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Otto Gornitzka. Telefon 74.

Olsker, Rutaker, Hasle.
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Alm. Annoncer 10 øre pr. mm, efter'. Gange 8 Ø.
Forretningsann. 8 6 Ø.

Mellem Liv og Død,
Af Jan Molten.
Paa Dansk ved Frank Ravnkilde.
—ø—
Propellernes Trommeslag tordnede gennem Luften. Trods en
Fart af 200 km i Timen, havde
man ikke Følelsen af Hurtighed ;
Flyvemaskinen synes at staa
stille, Jorden langsomt at glide
forbi. Højdemaaleren viste 2000
Meter.
Ved Roret sad Hest, en tidligere Kampflyver, der efter Krigens Slutning som Aeroplanfabrikant havde skabt sig et Navn.
Anita Cleve var ikke bange
for at flyve med ham. Hans Ansigt havde en uendelig beroligende Indflydelse paa hende.
Thomas Hest var ganske vist et
mærkeligt Menneske med mærkelige Luner; men naar han sad
ved Flyvemaskinens Ror, blev
han selv til Maskine,
Hun saa ind i Dække af Skyer,
der syntes at strække sig i det
uendelige, enkelte Skyer taarne
de sig højt op, og derimellem
laa — som en Byggekasse med
kubistisk ordnede Terninger og
Kegler — Jorden.
irriteret af en heftig Bevægelse, saa Anita pludselig til Siden.
Hun vidste ikke, hvad der var
sket, men mærkede, at der var
sket noget. Hest sad lige saa
rolig som før, men hans Ansigt
var fuldkommen forandret, Trækkene var blevet stive, Øjnene
glasagtige, Munden forvrænget.
Han rørte sig ikke.
I flere Sekunder var hun som
lammet. Forfærdet stirrede hun
paa Manden, der havde mistet
Bevistheden. Hvad var der sket
med ham? Hun greb ham i Skulderen og ruskede ham, for at
han skulde komme til sig selv
igen. Hun gned hans Ansigt
med sine Hænder og raabte forvirrede Ord til ham. Manden
ved Roret rørte sig ikke. Midt
i Flugten syntes Døden at have
grebet efter ham.
Men hans Hænder holdt Roret fast omklamret, og hans Fødder traadte fast paa Sidestyringens Pedaler, saa at Flyvemaskinen blev liggende i sin Kurs.
Kun Bæreplanernes Vaklen forraadte, at Kontrollen over Styringen var ophørt. Rolig, sagde
Anita til sig selv, rolig, befalede
hun sig selv; men hun kunde
ikke overveje roligt og blev med
hvert Sekund mere ophidset.
Hun havde ofte fløjet med
Hest, hun havde de hundrede
Gange iagttaget, hvorledes han
tog Tændingen fra og gik ned i
Glideflugt for at lande, men nu
følte hun sig ude af Stand til at
udføre denne Manøvre.
Anita sad, med øjnene helt
opspærret, som i en frygtelig
Drøm. Hun vidste, at hun maat-

Fredag den 24. Januar
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i tordnende Spiraler styrtede lodret ned.
Med Fingrene fast om Udlø*:
ningslinens Greb, snurrede hun
flere Gange rundt, saa rykkede
hun i Grebet. Straks foldede
Skærmen sig ud som en hvid
lysende Fane. Endnu et Ryk, og
Skærmen var helt udfoldet.
Hun holdt fast i Fanglinen,
medens Faldskærmen langsomt
dalede ned, en kæmpemæssig
hvid Klokke der bar hende sikkert. Indhyllet i en uhyggelig
Ensomhed dalede hun blidt svingende gennem Skydækket uden
at kunde se Himmel eller Jord.
Pludselig blev det sigtbart igen ;
gennem Skyerne saa hun klart
Jordens Omrids : Marker, en
Landsby, Træer, Jernbaneskinner, Telegrafstænger. Nogle Sekunder senere landede hun midt
i Kornet, Aksene slog sammen
over hende.
Vi bringer i Dag et Billede af Herlufsholm gamle Kostskole ved Næstved, som opretteHun vaklede, blev et Stykke
des 1565 af Herluf Trolle. — Før den Tid var det et nu 800 Aar gammelt Skovkloster. slæbt gennem Kornet, men rejste sig straks igen, og løsnede
Meter fra Flyvemaskinens Pro- Bæltet. Hun aandede tungt og
te handle, og vidste samtidig, at ret som i Krampe«.
»Rør ikke ved Styringen ! Fly- peller, men i dette øjeblik sæn- gispede efter Luft. Straks fik hun
hun ikke kunde. Bølger af Angst
gik som skummende Vand ben vemaskinen vil holde sig oppe, kede Maskinen sig en Smule, og øje paa Hest, der var landet liover hende. Kun &I Tanke be- saalænge Benzinen strækker til. Manøvren mislykkedes. I næsten ge i hendes Nærhed. Han laa
herskede hende endnu: Ud af Kontroller Benzinsfandsmaale- et Kvarter forsøgte Manden at ikke helt ned, men havde rettet
Maskinen Faldskærm ! tænkte ren ! Hvormeget Benzin har De udføre sin forvovne Plan.
sig halvt op, og det bragte henDer lød en Summen i Telefohun og saa sig om ; de to Fald- endnu ?«
de ud af Fatning. Han holdt
»Lidt over • 30 Liter,« raabte nen. En Stemme raabte til den Blikket rettet mod hende. Han
skærme, som Hest altid havde
med, hang paa Væggen. Bevidst- hun med et Blik paa Maaleren. unge Pige : »Vi kan intet gøre! levede . . . Stødet matte have
»De kan flyve endnu en Time. Manøvren er uudførlig. De maa vakt ham til Live.
heden om, at der var Mulighed
for at hun kunde befri sig fra Vi vil forsøge at hjælpe Dem. opgive Hest og springe ud. Slaa
Aandeløs løb hun hen imod
sin frygtelige Stilling, beroligede Jeg vil forsøge at pejle Dem og først Tændingen fra . . «
ham og bøjede sig ned —
hende saavidt, at hun igen kun- straks sende tre Flyvemaskiner
En Bølge af Ophidselse løb Hun saa, at hans Benklæder kun
de tænke logisk. Hest er maaske a fsted. Hold Dem parat, vi vil gennem hende, pludselig vidste var Laser, Ben og Fødder var
ikke død, overvejede hun, han give Dem Anvisning paa, hvad hun, hvad hun havde at gøre, fulde af frygtelige Brandsaar.
er maaske kun blevet afmægtig, De skal gøre ! Hallo ! Hallo! .
hun bed Tænderne sammen for Hans Ansigt var præget af SmerStemmen brød af og blev af- at finde Kraft til at gennemføre te, og han stønnede tungt.
jeg maa ikke lade han i Stikken..
Hun tog Faldskærmen og snø- løst af en hvislende Lyd. Radio- sine Tanker. Hun greb efter den
»Hvad er der sket med dig?«
rede Bæltet om sig, fast beslut- station Flyveplads Staaken pej- anden Faldskærm og forsøgte at raabte hun.
spænde Bæltet om Hest. Endetel paa at holde Stand ved Hest' lede Flyvemaskinen Dal 3217.
»Pokkers ogsaacc, gispede Hest,
»Er
De
der
endnu
?«
meldte
løse Minutter gik indtil det lyk- der lidt efter lidt vaagnede af
Side til sidste øjeblik.
kedes hende. Med Magt rev hun Bedøvelsen. »At det ogsaa skulSom styret af en Aand fort- Stemmen sig igen.
»Ja !« •
Døren op, endnu sværere var de hænde mig, at en Kvinde
satte Msskinen roligt sin Bane,
»Tre
Flyvemaskiner
er
startet
det at løsne Hest's Hænder fra skulde redde mit Liv.«
kun hældede Bæreplanerne af
og til lidt, men rettede sig igen og vil om faa Minutter være i Roret og hans Fødder fra Peda- »Hvad var der i Vejenmed dig?«
op. Anita saa overbord. Jorden Deres Nærhed k
lerne.
»Det var en Stikflamme fra
Himlen
var
som
et
Uendelig
Alt dette foregik i Brøkdele
laa uhyggelig dybt nede. Men
stønnede
Udblæsningsrøret«,
paa &I Gang faldt hendes Blik graat Forhæng, og Jorden var af Sekunder . . . Anita trak Vej- Hest. »Og jeg var saa stolt af
paa Telefonen. Hun rev Høre- dækket af Skyer. Da dukkede ret dybt, saa greb hun fat i Man- Rorets Anordning — nu maa
røret af og drejede paa Kontak- tre Punkter frem af Skydækket, den, idet hun opbød alle sine jeg konstruere det om igen.«
terne idet hun prøvede den ene de blev større og større, indtil Kræfter og tvang ham ud gennem
»Hvorfor skreg du ikke, da
efter den anden. En Hylen, der Anita opdagede, at det var tre Vinduet, saaledas at han hang Stikflammen ramte dig ?«
mere og mere forvandledes til Flyvemaskiner, Motorlarmen halvt i Aabningen, halvt i Bære»Jeg bed Smerten i mig, for
en dyb Summen, naaede hendes slog hende bedøvende imøde. planerne. Med et Ryk slog hun ikke at forurolige dig.«
øren. Ud af Æteren meldte sig Pludselig følte hun sig befriet af Tændingen fra. Hun havde in»Hvilket ogsaa lykkedes dig
en Stemme: »Radiostation Fly- sin trykkende Ensomhed. Hun gen Tanker mere, et System af til fulde«, gav den unge Pige
var ikke mere alene. Flyverne Prikker og Streger svirrede genveplads Staaken . . ,«
til Svar.
Feberagtig skreg Anita ind i havde naaet hende og fløj tæt nem hendes Hoved. Hendes Hjerte hamrede.
Apparatet : »Flyvemaskine Dal ved hendes Side.
Hun klatrede ud til Flest paa
I en Spiral steg de to Maski3217 . . . . Pilot, Hest er blevet
afmægtig, maaske Hjerteslag — ner til Vejrs og forsvandt for Bæreplanerne og rev Udløsningshendes Blik. Hun hørte nu kun linien til hans Faldskærm op
hvad skal teg gøre ?«
»Kan De lande Flyvemaski- Motorernes Brummen. Tæt foran trods Faren for, at Skærmen
nen ?«
hende dukkede en af Flyverne skulde blive hængende i Bæreigen op, en Mand var klatre! planerne. Et eneste Stød — saa
»Nej k
ud af Maskinen og hængte i et rutscede han og blev hvirvlet
»Har De Faldskærm ?«
»Jeg har spændt Fuldskærmen Tov. Han vilde utvivlsomt for- gennem Luften — indtil Skærfast, men jeg kan ikke opgive søge at stige over i Flyvemaski- men sprang op — det var gaaet
Hvorfor bar De dog valgt en
hæslig Model til Deres Maleri?
Hest, maaske lever han endnu!« ne Dal 3217: Vildt svingede han godt. Saa sprang hun selv ud .4aa
— Jamen, det er jo min. Søster!
i Tovet frem og tilbage. Et Øje- . . . oven over hende fuldførtes
»Er Styringen i Orden ?«
— Aet, jeg Idiot! Det burde jeg
io straks have esti
»Hest holder Roret ~klam- blik var Manden kun et Par Maskinens Nedstyrtning; idet den
.10•MMR,

Menneskehedens Svøbe.
Kreditgivning til usolide Betalere.
Den kendte danske Forfatter Johannes Buchholtz skildrer 1 „Kilitiken"
den Ulykke, som de daarlige Betalere
er for de Handlende, der tillidstro eller
paa Grund af Konkurrencen ikke kan
overvinde sig til at nægte Kreditgivning.

Menneskehedens Svøbe —
Saadan hed en meget berømt
Film for nogle Aar siden. Den
handlede om en frygtelig Sygdom
men dog en Sygdom, som kun
rammer nogle faa Promille af
Menneskeheden. Nærværende Artikel handler om en Sygdom, som
rammer os alle — direkte eller
indirekte. Dens Navn er: Krediten.
Dog skal det siges straks, at Navnet er ikke absolut videnskabeligt
korrekt, idet Kredit kan være særdeles sund. Man kan ogsaa sige, at
det ikke er selve Krediten, men
Misbrugen af den, der skaber Lidelsen, men lige meget: Det populære Navn er nu engang Krediten — den forbandede Kredit.
Misforstaaelse vil ikke let fremkomme hos normale Læsere.
Det er en Svøbe, som staar
blodige Strimer paa Folkets Ryg.
Jeg ser for mig en Række blege,
hulbrystede Smaahaandværkere og
Smaakøbmænd, som er i Sygdommens sidste Stadium — de store
Haandværkere og Købmand klarer
sig saa nogenlunde — og dog :
Hvis man kommer i Enrum med
dem, og de virkelig begynder at
udtale sig om, hvad der staar i
Bøgerne — Gud Fader bevare
os --- de har maaske nok overlevet det, men hvilke Ar! Hvor
langt bedre vilde det ikke være
gaaet dem, hvis disse 150,000 Kr.
var kommet ind f rette Tid. Det
var den økonomiske Side af Sagen: Kreditgiverens. Men der er
ogsaa en anden Side: Den moralske. Den daarlige Betalers Side.
Jeg ser for mig en uendelig Række slappe Mænd og Kvinder, som
lever paa de andres Ulykke.
Det er noget ganske ejendommeligt med den Kredit. Lad os
prøve et Eksempel : Jeg staar i
en Skomagerbutik. Dækket af
Mørket lykkes det mig at lade et
Par Sko glide ned i mine Regnfrakkelommer — n i hver Lomme. Men i sidste øjeblik ser Butiksmanden alligevel, at mine Lommer har faaet en underlig Form
— han griber fat i mig, klemmer
paa Lommerne — ringer paa en
Betjent! Følgerne er uhyggelige:
Jeg mister de dejlige Sko, og jeg
mister min Frihed, som jo ogsaa
er dejlig.
Og saa et tilsvarende Eksempel:
Jeg staar i en Skomagerbutik. I
Skæret af det elektriske Lys ser
mine øjne saa ærlige og troværdige ud. ,,l Aften", siger jeg, „har
jeg desværre ikke Pengene, for
jeg har lige maattet laane en
Kammerat 40 Kr., som han absolut skulde bruge, men paa Fredag
maaske allerede paa Torsdag
men i hvert Fald aldeles bestemt paa Fredag skal De faa det
lille Beløb !"
Skomageren sukker lidt, men
jeg gaar med Skoene. Og nu er
de mine, de dejlige Sko. Ingen
Betjent kan gøre mig noget. Kongens Foged? Kan ikke betale sig.
Inkassation gennem Sagfører? Dur
heller ikke, for jeg har maaske
pantsat det hele i Forvejen.
Der burde ikke være saa stor
Forskel paa Følgerne af de to
Begivenheder. Det burde være en
meget betænkelig, ja farlig Sag
at være en daarlig Betaler. 1 Øjeblikket er det ganske ufarligt.
Enhver, som har to aabne Ører,
kan opregne mangfoldige af disse
tilladte Varetyverier. Om jeg selv
har prøvet at blive snydt? Ja,
ganske enkelte Gange. En Artikel

skrevet i mit Ansigts Sved. Godkendt og benyttet. Det aftalte Honorar udebliver. Man skriver bøf
ligt -- man skriver mindre høfligt.
Intet Svar. Man henvender sig til
en Sagfører — som ryster paa
Hovedet og siger: Den Mand er
ingen Ting værd! En hul Fornemmelse.
Mine Par Oplevelser betyder
intet, undtagen som Stikprøver.
Det er alle de andre: Bilhandleren,
hvis Kollega kommer løbende ind
ad Bagdøren : Aa, du maa lige
laane mig et Dunlop Dæk. Jeg er
netop udgaaet i den Sort. I Morgen skal du faa Erstatning . . .
Ja, i Morgen.
Tobakshandleren, som udleverer en Kasse Cigarer, Snedkeren,
som sender Møblementet hen,
Maleren, som tapetserer tre Værelser — — — ja, de udleverer
samtidig sig selv til deres Kunders Naade eller Unaade. Meget
ofte bliver det Unaade.
Folks Berigelseslyst har ingen
Grænser — det kan dreje sig om
Leverancer til Tusinder af Kroner,
og det kan dreje sig om Morgenrundstykkerne. Folk tager Morgenrundstykker eller Suppegulerødder
paa Kredit, til der lukkes for dem.
Saa flytter de hen et andet Sted.
De Handlende og Haandværkerne har efter fattig Evne forsøgt at fremstille Medikamenter
mod denne Tæringssygdom. Man
skulde jo tro, det kunde lade sig
gøre, men det kan det ikke. En
anden Sygdom, som hedder Brødnid, hindrer Helbredelsen af den
første.
Saa er det, Lovgivningsmagten
bør tage fat. Ulykken rammer jo
ikke alene de Snydte og Snyderne, men os alle. Varerne kunde
være billigere, langt billigere, hvis
Leverandøren vidste, han altid,
saa godt som altid, fik sine Penge hjem. Selvfølgelig vil der være
en Række Kunder, som, ganske
uden at det var deres Hensigt,
kommer bagud med Betalingen,
men hvor mange? Ikke ret mange.
Der er egentlig kun Tale om en
meget daarlig Vane. Posthus, Jernbanestation og Apotek forlanger
kontant Betaling og savner dog
aldrig Kunder. Jeg gentager: Det
bør være en vovelig Sag at tage
noget paa Kredit.
Det staar for mig saa temmelig sikkert, at denne overvældende og skadelige Kreditgivning er
særlig udbredt i Danmark. Den
hører nok med til de bløde, runde
Bakker og de bløde, runde Sind:
Vi vil saa nødig støde hinanden
— vi kan ikke faa os til at sige
nej. Heller ikke jeg er en Ynder
af skrappe, udenlandske Kure eller Statens Indgriben i Alverdens
Ting. Men naar nu det bløde og
runde foraarsager saa megen
Ulykke, saa maa vi jo til det.
Restauranterne har en Særstilling inden for de Handlende: Hvis
man sætter sig ved et Bord og
kræver ind af Mad og Drikke,
saa maa man kunne betale, ellers
gaar det galt. Restauratøren kan
jo ikke tage sine Varer tilbage.
Det er noget af dette System,
lempet efter Forholdene, vi maa
have frem ogsaa i den øvrige
Handel. Der bør udarbejdes snilde Lovparagrafer om Handelsfuldbyrdelse. Kredit bør højst strække
sig over tre Maaneder — naar
intet andet er skriftlig aftalt mellem Parterne.
Senest 90 Dage efter Handelens
Indgaaelse skal Pengene klinge
- ellers en Bøde til Staten, som
altsaa ikke mere vil finde sig i
dette Smøleri. Jeg mener ikke
just, at Staten skal være Inkassator, det vilde føre til Oprettelsen
af nye Embeder uden Ende, den
skal bare markere Overtrædelsen
ved en Bøde. Efter de næste tre

Maaneder ny Bøde, dobbelt saa
stor. Jeg ser meget vel, at saa
rigoristiske Bestemmelser undertiden vilde gøre Fortræd, men ak
- hvilken Fortræd gør ikke den
nuværende Slaphed ? Jeg brugte
Ordet Smøleri. Det var med Vilje.
De allerfleste Ulykkesvoldere handler i Smøleri. Folk respekterer ikke
en Regning — den glider ned i
en Skuffe — eller i Papirkurven.
Først anden eller tredie Gang begynder det at kradse lidt i Samvittigheden. Velhavere er ofte de
værste, de trækker Tiden ud og
trækker den ud i det uendelige.
Den sølle Handlende eller Haandværker tør jo ikke vise Utaalmodighed, bare haabe paa Vedkommendes Naade. Der kan gaa to
Aar, ja, tre, før Regningen betales.
Hvis Juristerne kunde mage det
saaledes, at de velhavende Smølere fik ekstra Klaps, saa var det
godt.
Her har jeg blottet en ondartet
Byld — — mine Herrer Kirurger:
Fat Kniven !
Johannes Buchholtz.

Bøger og 31ale.
Ill. Familie-Journal No. 4
d. 21.-1.-36.
Enhver kan lære at staa paa Ski
paa en Uge, paastaar Bladets Sportsmedarbejder, og i en gennemillustreret Artikel giver han en ikke
saa lille „Haandsrækning". Hvem
naar højst mod Popularitetens Tinde? Spørges der i en anden Artikel, hvis Forfatter ad statistisk Vej
har foretaget en Undersøgelse, der
viser, hvor mange Gader der er
opkaldt efter folkeyndede Personer.
Det er ikke saa faa Overraskelser,
man kommer ud for ved at studere denne morsomme Artikel.
Desuden skildrer Japaneren Komakichi Familien Tanakas daglige Liv
i Østen, en Skildring, der passende
kunde bære Overskriften Hvorledes Dagen gaar for Japans „Familien Hansen". — I et muntert Bidrag kauserer Forfatteren Kelvin
Lindemann over „Hvad vor Tid
har glemt", nemlig Kunsten at være
virkelig ubehagelig; desuden en
Mængde Noveller. De altid populære Damesider er denne Gang
helliget Modeller til Karneval og
Kostumebal samt en Række Opskrifter.

Nordisk mønster Tidende
Nr. 2 d.2 I .- I -36.
Quilting er Kælebarnet blandt
Broderier for øjeblikket og N.M.T.
har derfor valgt dette Finne til sine
sidste Haandarbejdshøger. Paa en
klar og anskuelig Maade gives der
en nøjagtig Beskrivelse af alt, hvad
der er værd at vide om Quilting
og henrivende Motiver til Puder,
Tehætter o.l. veksler med raffinerede Krave- og Manchetgarniturer.
Særlig yndigt er et lille Babysæt,
som enhver Moder vil være stolt
af at eje. Desuden fikse Modeller
til Kjoler og Frakke og en hel Del
smarte Vintersportsdragter. Blandt
det øvrige Stof er der Grund til at
fremhæve: Køkkenpassiaren med
Opskrifter paa rigtig Vintermad,
Skønhedsplejen, der denne Gang
giver Anvisning paa, hvorledes man
skal behandle sit Haar, for at faa
det saa smukt som muligt, samt
andre gode Raad.

Allinge-Sandvig Havnes Budget
for 1936-37 var til 1. Behandling i Byraadsmødet i Onsdags. Byraadet fandt
intet at indvende og Budgetterne blev
oversendt til 2. Behandling.
Indtægt og Udgift fordelte sig saaledes:
ALLINGE
Indtægt:
1 Beholdn.v Aarets Begyndelse 22.000.00
2 Renter
545,00
3 Forskellige Lejeindtægter
1.839,00
4 Forbrug af Aktiver
5 Optagne Laan
6 Skibs- og Vareafgifter
26.458,00
7 ladt. oppeb. af Havnefogeden 100.00
8 Indtægt af Dampbaade o. 1.
9 Forskellige Indtægter
360,00
51.302,00
Udgift :
1 Renter af Laan
3.267,63
2 Afdrag paa Laan
9.500,00
3 Skatter og Afgifter
450,00
4 Statens Tilsyn
4,50
5 Adrninistrationsudgilt er
2.400,00
6 Nye Arbejder
0
7 Anden Forøgelse og Aktiver
0
8 Vedligeh. af Havneværker,
Bygninger m. m. 1,500,00
9 Omkostn. v. Oprensning
500,00

10 Anskaffelse af Maskiner
500,00
og Inventar
11 Vedligeh. at samme
250,00
12 Renholdelse og Belysning 1.100,00
13 Andre og uforudsete Udg 2000,00
14 Beholdn. v. Aarets Slutn. 29.829,87
51.302,00
SANDVIG
Indtægt:
1 Beholdning
2 Forskellige Lejeindtægter
3 Skibs- og Vareafgifter
4 Tilskud fra All.-S. Komm.

0
13,00
250,00
757,75
1020,75

Udgift :
Renter af Laan
244,00
2 Afdrag paa Laan
81,00
3 Skatter og Afgifter
0,75
4 Administrationsudgifter
70,00
5 Vedligeh. af Bygn. og Pladser 300.00
6 Oprensning
100,00
7 Udgifter til Renh. og Belysn.
25,00
8 Andre og uforudsete Udg.
200,00
1020,75

Allinge-Sandv. Byraad
afholdt i Onsdags ordinært Møde paa
Raadhuset. Til Behandling forelaa:
Den danske Købstadforenings Skrivelse af 9.-1. 1936 samt Cirkulære af
20.-11. 1935 angaaende Valg af Medlem tit Repræsentantskabet.
Byraadet vedtog at afgive Stemme
paa Borgmester V. Juhl, Kolding.
Købstadkommunernes Forsikringsforening tilbyder i Skrivelse af 11. ds.
at give 15 pCt. Rabat paa den aarlige
Præmie imod at Ulykkesforsikringerne
blev tegnet for 10 Aar.
Tilbudet modtoges.
Den danske Købstadforenings Skrivelse af 14. ds. angaaende Overenskomst med den almindelige Massageforening om Betalingsvilkaarene.
Blev henvist til det sociale Udvalg
til nærmere Afgørelse.
Indenrigsministeriet gav i Skr. af 16.
ds. Samtykke til Afhændelse af en
Parcel af Frk. Danchells Ejendom til
Arbmd. Hekkel Olsen.
Byraadet gav Johan Sørensen Tilladelse til, efter Ansøgning, at udleje en
Del af Kiosken til Frk Karen Bidstrup
De bornholmske Jernbaner ønskede
en Udtalelse fra Byraadet angaaende
Opstilling af Advarselstavler ved Allinge Havnespor over Strandvejen.
Byraadet henstillede kun til Jernbanerne at Tavlerne ikke blev alt for store.
Forenede danske Motorejere fremsender et Tilbud paa Levering af Vejvisere. Der agtes opstillet 2 Vejvisere
i Allinge og 3 i Sandvig. I Allinge vil
den ene blive anbragt ved Dr. Borchs
Bjørne med Paaskriften Sandvig, Next',
Ronne. Den anden vil blive anbragt
ved Købmand 13echs Hjørne og med
Paaskriften Sandvig, Rø, Neksø, Rønne.
I Sandvig bliver den ene anbragt paa
Hjørnet af Strandgade og Storegade
ved Frk. Holms Have, den anden paa
Hjørnet af Vestergade og Storegade og
den tredie paa Hjørnet af Storegade
og Strandgade ved Langelinie, alle
med Paaskriften Allinge, Hammeren.
Udgiften for Vejviserne beløber sig til
Kr. 245,60, hvoraf forenede danske
Motorejere betaler Halvdelen.
Byraadet modtog Tilbudet.
Byraadet vedtog i det lukkede Møde
at fritage Smedemester Carl Pedersen
for Hvervet som Brandinspektor.

Fra Uge til Uge.

I

FFSTGAVER-i
bedst hos CONRAD HANSEN
Allinge Ur- og GuIdsmedeforr.

ved Havnen, Telefon 140
...........■.•...
Karneval.

Tiden løber, snart er vi i Februar
– Karnevalsmaanetlen ! A.S.G.s Bestyrelse begynder at røre paa sig. De
vil dog ikke rigtig ud med Sproget;
men der er vist noget sensationelt i
Anmarch. Dagen for Karnevallet er
fastsat til Søndag (len 16. Februar,
Stedet er Hotel „Allinge", og lad os
lige røbe, at der bliver serveret gratis
Pølser over hele Linien. Bestyrelsen
heder os om at opfordre Deltagerne
til at møde i Dragter. Husk, at jo
flere maskerede des bedre Stemning
og Humør. Altsag frem med Ideerne
og Symaskinerne og tag fat !

Bryllup.
I Morgen Lørdag vies paa Raadhuset i Allinge Frk. Rigmor Møller, Datter af Stenh. Laur. Møller, Allinge til
Stenh. Kristian Olsen, Sandvig.
Middag i Pension - Lejeune, Sandvig.
.•■•■•■■

ti

gode,brugte Komfurer

(venstre) er billig til Salg.
Mælkehdl. Larsen.

En pæn Pige
søges straks.

Tlf. Allinge 111.

Chr. Jorgensen.

Frelsens Hær
afholder FEST for Arbejdsløse
Onsdag den 2!t. Januar Ki. '16.—
Billetter kan afhentes hos Fr. Hær.
Brugt Tøj modtages med Tak
til Uddelirig blandt Fattige.
R. I'VIAGNI, Kaptajn.

J A. K.
I Rutsker Forsamlingshus afholdes Fort drag med Lysbilleder om
J. A. FL. Laan Onsdag
deri 29. ds. Kl. 7,30. Entree 50 Ø.
Damer grati-. — Adgang for alle.

ffliografen
Fredag og Søndag Kl. 20
Den store historiske Pragtfilm

Dronning Christina.

-0

Prima

Biografen
spiller Fredag og Søndag „Dronning
Christina" med Greta Garbo i Hovedrollen. Det lader til, at Allinge nu skal
overvældes med store Navne ; i Søndags Katharina Hepburn, i Gaar „Fyrtaarnet" og i Aften Greta Garbo !
Der siges, det skal være en af hendes bedste Film ; med en levende Interesse har Greta Garbo gaaet op i
Rollen, som den svenske Dronning.
Dennes Personlighed havde fængslet
hende stærkt, og under et Ophold i
Stokholm for nogle Aar siden gjorde
hun flittige Studier i Museer og historiske Arkiver. » Il. Z." skrev bl. a.
,,Garbo er guddommelig. Det er hendes herligste Præstation – den vidunderligste Film, man nogensinde har
set." En anden Hovedrolle udføres af
John Gilbert.

Ud i det Blaa -- I
Det plejer ellers at være D. S. B. s
Sommerfornøjelse at invitere paa den
Slags Ture, men hvorfor plagiere! Nu
har Selskabelig Forening i ethvert Fald
fundet paa at arrangere en „Blaa-Tur"
om Vinteren, og vi tror, at det bliver
mindst lige saa morsomt. Der startes
Kl. 19,32 præcis – hvorfra og hvorhen ?
– „Ud i det blaa !" Det er store lukkede Biler, der bliver brugt til Turen,
men tag Frakke paa, maaske skal vi
langt. Et eller andet Sted paa øen
(Social-Dem. skrev i Onsdags noget
om Stammershalde – ih' hvor de ved
god Besked ! ! ! ) ligger et endnu uopdaget »Lykkens Herberge". Iler har
Bestyrelsen bestilt Kaffe til os all esammen, og her synger Dagens Mand,
Herr Holm Nielsen, akkompagneret at
den utrættelige Frk. Vestpal, sit nyeste Repertoire, (ler skal være lidt af
en Oplevelse. Selvfølgelig mangler der
heller ikke Festsange ; og senere spiller Orkestret op til Dans, der fortsættes til ud paa de smaa Timer. Naturligvis bliver De kørt hjem igen.
Bestyrelsen modtager Indmeldelser
og Indtegning til Turen.

hiehd
faas
i denne Uge

Slagteral. Rømer
Kender De vore
extrafine Kvaliteter i

KAFFE?
Ellers skulde De prøve dem.

Prima Allinge

Under Udsalget
flere Hundrede
Par Sko til langt under Værdien.

sæles

Carl Larsen, Vesterg., Allinge.

Bryllupssange
ag Festsange
hurtigt og billigt

Allinge Bogtrykkeri

Tilbud
paa Runkelroer, Kaalrabi og Kløverhø i større Parti ønskes.

Telefon Sandvig 44

All.-Sandv.Siamandsforening
afholder ekstraordinær Generalforsamling Tirsdag den
28. ds. Kl 20 i Fru Christensens Havesal

Dogsorden: Lovændring.

Bestyrelsen

Alle Medlemmer bedes mode!

Set aarlige Udsalg .

Triumf Special, Para Carbo samt
Sprøjter og Reservedele af Clinges
anerkendte Fabrikater haves eller
fremskaffes omgaaende.

P. C. Holm, Allinge
••

er i fuld Gang! Benyt Lejligheden til at
købe gode Varer til meget smaa Priser.

Selskabelig Forening f. ililinge-Sando. og Omegn
Søndag d. 2. Februar Kl. 19,32 pr.

Ud i det Blaa
Vinterens morsomste Oplevelse. Vi kører ud i det
Blaa og ender
maaske i Lykkens Herberge.
Vi skal kun røbe, at der bliver fælles Kaffebord

Intet er bedre end en god
Cigar, men den bør være
tør — den bør være købt i

med store Overraskelser, bl. a. Sang af Holm Nielsen
Derefter Dans til langt ud pas de smaa Timer'

KIOSKEN

Vi har yderligere frasorteret
20 Dameulster og Sommerfrakker i forskellige Størrelser, som
bortsælges til halv Pris og derunder. 19- 22- 23- 28- 35- Kr.

itlilSkT!
au
Victor P1 anck Aro FLI)

Sprojlevalstur

De faar det hele gratis
blot De er Medlem.
— (Aarskontingent 2 Kr.)
Tegn Dem hos Gartner Jensen, Hotelejer Georg Jørgensen og
Fru Gornitzka.
Samtidig faar De at vide, hvorfra der startes.

11: kEK
(EDI:SARIER

oml heil rime
I

Permanent udfører vi nu med den nye
1'aø I, ti x us Maskine. — Moderne
Dampkammer System, Alt iberegnet —
efflemomemmmemee. og dog kun otte Kroner!

Barber Jafis. Larsen Tlf. Allinge 53

Allinge

Leverandør til Vare- og Landbrugslotteriet

Status-Opgørelser,
Førelse af Driftsregnskaber og lign. udføres.
Forslag til Omlægning af Regnskab gives.
Skøder, Prioritetslaan, Ansøgninger, Ægteskabspapirer, Skilsmisser, Declarationer o. I.
skrives og ordnes. Træffes bedst Kl. 10-I5.

Revisor Kr. Koefoed — Nørregade, Allinge
■

Alle Cigarer og Cerutter
opbevares i „Thax- Patent
Tørreskab

varm Blodpølse

ALLING MESSE
har stadig Udsalg og giver 10 pCt. Rabat
pr. kontant paa alle ikke nedsatte Varer.

godt og &//r0 e- 4d) i ,121/thge
(
dfiesse

faas i Dag, Fredag.

Grete Lundgren.
Lindeplads.

ff.■•■••••••

IIMI~111~

Lørdag
den
25.
Januar
Godtkøbsudsalg
Bestillingslisterne over Markfrø 1936
begynder mit aarlige

udsalg et

er begyndt af

Kunstgødning o. lign. bedes venligst udfyldt og tilsendt os
de allerførste Dage, og vi garanterer da allerbedste Leverirg.

Nordlandets Handelshus.

Skotøj og Gummistøvler.

Emilie Madsen

Træskomager Larsen.

Broderiforretning, Allinge

Deres THI
skal sidde godt, holde
længe og bevare Facon!

Jens Hansen's
Godtkøbsudsalg

Derfor

varer frcs d. 14. 5anuar til 14. Ye6r.

Velklaulfhed

Jeg udrangerer alle mine

kulørte og bliaa Klædninger
til meget billige Priser, og hele mit Lager af

Drenge-Klaedninger
Stortrøjer - Regnfrakker
kul. imprægnerede Frakker
OlitAøj
og en Mængde forskellige Varer til Spotpriser
Paa alle andre Varer gives 20 pCt, med Undtagelse af Garn

* Her faar De Godtkob, saa det batter noget !*

Byens billigste Reparationsværksted
for Cykler, Grammophoner og Radio!

skal Deres Tøj syes syes til Dem, syes. af

Tegn Abonnement paa Nordbornhohn
Den Krone, Bladet koster pr. Kvartal,
godtgøres ved Avertering indenfor samme Tidsrum,
og gør det muligt for os at vinde nyt Opland.
•••••••••••••••• ••••••••

Hver enkelt Egn har Interesse af at have et Blad, hvori man
under et kan faa Egnens Beboere i Tale. Derfor er alle Foreninger og i det hele taget alle Averterende interesserede i at
„Nordbornholm" faar saa stor en Udbredelse som mulig. —
11••••••••••••••••■ •••••••

Averterende, der tegner Annoncer for hele Kvartalet, opnaar
en betydelig ekstra Rabat.

.

••••••••••••

•

•
•
•
••••••

Mangler De en god Ide ved Udkast til en virksom Reklame?
Vi er altid til Tjeneste med gode Raad og billigste Pristilbud

Rigtige Varer

PRODUKTEN

Rigtige Priser

en Fagmand !

aabner alle Døre

11 Permanent: 7 Kr.
for

Dem !

- alt iberegnet! Kamma Kornum, Tlf. 153

nein
derfor ikke Deres Chancer ved at gaa i daarligt siddende og lidet
holdbart færdigsyet Tøj!

BMW Skræderi
er det bedste -- og det

4,
Sander ..Cind

billigste i Længden.

Skrgederiet, !Strand; ejen

Efter Status- og Nytaarsopg.

Illr
NV

tilrettelægges nu det billige Udsalg
af alle Slags MANUFAKTURVARER
til 1. Februar 1936 — Kl. 8 Morgen
og Kunderne faar her Lejlighed til
at gøre rigtige fordelagtige Indkøb

Nordlandets Handelshus.
1311 udlejes!

4-5 Personers lukket CHEVROLET
til lange og korte Ture -- Billigste Priser

faas hver Fredag Middag.

Dina Sørensens Vietualiehandel
Send Deres Film til

Kopiering og
Forstørrelse

Radio til Reparation hentes og bringes over hele øen !
løb Akkumolatorer og Anodebatterier hos mig, da jeg altid leverer dem med Garanti.
Radioinstallation og Antenneopsætning udføres billigst overalt

Støbegods, Brædder og Tømmer
købes altid fordelagtigst i

Cykle- og Radioimportøren Varm .93locipelse
ved H. Jorgensen - ALLINGE - Telefon 156

Cement, Cementrør. glosserede Lerror

hos Fotograf

Alfred Kjøller
Allinge — Fineste Udførelse.
Besørges portofrit overalt.

Vil »eglæde nogen med en lille
Opmærksomhed, saa kig
ind i Gornitzkas Bogtrykkeri! Vi har lige faaet en
Sending fint :skepost i
hvidt og kulørt Papir. Leveres m. paatrykt Navn
i forsk. Farve fra Kr. 4,75.
Servietter med paatrykt
Monogram (Guld, Sølv ell.
Farve) i mange forskellige
Mønstre lev. fra Kr. 4.75
pr. 500 Stk.

Gornitzka's Bogtrykkeri
- det er Telf. Allinge 74

skolekorsel!

ogsaa DE burde lære at køre!
Hør mine billige Betingelser. — Ring til

-Vognmand X. 2ergmann, Sif. Scritinge 57

Superfosfat, kali og Kalksalpeter
er paa Lager. Bestilte Partier kan leveres og
Priserne er billigst nu. Frølisterne bedes inclleveret snarest.

E. M. BECI-1
1111111111101111111111111111111ffill111111111111111110111111111111111111111111111111111111111111111111111111111i11111111ffilffilliffilli1111111111111iill

Alt til Fartøjer!
TovvaerK -gammel Pris
.-Reservedele til Optitnus Lamper og Primusapparater --[ Stort
Lager af Primusbrændere i gode Kvaliteter -- paamontares.grads

Købmand Axel Mogensen, Tein. TIL 117x
101111111111111111111110111111111ffillIt11111111111I111111111111111111111111011111111111H11111111111111111111111111111111111111111E11111111ffillilliN

Jaffa Appelsiner
de store, søde, er hjemkomne.

E. IMI. BEC

•e,••••••••••,,,
••
••
••
Rigtige Varer
• Rigtige Priser
1-1• ••••••••••••••••

holms Adressefortegnelse
Søndergade, Allinge, Tlf. 48.

Kornum, K. v. Posth. All. Telf. 153
Larsen, Joh.. Barber, All. Tlf. 53
Weber Anna, Allinge, Telefon 12

Autoreparatører
Mikkelsen, A. Allinge Tlf. 102

Autokørsel

Købmænd

Damefrisørsaloner

Apotek

Elektriske Artikler

{se Vognmænd)

Lind, William, Allinge

Bagerier

Nordlandets Handelshus, All. Tlf. 7

Blomsterhandlere (Gartnere) Fotografer og tot. Artikler
Jensen, C., v. Havnen All. Tlf. 41

Kjøller Alfr., v. Havnen All. Tlf. 4

Bog- & Papirhandlere

aut. Gas - og Vandmestre

Kofoed, Chr., Kirkepl. All. Tlf. 138;

Grooss, Nieis W., Allinge Tlf. .30

Tapet — Ledervarer — Legetøj

Sandvig Boghandel Tlf. 55

Guldsmede

Bogtrykker

Hansen C., v. Havnen All. Tlf. 140

Kofoed & Mortensen, A11. Tlf. 77-79
Petersen, Joh., Allinge Tlf 141
Petersen, P., Nørregade All. Tlf. 69

Hansen, Oluf, Nygade, Allinge
Sommer, C., Østergade, Allinge

Pensionater

Lind, William, Allinge Tlf. 95
Petersen, Carl, Allinge Tlf. 98

Radioforhandlere
Jørgensen, H., v/Posthuset Allinge
Lind, William, Allinge Tlf. 95

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

Skotøj og Skotøjsrep.
Jørgensen, H., v/Posthuset Allinge

Holm, H. C., Allinge.
Jacobsen Ludvig, Havnegade, All.

Skræderforretninger
Kofoed, Chr , Kirkepl. All. Tlf. 138
Lind, Sand er,Skræderi, Strandv., AlI.
Ipsen, P. C. Nygade, Tlf. All. 113

Manufakturhandlere
Magasin du Nord, Allinge Tlf. 5
Allinge Messe, Allinge Tlf. 100

Petersen, Thora, v. Posthuset All.

Hotel Allinge Telefon 25

Smedemestre
Petersen, Carl, Allinge Tlf. 98

Art. f. Hoteller og Pensionat. Murermestre

Jørgensen, Th. Sandvig Tlf 5 y

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

Musikundervisning

Isenkram og Porcelæn
Holm, P. C.,

Allinge Tlf. 39

Westphal, G. Sandkaas

I Sæbeforretninger

Klaver — Violin — Sang.

Cykler og Cyklereparationer Kul og Koks
Jørgensen, H., v/Posthuset Allinge
Mikkelsen, A. Allinge Tlf. 102

Træskomagere
Larsen, L., Allinge.

Allinge Kulhandel Telefon 119
Nordlandets Handelshus, All. Tlf' 7

Ure og Optik
Hansen C., v. Havnen All. Tlf. 140
Liljeroth, A. Urmager, Allinge
Mikkelsen, A., Søndergade Allinge

Varme Bade.
Fru Oda Hjorthøl Christensen Tlf. 131

Vaskerier
Mogensen, A., Tejn Tlf. 117 x.
Indlevering til Bornholms Dampvaskeri.

Sørensen D., Nørreg. AlI. Tlf. 38

Vognmænd
Christensen. Andr., All., Tlf. 49
Falk, K., Aahrinken, Tejn. Tlf. 130 x
Personkørsel udfares.

Sygekasser

Gornitzkas Bogtrykkeri, All. Tlf. 74
Smørrebrøds-, Mellemlagspapir, Servietter

Bygningssnedker

M. Bloch

Viktualiehandlere

Slagtere

Modeforretninger

Hoteller
I

Tlf. Allinge 127.

Mursten, Tagsten, Drænrør.

Aaben Torsdag og Lørdag fra Kl. 10

Malermestre

Jensen, Kaj, Allinge Tlf. 66

Gornitzka, 0., Allinge Tlf. 74

Bygmestre

Holm, P. C , Allinge Tlf. 39
Mogensen, A., Tejn Tlf. 117 x.
Prima, Allinge Tlf. 40

Teglværk

Ladestationer
Tit. 95

Foderstoffer

Andersen, Th. Sandvig Tlf. 2
Hald, E., Losbækg. Allinge Tlf. 78

Møbelsnedkere

Tatol v. Havnen Allinge Tlf. 23

Mælkeudsalg

Trælast og Tømmer

Mælkeudsalget Sandvig Tlf. 36

Nordlandets Handelshus, All. Tlf. 7

Præstevalg i gamle Dage,

Nielsen, Poul, Østerg. AlI. Tlf. 145
Al Lastkørsel udføres

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

Sørensen, William, Allinge Tlf. 80

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

Varmt Karbad
m. Styrtebad 750re

I deri Tid, Herremanden var
Bondens Ejermand og skaltede og
valtede med ham, som han selv
syntes, havde han ogsaa at bestemme og vælge, naar et Præsteeller Degneembede blev ledigt,
hvem der skulde besætte det.
Ved en saadan Lejlighed var
der engang mødt mange Ansøgere;
deriblandt var en ældre Kapellan,
som havde søgt flere Gange, men
uden Held, saa han og hans Forlovede næsten gik og blev gamle,
inden de kunde naa deres ønskers
Maal : at blive gifte — som de
jo ikke k unde, før han fik Kald,
da de ellers var næsten lige saa
fattige sorn en Kirkerotte begge to.
Da nu vor Kapellan skulde op
paa Gaarden med sin Ansøgning,
medgav hans Forlovede ham en
Guldmønt — hendes Lykkeskilling
saa mente hun nok, han skulde have Held med sig og faa Kaldet.
Han stak den i Pungen, der
Forvejen kun indeholdt en Rigsort — alle de Penge, han ejede,
og som han nødvendigvis maatte
give Tjeneren i Drikkepenge, om
han ikke vilde risikere, at hans
Ansøgning simpelthen blev kastet
bort.
Naa, han kom da op paa Gaar•
den, hvor Tjeneren tog imod ham :
han viste sig rigtignok ikke meget
høflig mod Kapellanen, da han
ikke ansaa denne, der var noget
simpelt klædt, for at kunne give
nogen videre Drikkepenge. Men
da Kapellanen skyndte sig at give
ham Pengene i Haab om, at Humøret skulde blive bedre, havde
de ogsaa langt større Virkning,
end han havde tænkt sig. Tjeneren blev saa høflig, som han kunde stag fer den fineste Greve,
lovede Kapellanen, at Ansøgningen skulde blive besørget til Punkt
og Prikke, — ja, han kunde næ,
sten bestemt love ham, at han
nok skulde faa Kaldet.
Kapellanen kom nu hjem til sin
Forlovede og skulde aflevere Guldmønten. Men om Forladelse! lian

■
Torsdag og Lørdag fra Kl. 10
Telefon Allin g e 131 kan benyttes
Oda Hjortbol Christensen, Vesterg.

Personkørsel
udføres med 4 — 5 Personers
lukket Vogn.
Aage Jørgensen, Tlf, Allinge 72

Bornholms Spareog haanekasses
i Rllinge

—det er Tidens Løsen i øjeblikket, senere
kommer Foraarssalg, Sommersalg o. s. v.
Og selvfølgelig skal der averteres, saa Publikum kan se, hvad der bydes paa.

•
Kontortid: 9-12 2-4
•
Boxer udlejes

Det naturlige Sted at placere Deres Annoncer er NORDBORNHOLM - der kommer
ud til hele Deres Kundekreds — Lad os
hjælpe Dem med at sætte Annoncen sammen.

tiordbornholm - Telefon Allinge 74
havde taget fejl i Skyndingen og
givet Tjeneren Guldmønten, -saa nu forstod han dennes Høflighed, da han fik Pengene.
Da nu Valget skulde foregaa,
blev alle Ansøgningerne lagt i en
Kasse, og en stor Hund, som var
vant til at „bringe hid", maatte
saa hente Herremanden en Ansøgning.
Nogle Dage efter blev der meldt
vor Kapellan, at han kunde hente
sit Kaldsbrev paa Gaarden. Han
kom da ogsaa derop og blev igen
modtaget af Tjeneren.
— Sig mig, sagde han til denne, hvor kunde De saa bestemt
vide, at jeg fik Kaldet?
— Jo, svarede Tjeneren, De
gav de bedste Drikkepenge, og

For at vore Annoncører kan gere deres
Annoncer saa interessante som muligt, har
vi et Abonnement paa flere Tusind Clicheer,
som vi stiller til Deres Raadighed. — Ring
blot til os, saa kommer vi med Proveheftet.

saa kendte jeg et Fif, som jeg nok
vidste skulde hjælpe. Jeg gned
nemlig Deres Ansøgning ind med
et Hareben, — saa vidste jeg,
Hunden skulde nok tage den.
Da Kapellanen atter kom hjem
til sin Forlovede, kunde han da
glæde hende med, at det til syvende og sidst alligevel var Lykkeskillingen, der havde skaffet
ham Kaldet.

Avismakulatur,

Salget stiger mer og mer
for den, db. benytter de
gode ~er,
der findes i Ti yk sag sReklamen .

:De f(iierterende
anmodes høfligst om at indsende vort Tilgodehavende paa Annoncer
paa de tilsendte Indbetalingskort, Postkonto Nr. 14146, hvilket er den
billigste og bekvemmeste Maade. Alle Indbetalingskortets 3 Dele maa
være udfyldte ved Indebtalingen, men Deres Postbud vil være Dem
5 Øre i Porto mod Kvitbehjælpelig hermed og modtage Beløbet
tering paa Postheviset.

Ny

e Sendinger er tilgaaet Lageret af'

rene Aviser, bundtet i Pakker a
5 kg. (ca 300), sælges for 75 Øre

halvhaarde og bløde Masoniteplader samt FinsK BirKetræs Finerplader F. F. og DansKe Bøgetræs Finerplader. Tykkelse 3-4-5 ni rn og flere Størrelser.
Sælges gerne til smaa Priser.

Allinge Trykker!,

Nordlandets Handelshus

