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Nogle kendte Bygningsværker i Paris. 
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Fra Artikel-Serien ,,Paa Fodtur gennem Europa" 
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Nr. 26. Følg med: 

„LOTUS" THE 
er beskyttet og indregistreret. 

Forlang LOTUS THE 
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en gros M. & V. Solomousse 
København 

WEMENIIM. Ik 

De gyldne Aar. 
Foraarsdrøm. 

—a— 
Hun sad ved Foden af Æble-

træet og glattede sin hvide Kjo-
les Folder. Han klatrede oppe 
mellem Grenene. , 

»Giv mig det største!« sagde 
• hun. 

»Det største og det rødeste!« 
Han svang sig fra Gren til 

Gren. Det var ikke helt ufarligt 
at naa det purpurrøde Æble paa 
den tynde Gren, men Pigebarnet 
saa paa ham; han fik det og 
kastede det med paatagen Lige-
gyldighed i hendes Skød. 

»Hvor det er stort, og hvor 
det dufter! Alt for kønt til at 
spises !« udbrød hun. 

»Vrøvl!« sagde han, men var 
glad over, at hun havde set hans 
lille Bedrift. »Jeg tror, jeg gaar 
hen og fisker.« 

»Værsgol« sagde hun muggent 
og trak Hatten ned over Øjnene. 

»Du plejede ogsaa' at fiske,« 
sagde han. »Du satte Orme paa«. 

»Uf!« hun rynkede paa Næsen. 
»Og Du trak Sko og Strømper 

af og soppede! Kan Du huske, 
hvor Du brølede, naar de put-
tede Dig i Seng til Straf?« han 
lo, og hun lo ogsaa lidt genert 
og halede Kjolen ud over den 
lille Sko. 

»Nu er jeg vokset fra det,« 
sagde hun. 

»Ja, Du var jo kun en Unge,« 
sagde ban, ubehagelig berørt; 
»men Du var aldrig bange.« 

»Jeg saa vist rædsom ud, og 
saa fregnet som jeg vart« 

„Naa — Du har jo aldrig væ-
ret nogen Skønhed.« 

Hun stirrede fornærmet paa 
ham: „Hvor Du er høflig'« sagde 
hun. 

Han saa for bauset paa hende, 
»Ja, dejlig har Du da aldrig 
vær — « 

Videre kom han ikke. Hun 
havde rejst sig og stod under 
Grenene i al sin pure Ungdom; 
den hvide Dragt var oversaaet 
med Solpletter, og hendes Øjne 
blev saa mørke og saa blaa. 
Han følte sig pludselig som en 
ubehøvlet og kluntet Dreng. 

»Naturligvis saa jeg rædsom 
ud; men jeg synes rigtignok, det 
er stygt at Dig —« hendes Mund 
bævede. 

„Snak!« sagde han. 
»Jeg har jo rødt Haar —« Han 

saa paa det straalende, gyldne 
Fylde under Hatten. 

»Er det rødt?« spurgte han.  

Det nye Udtryk i hans Øjne for-
mildede hende. 

»Gaa Du bare hen og fisk, jeg 
bliver her.« 

»Ja, saa gaar jeg.« 
Han satte sig ved den lille Bæk 

tæt ved Frugthaven; Luften var 
fuld af Sommerlyde, af Græs-
hoppernesS virren og summende 
Bier og Fugleflagren. Hele sin 
Barndom havde han fisket her 
og aldrig følt sig ensom før nu. 
Han fløjtede, men det hjalp ikke. 
Saa skottede han hen til Æble-
træet, hvor han skimtede hende 
som en lille Masse hvidt og rødt 
og gyldent i det grønne. Nej, 
der var ingen Fisk i Dag! Han 
gik hen og kastede sig i Græsset 
ved Siden af hende. »Der er in-
gen Fisk«, sagde han. 

Hun kiggede paa ham under 
de lange Ojenhaar. »Det kan Du 
da ikke vide; det er ikke ti Mi-
nutter siden, Du gik l« 

»Naa, ja,« stammede han og 
sagde saa pludseligt: »Jeg vil 
hellere sidde her hos Dig.« 

Ordene kom af sig selv, og da 
han havde sagt dem, havde han 
en uforklarlig, phidselig Fornem-
melse af, at han ikke var en 
Dreng, men en ung Mand. 

Der gik en lille Skælven over 
hendes Øjenlaag, men hun blev 
ved med at lege med sin Blomst: 
»Elsker ikke— elsker — elsker 
ikkele Det sidste Blad fløj. 

»At Du gider! Sikke noget 
Vrøvl!« sagde han umaadelig 
mandfolke-overlegen. Hun slog 
med den gule Blomsterbund mod 
Læben: »Vi gjorde det i Skolen, 
og det slog tit til.« 

»Hvor kunde I vide det?, 
»Vi vidste det,« svarede hun 

og sukkede igen. 
»Pjank! 1 er jo ikke andet end 

no'en Smaabørn!« 
»Det synes dog ikke alle!" 
Hun viftede sig med Hatten. 
»Hvem synes det ikke?" 
»En ung Løjtnant fra Militær-

skolen for Eksempel.« 
Han saa pludselig et Billede 

af militær Stramhed og pudset 
Sirlighed, og paa samme Tid saa 
han sin egen hlaastribede Skjorte, 
de slidte Korderoys Bukser og 
de tykke Sko. 
»Hvor længe har Du kendt ham?« 

»Meget længe!« 
»Og han regner Dig for en 

voksen Pige?« 
»Ja k 
»Pyt!« sagde han med en dyb 

Haan. Men hun smilede kun. 
ti-lan er saadan et pænt ungt 

Menneske.« 
»Mange blanke Knapper og 

slet ingen Hjernel« svarede han. 
»Og saa høflig!« 
„Og det er jeg ikke — næ, 

naturligvis le Han rev en hel Tot 
Græs op; og en lille Snog fløj 
som en Skygge over Pigebarnets 
Sko og var borte. Hun blev helt 
hvid og rystede. 

»Hvad er det?" spurgte han 
og sprang op. 

„Det var en Snog!" 
„Aa!" sagde han og greh hen-

de om Skuldrene og rystede 
hende lidt. „Du, der var saa 
modig før.« 

*Hun greb for sig og fik fat om 
hans Arm. Hendes Haar rørte 
hans Læber. 

»Du er et Barn,« sagde han, 
tav pludselig, rød i Kinderne og 
slap hendes Skulder. 

„Du græder da ikke?" 
„Men hun græd ganske sagte. 

„Jeg blev saa bange", sagde hun. 
„Ja, men Du ved da, at jeg 

vilde forsvare Dig mod alt," hans 
unge Stemme lød alvorligt og 
hans Øjne fik et stærkt Blik. 

„Ja, det vilde Du", hviskede 
hun. Saa tav de igen. 

Lidt efter sagde han : „Før var 
Du aldrig bange." 

„Næ — dengang! Men nu er 
der saa meget, jeg er bange for 
— for Snoge og for Stormen og 
Blæsten om Natten —" 

„Jeg elsker Blæsten," sagde 
han og lænede sig tilbage mod 
Træet ; „den faar mig til at tænke 
paa saa meget." 

„Paa hvad ?" spurgte hun ivrigt. 
Alt Koketteri var som blæst bort, 
og Blikket i hendes Øjne fik ham 
til at tale. 

„Paa hvad jeg vil blive til — 
jeg vil udrette noget — noget, 
der duer." 

„Ja, ja, naturligvis ! Det vil Du!" 
sagde hun og hang ved hans Læber. 

Han følte, at saadan havde 
aldrig nogen før troet paa ham. 

„Mor forstaar det ikke og Far 
heller ikke — der er ingen —" 

„Jo, jeg!" svarede hun afgjort. 
„Jeg forstaar Dig, fortæl!" 

Og saa fortalte han om sine 
Drømme under Stjernehimmelen, 
Tanker, der havde været ham 
altfor hellige og store til, at han 
vilde give dem Ord. Og hendes 
„Aa, bliv ved!" fik ham til at  

sige det altsaminen. 
Mens han talte, gled det sidste 

røde Sollys op ad Strnnierne, 
og Mørket sneg sig ind under 
Grenene; Kragerne fløj til Skovs. 

„Jeg maa gaa, det bliver sent," 
sagde hun, da han omsider tav. 

„Mød mig her igen i Morgen," 
bad han. 

Al hendes Sikkerhed var borte, 
hun blev rød. 

„Ja — hvis jeg kan!" 
„Hvorlor ikke?" 
Han rettede sig som for at 

trodse al Modstand. 
„Hvis .jeg maa, vi er jo ikke 

Børn mere." 
„Nej, men vi er Venner." 
„Ja, sagde hun glad, „vi 

Venner." 
Drengens Sjæl var fuld af 

Længsel. „Du!" sagde han, „Du 
maa ikke være Ven med andre 
end mig," han tog hendes, Haand, 
„den Løjtnant —" 

Hun saa paa ham med straa-
lende Øjne. „Jeg holder meget, 
meget mere af Dig. Og Dig har 
jeg desuden kendt hele mit Liv." 

„Ja, vi to har altid kendt hin-
anden," gentog han. Der gik en 
Strøm af Glæde gennem ham; 
saaledes som nu havde det altid 
været; og saaledes vilde det altid 
vedblive at være. Hans Bevægel-
se gjorde ham tavs, og dog 
længtes han efter at raabe det 
ud for Alverden. Og med Glæden 
fulgte en forunderlig, øm Ærbø-
dighed, som skulde han knæle 
for hende — og saa var det dog 
hende, han altid havde kendt. 

Da lo den unge Pige pludselig 
højt: „Jeg glemte at spise mit 
Æble!" — Han prøvede paa at 
komme tilbage til Virkeligheden. 

„Spis det da!" sagde han. 
Hun bed i det. „Det er saa 

sødt, smag!" Hun holdt Æblet 
op mod ham. 

Hans Læber rørte det Sted, 
hun havde bidt. 

„Du er sød!" hviskede han, og  

Æblet faldt glemt til Jorden. 
I Halvmørket lyste hendes An-

sigt med en Perles matte Skær. 
Han bøjede sig over hende. -
Langt bolte lød en kaldende 
Stemme. 

„De kalder paa mig," hviskede 
hun. Han slap hende og stod 
og saa hendes hvide Dragt lige-
som !lagre ind i Mørket. 

Han stod længe med Ansigtet 
op mod Stjernehimlen. Bag ham 
laa hans Drengeaar — foran Li-
vet og Kærligheden. 

Men han vidste ikke, at det 
afgørende øjeblik var det, da 
han i Skovens duftende Mørke 
kyssede hendes unge Mund. 

Kirkeklokken. 
—0 — 

Et Barndomsminde. 
Jeg mindes, hvorledes jeg første 

Gang følte det højtidelige og be-
tagende i Kirkeklokkens Klang. 

For mange Aar tilbage blev jeg 
'som Tolvaarspige af mine Foræl-
dre sendt i et Ærinde til en Lands-
by, som laa. en Mils Vej fra mit 
Hjem. Det var i Begyndelsen al 
Maj og Dagen før. „Store Bede-
dag'. Vejret var saa herligt, som 
det kan være paa saadan en frisk 
Majdag. 

Det blev henimod Aften, før jeg 
paa Tilbagevejen naaede til den 
Kirke, hvortil vi hørte, Lige da 
jeg naaede dertil, begyndte de før-
ste rungende Klokkeslag at lyde. 
En Lærke, som jeg i nogen Tid 
havde fulgt tned øjnene og beun-
dret, fordi den ligesom hang stille 
højt oppe i Luften, mens den jub-
lede sine kendte Triller, tav og 
dalede med Et lige ned i Nærhe-
den af mig. Det var for mig, som 
om det lille Væsen af Ærbødig-
hed for Klokkeklangen tavs dalede 
til Jorden. 

Uvilkaarlig satte jeg mig paa 
Grøftekanten op mod det gamle 
Stendige, som omgav Kirkegaarden. 
Aah som de Klokker lød kønt, og 
det forekom mig, som var Vor-
herre mig saa nær. Kirken laa ret 
højt, og foran mig bredte sig det 
yndigste Stykke Danmark, med 
grønne Marker og en nylig ud-
sprungen Bøgeskov. Lidt borte i 
Udkanten af Skoven kunde jeg 
skimte mit kære, lille Barndoms-
hjem., Først da det sidste kønne 
Bedeslag var hendøet, rejste jeg 
mig og fortsatte Vejen ad Hjem-
met til. 

Mange, mange Aar er gaaet si-
den hin Bededagsaften. Men jeg 
tænker, at det gaar mange som 
mig, at af alle Lyde er der ingen 
Lyd af saadan Skønhed som Kir-
keklokkens. 

Staar man foran sin Dags Ger-
ning eller har man maaske begyndt 
samme, da kalder Kirkeklokken', 
Morgenklang gode Tanker frem i 
os. Uvilkaarligt kommer Takker 
for Nattens Søvn og Hvile frem, 
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\\ SOLEN  
afslører (ilt! 

Sørg for at Deres 
Tøj er pletfri og 

velpresset. Med Foraaret 
fikst NYT eller nypresset 
Tal fra Sander Lind 
Herre- og DameNkrieder 

medens Tanken fortsætter med en 
Bøn om, at Gud vil velsigne Da-
gens Gerning. 

Klangen af Kirkeklokken følger 
os fra vor spæde Barndom, da 
den første Gang lød for os i Daa-
bens hellige Stund. Den følger os 
paa vor Vej gennem Livet, til den 
sidste Gang lyder, naar vi sænkes 
i Graven. 
Ring. 1 Klokkert ring i Aftenrøden! 
ding om Freden over al Forstand! 
Ring om Fred i Liv og Fred i Døden? 
Ring os hjem en Gang til Fredens Land. 

Vandrehjemmet „Sjeljen" 

Dansk Vandrelaug 
holdt forleden en udmærket Pro-
paganda-Aften paa Christensens 
Sal, hvor Lærer Friberg bød 
Velkom men og udtalte, at Vandre-
bevægelsens Forniaal var at gøre 
det muligt for alle de unge paa 
en sund og fornøjelig Maade i 
deres Fritid at lære ikke blot 
deres eget Land, men ogsaa frem-
mede Landes Sæder og Skikke 
at kende. 

Næstformanden for D. V. L., 
Kommunelærer Jacobsen holdt 
derefter et længere Foredrag, 
hvori han skildrede Vandrebe-
vægelsen gennem Tiderne, indtil 
Verdenskrigen og Landenes iso-
lering bragte en brat Afslutning. 
Først i de senere Aar er der at-
ter kommen Fart i Udviklingen, 
særlig i Tyskland, hvor der i Lø-
bet af faa Aar er indrettet en 
Mængde Vandrehjem for de unge. 
Her i Danmark er Dansk Vandre-
laug kun 7 Aar gammel, men 
tæller dog nu ca. 22000 Medlem-
mer; ogsaa her er der oprettet 
en Mængde Vandrehjem, saa 
Foreningens Medlemmer overalt 
kan rejse godt og billigt. Skild-
rede Ungdoms- Herbergerne og 
de Fordele Ungdommen havde 
som Medlem af Lauget. Vandre-
kortet giver Adgang til Ungdoms-
Herbergerne i Danmark samt i 
de Lande, som er tilsluttet det 
internationale Arbejdsfællesskab 
Vandrelauget planlægger kortere 
og længere Udflugter og Ferie-
rejser, saavel i Danmark som i 
Udlandet, og Herbergs -Ringens 
Rejseafdeling sørger for at Med-
lemmerne faar en betydelig Ra-
bat paa Fællesrejser. 

Efter det interessante Foredrag 
fremviste Hr. Jacobsen en Række 
Film, der skildrede Vandrelivet, 
saa vel ude i Naturen som paa 
Herbergerne, saa Forsamlingen 
fik et levende Indtryk af den 
glade Stemning, som herskede 
overalt, hvor Ungdommen kom 
frem. 

Der var Billeder fra kendte 
danske Vandrehjem, fra danske 
Skove og Søer, og flere gode 
Billeder fra sidste Aars Udflugter 
til Bornholm. Endvidere en Film 
fra et Besøg i Holland i Paasken 
samt en østrigsk Film, som i 
pragtfulde Billeder skildrede 
Vandrelivet i Alperne med de 
spændende, men ofte farlige 
Klatreture paa de stejle Klippe-
toppe og over Gletscheris. 

I Pauserne mellem Foredraget 
og Filmen underholdt Fru Ja-
cobsen Forsamlingen med Kla-
vermusik, ligesom de i Program-
met aftrykte smukke Vandresan-
ge blev afsungne. 

Lærer Friberg sluttede Mødet 
med at udtale, at nu havde D.V.L. 
forsøgt at give Forsamlingen et 
Indblik i Vandrebevægelsen; de  

enkelte maatte nu overveje om 
det var noget, som de vilde være 

med til, i saa Fald kunde de 
melde dein ind i Lauget ved at 
henvende sig til Hr. Arnoldus, 
Værten paa Vandrehjemmet 
»Sjøljen «. 

Sporten 
Red. af A. S. G. 

I Søndags 
spillede Allinge Il en Privatkamp 
med Rutsker »Standard« og tabte. 
Det har i Foraaret været umu-
ligt at stille Hold til B. Rækken 
og det Hold der spillede i Søn-
dags var udfyldt med et Par Iste 
Holds Spillere. — Standard spil-
lede bedst og deres Angreb var 
godt bygget op. Især lagde man 
Mærke til Sammenspillet hos dem 
og det var tydeligt at de samme 
Spillere havde spillet sammen 
længe. Hermed menes, at der i 
Rutsker er Sammenhold om 
Klubben, hvad det til Tider kni-
med her hos os. - 

Juniorholdet afgjorde deres 
Turneringsmellemværende med 
Viking i Søndags herhjemme og 
vandt med 2-0. Der var glæ-
delige Fremskridt hos Juniorer-
ne siden den første Kamp vi 
saa herhjemme, og Kampen blev 
vundet paa to ualmindelig flotte 
Maal. — Det første satte Helge 
Ipsen elegant i Nettet med Ho-
vedstød efter Hjørne, og del an-
det var »Rikke« Mester for, lige-
ledes ved Hjørnespark, hvor 
Bolden gear over samtlige Spil-
lere og lige til »Rikke« som med 
et kraftigt Flugtskud dundrer 
Bolden i Maal. — Viking — 
Maalmanden havde nær faaet et 
Chok! Lad os nu se I klarer Jer 
ligesaa godt mod Svaneke paa 
Søndag. — 

Allinge I spiller sin afgørende Kamp 
paa Søndag i Svaneke. 

Vort 1. Holds sidste og afgø-
rende Kamp spilles paa Søndag 
mod Svaneke H. Stillingen i Dag 
er saadan, at selv om vi taber 
Kampen, kan ingen anden Klub 
naa højere Point-Antal; men saa 
kommer det an paa Maalavara-
gen, og der er Allinge ikke saa 
godt kørende. — Altsaa vi sk al 
vinde Kampen paa Søndag. 

Kampen spilles Kl. 15,45 og 
Kl. 17,30 opslaas Resultatet uden 
for »Kiosken«, saa interesserede 
kan forvisse sig om Udfaldet af 
Dysten. 

Junior-Kamp herhjemme. 
Allinge jun. I spiller paa Søn-

dag mod Svaneke jun. I herhjem-
me og med det Spil vore smaa 
Gutter havde fremme i Søndags 
skulde de kunde klare Svaneke, 
som St. Bededag fik læsterligt 
med Klø af R B jun. I. 

Kampen spilles Kl. 15. 

Allinge-Sandvig By r a ad. 
—o— 

Ved Mødet d. 28.-4. 1937 blev 
følgende Sager taget til Efterrets. 

Finansministeriets Bekendtgø-
relse af 8. April 1937, angaaende 
Forhøjelse af Indkomstskat til 
Staten for 1937-38. 

Skattedepartementets Cirkulæ-
re al 9. April 1937, angaaende 
det samme. 

Socialministeriets Meddelelse 
af 10. April 1937, angaaende Tak-
ster for Ophold paa Arbejdsan-
stalter i 1937-38. 

Undervisningsministeriets Cir-
kulære af 10, April 1937 angaa-
ende Udbredelse af et vejledende 
Skrift om Foranstaltninger til 
Forebyggelse af Tuberkulose. 

Socialministeriets Cirkulære af 
15. April 1937 til samtlige Bør- 

neværnsudvalg om Anbringelse 
af Børn paa Landet i Ferien. 

Bornholms Amt meddeler i 
Skrivelse a f9. April 1937 at Kom-
munens Bidrag til Amtsfonden 
for Aaret 1937-38 andrager: Efter 
Hartkorn 19,94 Kr. pr. Td., efter 
Folketal 37.183,00 Kr. 

Bornholms Amt meddeler i 
Skrivelse af 20. April 1937 at Bi-
draget til Amtsrepetitionsfonden 
efter Folketal er nedsat til 
28.863,00 Kr. 

Bornholms Amt meddeler i 
Skrivelse af 12. April 1937 an-
gaaende Takster for Tvangsar-
bejdsanstalten i Rønne, at der 
kan anmeldes 2,10 Kr. pr. Dag 
til Refusion. 

Den danske Købstadforening 
meddeler at en Deputation vil 
overrække Kongen en Gave i 
Anledning af Regeringsjubilæet. 

Dansk Forening for Lokal-
tandpleje henleder Opmærksom-
heden paa Betydningen af Sko-
letandpleje. 

Gas- og Vandværsudvalget med-
deler, at Udvalget har antaget 
Bygmester Theodor Jørgensen, 
Sandvig til al føre Tilsyn med 
den nye Beholder v. Langebjerg. 

Indenrigsministeriet meddeler, 
at (let Kommunen tilkommende 
Tilskud fra den fælleskommunale 
udligningsfond for Regnskabs-
aaret 1937-38 er beregnet til 
21.379 Kr. og at det Beløb hvor-
med Ktimmupens Udgifter stiger 
ved Deltagelse af de sociale Ud-
gifter i 1936-37 ug 1937-38 paa 
Grund af ændrede Regler i So-
cialloven udgør 1100 Kr. 

Den danske Købstadforening 
meddeler at der vil blive afholdt 
Købstadmøde i Odense den 29. 
30. Juni d. A. 

Det vedtoges med 7 Stemmer 
mod 1 (Bloch) at lade sig repræ-
sentere ved Mødet. Valgt blev 
Borgm. og Købm. E. M. Bech. 

Danmarks Blinde ansøger om 
Tilskud til Foreningens Virksom-
hed. — Henlagt. 

Fotograf Alfred Kjøller ansø-
ger om Tilladelse til at tække et 
Lysthus i Danchells Løkke med 
Tagpap. — Tilladelse blev givet. 

Allinge-Sandvig Husflidstoren. 
ans. om  Tilskud.— Bevilget 50 Kr. 

Ligningsprocenten nedsæt-
tes med 3,1 pCt. til 18 pCt. 

Byraadet vedtog at Beløbet 
Kr. 28,899, som Skatteudskriv-
ningen kan nedsættes med, an-
vendes til Nedsættelse af Lignings-
procenten 21,1 med 3,1 pCt. til 
18, hvortil medgaar Kr. 25,798. 

Dækning af Mindreindtægt i 
Forhold til Budgettet 1937-38 ved 
Nedsættelse af den kommunale 
Ejendoms- og Grundskyld Kr. 698 

Forøget Udgift ved Opførelse 
af en Vandbeholder Kr. 2300. 

Forøgelse af Kassebeholdnin-
gen Kr. 103. Talt Kr. 28.899. 

Med Hensyn til Opkrævningen 
af de nye Skatter vedtoges det, 
den fælleskommunale Grund-
skyld og Ejendomsskyld til Sta-
ten med Forfaldstid og Opkræv-
ning sammen med Ejendoms-
skatterne og personlige Skatter 
til Komm. fordelt over 10 Term. 

Den kommunale Grundskyld 
og Ejendomsskyld beregnes med 
Forfaldstid og Opkrævning som 
hidtil, fordelt over 10 Terminer. 
Den fælleskommunalelndkomst-

og Formueskat, der beregnes af 
Skatteraadet, fastsættes med For-
faldstid og Opkrævning sammen 
med Indkomst- og Formueskat 
til Staten, 1. Oktober og 1. April. 

Kloakafgiften. 
I Henhold til det af Byraadet 

i sin Tid vedtagne Tillæg til sær-
lige Bestemmelser vedrørende 
Gader og Veje angaaende Kloak-
afgift, vedtoges det af Byraadet 
at Kloakafgiften, sop var blevet  

paa lignet Grundejerne, skulde 
opføres paa Skattebilletten for 
1937-38 og opkræves sammen 
ined de øvrige Skatter i 10 Ter-
miner. Dog kan Kasse- og Regn-
skabsudvalget give Tilladelse til 
(i H. t. Till2egets 	3, hvorefter 
Afgiften for ubemidlede kan for-
deles over et Tidsrum af indtil 
5 Aar) at Beløbet efter Ansøg-
ning fordeles paa 2 eller flere 
Aar imod, at der erlægges en 
Rente af 5 pCt. p. A. af det Be-
løb, der ikke udskrives. Renten 
tillægges det Beløb, der skal af-
kræves i det følgende Aar. Afgif-
ter, der afkræves, bliver at op-
kræve og inddrive efter samme 
Regler som Kommuneskatten. 

bøger og 31ah. 
- •0 - - 

Denne Uges Familie-Journal 

»Hvordan sikrer Verden sig 
Freden?« er et af de verdenspo-
litiske Spørgsmaal, som Masser 
af Statsmænd har søgt al løse, 
og lige vidt synes man at være 
kommet, i hvert Fald endnu. -
Men prøv at læs Aage Heinhergs 
Artikel om den nye internatio-
nale Fredsbevægelse, der er frem-
staaet i England og har Winston 
Churchill som Præsident, og 
maaske vil De alligevel øjne en 
Løsning. Neppe har vi læst om 
den store Pariserudstilling, før 
Planerne for de næste Verdens-
udstillinger begynder at melde 
sig. — — Bladet viser os en Del 
af de Undere, der er at se paa 
den store Udstilling i New York 
i 1939. Tillige aktuelle Sportsar-
tikler, der bærer Overskriften 
»Sportsfotografen lever Livet far-
ligt« —. Det er neppe nødven-
digt at tilføje, at det store Uge-
blad tillige bringer Masser af 
Specialstof for baade Husmødre, 
Haandarbejdere og Husflidsdyr-
kere, og at der bande er udmær-
kede Fortsættelsesromaner og en 
Række glimrende Noveller, og 
endelig bringes der en Masse 
højaktuelt Billedstof — bande 
ude fra den store Verden og Ira 
hjemlige Egne. 

Fra Uge til Uge. 
Bryllup. 

Søndag d. 2. Maj vies j Ols 
Kirke Frk. Viktoria Larsen, Dat-
ter af Fiskehdl. Emil Larsen, 
Tejn til cand. mg. Jens Lyshede, 
Aarhus Universitet. 

All.-5. Huallicleforen. 
afholder førstkommende Søndag 
en Udstilling af de i Vinterens 
Løb forarbejdede Genstande, 
Forbindelse med en Bortlodning 
af de smukke Møbler, som i 
disse Dage er udstillet hos Ma-
lermester Jacobsen. Vi anbefaler 
vore Læsere at aflægge Teknisk 
Skole et Besøg den Dag. Lod-
trækningen begynder Kl. 5. Se 
iøvrigt Annoncen. 

Olsker. 
Det meddeles herved at 

Smedemester H. P. Ridder, 
Vedby, er valgt til Formand for 
Sogneraadets sociale Udvalg fra 
1. Maj d. A, 

P. S. V. 
C. Fur". 

Andeæg og Ellebrude 
er til Salg paa 

Hullegaard i Ro. 

er til Salg paa 
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Der er kun 14Dage 
til Pinse! 
Endnu kan vi naa at levere 
Dem en fiks Sports-Habit, 
en moderne kulørt Habit 
eller en Sommerfrakke 

alle Habitter leveres i pri-
ma Forarbejdning 

og Pasformen er rigtig. 

Faconen bestemmer De selv. 

De sidste Nyheder 
i Hatte, Huer, Skjorter, 
Slips, Sokker og Sports-
undertøj 

Se Vinduet 

C

Pi

a t

Z eusch 
Allinge -- Telefon 5 

Leverandør til begge Lotterier. 

Udsalg 
paa Allinge Menighedshjem 
Tirsdag den 4. Maj. 

Aabnes Ki. 3 ved Sognepræsten 
og forbætt s om Aftenen. 

Gaver modtages m( d Tak paa 
Menighedshjemmet Mandag Eftm. 

Gammelt Jern 
Ben. Klude, Tovværk og Metaller 
købes. Megrt. høj Pris gives, for 
Jern 4,5 Øre pr. kg, Ben 3 Ø kg. 

Jernkil. M. Jørgensen, Allinge. 

Olsker 
Svinekort 

uddeles Lørdag den 1. Maj fra 
Kl. 17-19. 

Svinenævnet. 

Lødekøer 
eller Kvier til Salg paa Thomas-
løkke 

Math. Larsen. 

Olsker 
Kommuneskatten for April Kv. 

bedes indbetalt. 
Resterende Stats- og Kommune-

skatter for 1936-37 maa indbe-
tales inden 1. Juni, hvis Udpant-
ning vil undgaas. 

P. S. V. 
C. Funch. 

En Skolepige 
til af gaa lidt Ærinder ønskes. 

Hans Jensens Enke, 
Elmevej, Allinge. 

er til Leje straks eller til 15. Maj. Gaaseæg 	Mit Hus ved Habbedam 
Emilie Olsen, 

Vævergaard i Olsker, 	Møllehøj, Klemensker pr. Tein. 



Peu hell rigtige Permanent udfører vi nu med den nye 
Ta c o L ux us Maskine. — — Moderne 
Dampkammer System. Alt iberegnet -
og dog kun otte Kroner! 

Barber Johs. Larsen Tlf. Allinge 53 

2iografen  
Fredag og Søndag Kl. 20 

Formiddagspige 
14 	15 Aar, kan faa Plads til 15. 
Juni. 

Dina Sørensen, Allinge. 

Hus til Salg • 
Hjørneejendommen, Nørregade 

49, Allinge, er til Salg. Henvend. 
Herman Th. Mortensen, 

Nørregade 15, Allinge. 

Alle Nalervdrert bakker og Fernis KØB DET I PRODUKTEN 
Husk den fine, hurtigt tørrende Funkis Gulvlakfernis 
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Tag en Tur til Troldskosen paa g 
Søndag. Der er Foraar i Luften, 	----= 

og i Skovbunden myldrer Anne-  
— 	 [nonerne frem. Og drik saa Kaffe 	 _— _   

f Stammershaldes hyggelige Lokale.  
Fra Ki. 4 spiller Arvidsens Trio. 	 Gratis Adgang E--  

- 	 til Haven E 

ZOOL. HAVE, STAMMERSHALDE 

Køb Deres Brug af KLÆDNINGER! 
og ekstra Benklæder hos os. 

Husk vort gode Arbejdstøj samt alt til Herreekvipet ing hen-
hørende, da det er billigt og godt. Vi har et meget stort La-
ger i Metermaal som Kjoletøj, Bomuldstøj, Lærred, Drejler og 
alt henhørende til Manufaktur. Ikke at forglemme vort store 
Lager at Trikotage og Garn. Vi har alt — kom og køb -
De skal nok blive tilfreds. 

JENS HANSEN, Tlf. 29 
Strikkeilv. Klude og VIII 
købes til højeste Pris. — Levvratedør til Litinibriagslotteriet 

Foraarshabiterne 	Se Vinduerne. 
 

er nu hjemkomne 
Lysegraa Sportshabit med Læg i Ryggen 59,00. 
God graa og brunstribet Habit, moderne Facon 58,50. 
Imprægnerede Frakker med Silkefoer 72,00. 
Moderne Slingcoats 66,00. 

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

Brændt Kalk Spise-Kartofler "Læsket Kalk 
4411P~ 	Cementsten af Iling Edward og Svalef Birgitte 

. samt et lille Restparti tidlige Kar-
; tofter Keiserkrone til Læg-

ning sælges i 

blive som ny. 
Vi oplakerer og staferer Deres Cykle 

hurtigt og billigt. 
Fint og holdbart Arbejde garanteres. 

Cykle-og Radio-Importøren, Allinge 
v. H Jørgensen 	 Tlf. 156 

Køb KALK i Produktgin 
Friskbrændt Kalla 

og laeshet Kalk Nye Foraarssko 
-- er altid paa Lager i til Damer og Herrer. 

»PRODUKTEM« Træskomager tarsen 
Allinge 

Averter i NORDBORNHOLM 
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Hvordan skal 
Sommertejst se ud 
i Aar? 
Kig indenfor — vi viser Dem 
gerne de mange nye Ting 
i Kjoler, Bluser og Neder-
dele til Foraaret og Som-
meren. 

Tricot Charmeuce Bluser 
6,20-5,50— 4,50. 

Crepe de Chine Bluser 
14,25 - 10,50. 

Silke Satin 	14,75 —12,00. 
Heluldne Foraarskjoler 

i fikse Faconer 
23,50-18,50 16,00. 

eller - 
fort trækker De selv at sy 
Deres Kjole — Bluse eller 
Nede' del 	da kan vi vise 
Dem de smukkeste Stoffer, 
der er fremme til Foraaret 
og Sommeren. 

De originale 
Kawo-Korsetter 

og Bry,,,tholdt-re samt 
Irene-Korsetter 

faas i alle Størrelser. 

CfritZgelleich 
ALLINGE  

Telefon 5 

Ny Sending ekstragode 

Messina- 
Sommer-Appelsiner 

samt en rigtig god Kvalitet 
til Frugtgrød : Tørrede Frugter i 
Blanding og store friske Citroner. 
Sælges til rimelige Priser. 

Nordloodels llalldelshus 

Fra Sadolin & Holmblads Fabrikker 
alle Slags tørre og færdigrørte Malerfarver 

i Daaser. — Ekstra Kvalitet Kohltenlah -- alle Farver. 

først Faktor-Fernis, derefter Sahocol", 
derefter „4 Timers Lak" og Resultatet 

straalende. 	Alt sælges til smaa Priser i 

Nordlandets Handelshus. 
Gulvene Til 

bliver 

2fiderne Xorsetter, 
.7rofte- og 2rystfiolderei 

Figuren over Middel, trænger Skikkelsen 
til Støtte - - kom da ind og se vort store 
Udvalg til passende smaa Priser. 

Nordlandets Handelshus 

,fic er det paa køje 9'id 
at faa malet Huset lide og inde, Lysthuset og Have-
møblerne, Bilen, Cyklen, Baaden og Kajakken, Møbler 
og Gulve m. m. Men del er af stor Betydning at der 
anvendes de rigtige Materialer, saa faar man først den 
virkelige Nytte og Glæde af at faa malet. 
Efter mange Aars Erfaring, og ved kun at føre Varer 
fra Fabrikker af første Rang, kan leg tilbyde Dem de 
rigtige Materialer til alt forekommende Arbejde. 
Farver, Lakker, Fernis, Lakfernis, Pensler, Malerlærred, 
Tube farver. Altid billigste Dagspriser. 

9. V. Xoltn, 

rf °Lø"  
DEN DØDE 

VENDER 
TILBAGE 

Fn film dlif hIn/et Sssmzefis Sumlfilemmg 
En Warner Oros-Firat No+donal ROSER Ekstra Tegnefilm.  

Forbudt for Børn. 

El Parti Staalsenge 
med alt Tilbehør. Kornoder, Ta-
buretter, samt en Mængde Kokos-
løbere, lidt brugt, sælges billigt 
og paa gode Vilkaar. Anvises af 

Sadelmager Ernst Larsen, 
Storegade 8, Allinge. 

Hasle Kalkværk Udmærkede 

ET PARTI BAANDMAAL KØB DET I PRODUKTEN 
i Læderetui 10-15-20-25 Meter sælges ekstra billigt i 

Tlf. Hasle 27 

Lad Deres gamle Cykle Nordlandets ilamielshos 
Boriinuuns Spare- 

og haanekasses 
Afd. i Allinge 

• 

Kontortid: 9-12 2-4 
• 

Boxer udlejes 

Al.-S. Husflidsforening 
afholder 

Udstilling og Bortlodning 
2. Maj Kl. 3 Søndag den 

paa Teknisk Skole. 
Lodtrækningen foregaar Kl. 5. 
Gratis Adgang. 

Bestyrelsen. 

i mange forskellige 
Sorter og Farver samt Sted-
moderplanter sælges til de 

r. sædvanlige billige Priser. 

Helene Andersen. Dalegd. 
Gode 

Spise:Gulerødder 
sælges paa Dalegaard. 

Tit Allinge 99x 

Gylte-Orne 
staar til Afbenyttelse.  

Anton Jensen 
ved Muregaard, Klemens. 

Fotograf Kjøllet 
anbefaler Bronce-

Rammer i alle St. 

Ovale Rammer og 
Rammelister. Billeder indrammes 

Moderne Festgaver 
i SØLV, PLET og BRONCE 

altid i største Udvalg hos 

Conrad Hansen, 
Allinge Ur- og Guldsmedeforretning 

ved Havnen — Telefon 140 

A 
Det er Foraar! 

Faa mere ud af Deres Have. 'regn Subskription paa 
den nye Aar;. af »Vore Haver«, som lige er begyndt 

20 Hefter a 60 øre om Aa ret. 

KIOSKEN. 



Servus fortæller om sine Dagbogsoptegnelser og Minder 

-Y- 

P [ah du 1..uvre. Yoll vel Opt,.. 

`))fordbornhoinis 
AdreJefortegriele! 

— Fortsat fra 

Næste Dag (Søndag) kom vi til 
Meaux, en interessant gammel By 
med 6 store Kirker, af hvilke Dom-
kirken imponerer ved sin smukke 
gotiske Stil; men den mægtige 
Portal har lidt meget under Krig 
og Revolution. — De kunstnerisk 
udførte 7 Buer, som bæres af en 
Mængde Profiler af Helgener og 
Kirkens Mænd, er meget skamfe-
rede ; ofte mangler baade Næse, 
Mund eller Hage, afslaaet af Pro-
jektiler. Man har endnu ikke for-
søgt at udbedre Skaden, maaske 
lader det sig heller ikke gøre, da 
Figurerne er udmejslet i Sten. 

Byen ser ud til at have over-
levet sig selv. Gamle adelige Vil-
laer og Slotte er tilsyneladende 
ubeboede. Enkelte Steder staar de 
antike Srnedejernsforsirede Gitter-
porte aabne, saa vi kan gaa ind 
i Gaarden, hvor der er Palmeha-
ver, Grotter og Fontæner. Ingen 
forstyrrer os. Er Ejerne døde -
eller lever de et letsindigt Liv inde 
i Hovedstaden, formøblende deres 
Fædrenearv ? 

De nyere Huse har malet Fa-
cade med antike Mønstre over 
tremmeagtige Vinduesskodder. - 

Luften er varm og fugtig, rigtig 
Sommerdis. Skønt det atter ser 
ud til Regn, maa vi videre. 1 en 
lille By overværer vi et Væddeløb, 
vistnok et saakaldet Stjerneløb fra 
Paris. Regnen strømmer nu ned, 
og det er et tragikomisk Syn at 
se Cyklisterne spurte afsted i stri-
bede Sportstrøjer med Nummeret 
paa Maven og de morsomme Jo-
ckey-Kasketter drivende af Væde. 

Vi spiser til Middag i Lands-
byens Vinstue, skriver Breve og 
ser melankolsk ud af Vinduet paa 
den silende Regn. Bliver der in-
gen Standsning paa al den Væde. 
En stor Del af Byens nysgerrige 
Indbyggere har efterhaanden af-
lagt os Besøg, begloet og udfrit-
tet os ; det virker i Længden irri-
tabelt. 

Endelig klarer det op. Vi maa 
oprette det forsømte, og i Hurtig-
gang gaar det videre gennem en 
Række Smaabyer. Det var vor 
Agt at gaa hele Natten, men ved 
Ettiden pøser Regnen ned igen ; 
vi spejder i Mørket efter Husly 
og opdager ved Hjælp af Eifel-
taarnets Lyskaster, der længe har 
været:vort Ledefyr, en Sidevej, 
som fører ned til en stor Bygning. 
Der var tæt, levende Hegn langs 
Vejen, og et Led maatte forceres 
inden vi naaede derind. Bygnin-
gen var opført af Træ og lignede 
nærmest et stort Tag 	antagelig 
en Lade. Porten stod aaben, ag 
vi kom ind i et stort Rum, i hvil-
ket opbevaredes Halm og Mark-
redskaber. 

Kun utydeligt, naar Lyskasteren 
sendte sit blændende Straalebundt 
gennem det utætte Tag, kunde vi 
skelne det store Rums mystiske 
Indre; men vi var trætte og faldt 
snart i Søvn. Vi vaagnede i det 
gryende Morgenskær ved Lyden 
af en ustandselig Trippen omkring 
af mange smaa, lette Dyr paa det 
stampede Lergulv. Snart var Ly-
den tæt ved, snart længere borte; 
men det var os umuligt at skelne 
noget. Pludselig skræmtes Flok-
ken og galoperede mod Udgan-
gen.  

forrige Uge — 

Vi laa lidt og spekulerede; af 
og til hørtes den lette, klaprende 
Lyd udenfor. Det maatte være 
Raadyr med Kid ; maaske var det 
en indhegnet Dyrepark, vi havde 
forvildet os ind i, og kunde risi-
kere at blive overfaldet Laf Han-
nerne. Uvisheden drev os ud ; 
Regnen var ophørt. Vi tog dog 
fejl af Vejen og maatte forcere et 
højt Pigtraadshegn ind til en Skov. 
Gennem Skoven ledtes vi af Vogn-
rummel fra en Landevej ; maatte 
atter forcere et Pigtraadshegn og 
stod endelig paa Kørebanen. 

I en graa regntung Morgenluft 
gik vi videre mod Paris gennem 
et Utal af Smaabyer. Henad For-
middagen, da det solede op, fandt 
vi en ensom Marnekanal, som var 
anlagt paa en skovklædt Dæmning 
over Terrainet. Her gik vi i Van-
det, vaskede Undertøj og tog os 
en fortjent Middagslur efter Nat-
tens Strabadser. 

Oppudsede, rene og udhvilede 
gik vi videre, og da Sulten meldte 
sig, fandt vi et Traktørsted og be-
stilte Middagsmad. Her samledes 
efterhaanden flere Rejsende. En 
af dem manglede Legitimations-
papirer og var meget ulykkelig, 
da han hørte at Kontrollen ved 
Byporten var meget skrap, og til 
Paris vilde han. Det var en lille, 
skikkelig Bøhmer, og Nielsen lod 
sig forlede til at skrive ham en 
Anbefaling paa en signeret Med-
delelse fra et dansk Bogtrykkeri. 
Jeg raadede ham derfra, da det 
maaske skaffede Ubehageligheder; 
men kunde næppe holde mig al-
vorlig, da jeg læste: 

„Ihændehaveren af dette Papir, 
Wenzel Czernowitz er et start Fjols 
og tror, at han kan snyde sig ind 
i Paris paa dette Papir, 	eller 
ogsaa er Myndighederne dummere 
end de har Lov til at være. 

Ærb. A. Nielsen." 
Bøhmeren var henrykt over 

denne Anbefaling, hvoraf han kun 
forstod Ordet Paris. Han spende-
rede i sin Glæde en Flaske Vin 
og slap virkelig gennem Kontrol-
len ; forhaabent]ig har han ikke 
haft den Frækhed at fremvise Skri-
velsen i det danske Konsulat. 

Næsten hele Dagen gik vi gen-
nem Paris Forstæder ; foran os saa 
vi Eifeltaarnet og nogle Kirkespir 
rage op over den disede Horisont, 
men kom dem tilsyneladende ikke 
nærmere. Det var trættende at gaa 
paa den knudrede Brolægning, 
men Maalet vinkede. Endelig, hen 
paa Eftermiddagen passerede vi 
det gamle Fæstningsterrain, som 
nu er nedlagt og delvis sløjfet. 

Jeg spørger nogle Arbejdere 
om Vej til Quai de Valmy, hvor 
der skulde ligge en Institution, 
som var os anbefalet ; den giver 
tilrejsende Haandværkere gratis 
Ophold i tre Dage, naar de har 
Fagforeningsbogen i Orden. Den 
ene Arbejder trykker mig til Af-
sked en grøn Gren i Haanden ; 
der er nogle mærkelige Frugter 
paa — ægte Kastanjer, umodne. 
En mærkelig Velkomsthilsen 

Ad Rue d'Allemande kommer vi 
over en Kanal, som vi følger til 
vort Bestemmelsessted, let kende-
ligt, da der allerede var samlet 
en Del Mennesker. I Hallen afle-
verede vi vore Papirer og Bagage,  

modtog hver tre Billetter, førtes 
derpaa til Kælderetagens Damp-
bade. Her fik vi udleveret en Pose 
med et Sæt hvidt Lærredstøj og 
en Nummerplade, der svarede ti! 
Sækkens Nummer, Vore Klæder 
skulde vi lægge i Sækken og efter 
Badet iføre os Drejlsdragten. 

Efterhaanden samledes vi i den 
store Spisesal, som havde Plads 
til cirka 500 Personer. Ved dæk-
kede Borde spiste vi Aftensmad 
og førtes derpaa op i andre Eta-
ger med Sovesale, hver med 100 
Senge. Foran hver Seng er an-
bragt Nummer, og vi finder snart 
vort, lægger Tøjet paa Stolen og 
kravler i Seng. — Saa slukkes de 
elektriske Pærer, alle sover. 

Næste Morgen Kl. 6 bringes 
Sækkene ind med vort Tøj, der 
er blevet opdampet og desinfice-
ret. Vi klæder os paa, lægger 
Lærredsdragten i Posen og gaar 
ned i Spisesalen og faar her vort 
Morgenfoder. Alle mulige Tunge-
rnaal pludrer løs, der stiftes Be-
kendtskaber, gives gode Raad og 
Oplysninger. Saa gaar Strømmen 
atter ud i det Fri. Vi staar i Mor-
gensol paa Paris Gader. 

— -- -- 
Paris er at ligne med et Æg. 

Blommen er den gamle By, la 
der er bygget paa de smaa Øer 
i Seinen med Notredame-Kirkens 
ejendommelige Taarne ragende op 
som Vartegn. Det er vel Tusind 
Aar siden at Floden afgav et na-
turligt Værn, saa blev der ikke 
Plads nok paa Øerne, Flodbred-
derne bebyggedes og befæstedes 
500 Aar senere af Ludvig XIV. 
Disse Fæstningsværker gav Plads 
til de indre Boulevarder ; derefter 
kom ny Bebyggelse, og de ydre 
Boulevarder anlagdes paa disses 
Forsvarsværker. Endelig har vi 
70-ernes Fæstningsværker som en 
fast Skal uden om Hviden. Denne 
Skal eksisterer endnu, skønt gen-
nembrudt af Gader og Jernbaner, 
og en Mængde Landsbyer er ved 
at lægge et fint Net udenom ; men 
disse hører ikke til Byen, skønt 
Fæstningsværkerne nu er skudt 
langt ud i Periferien. 

Følgende Strømmen gaar vi ned 
mod Place de la Republique med 
den store Frihedsstatue, følger Rue 
du Temple og staar snart foran 
det prægtige Raadhus (Hotel de 
Ville). Herfra videre ad Rue de 
Rivoli, beundrende de flotte Bu-
tiker og Hoteller, forbi Louvre og 
Tuilerierne, Concordepladsen, det 
store og det lille Palads. Det er 

Eifeltaarnets Skyskraber, der dra-
ger os, og nu staar vi foran Ud-
stillingens elegante Indgangsportal 
med de mange kulørte elektriske 
Pærer. 

Vi føler os dog ikke vel blandt 
det elegante Publikum. Klæderne 
er medtagne af Sol og Regn, Ben-
klæderne flossede i Kanten og 
Turistskoene udtraadte. Vi gaar 
ned til Seinen, hvor Lystdampere 
sejler frem og tilbage. Paa en 
Bænk sidder vi og drøfter Situa- 

tionen. Skal vi paa Udstillingen, 
maa vi skifte Ham, der er ingen 
Vej udenom. Vor Reservefond er 
heldigvis i Behold ; den er vokset 
omsat i Francs, saa det viser sig 
at der er rigeligt til Ekvipering. 
I en Ekviperingsforretning skifter 
vi Klæder bag en Portiere; det 
gamle Kluns faar vi i en Pakke, 
som afleveres i Nordhanegaardens 
Garderobe sammen med Rygsæk-
ken mod Garantibevis. 

Lette og forholdsvis elegante 
opsøgte vi en billig Fortovs-Re-
staurant, fik lidt Middagsmad og 
saa afsted til Posthuset efter Breve 
og Aviser. 

Autoreparatører 
Mikkelsen, A., Allinge Tlf. 102 

Bagetier 
Andersen, Th., Sandvig Tlf, 2 
Hald,.E., Løsebækg., All. Tlf. 78 

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

Bogtrykker 
Gornitzka, 0,, Allinge Tlf. 74 

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

Bygningssnedker 
Jørgensen, Th. Sandvig Tlf. 5y 

Cykler og Cyklereparation 
Jørgensen, H., y/ Posthuset All. 
Mikkelsen, A. Allinge. Tit. 102 

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

Foderstoffer 
Nordlandets Handelshus, Tlf. 7 

Fotografer og fat. 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. lul x 
Prima, Allinge Tlf. 40 

Ladestationer 
Petersen, Carl, Allinge. 

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

Vi forsøgte flere Postkontorer 
uden Resultat. Endelig fik vi op-
givet Hovedpostflontoret. 

Resten af Dagen tilbragte vi i 
Tuilerierne, hvor Breve og Aviser 
blev studeret saavel som den om 
os bølgende Folkestrøm, der van-
drede til og fra Udstillingen. I Dag 
blev det for sent at aflægge den 
Besøg ; men i Morgen! 

Der var ogsaa nok at se paa 
foruden, bl. a. det underjordiske 
Baneanlæg, og trætte sov vi ind j. 
Quai de Valmy_ 

Fortsættes i awste Nr. 

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., v/ Posthuset All. 

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

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

Slagtere 
Jensen, Kaj, Allinge, Tlf. 66 

Smedemestre 
Petersen, Carl, Allinge Tlf. 98 

Sygekasser 
All.-Sandv. Sygekasse All. 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. 1.10 
Liljeroth, A. Urmager, Allinge 
Mikkelsen, A., Sønderg. Allinge 

Vaskerier 
Mogensen, A., Tejn 1, .. 117 

Indlevering til Bornholms Dr mpvashev  f. 

Vognmænd 
Bohn, Emil Sønderg., All. Tlf.4i' 
Christensen. Andr., All., Tlf. 49 
Petersen, C., Nvgade, All. Tlf.133 
Person- og Lostk.orsel 
Munch, Huniledal, Tlf. Rø 46 Ir 
7 Personers Vogn 

Optagelse i Adressefortegnelsen 
koster kun 2 Kr. Kvartal t 
Ekstra Linier 1,50. 
Absolut billigste Avetering 

Tlf 98 

Sidste gryfieder i 5ooltej 
for Saisonen er hjemkommen. — Se Vinduerne. 

Carl Larsen, Vestergade, 


