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Med en bidende Sydøst satte Vinteren ind med Kulde og Sne. Største Delen af Danmark 
har allerede meldt om Togstandsninger og spærrede Landeveje — vil Bornholm gaa fri? 
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Ansvo,rhavende Udgiver: 

Otto GornItska, Telef., 74 

Gornitska's Tryk, Allinge 
N • 

Udgaar I Allinge-Sandvig, 

Tejn, Olsker, Rutsker, Ro, 

Klemensker og Hasle 

Nr. 465 den 2Z. Januar 	I Annoncer og lokalt Stof maa være indleveret 	1937 
senest 2 Dage før Bladet udgaar. 
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Alm. Annoncer 10 Øre 
Forretningsann. 8 - 

pr. mm, efterf. Gange 8 Ø 
6 Ø.  Fredag 

Nr. 13. Følg med: 

Er Vejret surt og. Føret sjappet, 
Humøret sløjt 
og Fødderne kolde, 
drik LOTUS THE 
og bliv kvik igen. 

Imports M. V. Salomonsen 

Storm ved Havet. 
Det rusker og slider i krogede Grene, 
med Hvislen i Krattet 

ved den stormende Strand, 
hvor Bølgerne brøler 

mod skumklædte Stene, 
og Luften er mættet af hvirderde Sand. 

I Horisonten skummende Toppe knejser 
i Vejret, som Fossen 

ved den bratte Skrænt, 
og Skibet hugger i Søen og rejser, 
som var det i sit rette Element. 

Se, Maagen den flyver 
saa lavt over Vand, 

den leger Tagfat med de iltre Bølger, 
hvergang de med Brølen 

ruller mod Land, 
den nok saa lystigt dem følger. 

Og Bølgen atter til Kamp sig byder 
mod Skæret, det forrevne, vilde 
I buldrende Favntag de bryder 
og vil slet ikke lade sig skille. 

Men snart bli'r her stille og tyst, 
kun Dønningens Klukken fortæller, 
at Stormen har styret sin Lyst, 
og Solen sig atter melder. 

Allinge, d. 13.-1. 37. 
Albert Hansen. 

Hvad skal 1937 bringe? 
—0-- 

Fem at Verdens førende Sand-
sigersker har udtalt sig om, hvad 
der vil hænde i Aaret, der kom-
mer. 

Den farvede Mme Lodia siger: 
Til Trods for stærke Uroligheder 
og farlige Situationer vil der ikke 
komme nogen Krig i 1937. Der 
vil derimod komme en ny Freds-
bevægelse, som vil forsøge at 
skabe Forsoning mellem Jordens 
Folkeslag. En stor Opfindelse vil 
blive gjort paa Flyvningens Om-
raade. Det vil blive en Opfindel-
se af revolutionerende Karakter, 
idet den vil muliggøre Flyvning 
uden Motor. M. Blums Regering 
vil falde her i Frankrig, og han 
vil blive erstattet af M. Daladier. 
Tyskland vil ved et Kup sikre 
sig Danzig, og General Franco 
vil vinde en endelig Sejr i Spa-
nien. . 

Astrologen Mme Christina Nora 
fremsætter følgende Forudsigelse: 
Gadekampe i Frankrig vil bringe 
de yderligtgaaende Partier til 
Sammenbrud. Der vil i Frankrig. 
komme store financielle Vanske-
ligheder, der vil medføre Rege-
ringens Fald. I Løbet af næste 
Aar vil der komme to politiske 
Kriser med nye Regeringer. 

I Krystalkugle har Mme Pierre 
set følgende: Frankrigs Flyvevæ-
sen er i en stor Fare. Der vil 
blive kronet en Konge i Spanien 
i Aarets Løb. 

Mme Marion Claude, der for-
udsiger Fremtiden ved Blomster-
nes Hjælp, siger: Først i 1942 
eller 1944 vil der oprinde gode 
Tider for Frankrig, men Leon 
Blums Regering vil falde i Løbet 
af dette Aar uden en Borgerkrig. 

Mme Florida har i smeltet 
Bly forudset, at Kina vil slaa 
Japan, og at Hitler vil opnaa en 
Overenskomst angaaende Kolo-
nispørgsmaalet i Løbet af det 
kommende Aar. 

(Sorø Amtstid.) 

Brændemærket 
Efter det engelske 

—0 — 
Denne Fortællings Begyndelse 

er ganske almindelig. — Phyllis 
Rodney var Maskinskriverske og 
meget smuk. Og hun var en god 
Pige. — Men i en eneste kort 
August Maaned var hun smuk-
kere end nogensinde før — det 
sagde i hvert Fald Kenneth Lang. 

Det var næsten et Aar siden 
hun første Gang havde mødt 
ham; han havde straks følt sig 
tiltrukket af hende, de havde 
spist Frokoster og Middage sam-
men, gradvis var det uundgaae-
ligt kommet, og efter en kort 
indre Kamp havde hun indvil-
get i at rejse bort med ham en 
Maaned. Det lykkedes hende at 
skaffe sig ekstra 14 Dages Ferie; 
sin Moder fortalte hun, at hun 
skulde paa Fodtur i Bretagne 
sammen med en af de andre 
unge Piger. 

Det var saa banalt som vel 
muligt. 

- Den runde, blege Maane send-
te et hvidt, straalende Skær ned 
over Marker og Enge. En Ræk-
ke Popler strakte deres løvrige 
Grene op mod den blege Him-
mel. — I Haven, som hørte til  

den lille, lyserøde Villa, der hav-
de givet dem Ly I tre vidunder-
lige Uger, blandt de smukke 
Blomster og Gyvelbuskene, der 
synes skønnere her i Bretagne 
end hjemme, kendte Phyllis hver-
ken Anger eller Frygt. 

»Det er saadan et yndigt, af-
sides Sted — kun vi to«, havde 
Kenneth sagt. Der var ingen nys-
gerrige Blikke til at opdage dem, 
ingen Sladder til at ødelægge 
deres Lykke. 

»Elskede", hviskede Kenneth, 
„du vil aldrig angre denne vid-
underlige Tid?" 

Phyllis bevægede sig urolig i 
hans Arme. 

»Det er Mor, jeg tænker paa«, 
sagde hun tøvende. »Hun har 
saadanne løjerlige Ideer«, fort-
satte hun som for at finde en 
Undskyldning for sin Moders 
Skrupler. »Hun er religiøs, for-
staar du, og meget streng. Jeg 
tror, det vilde dræbe hende, hvis 
hun nogen Sinde opdagede det 
med — os«. 

Kenneth følte hende skælve 
ved Tanken derom. 

»Jeg kunde ikke blive ved at 
leve, hvis hun fik det at vide. 
Jeg maatte dræbe mig,« tilføjede 
hun vildt. — Kenneth strøg det 
mørke Haar bort fra Panden. 

„Kæreste, hvorledes skulde din 
Mor faa det at vide, hvem skul-
de se os i dette Hul, og hvis det 
virkelig hændte, kunde du jo 
altid lyve dig fra det«. 

»Jeg ved, det er taabeligt«, 
sagde hun, »men hvis Mor vid-
ste —, hvis hun saa paa mig—, 
Aah, Ken — «, hun klyngede sig 
til ham. 

»Lille elskede«, sagde han blidt, 
»vær dog ikke saadan et ængste-
ligt lille Fæ. Hvorfor tænke paa 
i Morgen, naar der endnu er lidt 
tilbage af i Dag?« 

En Jasminbusks søde, vemo-
dige Duft bares hen til dem; et 
Møl flagrede forbi. Hans Arme 
sluttede sig fastere om hende, 
og hendes Frygt dyssedes i Søvn 
ved hans Nærhed. 

Under hans Kys døde den. 
— — — 
Nej, hvor du ser rask og frisk 

ud efter den Ferie, og brun er 
du blevet — næsten som en Zi-
geunerske«, — og Mrs. Rodney 
kyssede kærligt sin Datter. »Jeg 
vidste, at du vilde trænge til en 
Kop The, saa jeg har sat Vand 
over. Sæt du dig ned, imens jeg 
dækker Bord«. 

Phyllis adlød og lyttede aands-
fraværende til Moderens Passiar. 
Hendes Blik gled rundt i Stuen 
med de gamle, kendte Ting; den 
hadede Almanak under et Bille-
de af Admiral Beatty, som var 
omgivet af Flag og Roser, det 
gamle Tæppe med de samme 
slidte Steder; om lidt vilde Ke-
delen fløjte paa den sædvanlige 
irriterende Maade. Hendes Tan-
ker fløj langt bort, dvælede ved 
de sidste Timer før Rejsen, Tu-
ren over Kanalen, Kørslen og 
den bevægede Afsked paa Vic-
toria Station og den forfærdelige 
ensomme Køretur til Putney. I 
Bilen havde hun taget Vielses-
ringen af, som Kenneth havde 
givet hende for denne ene Maa-
ned, og hængt den i et langt, 
smalt Baand om • Halsen paa 
ga mmeldags Mn n er. 

Hun kvalte sin Hulken og 
prøvede paa at høre efter, hvad 
hendes Moder sagde. 

»Jeg har været lidt bekymret 
for dig i den, sidste Tid«. Mrs. 
Ronney glattede nervøst Dugen 
ud. „Jeg holder ikke af at sige 
det til dig, men Miss James, du 
husker hende nok, Phyllis, hun 
fik en udmærket Plads hos nog- 

le rige Amerikanere og har væ-
ret i Bretagne, i Nærheden af, 
hvor du var, og hun sagde, hun 
saa dig med — en Herre! Na-
turligvis lo jeg at hende, men 
hun var meget paastaaelig, be-
skrev din Kjole og sagde, hun 
vidste ikke, at du var gift. Det 
var pap et Marked eller lignen-
de ved Quim bu, tror jeg det hed«. 

Phyllis kunde næsten høre sit 
Hjertes stærke, dumpe Slag. 

»Aali, det er dog komplet lat-
terligt«, sagde hun og følte, hvor 
godt hun gjorde det. 

Mrs Rodney satte en Assiet 
med Rejer paa Bordet. 

»Ja, lille Phyllis, naturligvis 
maa det have været en Fejlta-
gelse; men jeg har alligevel ikke 
rigtig kunnet lade være med at 
tænke paa det. Hvis jeg et øje-
blik troede, du havde narret mig 
og gjort noget galt — men det 
vilde du aldrig gøre, Phyl l« Hen-
des ængstelige Stemme og be-
dende øjne irriterede Pyllis's 
allerede haardt medtagne Ner-
ver; det var dog for galt, at hun, 
foruden sine andre Bekymrin-
ger, ogsaa skulde underkastes 
dette Krydsforhør, naar hun-var 
træt og ude af Stand til at taale 
det. 

»Du gør mig syg, Mor, med 
din Plagen i det øjeblik, jeg 
kommer hjem", sagde hun gna-
vent. „Mabel blander sig i alting, 
du skulde skamme dig at høre 
paa hende«. 

Maaske var det hendes irrite-
rede Nerver, der forledte hende 
til et uvant Vredesudbrud. 

Hendes Moder saa nysgerrigt 
paa hende og gik ud efter The-
potten. 

»Tag dit Tøj af, kære Phyl, 
en.  Kop The vil gøre dig godt, 
og vær ikke vred over, hvad jeg 
sagde; din egen Moder maa dog 
— —. Se, jeg har købt Rejer til 
dig, jeg ved du holder af dem". 

Phyllis begyndte langsomt at 
knappe sine Handsker op. Faren 
var forbi. Synet at Moderen, der 
skænkede den stærke, indiske 
The, beroligede hende. Det var 
dumt af hende at være bange ; 
den sladrende Mabel var i Ame-
rika. Hun var sikker. 

Thetøjet klirrede ikke længe-
re ubehageligt, der var Rejer, 
Makaroni og Genuakage, Hjem-
met var fattigt, grimt og trangt, 
men sikkert. Hendes Moder 
tændte Gassen; den blafrede og 
fyldte saa Stuen med sit skæren-
de Lys. Phyllis strakte ivrigt Hæn-
derne ud efter Thekoppen. 

»To Stykker«, sagde Mrs. Rod-
ney med et overbærende Smil. 
»Jeg tror —e, pludselig standse-
de hun, i Stilheden, der fulgte, 
saa Phyllis sin Moder stirre for-
færdet hen over de lyserøde Rejer. 
Langsomt sænkede hun sit Blik, 
hendes Moder stirrede stift paa 
hendes Haand, der laa paa Bor- 



Fotograf Wer 
anbefaler Bronce - 

Rammer i alle St. 

Ovale Rammer og 
Rammelister. Billeder indrammes 

Tegn Abonnement paa Nordbornholm 
Vi har begyndt vor Artikkel-Serie 

og erindrer om at alle vore Aarsabonnenter faar denne i Særtryk paa 
fint glittet Papir som Jubilæumsgave — en rigt illustreret Bog paa 
3-400 dobbeltspaltede Sider gratis.  Vi gør dog opmærksom paa, 
at vi kun trykker et begrænset Oplag, hvorfor senere Efterspørgsler 
ikke kan imødekommes. Læs Artiklen paa 4. Side i Dag og fremdeles. 

siben fraDer 1)eiwigWnice0ig WDertering. 

det. Den laa der i det stærke 
Gi,slys, smal eg brunes af Solen 
og paa Ringfingeren var der en 
smal, men tydelig, hvid Ring. 
Den var uhyggelig. Halsen snø-
rede sig sammen paa hende. 

Vielsesringen, som hun havde 
baaret den korte, henrivende 
Maaned, havde beskyttet hendes 
Finger mod Solen og havde nu 
med djævelsk Ondskab forraadt 
hende. Den umiskendelige, hvi-
de Cirkel dansede tor hendes 
Øjne mod Haandens Solbrændt-
hed. — »Aah, Phyl, saa er det 
sandt«, jamrede Mrs. Rodney. 

Phyllis aabnede sin Mund, men 
der kom ingen Lyd. 

Tavsheden blev brudt af hen-
des Moders Hulken. 

bøger og 3Iale. 
Ugens Familie-Journal 

Edisons Arvtager — kalder Al,  
verdens Teknikere i Øjeblikket 
Philo T. Farnsworth, der i 19- 
aars Alderen skabte den elektro-
niske Television, og derved blev 
Televisionens unge Fader. Denne 
Uges Familie-Journal fortæller alt, 
hvad der er værd at vide om 
denne geniale unge Mand, og det 
er ikke saa lidt. Vil man læse en 
Beretning om Mod og Pligtfølelse, 
bør man læse, hvad en kort og 
nøgtern Artikel beretter om Skibs-
drengen John Travers Cornwell, 
hvis Navn nu staar indskrevet 
mellem den engelske Marines Hel-
te, og en eventyrlig men sandfær-
dig Rejseskildring sDen gule Safir" 
fortæller, hvad der kan ske, naar 
man ler ad en indisk Yogi. 

Fra Uge til Uge. 
Cirkusgrevinden. 

Der er hengaaet lang Tid, siden 
„Verdens sjoveste Plge", Anny 
Ondra viste sit halsbrækkende 
Humør i en stor Film. Men nu 
kommer der en igen, „Cirkus-
grevinden", hvor Anny Ondra for 
at holde gode Miner til slet Spil 

overfor en gammel, stiv, adelig 
Bedstefar, maa trække i Herretøj 
()g udgive sig for Sønnesøn. Dette 
afføder naturligvis en Række kom-
plicerede og komiske Situationer, 
der til sidst fører hende i Arme-
ne paa en nydelig, ung Huslærer, 
der spilles af Hans S6hnker. 

Anny Ondras groteske Humør 
tornægter sig ikke. Hun er stadig 
den samme Spilopmager, som vi 
har tnoret os over saa mange 
Gange tidligere, og i denne Film 
er hun mere alsidig end fordum, 
idet hun spiller ikke mindre end 
en ung Dame, ung Herre, Cirkus-
klovn, Spøgelse og meget andet. 
Filmen, der dels udspilles i et 
Cirkustelt, dels paa et gammelt 
tysk Herresæde, er sat i Scene af 
Karl Lamac og fordansket af Mo-
gens Dam. 

Sammen rned„Cirkusgrevinden" 
vises en ny, lille Film, optaget over 
en Dag af de søde, smaa_canadi- 

ske Femlingers Liv. 
„B. T." skriver : Publikum mo. 

rede sig højlydt over det groteske 
Pigebarn. Den lille Ekstrafilm med 
Femlingerne var bedaarende. 

Fødselsdag. 
Jørgen Sode, Vinberggaarden, 

fylder 80 Aar Søndag d. 24. Jan. 

Bryllup. 
I Dag, Fredag, vies i Ols Kirke 

Frk. Sigrid Christensen til Harry 
Lund Kofoed. 

Dampskibsselsk Østersøen(4 

afholdt Generalforsamling Onsdag 
den 20. Januar 1937 K1, 16 paa 
Hotel » Allinge". Formanden, Hr. 
Kølam. Bech, bød de tilstedevæ-
rende velkommen og mindedes 
afd. Cand. Mortensen, som altid 
havde vist stor Interesse for Sel-
skabet. 

Til Derigent valgtes Ing. Ander-
sen, som konstaterede, at General-
forsamlingen var lovlig indkaldt og 
beslutningsdygtig. 

Formanden aflagde Beretning 
over Selskabets Virksomhed i 1936 
og udtalte bl. a. følgende : 

Som bekendt var Sommeren en 
daarlig Forretning for Hoteller og 
Pensionater og ikke mindst for 
A/SDampsskibsselsk.„Østerseen". 
De overordentlig vanskelige Valu-
taforhold har bevirket, at vor 
Tysklandsrute i det forløbne Aar 
har givet et meget betydeligt Un-
derskud. — Ystad-Udstillingen har 
endvidere medført, at vor Hoved-
ruteAllinge-Simrishamn heller ikke 
har kunnet opfylde de til denne 
stillede Forventninger. Driften har 
givet et i Forhold til Aktiekapita-
len meget betydelig Minus,' der 
yderligere forværres ved, at det 
paa Status opførte Aktiv, Pant m. 
v. i Selskabets tidligere Skib „Ham-
mershus' maa anses helt eller 
delvis tabt grundet paa dettes 
Rederis Konkurs. Under disse Om-
stændigheder har testyrelsen i 
Betragtning af Selskabets relativt 
ringe Aktiekapital og specielt un-
der Hensyn til de meget tvivl-
somme Udsigter fur den tyske 
Rute ikke turdet gaa en ny Sæson 
i Møde, men har ført Underhand-
linger med AIS Dampskibsselsk. 
paa Bornholm af 1866 om dette 
Selskabs Overtagelse af Skib og 
Ruter. Herved vil vor Hovedrutes 
Opretholdelse blive garanteret i en 
Del Aar, hvorhos der ved Imøde-
kommethed, navnlig fra vore sven-
ske Interessenters Side, aabnes 
Aktionærerne Udsigt til ved Likvi• 
dationen at opnaa en ringe Andel 
af den indskudte Aktiekapital. 

Selskabet har iøvrigt udført 
følgende Rejser: 
Paa Ruten Allinge-Simrishamn 52, 
Allinge-Sassnitz 24. Allinge-Chri. 
stiansø 18. 

Desuden blev der udført en Del 
Selskabs- og Kuponrejser. Nogle 
af disse paa Ruten Allinge-Simris-
hamn kunde i Forsaisonen af for-
skellige Grunde ikke gennemføres 
og to Selskabsrejser, som var ar-
rangeret i Eftersaisonen fra Tysk. 
land til København, maatte udgaa 
paa Grund at Storm. 

Efter denne Beretning blev Aars-
Regnskabet oplæst, som efter en 
Del Forespørgsler godkendtes. 

Da Regnskabet viste et betyde-
ligt Driftsunderskud, og det Sel-
skab, som havde købt „Hammers-
hus", nu » Hamlet", var gaaet 
Konkurs, maatte Pantebreve og 
Aktier i dette Selskab afskrives, 
og Bestyrelsen turde derfor ikke 
paatage sig Ansvaret ved at fort-
sætte Driften. Der var forhandlet 
med de to bornholmske Damp-
skibsselskaber, og Bestyrelsen 
havde nu faaet et Tilbud fra 
Dampskibsselskabet af 1866, som 
var villig til at købe » Borgholm". 

Skibet vilde blive moderniseret og 
faa Hjemsted i Allinge, ligesom 
Ruterne paa Simrishamn og Chri-
stiansø foreløbig vilde blive opret-
holdte. Bestyrelsen anbefalede den. 
ne  Ordning, som vilde sikre Al-
linge Ruterne til Gavn for Turis-
men paa Nordbornholm. 

Direktør Lund, Rønne var til-
stede og fremkom med suppleren-
de Oplysninger, ligesom de sven-
ske Repræsentanter anbefalede 
denne Ordning, hvorved der vilde 
blive en lille Devidende til Aktio,  
nærerne. Efter at flere Aktionærer 
havde haft Ordet anbefaledes Li-
kvidation og Formanden, Ksam. 
Bech, Overretssagf. Jac. Jensen 
og Hotelejer Colberg, alle Med-
lemmer af Forretningsudvalget 
valgtes som Likvidatorer. 

Til Revisorer valgtes Kbm. P.C. 
Holm og Revisor Rasch. 

Formanden hævede derefter Ge-
neralforsamlingen idet han takke-
de for den udviste Tillid og haa-
bede at den vedtagne Ordning 
maatte blive til Gavn for Kom-
munen. 

Valglister 

Allinge-Sandvig Kommune 
At de tor Aaret fra 1. Marts 

1937 til Udgangen af Februar 
1938 gældende 

Valglister med Tillægslister 
samt Valglister over Tilflyttere 
over de valgberettigede til Kom-
munalbestyrelsen er fremlagt til 
almindeligt Eftersyn paa Allinge 
Raadhus og Sandvig Raadstue 
for førstnævnte Listers Vedkom-
mende fra 24. til 31. Januar d, 
A. og for sidstnævntes Vedkom-
mende fra 10. til 15. Februar d. 
A., begge Dage indbefattede, be-
kendtgøres herved. 

Klager over selv at være ude-
ladt eller at en uberettiget er 
optaget paa Listerne indgives 
skriftligt til Byraadet for først-
nævnte Listers Vedkommende 
inden 10. Februar d. A. og for 
sidstnævntes Vedkommende in-
den 20. Februar d. A. 

Det bemærkes at Personer, 
hvis Valgret begrundes ved Skat-
tesvarelse til Valgkommunen, og 
som ved Valglisternes Affattelse 
ikke har betalt de dem paalig-
nede Kommuneskatter til denne, 
medtages paa Valglisterne ved 
disses Fremlæggelse til Eftersyn, 
men de paagældende skal ved 
den endelige Berigtigelse, der fin-
der Sted paa et Møde Onsdag d. 
24. Februar 1937 K1.19, slettes af 
Valglisterne, saafremt de ikke 
inden dette Tidspunkt har betalt 
de dem paalignede direkte Skat-
ter til Valgkommunen indenfor 
det forud for Valget senest af-
sluttede Skatteaar, eller saafremt 
saadan Paaligning ikke har fun-
det Sted, er paalignet og har be-
talt de tilsvarende Skatter inden-
for det paafølgende Skattehalv-
aar. 

Allinge-Sandvig Byraad. 
den 16. Januar 1937. 

P. R. V. 
M. Bloch. 

Blaa Kors, Allinge 
Festligt Møde paa Menigheds-

hjemmet Søndag den 24. ds. Kl. 
7,30. Provst Petersen taler. 

Alle indbydes venligst. 

Husk vort store 

Skotojs=Udsalg 
Masser af godt Fodtøj realiseres 
til meget smaa Priser. 

Carl Larsen, Vestergade, 

Kød og Flæsk 
modtages til Røgning. 

Richard Jørgensen 
Sandvig. 

Varm Blodpølse 
aas i Dag, FREDAG. 

Grethe Lundgren, 
Lindeplads. 

Flink Pige 
søges til I. Februar. 

Tejn Brugsforening. 

2 Stakke Kløver 
og Lucerne, 2 Læs Havrehalm og 
en Rottehund er til Saig. 

Vognmand Jakobsen. 
Tlf. Allinge 19 

5-6 Ugers Grise 
er til Salg. 

Holm, Brovang. 

Olsker 
Jagtforeningen holder 

Generalforsamling i Forsamlings-
huset Fredag d. 29. Januar Kl. 20. 

Bestyrelsen. 

Fuglene tror, det er Foraar. 
--o— 

I hele det vestlige Sønderjyl-
land har man i Fl. Demokraten 
i Nytaarsdagene observeret et 
Naturfænomen, der vækker me-
gen Opmærksomhed blandt alle 
Naturinteresserede. 

Som bekendt holder Vildgæs-
sene om Vinteren til i disse Eg-
ne i store Flokke og har fuld-
kommen regelmæssige Vaner. 
Henimod Aften gaar deres Træk 
fra Engene ud til Havet, hvor 
Gæssene føler sig i Sikkerhed om 
Natten, om Morgenen omvendt 
fra Havet ind til Engene, hvor 
de søger deres Føde. Om Morge-
nen gaar Gaasetrækket altsaa fra 
Vest til Øst og om Aftenen fra 
Øst til Vest, men heri skete Nyt-
aarsaftens Dag en opsigtsvækken-
de Ændring. 

Hver Dag ved Solnedgang ser 
man et mægtigt Gaasetræk fra 
Syd til Nord. Vildgæssene kom-
mer dragende i tunaadelige 
Mængder, Kile efter Kile og for-
svinder nordpaa. 

Mange ældre Folk er nærmest 
forargede over Vildgæssenes Op-
førsel og betragter den som et 
Brud paa Naturens Orden. Er-
filme Jægere hævder imidlertid, 
at Fænomenet er set tidligere, 
men altid kun, nuar Frost- og 
Snevintre udeblev, og at Gæsse-
ne yderst sjældent tager fejl i de-
res Spaadom om mildt Vejr Re-
sten af Vinteren, 

• • • • • • • • 

Undervisning 
i Haandarbejde 

Tirsdag den 19. Januar Kl. 2 for 
Børn (3 Kr. pr. Md ) 

for voksne Kl. 7,30 (4 Kr. pr. Md.) 
P. Ipsen. Strandvejen 33. 

Xoå og flæsk 
modtages til Røgning. 

Varerne hentes. 

Nordlandets Korforsyning 
Tlf. Sandvig 19. 

Køb Sygeplejeartikler i 

PRIMA 
Flammevat, Idealbind, 

Sygevat, Sprøjter, 
Levertran — Hørfrø 

Det aarlige Udsalg 
af Skotøj er begyndt hos 

Træskomager bars en 
100 Par Børnekapsko 

fra Nr. 22 —39 uds. til nedsat Pris 

2)1 bringer 

alle Dag-&Ugeblade 
over fiele 2yen! 

Har De et spe-
cielt ønske om 
et eller andet 
sjældnere Tid-
skrift - skaffer 
vi det gerne. 

Kiosken 

Varm Blodpølse 
hver Fredag Middag. 

Dina Sørensen, Nørregade. 

burnimins Spare- 
og haanekasses 
RM. i Allinge 

• 

Kontortid: 9-12 2-4 
• 

Boxer udlejes 
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Magasin du Nords 

UDSALG 
2,85 

Underdynebolster 	1,75 
Twistlærreds-Lagener 

Størr. 125 x 2502,25 

ekstra svære St. 130 .)‹ 250 

Svære Pudebetræk 
af prima Stout 

Viskestykke-Drejl 
prima 	linned pr. ni. 

Haandklæde-Drejl 
svær 1 /.2  linned Kvalitet 

Skjorte-Tvistlærred pr. m. 0,65 
do. do. 80 cm. br. 	o,58 

Bomuldstøj prima vaske- 
ægte Kvalitet 0,74, 0,66 o,62 

Flonelstæpper 
under Udsalget 1,95 

Uldtæpper 
svær og varm Kvalitet 4,50 

Lama-Krøluldstæpper 	11,85 

	

under Udsalget 	10,85 

Alle Manufakturvarer, 

der ikke er nedsat, 

sælges ± 10 pCt. Rabat 

der fradrages Notaen 

Restparti Dameundertrøjer 0,58 

Florstrømper 0,95 	o,90 

Helulden Kjoletøj 2,58 	2,18 
Kjoletøj 130 cm br. 
smukke og gode Kv. 4,58445 
2I/ 4  eller 21 J., Meter til en Kjole. 

2 Stk. smukke rode Ræve 30,50 
sælges under Udsalget for 

Dame-Regnfrakker 
udsælges for 8,854,85 

	

Pil 	Bindeslips 	1,00 o,85 
im] 

	

igpli 	' Stk. prima Drengeserges ,,,75  
145 cm br. sælges for J 111 

	

lirb 	Herre-Undertrejer m. laaden Vrang 
`dl! .a 	Storr. 0 1,75 Storr, 2 1,38 

En Del 1  ulden Kjoletøjs-Re-
stor i mørke Farver i ukurante 
lflaal, der skal væk, sælges 

eKstra billigt. 

Ca. 7-8 Stk. blaa Konfirmand-
habitter sælges under Udsalget 

til ekstra nedsat Pris. 

Overdynebolster 128 em br. 
garanteret fjertæt 

2,95 
1,18 

o,88 
1,18 

28,50 

Herre-Hatte ca. 10 Stk. tilb. 
Størr. 57, 58, 59 4,50 in]  " 	300 

Underbenkl. samme Kv. 
Storr. 0 1,80 Storr. 2 1,68 

FRITZ REUSCH 
Allinge - Telefon 5 

Leverandør til Vare- c. Landbrugslotteriet 

Xiosken, 

Di sender »em 

,,,tord6ornfiolin" 
Iver 2Ige. 

.7Cenk ogsaa paa os, 

naar »e /far et eller 

andet al avertere. 

er kommet til Allinge. 
Lad os demonstrere det 
for Dem. Pris Kr. 6,50 

Siografen 

Fredag og Søndag Kl. 20 

Cirkusgrevinden 
med Anny (indro i Hovedrollen 

• • G. • • • • • 

Ekstra : 

De canadiske Femlinger. 

Vil »e - 
glæde nogen med en lille 
Opmærksomhed, saa kig 
ind i Gornitzkas Bogtryk-
keri! Vi har lige faaet en 
Sending fint Æskepost 
hvidt og kulørt Papir. -
Leveres m. paatrykt Navn 
i forsk. Farve fra Kr. 4,75. 

Servietter med paatrykt 
Monogram (Guld, Sølv ell. 
Farve) i mange forskellige 
Modstre lev. fra Kr, 4.75 
pr. 500 Stk. 

Gornitzka's Bogtrykkeri 
- det er Telf. Allinge 74 

Avismakulatur, 
rene Aviser, bundtet i Pakker a 
5 kg. (ca 300), sælges for 75 øre 

Allinge BogtrykKeri. 

„%ataclorspillet" 

is 

Eg E 

Bul, Koks, Cinders I 	allid hedsto Kvalitet. Kit del i Produktet! 
Nye store Blommer, nye gode Rosiner 

Ny Høst af prima Kvalitet er nu kommen paa Lager 
og sælges til smaa Priser. 

Nye Appelsiner, Citroner og friske Æbler 
af sædvanlig god Kvalitet og til rimelige Priser.  

Nordlandets Handelshus 

Udsalget fortsættes stadig 

og der er endnu en Del gode Rester til halv Pris samt 
nogle faa Herrefrakker til 10 Kr. - Et Parti hv. Pudebetræk, 
lidt smudskede' sælges fra 1,45 og 1,62. - Hvide Dynebetræk 
fra 4,35 og kulørte fra 3,75. - 10 pCt. paa alle kurante Va-
rer undtagen Garner og 20 pCt. paa Konfektion. 

Allinge Messe - Th. Holm. 
Jeg giver højeste Pris for renvaskede strikkede Klude og Uld 

1~11~11110111~~■111111 

23. Januar til 15. Februar. 

Under Udsalget sælges c. so Kulørte Klædninger, 
som har kostet fra 50 ti] 75 Kr. pr. Sæt, nu nedsat til 25 Kr. 
Frit Valg. -- Mange andre Varer er fremlagt med Pris paa. 
10 pCt. paa en Del andre kurante Varer. 

f erz3 .dansen. Jeff. 29 
• • •.•••••• •Nt ••**NIM" 	 ••••• •••••••••••• •••••••~•• 00~9 •••••••••••• 

Xulbe og Slul • • 

: 	 Oliefrakker, Sydveste 
1og Gummistøvler - 

bedste Kvaliteter faas hos 

Axel Mogensen, Tein Til. 117x 
»ø* *ø** •• •••••••••• *NIM, ø* f• *NIM • • 

spar paa det clitreXornkob 
Dansk Klidmelassefoder, som er sundt, 
næringsrigt Foderstof, der gerne ædes af alle Kreaturer, 
sælges i Sække a 50 kg for Kr. 7,25. 

Alle Slags Hønsetorn og Mats sælges billigst muligt i 

Nordlandets liandetshus, 
1111111111111111111l1l1111111111111101111111111111111111111111111111111111111111111111011111011111111111110111111111111l1111111111110111111111111111111 

• Segynd nu. . J 

'--"- 	at lære Tysk, saa De med min letfattelige Metode allerede 
:g".. 	til Sommer kan forstaa og tale Sproget. Hold for Begyndere 	-Z-=  

og Hold for Viderekommende. 

• Kan De tale Tysk, burde De holde det vedlige. 
▪ I mine Konversationstimer faar De genopfrisket det, De kan, 
- og Faar udvidet Deres Ordforraad. 	 -_= 

.- EMMY SILBERSTEIN, Sandkaas.  = 
1011101111111001111111111011111111101f10110111111111100111.111110101111101010111010111111011011111000111111111111111111111111111111111 

I On helt rig il 
	.1_),e, re  mc  , Per manent eu  nx  tu sudfører  m 

Maskine. 
k i nv ei . nu med idieondenr ee  

Dampkammer System. 
og dog kun otte Kroner? 

Barber Johs. Larsen Tit. Allinge 53 

STOP-ved 
▪ Zool. Have, Stammershalde 

En fornøjelig Søndagsudflugt, De aldrig vil fortryde! 
De Løveunger er nu store og leger Dagen lang, dem 
burde De se. Gratis Entre fil Haven i Vintermaanederne. 

Hyggelig Restauration med Centralvarme - Aben „Peter-

Strandvejen Allinge- Stammershalde er aaben for Trafik 

Averter i NORDBORNHOLM 

Godtkøbsudsalg 

• 

Ansjoser, norske, islandske O'j bornholmske Spegesild. 11811 del i Produkleo 



3z. vas fortæller om sine Dagbogsoptegnelser og Minder 

— Fortsat fra forrige Uge — 

Endvidere modtog vi en alfabe-
tisk ordnet Adresse paa Hoteller 
og Gæstgivergaarde i tyske Byer, 
hvor Fagets Medlemmer kunde faa 
Moderation og delvis gratis Nat-
ophold mod Fremvisning af Lege-
timation. Saaledes vilde der i Ham-
borg blive ydet os 3 Dages gra-
tis Ophold og Morgenkaffe. 

Vi beundrede den tyske Orga-
nisationsteknik ; der lod til at være 
Orden i alle Detaljer, og vi sov 
sødt og længe i Zum Gutenbergs 
bløde Senge. 

— Ingen vi forlod Kiel var vi 
af en Kollega indbudt til at bese 
Kieler Zeitungs nyindrettede Tryk-
keri, der var Kielernes Stolthed. 
Her var de nye Rotationsmaskiner 
i Virksomhed, og deres Snurren, 
blandet med Sætte-Maskinernes 
Klapren, gav os Indtryk af at be-
finde os i en uhyre Bikube, og 
vi følte os helt lettet, da vi atter 
befandt os i det Fri. 

— Forsynede med en solid Ege-
stok (Kieler Andenken) og med 
Ransel paa Ryggen travede vi næ-
ste Morgen, da Klokken slog syv 
paa Banegaardsuret, ud ad den 
gamle Landevej til Neumiinster. 

I straalende Solskinsvejr arbej-
dede vi os op over Fjorddalen 
mellem skovklædte Skrænter og 
lysegrønne Markers levende Hegn, 
de saakaldte „Knicks", som min-
der saa meget om Fyn. 

Egnen var frugtbar og tæt be-
folket. Med visse Mellemrum pas-
serede vi en Kro, alle let kende-
lige toetages Bygninger, opførte 
omtrent i samme Stil. 

Vi lægger Mærke til Bønder-
gaardene, der ikke danner en Sam-
ling Udhuse, som hos os, men for 
det meste kun bestaar af en stor 
Bygning (24 x 30 Al.) med kæmpe-
mæssigt Tag. Her synes at være 
Plads til alt, Mennesker og Dyr, 
Avl og Redskaber. Kun Møddin-
gen lod til at være anbragt uden-
for. 

Her i Grænselandet, hvor Krig 
og Fred gennem Aarhundreder har 
vekslet, hvor Folkestrømmen sta-
dig har været ind- eller udgaaende, 
har disse kastellignende Bønder-
gaarde 'maske været ideelle og 
lettere at forsvare mod Landevejs-
røvere og andet Pak. 

Efter en Times Gang naaede vi 
Ejderens øvre Løb, der til venstre 
udvidede sig til en Sø med et Par 
smaa Holme ; vi forestillede os, at 

var paa en af disse at Uffe i 
fordums Tid kæmpede mod Sach-
serne. 

Langs Landevejen stod endnu 
de gamle Milesten med Frederik 
den Sjettes Navnetræk og Krone, 
minderade os om, at dette Land 
for ikke saa mange Aar siden har 
været dansk. 

Vi passerede nogle smaa Søer, 
hvis Bølger vendte det hvide ud, 
thi det var begyndt at blæse op, 
og der stod store Støvskyer over 
Vejen. Det generede os dog ikke,  

da Vinden var med. Glade mar-
cherede vi mer eller mindre takt-
fast fremad mod Maalet. 

Man havde advaret os mod at 
synge danske Fædrelandssange, 
naar vi kom paa tysk Grund, men 
saa snart vi kom paa fri Bane, 
kunde vi ikke dy os men brølede 
— mer eller mindre falsk — baade 
„Kong Kristian», „I alle de Riger", 
„Dansken har Sejer vunden" og 
mange flere. 

Egnen havde efterhaanden skif-
tet Karakter — den flade, brune 
Hede bredte sig foran os —, men 
snart saa vi ude i Horisonten Neu-
milnsters høje, røde Vandtaarne 
rage op, og ved Middagstid naa-
ede vi Byen, just som Arbejderne 
i tætte Skarer ilede fra Fabrik-
kerne. 

Vi havde sat en Begynder-Re-
kord, 33 km paa 5 Timer. 

Neamtinster er en Fabriksby af 
forholdsvis ny Dato ; men da den 
danner et Knudepunkt for Hoved- 
banerne, er den i hurtig Opvækst. 
Paa Torvet stod et „Drei Kaiser- 
Denkmal" mellem grønne Træer, 
og der var mange rigtig pæne 
Bygninger ; men Fabrikker, Ar- 
bejder- og Soldater-Kaserner do-
minerede og prægede Byens Fy-
sionomi. 

Mellem alle disse graa og triste 
Husfacader søgte vi efter lidt grønt 
i Solen, og fandt i Udkanten af 
Byen en lille Aa og Læ bag en 
Granplantage. Her spiste vi vor 
medbragte Mad og konverseredes 
af et Par nysgerrige Smaapiger, 
der gav os en lille Lektion i det 
tyske Sprog. Til stor Moro sang 
de smaa Sange for os, som ho-
noreredes med 5 Pfenning pr. Stk. 
Efterhaanden samledes flere om os 
— ogsaa Drenge —, som vilde 
give deres Bidrag til Underhold- 
ningen. Da vi ikke vilde give dem 
Penge, blev de saa nærgaaende, 
at vi maatte jage dem bort. 

Derefter forsøgte vi at tage os 
en lille Lur ; men næppe havde vi 
gjort os det bekvemt, før vi over- 
raskedes af Stenkast, som gento-
ges saa ihærdigt, at vi efter endt 
Krigsraad enedes om at fortrække. 
Sværmen voksede stadig. Henved 
Hundrede, Piger og Drenge i Løm-
melalderen fulgte os i sluttet Trup 
med haanende Tilraab 
„Dånen, Dynen, dumme Dynen !° 

Uforglemmelige Øjeblikke. 
Helt ind gennem Arbejderkvar-

terets Smaaga der fulgte de os, og 
vi hørte stadig i passende Afstand 
bag os Regimentets ihærdige Træ-
skoklamp og Tøffelklask mod Sten- 
broen. Men pludselig ved en Side-
gade, hvor der var posteret to 
Politibetjente, holdt Forfølgelsen 
op, og Sværmen fordelte sig i de 
tilstødende Gyder. 

Vi havde betalt Lærepenge og 
lovede os selv ikke saa snart igen 
at tage Sprogkursus hos den ty-
ske Ungdom. 

Saa opsøgte vi vort Logi i P16-  

nerstrasse, fik vore Dagpenge ud-
befalt og gik trætte til Ro inden 
de sidste Hornsignaler fra den 
nærmeste Kaserne var døet hen. 

— Næste Morgen forlod vi vort 
Logi i Plfterstrasse, hvor Forplej-
ningen var npaaklagelig og uhørt 
billig. Benene var lidt stramme 
og ømme efter Gaarsdagens March, 
men det fortog sig hurtigt, da vi 
kom ud paa den brede Landevej. 
Solen skinnede, og den mørke-
brune Lyng bredte sig saa langt 
Øjet naaede. 

Ved Middagstid naaede vi Bram-
sted, en lille By, i hvilken vi gjorde 
Fællesindkøb af Brød, Smør og 
Pølser. Paa en solbeskinnet Klø-
vereng bag Byen nød vi vor Fro-
kost til en fortræffelig Braunbier. 
— Efter Middagsluren gik vi lidt 
rundt i Gaderne ; men udover et 
Par Denkmal, der synes at være 
fast Inventarium i alle tyske Byer, 
var der intet af Interesse, og vi 
besluttede da at gaa videre i det 
dejlige Vejr. Vi kunde jo overnatte 
paa en eller anden Gæstgivergaard. 
Med en rask lille Medvind mar- 
cherede vi derfor videre mod Syd 
ud over Heden — og det varede 
heller Ikke længe før vi naaede en 
Kro. Det var dog endnu lovlig 
tidligt at gaa til Ro, og vi vilde 
nødig fristes altfor meget af Kro-
værtens gode Øl. Altsaa fortsatte 
vi til den næste. 

De Strækninger vi nu passerede 
syntes at være fuldstændig ube- 
boede. Langs Landevejen stod 
forkrøblede Birketræer, ellers fand-
tes, saa langt Øjnt naaede, hver- 
ken Huse eller Træer, og den ven-
tede „næste Gæstgivergaard" var 
stadig ikke at se. 

Ved 7-Tiden passerede vi en 
lille forkrøblet Fyrretræsplantage; 
det var da endelig en Afveksling, 
men da der heller ikke bag den 
viste sig andet end den flade, 
brune Hede, blev vi urolige og 
holdt Raadslagning. 

Solen var ved at gaa ned, vore 
Ben ømme og trætte af den for- 
cerede Gang, om en Time eller to 
vilde Mørket falde paa, og hvem 
vidste om vi til den Tid havde 
naaet det forventede Herberg. 

Vi gik tilbage til Plantagen og 
sonderede Terrainet. Hist og her 
laa udgaaede og omblæste Fyrre- 
og Lærketræer, og i den fugtige 
Jordbund trivedes Mos og Lav 
frodigt. — Her var tilstrækkeligt 
Byggemateriale til et lille Hus, og 
vi gik straks i Lag med Arbejdet. 

Træer blev slæbt sammen og 
lagt i Spænd mellem eu Gruppe 
Naaletræer paa en tør og lun Plads 
inde i Skoven. — Afrevne Grene, 
Lyng og store Flager af Mos og 
Lav dannede Tag og brugtes til 
Tætning af Hullerne. Alle tre var 
vi ivrige, Spændingen var over os, 
og vi slæbte sammen saa meget, 
som vi kunde overkomme. Det 
varede heller ikke længe før Hyt- 
ten var færdig foret med Mos og 
Lav baade indvendig og udvendig, 
selv Madras og Hovedpude sav-
nedes ikke. 

Da Solens glødende Kugle for-
svandt i Horisonten, var vi færdige 
og sad paa et Par Sten foran Ind- 
gangen og betragtede vort Værk. 
De faa Rester, som vi havde til- 
bage fra vort rigelige Indkøb i 
Bramsted, deltes broderligt, og ef-
ter endt Aftensmaaltid røg vi vor 
velfortjente Aftenpibe. 

Vor Wigwam var ikke større end 
vi netop lige kunde ligge tre paa 
Rad, og Indgangen blev spærret 
af et lille Grantræ og indvendig 
fra tætnet med Lyng og Mos. 

Det varede ikke længe før der 
blev frygteligt varmt — vi maatte 
lave nogle Ventiler, for at faa Luft. 
Trods Trætheden faldt vi ikke i 
Søvn, men laa længe og hørte 
efter Vindens Susen i Træerne, 
Ugleskrig og mange andre hem- 

melighedsfulde Lyde, der høres 
om Natten i en ensom Skov. 

For at berolige de beklemte Ge-
mytter, begyndte vi at fortælle 
hinanden smaa Oplevelser og Hi-
storier — det hjalp ! — En efter 
en dyssedes vi efterhaanden 
Søvn. 

Hen paa Morgenstunden vaag-
nede jeg ved at noget dryssede 
ned over mit Ansigt og opdagede, 
at det Skarn til Madsen laa og 
pillede Mosflager ned fra Taget, 
for at komplettere sin Overdyne. 
Han undskyldte sig med, at han 
frøs. 

Det var ikke saa underligt, for 
han havde allerede lavet adskillige 
Huller, hvorigennem den iskolde 
Vind legede Tagfat. 

Længe laa jeg og smaaskænd-
les med Madsen, — min Kollega 
Nielsen lod til endnu at sove bli-
deligt. 

Men det blev koldere og kol-
dere. — Hytten, som om Aftenen 
havde vætet vor Stolthed, saa i 
Morgendæmringen trist og uhyg-
gelig ud, og Taget var som gen-
nemhullet af Granater. 

Nu maatte Solen vel snart staa 
op. - 

Jeg strakte de stive Lemmer og 
kravlede ud. Foreløbig havde jeg 
nok at gøre med at børste Mos 
og Grannaale af mig. 

„Døren" havde jeg været ond-
skabsfuld nok til at glemme at 
lukke. Det varede derfor heller 
ikke længe før de andre kravlede 
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Mogensen, A., Tejn Tlf. 117x 
Prima, Allinge Tlf. 40 

Ladestationer 
Petersen, Carl, Allinge. Tlf 98 

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

frem og begyndte at pakke deres 
Sager sammen, og vi skyndte os 
med at komme ud af den uhygge-
lige Skov. 

Der var Rimfrost overalt og bit-
terlig koldt; men vi gik os dog 
hurtigt varme, og snart stod So • 
len op. 

Den fik de frosne Dugdraaber 
til at skinne i de nydeligste Farve-
toner, den mildnede den skarpe, 
bidende Luft. 

Ved 7-Tiden naaede vi en Gæst-
givergaard og bestilte Kaffe. -
Værtinden kom ind med tre væl-
dige Kopper, og til Kaffen fik vi 
hver en Rundtenom Sigtebrød, c. 
1 Tomme tyk og paasmurt et tyndt 
Lag Smør. 

Vi undredes over Opdækningen, 
det kneb med at gabe over de 
tykke Stykker, men Brødet var 
frisk, Smørret godt og Kaffen varm. 
Sultne, som vi var, gled de tykke 
Humbler hurtigt ned, og siden 
lærte vi, at tykke Rundtenommer 
til Kaffen var fast Traktement næ-
sten overalt i Tyskland, særlig paa 
Landet. 

— Kendeligt oplivede forlod vi 
Gæstgivergaarden og fortsatte vor 
Vandring. — Hedens Lyngarealer 
gav nu Plads for store Græsslet-
ter, hist og her skimtedes enkelte 
Bøndergaarde, og langs Vejen og 
inde paa Markerne var plantet 
Frugttræer. 

Henad Formiddagen naaede vi 
en Aa, badede vore ømme Fød-
der og gjorde Morgentoilette. — 

Malermestre 
Jacobsen Ludv, Havnegade, All. 

Manufakturhandlere 
Magasin du Nord, Allinge. T11..5 
Hansen, Jens, Allinge Telefon 29 

Modeforretning 
Petersen, Thora,v. Posthuset All. 

Musikundervisning 
Westphal, 0. Sandkaas 
Klaver — Violin — Sang. 

Radioforhandlere 
Jørgensen, 11 , vi Posthuset All. 

Skotøj og Skotøjsrep. 
Jon-gense,. t1., s,,Posthuset Alliuga 

Skræderforretninger 
Lind, Sander, Nørreg. 5 Allinge 
Ipsen, P. C. Nygade, Tlf. All. 113 

Slagtere 
Jensen, Kaj, Allinge. Tlf. 66 

Smedemestre 
Petersen, Carl, Allinge Tlf. 98 

Sygekasser 
Alt -Sande. Sygekasse All. Tlf. 47 
Kontortid daglig 2-4. Lørdag 7-9 

Sæbeforretninger 
Tatol v. Havnen Allinge Tlf. 23 

Trælast og Tømmer 
Nordlandets Handelshus, "I If. 7 

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

Træskomagere 
Larsen, L., Allinge. 

Ure og Optik 
Hansen C., Havneg. All Tlf. 140 
Liljernth, A. Urmager, Allinge 
Mikkelsen, A., Sønderg. Allinge 

Vaskerier 
Mogensen, A., Tejn T'.. 117 x 

Indlevering til Bornholms Dt mproaskert. 

Vognmænd 
Bohn, Emil, Sønderg., All. Tif.46 
Christensen Andr., All., Tlf. 49 
Petersen, C , Nygade, All. Tlf.133 
Person- og Lastkørsel 

Munch, Humledal, Tlf. Rø 46 v 
7 Personers Vogn 

Optagelse i Adressefortegnelsen 
koster kun 2 Kr. Kvartalet. 

Ekstra Linier 1,50. 
Absolut billigste Avertering. 

Send os Bestillinger snarest over 

Markfrø, Kunstgødning, Salpeter! 
— alt hvad som skal bringes og købes i Foraaret. 

Dette vil være rigtig Disposition og betale sig. 

Nordlandets Handelshus 

:'dferdbornholrns 
AcireåJefortegnelJel 


