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Storedal, Bornholms smukkeste og ejendommeligste Spaltedal, 
var tidligere en Seværdighed, som alle Turister rnaatte se. Saa kom 
Jernbanen og „skar den over". Afdøde Grosserer Olsen, „Brinken", 
købte det gamle Stenbrud ved Indgangen til Dalen, og den nuvæ-
værende Ejer har renset Pladsen ; men i de sidste Aar har et Firma 
begyndt Bortsprængning af det store Klippeparti længere oppe i Da-
len, som Naturfredningsnævnet altsaa har opgivet at søge fredet. 

I Maaneskeer. 
Af Charles Foley. 

—o — 
Det er nu to Aar siden, jeg 

rejste i Andalusien. Blændet af 
Grenadas og Sevillas Pragt  
og fuld af Drømmen fra Alca-
zar og Alliambra red jeg paa mit 
Muldyr over Bjergene, blot vist 
paa Vej af de kortfattede Oplys-
ninger, jeg fik Ira nogle Gitanos, 
som fortalte mig, at der, nær 
ved Cordova skulde findes en 
lille halvforladt Landsby, hvor 
der fandtes et gammelt maurisk 
Slot, vidunderlig velholdt og gan-
ske ukendt af Turister. Ingen 
korn der, fordi Vejen var ganske 
umulig — og Kroerne ligesaa. 

Disse Zigeunere 	Gitanos, 
som de her kaldtes — havde nu 
ikke løiet helt for mig. Vejen 
var halsbrækkende nok, men den 
eneste Kro ved Cardova var, 
syntes jeg, fortrinlig, malerisk og 
morsom. Næppe var jeg staaet 
af Vognen, før Værten og hans 
Kone, et net ungt Par med klare 
øjne og livlige Haandbevægelser, 
kom ud og modtog mig med en 
Begejstring, der bar Vidne om, 
at Gæsterne, der korn, ikke var 
mange. Heldigvis talte de begge 
to meget ordentlig Fransk. 

Jeg slap endelig bort fra de-
res Passiaren ved at bede dem 
vise mig Vejen til de meget om-
talte mauriske Ruiner, der laa 
lige ved. Da jeg var næsten rad-
brækket af det lange Ridt, og 
tillige halvdød af Sult, gik jeg 
bare rask gennem Gallerierne og 
Salene og de øde Gaarde i det 
gamle Slot. Men jeg kom allige-
vel opmuntret og fortryllet til-
bage fra min hurtige Gang un-
der de henrivende Buer med 
deres Søjler og Stenguirlander 
og Festons, indlagt med Alabast 
og Porfyr. 

Mens jeg sad alene 1 Krostuen 
ved det store Bord og spiste til 
Aften, kunde jeg ikke lade være 
at tale om alt, hvad jeg havde 
set og beundret. Mine Værtsfolk 
— de hed selvfølgelig Pedro og 
Pepita — gik og vartede mig op, 
saadan som arbejdsomme Folk 
gør, der har meget lidt at be-
stille, -- og de fik min Begej-
string til at vokse endnu vildere 
ved deres smigrende Udbrud. 
Manden havde bogstavelig øjne 
paa hver Finger for at opfylde 
ethvert ønske, jeg kunde nære, 
og Konen var saa sød og smi-
lende, at jeg spiste og drak alt, 
hvad_ de satte for mig. Da jeg 
skulde til at forlade Kroen, følte 
jeg mig en Smule svimmel, og 
Pedro spurgte mig, om jeg igen 
vilde over til Ruinerne. 

»Ja, det kan Du tro, jeg vil«, 
svarede jeg. »Jeg vil nok se det 
fortryllende Slot i Maanens Tryl-
leskær, og ligesom genopleve 
Fortidens Herligheder. Det kun- 

de jo gerne være, at jeg kunde 
mode en eller anden sølvhvid og 
taagesløret Skygge af en Skønhed 
fra dengang, Slottet levede, tror 
Du ikke?« 

Pedro saa hurtig over paa sin 
Kone. 

»Hører Du, Pipita, Senor øn-
sker at se intet mindre end en 
Sultana fra Maurernes Tid«. 

»Akkurat«, lo jeg, »en tilsløret 
og taaget Sultana svævende frem, 
lydløs og gaadefuld, med Hem-
melighedsmusik i det fjerne. En 
Sultana. der fortoner sig i Maa-
nelyset, næsten lige saa rask, 
som hun kom, og bliver tilbage 
som en underskøn Drøm !« 

De udbrød begge i Munden 
paa hinanden : 

»Sandelig, den Senor er som 
en rigtig Digterl« 

Smigret ved denne lille Suk-
c•es spadserede ieg afsted, hen 
mod Ruinerne. Idet jeg steg ned 
ad tre Trin under en forvitret 
Portal, følte jeg mig pludselig 
som overvældet af dette Torne-
roseslots Trylleri. Det var, som 
jeg drømte. Jeg vandrede under 
Buer, der luftigt var som op-
hængt paa deres yndefulde Søj-
ler, og tilsidst befandt jeg mig i 
en mosaikbeklædt Patio, hvor 
en henrivende, rosa Granits Fon-
tæne stod midt mellem Roser 
og Oranger, Myrter og Jasminer, 
støttet af 6 Drager af Porfyr med 
Vingerne udspredt over Alabaster 
Kummen. Springvandet sendte 
sin Støvregn ud, der faldt i et 
Taageslør af Opal og Ametyst 
Draaber som en sagte Hvisken; 
Maanens Skær skar gennem Buer 
og Hvælvinger og lyste som Guld 
og Sølv Arabesker paa Mosaik-
gulvet. En sær vellystig og døsig 
Følelse sneg sig over mig med 
Jasminernes, Liljernes og San-
deltræernes Duft, — da pludse-
lig en let Lyd, næppe stærk nok 
til at høres, vækkede mig. 

Langt borte i den anden Ende 
af Galleriet, nederst i den Skov 
af Arkitektur, der strakte sig for 
mit Blik, viste der sig en utyde-
lig hvid Skikkelse. Den gled frem 
med en ubeskrivelig Ynde og 
Lethed, frem ud i Maanelyset, og' 
ind igen i Skyggen! Stadig nær-
mere! Jeg prøvede at faa mit 
Hjerte til at slaa normalt, og at 
faa mit Aandedræt til at lyde 
som et rent Orgelværk. Det var 
jo min Drøm, der stod levende 
foran mig, en Illusion, tryllet frem 
efter mit ønske. Jeg holdt Haan-
den for min Mund, for ikke ved 
en ufrivillig Lyd at bryde For-
tryllelsen. Den hvide Sølvskik-
kelse kom nærmere hen til Fon-
tænen. — Hun bøjede sit Aasyn 
over Alabast-Kummen og læne-
de sig tankefuldt til en af Per-
fyrdragernes udbredte Vinger. 
Saa rejste hun sig i sin fulde 
Højde og bredte sine hvide Arme 
ud, som om hun ønskede at bry- 

de Maanelysets Stilhed. I samme 
øjeblik klang i det fjerne som 
en vag og krystalklar Melodi, 
det var selve Maanestraalens To-
ner — sprøde og spinkle — og 
den hvide Sultana løftede sin 
Pande op mod Lyset. Et Myrte-
blad eller en Orangeblad faldt 
ned i Fontænens Vand, og For-
tryllelsen var brudt. Hun fo'r 
sammen, tøvede et Sekund og 
forsvandt saa ind i Galleriernes 
blaa Skygge. Den hemmeligheds-
fulde hvide Skikkelse fortonede 
sig derinde og forsvandt i den 
dybe Skov af Marmor, Alabast 
og Porfyr. Fontænens Hvisken 
tav og dens Støvregn forsvandt, 
alle Toner var døde og borte. 

Stadig under Paavirkning af 
denne Nats bedaarende Oplevel-
ser aabnede jeg ikke mine Øjne 
næste Morgen i mit Soveværelse 
i Kroen før meget sendt paa Da-
gen. Hurtig klædte jeg mig paa, 
og da jeg ikke havde i Sinde at 
forfladige mine Indtryk af Drøm 
og Mystik ved et Besøg i Slottet 
ved højlys Dag, beordrede jeg 
mit Muldyr sadlet, og bad om 
min Regning. De bragte mig saa 
en Regning, ikke specificeret, 
men af saa uhyre Dimensioner, 
at jeg spurgte mine Værtsfolk 
om de var gale, at forlange saa-
danne Priser paa en afsides Kro. 
Da jeg havde talt ud, svarede 
Pedro i en indsmigrende og over-
talende Tone: 

»Jeg vil inderligt bede Dem, 
Senor, betale Regningen, uden 
at bede om Specifikation". 

Og Pepita tilføjede smilende 
»De vilde bare blive ked af 

det og skuffet, Senor I« 
Jeg blev vred. Saa trak Pedro 

med øjensynlig Mishag en anden 
Regning op af sin Lomme, der 
var i høj Grad specificeret. Efter 
at Maaltiderne, Værelse,Stald etc. 
var sat op til overordentlig mo-
derate Priser, læste leg følgende 
Poster paa Notaen: 

Brændt Røgelse 	6 Pesetas 
Spøgelse 	30 - 
Mandolin 	14 
Fontæne 	 5 
Jeg stirrede maalløs paa dem. 

Og Pipita tilstod med et Smil: 
»Ja, Senor, det var mig, der 

var Sultanaen«. 
Og Pedro tilstod med en skral-

dende Latter: 
»Og jeg, jeg var den fjerne 

Musik. Se bare, jeg har brækket 
alle mine Negle«. 

En Stund stod jeg tavs og stille, 
saa følte jeg mig saa overvældet 
af deres gode Humør, at jeg be-
talte Regningen uden videre 
Vrøvl. Saa steg jeg til Hest, og 
svarede saa godt jeg kunde paa 
mine Værtsfolks hjertelige Hil-
sener, og travede saa afsted, idet 
jeg glædede mig over, at de brave 
Folk ikke havde ladet mig be-
tale for Maaneskinnet ogsaa. 

Bags Nielsens Tielleslehri. 
—o— 

Hans Nielsen havde været til 
Byen for at fæste sig en Tjeneste-
karl; men han havde just ikke 
haft Held med sig, for alle de 
rigtige Karle, der forstod sig paa 
Landarbejde, var allerede fæstede 
bort, da han kom, og der var kun 
to tilbage, en lille blegnæbet Fyr, 
der ikke saa ud til, at han kunde 
løfte ti Pund, og saa en stor tyk 
Kavaller, der absolut ikke havde 
den ringeste Lighed med en Land-
bo, — mest lignede han en vel-
næret Opvarter. 

Naa, Hans Nielsen kiggede lidt 
paa de to, og saa besluttede han 
sig til at prøve den- tykke. 

-- Kender du noget til Land-
arbejde? spurgte han. 

— Jo, nikkede han og fortalte, 
at han havde været Opvarter i 
uden blaa Kalkun", hvor der kom 
Masser af Landmænd. 

Hans Nielsen syntes jo nok, at 
om det var det eneste, han kendte 
til Landbruget, var det noget lidt, 
men han besluttede sig til at vove 
Forsøget og fæstede altsaa Aman-
dus Leopold Sørensen, som den 
tykke hed. 

Det varede ikke længe, inden 
Amandus røbede den frygtelige 
Forvirring, der herskede i hans 
Hoved om alt, hvad der vedrørte 
Landbruget, og i hele Egnen snak-
kedes om Hans Nielsens nye Karl, 
der ikke kendte Forskel paa Byg 
og Havre, og som antog Rødklø-
ver for Boghvede. 

Det eneste, der kunde siges til 
Fordel for Amandus, var, at han 
var et godmodigt Menneske, der 
ikke gjorde en Kat Fortræd, og 
som havde Viljen til at gøre alt 
saa godt som muligt, men til 
Gengæld desværre i højeste Grad 
manglede Evnen. 

Saa var det en Dag ud paa Ef- 
teraaret. Hans Nielsen skulde ind 
til Byen ; men forinden gav han 
Amandus Ordre til at pleje paa 
en Mark, der laa et godt Stykke 
fra Gaarden. 

— Se her, Amandus, nu begyn- 
der du at pløje her, sagde han, 
og saa holder du lige ned mod 
den sortbrogede Ko, der græsser 
derovre. Det forstaar du vel? 

— Ja natyrlig, svarede Aman- 
dus med den urokkelige Selvtillid, 
der var ham egen. — Tag I bare 
til Byen, Mester, jeg skal nok 
ordne de Frikadiller, det kan De 
være støt paa. 

Hans Nielsen gik, men han gik 
ikke uden bange Anelser. 

Det blev ud paa Eftermiddagen, 
inden han atter naaede hjem, og 
saa snart han havde spist, vand-
rede han ud for at se paa, hvad 
Amandus havde lavet. 

— Men hvad Pokker er det? 
udbrød han og var lige ved at 
tabe Piben af Forbauselse; hen 
over Marken krydsedes Plovfurer 
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i alle mulige Retninger, og der 
var næppe en, som ikke dannede 
de underligste Sving og Krusedul-
ler. 

— Hvad Pokker er det?bgentog 
han henvendt til Amandus, der 
tørrede Sveden af Panden og hil-
ste med et engleblidt Smil. 

— Ja, det maa I nok sige, Me-
ster, svarede han; — det er en 
drøj Frikadille, date hersens, for 
den sortbrogede Ko har rendt he-
le Marken rundt, saa de to brune 
og jeg har haft maarderlig svært 
ved at pløje ned mod hende. Det 
var ongefær, ligesom da man var 
Dreng og legede Tagfat, for lige-
som det sortbrogede Asen var 
ved den ene Side, saa pilede den 
over til den anden. 

— Ja, Tak, Amandus, nu kan 
det vist være nok for i Dag, sag-
de Hans Nielsen, og samme Aften 
rejste Amandus atter ind til Byen, 
hvor han slog om sig blandt sine 
Venner med, at det eneste kloge, 
man kunde gøre, om man havde 
Penge nok, var at købe en Gaard. 

Heldigvis for Gaarden har Aman-
dus ikke faaet Penge endnu. 

Sporten 
Red. af A.S. G. 

Paa Onsdag kommer Træneren, 
ug den første Aften former sig 
som en Instruktionsaften paa Tek-
nisk Skole Kl. 19,30. Her haaber 
Bestyrelsen at alle Fodboldspil-
lere kommer til Stede, baade Se-
niorer og Juniores, samt de Dren-
ge, som kunde tænke sig at være 
med paa et eventuelt II Juniorhold. 
— Denne Aften planlægges saa 
Programmet for de to Maaneder 
som Træneren er her i, og vi vil 
gerne henstille til alle Seniorspil-
lere om at være med nu i Efter-
aaret, da det er Meningen at 2det 
Holdet skal opretholdes og der 
kan sikkert nu stilles et godt Hold 
paa Benene. 

Hele August Maaned er det 
Meningen at arrangere Privatkam-
pe, saaledes at Mandskabet kan 
staa godt rustet til Turneringen 
begynder den d. 29. August. 

Altsaa Onsdag i næste Uge paa 
Teknisk Skole. 

941 Efteraarsturneringen 

har A. S. G. anmeldt 1 Seniorhold 
til Mesterrækken, et til B-Rækken 
og et Juniorhold til Junior-A Ræk-
ken. Man har paatænkt at anmel-
de endnu et Juniorhold, men vil 
dog se Efteraaret først. 	 Juni- 
ores som ikke kommer til at spille 
paa 1. Juniorhold skal nok komme 
til at spille Privatkampe med Hold 
fra Junior B eller C Rækken. 

løger og 311abe. 
Denne Uges Familie-Journal 

„Den nye Port til Sjælland' er 
en aktuel og lyrisk stemt Artikel 
af Niels Anesen, hvori han fortæl-
ler om Hundesteds Fortid og Nu-
tid og forudsiger dets Fremtid. 
Lynet henretter aarlig 10 Danske-
re og beskadiger Ejendomme for 
godt to Millioner Kr., intet Under 
derfor, at Henri T. Meyer spørger 
„Hvornaar falder Tordenvejrets 
Højsæson?' Bladets Sportsartikel 
bærer Overskriften: Hvorfor fik 
de en Svømme-Karriere? og alle 
sports- og svømmeinteresserede 
vil læse denne Artikel med stør-
ste Interesse. — Turen gennem 
Sydamerikas 	Indianerterritorier 
fortsættes og denne Gang aflægges 
Besøg ved Verdens højt beliggende 
Sø „Titicacasøen` i Andesbjergene. 
— „Med Lods om Bord", ,,En 
Eventyrer' og flere andre Novel-
ler afslutter Heftet. 

Fra Uge til Uge. 

I Anledning af Pigtraads- Korn-
pagnen og Naturfredningsforenin- 
gens Aktion i Rørvig for at faa 
fjernet de grimme Hegn, har „Po 
litiken" spurgt Foreningens For- 
mand, Erick Struckmann, om den 
nye Naturfredningslov ophæver 
gammel Strandret. 

Hr. Struckmann svarer herpaa: 
— Der skal være aaben Adgang 

til al Strand i Danmark. Man 
hindrer dermed Afspærringer og 
skandaløs Bebyggelse fra Ejernes 
Side. Men Befolkningens Ret til 
at færdes paa Stranden medfører 
til Gengæld Hensyntagen overfor 
Ejerne. Enhver Tilsmudsning at 
Naturen er forbudt i Loven, og 
alle, som gør sig skyldig i alvor-
lig Misbrug af den frie Adgang 
til Strand og Skov, der tilhører 
Private, straffes med Bøder. Den-
ne Bestemmelse blev enstemmigt 
vedtaget af Rigsdagen. Vel skal 
vi kæmpe for, at Pigtraadsheg- 
nene falder, men vi skal ogsaa 
indskærpe Befolkningen, at den 
ikke griser Naturen til. Hvis no-
gen ser andre gøre sig skyldige 
i alvorlig Tilsmudsning af Nattr,  
ren, hør de skaanselsløst melde 
disse Overtrædere til Politit. 

Jeg tror ikke, at mange Bøder 
er nødvendige for at vænne Folk 
til Orden og Renligheden i Natu-
ren. En Kontrol er vanskelig, men 
det gør næppe noget. Da vore 
Jurister forhandlede med Landets 
Politimyndigheder om den nye 
Lov,gjorde Politimestrene opmærk-
som paa, at selv om man ikke 
havde kunnet overkomme i sin 
Tid at føre Tilsyn med Loven om 
Forbud mod Spytteri i Ventesale, 
paa Værtshuse og i Tog, var For-
budet dog blevet respekteret. Der 
faldt kun en halv Snes Bøder for 
ulovlig Spytten, og det var nok til, 
at Bestemmelsen overholdtes. Naar 
Folk blot ved, at Forurening af 
Naturen kan straffes, skal de nok 
lære at opføre sig rigtigt. 

Strandhotellet 
Paa Mandag indbyder Hotellet 

atter til en munter Aften, og for-
ærer galant alle tilstedeværende 
Damer et Garniture med Three 
Flower's bekendte Præparater. -
Onsdag har Hotellet Løgnekon-
kurrence — og det ved man bliver 
Sukces. Forøvrigt er der Cham-
pagnedans hver Aften, og Richard 
Johansens Solistorkester og Bengt 
Nielsens mange nye Viser faar 
stadig Stemningen op paa de al-
lergladeste Højder! 

Peter — Pigen fra Benzintanken 

forevises Fredag, Lørdag og Søn-
dag i Allinge Biograf. 

Dette muntre Lystspil har over-
alt, hvor det er blevet opført, haft 
en overordentlig stor Sukces I 
Moskva har man præmieret det 
med Filmskongressens Hæders-
diplom, i Wien, Budapest og i 
Stockholm har Presse og Publikum 
været lige begejstret. 

Der udstraaler fra Franziska 
Gaal en egen Personality, en sær-
præget Charme, som ingen kan 
staa for, og som har skabt hende 
den enorme Popularitet rundt om 
i Europa. 

Hotel Sandvigs 
[de, hver Tirsdag at arrangere en 
Amatøraften, har vist sig at være 
en Træffer, og hver Uge samles 
de forskellige Amatører for at give 
deres Del til Underholdningen, 
medens Publikum ikke sparer paa 
Bifaldet. Der er altid fuldt Hus 
og prima Stemning. Ligeledes er 
Ideen med den ,,Blaa Aften" ble-
vet Sukces, og naar der paa Lør-
dag afholdes et stort Pølsegilde 

med gratis Pølser ug Rundstykker 
til alle Gæster, kan man være 
sikker paa en morsom og festlig 
Aften. De fonomonale „Stemnings-
magere" Constantin Hansen og 
Finer blinding sørger hver paa 
sin Maade derfor. 

En ulidelig Stank 
har i de sidste Dage generet Færd-
selen langs Strandvejen udfor Gas-
værket, Det er dog ikke Gassen 
herfra, men fra Affaldsdyngerne 
paa Lossepladsen, som er Skyld 
i Miseren. — For nogle Aar siden 
gik der Ild i Dyngerne, som 
brændte i flere Uger, og Stanken 
derfra var nok saa generende. 

Der er klaget til Sandhedsauto-
riteterne: nu faar vi se om det 
hjælper. 

Ejerskifte. 
Jens J. Ipsen, Lobbæk har solgt 

sin Ejendom „Klippely", Strand-
vejen, til Stenarbejder Aage Niel-
sen, Sandvig, ved Revisor Kr. 
Kofoed, Allinge. Overtagelsen er 
sket. Endvidere har Enkefru Fors-
berg tilbagekøbt Gartneriet ved 
Pilebroen, Allinge af Gartner 
Knudsen, Hillerød. 

Den lille Mogens, 
Søn af Postbud Elleby, som druk-
nede i Søndags ved Sandvig Ba-
destrand, begraves i Dag fra Al-
linge Kapel. 

Averter i NORDBORNHOLM 

Ejendommen 
Vestergade 5, Sandvig er til Salg, 
Henvendelse paa Stedet. 

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 

SOMMERSKO 
Stort Udvalg i Sommersko 

til rimelige Priser. 

Træskomager Larsen 
Allinge. 

filem ifike 
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 
2ogtrykkeri 

Bornholms Spare- 
og Laanekasses 

Afd. i Allinge 
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Kontortid: 9-12 2-4 
• 

Boxer udlejes 

Frislibreendt Kant 
og leesKet KalK 

— er altid paa Lager i 

»PRODUKTEN« 
For Tiden har vi rigelig Lager af 

af særdeles god Kvalitet og 
som er indkøbt til passende 
Priser. Vi sælger gerne. 

Bryllups sange 
og Festsange 
hurtigt og billigt 

Allinge Bogtrykkeri 

ALMINDELIGT DANSK 
VARE OG INDLISTRILOTTEID 

Begynd Spillet nu! 
Et Lod 1 Varelotteriet koster kun 
Kr. 4.60 til 5. Trækning. For dette 
111le Beløb har De Chance for at 
vinde en at Varelotterlets mange 
Gevinster. Den største er pas. 10.000 
Kr. — et selvstændigt dansk Hjem. 
Fornyelsen slutter 9. Auguat, Sal-
get 10. — Trækning : 11.-13. Aug. 

VARELOTTERIET 

Brevpapir og Konvolutter 
med Firma leveres bedst og billigst 

Allinge Trykkeri 

Brændt Kalk 

lske  Cementsten  

gest
uden Sange er ikke 

 nogen rigtig Fest. 

En Festsang kan ikke undværes 
ved festlige Lejligheder, hvad en-
ten 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. 

Regninger, 
Meddelelser, 

Konvolutter 
Brevpapir, 
Kvitteringer, 

HOTEL SANDVIG (Palmehaven) 
Hver Aften: Constantin Hansens populære Rhytme-Orkester. 
Visesanger og Konferencier Einer Winding, —Præmiedans! 

Lørdag d. 24. Stort Pølsegilde. 
Ca. Kl. I1 serveres gratis Pølser og Rundstykker. 

Pølsekongen og Pølsedronningen hyldes. 

Tirsdag : Amatør-Aften. 
Torsdag : Blaa Aften. 

Bordbestilling Sandvig 13. 	 P. E. JENSEN. 

Kom o.g se mit store Udvalk  
ommerkjoler! 

Vi sender »em 
Køb KALK i Produkter „NordSornfiolm" 

tiiver 2/ge. 
:Tænk ogsaa paa os, 
naar »e star et eller 
andet at avertere. 

store cliiionliske Blommer, 
lyse græske Snif. Nubier 
kel hi. Frugl oo Abrikoser Hasle Kalkværk 

NordlandetsHandelshus Tlf. Hasle 27 

Alle Bornholmere og interesserede Turister maa læse 

Xammershus Sirlis XiStOrie 



Siografen  
Fredag, Lørdag og Søndag Kl. 20. 

Lystspillet 

Peter Pigen fra Benzintanken 
med Franziska Gaal. 

Morsom Handling! 

Dejlig Sang og Musikl 

Et mindre Nus 
ønskes til Købs. 

Bill. mrkt. „Hus" modt. Bl. Kont. 

SOMMER-SALG 
En Mængde Restpar 
af Sommersko ud-
sælges til betydelig 
nedsatte Priser. 

Carl Larsen, Vestergade, AH, 

Olsker 
Husmandsforening 

afholder Markvandring i Klemen-
sker den 31. Juli Kl. 13,30. 

Mødested Karl Kofoed, Nyvang. 
De, der ønsker at deltage i en 

Udflugt d. 8. August til Randkløve 
og Brændesgaardshaven bedes teg-
ne sig hos Bestyrelsen senest den 
1. August. 

Bestyrelsen. 

Husbestyrerinde 
kan faa Plads straks eller senere 
hos Skorstensfejer Hj. Petersen, 

I t.M. 

Olsker Jagtforening 
afholder ordinær Generalforsam-
ling i Olsker Forsamlingshus 
Fr edag d 30. ,juli Kl. 20, hvortil 
Medlemmer bedes møde talrigt op. 

Bestyrelsen. 

En flink Karl 
kan faa Plads til 1. August paa 

St. Myregaard, Olsker. 

r 	 -•\ 
Fruel [.., 
Drik Dyrhyes Kalle 
Mange forskellige Blandinger 

faas i 

tankbyen! 
Dansant hver Aften 
Nyt Orkester. 

Alt i Kolonial! 
PRIMA 

Det rigtige gode 

Bageri-Flormel. 
til Hjeminebagning 

dansk Rug-Sigtemel til Hjemb. 

Prima Jevningsmel til Grøden 
Sagogryn, Rismel, Risengryn 
købes bedst og billigst i 

Nordiadels Haudelshus, 

••
•••■ •• • • • øøøøø Gi øøøøø • øøøøø •••• • •••1111.•••••••••.% • • • 

Iran cis ot's terrasse 
• 

• 

• • • 
• Lørdag og Søndag • • Dansekonkurrencer (Store Præmier). • • Turister c Bornholmere! 
• • 
• 

g. • Festlig intim Stemnin 
• 

Fru H. Reiner. 1 **•••••••••••••••••••••••••••••• øøøøø ••••••••••••• 

2fiderne ,torsetter, 
Xofte- og Rrystfioldere! 
Er Figuren over Middel, trænger Skikkelsen 
til Støtte — kom da ind og se vort store 
Udvalg til passende smaa Priser. 

Nordlandets Handelshus 

Børnestranddragter 

1.85-3.50 

4.85 

1.85 

Bomulds-Shorts 

•	 
3tor jamilieforogelde i ‘r  

Zoologidk .havel 

Prima uldne do. 

Et Parti Strandhatte 
lidt smudskede 0.75 
Sommer-Nederdele . 

å 
"^r 
n 4,50 

28.00-32.00 
Sommerfrakker 

18.50-24.50-28.50 

Vaske- og Charmeucebluser 
udsælges i 3 Serier 

4.25485-8.85 
Lyse Spadseredragter 
nedsat til 

1.58-2.35 

En Del pænere Fruefrakker 

38.50-49.00 
Restpartiet af Swagger 

19.85-24.50 
Prima Uldmousselin udsælges 
i 2 Serier pr. mtr. 

Nu maa De ud og se de 3 nyfødte Løveunger, 
den nyfødte Abeunge og alle de smaa Gedekid, 
Lam og Marsvineunger. 

• Stor Abegrotte 
• Stor Bjørnegrotte 

• Danmarks Rekord Hunlove 
• Danmarks største Hanlove 

Søndag Koncert Dansant i Restaurationen 
fra Kl. 16: Arvidsens Trio. 

FeoftiedSommersalg 
En Del Sommervarer, der 

Overtagelses-Udsalget i Januar 
teret og sælges til Spotpriser. 

Lange coul. Sommerben- 
klæder, tærnede 1.

85. og ensfarvede l'  

Sommer-Kjoler 

2.85-5,85-10,85 

ikke blev fremlagt ved 

n Maaned, er nu frasor- 

En Del uldne 
Badedragter uds. for 	3.85 
Restpartiet af Badekaaber 
extra nedsat 

En Del Vaskestoffer i Lærred og Silke samt Rester 
er fremlagt til meget fordelagtige Priser. 

cfritz geusch 
Allinge — Telefon 5. 

Averter i NORDBORNHOLM 

• • • 
• Hver Torsdag, Lørdag og Søndag Festaften 

med Musik og 

• 
(Nordbornholms smukkeste Danselokale) 	 • 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
a 
• 
• Alle er velkomne til Dans og Konkurrencer. 

Dans. 

Ruhavs Honningbrod (11100ei 	KØB DET i PRODUKTEN 
••

.•••• ***** ••• ••• •• • øøøøøø ••• øøøøø 8••• • • øøøøøøø ••
■■• 

• Nu Kommer • • 
• 

• den aarligt tilbagevendende store Begivenhed 	• 

iBØRNE-FESTEN . 	 . 
: med de sædvanlige festlige Fornøjelser, Konkurrencer •• 
: med mange og gode Præmier, Gaver til de smaa etc. • 
•. Alle Børn under 14 Aar har gratis Adgang til Haven. ..• 
. 	 • Det foregaar paa Søndag 	 • 

i ZoologisK Have! • • . 	 • . 	 . . 	 • . Hvem skal have Fotografiapparatet i Aar? . 	 • . 	 • •••••• •••••••••••05••••••••••••••••••••••••••••• 

Hver Aften er en Festaften paa 

åtrandhotelletl 
Fredag d. 23.: Stor Amatøraften med mange Præmier. 
Mandag d. 26.: Ekstra Festarrangementer. 
Hver Dame modtager et Three Flowers Skønhedsgarniture. 

Ekstra Champagnedans. 

Onsdag d. 28.: Løgne-Konkurrence. 
R!chard og Bengt laver Sjov og Show hver Aften! 

Sandvig 14 modtager Bordbestilling. Ærb. Fr. Bidstrup. 	• 
Fugtig Sommerluft - 

Tørre Cigarer! 
Thax-Patent-Tørreanlæg, KIOSKEL 

Xar »e vanskelige teedder? 
Prøv da et Par af vore anerkendte 
Vandresko med Staalsvang. 

Carl Larsens Skotojsforretning, Vestergade, Allinge. 

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

Conrad Hansen, 
Allinge Ur- og Guldsmedeforretning 

ved Havnen — Telefon 140 

Køb Deres Forbrug af Klædninger 
og ekstrafine 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 	korn og køb - 
De skal nok blive tilfreds. 

Jens Hansen. Tlf. 29. 
Strikkede Klude og tid 
købes til hejeNte Pris. — Leverandør til Landbrugølotteriet 

*ALLA ,Nfordlandet 
naar 	skal &tue nye Valtæpper. 

Prima ren Vat 9,00-13.50 - 16,00. 

Se Vinduet med Badeartikler. 

Masser af billige Brædder 
sælges i 

Nordlandets Handelshus. 

• 

• • • 

	• 

Cement, limiost og alle Bygningsartikler • KØB DET I PRODUKTEM 



Servus fortæller om sine Dagbogsoptegnelser og Minder 

— Fortsat fra forrige Uge — 

Endelig blev vi ad en Sidevej 
til Orbetello vist ned til en Can-
tina, hvor vi købte os et kraftigt 
Maaltid Mad og en Flaske Vin. 
Saa lagde vi os døsige og dvaske 
ned bag Huset ved en udtørret 
Flodseng, hvor høje Siv (Spansk-
rør) ydede os Skygge. 

Efter nogle Timers Søvn vaag-
nede vi til nyt Virke. Ude mod 
Havet rager Monte Argentarios 
kantede Forbjerg frem, Orbetello 
ser vi ikke, men Sansen for Na-
turens Skønhed vokser alter i os, 
og vi føler Glæde ved Livet. 

Dog er vi saa forsigtige at for-
syne os med et nyt Maaltid hos 
Cantinaens Ejerinde, og ved Af-
skeden stikker jeg for Tilfældet et 
Brød i min Ransel. 

Om Aftenen naaede vi en Can-
tina eller Trattoria udenfor Mont-
alto ved Fiora, hvor vi spiste en 
Omelette. Det var en kulsort og 
kølig Aften. Lagunernes klamme 
Taagemasser drev ind over Land, 
baaret af en raakold Vind. Gerne 
havde vi overnattet her; men der 
var ikke Plads. Saa drev vi ud i 
Natten, søgende Ly bag de høje 
Havemure. Havde der blot været 
nogle Træer eller et Halvtag, hvor-
under vi kunde beskytte os for 
Taagen ; men Havemurene hørte 
snart op, og den flade, trøstesløse 
Slette — det uigennemtrængelige 
Mørke — ligger foran os. 

Efter en halv Times Gang skim-
lede vi nogle gigantiske Konturer 
inde paa Marken, der lignede Om-
ridset af en stor Cirkus. Nysger-
rige vilde vi undersøge det nær-
mere. 

Idet jeg sprang over Grøften og 
ind i det høje, dugvaade Græs, 
bugtede noget koldt sig hurtigt 
op under mit ene Bukseben, og 
i et øjeblik var det naaet helt op 
paa mit bare Bryst. Jeg troede at 
det var en Slange, udstødte et Skrig 
og holdt krampagtigt fat om det 
Sted, hvorunder Dyret laa, som 
for at forhindre det i at bide. — 
Det var væmmelige øjeblikke, Ha-
len snoede sig frem og tilbage 
paa min varme Krop, og fortviv-
let bønfaldt jeg min Kammerat 
om at hjælpe mig; han havde 
ingen Lyst til at binde an med 
Udyret. 

Endelig tog han Mod til sig, 
knappede min Jakke og Vest op, 
og under min Sweaters fik han 
fat i Kalorius, som med et rask 
Tag trækkes ud og slynges op 
paa Vejen. 

Det viste sig at være et Kæmpe-
Firben, som havde taget fejl af 
sit Smuthul og mit Bukseben, og 
antagelig havde faaet en lignende 
Forskrækkelse som jeg. 

Saa snørede vi Buksebenene fast 
om Anklerne for ikke at risikere 
flere Ubehageligheder, og skraa-
ede over Marken til den mystiske 
Bygning, som var opført af Træ 
og havde enkelte tilbyggede Ud-
huse. Et af disse var aabent og 
fyldt med Halm, hvori vi trætte 
lagde os til at sove. 

Næste Morgen undersøgte vi 
den mærkelige Bygning, som var 
ubeboet. Det store cirkelformede 
Rum var antagelig en Kvægfold, 
og Taget bares oppe af et Maste-
træ i Centrum og en Række min-
dre i Kreds udenom. Disse støt- 

tedes af Sparrer og Tværbomme, 
der dannede en bred, rund Gang 
udenom det høje Midterrum. 

Ved Middagstid naaede vi Cor-
neto, en interessant lille By med 
gamle Taarnruiner. Den ligger paa 
et lille Bjerg ved Floden Marta 
og gemmer mange ældgamle Min-
der, blandt andet et etruskisk Ne-
kropolis. 

Om Eftermiddagen, efter et styr-
kende Middagsmaaltid, korn vi 
atter gennem øde Egne, men nær-
mede os dog Bjergene og Kysten. 
Hist og her fandtes ogsaa lidt 
Skov og Brombærkrat, fyldt med 
dejlige store Bær, som læskede 
vor Tørst. 

I et af disse Krat blev Nielsen 
borte for mig. Jeg gad ikke spise 
flere Bær og gik langsomt videre. 
Ved en Drejning af Vejen laa det 
blaa Middelhav pludselig udbredt 
foran mig i Eftermiddagssol. Det 
vilde friske op med et Bad. Jeg 
løb ned til Stranden og klædte 
mig af ved Siden af en gammel 
Søborg og Ruiner af et romersk 
Venus-Tempel. Egnen var øde og 
ubeboet, og dog viste Ruiner af 
gamle romerske Bade, at her i 
fordums Tid havde været et søgt 
Badested. En halv Mil sydligere 
skimter jeg Civitavecchias Taarne 
og Spir, og yderst ude paa Pyn-
ten ligger et malerisk Fyrtaarn. 

Jeg maatte vade langt ud for 
at kunne komme til at svømme. 
Hist og her ragede Koralrev op 
af Sandet, og jeg skar Fødderne 
tilblods paa de skarpe Kanter. -
Endelig var der dybt Vand med 
høje Tangplanter. Dette, i Forbin-
delse med den trykkende Stilhed, 
gjorde et uhyggeligt Indtryk paa 
mig, saa jeg syntes at se Hajer 
lure i Dybet. Hurtigt svømmede 
jeg ind igen og laa længe i det 
lave, varme Vand og lod mig hage 
af Solen. 

Min Kammerat kom stadig ikke. 
Jeg klædte mig paa og gik videre, 
da han maaske var gaaet forbi 
uden at se mig og nu var langt 
forud. 

Oppe paa Civitavecchias høje, 
brede Fæstningstnur gik Skildvag-
ten og paraderede. Det hele fore-
kom mig saa middelalderligt, saa 
uvirkeligt, at jeg havde Følelsen 
af at befinde mig langt tilbage i 
en svunden Tid. Indenfor Bypor-
ten staar Vagten og Tolderne, der 
undersøger Bøndernes Vogne, op-
noterer Indholdet og den Afgift, 
de skal betale, naar Varerne er 
solgt, med Kridt paa en stor, sort 
Skifertavle, der er indmuret i Væg-
gen. Det gaar muntert og gemyt-
ligt til, og der falder megen Frugt 
og gode Sager af til Tolderne, 
der atter kaster i Grams til Dren-
gene det, de ikke selv gider æde. 

Civitavecchia, Romas Udførsels-
havn, er stærkt befæstet, har Ka-
serner og Soldater. I de smalle, 
krogede Gader med de hulslidte 
Marmorfliser og Rendesten i Mid-
ten er der livlig Færdsel af Okse-
kærrer, Frugtvogne og Fodgæn-
gere mellem hinanden ; men ingen 
nærer Frygt for at blive kørt over, 
thi Kuskene raaber ustandselig op, 
der er Larm og Spektakel og 
mange morsomme Gadescener. 

Nede ved Havnen har Byen et 
mere moderne Tilsnit. Skibe kom- 

mer og gaar, Turister promenerer. 
Da jeg var sulten, gik jeg ind i en 
Restaurant. Menuen lød paa stegte 
Flyvefisk; det var ingen Delika-
tesse, men de gled ned, og bag-
efter delikaterede jeg mig rigeligt 
med Frugt paa Torvet. Gik saa 
videre forbi den smukke Cathedral, 
Kasernerne og de mange Villa-
haver langs Stranden mod Syd 
med en vidunderlig Udsigt over 
den gamle By, der i Terrasser er 
bygget op ad Bjergskraaningen. 
Vegetationen er yppig her. Hvor 
Jorden er opdyrket trives alt i 
overdaadig Fylde. — 1 Haverne 
hænger overalt tunge Vindruekla-
ser, Figen, Oranger, Fersken og 
Meloner. 

1 en Cantina med Løvhytte -
Land-Befolkningen lever mest i 
Løv- eller Sivhytter, da her er en 
tropisk Hede — drak jeg en Kande 
Vin, spiste til Aften og sad længe 
og nød Udsigten over Havet og 
den herlige Solnedgang. Gik saa 
udhvilet og veltilpas videre indtil 
jeg hørte et muntert: 

— Servus, Kammerat ! 
Det var Nielsen. Han havde 

fundet et udmærket Sovested i en 
Halrnstak og bredte op for mig 
et udsøgt Maaltid af Brød, Ost og 
Skinke, og til Dessert store Kla-
ser blaa Druer. 

Han blev ked af det, da lian 
hørte at jeg lige havde spist. Vi 
gemte da Maden, fortalte hinanden 
Dagens Oplevelser og slumrede 
lidt efter ind, glade og veltilpasse. 

Vi havde sovet for længe, og 
Klokken henad 8 vækkedes vi af 
Lyden af Stemmer. Det var nogle 
Arbejdere, som i den nærliggende 
Vinmark var beskæftiget med at 
skære Druer. Solen havde gennem-
bagt os, saa vi var helt matte. 
Selvopgivende saa vi os om efter 
lidt Skygge. Et Stykke derfra var 
en Dalsænkning med en gammel 
romersk Brohvælving over en ud-
tørret Flod. Vi samlede vort Kluns 
sammen og gik derned, og skønt 
der vrimlede med store, nysger-
rige Firben, var vi dog glade for 
den Smule Skygge, Hvælvingen 
gav, medens vi klædte os paa og 
spiste vor Mad. Vand var der ikke 
saa meget af, at vi kunde faa et 
Hovedbad, men Druerne læskede 
vor Tørst, og forholdsvis veltilpas 
drog vi videre. 

Atter ligger Campagnens sol-
tørrede Stubmarker og afsvedne 
Græssletter foran os. Ingen Huse, 
kun hist og tier rager en Sivhytte 
frem i ødemarken, nærmest lignet 
ved en Høstak. Her frister Land-
arbejderen sin kummerfulde Til-
værelse. 

Det er bleven Middag. Solens 
glødende Kugle gennembager os 
paa det ubarmhjertigste. Vi lider 
Tørstens Kvaler og slæber os 
fremad i Haab om at træffe en 
Cantina eller blot en Kilde, hvor 
vi kan læske de tørre Ganer og 
bade vor solbrændte Hud. 

Vild Timian, Baldrian og Kørvel 
staar langs Vejen med afsvedne 
Stængler og fylder vore Lunger 
med en ubehagelig, bedøvende, 
krydret, skarp Lugt, der gør Ho-
vedet tungt og angriber Nerverne. 
Vi ægger hinanden op i indædt 
Raseri og sætter Farten op for at 
se om den anden kan vinde med. 
Lidt efter lidt sløves vi. Bedst er 
det maaske at klæde sig af, lægge 
sig ned, faa Solstik og dø. 

Vilde Feberfantasier melder sig: 
Det er Aften, og vi kommer til en 
Flod. En Mand færger os over. 
Hvor skal I hen ? spørger han. -
Til Roma, det gamle Roma. — Han 

nikker og følger os paa Vej. - -
Længe gaar vi. Saa standser vi 
foran en Skrænt. Der er en æld-
gammel Hvælving, og slidte Trin 
fører gennem denne ned i Dybet. 
Katakombe! siger den fremmede. 

Vi stiger ned ; men i det svindende 
Lys skimter jeg en Inskription . 
,,Her lukkes alt Haab ude — —«. 
Nielsen I raaber jeg forfærdet og 
vil tilbage. Men vor Fører spær-
rer Indgangen. Maanen skinner 
paa hans skarpe Profil og spidse 
Næse. Jeg har set ham før — -
det er Dante 

— Vi vækkes af vor Døs af et 
Bulder som fra tusinde galloppe-
rende Hove. — En lang Støvsky 
dukker op bag os ude paa Step-
pen. Vi staar som lammede, maa-
bende. — Bulderet og Støvskyen 
nærmer sig hurtigt som et Uvejr. 
Vi skimter Heste, mørke og lyse. 
I strakt Karriere vælter Massen 
henimod os, knuser os under Ho-
vene. — Dog nej, i sidste øjeblik 
svinger Hundrede af gallopperende 
Heste i rasende Fart og med frem-
strakte Halse i en Bue udenom 
os og videre frem over Sletten. 

Vi er indhyllet i Støvskyen, men 
frelst. Langsomt dør Bulderet hen 
og forsvinder. Saa samler vi den 
sidste Rest af Energi og slæber 
os videre. Ogsaa vi er i Begreb 
med at blive kulrede af Tørst. 

Atter en udtørret Flod. Men et 
Stykke fremme er der en Vand-
pyt. — Langs Randen en dyndet 
Masse, æltet af talrige Hove; men 
Synet af Vand gør os ikke kræsne. 
Kun for at hindre det slimede Kryb 
i at forvilde sig op i vor Mund, 
benyttede vi vore Lommetørklæder 
som Si og slubrede det varme, 
stillestaaende, bakteriefyldte Vand 
i os. 

Hvor var det dejligt. — Ogsaa 
Ansigt og Hals blev vasket. Bag-
efter studerede vi Dammens Dyre-
liv og blev ækle ved det. 

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

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

Bogtrykker 
Gornitzka, 0., Allinge Tlf. 74 

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

Bygningssnedker 
Jørgensen, Th. Sandvig Tlf. 5y 

Cykler og Cyklereparation 
Jørgensen, 11., v/ Posthuset AlI. 
Mikkelsen, A. Allinge. Tif. 102 

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

Foderstoffer 
Nordlandets Handelshus, Tlf. 7 

Fotografer og fot.Artlkler 
Kjøller Alk , Havneg. All. Tlf. 4 

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

(;uldsmed 
Hansen C., Havneg Ali. Til. 140 

Hoteller 
Hotel Allinge Telefon 25 

Art. f. Hotel og Pension 
(lort] ttzkas Bogtryk, All. Tlf. 74 

Isenkram og Porcelæn 

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

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

Ladestationer 
Petersen, Carl, Allinge. Tlf 98 

Ligkistemagasiner 
Kofoed & Mortensen A11.TIf, 77-79 
Mortensen, Herman, All. TIL 47 

Videre frem. Tørsten var fore-
løbig slukket, nu meldte Sulten 
sig ; men først henad Aften naa-
ede vi en gammel Herregaard med 
Vaabenskjold over den gamle Por-
tal. Et Sværd og en Lanse over 
Kors hang ovenover. Ellers var 
alt gammelt og forfaldent, særlig 
Udhusene. Vi gik ind i Hallen ; 
men Dørene i den underste Etage 
var stængt, og ingen svarede paa 
vor Banken. Saa gik vi op ad 
den brede Stentrappe til første Sal. 
Her stod en Dør aaben, og vi 
masede ind. En ældre Mand og 
en skrap Korge sad derinde. 
	 Vi er sultne, giv os noget 

at spise, sagde jeg. 
Manden rystede paa Hovedet, 

Konen brugte Mund. 
— Pane, pane raabte jeg med 

Fortvivlelsens Energi, overbevist 
om at fik vi ikke Mad her, maatte 
vi omkomme. 

Der maatte da være noget spise-
ligt paa Gaarden, og da de ikke 
vilde give os noget, gik vi selv 
rundt og saa efter, fulgt af Ko-
nens Protest. 

Paa en Hylde over en Dør op-
dagede Nielsen to store Hvede-
brød. Konen maatte tage et ned 
og skære os nogle forsvarlige 
Skiver. Andet og mere kunde vi 
ikke faa. 

Saa smed vi nogle Soldistykker 
paa Bordet som Erstatning og 
forsvandt ned ad Trappen, gum-
lende paa vort Brød. Vand for-
synede vi os med fra en Cisterne 
i Gaarden. Derefter slæbte vi os 
ned i Skyggen bag Laden og laa 
her længe hen i en Døs. 

fortsættes i næste Nr. 
offiwpw11.■••■11■1 

Malermestre 
Jacobsen Ludv,  Havnegade, An. 

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, I 1., v/ Posthuset All. 

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

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

Slagtere 
Jensen, Kaj, Allinge. Tlf. 66 

Smedemestre 
Petersen, Carl, Allinge Tlf. 98 

Sygekasser 
Al] -Sandv. Sygekasse AlI. Tlf. 47 
Kontorild daglig 2-4, Lørdag 7-9 

Sæbeforretninger 
Tatol v. Havnen Allinge Tlf. 23 

Trælast og Tømmer 
Nordlandets Handelshus, llf. 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 tie! Bornholms Dr mpvasheri, 

Vognmænd 
Bohn, Emil, Sønderg., AlI. Tlf.46 
Christensen. Andr., All., Tlf. 49 

Petersen, C., Nygade, All. Tlf.133 
Person- og Lastiversei 
Munch, Humledal, Tlf. Rø 46 v 
7 Personers Vogn 

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

",Xordbornholins 
Adredåefortegnelde! 


