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Ilypooseits lloifimplioheder,
Allerede for lang Tid siden er
Hypnosen blevet til et af Medicinens vigtigste Lægemidler, og
netop Hypnosen kan man takke
tor, at det er lykkedes at helbrede psykopatiske Mennesker.
Nedenstaaende Linier skal meddele noget om Hemmelighederne
ved Hypnosen.
Hvis et dertil egnet Menneske
vil hypnotisere et for Hypnose
modtageligt Menneske, saa prøver han først og fremmest paa
at bringe Forsøgspersonen i en
søvnlignende Tilstand. Dette sker
som oftest derved, at Hypnotisøren, efter at han i nogen Tid
har stirret Vedkommende stift i
Øjnene, eller ogsaa har ladet ham
se paa en blank Genstand i nogen Tid, eftertrykkeligt foreholder ham at ban er søvnig, at
han snart vil sove ind, at Søvnen vil være dyb og fast, at 0jenlaagene allerede bliver tunge, at
han ikke mere er i Stand til at
holde dem aabne osv., indtil
Øjnene paa Forsøgsmennesket
virkeligt falder i og han tilsyneladende sover.
At dette ikke er nogen virkelig Søvn vil snart vise sig, idet
Forsøgspersonen ikke som et
Menneske, der virkelig sover,
ikke hører eller ser noget, men
paa Hypnotisørens Tilraab,
Spørgsmaal og Befalinger reagerer fuldstændig paa samme Maa de
som et vaagent Menneske, der
er Herre over sine Sanser. Imidlertid er der nogle vigtige Forskel mellem denne og en normal vaagen Tilstand. Frem for
alt er Forsøgsmennesket tilsyneladende fuldstændig uden egen
Vilje, men er ganske underlagt
Hypnotisørens Vilkaarligheder,
saaledes at han ikke blot blindt
udfører dennes liefalinger, ogsaa
naar disse synes inaeningsløse,
men endda ser, hører, smager,
lugter og famler efter Ting, hvis
Nærværelse Hypnotisøren „indbilder" ham, og omvendt ikke
bemærker Ting, som Hypnotisøren siger, ikke er der, selv
om enhver ikke hypnotiseret
Tilskuer tydelig ser disse. Saaledes kan Hypnotisøren f. Eks.
faa den Hypnotiserede til, med
alle Tegn paa Nydelse, at drikke
den herligste Vin al et tomt Glas,
for i næste øjeblik, med Paastand om, at det var Blæk han
har drukket, at faa ham til med
alle Tegn paa Væmmelse at spytte
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ud. Ligeledes gør for Eks. den
Hopnotiserede kraftige Svømmebevægelser paa et Gulvtæppe
naar Hypnotisøren indbilder ham
at han er taldet i Vandet og ved
Svømning maa søge at redde sig
i Land.
Den næste Forskel overfor en
vaagen Tilstand er denne, at den
Hypnotiserede som Regel kan
præstere noget, som han normalt slet ikke eller kun i ringere
Grad vilde være i Stand til. Et
af de mest forbløffende Kunststykker af denne Art er f. Eks.
den saakaldte hypnotiske Bro.
Dette bestaar deri, at Hypnotisøren lægger Forsøgsmennesket
paa tre Stole, saaledes at de to
understøtter henholdsvis Nakken
og Hælene, hvorpaa han suggestrerer den Hypnotiserede til at
dennes Krop er fuldstændig stiv
og derefter tager den midterste
Stol bort. Selv om Vedkommende
ikke er noget muskelstærkt Menneske, vil han uden Tegn paa
Træthed kunne blive liggende
paa de to Stole saa længe det
skal være. •
Mindre kendt end at hypnotisere Mennesker, er visse Forsøg
paa at hypnotisere Dyr. Det første Forsøg blev allerede foretaget i 1936 af en Professor i Mathematik og orientalske Sprog i
Altdorf v. Navn David Sehwendtrier. Det bestod hovedsagelig deri,
at lian holdt en Høne i en hvilken som helst Stilling paa et Bord
og trykkede Næbbet fast mod
Underlaget, og trak en Kridstreg
paa langs af Næbbet. Hønen blev
derefter, selv om man ikke mere
holdt paa den, liggende ubevægelig i den mest unaturlige Stilling, f. Eks. paa Ryggen. Det
viste sig senere, at man ikke kun
kan hensætte Høns og andre
Fugle, som Gæs, Ænder, Ugler,
Duer, Musvaager, Staenter, Sisken
Kanariefugle, Rødhalse, men ogsaa Dyr, som Marsvin, Kaniner,
Mus, Egern, unge Geder og Svin,
Flagermus, Aber, Firben, Slanger og endda Krebse i en lignende Tilstand.

Gaadens Løsning,
Efter det Franske.
—0 —
Ropert Glenn begyndte at blive
i bedre Humør, da han traadte
ind i Monsieur Celestins elegante
lille Restauration.
Der var fuldt af Folk, Kvinder,
som dannede Blomsten i det internationale Selskab, Mænd, som
udgjorde Eliten af Bourgeoisi og
Aristokrati.
For Monsieur Clestin var den
fødte Restauratør, og de, der sled
hans Parketgulv, bar alle kendte
Navne.
— Rimeligvis en Embedsmand
fra Indien, som staar for Tur til
at blive dekoreret, var Monsieur

Fredag den 21. Mal
Celestins Tanke, da han saa den
høje, solbrændte Mand med det
bestemte Udtryk i Ansigtet.
Og han havde Ret.
Ropert Glenn var ved at kede
sig ihjel. I London havde han ikke
set eet kendt Ansigt, og ved sin
Ankomst til Paris den foregaaende Aften havde den samme Ensomhedsfølelse grebet ham i al
den støjende Munterhed.
Men en Medrejsende havde forsikret ham, at hos Monsieur C6lestin vilde han i hvert Fald træffe
nogen, han kendte, og finde den
Adspredelse han søgte.
Medens han nippede til sin
Amer Picon, saa han rundt, og
hans Blik hæftede sig ved et
Bord, ved hvilket der sad ep
Kvinde med et interessant, blegt
Ansigt.
Den ganske unge Mand, som
var sammen med hende, var en
smuk Udgave af hende. Der var
dog den Forskel, at hans øjne
var nøddebrune, mens hendes
var mørkeblaa.
Glenn vippede sin Stol tilbage
og saa tankefuldt op i Loftet.
Han mindedes en Sommerferie
og en blaaøjet ung Pige — for
toogtyve Aar siden.
De færdedes sammen i Cornwalls Skove, hvis Træer hvælvede
sig som en Tronhimmel over deres
Hoveder; han huskede deres lange
Ture ad ensomme Veje, hvor næsten ingen Mennesker kom, og
den Nat, hvor de tvunget af Storm
og Regn, maatte søge Ly i en forladt Bondegaard.
Og saa kom den sidste Erindring fra Jernbanestationen ug
en ung Piges Ansigt med det
ulykkelige, forskræmte Udtryk,
som veg Pladsen for straalende
Haab, da han sagde: Jeg sender
snart Bud efter Dig, Hesper. Paa
Gensyn.
Naa, det var Skæbnens Bestemmelse, at han straks blev sendt
til Indien. Der blev ikke Tid til
at bringelSommerens Episode til
videre Udvikling. Han skrev Breve,
som hanfatter rev i Stykker og
tyede saaledes til Mandens sædvanlige Tilflugt — Tavshed — som
uvægerlig saer Bitterhedens Sæd
i en Kvindes Hjerte.
Han vidste, at hendes Pengeforhold ikke var de bedste, og som
for at lette sin Samvittighed -send- ,
te han en Sum Pengefil en -engelsk Bank med Anmodning om
at underrette hende derom, uden
at give hende nogen som helst
Oplysning om, hvorfra de stammede.
En Herrestemme bragte ham
pludselig tilbage til Nutiden.
— Au revoir, Lady Havarden
— vi ses Roper.
Det gav et Sæt i Glenn, da han
saa, at det var Damen og den
unge Mand, som den talende sagde Farvel til. Roper! øjensynlig
den unge Fyrs Navn, Det var dog
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senest 2 Dage før Bladet udgaar.

et pudsigt Tilfælde.
Han stirrede igen paa hendes
blege Ansigt med de mørkeblaa
øjne, tog saa en rask Bestemmelse
og gik hen til hende.
— Tillad mig at opfriske et
gammelt Bekendtskab? bad han.
Mit Navn er Glenn.
Den unge Mand lagde Mærke
til Rødmen, som steg op i Moderens Kinder.
— Jeg tror, jeg husker Dem,
stammede hun, men det er mange
Aar siden.
Sønnen saa agtpaagivende fra
den ene til den anden.
— Det kunde have været i Gaar,
sagde Glenn, De har forandret
Dem meget lidt. Er det — ? Han
saa paa den unge Mand.
— Min Søn, svarede hun og
tilføjede hurtigt
en gammel Ven
af mig, min kære Dreng.
Glenn rakte Haanden ud, men
den unge Mand rejste sig og bukkede let og undgik paa den Maade
at tage imod den.
Lady Havarden rejste sig ogsaa.
Vi er desværre nødt til at gaa nu,
sagde hun. Men maaske mødes vi
igen.
Hun vilde gaa, men Glenn, der
pludselig blev ivrig og halsstarig,
sagde:
— Maa jeg ikke aflægge Dem
en Visit?
— Vi rejser til Syden om et
Par Dage, svarede hun, — bagefter — maaske I
Det var et direkte Afslag.
Glenn gik tilbage til sit Bord
og satte sig ned; han kunde hverken sanse eller samle, før en haard,
ung Stemme sagde:
— Undskyld. De talte lige nu
til min Moder. Maaske vil De
være saa venlig at orifyse mig
om Deres Motiv til at forsøge at
forny et Venskab mod hendes Vilje.
De øjne, som saa paa Glenn,
havde et lidende og bønfaldende
Udtryk.
— Vær saa god at tage Plads,
sagde Glenn, og da den unge
Mand lidt tøvende adlød, fortsatte
han: — Jeg holdt meget af Deres
Moder for nogle Aar siden — før
hendes Ægteskab. Det er det hele.
Det var aldeles ikke min Hensigt
at være paatrængende. Jeg haabede blot, at hun vilde huske mig
som en gammel Ven.
Den anden sad tavs. Efter en
Pause!, sagde han med blidere
Stemme: — Jeg forstaar, Hvor
mange Aar siden er det?
— Jeg husker det næppe, sagde
Glenn undvigende. Jeg har været
saa længe i Udlandet.
— Ja, men tilnærn-ieligvis?
— Det er vel en tyve Aar siden.
— Tyve! gentog den unge Mand
Og jeg er enogtyve. Det maa have
været mere. Toogtyve maaske?
— Ja, toogtyve, bekræftede
Glenn
— Saa — saa har De vel kendt
min Fader?
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— Nej, det tror jeg ikke. Jeg
kan slet ikke huske Navnet Havarden.
— Mit Navn er ikke Havarden.
Sir Alfred er min Stedfader. Jeg
hedder Ropert Brent.
- Brent! Det kom uvilkaarligt.
— Ja, Moder giftede sig med
en Fætter, der hed det samme,
som hun selv. De maa sikkert
have truffet ham — naar De
kendte hende saa godt.
— Jeg kan slet ikke huske, at
jeg nogen Sinde har været sammen med ham, svarede Glenn alvorligt.
— Var Mor da ikke sammen
med sin Familie dengang?
— Synes De ikke, vi skulde
lade den Sag falde?
— Jo, gid jeg kunde. Men jeg skal sige Dem — Sagen er
den -- aah, det er saa vanskeligt
at tale med en fremmed derom.
— Vil De ikke betragte mig
som Deres Ven?
— Mange Tak. Jeg er bange
for, jeg kun tænker paa mig selv
— og hende. Han standsede et
øjeblik. — Jeg havde et Sam menstød med Sir Alfred for tre Dage
siden. Han sagde noget til Moder,
som jeg blev vred over. Det sagde jeg til ham, og saa gik det ud
over mig. Han omtalte min Fader
paa en Maade, som jeg ikke kunde finde mig i. Jeg forlod hans
Hus og sagde, at jeg ikke vilde
komme tilbage, før jeg kunde bevise, at han var en Løgner. Det
slog ned i mig, at De maaske
kunde hjælpe mig dermed. Min
Moders Slægtninge er alle døde,
saa jeg har intet Haab om at
kunne faa noget at vide om ham.
Jeg vil ikke fornærme Moder ved
at gentage for hende, hvad hendes
Mand sagde. Hun tror, at det
kun er en almindelig Uenighed
og vil have, at jeg skal komme
hjem. Vi mødtes her, for her er
ingen Chance for, at han kommer.
— Hvis De saa ved noget om
min Fader, vilde jeg blive glad,
hvis De vilde fortælle mig det.
— Det gør mig ondt, sagde
Glenn. Jeg vilde ønske, jeg kunde
Vil De tilgive mig, at jeg gør
Dem et Forslag. Jeg er her paa
Orlov og føler mig meget ensom.
Kom og bo sammen med mig paa
Hotel Continental? Det vilde jeg
være glad for.
Unge Brent stirrede overrasket
paa ham.
— Jeg maa hellere fortælle Dem
noget mere, sagde han tilsidst. Jeg har ingen Penge selv — kun
en lille Sum, som min Fader efterlod mig, og som Moder gav
mig for nogen Tid siden. Jeg maa
straks. Jeg er ikke
have et Job
saadan stillet, at jeg kan lade
være at bestille noget.
Der var en tortærdefig Bitterhed i hans Stemme, og Glenn
følte en wilandtlig Sympati for
ham.

— Se nu her, sagde han. Jeg
søger en Privatsekretær, som jeg
vil have med til Indien. Hvis De
kunde tænke Dem en saadan Stilling, saa kan De faa den med
det samane.
Brents nøddebrune Øjne straalede af Bevægelse.
— Hvorfor, stammede han, gør
De dog dette for mig? Jeg kan
ikke rigtig faa Rede paa det. Jeg
gad vide, om Mor vilde synes om,
at jeg tog imod den Stilling, De
tilbyder mig?
— Jeg kan ikke tro, hun vilde
have noget at indvende derimod,
svarede Glenn. — Den gør Dem
uafhængig af Deres Stedfader.
Hun vilde sikkert blive glad alene
af den Grund — for Deres Skyld.
En mærkelig ukendt Følelse
rørte sig i ham. Sæt han havde
Ret til denne unge Mand — et
Krav, som ikke kunde nægtes haml
At have ham til Kammerat, og
derigennem faa Magt til at gøre
ham lykkelig og fri vilde atter
give Livet Indhold og gøre det
værd at leve.
— Skal jeg spørge hende, spurgte Brent ivrigt. — Hvem skal jeg
sige det er, som vil gøre mig den
store Tjeneste?
— Kan De da ikke selv tage
Bestemmelsen?
— Jo. naturligvis. Men jeg vil
ikke for alt i Verden saare eller
skuffe min Moder. Hun har været
saa ulykkelig. Maa jeg ikke faa
Deres fulde Navn at vide?
— Roper Glenn.
— Røper! Hans Navnefætter
lænede sig over Bordet. — Hun
fortalte mig engang, at hun havde
opkaldt mig efter ham. Hun sagde, han havde brudt sit Løfte til
hende. Han brød brat af, han
kunde næsten ikke tale af Ophidselse. De stirrede aandeløse paa
hinanden.
Glenn kunde ikke hindre, at
den Opdagelse, han selv havde
gjort, ikke forblev skjult for Roper
Brent.
— Min Gud! sagde denne lavt,
idet han langsomt rejste sig.
-- Kom til mig, Roper, sagde
Glenn hæftigt, jeg trænger til Dig.
Jeg vil gøre alt i Verden for Dig.
Du skal være min Adoptivsøn.
Den Unges Ansigt var askegraat
og fortrukket af Raseri.
— Jeg vilde ønske, jeg kunde
dræbe Dem, sagde han ganske
langsomt. Gaa ad Helvede til!
Han gik, medens Glenns fortvivlede Øjne fulgte ham, indtil
han var forsvundet.
— Monsieur — a fini — pas?
sagde en Tjener og pegede paa
Glasset.
— Finis, svarede Glenn og fulgte
efter Sønnen — ud i Mørket.

loger og j$1aBe.
Ugens Familie-Journal.
Aktuel som sædvanlig benytter
Familie-Journalens Sportsmedarbejder Lejligheden til gennem Bil
leder og Tekst at orientere Læserne i alt, hvad angaar EnglænderFodboldkampene. J ivaro-Indianerne i Ecuador gemmer deres Fjen,
dens Hoveder som Sejerstrofæer
og tørrer dem. For at undersøge,
om der endnu indes Spor af
denne barbariske Skik, drog Familie-Journalens rejsende Ægtefolk
ind i Jivaro-Indianernes Land, og
i denne Uges Rejsebrev fortæller
de unge, frygtløse Opdagelsesrejsende Læserne om, hvorledes de
kom Hovedjægerne paa allernærmeste Hold og paa ret drastisk
Maade blev overbevist om, at „Ho•
vedlagt" indtil for ganske nylig
har fundet Sted. — Af de fem afsluttede Noveller, er .Cyankalium"
en spændende Kriminalnovelle for-

talt med Lyntogsfart. „Den sande
Poesi". „En Kvindehader forelsker
sig" — og „En taaget Dag i London" — et Par friske Noveller om
Kærlighedens underfuldt Veje, og
„Misforstaaelser" en humørfyldt
Shortstorie.Under,Ilusmoderstof 4
finder vi Ugens Modeller til Pigernes Sommertøj, m. m. m.

De gode Herters Klub.
Ikke mindst i vor Tid kan
der være Brug for en saadan
Klub, hvis 'den ellers svarer til
sit Navn = og det gør den. Det
er det nye Blad for Mode og
Iluandarbejde, „Flittige Hænder", der i sit sidste Nummer
slaar til Lyd for Dannelsen at
saadanne Klubber,
Hensigten er den smukke, at
bringe varmhjertede Kvinder
sammen, snart hos den ene,
snart hos den anden, for under
fornøjelige og hyggelige Former
at forfærdige Haandarbejder,
Børnetøj o. s. v., som det er Meningen at overlade mindre velaflagte Medborgere, der vil sætte Pris paa al modtage nyttige
eller smukke Ting.
Fordelingen af Caverni, kan
ske enten direkte ved et a! Klubbens Medlemmer, gennem Præsterne eller, hvis dette ikk. kan
Inde sig gøre, ved direkte Ilenr
vendelse til „Flittige Hænder",
Vesterport, København V.
For yderligere at stimulere
den smukke Tanke, udsætter
Bladet en Præmie til enhver ny
Klub, der dannes, og Præmien
er baade original og morsom,
idet den betaar af en Lagkage,
maledes al den første Klubaften
kan faa en festlig Indvielse.

Sporten
Red. af A. S. G.

Valby sejrede fortjent 3-1,
Kampen 1. Pinsedag var i alle
Igaader vellykket. Besøget kunde
have været større, men det gik
an, og de der var mødt fik en
virkelig god Kamp at se. — Det
var en Fornøjelse at se Valby
spille Fodbold, Sammenspil og
Teknik var eminent, og de Gange
man ser bedre Fodbold i Rønne
ved de store Kampe er let talte.
Vore egne Kanoner spillede
godt til, men der manglede meget i Boldbehandling, Sammenspil og Placeringsevne. Hvorfor
skal man stadig se to Mand om
Bolden og det saa man igennem
hele Kampen. — Der bliver alt
for store Huller paa den Maade
og saa en Ting til : Placeringen,
saasnart en Bold skal afleveres
staar alle Mand dækket fordi de
staar stille og venter paa den.
Valbys Spillere var i uafbrudt
Bevægelse og fandt hele Tiden
et Hul at spille Bolden i. — Det
er fint Spil og det skulde vi gerne
lære hernede. — Her tænkes
nærmest paa Angrebskæden som
var den daarligste Del af Holdet.
Vort Forsvar er gennemgaaende
godt og solidt og den Dag vi
faar en god Angrebskæde har vi
et godt Hold.
Vi skal ikke gaa i Detailler,
da Kampen er refereret i Dagbladene, men lad os haabe, vi
kan gøre en bedre Figur naar
vi til Efteraaret rejser til København som V. B.s Gæster.
Det er Meningen at Gudhjem
og Allinge sammen med Valby
skal spille om en Pokal over 3
Aar, og paa denne Maade er der
altsaa planlagt et Samarbejde et
godt Stykke ud i Fremtiden.
Om Aftenen samledes Foreningens Medlemmer med deres
Gæster til en morsom Aften paa
Christensens Sal.
Her holdt Foreningens Juniorleder Herr Dan Petersen en lille
Tale og takkede tor den Gæstfrihed de havde nydt her i Allinge og Sandvig.

Paa Søndag
spiller Seniorholdet en Privat-

kamp i Rutsker og det er ogsaa
Meningen at Juniorerne skal
spille en Returkamp med Gudhjem jun. herhjemme. Paa nuværende Tidspunkt foreligger intet sikkert men vi henviser Publikum til Plakaterne.

„Det glæder os
at meddele Dem, at vi har bestemt os til atter i Aar at stille
et Beløb paa 100 Kr. til Disposition til Vedligeholdelse og Udbedring af Allinge Badestrand",
skriver Carlsberg Bryggerierne
den II. Maj d. A. Dagen før
havde vi fra Tuborgfonden, som
netop i de Dage udbetalte store
Summer til velgørende Formaal,
ogsaa den Glæde at modtage 100
Kr. Vor Glæde over at Byraadet
bevilgede 150 Kr. til samme Formad var derimod lidt blandet,
formedelst den Kritik, som ifølge de forskellige Byraadsreferater
er rettet mod Udvalgets Arbejde
og de Forslag, der var fremsat i
Henvendelsen. Det forekommer
mig at vor nyvalgte Borgmester
holder Sukkerkringlen i den ene
Haand og Riset i den anden, og
at han helst vil benytte Riset.
Det er altid svært at paabegynde et Arbejde ad privat Vej,
som kan gribe ind i kommunale
Planer; det bliver oftest mødt
med Mistro. Ogsaa Østersøbadet
har haft sine Trængselsperioder
og mødt megen Modstand; det
er egentlig først i de sidste Aar,
Byraadet har taget det under
sine beskyttende Vinger I Vi haaber imidlertid at Allinge Badestrand i Løbet af faa Aar vil
blive ligesaa velset, ialtfald mener
vi at have gjort et velment og
uegennyttigt Arbejde, og tager
man i Betragtning at Kommunalbestyrelsen sidste Aar har ydet
et Tilskud paa 1500 Kr. til Kommunens Anlæg, mener vi at Udvalget har facet mindst lige saa
meget udrettet for det samme
Beløb og til lige saa godt et Formsal. Da største Delen af Pengene er udbetalt i Arbejdsløn,
virker Kritiken ogsaa som et
Slag i Ansigtet paa de Arbejdere,
der har udført Arbejdet.
Med Hensyn til et Toilette ved
Bækken, saa var det kun et Forslag fra Udvalget, ligesom de
andre Forslag, der blev henlagt
til Budgetbehandlingen, og absolut ikke noget, Udvalget selv tør
give sig i Kast med foreløbig,
da Pengene mangler.
Samtidig vil jeg gerne berigtige
den Fejltagelse, at det skulde
være Udvalget for Badestrandens
Bevarelse, der har kritiseret Sygehusets Kloakforhold. Ved Gennemlæsning af Forhandlingsprotokollen, som ligger til Gennemsyn, findes ikke et Ord herom;
men det var Bestyrelsen for
Nordbornholms Turistforening,
som klagede til Sundhedsautoriteterne og fik Fejlen rettet, selv
om Kloaken ikke er hygiejnisk
betryggende, før der lægges en
Rørledning helt ud til Havet. Ligeledes var det Turistforeningen,
som ønskede en Promenadesti
langs Kysten fra Havnen til Næs
og Affaldsdyngerne fjernede.
Udvalget er dog trods Kritiken
glad for det bevilgede Beløb og
haaber at andre Institutioner og
private fortsat vil støtte det Foretagende, som nu atter er i god
Gang.
Paa egne Vegne
Otto Oornitzka.

Fra Uge til Uge.
Panserbasse.
Fredag, Lørdag og Søndag
kommer Panserbasse til Allinge
og fremviser sit Lune og fremragende Bedrifter paa det hvide
Lærred.
Dette danske Lystspil har slaget
alle Rekorder med Hensyn til
Publikumstemning, hvad lille
Connie selvfølgelig ogsaa har
Æren af. Vi er overbevist om,
at der bliver fuldt Hus ogsaa her
i Allinge.

Bryllup.
Lørdag d. 22. ds. vies i Rønne
Frk. Helene Jespersen, Datter af
Smed H. Jespersen v. Ols Kirke,
til Stenhg. Svend Rømer, Vang.

Palmehaven aabnede
2. Pinsedag Sæsonen med Musik
og Dans. Allerede tidlig paa Aftenen var Lokalet fyldt med pinseglade Gæster, unge og gamle
mellem hinanden, og der kom
stadig flere til. Der dansedes til
Tonerne af Frøknerne Rugaards
Duo. De unge Piger spiller Flygel og Violin, saa det kniber
med at sidde stille paa Stolene,
og Palmehavens flinke Tjenerstab, alle kendte Ansigter fra
foregaaende Aar, sørgede for, at
man mellem Dansen ogsaa fik
de mere materielle Goder.
Herr P. Jensen fik en fin Start,
og vi ønsker alt godt i den kommende Sæson.

Vor bedste hak
for venlig Deltagelse ved vor
Moder Johanne Holms Begravelse.
Familien.

Restancerne
for 9 og 10. Termin 1936— 37 for
personlige Skatter og Ejendomsafgifter m m. samt Statsskat for
2. Halvaar 1936-37 er under den
14 ds. af Dommeren i Rønne autoriseret til Udpantning, som uden
videre Varsel vil blive paa begyndt
den 24. ds.
Allinge, d. 15,-5.-37
Alfred Pedersen.
•■■■••■■••■•■■■••

KOMFURER
af lidt ældre Mønster
men samme godeKvalitet fra C. M. Hess
sælges med stor Rabat pr. Contant.

P. C. HOLM

III*

En ung Barnepige
søges, straks.

Lejeune, Sandvig.
En flink og proper

ung Pige
kan faa Plads 1. Juni eller senere.
Fru Toldforv. Flensborg.

Frelsens Hær, Allinge
Frelsens Hærs Hjemforbund afh.
offentligt Borl salg Ti rsdag d.25. Maj
— Sang, Musik, Servering. Gratis Entr. Hjertelig velkommen.

Disker Husflid do run g
De spillende Søstre

afholder Udstilling i Forsamlingshuset Søndag d. 23. ds. Kl. 4
aabnes Udstillingen. Foredrag af
Søren Jensen. Kl. 8 Oplæsning af
J Jacobsen. God Musik.
Alle er velkommen.
Bestyrelsen.

2iografen
Fredag Kl. 8 Lørdag Kl. 8,30
Søndag Kl. 7 og 9
Den store danske Sukces

\SOLEN

PANSERBASSE

afslører alt!

En spændende Handling, kostelige Situationer, straalende Humør,
muntre Melodier.
Ib Sobenberg, Arthur Jensen,
Lille Connie, m. fi.

Sørg for at Deres
Tøj er pletfri og
velpresset. Med Foraaret i
fikst NYT eller nypresset
Tøj fra

NU PLANTER VI

Herre- og Dantelikrteder

Tomater, Porrer, Kaal, Selleri,
Stedmoder, Asters, Petunia, Zenia
m. m. Gode, kraftige Planter fans
til usædvanlige billige Priser Ved
Forsendelsebedes bestilt Dagen før
Helene Andersen, Dalegaard.

Hasle Kalkværk

De anerkendte

GUMMISKO
med de tre Taarn faas hos

Carl Larsen, Vestergade, All.

4 Ugers Grise
er til Salg hos

Laurits Mikkelsen,
ved Muregaard, Klemens.

En Ladeko
er til Salg.
K. Marker, Blæsbjerg, Rutsker.

Sander hind

Brændt Kalk
Læsket Kalk
4411> Cementsten
Tlf. Hasle 27
Et mindre Parti brugte
Jern- og Messinglodder
sælges til privat Brug for c. halv
Pris.

Nordlandets Handelshus.
Rigtig gode

Spise-Kartofler
af King Edward og Svalet Birgitte
sælges i

Nordindels lindelshus

fieorgineknolde Friske bill. Havregryn
i flere Farver, samt forskellige
Stauder sælges billigt v. Henv. til
Henry Andersen, „Klintely",
Sandkaas,

i Sække a 40 kg og i løs Vægt.
Kærnemælksfoder, Kyllingefoder,
Fritfoder til Hønsene sælges til
smaa Priser.

Nordlandets Handelshus.

SAGO- OG KARTOFFELMEL, KØB DET I PRODUKTEN
4•1•11111111111

■=1111~1111111~~010111111

Masser af billige Brædder

9almehaven

sælges i

KONCERT-DANSANT
Fredag Aften og Søndag Eftermiddag og Aften,
Musik: Søstrene Ella og Gerda Rug aard.

Nordlandets Handelshus.

r'
ow

NATIONALTELEGRAMMER

Lysegraa Sportshabit med Læg i Ryggen 59,00.
God graa og brunst ribet Habit, moderne Facon 58,50.
Imprægnerede Frakker med Siikefoer 72,00.
Moderne Slingcoats 66,00.

støtter Tuberkulosens Bekæmpelse!

Allinge Messe - Th. Holm

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

Lev. til Vare- og Landbrugslotteriet.

KIOSKEN

Fra Sadolin & Holmblads Fabrikker
alle Slags tørre og færdigrørte Malerarver

i‘eb vor fine Xaffebianding

i Daaser. — Ekstra Kvalitet

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

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

Ycal'se fikse nyheder
til Pinsen!
Kom ind og vælg selv. Vi har stort Udvalg af alle
Slags Varer, som kan give Pinseudstyret det rigtige
Plus til Glæde for alle Parter.

Norellandel

f ørst Fa k„t4o - e rn is , Ladk
er«eftoegr »RSaeshu°Icta°tie"i
deref t er
rTimers
bliver straalende. — Alt sælges til smaa Priser i

ZOO

Nordlandets liandelshus.

Mød den lyse Tid
„F a m a"-klæd1!

ved Avertering i „Nordbornholm" er
degi store Udbredelse, Bladet har;

Prøv de nye, lækre „FainauStoffer, de er lys- og vaskeægte og findes i et stort Mønster udva 1g.

Fama-Mouselin
Fama-Mix
Fama-Schantung

det kommer i hvert Hjem i AllingeSandvig og Omegn, helt til Hasle,
Klemensker og Rø. De faar med andre Ord Forbindelse med alle Deres
Kunder paa een Gang. — — - -

2,95
3,80
4,80

Benyt de billige Kvartals-Annoncer;
for kun 10 Kr. i Kvartalet kan D.
fan en Annonce, hvori Teksten kan
skiftes 3 eller 4 Gange i Løbet af
Kvartalet. Lad os give Dem et Forslag.

— og saa findes der mange
andre morsomme Stoffer til
Foraaret og Sommeren.

Ring til „ Nord6ornfiolm Yelf, 74.

Tobralco
gai anteret sol- og vaskeægte

1,90
Luxora,
der tr en smuk halv linned
Vare. findes i mange smukke
pr. m
Mønstre

‘fritz,Reuah

fra Kl. 16: Arvidsens Trio.

De har jo altid været tilfreds
med

FUNKIS Gulvlakilernis
FUNKIS 4 Timers Lak
FUNKIS Oliemaling.

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

KØBE DET I PRODUKTEN.

ALLINGE
Telefon 5

.21oderne ,Xersetter,
Sidste Nyheder i
Foraarsog Sommer- SKO

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

Træskomager Larsen

Nordlandets Handelshus

Kofte- og Rrystifoldere !

Allinge.

Køb Deres Forbrug af Klædninger
og ekstrafine Benklæder hos os.
Husk vort gode :\ rbejdstøj samt alt til Herreekvipering henhørende, da det er billigt ug godt. Vi har et meget stort Lager i Metermaal 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.

Jens Hansen.

Tlf. 29.

Strikkede Klude og Ild
hofemte Prik. - Le%eranølor til Landbrugnlotteriet

koben til

Averter i NORDBORNHOLM

•

11111111111_

deres ‘jordel

og

NY STOR ABEOROTTE
NYE SJÆLDNE FLAMINGOER
STOR LØVEFAMILIE
og mange andre sjældne Dyr og Fugle i den store nyindrettede Have. Tag til Stainmershalcle og tag Madkurv med
Hyggelige Restaurationslokaler. — Rimelige Priser. — Musik

1 ifi-lunruiIll

1

11111111111111111

2,60

LOGISK HAVE

KohKenlaK -- alle Farver.

Til Gulvene

som er sammensat efter den gamle Recept.
Den er lige festlig i Aroma og Smag.
Ny Pris: 270 Øre pr. Halvkil9 ± Rabat.

Nordlandets handelshus

Se Vinduerne.

Foraarshabiterne
er nu hjemkomne

IffillINI11111~1~113111111~1~11112111■

Skrives og ud6ringes af

111

PROTOKOLFABRIK .

[(»nsker Me

Blanke Pinsegulve,

saa køb Lakker i

PRIMA

OiG

• Chr. DideriKsen
Telefon 865

Kotøjr, Kogrimer, Næsegrimer,
Grimeskafter, Tøjrepæle, Ringe etc.
sælges til Fabrikens Priser.
Paa alle rustne Varer gives 10
pCt. ekstra.

Nordlandets Handelshus.

RØNNE

Sct. Idortensgade

Lit:14

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

O

Masser af Kædevarer

—

•

411,

Leverandør til Biblioteker og øens største Forbrugere

k heil rigige

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

Barber Johs. Larsen TIL. Allinge 53

fildis hividkieriiis og NINE KØB DET I PRODUKTEN

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

Næste Dag fulgte vi Floden
gennem udstrakte Akasieskove ;
Jordbunden er sumpet, og det er
meget varmt; men de smukke Løvtræer ydede os Skygge. Henad
Middag naaede vi Bar, en kedelig
By, gjorde Indkøb og gik videre
for at dinere i det grønne. Vejen
var her skovløs paa en længere
Strækning, og ligesom vi naaede
en herlig Oase, møder vi et Par
ridende Gendarmer, der forlanger
at se vore Pas. Saa konfererede
de indbyrdes. Der maatte være
noget galt ved mit Pas, thi pludselig forlangte de, at vi skulde
følge med.
Protester hjalp ikke, mellem to
vælige Gangere førtes vi i jævnt
Trav tilbage til Byen. Termometeret viste 30 Graders Celsius paa
Politistationen, saa det var ikke
alene Angstens Sved, som drev
ned ad os, da Retten blev sat.
En værdig Præfekt fungerede
som Dommer, og Rettens Haandhæver blev snart klar over, at vi
var brødefri. Navnet havde lidt
Lighed med en eftersøgt Persons
maaske en Storforbryder.
Jeg var glad over ikke at skulde
hensmægte i et eller andet fransk
Fængsel, men Nielsen rasede over
den Behandling, der var overgaaet
os, og forlangte Erstatning i en
Tale, der var spækket med Injuder, Eder og banale Udtryk; dog
prelede det altsammen af mod
Præfektens overlegne Ro. - Han
forstod jo ikke Dansk.
Høfligt blev det betydet os, at
vi maatte gaa — uden Erstatning.
Saa travede vi da atter ud ad
Landevejen, spiste vor Mad og
badede i Floden, der her havde
ringe Dybde, men til Gengæld en
rivende Strøm. Der var her en
Mængde Ørreder, store Foreller,
som nogle Drenge havde en vis
øvelse i at fange ved at sætte en
rund Vidjekurv ned over dem og
forsigtigt gribe ind efter dem med
Haanden. Deres Fader kom nu
derned og raabte, da han saa os,
at vi ikke maatte bade uden Badedragt ; det var forbudt ved Lov.
Da jeg fortalte ham, at vi var paa
Rejse og ikke kunde slæbe alting
med, viste han os, hvorledes et
Lommetørklæde kan gøre samme
Nytte. Siden den Dag benyttede
vi altid Lommetørklæde under
Badning.
Efterhaanden, særlig efter at vi
havde foræret hans raske Drenge
nogle danske Frimærker, blev vi
gode Venner, og han inviterede
os hjem. Gaarden laa lige ved.
Vi hilste her paa Værtinden, der
satte Vin paa Bordet. Jeg søgte
at forme en lille Tale for dette
lykkelige Hjem. Havde alle franske Hjem saadanne raske Drenge,
da saa det ikke saa galt ud for
Frankrig. — Vive la France !
Men Faderen blev alvorlig, og
Moderen aftørrede en Taare. Antagelig havde de set nok af Krigens Rædsler. Den velmente Skaal
blev drukket i Tavshed.
Saa tog vLAfsked — vilde paa
Grund af den trykkende Hede
hellere gaa om Aftenen. Det var
Fuldmaane, og vi maatte indvinde
de mange tabte Timer.
———
Gennem Cote d'Ors Højdedrag

slynger Vejen sig mellem Skove,
og opad Skraaningerne er Vinplantager (Bourgogne). Floden er
her kun en lille Fos, som boltrer
sig i Dalen. Af og til bliver den
borte for os; men vi hører dens
Rislen og kaade Spjæt mellem
Klipper. Det er en vild og frodig
Natur, en behagelig Afveksling
for det mere ensformige Sletteland, ogi, den berømte Vin smager
saa lifligt , at det er os en stor
Overvindelse at gaa Vinstuerne
forbi.
I disse romantiske Egne veksler
Sandstensbrud med Kalkklipper og
Drypstensdannelser, Vinhaver med
Fyrretræsskove. Vi kommer forbi
Tunneler og høje Jernbanebroer,
passerer Mussy og Chatillon, to
mindre Byer. Saa kommer vi ind
i en Gryde lignende Dal, hvor
høje Popler spejler sig i stille,
rindende Kanaler. Græsset staar
saa friskt og grønt i de sumpede
Enge, og for Enden af Dalen ligger en stor Bygning, ud af hvilken Vandet risler fra en mægtig
Hvælving. — Det er Saint Seine,
den hellige Kilde, der her har sit
Udspring. -- Det mineralholdige
Vand var fra Oldtiden kendt som
Lægemiddel, og den gamle Kuranstalt søges endnu af mange
lidende Mennesker.
Stille og fredeli gt er der i denne
Dal, saa uvirkeligt, drømmeagtigt
i Maaneglansen, som stod vi ved
Indgangen til Underverdenen -Dødens Have. Ikke et Menneske,
ikke en Lyd, uden den ensformige
Rislen og Boblen. Det er Floden
Seine, der fødes, stiger op fra
Dybet, fra underjordiske Kalkstensgrotter. Stille, umærkeligt fylder
den Kanalerne, glider frem, rolig,
majestætisk, frugtbargørende. Og
hindrer noget dens Løb, da bliver
den kaad og vild, bruser over
Klipper og Skær, vokser sig stor
og mægtig, bærer Skibe paa sin
Ryg, elskes og frygtes — og forsvinder endelig lydløst, umærkeligt i Havet for at begynde et nyt
Kredsløb.
Men Landevejen fører os videre op af Grydekanten, gennem
den lille sovende By, som stræksig op over Bjergskraaningen.
——
Oppe i Guldbjergene havde vi
den næste Dag en anstrengende
Tur gennem Fyrreskove og generedes meget af Torden og Regnbyger. Vejen slynger sig op og
ned i en Mængde Bugter, og oppe
fra Højdedragene stikker de graa
Klippemasser frem mellem grønne
Træer.
Saa naaede vi Cote d'ors Højderyg, og oppe fra et mægtigt Kirsebærtræ, der stod ved Vejen, havde
vi en prægtig Udsigt over Dijon,
der ligger nede i Dalen. Vi nød
længe det vidunderlige Panorama
og de saftfulde Bær, vandrede
derpaa ned ad Skraaningen og
var snart inde i Byen.
Dijon er en gammel interessant
By, og Hovedgaderne har, ligesom i Troyes, et vist moderne
Tilsnit med Asfalt og elektriske
Sporveje, 15 store Pladser, brede
Gader og anselige Bygninger. -Gamle Fæstningsværker er omdannet til brede Boulevarder og
Parker. Gamle Slotte, Kirker med

ejendommelige Taarne og prægtige
Facader karakteriserer Dijon.
Cæsar skal have grundlagt Byen,
og i Middelalderen var den Bourgundernes Hovedstad.
Det var meget varmt den Dag,
saa vi naaede desværre ikke at se
alt, hvad vi ønskede. Om Aftenen
spiste vi „Omelette au lard" i et
Traktørsted udenfor Byen. Den
trykkende Hede afløstes af frygteligt Uvejr, Lynene glimtede og
Tordenen buldrede ustandselig.
Vi overnattede der; men jeg sov
ikke meget. Æggekagen og den
megen Frugt vilde ikke forliges,
adskillige Gange maatte jeg op
og led frygtelige Kvaler.
Om Morgenen var jeg udrenset
og i fuld Vigeur. Vi naaede en
anden fransk Flod, Saone, som
flyder ud i Middelhavet. Vi var i
Syden nu, alle Nordboeres Længslers Maal, og forstærkede uvilkaarligt vore Skridt.
Her ligger en anden fransk By
og Fæstning, Auxonne spejler
sine gamle Byporte i Floden. Som
de fleste gamle franske Byer har
Gaderne toppede Brosten, skumle
Stenhuse, ofte uden Kalkpuds, og
en mægtig gotisk Kirke, som rager højt op over Omgivelserne.
Vi finder en Skomager til at bøde
vort Fodtøj, en Barber, der maa
fjerne generende Haarvækst, og
saa gaar det atter ud ad Landevejen.
Den 20. Juli naaede vi Dole i
Dep. Jura efter en hurtig March
gennem vekslende, noget ufrugtbare Egne med skovklædte Bakkedrag. Her er ogsaa mange gamle
Bygninger, romerske Oldtidsminder, imponerende Kirke og smukke
Parker med store antike Marmorbænke. Herude spiste vi til Aften
og saa paa Folkelivet, delte en
Kande Vin og gik saa videre i det
herligste Vejr.
Vi fulgte boubsfloden op gennem Dalen, der var tæt befolket.
Floden leverede Kraft til mange
Fabriksvirksomheder, og da det
var Søndag, var der Dans og Lystighed overalt i Smaabyerne. De
fleste tinge Piger var nydelige og
med et Temperament, som man i
Længden ikke kunde være ufølsom overfor. Nielsen havde allerede mistet sin tyrkiske Ring, og
jeg var glad over at vi snart var
ude af det letsindige Frankrig,
hvor Danseboderne var fyldte, og
de mægtige Kirker stod gabende
tomme.
Saa gik vi hele den lyse Sommernat fra By til By, og ved 6Tiden stødte vi paa de sidste blege,
forvaagede Skarer af fransk Ungdom, der parvis vandrede hjem
eller direkte til Fabrikerne i Besancon.
Besancon var den sidste større
franske By, vi kom til. Doubs
løber lige igennem den gamle By,
hvor maleriske Huse ligger og
spejler sig i Vandet. — Dalen er
ganske smal, og oppe paa Jurabjergene, der skærmer Byen, ligger stærke Forter og Fæstningsværker. Interessant er Torvehandelen, alle disse Telte, Kæmpeparaplyer og Zinktage, der skal
beskytte de handlende og deres
Varer mod Solens Brand. Et broget sydlandsk Billede.
En smuk gotisk Domkirke er
fra det 11. Aarhundrede, og her
findes mange Ruiner fra Romertiden, bl. a. en stor Triumfbue,
Porta nigra, der nu danner en af
Byens Porte. Den nyere Del har
lige og brede Gader, paa Torvene
pjasker Fontæner og er opstillet
Mindesmærker. Byen er særlig
kendt for sin Urindustri.
Udenfor Byen snævres Dalen
ind til et snævert Pas, hvor store
barokke Fæstninger paa Bjergtoppene dominerer Dalen. Ogsaa paa
en Klippeø ude 1 Floden ligger

en romantisk Borg.
Vi slap dog uantastet gennem
Passet — kørende med en fransk
Bonde — og overnattede paa en j
Gæstgivergaard oppe i Bjergene.
Gennem nogle smaa Turistbyer,
Ornans og Vuillefans, der ligger
ved en rivende Fos, som bruser
frem gennem Dalen, gik vi videre
og kom atter op at køre med en
Bondevogn. Bønderne er meget
indladende og fortæller os om alt,
hvad der er at se i Omegnen. —
Egnen er ogsaa vidunderlig, stadig møder øjet Afveksling, Bjergene bliver højere og vildere med
Tunneler, skummende Vandfald og
udsprtengte Klippeveje langs bratte
Afgrunde.
Saa naar vi atter et snævert
Bjergpas, ved Pontalier, den sidste lille franske Bjergby. Vi stiger
af og gaar ind gennem Byporten,
hvorover staar „Republique Francaise". Udenfor ligger to imponerende Forter højt oppe paa
Klippekronen. „Fort de Joux" og
„Fort de Larmont" behersker her
Indgangen til Frankrig.
Udsigten heroppe fra er vidunderlig, Luften ren og klar. Rundt
om os i Horisonten dukker smaa
takkede Bjergtoppe frem, og deres
snedækkede Sider glimter som
Guld i Solen. Det er Jurabjergenes langstrakte Kæde og Sveitz
Alper. De er næppe saa smaa og
uskyldige, som de ser ud til, og
der er nok adskillige Dagsrejser
mellem dem.

Nede i en Dal gaar vi uantastet
forbi Toldstedet og befinder os nu
i Sveitz. Bygningerne bliver straks
livligere i Stilen, og foran Villaerne smider Flagene lystigt i
Vinden. Det hvide Kors i den røde
Bund minder os om det danske
Flag.
Her er mange Turister, Sproget
er fransk, Skilte og Plakater affattet paa fransk, og vore franske
Penge har fuld Værdi, saa i den
Henseende spores ingen Forandring.
Vejen baner sig stadig i Siksak
nedad fra de grønne Alpegræsgange til Skovbæltet, og henad
Aften gaar vi gennem store Naaleskove. Det er mørkt, da vi omsider naar ud til en Mark, hvor
et tordenlignede Bulder, som vi
havde hørt i længere Tid, og som
nu syntes lige ved, trods Mørket
skulde undersøges. Vi gik ind
over Marken og ser pludselig den
smalle Markstrimmel afbrydes af
et gabende Svælg, i hvis Bund
en fraadende hvid Masse vælter
sig under øredøvende Larm,
Ængstelig traadte vi tilbage fra
den bratte Rand, det Dyb, vore
Øjne ikke kunde maale, og da vi
ikke turde gaa videre, gravede vi
os ned i nogle Høstakke, som stod
paa Marken, og sov ind, trods
Bulderet.
Fortsættes i næste Nr.

,`[ordbornholms
AdreddefortegnelJe!
Bagerier
Andersen, Th., Sandvig Tlf. 2
Hald, E., Løsebækg , Ali. Tlf. 78

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

Bogtrykker
Gornitzka, 0., Allinge Tlf. 74

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

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
Kløver — Violin — Sang.

Radioforhandlere
Jørgensen, H., v/ Posthuset All.

Bygningssnedker
Jørgensen, Th. Sandvig Tlf. 5y

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

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

Foderstoffer
Nordlandets Handelshus, Tlf. 7

Skotøj og Skotøjsrep.
Jørgense.. H., 'Posthuset Allinge

Skræderforretninger
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

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

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

Kontortid daglig 2-4. Lørdag 7-9

Sæbeforretninger
Tatol v. Havnen Allinge Tlf. 23

Trælast og Tømmer
Nordlandets Handelshus, Tlf. 7

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

Hoteller
Hotel Allinge Telefon 25

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

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

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

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

Træskomagere
Larsen, L., Allinge.

Ure og Optik
Hansen C., Havneg. All. Tlf. l40
Liljeroth, A. Urmager, Allinge
Mikkelsen, A., Sønderg. Allinge

Vaskerier
Mogensen, A., Tejn T'., 117 x
Indlewering til Bornholms Dr mpvaskert.

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

Ladestationer

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

Petersen, Carl, Allinge. Tlf. 98

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

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

Tegn hrsabounement paa Nordbornholm - kun I Kr. Kvartalet

