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Udgear i Allinge-Sandvig,
Tejn, Olsker, Rutsker, Ro,
Klemensker og Rasle

Nr. 472

,14
p-, 1, 1141..,,
1 ø #11 ,
<
f(lit)

si ', i"

Ansvarhavende Udgiver:

.

,)

Otto Gornitzka, Telef. 74

)

Gornitzka's Tryk, Allinge

•

Alm. Annoncer 10 Øre pr. mm, eftert. Gange 8 ø.
Forretningsann. 8 60.

Fredag den 12. Marts

r

Annoncer og lokalt Stof maa være indleveret
senest 2 Dage før Bladet udgaar.
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Nr. 20. Følg med:
Forlang

„LOTUS" THE
°

fra Ceylons Have til Deres Bord
en gros M. & V. Salomonsen
København

Køb og Salg.
Meget hyppigt vil Køb og Salg
blive fuldbyrdet straks ved Handelens Indgaaelse. naar Varen
sælges og straks overleveres Køberen, og Betalingen erlægges
kontant.
Men anderledes stiller Sagen
sig i visse Tilfælde, som f. Eks.
hvor en Mand sælger sin Hest til
en Hestehandler paa Vilkaar af,
at efter en Maaneds Forløb skaf
Manden have Købesummen og
Hestehandleren Dyret, eller Hestehandleren faar Dyret straks og
Manden skal have Købesummen
efter nogen Tids Forløb, eller endelig, Manden faar Købesummen
eller en Del deraf, og Hestehandleren faar først Dyret efter en
Tids For løb.
[ disse Tilfælde opstaar der
mellem Køber og Sælger et særligt Retsforhold, som vi skal se
lidt paa.
Handelen kan indgaas mundtligt: man paatager sig mundtlig
en Forpligtelse til at levere Tingen — og til Gengæld giver Køberen Løfte om Betaling For at
Handelen i saa Fald kan kræves
opfyldt, maa der fra begge Parters
Side være udtalt en klar og bestemt Vilje til at forpligte sig. Ved
en Udtalelse om, at man skal „se
ad", „tænke over det" eller lignende, forpligter man sig ikke.
Handelen kan godt indgaas mundtlig pr. Telefon.
Vigtige Handeler indgaas hyppigt skriftligt: en Handlende sender en Skrivelse til en anden,
hvori han tilbyder at levere en
vis Ting. Hvornaar er den Handlende nu bunden ved sit 1 ilbud?
Det er han, saa snart Tilbudet er
kommet til den andens Kundskab,
altsaa i Reglen saa snart den anden har modtaget Skrivelsen. Naar
en Mand, der har afsendt en saadan Skrivelse, fortryder det deri
gjorte Tilbud, ka'n han altsaa tage
Tilbudet tilbage, hvis det endnu
ikke er naaet til sit Bestemmelsessted. I denne Sammenhæng kan
det noteres, at Postvæsenet er forpligtet til at udlevere Afsenderen
et Brev, som endnu ikke er kom•
met Adressaten i Hænde. Selv om
Skrivelsen imidlertid ikke kan kaldes tilbage, vil det være tilstrækkeligt, naar Manden paa en eller
anden Maade (f. Eks. pr. Telegram)
giver den anden Meddelelse om,
at det i Skrivelsen gjorte Tilbud
ikke skal gælde
naar saadan
Meddelelse er den anden i Hænde

Vinterens sidste Sne.
Men Vintergække

staar i

før eller samtidig med, at Tilbudskrivelsen naar til ham. Han har
jo i saa Fald ikke faaet Lejlighed
til at regne med Tilbudet, bliver
altsaa ikke narret.
Selvfølgelig faar Modtageren af
Tilbudet kun Retten til det deri
lovede, hvis han gaar ind paa de
stillede Betingelser, f. Eks. den i
Tilbudet nævnte Betaling. Hvis
Tilbudgiveren har nævnt en Frist
indenfor hvilken han ønsker Svar
paa sit Tilbud, om den anden
gaar ind paa det eller ej, saa maa
en saadan Frist, indenfor hvilken
han ønsker Svar paa sit Tilbud,
om den anden gaar ind paa det
eller ej, saa maa en saadan Frist
naturligvis overholdes, hvis den
anden ønsker at bevare Retten
efter Tilbudet.
Hvis Tilbudgiveren ingen Frist
har nævnt, maa man gaa ud fra,
at han kun ønsker at være hun.
den, hvis der indløber Svar til
ham inden en passende kort Tid
er gaaet; i Handelsforhold maa
man kræve omgaaende Svar.
Saa snart han har svaret bekræftende, er ogsaa han bunden,
og Handelen er altsaa afsluttet.
Imidlertid er Svar ikke nødvendigt, naar man ved sin Handling
tydeligt viser Tilbudsgiveren, at
man modtager Tilbudet. Hvis man
f. Eks. faar Ordre til at sende en
vis Mængde Varer til et vist Beløb, behøver man ikke at give Svar;
det er tilstrækkeligt, at man i rette Tid afsender Varerne.
At en Mand i Virkeligheden ikke
har ment det, han er koMmen til
at love, hjælper ham i Reglen ikke,
naar den anden dog har maattet
tro, at han mente det. Men hvis
den anden ved eller burde vide,
at der foreligger en Fejltagelse.
saa er den, der saaledes mod sin
Vilje lovede noget, ikke bunden.
Naar en Mand f. Eks. i et Brev
kommer til at tilbyde mig sin Hest,
for hvilken jeg godt ved,, at han
for et Par Dage siden forlangte
600 Kr., for 50 Kr . medens det
var hans Hensigt at skrive 500 Kr.,
saa vil han ikke være bunden til
at sælge mig den for 50 Kr., thi

Ungdommen morer sig.

Klynger bag Havernes Hegn og bebuder Foraaret.

jeg burde vide, at Manden havde
begaaet en Skrivefejl.
Ogsaa hvor Fejltagelsen er særlig undskyldelig og bliver oplyst
saa hurtigt, at der næppe kan
være Tale, om, at der er sket nogen Skade. vil man vel i Reglen
ikke kunne fastholde den strenge
Regel.
Den Ting, der ydes, og de Penge, der skal erlægges derfor, staar
i nøje Forbindelse med hinanden.
Sælgeren behøver i Almindelighed ikke at levere Tingen (Varen)
udt n samtidig at faa Penge. Naar
intet andet er aftalt, maa man
antage, at Handelen er afsluttet
mod kontant Betaling.
Naar der er ydet Kredit paa en
Vare, saa kan Sælgeren ikke forlange den tilbage, fordi Betalingen
udebliver, hvis han da ikke hvad han ganske vist kan gøre
-- særlig har betinget sig Ret dertil. Omvendt behøver ogsaa Køberen sædvanligvis kun at betale
Pergene, for saa vidt han virkelig
faar Tingen. Hvis Varen er gaaet
til Grunde efter Handelens Afslutning, men for den er kommet Køberen i Hænde, og Sælgeren har
Skylden, er det klart, at han ikke
kan forlange Købesummen. Ogsaa
naar Sælgeren ingen Skyld har i
Varens ødelæggelse, kan han
Reglen ikke forlange Betaling for
den. Men hvis Varen er afsendt
som det hedder „paa Køberens
Risiko" saa maa han betale Købesummen, selv om Varen gaar til
Grunde og saaledes aldrig kommer til ham.
I den egentlige Varehandel maa
man, naar ikke andet er aftalt
(t. Eks. at Varen skal „leveres'.
paa Køberens Plads), gaa ud fra,
at Varen er afsendt paa Køberens
Risiko.
Hvis Tingen erlægges for sent,
kan Køberen ogsaa gaa fra Kontrakten, hvis det maa antages, at
han har lagt Vægt paa, at han fik
den paa den aftalte Tid. I den
egentlige Varehandel gaar man al,
tid ud fra, at det er Køberen
magtpaaliggende at faa Varen
netop paa det aftalte Tidspunkt.

Den Omstændighed, at den
solgte Ting slet ikke tilhørte Sælgeren eller kun tilhørte ham med
visse. Indskrænkninger (f. Eks.
Servitutter), hvorom Køberen ingen Besked vidste, bevirker natur.
ligvis, at Køberen kan sige sig
løs fra Forholdet og forlange sine
Penge igen, hvis han har erlagt
saadanne.
Endelig vil naturligvis ogsaa
Mangler ved den solgte Ting kunne have denne Virkning Men det
gælder dog ingenlunde altid. Det
maa for det første kræves, hvis
Køberen skal have Ret til at trække sig tilbage, at Manglen virkelig efter sædvanlig Opfattelse maa
anses for væsentlig, eller det maa
kunne bevises, at Køberen specielt lagde Vægt paa, at denne Man
gel ikke var til Stede.
Hvis Tingen har været til Stede
under Fol handlingen, kan Køberen
endvidere ikke slippe, hvis Manglen var let kendelig. Dersom Køberen f. Eks. først bagefter opdager, at en Hest som har været til
Stede, medens man forhandlede
om Salget, er halt, vil han ikke af
den Grund kunne lade Købet gaa
tilbage; thi det var en let kendelig Fejl Men hvis Hesten lider af
,Dødkuller", „Stivkrampe", eller
lignende skjulte Sygdomme, som
ikke er omtalte, kan Handelen
kræves ophævet. Har Køberen
saa haft særlige Udgifter ved Handelen, f. Eks. Fragt, kan han kræve Godtgørelse af Sælgeren, og
hvis Tingen ved sine Mangler har
fremkaldt Skade (naar f. Eks. en
snivet Hest smitter en hel Besætning), kan Køberen ligeledes kræve. Erstatning, for saa vidt han
da ikke ved Modtagelsen var bekendt med Manglen.
Det er klart, at det lige saa lidt
kan nytte Sælgeren at fortælle, at
det „desværre er ham umuligt'
at levere Tingen, som det kan
nytte Køberen at sige, at det „desværre er ham umuligt" at betale
Men hvis det nu virkelig kan
bevises, at Tingen ikke kan leveres, saa kan Købers n naturligvis
i alle Tilfælde hæve Kontrakten;
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menlhvis Umuligheden af at levere det solgte allerede var til Stede
ved Handelens Indgaaelse, eller
hvis Umuligheden senere er indtraadt ved Sælgerens Uforsigtighed, saa kan Køberen kræve Erstatning for det Tab, han har lidt
ved, at Kontrakten ikke kan over.
holdes.
ff Selv ikke nok saa gode Undskyldninger kan fritage Køberen
for hans. Pligt til at betale Købesummen, og ligesom den, der undlader at levere en Vare, han har
forpligtet sig til, i rette Tid, i Reg.
len maa yde Køberen Godtgørelse for den Skade, denne lider ved
Forsinkelsen, saaledes maa omvendt Køberen yde Erstatning,
hvis han ikke betaler i rette Tid.
Erstatningen i sidste er en Rente,
som er 1 pCt. højere end den
almindelige, altsaa i Reglen 5 pCt.
For den egentlige Varehandel gælder, at Sælgeren i saa Tilfælde
straks kan forlange Handelen afviklet saaledes, at han faar Købesummen med Fradrag af den Værdi, som Varen staar i paa den
Tid, den skulde leveres. Ogsaa
Tilfælde af Vanhjemmel naar Sælgeren ikke ejer Tingen eller kun
med visse Indskrænkninger, og i
Tilfælde af Mangler ved selve Tine
gen, maa Køberen kunne forlange
Erstatning for de Tab, han derved
lider. Dette sidste gælder, baade
naar Sælgeren udtrykkelig har
garanteret for, at Manglerne ikke
var til Stede, f. Eks. naar Hest
sælges „fri for skjulte Fejl og
skikkelig til Brug, som naar Tingen viser sig at lide af saadanne
Fejl, som man efter den Pris, der
blev givet for den, maatte finde
rimelig at lade Sælgeren garantere
for, selv om han ikke udtrykkelig har udtalt en saadan Garanti.
En almindelig overdreven Lovprisning af en Vare— naar f. Eks.
Handelsmanden erklærer et Sæt
Tøj for „ganske uopslideligt" —
maa selvfølgeligt ikke betragtes
som en virkelig Garanti.
FM

Hvedebrødsdage
tørst og — sidst.
Udtrykket: »Hvedebrødsdage«
er jo som bekendt knyttet til
den første Tid i Ægteskabet. Det
skal betegne en Festtid, hvor
man nyder Livet som ved et
veldækket Festbord og ikke nøjes
med det ellers tilmaalte daglige
grove Brød. Der ligger Sol og
Lys over Samlivets første Tid.
Men i de Ægteskaber, hvor man
med hinanden har levet og gennemkæmpetLivetsl ange og ofte
møjsomme Dage og nydt det
derved tilmaalte »grove Brøde i
alle dets Former, kan der komme
en Tid, da der igen opleves
Hvedebrødsdage—og det endda

i dybere Forstand, end i Samlivets første Tid.
Hvor er der hint og fredeligt
i Stuerne, hvor de gamle, hvidhaarede Ægtepar sidder med
hinanden. De gætter hinandens
mindste ønsker og er naaet til
ikke at have højere ønske end
at være gode mod hinanden. Det
er højt at naa. Sart højt naar
man kun i meget faa Forhold,
og det koster Selvtugt at naa
saa højt.
Vi kender dem, disse gamle
Ægtepar, som siger »Far« og
»Mor« til hinanden, og det lyder
saa blødt og blidt og føles som
et nænsomt Kærtegn. Det er saa
ejendommeligt at se, hvordan et
nært og godt Samliv kan præge
Mands og Hustrus Ansigtstræk,
saa der bliver noget fælles i Udtrykket rent ydre set.
Hvis vi vil prøve at spørge
saadanne gamle Mennesker om,
hvilken Tid i deres Samliv, de
helst vil betegne som Hvedebrødsdagene,- saa vil langt de
fleste svare: de Dage, vi lever nu.
Der kan i de unge Aar være
mange Brydninger i Ægteskabet.
Skarpe Kanter skal afslibes Meninger kan staa stejlt mod
hinanden — Kampen for det
daglige Brød kan undertiden give
sig bitre Udslag. Alt i alt: Livet
er ikke let at leve, selv om der
er to, der egentlig helst vil trække
samme Vej.
Lad os se ind til de gamle
Ægtepar, som lever de allerbedste Hvedebrødsdage med hinanden under de hvide Haar.
Her sidder et Par, som har
mange Børn. Hver Gang, Postbudet kommer til Døren med
Brev fra dem, lyser Glæden og
Forventningen over de gamle
Ansigter. Kan Far bedst se, maa
han i Lag med at læse Brevet
op. Mor stopper ham en Gang
imellem for at faa bedre Rede
paa Indholdet. Der er en inderlig Forening mellem de to gamle.
To Sjæle og en Tanke, kan man
her med Rette sige. Een Glæde
og een Angst, naar der er noget
at ængstes for.
Vi titter ind et andet Sted. Her
er Konen den »villeste«. Hun er
ferm nok til at gaa og pusle med
alt i Hjemmet. Hendes milde
øjne søger .ofte den affældige,
gamle Mand, hun nu af al sin
Magt prøver at gøre det godt for.
Hun har i sine unge Aar været
noget skrap, som dygtige Folk
ofte kan være det. Maaske har
hun til Tider »fyret« under den
mere stilfærdige og mindre geskæftige Mand — og der har
staaet Gnister af det. Men nu
— ak — om dog lille Far kan
holde ud lidt endnu. Hun vilde
gerne bære ham paa Hænderne,
om hun kunde. Og den gamle
Mand nyder Omsorgen af fuldt
Hjerte og føler sig usigelig lykkelig, for han elsker og beundrer
sin lille, rappe, dygtige Kone. De
lever Hvedebrødsdage.
Vi gaar videre og kommer
ind i en Sygestue, hvor en gammel Kvinde ligger og strides
med Døden. »Far« sidder med
hendes Haand i sin.
»Mor«, siger han med bævende
Røst. »Mor, du maa blive hos
mig. Hvad skal der blive af mig,
hvis du ikke er her?
Mor vender Hovedet om mod
den gamle Mand og hvisker
mildt:
»Nej, -- vi kan ikke skilles
ret længe — og du skal se, det
bliver vi heller ikke«.
Og nogle Dage efter læser vi
i Dagbladene om det ,.gamle
Ægtepar, som med faa Dages
Mellemrum fulgte hinanden i
Døden.
Ja, de havde levet saa stærkt

sammen, at de ikke kunde
skilles.
Saadan er det godt at leve,
for saa faar vi Hvedebrødsdagene
haade først og sidst. De kommer,
naar vi ikke har højere ønske
end at være gode mod hinanden.
Sigbrit Aas.

Sporten
Red. af A. S. G.

Badminton.
Turneringen er nu i fuld Gang,
der er allerede spillet en hel Del
Kampe og man fortsætter stadig
om .hitenen og hver Søndag. Afslutningskampene finder Sted i
Paaskedagene, og i disse Dage
kan interesserede faa Adgang til
at overvære de sidste spændende
Kampe, ligesom der muligvis vil
blive spillet nogle Demonstrationskamlte med Forklaring, saaledes
at man kan sætte sig ind i Spillet
og dermed faa bedre Udbytte af
at overvære Kampene.
Vi skal i næste Uge give en
Oversigt over de Kampe der til
Dato er blevet spillet samt Stillingen tor de forskellige Spillere.
Tilgangen af nye Spillere forøges stadig og i øjeblikket er der
20 Spillere i Gang Det er en ikke
helt ringe Fremgang paa den korte
Tid.

Fodbold.
Hvad skal der blive af dette,
naar Vinteren ikke vil forsvinde.
Man har længe overvejet at paabegynde Træningen, men naar
der ikke er til at komme op paa
Bara.n bliver det jo ikke til noget.
Den første Turneringskamp skal
spilles d. 4. April, altsaa Søndagen efter Paaske, saa det er ingenlunde lyse Udsigter der er hertil.

bøger og 31ah.
_0_

Denne Uges Familie-Journal.
Som saa ofte før staar FamilieJournalen atter i de store, eventyrlige Rejsers Tegn, og allerede
for et Par Uger siden læste vi om
de to unge Opdagelsesrejsende,
Alice og William La Varre, der
havde begyndt deres begivenhedsrige Færd fra Panama til Patagonien. Man maa lade William La
Varre, at han er en lige saa ypperlig Skribent som Fotograf. De
herligste Billeder indrammes af
den mest fængslende Tekst. hvori
han forklarer om det unge Pars
utallige og ikke altid lige behagelige Oplevelser under deres
Færder; mellem Sydamerikas halvvilde Indianerstammer. — Denne
Gang følger man de to dristige
Rrj-.ende paa et Besøg hos lndianel ne paa San Blas - øerne, en Beskrivelse, hvori hver Linie
synes at forme sig som et Eventyr.

Allinge-Sandvig By ra ad.
Mødet, den 10.-3. 1937.
Forsømmelseslister for Allinge
og Sandvig Borgerskoler tor Januar og Februar Maaneder 1937.
Der forelaa ingen ulovlige Forsømmelser.
Budgettet tor 1937-38 forelaa
til 2. Behandling. Der var ikke
indkommet Ændringsforslag og
Budgettet blev derfor uden Omtale enstemmigt vedtaget.
Bygmestrene Johs. og Kr. Lind
ansøgte om Tilladelse til at tække et mindre Halvtag paa Carl
Lindgreens Nybygning i Sandvig
med Tagpap. — Blev bevilget.
Andragende fra Beboere paa
Torvet i Sandvig om at Parkering
paa Torvet i Sommermaanedermaa blive indskrænket.
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Til Pigerne:
Frahher
Swaggers
hvide Kioler
kul. uldne Moler
HandsKer
Halstør-Klæder
Undertal
Strømper

Til Drengene:
blaa Habitter
impr. FraKher
Hatte
Huer
SKtorter
Slips
SoKKer

Se -Vinduerne !
Alt i største Udvalg
til billigste Priser.

Fritz Reusch
Allinge - Telefon 5
Leverandør til Vare- og
Landbrugslotteriet.

Alfr. Petersen, Allinge: For at
kunne behandle det Andragende
er det nødvendigt, at Byraadet
tager Stilling til Politimesterens
Skrivelse af 9.-9. 1930 angaaende
Hyrekørsel. Det drejer sig om
en Tilføjelse til Politivedtægten.
Udvalget har arbejdet en hel Del
med Sagen, men bestemte pari
et Møde i Mandags at lade Bymadet træffe Afgørelse i Sagen.
Borgmesteren: Det kan Byraadet ikke tage Stilling til, da vi
ikke kender noget videre til Sagen. Den er saa omfattende, at
den maa gaa til Cirkulation først.
Vi kan desuden ikke faa Sagen
færdighehandlet inden det nye
Byraad træder til og det er ikke
rigtigt at forandre Politivedtægten nu, da det bliver det nye
Byraad der skal arbejde med den.
Edvin Andersen: Byraadet er
vist ikke helt inde i den Sag.
Spørgsmaalet vedrører nemlig
ikke alene de der kører, men
mere de, der køres for. Sagen er
rejst af Turistforeningen og vi
kan ikke skubbe den fra os nu,
men maa færdigbehandle den i
næste Møde. Nu er vi, Udvalget,
inde i Sagen, og hvis den bliver
henlagt til det nye Byraad træder til, skal de nye Medlemmer
til at begynde forfra.
Mfl.. Pedersen, Sandv.: Udvalget møder ikke med nogen Indstilling om Sagen. De der skulde
have Gavn af Bestemmelsen er
mistænksomme og vil ikke have
noget ændret i Politivedtægten,
da de tror, det bliver til Skade
for dem selv. Jeg mener derfor
godt vi kan tage Sagen med i
næste Møde, da jeg ikke tror,
der bliver forandret noget i Politivedtægten, naar de, der skal
have Gavn af det ikke vil have
det.
Kr. Lind: Hvis Byraadet mener og er enige om, at det er

noget godt, saa-synes jeg vi skal
gennemføre det.
Borgmesteren: Vi maa i hvert
Fald udsætte Sagen, for at den
kan blive helt kendt af Medlemmerne og kan derfor vist slutte
niskussionen og saa henlægge
denne Sag om Sandvig Torv til
næste Møde.

Koge - Elever
For Sommeren søges 4 unge Piger,
samt 4 Medhiaelpere ved
det varme Køkken. God Løn gives.

Strandhotellet,
Telefon Sandvig 44.

Godt Hus

Ved Byraadsvalget
i Tirsdags opnaaede nedennævn- ønskes til Leje fra 1. Maj. Henv.
Lyngholt, Østerlars.
te højeste Stemmetal.
Telefon 71x
1. Stenhug. Jørgen Jørgensen,
Allinge (S.)
Borgmester Bloch, Allinge,
afholder Udsalg i Sandvig Missi(Borgerl.)
3. Tømrer Carl Peter Hansen, onshus Torsdag den 18. Marts
Kl. 7.30. Alle er velkomne.
Allinge (S.)
I. Murerm. Edv. Holm, Allinge
(Borgerf.)
Stenhug. Ernst Jonassen, Al- søges til 1. Maj. En Pige og
linge (S.)
en Husholdningselev til
(i. Bygm..lohs. Lind, Sandv. (S.) 1. Juni.
Gronbechs Hotel,
7. Kobra. E. M. Bech, Allinge
(Borgerl.)
s. Stenhug. Alfr. Pedersen, Sandvig (S.)
Bygm.
Peter Petersen, Allinge
9.
(Borgerl.)
10. Arbmd. Hjalm. Larsen, Sand- Sko faas hos
vig (S.)
Vestergade,
11. Malermester Ludvig Nielsen,
Sandvig (Borgerl.)
Et Parti
Til kommunale Revisorer valger til Salg.
tes Overlærer C. A. Andersen af
M. Jørgensen, Allinge,
Borgerlisten og Stenhugger Carl
Fisker- og Jernhandler.
Jørgensen, Strandvejen, fra Soci■ •■•=1111ffie■
aldemokratiets Liste.
Gummi

K. F. U. M. og K.

En flink Pige

Den fikse kolirmaod-

Carl Larsen,
Sommerspegesild

Valgresultatet.
Efterat Fintællingen af Stemmer til
Byraadsvalget foretages paa Raadhuset
den 10. Marts blev Resultatet at Socialdemokratiet havde faaet 553 Stemmer,
(Allinge 332, Sandvig 221). Borgerforeningen fik 414 Stemmer, (Allinge 312,
Sandvig 102). Der var afgivet 3 ugyldige Stemmer ag 26 blanke, altsaa ialt
996 Stemmer af 1188 valgberettigede,
(Allinge 804, Sandvig 384). Stemmedeltagelsen udgjorde 83,8 pCt., (Allinge
82,3 pCt., Sandvig 87 pCt.)
Socialdemokraterne fik tildelt Kandidat Nr. 1, 3, 5, 6, 8, 10 og Borgerforeningen Kandidat Nr. 2, 4, 7, 9, 11.
Socialdemokraterne fik tildelt 6 Mandater. Der blev afgivet 285 personlige
Stemmer og 268 Listestemmer. Stemmerne fordeler sig saaledes:
pers. St. Listest, ialt

Jørgen Jørgensen
83
0
83
Carl Peter Hansen
73
80
7
Ernst Jonassen
68
80
12
Jens Johs. Lind
11
69
80
Alfr. Pedersen
80
57
23
0
85
Hjalmar Larsen
85
48
H. Anker Funch
13
35
7
Peter Petersen
7
0
4
4
0
Claus Svendsen
Jens Staffensen
3
0
3
3
3
0
Karl Madsen
Borgerf. fik tildelt 5 Mandater. Der
blev afgivet 338 personlige Stemmer Og
76 Listestemmer. Stemmerne fordelte
sig saaledes:
pers. St.

Listest. talt

156
0
Borgmester Bloch 156
70
55
Edvard Holm
15
25
Ludvig Nielsen
4
21
0
20
Alfr. Pedersen
20
Peter Petersen
0
24
24
0
20
H. 0. Christensen
20
Viggo Saxtorph
19
0
19
0
18
Martin Larsen
18
0
45
E. M. Bech
45
Alfr. Kjøller
2
2
0
Niels J, Sørensen
15
0
15
Til Revisorvalget var afgivet 559 St.
paa Socialdemokratiet og 391 paa Borgerforeningen. 8 ugyldige og39 blanke.
Socialdemokraterne fik Stenh. Carl
Jørgensen valgt ,som Nr. 1 med 191
pers. St. og Borgerf. fik Overl. Andersen valgt som Nr. 2 med 184 pers. St.

uden Sange er ikke
er
4.reSt nogen rigtig Fest.
En Festsang kan ikke undværes
ved festlige Lejligheder, hvid enen det nu er Sølvbryllup, Bryllup,
Konfirmation eller anden Familieeller Foreningsfest. — En Festsang
kalder det Humør frem, som skal
til, for at Festen kan blive vellykket. En saadan Festsang faar De
i Allinge Bogtrykkeri.

Varm Blodpølse
faas i Dag, FREDAG.

Grethe Lundgren,

er

Ride- ~Stø v i
Træsko
Pelsforede Kapsko

Træskomager barsen

Hasle Kalkværk
Brændt Kalk
Læsket Kalk
11.41>11 Cementsten
Tlf. Hasle 27
»111mIeNel~

bornholms Spare
og baanekasses
Afd. i Allinge
•
Kontortid: 9-12 2-4

•

Boxer udlejes

Varm Blodpølse
hver FredagtMiddag.

Dina Sørensen, Nørregade.

Kel) Sygeplejeartikler i

PRIMA
Flammevat, Idealbind,
Sygevat, Sprøjter,
Levertran — Hørfrø

Tiden III VilliersprAjloiog
af Frugttræer og Buske
er nu inde.
Sprøj tevædsker forskellige
Mærker. Sprøjter og Reservedele anbefales.

F. C. Holm, Allinge.

Fotograf Kjøller

Klaver og Lucerne

anbefaler BI onceRammer i alle St.
Ovale Rammer og
Rammelister. Billeder indrammes

er til Salg.
Vognm. Jacobsen, Tlf. All. 19.

Averter i NORDBORNHOLM

Lindeplads.

S
gti lagges P7iser
ollioffiddier, tal I er,
NIM

KØB DET I PRODUKTEN

Til Konfirmationen
har CONRAD HANSEN det sidste

Vasket hvid Uld, strikkede Uldklude
modtages nu til højeste Priser, naar der gøres Indkøb i

Nordlandets Handelshus.
Meddelelse, som interesserer Damerne,

nye i ARMBAANDS-URE og SMYKKER.

9tye 531usestoffer

Nye Mønstre i Skeer og Gafler — Sølv og Plet.

til Yoraarsdragterne!

Allinge Ur- og Guldsmedeforretning ved Havnen. Telefon 140.

Se Vinduesudstillingerne.

Nordlandets flandelshus.

Køb Deres Konfirmationsklædninger

_

hos os!
Ægte blaa Serges Jakkesæt og Matrostøj i moderne Facon.
Husk vort gode Arbejdstøj, Molskins- og Fiskerbenklæder.
Fine, mod., stribede, blaa Serges Benklæder. Lyse SommerBenklæder. Manchetskjorter, Hatte, Huer, samt alt, hvad der
hører til Herrelingeri. Alt i Manufaktur, Tricotage, Garn til
billigste Pris. Vi har endnu nogle billige Klædninger tilbage.

JENS HANSEN, Tlf. 29
Hvorfor sende Pengene over

Vandet ...

ved at skrive efter Havemøbler og Liggestole?
Forhør Dem først om Prisen hos mig, ligeledes
hvis det drejer sig om nye Vinduer, Døre, Tøjruller, Divaner og Fjedermadrasser-- eller hvad
De har Brug for af Snedker og Tømrerarbejde.
Solidt Arbejde til billig Pris faar De hos

Snedker K. Ipsen, Tejn Telefon Allinge S y
En lidt brugt Divan og en ny Barneseng sælges. Maskinskrivn. ndf.

helt

pearcm
na tei xn u
t sudfører
yas nvei nu med
me d d‘ieoi e rn ce
Maskine.
Dampkammer
Alt iberegnet
iminemmomm jU og dog kun otte Kroner!

0011

Barber Johs. Larsen Tlf. Allinge 53

De nye Foraarsfrakker
hjemkomne. Faconerne er i Aar meget fikse,
og Priserne er rimelige. Et Parti Konfirmandfrakker sælges meget billigt.
Se Vinduerne.
er

Allinge Messe - Th. Holm
Lev. til Vare-

og

Landbrugslotteriet.

Hent Kunstgødningen nu,
saa den kan udstrøs, naar der er gunstige Forhold.
18 pat. Superfosfat, 40 pCt. Kaligødning
Norsk Kalksalpeter, Ægte Chilisalpeter
Ovntørret Faxe Gødningskalk.
kan hentes fra Lager til smaa Nettopriser.

Nordiandets Nandelshus

STOP
•

Olsker HusmandsKontrolforening

Pressere -- OvertreeK KetcherlaK o. s. v.

KIOSKEN

Stuepige & Køkkenpige

Dansk Badminton-Forbunds nye Spilleregler 10 Øre.

søges til 1. eller 15. Juni.
Pension „Solhøj"
Strandvejen.

UB S AbG. Benyt Dem af vore billige Tilbud!

Mit iboende

Hus i Søndergade

Lædervarer:

med ca. 5 Tdr. Land Jord er paa
Grund af Alderdomssvaghed til
Salg, naar Handel kan ske snart,
meget billigt.

Galanteri:

Janus Pedersen, Allinge.

Dametasker, Seddelbøger, P ortemonæer, Skriveunderlag m. m.
Foto-Album, Lampeskærme, Æskepost, Papirservietter

ALLINGE BOGHANDEL ved Havnen.

Til 1. April ønskes en lille

Lejlighed til Leje

Nve SendiDger, bedste Sorter

i Allinge-Sandvig eller Omegn af
et Par enlige Folk.
Billet mrk. Lejlighed modtager
Bladets Kontor.

Store Appelsiner, Jaffa- og Blod-. Citroner, Fine Spiseæbler, Store, gode Madæbler, Store græske Rosiner.
Store californiske Blommer. — Meget rimelige Priser.

Nordlandets Handelshus.

Olsker

Husmandsforening
alhuidd Stiftelsesfest paa

Forsamlingshuset Lørdag den 20.
ds. Kl. 19,30.
Bortsalg og Bortlodning af Syforeningens Arbejde.
P. A. THORSEN taler.
Bestyrelsen.

Restancerne
for 7. og 8. Termin 1936-37 af
personlige Skatter, Ejendomsafgifter m. m. er under den 4. ds.
af Dommeren i Rønne autoriseret
til Udpantning, som uden videre
Varsel vil blive paabegyndt den
14. ds.
Allinge den 5.-3.--37.
M. Bloch.

SYSTEM ZEISS IKON

TELF. 211
BORNHOLMS MEST
MODERNE TEATER

Se den smukke og morsomme danske Film

Giftes - nej Tak!

Hverdage : 7,30-9,15. Søndag :t4 — 5,45-7,30-9,15.

Alle Tryksager
saasom
Regninger, Meddelelser, Konvolutter,
Dags-Dato, Vekselblanketter,
Visitkort og Takkekort
Love eg Regnskaber.
Sange og Salmer,
Medlemskort
leveres bedst og billigst fra

Damer i Tejn og Omegn. Allinge Bogtrykkeri.
Vil De have en fiks, moderne og i
propert syet Kjole, gaa da til

PROTOKOLFABRIK

R. Hansens Systue, Tejn,
NB. Elev antages.
fertelig Tak for

Kristine og J. Mikkelsen,
Grøndal.

Zool. Have, Stammem Fraide

En Pige

.7 Restaurationen spider &indag

kan faa Plads til 1. Maj paa
Keerhytten pr. Aliinge.
Tif. 148.

/ftermiddag Xrvidsens :Trio!

Ketchere 7,75-8,75-10,50-11,25-12,50-14,00-15,50
til 45,00
Filerbolde fra 75 Øre pr. Stk.

Bestyrelsen.

OpIllæphsoinheden

ved

.93adminton.

afholder Generalforsamling i Forsamlingshuset Onsdag den 17. ds.
KI, 19,30 med sædvanlig Dagsorden. — Konsulent Jensen taler om
Kontrolsagen.

14=15 Aars Pige
kan faa Plads til 1. Juni.

A. Jensens Brodudsalg, Sandt.

Chr. Dideriksen

z

Set. Mortensgade

aa

Indbinding al' Bøger - Protokoller - Alle Papirvarer
1. Kl. Arbejde - Rimelige Priser - Hurtig Levering

0

-

RØNNE

—

Telefon 865

Leverandør til Biblioteker og Øens største Forbrugere

:De Merlerende
anmodes høfligst om at indsende vort Tilgodehavende paa Annoncer
paa de tilsendte Indbetalingskort, Postkonto Nr. 14146, hvilket er den
billigste og bekvemmeste Maade. Alle lnelbetalingskortets 3 Dele maa
være udfyldte ved Indbetalingen, men Deres Postbud vil være Dem
behjælpelig hermed og modtage Beløbet 4- 5 Øre i Porto mod K ■ ittering paa Postbeviset.

111Y1811110[: BirNcfiner og Bageliner, KØB DET I PRODUKTEN

Servus fortæller om sine Dagbogsoptegnelser og Minder
— Fortsat fra forrige Uge —
Paa Tilbageturen var vi oppe i
et gammelt Taarn, Hanetaarnet,
en af de gamle Byporte. Her var
indrettet et interessant Museum.
Derpaa aflagde vi den zoologiske
Have et Besøg ; den skal være
Tysklands største. Ogsaa i „Flora var der mange Mennesker og en
lille By af Boder og Telte, hvor
man kunde se eller købe alt muligt. Der var dog ikke megen Søgning den Dag, da Forlystelsesstederne var lukkede.
Klokkerne ringer fra den store
Domkirke ; det er anden Pinsedag.
Til de dybe malmfulde Toner blander sig Lyden af andre Klokker;
fra alle Kølns Klokker ringes til
Andagt.
Vi gaar en Tur gennem Hohe
Strasse, der minder saa meget om
„Strøget" i København. Saa nærmer vi os atter Domkirken. Egentlig burde en saadan Pragtbygning
ikke ligge i en Fabriksby — ren,
hvid og skær burde den staa ude
i Guds frie Natur og lyse op mod
Himlen ; men Kulrøgen smudsker
den til. Hvad hjælper den stadige
Afvaskning og Oppudsning ; inden
de bliver færdige med den kolossale Renselsesproces, der tager
Aar, maa der begyndes forfra
igen.
Vi gik indenfor. Ogsaa i Dag
var der mange Mennesker; men
Folk gik og kom efter Behag -Gudstjenesten overværes staaende,
der er ingen Siddepladser, og vi
kan færdes overalt. Utallige Seværdigheder og Kostbarheder er
der herinde : herlige gamle Glasmalerier. 729 Stenfigurer, ca. 2 m
høje, forestillende Apostle, Helgen
og Kirkens Mænd, er opstillede i
Nicher langs Væggene. I de syv
Kapeller bag Koret findes herlige
Gravmonumenter o. s. fr., men mest
beundringsværdige er de slanke,
høje Buer, der bærer de mægtige
Hvælvinger.
Derefter gik vi over til Centralbanegaarden, der nylig er opført i
en tiltalende Stil. Overalt hersker
Pinsetravlhed, og festklædte parfumeduftende Mennesker iler ind
og ud.
Blandt de mange seværdige offentlige Bygninger maa nævnes
Raadhuset (gotisk Stil) og Ternpelhaus, adeligt Slot fra det 12te
Aarh., bygget i romansk Stil ; endvidere Ofirzenich, ogsaa en antik
Bygning, hvis Koncertsal er 54 m
lang, 23 m bred, med pragtfulde
Vægmalerier.
Det virker trættende at strejfe
Byen igennem paa Kryds og Tværs
— selv om Gaderne er asfalterede.
Vi længes mod alt det grønne og
skønne, der findes ude i Naturen.
Om Eftermiddagen vandrede vi
derfor ud i Volksgarten, hvor der
var en lille Sø med Baade, Restaurationer og en gammel Borgruin. Her var mange Mennesker,
Liv og Løjer paa bredt, folkeligt
Grundlag. Den religiøse Ekstase
var forbi, nu aabnedes Portene til
de jordiske Glæder, og da vi om
Aftenen vandrede hjemad, var det
mellem syngende Skarer, der i
lange Rækker, Arm i Arm, vandrede gennem Gaderne, medens
Skruptusserne spruttede og Kine-

serne knaldede -- akkurat som
hjemme Nytaarsaften.
Men uanfægtet af Larmen sidder den adstadige Borger paa sin
Stol udenfor sit Hjem og læser
Avisen i det svindende Dagsskær.
Det var varmt, næsten lummert;
de fleste gik i Skjorteærmer. Hvem
kan sove i disse lyse Aftener? Efter Aftensmaaltidet maatte vi ud
igen, gennem Strøget med de overdaadige Vinduesudstillinger og den
berusende Duft af Parfume, ind i
Angustahallens glasdækkede Gader, hvor det elegante Publikum
promenerer. Her faar vi de sidste
uforglemmelige Indtryk af Køln,
Kirkernes By, Verdensbyen.
Og da vi endelig ligger i Hotellets gode Senge, stiger Byens
Larm gennem de aabentstaaende
Vinduer, og halvt i Drømme hører
vi Fyrværkeriet og Kanonslagene,
som slutter Festen af.
Næste Morgen forlod vi Køln.
I Byens Udkant kom vi forbi Boder og Telte, hvor søvnige Gøglere gjorde Morgentoilette.
Egnen er flad med Marker og
Enge, og store højrøde Valmuer
prangede mellem Kornet. — De
lovpriste Vinbjerge og knejsende
Borgruiner saa vi ikke noget til,
men benved Middag naaede vi
atter Floden, der her ved en lille
Landsby ændrede Retning.
Vi gik gennem Byen og fandt
et Sted bag en lille Ø, hvor der
var Lejlighed til at tage Bad.
Strømmen var alligevel meget
stærk, det kneb med at faa Fodfæste paa den stenede Bund, og
da jeg vilde tage en Dukkert, mistede jeg Fodfæstet og blev revet
med af Strømmen.
I Løbet af et øjeblik var de
andre langt bag mig — det var
ligesom Flodbredden gled forbi.
Jeg gjorde Svømmetag med Strømmen og var imponeret over den
Fart, jeg kunde opnaa. Længere
ude gik en Passagerdamper; dens
Fart syntes ikke større end min.
En vanvittig Lykkefølelse overvældede mig ; det var just den
rette Maade at komme rundt i
Verden paa. Jeg lagde mig paa
Ryggen og agerede Skruedamper
med Benene — tju hej !
Men pludselig fik jeg Betænkeligheder. Strømmen førte mig længere fra Land, nu er jeg allerede
ud for Landsbyen, hvor Floden
drejer vestlig. Med Anspændelse
af alle Kræfter svømmer jeg indefter. — Fornøjelsen er borte,
Strømmen er stærk, Landsbyen
glider forbi mig med alle dens
Haver og Huse ; først et Stykke
nedenfor faar jeg Fodfæste og
arbejder mig forpustet ind.
Langs Flodbredden løber jeg
tilbage — udenfor Landsbyen et
lille Hvil ; hvorledes skal jeg slippe
igennem i al min Nøgenhed ? Mon Kammeraterne ikke skulde
være saa fornuftige at komme med
mine Klæder? Men der kommer
ingen. — Saa gør jeg de vovelige
Skridt ; langs den stenede Bred
sniger jeg mig igennem, og mine
Bestræbelser krones med Held —
alle synes at sove til Middag, kun
nøgne legende Børn skræmmes af
„Vandmanden*.

Saa gik det atter i Løb til jeg
naaede Kammeraterne, der utaalmodigt ventede min Tilbagekomst
og ironisk spurgte, om jeg havde
været i Køln.
Næppe færdige med Paaklædningen trak det sammen til Torden, og vi maatte søge Ly i et
Færgehus, hvor der efterhaanden
samledes en Del Landboere. Regnen strømmede ned ; men Stemningen var familiær, og en Kone
trakterede med Kaffe. Herfra saa
vi de første kegleformede Rhinbjerge, hvorimellem Lynene lyste
op og Tordenen rullede.
Da Uvejret trak over, gik vi videre og naaede henad Aften en
lille By, der var sammenbygget
med den gamle Universitetsby
Bonn.
Byen hæver sig terrasseformet
op fra Floden med smalle, stejle
Gader og Rester af Fæstningsværker. Her boede Kølns Ærkebisp under Religionskampene, da
han følte sig sikrere bag de svære
Fæstningsmure.
Paa Miinsterplads ser vi Beethovens Statue. Tysklands største
Tonedigter er født her. Barndomshjemmet er indrettet til Museum.
Der findes ogsaa andre Museer,
men vi nøjes med at se den gamle
Mfinsterkirke, der har smukke Glasmalerier og en Broncestatue af den
hellige Helene.
F'aa Torvet knejser den smukke
Brunnensøjle, Raadhuset og Jesuiferkirkens forsirede Facade.

kommen indenfor, lister jeg ubemærket ud igen, griber Stok og
Rygsæk og vandrer alene ud i
Sommernatten.
Jeg maa igen op paa Terrassen,
indaander Luften i fulde Drag, ser
ned over Floden og de mange
Lys, som i lange Rækker trækker
Gadelinjerne op. Saa følger jeg
Promenaden og driver langsomt
ud af Byen i Retning af Godesberg. Det er som at gaa gennem
Haver, hvor den ene paladsagtige
Villa afløser den anden.
Den gamle Ruin paa det pyramideformede Bjerg lokker og dra-

Del rumantiske Godesberg

ger. Jeg forstærker mine Skridt,
og inden Midnat er jeg i den lille
By, hvis Huse som Kyllinger ligger klinet op ad Bjerget i Læ af
den gamle Ruin.
1 et Værtshus bestilte jeg et Glas
Øl, og fik det serveret i Haven.

Herfra havde jeg Udsigt til Ruinen
og besluttede at gaa der op. Paa
Vejen kom jeg forbi et Hotel, og
Tonerne af en sagte Vals naaede
mit Øre. Døren stod aaben; jeg
kiggede der ind ; men et øjeblik
efter slog Klokken tolv, Dansen
holdt op, og Selskabet spredtes.
Gennem en gammel Porthvælving, hvor en Lygte blafrede, snoede en stejl Kørevej sig op ad
Bjerget forbi smaa Kapeller med
Helgenbilleder under brændende
Vokskærter eller kulørte Ampler.
— Selv ved de mindste Krusifiks
brændte Lys i den stille Nat; men
intet Menneske var at se. — Det
var det hellige Bjerg.
Oppe paa Toppen laa Ruinen,
hvis bedst bevarede Del og Taarnet var restaureret og indrettet til
Traktørsted; thi udenfor og i en
Hvælving stod Stole og Borde
og mindede om Nutiden.
Fra Brystværnet kiggede jeg ned
paa den sovende By med de ensomt brændende Lygter, og dybt
nede glitrede Flodens Strømhvirvler i Maanelyset. Jeg vandrede
rundt om Borgen, var inde i de
gamle Hvælvinger, alt syntes ubeboet. Kun oppe i et af Taarnvinduerne brændte et ensomt Lys bag
et rosenrødt Gardin. Overrasket
stirrede jeg derop. Var det Drøm
eller Virkelighed ? Ensomheden,
den øde Borg, Maanelysets Kogleri satte Fantasien i Bevægelse.
Var det den unge Borgfrue, der
boede deroppe og ængstelig ventede Ridderens Hjemkomst fra den
blodige Kamp, eller var det den
skønne Terne, som ventede sin
Bejler? —
Fortsættes i næste Nr.

<))ferdbortzholms
Adredåefortegneldel
Autoreparatører
Mikkelsen, A., Allinge Tlf. 102

Bagerier
Andersen, Th., Sandvig Tlf. 2
Hald, E., Lesebækg., All. Tlf. 78

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

Da vi havde spist til Aften, gik
vi nedstil Floden og op i Parken
paa den gamle Borgmur — Alte
Zoll. Herfra er der en henrivende
Udsigt ned over Floden med den
imponerende nye Rhinbro med de
gotiske Taarne.
Under Parkens lysegrønne Lindetræer er en Duft af Jasminer og
Roser, der virker berusende i den
milde Sommeraften. Lige overfor
paa den anden Side Floden ligge
det syvtakkede Siebengebirge og
kaster dybe Skygger paa Vandfladen. De blaa Bjerge har Eventyrets Glans over sig ; var det ikke
derovre den lille Snehvide maatte
vandre og søgte Tilflugt hos de
syv smaa Dværge.
Lidt efter lidt tændes Lygterne
nede langs Kajen, og over Flodens glidende Strøm glitrer Maanelyset. Blikket følger Floden opefter mod Strømmen, Ogsaa der
rager et Bjerg frem med en knejsende Borgruin. Det er Godesberg.
Skønt Afstanden er en Mil, synes
den ganske nær.
Det er ikke let at løsrive sig
fra en bedaarende Sommeraftens
Trylleri, navnlig naar man første
Gang staar overfor et Rhinlands
betagende Skønhed; men vi maa
desværre være i vort Herberg inden Lukketid. Kammeraterne minder, og vi gaar.
I Herberget er man ved at anvise de sidstankomne Værelser.
Jeg kan dog ikke tænke mig at
sove i det lumre Rum; næppe

Bogtrykker
Gornitzka, 0., Allinge Tlf. 74

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

Bygningssnedker
Jørgensen, Th. Sandvig Tlf. Sy

Cykler og Cyklereparation
Jørgensen, H., v/ Posthuset All.
Mikkelsen, A. Allinge. Tlf. 102

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

Foderstoffer
Nordlandets Handelshus, Til. 7

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

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

Guldsmed
Hansen C., Havneg. All. Tlf. 140

Hoteller
Hotel Allinge Telefon 25

Art. f. Hotel og Pension
Gornitzkas Bogtryk, All. Tlf. 74

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

Købmænd
Mogensen, A., Tejn Tlf. 117 x
Prima, Allinge Tlf. 40

Ladestationer
Petersen, Carl, Allinge. TH 98

Ligkistemagasiner
Kofoed & Mortensen All.Tlf. 77.79
Mortensen, Herman, All. Tlf. 47

Malermestre
Jacobsen Ludv, Havnegade, All.

Manufakturhandlere
Magasin du Nord, Allinge. Tlf. 5
Hansen, Jens, Allinge Telefon 29

Modeforretning
Petersen, Thora, v. Posthuset All,

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

Radioforhandlere
Jørgensen, H , VI Posthuset All.

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

Skræderforretninger
Lind, Sander, Nørreg.5 Allinge
Ipsen, P. C. Nygade, Tlf. All. 113

Slagtere
Jensen, Kaj, Allinge. Tlf. 66

Smedemestre
Petersen, Carl, Allinge TH. 98

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

Sæbeforretninger
Tatol v. Havnen Allinge Tlf. 23

Trælast og Tømmer
Nordlandets Handelshus, Tlf. 7

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

Træskomagere
Larsen, L.,

Ure og Optik
Hansen C., Havneg, All. Tlf. 140
Liljeroth, A. Urmager, Allinge
Mikkelsen, A., Sønderg. Allinge

Vaskerier
Mogensen, A., Tejn r.. 117 x
Indlevering

Bornholms De mpvaikerl.

Vognmænd
Bohn, Emil; Sønderg., All. T1f.46
Christensen. Andr., All., Tlf. 49
Petersen, C., Nygade, All. Tlf.133
Person- og Lastkørsel

Munch, Humledal, Tlf.Rø 46v
7 Personers Vogn

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

