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Christiansø, Danmarks østligste Forpost. 

En gaadefuld Historie, 
— 0— 

Hvad jeg her vil fortælle, staar 
endnu den Dag i Dag for mig 
som en uforklarlig Gaade, og jeg 
tror heller ikke, nogen andre kan 
forklare det; imidlertid vil jeg be-
rette det helt nøje, saaledes som 
det gik til. 

For nogle Aar siden var jeg 
Rejsende for et stort Juvelfirma i 
London, og jeg foretog derfor ofte 
lange Rejser i Europas forskellige 
Lande. Jeg medførte som Prøver 
Ædelstene til en Værdi af 180.000 
Kroner og opbevarede dem altid 
i en gammel, slidt Rejsetaske, hvor. 
ved jeg mente bedst at kunne und-
gaa Mistanke om et kostbart Ind-
hold. Jeg havde besøgt Frankrig 
og Italien og befandt mig i den 
nordlige Del af Spanien. 

En Nat tog jeg ind paa en lille 
gammeldags Kro, som kaldtes 
.Dronningen af Spanien". Da jeg 
havde spist til Aften og drukket 
et Par Glas af Værtens bedste Vin, 
gik jeg op paa mit Værelse og 
faldt straks efter i Søvn, træt af 
Dagens Rejse. 

Jeg havde vel sovet et Par Ti-
mer, da jeg pludselig vaagnede. 
Det var, som al Træthed var blæst 
bort, og det var mig umuligt at-
ter at falde i Søvn Til sidst stod 
jeg op, tændte et Lys og forsøgte 
at læse i en Avis. Men en besyn-
derlig Uro havde grebet mig, jeg 
kastede Avisen og gav mig tit at 
gaa frem og tilbage. 

Pludselig følte jeg mig som gre-
ben af en uforstaaelig Magt, -
jeg gik hen og satte mig ved Bor-
det og tog Pen og Papir. Om det 
gjaldt mit Liv, kunde jeg i samme 
Øjeblik ikke have sagt, hvad jeg 
agtede at gøre, -- det var som en 
indre Kraft, der førte min Haand 
Jeg har aldrig, hverken før eller 
senere, givet mig af med at tegne 
— og jeg kan heller ikke —, men 
alligevel gav jeg mig i dette Øje-
blik til at tegne; med sikker Haand 
trak jeg Omridsene af et menne-
skeligt Ansigt — øjne, Næse, Mund, 
Kinder — alt var tegnet med øvet 
Haand. 

Med Interesse betragtede jeg 
mit Arbejde. Det var Ansigtet af 
en midaldrende Mand med skarpe 
Træk og smaa onde øjne. Læber-
ne vidnede om Raahed, og de ud-
staaende Kindben gjorde Ansigtets 
Udtryk endnu ubehageligere. 

Samtidig med at jeg saa paa 
det, havde jeg en Følelse af Angest; 
jeg har aldrig været overtroisk, 
men i dette øjeblik havde jeg 
ikke den ringeste Lyst til at le af 
Overtro. 

Jeg gik atter i Seng, men Søv-
nen forlod mine øjne, -- hele Nat-
ten saa jeg Ansigtet for mig, og 
jeg spurgte mig selv Gang efter 
Gang: — Hvad kan det betyde? 

Et Par Dage efter sad jeg i To- 

get til Madrid. Jeg var alene i 
Kupeen, indtil vi naaede en lille 
Station, — der steg en Passager 
ind og satte sig lige overfor mig. 

Han hilste høfligt paa mig; da 
mit Blik samtidig faldt paa hans 
Ansigt, var det, som om mit Hjer-
te ophørte at slaa, — Manden. 
der sad, saa ganske ud som det 
Ansigt, jeg den Nat havde tegnet. 
Jeg kunde have kendt det igen 
blandt Tusinder, det var de sam-
me Læber, øjne, Kind. 

Jeg beherskede min Overraskel-
se, saa godt jeg kunde, og lod, 
som om jeg læste i en Avis. Et 
Øjeblik efter tiltalte han mig: 

— Undskyld, min Herre, sagde 
han høflig, — De vil vel ikke laa-
ne mig en Tændstik ?— Mange Tak ! 

Han modtog Tændstikken og 
røg en Stund i Tavshed. Lidt ef-
ter begyndte han en Samtale -
spurgte, om jeg var fremmed, hvad 
jeg syntes om Landet o. s. v. 

I Samtalens Løb tog han sit 
Cigaretui op af Lommen og bød 
mig en ægte Havanneser. 

Jeg takkede og tog Cigaren, og 
medens han tændte sin, lykkedes 
det at bytte min med en af mine 
egne. 

Kort efter bøjede han sig til-
bage med lukkede øjne og smaa.,  
røg, medens han døsede. 

Jeg fulgte hans Eksempel og 
kneb Øjnene til: men jeg behøver 
vel neppe at sige, at jeg mindst 
af alt tænkte paa at sove. Mit 
Hjerte bankede som en Dampham-
mer, men jeg gjorde mig Umage 
for at gøre Aandedrættet dybt og 
roligt, som om jeg sov. 

Pludselig hørte jeg, at min Rej-
sekammerat „vaagnede" og forsig-
tig rejste sig op. Min Haand knu-
gede om Revolveren i min Lom-
me. Jeg hørte ham mumle: 

Naa, nu snuer han, saa gæl-
der det om at tage fat! 

Han rakte sig hen over mig, 
aabenbart for at bemægtige sig 
min Rejsetaske, der laa i Nettet 
ovenover mig I samme øjeblik  

sprang jeg op og raabte med Re-
volveren i Haanden 

— Slip Tasken, Skurk I 
Et Skrig som af et vildt Dyr 

trængte sig frem over hans Læber, 
og han kastede sig over mig, in-
den jeg kunde gøre Brug af mit 
Vaaben. Han var større og sik-
kert ogsaa stærkere end mig; men 
jeg havde altid været en ivrig 
Bokser, og derfor endte den for-
tvivlede Kamp med, at jeg fik 
ham under mig med Knæet mod 
hans Bryst og et jernhaardt Greb 
om hans Strube, saa at han mi-
stede Bevistheden. Inden han at-
ter var kommet til sig selv, hav-
de jeg bundet ham forsvarligt med 
Rem men fra min Rejsetaske. 

Da Toget holdt, tilkaldte jeg en 
af Konduktørerneog meddelte ham, 
hvad der var sket. Jeg fik saa en 
Mand ind til at passe paa Fan-
gen, der laa og stirrede paa mig 
med Øjne, der glødede af Flad. 
Samtidig blev der telegraferet til 
Politiet i Madrid, og da vi naae-
de denne By, var to civile Betjente 
til Stede. De havde neppe faaet 
øje paa ham, før de raabte 

— Hvilket Held i Det er jo José 
Espinolal 

Dette Navn havde jeg ofte hørt, 
skønt jeg kun havde været kort 
Tid i Landet, til hvis værste Rø-
vere og Mordere han hørte. Ved 
sine Misgerninger havde han spredt 
Rædsel omkring sig, og skønt der 
var udsat en Belønning for hans 
Paagribelse, var det dog hidtil 
lykkedes ham at undgaa alle Ef-
terstræbelser. 

Nu var det altsaa faldet i min, 
en fremm eds Lod. at paagribe 
ham, og Aarsagen hertil kunde jo 
alene søges i det mystiske Billede 
fra hin Nat. Havde jeg ikke straks 
genkendt ham, var jeg sikkert 
gaaet i Fælden og havde røget 
Cigaren, der uden Tvivl indeholdt 
et Sovemiddel, og maaske jeg var 
blevet myrdet; i hvert Tilfælde 
havde jeg mistet min Rejsetaske 
med dens kostbare Indhold. 

Det viste sig ganske rigtig se-
nere, at Cigaren var gennemtruk-
ken med Morfin. 

I Forhøret tilstod han, at han 
i flere Dage havde fulgt efter mig, 
da han havde lagt Mærke til, at 
jeg besøgte Juvelhandlere og Guld-
smede, hvoraf han sluttede, at jeg 
sikkert medførte Stene af stor 
Værdi. 

Billedet har jeg endnu; jeg har 
ladet det indramme, — det hæn-
ger nu over mit Skrivebord, og 
ofte falder mit Blik paa det, og 
mine Tanker arbejder paa at løse 
Gaaden; men hidtil er det ikke 
lykkedes mig. 	 FM 

De kostbare Minutter. 
Af H. Kingsley. 

—0 — 
Hadley talte ind i Telefonen 

paa sin sædvanlige hurtige, af-
gørende Maade. Han var nu en 
af den Slags Mennesker, der al-
drig helt slipper deres Forret-
ninger ud af Tankerne. Om det 
saa var hans Drømme, saa dreje-
de de sig om Pund, Shilling og 
Pence. 

»Ja, Laura«, sagde han ind i 
Røret. »hvis jeg kan komme op 
til Dem Kl. 2. kan De saa ofre 
mig tyve Minutter?« 

»Kl. 2 ?« 
»Ja, det er jo en lidt ualmin-

delig Tid, men jeg skal over 
Kanalen med Damperen K1.2.45 
og, Laura — der er noget, jeg 
gerne vil sige Dem inden jeg 
rejser.« 

En lille Pause optraadte i Te-
lefonen, saa kom Svaret: »Den 
Rejse er lidt hurtig bestemt ikke 
og det, De vil sige mig er me-
get vigtigt ?« 

»Meget vigtigt!« 
»Er det noget der lige er fal-

det Dem ind? Naa ikke. De har 
maaske planlagt det ligesom Rej-
sen? Naa ja, men hvorfor sag-
de De det saa ikke i Gaar Af- 

tes hos Monis til mig?« 
Hadley kvalte et havilt irrite-

ret Udbrud. »Det kunde jeg jo 
ikke! Denne her Kenyon lod til 
at have Monopol paa Dem. Det 
var da tydeligt nok.« 

»Kan det da ikke vente, til De 
kommer tilbage igen?« 

Hadley talte alvorligt ind i 
den sorte Tragt: »Jeg skal over 
til Tyskland, Minedistriktet De 
ved — en tre Ugers Tid — maa-
ske en Maaned. Saa længe kan 
jeg ikke vente, og jeg vil ikke.« 

»Er det en større Forretning, 
det drejer sig om derovre?» 
spurgte Damen, uvidende om, 
at Hadley utaalmodigt saa paa 
Uret. »Det gælder en Million 
for mig«, svarede han og søgte 
at gøre sin Stemme taalmodig 
»Kan jeg saa komme?« 

»En Million l« 
»Vilde De miste den Million, 

hvis De ikke naaede Damperen 
i Aften?« 

»Sandsynligvis ja k 
»Og del er knapt med Tiden, ikke 
Men sig mig, er det saa ikke bedre 
ikke at ofre de tyve Minutter, 
paa en uvigtig Ting?« 

»Laura, det er ikke nogen 
uvigtig Ting. Tværtimod, men .. 

»Jamen saa er der jo kun 25 
Minutter til at naa Damperen i. 
De kunde jo komme for sent.« 

»Vist ej. Min Vogn venter mig. 
Kan jeg saa komme?« Hadley 
gjorde hvad han kunde for at 
holde øjnene fra Uret og lade 
være at tænke paa det Utal. af 
Papirer, han endnu havde at 
skrive under. Han maatte arbej-
de som gal for at naa det alt-
sammen. Og saa skete dette for-
færdelige, at der blev Tavshed i 
Telefonen. 

»Er du der, Laura ?« spurgte 
han i Rædsel. »Laura?« 

»Aa, jeg tænkte bare over, om 
jeg havde noget for nu til K1.2«, 
lød Stemmen i Telefonen, næ, 
kom blot. Paa Gensyn.« 

Klokken var præcis to, da Har-
ley traadte ind i Laura Bow-
dens Kabinet. Der gik nogle 
Minutter, og Harley blev ner-
vøs. Der gik igen nogle Minut-
ter, nu var der kun tretten Minut-
ter tilbage. Et uheldigt Tal, Og 
var det nok til at faa sagt, hvad 
han vilde. Endelig stod hun i 
Døren. Synet af hende var be-
tagende. Han følte det helt ud 
i Fingerspidserne. 

»Næ — behold kun Uret frem-
me«, sagde hun. »De maa jo ikke 
komme for sent til Damperen. 
Læg hellere Uret paa Bordet for-
an Dem, saa vi begge to kan se 
det. Jo—o værsgod. Det gør mig 
ondt, jeg lod Dem vente.« 

Med en Latter, der ikke lød 
munter, lagde han Uret paa Bor-
det. Han havde kun elleve Minut-
ter tilbage. 

Fortsættes Side 4. 



Fotograf Kjøller 
anbefaler Bronce -

Rammer i alle St. 

Ovale Rammer og 
Rammelister. Billeder indrammes 

Allinge Gasværk jubilerer 

Bøger og 31abe. 
—0- 

111. Familie-Journal No. 26 
d 23. .-6.-36. 

I en ualmindelig interessant Ar-
tikel — ledsaget af glimrende Fo-
tografier — skildrer Gustav Mit-
tendorf sit Møde med Urskovens 
Kæmper, Gorillaerne, som han blev 
ført hen til af Pygmæerne. Kel-
vin Lindemann har skrevet en 
henrivende Noveller fra gamle 
Dage : „Portræt af en Gentleman,« 
mens »Hun var angst for Ægte-
skabet" er lige ud af vor egen 
Tid. ønsker man noget virkeligt 
spændende, saa læs Jens Ankers 
fortrinlige Kriminalhistorie ,,Jeg 
vilde selv have hende." Og saa 
er der naturligvis de fortsatte Ro-
maner, samt endnu flere Smaa-
fortællinger. 

Nordisk Mønster Tidende 
Nr. 13. d. 23.-6.-36. 

I denne Tid samler Interessen 
sig om Sommermoden og Nor-
disk Mønster Tidende Nr. 13 vi-
ser derfor et stort Udvalg af Som-
merens smukkeste Modeller. Det-
te Nummer af Bladet bringer man-
ge fikse Kjoler, som er saa lette 
at sy, at selv den mest uøvede 
kan fremstille dem uden Vanske-
lighed. De ved, hvilken Farve, 
der klæder Dem bedst — prøv 
at købe en Rest Stof, blomstret 
eller ensfarvet og sy af den Kjo-
lerne, De synes om. — Ogsaa 
Børnetøjet er der lagt Vægt paa 
i Mønster-Tidende Nr. 13, der fin-
des praktiske Dragter, baade til 
Piger og Drenge, saasom Spen-
cerkjoler, Matrostøj, Plusfours, 
Overalls osv. 

Allinge-Sandt. Bymad 
afholdt Onsdag den 24. Juni or-
dinært Møde. 

Allinge - Sandvig Bogsamling 
fremsendte Beretning og Regn-
skab for 1935-36 med Anmod-
ning om Stadfæstelse af Gene-
ralforsamlingens Valg af Reviso-
rer, nemlig: Sparekassebestyrer 
N. Ridder og Købmand P. Kure. 

Byraadet fandt intet at ind-
vende mod Regnskabet og Val-
get af Revisorer blev godkendt. 

Indenrigsministeriet meddelte 
at dette vilde være villig til at 
meddele Stadfæstelse af Tillæg 
til særlige Bestemmelser vedrø-
rende Gader og Veje for Allinge-
Sandvig, indeholdende Regler om 
Kloakanlæg, naar der i Udkastet 
Poretoges følgende Ændringer. 

I § 2 maatte »Kloaker ændres 
til Hovedkloaker og § 5, der 
paalægger en Ejer, hvor Ejen-
dommen er bygget paa fast Klip-
pe, at anbringe (i n Rist i Rende-
stenen i Forbindelse med Kloaken 
saa Afløbet ikke forurener Ren-
destenen, skulde udgaa. 

Det vedtoges at foretage de 
paabudte Ændringer og igen ind-
sende Tillæget til Godkendelse. 

Sønderjydsk Forening ansøgte 
om Tilskud til Støtte for det born-
holmske Fadderskab for Bylde-
rup Sogn, og blev bevilget med 
40 Kr. for 1936-37. 

Bogtrykker A. Gornitzka an-
søgte om Tilladelse til paa Kom-
munens Grund i Allinge og Sand-
vig at opstille 6 Plakatsøjler. 

Efter Indstilling fra Gade- og 
Vejudvalget vedtog Byraadet at 
henvise Andrageren til at lade 
Sejlerne opstille paa privat Grund, 
da Kommunen ikke havde nogen 
Plads til Opførelse af saadanne. 

Skomager Fr. Svendsen, Sand-
vig, klagede til Byraadet over 
en Vandrende paa Naboejendom. 
men, som ved sidste Regnskyl 
blev stoppet, hvorved Regnvan- 

det blev ført over hans Ejendom 
og henstillede til Byraadet at faa 
den gjort i Stand. 

Gade- og Vejudvalget indstil-
lede til Byraadet at meddele 
geren, at Forholdene maatte ord-
nes privat, da de paaklagede For-
hold ikke staar i Forbindelse 
med Kommunens Afløb eller 
Kloaker. — Indstillingen fulgtes. 

Politibetjent Larsen henstille-
de til Byraadet at foranledige 
Tværgaden mellem Havnegade 
og Havnen ved Maribos Ejen-
dom spærret for al Gennemkør-
sel, med en Pæl eller Bom nu 
i Sommertiden. 

Gade- og Vejudvalget indstil-
lede til Byraadet at Tværgaden 
ikke blev spærret, men at Kør-
selen i denne blev ensrettet fra 
Gaden og ind til Havnepladsen, 
men hvis Byraadet mente det 
vilde være bedre med en Afspær-
ring, vilde Udvalget ikke holde 
strengt paa Indstillingen. — Det 
vedtoges at lade Gaden spærre 
med en Pæl i Sommertiden, fo-
reløbig for i Aar. 

Ligeledes henstillede Politibe-
tjent Larsen til,Byraadet, at tage 
under Overvejelse, hvorvidt det 
kan tiltrædes, at Havnefogeden 
og Politiet i Forening i de Til-
fælde, hvor det skønnes nødven-
digt at afspærre Havnepladsen 
ved Vareskuret for andre end 
dem, der har Ærinde ved Dam-
peren, særlig Søndag Morgen og 
Søndag Aften. 

Valdem. Olsen var stærkt imod 
at afspærre, da baade Byens Be-
boere og Turisterne skulde have 
Lov til at modtage eller tage Af-
sked med Familie eller Bekend-
te og det festlige Præg der var 
over Damperens Ankomst eller 
Afrejse vilde falde bort, hvis Folk 
skulde henvises til Ydermolen 
eller Gaden, og var sikker paa 
at det vilde vække stor Misfor-
nøjelse baade af Turister og By-
ens egne. 

Flere af Medlemmerne slutte-
de sig til Valdem. Olsen, hvori-
mod Borgmesteren var af den 
Formening, at det i høj Grad 
var paakrævet, da de Rejsende 
hverken kunde komme frem el-
ler tilbage og for Bilerne var det 
næsten umuligt at køre. 

Byraadet vedtog derefter at 
henlægge Sagen. 

Niels Peter Pihl og Frederik 
Pihl fremsendte en Andragende 
om at faa Grummeløkkegade 
tjæret. 

Alfr. Pedersen, Allinge, mente 
ikke det kunde nytte noget at 
tjære før Gaden blev grundfor-
bedret og det var der ikke Raad 
til paa nuværende Budget, men 
det kunde jo prøves at lægge lidt 
Tjære og se om det kan holde. 

Edv. Holm kunde ikke forstaa, 
at Sidegaderne ikke kunde blive 
tjæret, men at det kun var Ga-
derne i de fornemme Kvarterer 
der skulde istandsættes. Beboer-
ne i de smaa Gader betalte og-
saa Skat og kunde ogsaa forlan-
ge at faa noget for den. Der kun-
de saa spares andre Steder. 

Alfr. Pedersen, Sandvig, havde 
ikke noget imod at faa alle Side-
gader istandsat, men saa maatte 
Byraadet give Tilladelse til paa 
Budgettet at opføre Udgifter til 
dette Formaal, men naar der kun 
var 18000 Kr. og Vedligeholdel-
sen og andre faste Udgifter be-
løber sig til godt 13000 og der 
hvert Aar skulde laves et Styk-
ke Kloak, kan der nu ikke blive 
meget til Grundforbedringer. 

Alfr. Pedersen, Allinge, udtalte 
at der maaske kunde spares en 
Del Tjære paa Pladserne, Vester-
gade og Havnegade, som man 
saa kunde lægge op paa Grum-
meløkkegade. 

Sagen blev derefter overgivet 
til Gade- og Vej udvalget. 

Nordbornholms Turistforening 
androg om at faa Strandkanten 
fra Havnen til Næs renset for 
Affald og andet Skrammel og 
henledte Opmærksomheden paa 
Advarselstavlerne, der trænger 
til at blive malet op. Samtidig 
forespurgtes om der ikke kunde 
anlægges en Spadseresti ved Stran-
den fra Havnen til Næs. 

Borgmesteren: Ja, naar der 
ikke en Gang er Raad til Tjæ-
ring af en Gade, kan der langt 
mindre blive Raad til Anlægning 
af en Spadseresti, men med Hen-
syn til Oprensningen kan det jo 
nok lade sig gøre at foretage en 
saadan og saa se om det hjælper. 

Edv. Holm mente ogsaa at der 
trængte til en Oprensning, men 
han kunde dog bedre forstaa at 
Folk kastede Affald i Havet end 
at en Plads midt i Byen kunde 
bruges som Affaldsplads. 

Da Byraadet var enige om, at 
det saa mindre godt ud paa om-
talte Stykke vedtoges det at Fjer-
ne det mest iøjnefaldende Affald. 

Indenrigsministeriet meddelte 
at Kommunens Forslag til en 
Ordning af Kommunens økono-
miske Forhold var uegnet som 
Forhandlingsgrundlag, og saa-
fremt der ikke fra Kommunens 
Side maatte fremkomme et ac-
ceptebelt Forslag vilde Staten 
være betænkt paa at kræve Af-
viklingen af Gælden til Staten 
gennemført efter de oprindeligt 
fastsatte Vilkaaar fra og med d. 
11. December d. A. Samtidig 
meddeles, at Kommunens ekstra-
ordinære Statstilskud i H. T. §§ 
2 og 3 i Lov Nr. 103 af 7.-4.36 
i Finansaaret 1935-36 paa hen-
holdsvis 9.170 Kr. og 43.830 Kr. 
ikke vil blive udbetalt forinden 
en tilfredsstillende Ordning var 
truffet, og forsaavidt dette ikke 
var sket inden 11.-12. 1936 vilde 
hele Beløbet 55.000 Kr. blive af-
skrevet paa Kommunens Gæld 
til Staten. 

Borgmesteren mente at det 
havde været et godt Forslag, der 
var indsendt, men naar der al-
drig var blevet givet en Retnings-
linie at gaa efter, var det jo ikke 
saa nemt at vide, hvad Forslaget 
skulde indeholde. 

Sagen blev taget til Efterret-
ning og fornyet Overvejelse. 

I det lukkede Møde forelaa et 
Andragende fra Kaptajn Kofoed, 
København om at opføre et Træ- 
hus til Sommerbolig paa Kom-
munens Grund i Sandvig ved 
Sandliniens Vaskehus. 

Byraadet kunde ikke imøde-
komme Andragendet. 

Fra Uge til Uge. 
—0— 

P almehaven 
har i Aften, Lørdag og Søndag 

3 store Festaftener. 1 Aften „Hei-
delbergaften," en munter Studenter-
fest med adskillige Overraskelser; 
i Morgen en „Dansk-Tysk Aften" 
med Henry Randolph som Festens 
Midtpunkt. Han synger den Aften 
baade paa dansk og tysk Viser af 
sit store Reptoiere. Og Søndag er 
der stor Afskedsfest for de fæno-
menale Balance-Akrobater „4 Ylle-
roms". Tommy Bostons Danseor-
kester er blevet udvidet med en 
Mand, og det vinder Dag for Dag 
flere og flere Venner; og Visesan-
geren Henry Randolph tager, med 
sine morsomme Viser og Causeri-
er, Publikum med Storm. 

Paa estersebadets Tennisbane 
spilles paa Mandag den 29. Juni 

Kl. 4 og 7 en Opvisningskamp af 
Tennisspillere fra København: P. 
Henriksen, E. Henriksen, Ørsberg 
og Halkier. Der er fri Adgang. Der  

bliver spillet baade Single- og Dou-
ble Kampe. Det anbefales Tennis-
interesserede at overvære disse Op-
visningskampe, der spilles af nog-
le af Københavns bedste Spillere. 
Navlig er Poul Henriksen K. B. 
særdeles velkendt. Han har i en 
Aarrække hørt til vore allerstærke-
ste Spillere og repræsenteret Dan-
mark ved adskillige Lejligheder i 
saavel „Deids Cup" som .  i Lands-
kampe og Kampe om „Nordiska 
Pokalen" mellem de 4 Skandinavi-
ske Lande og har ved sit uortodok-
se og energiske Spil og med Bi-
stand af en fremragende Taktik 
vundet bemærkelsesværdige og vær-
difulde Sejre og ofte bragte faktisk 
stærkere Spillere ud af det med 
sine gennemførte „lobs". 

Strandhotellet 
har faaet stor Sukces paa det in-

ternationale Dansepar Gia & Ronny 
der Aften paa Aften indkasserer 
mægtigt Bifald paa nogle dels flot-
te — dels halsbrækkende Danse-
præstationer — og foruden synger 
bitte Bengt, som Bengt Nielsen i 
Aar bliver kaldt af sit store Pu-
blikum, morsomme og aktuelle Vi-
ser under megen Jubel, og ind imel-
lem danses der til Richard Johan-
sens populære Solistband. Somme-
rens nye Tango lanceredes i Fre-
dags og blev modtaget med stormen-
de Bifald, der spaar den til at blive 
en lige saa stor Sukces som „Øster-
søens Perle" blev det sidste Aar. 
Ved en lille rask Publikumsafstem-
ning blev dens Navn „Bornholmer-
toner". Der var iøvrigt flere mor-
somme Titler mellem afgivne For-
slag, f. Exp.:' „En Hymne til de røge-
de Sild". Lørdag Aften løber den 
første af Strandhotellets store Kon-
kurrencer af Stabelen. Det bliver 
en Gættekonkurrence, arrangeret 
af Warny's Musikforlag i Køben- 

havn, og som Præmier er der ud-
sat ikke mindre end 10 Grammo-
fonplader. 

Strandslot 
havde Sct. Hansaften stort Be-

søg til Midsommerfesten. Allere-
de ved Din&en var der Stem-
ning, og den voksede som Tiden 
gik,SverreForchhammers Kunst-
nertrio spillede og det var en 
Fornøjelse og Nydelse at lytte 
til og danse efter den herlige 
Musik. Sangerinden Jytte Forch-
hammer, som sang Operettesan-
ge og sin egen Komposition, Val-
sen »De lysende Nætters Melo-
di«, blev modtaget med stormen-
de Bifald. Fakkeltoget og Baalet 
paa Stranden gav Festen et Præg 
af Midsommer, Lysets Fest. 

Sverre Forchhammers Kunst-
nertrio spiller hver Aften i Ve-
randasalen, dels klassisk Musik, 
dels Dansemusik, og Fru Reiner 
kan sikkert vente fint Besøg, og-
saa at de af øens Befolkning, 
der gerne vil nyde god Musik i 
smukke og hyggelige Omgivelser. 

Vi søger et Bad 
som kan paatage sig Omde-
ling af „Nordbornholm" hver 
Fredag Formiddag i Allinge i 
de kommende Kvartaler, alt-
saa fra 1. Juli. 

Nærmere ved Henv. til 
Allinge Bogtrykkeri. 

I Morgen er det 25 Aar siden 
vort kommunale Gasværk satte 
Tryk paa Ledningerne og pumpede 
Gassen ud i Ledningerne til stor 
Fryd for Forbrugerne. De gamle 
Petroleumslamper og Petroleums-
kogere sattes paa Hylden, og selv 
om Gassen ogsaa osede slemt den 
første Tid, var Husmødrene glade 
for det uye, og Oplysningen steg 
adskillige Grader. Særlig var man 
glad for Gadebelysningen, et hid-
til ukendt Fænomen. — Nu har 
Elektriciteten taget en Del af Glan-
sen fra Gassen, men Forbruget er 
dog fordoblet gennem Aarene og 
Forbedringer er sket. Saaledes fik 
Vkrket sidste Aar nye Retorter 
og et Ekshauteranlæg. Forbruget 
var første Aar (9 Mdr.) 81,304m3, 
i Aar er det oppe paa 225,810m3. 
Gasprisen var 161/, Øre pr. kbm, 
nu 24 Øre med Rabat for teknisk 
Strøm. 

Ogsaa Vandværket har sat Pro-
duktionen op fra 20-30 kbm pr. 
Time. Værket fik en ny Pumpe 
1934 og en Dybvandspumpe 1935. 
I Aar sættes en Trykforøgerpumpe 
paa Ledningen ved Hjorts Udsalg 
i Sandvig, saa Hoteller og Pensi-
onater paa Strækningen Hammers-
hus kan faa tilstrækkeligt Vand i 
Sæsonen. 

Gasværksbestyrer Kofoed har i 
de forløbne 25 Aar med Dygtig-
hed røgtet sit Kald, og Byraadet 
vil i Morgen bringe ham Borger-
nes Tak. 



De Medlemmer, som ønsker at 
køre i Bil til Sommerstævnet i 
Brændesgaardshaven den 15 Juli, 
bedes tegne sig til Bestyrelsen 
senest Søndag d. 5. Juli. Afgang KI.1 

Bestyrelsen. 

AiiingeFiskehus 
Telefon 144 

Bestilling paa fersk og røget 
Sild samt Rødspætter. 
Pighvarrer ni. m. modta-

ges gerne. 
Høns og Kyllinger 

sælges og købes. 

Chr. Jørgensens 

Nab Hye Sommersko 
i moderne Farver og Faconer 

hos 

Træskomager Larsen. 

2)1 sender »em 

„Nord6ornfiolm" 
fluer 2lge. 

Ycenli ogsaa paa os, 
naar »e star et eller 
andet at avertere. 
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— 	Intimt! 

Læg Aftenturen til Sandkaas 
Nordbornholms smukkest beliggende 

Originale Drinks til 	rigtige Priser 

Hyggeligt! 	— 	Aabent fra Kl. 14 
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deres 9i'ordel 
ved Avertering i „Nordbornholm" er 
den store Udbredelse, Bladet har; 
det kommer i hvert Hjem i Allinge-
Sandvig og Omegn, helt til Hasle, 
Klemensker og Rø. De faar med an-
dre Ord Forbindelse med alle Deres 
Kunder paa een Gang. — — — 

Benyt de billige Kvartals-Annoncer; 
for kun 10 Kr. i Kvartalet kan De 
faa en Annonce, hvori Teksten kan 
skiftes 3 eller 4 Gange i Løbet af 
Kvartalet. Lad os give Dem et Forslag. 

Ring til „Nord6ornfiolm" 7elf. 74. 
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Xotel „åtanztrtershaide" • • 
, Hver Eftermiddag optræder paa Hotellet og paa den nyopførte 
• 
• 

•• 2 Crifields komisk excentrisk Step- og 
• Taaspids Dansepar. 

Koncert w Dansant Ira Kl. 16- la og 20-1. 

Friluftsestrade 

• : • 
• Nyt Københavner-Orkester! Nyt! • 
"t•••••••• •••••••••••••••4••••••••••••••••■ ••••••••,11  

Averter i NORDBORNHOLM 

Termoflasker, Badebolde, Gummiringe, llavesiole, ilavenarosoller rT IE P R Ok bU 	_ N. 

	 mama* ***** •••• øøøøøøøø ••••••■ stikkelsbær  

De kommer ikke udenom at det foregaar paa 

Strandhotellet! 
Hver Aften: Dansefænomenerne GIA & RONNY 

RICHARD JOHANSEN med Øens 
bedste og morsomste Danseorkester. 
BENGT NIELSEN med 2 Dusin Vise.-
sukseer. 

Fredag 26: En Sommerspøg! ?? 
En Aften med muntre Overraskelser. 

Lørdag 27: Sæsonens første store kæmpe 
Konkurrencefest. 

Gæsteaften med 12 store Præmier, deriblandt 10 høj-
moderne Grammofonplader. 

Forsommerens største Sensationsaften. 

Paa glædeligt Gensyn 

Fr. Bidstrup. 

Jens Hansen's Manufaktur & Trikotagehandel 
Vi har endnu en Del Klædninger, Frakker, Olietøj Veste 
og Benklæder, som sælges, naar rimelige Tilbud gives I 

Husk vort store Lager af Fiskerbenklæder, prima blaa Molskinsbenkl., 
og det bedste der findes i Arbejdstøj, samt af alt, hvad der hører til 
Manufaktur. 

Klæde, Kjoletøj Bomuldstøj, Lærred, Dynetøj, Tæpper, 
og Fjer — Herrelingeri, Skjorter, Sokker, Seler, Hatte, 
Kasketter og Alpehuer — Trikotage og Garn — alt er 
som bekendt altid bedst og billigst hos Jens Hansen 

Vi har et pænt Udvalg i smukke Gardiner ! • 

MEGEIE10300323ELICIEGEISGEIGEIESSEDGEGEISMODGEIDEIEISEIDOE 

11-7andi io, 	(\?eranclasalen) 
Hver Aften Koncert-Dansant. 

Sverre Forchhammers Kunstner-Trio 
fra Hotel „Kong Frederik", København 

Bestil Bord : Tlf. Sandvig 38 og 58. 	Fru H. Reiner 
Nordbornholms smukke/de Lokale 

• E 31320EGMEGGE EGGEELIGESBC13E1E1E9003300330G32133031:10 

PALMEHAVEN! 
1E3E-v-4e)x.- Ak_fte,xi_ 
Tommy Bostons Rytme-Orkester 
Vise- og Cabaretkunstneren Henry Randolph 
Stort Artistprogram 
Palmehavens Præmiedans 

Aflæg et Besøg i „WONDER BAR" 
Bordbestilling Tlf. Sandvig 13. 

a-CZ)1CW4 ,11.Siell.  

}=øj... en 	Ciar! 
Nej køb den saa hellere i KIOSKEN, der er de garan-
teret altid tilpas tørre. — De automatiske Tørreskabe 
sørger for dette. — Altid et velassorteret Udvalg i 

Kioshen, Allinge. A. Mauritsen. Tlf. 142. 

• 

Permanent udfører vi nu med den nve 
Ta co Lux us Maskine. — — Moderne 
Dampkammer System. Alt iberegnet - 

•■••■■• og dog kun otte Kroner! 

Barber Johs. Larsen Tlf. Allinge 53 

;Tegn Abonnement paa Nordbornholm 
Den Krone, Bladet koster pr. Kvartal, 

godtgøres ved Avertering indenfor samme Tidsrum, 
og gør det muligt for os at vinde nyt Opland. 

•••••••••••••••• •••••••• 

Hver enkelt Egn har Interesse af at have et Blad, hvori man 
under et kan faa Egnens Beboere i Tale. Derfor er alle For-
eninger og i det hele taget alle Averterende interesserede i at 
„Nordbornholm" faar saa stor en Udbredelse som mulig. — 

•••••••••••••••••••••••• 

Averterende, der tegner Annoncer for hele Kvartalet, opnaar 
en betydelig ekstra Rabat. 

•••••••••••• 

 • 
I. 	

55 • • 

•••••• 

Mangler De en god I& ved Udkast ti] en virksom Reklame? 
Vi er altid til Tjeneste med gode Raad og billigste Pristilbud 

Meeffii~mi 
nye Yrakker er fijentkommet 

Swaggers fra . . Kr. 14.85 

Swing Coats . . „ 24.25 

Se Vinduerne! 	Spadseredragter fra 17.00 

ALLINGE MESSE TH. HOLM 

Varelotteriet 
Fornyelsen til 4de Trækning be-
gyndte den 23. Juni og slutter 
Mandag den 6. Juli og koster 360 Ø. 
Nye Numre sælges for 360 ø. 

I. B. Larsen, 
Kollektør. 

Et 3 Fags Hus 
ønskes til Købs eller Leje i Allinge. 

Henv. Hansine Sonne, Nygade. 

Bryllupssange 
og Festsange 
hurtigt og billigt 

Allinge Bogtrykkeri 

De rigtige 

Sommersko 
faas hos 

Carl Larsen, Vestergade 

Olsker. 
Svinebort uddeles Lørdagd, 
27. ds. fra kl. 1 

Svineneevnet. 

Olsker lluseindslorniug 	Den helt rigtige 

• 
• købes af • 
a 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Gartner Jensen, Tlf. 41. Alle Tryksager 
• • 	• 

• 

V,,,,WINI•å, • 4, • a  • 	tiben træller »eiwigteiluceig ?thertering. 
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:# Conrad Hansen. T1.40 	̀ 	  
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 . 
	Allinge Ur- og 

• Forlovelsesringe • 

• Guldsmedeforretning 4 A.11inge BogtryKKeri. 

Lager af alle Størrel-
ser i moderne, ciselere-
de og platte Ringe .3c e 

saasom 
Regninger, Moddeielser, Konvolutter, 

Dags-Dato, Vekseiblankotter, 
Visitkort og Takkekort 

Love og Regnskaber, 
Sange og Salmer, 

Medlemskort 
leveres bedst og billigst fra 

Det største Udvalg og de billigste Priser. Produkter, 



Damefrisørsaloner 
Kornum, K., v. Havnen AlI. Tlf. 153 
Larsen, Joh., Barber, AlI. Tlf. 53 
Weher„'‘una, Allinge, Telefon 12 

Elektriske Artikler 
Lini, \Villiam, Allinge Tlf. 95 

Foderstoffer 
Nordlandets Handelshus, All. Tlf. 7 

Fotografer og fot. Artikler 
[(joller Alfr., v. Havnen AlI. Tlf. 4 

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

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

Hoteller 
Hotel Allinge Telefon 25 

Art.f. Hotellerog Pensionat. 
Gornitzkas Bogtrykkeri, All. Tlf. 74 

Smørrebrøds-, Mellemlagspapir, Servietter 

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

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

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

Pensionater 

Radioforhandlere 
Jørgensen, H., v! Posthuset Allinge 
Lind, William, Allinge 'Uf. 95 

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

Skræderforretninger 
Lind,Sander,Skræderi,Strand v., All. 
Ipsen, P.: C. Nygade, Tlf. All. 113 

Slagtere 
Jensen, Kaj, Allinge Tlf. 66 

Smedemestre 
Petersen, Carl, Allinge Tlf. 98 

Sygekasser 
All - Sandv. Sygekasse All. Tlf. 47 
Kontortid daglig 2-4 og Lurdag 7-9 

Sæbeforretninger 
Tatol v. Havnen Allinge Tlf. 23 

De kostbare Minutter. 
Fortsat fra 1. Side. 

»Jeg kund€ ikke tage senere 
herfra«, forklarede han for at 
forsvare sig. Jeg skal til et Mø-
de i Paris i Morgen Kl. 11 — 

Hun nikkede; atter havde han 
spildt et Minut. Saa sprang han 
paa Hovedet i det. 

»Laura — De maa jo have 
lagt Mærke til — De maa have 
set, at teg elsker Dem! Jeg kan 
ikke rejse, og lade min Skæbne 
være uafgjort. Livet er intet for 
mig uden Dem. Vil De være 
min Hustru, Laura ?« Han sad 
tavs et Minut - et kostbart Mi-
nut. Saa sagde hun : 

»Sam, hvor kan De sige det, 
naar De allerede er gift? Ja, jeg 
siger gift, og uden at vide det«. 

»Men kæreste dog — —« 
»De er gift med Deres Forret- 

ning_  kære Ven«. nu hun saa 

ham lige i Øjnene, »og det er 
det værste Ægteskab af alle. In-
tet Baand mellem Mand og Kvin-
de kan kappes med det. En Mand 
kan misbillige en Hustrus For-
dringer, men de Fordringer, hans 
Forretning stiller, skynder han 
sig at fyldestgøre«. 

Hadley talte fornærmet; Men 
Laura, det kan De ikke mene? 
Herregud — den Million ønsker 
leg jo kun tor at Deres Skyld«. 
Hendes Smil var næsten moder-
ligt. »Ja, De tror, det er Grun-
den, men det passer ikke. De 
ønsker den for at lægge den til 
dem, De ejer, ligesom en Jæ-
ger dræber, selv om han har 
nok at slæbe hjem af sin Taske.« 

Hadley gjorde en hastig Be-
vægelse og kom derved til at se, 
at det allerede var seksten Se-
kunder over Tiden. Laura saa 
det ogsaa. Deres Øjne mødtes • 
der var noget i hendes Blik, som 
forvirrede Hadlay. 

»Jeg vidste det«, udbrød han, 
»Jeg kom for sent«. 

Hendes Overraskelse var for-
trinlig forstilt »De sagde jo at 
Deres Vogn« — — 

»Det er Kenyon«, raabte han, 
»og jeg havde dog hele Tiden 

haabet — troet — at De forstod. 
Men Kenyon — — 

„Skal vi ikke lade Kenyon være 
udenfor dette, og udenfor de faa 
Minutter vi har igen.? 

„Jamen —" 
„Jeg har ikke i Sinde at gif-

te mig med ham, Sam. Hvis De 
endelig vil vide det, saa sagde 
jeg ham det i Gaar Aftes!" 

„Og mig, hvordan er det med 
mig?" 

Hun smilede. „Men De er jo 
allerede gift, Sam". 

Han sprang op, gik rundt om 
Bordet hen til hende og saa paa 
hende. „Tilstag, at De mener ikke 
hvad De sagde om min Forret-
ning!" 

„Vist mente jeg det." 
„Ved De ikke, at Forretning 

og Hjem er to Ting? Hjemmet 
vil altid komme først!" 

„Bevis det! smilede hun. Det 
kan De, hvis De vil I" 

„Hvordan ? Der er kun et Mi-
nut endnu", og han pegede paa 
Uret. 

„Netop", sagde hun alvorligt. 
Det ene sidste Øjeblik maa af- 
gøre det hele." Han saa under-
søgende paa hende, og han for-
stod med et. hvad hun mente. 
Viserne bevægede sig stadig. 

.,Godt", sagde han, lad den 
blot aa rundt. saa meet den 
vil." Med et Smil tog han Uret 
op og stak det i Lommen. Og 
saa satte han sig ned, roligt og 
fredeligt. 

Med en Latter, der havde no-
get af en Graad i sig, løb hun 
hen til ham og kyssede ham. 
„Du vilde have opgivet Millio-
nen", sagde hun lykkeligt. „Kom. 
Og hun kom hen og trak ham 
op af Stolen. „Jeg følger dig til 
Damperen. Der er ikke et Se- 
kund at spilde. Og — Sam, jeg 
skal vente paa dig, naar du kom-
mer hjem". 

Da Vognen kørte afsted, trak 
Hadley skamløst Gardinerne for 
dens Vindue. 

W. Rømer  
anbefaler 	cm " 
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Tlf. 118 og 136. 	5 

Brevpapir, 
Kvitteringer, 

og iøvrigt alle Tryksager til For-
retningsfolk, Foreninger og private 
leveres billigst fra 

Allinge Bogtrykkeri 

Klappe, klappe Kage. 
i Morgen skal vi bage, 
Melet vi i PRIMA faar 
samt Bønner til en Kaffetaar 
og første Klasses Gær til Vin, 
Aromaen biir tip top fin. 

— - - Prima. 

liornnoims Spare- 
og baanekasses 

Afd. i Allinge 
• 
Kontortid: 9-12 2-4 
• 
Boxer udlejes 

Avertft i NORDBORNHOLM. 

Regninger, 
Meddelelser, 

Konvolutter 
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Nordbornholms Adressefortegnelse 
Apotek 

Søndergade, Allinge, Tlf. 48. 

Autoreparatører 
Mikkelsen, A., Allinge Tlf. 102 

Autokørsel (se Vognmænd ) 

Bagerier 
Andersen, .1-11,, Sandvig Tlf. 2 
Hald, F., Losebækg., Allinge Tlf. 78 

Blomsterhandlere (Gartnere) 
Jensen, C., v. Havnen All. Tlf. 41 

Bog- & Papirhandlere 

Bogtrykker 
Gornitzka,"0., Alfinge Tlf. 74 

Bygmestre 
Kofoecl:Ec Mortensen, All. Tlf. 77-79 
Petersen, Joh., All inge Tlf 141 
Petersen, P., Nørregade AlI. Tlf.'69 

BYgtiingssnedker 
Jørgensen, Th. Sandvig Tlf. 5 y 

Cykler:og Cyklereparationer 
Jørgensen, H., v/Posthaiset Allinge 
Mikkelsen, A. Allinge Tlf. 102 

Købmænd 
Holm, P. C., Allinge Tlf. 39 
Mogensen, A., Tejn Tlf. 117 x 
Prima, Allinge Tlf. 40 

Ladestationer 
Lind, William, Allinge Tlf. 95 
Petersen, Carl, Allinge Tlf, 98 

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

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

Manufakturhandlere 
Magasin du Nord, Allinge Tlf. 5 

Modeforretninger 
Petersen, Thora, v. Posthuset All. 

Murermestre 

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

Mælkeudsalg 

Trælast og Tømmer 
Nordlandets Handelshus, All. 1 If. 7 

Teglværk Tlf. Allinge 127. M. Bloch 

Mursten, Tagsten, Drænrør. 

Træskomagere 
Larsen, L., Allinge. 

Ure og Optik 
Hansen C., v. Havnen All. Tlf. 140. 
Liljeroth, A. Urmager, Allinge 
Mikkelsen, A., Søndergade Allinge 

Vaskerier 
Mogensen, A., Tejn Tlf. 117 x 

indlevering •Ill Sornisolms Dampvaskeri. 

Viktualiehandlere 
Sørensen I)., Nørreg. All. Tlf. 38 

Vognmænd 
Bohn, Emil, Sønderg., AH. Tlf. 46 
Personkarse! med 6-7 Personers Vogn. 
Christensen. Andr,, All., Tlf. 49 
Falk, K., Aabrinken, Tejn. Tlf. 130 x 
Personkorset udføres. 
Petersen, C., Nygade, All. Tlf. 133 
Person- og Lastkorset 
Munch, Humledal, Tlf. Rø 46 v 
7 Personers Vogn 
Sørensen, William, Allinge Tlf. 80 

Optagelse i Adressefortegnelsen 
koster kun 2 Kr. Kvartalet, ekstra 
Linier Kr. 1,50. Absolut billigste 
Avertering. 

Jeg leverer særlig billige Habitter 
af ny hjemkomne Varer, der er indkøbt fordelagtigt, 
hvilket kommer Kunden tilgode. 
Presninger og Istandsættelse billigst. 

Skrædder Ipsen 
Storegade 	Telefon 113 

De ferlerencle 
anmodes høfligst om at indsende vort Tilgodehavende paa Annoncer 
paa de tilsendte Indbetalingskort, Postkonto Nr. 14146, hvilket er den 
billigste og bekvemmeste Maade. Alle Indbetalingskortets 3 Dele maa 
være udfyldte ved Indbetalingen, men Deres 13,,stbud vil være Dem 
behjælpelig hermed og modtage Beløbet + 5 øre i Porto mod Kvit-
tering paa Postbeviset. 

• 
• 
• 

• af forskellige Mærker og Priser sælges billigt med 25 Kr. Udbet. • • • • 
• Cykler med Lygte og Laas 35 Kr. Udbetaling. : 
• 

▪  

Udbetalingen kan deles i to Rater og siden m. 2 Kr. ugent I. Afdrag. • 
• 

Cykle- og Radioimportøren Allinge Tlf. 156 
• Nye Radioer • 
•. gode Vilkaar 
• • •••••••••• 

til Gulve og Køkkenborde efter Maal. 

Tæpper, 200x 300 i flotte 

Arrnstroletun Mønstre, Løbere til Gulve 
pr. mt. 1,50 Kr. 

baade hvide 9g mønstrede efter Maal 
eller afpassede, der er nok af Mønstre Voksdug at vælge imellem, ogsaa det bestemte 
de søger; prima Kvaliteter billigst i 

Nordlandets Bandeishus. 

7oraars "Ratingen! 
Husk mit store Lager af -altid 1 ste Kl. Malervarer! 
Færdige Oliefarver - Olierevne Farver -Tørre Farver - Lak-
ker, Fernis og Malerolier. Baadelak, Maskinglasur, Pensler. 

Køb altid Malervarer af pr. Kvalitet - det betaler sig ! 

Saa til Xxel Mogensen, !Tejn 
Æg modtages som Betaling til 10 Ore i Overpris 

•• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • •9 
•
•• 	 • 

• •• 
• • • stort Lager af nye  cykler  
• • 
• • 

• • 
i 36. Model sælges meget billigt og paa særlig 

. En Del 35. Modeller helt nye sælges til halv Pris. 
• • •••••••••••••••••••••••• •••••••••••••• 


