes lyse Citroner og Ap-

pelsiner sone store Klatter af Guld 

part et grønt Tæppe. Kaktusserne 

vokser høje som Træer, og deres 

røde, aflange Frugter lokker, skønt 

Smagen er flov og vammelsød. 

Klipperne rejser s.g kæmpemæs-

sig ud mod Havet I underlige For-

mationer. „Freo Naturale,' en na-

turlig Klippeformation staar som 

en sidste Levning af en raseret, 

gennu tilskudt Borg, og gennem 

dens Revner og Huller lyser Mid-

delhavet langt nede i binat og grønt 

og hvidt. 

Ved .Punta Trrigoia' stav Bøl-
gerne fratidende og vildtskummen-

de mod Stranden og Solen lyser 

pan „Faraglioneklipperne" neden-
for og farver dem mat rosa, mens 
Skyerne driver rundt og sænker 
sig over den fordum sin stolte 

,Villa Tiberio' paa dens højeste 

Punkt, hvor nu kult et kæmpestort 

Mariabillede vanger over Ruinerne 

og over den gamle Kirke; hvortil 

Turisterne valfarter, for at skrive 

deres Navne i Fremmedbogen. 

Men Varmen bliver trykkende, 

Blomsterne dufte mere og mere be-

døvende og Havet lokker med si-
ne svale Bølger. Med Bjergbanen 
kommer man ned lir Havnen pas 
nogle Minutter, og der venter Ro-
erne paa deres Olre, Og saa ro vi 
mildt om øen og bese alle de for-
saelllge Grotter, den blaa, den 

hvide og den røde Grotte, ja I hver 
Klippe findes eni.Udhullng, hvor 
vi kan nyde de skønne Farveskift-
ninger, mens Roeren synger: Bel-
la Capri" og .Santa Lucia', og 
Tusinder al ,,Vandmiend', der lig- 

ner smart Paraplyer, svømmer om-

kring Banden. Medens Roeren ven- 

ter bader vi ved Strander] og so-

ler os for derefter at besøge end-
nu flere Grotter og høre ,Santa 

Luc a' til det bliver Middagstid. 

Det lider mod Aften. De første 

Lygter tændes allerede over Grave-

ne pari den lille Kirkegaard, og 

gamle Kvinder vralter frem og til-

bage, mumlende deres Ave og Pa-

ternoster. i Kirken læser Præsten 

sine Aftenbønner og Nonnerne lig-

ger i lange, lige Rækker paa Knæ, 
famlende ved deres Rosenkrans og 

Mennesker kigger sky derind, dyp-

per Fingeren i Vievandet, bøjer 

sig og forsvinder igen. Oliventræ-

erne lyser mere og mere taageag-

ligt og Skyerne sænker sig over 

Bjergene. — Men pan Piazzaen 

hersker stolt Liv, Kuskene skriger 

højere end før for at fas endnu 
nogle Lire ind den Dag, og He-
stene vrinske og stampe. 

Neapolitanere i de mest farverige 
Dragter taler højrøstede roed  hver-

andre, gestikulerer og springer om-
kring, mens Turister Ira Alverdens 
Egne promenerer cg konverserer, 
hver efter alt Lands Skik. 

Forretningerne, der om Dagen 
har været lukkede paa Grund af 
Varmen, er nu aabne, og det glit-

rer al Silkesjaler, Koralhalsbaand, 

Damesmykker, Broderier, Silke-

skærme til Lamper, Antikviteter 
vexle med de mest moderne Ting 
og Damerne er I Parodist Men en 
stakkels Mand har intet at købe 
eller gøre; all Ion Kvinderne, lyder 
Parolen. 

Mørket hilder hurtigt pas, og 
de indfødte gear til Ro. Men i By-

' ens Restauranter kan man til de 
sene Nattetimer nyde den moder-
ne Dans' sidste Nyheder, hvis 
man de Ikke foretrækker al drøm-
me paa Terrassen, mens Manne-
skinnet sølverhyldt flyder ned i den 
lune Nat, og Bølgernes Slag mod 
Stranden lyder som en ljtern Tor- 
den. 	 (Hejmdal). 

Ind vielsen. 
Kl. 6.30 iimmittles de Indbudte i 

Spærkassens nye Lnkikr. hvor 
Spinek•vred,restør 11111 t had vel-
komne en ow I korte Træk opfrtske-
dd Spare ‹asaena ti191+)rie og 1.1dvik • 
ling indtil rufif, 

Da Sparekastens Afdeling I Al-
linge slib, ies Oen 2. Juli IfiFt'f, 
havde Aldel , t1„ien løst' M-1.1liCtlillgt 
Kgritnr, idel Virksomheden I al 

indakrrenkede sig bi, 
at ris in havde Kontordage 2 Gim- 

pe rnarinedlig paa Allinee-Sardarg 

R indhus. Først 20 Air efter, 1190.1, 

erhvervede Sparekisten sin eau! 

Ejendom heri Allinge, remlig det 
gamle 11113, som tidligere stod 
herpaa Star', et, og hermed fik Spa-

rekassen sine egne Koninriokaler, 
som egentlig aldrig har været til-
fredsstillende, idet der var meget 

lavt til Loftet og løvrigt for ringe 
Plads. At ombygge Ejendommen 
kunde der imidlertid da slet Ikke 

være Tale om, og man indrettede 
sig derfor saa godt, man kunde, 

I den gamle Ejendom. Da der Imid-

lertid til Ejendommen herte ca. 
1050 n Al., da den ligger centralt 
og smukt vis n vis Kirken, op til 

Randhuset ved Byens Hovedgade. 
kunde man ikke skønne andet end, 

at den vilde egne sig særdeles 

godt som Byggegrund til en Ny-

bygning. Efter det nu foretagne 

Magelæg med Kommunen, hvor-

ved man har afgivet et Areal til 

Gaden imod at faa et noget større 
Areal bagved, og efter at man til 

Regulering at Grunden har købt 
2 sum Parceller fra Naboejendom-
mene, har Ejendommen laset et 
Areal af 480 n,', aitaita ca. 1200 

Al. 

Elterhaanden som Forretninger-
ne forøgedes, blev Spørgsmaalet 
om en Nybygning mere og mere 

, brændende. Sas kom imidlertid 

I Krigen, og hermed opgav man helt 

Sagen for lange Tider. Man har 
ogsaa været inde paa Spergamaa-

1 let om at opføre en Tilbygning til 

del gamle Hus, men opgav denne 

Tanke, da man indses, at det vil-

de blive en meget uheldig og uskøn 

Løsning, som kun tildel s kunde 

Illiredsstille Trangen til nye, be-

kvemme og Intrige Lokaler. Ud-
skyde Sagen ret længe indsag man 

nu, al man ikke kunde. Personlig 

følte jeg mig ofre ligefrem generet 
ved at træde ind I de gamle, snæv-

re og usle Lokaler, Da nu Sperga-

maslet om at bygge blev virkeligt 
aktuelt, syntes mange heri Allinge, 
at Grunden ikke var heldig, og 
at man skulde købe „Centralhotel-
let" og herpaa opføre Sparekas-

sen, Personlig maa jeg trist" al 
jeg altid har været en Modstander 
a! denne Tanke, dels fordi jeg sy-
nes, at vi havde en meget bekvem 
og smukt beliggende Byggegrund 
1 den gamle Ejendom, dels fordi 
det stod enig klart, at Xentralho-
telter Ikke for Tiden var at lila til 
Købe for billige Penge, hvortil jo 
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pie Afstand lokker en IN Pension vantro 'mavet som pair troende, 
Edens Herligheder. Tykke, tyske ' Man gear Trappe op og Trappe 
Damer væltet ned i de snue Bart- ned tiden at tralles, ned i Dale 



vilde komme, at man utvivlsomt 
vilde komme op f en langt højere 
Byggesum ved at bygge her. 

Da man nu endelig havde ved-
taget at bygge, var man overor-
dentlig heldig med I det at Arki-
tekt Funch-Espersen udarbejdede 
Projekt al Ina en praktisk og over-
ordentlig smuk Byggeplan, som 
passede godt ni Omgivelserne, og 
som paa en virkelig sindrig Maa-
de fik gjort en god Anvendelse ■t 
den noget uregelmæssige Hjørne-
grund. Jeg •• 1 derfor her benytte 
Lejligheden til at komplimentere 
Arkitekt Funch-Esrersen for den 
gode Plan, ligesom jeg persoehe 
vil sige, at det har været mig en 
Glæde at samarbejde med Arkitek-
ten ved Planens Udforske. 

Endnu skal jeg feje hertil, at 
jeg er fuldstændig klar over, at 
Byggesummen er bleven fer stor, 
og langt højere, end jeg oprinde-
lig havde litekt mig, at den burde 
være. Jeg vil imidlertid i den Hen-
seende berolige med at sige, at 
var jeg ikke fuldstændig paa det 
rene med, at Sparekassen havde 
god Rand — ja, ovenikohet sær- 
deles god Rand 	hi at anvende 
den medgaaede Sum til denne Ny-
bygning, var jeg aldrig gnaet med 
hertil. Der er sikkert ikke saa Isa, 
som mener, nt Bygningen baade 
er for stor og for flot til Allinge-
Sandvig, men jeg vil hertil svare, 
at den er bygget med Fremtiden 
for øje, og at man i nogen Hen-
seende ogsaa har ment at burde 
tage Hensyn til, at Byen emne 
besøges at mange Turister, og at 
man derfor havde en særlig Pligt 
til at bidrage til dens Forskønnel-
se. Personlig har jeg været med 
til at gennemføre adskillige Bygge-
foretagender, men er hver Gane 
kommet til den Erkendelse, at der 
er blevet bygget for smaal; jeg har 
derfor lovet mig selv, at dette med 
min Billigelse ikke skulde ske of-
tere. 

Men, mine Herrer: Hvis Her-
ren ikke er med, bygger Byg-
mesteren forgæves. Jeg vil der-
for slutte med at udtale Ønsket 
om, at et naadigt Forsyn altid 
vil være med denne Bygning 
og den Institution, som deri 
skal have sit Virke. 

Og hermed erklærer jeg Bygnin-
gen for indviet til Virksomhed for 
Bornholms Spare- og Larme-
kasses Afdeling i Allinge." 

De indbudte fik derefter Lejlig-
hed til at se Sparekassens Lokaler, 
og der faldt mange Lovord over 
Arkitekten, Punch-Espersen, hvis 

heldige Høand havde løst deri ik-
ke lette Opgave at hm den nye 
Bygning, der er holdt i Empirestil, 
til at passe ind i Omgivelserne. 

Inden for Hoveddøren er en smuk 
rund Forhal, hvorfra der gennem 
dobbelte Glasdøre er Indgang til 
Sparekassens Lokaler. Det store 
Ekspeditionslokale er meget lyst, 
med Vinduer hl begge Sider og 
holdt i smukke Farver. Ved Siden 
Af ledgangen findes Direktionsvæ-
relset, hvis stilfulde Mahognimøb-
ler er lavet af Snedkermester Som-
mer, Allinge. Ekspeditionaloknleta 
mørke Egetræsmøbler skyldes Fir-
maet Jespersen & Nielsen, Rønne. 

Modsat Indgangsdøren findes det 
brandfrie Rum III Pengeskab og 
Arkiv. Her er ogsaa Telefon, Toi-
lette og andre Bekvemmeligheder. 

En bred Hovedtrappe fra For-
hallen og en Bagtrappe til Køkke-
net fører op til Int( Sal, hvor der 
er Indrettet en nydelig og fuldt ud 
moderne Lejlighed til Afdelingens 
første Funktionær, Hr. Bogholder 
N. Ridder, beetaaende af Herrevæ-
relse, Dagligstue, Spisestue, Bør-
neværelse, Soveværelse nied Bade-
rum og Toilette saml en stor Altan, 
Køkken og praktisk indrettede Ska• 
be. Videre fører Trapper op til 

Loftetagens tre nydelige Værelser. 
Overalt er Indlagt til Centralvar-

me og Vaskekummer med Haner 
til varmt og koldt Vand, Linollum 
ran Gulvene, Gas og Elektricitet. 

— — 
Efter  at Sparekassen var beun-

dret fra Kælder  til  Kvist samledes 
de indbudte i Hotel ,Allinge's Spi-
sesal, hvor  man »tie sig 11 ette 
ved de smukt pyntede Borde. For-
manden for Trlsynsraadet Proptr. 
Sten der, Ladegaard, bød Velkom-
men, og derefter blev der holdt 5 
off melte Taler. 

Amtmanden: 

En snæver Sredkærliehed, som 
lader Krerlielieden til Mennesker 
standse ved Lendegriensen, er ik-
ke al del node. Smid er Udlængs-
len, og bedst, niar den kan føre 
ikke blot rnnkcr og Øjne over 
Skellet, men Benene med og der-
med deri hele Person, hvad enten 
Personen er en vandrende Svend, 
som, rinar han kommer hjem leen 
har dygtiggjort sig i sit Fag og 
udvidet sit Kendskab til Mennesker 
og Lande, eller han blot er en al-
mindelig Ferierejsende, som er ude 
tor al styrke Svingfjerene. 

Hvor er del godt at kunne min-
des en daglys Somniernal langt 
oppe i Sverige eller ved en af 
Norges Floder, — et Billede paa 

en Gang af den stilloste Fred og 
af Storhed! Eller en Morgen ved 
Solopgang 10,000 Fod til Vejrs pas 
en Bjergtop saa stor som et Spi-
sebord med Udsigt over intet an-
del end andre solglitrende, hvide 
Toppe fra Schweiz' østpunkt til 
Frankrigs Grænse ! Hvor er det 
fornøjeligt at rejse nede i Tysk-
land med dets gamle Stæder og 
dens larmende glade, hyggeligt 
gæstfri Befolkning ! Eiler at stikke 
Næsen lige over Alperne, glide 
ned til de norditalienske Søer og 
allerede der, I den solgennemvar-
mede, blornsterdulifyldte Lufl, næ-
sten torstaa en Lazarons Tilfreds-
stillelse ved at dase Dagen lang 
og kun lige arbejde til en Skeel 

Mecaroni. 
Men — Øst og Vest — hjem-

m e bedst! 
VI husker alle deri Tid, da dansk 

Arbejde var noget halvt foragteligt, 
og havde man Raad til at rejse, 
var det en løjerlig en, som ikke 
tog til Udlandet. Nu er der en 
sund Bevægelse i modsat Retning. 
Og hvorfor er der for os bedst i 
Danmark ? Fordi her levede vor 
Slægt tilhage I Tiden, — hvad det 
betyder al have Slægt, ved inenge 
her paa Bornholm, — fordi her 
levede vi vor Barndom hjemme 
hos Far og Mor, fordi her har vi 
Ret til at være, fordi her lever vi 
vort daglige levende Liv, 1 Arbej-
de med Glæde og Sorger. Derfor, 

lad der være prægtigere og større 
mange Steder i de fremmede Lan• 
de, Danmarks Skønhed er for os 

mer end Skønhed, thi den er vor; 

vor historie taler til os fra Jorden 

selv og fra de gamle Mindesmær-

ker. 
Der er en kendt, dansk Mand, 

kendt ogsaa i det Fremmede og 
med det Fremmede, som er en 
god Turist i Danmark. — Hans 
Navn er Kong Christian X, — Vi 
kender del, narrr hans smukke, 
hvide Skib glider ind mod Born-
holm, vi har set, hvordan han ken-
der os Ira (lang til Gang, og vi 
ved, hvor Knogen holder af at 
komme rundt psa øen. Men vi 
ved ogsaa, al Bornholm — som 
hver dansk Plet -- har mere end 
Skembedsværdl for hane Ogsen 
Kong Christian har gennem sin 
Slægt gammel Rod i Danmark. 
Sin store Gerning øver han som 
en dybt alvorlig Mand, -- og saa 
har han det velsignede danske 
Humør ; mer end en al os her kan  

vist  lala med derom. 
Lad os ønske vort Land alt godt, 

vor Konge er med os i dette øn-
ske. Lad os gøre os det klart, 
at vort Danmark er vor Kærlig• 
hed værd, at Kærlighed ma■ føre 
Handling med sig, og at  vor 
Handlen for Danmark skal præges 
at Kærlighed til alle Danske og 
til alt Dansk. „Vi vil Fred her 
illandr, det gælder ogsaa mellem 

bs  indbyrdes. 
Bornholmske Landsmænd : Vort 

Land, vor 'Konge leve! 

Direktør Lund: 

Da Sparekasserne i sin Tid op-
sled, kom Bevægelsen forholdsvis 
hurtig III Bornholm. I 1844 lik vi 
den første Sparekasse i Rønne og 
siden flere ud over øen. Oprinde- 
lig tænkte Allii.geboerne sikkert 
ogsaa ran at stifte deres egen Spa-
rekasse. De forhandlede derom 
med daværende Sparekasseinspek- 
tør Faber, og han gav dem det 
Rand at søge Samarbejde med Spa- 
rekassen i Rønne. Endskønt vi 
Bornholmere er noget utilbøjelige 
til at tage mod Read udefra, fulg- 
te Allingeboerne Fabers Raad, og 

en Skrivelse at 1I. April 1884 
henvendte de sig til Bestyrelsen 
tor Bornholms Spare- og Leane-
knsee I Rønne. Hvem der har ta-
get Initiativet, er vel ikke helt fast-
stenet, men Skrivelsen er under-
tegnet Olaf Somre, og han maa 
derfor antages at være den leden-
de i Bevægelsen. Han drev Køb-
mandsforretning der, hvor till ,Pro-

dukter" har til Hilse. De øvrige 
Mænd, der deltog i de første For-
handlinger, var Købmændene J. J. 
Grønbech og Arboe Hansen, Al-
linge, og Købmand A. Grønbech, 
Sandvig. 

J, J. Grønhed drev Købmands-
handel i den Gaard (Hotel Allinge), 
hvor vi nu er samlet til Fest. Han 
var et fortræffeligt Menneske og 
en dygtig Købmand. A. Grønbech 
ejede den smukke Bindingevterks-
gaard i Sandvig. 

Det har sikkert haft sin store 
Betydning for Allinge-Sandvig, at 
den fik en Sparekasse, der var 
lindt solid og uafhængig, Vanske-
lighederne hernede har til Tider 
været store, og det kunde nemt 
have facet Indflydelse part Spare-
kassens Stilling, hvis den havde 
været al ren lokal Natur. Jeg tør 
vel ovne sige, at Allinge næppe 
havde fanet den smukke Spare-
kassebygning, vi I Dag har Ind-
viet, hvis den ikke stod i Forbin-
delse med den store Sparekasse 
ude i Rønne. 

Den 2, Juli 1884 traadle Spare-
kasse-Afdelingen i Allinge i Virk-
somhed. Den første Kontordag fik 
man al 16 Indskydere en Kapital 
paa lait 5596 Kr. Det var en god 
Begyndelse, for det var mange 
Penge i den Tid. Siden er det 
esael godt fremad. Nu har vi I 
Allinge-Afdelingen pars 2894 Konti 
2,043,306 Kr. i Indskud. Det er et 
Tal, der eodt kan shin ved Siden 
at Hovedafdelingens i Rønne, hvor 
vi paa 14243 Konti har 15,936,575 
Kr. —• Jeg komplimenterer Bebo-
erne i Allinge-Sandvig for det gode 

Resultat. 
De Vilkaar, man har arbejdet 

under hernede, har jo Ikke niid 
været de bedste, men saa meget 
mere man Fremgang i Sparemid-
lerne panskønnes Allinge•Sandvig 
Opland kan paa Grund al Byens 
Beliggenhed part Øens Nordspids 
jo ikke blive ret store Det hører 
vel heller ikke til det fedeste; men 
neer jeg mindere hvorledes her ses 
ud pen Landet og I Fiskerhytterne 
i min Ungdom, sal er det en Glæ-
de at se, hvilken Fremgang der 
er sket. Hvor før kun voksede rin-
ge Afgrøder, gror nu prægtigt Korn, 
Roer og Lucerne. I Tejn bor Fi- 

skerne i pyntelige Huse, og de 
har  b} eger  sig nye, gode Balde. 
Sten industrien bar halt s.ere Kaar. 
men en sparsommelig og dygtig 
Befolkning har forstaaet at indret-
te  sig derefter. 

Siden jeg I 1892 blev Direktør 
for Sparekassen, har jeg indenfor 
Genne Virksomhed ikke haft sari 
stor en Dag i mit Liv som i Dag. 
hvor vi indviet ../en smukke, nye 
Bygning her I Allinge. Jeg siger 
hjertelig Tak til alle, 	der er til 
Stede her for  deres Medvirken til 
det gode Resultat, der er narret, 
og beder Dem bringe den Tak vi-
dere. En Tak til alle, der h ir vir-
ket for Sparekassen og en særlig 
Tak til Boghukier N Ridder og 
Kasserer Hjalmar Ipsen far deres 
gode Arbejde I Sparekassens Tje-
neste. 

Er Leve for Bornholms Spare-
og Laanekass.es Afdeling I Allinge. 

Proptr Sten der takkede paa 
Tilsynsreadets Vegne Allinge•Snnd-
vig Kommune for deri Imødekom-
menhed deri har vist Sparekassen. 
Omtalte Allinge-Sandvig i gamle 
Dage og den smukke Natur her-
oppe, hvorefter han udbragte el 
Leve to Allinge Sending By 

Bygmester Chr. Dam talte 
om den nye Bygning; takkede og 
udbragte et Leve for Arkit, Punch-
Espereen, som her skabt det smuk-
ke Ilus, der er en Pryd for Byen. 
Bygmesteren rettede ogsaa en Tak• 
til Arkitektens Medhjælper, Byg• 
niagens Konduktør, Karetmager 
Larsen. 

Christense n. Pæregan rit tak-
kede Bygmester Pedersen for det 
gode Arbejde, han havde udført, 
men han havde egene haft gode 
Medhjælpere i de Haandværkere, 
der havde medvirket. 	Bygmester 
Pedersen level 

Efter at Ordet var givet frit hold-
tes en Del Taler, af hvi!ke Hansen, 

Hullegaard bl. a. takkede tor den 
I nødekotunrenhed Sparekars. Afd. 
og ikke mindst dens Bogholder og 
Kasserer viste Egnens Befolkning, 

Bogholder Ridder og Kamret 
Ipsen level 

Borgmester Linsen takkede 
for  den smukke Sparekassebyg-
ning. der  var en Pryd for Byen. 

Kæmner Mortensen fortalte 
nogle Træk om Sparevilje og Spa• 
reevne. 

Bygmester Pedersen takkede 

for de mate Ord og udbragte el 
Leve for Bygmester Chr. Holm. 

Arkitekt Punch-Espersen tak-

lede Sparekassens Direktør og 
Tilsynsrand for udvist imødekom-
menhed, skønt han af og til lra‘ - 
de maattet møde med Overskri-
delser. 

Landstingsmand Maegaard 
udtalte sin Tilfredshed med at Spa-
rekassens Restyrelse stadig VAT 

Mænd, der havde Befolkffineens 
Tillid. Spareknasen havde ved sine 
Udlnan altid vist interesse fer Er-
hververne I By og pas Land. 

Direktøren takkede. Man søg-
te sne vidt muligt altid ved Larme-
TIC at innadekernme Andragender 
fra Egnens Befolkning. 

Bogholder Ridder oplyste at 
Sparekassens Udiaan i Allinge-
Sand vie ng Omegn fuldt ud var 
pas Højde med Indlaanene. Tak-
kede Direktøren for den smukke 
Bygning, der overgik alle Vor-
venlninger, samt sine Kolleger l 
Sparekassen for godt Samarbejde 
og udtalte de tredele ønsker for 
Sparekassen under det nye Tag. 

Et Par Sange gjorde god Lykke, 
og efter at endnu en Del Talere, 
havde halt Orden, hævede Direktø-
ren Taflet og Deltagerne samledes 
ved Kaffebordene, 

Nordens to eneste Skyskrabere. 

Stoceholin har Æren at at være den første By i Norden, som 
har opført Skyskrabere, endog hele to, der ligger lige overfor hinanden, 
hvor to Gader krydser hinanden. Broen, man ser pas Billedet, forer 
en Gade i Højden over en anden Gade. øverst pas begge Skyskraber-

terne, i en Højde at en Snes Etager, ligger der Restaurationer, hvor-
af til venstre en Atholdsrestauration, medens deri anden har Spiritus-
udskænkning. Følgelig har Stockholmerne dehi de to Taarne henholds-
vis „Nykterhelstornet* og „Sprinternet•, og det paasiarra at Nykterhets-
tornet har den Restaurant, der betaler sig bedst. De to Skyskrabere 
gør et pyntelig' Indtryk mellem de andre „Lilliputhuee' pal (.6  Eta-
ger, og de er naturligvis en Turistattraktion, ikke mindst pas 0-und 

af, at man har lagt Restaurationerne oppe f de øverste Etager, !este-

deo at de Tilrejsende herfra kan fas et lille Overblik over den muk-

ke svenske Hovedstad. 

Bestil Deres Tryksager i Allinge Bogtrykkeri 
Regninger - Meddelelser - Festsange - Konvolutter - Brevpapir 



Din Johnsu 85 Åer, 

1 Gaar fyldte den kendte 
Afholdshtrvdmg og Politiker Claus 
Johansen, Vnarsf, s6 Aar. Som 
Dreng gik han i Almueskole og 
uddannede sig løvrigt ved selv-
stændig Læsning. I 1865 overtog 
han Fædrenegaarden i Vaarst i For-
pagtning og købte den syv Aar se-
nere. Tidlig politisk vakt i Bjørn-
baksk Retning stillede han sig som 
Venstres Kandidat til Folketinget 
i Aalborg i 70'ernc og var Lands-
tingsmand 1874-82 uden at spille 
nogen fremtrædende Rolle, Pia 
sin Egn havde hin mange Tillids-
hverv, og lian er anset som en dyg-
tig og interesseret Landmand. Fra 
1880 har han været Direktør for 
Kreditforeningen af Ejere at min-
dre Ejendomme paa Landet. Sit 
Nev] har han vundet som Afholds-
mand. 140 Aar var han Formand 
for .Danmarks Afholdsforening", i 
hvilken Periode han har betydet 
umaadelig meget for Afholdsbevæ-
gelsens Fremgang. 

Fra Uge til Uge 

Vi har nedsat alle vore Priser kollosalt 'malle for sort og 
' emailleret Støbegods. 

Bese venligst vort støre Lager og forho.. om vore Priser. 
Vi har Forhandling af følgende, førende Fabrikata: 

4, Bornholms Maskinfabrik.-.`/, Anker=Heegaard. 	L. Lange .1: Co. 

Allinge Kopial= & Produktforretning. 

Cigarpriserne 
er nedsatte! 

Stort Udvalg i tørre vellagrede 
Cigarer og Cerutter, 

Cigaretter, Shagtobakker 
og groftskaarne Røgtobakker. 

Allinge 	- 
Til, 12. '"• '

2, 
	̀̀"(3"' Ir'n" 

Bilkørsel, 
Last ox Personkorsel med 
en 12 Personers Bil 

Klemens n, 7 y 
AntonKoloed. 

8 —9 Pers. Luksusbil 
udlejes. H Marcker. 

Bestillinger modtages 
Tlf. Allinge 120. 

Alle Slags Syltesukker 
af bedste Kvalitet sælges meget billigt. Ægte Rør-
sukker og stødt Melis i halve Sække 
til laveste Notering. 

Nordlandets Handelshus 

Alle Sorter kro Sædvarer al ny Host 
købes og betales med højeste Dagspris 

Bestillinger over gode sortsrene Sorter Hvede, 
Rug, Vinteraerter og Vintervikker til 

Saasæd i Efteraaret udbedes 

Nordlandets llandelshus. 

Til Syltning 
anbefales fi.iToprnelis, krystalliseret Demerara 

Syltepulver, Salicylpulver, 
ekstrafin Vanillle, 

Vaniiin i Kapsler, ekstrastærkt Pergament 
købes fordelagtigst i 

golonial oq 43roburtforretning. 

Damptærskning anbefales 
Maskinolie, 

Oampcylinderolle, 
Remme, 

Remsamlere, 
Remvoks, 

Koncistensfedt. 
Alt til billigste Priser.  

hule ,Skofatiinf- 	'roblififforrettlitiq 

Kr3Ilille 113ifipld 
tilbydes fra Lager til billigste Priser. 

%Ringe noluitiat: og $roDurnorretntng. 

Pandeplader, Plikelpider og 
af prima engelsk Kvalitet leverer vi stadig paa særdeles 

gode Vilkaar og Betingelser. 
Vi har fremdeles rigtig gode, skarpkantede Ud-

skudsbrædder i alle Længder 

Læder-, Icopal- og Sand-Tagpap 
i de bedste Sorter, og Priserne er nu meget rimelige i 

Nordlandets Handelshus. 

Til Syltning 
Syltekrukker og Sylteglas, 

Henkogningsglas og Geleglas, 
Stort Udvalg i alle Størrelser til billige Priser 

Allinge Kolonial- & Produktforretning. 

Sæsonens sidste 

Kirkekoncert 
Ro Kirke. 	 Ballon-Fest 

Søndag den 29. August Kl 4 
Under Medvirkning af Kantor Jo- 
hansen Rønne samt stedlige Kræf-
ter. 

, • Entre Voksne 70 øre, Børn 35 
I.'Indtægten tilf. Menighedskassen.  

Se nærmere ved Opslag 
e.' 	 i Rrugsf. og Robro, 

afholdes Lørdag den 28. August. 

Afskedskoneert 
Søndag Aften fra Kl. 7 i 

Strandhotellets Koncertsal, 
Ærb. 

Fr. »Ulstrup. 

En Dreng 
Iler en ting Karl kan taa Plads il September 

SvartIngegaard 
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Åost og :£0g 
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Xolm, 
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En Ilægger Kakkelovne, lipmturer og Kamiller. til Rø Tærskeværk søges 
ørenbech, Smedegttard. 

Tlf. Ro 24. 

   

De 

kender 

vel 

Danmarks populæreste 
Symaskine? 

Forhandler: 

X/ C Yuncfl. 
Tlf. 34. 	Allinge. 

Der findes en GRITZNER 

for ethvert Behov. 

er i St. Torvestræde 12, Rønne 

ved Bazar du Nord. 

Zr ?tit Slitbberg 

og Haariorro(oioll 

Urmager og Guldsmed 

Bolsterbjerg. 	Tlf. 93. 

Den aarlige Host- og Fyr- 	E. Fulirmanns 
værkerifert afholdes Søndag 
den 5. September. 

Støt Haven med et Besøg! 
Ærb. Jul. Hansen. 

i Klaver- og Harmonium tilbydes 
Agnes Jespersen, 	ønskes til Købs 

Rø Præstegaard, 	 P. L. Holm, Allinge 
Tlf. Rø 13. 

.Danmarkifilmen". 

flen saa meget omtalte „Dan-
marksfilm", der i Udlandet, og vel 
ogsaa i Indlandet skal gøre Propa-
ganda for Danmarks skønne Egne 
ved Skov og Strand, vort Landbrug 
og vore industrielle Virksomheder, 
er nu ogsaa kommet til Allinge. 

At alle vil hen og se denne Film 
har Biograflederne forudset, og si-
ger: _Benyt Lørdagsforestillingen 
for at hindre Trængsel om Sønda-
gen!' 

Fodboldkamp. 

Allinge-Sandvig Gymnastikture-
ni g, der I Foraaret fik anlagt en 
Fodooldbane ved Sandvig, vil paa 
Søndag kæmpe mod „Union" Nexø. 
(Se Anorcen). 

Godstjeneste og Mer. 
Søndag den 29. August. 

Allinge Kl. 8. 
Tein Missionshus Kl. 10. 

Tirsdag den 31. Intet K.F.U.K. 
Torsdag den 2. Sept. K!. 7,30 

i Sandvig Missionshus: Fælles 
Ungdomsfest. 

Lude Missionsforening 
Tejn Kl. 2,30, Allinge Kl. 5. 

0. Thorngreen. 

Yorkehire-Orne, 
tjenlig til Gylter, staar til Afbe-
nyttelse paa 

Aldersro. Olsker. 
Tlf.. Allinge 129. 

e tuede Rfflener 
er nu begyndt, og jeg anbefaler 
ulig med smagfulde, paateguede 
Ting, samt Broderiartikler til bil-
lige Priser. 

Intuitiv /Mogensen. 
Allinge 

NB. Alt i Linnedsyning udføres 

Fodbold kamp. 
„Allinge" kontra .Union`, Next, 

paa Allinge Bane Søndag K1 3. 
Bestyrelsen. 

Lastkørsel 

11111111111111~~111111111011100111 

>r. 53orc vacinerer 
i 

den /Sigende 2tge. 

Undervisning 

111 	• • 
2iografen. 

Lørdag d 28. August V1 Rt 
Søndag d. 21). August. 	U 

Danmarks.. 
Filmen. 

Optaget af det danske Uden 
rigsministerium med Bistand af 
dansk Ervervsliv og den danske 
Turistforening. — Hensigten med 
Optagelsen af denne Film er at 
sprede Oplysning om dansk Na-
tur, dansk Kultur og dansk Er-
hvervsliv. 

For at undgaa Trængsel bedes 
Publikum benytte Lørdagsforestil-
!ingen. 

911911111•99 II 119•I 

udføres billigt 
V. Sørensen. 

Tlf. Allinge 80. 

Xaventefiler. 
Tlf. 11 13 — Klemensker — Tlf. n 13 

Klemensker Skæreri. 

En brugt, mindre 

Magasin-Kakkolovo 
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Borholms Spare- & 133110k3SSOS 
Afdeling i Allinge 

Kontortid : 9-12 og 2-4. 

Renten af IntiNkud Pr paft: 
3 No/meder,. Opetigelme 	 4.5 pCt. p. a. 
Almindelige Spareka.wevilknar 4 -.  
Polio 	 2 	. 	- 
I Formorgelseirardel(ogen 	3.6 
hvortil Præmie, hidtil 2.4 pCt. 

Alle Mennesker, 
som har set, hvorledes 

Bornholms IlegetohilNargorioe, 
fremstilles, behandles og opbevares, vil ganske uvil-
kaarligt forlange dette: højfine Produkt til sine Maal-

tider. - Alle Forretninger i Allinge-Sandvig sælger 

Bornholms Vegetabil Margarine. 

De bedste kvaliteter i 
Mine gode bekendte amerikanske Overalls og Jakker i alle Storr. 

baade til voksne og Bern fra 4,50-650. Prima blaa Molskindsben-

klæder og mange andre forskellige Arbejdsbenklæder. Trøjer, Blu-

ser og Skjorter. Underbeklædning i Uld og Bomuld til voksne og 

Bom. Alt i mægtigt Udvalg til smaa Priser. 

Jens Hanse n.  

Prima Standard Rastbindegarn 
i store Nøgler og meget langtrækkende er lige hjem-

kommet og tilbydes fra Lager til billig Pris 

Allinge Kolonial- & Produktforretning 

Aalborg `Gement i Jcekke 
(friskbrændt) er lige oplosset og ekspederes fra Lager til 
laveste Dagspris. Ved større Kob gives ekstra Rabat 

Nordlandets Handelshus. 

„ROYAL" Koge-Chokolade 
„B E C A" Koge-Chokolade 

FINESTE DASKS FAERISLAT 

Ved De, 
at vi sælger Arbejdstøj til de billigste Priser! 

Blaa jakker, alle Størrelser 	5,00 
do. Benklæder 	 4.85 

Stærke Overalls 	 5.85 
Ægte, gule ,jakker 	 8,50 
Hvide 	do 	 7,50 
Hvide Benklæder 	 5,75 

Nordlandets Handelshus. 

Kunstgødning 
er paa Lager og vi ekspederer herefter: 

18 prl, Soporlosi(ii og 37 
til de nye lave Priser. Flere Bestillinger udhedes. 

Beder om Bestillinrer af : 

Nrre Flydals filliffialede Ggningskridt 
til Levering i September og Oktober Maaned .  

Nordlandets Handelshus. 

Vi har endnu rigeligt Lager af de store 

engelske Derhyshire Ovnkul 
harpede dO. Nøddekul og Brun-
kuls-Briketter af bedste Sort, samt knuste 
LOndon Koks, som er særlig kraftige. 

Priserne rimelige og billigst ved kontant Køb i 

Nordlandels Handelshus, 

Store, rene, meget kraftige 

Dampkul 
til Tærskningen ekspederes fra Lager. 

I Løbet af faa Dage venter vi Ladning med store 
tyske Borsig Kul, som er fortrinlige som 

Dampkul og til Kakkelovnene, samt 

prima knuste Berliner-Gaskoks. 
Bestillinger til Levering fra lossende Skib udhedes snarest. 

111), suivooligo gode llrookols-Briketter 
ventes til Losning i Løbet af September Ma -med. 

Nordlandets Handelshus. 

Ny Klipfisk 
af allerfineste Kvalitet er hjemkommen og tilbydes til me-
get ned ;at Pris 

?ft-tinge oloinat & 43roblif tforretning 

Ny Spegesild 
er paa Lager og tilbydes til billigste Pris. 

Motorstat= og 13robnitterretning. 

Fri knuste engelske Gaskokes 
er hjemkommen og tilbydes fra Lager. 

5?(IIIItge 	otoniat,. og s]3rotntrtorretititt( 

Vort store Lager af alle kahmaildsvarer 
er nedsat i Forhold til 

det nye Pristal, 
og derfor kan der altid handles med stor Fordel i 

Nordlandets Handelshus 

Ye 

ghider 

I \fis' i_d(rMez, 

4tD, 

CIPliShet5 

export 
øl 

slanke flasker 
nzGuld-fik 

• 

Gyldig 

8,00 
8,16 
8,28 
8,43 
8,51 
8,57 
9,07 
9,15 

1,15 
1,31 
1,43 
1,58 
2,06 
2,12 
2,22 
2,30 

4,10 
4.26 
4,37 
4,51 
4,59 
5,04 
5,13 
5,20 

7,15 
7,31 
7,43 
7,58 
8,06 
8,12 
8,22 
8,30 

Køreplan. 
Rønne-Allinge 

Jernbane. 

ci,fuedage 
Iltreteme-kland•la  

16. Maj til 15, September • 

t " 
Rønnen. 8,00 1 30 4,20 7,15 9,30 
Nyker 8,17 1,50 4,37 7,32 9.47 
Klemens 8,30 2,05 4 50 7,45 9,59 
Rø 	8,46 
blimiledal 	8,54 

2,21 
2,29 

5,06 
5,14 

ap, 
8,10 

10,13 
10,21 

Tejn 9,00 2,36 5,20 8,16 10,27 
Allinge 9,12 2,48 5.32 8,27 10,37 
Sandvig 9,20 2,55 5,40 8,35 10,45 

1) lotter kun Mandag og Torsdag. 
fra 28. Juni id 30. August. 

t) løber ikke Mandag og Torsdag, 
fra 28. Juni til 30. August. 

mnodblv -koont- 

Sandvig 6,45 9,05 1.15 5,25 8,20 
Allinge 	6,51 9,13 1,22 5,33 8,28 
Tein 	6,59 9,22 1,31 5.42 8,37 
flurniedril 7,03 9,26 1,36 5,47 8,41 
Rø 	7,13 9,38 1,46 5,59 8.53 
Klemens 7.27 9.53 2 . 04 6,15 9,08 
Nyker 	7,37 10,05 2,15 6,25 9.20 
Rønne H. 7,55 10,25 2,33 6,45 9,40 

*) løber kun Onsdag og Lørdag 
fra 30 Juni til 28. August. 

1) løber ikke 0 isdag og Lørdag 
fra 30. Juni III 28. Anzusi. 

Son- og Helligdage. 
Rwn n..--tunndvie  

Rønne 11. 
Nv ker 
Klemensker 

Rø 
Humledal 
Tein 
Allinge 
Sandvig 

Mand•f g-Rønne 

Sandvig 9,00 1,00 
Allinge 	9,08 1.06 
Tein 	9,16 1,14 
Humledal 9,20 1,19 
Rø 	9 31 1,28 
Klemens 9,46 1,42 
Nytter 	9 56 1,52 
Rønne 	10,15 2,10 

SPOPTSN» 
NY FORFRISKENDE 
SOMMER DRIK 

Carisb-er,g 
Bryggerierne 

5,35 
5,41 
5,50 
5,55 
6 06 
6,22 
6,32 
6 50 1 

8,50 
8,57 
9,06 
9,11 
9,22 
9,38 
9,50 
0,10 

Erindringsliste 

Borgmesterkontoret 2-4 Elin 
Dampskibsexpeditionen, aaben ved Ski-

benes Ankomst og Afgang Tirsdag 
rig Fredag Efterm , . Mandag og 
Torsdag Form. 

Distriktslægen 8-9 og 2-3 
FolkebogsamIngen (Borgerskolen 1. Sal 

Læsestuen: Søgnedage fra 5-0 F:Km. 
LIdloatt Mandag og tredag 7 8, 

samt Tirsdag 3-4. 

Hjælpekassen : Form Arb. Wald. Larsen 
Kasserer Sth. Klaus Svendsen, Sandv. 

jernbanesi. er søen for Gods 8-12,2-6 

Klemens Jernhanestaiion do. 

Kæmnerkontoret 10 -11 og 2 -4. 

aane- 	Diskontobanken 2-4 Efini 
østkontoret: Søgnedage 9-12 og 2-6 
kandinavien-Amerikalinien: 

Agent Otto t3ornilzka, 
Sparekassen 10- 12 rug 2-4 
Stcmpeifilial i Sparekassen. 10 t2, 2-- 4 

Branddirektøren do 
Statsanstalten for Jlivaforsikring ved 
Slatiorrforst. Koloed Kontortid 1 -4 Em 
Teiegralstationen 9-12 og Z-
Toldkamret 8- 12 Form, 2-5 Elterm. 


