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Esperanto.
-o -

Dr. Zamenhofs internationale
Hjælpesprog har 50 Aars Jubilæum.
For 50 Aar siden, i 1887, udkom en Brochure med Titlen :
„Internationalt Sprog af Dr. Esperanto. Forord og fuldstændig
Lærebog".
Den udkom først paa Russisk
og samme Aar paa Polsk, Fransk
og Tysk. Og med denne Begyndelse startedes det, som i Aarenes Løb skulde blive til en verdensomspændende Bevægelse, et
Broderskab med i Tusindvis af
Tilhængere.
De fleste Læsere har hørt Ordet „Esperanto'. Netop i de senere
Aar har der forskellige Steder i
Danmark været gjort et stort
Arbejde for at udbrede Kendskabet til dette Sprog, Kunstsproget, som skulde kunde tales
med samme Lethed af alle Jordens Folk,
At alle Sprog oprindelig stammer fra eet Ursprog, er vel de
fleste Mennesker paa det rene
med, men at Afvigelserne i Tidens Løb er blevet saa store, at
det er komplet umuligt for det
ene Menneske at forstaa et andet
fra et helt andet Land, er ogsaa
klart.
I vor Bibelbog er der fortalt
om Sprogforvirringen, som dengang skulde tjene til at faa Menneskene spredt ud over Jorden.
Denne Hensigt naaedes, og den
vil aldrig kunne modvirkes af
dette, at moderne Mennesker
lærer at tale det samme Hjælpesprog ved Siden af det nationale
Sprog, Modersmaalet.
Men lad os høre lidt om, hvorledes den polske Doktor kom
paa Ideen med at lave et saadant
Sprog, og hvordan det gik ham.
Dr. Lazaro Ludoviko Zamenhof.
Dr. Zamenhof blev født i Polen, i Bjalystok, i Aaret 1859:
hans Fader var Lærer og blev
Professor ved Gymnasiet i Warzava.
I Polen, ikke mindst i Bjalystok, var der samlet forskellige
Nationer : Russere, Polakker, Tyskere og Jøder. Hver talte sit
Sprog og holdt paa sine Ejendommeligheder, de forstod ikke
gensidig hinanden, og der var
en ev1g Strid indbyrdes.
Den lille Zamenhof følte stærkt
dette, det gjorde ham bedrøvet,
at alle disse forskellige Menne•
sker, som jo i Virkeligheden
hørte til den samme Menneske•
slægt, stredes og haanede hvem
andre, og som han gik og grublede over Problemerne, slog det
ham, at hvis de talte samme
Sprog, vilde de langt bedre forstaa hverandre; der vilde blive
Fred imellem dem.

Gange 8 Ø
60.

Fredag den 10. September

Han, som da gik i Gymnasiet
og skulde være Student, begyndte
derfor at spekulere paa et Hjælpesprog, som skulde være let at
tale og let at lære, et Sprog,
som skulde kunne udtrykke alt
paa en naturlig Maade, og som
skulde falde hjemligt i Øret.
Han fik det selvfølgelig ikke
færdigt lige med det samme,
men lidt efter lidt lykkedes det
ham at sammensætte et Sprog,
som var anvendeligt.
Og han gik nn til at faa det
udbredt. Blandt sine Kammerater fik han et taknemligt Publikum, de gik varmt ind for Ideen
og lærte det nye Sprog med
Ildhu. Den 5. December 1878
holdt de sammen en Fest, hvor
de i Taler og med Sange fejrede
det nye Sprog.
Arbejdsaar.
Men der skulde gaa mange
Aar, inden Sproget var tjenligt
til større Udbredelse. I Mellemtiden studerede Zamenhof til
Læge, hvorefter han tog et Specialkursus og blev øjenlæge. Som
saadan nedsatte han sig i Warzava. Han giftede sig og blev en
dygtig og kendt Læge, ikke
mindst kendt blandt de fattige,
som i ham havde en varm og
forstaaende Ven.
Men i Løbet af disse Aar perfektionerede han sit Sprog, fik
det gjort bøjeligt og anvendeligt.
Naar hans Studenterkammerater
i Fritiden gik ud for at more
sig, gik han ind i sit Studerekammer og arbejdede paa sit
Livs store Drøm.
. . . Og saa kom endelig det
Tidspunkt, da han fik sine Anstrengelser ud som et færdigt
Resultat. Meget vanskeligt var
det, ingen Forlægger vilde udgive
det, han maatte til sidst selv bekoste sit Værk i Trykken.
For ikke at ødelægge sit Ry
udgav han det anonymt. Saa
stor var Mistilliden til Ideen om
et internationalt Sprog, at han
ikke vovede at lægge Navn til i
første Omgang.
Men det viste sig, at da han
først havde udgivet sin Bog, blev
den grebet med Begærlighed. I
mange forskellige Lande fik den
Udbredelse, særlig i Rusland,
Sverige og Tyskland. Og en
Mængde Mennesker gav sig til
at studere det nye Sprog.
Volapyk.
Dog maa man endelig ikke
tro, at Sproget umiddelbart gik
sin Sejrsgang. Menneskene er
underlig indrettede, nærer oftest
Mistillid til det nye, og for mange
var det Galimathias at ville prøve
paa saadan ud i det blaa at skabe
et Sprog for alle Mennesker.
Dertil kom, at man var blevet
forskrækket, Der var nemlig 7
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Fra Artikelserien „Paa Fodtur gennem Europa",

1937

givet C. K Chestertons berømte
Kriminalfortællinger om Pastor
Brown paa Esperanto. Chesterton,
den typiske Englænder, var en af
de mest brændende Mods.tandere
af Esperanto.
Sproget, alle kan lære.

Forum romanven og Kapitol.
Aar tidligere gjort et Forsøg af
lignende Art, som dog var faldet
meget uheldigt ud, det var den
tyske Præst Schleyrs Kunstsprog
Volapyk.
I Begyndelsen af 1880'erne
lærte en Mængde Mennesker
Volapyk, men det var et uhyre
besværligt Sprog, sikkert meget
sindrigt konstrueret, men meget
upraktisk, man kunde daarligt
tale det og endnu daarligere forstaa det.
Esperantobevægelsen tager Fart.
I det lange Løb blev Volapyks
Fiasko dog ikke til Skade for
Esperanto, det viste sig nemlig,
at man her havde det, man havde
drømt om : et let og praktisk
Sprog.
Og mange Wolapykister blev
nu efterhaanden glødende Espe»
rantister. Navnet Esperanto —
en, der haaber -- viste sig at
være 'et Fund. Under Haabets
Fane bredtes det nye Sprog.
Blandt de mange, som inten
esserede sig for dette Sprog, var
den russiske Greve og Forfatter
Leo Tolstoy, som pralede med
at have lært Sproget paa fire
Timer, hvilket dog sikkert er en
mild Overdrivelse. I Frankrig
var det Professorerne Cart og
Beaufront, som arbejdede for
Esperanto og ved deres Indflydelse skabte Interesse i vide
Kr edse.
I 1905 afholdtes i Boulognesur-Mer i Frankrig den første
Verdenskongres for Esperantister. 800 Mennesker fra forskellige Lande deltog, og selv om
de ydre Rammer var beskedne,
var det en Oplevelse af de store.
Her oplevedes det for første Gang
rigtig i Praksis, at man kunde
forstaa hinanden paa Esperanto.
Dr. Zamenhof og Hustru rejste den lange Vej for at deltage.
De var fattige, som Idealister
altid er, men de var lykkelige,
og Kongressen blev for dem en
Sejrens Stund.

I sin Aabningstale — selvfølgelig paa Esperanto — udtalte
Zamenhof :
— Jeg hilser jer, kære Meningsfæller, Brødre og Søstre i
den store verdensomspændende
menneskelige Familie, som er
kommet sammen fra Larde nær
og fjern -- fra de mest forskellige Riger i Verden —, for broderligt at trykke hinandens
der i den store lels Navn, som
forbinder os alle.
— Siden 1905 har der hvert
Aar — undtagen i Verdt.nski igsaartne — været afholdt Esperantistkongres med et stigende
Antal Deltagere.
Krigen var til stor Sorg ogsaa
for Esperantisterne, ikke mindst
for Dr. Zarnenhof, der var tri
oprigtig Fredsven. I 1915 fik han
med egne øjne Lejlighed til at
se Krigens Grumhed, hvilket tog
meget haai dt paa hare. I 1917
døde lian efter i nogle Aar at
have lidt legemligt af en Hjertesygdom, aandeligt under Fredstankens triste Sammenbrud
Men hans Værk levede, og
under selve Krigen gjorde E-perantobevægelsen god G tyr] ved
at sende Oplysninger (an fangne,
saaredc eller savnede.
Og det skete, at Esperanto
midt i Krigens Gru korn til i en
enkelt Stund at slaa Bro mellem
Mennesker, som ellers var forudbestemt af Krigsgud, n til at
være hinandens Fjender
Efter Krigen har Sproget vundet større og større Udbredelse.
Et Land som Japan ma-t vel her
særlig nævnes, men ogsaa Estland, Sverige, Holland og Da:tiltal k, ja, selv i England er der
en Mængde Esperantister, og
dette Land er ellers det sværeste,
da Englænderne mener, at deres
Sprog i sig selv er et Verdenssprog.
Ganske pudsigt er det, at sidste Numer af Dansk EsperantoBlad meddeler, at den engelske
Esperantosammenslutning har ud-

I det hele findes der nu paa
Esperanto en stor og alsindig Litteratur. Verdenslitteralui en bliver
herigennem tilgænge lig for alle.
Og alle kan lære dette Sprog.
hele dets Opbygning er saa inat ethvert almindelig begavet
M, nneske ved lidt Arbejde kan
tilegne sig det.
Det sværeste i de fleste Sprog
— ogsaa vort eget — er Graniatiktn. 1 Esperanto er der
enkle Hovedregler, som er lette
at huske. Navneord skrives med
lille Forbogstav, alle Ord har
Trykket paa næstsidste Stavelse,
og de udtales, som de skrives.
Alle Navneord ender i Enkelttal paa o, Eksempler: hundo,
Hund, kato, Kat, muro, Mur,
lampo, Lampe, tablo, Bord. Flertal tilføjer j, Eks. bildoj, Billader.
Tillægsord ender paa a: bona,
god, granda, stor.
Eksempel paa en Sætning : La
elefanto estras granda besto
Elefanten er et stort Dyr.
Den indre Ide.
Saafremt Esperantos Sejrsgang
fortsættes, vil det utvivlsomt have
en stor praktisk Betydning. 1
Stedet tor som nu at lære flere
Sprog daarligt vil man kunne
lære eet Sprog til Gavns, idet
man allerede begynder i Skolen
omkring ved de ti Aar.
Efterhaanden som Samfærdselen mellem Landene lettes, vil
det kunne faa en mægtig Betydning, at alle kan forstaa hinanden.
Man vil ikke behøve at bekoste
en mægtig Uddannelse paa sig
selv for at være med.
Men allerede nu har Esperantistsammenslutningen sin Betydning. Der dannes her et internationalt Broderskab — en Slags
Bro fra Land til Land.
For Vandrebevægelsen og i
det hele for Samkvemmet er der
her skabt noget værdifuldt.
Hertil kommer selv den dybe
Ide, som Zamenhof var grebet
af, og som endnu lever i EspeForstaaelsen
rantobevægelsen
mellem de forskellige Folkeslag.
Esperantos Bannermærke er
en grøn Stjerne med fem Spids..r, det grønne er Haabets Symbol, de fem Takker er de f:
Verdensdele.
Det er Esperantisternes store
Haab, at den grønne Stjerne
engang skal komme til at lyse
over hele Verden, og at der i
dens Lysskær skal følge Fred
og broderlig Forstaaelse.
Karl Lindqvist

Bøger og 3Iabe.
Familie-Journalen i denne Uge.
Niels Anesen skriver denne
Gang om „Havenes blaa Port",
den skønne Kystby Hals paa den
ene Side Fjorden, og Egense paa
den anden, der danner Verdenshavenes blaa Purt ind over Limfjorden til Aalborg. Og om det
sunkne ,Alantis" beretter Jørgen
Branke saa klart og sagligt, at
hans Artikel giver Læseren en
lige saa underbygget som interessant Viden om, at „Atlantis"
ikke er en Myte, skabt gennem
fantasifulde Digteres Værker, men
nøgtern Virkelighed ; et Land,
som sank i Havet, men som Efterverdenen nu har saa sikre Spor
af, at ingen mere tør kalde Beretningerne om Landet for Sagn.
„Insekternes Overfaldskommando"
er Titlen paa en anden i høj Grad
Nutidsberetning af Henri T. Meyer,
der paa lige saa morsom som
populærvidenskabelig Maade fortæller om, hvorledes man i de
fleste Lande, ogsaa i Danmark,
bekæmper skadelige Insekter ved
at sende Hærskarer af andre Insekter løs paa dem. — Og saa
er der selvfølgelig Novellerne, alle første Klasses og rummer, netop som det fordres, hver især
en tilpas Ladning af fortættet
Spænding.
„Børn".
Hvordan lever de spanske Børn,
der ikke er blevet evakueret, men
som er med i Borgerkrigen og
hver Dag oplever Krigens Rædsler? Dette Spørgsmaai besvarer
Ole Winding i en gribende og
ypperligt skrevet Artikel i ,Børn",
alle Forældres Blads SeptemberNummer. Beretningen er rystem
de, men indeholder ogsaa morsomre Momenter.
Det nye Nummer af „Børn"
fremtræder meget smukt. Vi nævner i Flæng en Række Artikler:
,Børnelægens Dagbog", af Aage
Bojesen, „Modermælken, den ideelle Føde for det spæde Barn"
ved Dr. med. P. Drucker, ,Hvorfor skal Børn se Film?" ,Skal
Børnene læse Lektier selv-eller
m.m. Endvidere udskriver Bladet
en Konkurrence; 500 Kr. for Deres Mening om„Børn" — sandsynligvis for, at det skal blive
endnu bedre næste Gang!

En Feriestudie.
Denne tropiske Sommer egner
sig til udendørs Ferieliv i en
Grad, som er ret sjælden her til
Lands. Og det er derfor ikke
underligt, at alle, som kan rive
sig løs, søger ud i Sol og i Luft
ved Hav og ved Strand. — Biler,
ne kører i lange Striber, fyldt
med svedige. tørstige Mennesker,
som en Gang imellem tumler ud
for at se noget kønt og for at
svale og mætte sig. Eller de
slaar sig ned et smukt Sted og
daser nogle Dage hen. Landet
gennemtravles af saadanne opievelseslystne, ferieinficerede unge
og gamle Mænd og Kvinder, som
paa faa og knap tilrnaalte Dage
vil fyldes med mange Indtryk —
og med Sol og Luft til Helse i
den kommende Vinter.
Feriebacillen fremkalder visse
mærkelige Tilstande, hvor den
faar Lov at regere. Nogle Mennesker, faar en udpræget Trang til
at spise Mad, lavet paa den mest
primitive Maade. Mad, som de aldrig vilde tage for gode Varer
under normale Forhold. Og saa
smager det endda saa vidunderligt. Andre svælger i Badehotel-

lernes fine Mad, som de i denne
Varme slet ikke kan taale. Men
Ferien kræver det, og det hører
med til ,.Glæderne", og saa spiser man det, man vil og lider det,
man skal: Hotellerne tjener Penge.
Og I oto'orretningernel Alt skal
foreviges fur ;.t man i Mindet kan
leve den d‹ jlige Tid om igen. Det
er alt sammen lutter Herlighed,
Velvære, Fol nøjere og — Besvær.
Saa er der en anden Form for
Ferie. Det er den, at de unge tager hjem til Far og Mor og har
Barndomshjemmet som Standkvarter for deres Udflugter. Denne
Ferieform har mere Indhold f,g
Samling i sig, end den førsteævnte. Der kan godt udvikb.s meget
skønt og godt i en Ferii. tid, som
samler Børnene og deres kære
hjem til „de gamle". ,Baandent.
til 111.z.rinntt knyttes fastere og
ligeledes mellem Søskende indbyrdes.
Forældre kan længes meget efter at samle Børnene under Hjemmets Vingefang, som gerne og
helst maa blive ved at være saa
stort, at de alle kan faa Læ og
Ly under det. Dette er saamænd
ikke altid lige let Baade ydre og
indre Forhold kan gøre det vanskeligt at rumme alle. Men for de
Forældre, som venter Børn hjem,
er der fur det første en stor Forhaandsglæde og bagefter en Følelse af Lettelse over, at Børnenes
Besøg er vel overstaaet. Det kan
jo godt hænde, at Kræfterne er
smaa nok til Uroen og det store
Arbejde, der følger med dette at
være mange i et Hjem. Maaske
ogsaa det økonomiske Spørgsmaal
kan trykke lidt. Man vil jo gerne
gøre det saa festligt og godt som
muligt for de kære Børn. Mange
gamle Forældre har baade før og
efter en saadan Ferie maattet „suge
paa Labben" ; men det er vel kun
en af de ædle Former for Forældreglæde.
ja, Ferietiden har virkelig en
hel Masse Problemer —• baade
for de nydende og for de ydende.
Men alt i alt er det en urolig Tilstand meget af det, der hedder
Ferie. Og ingen vilde have godt
af at fortsætte i denne Tilstand
i længere Tid.
Det at være bundet til Dagliglivets Indhold og Gavn, baader
os i det lange Løb bedst. Heldigvis!
Naar nu de mange ferierende
Mennesker vender tilbage til Dagliglivets Krav, maa man haabe,
at de har faaet mere ud af Ferie
en, end det Legemet kræver. Der
skulde gerne aflejre sig noget
blivende i Sindet, som kunde virke tilskyndende i Arbejdet og i
de Forhold, hvor der kræves noget af et Menneskes Kærlighed
og Hengivenhed —.
Desuden skulde en god Ferie
virke saadan, at man fyldtes med
Tak for. at man har faaet Lov til
at nyde alle Naturens skønne Gaver.
Og sidst men ikke mindst: føle
Taknemlighed over at have faaet
knyttet mange gamle Hjertebaand
fastere — og bundet nye. Naar
man det, i sin Ferietid, har man
faaet noget værdifuldt.
Sigbrit Aas

Fra Uge til Uge.
Tysk Skoleungdom
paa Besøg.
En af de store Rutebaade, „Kaiser e, som besørger Trafiken langs
den tyske Østersøkyst, ankrede i
Tirsdags Morges op udfor Sandvig og landsatte ca. 600 berlinske
Skoleelever med Lærere, som Dagen igennem foretog Udflugter paa
Nordlandet, dels med Autos, dels

•
til Foreningen.
Amtm. medd. Till. til at Kommunen ndf. to Kloakarb. udenfor
Budgettet til Af hj. af Arbejdsløsheden i Efteraar og Vinter.
Politibetj. Larsens Anmodning
om Tilladelse til at bygge en
Garage over Aaen blev bevilget.
Rønne Byraad indb. til fælles
Møde i Rønne mellem samtlige
bornh. Byraad Mandag d. 13. ds.
Emne : De nye kom. Skattelove.
Kommunal Direktør Rambusch
taler. — Indbydelsen modtoges.
afholder sin 15 Aars JubilæumsEn strimlende Fodbold-Søndag.
Det Publikum. som i Søndags fest, vilde en lille Sejr være velvar mødt op paa Fodboldbanen, kommen.
fik sandelig Valuta for Pengene. Københavnske Badmintonspillere
Først spillede Juniorerne med
til Allinge paa Søndag.
Gudhjem og vandt 7-0. DerPaa Søndag sker der noget af
efter tog Iste Holdet fat paa den Interresse for vore BadmintonKamp, som mange havde imøde- spillere, idet Dansk Badmintonset med Spænding. Det blev vir- Forbund sender fire Spillere herkelig en god Fodboldskamp med over for at demonstrere Spillet
et herligt Tempo helt igennem og som Propaganda for denne
og et Gaa-paa-Humør, man ikke Sport i sin Helhed. De spiller
ser hver Dag. Det blev en Op- forskellige Kampe i Single og
rejsningsdag for ASG og uden Double, og Holdets Kaptajn Hr.
Tvivl vil Publikumstilstrømnin- Henry Jørgensen vil holde et
gen næste Gang, der er Mester- lille Foredrag om denne interrækkekamp herhjemme, blive essante Sportsgren. Spillerne vil
dobbelt saa stor. Kampens ,Re- under Demonstrationen tælle
sultat blev 4-2 til Rønne og højt, saaledes at uindviede paa
maa siges at være retfærdigt; denne Maade kan komme ind
men med lidt Held kunde Kam- i Spillet.
pen være spillet uafgjort. Det Alle, der er interesserede i at
var vor Debut i Mesterrækken, sætte sig ind i Badminton og
og vi kan godt være den bekendt. lære Spillet at kende, bør paa
Efter denne drabelige Dyst Søndag Aften Kl. 8 møde op
blev Tilskuerne præsenteret for
paa Christensens Sal. Adgangen
en sand Cirkusforestilling ved er gratis.
Mødet mellem ASG Il og OB.
Fodbold paa Søndag.
Det var noget, der ikke havde
ASG 1I skal paa Søndag spille
ret meget med Fodbold at gøre,
i Rutsker mod Il Holdet og Jumen Folk morede sig fortræffeniorerne skal spille mod Nexø
ligt.
Jun. i Nexø.
Paa næste Søndag skal vi til
Svaneke, og da ASG samme Dag

Sommeren er paa Hæld,
det er en Kendsgerning, som ogsaa » Flittige Hænder" viser at
være klar over, idet det sidste
Nummer af Bladet er præget af
Efteraarstøj. Det er praktisk Indendorstoj og praktisk Udendørstøj., men det fikse og oplivende
Moment er ikke glemt. Blandt de
morsomme Smaating er en morsom Artikel om Katuntryk, der
kan drives som Hjemmeindustri
og give nydelige Resultater.
Men Mønstrene og Strikke- og
Hækleopskrifterne er heller ikke
glemt, saatidt som Børnene, der
er baade morsomt Tøj til dem
og en nydelig Legekrog. Det sidste Nummer af „Flittige Hænder"
er lige saa alsidigt som Forgængerne.

Olsker

Husmandsforening
afholder Høstfest i Forsamlingshuset Lørdag den 18. ds.
Kl. 20 med fælles Kaffebord.
Oplæsning af Maler Jensen, Svaneke (nye Fortællinger). De, der
ønsker at deltage i det fælles Kaffebord, bedes tegne sig til Bestyrelsen senest den 15.

Bestyrelsen.
Henkogning sapparatet

til Fods under Rejsefører H. P.
Jacobsens Ledelse. Der blev gjort
alt for at de unge Mennesker kunde
faa et godt Indtryk af Bornholm
og dansk Gæstfrihed. En Broder
til Dir. holstrup forsynede saaledes Eleverne med dansk Smørrebrød, og de fik 2 Kr. tit Dagens
smaa Fornødenheder. Pressen var
indbudt til at se det ca. 2000 Tons
store, praktisk indrettede og smukt
vedligeholdte Skib, som er forsys
net med 3 Propeller og saaledes
kan skyde god Fart. 1 Spisesalen
kan dækkes til 100 Kuverter, desuden er der store Promenade- og
Mellemdæk. Vore Førere ombord
forklarede, at Formaalet med Rejsen var at give tysk Ungdom Lejlighed til personligt at lære deres
skandinaviske Stammefrænder og
deres Land at kende. Sidste Aar
var København besøgt af 6000, i
Aar af ca. 11000 Deltagere: men
det var første Gang tysk Skoleungdom i større Antal foretog længere Udflugter til Udlandet. Herfra
fortsættes nemlig Rejsen til Visby
og Stockholm (det nordiske Athen
og Venedig). Førstk. Mandag kommer et nyt Hold hertil fra Berlin,
nemlig 600 unge Piger, som ogsaa
fortsætter til Visby og Stockholm.
Hver Tur varer 8 Dage, og Eleverne har selv sparet sammen til
Turen, der koster 50 Mark. Forskellige Institutioner giver selvfølgelig deres Bidrag for at Rejseudgifterne kan blive de mindst mulige. Der er saaledes Udsigt til at
Bornholm i de kommende Aar
hyppigt vil faa Besøg af større
tyske Selskaber, der — selv om
Besøget er kort — vil virke som
god Turistpropaganda i Udlandet.

Bryllup.
I Morgen vies i Aakirke Frk.
Inga Marker, Datter af Kontorbestyrer Aug. Marker, Aakirkeby til
Assistent i Handelsbanken Hans
Peter Tranberg, Allinge, Søn af
Sandemand Alex Tranberg, Gudhjem.

BLITZ

Allinge Sandvig Byraad
Ved Mødet d. 8. ds. var Ludv.
Nielsen frav.
Der forelaa ingen lovlige Skoleforsømmelser.
Skattedepart. Skr. ang. cand.
pharm Knud Flagstads Statsskat
toges til Efterretning.
De bornh. Jernbaner anmoder
Kommunen om at indbetale sin
Andel i Jernb. Underskud med
225 Kr. — Indbetales.
Landinsp. Holst andr. om App.
paa Grænseforandring mellem
Matr.-Nr. 170 og 171 af Bygr..
tilh. Fru Rasmussen og Janus
Larsen. Byraadet havde intet at
indvende.
Landinsp. Kofoed androg om
Udst. af Matr.-Nr. 399ap af Markj.
tilh. H. Chr. Møller samt Appr.
paa Udstyk. af Karl 0. Kofoeds
Ejd. Matr.-Nr. 221 og 261 m. fl.
af Markj. Byraadet fandt intet at
indvende.
Min. for Landbrug og Fiskeri
meddeler at der i Matrikulens
Dokumenter er foret. Notering
om Grænseforandring mellem
Matr.-Nr. 369av, 173 og 369q af
Markj. — Numrene tilh. Fritjof
Nielsen, Konsul Bidstrup og Frk.
P. og M. Ipsen.
Kommunekreditf, frems. Cirk.
ang. Valg af Repr. til Kreditf.—
Toges til Efterretn.
Keibstadf. anbef. at der bliver
afgiv. Stemme paa Borgm. Riis
Flor, Randers og fhv. Borgm.
N. Jensen, Varde og som Suppl.
Borgm. N. P. Jensen, Vejle og
Red. Vilh. Nielsen, Ringkøbing.
Det vedt, atafg. Stemme paa fhv.
Borgm, Jensen, Varde og Borgm.
N. P. Jensen, Vejle samt som
Suppl. Red. Vilh. Nielsen, Ringkøbing.
Købst. gens. Forsikringsfaren,
fremsender Vedt. og anb. Byraadet at tage under Overvejelse at
overføre alle Kommunens Fors.

Glas, Kedler m. ni. til
Syltning og Henkogning.

[ Daas i Yrima

Hasle Kalkværk
Brændt Kalk
Læsket Kalk
■1111> Cementsten
Tlf. Hasle 27

Sander bind
Norregade 5, Allinge. Tlf. 166

Mod.Herre-&Dameskræderi

@rm i 27706lerne...
saa ROMOCO
Anvend ROMOCO Ormegift
og forlæng Møblernes Levetid.
Analyser fra Steins kem. Laboratorium.
Eneforhandling for GUDHJEM

Sadelmager H.M.Holm, Tlf.95

•
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DenSkoDeseger
faas hos

•

Carl Larse n,
Vestergade, Allinge

•

•

•
•
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Køb KALK i Produkten
Friskbrændt Kant
og leeshet Kalk
— er altid paa Lager

»PROD 1.1 KT EN«

SKO

med Staalsvang
for vanskelige
Fødder.

Træskomager bars en

ALT TIL BELYSNING-

KØB DET PRODUKTEN

Elektrishe Pærer, Gas navt, Lampegi as, Lamper, Rupier m. m. m.
„S'iogr afen
Fredag og Lørdag Kl. 20
Sondag Kl. 19 og 2:.,15

11•11~I■

0-0/4d
41 (6161#g

,93edtil Vinterbrcendal
tel Levering i September Maaned.

Skal deres Sen
eller »alter

or elebig har vi rigeligt Lager og Tilsagn om yderligere Sendinger af

Store harpede Ovnkul,
Magre harpede Noddekul,
Bedste westfalske Ovncinders,
Bedste Brunkuls Briketter,
Af harpningskul og Smedekul.

KONFIRMERES?

rI

da aflæg i egen Interesse Forretningen et Besøg
— De ved, det betaler sig.

Flid
ÆGTE

.4

En lonefyld-t og
atemningebanret Beretning
om Landmandsliv i Skanne. indspillet paa
Charles
Lindberghs
Sltegtsgaard

Priserne er lavest og frit tilkørt pr. Kontant.

Nordiandets Handelshus

TIL DATTEREN

Oxfod fyibpennen

har vi Frakker, Kjoler, Tørklæder,
Handsker, Undertøj og Strømper.

er atter paa Lager.
„Sder om Landsvigen"'

TIL SØNNEN

•••••••■ Warner Bros. – Firet National

Spisestuemobletni.

Habitter, Frakker, Handsker, Hatte,

Eg, er billigt til Salg.

Sokker — kort sagt alt, hvad en mo-

Livsvarig skriftlig Garanti

Axel ilaurilsen M Kiosken - Telt. Allinge ]42

Haer, Halstørklæder, Skjorter, Slips,

ode terre 3cedvarer

derne Korfirmand ønsker sig.

Fru Gilbert Jespersen,
Sandkaas.

Tak for Opmærksomheden
ved vort Bryllup.
Dagmar og Alvin Nybo
Søndergade.

Ved Lodtrækning
paa Menighedshjemmet udkom følgende Numre. Kaffedug blaa Seddel 42, Tedug grøn Nr. 67, Søjle
rød Nr.49, Pudebetræk brun Nr.74.

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

Gaa derfor ikke over Aaen efter Vand, naar De hos os kan
faa den rigtige Vare til den rigtige Pris.

Nordiandets Handelshus.

Yritz .Retisch,

Kom og se mit store Udvalg i de nye

111111111111111[1111111[111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Dame- oq Xonfirmad-frakked

Leverandør til Vare- og Landbrugs-Lotterierne.

a 2 Jagthubletter HOTEL SAN DVIG.PALMEHAVEN

og en 6 mm Riffel er til Salg.

. Hotel Allinge.

49rver .,Cerdag og Søndag

Ung Pige
Eget Konditori

Telefon Sandvig 13

•Broderiforretningen, Allinge.

En Hest,

Nu-

9 Kv. I Tom, er til Salg eller byttes med en Kvie.
M. Nielsen, Stenshoj,
Rutsker pr. Hasle.

udsælger vi

Lærredssko
25 pst.

Axel Mogensen, Tejn

Tlf. 100, Leverandør til Vare- og Landbrugslotteriet

Til Stammershalde

5 6rugle Xafiftelovne
sælges billigt i PRODUKTEN

Vi har nogle Restpartier at forskellig Størrelse,.og disse realiseres til meget smaa Priser. Korn og se Lageret i

dræber

Snedker Chr. Soraner, Allinge.

Allinge Messe Th. Holm

Jern-Staldvinduer,
glass. Ko= og Svinekrybber?

Den nye og allerede landskendte
paa faa Dage Orm i alt Træværk
Eneforhandling for Allinge og Sandvig

Ingen Købetvang!

Hvem har Brug for billige

for Herrer og Damer og i alle Størrelser med

11 Wrill i fabler
ROMOCO Ormegift

Konfirmandfrakker fra 18.50 - 20.00 - 24.00
Ungpigefrakker med Foer og Skindbesætning 39,75

Kol oort-Dallsant

kan faa Eftermiddagsplads,

Emilie Madsen,

Avl
1937

Nordlandets Nandelshus.
Søndag...!
Vi har et større Parti store og smaa

Bornholms Sparen haanekasses
Afd. i Allinge
•

Koncert-Dansant
i Restaurationen fra Klokken 16 til 23.

indkøbt til smaa Priser, og disse s,tlb s i disse Dage til smaa Penge.

Nordlandets Handelshus

11111111111111111111111111l11111111111l111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Gør Deres Indkøb hos de Handlende, som averterer her i Bladet
•

alligHle~4.1111.111•••••••••••••••••••••••••• • •••••• ***** 411•••••••••• 111~~111111~

Kontortid: 9-12 2-4
•
Boxer udlejes

Honningglas og Henkogningsglas
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.

Memsfrede moderne Gardiner
•

•

køb Deres Forbrug af klædninger
og ekstrafine Benklæder hos os.

Averter i NORDBORNHOLM
Nye Sendinger er hjemkomne.

Fotograf Kjoller

Nordiandets llildeishlls

anbefaler Bronce Rammer i alle St.
Ovale Rammer og
Rammelister. Billeder indrammes
/NM

••••••••411111114 •••••••••••• 64,1144111•••••• 61,9

Stærke svenske Enekurve i alle Størrelser -

Husk vort gode Arbejdstøj samt alt til Herreekvipering henhørende, da det er billigt og gudt. Vi har et meget stort Lager i Meterrnaal som kjo!elui, Burnuldstøj, Lærred, Drejler og
alt henhørende til Manufaktur, Ikke at forglemme vort store
Lager af Trikotage og Grn. Vi har alt -- korn og køb —
De skal nok blive tilfreds.

Jens Hansen.
t, Strikkede Klude og Uld
købes til højeste Pris. —

Tlf. 29.

Levernndør til Landbrugslotteriet

KØB DET I PRODUKTEN

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

Det var Nielsen, den Slikmund,
der ikke vilde nøjes med de Frugter, der i rigt Overmaal hang ud
over Murene — lige til at plukke.
Uden at jeg anede det, var han
smuttet ind i en aabentstaaende
Vinhave og var saa optaget af de
Herligheder, han saa derinde, at
han var ved at snuble over Vingaardsrnanden, der laa og skar
Druer af.
Med en Ed var denne sprunget
op, og en vild Jagt begyndte. —
Jeg, der i jævn Skridtgang var
naaet et godt Stykke nedad Vejen,
hørte pludselig rappe Fodslag og
ser lille Nielsen komme løbende i
strakt Karriere, skarpt forfulgt af
en langbenet Italiener, der svingede en stor Krumkniv og uafladelig raabte: Stop Tyven, stop
den forbandede Tedesco! (Tysker).
Det gav et Sæt i mig. Nu myrder
han ham, tænkte jeg ; thi det syntes umuligt for Nielsen at klare
sig med sine korte Ben. Jeg vilde
ogsaa løbe, men Skrækken var
saa stor, at jeg ikke kunde. Det
bedste var vel at lade som jeg
ikke kendte noget til Synderen.
Som en Stormvind fo'r min Kammerat tæt forbi mig, Italieneren
med Krumkniven efter, fægtende,
raabende ; men ingen tog Notits
af den vrede Mand, der blev mere
og mere stakaandet og til sidst
opgav Løbet.
Paa Tilbagevejen bebrejdede Italieneren mig, at jeg ikke havde
hjulpet ham ; men jeg fortsatte
uanfægtet min Gang og naaede
først Nielsen ude paa Campanien.
Han slap saaledes med Skrækken
og en lille Formaningstale.
Saa holdt vi atter vort Indtog i
Pavestaden og gensaa de gamle,
kendte Steder. Peterskirkens guldforsirede Kuppel lyste i Solen, en
Kontrast til de hensmuldrede graa
og dystre Grave paa den appiske
Vej. Hvor hjemligt var det ikke
at trave op og ned ad de bakkede
Gader og tale med de gemytlige
Stamgæster i Restauranten.
— Hvad ? Har 1 allerede været
i Napoli ? Hvad synes I saa om
Byen ? — Godt? — Jamen daarligt Drikkevand har de i Napoli.
Nej Roma — bona Agnat Ingen
By i hele Verden har saa godt
Drikkevand som Roma !
Og deri solbrunede Signorina
med det hvide, firkantede Hovedlin lo stolt og udfordrende, saa de
tunge ørenringe raslede.
Paa Foreningskontoret modtog
vi den triste Meddelelse, at vi ikke
kunde faa Rejseunderstøttelse udbetalt to Gange i samme By, vi
skulde have fulgt Ruten ; nu blev
der intet udbetalt førend i Firenze
eller Ancona.
Hvad skulde vi gøre? Vi havde
saa bestemt regnet med de Penge.
Fandt det uretfærdigt. Vilde beklage os til den danske Konsul
og gik derhen; men den danske
Konsul var italiensk Købmand og
forstod ikke et Muk Dansk. Gennem en Translatør forklarede vi,
at vi var uden Midler og kunde
ikke faa Rejseunderstøttelse udbetalt før i Firenze.
Vor Forklaring lod ikke til at
gøre ringeste Indvirkning paa Konsulen, som mente at vi kunde være

blevne hjemme.
Min Kammerat var oprørt over
den Behandling danske Rejsende
udsattes for, naar de kom i Forlegenhed. Antog det var Konsulens Pligt at hjælpe os, indtil vi
kunde faa Penge tilsendt fra Hjemmet. Han kunde dog ikke forsvare
at lade os dø af Sult.
Konsulen blev opbragt og vilde
lade Tjeneren smide ham ud. Jeg
ventede den samme Medfart vilde liste af, men fik i det samme
en Seddel stukket i Haanden. --Nede paa Gaden saa jeg, at det
var 5 Lira.
Paa Piazza del popolo holdt vi
Raadslagning. Med de 5 Lira var
vor samlede Kassebeholdning 32
Lira — 16 Lira pr. Hoved til en
Uges March over Appeninerne til
Firenze. Skulde vi vove Turen
eller vente i Roma paa Penge.
Ved pinlig gennemført Sparsommelighed maatte det lykkes. Det
var ikke værd at de hjemme i
Danmark fik Nys om at vi var
kørt fast. Men der var ingen Tid
at spilde, vi maatte afsted straks.
Solen var ved at gaa ned, og
inden vi fik gjort Indkøb var det
næsten mørkt. Vi gik og famlede
mellem Peterskirkens Kolonader og
kunde ikke finde Udgangen. Pludselig blev vi omringet af pavelige
Gendarmer, der antagelig ansaa
os for mistænkelige Anarkister,
der var i Begreb med at forøve
Attentat mod Guds Stedfortræder.
-- Da de havde konfiskeret vore
Lommeknive (de eneste Vaaben,
vi var i Besiddelse af, foruden
Stokkene), blev vore Papirer efterset og taget gyldige. I det følgende Krydsforhør blev Sagen
klaret, vi fik vore Papirer og Knive
tilbage, og de var saa elskværdige
at lodse os den rigtige Vej ud af
Gadelabyrinten.
Saa gik vi videre ud af Byporten, op ad de smalle Forstadsgader, og var snart ude paa den
bakkede Campanie, hvor en enlig
Pinje skænkede os Ly for Natten.
I den tidlige Morgen vækkedes
vi af Soldater. — En hel Klynge
Officerer stimlede sammen om os,
og nede fra Hulvejen glimtede
Bajonetter og et Hav af uniformerede Huer. Hele Regimentet
havde gjort Holdt for at undersøge
de mærkelige Bylte, der laa under
Træet, og Officererne lo, da de
saa vor primitive Feltlejr og opdagede at de løjerlige Bylte var
levende. Munterheden smittede,
og hele Regimentet istemte en
skraldende Latter. Situationen var
unægtelig komisk, og vi saa fortumlede og flove ved al den ufortjente Opmærksomhed, at vi ikke
kunde faa et Ord fremført. Det
behøvedes heller ikke ; thi da Officererne mærkede den slappe Disciplin, skyndte de sig ned for at
faa Orden i Geledderne, og faa
Øjeblikke efter forkyndte Kommandoraab og taktfaste Fodslag
at Regimentet drog videre.
Campanien er her som et uregelmæssigt bølgende Hav med
mange kedelformede Fordybninger
og et Utal af Høje og kratbevoksede Bakkedrag, hvorigennem en
delvis brolagt Vej fører os i Bug-

ter og Sving op og ned med stadig skiftende Udsigt — et Eldorado for Fortidens Røverbander.
At Egnen endnu ikke er fuldkommen sikker, derom vidner det store
Antal ridende Gendarmer, som vi
efterhaanden møder paa vor Vej.
En flot Uniform og en prægtig
Skikkelse har den italienske Gendarm. Alle Pigehjerter banker for
ham, han har fuldstændig taget
Luven fra den appeninske Røver
— ikke ved sit Kampmod og sin
Dristighed, men ved sin gennemførte Elegance. Den romantiske
Røvers Tid er forbi — Kvinderne
har forraadt ham.
Hist og her kommer vi forbi en
lille Indsø eller smaa fattige Byer,
hvis Befolkning ernærer sig ved
Kvægavl. Alle er de lasede og
spraglet klædt, men Børnene og
de unge er meget smukke og har
store brune Øjne.
1 en Cantina spiste vi Frokost
og fik bekræftet, at vi var paa den
rette Vej, thi vort Ur og Solen
var vort Kompas, og de mange
Krydsninger kunde let give Misvisning.
Gennem skiftende Landskaber,
af og til med Udkig ned over den
flade Campanie, men dog ikke saa
øde og ufrugtbar som den, naaede vi om Aftenen den lille Bjergog Fabriksby Ronciglione, der
ligger ved en Kløft med stejle
Gader. I Gæstgivergaarden, hvor
vi overnattede, blev vi af nogle
Stamgæster trakteret med Vin og
Aftensmad.
Næste Morgen var det Bygevejr.
Gennem en stejl Gade arbejdede
vi os op paa Plateauet, og herfra
saa vi Lago di Vico ligge udbredt
foran os som en idyllisk Bjergsø.
Hen paa Formiddagen naaede vi
Viterbo, der har en interessant
gammel Domkirke, flere smukke
Paladser og en mægtig Fontæne
paa Pladsen.
Bjergene bliver nu efterhaanden
højere og skovrige. Af og til støvregnede det. Vi gik Kapgang med
en langbenet Italiener, som skulde
samme Vej, og naaede henad Aften den lille maleriske Bjergby
Montefiascone, hvor vi købte ind
og spiste til Aften paa Promenaden ved Bybrønden, hvorfra der
var den herligste Solnedgang.
Om Morgenen stod vi tidligt op.
Det saa atter ud til Bygevejr —
Tunge Tordenskyer trak op, og vi
hastede ned ad Bjerget. Nedenfor
ligger Bolsenasøen som et vandfyldt Krater, hvor enkelte Klippeøer rager op. Den stejle Rand
omkring Søen syntes overalt at
føre brat ned i Dybet; men ikke
desto mindre førte Vejen os gennem en Slugt ned til den smalle
Bred og fortsatte langs denne. Her nede i denne Gryde er det
lummert, naar Solen af og til klarer Skyerne, og vi benytter Lejligheden til at tage et Bad i den
ejendommelige Kratersø. Næppe
paaklædt siver Regnen atter ned.
Vi søger Læ.
Op ad den stejle Kraterrand
vokser en frodig Vegetation — et
Næt af Slyngplanter, Figen- og
Kastanjetræer borer deres stærke
Rødder ind i Spalterne. Et Stykke
oppe paa Klippevæggen ser vi af
og til firkantede Huller som Vinduesfordybninger i en Ruin, Der
er enkelte Steder ryddet med Udbygninger tilbygget Klippevæggen
og Hullerne tilmurede eller spærrede med Brædder — altaa indrettet til Beboelse.
Nysgerrige, søgende Ly for Regnen, trænger vi ind i Buskadset og
klatrer op ad Skraaningen til de
mærkelige Klippevægge, hvis firkantede Hulrum er anbragt saa højt
oppe, at vi over Træerne har Udsigt til Søen. Antagelig er de store
Stendynger Rester af etruskiske
Templer eller Bygninger, der har

haft Forbindelse med Klippehuterne, thi de mange Aabningers
Højde forudsætter, at de maa have
haft Forbindelse med Trapper og
Gange fra Tilbygninger.
Paa Grund af Regnen havde vi
rigelig Tid til at tage disse gamle
Gravhuler i øjesyn. De firkantede
Rum var udhugget i Tufstenen i Størrelse og Højde som Værelser i almindelige Huse, og var ved
Døraabninger forbundne med andre Rum, hele Suiter af Værelser.
I et af disse var i Baggrunden
udhugget en langagtig Kumme,
et Badekar, der var fyldt med
Vand fra en Kilde, som her havde
sit Udspring og rislede jevnt og
regelmæssigt nu som for to Tusind
Aar siden. Vi antog at Ligene her
blev vaskede, inden de højtideligt
brændtes, og Asken hensattes i
Urner i et af de mange smaa firkantede Rum, der regelmæssigt,
som Celler i Vokstavler, dækkede
alle Vægge og var ubeskadigede,
selv om Urnerne er fjernet.
Disse gamle Begravelsespladser
vidner om Etruskernes høje Kultur og stor Befolkningstæthed. Ved
Bolsenasøens Bred har maaske
ligget en af Etruskernes fornemste Byer, godt beskyttet af den
lodrette Kraterrand og svære Bymure, som Romerne dog til sidst
fik ødelagt.
Men op mod de tusindaarige,
tilrøgede og skumle Grave strækker livskraftige Figentræer deres
senede Grene, de store Blade søger at dække over Fortiden, og
de saftige Frugter rækkes os fristende i Møde. — Det er Livet,

det evigt pulserende Liv, der kræver Ret til at leve og forny sig
selv. Følg Livets Lov, se at faa
saa meget ud af det Nu af Evigheden, der er bestemt for dig inden du skal smuldre hen og
blive Støv.
I en Bue følger vi Bolsenasøen
til den lille ældgamle By af samme
Navn, der gemmer mange Fortidsminder, blandt andet Ruiner af et
Tempel og et Amfiteater. — Her
fører Vejen os atter op over Kraterranden ; men vi naar kun Udkanten af Byen, saa overrasker
en ny Tordenbyge os, og vi søger
i Hast Tilflugt i en Port, hvor vi
i en Vogn indretter os saa bekvemt som muligt.
Det er Helligdag (20. September)
— en af Italiens største nationale
Festdage; men alle Forberedelser
drukner uhjælpelig i Styrtregnen,
og alle søger Ly i den hjemlige
Arne.
Henad Eftermiddagen klarer det
op, og vi haster videre Torat indhente den forsømte Tid. Opefter
gaar det, en besværlig Tur paa
opblødte Veje. Nedenfor i Dybet
faar vi det sidste Glimt af Kratersøen, hvis krusede Flade afspejler
Byger og Sol.
Foran os ligger Bjerge, bremmet af Skyer, der hvert øjeblik
truer med at øse deres Indhold
ned over os. Bliver det saadan
ved, da er der ringe Udsigt for os
at naa Firenze inden vore Penge
er opspist.
Fortsættes i næste Nr.
0■■•••■1~1.•••■

,f ordbornholms
"idreddefortegneldel
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, AlI. Tlf. 64

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, H., y/ Posthuset Ali.

Bygningssnedker
Jørgensen, Th. Sandvig Tlf. 5y

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 fot.Artikier
Kjøller Alfr., Havneg. All. Tlf. 4

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

Guldsmed
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, TIL 7

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

Skræderforretninger
Sander Lind, Nørreg. Z lf, All. 166.

Slagtere
Jensen, Kaj, Allinge. Tlf. 66

Smedemestre
Petersen, Carl, Allinge Tlf. 98

Sygekasser
All -Sandv. Sygekasse AlI. Tlf. 47
Konioreld daglig 2-4. I.9rdag 7-9

Sæbeforretninger
Talol 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
Liljeroth, A. Urmager, Allinge
Mikkelsen, A., Sønderg. Allinge

Vaskerier
Vognmænd

Købmænd
Prima, Allinge Tlf. 40

Petersen, C , Nygade, All. Tlf.133
Person- og h:udkørsel
Munch, Humledal, Tlf. Rø 46 v

Ladestationer

7 Personers Vogn

Petersen, Carl, Allinge. TH 98

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

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

