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Sne var smeltet. Solsorterne. sang
omkap i Aftenskumringen, da Bit
fra Forretningen gik gennem Kongens Have. Hun gik og tænkte
paa, hvor Gudde havde lært hende
meget, og hun takkede Gudde for,
at hun havde hjulpet hende over
dette: altid at føle sig krænket
over Smaating, som man bars
skal lade gaa upaaagtet hen.
Bit var fuld af Humør denne
Aften. En Anelse' sagde hende, at
der ventede hende noget forestaaende glædeligt, og hun frydede
sig over det spirende Foraar.
Da hun kom hjem fandt hun
paa sit Bord en Buket duftende
Violer. Med dem var sendt en
lille Skrivelse, som endte saalydende : Hvis De altsaa vil som
jeg — og det haaber og tror jeg,
at De vil, da jeg har kunnet tyde
det af Deres varme Smil
saa
send mig blot fem Ord, og jeg
bliver det lykkeligste Menneske,
der kan færdes under Vaarens
lyse Himmel.
Bit satte sig straks til at besvare dette. Hun havde gættet,
hvad de fem Ord skulde lyde paa
og skrev :
Alt er tilgivet — jeg kommer1

Fredag den 14. Mia]

„Lille Frøken Sjødt," lød det
venligt. Bit vendte sig hastigt om.
Hun stod med Ryggen til Disken
og havde ikke bemærket, at der
kom En hen imod hende,
„Frøken Sjødt, vi savner at se
— ()—
Deres glade Ansigt".
Udvalget for Badestrandens
Bit rødmede, da hun nu stod
Bevarelse
holdt forleden Møde
Ansigt til Ansigt med Aage Bram.
paa Højers Hotel for at drøfte
Hun saa hans alvnrlige Blik, som
Udsigterne for Arbejdets Fuldhvilede fast paa hende. Bram stod
førelse inden Badesaisonen.
virkelig der saa rolig og alvorsfuld,
Der var i de sidste to Aar udsom afhang hele hans Livsskæbne
ført Arbejde der nede for beni et Smil fra hende. Og der var
ved 1800 Kroner; men Pengene
det igen dette barnerene og ædle
var nu opbrugt, og Regnskabet
Træk, mens han stod foran hende
fremviste et mindre Underskud.
med Hænderne hvilende paa DisDet vedtoges at re% en Henken. Aa, de Træk kunde gøre
vendelse til Byens Borgere, Byhende blødagtig, de vakte en mær.
raad og andre Institutioner om
kelig Ømhed for ham, og hun vidogsaa Aar at støtte det gode
ste, at bag dette Ydre boede kun
Formaal ved at yde Bidrag til
noget smukt og godt. Det stod
Badestrandens Udbedring samt
hende klart i dette Nu, at alt det,
Brudesløret skulde oprindelig
anmode Hotel-og Pensionatsværsom hun i sin Vrede havde gaaet
tilsløre dæmoniske Magter.
ter om at gøre deres Gæster opog fostret af Tanker, stygge, uværmærksom paa det Arbejde, der
dige Tanker om alle hans Fejl,
Det er, skriver Østsjællands
ydes i Allinge-Sandvig for at
det passede ikke. Og hun skam- Folkeblad, egentlig en Misforstaaskabe tidssvarendesBadeforhold.
mede sig over, at hun kunde et else, at Folk kommer med Begej— Faer Badegæsterne at vide,
Øjeblik tro ondt om ham.
stringsudbrud, naar den unge hvilke Fordele de har ved at
„Tænker De endnu paa den Brud i vore Dage skrider op ad
løse Kurkort, vil Salget af disse
Dag," spurgte han stille og forle- Kirkegulvet halvvejs skjult i sit
næppe volde Vanskeligheder. —
gen og kunde ikke faa fuldført Brudeslør. Oprindelig var BrudeHele Indtægten gaar jo til BadeSætningen
dragten og navnlig Brudesløret et strandens Vedligeholdelse og Ud„Tilgiv mig min Forseelse og mindre smigrende Udtryk for, at
bedring.
lad det være glemt", bad han. der boede dæmoniske Kræfter i
Udvalget har i en Skrivelse til
„Jeg indrømmer, at jeg i Over- Kvinden, der maatte skjules.
det nyvalgte Byraad — fortiden
ilelse handlede meget brutalt."
1-los vore uciviliserede Forfædre Anmodning om Bidrag frem„Undskyld mig, hvis jeg har og endnu hos adskillige vilde
sat forskellige Forslag, som anbaaret mig forkert ad," svarede Folkeslag havde man den Anskutagelig kan realiseres uden større
hun forlegent.
else, at Kvinden til Gengæld for, Udgifter, samtidig med at der
Han tog hendes Haand og tryk. at hun var en svag Skabning lekan indvindes en Indtægt ved
kede den.
gemligt set, i Sig skjulte dæmoniUdleje, som kan komme StranBit saa efter ham, da han for- ske Kræfter, der, i højeste Grad
den tilgode og spare Kommunen
lod Lokalet. Det gik op for hende, var farlige for Manden. Det var
for yderligere Tilskud.
hvor han i Grunden var smuk. saaledes en gældende Overtro, at
— Maaske har Byraadet eller
At hun aldrig havde lagt Mærke Manden fik Uheld paa Jagten eller
Østersøradet andre og bedre Fortil det før. Det forundrede hende. blev fejg i Krig, hvis en ugift
slag ; men vi offentliggør SkriEller var det fordi hun i dette Kvinde aaridede paa hans Ansigt,
Øjeblik blev klar over, at han var og derfor maatte Bruden tilsløres,
den eneste, hun kunde skænke saa hun ikke anrettede Ulykker.
sin Kærlighed, at hun fandt ham
Heller ikke Forlovelsesringen
smuk ? Havde hun en Tid følt var i gamle Dage det KærlighedsKulde ved hans Nærværelse, saa symbol, som den i vor Tid er.
syntes hun nu, at der straalede Da satte Manden sin Ring, som
som en Strøm af Hjertevarme han selv havde gaaet med lang
imod hende blot ved at se ham. Tid i Forvejen, paa sin Kærestes
Og hun ønskede, at hun turde Finger ud fra den Tro, at Ringen
kalde ham tilbage og fortælle ham, fra ham vilde overføre nogle af
hvor bedrøvet hun havde været; hans gode Egenskaber til den
men det forbød hendes underord- unge Pige, saa de dæmoniske
nede Stilling hende. Men herefter Kræfter i hende kunde, finde deres
skulde han til hver en '1 id møde Overmand.
det Smil, han ønskede
— Den sidste Rest af Vinterens

Bryllupsovertro.

.

Allinge Badestrand

. Annoncer og lokalt Stof maa
I

være indleveret

s.mest 2 Dage før Bladet udgaar.

velsen, da den forhaabentlig ken
give Anledning til en Diskussion
om Emnet, der kan give Udvalget et Fingerpeg om, hvorledes
Arbejdet fremtidig kan fortsættes.
Til Allinge-Sandvig Byraad.
Vi havde den Glæde forrige
Aar fra det ærede Byraad at modtage ,150 Kr. til Hjælp ved istandsættelsen af Allinge Badestrand.
Pengene blev straks benyttet til
Støbning af ca. 100 Kvdr.-Alen
Fundament til Badebroen, hvilbevirkede at de svære Vinterstorme ikke anrettede navneværdig Skade. Vi ønsker gerne snarest at se Arbejdet fuldført, og
anmoder derfor Byraadet om et
lignende Beløb for indeværende
Aar.
Samtidig henstiller vi til Byraadet at bygge et mindre Nødtørftshus ved Bækken, indeholdende Pissoir og 2 \V C, et for
Herrer og et for Damer. Vandet
i Bækken er nogenlunde konstant
Sommer og Vinter, og der er
tilstrækkeligt Fald til at en Rørledning derfra kan benyttes til
Udskylning, saa Vandværket kan
spares. I Forbindelse med en
lille Rensebrønd, skulde dette
Arrangement ikke kunne efterlade Ulemper, og et stort Savn
vil blive afhjulpet.
Anbringelsen af et Toilette her,
lige ved Vejen, vil ikke virke
forstyrrende paa Omgivelserne,
da Træerne delvis dækker, særlig hvis Affaldsdyngerne paa den
anden Side Bækken bliver udjævnet, saa Spadserestien kan
føres lige ud i Flugt med Sten-
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sætningen. Derved indvindes ogsaa en Plads mellem Træerne,
som er ideel til Teltlejr i Sominermaanederne, og kan anvises
Vandreforeninger mod mindre
Afgift a f Pladsen. Overalt i Danmark anviser Kommunerne nu
saadanne Pladser, og Allinge har
soli' Turistby sria „stor Indtægt
af tilrejsende, ai der Mari gøres
noget ogsaa for de mindre bemidlede, særlig da der endnu ikke
i Allinge findes Vandrehjem. —
En Del af Arealet mellem Gærdet og Spadserestien (den gamle,
men ikke mere benyttede Vej)
kan maaske ogsaa udlejes til Hoteller og Pensionater, som i de
tre Sommermaaneder ønsker at
opslaa transportable Badehuse
her til deres Gæsters Bekvemmelighed. En Saison-Afgift af f.
Eks. 1 Kr. pr. Kvdr.-Meter kan
ogsaa give en Indtægt til Strandens fremtidige Vedligeholdelse,
og Tilgangen af Badegæster giver
et Plus 111 de næringsdrivendes
Omsætning.
Det forudsættes at saadanne
smaa transportable Badehuse opføres efter godkendt Tegning,
saa de kan blive en Pryd for
Omgivelserne og præge Badestranden. Arrangementet vil efter vor
Mening være det billigste og mest
formaalstjenlige, ligesom det altid vil være under Byraadets
Kontrol.
Ærbødigst
Udvalget for Badestr. Bevarelse.

Brøde og Straf.
—0—
Nede i Bankens ildfaste Hvælving stod Jernpengeskabene, det
ene ved Siden af det andet, murede ind i den haarde Mur. Midt
paa Gulvet stod et Bord, dækket
af et grønt Tæppe, der næsten
naaede Gulvet.
Det var Nat. De tomme BUnklokaler laa stille og mørke, kun
Nattevagtens Trin, naar han
gjorde sin Runde, afbrød Stilheden. Han aabnede Døren, skruede op for det elektriske Lys og
kastede et flygtigt Blik ind i Rummet. Alt var, som det skulde
være. Saa slukkede han atter og
smældede Døren i, og Lyden af
hans Skridt blev svagere og Svagere.
Der lød en sagte Lyd af en
Tændstik, der blev strøget, og
en Mand kom frem fra Bordet,
under hvilket han var skjult al
det lange Tæpre.
Forsigtigt saa han sig om ved
det svage Skær, gik saa hen og
aa bnede for den elektriske Lampe.
Omhyggeligt tog han en Pakke
op af Lommen og lagde den
paa Bordet og gik saa hen og
skar den elektriske Alarmledning
over med en lille skarp Staalsaks.
Nu var han sikker. Og oti af

Limmen hentede han et Knippe det i Pinsen. — De spiller to Bestemmelserne i Cirkulæret,
Dirke og Nøgler, et øjeblik efter Kampe. 1 Allinge 1. Pinsedag Kl. hvorefter :.-kolehørn kan faa Fri
havde han aa bilet Døren paa et 1-1 og i Gudhjem 2. Pinsedag. Rejse med Statsbanerne i Sommerferien.
af Pengeskabene. lians Haand Gæsterne overnatter i Allinge.
Landbrugsministeriets Cirkul.
Kampen i Fjor er# sikkert- end- af 15.-4. 1937 omhandlede Renforsvandt ind i Rummet, og et
øjeblik efter holdt han i Hæn- nu i frisk Erindring hos mange, tetilsk ud til Land brugejendom me.
derne Pengesedler og Ruller med og mon ikke A. S. G. 1. Pinsedag
Finansm i nis teriets Meddelelse
Guldstykker. Den ene Bunke skal opleve en af sine store Dage om at de Laan, der er ydet i H.
Sedler efter den anden forsvandt paa Fodboldbanen'. Sidste ('rang t. Lov Nr. 243 af 11..10. 1931 i
i Tegnebogen. Hans Lommer vandt Valby med 5- -3 og vi han- Anledning af Landbrugskrisen,
ikke skal betales tilbage.
ber at Resultatet bliver lidt finere
blev tunge af Guld.
Socialministeriets Cirkulære af
Skab efter Skab gennemsøger denne Gang.
30.-4. 1937 omhandlende ændreForhaabentlig bliver saadanne de Regler for Kommunernes Delhan paa samme Maade, nu kan
Tegnebogen ikke rumme mere, Fremmedbesøg en aarlig tilbage- tagelse i de sociale Udgifter.
og der kan ikke være et Guld- vendende Begivenhed til Gavn
Ministeriet for Landbrug og
Fiskeri
meddeler, at der er
for
Sporten
og
maaskeogsaa
til
stykke mere i nogen af hans
afgivet
50
m2 fra Matr. Nr. 2
forøget Interesse blandt Publikum.
Lommer.
Allinge Købstads Bygrunde til
Han ser paa Uret, — nu er
Udvidelse af offentlig Vej, samt
Tiden snart forbi, da Nattevagten I forrige Uge
at
Ministeriet har approberet Udspiser sin Aftensmad; inden han spillede Allinge I sin sidste Kamp stykningen af samme Matr. Nr.
vender tilbage, maa han være mod Svaneke Il i Svaneke og saaledes Matr. Nr. 2 a beholder
vandt 3-1. Dermed er Allinge Ejeren, Frk. Danchells Legat,
borte.
Nr. 2 b er solgt til GasForsigtigt aabner han for den Vinder af A Rækken, og rykker Matr.
værksbestyrer J. A. Kofoed.
til
Efteraaret
automatisk
op
i
Pakke, der ligger paa Bordet.
Samme Ministerium har apDen indeholder en Blikkasse med Mesterrækken.
proberet
Udstykning af Matr. Nr.
Juniorholdet vandt herhjemme
et Urværk. Han smiler, medens
273, Allinge-Sandvig Købstæders
Markjorder, saaledes: Matr. Nr.
han betragter det lille Apparat. over Svaneke jun. med 4-0.
273
a beholder Ejeren. Alfr. PeTi Minutter efter, at han har I Søndags
dersen,
Matr. Nr. 2 b er solgt til
trukket Uret op, vil Forbindel- spillede Allinge jun. en PrivatHans Emil Nielsen.
. sen være sluttet og Eksplosionen kamp med Gudhjem jun. med
Kommunernes Kulkontormedforegaa, ethvert Spor af Indbrud- Resultatet 1-1.
deler, hvor Sammenslutningens
det vil være bortryddet, og han
Gudhjem har vundet B. Ræk- Love blev ændrede.
skal nyde alt, hvad han har er- ken og spiller udmærket. Efter
Kommunernes Kulkontor indhvervet, *nyde Livet med alle Pinse faar vi det samme Hold varsler til ordinært Kredsmøde
dets Glæder — blive Genstand herop, og forhaabentlig befinder Fredag den 28. Maj d. A. Kl. 11
for Glæde og Misundelse og Smi- vore Juniores sig bedre tilpas paa Dams Hotel.
Det overlodes til Gasværksudger, saaledes som kun den, der paa egen Bane.
valget at sende 3 Repræsentanter.
er rig, bliver det.
Havneassistent Fick, HammerMen der er ingen Tid at spilde. Medlemsfest.
havnen, henleder i Skr. at 29.-4.
Hans Haand dirrer, medens han
I Forbindelse med Valby Kam- d. A. Byraadets Opmærksomhed
trækker Uret op, — det begynder pen 1. Pinsedag arrangerer A.S.G. paa at Beboere i Sandvig henkasaa at dikke, taktfast og bestemt en Fest om Aftenen, hvortil ogsaa ster Skarn og Affald paa Statens
maaler det Tiden, de ti Minutter. Gudhjem Idrætsforening er invi- Arealer, der grænser op til Lungelinie: Det vedtoges at svare, at
N u gælder det om at komme teret.
Sagen nærmest rnaatte henhøre
af Sted. Han griber Tegnebogen
under Politiet.
og stikker den under den ene
Gasværksbestyrer Kofoed anArm, i • den anden Haand karsøger paa en Kommites Vegne,
nedsat af Allinge-S. Sømandsforhan Nøglerne. Han stikker Nøgening
og Allinge-S. Gymnastiklen i Laasen paa Udgangsdøren
Med Forsommeren vaagner forening, om Tilladelse til at
og drejer til, men Laasen gør Zigeuneren i os alle sammen,
opstille Danseestrade og Boder
Modstand, den vil ikke virke, paastaar Familie - Journalens paa Havnepladsen, Benyttelse af
skønt han vrider til af al Kraft. Sportsmedaraejder, af hvem vi yderste Havnebassin til AfholdelLaaset inde! mumler han nylig læste en udmærket Artikel se af Svømmeopvisning, samt om
og støtter sig skælvende af Ræd- om Vandrebevægelsen og de man- Tilladelse til at spærre Havnen
sel mod Væggen. Hans Haand ge danske Vandrehjem. Denne fra Kl. 15-18 den 11. Juli d. A.,
dog saaledes at Færdslen til Rutaber Tegnebogen, han bukker Gang behandler han Spørgsmaa- tebaaffine kan foregaa uhindret.
sig ikke for at samle Byttet op. let »Kamperingsvognene«, de saaBygm. Peter Petersen anbefaDer er stille. Han hører kun kaldte Karavanevogne, der alle- lede, hvorimod Ernst Jonassen
Urværkets flikken og sit eget rede har haft en mægtig Succes ikke mente der skulde gives TilHjertets Slag.
i Udlandet — ikke mindst i Ame- ladelse til Afspærring, da det nærHan vil raahe om Hjælp, men rika. — »Er Deres Pinsesnit som „mest vilde blive Byens Folk, der
kom til at betale paa Grund af
Tungen nægter sin Tjeneste, - klippet ud af Union Jack ?« be- den uhindrede Færdsel til Ruteog hvad kan det ogsaa nytte, handler Herremoden. — De to baadene, som Turisterne vilde
der er ingen, der kan høre ham unge Opdagelsesrejsende, Alice benytte sig af.
— og om saa var, vilde det ikke og Villiam La Warre fortæller
Byraadet vedtog at give Till.
hjælpe, alt vilde være forbi, in- denne Gang om deres EkspediSkoleudvalget indstillede til
den Døren kunde brydes op.
tion i de vældige Bjerge, som i Byraadets Godkendelse et ReguHans Blik er som lænket til Aarhundreder siges at have ruget lativ for Rengøring i Skolerne
Blikkassen med Uret ; han tager over Incc - Folkets Guldskatte, og Gymnastikhusene. Godkendt.
Udvalget for Allinge Badesit eget Ur op af Lommen, det som det endnu aldrig er lykkestrands
ansøgte om et
var fem Minutter, siden han satte des nogen at finde. Endvidere er TilskudBevarelse
og henstillede samtidig
Maskinen i Gang, og nu om der mange afsluttede Noveller, til Byraadet at bygge et mindre
andre fem Minutter lødige Fortsættelsesromaner, H us- Nødtørftshus ved Bækken indeHans Øjne følger Sekundvise- modersiderne, Billedserierne og holdende Pissoir og 2 W. C.
Borgmesteren: Sidste Aar blev
ren — nu er der gaaet seks Mi- meget andet i dennne Uges Fader
bevilget 150 Kr. paa Grundnutter — syv — otte
alt syn- milie-Journal.
lag
af, at der var indsamlet ca.
tes at svinde bort i Taage for
1500 Kr. ad privat Vej. I Aar
hans Blik.
har der ikke været foretaget noMed famlende Haand griber
gen Indsamling, og Forudsætninhan efter Revolveren, han har
gen for at Kommunen giver et
lagt paa Bordet for at faa Plads Dagsorden til Byraadets ordin. Tilskud er dog, at Udvalget yder
Møde den 12. Maj 1937.
et Arbejde. Med Hensyn til Nødtil mere Guld. I næste øjeblik
Forsømmelseslisterne
for
Allinser det lidt underligt
lyder et Skud, der runger mel- ge Borgerskole. Der forelaa een tørftshuset
ud, at de samme Mennesker, som
lem de haarde Vægge.
ulovlig Forsømmelse og Byraa- klagede over Sygehuskloaken og
— —
det vedtog at give en Advarsel. henstillede at der blev anlagt et
Den næste Morgen fandtes han
Sandvig Borgerskole, forelaa Septictankanlæg for at hindre
Kloakvandet i at løbe ud i Badedød, liggende ovenpaa Tegnebo- ingen ulovlige Forsømmelser.
stranden,
nu lige efter at SygeUndervisningsministeriets Cirgen, af hvilken Sedlerne væltede
huset
har
brugt 1500 Kr. til et
ud. Døren, som han troede var kulære af 10. - 4. 1937 angaaen- saadant Anlæg anmoder Byraade Skolebørns Vejledning i Heni Baglaas, havde slet ikke været seende
det om at anbringe et W. C. med
til Sparsommelighed.
Udløb samme Sted som Sygelukket! Paa Bordet stod BlikkasLandbrugsministeriets Cirkusen med Urværket, dets Fjeder lære af 28.-4. 1937 omhandlende huskloaken, jeg tror ikke Udvalget har tænkt over det, før de
var sprungen!
FM Valg af Svinenævn.
skrev denne Ansøgning.
Undervisningsministeriets BeE. M. Bech : Med Hensyn til
kendtgørelse af 10.4. 1937 om Nødtørftshuset
er det jo lidt malFribefordring af Skoleelever rn. placeret, men jeg
vil meget anv. paa Jernbaner.
befale,
at
Byraadet
giver et TilR•cl. af A.S. G.
Statsbanernernes 1. Distrikt skud, da det er urigtig at enkelte
forespørger om Kommunen øn- skal betale. Hoteller og PensioValby kommer i Pinsen.
sker at benytte sig af Bestem- nater her i Allinge vil gerne opGudhjem og Allinge har igen melserne i Undervisningsmin.
kræve Kurkort, men det er ikke
i Aar inviteret Valby Boldklub Bekendtg. af 10.4. d. A.
nemt, naar der ikke er noget at
herover, men denne Gang bliver
Det vedtoges at benytte sig af henvise til, hvad de faar for Kgr-

3oger og Bide.

Allinge-Sandvig Byraad.

Sporten

A.S.G..fholder MEDLEMSFEST
1. Pinsedag Kl. 21 paa Christensens Sal
gudfijem Ydrcetsforening er ind6udt.
Sodes Genester

9almehaven
aahner Sæsonen 2. Pinsedag.
Musik af Søstrene Ella og Gerda Rugaard Eftermiddag og Aften
Ny Vært: P. Jensen

Eget Konditori

tene som f. Eks. i Sandvig. Ligeledes vil jeg anbefale at der bliver anlagt W. C.er, men ikke Hob«, Rogrimer, Næsegrimer,
med Udløb til Badestranden. Vi Grimeskatter, Tøjrepæle, Ringe etc.
har ikke et eneste offentligt W. C. sælges til Fabrikens Priser.
hverken i Allinge eller Sandvig,
Paa alle rustne Varer gives 10
og man kan dog ikke henvise
pCt.
ekstra.
Turisterne til private. Jeg vil
henstille til Byraadet, at dette
Nordlandets Handelshus.
Spørgsmaal tages under Overs' ej eiser.
Ernst Jonassen: Der bliver nu
aldrig nogen Badestrand dernede, i Sække a 40 kg og i løs Vægt.
da Havet altid vil tage Sandet. Kærnemælksfoder, Hyllingefeder,
Grunden til at jeg vil stemme Fritfoder til Hønsene sælges til
for at give et Tilskud er den at stua a Priser.
Skolebørnene kan hade dernede
Nordlandets Handelshus.
og lære at svømme.
Borgmesteren : Jeg kunde tænke mig at der ved Tilskudet blev
bygget en Badebro til Læreren
til Brug ved Svømmeundervisøkkam Brændt Kalk
ning. I Sandvig har de bedre
Læsket Kalk
Forhold til at lære Svømning og
41
1111111
11" Cementsten
Børnene i Sandvig lærer gennemsnitlig hurtigere at svømme end Tlf. Hasle 27
de gør i Allinge, og det ligger
antagelig i, at Læreren i Sandvig
Et mindre Parti brugte
fra Kajen kan følge Børnene
Jern- og Messinglodder
hele Tiden.
sælges
til privat Brug for c. halv
Peter Petersen anbefalede at
give et Tilskud, da det var det Pris.
eneste Sted Beboerne i Allinge
Nordlandets Handelshus.
kunde gas hen med deres Børn.
Byraadet vedtog derefter at Rigtig gode
give et Tilskud paa 150 Kr. medens Spørgsmaalet om et Nødtørftshus blev henlagt til Budgetbehandlingen.
1 det lukkede Møde behand- af King Edward og Svalet Birgitte
ledes 5 Andragender om Bevilling. sælges i
Ingeborg Schou's Andragende
om Bevilling til at drive Konditori var tilbagesendt fra Overbevillingsnævnet men Byraadet
fastholdt sin Anbefaling.
Barberm. Johs. Larsen's An- til indvendig Gerning og Servering
dragende om Bevilling til »The- tøges straks eller 1. Juni.
stuen« blev anbefalet.
Ltmdegaard, Allinge, E. Kofoed.
Enkefru Sidsel Munch's Andragende om Bevilling til Turisthotellet blev ligeledes anbefalet.
Hotelejer P. E. Jensen's Andragende om Bevilling til at kan straks taa Plads paa Almedrive Hotel Sandvig blev anbef. gaard, Rutsker.
Hotelejer H. P. Hammer's AnH. Engel!.
dragende om Helaarsbevilling paa
Hotel Nordland blev bevilget,
men dog kun hvert Aar i Tiden
fra 1. Maj til 30. September.

Masser af Kædevarer

Friske bill. Havregryn
Hasle Kalkværk
is

Spise-Kartofler
Nordindels Badeishus
Flink Pige

ELI logre Mouliffilper

Fra Uge til Uge.
Bryllup.
Søndag den 16. Maj vies i østerlars
Kirke Frk. Else Marie Schou, Sandvig,
til Frisør Svend Aage Brandt Møller, Kbh.

Mange nye og mærkelige Dyr i
Zoologisk Have.
1. Pinsedag lægger Zoologisk Have
ud paa en ny Sæson, og det er ikke
faa Nyheder, der i Aar bydes paa. For
det første en stor Abegrotte, der heade
er 10 m. dyb og 10 m. i Firkant. Den
er lavet al Beton og fyldt med ikke
mindre end 25 Aber i alle Størrelser og
Racer, unge og gamle mellem hverandre.
Der hersker Liv og Lystighed — det er
de mest utrolige Abekattestreger de
kan finde paa til Morskab for Børn og
Voksne. Og rundt i Haven spadserer
4 Flamingoer i de skønneste Farver;
de er nogle meget sjældne Eksemplarer,
vel værd at se. For Børnene er der en
ny Attraktion, nemlig en siciliensk
Vogn' forspændt med en lille Ponny.
Den staar tit fri Afbenyttelse.

2)or hjerteligste Jali
for Opmærksomheden
ved vort Bryllup.

Ileivig og Lul” Thora«,

Nu.

er det letop-

løseligt, hurtigtvirkende

K alksalpeter NORIG,
— der skal tilt

3 brugte Cykler
1 brugt Træde-Symaskine, 1 Bord
ITL ITL sælges billigt.

Henvendelse til Ilders Hotel, All

Siografen
Fred Kl. 8 og 2 Plased, K1.7 og 8,4.5
Det ustyrlig ntorstimme svenske
Lystspil

tante )utta
med Karin Swanstrdm og
Gul-Maj Norin

Køb KALK i Produkter
Friskbrændt Halk
og laesket Kalk
— er altid paa Lager i

JUBILÆUMS-CHOKOLADE

KØB DET I PRODUKTEN
49e rigtige 9indedko

er hjemkomne.
Mange fikse Nyheder. Stort Udvalg. — Se Vinduerne.

NATIONALTELEGRAMMER
støtter Tuberkulosens Bekæmpelse!

18firives
1

og ud6ringes af

Carl Larsen, Vestergade,

Husk det naar De skal sende
et Telegram ved en eller
anden Lejlighed.

tirms)A'

KIOSKEN

Selvom Vejret ikke t r godt
Dag — kan det blive et straalende Pinsevejr.

Xeb vor fine Xaffeblanding
som er sammensat efter den gamle Recept.
Den er lige festlig i Aroma og Smag.
Rabat,
Ny Pris : 135 Øre pr. Halvkilo

Nordlandets Handelshus

Moderne Festgaver
i SØLV, PLET og BRONCE
altid i største Udvalg hos

Conrad Hansen,
Allinge Ur- og Guldsmedeforretning
ved Havnen — Telefon 140

n

~Ih

Nan e fikse nyheder
til pinsen!
Korn ind og vælg selv. Vi har stort Udvalg af alle
Slags Varer, som kan give Pinseudstyret det rigtige
Plus til Glæde for alle Parter.
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}pins turen gaar til

BORNHOLMS ZOOLOGISKE HAVE

netop det, De havde glædet

Nyd Pinsen, kom til Stammershalde og aflæg et Besøg i den
smukke Dyrepark, se de mange nye Aber udføre de utroligste
Akrobatkunster i den nye store Abegrotte. En Oplevelse, som
aldrig glemmes.

Dem til at faa til Pinse,

NYTL Sjældne lyse- og markerede Flamingoer spadserer i Haven

Undgaa derfor den
Ærgrelse ikke at have købt

Vi har de sidste Nyheder
til Damer i
Frakker,
Spadseredragter,
Nederdele
Bluser
Tørklæder
Handsker,
Silkestrømper,
Silkeundertøj.
Til Herrer:
Habitter,
Sommerfrakker,
Filthatte,
Straahatte,
Silkeskjorter,
Trikolineskjorter

Nyd Foraaret ved en Spadseretur til den bornholmske Elverhøj
(1 roldskoven 1, hvor Skovbunden nu er i Pinsedragt. Alle maa
til den zoologiske Have i Pinsen. Koncert 2. Pinsedag fra Kl. 16

E
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De har jo altid været tilfreds
med

FUNK IS Gulvlakfernis
FUNK IS 4 Timers Lak
F U N K I S Oliemaling.

og

Husk derfor ogsaa i Aar, naar De skal gøre rent, at

KØBE DET I PRODUKTEN,
Se Vinduerne.

Foraarshabilerne
er nu hjemkomne

med faste og løse Flipper

Silkeslips,
Sokker.

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.

Det store Udvalg,
de gode Kvaliteter,
de billige Priser har

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

Nordlandet )-(andelshu. Ifirritz.Reuah
ALLINGE
Køb Deres Forbrug af Klædninger

1110•~11111111111~~~~111~■11~

Telefon 5

og ekstrafine Benklæder hos os.

aa er det paa høje ciid
at faa malet Huset ude og inde, Lysthuset og Havemøblerne, Bilen, cyklen,
Baaden og Kajakken, Møbler og Gulve.

rør»

Sidste Nyheder i
Foraarsog Sommer- SKO

Træskomager barsen

Strilkkedv Klude og
købes til tkeijeste Prim. — Lev&-randffr til landbrugslotteriet

Ønsker (De

Efter mange Aars Erfaring, og ved kan at føre Varer
fra Fabrikker af første Rang, kan jeg tilbyde Dem de
rigtige Materialer til alt forekommende Arbejde.

PRIMA

Trafikbilerne
kører i Pinsedagene paa Ruten Allinge-Hammershus
fra Kl. 13,30.
Endv. afgaar der hver hele Time Vogn fra Sandkaas til Hammershus

Masser af billige Brædder
sælges i

saa køb hakker i

Au t o-Korsel.
7 Personers Bil udlejes.
Telefon Allinge 71x.

Arne Dam, Habbedam,

1~a,

Fra Sadolin & Holmblads Fabrikker
alle Slags tørre og færdigrørte Malerfarver
i

Daaser. — Ekstra Kvalitet

Koltkenlalt - alle Farver.

først Faktor-Fernis derefter 'Sahocol",
derefter „4 Timers' Lak" og Resultatet
Alt sælges til smaa Priser i

Til Gulvene
Nordlandets Nandelshus.
bliver straalende.

.9erute i*Epeter

er fijem

Romne.

Se Vinduerne
Baptistmenighedens i
Bortlodning i Allinge. Brug Fondin Tørklister, billigt og praktisk.
Den 6 ds. vandtes Gardinerne
paa rød Seddel Nr. 283, Lampen
blaa Seddel Nr. 25. Genstandene
kan afhentes hos Vald. Larsen,
Allinge.

Alt i Rullegardiner.
Køb det

Papirhandelen, Kirkepladsen,

Xorsetter,
Fotograf Møller 21oderne Mofteog Srystfioldere !
anbefaler Bronce Rammer i alle St.
Ovale Rammer og

Nordlandets Handelshus.

Tlf. 29.

ild

Blanke Pinsegulve,

Ø. V.

Jens Hansen.

Allinge.

Men det er af stor Betydning at der anvendes
(le rigtige Materialer, saa faar man først den
virkelige Nytte og Glæde af at faa malet.

Farver, Lakker, Fernis, Lakfernis, Pensler,
Malerlærred, Tubefarver. Altid billigste Priser.

Husk vort gode Arbejdstøj samt alt til Herreekvipering henhørende, da det er billigt og godt. Vi har et meget stort Lager i Meterinaal som Kjoletøj, Bomuldstøj, Lærred, Drejler og
alt henhørende til Manufaktur, Ikke at forglemme vort store
Lager af Trikotage og Garn. Vi har alt — kom og køb —
De skal nok blive tilfreds.

Rammelister. Billeder indrammes

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

Nordlandets Handelshus

shagpiber Shaglobak, Niger, Cigarer. KØB DET I PRODUKTEN

I gene, da Maanen kastede gyldne
Straalebundter over den stille, gli! dende Flod med de mørke, slanke
Popler, da Høet duftede saa bedaarende dejligt —, da kom Van) firelysten atter over os! Vi vilde
videre mod Syd, ned og se Alperne gløde i Sol, ned til det lovpriste Svejts.

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

Næste Dags Formiddag var vi Eifeltaarnets mørke Silhuet i et
i Bologneskoven samt saa en Del Nu forvandles til en lysende Giaf det nordlige Paris, Invaliderne gant, det er en Oplevelse, man
med Napoleons Grav, Triumfbuen, aldrig glemmer. Og saa Pragtfyrværkeriet ! ---- Disse roterende
Magdaleinekirken etc.
Eftermiddagen tilbragtes paa Sole, denne overdaadige Ødselhed.
Udstillingen, hvor vi gennemgik Endelig saa vi, hvorledes Ordensdet gamle Paris, Kostumernes Pa- politiet ved Festens Afslutning
lads og Elektricitetens Vidunder- dannede lange Kæder og gennemsøgte hver Krog, hver Bygning
slot,
Hvor var der meget at se og paa det udstrakte Terrain, drilære. Hvilke Triumfer fejrede Vi- vende Publikum Fod for Fod mod
denskab og Kunst ikke her? Hvad Udgangene.
Saa stod vi ved Nat paa Paris
havde Ingeniør- og Arkitektsnille
ikke udført af Vidundere ! Disse Gader og fulgte de oprømte SkaPaladser var som taget ud af Fan- rer ned ad Boulevarden, indtil
tasiens Eventyrbog, Farverne saa Strømmen efterhaanden fordelte
sig. — Hvad nu ? — Saa fik vi
afstemte og rene.
Hvad var der ikke opfundet - pludselig Lyst til at se det letlealene for at more Publikum! Der vende Paris skumle Kvarterer. -var f. Eks. det store Hjul, i hvis Det var uhyggeligt. Alle disse udFælg 16 Glashuse var ophængt, tærede Kvinder med de fremstrakte
hver rummende 50 Personer. Naar bedende Hænder, disse skumle
Kæmpehjulet var fyldt, begyndte Apacher, der lydløst sneg sig frem
Farten ; det var helt nervepirrende i Skyggesiden, af og til med lynat rulle rundt, og vi glemte helt snar Fart og katteagtige Bevæat nyde Udsigten oppe fra den gelser entrede en Gitterport.
svimlende Højde, saadan gøs det
Forsigtigt holdt vi os midt i
i os, naar det atter gik nedad.
Gaderne og havde Dolken i Be„Det rullende Fortov* spændte redskab, hvis vi skulde blive overover Udstillingens Periferi, vistnok faldne ; men der skete os ingen
over en Mils Længde, og rullede Overlast.
ustandselig rundt i ca. 5 m Højde.
Hen ad Morgenstunden søgte vi
Der var tre Baand eller Vejbaner, hen til Boulevardens Bænke. Her
som løb Side om Side. Det første sad flere Personer og sov. Ogsaa
havde en Fart som almindelig vi var forfærdelig trætte og forSkridtgang, det midterste som Løb, vaagede, valgte en ensom Bænk
og det yderste suste afsted som og slumrede ind.
en lille Væddeløbshest. Man kunde
Længe havde vi næppe sovet
naar som helst springe over fra før en Police vækkede os med et
den ene Bane til den anden, efter- „Pardon messieurs, her maa De
som der var meget eller mindre ikke sove!" Hvor Franskmændene
at se, om man havde god Tid er høflige !
Han gik videre til næste Bænk
eller skulde skynde sig. Undervejs
var der smaa Stationer, hvor Ud- og næste igen : „Pardon messistillingsgæsterne kunde stige paa eurs !" – Vi saa Folk rejse sig
og af, saa man nemt kunde komme og sætte sig igen, da Policen gik
fra deri ene Del af Udstillingen til videre paa sin Patrouille.
den anden.
Ogsaa vi satte os og slumrede
Her oppe fra havde vi et ud- atter ind ; men vi kunde ikke formærket Overblik, ikke alene over hindre at Betjenten med en Times
Udstillingsterrainet, men ogsaa Mellemrum kom med sit høflige
over den DeI af Paris Gader og „Pardon messieurs".
Seinen, som vi rullede hen over.
Hvor vi var glade for MorgeDenne ejendommelige Svævebane nens Sol, og da de tidlige Cafeer
var genial og altid godt besøgt ; lukkede op, fik vi os en vældig
vi kunde godt opholde os der i Kop Kaffe med mindst fem StykTimevis, thi ved Stationerne fand- ker Wienerbrød hver.
tes Restaurationer, hvor man ved
smaa fikse Borde kunde hvile ud,
Paris har mange smukke Parker
spise eller drikke.
indenfor sine Mure. -- En af de
Eifeltaarnet maatte vi selvfølge- smukkeste er Buttes Chaumont,
lig ogsaa op i med Elevatoren. der med stor Smag er anlagt i et
Udsigten fra de forskellige Etager gammelt Kalkstensbrud. — Under
ubeskrivelig. Oppe fra den øverste Paris strækker sig uhyre gamle
Platform kunde man overse hele Stenbrud, de saakaldte KatakomParis og Omegnen til de fjerne ber, i hvilke man gennem Aarskovklædte Højder ; men ser man hundreder har nedlagt de Knogler
lige ned ad det tynde Jernsprin- og Ben, der graves op fra Paris
kelværk, ned til de smaa Menne- Kirkega arde.
skepunkter, som bevæger sig paa
Henad Eftermideagen tog vi Afden store Plads, da synes Taar- sked med Seinestaden, gik over
nets slanke Legeme at vakle, en Bastillepladsen med den berømte
uforklarlig Angstfølelse melder sig, Julisøjle, forbi Frihedsstatuen paa
og man ønsker sig ned igen — Place de la Nation, ad milelange
langt bort fra dette svimlende Gader ud af den larmende Stad.
Babel.
Vi var trætte af Indtryk og TanDen sidste Dag, vi besøgte Ud- ker, mente at have set alt, lært
stillingen, blev vi der hele Afte- alt. Vi troede at have faaet vor
nen. Vi maatte se de straalende Udlængsel tilfredsstillet — kunde
Illuminationer, dette Lyshav af drage hjem.
farvede elektriske Straaler, selv
Sad længe udenfor en lille Forom vi for en Nat skulde undvære stadsrestaurant og lagde RejseSøvn. — Og vi fortrød det ikke. ruter, mens Fluerne summede døAlene det at se de kunstfærdige sige om os i den hede EftermidVandfald foran Elektricitetens Pa- dagssol. Men da Aftenen kom og
lads farves af Lysstraaler, at se lette Taager lagde sig over En-

Saa naaede vi atter den gamle
By Meaux, hvor vi fik vore Fagforeningsbøger afstemplet til Troyes. Tog Afsked med den smukke
Marneflod og gik gennem temmelig øde Strækninger med forfaldne,
ofte afbrændte og ikke genopbyggede Gaarde og Huse. Sporene
af den sidste Krig var endnu ikke
udslettet, Markerne laa ubenyttede
hen, og ved de forfaldne Bosteder voksede alenhøjt Ukrudt i
Haverne. Frankrig maa være tyndt
befolket, naar disse Strækninger i
Aarevis kan ligge ubenyttede hen.
Frugtbare Arealer, som danske
Landmænd vilde slikke sig om
Munden efter. Her var Brug for
driftige Arbejdsnæver, og vi tvivlede om at Amerika kunde skaffe
overflødig dansk Arbejdskraft saa
gode Eksistensmuligheder som
dette frodige Land.
Her havde vi rig Lejlighed til
at forsyne os med Frugt. Kirsebær i store Klynger hang overmodne og skimlede paa Træerne,
ingen havde tænkt paa at plukke
dem, og Pærer og Æbler syntes
os skulle lide samme Skæbne.
Gennem bakket Terrain passerede vi den lille By Colonieres,
og ankom om Aftenen til en gammel romantisk Stad, Villeroi le
grande, der har en smuk ærværdig Kirke, altfor stor til den lille
By med det kongelige Navn. -Udenfor Raadhuset spillede et
Hornorkester ; vi blev staaende til
Koncerten var forbi, og en Herre
viste os derefter Vej gennem Byen.
Franskmændene er meget musikalske, særlig er de Mestre I at
blæse paa Valdhorn. En stille
Sommeraften stod vi længe paa
en Bro, der førte over en Dal med
Skov paa begge Sider. Fra Skoven lød stemningsfulde Toner, og
da de hørte op, svaredes der fra
Skoven paa den anden Side. Duetten gentog sig flere Gange, og
vi havde Følelsen af, at den ene
søgte at overgas den anden i Tonefylde, ligesom et Par Nattergale,
der søger en Mage.
Den 15. Juli naaede vi Troyes,
en temmelig stor By med sydlandsk Præg, der ligger ved Seine.
Her var meget at se, først den
mægtige Domkirke, som syntes os
smukkere og mere imponerende
end selve Notredame i Paris. Den
vældige Bygning er synlig i Lang
Afstand, og den rigtforsirede gotiske Stil er en ren øjenlyst, et
Arbejde, der maa have taget Aarhundreder at fuldføre. Men Byen
er ogsaa en af de ældste, kendt
fra Oldtiden. Af andre Pragtbygninger saa vi, foruden flere Kirker,
Raadhuset, Teatret, Lyceet og Museet med Malerisamling.
Der var Feststemning og Patriotisme over Byen. Vi spiste
Frokost i Parken nede ved Floden og gik rundt og saa paa Festlighederne. Gaderne var smykket
med Blomster, Flag og kulørte
Papirlygter, og Folk i alle Aldre
og Køn marcherede i sluttede Kolonner mod Festpladsen til Marseillaisens taktfaste Toner. Først
kom Frankrigs Ungdom i hvide
Sportsdragter med flagrende Silkebaand, saa et Kompagni gamle,
pensionerede, stivbenede, rheumatiske Soldater, saa atter Ungdom
og adstadige Borgere, truttende
Hornmusik o. s. v.
Men det alvorlige først. Efter
mange Genvordigheder finder vi
Kassererens Bopæl, bliver trakte-

Flere kom til og lo. Benovede
ret med Vin og underholdt af Madame til Manden kommer hjem rystede vi paa Hovedet og gik
fra Festpladsen, faar vort Tilgode- videre gennem denne mærkelige
havende udbetalt, og skal saa ud Gade, hvor Damerne var saa indladende og overalt vinkede til os.
og more os.
Paa 1Zaaclhuspladsen er rejst
Ved en Krumning opdagede vi
Boder, Karruseller og Gøglertelte. at det var en „blind Gade", hvor
Her udfolder det ægte franske den franske Prostitution anbringes
Folkeliv sig, lystigt gaar det til under Statens Kontrol. Ærgerlige
med Trutten og øredøvende Spek- og flove maatte vi gaa tilbage
takkel ; men over Raadhusets Por- til stor Fornøjelse for Demimontal staar en Kvindeskikkelse (Re- den og Gadens legende Unger.
publikens Gudinde) smykket med
Vi fandt dog rigtig ud af Byen
Blomsterguirlander og kulørte Lyg- langs Floden, hvor Skyde- og Kater. Streng og alvorlig ser hun getelte, al Slags Dingel-Dangel,
ned paa „le peuple"s barnlige vekslede i en Uendelighed.
Et Sted, hvor høje, skyggefulde
Glæder.
I den bagende Eftermiddagssol Træer indrammede en Krumning
er der umaadelig varmt paa den af Floden, udfoldede der sig et
store Plads. Vi spørger om Vej imponerende Badeliv. Det mørkeudefter for at hvile ud i Træernes grønne Løv fremhævede smukt de
Skygge. En Mand viser os ned hvide, spænstige Legemer, der
ad en Sidegade bag Raadhuset. legende plaskede rundt. Dristigt
Gaden støder op til Festpladsen, klavrede de op ad de krogede
og vi undres derfor ikke over at Stammer og sprang paa Hovedet
den ogsaa er pyntet med Guir- ud i det grønlige Vand, hvis hvide
lander og Flag. Foran hver Dør Skum sprøjtede højt op.
Et Eldorado for Ungdommen.
staar smukke Damer i gule, røde
Her sad vi længe foran et Trakog blaa Silkerober ; det er som
paa et Teater, hvor et østerlandsk tørsted og nød en Flaske Vin til
Eventyr skal spilles. Tvivlraadig Aftensmaden, og da vi endelig
spørger jeg en af de skønne, om gik til Hvile, kunde vi se Raketdet er Vejen til Bar. Hun smiler terne gaa til Vejrs og høre Kabedaarende, lægger Hovedet paa nonskuddene forkynde Festens Afskraa mod sin højre Haand og slutning.
Fortsættes i næste Nr.
hvisker „dormir !".

\fordbortzhoirris
Adre~fortegnelJe!
Malermestre

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

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

Jacobsen Ludv, Havnegade, All.

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

Modeforretning

Bogtrykker

Petersen, Thora,v. Posthuset All.

Gornitzka, 0., Allinge l'If. 74

Bygmestre

Musikundervisning
Westphal, G. Sanukaas

Kofoed & Mortensen, All. TIf.77-79
Petersen, P., Nørreg, All. Tlf 69

KinVer – Violin – Sang.

Radioforhandlere
Jørgensen, H , y/ Posthuset AlI.

Bygningssnedker
Jørgensen, Th. Sandvig Tlf 5y

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

Skotøj og Skotøjsrep.
Jørgensen. H., y/Posthuset Allinge

Skræderforretninger
Ipsen, P. C. Nygade, Tlf. All. 113

Slagtere

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

Jensen, Kaj, Allinge. Tlf. 66

Smedemestre
Petersen, Carl, Allinge Tlf. 98

Foderstoffer
Nordlandets Handelshus, Tlf. 7

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

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

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

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

Sæbeforretninger
Talol v. Havnen Allinge Tlf. 23

Trælast og Tømmer
Nordlandets Handelshus, 1 1f. 7

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

Hoteller
Hotel Allinge Telefon 25

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

Isenkram og Porcelæn

Træskomagere
Larsen, L., Allinge.

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

Vaskerier

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

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

Mogensen, A., Tejn 'F .. 117 x
Indlevering til Bornholms Dr mpvaskeri.

Vognmænd
Bohn, Emil,rSønderg., All. Tlf.46
Christensen. Andr., All., Tlf. 49
Petersen, C., Nygade, All. Tlf.133
Person- og Lastkarse!

Munch, Humledal, Tlf, Rø 46

Ladestationer

7 Personers Vogn

Petersen, Carl, Allinge. Tlf 98

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

Dell helt rigtige

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

Permanent udfører vi nu med den nye
Ta c o Luxus Maskine. — — Moderne
Dampkammer System. Alt iberegnet og dog kun otte Kroner!

Barber Jahn. Larsen Tlf. Allinge 53

