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Fra Artikel-Serien „Paa Fodtur gennem Europa" 

Torvedag i Besaneon 

der havde været meget utaalmo- der. „Hvad er der i Vejen, Barn? 
dig, nærmede sig. 	 Kan jeg hjælpe Dem ? Betro Dem 

„Hvad vilde han have, du skul- til mig — vi har jo kendt hinan- 
de gøre?" 	 den snart i mange Aar." 

Udsigt tja Domkirken i Dijon 

Nr.29. F&g ned: 

Køb 

„LOTUS" THE 
hos Aug. Lundgren, Sandvig 

en gros M. & V. Salomansen 
København 

Fristelsen. 
0 

Hans Ansigt var næsten gustent, 
og i hans Øjne var der et flak-
kende, skyldbevidst Skær, der 
gjorde hende angst. 

Hun gjorde Plads paa Bænken, 
hvor hun sad, og han lod sig 
falde ned paa den, træt og selv-
opgivende. 

„Walter, der er sket noget. 
Hvad er det ? Du har vel ikke 
brudt dit Løfte, har du vel?" 

Og med et Gisp, der lød som 
en indeklemt Hulken, brød hun 
af og betragtede ham, som om 
hun vilde se lige gennem Marv 
og Ben. 

Han svarede ikke, men ridsede 
i Gruset med sin Stok, som var 
han opfyldt af egne dybe Tanker. 

»Du — du har atter spillet, 
Walter. Jeg ser det paa dit An-
sigt". - 

„Ja, jeg har", brød det ud af 
ham, ,men Betty, jeg lover dig 
paa mit Æresord, det skal være 
sidste Gang," 

Betty svarede ikke, men hen-
des Barm hævede og sænkede sig 
i korte stødvise Ryk under den 
tilbagetrængte Smerte. 

Det var ikke første Gang, at 
Walter havde lovet, at det skulde 
være sidste Gang. Ikke engang 
hans Kærlighed til hende formaa-
ede at rive ham løs fra den fryg-
telige Spillelidenskab —• og hun 
kunde og vilde ikke opgive ham. 
Men Gang efter Gang havde hun 
set, hvorledes hans 	 og nu og- 
saa hendes — sammensparede 
Skillinger var gaaet i det bund-
løse Svælg, der hedder ,,det grøn-
ne Bord". 

„Er det meget slemt denne 
Gang", spurgte hun med skæl-
vende Steinnie. 

„Ja!" hviskede han, „slemt! 
Jeg har mistet hver Skiiling, jeg 
havde, og jeg var saa sikker paa, 
at Lykken vilde vende sig til For-
del for mig." 

Hun saa frem tor sig med Øjne, 
der næsten stod stive af Fortviv-
lelse. Hun vilde ikke slippe ham, 
og dog var det, som om intet 
kunde redde hant. Lidt efter fik 
hun den fulde Sandhed at vide. 
Han havde mistet alt, men han 
havde ogsaa forskrevet sig for det, 
han ikke havde. Tabt et Tusind 
Kroner paa Æresord og en Lap 
Papir. 

Det var det værste, der endnu 
var sket, medmindre det var værre, 
at Walter havde tabt Pengene til 
en af de værste Slyngler, der  

smykker sig med Betegnelsen : 
Forretningsmand Peter Smith! 
Alene Navnets Nævnelse fyldte 
Betty med en ubeskrivelig Skræk.  
Hun havde hørt saa meget ondt 
om ham 

„Hvis du ikke betaler ham, saa 
ruinerer han dig. Faar dig afske-
diget fra din Stilling, thi dine 
Overordnede vil ikke taale Spil-
lere i deres Nærhed. Du ved det". 

,,Ja, jeg ved det. Og jeg kan 
ikke betale - men du kan hjælpe 
mig". 

„Jeg ! Ak, \Valter, hele Resten 
af min sammensparede Kapital 
udgør næppe det halve af, hvad 
du skylder den Mand, men -
Pengene er dine. Jeg vil ikke 
svigte dig." 

eJeg vil ikke have dine Penge, 
Smith heiler ikke, hvis du vil 
gøre ham en Tjeneste". 

„En 1 jeneste 1 Gøre den Skurk 
en Tjeneste? Hvad mener du, 
Walter?" 

Hun saa paa ham med for-
skrækkede Øjne. 

„Jeg ved ikke, hvad det er, 
Betty. Han sagde, han vidste, du 
var ansat hos Brown & Co og at 
du var i Stand til at gøre ham en 
lille Tjeneste, hvis du vilde. Til 
Gengæld vilde han slaa en Streg 
over Gælden. Men nægter du at 
gøre det, saa maa Pengene beta-
les inden 48 Timer." 

„Hvad svarede du?" spurgte 
Betty og saa forskende paa ham, 
som om hun vilde læse hans in-
derste Tanker. 

„Jeg svarede, at jeg var i en 
Klemme, og at jeg derfor vilde 
tillade ham at fremsætte sine øn-
sker for dig, men hvis der blot 
var en Antydning af noget kræn-
kende for din Æresfølelse i den 
omtalte Tjeneste, vilde jeg knæk-
ke Halsen paa ham, og tage Føl-
gerne." 

Samme Dag arrangerede Wal-
ter et Møde med Smith i en af 
Parkerne og medbragte Betty. 

Smith hilste meget høfligt, Betty 
koldt og afinaalt, Walter slet ikke. 
Paa Smiths Anmodning fjernede 
Walter sig nogle Skridt, og uden 
overflødige Bemærkninger gik han 
lige løs paa Sagen. 

„Jeg ved, at De har med Brown 
& Co.s udenlandske Kontrakter at 
gøre, Frøken. Jeg ved ogsaa, hvor-
ledes Deres Arbejdsmetode er. De 
skriver Kontrakten paa Maskine, 
og bagefter oplæser de den, ine-
dens en anden følger med i Klad-
den. I Morgen vil De komme til 
at skrive en Kontrakt med Japan. 
Hvorledes jeg ved det, kommer 
ikke Sagen ved. De har imidlertid 
en Telefon med direkte Ledninger 
staaende ved Siden af Dem. Hvis 
De i Morgen, naar De skal kon-
ferere Indholdet af Kontrakten, 
vil løfte Telefonens Hørerør af 
Gaffelen eller blot stikke en Bog 
ind under den, saa vil jeg om 
Aftenen sende Dem denne For- 

skrivning fra Deres Forlovede. 
Nej, nej, min unge Dame, De skal 
ikke fare op. Sov paa det. I Mor-
gen Kl. 2 skal jeg ringe Dem op 
og blot spørge om det er i Orden, 
og svarer De: Ja ! saa laver vi 
altsaa denne lille Forretning; men 
svarer De: Nejl — ja, saa vil jeg 
sørge for, at Deres tilkommende 
Mand faar sin Afsked og bliver 
ruineret inden Ugen er omme. 
De vil faa Kontrakten at skrive 
som sædvanlig efter Børstid. Jeg 
skal nok passe Tiden. Farvel!" 

Før Betty kunde give sin In-
dignation Luft, var Smith allerede 
uden for Hørevidde, og Walter, 

„Han ønskede nogle Oplysnin-
ger, og jeg afslog at give ham dem, 
men Walter, Walter, hvad skal 
vi gøre?" 

„Naar Du har nægtet at op-
fylde hans ønske, saa har du  

handlet rigtigt. Og det andet maa 
saa gaa som det kan." 

Betty saa meget nedslaaet og 
fortvivlet ud, da hun næste Dag 
sad over sit Arbejde. Chefen lag-
de Mærke til det. Han havde aldrig 
før set sin flinke Korrespondent 
med et saa haabløst og forpint 
Udtryk i det kønne Ansigt. 

Men den taktfulde gamle Herre 
sagde intet foreløbigt. Om Efter-
middagen kom han uventet ind i 
det Værelse, et Slags Privatkon-
tor, hvor Betty sad og fandt hende 
opløst i Graad. Han saa forbau-
set paa hende og gik saa hen og 
lagde Haanden paa hendes Skul- 

Betty saa op. Hun havde en 
Følelse som om hendes Hjerte 
skulde sprænges, saaledes havde 
Følelserne overvældet hende. -
Hun saa ingen Udvej, Walter vilde 
blive ruineret, og uden at forbin- 

de nogen Tanke om Hjælp eller 
Anerkendelse for sin Troskab for-
talte hun om Kærestens Dumheder, 
om de ødelagte Forhaabninger, 
hvis Smith gjorde Alvor af sin 
Trusel, og i Forbigaaende om hans 
skammelige Forslag. 

Chefen lyttede interesseret, og 
da hun havde endt sin Fortæl-
ling, sagde han ganske roligt: 

„Ja, saa overlader De mig til 
at ordne den Affære." 

„Til Dem l" udbrød hun, som 
hun næppe turde tro sine egne 
Ører. 

Ja, og saa gør De mig den 
Tjeneste, naar Smith ringer, at 
meddele ham, at hans Ønske vil 
blive opfyldt". 

Han afskar hende Muligheden 
for at svare ved at forlade Kon-
toret, 

Klokken tre kom Chefen atter 
og medbragte nogle Papirer, som 
han lagde loran hende, idet han 
samtidig løftede Hørerøret af Te-
lefonen og lagde det til øret. No-
get efter hørte han af den sum-
mende Lyd, at der blev indstillet 
en Forbindelse, og sikker paa, at 
det maatte være Smith, sagde han 
— unødvendigt højt syntes Betty: 

„Skynd Dem lidt med den Kon-
trakt, Frøken. Jeg har travlt". 

Smith kunde gennem Telefonen 
høre Skrivemaskinens Spektakel 
og endelig — det forekom ham 
en Evighed — Bettys Stemme, 
idet hun læste Kontrakten op. 

Samme Dag sendte Hr. Peter 
Smith Walters Forskrivning til 
Betty — han var lige saa god som 
sit Ord — og en Uge efter gik 
han fallit — i Stykker paa en 
eneste Forretning, som han tro-
ede, skulde have gjort ham til en 
Krøsus. 

Den Telefonforbindelse blev 
hans Ruin. 

Men Walter spillede ikke mere 
En af Grundene var den, at Betty, 
der kort efter blev gift med ham, 
passede paa ham som en Smed. 

3oger og 31de. 
Ugens Familie-Journal 
skildrer hvorledes en amerikansk 
Kvinde gennem Non og Ulykke 
kæmpede sig frem til en enestaa-
de Position i Forretningslivet. De 
to unge Opdagelsesrejsende er nu 
naaet til den interessante By Cuzco 
i Peru, og man læser med største 
Forventning de Rejseskildringer, 
sorte det unge Par denne Gang har 
sendt Bladet, og skuffes ikke. --- 
Faa har den Gave at kunne be-
skrive, hvad de oplever ovre i 
den mærkelige „Indianerverden" 
— som Alice og William La Varre. 
Blandt de Novelleforfattere, der i 
denne Uge har deres Fortællinger 
i Bladet, er den kinesiske Prin-
sesse Der Ling. Hendes Novelle 
bærer Titlen ,Under Regndraabers 
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Fald" — og den er et Mesterværk 
af fin og sart Fortaellerkunst, -
men foruden glæder man sig over 
Novellerne „Hun vilde være Barn 
igen", „Tre Mennesker i Juaglen" 
o. et Pas til en Million". 

Fra Uge til Uge. 
Grundlovsdagen 
bliver der som sædvanlig Fugle-
skydning paa Banen ved Ham-
mershus. - Denne hævdvundne 
Sport samler hvert Aar mange 
Deltagere, og er Fuglen endelig 
skudt ned, følges „Kongen« og 
de andre Præmiedeltagere med 
fuld Musik op paa Hotellet, hvor 
en animeret Festmiddag finder 
Sted. 	Vi henviser iøvrigt til 

Annoncen. 

Dampskibsselskabet af 1866 
har nu udsendt Sommerplanen i 
et fikst lille Hefte, som i Illustra-
tioner og Tekst samtidig bringer 
en Oversigt over Seværdigheder 
og Hoteller paa Bornholm. Alle 
Selskabets fire Baade kommer i 
Virksomhed, fra den 19. Juni og-
saa med Dagture pas København. 
Fra 23. Juni til 20. Aug. træder 
Ystad-Ruten i Virksomhed hver 
Søndag, Onsdag og Fredag med 
„Frem", fra den 21. Juni til 21. 
Aug. Simrishamrrsruten Søndag, 
Mandag, Tirsdag, Torsdag og Lør-
dag og Christiansøturene Onsdag 
og Fredag samt enkelte Søndage 
med „Østersøen". „Frem" gaar til 
Kolberg Mandag og Onsdag og 
returnerer Tirsdag og Torsdag. 
Sassnitzruten er foreløbig opgivet. 

stbornhplmerne 
sejler hver Dag fra 11. Juni til 
17. August mellem København og 
Bornholm: om Lørdage kun Dag-
fart fra Allinge 10,30, Søndage 
Kl. 9.3W og Kl. 21. 

De mange gode Forbindelser vil 
efter alle Solemærker øge Tut ist• 
trafiken paa Bornholm. 

Sølvbryllup. 
Mandag den 31. Maj fejrer Avls-

bruger Georg Holm og Hustru 
deres Sølvbryllup. Middag paa 
Strandhotellet. 

Bryllup. 
I Morgen vies i Hasle Kirke 

Frk. Anna Larsen, Datter af Han-
delsmand Larsen, Hasle, til Chauf-
før Ove Jensen, Hasle. 

Varelotteriet. 
Varelotteriets nye, store Serie-

gevinst bestaar af et lille, dansk 
Hjem — alene det er jo nok til at 
faa Lyst til at prøve Chancen. 

Og saa er denna Gevinst, der 
har en Værdi af 10.000 Kr., blot 
en af de 114.000 Gevinster, der 
kan vindes i Varelotteriet. 

Fornyelsen til 3. Trækning slut-
ter 7. Juni, Salget 8., Trækning: 
9. —11, Juni. 

Blanchs Hotel jubilerer. 
Onsdag d. 2. Juni er det 50 Aar 

siden Blanchs Hotel indviedes og 
samtidig skabte de første Betin-
gelser for Turisttrafik paa Born-
holm. Johan Heinrick Blanck, som 
1887 byggede det smukke hvide 
Hotel med den pragtfulde Udsigt, 
kom hertil fra København, hvor 
hag havde en Restauration i Vim-
melskaftet „Blanchs Kælder". Han 
døde 1901 og er begravet paa 
Allinge Kirkegaard. Hans Datter 
giftede sig med H. M. Beierholm, 
der 1903 overtog Ledelsen af Ho-
tellet, som i Aarene før Krigen nød 
det bedste Renomme og Kurho-
tellet søgtes af det fineste Publi-
kum. 1918 solgte Beierholm Blanchs 
Hotel til Stanley Beldring, som 
samme Aar overdrog det til Aktie.  

selskabet „De nationale Hoteller", 
hvis Formand var Amtmand, Kam-
merherre Valløe. 

I de følgende Aar førte Hotellet 
en omtumlet filværelse. Først for-
pagtedes det til Hotelejer Koch, 
men to Dage efter meldte sig en 
Køber, Christa nsen & Nielsen, som 
bød 250,000, og Hr. Koch trak sig 
tilbage. 1923 overtog Sparekassen 
Hotellet og solgte det til Rolf Mal-

ler, som gik konkurs 1926. Spare-
kassen maatte overtage Pantet og 
forpagtede Hotellet 1927 til Re-
stauratør Weber. I Foraaret 1928 
overtog Mogens Koch atter Hotel-
let, som under hans Ledelse har 
opnaaet sit gode, gamle Renomme.  
Hr. Koch er en optaget Mand, som 
sammen med sin dygtige Hustru 
ogsaa har Ledelsen af Hotel Hel-
ligdommen og „Salene'. Vi benyt-
ter derfor Lejligheden til at ønske 
dem begge Lykke og Held til fort-
sat Arbejde for øget Turistbesøg 

paa Bornholm. 
I Anledning af Jubilæet er Re-

præsentanter for Presse og Tu-
ristforeninger indbudt til en Fest-
lighed paa Hotellet. 

Allinge-Sandvig By r a ad 
afholdt Onsdag d. 26. Maj ordn. 
Møde paa Raadhuset i Allinge. 

Borgmesteren og Ernst Jonas-
sen var fraværende med anmeldt 
Forfald. 

Socialministeriets Cirkulære af 
14. Maj 1937 angaaende Hjælp til 
Indkøb af Sødmælk oversendtes 
til Socialudvalget til videre For-
anstaltning Samme Ministerluen 
meddelte at Kommunen kunde faa 

2198 Kr. refunderet til nævnte 
Foranstaltning. 

Socialministeriet meddelte lige-
ledes, at Kommunen yderlige' e 
kunde faa 1.087 Kr. til Fordeling 
af Flæsk og Svinekød. 

Købstadforeningen henledte By-
raadets Opmærksomhed paa en 
Overenskomst mellem Kommu-
nernes Bugudvalg og Boghandler-
ne angaaende Rabat for Skoler. 

Indenrigsministeriets Skrivelse 
angaaende Regler for at pensio-
nere en Statstjenestemand, der er 
valgt til Borgmester. Byraadet ved-
tog at udfærdige en Vedtægtsbe-
stemmelse, der tager Sigte til om-
handlende Forhold. 

Skattedepardementet meddelte 
Tilladelse til at Kommunen op-
kræver den fælleskommunale Ind-
komst- og Formueskat i to lige 
store halvaarlige Rater, henholds-
vis 1. Oktober og 1. April 

Indenrigsministeriet godkendte 
ved Skrivelse Byraadets Beslut-
ning em at nedsætte Udskrivnin-
gen af personlig Skat i 1937-38 
med 25.798 Kr. 

Landinspektør Holst ansøgte om 
Approbation paa Udstykning af 
Matr. Nr. 339 k Markjorderne, til-
hørende Carl Nielsen, samt Appro-
bation paa et Magelæg mellem 
Matr. Nr. 148 h og 148 1 Markjor-
der, tilhørende henholdsvis G. 
Lejeune og H. P. Sundberg. 

Byraadet fandt intet at indvende. 
Landbrugsministeriet meddelte 

Approbation paa Udstykning af 
Matr. Nr. 161 Markjorderne, til-
hørende Gartner Laur. Kofoed. 
Parcellen er solgt til Einar Her-
mann Jensen. 

Samme Ministerium meddeler 
Approbation paa Udstykning af 
Matr. Nr. 23 a Markjorderne, til-
hørende Emil Andersen, Sandvig. 
Parcellerne 23 d og 23 e er solgt 
til Martin Andersen og Karl An-
dersen. 

Ligeledes meddeltes Opprobation 
paa Udstykning af Matr. Nr. 38 a 
og 38 b Sandvig Bygrunde tilh. 
Avlsbruger A. Grønbech, Sandvig, 
Parcellerne 38 f og 38 g er solgt 
til Carl Lindgreen. 

1 det lukkede Møde forelaa til 
Byraadets Afgørelse Licitation ved-
rørende Stangemøllemulen. Sagen 
blev udsat indtil nærmere Oplys-
ninger kan indberettes. 

Mytteri paa „Bounty" 
er en af de Film, som har vakt 
mest Opsigt Verden over. Den er 
optaget efter Romanen „Mytteri", 
501T1 ogsaa er udkommen paa 
Gyldendals Forlag og skildrer den 
berømte Bounty-Ekspedition til 
Tahiti. Det er egentlig ikke nogen 
Roman, men den mest renlivede 
Virkelighed, fuld af Spænding og 
Forbrydelse, Kærlighed og Had, 
Tyranni og Romantik. 

I Aaret 1787 afsejlede „Bounty" 
fra England under Kommando af 
Kaptajn William Bligh med Tahiti 
som Maal, hvor det skulde hente 
Brødfrugttræer og andre Vækster 
til Udplantning i Vestindien. Bligh, 
der 1772-73 havde sejlet Jorden 
rundt med Captajn Cook og 1801 
deltog i Slaget paa Reden, var en 
dygtig Søofficer, men brutal og 
uretfærdig. Paa Rejsen gjorde Be- 
sætningen Mytteri, og anført af 
Fletcher Christian overmandede 
de Kaptajnen, som blev sat i en 
aaben Baad sammen med en Del 
Matroser, der havde stillet sig paa 
hans Side. „Bounty" anløb Tahitti 
og satte saa Kursen mod den ube-
boede Stillehavsø Pitcairn, hvis 
nuværende Befolkning nedstam-
mer fra Besætningen. 

Filmen er nu kommen til Allinge 
og fremvises i Biografen Fredag 
og Søndag — altfor faa Dage til 
en Film, som i naturtro Virkelig-
hed og dramatiske Handlinger ra- 
ger langt op over, hvad hidtil er 
set. Den efterlader et varigt Ind-
tryk, som aldrig glemmes. 

Under Optagelserne er der fo-
retaget to Ekspeditioner til Syd- 
havsøerne, hvor man har fanet 
mange Tusinde Indfødte til at 
medvirke. 

3 brugte Cykler 
1 brugt Træde-Symaskine, 1 Bord, 
1 Blomsterbord m. In. sælges billigt. 

Henvendelse til Mors Hotel, All. 

Siografen  
Fredag og Søndag Kl. 20 

Gigantfilmen 

Mytteri paa „Bounty" 
med Charles Laughton, 

Clark Gabte og Franchot Tone. 

Pige søges 
til 1. Juni eller senere.  

Brogaard pr. Allinge. 

Hasle Kalkværk 
Brændt Kalk 
Læsket Kalk 
Cementsten 

Tlf. Hasle 27 

Et mindre Parti brugte 
Jern- og Messinglodder 

sælges til privat Brug for c. halv 
Pris. 

Nordlandets Handelshus. 

De anerkendte 

GUMMISKO 
med de tre Taarn faas hos 

Carl Larsen, Vestergade, All. 

Lad Deres gamle Cykle 
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 

3(erre- 
Lingeri 

Fikse Nyheder i Lærreds- og 
Silkeskjorter, det nyeste er 
med korte Ærmer og Lynlaas. 

Sports- 
ndertej 

i tynde netvævede Kval. og i 
Maco-Interlock, der er let og 
behageligt i Varmen. 

Silkeundertej i hv. og coul. 

Fritz Reusch 
Allinge - Tlf, 5 

Leverandør til Lotterierne 

11111111~1~111 

Bornholms Spare 
og baanehasses 
Afd. i Allinge 

• 

Kontortid: 9-12 2-4 
• 

Boxer udlejes 
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ges
j uden Sange er ikke 

t-  nogen rigtig Fest. 

En Festsang kan ikke undværes 
ved festlige Lejligheder, hvad en-
en det nu er Sølvbryllup, Bryllup, 
Konfirmation eller anden Familie-
eller Foreningsfest. — En Festsang 
kalder det Humør frem, som skal 
til, for at Festen kan blive vellyk-
ket. En saadan Festsang faar De 
i Allinge Bogtrykkeri. 

Elegante VISITKORT 
50 Stk. 2 Kr. 

TAKKEKORT billigst 

Gornitzkas Bogtrykkeri 

glem ikke 
at De billigst og bedst faar Deres 
Forretnings- og Foreningstryksager 
hos os. Vi er altid til Deres Tje-
neste med Priser og Tilbud. 

Har De tænkt over, hvor me-
get et smukt udført Ark Brev-
papir betyder? Vi giver ger-
ne Udkast - selvfølgelig gratis 

9ornitzfia's 
!Bogtrykkeri 

Bryllups sange 
og Festsange 
hurtigt og billigt 

Allinge Bogtrykkeri 

Varelotteriet. 
Kollektion: Frk, Olga Kofoed` 

Telefoncentralen Allinge, 

pis  U 
rifie  TP ae 

 

Regninger, 
Meddelelser, 

Konvolutter, 
Brevpapir, 
Kvitteringer, 

og iøvrigt alle Tryksager til For- 

retningsfolk, Foreninger 	private 

leveres billigst fra 

Allinge Bogtrykkeri. 

Badningens 10 Bud. 
—o— 

Formanden for Dansk Svømme-
og Livredningsforbund, Hr. Holger 
Nielsen, giver i Anledning af de 
mange Drukneulykker, hver Som-
mer er saa rig paa — følgende 
gode Raad: 

1. Gaa aldrig alene i Vandet. 
2. Svøm ikke for langt ud. Det 

er aldeles ingen Nytte til, og du 
udsættet kun dig selv og dine Med-
mennesker for Fare, dersom du 
pludselig gribes af Ængstelse eller 
af et Ildebefindende, og Kræfterne 
derved svigter dig. 

3. Bader du i en Mergelgrav el-
ler paa Steder, hvor du ikke ken-
der Vanddybden, tag da_ om Livet 
et Reb, som en anden — staaen-
de paa Land — holder i. 

4. Bader du fra Baad paa dybt 
Vand, tag da ligeledes om Livet 
et Reb, som holdes af en i Baaden 
værende Person. Spring ud og 
gaa op fra Baadens For- og Ag-
terende ikke fra Siden. Skulde det 
ske, at Baaden, du er i, kæntrer, 
bliv da ved den, medmindre du 
er nær ved Land og er vis paa 
at du kan svømme ind. 

5. Gaa ikke i Vandet lige efter 
et Maaltid, ej heller efter stærk 
Anstrengelse (før Lunger og Hjerte 
virker normalt igen) Mennesker 
med Tilbøjelighed til stærk Hjer-
tebanken maa ikke bade uden Læ-
gens Tilladelse. 

6. Sig til Børnene, at de aldrig 
i Kaadhed maa skubbe hverandre 
i Vandet fra Bro eller Baad, og 
at de aldrig i Vandet maa dukke 
hinandens Hoved under. 

7, Lad dem ikke blive længere 
i Vandet end højst til det Tids-
punkt, hvor den første Kuldegys-
ning indfinder. Paase, at de efter 
Badet ikke fryser (uvirksomme 
opholder sig i kølig Luft). Og lad 
dem heller ikke overdrive Solbade-
ne. 

8. Tillad ikke Børn — ukendt 
med Sejlads at tage ud paa egen 
Haand. Giv dem Advarsler mod 
Kaadheder, dersom de i Robaad 
faar Lov at ro ud uden voksne. 

9. Gaa ikke flere i en Baad, end 
at I er sikre paa, at den kan bæ-
re jer, og overbevis jer om, at 
Baadens Sider er tætte (ikke har 
slaaet Revne.) Søg straks Land, 
hvis Baaden tager Vand ind. 

10. Endelig bør alle, ældre som 
yngre, lære at kunne udføre et 
korrekt „kunstigt Aandeclræt" 
(Schafer-Metoden) 

Det „kunstige Aandedræt", og 
hvad dertil hører, er lært i Løbet 
af en halv Time, og sikkert vil 
de fleste af os — før eller senere 
i vort Liv 	 komme til at staa 
overfor Tilfælde, hvor den hurtige 
Paabegyndelse af „kunstigt Aan-
dedræt" kan være af afgørende 
Betydning for Redningen af et 
Menneskes Liv. 

berør i NORDBORNHOLM 

Permanent not a in lel  ixt tu sudfører  sidivlei .n_u t  med 
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og dog kun otte Kroner! 

Barber Johs. Larsen Tlf. Allinge  53 

Hammershus 2irRs witistorie 
af K. E. S. Koefoed, 180 Sider, dbsp. Format illustr., 2 Kr. 

Faas i Boghandelen og i Allinge Bogtrykkeri 



Varelotteriet 
Fornyelsen til 3. Trækning slutter 
Mandag d. 7. Juni- — Tirsdag d. 
8 Juni sælges ulornyede Lodsed-
ler. Nogle faa ledige Sedler er til 
Salg a 260 Øre. 

I. B. Larsen. 

Frelsens Hær, Allinge 
Fest rn. Bortsalg afholdes Lø r d. 
d. 29. Maj Kl. 20 i Salteriet i Tejn. 
Onsd. d. 2 Juni besøger Oberstl 
og Fru Isaak Allinge, leder Fri-
luftsmøde paa Havnen Kl. 19, 
()ff. Møde i Lokalet K1 20. 

— Velkommen — 

4 Ugers Grise 
er til Salg. 

Aage Jørgensen, 
Kastaniegaarden, 

Fyldepen 
mrk. ,,Eversharp" (grøn marmor= 
erot) med indgraveret A. G. er 
tabt paa Vejen mellem Skovbo og 
Allinge. Kan mod Dusør aflev til 

Gornitzka's Bogtrykkeri. 

'«*1 
9,tisker De 

Blanke Pinsegulve, 
saa køb Lakker i 

PRIIYIA 

Jumperkjole 
bestaaende af Trøje og Neder-
del af Hørlærred, 

sælges hver for sig 
Jakker fra 9,75 	11,85. 

Nederdele fra 8,85-10,25. 

Hvide og kulørte 
Lærreds-Nederdele 6,50-7,45 

Fikse Sommer- og Sportskjoler 
af blomstret Lærred 

7,50--10,50- 13,50. 

Ensf. Hørlærred 11,65-14,25. 

Med haandtrukne Hulsøm 
16,00-17,50. 

Og saa har vi de mange fikse 
Bluser i Print-Charmeuse 
Silke 4,50— 5,25 — 6,50-10,80 

øij  illød 
("hl».  

Det kølige Hørlærred 

Fotograf Møller 
anbefaler Bronce-
Rammer i alle St. 
Ovale Rammer og 

Rammelister. Billeder indrammes 

VARE Or; INDUSTRILO'n'ER ■ 
ALMINDEUGT DANSK 

10.000 Kr. 
— Et lille dansk Hjem — er Vare lot-
teriets nye store Seriegevinst, der blot 
er en af de 114000 Gevinster. Vare-
dotteriet byder store Chancer for 
smaa Penge. 

Et Lod til 3. Trækning koster kun 
Kr. 2.60. 

Fornyelsen slutter 7. juni, Salget 8. 
juni. Trækning: 9.-11 runi. 

Luft 240  

Vand 14° 

Badesaisonen 
er inde! 
Kom ind og se de mange 
Nyheder i uldne Badedragter 
og Benklæder, Hætter og Bade-
kaaber. Vi har de helt rigtige 
Ting, som netop De synes om 

Se Udstillingen Søndag 

Fritz Reusch 
Allinge - TIL 5 

VARELOTTERIET 

ROERAKKERE I LØSE BLADE,  KØB DET I PRODUKTEN 

»PRODUKTEM« 

Køb KALK i Produkten 
Friskbrændt Kalk 

og læsket Kalk 
— er altid paa Lager i 

hartiutuirkende 

Kalksalpeter NORIG, 

— der skal til! 

9alinehaven 
KONCERT-DANSANT 

Fredag Aften og Søndag Eftermiddag og Aften, 
Musik: Søstrene Ella og Gerda Rugaard. 

■ 

Masser af billige Brædder 
sælges i 

Nordlandets Handelshus. 

Kom oag se mit store Udvalk i 
36mmerki6ler! 

Priserne ligger fra 4,00 til 25,00. — Alle Kjoler fra sidste Aar 

er nedsat til det halve. Et Parti SOmmerbluser sælges for 1,00. 

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

Svære, solide Skarnkasser 
sælges ekstra billigt i 

PRODUKTEN.  

NATIONALTELEGRAMMER 
støtter Tuberkulosens Bekæmpelse! 

Husk det naar De skal sende 
et Telegram ved en eller 
ancien Lejlighed, 

Skrives og ud6ringes af KIOSKEN 

ZOOLOGISK HAVE 
NY STOR ABEGROTTE 
NYE SJÆLDNE FLAMINGOER 
STOR LØVEFAMILIE 

og mange andre sjældne Dyr og Fugle i den store nyind-
rettede Have. Tag til Stammersha Ide og tag Madkurv med 
Hyggelige Restaurationslokaler. -- Rimelige Priser. — Musik 

fra Kl. 16: Arvidsens Trio. 

Køb Deres Forbrug af Klædninger 
og ekstraline Benklæder hos os. 

Husk vort gode Arbejdstøj samt alt til Herreekvipering 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 af Trikotage og Garn. Vi har alt — kom og køb -
De skal nok blive tilfreds. 

Jens Hansen. Tlf. 29. 
Strikkede Minde (IK Uld 
købes til højeste Pris. — Leverandør til Landbrugslotteriet 

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

Conrad Hansen, 
Allinge Ur- og Guldsmedeforretning 

ved Havnen — Telefon 140 

Bornholms Filgesiqdillogsseiskah 
afholder den aarlige Fugleskydning Grundlovsdagen 
d. 5. Jani paa sædvanligt Sted ved Hammershus. Sky-
denumre (Medlemskort) a 2 Kr. kan faas hos Bestyrel-
sens Medlemmer: Johs. Schou, Motet „Hammershus", 
Postmester Christensen, Allinge, Ingeniør Andersen, 
Sandvig, Sandemand Schou, Rø og Gdr. Riis, Kjøller-
gaard, Ro. — Skydningen begynder Kl. 10 Form. og 
fortsættes til Brystpladen er nedskudt. 

Koncert om Eftermiddagen. 
Fællesspisning og Præmieuddeling Kl. 7 paa Hotel 

Hammershus, til hvilken man kan tegne sig hos Vær,  
ten. Der serveres 3 Retter og Dessert a Kr. 3.50 pr. Kuv. 

Om Aftenen Bal paa Hotellet (Otto Hansens Orkester). 

Se Udstillingen Søndag. 

critz,Reu3ch 
Allinge — Telefon 5 

Leverandør til begge Lotterier. 

KOMFURER 
af lidt ældre Mønster 
men sammegodeKva-
litet fra C. M. Hess 
sælges med stor Ra-
bat pr. Contant. 

P. C. HOLM  
Rigtig gode 

Spise Kartofler Biaa  Ko„, Allinge  
af King Edward og Svalof Birgitte Festligt Møde paa Menighedshjem- 
sælges i 	 met Søndag d. 30. Maj Kl. 7,30. 

Nordlandets Handelshus. Alle indbydes venligst. 

Ung Pige 
søges til 15. Juni. 

Fru Mauritsen, Østergade 2. 

En ung Pige 
eller Kone kan faa Plads til 1. el. 
15. Juni. Løn 75 Kr. 

Arvidsens Pensionat, 
Tlf. Sandvig 43. 

Hjertelig :raft 
for udvist Opmærksomhed 
ved vort Guldbryllup. 

Julie og Kristian Sofaed. 

Masser af Kædevarer 
Kotejr, Kogrimer, Næsegrimer, 
Grimeskafter, Tøjrepæle, Ringe etc. 
sælges til Fabrikeres Priser. 

Paa alle rustne Varer gives 10 
pCt. ekstra. 

Nordindels hodelshus 

Nu er det letop- 

,44 

SOMMERSKO 
Stort Udvalg i Sommersko 

til rimelige Priser. 

Træskomager bars en 
Allinge. 

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

Nordlandets Handelshus. 

KØLERUM — 
Efter at jeg har faaet installeret Kølerummet 
„Invieta" i min Forretning, kan jeg betjene mine 
Kunder paa en fuldt ud betryggende Maade. 

SLAGTER ANKER, TEJN. 

Græsklippemaskiner, Hækkesakse, Rosensakse KØB DET I PRODUKTEN 
Vandkander, Slanger og Spredere m. m. m. 
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Servus fortæller om sine Dagbogsoptegnelser og Minder 

— Fortsat fra forrige Uge 

Vandfaldet og Broerne ind tf' Orbe 

Lausanne ved flenfersoen og Alperne 

Saa snart vi havde gnedet Søv-
nen af øjnene, var vi henne og 
saa Vandfaldet og den fraadende 
Heksekedel. Vi regnede ud, at var 
vi kommen til Kløften et Par Me-
ter længere fremme, hvor der var 
en Krumning, havde vi ikke kun-
net se det hvide Sprøjt og var 
gaaet paa Hovedet ud over den 

Domkirker i Troyes. 

bratte Afgrund — lige ind i Evig-
heden. 

Det gik op for os, at det er 
farligt at færdes i Bjergegne, sær-
lig om Netten. 

Herfra var der ikke langt til den 
første sveitsiske By Orbe, der lig-
ger paa en Bjergknude med et 
ældgammelt Kastel paa Toppen. 
Floden løber i en Bue om Byen 
og danner et naturligt Værn med 

lodrette Klippevægge, hvor over 
en gammel hvælvet Stenbro og en 
moderne Jernbro danner de ene-
ste Færdselsveje. Egenartet og 
interessant er denne fordums Ro-
merborg og den ejendommelige 
Kirke, hvor fire Spir flankerer 
Taarnet. Fortid og Nutid, toppede 
Gader med Rendesten i Midten, 
gamle Kampestenshuse, elektrisk 
Lys og elektriske Sporvogne, alt 
er sammenblandet paa den pud- 
sigste Maade. 

Vi tilbragte hele Formiddagen 
i denne mærkelige By, gik saa 
atter over den hvælvede Stenbro 
gennem en tætbefolket Egn ad 
Vejen til Lausanne. — Undervejs 
kom vi forbi et stort, gammelt 
Slot, der laa meget malerisk i det 
kuperede Terrain. 

Tidligt næste Dags Morgen (25. 
Juni) fik vi Øje paa Genfersøen, 
der iaa dybt nede, indhyllet i let 
Taagedis. Efterhaanden som Slø-
ret lettede, afdækkedes de pragt-
fulde Alper paa den anden Side 
Søen. Det var et pragtfuldt Syn 
i den stille Morgenluft. 

'.-iNede ved Søen ligger Lausanne 
temmelig højt paa to Høje, for-
bundne med en vældig Bro, fra 
hvilken man har en god Udsigt 
over den lavere Bydel og Søen, 
hvis Flade ligger blank og spejler 
de lige overfor liggende Alper, 
hvor smaa Byer ligger klinede op 
ad Fjeldvæggene mellem grønne 
Haver. Længere oppe er nøgne 
Klippevægge isprængt græsgrønne 
Felter, og øverst lyser Gletscher-
isens snehvide 1-gader. 

I den smukke Park vrimler det 
op ad Formiddagen med Turister, 
og elegante Passagerdampere vim-
ser ud og ind langs Kysten. 

Vi gaar rundt og ser paa Byen, 
der ligger temmelig spredt med 
store Hoteller og Pragtbygninger, 
Museet, Slottet og den smukke 
gotiske Domkirke, fra hvis Terrasse 
der er en vidunderlig Udsigt. Her 
er ogsaa stor Stenindustri, og ved 
Havnen er der travl Virksomhed. 

Saa fulgte vi Genfersøetfs Bred 
forbi mange smaa, interessante 
Byer, Villaer og Slotte. Badede i 
det krystalklare Vand og nød Li-
vet i fulde Drag. Sveitzerne er 
gemytlige, elskværdige og meget 
forekommende. Skønt Turistland, 
er her billigt at leve, og deres 
Vine og Cigarer er fortræffelige. 

Næste Dag gjorde vi Morgen-
toilette ved Genevesøens Bred og 
nød Udsigten over Alpernes tak-
kede, blændende hvide Snetoppe. 
— Den blanke Havflade spejlede 
Lystkutternes hvide Sejl. Gennem 

Byerne Morges, Aubonne, Rolle 
og Nyon, bygget omkring gamle 
Slotte med en lang Hale moderne 
Villaer foran og efter sig, gaar 

vi som i en lang Gade af gam-
melt og nyt. I de gamle Byers 
smaa, krogede Gader hænger elek-
triske Buelamper, men den elek-
triske Bane, som følger Kysten, 
maa pænt vige udenom, ofte over 
Viadukter eller gennem Tunneler. 

Hver lille By har sin Baadebro, 
hvor Skibe lægger til, og Turister 
stiger af og paa, medens Drenge 
nieder Aborrer langs Kaien. 

Sveitz er dejlig international. 
Hoteller og Værtshuse summer 

det som i en Bikube; det er et 
gemytligt, men la rmende Publikum, 
Værten maa betjene. Der jodles, 
synges, spilles og drikkes bravt. 
Her tales alle Sprog, men Fransk, 
Tysk og Italiensk kan en Sveitzer 
perfekt. Aviser, Plakater, Opslag 
er affattet paa disse tre Sprog. Vi 
gør vore smaa Indkøb og nyder 
den prægtige Natur. Vore daglige 
Svømmeture ud til Maager og 
Terner, der flokkevis slaar sig ned 
paa Søen, bliver længere og dri-
stigere. Vandet er saa klart at vi 
kan se Bunden, som mærkeligt 
nok savner Vegetation. 

Den smukke, nye Postbygning, 
hvor vi hentede vore Breve og 
Aviser, var moderne indrettet med 
hyggelige Opholdslokaler, hvor 
man kunde sidde og skrive eller 
læse. Paa Facaden prangede de 
fleste Landes Navne, ogsaa Dan- 

marks. 
Byen besøge's aarlig af mange 

Turister, som herfra foretager Ud-
flugter i Bjergene. Her er ogsaa 
en betydelig Urindustri. Domkir-
ken, i romersk Stil, er opført 1024 
og meget interessant, ogsaa Notre 
Dame og Raadhuset, det berømte 
Kunstmuseum, Calvins Hus samt 
Synagogen i maurisk Stil, er et 
Besøg værd. Den botaniske Have 
ligger i herlige Omgivelser. Æld-
gamle Taarne rager op, og Rhone 
bruser gennem Byen. Her findes 
Mindesmærket for Stormen paa 
Genf (1602) og den imponerende 
Rytterstatue af Byens Velgører, 
Hertug Karl. 

Næste Dag var vi oppe hos 
Kassereren. Vi havde truffet nogle 
Italienere og en Serber, der for-
talte at der var 200 miles til Tu-
rino og „slem Vej"; nu vilde vi 
gerne have rigtig Besked. Kasse-
reren raadede os fra Turen. Enten 

Bagerier 
Andersen, 1 h , Sandvig Tlf. 2 
Hald, E., Lesebækg., All. -Flt 78 

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

Bogtrykker 
Gornitzka, 0., Allinge Tlf, 74 

Bygmestre 
Kofoed & Mortensen, All.'1'lf.77-79 
Petersen, P., Nørreg, All. Tlf. 69 

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, knna, Allinge, Telefon 12 

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 

Hoteller 
Hotel Allinge Telefon 25 

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

Isenkram og Porcelæn 

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

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

Ladestationer 
Petersen, Carl, Allinge. Tlf 98 

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

maatte vi gaa vest paa gennem 
Frankrig eller øst paa over Tirol, 
der fandtes ingen direkte Vej over 
Montblanc. Desuden vidste han 
ikke om der udbetaltes Rejseun-
derstøttelse i Italien. 

Det var en slem Skuffelse, thi 
se det hvide Bjerg paa nærmere 
Hold maatte vi. 

Saa købte vi et Specialkort over 
Sveitz og satte os ned i Parken 
for at studere det. Der var mær-
ket Vej lige til Chamonix, herfra 
maatte vi vel kunne naa en af de 
italienske Bjergfloder. 

Og medens Musikken spiliedt 
og et elegant Publikum 	ogsaa 
den danske Dialekt gjorde sig gæl-
dende — defilerede forbi, sad vi 
paa en Bænk og slog Plat og 
Krone om Turen. Kronen betød 
Montblanc, og Kronen vandt. 

Foran os laa Bjerget og vinkede 
i perlemorsagtig, overjordisk, for-
førerisk Farvepragt. 

Fortsættes i næste Nr. 

Auto-Korsel. 
7 Personers Bil udlejes. 

Teleton Allinge 71x. 

Arne Dam, Habbedam, 

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, 11, vi Posthuset All. 

Skotøj og Skotøjsrep. 
Jørgense, H., vrPosthuset Allinge 

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

Slagtere 
Jensen, kaj, Allinge. 'FIE. 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. AlI. Tlf. 140 
Liljeroth, A. Urmager, Allinge 
Mikkelsen, A., Sønderg. Allinge 

Vaskerier 
Mogensen, A., Tejn T'.. 117 x 

Indlevering Nl Bornholms Dr mpvaskerl. 

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

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

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

De gamle Husfacader spejler sig i 

Den 28. Juli naaede vi den syd-
vestlige Ende af Søen, der ligger 
mere lavt med Udløb til Rhone-
floden. Her ligger Geneve, Hoved-
staden i det franske Sveitz. Alle-
rede den foregaaende Aften havde 
vi set Lysene herfra, som fra de 
omliggende Byer, straale ud over 
Søen, og nu saa vi de hvide Pragt-
bygninger spejle sig i Vandet — 
længe før vi naaede derind. 

Vi passerer den lange Ponton-
bro, der fører over Floden, forbi 
den smukke lille Rhoneø, som 
bærer Rousseaus Mindesmærke, 
og staar nu i kue de Montblanc, 
Geneves fornemste Gade. Her, 
nede ved Søen, ligger den smukke 
engelske Park med Anlægsplads 
for Skibene, her gives Koncerter 
for det elegante Publikum, og her-
fra har man den allerdejligste Ud-
sigt — ikke alene over Byen og 
Søen med de mange Baades hvide 
Latinersejl, Robaade og Sports-
baade, men særlig Alpekæden og 
Montblanes snedækkede Pyramide 
virker betagende. Den var vore 
ønskers Maal, og vi talte gen-
tagne Gange vore Spareskillinger 
for at regne ud, om de var til-
strækkelige til en lille Tur over 
Alperne og et Svip ned i det under-
fulde Italien. 

Vi modtog daglig hver 150 Cen-
timer i Sveitz, men fik i hver By 
a f_Lokalkassen et lignende Beløb, 
og da vi levede sparsommeligt, 
havde vi daglig et lille Overskud. 
Spørgsmaalet var om dette Over-
skud plus Reservefonden kunde 
strække til de uforudsete Udgifter 
paa en 14 Dages Udflugt. 

Men først maatte vi se Genf. 

g.d)1()Nibortzliain, 
AcireJdefortegnelJe! 

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


