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Udgaar i Allinge-Sandvig,
Tejn. Olsker, Rutsker, Ro,
Klemensker og Hasle

;

Annoncer 10 Øre pr, mm. jterf. Gange 8 0.
60.

Et Billede fra Livet.

.Der er et yndigt Land, det
staar med brede Bøge". — Tonerne fra den kære gamle Melodi
naar ned til Kahytten, hvor Chri.
stian Verner sidder ene med Hovedet begravet i begge Hænder.
— Damperen er ved at lægge fill
Glade Velkomsthilsener blander
sig med Musikken!
„Velkommen hjem til gamle Danmark ! 1" — Christian Verner
presser Læberne sammen I „Nej, han vil ikke gaa op og blande sig mellem alle disse lykkelige
Mennesker. Han ved jo, at ikke
et eneste af disse glade Raab gælder ham. Han ved, at det vil pine
ham endnu mere at se alle sine
Rejsefæller blive bestormet af Familie og Venner, medens ingen
vil skænke ham en Hilsen eller
Tanke — Hvorfor blev han dog
ikke derovre. Christian Verner lukker Øjnene, medens Raabene deroppe stille dør hen. — Selvfølgelig maatte han hjem! Hun havde
jo kaldt. Omend ikke direkte saa forstod han straks paa hendes
Brev, at noget var galt! — At hun
trængte til en hjælpende Haaneil
— Minderne fra alle de svundne
Dage dukker op, medens han sidder saaltdes og venter paa at
blive en af de sidste, der gaar
fra Borde. — Den sidste Aften,
de var sammen! Han havde holdt
hendes kære Ansigt mellem sine
Hænder! — Taarerne havde blændet hendes store, graa Øjne. -Han havde maattet gøre Vold paa
sig selv for at dæmpe Lysten til
at knuge hende ind til sig og kysse Taarerne bort I — Først i dette
Øjeblik var det gaaet op for dem
begge, at Livet herefter kun vilde
blive een eneste stor Længsel —
en bitter Kamp for at leve --- -og glemme.
— Og hvorfor ? --- Den gamle Historie!
— Et Lette, der maatte holdes I
En Gæld, der skulde betales! Hvor havde hun været elendig den
Aften, da hun fortalte sin gamle
Legekammerat om Mødet paa Faderens Kontor, hvor Sønnen af en
Aagerkarl havde kvitteret for hen.
des Ja med de uindløste Veksler
paa Faderen. — Han havde tryglet hende om at bryde dette Løtte,
men sots den lille, ærlige Sjæl,
hun var, vilde hun holde Ord.
— Og saa var den altsaa kommen,
den sidste Atten før han rejste
bort. — „Og, lille Mary", havde
han sagt, „hvor jeg end kommer,
skal jeg sende Dig min Adresse!
— Skulde du engang trænge til en
Ven, saa lover Du at kalde !I Giv
mig din lille Haand paa det 1 Det
vil maaske gøre det lettere tor
Dig, naar Du ved, at Du i alle
Tilfælde eet Sted i Verden har en
fralist Ven, der vil komme paa
dit mindste Vink".
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Fredag den 22 Oktober

Elleve lange Aar var gaaet. Med
sammenbidt Energi havde han albuet sig frem derovre. Meget havde han prøvet. Aldrig skaanet sig
selv, hvor det gjaldt Arbejde. De
første Aar, hvor Minderne og Savnet drev ham rastløst omkring,
havde været de sværeste. Saa kom
Tiden, hvor han lærte at resignere,
hvor Arbejdet optog de fleste al
hans Tanker. — Lidt Kapital fik
han sparet sammen. I Kompagni
med en Dansk-Amerikaner, han
traf derovre, købte han en Farm.
Svært var det jo i Begyndelsen
at faa det til at løbe rundt, men
ved Sparsommelighed til det yderste samt Paapasselighed overfor
Arbejderne, snu og dovne Mexikanere, blev de dog i Aarenes Løb
ret velhavende. — „Den tavse",
kaldte de ham derovre. — I de
lange Aftener, hvor de andre paa
Farmen samledes til en munter
Passiar, til Kortspil eller Dans,
trak han sig tilbage til sit Værelse,
kun i Selskab med sin Hund. Her
sad han saa og røg sin Pibe, den
eneste Luxus han tillod sig. I Begyndelsen fik han af og til en
Hilsen fra Mary. Det livede en
Del op, men aldrig skrev hun
oml sig selv. — Da Brevene saa
tilsidst helt udeblev. gik han ud
fra, at hun, trods alt, var bleven
lykkelig og havde glemt ham. Elleve lange Aar var nu gaaet,
siden han drog hjemmefra.
Saa en Aften kom Brevet fra
hende I — Han følte, hvor Hjertet

tog til at banke, da han fik Brevet
i Haanden.
„Christian i" stod der, „kan Du
huske dine sidste Ord, da Du
rejste? Jeg har tænkt paa dem i
alle de Aar, der er gaaet, men
mest i den sidste Tid. Hvis Du
engang kommer hjem til Danmark,
var der maaske een, Du kunde
hjælpe, en lille Dreng, som vist
nok snart bliver moderløs I
Mary."
Mere stod der ikke, men nok
til, at Christian otte Dage efter
var paa Vej hjem.

Christian Verner trækker Vejret
dybt, da han naar ud til Strandboulevarden ! — Sært, saa Byen
har forandret sig i de Aar. Store,
flotte Bygninger har afløst de gamle, faldefærdige Rønner. Nye Gader
og Anlæg faar ham til at føle sig
saa underlig fremmed her i sin
gamle By. Han driver ned ad
Rosenvænget, over Østerbrogade
til Dosseringen — Rejsens Maal.
Han fugter sine tørre Læber,
da han staar udenfor hendes Dør.
Han maa sunde sig lidt. — Saa
endelig ringer han paa. Ingen sva.
red
Endnu en Gang. Saa hører han slæbende Trin.
Døren paa den anden Side af
Gangen aabnes paa Klem. — En
ældre Came ser spørgende paa
ham.

Annoncer og lokalt Stof maa være indleveret
Senest 2 Dage før Bladet udgaar.

Fra Artikelserien „Paa Fodtur gennem Europa".

Raadbuspiadseii i Triest.

„Der er ingen hjemme der",
siger hun før han faar spurgt,
„hun blev kørt væk for otte Dage
siden!"
„Kørt væk I" — Christian gentager mekanisk Ordene. — Han
mærker det sortne for sine Øjne.
—"
„Hun er da vel ikke

Han tør næsten ikke spørge. Damen faar Medlidenhed med ham
„Vil De ikke komme indenfor ?
De er maaske en Slægtning?" Christian følger den gamle ind i
en lille Stuel „En gammel Ven!"
hører han sig selv svare paa
Spørgsmaalene, der regner ned
over ham. Endelig bliver han nogenlunde Herre over sig selv:
„Vil De ikke sige mig, hvorledes?"
spørger han. Det synes, som den
gamle har siddet og ventet paa
denne Opfordring.
Saa hører han om de Lidelser,
hans lille Veninde har gennemgaaet i de Aar, hun har boet her.
Uvilkaarligt knytter han sine llæri=
der, medens den gamle fortæller.
— Om hendes Mand, der lod
hende i Stikken, medens hun end,
nu laa i Barselsengen. Om hvorledes hun senere fra Morgen til
sen Nat maatte sidde bøjet over
Symaskinen for at holde Nøden
borte. Aar ud og Aar ind. — Om
Sygdommen, der tog alle hendes
Kræfter — og tilsidst om den Dag,
da de fandt hende liggende udenfor Døren — mere død end levende! — Christian rejser sig. Fem Minutter senere staar han
paa Hospitalets Kontor! — Han
faar opgivet Stuens Nummer ;
„Men",
Kontoristen trækker
opgivende paa Skuldrene. — „Det
er udenfor Besøgstid".
Jeg skal tale med hende nu".
Musklerne i Christians Ansigt

strammes. „Hører De? Straks!"
— Kontoristen giver Besked i en
Telefon !
Christian staar udenfor Stuen.
Der er saa stille her paa Gangen ! Som i Drømme ser han langt
borte nogle hvidklædte Skikkelser.
— En af dem kommer ham i Møde.

Ansvarhavende Udgiver:
Otto Nornitzka, Telef. 74
GornItimita'a Tryk, Allinge

„Hun sover" siger hun stille, Forsigtig aabner han Døren. Der staar
en Skærm ved Siden af Sengen.
— Skridt for Skridt lister han
sig derhen. Der ligger hun. — —
Hvor er hun dog stille! — Som
i hellig Andagt knæler han ved
Siden af Sengen : „Lille Mary",
hvisker han og tager nænsomt
den lille, næsten gennemsigtige
Haand og presser den mod sine
brændende Læber.
Han hører et lille Suk. Saa slaar
hun Øjnene op. Et genkendende
Smil lyser op i hendes blege Ansigt. „Christiani" hvisker hun, „jeg
vidste, at du kcm !"
Graaden staar ham i Halsen.
Han formaar næsten ikke at tale.
Endelig faar han Magt over Bevægelsen.
„Ja, lille Mary selvfølgelig kom
jeg — og nu, vil vi aldrig mere
skilles — naar Du bliver rask,
saa rejser Du og" — det slaar
ham pludselig, at han har glemt,
at hun omtalte en lille Dreng i
sit Brev. — „Men hvor har Du
gjort af Arveprinsen ?" Han søger
at slaa over i en spøgefuld Tone.

— Hun ligger ganske stille med
lukkede Øjne! — Saa ser han, at
hun græder! — „Kære, kære
Marv", hvisker han : „tilgiv mig,
jeg tænkte jo ikke over, at det
maatte smerte Dig; — men sig
mig, hvor han er, at jeg kan hente
ham. Jeg lover Dig, lille Mary, at
jeg skal passe godt paa ham, til
Du kommer op. — Og saa, lille
Du, saa begynder vi to helt forfra. — Nu i Aften skal jeg opsøge
din — —"
Han vilde have sagt „Mand",
men han kunde ikke faa Ordet
over sine Læber : Jeg skal tvinge
ham til at give Afkald baade paa
dig og ham."
Hun vil svare ham. Det koster
hende stor Anstrengelse: „Hos

min Søster — paa Nørrebro."
Sygeplejersken viser sig; „Jeg
tror ikke, det er værd, De bliver
her længere I"
Christian rejser sig; „Farvel lille

1937

Mary. Jeg kommer igen i Morgen
— og saa —"
Hun svarer ikke, men et lykkeligt Smil har afløst det smertelige Træk om hendes Mund.

Samme Aften I Christian har
hverken faaet Mad eller Drikke
siden den tidlige Frokost paa Skibet ; men han ænser det ikke. Der
er et Arbejde, som skal udføres
inden han gaar tii Ro. Hos Beboerne derude paa Dosseringen har han faaet opgivet et
Par af de Steder, hvor Manden
holder til. Et Par Beværtninger
paa det yderste Nørrebro. — En
Bil kører ham derud ! — En Os
af Mad og Cigaretrøg slaar ham
j Møde, da han aabner Døren.
Han sætter sig paa en Stol nær
Døren. „Træffer jeg Viggo Rate
her ?" spørger han Tjeneren. —
Lykken er ham gunstig. En
undersætsig Mand driver hen imod
ham „ Jeg hørte, hvem De spurgte
efter!" siger han og stiller sig
udfordrende foran Bordet, hvor
Christian sidder.
„Meget vel ! Jeg kan altsaa gaa
ud fra, at det er Dem I" Christian
bekæmper sin Lyst til med et
Næveslag at slaa Fyren i Gulvet.
,Er her et Værelse, hvor vi kan
tale uforstyrret sammen Det er
en Forretning, jeg vil foreslaa
Dem !" Huskendt, som den anden
er, gaar han i Forvejen. Christian
følger efter ind i et lille Værelse,
der næsten ligger hen i Mørke.
"„Jeg vil helst afgøre dette med
Dem under fire Øjne", siger han
og lukker Døren.
Den anden, der pludselig begynder at ane Uraad, forsøger
nogle Indsigelser.
„Sæt Dem ned," siger Christian
bydende. Han trækker en Stol
frem og trykker ham ned i den.
Selv sætter han sig overfor. —
„Jeg komnier," begyndte Christian,
„fra Hospitalet, hvor Deres Kone
ligger — dødssyg — — og det,
jeg vil foreslaa Dem, angaar hende.
- — Med hvilken Ret, vil De
maaske spørge —
— og jeg
skal svare Dem. — For mange
Aar siden, før hendes Far endnu
var kommen i Kløerne paa det
Menneske, der kan smigre sig af

at være Deres Fader, var hun og
jeg saa godt som forlovede. Hvorfor det ikke blev, som jeg
dengang drømte om, ved De bedre
end jeg. Jeg rejste min Vej ; men
ved Gud i Himmelen," Christian
rejser sig, og Aarene i hans Pande
svulmer, „havde jeg dengang vidst,
hvilket Helvede hun gik ind til,
var jeg ikke rejst, men bleven
hjemme, og om jeg skulde have
sat Himmel og Jord i Bevægelse,
var hun aldrig blevet gift med
Dem."
Den anden flytter sig uroligt
paa Stolen.

„Nej bliv bare siddende I"

Sporten

Christian bliver rolig igen : ,.jeg
skal ikke røre Dem, med mindre,"
han barer sine øjne i den andens:
Red. af A.S.G.
„Med mindre, De ikke gaar ind
paa mit Forslag, og dette gaar ud
Trist Søndag.
paa, at De nu skriver under paa
. Søndagens Resultater var knapt
dette Dokument." Christian lægsaa straalende som Søndagen før
ger et Ark Papir paa Bordet,
og Seniorernes Afslutning i Efter»hvorefter De giver Afkald paa
aarsturnering havde fortjent en
Deres Barn samt indvilliger i,
bedre Skæbne Iste Holdet tabte
at lade Dem skille straks. For dette
stort i Rønne mod RB og GrunPennestrøg giver jeg Dem fem
den var ene og alene den, at
Hundrede Kroner — —."
RB erne spillede saa godt Fodbold,
at man vist tør paastaa at de
Samtalen har staaet paa i fem hører til Bornholms bedste. 1 al
Minutter ; men aldrig synes Chri- Fald bliver Kampen mellem disse
stian, da han kører hjem til sit og Viking d, 31 Okt. spændende.
Hotel, at han har givet sine Pen- Der er den rigtige Gnist i Angrebene, og de spiller til med et
ge bedre ud.
Det er Dagen efter. En Bil kø- Humør, saa det er sand Fornøjelse
rer op foran Hospitalet! — Ud at se paa. Dertil kommer at ASG
stiger Christian og en lille gullok- i Søndags spillede daarligere end
ket Purk. Den lille holder i Fav- de har gjort i de foregaaende
nen en mægtig Buket af røde Ro- Kampe.
Nok om det, vi er sikret Femser, Hans store graa øjne straaler
forventningsfuldt : „Ind til Mor", tepladsen i Mesterrækken og blot
siger han og borer sin lille Haand vi til Foraaret kan nappe Point
i en enkelt Kamp, saa faar vi Lov
i Christians.
„Ja, og i Dag skal Mor være til at fortsætte i denne Række, og
saa skal det nok komme med
rigtig glad," svarer Christian.
De standser udenfor den lille Tiden.
Stue. ,,Kan Du vente lidt her?'
siger Christian. „Saa skal vi over,
raske Mor."
Den lille stamper i Gulvet af
Glæde.
Christian skal netop til at gaa
ind, da en Sygeplejerske kalder
paa ham : „Var det ikke Dem,
der var her i Gaar Eftermiddags?"
Christian nikker.
.Ja," Sygeplejersken ser beklagende paa ham. „jeg maa meddele Dem, at Patienten døde en
Time efter, at De var gaaet.

Saa staar de i den lille Stue.
— Christian og den lille. Skærmen er nu trukket hen, saa den
skjuler Sengen. Som i Drømme
gaar Christian hen, hvor hun
hviler. Hans lille Legekammerat.
Hænderne ligger foldede over
Tæppet. Over det lille hvide Ansigt hviler det lykkelige Smil, som
da han forlod hende i Gaar. Han lægger de røde Roser paa
hendes Bryst. „Farvel lille Mary,"
hvisker hans sitrende Læber.

Det er en Maaned senere. I en
af Kahytterne paa den store Udvandrerdamper sidder Christian
med Hovedet begravet i begge
Hænder. Ved hans Side sidder
hans lille Plejebarn og lytter til
Musikken deroppe fra. „Kommer
Mor ikke snart ?" siger den lille
utaalmodigt og presser sig tæt op
til ham. — „Mor 1"
Christians Tanker er langt, langt
borte.
» Nej, min lille Ven. Mor kommer ikke mere". Christian ser
bort. En Taare glider ned langs
den furede Kind. Saa tager han
den lille op paa sit Skød og ser
længe ind i de store, graa øjne.
Hvor de minder ham om hende.
Længe sidder de saaledes. Sagte
lyder Musikken ned til dem, medens Damperen sætter sig i Bevægelse:
Der er et yndigt Land, det staar med
brede Bøge
nær salten Østerstrand, nær salten
Østerstrand.
Det bugter sig i Bakke, Dal,
det hedder gamle Danmark,
og det er Frejas Sal, og det er
Frejas Sal.

Olsker
Husflidsskolen begynder sin Undervisning Tirsdag den
26. ds Kl. 7 og alle, der ønsker
at deltage, bør møde op.
Undervisning hver Tirsdag og
Torsdag.

Bestyrelsen.

Kampen herhjemme
mod Pedersker gav os en Sejr
paa 10 - 0 ! ASG II gaar ud af
Efteraarsturneringen som et flot
No. 1 og kan vi til Foraaret holde lige saa stort et Mandskab i
Gang som nu i Efteraaret, er der
vist ingen Fare for at lade dem
rykke op i A Rækken, Selvfølgelig faar vi en Del Klø i denne
Række, men ser vi tilbage paa
Efteraaret, er der kun een af deres
Kampe, som har vist noget Fodbold, og det var i Nexø. Alle de
andre Kampe har nærmest været
en Parodi, og det lærer vore Spillere ingenting af.

Juniorkampen i Svaneke.
Hvor var det Synd at Juniorerne
tabte i Svaneke. Nu var de lige
kommet saa godt med, og saa er
vi i Søndags uheldige at faa en
Del Spillere ødelagt, saaledes at
Svaneke kunde vinde med 3-2
Det var virkelig kedeligt, men I
skal ikke opgive Haabet om Pokalen endnu.
Til Foraaret faar I fire Kampe
paa Hjemmebane og det er tilmed
de fire farligste; saa maser I paa
med Træningen i god Tid til For«
aaret, kan I hjenifire den værdifulde Pokal Det bliver første Gang,
den kommer i ASGs Hænder.

Sidste Kamp paa Søndag.
For ASGs Vedkommende slutter Efteraarsturneringen paa Søndag med en juniorkamp. Det er
ASG jun. der skal prøve Kræfter
mod B 10 jun. Kampen spilles
Kl. 14

„Børsen" skrev: Karl Ludwig
Diehl er troværdig som Højesteretssagføreren, der tillidst med
de bare Næver maa kæmpe med
Pengeafpresseren oppe paa Teaterets Snoreloft. Kitty jantzen er
baade spids og stiv som Højeretssagførerens Frue, der har skjult
sin Fortid for Manden, og derved
kan gøres til Genstand for Pengeafpresning. Mest menneskelig er
Theo Lingen som Tjeneren, der
har svært ved at balancere mellem sine srnaa Veninder og sin
skrappe Kone. Hans diskrete Ko
mik er Filmens største Plus .. .

—o —

A. S. G.s Bazar
som afholdes d. 30 og 31 byder
i Aar paa en ny Attraktion nemlig Hestevæddeløb med 25 Øre i
Indskud og Kr. 1,50 i Gevinst.
Det vil sikkert samle mange Interesserede. Foruden dette har man
ogsaa i Aar alle de Ting der hører med til en rigtig Bazar som
Skydebane, Lykkehjul, Tombola
og flere andre morsomme Spil.
Søndag Eftermiddag er der Koncert af Hornorkesteret. Nu maa
man kun haabe, at Folk vil se
med lidt Velvilje paa Sporten i
Byen og støtte den ved at aflægge Bazaren et Besøg.

»Det kan man kalde
en Kriminalfilm l«
1 denne Uge viser Biografen
„Den døde Passager," en kultiveret tysk Film om en Pengeafpresnings-Affære.

Syforeningen.

2 Kakkelovne,
fast Vogn og en Arbejdsfjedervogn er billig til Salg.

er folgende brugte Møbler
i Dr. Danchels Hus:
s urt Isn.eueekah, 1 Egetræsr, 1 stort Eget æsbo d ined
skrivebu d, 1 dis ik Lænestol, 2
Kurvestole, 1 Servanteboi d, 2 Petroleumslamper og 1 Petroleumsovn, 1 Sæt Havemøbler.

11111.0.11101111111111.

Helving,
Skovly pr. Tejn.
■•■•••■■•■••.~1.1
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Hjertelig Tak

1,616:11

for Opmærksomheden
ved min Konfirmation.

Den rigtige

Lilly Hansen, Olsker.

Frakke
eller Ulster

• ine Forældres og min hjerteligste Tak for Opmærksom.
heden ved min Konfirmation.

i de moderne Faconer
faar De bedst hos

Aage Drejer, Olsker.

Hjertelig Tak

Fritz Reusch

for Opmærksomheden ved vort
Bryllup.

Allinge Tlf. 5

Poula og Harry Ipsen,
Olsker.

Frelsens Hær, Allinge.
Oberstløjtnant Thorsen leder
Møde i Frelsens Hærs Lokale
Onsdag den 27. ds. Kl. 20 ledsaget af Adjudant Lydholm.

Ihrkstedslokale til Leje

Nogle brugte

Kakelovne og Komfurer
af bornholmsk Fabrikat, en grøn,
emaljeret do., Komfurer og en
Grammofon er til Salg.

M. Jørgensen,

Havnegade 8.

0_ ak;fi:r(61

Wls'Ag
For Herrer,
der tænker paa nyt Toj
Smuk og stærk

Kamgarnshabit 66,00
Prima slidstærk

Habit 52,00
habiter med Silkefoer,
fineste Pasform og
Forarbej d n. 90-84 -- 72,00
Prima svær Kamgarnshabit for svære Herrer

76,00

Vinterfrakker
meleret med Silkefor

56,00

Prima blaa Paletot m.
Silkefoer i fineste
Forarbejdning

86,00

do. i mørkmeleret

68,00

Smuk Tweed Pjækkert
i moderne Stof

Oliefrakker

Regnfrakker
graa og blaa

Jernhandler, Allinge.

Olsker.

Wd

Husmandsforeningen
afholder Andespil i Forsamlingshuset Lørdag den 30. ds. Kl.
19,30. Der bortspilles 8 Ænder og
2 Gæs. En And gratis Medlemskort skal forevises.

a
idmAød

Moderne
Kjolestoffer

Bestyrelsen.
Syforeningen
afholder det første Symøde i Forsamlingshuset Torsdag den 4. November Kl. 20. Alle interesserede
indbydes.

Se Udstillingen.

Fritz Reusch.
1011111111111~~111

Gode Spisekartofler
a 8 Kr. pr. Td. er til Salg paa

Eng. Kamgarns-

Vindjakker med Foer
og Gummiindlæg

Fra Uge til Uge.

i Sandvig Missionshus blev alle
Gevinster afhentet.
Tak til alle, som støttede vort
Udsalg.

Denne Uges Familie-Journal
fortæller om Konlutse og hans
Familie, der nu paa 25-Aarhundrede lever og dør i Ky-fu i Provinsen Shantung. Den kække unge
Dansker, Johan Nielsen, beretter
om de Eventyr han oplevede, da
han for nogen Tid siden spurtede
ned gennem Sahara. I Serien „Steder og Stemninger" fortæller Niels
Anesen om Sønderjylland. Fem
afsluttede Noveller der hver især
og paa sin Vis spænder over de
Emner, man helst ønsker uddybet, Foto Revyen med en Rigdom
af aktuelle Billeder udvider deri
i Forvejen overdaadige Masseunderholdning, som bydes Læserne.

Til Salg

Ved Udsalget

Skærpingegaard, Rutsker.

Allinge-Sandvig
Propforening
afholder ordinær Generalforsamling i Fru Christensens Havestue
Torsdag den 28. ds. Kl. 20.

2i sender »em

„9Zord6ornfiolm"
fluer 2Jge.
ffeenk ogsaa paa os,
naar »e fEar et eller
andet at avertere.

Bestyrelsen.

Personkorsel
udføres med
7 Personers lukket Vogn.

V. Pedersen,

38,50

Tlf. Sandvig 8.

Fotograf Kjøller
anbefaler BronceRammer i alle St.
Ovale Rammer og

Rammelister. Billeder indrammes

18,85

21,50— 13,65

18 pCt. Superfosfat, 40 pCt. Kaligødning

19,85-19,50

udleveres fra Lager til Kontantpriser.
Tillantin, Sanagran og Blaasten sælges til Afsvampning.

— og saa kan vi levere Dem
en god, smuk Habit, Frakke
eller Ulster efter Maal, prima
Forarbejdning — i det rigtige
Snit og den gode Pasform —

Nordlandets Handelshus.
Privatundervisning i TYSK ved indfødt Lærer.
Eftermiddags- eller Aftentimer efter Aftale.

Korn indenfor og se,

Undervisning i Maskinskrivning - alle Systemer.
Alt Maskinskrivningsarbejde udføres.
Oversættelse: Tysk-Dansk og Dansk-Tysk.

der er ingen Købetvang.

Fritz Reusch

Allinge - Telefon 5
111ffill~1•111.
»ografen
Fredag og Søndag Kl. 20

Den døde Passager,
Spænding, Mystik og Humør.

Ekstra Tegnefilm.

KARL ROWOLD

pis

STRANDVEJEN 3- ALLINGE

helt rigiille Perm anent udfører vi nu med den nye
Ta c o L uxus Maskine. — — Moderne
Dampkammer System. Alt iberegnet og dog kun otte Kroner!

Barber Johs. Larsen TIL Allinge 53

Averter i NORDBORNHOLM
Byens og Egnens mest læste Blad.

NILFISK STØVSUGER paamegelmrtlelagigeBeliogelscr - KØB DET
Bornholms Spare
og Laanekasses
Afd. i Allinge
•

ikdiosæson 7938:
Prøv mine nye Modtagere — alle kendte og førende Mærker.
Gode Afbetalingsvilkaar. God Service. 1.1(1.Reperationsværksted.

I PRODUKTEN

Stort Udvalg af nye Varer!
Flonel — Bomuldstøjer
Calico
Moderne Forklæder og Killer
Natkjoler og Pyjamas

Friskt
•

Annodebatterier

•

hjemkommer
hver lige.

Se Vinduerne paa Lindeplads

Kontortid: 9-12 2-4
•
Boxer udlej es

LADESTATION

NORDLANDETS HANDELSHUS

Gaa altid til
Fagmanden

Pæn ung Pige

det betaler sig

til indvendig Gerning kan faa
Plads 1. November.

Unica Modtageren *Phileo« Kr. 265

Grønbeeh,

ALLINGE RADIOFORRETNING

Smedegaard, Rø.

WILLIAM LIND, NØRREGADE, ALLINGE TLF.95

• 111•6111•116•8411114•11.944

Tombola — Ringspil — Daasespil
Kastespil — Skydebane
Lykkehjul — Salgsbod — Amerikansk Lotteri m. Da.

14-15 Aar — søges til 1, Nov.
eller December.

Ro Præstegaard.
Tirsdag den 26. Oktober Kl. 19-21 paa Hotel Allinge

•

demonstrerer jeg atter Haandvævning (Rammevæ v)
og saafremt den fornødne Tilslutning opnaas, vil der
blive Kursus en Gang ugentlig.

ida Lyster, Rønne
11.4~1441111• 91111■111~4198•41,1■6

9111.99119 ile10411.111

Telefon Rønne 772

Varm Blodpølse
faas hver Fredag Middag.

Søndag Eftermiddag: Koncert af Hjort Ipsens Hornorkester
Søndag Aften 13a1 for A. S. G.s Medlemmer

Gratis Entr em

Masser af tørre, billige Brædder

r

til Lofter, Gulve, Døre, Vinduer m. m.
Alle Maal, alle Længder sælges med stor Rabat pr. Kontant.

Den fikse Sko

Nordlandets Handelshus.

med den gode Pasform
faas hos

Carl Larsen.
Vestergade, Allinge.

L.

Znekrebsene

til Saasæd sælges.

„r„,:)3iccipelse
faas hver Fredag fra Kl. 10.

Grethe Lundgren

Kom og se

begynder nu.
For 2 Kr. om Maaneden har
De Lejlighed til at læse 26
af Vinterens nye Bøger.
2 Bøger gratis
ved Kredsenes Ophør.

Lindeplads — Telef. Allinge 43

mit store Udvalg i nye fikse

KJOLETØJER.

Hasle Kalkværk

Priserne ligger fra 1,15 —12,50, og De vil altid finde
det, De søger. Uld og Klude tages i Bytte, højeste Pris.

Brændt Kalk
Læsket Kalk
Cementsten

Allinge Messe - Th. Holm
Tlf. 100. Leverandør til Vare- og Landbrugslotteriet

Tlf. Hasle 27
••••••••••• 941115•••••••
•

Benyt Deres Frugt ".

•
•

I disse Dage tager vi

renvasket Uld og strikkede Klude
som Betaling til særlig stor Pris.

NORDLANDETS HANDELSHUS

.

til Fremstilling af Vin.

•

og alle Rekvisitter faas i

••

••.

•
•
•

•
•
••

B B Vingær

•
•
PRIMA
•
••••••••••••••••••••••

•5

De berømte 3 Taarns

S

TAMMERSHALDE
42,1NT 3111).PÅ_ C4- Eftørm.

0 Fru Schous Orkester fra Aakirkehy
11~

Nye gule, rogsvage Patroner
og alle Dele til Selvladning af Patroner sælges.

Nordlandets Handelshus.

Nu - kommer den Aarstid, hvor det er rart at have et Par
CODAN GUMMISTØVLER
Vi fører dem i alle Størrelser
til Damer, Herrer og Børn.

Axel Mogensen, Tejn

vena k
GODNINGSKALK saa

Nyt!

og tørre stærke Fyrrebrædder

Triorrenset, god Kvalitet

Nordlandets Handelshus

Nyt! Hestevveddeleb

Dina Sørensen. Allinge. Tlf. 38.

1111111141~

Staalrug og Standard livede

STOR OFFENTLIG BAZAR
Lørdag den 30. Kl. 19 og Søndag den 31. Kl. 16 paa Christensens Sal.

Ung Pige

~mg,

OG ø** 11. 4/11~111~11~ 91111~. ø.»

A. S. G. afholder

Gummistøvler
er hjemkomne og sælges til
rimelige Priser.

Træskomager bars en

Skotøjs -Centralen
Kirkepladsen 1

Alle Oplysninger gerne i

KIOSKEN s Bogafdeling
A. Mantitsen, Telef. Allinge 112

Bedste Morsø Støbegods sælges
7 Reguleringskomfurer, store og smaa.
6 Koge- og Reguleringsovne
—
sælges til de gamle billige Priser.
Alle Ovnror, Fyrdøre og Riste sælges til smaa Priser.

Nordlandets Handelshus
Skal De købe Radio
paa Afbetaling eller pr. Kontant

køber De den med stor Fordel i
Cykle- og A'adioimporteren,
ved If. Jørgensen - Østergade 28 - Telefon 156

Jeg er leveringsdygtig i alle Mærker til forskellige Priser og Kvaliteter.
Solide Købere kan faa Radio med meget smaa Afdrag uden Renter.
Nogle faa Apparater Model 1937 af de bedste Mærker sælges fra
Fabrikken 100 Kr, under Prisen. Paa alle App. stor Rabat pr. Kont.
En Del gode, brugte Apparater sælges meget billigt. Lad mig demonstrere

fiar nu stort 2Jdvalg
i ALT: Hjemme-, Arbejds-, Spadsere- og Selskabssko fra Nr. 18-47

PERSONKORSEL
med 7 Pers. lukket Vogn.

Kast Falk
Aabr inken, Tejn. Tlf. Allinge 130x

JCost og Logi
kan faas paa Turisthotellet, Sandv.

Marie Munch

tes
esa nuunder
e kL
Losning.
sopsendienrge Bestil
k
endelig
b
ekspedere
billigt fra Skib.
kTi id.

De nye Overfrakker og Stortrøjer
er nu hiemKonitnet, borade i blaa og Kulørte,
i moderne og gode Kvaliteter.
Alle mine færdigsyede Klædninger udsælges til billige Priser, da jeg
ikke vil føre det mere, da Moderne skifter saa ofte. Ekstra Benklæder. Arbejdstøj. Hatte og Huer og alt, hvad der henhører til Herreekvipering føres i bedste Kvaliteter. — Kjoletøj, Bomuldstøj samt alt
hvad der henhører til en velassorteret Manufakturhandel. Uldtæpper,
Trikotage og Garn er, hvad enhver ved, det bedste og billigste hos

Jens Hansen

Tlf. 29.

Strikkede Klude og Uld
købes til højeste Pris. — Leverandør til Landbrugslotteriet

KØB DET PRODUKTEN

Servus fortæller

om sine Dagbogsoptegnelser og Minder
— Fortsat fra forrige Uge

Spiste til Middag i Volkskiicke
og traf nogle tyske Rejsende i
Herberget. Jeg syntes dog ikke
om Opholdet der, men benyttede
Eftermiddagen til at se lidt mere
af Triest, bl. a. den smukke Cathedra] St. Giusto, der har flere
indmurede romerske Antikviteter,
bl. a. er et af Taarnene bygget
over Resterne af en romersk Triumfbue. Saa gik jeg videre op
over Bjerget, forbi Villaer og Vinhaver, indtil jeg endelig stod paa
Bjergkammen.
Herfra havde jeg den vidunderligste Udsigt ned over Byen og
Havnen. — Øjet følger Kystlinjen
med dens mange Indskæringer og
smaa Øer — helt ud til Miramara,
det berømte Slot, der mod Syd
knejser yderst ude paa Pynten.
.Jernbanen snor sig ogsaa op over
Bjergkammen, gennem Viadukter
og over høje Brobuer.
Hist ovre bag Italiens blaa Alpekæde gaar Solen ned i gylden
Taagedis, ogAdriaterhavets blanke
Flade farves gylden. Som en uhyre
Presenterbakke af Guld, der gengiver en Skala af de sarteste Metalfarver — kranset af Bjergenes
blaa Rand — ligger Havet dybt
nede. Efterhaanden veksler Farverne, bliver mørkere, dybere, og
Skibenes Laterner og Byens tusinde Lys tændes. Som lysende
Perler paa lange Snore trækker
de Kystlinjen op
Strandpromenaden.
Men det bliver hurtigt køligt,
jeg er ikke mere i Italien, men
paa Vej mod det kolde Nord. Der
er ikke Tid til Reflektioner, jeg
maa naa Sessana inden det bliver
altfor mørkt. Sessana viste sig at
være en ussel lille Landsby, og
Gæstgiveren havde ingen Seng.
Da jeg havde spist til Aften, fik
jeg anvist Høloftet, faldt straks
i Søvn og drømte om Gondolfart
i Venezia.
Det er trist at vaagne op til
Virkelighed, netop naar man befinder sig som Prinsen i Eventyret — finde sin Elskede forvandlet til et skrydende Æsel og sig
selv fuld af stikkende, kløende
Ukrudtsfrø. Der blev en større
Renselsesfest inden jeg kunde
komme ind og faa Morgenkaffen.
Saa gik jeg videre mod Nordøst, ind over Højlandets stenede
Grund mellem nøgne, bakkede og
knudrede Klippemasser, underligt
forvredne, røbende Kalkstenen kun de dybe, snoede Dale eller
Kløfter var bevokset med Skov
og mere afvekslende. Spiste til
Middag i Pråwalde. Befolkningen
tier er Jugoslaver og taler et mærkeligt Sprog ; de fleste Ord ender
med -ska, -ski eller -sky, og det
er ikke nemt at gøre sig forstaaelig, thi man bliver daarligt anset,
enten man forsøger sig med tysk
eller italiensk. Jeg maa benytte
alle Kneb for overhovedet at kunne
eksistere og er begyndt at agere
døvstum. I den Rolle opnaar man
ofte mere end med en fyldt Pengepung. Bøndernes Klædedragt er
meget aparte, og Landsbykirkernes løgformede Kupler vidner om
russisk Byggestil.
I Postojna (Adelsberg) er der
stor katolsk Procession. Det er

Søndag, og det lille Jesusbarn,
Jomfru Marie i Krinoiineflor samt
Kirkens mærkelige Skytshelgen, en
uformelig Dukke, skal ud og soles.
Poper og Kordrenge skrider værdigt frem, en broget Skare Bønder i Festdragt følger andægtigt
efter. Solen blinker i den gyldne
Monstrans, Røgelsen stiger lodret
op i den klare Luft.
Jeg gaar gennem den lille By
og hen til den kendte Grotte, der
ligger ved Foden af et lille Bjerg.
Indgangen til den store Grotteportal er lukket med en stor Gitterport, der slutter tæt foroven og
hindrer Adgang. Et Skilt oplyser
at Nøgle og Fører kan faas i det
røde Hus ved Kirken.
Hvor ærgerligt ! — Jeg havde
netop købt Lys med en Ekspedition for Øje, og nu ser jeg gennem Gitteret at der i Grottens
Hvælving er indlagt en Mængde
elektriske Lyspærer, og at der gennem Galerierne løber Sporvognsskinner, ad hvilke man kan blive
befordret rundt i magelige smaa
Vogne. De berømte Adelsbergergrotter var altsaa moderniserede.
At man virkelig kunde nænne at
jage Romantiken og Poesien bort
fra dette Sted.
Skuffet gik jeg ned til den lille
Flod eller rettere Aa, der gennem
Aartusinder havde dannet de Vidunderhuler, som Menneskene nu
havde indrettet for Turistattraktion,
og fik her et lille Indtryk af Egnens Jordbundsforhold. Store Dele
af Højslettens Kalkunderlag var
undermineret af Regnvand, og de
mange ejendommelige Sænkninger
med bratte Brud, som jeg havde
set paa Vejen fra Triest, maatte
altsaa stamme fra Satnmenstyrtninger af udhulede Rum.
Gennem en snæver Aabning i
Fjeldet gled den rindende Elv ud
i Sollyset, skar en dyb Fure i
Kalkunderlaget, snoede sig videre
gennem Engen og forsvandt.
Der var ikke meget Vand paa
denne Aarstid ; jeg trak Støvler
og Strømper af og forsøgte, maalende Dybden med min Stok, at
trænge ind i Bjerget ad denne den oprindelige Vej, thi den nuværende store Hovedindgang var
fremkommet ved Bortsprængning
af Væggen til en af Hulerne.
Forsigtigt, hagende mig fast til
Grottens Sider, kravlede jeg ind i
Bjerget, hvor Mørket og Vandets
Rislen frembragte en vis Uhyggefølelse. Bedst var det maaske at
vende om. — Nej, jeg havde jo
Lyset, fik det tændt og famlede
videre i det kolde Vand.
Hvidgraa Drypstensdannelser
hang som Istappe ned fra Tragtens Hvælving, der snart udvidede
sig, snart snævrede sig ind ; de
var haarde og klamme at føle paa
og klang som Metal. — Af og til
var der Sidegalerier, men de var
enten for snævre eller sad for
højt ; jeg havde Indtryk af at befinde mig inde i en uhyre forstenet Svamp. Vandet var koldt, og
Bundens Kalklag ujævn og skarp.
Jeg var ved at vende om, da jeg
skimtede en større, torn Hule, der
laa højere ; men ved mit Førsøg
paa at naa derop, trillede Lyset
ned fra en Afsats og gik ud.
Jeg var dog velbeholden naaet

derop og tændte en Tændstik for
at orientere mig. Lyset fandt jeg
dog ikke, men da dette Galeri var
mere bekvemt, fortsatte jeg i den
Retning, hvor den store Grotte
formentlig befandt sig.
Skønt meget økonomisk med
Forbruget af Tændstikker, slap de
altfor hurtigt op, og jeg satte mig
ned for at tænke over den ubehagelige Stilling, jeg havde rodet
mig ind i.
Med de tre Tændstikker, der
endnu var i Behold, kunde jeg
ikke finde tilbage til mit Udgangspunkt, og jeg gøs ved Tanken om
det kolde Vand. Der maatte vel
ogsaa en Søndag Eftermiddag
komme Folk til denne meget søgte
Hule. Foreløbig fik jeg Tiden til
at gaa med at trække Strømper
og Støvler paa ; det var da godt
at jeg havde haft dem surret fast
paa Ranslen, og mine kolde Ben
blev nu atter varme.
Hvor længe jeg havde siddet
og hørt paa Vandets Mumlen og
Draabernes Fald mod den haarde
Kalkgrund, anede jeg ikke ; men
fo'r pludselig op ved Lyden af
Stemmer. — Spændt lyttede jeg
efter — nej, det var vist Indbildning. Men lige med et skimter jeg
Genskær af Lys inde fra en af
Hulerne ; de forvredne Drypstensdannelser og Kalktappe kastede
fantastiske Skygger. — Jeg rejste
mig op og famlede frem efter Lyset, men kunde ikke naa det. —
Paa en Gang blev det atter mørkt.
„Hallo", raabte jeg og fo'r forskrækket sammen ved Lyden af
den hæse, ukendelige Stemme,
der skulde være min egen, og som
skrattende kastedes tilbage et Sted
langt inde.
Men Lyset tændtes atter, og
jeg hørte Stemmer svare. Lidt
efter kom de nærmere, jeg blev
bugseret ud af mit Fængsel og
slap lykkelig ud i det fri, hvor jeg
maatte gennemgaa et længere
Krydsforhør og fik en Advarsel.
Det er meget farligt, sagde Føreren, at følge Vandløbet, da Bunden er undergravet, saa Vandet
delvis følger andre Løb under
Flodlejet. Men da der ikke stod
nogen Advarsel eller Forbud, ansaa jeg hans Udtalelser for overdrevne ; jeg var da ikke engang
bleven vaad.
Adelsberggrotten er en af Europas største Drypstenshuler, og
den lille Flod danner en Sø inde
i Bjerget, hvori lever mærkelige
Hulepadder og andet Kryb. Den
største Grotte er den saakaldte
Dansesal, hvor Befolkningen ofte
samles til Fest. — For at bevare
Drypstensdannelsernes porcelænsagtige Farvee og samtidig skaffe
flatterende Lysvirkninger, er der
overalt indlagt elektriske Lyspærer, og det hvide Lys fremhæver
Galeriernes mærkelige Drypsten,
der som lange Orgelpiber rager
frem overalt. Jeg havde forsynet
mig med et Stykke, men det var
saa ubekvemt at slæbe rundt med,
at jeg snart smed det bort.
——
Sent om Aftenen naaede jeg
Planina og overnattede der. Egnen er nu mere bakket og bjergrig, Vegetationen yppigere med
udstrakte Skove op ad Aasene.
Næste Dag (8. Oktober) naaede
jeg Ober-Laibach, en lille spredt
By, hvor jeg paa Posthuset forhørte mig om Breve, der skulde
være videresendt fra Triest. Herved fik jeg at vide, at det ikke
var Latbach, Hovedstaden i Krain,
jeg var kommen til. Den ligger
længere nede i Dalen ved Floden.
Henad Eftermiddagen naaede jeg
derned.
Laibach eller Ljubljane, som den
hedder paa det slaviske Sprog, er
en stor By, som breder sig paa
begge Sider Floden med et garn-

melt Slot, nu Fængsel, ragende
op over en isoleret, skovbevokset
Klippeknude.
Der var netop et stort Marked
i Byen, Vejen ned til Floden og
langs denne var tæt besat med
Boder, Kage- og Gøglertelte, og
en tæt, glidende Strøm af Mennesker promenerede frem og tilbage.
Underlig ene og fremmed følte
jeg mig mellem disse festklædte
Mennesker, som lystigt pludrede
op i et Sprog, jeg ikke forstod.
Endelig, nede paa en af de gamle
Træbroer, der fører over Floden,
traf jeg et civiliseret Menneske,
som forstod Tysk og viste mig op
til Kassereren, der gav mig Sovekort til Hotel „Bayrische Hof" og
bad mig komme igen næste Dag,
da han skulde tit Fest.
Jeg spiste til Aften, drev lidt
rundt og saa paa byen og Folkelivet. Her er flere smukke, moderne Bygninger, en gammel Domkirke og en evangelisk i byzantisk
Stil.
Lysene tændtes, de gamle Træer
i Parken ved den rislende Flod
faar forøget Tiltrækning for de
unge, livsglade Par; men jeg længes efter at komme til at sove i
en rigtig blød og varm Seng, og
„Bayrischen Hof" skuffede ikke
mine Forventninger.
Næste Dag var jeg lidt ude og
saa paa Byen, fik udbetalt Rejse.
diæter og gik om Eftermiddagen

i fint Vejr gennem et smukt og
afvesklende Bjergland, der efterhaanden bliver vildt og skovrigt.
Sent om Aftenen naaede jeg
den lille Bjergby Krainburg, efter
først at have Overskredet den lange
Bro, 'der fører over Floden, hvor
store Melfabriker arbejdede for
fuld Kraft.
Byens eneste lange Hovedgade
førte stejlt op ad Bjerget og var
næsten mennesketom, og det var
mig umuligt at finde noget Gæstgiveri, hvor der var Plads. Endelig forsøgte jeg et lille Gæstgiveri,
der laa helt ude i Udkanten af
Byen, og var saa heldig der at
træffe en Kollega, der trakterede
med Aftensmad og skaffede mig
Natlogi.
Dybt nede under mit Vindue
bruste den skummende Flod klemt inde mellem lodrette Fjelde,
og hele Natten kunde jeg høre
det øredøvende Bulder.
Efter at have drukket Morgenkaffe og spist Frokost, som min
elskværdige Kollega ogsaa spenderede, gik jeg om Formiddagen
ved 9-Tiden videre op gennem
Bjergdalene, der snart snevres ind,
snart udvides med grønne Enge;
Bjergene er oftest afrundede, skovbevoksede, med bløde Linjer ligner næsten Kæmpe-Muldvarpeskud, og for hvert Sving af Landevejen aabnes nye Synsvinkler.
Fortsættes i næste Nr.

c)1ferdbortzholins
AdreJdefortegnelJe!
Malermestre

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

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

Bogtrykker
Ciornitzka, 0., Allinge Tlf. 74

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

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., vi Posthuset All.

Bygningssnedker
Jørgensen, Th. Sandvig Tlf. 5y

Cykler og Cyklereparation
Jørgensen, H., vI Posthuset All.

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

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

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

Slagtere
Jensen, Kaj, Allinge. Tlf. 66

Smedemestre
Petersen, Carl, Allinge Tlf. 98

Foderstoffer
Nordlandets Handelshus, Tlf. 7

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

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

Guldsmed

Sygekasser
All.-Sandv. Sygekasse All. Tlf. 47
Koniorlid 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.

Hoteller
Hotel Allinge Telefon 25

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

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

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, AlI. Tlf.133
Person- og Lastkorset

Munch, Humledal, Tlf. Rø 46 v

Ladestationer

7 Personers Vogn

Petersen, Carl, Allinge. Tlf 98

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

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

Averter i NORDBORNHOLM
Byens og Egnens mest læste Blad.

