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Torsdag den 16. December

Nr. 512 A

Nr. 30. Følg med :

Nu er det The-Tid —
staa fast paa LOTUS
en

gros M, & V. Salomonsen
København.

Eksprestoget.
Man kunde en Morgen i December 190— læse en lille Meddelelse i Bladene om, at Lokomotivføreren paa Jyflandsekspressen den foregaaende Aften, netop
som Toget var kommet ind paa
Hovedbanegaarden, var styrtet
død om, ramt af et Hjerteslag.
At der bag disse Ord laa en
Tildragelse, som kunde have kostet mange Mennesker Livet, tænkte næppe en eneste af Togets
400 — 500 Rejsende paa.
Kort efter at Toget var kommet ind, havde jeg faaet en Med.
delelse om Dødsfaldet, og da jeg
ved at spørge paa „rette Steder"
mærkede, at der var noget, man
fortiede, opsøgte jeg samme Aften den anden Mand, som havde
været paa Maskinen: Fyrbøder
B. Jeg overrumplede ham i et
lille Pensionat i Istedgade, præsenterede mig og sagde til ham:
„Jeg ved næsten alt, hvad der
er sket, men jeg vil gerne have
Dem til at fortælle mig det; thi
dels er De det eneste Vidne, og
dels mangler jeg nogle Enkeltheder."
Hans Overordnede vidste alt
og havde paalagt ham den dybeste Tavshed!
Jeg ved det. Vil De fortælle
mig alt, skal ogsaa jeg tie — i
modsat Fald maa jeg antage, at
der er visse Enkeltheder, som
ikke taaler offentlig Beskuelse,
og jeg kan ikke tie."
Da han var klar over, at jeg
ikke vilde bringe ham i Forlegenhed, fortalte han.
Her følger hans Fortælling.
Mølleren" — det Navn Lokomotivføreren gik under blandt
Kolleger — og jeg kørte herfra
i Morges med et Godstog. Vi
skulde være hjemme igen i Aften
8,10. Mølleren var en af dem,
der altid er velkommen i Laget,
thi kunde han ikke fortælle en
munter Historie, kunde han affyre et Utal at Vitser, og han
havde altid et Svar paa Tiltale.
Han var dygtig og pligtopfyldende og aldrig bange for at hjælpe.
Han var Enkemand, men havde
en Søn, et ungt begavet Menneske, der var hans Stolthed, og
med hvem han levede sammen i
et udmærket Forhold. For 6-7
Uger siden døde Sønnen, og fra
den Dag kendte vi ikke Mølleren
igerli. Han var blevet bøjet, stærkt
graanet og vi saa aldrig et Smil
paa hans Mund. Havde det før

været en Fornøjelse at gøre Tjeneste sammen med ham, var det
nu det modsatte; thi han var blevet gnaven og irritabel — og
stum. Dag efter Dag kunde vi
køre sammen, men han aabnede
aldrig Munden udover tjenstlige
Sager. Paa hele Nedturen i Dag
var han ogsaa tavs, men da vi
gik ombord i Maskinen i Korsør,
var hen blevet en anden.
Vor Maskine var en af de store
nye D 998, der kan gøre en Fart
paa 110-120 Kilometer i Timen.
Medens jeg smurte og eftersaa,
begyndte Mølleren at snakke:
„Det er ret, saadant Giv ham
bare en ordentlig Skefuld. Og
smør ham — smør saa det driver."

Udover denne Snakken og en
Smule Nervøsitet var der intet
usædvanligt ved Mølleren,
,,Jo ser De," sagde han lidt efter, .jeg har jo tunderet meget
over dette med Himmel og Helvede, men udover det, at man
godt kan leve i Helvede her paa
Jorden — og det har jeg altid
vidst -- er jeg bare kommet til
det Resultat, at Grubliseren hjæl.
per ikke. Man kan lige saa gerne
tage det fra den Side, at hvad
der skal ske, det sker, enten vi
hyler eller piber."
Saadan blev han ved en Tid
lang og deretter talte vi om forskellige Kolleger, om Tjenesten
og Vejret Det blæste godt, sneede og regnede, og Mørket var
ægyptisk.
Da vi satte i Gang var vi 10
—I1 Minutter bagefter.
„Saa," sagde Mølleren, „nu
skal vi køre."
Først senere forstod jeg, hvad
han mente.
Sikkerhedsventilen hvæste og
brummede den dybe Bastone,
der betyder, at Spændingen er i
Orden. Et øjeblik snurrede Hjulene rundt paa de fedtede Skinner, saa et Ryk og Kolossen
stampede fremad. Stationspladsens Buelys forsvandt, en enlig
Signallygte ligesaa — og vi gled
ud i det begsorte Mørke. Jeg
passede mit, men Hjulenes Slag
over Skinnesammenføjningerne,
Telegrafpælenes stadig kortere
Mellemrum — Hastighedens voldsomme Førøgrlse fra Sekund til
Sekund gjorde mig nervøs.
Jeg maa her bemærke, at i
tørt stille Vejr er et saadant
Mørke ikke morsomt, thi praktisk talt kan man intet se, naar
Farten er blot 00-70 Kilometer,
Man kører i Blinde og maa blot
stole paa, at alt er i Orden. Det
er uhyggeligt, men det bliver
som saa meget andet Vane. Men
en Aften som denne, hvor Regn
og Sne pisker mod Førerhuset,
og Stormen hviner om Ørene paa
En, hvor Ruderne ikke er til at
se igennem og hvor man blindes,

naar man stikker Hovedet uden-

for — en saadan Aften er det
mere end uhyggeligt at rasle
frem med Viseren pegende paa 90.
Mølleren holdt vel Udkig som
altid, men han øgede stadig Farten og jeg havde en Fornemmelse af, at han var ligeglad, at han
ikke var den gamle, den solide
anspændte Fører, der var sig be-

vidst, at han havde Ansvaret tor
mange Menneskers Liv. Det var
dog kun en Fornemmelse, som
jeg intet egentlig Holdepunkt havde for. Men saa blev jeg uhyggelig til Mode. Stadig med Viseren
paa 90 røg vi igennem Slagelse.
Station — Signal — Lygter —
væk i et Tempo, der var fuldkorn,
ment tosset. Det skramlede som
syv Tog kørte igennem samtidig.
Jeg tænkte, at Mølleren paa en
eller anden Maade havde aflæst
Hastigheden forkert og brølte dertor til ham, at den var over 90.
Han slog Styret ned, saa vi sagtnede til henved 70.
„Ved De, hvor i kører hen?"
raabte han.
„Lige lukt ind i Helvede." Han
pegede bag ud over Vognrækken.
„Og vi tager dem med — dem
allesammen."
Aarene svulmede paa hans
Pande, hans Øjne skinnede, og
der brændte to røde Pletter paa
hans Kinder. Han slog Styret op
paany.
Manden var blevet gal!
Det stod mig klart, at enten
maatte jeg faa ham til at standse
Toget Jeg brølede derfor til ham;
„De er syg. Lad os holde. saa
De kan komme hen i Toget og
hvile Dem."
„Væk Dreng," brølte han tilbage. „Pas dit Fyr!"
Saa lo han:
„Du kan ikke undgaa Helvede,
for der er Helved alfevegne. Nu
kører vi hele Herligheden til
Pindebrænde. Fart paa!"
Viseren havde passeret 95.
„Fyr!" brølte han.
Jeg lod som ingenting og gloede paa det tilsneede Vindu i Virkeligheden fulgte jeg alle
hans Bevægelser. Han stod paa
sin Plads med venstre Haand
holdt han om Styret -- i højre
havde han en af de langskaftede
Hammere. Den eneste Redning
var Vacumbremsen, og da Mølleren vendte sig halvt om, sprang
jeg frem; men i det øjeblik mine
Fingre rørte Haandtaget, fik jeg
et Slag i Panden — og det blev
mørkt.
Da jeg atter korn til mig selv,
stod jeg i Maskinens venstre
Side, helt oppe i Hjørnet ved
Tenderen. Mine Fødder var presset ned i en Spand og mine Hænder var bundet sammen paa
Ryggen. Det snurrede i mit Hoved, og mine Lemmer værkede,
men jeg kunde ikke komme af
Pletten. Vi fo'r afsted i en rasende Fart. Den store Maskine

hoppede og slingrede over Skinnerne som et Legetøjs-Lokomotiv. Døren til Fyret var rødglødende. Det ringlede og raslede,
og Luften hylede gennem Spræk'
ker. Hastighedsmaalerens Viser
stod paa 118 og steg stadig. Jeg
raabte, skreg, men min Stemme
blev borte i denne Jordskælvslarm. Mølleren havde glemt mig.
Han blev ved at fyre, blev ved

at presse Farten op. Han stod i
Skjorteærmer og uden Kasket.
Jeg huskede hans Ord om Helvede, og det gyste i mig, thi han
mindede virkelig, som han stod
der, belyst af Ildens røde Skær
om en Djævel ved Indgangen til
et luende Helvede. Han sang,
alen hvad han sang, aner jeg ikke, thi kun løsrevne Stumper

naaede
— Vi raste som et Uvejr gennem fredelige smaa Stationer mindskede ikke et Øjeblik den
vanvittige Fart, vi passereda Kurver og det syntes som Hjulene
paa den ene Side snurrede rundt
i Luften.
Den lille kantede Rude lige ud
for mig havde Mølleren lukket
op, og det iskolde Pust, som nu
og da for imod mig, gjorde mig
godt: thi jeg følte mig brændende varm. E4 Tog i modgaaende

Retning for forbi som et Aandesyn. Jeg ser godt, og med et saa
jeg et Syn, som lærte mig, hvad
det vil sige, at Haarene rejser sig
paa ens Hoved. Det regnede ikke
mere, men alligevel troede jeg
straks, at det var Lysets Spil i
en Regndraabe — men ingen
Fejltagelse var mulig. Langt, langt
ude i Mørket saa jeg en rød lille
Plet, et Signal, det frygteligste vi
kan se under normale Ornstændig,
heder, men Tusinde Gange værre
nu — et Stop!
Jeg skreg, hylede, sparkede og
hev for at komme løs, og Mølleren blev ogsaa opmærksom,
saa paa mig, fulgte Retningen af
mit Blik — og lo --- højt — skærende.
.Nu," raabte han, „nu til Helvede!"
Han trykkede Farten endnu en
Streg : 120,5 Kilometer. Maskinen
fløj — fløj som en ildsprudende
Drage — som en ond Aand fløj mod den røde Prik
mod
den visse Død. Møllerens øjne
stod stive. Han havde bøjet sig
forover og klemte med venstre
Haand Styret, saa hans Knoer
var hvide.
Alt dette havde kun taget saa
lang Tid, som der medgaar til
at lukke Fyret op og i.

Kun et Mirakel kunde frelse os
— og .de andre," det vil sige
dem, vi sandsynligvis kørte ind
i, thi jeg havde nu set, at det
var Roskilde, vi nærmede os,
og at denne Station ikke gav
Gennemkørsel, betød etter alt
at dømme, at der holdt et Tog
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paa vort Spor. Da jeg ikke troede paa Mirakler, lukkede jeg
Øjnene, aabnede dem og saa den
røde Prik foran — blive hvid.
1 allersidste Sekund havde vi
faaet Gennemkørsel, og som den
vilde Jagt suste vi under et øredøvende Spetakel gennem Roskilde.
Det flimrede for mine øjne og
Blodet suste for mine øren.
Mølleren stod i samme Stilling,
— saa løsnede han sit Greb om
Styret — han svinglede — gled
ned — og blev liggende.
D 998 hvæste afsted uden Fører !
Jeg arbejdede af alle Kræfter
for at komme løs, og da Maskinen slingrede temmelig voldsomt,
blev Resultatet, at ogsaa jeg faldt,
Læderreinmen, hvormed jeg var
bundet, bristede, og i en Haandvending fik jeg Støvlerne og dermed Spanden af. — Saa stod jeg
ved Styret.
Skulde jeg standse?
Til hvad Nytte opskræmme de

Rejsende — jeg valgte at køre
videre blot med lidt mindre Fart.
Jeg havde faaet Mølleren samlet op. Han var en Del forslaaet
og han var uklar, men sad ganske stille, indtil vi holdt paa Hovedbanen Kl. 7,41 i Stedet for
8,10, saa tumlede han ned, død
af et Hjerteslag. Det er min Tro,
at Spændingen har dræbt ham.
Hvorfor vi ikke blev stoppede
undervejs?
Fordi Toget plejede at køre i
to Afdelinger, hvoraf den første
var inde Kl. 7,30, og til Trods
for at første Afdeling var aflyst,
blev vi antaget for den.
Ja — sluttede Fyrbøderen —
„Mølleren var en flink Fyr. Han
kunde jo ikke gøre for, at han
blev tosset!"
(Af Henry Kayser i „Hv. 8. D.")

Fra Uge til Uge.
Nu har vi Jul igen —
og Julens Vartegn, Kæmpegranen
med de mange blinkende Lys, lyser op over Byens Pladser og
minder os om Betlehemsstjernen
og Frelserens Fødsel, minder os
om at yde vort Bidrag for at gøre
Julen lys og festlig for alle. Gaa
da ikke Træet forbi uden at lægge
en Gave i Bøssen
stor eller
lille, eftersom Evnen er der.
— Samtidig gør vi opmærksom
paa, at Byens Forretningsdrivende

ogsaa i Aar er rigeligt forsynet
med gode Varer i righoldigt Udvalg og til Konkurrencepriser, der
fuldt ud staar Maal med andre
Byers. Ja, By- og Landboere kan
med stor Fordel gøre deres Indkøb her i Kommunen. Aflæg de
Handlende et Besøg, og De vil
hurtigt blive overbevist om, at

man nu til Julen kan tilfredsstille
selv den mest kræsne Smag.
Det er store Summer, der om-

sættes i Julemaaneden ; lad disse
Penge i saa stor Udstrækning som
muligt komme Byen til Gode, derved gavner De ikke alene deres
By og dens naturlige Opland men ogsaa Dem selv.

Til Julen anbefales
Svinekam, Hamborgskinke, Mørbrad
Første Klasses Paalæg og Salater
De fine Julestege købes bedst hos

Spareforeningen Julegaven

Dina Sørensens Vietualieforretning,

En god Antenne
er den halve Radio - lad os derfor opsætte Dem en ny Antenne eller reparere den gamle. - Brugte Apparater ombygges og repareres billigt. - Batterier og Reservedele til Radio
leveres altid orngaaende. Alle Reparationer kun mod Kontant.

Cykle- og Radioimportøren, Allinge
Telefon Allinge 156
ved H. JørtMsen — Østergade 38
Cykle- og Grammofon-Reparationer udføres orngaaende pr. Kontantøøøøø •StIl øøøøøøøø •• •• øøøøøøøøøø ••

•••••S

•

•

Søger De noget rigtigt lækkert til Julen?

.•
•
••

•
ii■

••
••
•

••
•• Grethe Lundgrens
••
•
•• Victualieforretning har det! •.
•

Største Udvalg i alle Stags Paalæg, hjemmelavede Salater,

•e
•
•
•
•

Flæskesteg, lækker Svinekam og Sylte. — Gæs og Ænder.

••
•
•
•
•
•

Varerne bringes. — Telefon 45.
••
...
•••••••••••••••••••• øøøøøø . øøøøøøøøø •••••••••••••
PROTOKOLFABRIK
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Chr. Diderihsen
Tornegade 10

—

RØNNE

Telefon 865

—

Indbinding af Bøger - Protokoller - Alle Papirvarer
1. Kl. Arbejde - Rimelige Priser - Hurtig Levering
Leverandør til Biblioteker og Øens største Forbrugere

•
i;

•
•
••
••

ii

•
•

Smyk Njemmet til Jul...
Hvide og kulørte Duge
Gardiner
Gulvløbere i Metermaal
Linoleumstæpper

••
••
••
1

Stort Udvalg i KØKKENBORDS-LINOLEUM
Fikse Nyheder i Dekorationstoffer til Puder, Bordløbere o.a.
Færdig monterede Sofapuder fra Kr. 2,00. Se Vinduerne

NORDLANDETS
HANDELSHUS

har det!

•••••••~0

Naar De igen
kommer til at mangle Brevpapir og
Konvolutter, Regninger — eller andre
Tryksager, da vær venlig og ring os op.
Vi leverer Dem gerne og hurtigt en
Forsyning -- og har De Lyst til at se
Deres Tryksager i en ny Udformning,
sender vi om ga a end e et Par Forslag.

Gornitzkas Bogtrykkeri
Storegade 4 - Allinge - Telefon 74
Værksted for moderne Tryksager

— Altid til Tjeneste med Udkast og Tilbud

Bornholms Spare
og haanekasses
Alt I Allinge
•

En Aktie
i det østbornholmske Dampskibsselskab ønskes til Købs. Tilbud
med Pris sendes til

A. Mortensen,
Egelund, Rø.

Riografen
Fredag og Søndag Kl. 20

Kontortid: 9-12 2-4
•
Boxer udlejes

Helene skal giftes.
Atter en svensk Film med Tutta
Rolf i Hovedrollen, som blev en
straalende Sukses. Nationaltidende
skriver: Det hele er smukt, let,
fornøjeligt og rørende. Den gamle
Komedie er blevet en svensk Film
uden at miste noget. Tutta Rolf
er indtagende som altid, -- Karin
Swanstrøm som den gamle Bedstemoder er mindst lige saa god.
Filmen spilles Fredag og Søndag.

Nordbornholm

•••■••••••••• ••••••••••••

• -••••••••• •••••••øf**

holdt i Mandags Generalforsamling paa Christensens Sal, hvor
alle de mange Penge
19562,50
Kroner — udbetaltes til Sparerne
for at fortsætte deres omtumlede
Tilværelse hos Byens handlende
og være et af Midlerne til at skabe
390 Sparere en god Jul.
Til Bestyrelsen genv. Havnefoged Maribo, til Revisor genvalgtes
Sparekassekasserer Hj. Ipsen og
Bogh. Sørensen, Sandvig.
Spareforeningen har nu virket
til Glæde for sine Medlemmer i
adskillige Aar og opfordrer alle,
der vil være med til det gode Forrnaals Fremme, om allerede nu at
melde sig ind i Foreningen, saa
Julegaven i det kommende Aar
kan udvise endnu bedre Resultat.

Delene skal giftes.
Med Tutta Rolf og Karin Swanstrøm i Hovedrollerne.
Et straalende vittigt og elegant
svensk Lystspil.

En ung Pige
18 —20 Aar, dygtig til Husgerning,
søges 1. Januar i moderne, velordnet Hjem. Nærmere Oplysning
Tlf. Sandvig 50.
Fru Prokurist Dubin.
Peder Bangsvej 59 I., København

fijer-(elicej., Tak
til alle, som glædede os paa vor
Guldbryllupsdag.

Adrienne og Frank Hansen,

Kreaturforsikring
modtager Policer og Kontingent
hos Oluf Christiansen den 29. ds.
fra Kl. 13-16 samt den 30. og
31. i mit Hjem.

Chr. Jensen,
Sogneformand.

sælges for 7,85 — alle Nr.

Carl Larsen,Vesterg., Allinge

Barnelogen Hammerodde
Kaffedugen blev vundet paa Nr.
108, Spisestuesæt Nr. 65.
Afhentes Østergade 7.

Juleaftensdag lukkes K1.14 og i Dagene
mellem Jul og Nytaar lukkes Kl. 16
(ogsaa den 31.)
Nordlandets Handelshus
Magasin du Nord

Produkten

P. C. Holm

Aug. Lundgren

Allinge Messe

Allinge Boghandel

Tatol

Slagter Jensen

Conrad Hansen* Allinge Radioforretning* Prima*
Carl Larsen, Vestergade* Papirhandelen*
Esper Hansens Efferf., Sandvig*
• Har ikke aabent paa Søndag

1~01~11~11

,Wordbornholnu
AdreJJefortegnelse!
Malermestre

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

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

Bogtrykker
Bygmestre
K ofoed & Mortensen, All. Tlf.77-79
Petersen, P., Nørreg, All. Tlf 69

Bygningssnedker
Jørgensen, Th. Sandvig Tlf 5y

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

Manufakturhandlere
Magasin du Nord, Allinge.

Tlf. 5

Modeforretning
AlI.

Musikundervisning
Westphal, G. Sandkaas
Klaver — Violin — Sang.

Radioforhandlere
Jørgensen, H., v/ Posthuset

All.

Skotøj og Skotøjsrep.
Jørgense, H.,

y/Posthuset

Allinge

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

Slagtere

Foderstoffer
Nordlandets Handelshus, Tlf 7

Fotografer og fot.Artikier
Kjøller Alfr

Jacobsen Ludv, Havnegade, All.

Petersen, Thora, v, Posthuset

Gornitzka, 0., Allinge Tlf. 74

Navneg. All. Tlf. 4

aut. Gas- og Vandmestre
hoteller
Hotel Allinge Telefon 25

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

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

Hold Dem ikke tilbage,

Købmænd

jeg kan ogsaa naa at rense
og presse Der es Tøj til Jul.

Ladestationer

Prima, Allinge Tlf. 40

Petersen, Carl, Allinge. Tlf 98

Skræder SANDER LIND, Ligkistemagasiner
Koioed & Mortensen All.Tlf. 77-79
Tlf. Allinge 166.

Svinenævnet.

Søndag d. 19. holdes aa6ent fra Nl. 76

Grooss, Niels W., Allinge. Tlf. 30

Herre-Gummistøvler

SvineKort udleveres Fredag den 24. ds. fra Kl. 9-11.

Nedennævnte Forretninger holdes
aabne til Kl. 21
fra Fredag d. 17. til Torsdag d. 23. ds.

Kiosken

Et Parti gode

afholder sit aarlige Møde i Olsker
Forsamlingshss Onsdag den 22.
ds. Kl. 14. Husmænd, der er tilflyttet eller har forandret Bopæl,
maa anmelde saadan til en af Formændene inden nævnte Møde og
forevise Skøde eller Lejekontrakt.
De Andele, der ikke afhentes
paa Mødet, kan faas inden den
31. ds. hos Chr. KJØLLER,
Lindely, Tejn.

Olsker.

Olsker
Husmændenes

dkommer i Dag med flerfarvet
Tilæg Nr. 512 og 512 A.
Familie-Journalens store Julenummer. Det funkler og gl;..',.er af
Jul fra hver Gang man ve/der et
Blad i det store 72-sidede Nunmer.
Gennem en fortrinlig Foto-Serie
røres man paa Julevisit hos Kronprinsparret, i det store Dybtrykstillæg myldrer det med aktuelle
Julebilleder af de unge og de alleryngste i de sidste forventningsfulde Timer før Juleaften og som en
morsom Modsætning til Bladets
tip-top-moderne Foto-Revy, fortæller en retrospektiv Artikel om, da
vi for 50 Aar siden gik ind i Juleugen, altsaa i ,de gode gamle
Dage", da man færdedes i Firsernes glade København.
Med Karin Michaelis aflægger
vi Julebesøg i Hjemmet for gamle
Danske i Brooklyn, og under „Sporten" kauserer Ronald over Spørgsmaalet: „Hvem kom længst og højest pr. Ski". Sigfred Pedersen møder med et smukt Jule/ligt: „Under
Stjernernes Skær", og et herligt
Farvebillede efter Maleri af P. Mønsted, bærer med Rette Titlen:
Julemorgen. Naturligvis kan alle
Novellerne samles under Betegnelser : Specielle Julefortællinger, og
Edith Rode har specielt til dette
Julenummer skrevet et af sine særprægede og stærkt koncentrede Bidrag om ,Mit Menneske" en Perle
af Fortællekunst, der sent vil glemmes. Endelig bør nævnes Novellen
„Nytaarsdrømme til Salg". Men
der er et saa kolossalt Opbud af
alt, hvad der kan more og underholde i dette mangesidede Julenummer, at det er umuligt her at nævne alt, dog kan vi ikke undgaa at
pege paa en Dobbeltside tegnet af
Tom med vercificeret Tekst af
„Ærbødigst" og visende en Sværm
af kendte sceniske Kunstnere samlet til „Kælebørnenes Juletræ".

Olsker Sogns Husmands fælles
Udi]] arkskasse

Mortensen, Herman, All. Tlf. 47

Jensen, Kaj, Allinge. Tlf. 66

Smedemestre
Petersen, Carl, Allinge Tlf. 98

Sygekasser

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

Sæbeforretninger
Tatol v. Havnen Allinge Tlf. 23

Trælast og Tømmer
Nordlandets Handelshus, Tlf. 7

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

Træskomagere
Larsen, L,, Allinge.

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

Vognmænd
Petersen, C., Nygade, All. Tlf.133
Person- og Lastkørsel
Munch, Humledal, Tlf. Rø 46 V
7 Personer: Vogn

