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The og Kaffe skader aldrig, 
nydt med EVIaade! 

„LOTUS” THE 
er altid  en god Stimulans! 

en gros M. & V. Salomonsen 
København 
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En Nødløgn. 
— Godaften! Frøken! — og 

ud Ira Kiosken paa Raadhus-
pladsen traadte smilende og buk-
kende en yngre, tiltalende Herre. 
— Det glæder mig, at Frøkenen 
er præcis! Han trak sit Ur op 
af Lommen: — 5,30! Det passer 
efter Deres henrivende Billet! 
Frøken Elge Abrahams, mellem-
høj, slank og nydelig, Iste Kor-
respondent i »Petroleumsselska-
bet« paa Vej fra Kontoret til sit 
Hjem, traadte forbauset til Siden, 
men fortsatte straks efter — da 
hun var en absolut velanstændig, 
selverhvervende Kvinde, som ik-
ke indlod sig paa Gadebekendt-
skaber — uanfægtet sin Gang, 
men Personen paa hendes ven-
stre Haand slog stadig konverse- 
rende 	Følge med: 

— Damer i Almindelighed 
plejer ellers at være upræcise, 
og jeg maa med Skam tilstaa, at 
jeg havde forberedt mig paa at 
vente mindst en halv Time, in-
den Billettens Afsenderske havde 

, vist sig. De forstaar derfor min 
Glæde, da ikke alene en meget 
smuk og elegant — han slog af-
fabelt ud med Armene — men 
ogsaa præcis Dame viste sig! 

Manden maa være gal! -
tænkte Frøken Abrahams, og 
mere nysgerrig end egentlig vred, 
saa hun hen paa ham, men da 
han ikke viste Tegn paa Abnor-
mitet, slog hun fast, at han for-
vekslede hende med en anden, 
hvorfor hun nedlod sig til for 
første Gang i sit rolige 26-aarige 
Liv at svare denne fuldkommen 
ubekendte Mandsperson: 

— Jeg ved ikke, hvad det er 
for en Billet, De taler om, men 
jeg antager, De tager fejl af mig 
og en anden, hvorfor jeg venligst 
beder Dem om at forsvinde! 

— Tager fejl, Frøken — han 
rystede paa Hovedet — det er 
umuligt. Skrev De ikke i Deres 
Svarbillet paa min Ægteskabs-
annonce: Billet mrkt. Alvor 518« 
— her gjorde Frøken Abrahams 
et indigneret Kast med Hovedet: 
(Du gode Gud, saa hun altsaa 
nd til at indlægge Billet paa 
Ægteskabsannoncer) — at De 
vil give Møde Mandag Eftermid7  
dag Kl. 5,30 præt. ud for Kiosken 
paa Rasidhuspladsen, og skrev De 
maaske ikke — nu var han ble-
vet ivrig — at De vilde være 
iført mørkeblaa Spadseredragt, 
hvid Hat og Støvler med lyse-
graa Skafter, og angav De ikke 
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yderligere, at De i venstre Haand 
havde en stor, sort Muffe og i 
højre en Portemonnætaske og 
Paaskeliljer! 

tivilkaarlig saa Frøken Abra-
hams ned til sin Muffe, som hun 
rigtig holdt i venstre Haand, me-
dens hun i højre havde Tasken 
og Paaskeliljerne, der var tiltænkt 
Moderen som en Overraskelse. 

Men en Misforstaaelselse fore-
laa der nu alligevel. 

— Ja, ja — hun undertrykte 
et lille Smil, Situationen morede 
hende trods alt, — jeg forsikrer 
Dem nu alligevel fer, at De ta-
ger fejl, og jeg giver Dem det 
gode Raad snarest at vende til-
bage til Kiosken, hvor sikkert 
den-  rette Afsenderske uroligt 
venter paa Dem! 

De passerede Frihedsstøtten. 
Klokken var 10 Minutter over 
halv Seks. 

- Tager fejl — Stemmen lød 
haanlig — Nej, smukke Frøken, 
her er ingen Fejltagelse mulig; 
stemmer ikke Beskrivelsen til 
Punkt og Prikke? 

— Begyndte han at blive paa-
trængende? Hun var et Øjeblik 
ved at fortryde, at hun havde 
taget Sagen humoristisk, da han 
sagde — og saa rpaatte hun le: 

— Det er nu ikke smukt at 
Dem, saadan at ville narre mig, 
Frøken Andersen! 

Hoho, tænkte hun, hedder jeg 
Andersen. 

Og med et fik hun en ustyr-
lig Lyst til at glide ind i Rollen 
som Frøken Andersen, og den 
halve Times Tid det vilde vare, 
inden hun naaede hjem, kunde 
han jo gerne have Fornøjelsen 
af hendes Følgeskab, derfor sva-
rede hun, men Tonen var lidt 
medgørligere: 

— De bliver jo ved Deres og 
jeg holder nu paa mit! 

Idet de nu skulde skraa over 
Gaden, fo'r en Kioskdreng paa 
Cykle saa tæt forbi dem, at hun 
skreg af Forskrækkelse. Denne 
ubetydelige Episode gav imidler-
tid hendes Ledsager Anledning 
til at komme med en lille Ople-
velse fra sin sidste Berlinerrejse, 
hvor en Motoromnibus og en 
Hotelkarl paa en meget pudsig 
Maade i Friederichsstrasse var 
kollideret, uden at dog Sammen-
stødet havde haft alvorlige Skram-
mer til Følge, og da Samtalen 
nu først var kommet i Gang, 
var Skranken brudt: Anekdote 
fulgte paa Anekdote, og ind i 
Talens Løb præsenterede han sig: 
Grosserer Ervin Magnus, Helsing-
borg. — Inden hun rigtig vidste 
af det, naaede hun hjem. 

— Farvel, Frøken Andersen! 
— og han bukkede dybt, men 
idet han vendte sig for at gaa, 
sagde han: 

— Jeg haaber, at ieg snart 
igen faer Lejlighed til at forny 
vort Bekendtskab, indtil da har  

jeg den Ære at anbefale mig. 
Ærbødigste Frøken : Deres yd-
myge Tjener! 

Og »Petroleu msselska bet«s dyg-
tigste Korrespondent, den kønne 
Frøken Abrahams, kunde ikke 
lade være med fra Gadedørens 
Skjul at følge hans ranke Skik-
kelse, indtil den forsvandt om 
Hjørnet. Saa tog hun Trapperne 
i Løb. 

Selve Eventyret — syntes hun 
— havde i Dag haft Bud efter 
hende. — Frøken Andersen! -
hun lo og stak Nøglen i Døren. 

Det var et Par Aftener efter i 
Dagm arteatret. 

Elge Abrahams havde i sidste 
Øjeblik faaet en Billet forærende 
al Broderen, som selv var for-
hindret. Hun greb nervøst Garde-
robenumeret, rettede hastigt foran 
Spejlet paa Prisuren og styrtede 
hen mod Kontrolløren: 

— 6. Orkesterrække Nr. 14! 
Kontrolløren fik knapt anvist 
Rækken, da Lysene slukkedes 
og Tæppet rullede op. 

Kejtet naaede hun ind, dog 
ikke uden først eftertrykkelig at 
melde sin Ankomst paa den nær-
mestsiddende Herres Fod. 

— Aa om Forladelse! — med 
et undskyldende Smil vendte hun 
sig — men Smilet stivnede -
Blodet vældede op i Kinderne 
— hun stammede — vidste hver-
ken ud eller ind, thi Herren, 
hun saa ubehjælpelig havde 
traadt paa Foden, var ingen rin-
gere end den Grosserer Magnus, 
som for nogle Dage siden havde 
fulgt hende hjem. 

Aldrig nogensinde før i sit Liv-
gik Elga Abrahams saa fuldkom-
ment fra Koncepterne som i det-
te Øjeblik. Hun mumlede noget 
forvirret Tøjeri, følte sig _klam 
og kold paa samme Tid, famle-
de ved Programmet, og et Smil 
mellem Graad og Latter kæm-
pede sig frem. 

Han bøjede stille genkendende 
Hovedet, men fulgte derpaa med 
udelt Opmærksomhed Forestil-
lingen. 

Da Tæppet rullede ned, vend-
te han sig straks smilende, tryk-
kede hende i Haanden og sagde 
glad: — Det var en Overraskel-
se, en meget behagelig Overra-
skelse! Forstaar De mig? -
navnlig naar man havde forbe-
redt sig paa at kede sig alene! 

Og hun selv I — Ja for hende 
var det en sælsom Skæbnens 
Tilskikkelse, som hun følte sig 
betaget af. 

Saa talte han om Stykket, kri-
tiserede Spillet og fik hende til 
at le af nogle rammende Be-
mærkninger. 

Ganske vist var hun endnu 
noget reserveret, men hans Na-
turlighed og chevaleriske Opfør-
sel beroligede hende, og da hun 
ingen bekendte opdagede, som  

vilde finde det paafaldende, at 
Frk. Abrahams sad her i Dag-
marteatret med en Familien ube-
kendt Herre, tøede hun hurtig 
op — Tilfældet forekom hende 
ganske æventyrligt. 

Tilmed havde hun — uvist af 
hvilken Grund — netop i Aften 
taget den lyseblaa Silkekjole med 
Poscherne paa, som klædte hen-
de saa godt, og da han senere 
ude i Garderoben svøbte hende 
ind i den splinternye Aftenkaabe 
med det tykke champagnefarve-
de Silkefor, var hun glædestraa-
lende over sin vilde Luksus. 

Paa Vej til Sporvognen fore-
slog han, skønt det jo ikke var 
comme il faut, at en ung Pige 
souperede alene med en Herre, 
for denne Gang at gøre en Und-
tagelse fra Reglen, og da Frk. 
Abrahams virkelig følte Sult --
-  Middagsmaden havde hun paa 
Grund af Teaterbilletten indtaget 
i Huj og Hast — og selv syntes 
at /Eventyret ikke kunde brydes 
nu, saa hun ham roligt ind i 
Ansigtet og tilstod, at lidt Mad 
kunde gøre godt. 

Og higen kunde være mere 
straalende og vindende end den 
Frøken Abrahams, som lidt se-
nere ved Bouillonen hævede sit 
Madeiraglas, og idet det elektri-
ske Lys skarpe Straaler brødes 
i den gyldne Vin med et skælmsk 
Smil bekendte: 

— Hr. Magnus! Jeg har noget 
at tilstaa. Jeg hedder slet ikke 
Frk. Andersen, men Elga Abra-
hams, og det var virkelig sandt, 
da jeg paastod, at jeg ingen Bil-
let havde skrevet til Dem I 

Saa bøjede han sig smilende 
ind over Bordet og tilstod, idet 
han saa hende varmt ind i de 
store, brune Øjne: 

— Det ved jeg! Og nu kom-
mer Turen til min Tilstaaelse. 
Jeg har heller ikke haft nogen 
Ægteskabsannonce indrykket. -
Det hele var en Nødløgn, jeg 
fandt paa, for at lære Dem at 
kende. Jeg giver mig ikke af 
med den Slags Nonsens; det var 
blot et Paaskud for at nærme 
mig Dem. Jeg er en god Bekendt 
af Deres Broder, og jeg har otte 
set dem sammen. Selvfølgelig 
kunde jeg have bedt ham om at 
præsentere mig for Dem, men 
jeg foretrak min egen Fremgangs-
maade, Billetten i Aften bad jeg 
Deres Broder give Dem, fordi 
jeg længtes efter at se Dem! 

— Frøken Abrahams ! — Hun 
sad med bøjet Hoved og smuld-
rede Brødet itu mellem Fingrene: 

— Frøken Abrahams! Sig at 
De ikke er vred paa mig for min 
lille Intriges Skyld? og han greb 
ængstelig en af de smaa Hænder, 
som legede paa Dugen. 

Hun frigjorde Haanden, hæ-
vede langsomt sit Glas og sagde 
stille, og Øjnene straalede alle-
rede frem mod det Ukendte,  

4 hun følte nærme sig: 
— Lad os hilse paa det Æven-

tyr, som begraver Frk. Andersen 
og lader Frk. Abrahams leve! 
— — 
Kort Tid efter forbavsedes 

Venner og Slægt ved i Bladenes 
Spalter at se Forlovelse dekla-
reret mellem Frk. Elga Abrahams 
og Grosserer Ervin Magnus, Hel-
singborg. 

Flensborg, 
-o- 

Lidt Syd for Grænsen mellem 
Danmark og Tyskland ligger den 
store smukke By Flensborg. Ved 
Afstemningen 1920 havde mange 
haabet, at Flensborg skulde have 
kommet til at tilhøre Danmark. 
Men dette skete ikke. 

Flensborg er en meget gammel 
By. Den nævnes allerede i det 12. 
Aarhundrede, og fra den Tid stem. 
mer Kirken St. Hans. Foruden 
denne Kirke findes St. Nikolaj og 
Vor Frue Kirke. 

Hovedgaden i Flensborg er 4 
km lang og fra denne udgaar der 
mange stejle Tværgader. Af inter-
essante Bygninger kan nævnes 
Nørreport og Slagterboderne med 
en Søjlegang; disse er fra det 16. 
Aarhundrede. Der findes ogsaa 
mange lybske Gavlhuse. 

Men det, der særlig vækker 
Danskernes Interesse, naar der 
aflægges Flensborg et Besøg, er 
dog Krigsgravene paa den gamle 
Kirkegaard. Den rummer ikke 
mindre end 900 faldne fra Isted-
slaget, deriblandt Læssøe og 
Schleppegreli. Generalerne Krogh 
og Helgesen ligger ogsaa begravet 
her, og foruden findes der Kriger-
grave fra 1864. Paa Kæmpegraven 
findes der 51 Mindetavler med de 
faldnes Navne opsat af Frederik 
den Syvende. 

Nord for Gravhøjen rejstes der 
et smukt Mindesmærke for de 
faldne, hugget af Bissen, den saa-
kaldte lstedløve. Men da Danmark 
1864 mistede Sønderjylland, førte 
Tyskerne den til Berlin som Sejers-
bytte. Her staar den endnu. 

Paa den nye Kirkegaard ligger 
den kendte Rigsdagsmand Gustav 
Johannsen og Redaktør Jessen 
(Flensborg Avis) begravet. 

Flensborg har været Fødested 
for mange berømte Danske. Saa-
ledes Borgmester Hans Nansen, 
Professor Christian Poulsen, Bi-
skop Martensen, General Hede-
man og Carl Locher. Ogsaa Kong 
Kristian den Femte er født i Flens• 
borg. 

Ved Afstemningen i 1920 stemte 
8944 for Danmark, medens 27081 
stemte for Tyskland. Danskheden 
er meget livskraftig i Flensborg. 
Der findes saaledes et stort dansk 
Bibliotek, et dansk kirkeligt Sam-
fund, en dansk Skoleforening, en 
dansk Realskole (Duborgskolen) 
og en dansk Avis (Flensborg Avis). 



Kvindelig Logik. 
Ef.tr det Engelske. 

—o- 

Serena forlovede sig i Sommer-
maanederne paa Landet, og da 
hun kom hjem til New York, lyk-
kedes det hende at holde Forlo-
velsen hemmelig. 

Ved Fru Middletons „store 
Middag" fik hun sin Forlovede til 
Bords. Det morede hende meget, 
thi det, at være „rigtig forlovet" 
med den Mand, de andre troede, 
hun kun flirtede med, det syntes 
hun gjorde Sagen pikant, sam-
mensat og indviklet, og det var 
noget for hende. 

Hvad hendes Forlovede, Arthur 
Maiding, angik, saa levede han i 
en ubrudt og næsten uoverkom-
melig Tilstand af Lyksalighed, nu 
da alt var afgjort mellem dem. 

— Naa, sagde Serena, da de 
sad ved Bordet, — var det nu 
ikke godt, at vi ikke ubasunede 
Forlovelsen? Saa havde der da 
ikke været Tale om, at Du havde 
faaet mig til Bords i Aften. 

— Ja, men det er dog en idio-
tisk Skik at skille en fra den, 
man helst vil være sammen med, 
sagde Arthur. 

— Maaske er det slet ikke saa 
dumt endda — og maaske gør 
de det af Hensyn til — for Eks-
empel til mig. 

— Hvad mener Du? spurgte 
Arthur gravalvorlig. 

Men Serena blev pludselig 
stærkt optaget af sin Nabo til-
højre. Da hun igen vendte sig til 
Arthur, havde hun Hovedet fuldt 
af andre Ting. 

— Tænk Dig, vi skal have en 
Kotillon med nye Ture og Masser 
af Overraskelser, sagde hun med 
straalende Ansigt. — Glæder Du 
Dig ikke frygteligt? 

— Frygteligt — men - 
— Hvis Du glæder Dig, forstaar 

Du at skjule det godt, for ingen 
kan da se det paa Dig! Aa, ræk 
mig Saltet! Takl Saa, der væltede 
Du det! Det betyder — - 

Arthur afbrød hende: — Hvad 
mente Du egentlig med det, Du 
sagde før? 

— Rimeligvis mente jeg ingen 
Verdens Ting; i alt Fald har jeg 
glemt det. Men der har vi Salt-
karret; Du vil allerede skændes 
med mig! 

— Aldeles ikke. Jeg vil blot 
gerne vide, hvad Du mente, da 
Du talte om „Hensyn". 

Serena sukkede resigneret, fol-
dede Hænderne i Skødet, satte 
sig godt tilrette i Stolen og prø-
vede paa at se blaseret ud. 

— Aa, jeg mente vel, at man 
jo nok kan synes, at det kan blive 
lidt ensformigt i Længden altid at 
være forlovet med en og den 
samme. 

— Det plejer man dog ellers. 

— Fra Arilds Tid, ja, jeg ved 
det altsammen I Men mon den 
gamle Skik ikke snart trænger til 
at moderniseres? Se nu for Eks-
empel — Serena fik meget travlt 
med at flytte sit Vinglas og saa 
ufravendt paa det — jeg holder jo 
meget af Dig, som bekendt! Men 
jeg synes alligevel, Forlovede skul. 
de tage sig en lille Ferie en Gang 
imellem — saadan om Søndagen 
for Eksempel, eller nu og da en 
Aften. Saa begyndte de vist forfra 
med ny Iver. 

— Hvis Du først fik det indført, 
saa strejkede Du vist straks efter 
en Otte-Timers-Lov! sagde Arthur 
forstemt. 

— Bare Du kunde se uperson-
ligt paa Spørgsmaalet, saa vilde 
Du straks indse det fornuftige i 
dette Arrangement. Jo mere jeg 
tænker derpaa, desto bedre synes 
jeg om det. 

Saa tænk for Himlens Skyld 
ikke mere pia det! 

Serena saa mildt bebrejd( nde 
paa ham. — Jeg bør gennem-
tænke dette. 

Arthur forudsaa, hvad der nu 
vilde komme, men han havde al-
lerede lært at bøje sig for det 
uundgaaelige. 

— Du mener, at Du for i Aften 
vil ophøre at være forlovet med 
mig? 

— Ja, netop! 
— Og Du vil — Du vil lade, 

som om Du er fri? 
Han mindedes svundne Dages 

Lidelser og vilde vide det værste. 
— Ja, lo hun, i Aften er jeg 

frank og fri! 
— Serena, Du mener det ikkel 

Jeg er vis paa, det vil slet ikke 
more Dig og — og Du er lige 
ved at gøre mig gal! 

— Dette er et interessant psy-
kologisk Eksperiment, sagde hun 
alvorligt, — og det kunde faa 
vidtrækkende Følger — tænk for 
Eksempel, hvor mange flere, der 
vilde forlove sig, hvis de nu og 
da fik den lille Fridag! Jeg maa 
gøre denne Erfaring. Jeg føler, det 
er min Pligt. 

— — — 
Dansen begyndte, og hun gav 

sig hen til den med Liv og Sjæl, 
mens hun alt imellem holdt Ud-
kig med Arthur. At han ikke saa 
særlig henrykt ud. forstyrrede ikke 
hendes gode Humør, tværtimod! 

Men midt under en Dans op. 
dagede hun, at han var borte. 
Han havde virkelig tilladt sig at 
gaa ud af Salen, han fulgte hende 
ikke mere med sine store, alvor-
lige øjne. 

Hun svarede forkert, og det 
blev vanskeligt at høre efter, hvad 
hendes Dansere sagde. 

Uvilkaarligt saa hun hele Tiden 
hen til Døren. Mellem Dansene 
gik hun ud i Forhallen med sin 
Herre; de satte sig under en Grup-
pe Palmer. Kort efter opdagede 
hun et andet Par lidt borte. Det 
var Arthur og Mary Middleton. 

De lo, og Mary stak en Blomst 
i hans Knaphul, 

Til sin Ledsagers Forbauselse 
rejste Serena sig, helt hvid i An-
sigtet, og med et halvthøjt: Und-
skyld! gik hun lige ind mellem 
Arthur og den unge Pige uden at 
se til højre eller venstre. 

Hendes Herre fulgte hende for-
skrækket: Er De syg Frøken ? 

— Aldeles ikke! svarede Serena. 
Men De indser maaske, at jeg ikke 
kan tilbringe hele den øvrige Del 
af mit Liv herude i Forhallen. 

Hvorpaa hun dansede ud med 
en anden og overlod den unge 
Mand til hans Forbauselse. 

Ved Slutningen af denne Dans 
viste Arthur sig igen, og inden 
hun vidste af det, valsede han 
afsted med hende, og de landede 
atter i Forhallen. 

- Naa, sagde han, var det saa 
saa morsomt, som Du ventede ? 

Serena saa igennem ham og 
hen paa Væggen, 

— Maaske ikke! Men jeg havde 
rigtignok ventet, at Du opførte 
Dig pænere. Jeg troede ikke, Du 
vilde flirte saadan, nu Du er for-
lovet. 

— Jamen, kære Serena, jeg er 
jo ikke forlovet i Aften. 

— Hvad mener Du? spurgte 
hun strengt. 

— Du sagde jo selv, vi skulde 
_tage Ferie" i Aften. 

— Jeg sagde, jeg tog fri, og 
hvad jeg gjorde, kommer aldeles 
ikke den Sag ved. Det var mig, 
der ikke var forlovet. 

— Ja — men saa var jeg det 
jo heller ikke! 

Serenas Øjne blev runde af 
Forbauselse. — Det har jeg ikke 
sagt et Ord om. 

Sporten 
Red. af A. S. G. 

Badminton-Turneringen 
nærmer sig Afslutningen og de 
mest spændende Kampe skal spil-
les i Paaskedagene. Hvem er Fa,  
vorit i Herre-Single? Ja, der er i 
Øjeblikket Udsigt til at Kampen 
om Iste Pladsen kommer til at 
staa imellem Helmer Nielsen og 
Holger Staffensen. Derimod er der 
flere om anden og tredje Pladsen 
og de nærmeste hertil maa være 
Carl Ludv. Holm og J. 0 Christi-
ansen. Det er altsaa i Paasken at 
dette skal afgøres og der vil i 
disse Dage være Plads til en Del 
Tilskuere i Salens ene Ende. En-
treen er gratis, men vi siger paa 
Forhaand, at det er begrænset, 
hvor mange der kan være. 

I Herre Double er det umuligt, 
at tippe Sejrsherrer, eftersom der 
endnu ikke er spillet r Double og 
der maa vi pænt afvente Resul-
taterne. — Alle Badmintonspiller-
ne samles til et fælles Kaffebord 
2den Paaskedag Kl. 8 og her fore-
ligger det endelige Resultat. 

leger og ;lak 
—o— 

Denne Uges Familie-Journal. 
De to unge Sydamerika-Rejsen-

de, Alice og William La Varre er 
paa Sejlads mellem San Blas-øer-
ne med en latterlig lille og over-
lastet Kokosnøelskonnert, der hed-
dee „Impco", — men Skonnertens 
Kaptajn har haft lidt flere Ærin-
der til de forskellige Srnaaøer, 
end han straks har fortalt, og nød-
tvunget har de maattet finde sig 
i at følge med, hvilket er Skylden 
i, at der i denne Uge kun bringes 
et hastigt nedskrevet Brev, hvori 
der i korte Træk fortælles om 
alle deres Genvordigheder under 
Turen. — Sportsmedarbejder en 
Ronald giver fuld Besked (og en 
Del udmærkede Billeder) om Paa-
skens spændende Badminton Tur-
nering, og alle filmsinteresserede 
bør  læse  Nollywod-Artiklen „Hol-
lywood er tosset". 

Fra Uge til Uge. 
Bryllup. 

Skærtorsdag vies i Ols Kirke 
Frk. Gerda Frigaard, Datter af 
Gaardejer Frigaard, Kirkebogaard, 
Olsker, til Cyklehandler Carl Edv. 
Nielsen, Aakirkeby. 

2. Paaskedag vies i Nylars Kirke 
Frk. Lilly Nielsen, Datter af Stenh. 
Ofuf Nielsen, Sandlinien, Sandvig, 
til Skibsfører Axel Jensen, Mgl. 
„Laura", Rønne. 

25 Aars Jubilæum 
kan d. 1. April fejres af Herr 

Mejeribestyrer Hansen, som Besty-
rer af Mejeriet „Kajbjerggaard", 
Allinge. 

Samme Dag kan Murermester 
Hermansen fejre 25 Aars Jubilæum 
som Ringer og Graver ved Allin-
ge Kirke. 

2. Paaskedag , 
underholder Frelsens Hærs 12 
Mands Musikkorps Beboerne i Tein 
Kl. 14 og Kl. 16 i Allinge under 
Ledelse af Adjudant Lydholm. 
Foraarsfesten begynder 1. April 
paa Christensens Sal med forsk. 
Underholdning hver Aften. 

(Se Annoncen) 

Koge— Elever 
og videregaaende Medhjælp saavel 
ved det varme som ved det kolde 
Køkken antages for Sæsonen. 
God Løn gives. 

Strandhotellet, 
Telefon Sandvig 44. 

Røde Kors 
Allinge-Sandvig og Omegn 
afholder gratis Kursus i 
Spædbørns- & Hjemmesygepleje 
fra den 5.-10, April hver Eftm. 
Kl. 14,30 pr. i Fru Christensens 
Havesal. 

Indmeldelse hos Formanden, Fru 
Smedemester Petersen, Allinge. 

Ved Olsker Husmandsforenings 
Bortlodning 

blev følgende Gevinster udtrukne: 
Kaffedugen blaa Seddel Nr. 85. 

Dyne- og Pudebetræk rød Seddel 
Nr. 376, Puden Nr. 565. 

Tak for Opmærksomheden. 
Bestyrelsen. 

T il Salg. 150 Høns, 
Kyllinger Ira sidste Aar, sælges 
samlet eller delt. En saa god som 
ny Kyllingemoder til 4 a 500 Kyl-
linger samt Enekurve. 

C. C. Andersen, 
Dammen pr. Allinge. 

Tlf. 124 v. 
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Forsars-Nyheder 
er hjemkommet. 

Se Vinduesudstillingerne 
i Paaskedagene. 

Fritz Reusch. 
Allinge, Telefon 5. 

Til Kfikkeohaveo & Oloffiderlle 
sælger vi alle Slags Kunst-
gødning ogsaa i smaa Vægte 
og det er passende Tid nu 
at strø ud — 

Nortilalldels lindelshus. 

Paa særdeles fordelag- 
tige Betingelser sælges 

Trifoliums Markfrø, 
18 pCt. Superfosfat, 
40 pCt. Kali, 
Kalksalpeter, 
Chilisalpeter, 
Sv. Amoniak, 
Nitrophoska 
og Saasæd 

kob det i Produktgin 

Nye Sendinger af: 
50-51pGI, Foderbloodiug 
Prim [lilla Mais, 
Prima SukkerffielassP) 
sælges til smaa kontante Priser. 

Nordladels Handelshus 

Hasle Kalkværk 
Brændt Kalk 
Læsket Kalk 
Cementsten 

Tlf. Hasle 27 

Skattebogen 
for Allinge-Sandvig Komm. 
udkommer Torsd. d. 1. April 

Bogen er i Aar arrangeret 
som en 32-sidet Adressebog, 
ordnet efter Gader og Hus-
numre, hvilket giver den en 
udstrakt Anvendelse hele Aar-
et igennem Der er medtaget 
haade personlige Skatter, Kir-
keskatter og Ejendomsskatter, 
samt Oplysninger vedrørende 
Skatteligningen. 

Faas i Kiosken, Allinge Bog-
handel og Sandvig Boghan- 
del og koster 75 Øre. 

NB. Kiosken har aabent fra 
Kl. 7 Torsdag Morgen. 

Nye Foraarssko 
til Damer og Herrer. 

Træskomager barsen 
Allinge. 

Nu til FeSid3g0110 
kalk mod den lige JaVilSim 
Vi fastholder denne rigtige 
Blanding saalænge som muligt 

Nordladols hodelshus 
Fotograf Kjoller 

anbefaler Bronce-

Rammer i alle St. 

Ovale Rammer og 
Rammelister. Billeder indrammes 

Den fikse Konfirmand- 
Sko faas hos 

Carl barsen, Vestergade, 

Hvem vil 1(811 Saasæd 
Da Priserne er smaa, maa vi 
derfor bede om Ordre snarest. 

Tin Sorter ligNe-Karloller 
kan skaffes ved hurtig Bestill. 

Nordlandets Handelshus 
Ung Pige, 

flink og paalidelig, 14-16 Aar, 
søges til I. Maj. 
Hans Peter Drejer, Tejn 

Læg Mærke til at : 

voodoo Bodin Gaskoks 
er paa Lager — og 

Od* wesitiliske Onders 
ventes i de første Dage. -

Bedste Sorter af 

dom NAddekol -store kobl 
sælges endnu til forholdsvis 

smaa Priser. 

Nordlandetsllandelshus 
2flinke Køkkenpiger 
samt en kvindelig og en mandlig 
Husholdningselev antages 1. Juni. 
Alexandersens Hotel, 

Sandvig. 

Nogle ægte hvide og røde 

italienske Tillægshaner 
er til Salg eller Bytte med Lødekser 
der kælver i April—Maj Maaned. 

Telefon Sandvig 44. 



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

Allinge Messe - Th. Holm 
Lev. til Vare- og Landbrugslotteriet. 

Alle Tryksager 
saasom 

Regninger, Meddelelser, Konvolutter, 
Dags-Dato, Vekseiblanketter, 

Visitkort og Takkekort 
Love og Regnskaber, 

Sange og Salmer, 
Medlemskort 

leveres bedst og billigst fra 

Allinge Bogtrykkeri. 

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, Tøj-
ruller, 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 By 
En lidt brugt Divan og en ny Barneseng sælges. Maskinskrivn. udf. 

PROTOKOLFABRIK ,  

fr.1 Chr. Dideriksen 
Z 	Sct. Mortensgade 	•— 	RØNNE 	•-- 	Telefon 865 

Indbinding af Bøger - Protokoller - Alle Papirvarer 
(.5 
0 	1. Kl. Arbejde - Rimelige Priser - Hurtig Levering 
grZ 	Leverandør til Biblioteker og øens største Forbrugere 

Tegn Dem som Abonnent paa Nordbornholm 
Den Krone, Bladet koster pr. Kvartal, 

godtgøres ved Avertering indenfor samme Tidsrum, 
og gør det muligt for os at vinde nyt Opland. Kan betales 

ti! vore Avisbude eller til Postbudet (Postkonto Nr. 14146). 

•••••••••••••..• •••••••• 

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 
„ N or db ornholm" faar saa stor en Udbredelse som mulig. 

Endvidere faar vore Aarsabonnenter vor Jubilæumsgave „Paa 
Fodtur gennem Europa" gratis. Bogen trykkes paa fint hvidt 
Papir i dobbeltspaltet Format, ca. 400 Sider, rigt illustreret. 

• 
• • 

• •• •• •Ø •• •• • •!bio 
Ø 

• • 
e 	• 
• 9•••• 

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

•••••••••••••••••••••••• 

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

Podsken hiskeing og Puslet KØB DET I PRODUKTEN 
Moderne Festgaver 

i SØLV, PLET og BRONCE 
altid i største Udvalg hos 

Conrad Hansen, 
Allinge Ur- og Guldsmedeforretning 

ved Havnen — Telefon 140 

Nye Sendingermar, t.rø,  RI Roefro,Uriefro 
af bedste Sorter fra L. Dæhnfeldt, Odense. 
Fine Sølv-Ærter, Snedinge-Ærter og Sommer-Vikker. 
Send os flere Bestillinger snarest. 

Nordlandets Handelshus. 

24antif aktur=Uddillingen 
paa findeplads I 

Her er kommen mange smukke 
Nyheder i Skabe og paa Hylder, 
som har Interesse. 

Nordlandets Handelshus. 

Listen over Konfirmander 
er fremlagt i KIOSKEN ! 

Telegrammer til Konfirmationen 
Lad os besørge Deres Telegrammer i Aar 
Vi gør det samvittighedsfuldt. 

Benyt National-Telegrammer! 
10 pCt. af  hele Beløbet gaar til Nationalforeningen til 

Tuberkulosens Bekæmpelse. 

KIOSKEN 

Køb Deres Konfirmationsklædninger 
hus osI 

Ægte blaa Serges Jakkesæt og Matrostøj i moderne Facon. 
Husk vort gode Arbejdstøj, Molskins- og Fiskerbenklæder. 
Fine, mod., stribede, blaa Serges Benklæder. Lyse Sommer-
Benklæder. 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 

STOP 
Zool. Have, Stamrnershalde 

Restaurationen spiller søndag 

/flermiddag Xruidsens Yrio! 

e Merterende 
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 + 5 Øre i Porto mod K1. it-
tering paa Postbeviset. 

Eksemlidende 
bør i egen Interesse læse følgende: 

1 samfulde 30 Aar har jeg lidt af 
Eksem, og de sidste 7 Aar har jeg 
ikke været fri for Forbindinger. 

Jeg har forsøgt alt, men intet har 
kunnet hjælpe mig, før jeg tilfældig 
traf det rette Rensemiddel. Jeg '<linde 
straks ophæve den skrækkelige Kløe. 
Seks Uger efter var jeg ren. 

Disse Linier skriver jeg til alle, der 
nu har det, som jeg havde det. 

Jeg hører gerne fra Dem — og jeg 
skal, uden Hensyn til, om Svarporto 
vedlægges eller ej, meddele Dem, hvad 
der hjalp mig. 

N. JENSEN, lydsi: Forniklingsanstalt, 
Frederiksgade 24, Aarhus. Tlf. 10048. 

Frelsens Hær, Allinge. 
Et 12 Mands Musikkorps afholder 
Musikfest 2. Paaskedag Kl. 14 i 
Tejn og Kl. 16 i Allinge, under 
Ledelse af Adjudant Lydholm. 

Entree 35 øre. 
Ligeledes afholdes Frelsens Hærs 

Foraarsfest 
den 1., 2. og 3. April Kl. 8 paa 
Christensens Sal. Forsk. Musik-
underholdning hver Aften, bl. a. 
Byens Orkester. -- Aflæg Festen 
et Besøg og støt Sagen. 

Ved K. F. U. M. og K,s Udsalg 
blev følgende Numre udtrukne. 

Billede blaa Seddel 39. 
Sofapude rød 	38. 
Tedug gul 	— 75. 

Gevinsterne kan afhentes hos 
Skræderin. H. P. Hansen, Sandø 

Allinge-Sandvig Syge- 
kassers Sygeplejeforen, 
afholder ordinær Generalforsam-
ling Tirsdag d. 30. Marts Ki. 19,3o 
i Christensens Havesal. 

Dagsorden ; Beretning, Regnska-
bets Godkendelse, Valg af Reviso-
rer. Eventuelt. 

Bestyrelsen. 

En Hund bortkommen. 
Gordon Setter, sort med brun Af-
tegning og rødt Halsbaand, rm kt. 
„Ponto". Eventuelle Opfysninger 
bedes tilsendt Brændehandler 

Emil Holm, Allinge. 

14-15 Aars Dreng 
søges til 1. Maj. 

Clausen, Vedby Mølle. 
Olsker. 

Undertegnede Bagere 
i Allinge holder lukket Paaskedag 

H. Jorgensen, E. Hald. 
E, Kofoed, 

Magre Kvier 
i Alder fra 1-2 Aar ønskes til 
Købs. 

Axel Frederiksen, 
Allinge — Tlf. 25. 

En 14-15 Aars Pige 

En flink ung Pige 
kan faa Plads 1. Maj. 

Mejeriet Humledal. 

En ung Pige 
søges til 1. April eller Maj. 

Kofoed, Mollegaard, Rø. 

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

Barber Jobs. Larsen Tlf. Allinge 53 

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

Nordlandets Handelshus 

11111111111101111MIIIIE~IM 

ved 

kan faa Plads 1. Juni i 

811311111111111111.1.11M Tb, Andersens Bageri, Sandvig 
Dell helt rigtigt 

Tagpap, haard Insulite, Krydsfiner. Cementrør 	11  uh det j PRODUKTEN Glaserede Riir, Cement, Brædder, Bygningsart. 



Servus fortæller om sine Dagbogsoptegnelser og Minder 
Fartsal fra forrige Uge — 

De gamle Borge er meget in-
teressante; vi kunde ikke blive 
trætte af at kravle op til dem. 
Nogle var restaurerede og ind-
rettet som Museum, andre benyt-
tes til Hotel- eller Restaurations-
brug, atter andre er genopførte 
som smukke Jagtslotte for den 
kejserlige Familie; men selv hen-
smuldrende Ruinhobe taler deres 
stumme Sprog om en Fortid, rig 
paa historiske Minder. — Derfor 
stammer de fleste Sagn fra Rhin-
landene — Sagn, der gaar tilbage 
til den nordiske Mytologi om Thor 
og Odin ; derfor har Rhinlandene 
op gennem Middelalderen fostret 
de største Mindesangere, og selv 
i vor prosaiske Tid afspejler den 
rhinske Digtning de fineste Stem-
ninger, saa sarte og formfuldendte 
at de næppe lader sig oversætte 
fra Originalsproget. 

Overalt vokser Kirsebærtræer, i 
Dalen kultiverede store spanske, 
heroppe vilde, med sorte, saftige 
Bær. Vi tager rigeligt for os af 
Retterne, saa rigeligt, at det blev 
nødvendigt stadig at have tørt 
Hvedebrød i Beredskab — et ud-
mærket Middel til Regulering af 
Fordøjelsen. 

Vinbjergene bliver efterhaanden 
højere, Flodens Løb uroligt. Om 
Eftermiddagen mødte vi de andre, 
der var kede af at gaa alene paa 
den anden Flodbred. Henad Af-
ten opdagede vi en Grotte, men 
da der var Vand derinde og vi 
manglede Lys, kunde vi ikke naa 
helt derind. Her traf vi to andre 
Danske ; den ene var Bornholmer 
og Commis. 

Vi var saaledes nu et helt lille 
Kompagni raske Ungersvende, der 
under Marschen skiftedes med at 
synge danske Fædrelandssange og 
rhinske Folkeviser. Aftenen var 
vidunderlig, vi gik lige ind i Even-
tyret. I en Hotelhave under bro-
gede Papir-Laterner tømte vi en 
Flaske Vin. Trætheden var som 
blæst bort. Vi vilde vandre hele 
Natten, beruse os i Blomsternes 
Duft — i den herlige afvekslende 
Natur. 

Rheinfels, Rhinens største Ruin 

Det bliver for vidtløftigt atter at 
skildre en Maaneskinstur langs 
Rhinen, og det varede heller ikke 
længe, førend høje Bjerge skyg-
gede. Vejen blev smal og trang, 
Naturen vild og øde. Vi begyndte 
at længes mod friere Udsigt, og 
da en Sti slyngede sig opefter, 
fulgte vi den. 

I Mørket og det tætte Buskads 
kom vi bort fra de andre eller 
brød os ikke om deres Kalden, 
og da vi nagede Højderyggen fandt 
vi yppige Græsgange og duftende 
Kløverhø sat i Stakke. Det var 
altfor fristende for os, der paa en 
Gang følte os trætte. Vi gravede 
os ned i Høet og vaagnede først,  

da Solen skinnede os i Øjnene. 
Vi stod straks op og gik videre. 

Atter søgende nedefter mødte vi 
Banelinien lige foran en Tunnel, 
hugget gennem Bjergsiden. Det 
var første Gang vi havde set den 
Slags Ingeniørarbejde, og nysger-
rige gik vi derhen og kiggede ind 
i det mørke Gab. Lysten til at 
gaa igennem, for at spare Vejen 
udenom Pynten, var stor; men en 
ved Indgangen anbragt Tavle med 
„Strængt forbudt" og Trusel om 
Pengebøder og Straf gjorde os 
usikre. Vi kiggede hen til et lille 
Ledvogterhus; dem derinde syntes 
endnu at sove. Klokken var hel-
ler ikke mere end fem, og der 
ventedes næppe noget Tog fore-
løbig. — Saa smuttede vi ind ad 
Aabningen. 

Vor daarlige Samvittighed drev 
os rask fremad, spejdende efter 
Lyset fra den anden Udgang ; men 
Tunnelen, der var ganske smal 
med lige afmaalt Plads for et en-
kelt Spor, maa have haft en svag 
Krumning ; thi vi gik i Bælgmørke 
og saa stadig ingen Udgang. 

Pludselig forkyndte en let Dir-
ren af Skinnerne at et Tog nær-
mede sig. Vi stod raadvilde. Saa 
undersøgte vi Afstanden til Klippe-
væggen ; der var kun lige afmaalt 
Plads til Toget. Saa gav vi os til 
at løbe — opdagede at vi løb lige 
lukt mod Lokomotivet — vendte 
om og løb i panisk Skræk tibage. 

Jeg kunde ikke vinde med Kam-
meraterne. Tusinde Tanker fo'r 
et Nu gennem min Hjerne. Hjem-
met, Forældre. — Var det min 
Skæbne, at jeg skulde ende mit 
unge Liv herinde — nogle uken-
delige Kødrester. Jeg saa for mig 
nogle Billeder frå et illustreret 
Blad, hvor en Hare flygter for et 
Jernbanetog; ligesom Lokomotivet 
indhenter den, lægger den sig fladt 
ned og kigger forbavset efter To-
get, som passerede over det. -
Skulde jeg prøve det samme ? — 
Jeg stod i Begreb med at kaste 
mig ned, Larmen var gradvis ste-
get til en uhyggelig Raslen, Toget 
maatte allerede være løbet ind i 
Tunnelen! — Da erindrede jeg med 
et den tremmeagtige Skærm foran 
Lokomotivet den vilde flaa mig 
levende. Jeg skreg højt af Skræk. 
De andre skreg ogsaa, som vilde 
de overdøve Lokomotivets Ras-
len. 

Pludselig gav Madsen sig til at 
rive Tændstikker af, som vilde han 
ved deres Lys give Stoppesignal. 
Jeg troede han var bleven van-
vittig af Skræk ; men i det samme 
saa jeg ved Skæret et lille Indhug 
i Klippesiden, lige stort nok til at 
dække et Par Mand. Nielsen fo'r 
derind, jeg svingede instinktmæs-
sig efter. 

Det var i det yderste øjeblik. 
Et vældigt Lufttryk pressede mig 
haartit mod Klippevæggen. En 
Brusen, Kogen og Syden af Damp, 
en Raslen og Hamren, et øredø-
vende Spektakkel, som var alle 
Bjergets onde Aander sluppet løs. 

Saa raslede den sidste Vogn 
forbi. Lufttrykket løsnede Taget 
os, vi var frelst. 

Luften var fyldt med Damp og 
Røg, næsten ikke til at aande. — 
Da Larmen var døet hen raabte 
vi paa Madsen i svagt Ilaab om  

at han maatte være levende — og 
virkelig svarede han fra en Niche 
lige overfor. 

Disse Nicher befandt sig an-
tagelig midt i Tunnelen og var 
bestemt for Arbejderne ; de blev 
nu vor Frelse, og takkende vort 
Forsyn skyndte vi os videre for 
at komme ud  af den uhyggelige 
Tunnel. Samtidig følte vi langs 
Klippevæggen om der var flere 
Smuthuller ; men vi fandt ingen. 

Egdelig kom den første Lysning 
og vi skimtede Tunnelens Udgang. 
Det var paa høje Tid — en ny 
Dirren varskoede et nyt Tog. -
Vi løb, løb og naaede ud ligesom 
det næste Tog brasede ind. 

Hurtig kom vi ned ad Skrænten 
uden Ledvogteren saa os, lovende 
os selv, at det var sidste Gang 
vi vilde gaa gennem en Tunnel. 

Den bratte Overgang mellem 
Tunnelens Mørke og det skarpe 
Sollys maatte vi vænne os til — 
alt var saa underlig klart og uvir-
keligt. Vi kiggede ned ad de bratte 
Skrænter, ned over Floden, som 
her snævrede sig ind mellem Klip-
per og Skær. Der gik store Strøm-
hvirvler, saa Sejladsen her maatte 
være meget farlig. — Og se, ude 
paa et fladt Skær laa en lille Dam-
per kastet om paa Siden. Vi turde 
næsten ikke tro vore egne Øjne. 
Det maatte være sket for nylig, 
da der endnu ikke var gjort An-
stalter for at faa den af Grunden. 

Det sagnrige Loretei 

Paa en Gang stod det os klart 
at det var den berømte Lorelei-
Klippe, Skipperens Skræk, som vi 
havde vovet os igennem. Ogsaa 
vi havde været fanget i den fryg-
tede Sirenes Garn. 

Længere fremme udvidedes Flo-
den atter, og vi var oppe paa en 
forfalden Ruin, St. Goar, der var 
til Salg. Ovre paa den anden Side 
ligger store St. Goar ; men løvrigt 
er alle de skovklædte Højder pry-
det med Borge. 

Den vilde, mørke, dystre Natur 
giver efterhaanden Plads for mere 
smilende Landskaber, Vinranker 
slynger sig atter op ad Bjergene, 
Floden bliver bred og rolig, smaa 
Passagerdampere sejler atter frem 
og tilbage. 

Vi spiste vor Middagsmad oppe 
paa den gamle Borg Kaub, hvor-
fra vi havde Udsigt ned til det 
fæstningsagtige Slot Pfalz, der er 
bygget paa en lille Ø i Floden. 

Slottet Sooneck 

Det blev en lang, men interes-
sant Tur med Udsigt til de smukke 
Borge Ffirstenberg, Sooneck og 
Rheinstein samt det sagnrige Muse-
taarn. Temmelig sent om Aftenen  

ankom vi til Rudesheim, en tem-
melig stor Turistby, klinet op ad 
Bjergets Vinhaver. Overalt i Ha-
ver og paa Terrasser sad Turister 
og drak den ædle Rhinskvin. -
Ogsaa vi fik Lyst til at smage 
paa Mosten, som dog forekom os 
altfor syrlig. 

Radesheim 

Inden vi gik til Ro, maatte vi 
op i et Anlæg ovenfor Byen -
her sad vi længe i den stille Af-
ten og saa ud over Floden og 
Bjergenes mørke Skyggelinie, hvor 
utallige Lyspunkter røbede mange 
smaa Byer. 

Fortsættes i næste Nr. 

Varm Blodpølse 
faas i Dag, FREDAG. 

Grethe Lundgren, 
Lindeplads. 

Mikkelsen, A., Allinge Tlf. 102 

Bagerier 
Andersen, Th., Sandvig Tlf. 2 
Hald, E., Løsebækg , All. "rlf. 78 

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

Bogtrykker 
Gornitzka, 0., Allinge Tlf. 74 

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

Bygningssnedker 
Jørgensen, Th. Sandvig Tlf 5y 

Cykler og Cykiereparation 
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, Tlf. 7 

Fotografer og fot. Artikler 
Kløfter 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 
Gornitzhas Bogtryk, Ali. Tlf. 74 

Isenkram og Porcelæn 

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

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

Ladestationer 
Petersen, Carl, Allinge. Tlf. 98 

Ligkistemagasiner 
Kofoed & Mortensen All.Tlf. 77-79 

- 	Mortensen, Herman, All. Tlf. 47 

Barne- 
Vogne 

er hjemkommet i moderne Faco-
ner og Farver. 

Gummiringe og Reservakla 
til Vogne anbefales. 

P. C. Holm, Allinge 
MIUMIS Spare- 

og banekasses 
Afd. i Allinge 

• 

Kontortid: 9-12 2-4 

Boxer udlejes 

Varm Blodpølse 
hver Fredag Middag. 

Dina Sørensen, Nørregade. 

Reb Sygeplejeartikler i 

PRIMA. 
Flammevat, Idealbind, 

Sygevat, Sprøjter, 
Levertran — Hørfrø 

Avertki I NORDBORNI1011# 

Jacobsen Ludv, Havnegade, All. 

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

Modeforretning 
Petersen, Thora,v. Posthuset Ali. 

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

Radioforhandlere 
Jørgensen, H., v/ Posthuset All. 

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

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

Slagtere 
Jensen, Kaj, Allinge. Tlf. 66 

Smedemestre 
Petersen, Carl, Allinge Tlf. 98 

Sygekasser 
All -Sandv. Sygekasse AH. 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., Allinge. 

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

Vaskerier 
Mogensen, A., Tejn T... 117 x 

Indlevering ril Bornholms Dr inpvoskeri. 

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

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

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

lifordbornhoinzs 
"idredåefortegnelJe! 
Autoreparatører 	Malermestre 


