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Anavarnhavende.
Otto Gornitika. Telefon 74.

UdIgater I Altluge-Sandvig,
"

Olsker, Itlitaker, Holde,
Ilte og Klemensker.

Nr. 416

.

Alm. Annoncer 10 øre pr. mm, eftert. Gange 8Ø.
ForretningsafIll. 8 6Ø.

Friheden.
Af Thor Keltoft.
—a -Inspektøren saa op, da Fange
Nr. 5013 korn ind paft Kontoret
og tøvende stillede sig op ved
hans Pult.
»Naa, Marr, sagde han, »er
det Dem?«
Et forvildet Udtryk bredte sig
over Fangens Ansigt. Det faldt
ham ikke straks ind, at Navnet
var hans. I de mange Aar var
ban kun blevet nævnt ved Nr.
»Kender 1)e ikke Deres eget
Navn ?« spurgte Inspektøren og
saa paa ham. »Sæt. Dem ned« !
, og han pegede paa en Stol.
»De har været her længe
Marr, ikke sandt ?«
»En lang, lang Tid — ja, det
har jeg.«
»Ved I)e hvor længe?«
H vorlænge, ja, jeg var lige fyldt
25 Aar, da jeg korn herind«,
sagde 5013 og stirrede ned paa
sine rynkede, afmagrede Hænder, det er mange Aar -siden,
Hr. Inspektor.«
»I Bøgerne staar, at I)e har
været her i .10 Aar«, vedblev
Inspektøren, og Fangen nikkede.
»Og De blev indskrevet som
Stratton Marr, — er det rigtigt?«
Fangen bøjede sig ligesom lyttende frem: »Stratton Marr jo
jo vist — det tror jeg nok
— Nr. 5013 er det«.
Inspektøren afbrød ham hastigt: »De har været en god Fange, Marr — — hvad vilde De
sige tir at blive 'fri?«
Gennem Gittervinduet strømmede Solskinnet gyldent ind,
og Fuglene sang — Fangen stirrede mistænksomt derud. ».10-0,
det er jo længe siden — saa
længe siden«.
»Kunde De ikke have Lyst
til at færdes ude' i Livet«, sagde -Inspektøren, »og leve ligesom
andre Mænd ?«
»Som andre — ?«
»Javel Marr. Sagen er, at man
paa Grund af Deres eksemplariske Opførsel her har eftergivet
Dem Deres Straf. De behøver
ikke at blive herinde længere,
end den Tid, det tager Dem at
tage Fangetøjet af og trække i
de Klæder, jeg skal give Dem«.
Nr. 5013 blev blot ved at stirre ud gennem Vinduet med et
længselsfuldt Blik i sine øjne,
men han sagde intet.
Inspektøren lagde sin Haand
paa hans Skulder. »Forstsar De
hvad leg siger ?Deres lange Fængselstid er forbi, De er fri i«
»Tak«, sagde Fangen stille.
»De ser ikke meget glad ud,
Marr. — Jeg vil sige Dem, at jeg
paa en Maade er bedrøvet over,
at De forlader os, jeg vil savne
Dem«.
»Tak«, mumlede Marr og gik
heniruod Døren. Paa Tærskelen
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Fredag den 7.Februar

vendte han sig om : »Og hvordan
med 2335?«
»Hvad er der med ham ?«
»Han er meget daarlig i Dag,
og jeg har nu passet ham fra
han blev syg. Han lever ikke
længe, han lader til at holde af
mig og stole paa mig. Kunde
jeg ikke blive her og pleje ham
til det sidste ?«
Inspektøren tænkte over det.
»Det kan gerne være, at det lader sig gøre. Men jeg forstaar
Dem ikke, Marr. Vi har andre,
der kunde tage Deres Plads i
Hospitalet, og jeg troede, I)e
faa Deres Frihed.
var glad ved
Har De slet ingen Venner, Slægt
eller Hjem ?«
»Efter fyrretyve Aars.Forløb?«
»ikke et Menneske ?«
»Da jeg havde været her et
Aars Tid, døde min Kone«, sagde Marr med bøjet Hoved og
sagte, som talte han med sig
selv. »Et Aar efter døde Drengen. Mor, Fader, Søster og Broder fulgte eller — «
Pludselig rettede han sig med
et Suk. »De siger, jeg er fri og
jeg kan gaa ud i Livet. H vem
til? Og til hvad ?«
Inspektøren saa betegnende ud
af Vinduet : »Friheden er sød«.
sagde han blot,
Marr saa paa ham og rettede
sig saa langsomt op og sagde
med en Stemme, der havde en
underlig Metalklang: »De siger
lir. Inspektør, at jeg eller `40
Aars Fangeliv kan gaa fri herfra. Den unge Mand, der kom
herind, mens De var et Barn i
Skole, jeg, der har siddet indenfor disse Mure, mens Tiden hvirvlede forbi udenfor, jeg, der har
hørt Betjentens Skridt, naar han
Gang paa Gang bragte ham Nyheder orn Døden, der havde taget hans Kone, hans Barn, Forældre og Søskende, alt det, der
var ham kærest i Verden, den
unge Mands Haar blev hvidt,
hans Ben usikre, hans Haand
rystende. — Og nu fyrretyve Aar
senere bliver han fri. Til hvad
Nytte ? Til en Verden, der for
40 Aar siden stemplede en uskyldig Mand som Morder.«
Inspektøren traadte forbløffet
et Skridt nærmere. Da han saa
den bitre Alvor, der prægede
Fangens Træk, glemte han sit
kyniske Smil og lagde Haanden
paa den gamle Mands Skulder.
»Marr«, sagde han stille, »hvis
det, De siger, er sandt, er det
en forfærdelig Uret, der er beganet imod Dem, som aldrig kan
gøres god igen. Jeg ved kun godt
om Dem fra den første Dag, De
kom her. Hvis De har talt Sand- `
hed. saa Gud give, at Deres Oprejsning maa komme, tør . . .
En Fængselsbetjent kom hurtigt ind • i Værelset. »Nr. 2335 er
blevet meget daarligere. Han
raaber ustandselig paa 5013. Dok-
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Børn til at rejse ud. De har alle
fire været i Udlandet, de to for
Resten mange Gange, de har hovedsagelig selv fremskaffet Midlerne til at rejse ud for, hvilket
efter min Mening altid er det
sundeste for de unge.
— Hvad lærte De som Landmand ved at rejse i Udlandet?
— Jeg lærte blandt andet, at
al den Snak, der er ført herhjemme om, at vi ikke burde aabne
vore Andelsforetagender, bl. a.
Mejerier og Slagterier, for fremmede besøgende, da man saa
kunde risikere, at de gik hjem og
gjorde ligesaa, ikke havde noget
paa sig. I alle de Lande i Syd- og
Østeuropa, hvor jeg har rejst,
bor Landbefolkningen i store
Landsbyer paa 10-12,000 Indbyggere. Mange Landbrugere har tre,
fire Mil til deres Jordlodder, som
saa igen ligger i Strimler paa
flere Steder. Her skal først foreI 1318eSeVeir
gaa en Udskiftning af Jorderne.
Lodderne skal samles, og F=olk
toren siger, at han har ikke ret toren mildt, mens han trykkede skal flytte ud og bo paa deres
Fangens gamle rynkede Haand. Jorder, saa først kan der drives
længe igen.«
„Kom", sagde Inspektøren til Og Skulder mod Skulder gik de Mejeri. og Slagterivirksomhed efMarr. Frygtelige Skrig lød gen- to bort fra Dødsværelset.
ter dansk Mønster. Men saadan„Jeg beder kun om, at det ne mægtige Reformer vil tage
nem Gangen, da de skyndte sig
til Hospitalets Afdeling. Der ka- maa blive indført i Journalen", mindst 50 eller maaske 100 Aar,
stede sig en Fange i Febervildel- sagde Marr med en Stemme, der og det vil koste enorme Kapitaler,
se paa Sengen, mens to Syge- kom langt borte fra.
saa i den Retning er der i alt
plejersker forsøgte at holde ham
Fald ingen nærliggende Fare.
nede. Doktoren stod hjælpeløs
Da jeg kom til Canada (Ontaved Siden af.
riostaten ), var Forholdene stik
„Det gaar hurtigt mod Slutmodsatte af, hvad jeg havde set
ningen med ham", sagde Lægen.
i Sydeuropa. Her laa Gaardene
„Tag det bort", skreg Fangen, Hvad Niels Larsen, Hejagergaard, i snorlige Rækker langs Landehar lært i fremmede Lande.
„jeg ser det Ansigt hele Tiden.
vejene. Alle var lige store, ca. 70
—»--Tilgiv mig — og tag det bort.
Tdr. Land til hvert Brug; og her
Danmarks mest berejste Bonde
Det er Simon Møller, der rækkalder vort Landbrug Gaardejer var Mejerier og Slagterier, men
Niels Larse n, Højagergaard i ikke efter dansk Mønster, det hele
ker efter mig, og kommer med
Horns Herred, og Bladet bringer
sit blodige Ansigt for at tage
følgende Samtale med ham om var anlagt og blev drevet af store
hans Oplevelser i det fremmede. pengestærke Selskaber, og ethvert
mig med sig."
Med et Skrig var Marr henne
— De har rejst i mange Lande, Forsøg paa Andelsdrift var hidtil
ved sin Ven ag lagde sin Haand og De maa have set overordent- blevet kvalt i Fødslen, og der er
paa hans Pande, mens han med lig meget af Interesse ?
næppe Udsigt til, at det bliver
den anden trak Inspektøren hen
— Ja, jeg har været i I1 af anderledes.
til Sengen. „Naade, Naade", skreg Europas Lande og i Canada. Min — Hvad var det interessanteste,
den døende, „pin mig ikke - Kone har været med mig i CanaDe oplevede i andre Lande?
jeg skal nok fortælle det altsam- da, England, Tyskland, Sverige,
— Ja, hvad skal jeg sige ;
men —."
Sejlturen op
Ungarn,
CzekoNiagaravandfaldet,
Polen, Rumænien,
,,Ja, fortæl det nu 1" befalede slovakiet. Ene eller sammen med ad Rhinen, Udgravningerne i
Marr med fast Stemme, „hvad en af mine Døtre har jeg været i Pompeji, en fire Dages B4tur paa
er det med Simon Møller ?"
Holland, Schweitz, Østrig og Italien Sardinien, hvor der af Menneske„Møller — ja, tilgiv mig, Marr
— Hvilken Betydning tillægger hænder var skabt en Sø paa 20
— —Du fik Skylden for det — De det for danske Landmænd, og Kilometer i Omkreds og derved
tilgiv mig, for jeg skal jo dø. navnlig for Landboungdommen, dannet et Vandfald, som drev et
Det var mig, der dræbte ham. at rejse ud for at se og lære i Elektricitetsværk, der forsynede
hele Øen, som er fire Gange saa
— Vi var jo alle fulde — det andre Lande?
stor
som hele Danmark — ja, det
var mig — — Vand ! Vand! . .
— Jeg tror, at Betydningen ved
Naade!
en Udenlandsrejse først og frem- var et teknisk Vidunder, og de ti
Med en Stønnen sank han mest ligger i, at alle de Smaating Dage, vi rejste rundt i Rumænien,
bagover og var død. Marr fol- og rene Smaatterier, som otte i var et Eventyr hver Dag.
Det kunde maaske have nogen'
dede omhyggeligt hans Hænder altfor høj Grad optager Menneder om hans Bryst, saa stod skers Tanker, naar de gaar her- Interesse at høre lidt om, hvor»
han stille og stirrede paa det hjemme, vejres bort paa Rejsen i dan jeg som almindelig dansk
livløse Legeme, der laa paa Sen- det fremmede. Og naar de kom- Gaardmand har kunnet faa Penge
gen. En Haand, der tog om hans, mer hjem, vil de tage fat paa de- til disse mange og lange Udenholdt ham tilbage til Omverde- res Gerning med fornyet Energi. landsrejser, der har været mig og
nen. Han vendte sig og mødte De vil have erfaret, at den haar- min Familie til saa stor Glæde og
de Kamp for Tilværelsen, som Berigelse. Jeg vil da straks sige,
Inspektørens taarefyldte Blik.
„De hørte, ikke sandt?" hvi- saa mange taler om herhjemme, at Aarsagen slet ikke er min Dygtighed som Landmand — den kan
er haardere i andre Lande.
skede Mari..
„Ja, jeg hørte", svarede InspekJeg har altid tilskyndet mine det være smagt nok med — men

Danmarks mest
berejste Bonde.

det gode pengelige Udbytte af mit
Landbrug skylder især den udmærkede Vejledning, jeg igennem
de mange Aar har modtaget af
vore Konsulenter, der har skaffet
mig det forøgede Udbytte af min
Gaard.

Slangen.
Af Richard Billinger.
Paa Dansk ved Frank Ravnkilde.

—0-Vi havde en fattig Slægtning i
Byen, til hvem min Moder i de
strenge Efterkrigstidsaar ,sendte
smaa Pakker med Mel og Smør.
En Dag skrev hun, at Lægen
havde anbefalet hendes lille femaarige Datter et Landophold, da
Luften i Storbyen var skadelig
for den lille Piges svage Lunger.
Da besluttede Mor at tage den
stakkels Pige til sig. Og en Dag
i Slutningen af Maj kom Pigen
ledsaget af sin Mor til os i Landsbyen. Barnets Mor maatte straks
igen vende tilbage til Byen for at
passe sit Arbejde der, men den
lille Ida blev hos os.
Vi vilde nu delagtiggøre hende
i alle Landlivets Herligheder, indføre hende i Staldens og Loens
Hemmeligheder og puste nyt Liv
i hende. Men det lykkedes os ikke,
den syge blev blot mere stille, og
Kinderne blev blegere. Vi forsøgte saa en anden Fremgangsmaade,
vi lod hende i Ro, og dette havde en bedre Virkning paa hende.
Hun holdt af at være i Haven,
hvor hun satte sig i Skyggen og
legede med Blomsterne og betragtede Sommerfuglene, der svirrede
mellem Blomsterne. Foraaret var
ved at gaa over i Sommeren, i
Æbletræerne var der allerede Fuglereder, og i det tætte Græs laa
nedfaldne grønne Æbler.
Det var ikke nødvendigt at forbyde hende at spise af disse smaa
Frugter eller Ribsene, hun smagte og spiste intet og lod Kanden
med Mælk blive staaende urørt i
Græsset. Mor skændte paa hende
for denne ubegribelige Ulyst til
Mad, og hun lokkede de syge med
lækre Æbleskiver og med andre
gode Sager fra Køkkenet.
Men en Dag hørte jeg Mor rose
den lille Slægtning : „Det er godt,
at du er blevet saa flink til at
drikke Mælk, Skaalen er jo helt
tom!"
Og virkelig, Barnet syntes at
blomstre op, Kinderne fik Farve
og Øjne mere Glans. Vi glædede
os alle over vor livsgivende Jord,
der syntes at vække det lille By=
barn til nyt Liv.
Min Mor stillede en stadig større Skaal Mælk for den lille Pige,
der hvilede i sin elskede Blomsterhave. Hun undrede sig over,
at den lille Slægtning nu tømte
Skaalen med den gode Komælk
indtil sidste Draabe.
En varm Sommerdag i Begyndelsen af Juli laa jeg i min Liggestol under et stort Nøddetræ i
vor Frugthave. Min Mor korn nu
sammen med Ida ned i Haven,
og hun bar en lille Stol i den ene
Haand og en stor Skaal Mælk i
den anden.
Hun roste Pigen, sagde at hun
ogsaa i Dag maatte drikke al Mælken, for snart at blive helt rask.
Mor gik saa tilbage til Huset, medens jeg spejdede over mod den
lille Mælkedrikkerske. Pigen sad
paa Stolen med Hænderne i Skødet, og hun saa saa hjælpeløs og
værgeløs ud, som jeg aldrig har
set noget Menneskebarn. De nøgne Fødder vovede næppe at berøre Græsset, saadan som Mor
havde sat den lille Slægtning paa
Stolen saaledes blev hun siddende i samme Stilling.

Den store Skaal laa i Græsset
fyldt til Randen med hvid duftende Mælk. Da raslede noget i
Græsset. Jeg blev forfærdet i mit
inderste. En næsten halvanden
Meter lang Slange snoede sig gen.
nem Græsset. nu rettede den sig
op i halv Højde, lod sin lille Tunge spille, den fløjtede, kærligt lød
det, som om Dyret vilde hilse paa
Jen lille Pige. Og Bybarnet sad
roligt paa Stolen, jeg saa, at hun
nikkede med Hovedet, som en
Hilsen til Slangen, og hun smilte.
Det sultne Dyr drak allerede af
Mælken, og hurtig var Skaalen
tømt til sidste Draabe; saa bugtede Slangen sig bort og var snart
forsvundet.
Jeg forholdt mig rolig, sad som
bundet. Hvor længe ? Vel en Time eller maaske to ! Den lille Pige blev siddende paa Stolen, men
det smukke Smil var veget fra
hendes Læber. Da Mor korn, blev
hun rost for sin Dygtighed til at
drikke Mælk og for sit sunde Udseende. Nu skulde hun snart blive
et stærkt og kraftigt Landsbybarn.
Den næste og de følgende Dage belurede jeg igen Slangens

Besøg, Slangens Hilsen og den
lille Giverskes Hovednikken gentog sig hver Gang.
En Nat vækkede min Mor mig.
Jeg maatte straks hente Lægen,
den lille Ida havde høj Feber.
Jeg hentede Lægen, der erklærede,
at det var Tuberkulose, og der
var næppe Hjælp eller Redning
mulig. Jeg telegraferede om Morgenen til den dødssyges Mor, men
da hun kom om Aftenen var den
lille Ida allerede død. Jeg havde
samme Dag igen stillet mig paa
min Lurerpost bag Nøddetræet.
Slangen var ogsaa kommet, men
havde forgæves spejdet efter den
lille Mælkegiverske. Da den pludselig fik "øje paa mig, skød den
som en Pil tilbage i det høje Græs
og forsvandt.
Vi begravede Bybarnet paa
Landsbykirkegaarden. Vi trøstede
Moderen og gav hende Fred med
sin Sorg i vort Hus, indtil hun
igen maatte tilbage til den store
arbejdstravle By.
Jeg lagde mig ofte senere paa
Lur og stillede den fyldte Mælkeskaal i Græsset, — men Slangen
kom aldrig mere igen i vor Have.

Hvad er Dansk Vandrelaug?

Dansk Vandrelaug er den Forening, der mere end nogen anden
i de sidste Aar har formaaet at
gribe, begejstre og fastholde en
stadig voksende Skare af Danmarks Ungdom. -- Foreningen er
endnu ikke 6 Aar gl., og dog tæller den i Dag mellem 10--11000
Medlemmer; hvert Aar er Tallet
vokset med 10 pCt. De ugentlige
„Laugsaftener" i København har
hele dette Efteraar og Vinter regelmæssigt samlet 500-700 Mennesker. Men ogsaa Provinsen
kommer godt med. For hvert nyt
Medlemsblad man faar i Hænde
ser man, at nye Afdelinger er
dukket frem. Og spørger man :
Hvorfor dog denne rivende Vækst ?
faar man til Svar : Dansk Vandrelaug er den Forening, der passer
for alle, der paa en billig og betrykkende Maade vil benytte deres Fritid til paa sunde, fornøjelige og berigende Vandre- og
Cykleture i deres Hjemstavn,
Hjemland Og Udland at hente friske Kræfter, fornyet Livsmod og
en videre Horisont over deres
Liv. Og heri ligger sikkert Hemmeligheden ved Dansk Vandrelaugs enorme Vækst i disse Aar.
Den sunde Vandrebevægelse imødekommer en mere eller mindre
bevidst Trang hos Nutidens Ungdom: Bort fra Arbejdsdagens Maskintempo, Tidens udmarvede
Forlystelsesliv og Hverdagslivets
Bekymringer ! — og ud ! — Ud
til Sø og Skov og friske Vinde!
Ud i Naturens stille Storhed med
al dens Rigdom og Dejlighed! --De r er der Hvile og Helse for
det trætte, syge Sind !
Den 28. April forrige Aar stiftedes Bornholms Afd. af Dansk
Vandrelaug ved et Møde i Rønne.
I Aarets Løb er godt 100 Bornholmere blevet Medlemmer af
D. V. L. Foreningen gennemførte
i Sommers 1 Uges Cykletur gen-

nem Skaane for 30 Kr. pr. Deltager, alt iberegnet. Aaret nitidt
arrangeres et Par maanedlige Vandre- og Cykleture til forskellige
Dele af Øen, og ind imellem afholdes „Langsaftener", kammeratlige Sammenkomster med Sang
og Musik, Foredrag, Lysbilleder,
munter Underholdning in. ni. Kontingentet er 3 Kr. aarlig. Som
Medlem faar man ved Henvendelse til undertegnede udstedt et
Vandrekort, der forsynet med Pasfoto mod et Vederlag af ca. 50
Øre giver Adgang til Overnatning i Danmarks 153 Vandrehjem.
Det samme Kort giver tillige Adgang til samtlige europæiske Landes Vandrehjem.
Som andetsteds averteret i Bladet bliver næste bonde Vandretur, førstkomm. Søndag d. 9. Febr.
og gælder Nordbornholin. Dagen
slutter med en Vandrelaugs-Aften
i Teknisk Skole.
De vil næppe
fortryde en Tur og en Aften i Selskab med vort stedlige Vandrelang. Alle har Adgang, og alle
interesserede indbydes!
Lærer K. H. Friberg, Rønne.

leger og 3Ia0e.
111. Familie-Journal No. 6
d. 4.-2.----36.
Under Titlen „Dronning Hettie
af Himalaya" bringes en Storartikel
om den internationale HimalayaEkspedition 1934, der lededes af
Professor G. 0. Dyhrenforth. Ekspeditionen fik et baade sensationelt
Forløb og Resultat, idet det lykkedes Professorens Frue at sætte
Højderekord for kvindelig Bjergbestigning. I en Virkelighedsskildring
ude fra den vide Verden, beskriver
Forfatteren, hvordan en ung Mand
er til Mode, naar han bliver sendt
til den afrikanske Jungle, hvor han
venter at opleve det store Eventyr,
og saa finder noget ganske andet.
— Paa Damesiderne Endes fikse
Modelkjoler til Selskab og Bal, vi

^4117r■ APik ". .14•91
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er jo midt i Højsæsonen, og Bla-

dets Mad-Ekspert giver en Samling
gode Opskrifter. Ugens Sportsartikel beretter om, da et Seksdagesløb virkelig var et seks Dages Løb.
løvrigt en Mængde Noveller.

Nordisk Ylenster Tidende
Nr. 3 d. 4.-2 36.
Hvad skal vi have paa til Karneval? Nordisk Mønstertidende Nr. 3
løser Problemet ved at bringe en
Serie smukke Karnevalsdragter, der
er saa afvekslende at enhver sikkert kan finde netop den Dragt,
man har tænkt sig, Desuden nogle
gode Ideer til et morsomt Karnevalshord med alle de Smaating, der
sætter Stemningen op. Men til
Trods for Karnevallerne har N.M.T.
ikke glemt at tænke paa uldne Kjoler i gode Faconer, Strikkede Jumpers og nogle dejlige praktiske Sider med Kitler, Slaahroks og Undertøj, ogsaa i store Størrelser.
Desuden Haandarbejdshogen og
smukke Korstingsmotiver.

Fra Uge til Uge.
„Ud i det Blaa"
med Selskabelig Forening var en
Sukcestur, baade hvad Stemning
og hvad Antal af Deltagere angik. 12 store og smaa Biler startede fra Allinge Torv fyldte til
Trængsel af 80 glade Passagerer
og i en lang Række arbejdede de
sig frem gennem Taagen - - ud i
det Blaa. Vi var paa Vej til Rønne og vi var paa Vej til Rø, men
omsider fandt vi den rette Vej
og havnede der, hvor ingen havde tænkt sig, vi skulde hen !
Vi satte os til de dækkede Kaffebord, og Holm Nielsen sang.
Vi tik Tonerne, Wolgalied, Bajadser, Sang af Songs og meget mere.
Publikum nød den smukke Koncert og applauderede begejstret
efter hvert Nummer. Desværre
havde en flere Uger lang Halsbetændelse ødelagt lidt for meget,
og den tørre Centralvarmeluft
gjorde det jo ikke bedre; men
Holm Nielsen gennemførte sit
store Program og gav endda Ekstranumre.
Kaffebordet var livligt, og
en Sang skrevet i Dagens Anledning, vakte stort Bifald. Derefter
gik Dansen lystigt til Kl. 2. - Vi mener at vide, at denne Sukces skal forfølges. - Bestyrelsen
arbejder.

Varelotteriet.
Mon der er nogen af os, der
ikke paa en eller anden Maade er
interesseret i Lotterispil. Hvis dette skulde være Tilfældet, saa inaa
man i hvert Fald blive det, naar
man hører, at Lodderne til Varelotteriets 5. Trækning sælges til
den billige Fornyelsespris.

Bankospil m. m.
All.-Sandv. Husflidsforening afholder paa Søndag Aften et stort
Bankospil med mange smukke
Gevinster. Der faas Seriekort for
kun 2 Kr. pr. Stk. og Gevinsterne staar udstillet i Kiosken, Allinge. Bagefter stor Karnevalsfest
til Kl. 1.
Ogsaa Hotel Stammershalde
lægger ud paa Søndag. Der afholdes stor Serpentinerfest, og
der er allerede anmeldt stor Tilslutning fra Rønne. Mange Overraskelser.
Paa næste Lørdag er der Maskerade i Olsker, det er Olsker
Boldklub og D. s. U. der fester, og
der bliver uddelt Præmier til de
maskerede. Saa det gælder altsaa om at finde paa noget rigtigt
originalt.

Karnevalstiden er inde
og A. S. G. lægger ud d. 16. ds. med
et Festarrangement, som ikke vil komme til at staa tilbage for de foregaaende Aars. Efter hvad vi erfarer, vil
det blive et rigtigt Karneval, og hvad
er det? - Det er et Karneval med
mange i Kostumer.
Der gøres ogsaa
fra Ledelsens Side alt for at der skal
komme saa mange maskerede som muligt. Saaledes har alle, der møder kostumeret, hele Aftenen gratis. Dans
med de forskellige dertil hørende Sager saasom Hatte, Huer, Skraller og
(le forfærdelige Tudehorn, gratis Pølser
med Rundstykker o. s. v. Altsaa alt
hvad der kan give rigtig KarnevalsStemning bliver der sørget for - og
som sagt giatis for maskerede.
Ang. Kostumer har vi erfaret at hele Bestyrelsen vil møde -- • • , nej. det
gaar ikke, det maa forblive en Hemmelighed foreløbig. Ja,
der var meget at fortælle endnu, men det gaar
ikke an, at vi røber det hele.
Det bliver sikkert et morsomt Karneval i Aar, og det vil selvfølgelig ikke

• Forlovelsesringe 3
•

Lager af alle Størrelser i moderne, ciselerede og glatte Ringe

•
Allinge Ur- og ,?
.• Guldsmedeforretning ‹)
Conrad Hansen. TI. 140
Ch

• Ib

Deltagere
baade i Kostumer og „almindelig
dødelige".
Venlig Hilsen Peter.
komme tåI at 111;2:tgle paa

Snushanerne
er kommet til Allinge, og fremvises i
den kommende Uge. Denne bornholmske Film, der har faaet Kæmpe-Sukres,
hvor den er blevet spillet, er den første danske Talefilm, der er blevet optaget paa vor skønne ø, og der er en
Mængde dejlige Naturbilleder. Skuespillerne behøver vi vel næppe at
præsentere for vore Læsere: kun skal
vi nævne, at lille Connie spiller en
ganske henrivende lille Bornholmerpige, dog uden Akcent.
Der gøres opmærksom paa at Børn
ikke har Adgang til Forestillingerne
Fredag og Søndag Aften Kl. 21.
(Se Annoncen)

En tragisk Begivenhed
Formanden for „Den kommunale"
Hr. Politibetjent Larsen udtaler en
Dødsdom, som omg. eksekveres.
—0—
»Den kommunale 'Vælgerforening« holdt i Onsdags Generalforsamling paa Hotel »Allinge»,
og godt en halv Snes Medlemmer
foruden Bestyrelsen var mødt.
Formanden aflagde Beeetning
om Virksomheden, og Regnskabet godkendtes. Et Forslag fra
Bestyrelsen om Foreningens Oplosning vedtoges ligeledes.
Kassebeholdningen — 114 Kr.
— gav Anledning til nogen Diskussion, idet nogle af Medlemmerne mente at Pengene skulde
anvendes til Gavn for Kommunen
— f. Eks. som Tilskud til Arbejdet med Badestranden ved Næs,
Røde Kors Allinge-Afdeling eller
lit en ny o g smukkere Lygte til
Kirkens Portal.
Disse Forslag kom ikke til Afstemning, derimod vedtoges Bestyrelsens ønske om at der serveredes Kaffe til de faa udvalgte,
som havde fulgt Foreningen gen-

nem de sidste Aars Genvordigheder. Restbeløbet vilde den afgaaede Bestyrelse forvalte efter
bedste Skon.
— Dermed er den Ca. 30 Aar
gamle Forenings Skæbne beseglet. Den var i sine Velmagtsdage
Byens største og gjorde i
mange Aar sin Indflydelse gældende ved tie kommunale Valg,

hvor Foreningens Kandidater som Regel udvalgt af Bestyrelsen
— enkelte Gange opnaaede Flertal indenfor Byraadet.
De sidste bevægede Valg bragte
Nederlag og Tilbagegang i Medlemsantal, efter at et Tilbud om
Samarbejde med den nystiftede
Borgerforening blev afslaaet. At num inden sidste Valg ændrede Kurs og endog valgte et al
Borgerforeningens Bestyrelsesmedlemmer som Formand, gav
altsaa ikke det ønskede Resultat !
En konfirmeret

Dreng
kan antages i Lære til April eller
Maj.
Brd. Andersen's Handelsgartneri
Tlf. Allinge 110
■•■•■■•■•1

Ell 14 - 15 'lus Oteng
kan faa Plads i Gartneriet.
Sandv. 6
Kofoed, „Hallelyst"

En Pige
kan faa Plads 1. Maj.
Frk. Nuuk v. Havnen

Kvie- & Kalvekød sælges i denne Uge.
W. Rømers Slagterforretn..

samt prima

53iografen
Sæsonens Sukres:

1'

Fredag Kl. 19 og 21 Lørdag Kl. 16 og 20 Sondag Kl. 16 - 19 - 21
Mandag, Tirsdag og Onsdag. Hver Aften Kl. 20

/kr

Fredag og Søndag Aft(.11 inge'n Adgang tur Horn. •

iWitidff,4,7/d /6;

Jens Hansen's
Godtkøbsudsalg

",\

%)\%\

£a.

li••••••••••••••••

varer fra d. 14. Januar til 14. Ye6r.

Yra mandag morgen den 10. Ye6ruar

Jeg udrangerer alle mine

er Salget af Kjolestoffer specielt tilrettelagt, og
vi fremhæver særlig gode og billige
taernede og mønstrede Stoffer Kr. 3.50 2.85 2.30 1.85 1.25
do.

uldne ensfarvede

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

Drenge - Klædninger
Stortrøjer - Regnfrakker
kul. imprægnerede Frakker
Olietøj

fra Kr. 2.25

Mange Rester og Restpartier er frasorteret og sælges forbavsende billigt.

Nordlandets Handelshus, Allinge

og en Mængde forskellige Varer til Spotpriser

Forlang det nye Modeblad ,tiar Februar, som udlev. gratis, der er gode Ideer til Faconer,
som passer for Dem.

PreemiemasKerade
Olsker Boldklub afholder Maskerade I Forsamlingshuset
Lørdag den 15. Febr. Kl. 8
D. s. U. Udbydes.

Bestyrelsen

varm Blodpølse
faas i Dag, Fredag.

Grete Lundgren.

Barberlærling

BanKos il
Prisen paa Seriekort 2 Kr.

Kl. 7

paa Christensens Sal

Genstandene er udstillet i Kiosken

Derefter stor Karnevalstest med Bal til Kl. 1

Godtkøbsudsalg

KAR N EVAL

lober af Stabelen Søndag den 16. Februar Kl. 8
i LANDSBYEN (Hotel Allinge)
1 Aar bliver det et rigtigt Karneval med
Masser af Maskerede og Feststemning over
det hele til langt ud paa de smaa Timer.

Skotøj og Gummistøvler.

Deres Tai

Nu er der Gevinster.

Kollektion:

A.

Det er nu det drejer sig om at bruge det rigtige Hønsefoder, saa Hønsene kan lægge flere Æg.
Det bedste Hønsefoder faas i

Veiklædfhed
aabner alle Døre for
Dem!

Produkten.

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

Kender De Glæden ved
at skabe en Bogsamling?

. er det bedste - og det
billigste i Længden.

.4

Sander aeind

halvhaarde og bløde Masoniteplader samt Finsk Birketræs Finerplader F. F. og Danske Bøgetræs Finerplader. Tykkelse 3-4--5 nim og flere Størrelser.
Sælges gerne til smaa Priser.

Nordlandets Handelshus

Varm .93locipelse

Stobegods, Brædder og Tømmer
købes altid fordelagtigst i

Rigtige Varer

PRODUKTEN

Rigtige Priser

Til Leje
2 Værelser, Gas og Vand indlagt,
egen Indgang. Henvendelse til
Telefoncentralen.

Kogeelever

til Varelotteriets 5. Trækning
med 11.400 Gevinster, sælges og
fornyes for 460 øre- sidste Dag
den 10. Februar.
Nogle usolgte Lodsedler haves,
og vil det være fordelagtigt at sikre
Dem en Seddel til 5. Trækning,
da De derved har den Fordel at
kunne faa den til Fornyelsespris
til b. Trækning.
I. B. Larsen, Kollektør

søges til 1. Juni i henholdsvis det
varme og det kolde Køkken,
Løn gives. - Tlf. Sandvig 44.

Dansk Vandrebog
Søndag den 9. ds. Travetur
ud i det Blaa ! ? ? Start Allinge
Leder:
jernbanestation Kl. 14.
Bygm. Chr. Kofoed.
Laugsaften med Lysbilledforedrag og Underholdning af „De
sømbeslaaedet (Entree 50 Øre) i
Teknisk Skole Kl. 20. Alle er velle.

K. H. Friberg.

Strandhotellet.
Kender De vore
extrafine Kvaliteter i

KAFFE?
Ellers skulde De prøve dem.

Prima Allinge

)-{jertelig hak
for Gpmærksomheden tied min
90 Mars }-Q.dselsda.
Line -(ammer.
Send Deres Film til

Kopiering og
Forstørrelse

En Gylteorne
Olsker

staar til Afbenyttelse paa

Pilegaard, Olsker.
•■■■•

Cement, Cementrør. glasserede Lur«

findes i alle Hjem!"

A. Mauritsen, "Allinge, Telefon 142

Skrtederiet, Strandvejen

Lodsedler!

e Sendinger er tilgaaet Lageret af

„Gode Bøger bør

Se Kiosken's Udstilling af indbundne Værker, som alle kan
købes paa. Ratebetaling fra 2 - 2,50 - 3 Kroner pr. Maaned
eller I Kr. om Ugen. Stort illustreret Katalog udleveres gratis.

Bestilt Skræderi

Dina Sorensens Victualieliandel

Mauritsen, Kiosken, Tlf. 142

/Øh ,Y)//inge .qfiesse

godt cf9

Hønsefoder.

skal Deres Tøj syes syes til Dem, syes at
en Fagmand !

Jaas hver Fredag Middag.

77,404 Gevinster er der tilbage til 5. og 6. Trækning. Hyls De
vil have Del i al denne Overflod, skulde De sikre Dem et Lod
nu, hvor det endnu kan faas til den billige Fornyelsespris.
Fornyelsen slutter 10. Februar, Salget er begyndt og slutter 11.
Februar, Trækningen finder Sted 12., 13, og 14. Februar. Et Lod
koster kun Kr.

Nordlandets Handelshus.

Derfor

Søndag d. 9. Februar - Dansant til Kl. i
3fuer og ,Valle gratis !

de allerførste Dage, og vi garanterer da allerbedste Levering.

I

skal sidde godt, holde
længe og bevare Facon!

Entree 1 Krone - (Maskerede gratis)

Stor Serpentinerfest

Kunstgødning o. lign. bedes venligst udfyldt og tilsendt os

har stadig Udsalg og giver 10 pet. Rabat
pr. kontant paa alle ikke nedsatte Varer.

Træskomager Larsen.

Kl. 12 serveres gratis Polser og Rundstykker.

Hotel „Starnmershalde"

Bestillingslisterne over Markfro 1936
ALLINGE MESSE

er begyndt af

Gymnastikforeningen indbydes

A.S.G.s

* Her faar De Godtkeb, saa det batter noget !

kan faa Plads til Iste April.
Pæn og opvakt Dreng.
Bladets Kontor anviser.

Allinge - Sandvig Husflidsforening
Søndag d. 9. Febr.

Paa alle andre Varer gives 10 pCt, med Undtagelse at Garn

Lindeplads.

Præmie til den smukkeste Dame
og til den mest komiske Herre.

Ny

Snushanerne

•■•■•••••■■•

••■■■■•
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Under Udsalget
flere Hundrede
Par Sko til langt under Værdien.

sælges

Carl Larsen, Vesterg., Allinge.

Husmandsfuren.
afholder Medlemsmøde i Forsamlingshuset Onsdag d. 12. ds. Kl. 7,30
med P. A. Thorsen, som taler om
Husmændenes indsats i Krigstiden.
Efter Foredraget Diskussion.

Bestyrelsen.

hos Fotograf

Alfred Kjøller
Fineste Udførelse.
Allinge
lieKorges portofrit overalt.

Rottehund,
Foxterrier - 8 Mdr., er til Salg.
Vognmand Ja co bsen.
Tlf. Allinge 19.

bornholms Adressefortegnelse
Damefrisørsaloner

Apotek
Søndergade,

"Ilf. 48.

Købmænd

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

Autoreparatører

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

Mikkelsen, A. Allinge Tlf. 102

Elektriske Artikler
Autokørsel ;se

Vognmænd ) '

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

Foderstoffer
Nordlandets Handelshus, AH. TIL 7

Blomsterhandlere (Gartnere) Fotografer og tot. Artikler
Jensen, C., v. Havnen Ali.
Ttf.

41

Bog- & Papirhandlere
Kofoed, Chr., K irkepl. All. Tlf. 138
Tapet — Leedervarer — Legetøj

Kjøller Alfr., v. Havnen All. Tlf. 4

aut. Gas og Vandmestre
(irooss, Niels W., Allinge Tlf. 30

Guldsmede
Bogtrykker

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

Uornitzka, G., Allinge Tlf. 74

Bygmestre

Lind, \Villiam, Allinge Tlf. 95
Petersen, Carl, Allinge Tlf. 98

Jørgensen, Th. Sandvig Tlf 5 y

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

Radioforhandlere

Skotøj og Skotøjsrep.

Ure og Optik
Hansen C., v. Havnen All. Tlf. 110
Liljeroth, A. Urmager, Allinge
Mikkelsen, A., Søndergade Allinge

Varme Bade.
Fru Oda Hjorth& Christensen Tlf. 131
Aaben Torsdag og Lørdag fra Kl. 10

Malermestre
Holm, H. C., Allinge.
Jacobsen Ludvig, Havnegade, AlI.

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

Skræderforretninger
Kofoed, Chr , Kirkepi. All. Tlf. 138
Lind,Sander,Skræderi,Strandv.,A11.
Ipsen, P. C. Nygade, Tlf. AlI. 113

Vaskerier
Mogensen, A., Tejn TIL 117 x.
Indlevering 111 Bornholms Dampvaskeri.

Viktualiehandlere

Slagtere

Modeforretninger

Moteller

Petersen, Thora, v. Posthuset All

Sørensen D., Nørreg. All. Tlf. 38

Vognmænd

Smedemestre

Christensen. Andr., All., Tlf. 49
Falk, K., Aahrin ken, Tejn. Tlf. 130x

Petersen, Carl, Allinge Tlf. 98

Art. f. Hotellerog Pensionat. Murermestre

Personkorsel udføres.

Sygekasser

Gornitzkas Bogtrykkeri, All. Tlf. 74

Isenkram og Porcelæn
Holm, P. C.,

Allinge Tlf. 39

Cykler og Cyklereparationer Kul og Koks
Allinge Kulhandel Telefon 119
Nord landets Handelshus, All. Tlf. 7

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 Indbetalingen, men Deres Postbud vil være Dem
behjælpelig hermed og modtage Beløbet - I - 5 Øre i Porto mod Kvit.
tering paa Postbeviset.
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Alt til Fartøjer!
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Købmand Axel Mogensen, Tejn. Tlf. 117 x
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Cykle- og Radioimportøren
ved 11. Jørgensen - ALLINGE - Telefon 156
Byens billigste Reparationsværksted
for Cykler, Grammophoner og Radio!
Radio til Reparation hentes og bringes over hele Oen I
Køb Akkumulatorer og Anodebatterier hos mig, da jeg altid leverer dem med Garanti.
Radioinstallation og Antenneoesætning udføres billigst overalt

Tegn Abonnement paa Nordbornholm
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. —
•••••••••••••■ •••••••11.4•
Averterende, der tegner Annoncer for hele Kvartalet, opnaar
en betydelig ekstra Rabat.
••••••••••••
••
•
.8
•
•
•
•••*ø
Mangler De en god Ide ved Udkast til en virksom Reklame?
Vi er altid til Tjeneste med gode Raad og billigste Pristilbud

Nielsen, Poul, Østerg. All. Tlf. 145
Af

All. - Sandv. Sygekasse All. Tlf. 47
Kontortid (loglig 2 -4

Musikundervisning
L'ioltn —. Sang.

Trælast og Tømmer
Nordlandets Handelshus, All. Tlf. 7

En russisk Storfyrste i Petragrad havde den franske Gesandt
hos sig til Middag. Man kom til
at tale om Lommetyve, og Franskmanden forsikrede, at hans Landsmænd udførte ekn Slags Tyveri
med utrolig Behændighed
Storfyrsten smilede.
— Jeg gad vidst, om ikke en
Russer kunde overgaa dem ; lad
os vædde! Inden De gaar fra Bordet, skal Deres Uhr o. s. v. være
stjaalet fra Dem.
Vædd'niaalet blev sluttet, og
Storfyrsten telefonerede til Byens
Politimester efter den flinkeste
Lommetyv, han havde i Forvaring.
Tyven skulde have den fulde Værdi
at, hvad han stjal og selvfølgelig
gaa ustraffet bort.
Manden kom, blev hurtig klædt
i Livre og sendt ind at varte op
ved Bordet sammen med de andre
Tjenere. Saa snart han havde
stjaalet noget fra Gesandten skulde Storfyrsten have et Tegn. Det
varede noget; thi Franskmanden
passede paa enhver, som kom
hans Nærhed. Endelig modtog
Fyrsten Tegnet og spurgte med
et Smil:
— Hvad er Klokken, Hr. Greve ?
Denne grab med en frejdig Mine
til sin Lomme, men trak under
Gæsternes Latter en Kartoffel op
af den ; for at skjule sin Forlegenhed vil han tage sig en Pris.
Daasen var borte! Han savnede
ogsaa sin Guldtandstikke, ja, Signetringen var forsvunden fra hans
Finger.
Den foregivne Lakaj skulde nu
tilbagegive Sagerne. Men hvem
skildrer Storfyrstens Forbavselse,
da Tyven korn frem med to Uhre,
to Snusdaaser og to Ringe. Medens Storfyrsten gottede sig over
sin Gæsts Forlegenhed, var han
selv bleven udplyndret.
t8 • • • • • • ø

Den helt tillige

Person- og Laslkorsel

Sørensen, William, Allinge Tlf. 80

Tatol v. Havnen Allinge Tlf. 23

Mælkeudsalg

Lastkorsei udføres

Petersen, C., Nygade, All. Tlf. 133

og Lordag 7-9

Sæbeforretninger

Westphal, G. Sandkaas

En Hink Lommetyv.

e verterende

=

Larsen, L., Allinge.

Jørgensen, H., vjPosthuset Allinge

Klaver —

Jørgensen, H., v/Posthuset Allinge
Mikkelsen, A. Allinge Tlf. 102

Træskomagere

Pensionater

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

Smertebreds-, Mellemlægspapir. Servietter

Bygningssnedker

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

Jensen, Kaj, Allinge Tlf. 66
Hotel Allinge Telefon 25

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

Tlf. Allinge 127. M. Bloch

Mursten, Tagsten, Drænrør.

Ladestationer

Lind, William, Allinge Tlf. 95

Bagerier

Teglværk

Møbelsnedkere

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

Jaffa Appelsiner
de store, sode, er hjemkomne.
E. INI. B

• ■ ••••••••••■ ••
••
: Rigtige Varer I:.
... Røglige Priser ,

H. ..„,,„,,,„...

Gitterinal og Overtro.
D( r findes næppe noget Land,
som ikke ejer en lang Række overtroiske Skikke og Meninger, specielt vedrørende Trolovelse og
Giftermaal. Som Regel er det ikke
muligt at paavise, hvorfra de enhelte Skikke stammer, de bærer
dog næsten altid Præget af at
være ældgamle, gaaende tilbage
til den Tid, før vedkommende
Folkeslag blev kristnet.
Saaledes er det mange Steder
i Schweiz Skik, at de unge Piger
paa bestemte Dage samles om
Natten mellem Kl. 12 og 1. Uden
at der tales, klipper hver Pige en
Lok af sit Haar og lægger den
sammen med visne Urter i et
Lommetørklæde, som saa kastes
paa Ilden, nar Klokken slaar 1.
De venter da, at deres Ildoffer
skal fremmane et Skyggebillede
af deres tilkommende Mand.
Følgende Skik staar ogsaa i
Forbindelse med Ilden :
Hver Pige hænger sit Æble op
i en Snor, og et brændende Stykke Træ føres da hurtigt mellem
Snorene. Den, hvis Æble først
falder ned, ved at Snoren brænder over, bliver først gift, og efterhaanden som Æblerne falder,
angiver de Rækkefølgen i Giftertnaalene. Men den Pige, hvis Æble
hænger længst, bliver gammel
Jomfru.
Er der i et Hus flere Døtre, og
en af de yngre bliver gift, er det
Skik, medens Brudeparret er paa
Vej til Kirke, at skænke kogende
Vand paa Dørtærskelen til Brudens Hjem. Bliver den ikke „holdt
varm«, vil de ældre Søstre nemlig ikke blive gifte.

Permanent udfører vi nu med den nye
Taeo Luxus Ilfaskine.
— Moderne
Dampkammer System. Alt iberegnet -og dog kun otte Kroner!

Barber Joh.. Larsen TIL Allinge 53

Suratioim3 Svare-

og !langhuses
Afd. i Alihige
•
Kontortid: 9-12 2-4
•
Boxer udlejes
Salget stiger nier ug nier
tor den, der benytter de
gode Id(3er,
der findes i Ti y ksag sReklamen.
11~111~1~1~~LXIL

ACOCTMIIM

Averter i NORDBORNHOLM,

Varmt Karbad
in. Styrtebad 75 Ølre

■

Torsdag og Lørdag fra Hl. 10
Telefon Allinge I31 kan benyttes

Oda Rjortbel Christensen, Vesterg.

Regninger,
Meddelelser,
Kovolutter
Brevpapir,
Kvitteringer,
9

og iøvrigt alle Tryksager til Forretningsfolk, Foreninger og private
leveres billigst fra

Allinge Bogtrykkeri

