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Pompeji — den døde By. 

Hr. OIlo og de Sejrs-Made 
Fortalt af Niels Larsen. 

—a— 

Det er en dejlig Søndag Mor-
gen i det Herrens Aar 1735. 

Velærværdige Hr. Sognepræst 
Otto Grundtvig til Sejrø (Bedste-
fader til N. F. S. Grundtvig) sidder 
i sit Studerekammer og kaster et 
sidste Blik paa sin Prædiken. Han 
stirrer fast paa de tætskrevne Ark. 
Men det er slet bevendt med 
hans Læsen. 

Han standser ret ofte purrer 
sig i Klaret, og en Gang imel-
lem udstøder han en . lydelig 
Brummen. 

Og ved nærmere Eftersyn viser 
det sig, at hans store og ellers 
godmodige Ansigt er vredt og 
strængt Munden er fast tillukket, 
Panden er rynket, og øjnene er 
ikke langtfra at skyde Lyn. 

Det er saa sikkert, som to og 
to er fire, at Hr. Otto er i daar-
ligt Humør. 

Men over hvad? 
Ja, Fortrædeligheder kan Men-

neskens Børn jo have nok af, og 
særlig en Sjælehyrde som Hr. 
Otto, der med stor Nidkærhed 
og Samvittighedsfuldhed gaar op 
i sin ansvarsfulde Gerning. 

Sejrøboerne er nemlig ikke 
langt fra at være nogle haarde 
Halse, og de lader Hr. Ottos Ord 
gaa ind ad det ene Øre og ud ad 
det andet. 

H.er han ikke Gang paa Gang 
tordnet for dem om deres Sviren 
og Dfikken paa Kroen før Guds-
tjenesten? Jo, sandelig har han 
saa. Men lige meget har det 
hjulpet. 

De er saamænd meget flittige 
til at søge Guds • Hus, det er 
Synd at sige andet; leen hvad 
nytter det, naar de er saa om-
taagede, at de knap kan se en 
Flue paa en Væg, og gerne tal-
der i Søvn under den første 
Salme. 

Der maa og skal gøres noget. 
Men hvad? 
Hr. Otto purrer igen op i Haa-

ret og drager et dybt Suk. 
Da lyder Kirkeklokken for an-

den Gang. De malmrene Toner 
slynges ud over den lille Ø, og 
ved.  at høre dem glemmer Hr. 
Otto for en Stund de triste og 
tunge Tanker, 

lian rejser sin svære Krop fra 
Skrivebordsstolen, gaar hen til 
Vinduet og aabner en Rude for 
rigtig at kunne høre de milde 
kaldende Toner. 

Og med et bliver han saa for-
underlig bevæget og højtidsstemt. 
Ansigtets Rynker og barske Træk 
forsvinder. Han folder Hænderne 
over den svære Mave, og en Bøn 
stiger op til den levende Gud om 
Hjælp og Bistand til at faa Sejrø-
boerne paa den rette Vej. 

Længe staar han hensunket  

Tanker, efter at Klokkeklangen 
er forstummet, og Bønnen er 
endt. Solen kaster en lang gylden 
Straale ind i Værelset, og Smaa-
fuglene pipper og synger, saa det 
er en Fornøjelse at høre. Men 
endelig river Hr. Otto sig da løs 
af sine Betragtninger og belaver 
sig til at trække i Præstekjolen. 

Men hvad er det? 
Han standser og lytter. 
Lyder der ikke Skraal og Larm 

fra Kroen. 
Jo, sandelig gør der saa. 
Og Hr. Ottos Ansigt bliver 

igen alvorligt og strengt. Højere 
og højere lyder Raabene, Forban-
delser og Eder udslynges, og lys-
tige Viser skraales. • 

Hr Otto staar en Stund og 
overvejer. Han er ikke langtfra 
at ryste over hele Kroppen, saa 
ophidset er han. 

Meget har han hørt fra Kroen, 
men dog intet saa slemt og stygt 
som dette — og det endda paa 
en hellig Søndag Morgen. 

Der maa handles — og det 
helst med det samme. 

Hr. Otto rejser sig i sin fulde 
Højde — han er ikke langt fra 
at støde Panden mod de lave 
Bjælker — griber Præstekjolen, 
trækker i den, og med hastige 
Skridt iler han ned ad den lille 
Landsbygade mod Kroen. 

Han standser ved Laagen, træk-
ker Vejret dybt og tænker; Hvor-
ledes mon du vil klare den ? 
Thi efter Spektaklet at dømme 
skulde man nærmere tro, at det 
var en Flok vilde, som havde 
til Huse i Kroen, end en Skare 
kristne Kirkegængere. Han pres-
ser Haanden op mod det ban-
kende Hjerte. Det gælder om at 
være rolig og behersket ; thi taber 
han nu, saa er alt. tabt. 

Dog, Slaget skal prøves. 
Og med rolig Haand drejer 

han Dørhaandtaget om, lukker 
Døren op, og han staar i den 
lumre, stinkende og af Tobaksrøg 
fyldte Skænkestue. 

Et Hyl er den Velkomsthilsen, 
han faar; thi han antages straks 
for at være en af deres egne, 
som ogsaa skal have skyldig 
Hilsen. 

Flere raaber op paa Kroman-
den, at han skal komme med en 
Omgang Brændevin, og der gø-
res Plads til ham. 

Men pludselig bliver de nær-
mestsiddende tavse; de begynder 
at hviske, og hele Skaren spær-
rer øjnene saa højt op, som de 
paa nogen Maade kan. 

Hvad ser de? 
Det er jo „vor Far !" 
Tavs og alvorlig staar han i 

Døren og lader sit strenge Blik 
vandre fra Mand til Mand. Og 
de ellers saa modige Sejrø-Mænd 
dukker Hovedet en lille Smule, 
og Raabene forstummer. Men 
Hr. Otto er stadig tavs. 

Først da der omtrent er Stil- 

hed raaber han med vældig 
Stemme : 

„Hvad gaar her for sig ? Er 
det en Flok kristne Mænd, eller 
er det en Skare af Djævelens 
lede Slæng, som teer sig saaledes 
paa en hellig Søndag Formiddag?" 

Længere naaede Hr. Otto ikke. 
For Bordenden sidder den 

værste af alle Svirebrødrene, Jens 
Langkniv, og ved Præstens Ord 
farer han op, griber sin Kniv af 
Bæltet, stiller sig foran ham og 
brøler: 

„Vil du holde din Mund i, el-
lers skal den snart blive lukket 
med denne." Og Jens holder tru-
ende Kniven frem. „Det mang-
lede bare, at en Flok ærlige Mænd 
ikke skulde have Lov til at sluk-
ke deres Tørst for dig, din Sort-
kjole. Kom kun an!" 

En og anden begynder at røre 
paa sig, og der lyder Røster om, 
at Jens har Ret. 

Men med eet sker der noget, 
som de raske Sejrømænd aldrig 
glemte. 

Hr. Otto træder et Skridt hen 
mod Jens, fører Haanden op til 
Brystet, og med et raskt Tag 
flænger han Præstekjolen, saa 
det blottede Bryst kommer til 
Syne; derpaa raaber han med 
alvorlig Stemme: ,Saa stik da 1" 

Men Jens Langkniv glemmer 
baade at bruge Munden og Kniv 
ven. Bleg og rystende staar han 
foran den modige Præst, og der 
er dødsens stille i Skænkestuen. 

Da fornemmer Hr. Otto, at 
han har vundet Slaget; han nap-
per Kniven fra den befippede 
Jens, slynger den med en saa-
dan Kraft i Stengulvet, at den 
gaar i to Stykker, og raaber med 
Tordenstemme: 

„Din Kryster, sum tør true, 
men ikke handle." 

Og inden Jens ved af det, sid. 
der han fastklemt i Hr. Ottos 
stærke Arme, der slynger ham 
med en saadan Kraft ud gennem 
det aabne Vindue, at det er et 
rent Under, at lian ikke brækkede 
Halsen. 

Derpaa vender Hr. Otto sig  

om mod Resten af Forsamlingen 
der næsten er blevet ædru! 

„Kom hid l" raaber han, „om 
der er nogen, som tør." 

Men ikke en eneste rører paa 
sig. — 

„Ja, drikke kan I, men Mod 
har I ikke noget af." lyder det 
lidt haanligt fra Hr. Otto, som 
napper de to nærmeste i Nakken 
og lader dem forsvinde samme 
Vej som Jens. 

Ikke en Haand løfter sig, og 
et øjeblik efter er Skænkestuen 
tom. 

At de raske Sejrø-Folk havde 
en saa modig og stærk Præst, 
havde de dog ikke tænkt sig. 
Men fra den Søndag af var en-
hver Lyst til at besøge Kroen før 
Gudstjenesten fuldstændig for-
svundet. 

Hr. Otto havde sejret. 

Han vilde ikke være Skyld i, at 
Slagteren bred sin Ed. 

—o— 
En Slagter var en Dag kørende 

ud paa Landet for at købe nogle 
Lam af en gudfrygtig Gaardrnand 
og spurgte, hvad han vilde have 
for dem. 

Manden forlangte en Pris, som 
Slagteren i Grunden godt vilde gi-
ve ; men han vilde forsøge at prut-
te og bandede højt og dyrt paa, at 
til den Pris vilde han ikke have 
Lammene. 

— Det kunde gerne være sagt 
uden at bande saa forfærdeligt paa 
det, sagde Gaardmanden. 

Til sidst vilde Slagteren alligevel 
have Lammene til den Pris, Gaard-
manden havde forlangt. Men saa 
sagde Gaardmanden: 

— Nej, nu faar De ikke mine 
Lam, Slagter, for De har bandet 
dyrt paa, at De ikke vilde have 
Lammene til den Pris, jeg for-
langte, og jeg vil ikke være Skyld 
i, at De bryder Deres Ed. 

Dømt I•1•••■ 

• 

—o— 
Konsultationen var forbi, men 

til Patienten havde Lægen kun 
sagt faa Ord. Det var til den, 
der elskede hende, at han ud-
talte Dommen, og han hørte paa 
den tiden at vakle. 

»Hvor lang Frist giver De 
hende? Dokter Grantham trak 
paa Skuldrene, men i hans øjne 
kom der ef ubarmhjertigt Blink, 
der fik den anden til at gyse. 

»I det højeste seks Maaneder," 
svarede han langsomt. »Maaske 
mindre. Kort sagt, efter al Sand-
synlighed vil den dræbe hende 
paa en Uge eller to.« 

»Jeg forstsar detI« 
Der blev et øjebliks Tavshed; 

saa sagde han, som elskede 
hende: 

»Kan De foreslaa mig noget, 
raade mig til et eller andet, som 
kan lette det for hende?« 

»Intet. Lad hende gøre, hvad 
hun vil, rejse, hvorhen hun øn-
sker; føj hende i hendes Luner, 
giv hende, hvad hun forlanger, 
— det vil ikke gøre nogen For-
andring.« 

»At give hende, hvad hun øn-
sker, overstiger mine Evner,« 
sagde den anden sørgmodigt, 
»men jeg takker Dem, fordi De 
har været aaben og ærlig imod 
m ig.e 

Specialisten smilte koldt og 
saa paa sit Ur. Det var et Vink, 
og Murray opfattede det. Fem 
Minutter senere spadserede han 
med den dødsdømte Kvinde ned 
til den ventende Vogn — og de 
kørte afsted — ud i den varme 
Junisol. 

De talte ikke, før Vognen satte 
sig i Bevægelse henimod Parken, 
der bugnede af pragtfulde stærkt 
duftende Blomster. Hvad havde 
han ogsaa at sige? Han stirrede 
frem for sig og saa intet andet 
end hendes søde øjne, der hvi-
lede paa ham. 

„Kære John,« sagde hun, „skjul 
intet for mig, De kan ikke, for 
jeg ved det k 

„Han kan tage fejl,« svarede 
han bevæget; »selv de dygtigste 
Mennesker har taget Fejl før i 
Dag.« 

»Men ikke Sir George Grant-
ham," sagde hun med et svagt 
Smil, „han har kendt mig i saa 
mange Aar, og hvis nogen Læge 
skulde kende sin Patient — saa 
er det ham k 

Murray sagde intet, og de kørte 
ud af Parken og hen til det Hus, 
hvor Rachel Lestrange havde 
boet, siden hendes Fader døde. 
Nu stod hun ene i Verden, den 
Verden, som havde givet hende 
alt, hvad en Kvinde kan begære 
- saadan vilde Folk sige - 
baade Navn, Rigdom, Position, 
Skønhed og glimrende Tilbud, 
dersom hun vilde have modtaget 



dens ; men hun brød sig ikke 
derom ; og kun Murray var ved-
bleven - at være trofast. Han 
nøjedes med hendes Venskab, 
da han ikke kunde vidne hendes 
Kærlighed. 

»De far vel med it,p og drik-
k'er Te?« sagde hun, da de nær-
mede sig Huset, hvis Karnapper 
og Altaner var fyldte med de 
prægtigste Blomster. Hun fulgte 
hende tavs ind i Dagligstuen, 
der duftede at Reseda og Helio-
trop. Her var fuldt af Skønhed-, 
men Dødens Skygge hvilede over 
Stedet. 

»Fortæl mig saa alt, hvad han 
sagde, John," sagde hun roligt, 
»Jeg er ikke bange.« 

Han maatte gøre Vold paa 
sine Følelser, medens han for-
talte hende alt; og hun hørte 
efter uden trt 'sige et eneste Ord. 

Da han tav, sagde hun endelig: 
»Jeg har altsaa ikke langt til-

bage, John. Det er godt at have 
en Ven saa god og trofast som 
De. Nej — nej, sig ilake, at De 
er bedrøvet — aanej, vi vil ikke 
tale om det ; men De maa hjælpe 
mig, thi jeg har meget at gøre 
inden . . . 

Murray fik Taarer i øjnene, 
og hun maatte have set det; thi 
hun forandrede Emne og tvang 
ham, meget imod sin Villie, til 
at tale om dagligdags.  Ting. 

Tre Dage efter sendte han 
hende følgende Brev, der rørte 
hende dybt : 

»— Siden Dommen er 
faldet, har jeg en sidste Bøn til 
Dern, Rachel. Giv mig Resten af 
Deres Liv, giv mig Lov til at 
værne om Dem — til at kæmpe 
mod Døden for Dem. Jeg kan 
og vil ikke tro, at Deres Tilfælde 
er haabløst, og Kærlighed er 
stærkere end Døden. Rachel, 
dersom det er muligt, saa afslag 
ikke min sidste Bøn. Jeg ved, 
jeg har Evne og Villie til at 
gøre Dem lykkelig, dersom De 
kun vil have Tillid til mig —« 

Der stod mere endnu, — meget 
mere. Hun sad stille hen og over-
vejede Sagen. Hun var en døds-
dømt Kvinde; et halvt Aar var 
det kengste Spand af Tid, som 
var indrømmet hende, og han 
elskede hende. Hun kunde gøre 
ham lykkelig i de sidste Maa-
neder, hun havde at leve i; hun 
kunde udrette noget godt paa 
den Maade, og den Tanke vilde 
maaske berolige hende, naar 
Dødens Stund kom. Hun var 
træt heade aandeligt og legem-
ligt, og han var hendes bedste 
og kæreste Ven; maaske han 
med Tiden kunde blive noget 
mere for hende, dersom hun gav 
sig selv og ham den Chance. 

Med eet fattede hun sin Be-
slutning, greb Pennen og skrev 
blot : 

Jeg kan kun give saa lidt til 
Gengæld for saa meget; men 
dersom det gør Nem lykkeligere 

saa siger jeg ja.« 
En lige efter holdt de Bryllup, 

og Specialisten fik Underretning 
derom, da han læste det i Mor-
genavisen. Hans Ansigt fortrak 
sig en Kende; men et øjeblik 
etpr havde hans øjne atter det 
gamle, kolde Udtryk; og med 
vanlig indsmigrende Høflighed 
hilste han paa den først indtræ-
dende Patient. 

Murray rejste til Udlandet med 
sin Hustru. Og en lang Tid drog 
de gennem ukendte akne, hvor 
Luften var saa ren og klar som 
Krystal. Han vaagede over hende 
saa ængstelig som en Moder over 
sit Barn. Dag for Dag nærmede 
den frygtelige Skygge sig. Hver 
Dag blev som en Mærkepæl i  

hans Llv, men de talte kun lidt 
derom, og han gjorde alt, hvad 
der stod i hans Magt for at gøre 
disse sidste Maaneder lyse og 
lykkelige for den Kvinde, som 
han elskede saa uegerinyttigt. 
Undertiden syntes han, at det 
Sværd, som svævede over hans 
Hoved, blev holdt tilbage; det 
faldt Ikke, da der var gaaet fire 
Maaneder ; ved Slutningen af 
den femte var hun ikke svagere, 
tværtimod syntes hun stærkere. 
Men det var maaske den hen-
døende Flammes sidste Opblus-
sen. Han huskede Lægens Ord 
— haabløst — afgjort haabløst, 
og han vidste, at den Mand, der 
udtalte disse Ord, aldrig havde 
fejlet i sin Diagnose. 

Og fer hende havde en saa 
sjælden Lykke udfoldet sig, at 
Modet for første Gang svigtede 
hende ved Tanken om den 
Skæbne, til hvilken hun daglig 
nærmede sig mere og mere. 

Maaske var det ikke saa meget 
for sig selv, hun ængstedes, som 
for det Menneske, der elskede 
hende, og for hvem der var 
tændt en ny Følelse i hendes 
Hjerte. Det var en anden og 
frygtelig Skæbnens Tilskikkelse, 
der bevirkede, at denne Tanke 
først fødtes i hende nu, det var 
for silde. Alt som Dagene og 
Ugerne svandt, og hendes Svag-
hed og Udmattelse snarere aftog 
end voksede, grebes hun af stor 
Angst, thi det frygtelige øjeblik 
var maaske udskudt for en Tid; 
men naar det kom, vilde det 
blive tungere at bære. 

Det var et Par Dage efter, at 
det halve Aars Frist var udløbet, 
at der med den engelske Post 
til Murray kom et Brev, hvis 
Udskrift var fremmed for ham, 
men ikke for hans Kone. 

»Det er fra Sir George,« sagde 
hun og mærkede, hvorledes Blo-
det strømmede hende til Hjertet. 
»Hvad kan han dog have at 
skrive om, John ? Jeg troede, 
han var i Udlandet ; men Post-
stemplet er jo fra London.« 

Murray rev Brevet op; det 
var, som Hjertet sad i hans Hals. 
Denne Mand havde engang til-
delt ham et dødeligt Slag; der 
kunde ikke ske noget værre; 
og dog - 

Brevet begyndte saaledes: 

De har vel i Aviserne læst om 
det Uheld, der har ramt mig og 
har atIbrudt min Karriere; saa 
jeg behøver vel ikke gentage 
Historien her. Jeg har ikke lang 
Tid tilbage at leve i, og heldig-
vis ved jeg det; thi det er dette 
Faktum, der faar mig til at gaa 
til Bekendelse overfor Dem. For 
det første antager jeg ikke, at 
De v&I, at jeg har elsket Rachel 
Lestrange ; hun har heller aldrig 
vidst det selv, tænker jeg, thi 
jeg saa' det var haabløst. Der-
som De kan sætte Dem ind i, 
hvad det vil sige at være afsin-
dig af Jalousi og haabløs Kær-
lighed, vil De kunne forstas at 
jeg fristedes til at lyve for Dem. 
Det hele var en Løgn, hun var 
ikke værre angreben, end at 
Tid og Omhu mageligt vilde 
kunne helbrede, alen jeg dreven 
til for en kort Tid at faa Dem 
til at lide, saaden som jeg har 
lidt i Aarevis. Jeg tror, jeg havde 
Held med mig. Men ved De, at 
jeg imod min gode Vilje gav 
Dem en hjælpende Haand gen-
nem det Slag, jeg rettede mod 
Dem ? Thi havde hun mon gir-
tet sig med Dem, hvis De og 
hun ikke havde troet paa hendes 
farlige Situation? De ser, jeg ken-
der hende godt I Jeg kender hen-
des uegennyttige Godhed, og da 
jeg læste om Deres Bryllup, saa 
jeg, hvorledes min onde Plan  

havde afstedkommet det gode. 
Kan dette aftvætte min Brøde ? 

I alle Tilfælde føler jeg, at jeg 
vil dø roligere, naar jeg har faaet 
sagt Sandheden. Det er alt. 

Tilgiv mig eller ikke. gør som 
De vil, Naar dette Brev naar 
Dem, vil jeg være udenfor Række-
vidden af den menneskelige Til-
givelse eller Hævn. 

George Grantham.« 

Rachel havde læst Brevet over 
sin Mands Skulder, og et øjeblik 
stirrede de maalløse paa hinan-
den, til Brevet faldt ud af Mur-
rays skærvende Haand. 

»Rachel I Min Hustru I« 
Han holdt hende i sine Arme, 

lykkelig og taknemmelig, — og 
i deres Tanker var der ikke 
Plads for ham, der var Aarsag 
til deres Jammer og deres Lykke. 

Ferie. 
Hvad der blev drømt oml Dage 

og Nætter ; 
bort fra den store og larmende By. 
Kursen vi atter mod havnegade sætter ; 
thi Østersøens Per:e os vinker paany. 

Biler os henter, naar Skibene kommer, 
Værten har dækket det dejligste Bord. 
Her kan vi nyde den danske Skærsommer 
paa Bornholm den smukkeste Ø paa Jord 

Hurtig dog svinder de afmaalte Dage! 
kort, ja altfor kort er Feriens Tid. 
Pligter og Arbejd os kaTder tilbage, 
hjem til det daglige, evige Slid. 

Dog med tilbage jo Minder man bringer, 
og mange fandt sig for Livet en Ven ; 
derfor det lyder naarSkibsklokken ringen 
Farvelog paa Gensyn næste Aar igen. 

J. H. Sandvig. 

Fra Uge til Uge. 
—o— 

„Hvor Lærken synger" 
der i denne Uge er Biografens 
Program, synges i fejende Wiener-
stil af Martha Eggert, som er lige 
saa blond og sød og indsmigrende 
som altid. Den mandlige Hoved-
rolle spilles og synges af den 
kendte Hans Søhnker. En Film, 
hvor alle de andre Optrædende 
spiller munter Operette — en 
let og fornøjelig Underholduing 
for alle, der holder af Musik. 

Strandhotellet 
afholder nu Sæsonens sidste 

Festaftener. I Dag Fredag er der 
Afskedsfest for Kapelmester Rich. 
Johansen, der i Aar har fornyet 
sin Bornholmersukces, og Søndag 
den 29. er der saa stor Afslut-
ningsfest og Afskedsaften for 
Bengt Nielsen, som i denne Som- 

mer har haft kolosalt Bifald paa 
sine mange nye Viser, Causerier 
o. s. v. — Bornholmerne vil 
sent glemme den fantastiske Vise 

Bornholm. 
Bornholm, du Skønheds Ø, 
indfattet lig et Smykke 

i blaa Emaljesø -
som Barn af Norden blev du til 
og fik i Vuggegave 

mangfoldigt Farvespil. 

Blaat graaner din Granit 
bag Buskes røde Roser, 

og Klitter lyser hvidt. 
Rigt Blomster strøs i Klippekløft, 
og broget Grønhed klæder 

saa mangt et Vandløbs Grøft. 

En vild og væn Natur 
du gavmildt alle giver 

som Have pæn og pur. 
Det frodigt gror af stenet Grund 
i Marker, Enge, Skove 

til Fløjt af Fuglemund. 

Fra Klippers Højdedrag 
man skuer ud saa vide 

henover Gavl og Tag. 
Hvor Hedelyng sit Væv har lagt, 
for høstligt Syn dets breder 

sit Tæppes lilla Pragt. 

Med Minderøst i Løn 
blandt Fortids Sten og Mure 

du knejser magtfuldt skøn, 
mens Havet væligt løber Dyst, 
mens Bølger stille klukker 
mod Skaar og Skrænt langs Kyst. 

Højt alle vi, her bor, 
som du har født og fostret, 

som færdes paa din Jord 
og hid i Gæsters Flok fandt Vej, 
beundrende dig hylder 

BORNHOLM, vi elsker dig. 
e. 'u. ZOC4€41. 

om »Ebeltoft Arrest«, og de vil 
sikkert paa Søndag benytte Lej-
ligheden til at høre den for al-
lersidste Gang — og sige Farvel 
til ,,bitte Bengt." Hotellet har 
ydeligere den sidste Aften en 
Præmiekonkurrence med smuk-
ke »Three Florvers" Gaver i 
Creme og Pudder til Damerne, 
og Afslutnings-Champagnedans 
med mange Præmier. 

Weekend-Ture til Bornholm. 
l Søndags korn c. 300 D.V. Ler 

med Østbornholmeren til Allinge 
for at se Lyngen blomstre paa 
de bornholmske Klipper. Paa 
Søndag gentages Turen idet der 
atter er indtegnet 280 køben-
havnske Vandrere, som ankom-
mer med Damper til Allinge, 
hvor Morgenkaffen indtages. er-
fra fortsættes til Hammeren og 
Ruinerne, Finnedalen og Johns 
Kapel. 

Der returneres om Aftenen 
med østbornholmeren Ira Hasle. 
Disse billige Ture kan glæde sig 
ved stor Tilslutning, og selv om 
Besøget er kort, vil det opmun-
tre til længere Besøg næste Aar. 

Familie-Journalen i denne Uge. 
Sjældent har vist en af Jammer-
bugtens Sømandstragedier været 
fortalt paa mere fortættet og 
ægte Vis end i »Klokken i Skal- 
lerup« 	, men det er ogsaa 
Forfatteren Knud Andersen, der 
er Fortælleren, og man glemmer 
hans korte, hjertegribende Skil-
dring af en af de største Vester-
havsdramaer, der udspilledes. 
»Affald, der bliver til Guld« 
giver ikke blot Læserne noget 
at tænke over, men ogsaa en 
Rettesnor at handle efter, og 
vi kan paa det bedste anbefale 
alle at samle — og ikke at bort-
kaste de Værdier, som der for- 

tælles om. — „H vornaar faar 
Københavns Idrætspark instal-
leret et moderne Højtaleranlæg?" 
spørger Sportsmedarbejderen Ro-
nald. Endvidere findes der en 
Del Udsagn om Nutidens og 
Fremtiden Lufttrafik, saa gen-
nemtænkt at man ikke reagerer, 
naar Artiklens Forfatter vover 
at paastaa, at Luftskibene ender 
som »romantiske Udflugtsfartø-
ier«. — »Tordenskjolds Døtre», 
.Ung Pige søges«, »Lykke paa 
anden Haand«, »Drengen« og 
»Han brækkede Naalen« — kan 
indregistreres i Læsernes Bevidst-
hed som Fortællinger af en meget 
høj Standard. 

Pige søges 
til Iste September eller senere. 

Emil Nielsen, 
Lærkehøj, Allinge. 

3 Lejligheder 
i Sandvig er til Leje. 

Fr. Bidstrup, Sandvig, 

SKO 
Træskomager bars en 

Allinge. 

tankbyen! 
STORT SOMMER- 

KARNEVAL 
Søndag den 29. August 

fra Kl. 9-2 

Fotograf Møller 
anbefaler Bronce - 
Rammer i alle St. 

Ovale Rammer og 
Rammelister. Billeder indrammes 

2iografen  
Fredag, Lørdag og Søndag Kl. 20. 

Hør og se 

Martha Eggerth 
i Franz Lehars Operettefilm 

Hvor Lærken synger. 
Ekstra Nordens Venedig. 

Sander bind 
Nørregade 5, Allinge. Tlf.166 

»lod. Herre- & D ame skredet.' 

Høj ,slankmørkblond Herre 
lige hjemkommet fra Sjælland, savner 
passende Bekendtskab En sød ung Pige 
paa 19-21 Aar bedes skrive, helst en 
fra et lille Hjem og med gode Interes-
ser. Alle Breve med Foto besvares dis-
kret. Billet mrkt. „Haab" modt. BI. K. 
••••••••••••••••••••••••• • IM••••••••••• 

Den Sko De søger 
fags hos 

Carl Larsen, 
Vestergade, Allinge 

• 
••••••••••••• •••••••••••••••••••••••• 

vi har et større Parti store og smaa 

Honningglas og Henkogningsglas 
indkøbt til smaa Priser, og disse sælges i disse Dage til smaa Penge. 

Nordlandets Handelshus 

med Staalsvang 
for vanskelige 
Fødder. 



Borriholnis Spare- 
og baanehasses 

i Allinge 
• 

Kontortid: 9-12 2-4 
O 

Boxer udlejes 

MOILIMIMI■Galffile• 

Fugtig Sommerluft - 
Tørre Cigarer! 

Thax-Patent-Torreanlæg. KIOSKEN. 
N  	• 
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Mønstrede moderne Gardiner 

Nye Sendinger er hjemkomne. 
5e vor 

~whig  
paa 

Nordialltiels ilanesus 
• ■•••••••••••41111141•111.1114.11144~1114~611141 ••••••••••••• 111~•••••••• 11~41411~44141111 

Et Parti letbeskadigede Fløjtekedler s',::,rsetk  KØB DET I PRODUKTEN 
Brugt Herreeykle 12Kr. 

Divan med Tæp - 3 15 Kr, 
Fru Hjortbel Christensens Pensionat 

Allinge. 

Firkantede Jernplader 
fra I Kvdr. m og nedefter 
('12"-51t61 er til Salg. 

En Darnecykle til Salg, 

Jern, Metaller, Klude, Ben 
købes fremdeles til Dagens høje-
ste Pris. 

Jernhandler M. Jørgensen, Mhp. 

Henkogningsapparatet 

BLITZ 
Glas, Keller ni. ni, til 

Syltning og Henkogning. 

gaas i Yrima 

Hasle Kalkværk 
Brændt Kalk 
Læsket Kalk 

/1111114111111> 	Cementsten 
Tlf. Hasle 27 

Ordirriog dl OND i 
Den nye og allerede landskendte 
ROMOCO Ormegift dræber 
paa faa Dage Orm i alt Træværk 

Eneforhandling for Allinge og Sandvig 
Snedker Chr. Sumer, Allinge. 

Køb KALK i Produkten 
Friskbrændt Kalk. 

Kalk og læsket  
-- er altid paa Lager i 

»PRODUKTEN« 
&rm i 917«61erne... 

søas ROMOCO 
Anvend ROMOCO Ormegift 
og forlæng Møblernes Levetid. 

Analyser fra Steins kern. Laboratorium. 
Eneforhandling for GUDHJEM 
Sadelmager H. M. Halm, T.f.95 

41. 
Regninger, 

Meddelelser, 
Konvolutter 

Brevpapir, 
Kvitteringer, 

og iøvrigt alle Tryksager til t or-
retningstolk, Foreninger og pil vate 
leveres billigst Fra 

Allinge Bogtrykkeri. 

Meddelelse fra Magasin du Nord 

Snart staar efteraaret 
for "øren... 

Man begynder allerede nu at spe-
kulere paa, hvorledes de nye Efter-
aarsmoder vil blive ! 

Deres Nysgerrighed vil snart blive 
tilfredsstillet — om kort Tid har vi 
alle de nye, fikse og moderne Efter-
aarsvarer inden Døre, og de vil blive 
begejstret over de mange smukke 
Nyheder. 

Da jeg i Samhandel med nogle 
af Øens største Købmænd har op-
naget de bedst mulige Priser, er det 
en Selvfølge, at jeg kan sælge gode 
Kvaliteter til fordelagtige Priser. 

9aa derfor til Magasin... 
— der faar De den gode Vare til 
den rigtige Pris! 

cfritz,Reuselt 
ALLINGE -- TELEFON 5 

Leverandør til Vare- og Landbrugslotteriet 

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

Conrad Hansen, 
Allinge Ur- og Guldsmedeforretning 

ved Havnen — Telefon 140 

HOTEL SANDVIG Palmehaven 
Lørdag den 28. August: 

KONCERT- DANSANT 

Søndag den 29. August: 

Gammel bornholmsk 
Danseaften 

Paa denne Aften mades Gamle og Unge i Palmehaven og 
danser alle de gode gammeldags Danse. 

I den kommende Uge Koncert-Dansant Tirsdag, Lørdag og Søndag 

Telefon Sandvig 13 	 Eget Konditori 	 P. E. Jensen 

Don helt rigip 
immi.~■••• 
Barber Johs. Larsen Tlf. Allinge 53 

ode tørre Jædvarer 1937 
Avl 

købes og tages som Betaling for alle Indkøb af Varer, 
ligeneget hvilken Slags, — og vi afregner Priser, som 
Sælgeren kan være glad for. 

Nordlandets Handelshus. 

Sæsonens sidste Festaftener paa 

åtrandhotellet! 
I Aften : Afskedsaften for Kapelmester 

Richard Johansen 
Søndag d.29.: 
Afslutningsfest og Afskedsfest for Bengt Nielsen 

Præmiekonkurrencer !ned „Three Flowers" 
Gaver ag ekstra Champagnedansl 

Min bedste Tak for Sommeren 1937. 	Deres ærbødige Fr. Bidstrup 

,93edtil VinterbrcendJel 
til Levering i September Maaned. 

Foreløbig har vi rigeligt Lager og Tilsagn om yderligere Sendinger af 

Store harpede Ovnkul, 
Magre harpede Noddekul, 
Bedste westfålske Ovncinders, 
Bedste Brunkuls Briketter, 
Afharpningskul og Smedekul. 

Priserne er lavest og frit tilkørt pr. Kontant. 

Nordlandets Handelshus 

Et Parti Pandeplader og Rygninger 
af bedste engelske Fabrikat sælges billigst muligt, og Landmændene 
kan bytte ved at levere godt Korn som Betaling. Gør Forespørgsel til 

Nordlandets handelshus. 

Resten af mine 
Sommerfrakker & Kjoler 
udsælges i disse Dage. 25% Rabat 

Se Vinduerne. 

Allinge Messe - Th. Holm 

Hvem har Brug for billige 

Jern-Staldvinduer, 
glass. Ko= og Svinekrybber? 

Vi har nogle Restpartier af forskellig Størrelse, og disse r«lisa-
res til meget smaa Priser. Kom og se Lageret i 

Nordlandets Handelshus. 

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 — kom og køb — 
De skal nok blive tilfreds. 

Jens Hansen. Tlf. 29. 
Strikkede Klude og Lad 
købes til højeste Pris. — Leverander til Landbrugslotteriet 

Permanent udfører vi nu med den nye 
Ta e° I, ux us Maskine. -- Moderne 
Dampkammer System. Alt iberegnet -
og dog kun otte Kroner! 

Vingær, Gærrør. Glastog 
til
,  B

Vi 
a 

nfabrillonekation  
r 	KØB DET I PRODUKTEN og a  



Servus fortæller om sine Dagbogsoptegnelser og Minder 

— Fortsat fra forrige Uge — 

napolitansk Have 
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Alle Tryksager 
saasom 

lionwolmtter, 
Dogm-1>4to, VEA‘seliblaiskotttrr, 

Visitkort og Takk&r.nrt 
Love og Regn%lisitier. 

Sange og Ni"!ott,r, 
nedit4 %kort 

leveres bedst og bil ligst fra 

All inde Bogtrylklieri. 

Hist og her steg Svovldampe 
op af Revnerne, og Lavaen var 
saa hed, at den forkullede vore 
Sløvlesaaler. Med regelmæssige 
Mellemrum aandede Vulkanen -
det lød som et hult Drøn, der fik 
Jorden til at skælve, og en Røg-
bold væltede ud af Krateret. Sam-
tidig pible de der Svovldampe ud 
af de fine Spalter, vi passerede. 

Af og til blev vi betænkelige 
ved Situationen, thi det var som 
at gaa paa Havis, en tynd Skal, 
fuld af Revner, der let kunde bryde 
sammen. Saa vi ikke foran os det 
hvide Zikzakbaand, Landevejen, 
der førte op til Observatoriet, og 
derfra den lille Kamhjulsbane, der 
førte Turisterne op til Kraterets 
Rand, havde vi sikkert vendt om 
for længe siden — nu ansporede 
Zikzakflnjen os til at træffe Vejen 
saa højt oppe som muligt 

Men Toppen naaede vi ikke. 
Solen var ved at gaa ned. Fra 
en udslukt Kraterrand nød vi det 
pragtfulde Syn. Hvilken Farve-
pragt. Sorrentos Klipper og Huse 
fik et gyldent Skær — Havet de 
vidunderligste Metalfarver, Capri 
og Ischia svømmede i Guld og 
Purpur. Saa bredtes dybe Skyg-
ger ud over Napoli, over hele 
Kystlinien, kravlede op ad Bjer-
get, forbi os, naaede Observato-
dets hvide Bygning — Kraterets 
rødmende Top. — Solen var gaaet 
ned. 

Santa Maria Kirke I Portici. 

Men Vulkanen blev ved med at 
aande — regelmæssigt, dybt og 
dumpt. Mørket faldt paa, pludse-
ligt. — Nede fra Kystbyerne og 
paa Skibene blinkede smaa Lys 
gennem Mørket.; men ogsaa Kra-
teret havde hængt den røde Lygte 
ud. Vi saa det ikke straks, opta-
get af hurtigst muligt at naa den 
banede Vej, se at komme nedad 
mod beboede Steder; men ved et 
af disse dumpe Drøn vendte vi 
os om og saa den store Damp-
bold vælte op af Krateret. Og se, 
Skyen var nu hverken hvid eller 
graa, den farvedes rød af Skæret 
fra den glødende Kraterbund -
det var som brændte et flammende 
Baal paa Vesuvs Top. Langsomt 
ulmede det ud. 

Saa kom et nyt Drøn, et nyt 
Baal. Ilden syntes at vælte ned 
ad• Kraterets Side — en uforklar-
lig Angst gennemristede os, vi 
oplevede i Fantasien et af disse 
frygtelige vulkanske Udbrud, vi 
havde læst om. — Hvis det blev 
Alvor nu, var vi nogle af de før- 

ste, som den glødende Lava vilde 
indhente. 

Saa gik det i Løb ned ad Vejen, 
bort fra det glødende Krater; men 
Vejen gør altfor mange Zikzak-
sving, og da Maanen er kommen 
frem og lyser for os, finder vi en 
Sti, der fører ned gennem en en-
lig Oase midt i Lavaørkenen. 

den smalle Dal, der ved et Un-
der har undgaaet Vulkanens øde-
læggelser, trives en yppig Vege-
tation mellem Ruinrester. Maane-
skygger giver Træer og Buske 
fantastiske Former — og bag os 
flammer Kraterbaalet. Vi maa vi-
dere og løber atter over Lava-
marker ned gennem udgravede 
Ruintomter — de døde Byer -
dobbelt uhyggelige i Maaneskin. 

Endelig et beboet Hus, en dyr-
ket Vinhave ; men det er langt 
over Midnat, Beboerne er gaaet 
til Ro. Segnefærdige smider vi os 
ned under Rankerne, læsker os 
med lidt Druer og falder i Søvn. 

— — 
I en graa Morgendæmring væk-

kes vi ved Vognrummel, staar op 
og gaar efter Lyden. Snart staar 
vi paa en bred Landevej, som vi 
følger uden egentlig at have no-
get Begreb om, hvorhen den førte. 
Vor Proviant var opspist, Inter-
essen drejede sig kun om Mad. 

Inde i en lille Landhandel for-
hørte vi os om en Cantina, hvor 
vi kunde faa lidt spiseligt, og ef-
ter en Konference med en ung 
Kone, der netop var tilstede, fulgte 
vi med hende hjem til et lille Hus, 
der havde Forbindelse med en 
Løvhytte med Bord og Bænke. 
Hun satte en Kande Vin ud til 
UD og gik snu ror dl tave matten. 

Det varede længe, og dygtig sul-
ten, som vi var, gik jeg ind i det 
mørke, røgfyldte Køkken, for at 
tilse Anretningen. Hun var meget 
veltalende, nysgerrigt udfrittende, 
og gjorde sig synlig Anstrengelse 
for at gøre os alting tilpas. 

Da vi endelig fik Maden ser 
veret, var den uspiselig, ialtfald 
for vore Ganer. Hun læste det 
paa vore Ansigter. hendes straa-
lende, selvsikre Minespil attøstes 
af et skuffet, hjælpeløst Blik ; men 
hvor gerne vi end vilde, kunde vi 
ikke faa den krydrede, ubestem-
melige Ret ned. 

— Vil De ikke hellere lave os 
en Omelette, spurgte jeg. 

— Jo, hvis Herrerne vilde give 
hende Penge til Æg — hun havde 
ingen. 

Saa forsvandt en lille barbenet  

Dreng pilsnar hen ad Landev.ejen 
og vendte kort efter tilbage med 
de indkøbte Æg, der hurtigt blev 
tilberedt paa Panden. 

Humøret vendte tilbage, da hun 
saa med hvilk&I Appetit vi tog 
for os af Retten. Den lille Gut 
fik en Saldi for sin Ulejlighed, og 
Moder og Barn stod længe uden-
for Hytten, lo og vinkede til os. 
Hun var smuk -- selv i det tynde, 
korte Skørt, den lasede Særk og 
de bare Ben. — Drengen lignede 
hende. Hvor uhyre nøjsomme var 
de dog, disse Sydens Børn, glade 
og taknemlige. 

- — — 
Vi følger Vejen, som fører syd-

øst om Vesuv i en Dal, der skæ-
rer sig ind i Landet. — Kommer 
snart gennem øde Lavamasser, 
som er flydt ned over Vejen, snart 
gennem Landsbyer, der ligger ind 
under Lavabjergct, hegnet af høje 
Beskyttelsesmure, der oppe fra 
Bjergsiden danner en Kile; uden-
for denne er et bredt, med store 
Fliser plastret Glacis, en vældig 
Rendesten, som skal aflede Van-
det og den smeltede Lavamasse, 
naar Krateret er i Virksomhed. 
Op over Dalen mod Syd rager 
Appeninernes rødbrune, forvitrede 
Bjergtoppe frem, golde og util-
gængelige. 

Ved Middagstid naaede vi en 
større By, Nola, hvor der festedes 
med Musik i Gaderne. Spiste og-
saa Middagsmad i en Løvhytte 
udenfor Byen og saa, hvorledes 
Folkene brød Hamp paa Nabo-
marken. 

Det var umaadelig varmt, alt 
saa forbrændt og udtørret ud, 
Floder og Kilder overalt udtørret, 
tommetykt Støv paa Vejene. Nu 
skulde vi op mellem disse soltør-
rede Bjerge — ad elendige Veje, 
maaske ikke træffe nogen By før 
Benevento, døje Sult og Tørst. 
Efteraaret nærmede sig, Regnpe-
rioden maatte snart komme, saa 
tørt alting var — maaske oppe i 
Bjergene ledsaget af Uvejr — vi 
havde jo næsten ikke haft Regn 
paa hele vor Vandring. Var det 
mon ikke en Vildmand at gaa til 
Foggia eller længere sydpaa -
bort fra al Civilisation? — den 
Civilisation, som vi trods alt al-
ligevel savnede. Den bløde dan-
ske Seng, Hjemmets hvide Lagner 
stod pludselig i vor Erindring med 
Eventyrets Glans over sig. 

Havde vi mon ikke vovet os 
for langt mod Syd, naar vi vilde 
hjem inden Vinteren. Vi tænkte 
med Gru paa Alpernes Snetoppe, 
som vi tidligst kunde naa midt i 
Oktober. Var det mon ikke klogest 
at vende Næsen hjem hurtigst 
muligt; vi havde dog naaet de 
Maal, vi havde sat os. 

Mod Nord havde vi en frugtbar, 
tætbefolket Egn, som vi kendte, 
mod Øst Bjerge og foran os uop-
daget Land. Nielsen foreslog at 
vi vendte hjem over Roma, og da 
jeg havde glemt min dejlige So-
linger-Kniv paa Capuas Vold, var 
jeg interesseret i at finde den 
igen. 

— — 
Saa gik vi efter en styrkende 

Middagshvile mod Nord med Ud-
sigt til Vesuvs Tvillingbroder. 

Vor Aftensmad spiste vi i Con-
cello (stegte Frugter og Kød i Pa-
prika) og gik i Maaneskin videre 
gennem Maddellona, hvor der var 
flere Slotte. Udenfor de udstrakte, 
høje Havemure gik Skildvagter 
med Carabin ustandseligt frem og 
tilbage; Bajonetten lyste i Maane-
skinnet, og Lyden af de taktfaste 
Skridt afbrød den natlige Stilhed. 
En Soldat stod foran en Gitter-
port. Han var vist falden i Søvn, 
thi da vi spurgte om Vej, fo'r han 
sammen og var ved at tabe Ge-
været. Det var som i et Eventyr 
af H. C. Andersen. Hvor let havde  

vi ikke kunnet overmande ham og 
bortføre Prinsessen. 

Lidt over Midnat naaede vi Ca-
serta, en større befæstet By, der 
syntes uddød. Planløst vandrede 
vi gennem de mennesketomme 
Gader, og mødte endelig et Par 
Herrer, som vi spurgte om Vej. 
Den ene kunde Engelsk og viste 
os Gaden, som førte forbi Slottet 
— vistnok Europas største med 
udstrakte Parkanlæg og Fontæner, 
hvortil Vandet føres gennem en 
40 km lang Vandledning. 

Bag Slottet førte en Chausse vi-
dere til Capua. Vi var dog nu for 
trætte til at gaa videre, og da der 
et Stykke udenfor Byen tilbød sig 
en gunstig Lejrplads, slog vi os 
til Ro efter den lange og afveks-
lende March. 

— — — 
Tidligt op næste Morgen. Far-

vel Caserta, Farvel Vesuv, Farvel 
skønne Haver og tropisk Farve-
pragt. — Nu gaar Kapløbet mod 
Nord, mod Danmark. Der var vir- 

Bagerier 
Andersen, Th., Sandvig Tlf. 2 
Hald, E., Løsebækg., All. "1 Il. 78 

Blomsterhandler (Gartner) 
Jensen, C., v. Ilavnen All. TIL 41 

Bogtrykker 
Gornitzka, U., Allinge Tlf. 74 

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

Bygningssnedker 
Jørgensen, Th. Sandvig Tlf. Sy 

Cykler og Cyklereparation 
Jørgensen, H., v/ Posthuset All. 

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

Foderstoffer 
Nordlandets Handelshus, Tlf. 7 

Fotografer og Tot. Artikler 
Kjeiller Alfr , Havneg. All. Tlf. 4 

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

Guldsmed 

Hoteller 
1 tot& Allinge Telefon 25 

Art. f. Hotel og Pension 
Gornitzkas Bowl yk, All. Tlf. 74 

Isenkram og Porcelæn 

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

Købmænd 
Prima, Allinge Tlf. .10 

Ladestationer 
Petersen, Carl, Allinge. Tlf. 98 

Ligkistemagasiner 
Kofoed & Mortensen All.T1f. 77 - 79 
Mortensen, Herman, All. Tlf. 47 

kelig noget hjemligt ved at gense 
Capua. Vi gjorde Indkøb og spiste 
Frokost paa Volden, hvor vort 
gamle Madpapir og Kniven endnu 
laa, som da vi forlod det. 

Saa gik vi videre — eller rettere 
kørte; thi vi standsede en Vogn 
og bad om at køre med. Det var 
saa festligt med den tohjulede Gig 
og det raske, bjældeprydede Mul-
dyr — som det kunde trave hen 
ad Landevejen. Det var Ejerens 
Stolthed, og jo mere jeg roste det 
smukke Dyr, desto stærkere sat-
tes Farten op. Vi skulde heldig-
vis samme Vej, og Mil efter Mil 
rullede vi uden Pasterum. — Var 
elskværdige, meddelsomme Vogn-
styrer skulde til Teano og raadede 
os til at tage den Vej over Bjer-
gene for at undgaa Sumpene; vi 
mente dog at den anden Vej var 
lettere, da vi nu kendte den, og 
fog hjertelig Afsked paa Skille-
vejen. 

Fortsættes i næste Nr. 

■111~1iffiffilffillol••■• 

Malermestre 
Jacobsen Ludv, llavnegade, All. 

Manufakturhandlere 
Magasin du Nord, Allinge. T11. 5 
Hansen, Jens, Allinge Telefon 29 

Modeforretning 
Petersen, Thora,v.POsthuset All. 

Musikundervisning 
Westphal, G. Sandkaas 

— Violin — Sang, 

Radioforhandlere 
Jørgensen, H., v/ Posthuset All. 

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

Skræderforretninger 
Sander Lind, Nørreg. Tlf, All. 166. 

Slagtere 
Jensen, Kaj, Allinge. Tlf. 66 

Smedemestre 
Petersen, Carl, Allinge Tlf. 98 

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

Sæbeforretninger 
Tatol v. Havnen Allinge Tlf. 23 

Trælast og Tømmer 
Nordlandets Handelshus, Tlf. 7 

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

Træskomagere 
Larsen, 1..., 

Ure og Optik 
Liljeroth, A. Urmager, Allinge 
Mikkelsen, A., Sønderg. Allinge 

Vaskerier 

Vognmænd 
Christensen. Andr., All., Tlf. 49 
Petersen, C., Nygade, All. Tlf.133 
Perron- og Lasilionel 
Munch, Humledal, Tlf. Rø 46 v 
7 Personen Vogn 

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

,\fordbornholins 
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