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Det skønne Herresæde „Holckenhavn" paa Fyn 

Helten fra Havbunden. 
-o - 

Manden, som reddede fem 
Kammerater og sig selv fra 

den sunkne U-Baad. 

Nedenstaaende dramati-
ske Skildring af 6 Mænd Red-
ning fra en sunket U-Band er 
hentet fra „Gøteborg Morgen-
post." 

Den 1500 Tons store engelske 
U-Baad „Poseidon " var Sommer-
en 1931 paa Manøvrer i kinesiske 
Farvande. Den skulde sammen 
med de øvrige U-Baade gaa til 
Angreb mod en markeret Fjende. 
Poseidon dykkede, men steg saa 
igen i Henhold til Ordren til 
Overfladen. Men i det Øjeblik kom 
det 2000 Tons store kinesiske 
Dampskib „Yuta" med i Spillet; 
den skar U - Baadens Kurs, og 
en Kollision var uundgaalig. „Po-
seidon" blev ramt midtskibs, den 
fik et gabende Hul, hvorigennem 
Vandet strømmede ind, og be-
gyndte straks at synke. 

Til alt Held var „ Poseidon" 
kommet helt til Overvandsstilling, 
og 24 Mand og fem Officerer kas-
tede sig i Søen og blev reddet af 

Yuta ". Men de, der var om 
Bord, druknede som Rotter. 

I forreste Torpedorum befandt 
sig imidlertid 6 Mand, som i alt 
Fald undgik den øjeblikkelige Død: 
Styrmand Willis, Matroserne Lo-
wock, Holt, Nagle og Clar'e samt 
den kinesiske Stuart Ah Hai. 
Willis havde straks opfattet Situ,  
ationen rigtig og kommanderede: 

Luk de vandtætte Luger". U-
Baaden sank, men blev liggende 
paa ret Køl paa Bunden. 

Lyset var selvfølgelig slukket, 
men Willis havde en elektrisk 
Lommelygte. Han tændte den og 
saa fem dødblege, forskræmte An-
sigter og Vandet, som sivede ind 
mellem Fugerne i de vandtætte 
Døre. Den største Fare laa 

i, at Luften snart vilde væ-
opbrugt. 

Willis overvejede nøgternt og 
koldblodigt Situationen. 

Nogen Hjælp ovenfra kunde man 
ikke vente med det første, 

den vilde sikkert komme forsent. 
Altsaa maatte han tage Sagen i 
sin egen Haand. 

.„Poseidon " var som alle U-
Baade udrustet med det Daviske 
Redningsapparat, hvormed man 
kan komme op fra Dybet, vel at 
mærke, hvis Trykket ikke er saa 
stærkt, at man klemmes sønder 
og sammen. 

Men før disse 6 indestængte 
kunde tage noget Skridt mod de-
res eventuelle Redning, maatte 
Lugen til Torpedorummets Tag 
løftes, og mod den hvilede Vand-
massernes Tryk saa tungt, at selv 
en Samson vilde have staaet mag-
teløs. Den eneste Mulighed var at 
faa saa meget Vand ind i Rummet,  

at Trykket blev udjævnet. Men 
da vilde de maaske drukne. 

Der stod 6 Mand i Mørket og 
raadslog. — Naa, drukne sagde 
Willis. Paa den ene Side har vi 
jo den Eventualitet eller maaske 
Redning. Paa den anden Side 
Kvælningen, Nej, Gutter, vi maa 
forsøge, ikke tabe Modet. Er vi 
saa enige? 

Man bad en 'Ben dernede i det 
mørke Rum, 35 m under 
Vandfladen, 

og saa blev Ventilen aabnet. Van-
det perlede ind, langsomt, maaske 
alt for langsomt, for Spændingen 
var ulidelig, og det var allerede 
tungt at trække Vejret. Man hav-
de rigget et Brædt op saa højt 
over Døren som muligt og paa det 
tog man Plads med Hovederne 
under Lugen. Redningsapparater-
ne blev trukket paa. Nogle hjalp 
til med at holde Humøret oppe. 
„ Vent bare " sagde lian saa skal 
vi dukke op som smaa Ællinger"! 

Minutterne var lange som Ti-
mer. Man saa ikke hverandre, 
hørte ingenting uden Vandets Bob-
len. Det steg og steg. Tale sam-
men kunde man ikke. Der maat-
te spares paa Luften. 

Af og til lod Willis Lommelyg. 
ten lyse op, men man bad om 
Mørket. Det var bedre at dø - 

Efter to Timer og ti Minutter 
var Vandet naaet op til Knæerne 
paa dem, der stod paa Brædtet. 
Nu skulde et Forsøg gøres. 

— Allright, sagde Willis med 
sit roligste Tonefald, nu aabner 
vi Lugen. 

Han tændte Lygten og saa sig 
omkring. Lovock og Holt saa mest 
medtagne ud. De skulde gaa først. 

Endnu havde man ikke opnaa-
et fuld Ligevægt mellem de to 
Trykflader, men ved forenede 
Kræfter lykkedes det at faa Lugen 
saa meget op, at Lovock og Holt  

kunde slippe ud. De forsvandt, 
og Lugen blev presset ned som af 
en Jernhaand. Atter var der kun 
Mørke og Vandets sagte Rislen, 
mens det steg. Det naaede Livet, 
Brystet og var paa Vej mod Hal-
sen. Man rystede af Kulde. 

Nu var Tiden inde. 

Nu eller aldrig. Al den Luft, 
der var igen, laa mellem Menne-
skenes Skuldre og Taget, og i den-
ne højkomprimerede Luft var det 
næsten umuligt at aande. Under 
dem ventede Druknedøden —over 
Kvælning — eller Redning. 

Willis gav Ordre til, at Lugen 
skulde aabnes. Han gav Ordre, 
for at det skulde virke saa dag-
ligdags som muligt. Med skæl-
vende Hænder trykkede mod Lu. 
gen. 1 næste øjeblik skulde de 
faa Vished — - 

Tre Timer var gaaet, siden U-
Baaden sank. Nu — — Lugen 
løftedes o pad. Den komprime-
rede Luft presser sig ud cg stand-
ser som forrige Gang Vandmas-
serne fra 'at trænge ind; de fire 
Mænd næsten sugedes med. Først 
Kineseren, saa Clark og Nalge og 
til sidst Willis. 

Hvorledes de naaede Overfla-
den — ja, det har de intet at for' 
tælle om. De naaede den og det 
var Hovedsagen. Hangarfartøjet 
„Hermis" laa og ventede, fiskede 
dem op og gav dem den bedste 
Pleje. 

Willis første Spørgsmaal gjalt 
Lovoch og Holt. Lovoch var be-
svimet, da han flød op; hans Liv 
stod ikke til at redde. 

Willis kom sig snart og rejste 
til England for modtage den vel-
fortjente Belønning og Forfrem-
melse. Men nu indfandt Efter-
virkningerne sig. I Søvne opleve-
de han Nat efter Nat de rædsels-
fulde Timer paa Havbunden. Han 

maatte lade sig indlægge paa Ho-
spitalet og tage Afsked fra Tjene-
sten. 

Den ligeglade. 
—0— 

Man møder af og til Mennesker, 
som baade i Ord og Færd virker 
saa underlig ligeglade. Og de kan 
ogsaa den ene Gang efter den an• 
den sige, at de er ligeglade med 
hvordan det eller det gaar — det 

i kan være dem lige meget, enten 
det falder saadan eller saadan ud. 
Det er ikke fri for, at de ligefrem 
kan vigte sig af deres Ligeglad-

; hed og Uberørthed af Tingenes 
1 Gang. De vil gerne have os til at 

tro, at de ejer en Sindsligevægt, 
langt større end de Mennesker, 
der ikke stadig fortæller Folk orm 
geres Ligegladhed, men viser de-
res Glæde eller deres Sorg mere 
umiddelbart. 

Men det vil jeg dog sige, at no-
gen særlig Dyd kan jeg ikke anse 
Ligegladhed foratvære.Tværtimod. 

Den ligeglade kan komme til at 
virke ind paa sine Omgivelser paa 
en underlig klam Maade, der kan 
lægge Tyngde over Tonen i Sam-
været Mennesker imellem. 

Det er udmærket, om vi tage, 
hvad der kommer til os, med en 
vis Ro, hvad enten det er glædeligt 
eller mindre glædeligt; men at 
kunne tage Tingene med et lige-
vægtigt Sind er slet ikke det samt 
me, som den ligeglades Forsikring 
om, at det er ligegyldigt, hvordan 
det gaar. 

Og saa er der et ganske sikkert 
Tegn paa, at den ligeglades Til-
stand ikke er af det gode, nemlig, 
at han aldrig selv er helt glad. 

Ligegladhed og sand Glæde kan 
ikke forenes. 

Der findes ganske vist Menne-
sker, som paa en mindre sympa- 

tisk Maade demonstrerer baade 
deres Glæde og deres Sorg. Del 
kan selvfølgeligt virke ubehageligt, 
og vi kan ikke i Længden tage 
dem højtideligt. Vi lærer efter- 
haanden at forstaa, at det det hele 
ikke stikker saa dybt, som man 
skulde tro, efter deres Ord og 
Væremaade. 

Men de Mennesker, som virke-
lig kan føle Glæde og Sorg og 
give Udtryk for det paa en ægte 
og god Maade — de Mennesker 
er frugtbare at væresammen med 
og giver en virkelig Indsats til 
andres Hjerte og Følelsesliv. 

Vi er her i Verden for paa en-
hver Maade at være hinanden til 
Hjælp. Og der er Hjælp for and 
re i det at være ægte i vor Glæde 
og i vor Sorg. Det kan f. Eks, 
ske, at Mennesker, som er gaaet 
i „Baglaas", eller i hvis Hjerte 
der er Kulde eller Nød, kan hjæl- 
pes til Liv ved at mødes med Men-
nesker, som evner at give sandt 
og dybfølt Udtryk for, hvad der 
rører sig i dem af Glæde eller 
Sorg. 

Derimod vil indtørrede eller 
indfrosne eller haardtlukkede Men- 
neskehjerter aldrig nogensinde fin-
de Hjælp hos den ligeglade --
tværtimod. 

Derfor er den „ophøjede,  Til-
stand af Ligegladhed virkelig ikke 
noget at prale med. Den er øde- 
læggende for Mennesket selv, for-
di det aldrig kan være helt glad, 
naar det er ligeglad. Og den vir-
ker som en kold Taage i Menne-
skers Samvær med hinanden. 

Det kan føles saa godt at mø-
de et aabent Menneske, der i dy- 
beste Forstand er glad — ogsaa 
ved det, som vi kalder de smaa 
Ting. Det er absolut ikke ligegyl- 
digt, om vi er glade eller ligegla- 
de ved de smaa Ting. Vi kan faa 
vort Øje aabnet for meget skønt 
og godt og lære at takke for det, 
naar vi ser paa det med Glæde. 

Og staar vi med et eller andet 
Tilbud til et Menneske, og vi saa 
inderlig haaber, at det niaa blive 
modtaget med et glad Sind, og 
saa blot møder Svaret : jeg er lige 
glad, saa gør det ondt, og det kan 
i det lange Løb slaa meget i Styk-
ker for os. 

Lad os hare sige det rent ud : 
Ligegladhed er ikke en Dyd Det 
er en kedelig negativ Tilstand, der 
ikke virker til Velsignelse for nogen. 

Lær mig at se mig glad 
paa Haabets Olieblad, 

der raktes mig i Livets aarle Morgen, 
da Fredens Due skrev 
til mig sit Adelsbrev, 

der stemplet blev, hvor hjemme har ej 
Sorgen. 

SIGBRIT AAS. 



onrans. 	. 140 
• 

To Mødre. 
Der var to Mødre, som boede 

hver i sit Hjem, ikke langt fra hin-
anden. Den ene havde et lille Barn, 
som ' ar sygt. Moderen var stedt 
i stærkeste Vaande. Hun syntes 
ikke, hun kunde tænke sig den 
Mulighed, at hendes Barn skulde 
dø. Hun bad og haabede, men hen-
des Barn døde. 

Moderen var helt ude af sig 
af Sorg. Hun var Fortvivlelsen 
nær. Hvorfor skulde hun dog fri-
ste denne tunge Lod? Hvorfor 
vilde dog Gud tage dette lille Barn 
fra hende? Han var dog Herre over 
Liv og Død ; det havde da staaet 
i hans Magt at lade dette, hendes 
kære lille Barn leve! 

En Dag kom den anden Moder 
ind til hende, og sagde: 

— Hør, nu skal du se at blive 
stille. Jeg forstaar godt din Sorg. 
Jeg har nemlig ogsaa prøvet at 
være i Vaande og Angest.For om-
trent tyve Aar siden havde jeg et 
lille Barn, som var meget sygt. 
Jeg kunde ikke udholde den Tan-
ke, at det skulde tages fra mig. 
Jeg bad til Gud Dag og Nat, og 
jeg bad, som jeg aldrig før eller 
senere har bedt. Og jeg fik ogsaa 
Lov at beholde mit Barn — Men 
tilføjede hun stille, det havde maa. 
ske været bedre, om Gud havde 
taget mit Barn fra mig. 

Den bedrøvede Moder saa spør-
gende paa den talende. 

— Ja, vedblev hun, du ser saa 
spørgende paa mig — og jeg har 
ogsaa mere at sige, men — det 
er ikke godt. Jeg fik Lov at be-
holde min lille Dreng, og han le-
ver endnu. Men ved du, hvad der 
blev af ham ? Han blev mig ikke 
til Glæde. Ak nej — Gud bedre 
det. Han er blevet et daarligt Men-
neske. Han er saa fordrukken og 
saa udskejende, saa det er slet ik-

ke til at sige. 
Den bedrøvede Moder sad, ved 

at høre disse Ord, længe og stir-
rede hen for sig. Hvilke Tanker 
gik der mon igennem hendes Sjæl .  

Døden var gaaet med hendes 
Barn ind i det ubekendte Land, - 
var det mon ikke bedst at bøje 
sig i ydmyg 1 ilbedelse for Gud? 

— Vi kender kun Nutiden, Gud 
alene ser fremad og kender Frem-
tiden. Lad ham raade — og hans 
Vilje ske. 

Et uhyggeligt Maskebal. 
—o- - 

Det var i Februar Maaned 1832. 
Pariserne slog Gækken løs paa 
Maskerader og Maskeballer og 
morede sig som sædvanligt af 
Hjertens Lyst. Da kom en Med-
delelse om at Koleraen, som al-
lerede længe truende havde nær-
met sig, var brudt ud i London, 
og skønt der endnu ikke var fo-
refaldet noget Tilfælde i Paris, 
var man som det er let at for-
staa, ængstelig og nervøse ved 
Udsigten til Besøg af den uhyg-
gelige Gæst. 

Alligevel blev man ved med at 
more sig, og Glæden syntes næ-
sten mere vild og løssluppen -
det var, som vilde Folk derved 
jage de alvorlige Tanker om Frem-
tiden bort. 

En Aften blev der afholdt et 
Maskebal der var større end no-
gen Sinde før. Da begyndte plud-
selig en mærkelig maskeret Per-
son at vække Opmærksomhed 
mellem de dansende. Han var 
ualmindelig høj og fuldstændig 
klædt i sort. Uden et Ord gik han 
gennem Salene med langsomme 
Skridt og afviste alle, der nær-
mede sig. 

Til sidst vakte den gaadefulde 
Maske en saadan Opmærksomhed,  

at en Skare af de gladeste blandt 
Gæsterne omringede ham for e.' 
se, hvem det var. Han forstod 
imidlertid at undvige dem, og nu 
begyndte der en ligefrem Jagt ef-
ter ham fra Sal til Sal, gennem 
loger og Gange, indtil han til 
sidst var naaet op paa Galleriet. 
Her standsede han og vinkede 
med Haanden til Tegn paa, at 
han vilde tale. 

Alle saa op mod den høje, sorte 
Skikkelse, og der blev dødstsille i 
Salen. Da raabte han med en 
Stemme, som kunde høres overalt: 

„I vil vide, hvem jeg er. Jeger 
— Koleraen!" 

Disse Ord gjorde et frygteligt 
Indtryk. Der opstod en umaadelig 
Forvirring, alle følte sig grebne 
af en uforklarlig Uhygge og Ræd-
sel, som den uhyggelige Maske 
benyttede til sporløst at forsvinde. 
Neppe et Kvarter efter var Kole-
raen udbrudt i Salen, og mange 
døde saa hurtigt, at de maatte fø-
res bort og begraves i deres 
Maskeradedragter. 

Det drejede sig vel kun her om 
en højst raa og upassende Spøg, 
men der er dog en vis Sansynlig-
hed fur, at netop Skrækken har 
gjort sit til, at saa mange Menne-
sker blev angrebne straks efter af 
de Smitstoffer, der vel allerede da 
har været til. 

En lille Helt. 
0-  

Der var Ildløs hos Anders 
Poulsen. 

Naboerne kom løbende til med 
Træskoene i Haanden og Kasket-
ten bag i Nakken Men det var 
ikke meget, de fik slukket eller 
reddet, thi der er lang Vej mellem 
Husene derude paa de opdyrkede 
Hedelodder i Vestjylland. 

Ilden viste sig først oppe ved 
Husets Mønning og aad sig med 
rivende Fart ned gennem Taget, 
som bestod af Lyng og Straa. 

Røgen pressedes ned gennem 
Fjælleloftets Fuger, og dut be-

gyndte at smække og brage i de 
t arre Brædder 	medens smalle 
Flarnmetunger jog slikkende nt d  
i Stuen 

Saa var der ikke im re et ud-
rette. 

Og nu stod de derude i KI) n - 
ge, Mas d og Kvinder, med sve 
dende eg sværtede Ansigter, ven-
tende paa det Øjeblik, da den 
nederste Rand af det brændende 
Tag vilde løsnes og glide ned over 
Døre og Vinduer. 

Da hørtes en Hunds angstfulde 
Hylen og Bjæffen inde fra det 
brændende Hus. Folkene sendte 
hinanden forskrækkede Blikke, 
men ingen rørte sig. Og der var 
fornuftigvis heller ingen Mulighed 
for at komme den indespærrede 
Hund til Hjælp. 

Hylene blev efterhaanden mere 
og mere hjærteskærende. Da sprang 
Ejerens 10-aarige Søn pludselig 
ud af Flokken. Og inden man 
var kommen sig af den lammende 
Rædsel, var han forsvunden i de 
rødliggraa Røgmasser. Først da 
begyndte de at skrige og raabe 
efter ham. Og Moderen maatte 
med Magt holdes tilbage, ellers 
var hun styrtet ind i Huset efter 
sin Dreng. 

I det samme gled den sidste 
Rest af det brændende Tag ned 
og lagde sig foran Døren. 

Et Øjeblik efter skimtede de 
spejdende Øjne noget, der rørte 
sig i den røgfyldte Forstue. Det 
var Drengen med Hunden i Ar-
mene. Men netop som Haabet at-
ter vaktes, snublede han over 
Dørtærskelen og styrtede afmæg-
tig ud i Flammerne. Og Mændene 
maatte trække ham frem med en 
Brandhage. 

Nogle Dage efter gjorde en 
barmhjertig Død Ende paa hans 
frygtelige Lidelser. 

Om den lille Helt fik en Minde,  
støtte paa sin Grav, ved jeg ikke, 
men jeg ved, han f, rtjente den 
saa godt som Landets store Mænd; 
thi uden Bagtanke om Ære og 
Folkegunst vovede han Livet for 
en, der var i Livsfare. Og et stør-
re frivilligt Offer kan ingen bringe. 

FM 

Fra Uge til Uge. 

Strandhotellet 
udkaarede ved en stor Sommer-

fest Onsdag d. 3. Juli „Smilets 
Dronning", der præmieredes med 
skønne Roser — og et 4 Dages 
gratis Ophold! Derefter afholdtes 
en meget morsom Kapelmester-
konkurrence, hvori deltog en halv 
Snes Herrer, der under Publikums 
Jubel overtog Ledelsen at Orkest-
ret. --- Resultatet af begge Kon-
kurrencer bestemtes af Gæsterne 
ved Stemmeafgivning — og Strand-
hotellet kunde atter notere en mæg. 
tig Konkurrencesukces med fuldt 
Hus og glad Feststemning! 

Onsdag d. 10. afholdes— under 
Danseparre' Bjarnovs Ledelse — 
denne Sæsons største Dansekon- 
kurrence. 	løvrigt fyldes Huset 
hver Aften af glade Gæster, der 
lønner baade det muntre Show-
Band, det dygtige Dansepar --
og den lille glade Bengt Nielsen 
med begejstret Bifald 

Strandhotellets Kapelmester 
Constantin Hansen har med eet 
Slag erobret det ganske Bornholm ! 
Paa Hotellet i Sandvig gaar Dan-
sen lystigt hver Aften til hans dej-
lige Toner ! Baade Bornholmere 
og Københavnere — for hvem han 
er en god, gammel Kending — 
fylkes hver Aften om hans mor-
somme, dygtige Orkester, som un-
der hans Ledelse er blevet Øens 
populæreste! Og hans Tango om 
Bornholm har opnaaet et Popula-
ritet, der rækker ud over Øens 
Grænser — — Strandhotellets 
glade Publikum forlanger den hver 
Aften spillet og sunget adskillige 
Gange, for derefter paa Hjemtu-
ren i glade Klynger stadigvæk at 
synge „Østersøens Perle" ! — -
Constantin Hansen og hans raske 
Kammerater har deres meget store 
Andel i Strandhotellets Sukces i 
Aar ! 

løvrigt kan vi oplyse, at Constan-
tin Hansens Tango om 8 Dage 
foreligger som Klaverstemme, og 
kan faas ved Henvendelse til Strand-

hotellet eller til Gornitzkas Bog-
trykkeri. Prisen bliver 1 Kr. 

I Tirsdags 
havde Palmehaven atter Primiere 

paa et righoldigt Program. Hoved-
numret udførtes af Forvandlings-
kunstneren Brøndum Hansen og- 

qaa kaldet Manden med de 1000 
Ansigter. Der var stort Besøg og 
Skuespiller Brøndum Hansen hø-
stede et kolossalt Bifald for sine 
udmærkede Numre. Han viste os 
mange af haade Nutidens og For-
tidens -store Skikkelser, saasom 
Bjørnson, Jeppe Aakjær, Max 
Hansen, Lumhye o. nr. a. Stemnin-
gen kulminerede da Brøndum Han-
sen dirigerede Singers Orkester 
under forskellige Maskeringer af 
kendte Dirigenter og Komponister. 

Danseparret Dumond gjorde 
stor Lykke med deres Stepdanse 
og ikke mindst en Fantasi over 
Con ti ne nta 1 faldt i Publikums Smag. 

Frk. Eva !løft sang med Liv og 
Lyst og forstod at holde Stem-
ningen gasende til Lukketid. 

Med Singers Orkester fra først 
til slut havde Palmehaven budt 
sine Gæster en hel Aftens uafbrudt 
god Underholdning, ja en hel 
Variete Forestilling som de sent 
vil glemme. 

Brøndum Hansen. 

Landsbyen 
har nu aabnet sin Sonimersæ-

son, foreløbig dog kun med aabent 
Fredag og Søndag Aften, men in-
den længe faar Herr Frederiksen 
et udmærket Orkester ovrefra, og 
saa gaar det for Alvor løs. Lands-
byen, der i Løbet af Vinteren er 
blevet udvidet med en stor Bonde-
stue foruden Salen, er stadig lige 
hyggelig, og Stenin ngen har de 
Aftenlr, der har været aabent, væ-
ret upaaklagelig. 1 Morgen og paa 
Søndag Aften er Haven illumineret. 

Herover bringer vi Billede af 
den populære Koncertmester i 
Singers Orkester, Max Ballz, som 
i den Tid, Orkesteret har spillet i 
Palmehaven, har vundet sig man-
ge Venner blandt Publikum, ikke 
mindst ved sin Komposition, Pal-
mehave-Valsen 1935, der hver Af-
ten spilles, syriges og nynnes af 
glade Feriegæster. 

Det betaler sig 
at lade sine Uhre efterse og repa-
rere, hvor der ydes Garanti for 
Reparationen. Det faar De hos 

Urmager A. Liljeroth 
(overfor Hotel Allinge). 

Bornholms 
Spare- og haanekasses 

Afdeling i 

Kontortid 9-12 og 2 4. 

Renten paa Indskud er paa 
3 Mdrs Opsigelse 	3,5 pCt. p. a. 
Alm. Sparekassevilkaar 3 — — 

Boxerudlejes. 

b." 

ø 
• Forlovelsesringe • • 

Lager af alle Størrel- 
ser i moderne, ciselere- 
de og glatte Ringe 

Allinge Ur- og 
• Guldsmedeforretning 

C 	d Ha en TI  

Permanentet 
Vandonduleret 

bliver De bedst hos 
Barber Johs. Larsen. 

1 If. Allinge 53. 

Yroteller 
Yensionaler 
Deres Forbrug af 
Smørrebrødspapir og 

Mellemlagspapir 
bor De købe det Sted, • 
hvor De faar det billigst! 

Gornitzkas Bogtrykkeri 
ALLINGE 

det er 'relefon 74 --- og vi bringer straks 

— Hvor mange Mennesker 
lie,pler der paa din Fabrik? 

n! 

Varelotteriet. 
Det er altid rart at faa noget 

gratis, men hvor faar man det? 
I Varelotteriet, der nu staar overs 
for sin 4. Trækning, har man 
Chancen, for der er Utal af Ge-
vinster, og de bestaar allesammen 
af gode, danske Varer. 

.91enz ikke 
at De billigst og bedst faar Deres 
Forretnings- og Foreningstryksager 
hos os. Vi er altid til Deres Tje-
neste med Priser og Tilbud. 

Har De tænkt over, hvor me-
get et smukt udført Ark Brev-
papir betyder? Vi giver ger-

• ne Udkast - selvfølgelig grati 

9ornitzfia's 
2ogtrylikeri 

Dommeren: Hvilken Flag er De 
født? 

Anklagede tier. 
Dommeren: Hvorfor svarer De 

ikke? 
Anklagede: Hvad nytter det, De 

giver mig jo alligevel ikke nager 

Vi sender »em 
„Nord6ornfiolm" 

flyer 2/ge. 
.7cenfi ogsaa paa os, 
naar »e !rar et eller 
andet at avertere. 

d 



Forvandlingskunstneren Brøndum Hansen 
Manden med de 1000 Ansigter. 

Det mondæne og eksentriske Dansepar DUM OND~ 
Vise- og Refrainsangerinde E V A H Ø F T 
Fredag den 5. ds.: Refrainsangerkonknrrenee. 	Bestil Bord i Tide — 

Se vort 

mides i 9almehavent 441111111~~% Sommer" og refiellheder! 
Sensationsprogram 

Glem ikke en Drink i WONDER-BAR og DEN BLAA GROTTE 

Sommerslips, nye, moderne Dessins i kolossalt Udvalg. 
Sokker, baade e nsf.  og mønstrede,      Silke,    Tr a ad ,Silke  . , Bonuid3,00,2,5017515o,3ol15o3%  

Bælter, graa, drap, brune 7,00, 2,25, 1,50, 85, 

Moderne Filthatte, Engelske Straahatte 
til de rigtige Priser findes i righoldigt Udvalg i 

Sommerskjorter, gode, moderne Stoffer med fast Flip, 
mønstrede og ensfarvede 6,25, 5,75, 4,50 

Tricoskjorter, nS 001 dl 1 er I- ree nFsacboenhafgraeliNs8te5. 	Skjorter, 

,(,)d fordlandet Xandelshud 

A/S Damnskihsselskabet ØSTERSØEN, Allinge 
BORGHOLM 

LYNRUTEN Allinge, Simrishamn, Malmø, København og omv. 
Hver Søndag, Mandag, Tirsdag, Torsdag, Lørdag {18 /6 -`-"- 
Afg. Allinge 	Kl. 915 — Ank. København Kl. 16" 

— København — Sn" 	— Allinge 	— 141r, 
Billetter i samdige Rejsebureauer og Dampskibsselskabet ØRESUND, Havnegade C. 7790 

EKSPRESRUTEN Bornholm — Sassnitz 
liver Fredag og Søndag (21/6-23/8— Ekstratur 801s-31/R) 
Afg. Allinge Kl. 18 — Ank. Sassnitz Kl. 24 

— Sassnitz — 	— Allinge — 8'5 

LYSTTUR til Christiansø 
Hver Onsdag og Fredag (19j6 -24/s) 
Afg. Allinge Kl. 10 — Afg. Gudhjem Kl. 11 
Tilbage til Allinge ca. Kl. 17 

Billetter og Oplysninger: Ekspeditionen i Allinge, Telefon 75 

og vi danser paa Strandfiotellet ! 

Oells bedste Artistprogram 
populæreste Orkester 
gladeste Stemning 

Dansefænomenerne Bjarnovf Cabaretkunstneren Bengt Nielsen! 

Violinkongen Constantin Hansen. 
Strandhotellet har Festaften hver Aften! — Champagnedans! — Fællessang! 
Muntre Konkurrencer! — Bordbestilling Sandvig 14. — Paa glad Gensyn! 

Onsdag d. 10. Juli Sæsonens største Dansekonkurrence. 

rigtig finsk Trætjære, engelsk Carbolineum. 
sælges i Dunke, Smaatønder og i løs Vægt, - vi har en særlig billig 
Pris for samme. 

Nordlandets Handelshus. 
11~111~1~11111111•11 

I Aflæg Strandslot's Terrasse et Besøg! 
Nordbornholms smukkeste Restaurations - Lokale. 

Udsigt over Badestranden. 
Hver Aften : Koncert- Dansant Alwin Koch's Orkester 

De rigtige Asnæs Roehakker 
som er meget skarpe og lette at arbejde med. - - Løse Hakkeblade. 

Alle Skovle, Grebe, River og andre Redskaber 
sælges til forbavsende smaa Konkurrencepriser. 

Nordlandets Handelshus. 

	

 	CYKL E - Reparationer 		 
Har Be vanskelige 	udfører af Mekaniker 	Meget billige emaillerede Gryder 

Hurtigt - Billigt 

saa prøv et Par 

MEDI-SKO! 
Faas hos 

CARL LARSEN 
VESTE RG. ALLINGE TLF. 104 

Fødder? 	 ,Gt 
ENSE

NGE  Lejlighedskøb. 

pye foraarssko 
• moderne Farver og Fa- 
• toner er hjemkommen.  

Træskomager Larsen, Allinge 

Gummi- og laderfodtkj 
Strandpavi nen Sandkaas Bar So  

	

forsaales bedst og billigst. 	 Bornholms mest originale Lokale anbefales Badegæster 
Hentes og bringes overalt. 
Skomager Jørgensen. 

	

Havnegadel Allinge. 	 Pavillonen. — Bordbestilling Telefon Allinge 94. 

til Varelotteriets 4. Trækning 
sælges og fornyes for 360 Øre. 
Sidste Dag Tirsdagen d. 8. Juli 
hos 	 I. B. Larsen. 

Lodsedler! 	i 	Nordlaudets Handelshus. 

Nyd Deres Eftermiddagskaffe i herlige Naturomgivelser og 
betragt det muntre Badeliv, som udfolder sig nedenfor 

Store og smaa Størrelser. 
Priser fra 110 Øre pr. Stk. 

SKO 

Sommergaver 
En Gevinst i Varelotteriet er en hel Sommergave, for alle Gevirs 
sterne er gode, danske Varer, og De kan selv vælge, hvad De hels 
vil have. — Varelotteriet er tilmed det Lotteri. hvor De har størs 
Chance for Gevinst. 
Fornyelsen slutter a. Juli, Salget 9 juli, og Trækningen finder Stec, 
10., 11. og 12, Juli. — Et Lod koster kun Kr. 	  

kommer fra Udlandet, og som 
Følge deraf er de siden Valu-
tacentralens Indførelse steget 
betydeligt i Pris. 

Trods dette er det lykkedes mig at opnaa en særlig gunstig For-
bindelse, saa jeg er istand til at sælge Lomme- og Armbaandsure til 
Priser, som ligger betydeligt under de normale. Hør derfor mine Pri-
ser inden De køber Ure. Bemærk: Alle Ure sælges med fuld Garanti. 

Afbetaling indrømmes solide Købere. 

Urmager A. Liljeroth 
(overfor Hotel „Allinge") 

Ile ~,uris~ar~ikler 
Kolonial - Victual‘er - Ost 

Badeartikler - Gummisko Spadserestokke og lign. 
Altid tørre Cigarer - Film - Toiletartikler 

A. Mogensen, ved Havnen, Tein. 

Spis Jordbær!! 
Benyt Dem af Aarstiden. — Spis mange af Som-
merens lækre Jordbær, det er sundt og forfriskende. 
Jordbær fra Dammen har den rigtige Smag 
og Aroma! — Køb derfor Deres Bær i 

C. C. Andersens Gartneri 
Dammen +z, Tlf. Allinge 124 v. 
Telefonbestillinger ekspederes omgaaende. 

Ger Deres Indkøb hos de Handlende, som averterer her i Bladet 

for venlig Opmærksom-Talt hed ved mit Jubilæum .  

N. Chr. Lund 
S/S Nordbornholm. 

En ung Pige 
kan straks faa Plads. 

Vingaarden. Sandvig 

Ung Pige 
14-16 Aar, søges for Juli Maaned 
til lettere Husgerning. 

Ibenfeldt, Sandkaas 
Klippehuset. 

Svinekort 
købes. A. Frederiksen 

Tlf. Allinge 25. 

5 magre Søer 

gest
uden Sange er ikke 

nogen rigtig Fest! 

En Festsang kan ikke undværes 
ved festlige Lejligheder, hvad en-
ten det nu er Sølvbryllup, Bryllup, 
Konfirmation eller anden Familie-
eller Foreningsfest. — En Festsang 
kalder det Humør frem, som skal 
til, for at Festen kan blive vellyk-
ket. En saadan Festsang faar De 
i Allinge Bogtrykkeri. 

Alle vare Ure 

Den bedste Tjære til Tag og Træværk 

Bedste Standard Høstbindegarn 
Gør Bestilling til Høstlevering saa længe der er Lager og Priserne 
ligger saa lavt som Tilfældet er nu. 

Nordlandets Handelshus. 

Billigt hnsekorn og Kyllingefoder 
Alle Sorter bornholmsk Korn. Ny Høst af Platarnajs. Hvede- 
klid, knuste Solsikkekager, Soyaskraa og prima Foderblanding 
sælges til nye Priser. 

Yordiandets Handehams. 

eller 5 Stk. Ungsvin købes 

Tlf. Sandv. 13. syrefri Linoleumstjære og Tagpixtjære 



Badningens 10 Bud. 
_0_ 

Formanden for Dansk Svømme-
og Livredningsforbund, Hr. Holger 
Nielsen, giver i Anledning af de 
mange Drukneulykker, hver Som-
mer er saa rig paa — følgende 
gode Raad: 

1. Gaa aldrig alene i Vandet. 
2. Svøm ikke for langt ud. Det 

er aldeles ingen Nytte til, og du 
udsættet kun dig selv og dine Med-
mennesker for Fare, dersom du 
pludselig gribes af Ængstelse eller 
af et Ildebefindende, og Kræfterne 
derved svigter dig. 

3. Bader du i en Mergelgrav el-
ler paa Steder, hvor du ikke ken-
der Vanddybden, tag da om Livet 
et Reb, som en anden — staaen-
de paa Land — holder i. 

4. Bader du fra Baad paa dybt 
Vand, tag da ligeledes om Livet 
et Reb, som holdes af en i Baaden 
værende Person. Spring ud og 
gaa op fra Baadens For- og Ag-
terende ikke fra Siden. Skulde det 
ske, at Baaden. du er i, kæntrer, 
bliv da ved den, medmindre du 
er nær ved Land og er vis paa 
at du kan svømme ind. 

5. Gaa ikke i Vandet lige efter 
et Maaltid, ej heller efter stærk 
Anstrengelse (før Lunger og Hjerte 
virker normalt igen) Mennesker 
med Tilbøjelighed til stærk Hjer-
tebanken maa ikke bade uden Læ-
gens Tilladelse. 

6. Sig til Børnene, at de aldrig 
i Kaadhed maa skubbe hverandre 
i Vandet fra Bro eller Baad, og 
at de aldrig i Vandet maa dukke 
hinandens Hoved under. 

7, Lad dem ikke blive længere 
i Vandet end højst til det Tids-
punkt, hvor den første Kuldegys-
ning indfinder. Paase, at de efter 
Badet ikke fryser (uvirksomme 
opholder sig i kølig Luft). Og lad 
dem heller ikke overdrive Solbade-
ne. 

8. Tillad ikke Børn — ukendt 
med Sejlads at tage ud paa egen 
Haand. Giv dem Advarsler mod 
Kaadheder, dersom de i Robaad 
faar Lov at ro ud uden voksne. 

9. Gaa ikke flere i en Baad, end 
at I er sikre paa, at den kin bæ-
re jer, og overbevis jer om, at 
Baadens Sider er tætte (ikke har 
slaaet Revne.) Søg straks Land, 
hvis Baaden tager Vand ind. 

10. Endelig bør alle, ældre som 
yngre, lære at kunne udføre et 
korrekt „kunstigt Aandedræt" 
(Scha'fer-Metoden) 

Det „kunstige AandedræV, og 
hvad dertil hører, er lært i Løbet 
af en halv Time, og sikkert vil 
de fleste af os — før eller senere 
i vort Liv — komme til at staa 
overfor Tilfælde, hvor den hurtige 
Paabegyndelse af ,,kunstigt Aan-
dedræt" kan være af afgørende 
Betydning for Redningen af et 
Menneskes Liv. 

Har du ligget i et Skovbryn eller paa 
en Strandbred og spist din Mad, saa 
efterlad ikke Stedet som en Køkken-
mødding, naar du !gear din Vej. Lad 
ikke tomme Flasker, Konservesdaaser, 
Æggeskaller og Papir forstyrre Skøn-
hedsindtrykket for dem, der siden søger 
Stedet 1 

— — Gør rent efter dig! 
Pluk aldrig Markens eller Skovens 

Blomster, hvis du ikke bryder dig om 
at tage dem med hjem. Det er hensyns-
løst at plukke Blomster for straks efter 
at smide dem bort igen. Ogsaa Blom-
ster lever, og saa længe de lever, kan 
de glæde Mennesker, 

Ryk ikke Anemoner eller andre Blom-
ster op med Rod 1 Naar du gør det, *er 
du med til at udrydde den danske Skovs 
Skønhed! Vil du ved Foraarstid have 
grønne Bøgegrene med dig hjem fra 
en Skovlur, saa skær Grenene omhyg-
gelig af med en Kniv! Skær dem af med 
et skraat Snit, eg vælg dein paa en 
saadan Maade, at du ikke ødelægger 
Træets Form og Skønhed. Tag kun 
Grene, hvor du har Lov dertil! Ødelæg 
aldrig unge Træers Topskud. Glæd dig 
ved Fuglenes Sang, men rør ikke Fug-
lenes Reder. 

Færdes du paa Steder, der tilhører 
Privatmænd, saa vær dobbelt omhygge-
lig og nænsom i din Optræden. Hen-
synsløse Turister har lukket Adgangen 
til mange kønne Steder i vort Land, 
fordi de ikke var gode mod Naturen. 

Vær varsom med Ild, naar du færdes 
i Skov. 

Men du, som har lært at sætte Pris 
paa Naturens Skønhed, du vil altid være 
en god Turist. 

Du vil altid erindre, at saa køn og 
ren, som du selv ønsker at møde Na-
turen, saa køn og ren bør du efterlade 
pen til andre, 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

HVER SØNDAG AFTEN fra Kl. 20 DANSANT 

Vær gud mod Naturen. 

af K. E. S. Koefoed, 180 Sider, dbsp. Format, illustr. 2 Kr, 

Faas i Boghandelen og i Allinge Bogtrykkeri 

Den skønne Natur fylder dit Sind med Xarnmershus  Sirks  Xtstorte 
• 

Friskhed og Glæde — 
Den gør dig sundere baade paa Les-

gerne og Sjæl. — Derfor — vær god 
mod Naturen som mod en Ven ! 

Har du fundet en køn Plet ude i den 
fri Natur, saa odelæg den ikke! Husk 
paa, Naturens Skønhed er ikke din ale-
ne, den er alles! 

- 	— 

• 
o 	 • 
• Entree : Voksne 50 Øre, Børn 25 Øre, Selskaber over 25 Pers. halv Pris. • 
• Madkurve kan medbringes -- Stor Parkeringsplads for Biler og Hestek. 
• •••••••••• •••••••••••••••• øøøøø ••••••••••••••••••••••• 

• • • • • ••• • • • • • • It• e • • • • • •• •• •• • •• •• • •• • • • • • • •• •• • Il • •• • •• • •• • • . 	 • 

Besøg Bornholms Zoologiske Have • • • • 
Sjældne og  smultite Dyr fra alleVerdensdele • • 

• Alle skal se Danmarks største og smukkeste Han løve ! 	• 
• • 
• 
• • Zoologisk Have's Restaurant anbefales! • 

Kaffe, The eller Chokolade med hjemmebagt Brud 	— 50 Øre • 
• Betjeningen er iført originale bornholmske Folkedragter 
• • 
• • • HVER SØNDAG EFTERMIDDAG — — Koncert 	i Haven • • • 
• 

24 Barber Klinger for 95 Ore. 
Læs — Læs Læs Læs. 

Til alt frit Valg nu kun 95 øre 
sælges følgende Varer. 

Enkelte Uhrkæder 
Dobbelte Uhrkæder 
Kavaler Uhrkæder 
Luksus Uhrkeeder 
Daglige Uhrkæder 
Nøglesæder 
Dame Ringe 
Herre Ringe 
Glatte Ringe 
Børne Ringe 
Karnevals Ringe 
Luksus Ringe 
Selskabs Ringe 
Broscher 
Armbaand 
Armring° 
Armkæder 
Armsmykker 
Manchetknapper 
Slips Pyntenaale 
Hue Pyntenaale 
Kjole Pyntenaale 
Krave Pyntenaale 
Hatte Pyntenaale 
Bluse Pyntenaale 
Halskæder 
Halssmykker 

Perlesmykker 
Halscollers 
Perlerækker 
Perlekæder 
ørenringe 
Overraskelses Nyheder 
Erindrings Nyheder 
Sensations Nyheder 
Fødselsdags Gaver 
Forlovelses Gaver 
Brude Gaver 
Konfirmations Gaver 
Jule Gaver 
Barbermaskiner 
Barberkoste 
8 Stk, Barbersæbe 
24 Barberklinger 
Fyldepenne 
Skrueblyanter 
Malerier 
Fotografirammer 
Platter 
Cigaretetuier 
Pndderdaasor 
Portemonaier 
Mundharmonikaer 
Solingen Lommeknive 

Solingen Sakse 
Paategnede Broderier 
Gave Æsker med Indhold 
Potageskeer ti T. f. 
Grødskeer 2 T. f. 
Sauceskeer 2 T. f. 
Kartoffelskeer 2 T. f. 
Kageskeer 2 T, f. 
Spiseskeer 2 T. f. 
Gafler 2 Taarnet forsølvet 
2 Syltetøjsskeer 2 T. f. 
6 Paalaagsgatier 2 T. f. 

Kaffeskeer 2 T. f. 
Dame Haletørklæder 
Herre Halstørklæder 
Cykle Halstørklæder 
Bil Halstørklæder 
Spadsere Halstørklæder 
Egui med Kam ng Spejl 
Reseda Roulet Spil 
Dame Slips 
Herre Slips 
D.'enge Slips 
Foraars Slips 
Sommer Slips 
Efteraars Slips 
Vinter Slips 

Kob endelig straks for hver Gang Lager haves, 1111 Tilbudene hver for al g gælder kun 
saattenge Lager haves for Gang nvl Lager, kan fremskaffes, og i kienbobl hertil sker 
Salget fra samttige Reseda En  Gros "Lk;er's Over 100 Optag og Salgs Al7ltliugeri Danmark. 

Rønne Reseda-Afdeling. St, Torveg. 19 

dhorilholms Adressefortegnelse • 
• -'-f#5.4"?.~:%'=W.'' 	 §44. 

Autoreparatører 	 Damefrisørsaloner 	Købmænd 

01~~~1•11111~1101111~~11~111101011~1111511111~~1~~ 
Sygekasser 

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

Mælkeudsalg 
Mælketnisalget Sandvig Tlf. 36 

Møbelsnedkere 
Hansen, Oluf, Nygade, Allinge 
Sommer, C , Østergade, Allinge 

Mikkelsen, A. Allinge Tlf. 102 

Autokørsel ( se Vognmænd) 

Bagerier 
Andersen, Th. Sandvig Tlf. 2 
Hald, E., Losh2eke. Allinge Tlf. 78 

Blikkenslagere 

Bog- & Papirhandlere 
Kofoed, Chr., Kirkepi. All. Tlf. 138 
Tapet — Ledervarer — Legetøj 

Sandvig Boghandel Tlf. 55 

Bygmestre 
Kofoed & Mortensen, All. Tlf. 77-79 
Petersen, Joh., Allinge Tlf 141 
Petersen, P.,' Nørregade All. Tlf. 69 

Bødkere. 
Forstund, Edmund, Allinge 

Cigar- og Tobakshandlere 
Kiosken, A. Mauritsen Ali. Tlf. 142 
Madsen,' Johan, 'Allinge" Tlf. 132 

Kornum, K. v. Posth. Ali. Telf. 153 
Larsen, Joh.. Barber, All. Tlf. 53 
Weber Anna, Allinge, Telefon 12 

Fiskehandlere 

Forsikrings - Agenturer 

Fotografer og fat. Artikler 
Kjøller Alfr , v. Havnen AlI. Tlf. 4 

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

Hansen C., v. Havnen All. Tlf. 140 

Hoteller 
Hotel Allinge Telefon 25 

Isenkram og Porcelæn 
Holm, P. C., 	Allinge Tlf. 39 

Kiosker 
Kiosken, A. Mauritsen Ali. Tlf. 142  

Esper Hansens Eft, Sandvig TIf. 28 
Holm, P. C., Allinge Tlf. 39 
Mogensen, A., Tejn Tir. 117 x. 
Prima, Allinge Tlf. 40 

Lotterikollektioner 
Klasselotteriet: 

Landbrugslotteriet: 
Kiosken, A. Mauritsen All. Tlf, 142 

Varelotteriet: 
Kiosken, A. Mauritsen All. Tlf. 142 

Malermestre 
Holm, H. C., Allinge. 
Jacobsen Ludvig, Havnegade, AlI. 

Manufakturhandlere 
Magasin du Nord, Allinge TIL 5 
Allinge Messe, Allinge Tlf, 100 

Modeforretninger 
Petersen, Thora, v. Posthuset All.  

Murermestre 

Musikundervisning 
Westphal, G. Sandkaas 
Klaver -- ['tolin — Sang. 

Pensionater 

Planteskoler 
Kofoed, L.„Hallelyst" Tlf. Sandvig 6 

Radioforhandlere 
Jørgensen, H., v/Posthuset Allinge 
Lind, William, Allinge Tlf. 95 

Hansen, H. P., Sandvig Tlf, 5 
Ipsen, P. C., Nygade, AlI. Tlf. 113 
Kofoed, Chr , Kirkepl. All. Tlf. 138 
Lind, Sander,Skræderi, Strandv.,A11. 
Olsen, Bay, Østerg. Allinge. 
I. Kl. Derreskrredeler - Moderne Snit. 

Slagtere 
Jensen, Kaj, Allinge Tlf. 66 

Smedemestre 
Petersen, Carl, Allinge Tlf. 98 

Systuer 

Sæbeforretninger 
Tatol v. Havnen Allinge Tlf. 23 

Trælast og Tømmer 
Nordlandets Handelshus, All. TI1.17 

Træskomagere 
Larsen, L., Allinge. 

Ure og Optik 
Hansen C., v. Havnen All. Tlf. 14o 
Liljeroth, A. Urmager, Allinge 
Mikkelsen, A., Søndergade Allinge 

Vaskerier 
Mogensen, A., Tejn Tlf. 117 x. 
Indlegering tit Bornholms Dampvaskeri. 

Hansen, E., Sandvig Tlf. 10 
Sørensen D., Nørreg. All. Tlf. 38 

Kiosken, A, Mauritsen AlI. Tlf. 142 

Vognmænd 
Christensen, Andr., All., 'FIL 49 
Falk, K., Aabrinken, Tejn. Tlf. 130 x 
Personkurset udføres. 

Jørgensen, Aage, Allinge Tlf. 72 
Al Last- og Personkørsel udføres billigst 

Nielsen, Poul, Østerg. Ali. Tlf. 145 
Al Lastkørsel udføres 

Petersen, C., Nygade, AlI. Tlf. 133 
Person- og Lastkurre! 

Sørensen, William, Allinge Tlf. 80 
P. Munch, Blaaholtshus Tlf. AlI. 137x 
Personkørsel 113 Personed 

Wild) Th., Humledal Tlf. Rø 46v 
Personkurset udføres. 

Blom sterhandlere(Gartnere) 	Nordlandets Handelshus, All. 'I'lf. 7 

Brdr. Andersen, Allinge Tlf. 110 
Jensen, C., v. Havnen AH. Tlf. 41 
Kofoed, Laur., Allinge Telefon 46 

Bogtrykker 
Gornitzka, 0., Allinge Tlf. 74 I Guldsmede 

Cykler og Cykiereparationer Kul og Koks 
Jørgensen, H.. v/Posthuset Allinge 	Allinge Kulhandel Telefon 119 
Mikkelsen, A. Allinge Tlf. 102 	Nordlandets Handelshus, All, Tlf. 7 

Elektriske Artikler 
Lind, William, Allinge Tlf, 95 	Ladestationer 

Lind, William, Allinge Tlf. 95 
Petersen, Cail, Allinge Tlf. 98 

Ligkistemagasiner 
Foderstoffer 	 " Kofoed & Mortensen All. Tlf. 77-79 

Mortensen, Herman, All. Tlf. 47 

Skotøj og Skotøjsrep. 
Bidstrup, K., Torvet, Sandv. Tlf-15 
Jørgensen, H., v/Posthuset Allinge I Viktualiehandlere 
Pedersen, Emil, Fuglesangen AlI. 

Skræderforretninger 	I Vine- og Spirituosa 

• • • • It • • •• •41111•110•••••••••••••••11•••••••••••••••••• •••• • . • • • •• m'er koSer »e 6edst! 	•• 
• •  • Paa Lindeplads ligger den Forretning, De med For- • 

• • • del kan benytte ved Indkøb af 	 • 
• • • Paalæg, Delikatesser, Slagterivarer og  Konserves. • • • • Kun første Klasses Varer — Altid friskt fra Køleskab. • 
• • 
ell )))) 19' S p e e i a I i t e t c r t Ekstra fine Salater og rørt Fars • • 

= 

▪  

Johanne Hansens Eftf. Grethe Lundgreen 
LINDEPLADS — TELEFON 45 — ALLINGE 

Brædder, Tommer og Lægter 
sælges billigst i Produkten. 
Rigtige Varer 
Rigtige Primer 

• 
• 

:•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••: 

E. M. BECH. 


