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Fingeraftrykkene, 
Af Will Scott. 

—o— 

Den enestaaende Forbryder, hvis 
Navn saa længe var ukendt, star- 
tede sit store Togt i Sandy Dru- 
ry's den kendte „Sandsigers" Fø-
deby og Hjemby, Kl. 20,45 den 
7. Oktober 1913. Først aflagde 
han Visit i Oberst Mort's Hjem, 
hvor han tog 50 Pund Sterling 
fra Oberstens smukt dekorerede 
Pengeskab, hvorefter han tog til 
Greven af Exly's Residens, hvor 
hans Udbytte var 110 Pund. 

I Landsbanken inkasserede han 
paa en Gang 500 Pund og i Me- 
tropolitain Union Banken 370 Saa 
kiggede han indenfor hos Hr. 
Eustace Dam uroed et Resultat paa 
et Par Hundrede Pund, og hos 
Mr. Mount Preston, Direktøren 
for den tredie Bank. fik han Nat- 
tens kønneste Udbytte, idet Mr. 
Mount Preston havde været saa 
letsindig at lade syv Hundrede 
Pund Sterling ligge Natten over i 
sit Vægskab 

Hos Mr. Mount Preston var det 
løvrigt, at deri enestaaende For- 
bryder blev set — for første og 
eneste Gang under hele Togtet. 
Det var Hushovmesteren Jarvis, 
der saa ham, og bagefter gav en 
Beskrivelse af ham. 

„Han havde en af disse hersens 
gammeldags Ulsters med Slag paa", 
fortalte Jarvis senere, „Hat havde 
han ikke paa, at han havde Pa-
ryk og forlorent Skæg og øjen- 
bryn, han saa fæl ud, saadan no- 
get bolschevikagtigt, hans Stemme 
lød løjerlig hæs og unaturlig. Jeg 
tror ikke, jeg vil kunne kende 
hverken ham eller hans Stemme 
igen. — Jeg blev vækket af nogle 
Lyde nede, og jeg listede ned aet 
Bagtrappen, og mødte ham An-
sigt til Ansigt, i Hallen. Jeg fik 
ikke Tid til at tænke mig om. 
»Op med Hænderne", sagde han, 
,,i min højre Lomme har jeg en 
Revolver, og den er rettet lige i 
Panden paa Dem. Jeg har intet 
at miste, saa jeg er ikke bange 
for at skyde. — Værsgod -- tag 
den højre Haand ned og luk Dø- 
ren op paa hvid Gab. Gaa saa 
baglæns hen til den anden Ende 
af Hallen. Og nu henstiller jeg til 
Dem stille at gaa i Deres Seng 
igen. Godnat". — Ja, hvad kunde 
jeg vel gøre, han var væk, før jeg 
fik tænkt mig om." 

Den Del af Pressen, der ikke 
rasede over Politiets Afmagt, lo 
ad den, og det ringede uafbrudt 
for Politiassistent John Fan'søren, 
men alle hans Anstrengelser var 
forgæves. Og en Ugestid efter blev 
en Opdager fra Scotland Yard 
tilkaldt, den kendte Jack Carless. 

Straks, da han kom, havde han 
en Konkurrence med Fan. 

„Naa", sagde han blot, »hvad 
har De faaet ud af det". 

»Nogle Fingeraftryk", svarede 
Fan, „og en ubrugelig Beskrivel-
se af Manden." 

„Lad mig se Fotografierne af 
Fingeraftrykkene ?" 

Fan viste ham dem. 
„Noget udvisket og sløret", be-

mærkede Carless, „men de viser 
os dog en Ting Tyven har ual-
mindelig store Tommelfingre." 

„Ja, det har jeg observeret«, 
sagde Fan. „Det var Udgangspunk-
tet i min Undersøgelse. Men i 
Politiets Album findes ikke nogen 
.med saadanne Tommelfingre. Jeg 
har gennemtravlet Byen for at 
finde en Mand med saadanne sto-
re Tomler, men han findes ikke.' 

„Godt", Charles lagde Aftryk-
kene tilside. „Naa, og saa Signa-
lementet ?" 

Fan gav ham Besk] ivelsen, 
Jarvis havde serveret. 

» Hin", brummede Charles, „er 
der nogen her i Byen, der gaar 
med en saadan gammel Ulsters 
med Slag paa ?" 

,,Kun een — saavidt jeg ved", 
svarede Fan", og det er Sandy 
Drury, ham Spaamanden nede 
ved Siden af Raadhuset. Men ham 
kan det ikke være, absolut ikke.' 

„Aa, dette her  Landsbypoliti 
— umuligt —" udbrød Carless 
— „I drager straks Slutning før 
der overhovedet er noget man kan 
slutte sig til." 

„Jamen — Hr. Inspektør, — 
Sandy — — " 

„Kunde det maaske ikke være 
Sandy's Ulsters? Du gode Gud, 
Mand, vi har ikke Raad til at la-
de nogen Vej uforsøgt. Nede ved 
Raadhuset, siger De? Jeg har et 
Par Ord at skulle have talt med 
Mr. Sandy Drury om." 

„De ønsker en Stjerne lagt, 
Herre — eller er det i Haanden 
eller Kort?" spurgte Sandy, da 
den berømte Opdager bankede 
paa hans Dør. 

„Det var en Ide", tænkte Car-
less og lagde en Krone paa hans 
Bord. 

„Hvad Dag og Time blev De 
født, Herre?" spurgte Sandy, og 
Carless fortalte ham det. 

Sandy Drury gav et øjeblik ef' 
ter Detektiven et lille Kort. Paa 
den ene Side sted ; „Sandy Drury, 
Fremtidens Afslører. Raadhustor-
vet 5 " Og paa den anden Side : 
» Et langt Liv. Held i Livet. Meget 
populær. De søger en meget vig, 
tig Underretning paa Deres For-
retnings Vegne. Det er meget nær 
ved at lykkes Dem. Men Resulta-
tet vil det tage Dem mange Aar 
at naa frem til." 

„Løjerligt nok", tænkte Carless, 
— og saa afslørede han, hvem 
han var. 

Da han forlod Spaamanden, 
følte han sig fast overtydet om, 
at hans gammeldags Ulsters al-
drig havde været uden for hans 
Eje hin Nat. 

„Naa?" spurgte Fan, da Detek- 

tiven atter var paa Politistationen. 
„Er De saa vis paa, at det ikke 
var Sandy Drury?" 

„Det er jeg", svarede Carless, 
hvem Tyven saa end er, San. 

dy er det allenfals ikke. Men jeg 
gad nok vide, hvorfra den Fyr 
havde en Ulsters paa som San-
dys," 

Carless blev otte Dage i Byen, 
og han forlod den i daarligt Humør. 

„Jeg skal nok engang faa fat i 
ham," svor han. „Tro ikke, jeg 
opgiver denne Sag! Jeg bliver ved 
med den, selv om jeg er rejst fra 
Byen. Hold mig underrettet om, 
hvad der sker, og jeg skal lade 
Dem vide, hvis jeg har noget at 
meddele." 

— — — 
I Gaar Aftes — over tretten 

Aar efter disse Begivenheder i den 
lille Provinsby — sad jeg og tal-
te om den med Carless i hans 
Kontor paa Politigaarden. 

,Og De fik aldrig Held med 
Dem i den Sag?' spurgte jeg. 

„Ikke en Trævl," svarede han 
— det er det mest forbløffende, 
jeg endnu har haft med at gøre " 

„Hvordan var det med den 
Spaadom, denne »Sandsiger" kom 
med?" spurgte jeg. 

,Spaadom ? 	Aa — det Slud- 
der! - Ja, — hvad var det, han 
sagde ?" 

Carless gik hen og rodede i sit 
Kartotek. e l-ler har jeg Sagen. Og 
Spaadommen her — — » Det er 
meget nær ved at det lykkes Dem, 
men Resultatet vil det tage Dem 
mange Aar om at naa" —  »Snik 
Snak — ---" 

„Ja, mange Aar har det da ta-
get", indskød jeg. 

Jeg lagde Mærke til, at Carless 
pludselig blev tankefuld. Og da 
jeg rigtig saa paa ham, saa jeg, 
at han blev helt bleg. 

„Du gode Gud 1" raabte han og 
sprang op. 

„Hvad er der løs ?" spurgte jeg. 
„Skulde jeg have fundet ud af 

det? — Efter alle disse Aars For-
løb? — — Jeg tror det næsten!" 

Han fik fat i de fornødne Ap-
parater — Sod, Forstørrelsesglas 
o. s. v. — og gav sig til at un-
dersøge Sandy Drury's Kort for 
Fingeraftryk. Tilsidst viste han 
mig henrykt, at det var de sam-
me Aftryk, som de Sagen ved-
rørende. 

»Jeg har Retl" jublede han, 
„Det var ham alligevel I" 

»Men hvorfor fandt De ikke ud 
af det for tretten Aar siden ?-4 
spurgte jeg. ,,De var den Gang 
saa sikker paa, at det ikke var 
Drury's Fingeraftryk". 

„Hvorfor ? — ja, hvorfor ?" — 
snærrede Carless, —  »fordi jeg 
kun er et Menneske som alle and 
re. Jeg var saa vis paa, at det 
ikke var hans Fingeraftryk, fordi 
— Sandy Drury ingen Tommel-
fingre havde." 

„Ingen Tommelfingre?" — gi- 

spede jeg- 
„Nej, — og ingen Arme i det 

hele taget!” brølede Carless. »Der-
for var vi saa sikre paa det I Der-
for var det, han gik med den Ul-
sters — for at dække sin Van-
skabthed. — Det armløse Vidun-
der, kaldte de ham, og — gaar 
der ikke en Praas op for mig? 
— den fordømte Ting, vi har gemt 
paa i alle disse Aar, er aldeles 
ikke Fingeraftryk— men Taaaftryk. 

Han sprang til Telefonen og 
kaldte et Nummer. 

— „Jeg gad vidst, om vi har 
nogen Chance for at spore denne 
Sandy op efter saa mange Aars 
Forløb —". 

Pietetsfølelse. 
—o— 

Hvis Marietta Salvatore blot 
havde været lidt klogere, vilde 
hun sikkert ikke tage sig den 
Ubetydelighed saa nær, med sine 
blomstrende Rosenkinder, sit 
blaasorte Haar, sine perlehvide 
Tænder og sine Øjne, der ligne-
de dansende Ildsluer, kunde hun 
ganske vist nok kaldes en Skøn-
hed — — men lige saa klog, 
som hun var køn, det var hun 
nu alligevel ikke, og derfor ved-
blev det at ærgre hende. 

Hvilket? Jo, det, at hendes 
Mand, Guiseppe Salvatore, -
som i Paranthes bemærket var 
14 Aar ældre end hun, og var 
fed og skaldet — at han, tiltrods 
for, at han nu ejede en af de 
smarteste Restauranter paa 6te 
Avenue, hvor han baade kunde 
holde Over- og Undertjener samt 
fire Piccoloer, saa alligevel kun-
de insistere paa at gemme den 
gamle Lirekasse, hvormed han 
for tyve Aar siden var kommet 
som en kirkerottefattig ung Mand 
fra Neapel til New York. Den 
stod i det lille Rum imellem 
Glasdøren, der gik ud til Gaden, 
og den egentlige Restaurant, alt-
saa et Sted, hvor alle, der traad-
te ind i Restauranten, uvæger-
ligt maatte se den. 

»Men forstaar Du da ikke, 
min Engel«, sagde han til Mari-
etta, naar hun atter og atter bad 
ham fjerne den, »at det er med 
den, jeg lagde Grunden til alle 
mine mange Penge -- og hvad 
vilde min lille Sukkergris dog 
gøre nu, hvis hun ikke havde 
alle de Penge? Saa var der nok 
ikke noget, der hed »smaa Mid-
dage«, eller Biografteater, vel?« 

Marietta, som ingen Børn hav-
de, og ikke det Gud lader skabe 
at bestille, fordrev om Formid-
dagen Tiden med at sove eller 
gøre Toilette, og om Aftenen med 
at gøre smaa Middage for sine 
Venner og Veninder i et af de 
Separatkabinetter, som hørte til 
hendes Mands Restaurant, eller 
ogsaa gaa i »Rialto-Biografen«, 
der ejedes af den smukke unge 

Antoni Giacinto, som var stærkt 
forelsket i hende, som hun i ham, 
en Kendsgerning, der dog hidtil 
endnu ikke var gaaet op for 
Guiseppe. 

Men en Aften, netop da Ma-
rietta gav et af sine sædvanlige 
intime Middagsselskaber, hvor 
ogsaa Antoni Giacinto var til 
Stede, var det ligesom der gik 
en Praas op for Guiseppe. Om 
det nu var, fordi han engang, da 
han passerede den aabne Dør 
ind til Separatkabinettet, opfan-
gede en Gnist af de brændende 
Blikke, der som Raketter fløj 
mellem hans Kone og Toni, el-
ler det var fordi, der blev konsu-
meret usædvanlig megen Cham-
pagne den Aften, eller maaske 
begge Dele, er ikke godt at sige, 
men nok er det, at hans Mis-
tanke blev vakt, og han bestemte 
at tale alvorligt med Marietta i 
Aften, naar de var kommet i 
Seng. 

Han bestemte sig derfor ogsaa 
til i Aften at gaa lidt tidligere 
end sædvanligt op i sin private 
Lejlighed, som laa paa første 
Sal, lige over Restauranten, for 
at der kunde blive Tid til en or-
dentlig Diskussion. »Hør nu her, 
Marietta«, vilde han sige, »som 
min, Guiseppe Selvatares, Kone, 
er der visse Hensyn — — er der 
visse — —« Gud ved, om han i 
det hele taget vovede at sige no-
get ? Naar Marietta sendte ham 
et af sine knusende Blikke, følte 
han det altid, som om han helst 
vilde krybe i et Musehul. 

Han aabnede forsigtigt Døren 
til deres Sovekammer, efter først 
at have klædt sig af i Badevæ-
relset — — noget Marietta hav-
de paabudt ham at gøre, da han 
som oftest kom meget senere i 
Seng end hun, og hun ikke vilde 
forstyrres mere end nødvendigt. 
' Da haU kom ind i Soveværel-
set — var Marietta der slet 
ikke endnu. Saa krøb han i Seng, 
tænkende ved sig selv, at hun 
maatte vel snart komme. 

Det var kun kort Tid siden, 
hun havde været der. Efter at 
have sagt Godnat til sine Mid-
dagsgæster • nede i Separatkabi-
nettet, var hun gaaet op i Sove-
værelset, havde pakket en lille 
Haandkuffert med Toiletsager 
og nogle Klædningsstykker, og 
var saa ad Bagtrappen listet ned 
fra Lejligheden og ud paa Gaden 

Henne paa Hjørnet af Sjett 
Avenue og Niende Gade var hun 
steget op i en Auto, som holdt 
der og ventede paa hende. 

I Autoen sad Toni. 
I susende Fart kørte de til 

»Rialto-Biografen«, en paladslig-
nende Bygning, i hvilken Toni 
havde sin Ungkarlebolig oven-
over Teatret. 

Furtsæths paa 4. Side 
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Akts. Daffipskibssel- 
skabet „Østersøen" 
afholdt den 24. Februar sin ordi-
nære Generalforsamling paa Ho-
tel Allinge, hvor Formanden, Kbm. 
Bech bød velkommen og foreslog 
soni Dirigent Cand. Mortensen. 
Sidstnævnte takkede for Hvervet 
og konstaterede at over 2 ,3  af de 
stemmeberettigede var mødte. 

Formanden omtalte i sin Beret-
ning, at 1935 havde været et travlt 
Aar for Bestyrelsen, med Overta-
gelsen af s. s. „Borgholm" og Om-
bygningen af samme efter de mi-
nisterielle Forskrifter, hvilket alt 
i alt kostede godt 150.000 Kr., og 
saa er der endda kun ofret det 
aller nødvendigste. Vi havde man-
ge flere Ønsker om Modernisering, 
men imatte holde op af økono-
miske Grunde. Derefter skulde vi 
sælge „Hammershus", men da den 
skulde klasses kunde vi intet Bud 
faa paa Skibet. Dansk Paketrede-
ri mødte da med et Tilbud, hvor-
ved vi fik 12,500 Kr.s Pant i Baa-
den efter 20,000 Kr. og 20,000 
Kr. i Aktier i det ny Rederi, hvil-
ket var bedre end at sælge til 
Ophugning. Rederiet fik Baaden 
klasset for 35,000 Kr. og sat i 
Rutefart København-Aarhus. Star-
ten syntes lovende ; men Konkur-
rencen med D. F. D. S. blev ef-
terhaanden saa følelig, at Baaden 
maatte lægges op, og der arbej-
des nu paa ny Beskæftigelse el-
ler Salg. 

Før Sæsonen havde vi gjort 
stor Propaganda for vore Ruter ; 
der blev trykt 7000 danske Bro-
churer og 5000 andre Tryksager 
samt 2000 Plakater, rom er sendt 
ud til Kontorer, Rejsebureauer o.l. 
Steder. Endvidere er der udsendt 
5000 tyske Brochurer og Plakater, 
ligesom Fartplanen er optaget i 
østersøbadets Brochure, og der 
er averteret i Dagblade og Rejse-
bøger. De mange Forespørgsler 
vi har modtaget viser, at der er 
Interesse for vore Ruter. Den for-
cerede Fart kunde dog ikke opret-
holdes paa længere Afstande, hvor-
for Natturene til Kbh. kun gen-
nemførtes 2 Gange. 

„Borgholm" har fra 1. Juni til 
10. Sept. sejlet 18 ordinære Ture 
Gudhjem-Christiansø, 20 Allinge-
Sassnitz, 51 Allinge-Simrishamnn 
samt 7 ekstra Ture, deraf en Binz-
Kbh., en til Møen og Storstrøms-
broen og en til Antwerpe.n og 
Bryssel. 

Paa de ordinære Ture er ind-
sejlet ca. 48,000 Kr. for Passage-
rer, ca. 3000 Kr. for Biler og Rej-
segods og 3,900 Kr. for Postbe-
sørgelse. Lystture og Kuponrej-
sende har indbragt ca. 15,000 Kr. 
Dette giver ca. 700 Kr.s Indtægt 
pr. Dag; men vi havde sikkert 
naaet en Gennemsnitsindtægt paa 

1000 Kr., hvis Sassnitzruten paa 
Grund af Valutaforholdene ikke 
havde svigtet. Vi har haft For-
handlinger i København med 
Udenrigsministeriet og National-
banken orn Turistvaluta for den 
kommende Sæson og venter at 
Forholdene i 1936 skulde blive 
bedre. 

Under Forslag til Lovændrin-
ger vedtoges det at nedskrive den 
gamle Aktiekapital med 60 pCt. 
(12,000 Kr.) 

Kbm. Lundgren protesterede 
mod Nedsættelse af de gamle 
Aktiers Værdi og kritiserede Sel-
skabets Dispositioner med Hensyn 
til Købet af „Borgholm" og Sal-
get af „Hammershus", da han 
mente Skibet kunde sejle endnu i 
mange Aar. 

Derefter oplæste Overretssagfø-
rer Jac. Jensen Regnskabet, der 
udviste en Driftsindtægt af 72,362,96 
Kr. Aktiverne andrager 192,196,01 

Kr., deraf Salg af „Hammershus" 
32,500 Kr. 

Forskellige Forespørgsler be-
svaredes. Ing. Andersen troede 
ikke Aktiekapitalen var tilstræk-
kelig, og Boghdl. Sørensen fore-
spurgte, om der kunde ventes 
yderligere Tab paa „Hammershus". 

Regnskabet godkendtes og som 
Medlemmer af Repræsentantska-
bet genvalgtes Trafikchef Nielson, 
Malmø, Kbm. E. M. Bech og Over-
retssagf. Jac Jensen. Til Revisor 
Kbm. V. Planck. 

Hotelejer Colberg udtalte sig 
ang. den nye Fartplan, som inde-
holdt forskellige Forbedringer med 
Daglige over Sverrig og event. 
Natture til Sassnitz. 

loger og Blade. 
Ill. Familie-Journal No. 9 

d. 25.-2.-36. 
I Metro- Goldwyn- Mayer-Filmen 

om Mytteriet paa Bounty og dets 
Følger faar man et Kik bag Kulis-
serne, der viser, at det ikke gik 
saa glat altsammen, som Filmen 
skildrer det. Og samtidig genopfri-
sket Mindet om den Gang, da Fa-
milie-Journalen i Efteraaret 1927 
fik Lyst at korrespondere med Dan-
marks Antipoder og derfor sendte 
et Brev af Sted til den ensomste 
og mindste Ø i Stillehavet, Pitcairns 
Ø, med hvis Beboere Bladet siden 
har staaet i livlig Brevveksling. --
Bladets Sportsmedarbejder over 
Sportsgrene, vi forsømmer. „Pigen 
med Charme" er en ny Roman at 
Concordia Merrel, og Læserne vil 
have megen Glæde af Bekendtska-
bet med Romanens virkelig inter-
essante Hovedpersoner. -- Og saa 
er der Novellerne, „Min Ven og 
Kusine", „Vild-Sfinkens Gaade", 
„Rød Pels"„ Leve det levende Liv" 
og „Finansgeniet Hoh - Watt". -
Damesiderne er denne Gang stærkt 
prægede af Foraarets nære Indtog. 
Saaledes bringer de nu i god Tid 
Modøller til de første Foraarsdrag-
ter med Hue og Halstørklæder til 
samme lunefulde Aarstid, samt en 
Samling gode Husmoderopskrifter, 
som Køkkenets Herskerinde sikkert 
vil have haade Nytte og Glæde af 
at sikre sig. 

Fra Uge til Uge. 
To Dødsfald. 

Cand. theol. Hans Mortensen 
døde pludselig Natten mellem Man-
dag og Tirsdag, 70 Aar gammel. 
Afdøde havde som Dirigent ledet 
Dampskibsselskabet „Østersøen" s 
Generalforsamling og livligt del-
taget i den efterfølgende Spisning 
og selskabelige Samvær. Ingen 
anede, at den tilsyneladende ra-
ske Mand straks efter Hjemkom-
sten sank sammen og var død af 
en Hjerneblødning. 

„Candidaten", som han popu-
lært kaldtes, var vistnok vor Bys 
mest kendte Personlighed, afholdt 
af alle, og Budskabet om hans 
Død vil vække Vemod i vide 
Kredse. Født paa Kildesgaard i 
Olsker, tog teologisk Embedsek-
samen og flyttede 1899 til Allin-
ge som Forstander for deri da-
værende Realskole. Samme Aar 
gift med sin nu efterlevende Hu-
stru, Fru Laura Mortensen, f. Col-
berg fra Lyneborg, Vestermarie. 
Politisk instillet og interesseret i 
Kommunens Udvikling tog lian 
livligt Del i de kommunale For-
handlinger. Valgtes 1907 til Borg-
mester og overtog 1911 Stillingen 
som Kæmner. 1931 tog cand. 
Mortensen sin Afsked fra Kæm-
nerkontoret og fratraadte tillige 
som Dampskibsekspeditør i „Øst-
bornholmske". 

Den Udvikling Allinge-Sandvig 
havde gennemgaaet i denne Peri-
ode, har Afdøde haft sin store 
Andel i, og mange mindes endnu 
de bevægede Borgermøder, som 
blev afholdt paa hans Initiativ.  

(Gas- og Vandværk, Havn og 
Jernbane). Han var en af Konces-
sionshaverne ved Anlæget af Al-
linge Jernbane og Medlem af Be-
styrelsen for de bornli. Jernbaner, 
og Østbornholmske Dampskibs-
selskab, Bestyrelsesmedlem og 
Formand for Østersøbadet. Turist-
sagen havde i ham en ihærdig 
Forkæmper og forhaabentlig vil 
Fremtiden vise, at hans lyse Tro 
paa Udviklingsmulighederne inden-
for Kommunen var berettiget. 

Begravelsen finder Sted Man-
dag Kl. 14 fra Allinge Kirke. 

Politibetjent M a ti ri t sen døde 
i Onsdags efter næsten et Aars 
uafbrudt Sygeleje, 50 Aar gl. og 
efterladende Hustru og 10 Børn, 
deraf 6 ukonfirmerede. Mauritsen 
var født i Østermarie og kom til 
Allinge 1921. Som Embedsmand 
var han elskværdig og hjælpsom; 
hans haardtramte Hustru og Børn 
vil længe bevare Mindet om en 
god og opofrende Fader. Begra-
velsen finder Sted Mandag Kl. 15,30 
fra Allinge Kirke. 

Varelotteriet. 
Nu er Chancernes Tid inde. --

6. Trækning begynder snart, og 
66.000 Gevinster spredes til Vare-
lotteriets Spillere. Og alle Gevin-
sterne bestaar af gode, danske 
Varer. 

Det var en god Ide, 
Haandværkerforeningen førte ud 

i Livet ved at lade Herr Carl Ro-
wold holde et Foredrag om Haand-
værkerskikke og Haandværker-
vandringer i gamle Dage. Det var 
et meget interessant og morsomt 
Foredrag, der naturligvis blev 
hilst med Bifald. Desværre var 
kun et halvt Hundrede mødt, vel 
sagtens paa Grund af Vejret. 
Baade før og efter Foredraget 
sang Rowold sammen med sine 
Kammerater nogle tyske og en 
dansk Haandværkersang, og der 

vistes Lysbilleder fra en Rhinrejse. 

Bemærk! 
der er i denne Uge ingen Fore-
stilling i Biografen. 

Husk 
Generalforsamlingen i Nordborn-
holms Turistforening i Aften Kl. 8. 

Allinge-Sandv. Byraad 
afholdt i Onsdags det 2. ordinære 

Februarmøde. Dagsordenen inde-
holdt kun Efterretningssager samt 

2. Behandling af Budgettet. Der 

var imidlertid ingen Ændringsfor-
slag indkommet, og Budgettet blev 

derfor vedtaget enstemmigt, som 

det var blevet forelagt ved 1. Be-

handling. 
Følgende Efterretningssager fore-

lan: Ministeriet for Landbrug og 

Fiskeri meddeler i Skrivelse af 7. 

ds., at den Ejendommen Matr. Nr. 
220 a m. fl. Allinge=Sandvig Mark-

jorder, tilhørende P. Pedersens Ar-

vinger, paahvilende Forpligtelse 
som samlet Ejendom og Landbrugs-

ejendom er ophævet. 
Ministeriet for offentlige Arbej-

der kvitterer for Modtagelsen af 

Sandvig Havneregnskab for 1934-
35 uden Bemærkninger. 

Skrivelse fra Elektricitetselskabet 
med Meddelelse om, at dette hav-

de godgjort Kommunen Udgifterne 

til den midlertidige Stikledning til 
Danchells Ejendom med 186,00 Kr. 

og at Tilslutningsgebyret for Gas-

værkets Installation er beregnet til 
Kr. 92.00 aarlig med en Strømpris 

af 12 Øre pr. Kwh. 
Vandbygningsdirektøren meddelte 

at Statens Tilsyn med Allinge og 
Sandvig Havne fra den 15. d. M. 
er overdraget til Ingeniør under 

Vandbygningsvæsenet Aa. L. Hval-
kof. — Landsinspektør Kofoed an- 

søgte om Approbation paa Udstyk-
ning af Matt'. Nr. 289 Allinge By-
grunde tilhørende Frk. Esther Chri-

stensen, samt som Approbation paa 

Udstykning af Matr. Nr. 69 Sand-

vig Bygrunde tilhørende Sejer Andr. 
Kofoed. Byraadet fandt intet at 
indvende. 

1 ndenrigsm i nisteriet meddelte 

Godkendelse paa den af Byraadet 
trufne Beslutning om i Tilfælde af 

Afgang, at yde den nu fungerende 
Borgmester M. Bloch Pension ef-

ter Bestemmelserne i stadfæstet 

Tillæg til Styrelses-Vedtægten for 
Allinge-Sandvig Købstad. 

Skudaaret. 
For niende Gang i det 20. Aar-

hundrede har man Skuddag. 
- -0 

Paa de gode gamle Ægypteres 
Tid og langt fremad var man 
svært i Vildrede med Aarsbereg-
ningen og Tidsløbets Inddeling. 
Dernede, „hvor Nilen vander 
Ægypterens Jord", regnede man 
Aaret efter Jævndøgnstiderne og 
lod det begynde med September, 
naar Sæden spirede efter Nilens 
Oversvømmelse. Samme Opfattelse 
gjorde sig gældende hos Oldtidens 
Romerfolk, men for dem begynd-
te Aaret ved Foraarets Jævndøgn. 
Det var Frugtbarhedens Gud, Mars, 
der indledede Aarets følgende 12 
Maaneder. Saaledes var den før-
ste Marts Romernes gamle Nyt-
aarsdag, da Vestas hellige Ild 
tændtes. 

Som Mindelse af denne urgam- 
le Beregningsmaade bruger vi den 
Dag i Dag de ukorrekte, latinske 
Benævnelser September, Oktober, 
November, December, skønt det 
er fejlagtigt at kalde disse Maa-
tieder for henholdsvis den 7., 8., 
9. og 10. i Rækken. Forskellige 
Folk, til Eksempel de gamle Nord-
boere regnede Vintersolhverv som 
Aarets Begyndelse og fejrede da 
Julen som Fødselsfest for Solen, 
der — naar den korteste Dag var 
overstaaet — da atter gaar frem 
i Magt og Vælde. 

Følger vi saa med Tiden, ser 
vi Aar 46 før Kristus den julian-
ske Kalender komme frem, opkaldt 
efter Julius Cæsar, og den ind-
førte efter bedste Evne baade 
bedre Orden og Balance i Tider-
nes Gang i Aarets Løb; men ikke 
desto mindre finder man senere 
hen — i Middelalderen 	Aars- 
beregningen indspundet i det 
grænseløseste Virvar. Ja, man kan 
næsten med fuld Føje sige, at 
hver Ravnekrog regnede paa sin 
Maner, og da disse Forhold til-
sidst blev Paven i Rom, Gregor 
den 13., for indviklede, og man 
tilmed en skønne Dag opdagede, 
at man var sejlet hele 10 Dage 
agterud, derved, at man ikke kun-
de faa Solhverv og Jævndøgn til 
at lalde paa de rette Tider, saa 
fremkom 1582 — som en Løsning 
paa Datidens saa omtvistede Tids-
spørgsmaal — vor nuværende Ka-
lender, den gregorianske Kalen-
der, opkaldt efter Pave Gregor. 

I Følge denne fastsattes Aarets 
Begyndelse til 1. Januar og ikke, 
som det efter Kristendommens 
Indførelse var blevet Skik, til før-
ste Juledag, og Aarets Længde 
til 365 Dage. Men denne Bereg-
ning slaar hvert Aar en Smule 
fejl, idet Jorden til sit aarlige 
Kredsløb omkring Solen bruger et 
lille ekstra Tillæg af 5 Timer, 48 
Minutter og 46 Sekunder. Men da 
man ved, at Tid er Penge, giver 
man dog ejheller disse ubrugte 
Stunder bort, men opsparer dem 
troligt gennem fire Aargange, og 
saa faar man en Facit paa 23 Ti-
mer, 15 Minutter og 4 Sekunder. 
Deraf laver man saa et helt vir-
keligt Døgn, og da den korte Fe- 

bruar i den muntre Karnevalstid 
bedst kan trænge tif en cuadan 
Overskudsdag, har man da ogsaa 
givet denne Maaned den indskudte 
Dag i Tilgift. 

Men hver Skuddag lever man 
da ogsaa højt paa 	Time ( 
Sekunder), som man egentligt ikke 
har retmæssig Adgang til, og i 
Løbet af 100 Aar er dette ube-
rettigede Plus vokset til 18 Timer, 
43 Minutter og 20 Sekunder. For 
saa at rette denne Fejl og blive 
dette Paahæng kvit, lader man 
ikke hvert Hundredaar være Skud-
nar, men kun de Aarstal, hvis to 
Begyndelsestal kan divideres med 
4. Aar 1900 var det altsaa ikke. 
Del vil mindes, at der da var 8 
Aar mellem Skuddagene i 1896 
og 1904. Aar 1700 og 1800 var 
ejheller Skudaar, og i det kom-
mende Aartusinde vil kun Aars-
tallene 2000, 2400 og 2800 blive 
det. 

Paa denne Maade faar man saa 
Almanakkens Rigtighed til at fal-
de saa nøjagtigt sammen med 
Astronomien, som det kan tæn-
kes muligt, men fuldkommen præ-
cis er det dog alligevel ikke lyk-
kedes, hvor sindrigt man end har 
gjort sig Umage for at regulere 
Tidens „Sejerværk" ; men Fejlen 
er rigtignok ikke stor, Resten, det 
drejer sig om, er en Dagstid i 
Løbet af hvert fjerde Tusindaar! 

Den gamle julianske Kalender 
derimod bestemte uden videre, at 
Jorden brugte 365 Dage og 6 Ti-
mer til at tilbagelægge sin Bane 
en Gang rundt om Solen, men 
derved gøres dette Kalenderaar 
følgelig nogle Minutter for stort. 
Vel havde man ogsaa da en Skud-
dag hvert fjerde Aar, der opsam-
lede de 4 Gange 6 Timer, men 
ingen Undtagelse fra denne Regel, 
og man oversaa, at det oversky-
dende Tidsrum i Løbet af 4 Aar 
ikke helt nøje udgør et Døgns 
24 Timer. Og skønt denne Fejl 
kun drejer sig om nogle Minutter 
hver Gang — som forud nærme-
re er klarlagt -- saa fremkom dog 
netop derved i Løbet af de mel-
lem begge Kalendere liggende 
Hundredaar, den Uoverensstem-
melse, der i det 16. Aarhundrede 
altsaa var løbet op til de omtalte 
10 Døgn. 

Rusland og Grækenland er nu 
de eneste europæiske Lande, der 
endnu holder fast ved den æld-
gamle Tidsindeling, og Kalender-
tiden hos disse Folk er nu 13 Da-
ge bagefter det øvrige Europa. 
I alle de protestantiske Lande gav 
man, af Uvilje imod Papismen, 
kun nølende Slip paa den gamle 
julianske Tidsregning; den forbed-
rede gregorianske var jo gennem-
ført ved selve Katolicismens Over-
hoved. For Danmarks og Norges 
Vedkommende forlod man først 
den gamle Beregning i Februar 
1700. Man rykkede da 11 Dage 
frem, idet man i Stedet for 18. 
Februar skrev den 1. Marts. 

Jævnsides med den historiske 
Skuddag hvert fjerde Aar i Fe-
bruar — den 24. er den indskudte 
Dag — gaar i Folkemunde en 
Tilknytning til Dagen, der har sin 
Rod i de uskrevne Love, men som 
kendes af alle. Skuddagen har sit 
folkelige Navn „Pigernes Dag", 
og det er en lige saa hævdvun-
den som udbredt Mening, at den-
ne Dag er Damernes Frier-Ret 
sat, at den er en til Frieri privili-
geret Dag -- og digterisk skuld-
ret. — Og den 29. Februars Fød-
selsdagsbørn er i de mellemlig-
gende tre Aar Tidens Stedbørn, 
og denne Side af Skuddagen har 
Poesien ejheller forsømt at tage 
sig af. 	Christine Reimer. 



Sander Lind 

-)r Godt og solidt Arbejde..  
* Moderne holdbare Stoffer. 
* Moderne Facon, god Pasform 
* Altid moderate Priser! 

Skræderiet - Strandvejen, Allinge 

Rensning, Presning, Reparationer og Omforandringer udføres billigt. 

Store Kul 

Nøddekul 

Smaakul 

Centralvarme - Cinders 

Koks 

Briketter 

VINTER- 
Brændsel 
6xyasc9+25wee®€),ED® 
Købes fordelagtigst 

PRODUKTEN 

findes i alle Hjem!" 
Kender De Glæden ved 	Gode Bøger bør 

al skabe en Bogsamling? 

Kollektion:  A. Mauritsen, Kiosken, Tlf. 142 

De nylig lossede weslf. Ovncinders 
vejer 50 kg pr. Hektoliter og har samme Varmeevne som 
gode Kul. Bedste store Ovnkul, store Nøddekul, Brunkul-
Briketter samt bedste vaskede westfalske Smedekul sælges 
frit tilkørt og til smaa kontante Priser. 

Det betaler sig at køre til Allinge efter Kul. 

Nordlandets Handelshus. 

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. 

to 	%ffilfbelitig 
*A. Mauritsen, Allinge, Telefon 142 

Hønsefoder. 
Det er nu det drejer sig om at bruge det rigtige Hønsefo-

der, saa Hønsene kan lægge flere Æg. 
Det bedste Hønsefoder faas i 

Produkten. 

Kunstgødning og Markfrø = 

Spænding i Luften — 
Det er snart 6. Trækning, og De skal da med og tage den store 
Chance. 66,000 Gevinster skal udloddes i denne Trækning, og 
det er allesammen gode, danske Varer. 
Fornyelse og Salg er begyndt og slutter henholdsvis 6, og 9, 
Marts, Trækningen finder Sted fra 10.-27. Marts. 
Et Købelod koster Kr. 9.90. 	 Fornyelsesprisen er Kr. 

fie6 det i Yrodufiten - Yelefon 70 

lgoderblanding 05
t 

-51 p
il

Ct. 
	diKeK Øerne. 

GarnntisdL:ei i abe Sække med Plombe. 

Dansk Soyaskraa, Knuste russiske Solsikker, Danske gr. 
Hvedeklid samt god Blanding Grutning til Hønsene. 
Der handles til smaa Priser i 

Nordlandets Handelshus. 

Hvis Kopper og 6Ias trænger til Fornyelse 
ligesaa Kogekar, Kedler, Kander, Boller og Skaale, saa læg 
Mærke til at vi i Udsalgsperioden inden Marts sælger mange 
Dele og ukomplette Stel særlig billig. Nye kurante Varer 
faar 10 pCt. Fradrag pr. Kontant. Husk at forny Delene 
til Værktøjskassen. Elektriske Strygejern „Mirella" sælges 
med Garantiseddel i disse Dage a 8,75 Netto. 

Nordlandets Handelshus. 

Trods Lockout . . . • 
har vi et stort Udvalg i TRIKOTAGE 

til meget billige Priser. — - - Køb nu! 

ALLINGE MESSE v. Th. Holm 
Altid bedste Varer til smaa Priser! 

bo  helt 111,4  Permanent a in 	sudIt4barserzi 
Maskine, 

 nu 

Alt 

 med Mo
derne 

enr ee 

og dog kun otte Kroner! 

Barber Johs. Larsen Tlf. Allinge 53 

Ansjoser i kis Vægt, 
Isl. Spegesild, Norske Spegesild, bornh. Kryddersild og 
bornh. Spegesild. Alt af fineste Kvalitet sælges i 

Husk ogsaa vor fine Klipfisk. 
Rigtige Varer! 
Rigtige Priser! 

Tlf. 14x, Skærpingegaard, Rutsker. 

Autokørsel. 
MORI EF1O&U 	6-7 Pers. Chevrolet udlejes. 

Chr. Hansen, 
TffleMik[aX_Ej 

Mandag 
Tirsdag 
Onsdag 
Torsdag 
Fredag 
Lørdag 

Kl. 19,30. 
Pastor Davidsen. 
Missionær Knudsen. 
Provst Blang, 
Missionær Hermansen. 
Missionær Kjær. 
Missionær Rasmussen. 

Kærnemælksfoder 

Honsefoder fra llgoeileile Voksefoder 
Knækfoder 

er godt. 
Telefon Osterlars 73. 

II 	 

Alt -- lige fra de ganske billige 
Sorter til de dyreste Specialiteter! 

KIOSKEN 
A. Mauritsen — Allinge. 

Ung Pige 
15-16 Aar, kan faa Plads til 1. 
Maj. 

Carl Larsen, Vesterg., Allinge, 

Forrelningskonuoluller 
sælges med Firma fra kun 8 Kr. 

pr. Mille. 

Allinge Bogtrykkeri. 

Missionsuge i Sandvig 
fra 2. til 7. Marts, hver Aften 

Alle er hjertelig velkommen. 
Klip Annoncen ud. 

Halm ar til Salg. 
Tuleborg, Rutsker. 

Serra' Deres Film til 

Kopiering og 
Forstørrelse 

Ilos Fotograf 
Alfred Kjøller 

Allinge • Fineste Udførelse. 
Besørges portofrit overalt. 
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8fistra 5il6ud for Men(1,4 den kommende 2Ige 

Rigtig pæne og stærke Klædninger til Søndagsbrug, 
Priser: 20, 30, 33, 38 og 40 Kroner. 

Ridebenklæder, smaa Størrelser, fra 5 til 8 Kr. 
Regnfrakker,Vindjakker sælges for bedste Bud fra 7-10 Kr. 
Enkelte Vinterfrakker og Stortrøjer med Uldfoer, 

Priser fra 16 til 20 Kr. 
Uldne strikkede Trøjer, stærkt og varmt Undertoj. 
Manschetskjorter, frasorterede, til Priser: 2,75 3,85 4,25 

Wanufafiturafdelingen Nordlandets Wandelsfius 

varm ,31odpolse 
faas hver Fredag Middag. 

Dina Sørensens Victualiehandel 

Et lille Parti 

Spegesild 
er til Salg. 	2.50 Kr. pr. Spand. 

Carl Jacobsen, Allinge. 

Jeg anbefaler mig, med Lager af 

nye og brugte CYKLER 
samt Olie, Benzin og Petroleum. 
Alt i Cykle-Reservedele samt To-
bak og Confiture. 

Reparationsværksted for Biler, 
Motorcykler og Cykler. 

— Endvidere udføres Autogen-
svejtsning og Lodning af enhver 
Art. Ladestation. Billige 
Priser. Elektrisk Pumpeanlæg for 
Autos, Gratis ved Køb af Benzin. 

Mekaniker Poul Kofoed 
Tlf. Klemensker 27. 

Godtkøbsudsalg 
er begyndt af 

Skotøj og Gummistøvler, 
Træskomager Larsen. 

Et Parti hjemmelavet 

Spegepølse 
fra i Aar sælges nu hos 

Slagter W. Rimer. 
Ung Pige 

kan faa Plads 1. Marts. 

Kristine Olsen. 
Emil Holms Gaard, Allinge. 

Frelsens Hær, Allinge, 
Ved Vinterfesten blev følgende 

Nr. udtrukne. Kaffedug Nr. 198. 
Koksene Nr. 15. 

Ved Vinterfesten i Tein 
Dukken Nr. 481. 

En Del Brædder 
samt nye Hegnspæle af Lærketræ. 
Traadvæv og en Del andre Ting 
er paa Grund af Flytning straks 
billig til Salg. 

A. Olufsen, Sandvig. 

PRODUKTEN. 

E. M. BECH 

FAXE KALK 
flerved meddeles høfligst at jeg har overtaget For-
handlingen af Faxe Kalk og altid har Lager af frisk-
brændt Kalk og af læsket Kalk. 

E. M. Bech 

Kender De vore 
extrafine Kvaliteter i 

KAFFE? 
Ellers skulde De prøve dem. 

Prima Allinge 



Cykle- og Radioimporlaren —  Allinge 
v. H. JØRGENSEN — ved Havnen — Telefon 156 

BYENS STØRSTE OG FRENDE 
Alle førende Mærker i Cykler, Radio og Grammofoner, 
Fineste Betalingsvilkaar. Største Garanti. Øens billigste 
Indkøbssted. 
Pristilbud og Demonstrationer altid uden Købetvang. 

Dele til Cykler, 
Radio og Grammofoner samt elektr. Artikler haves,altid paa Lager 

411, Radioinstallation og Antenneopsætning 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. 

• • • ø • e • • e • • • •••• • • • • • • 

Hver enkelt Egn har Interesse af at have et Blad, hvori man 
under et kan faa Egnens Beboere i Tale. Derfor er alle For-
eninger og i det hele taget alle Averterende interesserede i at 
„Nordbornholin" faar saa stor en Udbredelse som mulig. 

• •• ••• •••••••••••••••••• 

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

•••••••••••• • • • • • 
•••••ø  

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

Jens Hansen's Manufaktur & Trikotagehandel 
Vi har endnu en Del Klædninger, Frakker, Olietøj Veste 
og Benklæder, som sælges, naar rimelige Tilbud gives ! 

Husk vort store Lager af Fiskerbenklmder, prima blaa Molskinsbenkl., 
og det bedste der findes i Arbejdstøj, samt af alt, hvad der hører til 
Manufaktur. 

Klæde, Kjoletøj BOnitildstøj, Lærred, Dynetøj, Tæpper, 
og Fjer — Herrelingeri, Skjorter, SOkker, Seler, Hatte, 
Kasketter og Alpehuer — Trikotage og Garn — alt er 
som bekendt altid bedst og billigst hos .lens Hansen ! 

Vi har et pænt Udvalg i Konfirmationsklædninger. 
.~11•10ffill■Iffil• 	 

Apotek 
Søndergade, Allinge, Tlf. 48. 

Autoreparatører 
Mikkelsen, A. Allinge Tlf. 102 

Autokørsel (se Vognmænd) 

Badstue. 
Fru Oda Hjorthol Christensen Tlf.131 

Aabera Torsdag og Lerdag fra Kl. 10 

Bagerier 
Andersen, Th. Sandvig Tlf. 2 
Ifald, E., Imsbækg. Allinge Tlf. 78 

Blomsterhandlere (Gartnere) 
Jensen, C., v. Havnen All, TIL 41 

Bog- & Papirhandlere 
Kofoed, Chr., Kirkepl. All. TIL 138; 
Tapet — lerderoartr 	Leg-etat 

Bogtrykker 
Oornitzka, 0, Allinge Tlf. 74 

Bygmestre 
Kofoed & Mortensen, All. Tlf. 77-79 
Petersen, John  Allinge Tlf 141 
Petersen, P., Nørregade AIIITIL 69 

Bygningssnedker 
Jørgensen, Th. Sandvig Tlf. 5 y 

Cykler og Cyklereparationer 
Jørgensen, H., v/Posthuset Allinge 
Mikkelsen, A. Allinge Tlf. 102 
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Pietetsfølelse. 
—o— 

Fortsat fra 1. Side. 

Han aabnede med en stor 
Ilaandbevægelse Døren ind . til 
sin Lejlighed, idet han sagde: 
»Velkommen i vores fremtidige 
Hjem, mia Signora.« 

En lille elektriskLarnpe brænd-
te i Stuens ene Hjørne, og ved 
dens svage Lys saa Marietta, at 
det Værelse, hun kom ind i, 
var meget stort og ganske flot 
udstyret. 

»Gardinerne kan jeg imidler-
tid ikke lide«, tænkte hun ved 
sig selv, og bestemte straks at 
forandre dem, naar hun først 
blev Lejlighedens retmæssige Her-
skerinde. 

»Og Portierne maa fejes ud, 
sammen med Gardinerne«, tænk-
te hun videre, idet hun saa sig 
godt om i Dagligstuen, mens 
Toni var gaget ind i Spisestuen 
ved Siden af for at. hente nogle 
Drikkevarer, »men, Diabolo, hvad 
er det dog derhenne i Hjørnet 
af Stuen ?« 

Et eneste 1311k var nok til at 
overbevise Marietta om, hvad 
det var — og da hun først hav-
de set det, for hun ud af Stuen, 
ned ad Trapperne og ud paa 
Gaden. Her fik hun fat i en Auto, 
()g i flyvende Fart gik det hjem-
ad til »Salvatore-Restauranten« 
paa Sjette Avenue. 

Hun listede sig forsigtig paa 
Hosesokker op i Soveværelset. 
Dio, hvor heldigt I Hendes Mand 
ikke blot sov, men snorkede, 
saa Stuen syntes at ryste under 
de vældige Drøn. Der vilde blive 
god Tid i Løbet af Natten til at 
opfinde en eller anden nem lille 
Historie, om hvorfor hun ikke 
havde været i Seng, da Guiseppe 
kom derop. 

Næste Morgen, da Guiseppe 
korn ned i Restauranten, var 
Marietta allerede dernede, ivrigt 
i Færd med at tørre Støv afpaa 
den foragtede Lirekasse. 

»Go' Morgen, allerkæreste 
Seppe,« sagde Marietta og gav 
sin Ægtefælle et velment Smæk- 

Nordborllhol s Adressefortegnelse 
Damefrisørsaloner 

Kornum, K. v. Posth. All. Telf. 153 
Larsen, Joh.. Barber, All. Tlf. 53 
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Elektriske Artikler 
Lind, William, Allinge Tlf. 95 

Foderstoffer 
Nordlandets Handelshus, All. Tlf. 7 

Fotografer og fot. Artikler 
Kjøller Alfr., v.'Havnen All. Tlf. 4 

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

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

Hoteller 
Hotel Allinge Telefon 25 

Art.f. Hoteller og Pensionat. 
Oornitzkas Bogtrykkeri, AlI. Tlf. 74 

Smerrebreds-, Mellemlagapapir, Servietter 

Isenkram og Porcelæn 
Holm, P. C., 	Allinge Tlf. 39 

Kul og Koks 
Allinge Kulhandel Telefon 119 
Nordlandets Handelshus, AlI. TIE) 7 

Købmænd 

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

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

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

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

Manufakturhandlere 
Magasin du Nord, Allinge Tlf. 5 

Modeforretninger 
Petersen, Thora, v. Posthuset All. 

Murermestre 

Musikundervisning 
Westphal, G. Sandkaas 
Klaver — 1,1011n — 

Mælkeudsalg  

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

Pensionater 

Radioforhandlere 
Jørgensen, I-f., v/Posthuset Allinge 
Lind, William, Allinge Tlf. 95 

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

Skræderforretninger 
Kofoed, Chr., Kirkepi. All. TIL 138 
Lind,Sandet.,Skræderi,Strandv.,A11. 
Ipsen, P. C. Nygade, Tif. All. 113 

Slagtere 
Jensen, Kaj, Allinge Tlf. 66 

Smedemestre 
Petersen, Carl, Allinge Tlf. 98 

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

Sæbeforretninger 
Tatol v. (favnen Allinge Tlf. 23 

Trælast og Tømmer 
Nordlandets Handelshus, All. Tlf. 7 

Teglværk Tlf. Allinge 127. M. Bloch 

Mursten, Tagsten, Drænrør. 	. 

Træskomagere 
Larsen, L., Allinge. 

Ure og Optik 	- 
• 

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

Vaskerier 
Mogensen, A., Tejn Tlf. 117 x. 
Indlevering flt Bornholms Damproaskerl, 

Viktualiehandlere 
Sørensen D., Nørreg. All. Tlf. 38 

Vognmænd 
Christensen. Andr., All., Tlf. 49 
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Petersen, C., Nygade, All. TIL 133 
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Optagelse i Adressefortegnelsen 
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Linier Kr. 1,50. Absolut billigste 
Avertering. 

kys, noget, der i høj Grad for-
bavsede ham. Men endnu mere 
forbauset blev han, da Marietta 
gav sig til at dreje paa Lirekas-
sen og spillede et Potpourri al 
»Bajadser« helt igennem, hun, 
der ellers ikke var til at faa til 
at røre Lirekassen, hans Hjertes 
Stolthed og Fryd. 

Da hun havde spillet Stykket 
færdigt, vendte hun sig mod 
Guiseppe, der stod og slugte hen-
de med forelskede Blikke. 

»Ved Du hvad, Seppe«, sagde 
hun, »hvor nogle Mennesker dog 
kan være fjollede. Tænk Dig, ved 
Du, hvad Toni Giaeinto fortalte 
mig igaar, da han spiste Middag 
sammen med Rossis — han for-
talte mig saamænd, at han hav-
de staaende i sin Dagligstue den 
gamle Trækkevogn, som han 
solgte Frugt fra, da han først 
kom herover til New York. Kan 
Du tænke Dig noget saa idiotisk? 
En gammel Trækkevogn 1« 

Bryllups sange 
og Festsange 
hurtigt og billigt 

Allinge Bogtrykkeri 

arrihr.iras Spare- 
og haanekasses 

Afd. i Allinge 

Kontortid: 9-12 2-4 

• 

Boxer udlejes 

Salget stiger mer og mer 
for den, der benytter de 

gode Id&r, 
der findes i Tryk sag s-

Reklamen. 

Regninger, 
Meddelelser, 

Konvolutter, 
Brevpapir, 
Kvitteringer, 

og løvrigt alle Tryksager til For-
retningsfolk, Foreninger og jd- ivate 
leveres billigst fra 

Allinge Bogtrykkeri 

— Statistikken viser, at der fin-
des 1,070,000,000 Kvinder og 
1,000,000,000 Ma,nti; det vil sige, at 
der er 70,000,000 Kvinder for mangt... 

Ja, og sart har 1),. 	glend 
!:.)t 	• 

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

Allinge Trykkeri. 
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• Forlovelsesringe • 
• Lager af alle Størrel- 

ser i moderne, ciselere- 
de og glatte Ringe -se • 

Allinge Ur- og • 
• Guldsmedeforretning •
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