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Fra Artikel-Serien jaa Fodtur gennem Europa” 

Landmandsliv i Lotringen. 

Nr. 23. Følg med: 

Brug Thepotte, 
ikke Thcæg eller Thesi. 

Brug LOTUS THE 
og drik mere The 

en gros M. & V. Salomonsen 
København 
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„Prærie-Ulven“. 
En Fortælling fra Udmarkerne. 

—o- 
— Jeg er saa bange, Jim ---

jeg er saa bange her i dette en-
somme Hus. Er vi nødt til at 
overnatte her? Er der ikke no-
get andet Sted, vi kan komme hen. 

Jim Stacy lagde sig tilbage i 
Stolen og lo. Han var stor og 
kæmpestærk. For ham betød et 
hurtigt Ridt -  paa ti Mil intet, 
naar han oven i Købet som nu 
fandt Ly i en Ranchmands Hus. 
— ganske vist et gammelt, for-
ladt Hus, langt fra alle Menne-
skeboliger. Men for Maisie, det 
lille spinkle Pigebarn, var det 
naturligvis noget andet. Han 
bøjede sig over Bordet og greb 
med sin store Haand om hendes 
fine, smaa Fingre. 

— Hør nu, lille Pige, Du er 
træt. Vi har redet for langt for 
Dig. Nu skal Du ikke være bange 
mere. Der er mange Mil mellem 
os og Golden Gulch, og Du be-
høver ikke at bryde Dig en Døjt 
om Røde-Jack og alle hans raa 
Kammerater. Du er hos mig, og 
saa er Du sikker. Men Du er 
blevet saa forskræmt. I Morgen 
naar vi vor egen Ranch — den 
er bare fem Mil herfra, og saa 
er det forbi med alt, hvad Du 
har gaaet igennem. 

— Det bliver dejligt, Jim, og 
jeg er saa lykkelig! Men bare vi 
var der nu, sagde Maisie, og 
hendes Læber bævede. Hun saa 
sig ængstelig om. — Le ikke ad 
mig! Men lige siden vi kom, har 
jeg hørt saadanne underlige Ly-
de derudefra — det er det, der 
gør mig angst. Det lyder som Fod-
trin — som om nogen sneg sig 
om Huset ganske sagte, fordi 
han ikke vilde høres. 

— Snak, Du Det er Ranch-
Fantasier, svarede Jim mere kort 
for Hovedet, end den godmodige 
Kæmpe plejede. — Her er ikke 
en levende Sjæl i Nærheden — 
fem Mil til nærmeste Hus. 

Endnu mens han talte, vrin- 
skede den ene Hest. Maisie saa 
paa sin Mand med et lille trium-
ferende Smil. 

— Jeg ved godt, at jeg ikke 
fOrstaar mig paa de Ting, men 
Du har selv sagt, Jim, at naar 
en Hest vrinsker om Natten, er 
det næsten altid Tegn paa, at 
der er en anden Hest i Nærheden. 

— Naturligvis slaar det til for 
det meste, men del kan ogsaa 
være Tegn paa, at Hesten venter 
paa sit Alterfoder, og det vil jeg  

nu gaa ud og gi' ham. 

Jim bøjede sig ned, kyssede 
Maisie og lod sin brune, ru 
Haand glide kærtegnende ned 
over hendes lyse Haar. Saa gik 
han fløjtende ud i Gangen, hen 
mod Døren, der førte ud til 
Gaardsrurnmet, hvor Stalden var. 
Han aabnede Døren, men stand-
sede pludselig; Maanelyset faldt 
paa Trappen, der var vasket at' 
Regnen og bleget at Solen, og 
Jim saa, at der var en sort, 
smudsig Plet, som ikke havde 
været der, da de kom. Han for-
stod, at han vilde være sikrere 
inde end udenfor Huset. Han 
trak Døren i og stængte den. 
Hans Jægerøje havde straks set, 
at Pletten ikke skyldtes en al-
mindelig Mandsstøvle, men en 
Mokkasin — et Indianerfodtøj 
— ja, men ogsaa et Fodtøj hvide 
Mænd brugte, naar de gik paa 
Krigsstien for egen Regning og 
ikke ønskede at blive opdaget. 
Et øjeblik stod han stille og 
lyttede. Saa listede han hen til 
det Rum, hvor han havde lagt 
Sadlerne og Rejsetøjet fra sig. 
Der stod et Lys paa Bordet, og 
ved Siden at det laa et Par Pi-
stoler i deres Hylstre. Med alle 
Sanser vaagne, rakte Jim Armen 
ud eller den ene Pistol. Men i 
det han greb den, kastede han 
sig fladt ned paa Gulvet, løftede 
Armen og slog Lyset om, saa 
det slukkedes. En sagte Lyd ude-
fra var naaet hans Øre, og Jim 
vilde ikke agere Skive for den, 
der stjal sig om derude. Men da 
der blev mørkt i Værelset, lyste 
Maanestraalerne ind gennem de 
gamle Skodders Huller. Enhver 
kunde udefra kigge ind. 

Som Jim sad der paa Gulvet, 
rystede den Haand, der holdt 
om Pistolen, og Sveden brast ud 
af hans Pande. Nu var h a n 
bange, ikke for sig selv, men for 
hende, han skulde værne om; 
hun, der i Dag var blevet hans 
Hustru, og som gik derinde og 
nynnede. Tosse, som han var! 
Hans Ord havde bortjaget hen-
des Frygt, som han nu vidste, 
at der var god Grund til. Hun 
havde Ret, der lød listende Fod-
trin i det tætte, tørre Græs, det 
var, som om nogen sneg sig 
rundt om Huset — og han vid-
ste jo, han havde en Fjende. 
Maaske var det alligevel kun et 
Dyr — men Fodtrinet pas Trap-
pen? — Nogen havde været der 
og rimeligvis prøvet, om Døren 
var stænget. -- Jim havde mest 
Lyst til at gaa ud af Huset med 
Pistolen i Haanden og stole paa 
sig selv, sin Kraft og sin Snitte; 
men han vidste, det var en hals-
løs Gerning i en Nat som denne. 
Hvad det end var, som truede 
ham :derude, lurende i Mørket, 
skjult i det tætte Krat, saa be-
høvede Mand eller Dyr kun at 
ligge stille i sit Skjul for at  

springe paa ham eller skyde, 
straks han vendte Ryggen til. 
Men det var ligesaa haabløst at 
blive siddende her paa Vagt i 
den faldefærdige Hytte med Hul-
ler i Døre og Skodder. Han 
kunde ikke udholde Tanken om 
en Fjende, der ventede paa at 
bryde ind, naar de sov, eller 
stod parat til at skyde dem gen-
nem Skoddernes Revner, hvis 
de tændte Lys for at holde sig 
vaagne. 

Men han maatte træffe sit Valg, 
— nu korn de igen, næsten uaf-
brudt lød der Fodtrin I Han krøb 
hen ad Gulvet, løftede sig op i 
Højde med Vindueskarmen og 
kiggede ud gennem et Hul i 
Skodderne. Han kunde intet se, 
nu var Maanen igen bag en Sky. 
Saa rejste han sig op og gik fløj-
tende ind i Stuen. 

— Maisie, sagde han, jeg tror 
skam Du har Ret alligevel. Det 
er nok en af disse Prærieulve, 
der lusker om Huset, og nu gaar 
jeg ud og skyder ham. 

Han lagde den ene Revolver 
foran hende paa Bordet. 

— Du forstaar Dig vel ikke 
paa at omgaas saadan en? Ellers 
kunde Du maaske gi' mig en 
Haandsreekning, hvis det behøves 
eller i alt Fald 

- Aa, Jim, jeg har aldrig skudt 
en Revolver af, og — jeg tør 
ikke gaa ud i Mørket. 

Og jeg tør vædde paa, at Du 
ikke kan træffe en Høstak, lo 
Jim støjende. — Hvem siger, Du 
skal gaa ud i Mørket? Næ, Du 
bliver herinde, og naar jeg gaar, 
slukker Du Lyset. Saa sætter Du 
Dig hen ved Vinduet og ser -ud 
— meget forsigtigt — gennem 
den Sprække — forstaar Du? 
Maaske jager jeg ham her forbi, 
og er det en Prærieulv, saa fy-
rer Du løs paa ham. Skulde det 
være en Mand, saa maa Du ikke 
blive bange og ikke skrige, og 
vente med at skyde til Du har 
ham nær, skyd saa, saa godt, Du 
kan! Naturligvis træffer Du ham 

ikke; men maaske gør Du ham 
bange, saa han ikke faar Tid til 
at skyde først paa mig. 

— Men Jim —' jeg kan ikke 
skyde paa et Menneske. - 

-- Hvem siger, det er et Men-
neske? Men forresten tænker jeg, 
at Du hellere skød ham, end lod 
ham skyde mig, ikke? Og hør 
nu Maisie, nu er Du min lille 
Kone, og ude i Prærien kommer 
Du til at passe lidt paa mig og 
paa Dig selv, naar jeg ikke er 
hjemme. Du maa lære at skyde 
og at træffe. Her er Pistolen, jeg 
er vis paa, Du ikke faar Brug 
for den, Men, dersom Du gør 
det, og — og jeg ikke er kommet 
tilbage, saa brug den, som Du 
synes bedst. - 

Jim var ude af Døren, før hun 
kunde svare. Han var angst, at 
hun skulde forstaa, hvad han 
mente eller'læse det i hans øjne. 
Han trak sin sorte Hat ned over 
Panden og kastede et Hestedæk-
ken om sig, aabnede forsigtigt 
Bagdøren, lod sig falde ned paa 
Gulvet og krøb ud af Døren. 
Maanen var skjult bag sorte Skyer. 
Det var bælgmørkt, ikke et Blad 
bevægede sig. Jini krøb over i 
Buskadset og haabede, at han 
ikke var blevet set. I den lange 
Tid, han havde været Jæger, 
havde lian lært sig til hurtige 
og lydløse Bevægelser, men al-
drig havde han været ude for 
noget vanskeligere end det, at 
forholde sig helt lydløs i en Stil-
hed som denne, hvor det kunde 
høres, blot en lille Kvist bræk-
kedes. Og hele Tiden vidste han, 
at der maaske lurede en uset 
Fare, der langsomt listede sig 
ind paa ham. Pludselig huskede 
han, at han ikke havde stænget 
Bagdøren; medens han las her, 
kunde den Fjende, han anede 
var ude efter ham, liste sig ind 
i Huset. Den Tanke var lige ved 
at gøre ham gal. Uden at ænse 
Faren, rejste han sig, brød gen-
nem Krattet og styrede hen mod 
Huset. Maanen kom frem mellem 

Skyerne, han var en god Skive 
for hvem som helst. Pludselig 
standsede han med et Ryk, som 
havde han traadt pas en Slange, 
hans Legeme stivnede. 

— Op med Hænderne! væsede 
en Stemme. 

Han saa en mørk Skikkelse, 
halvt skjult af Buskene, et Par 
onde øjne stirrede paa ham, og 
en lang Pistolmunding glimtede 
ham i Møde og pegede paa ham. 

— Naa, saa det er Dig, Røde-
Jack! .1a, det tænkte jeg jo nok, 
sagde Jim langsomt. — Denne 
Gang har Du mig, — hvad vil 
Du saa ? 

— Det ved Du godt. Troede 
Du maaske, Du kunde rejse a' 
med den Pige, jeg vil ha', uden 
at tage mig med i dine Bereg-
ninger. Nu skal Du komme til 
at betale, hvad det koster; og 
saa ta'er jeg hende. 

— Jeg mente, vi havde afgjort 
den Ting, sagde Jim. Du var slet 
ikke saa kry den Dag i Golden 
Gulch, da jeg havde Tag i Dig 
midt iblandt hele din Bande. 
Da var Du den lille, og jeg gav 
Dig Valget mellem at forlade 
Byen og Jorden. Da svarede Du, 
at hverken Du eller nogen af 
dine Venner vilde hindre mit 

Bryllup. 

— Naa, og hvad saa? Jeg har 
vel nok holdt Ord, snærrede Jack. 
Jeg forlod Byen; men ad den 
Vej, jeg vidste, 1 vilde komme. 
Hele Dagen har jeg fulgt efter 
Jer, men jeg kom ikke en ene-
ste Gang nær nok til at skyde 
Dig. I Aften har jeg ogsaa holdt 
Øje med Jer; for jeg vil dræbe 
en af Jer, selv om jeg skulde 
staa her hele Natten Igennem. 
Jeg havde halvt om halvt beslut-
tet at skyde Tøsen, men nu vil 
jeg gøre det, som bedre er: dit 
Bryllup har jeg ikke forstyrret, 
men dine Hvedebrødsdage, dem 
vil jeg ordne, som jeg vil. Der 
bliver nok et Bryllup, men det 
faar Du ikke at se og kommer 
heller ikke til at blande Dig i 
den Ting. Jeg sender Dig først 
derhen, hvor jeg har sendt aea 
mange andre Narre, der prøvede 
paa at drive Abespil sned mig, 
eller kom mig i Vejen. 

Jims øjne veg ikke fra hans 
Fjendes. Ikke en Muskel bevæ-
gede sig i hans Ansigt. Men hans 
Tanker var langt, langt borte fra 
den Mand, der stod parat til at 
dræbe ham. I et Nu gled hans 
Liv forbi ham. — Dagene, da 
han lærte Maisie at kende, og 
da de kom til at holde al hin-
anden, — den store Ranch — 
kun fem Mil herfra — hvor han 
og de skulde leve lykkeligt og 
trygt med hinanden — men hele 
Tiden følte og saa han kun £.1: 
Maisie, som nu var i Røde-Jacks 
Vold. Han længtes efter at kaste 
sig over sin Fjende og kvæle 
Livet ud af ham. Men den blanke 
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Pistolmunding holdt ham ube-
vægelig stille. 

Røde-Jack iagttog ham og smi-
lede haansk. 

Naa, bar Du slet ikke no- 
get, Du skal ha' sagt? Du er jo 
ellers godt skaaret for Tunge-
baandet. Ikke et Ord, hva'? Ja, 
saa kan Du jo be' din Bøn; for 
Du kan tænke, jeg har Hastværk 
med saa megen Morskab i Vente. 

Jim var fuldstændig desperat. 
Hans Hænder faldt slapt ned, 
Fingrene famlede om Revolve-
ren, men Jack passede paa ham 
som en Kat paa en Mus: en Be-
vægelse betød Død. Han saa bort 
over sin Fjendes Hoved til Hu-
set ikke ti Alen borte. Da blev 
Vinduet aabnet lydløst; han saa 
Maisie læne sig over Karmen og 
stirre ud i Mørket. Hun havde 
Revolveren i Haanden. Ganske 
langsomt løftede hun den og 
rettede den hen mod den Skik-
kelse, hun skimtede i Maanely-
set. Han forstod alt i Nu: Jack 
var skjult for hende i Buskene; 
han selv var det eneste, Maisie 
kunde skimte, mens Skyerne jog 
forbi Maanen. Hun kendte ham 
ikke med det store Hestedækken 
over sig, mente maaske, det var 
en Vagabond. Der var tusind 
mod een Mulighed for, at hun 
traf ham, men — maaske spa-
rede hun alligevel Jack for Ulej-
ligheden. Sagde han et Ord for 
at advare hende, skød Jack ham 
straks. Paa samme Tid forstod 
han, at her var een, een eneste 
Chance for Maisies og hans Frel-
se ; paa samme Tid forekom 
Situationen ham saa fortvivlet, 
saa vanvittig forkert, næsten lat-
terlig, at hans Sindsstemning 
pludselig slog om, og han brast 
i et Latterbrøl, 

-- Hvad Fanden griner Du a', 
din • Nar! hviskede Jack. 

— Du kan selv være en Nar, 
hviskede Jim. Der sidder Du i 
Buskene som en Skildpadde i et 
Hul, mens min Kone staar ved 
Vinduet og ta'r Sigte paa Dig. 

Røde-Jack syntes, han hørte 
en Lyd bag sig, uvilkaarlig vend-
te han sig og saa et Glimt af 
Maisie med Pistolen i Haanden. 
I samme Nu skød Jim. Røde-
Jack faldt sammen som en Sæk 
Klude og var død uden et Ord 
eller et Skrig. 

— Halløj, Maisie — skyd ikke, 
raabte Jim. Det er jo mig, Du 
sigter pasl Luk Vinduet, sæt Dig 
i Lænestolen og prøv paa at sove. 
Vi skal tidligt af Sted, og Du har 
en god Ridetur igen, før vi to 
naar hjem. Godnat, min lille 
Maisie! Her er ikke mere, der 
skal skydes. Jeg har dræbt Præ-
rie-Ulven, og nu bliver jeg her-
ude og graver ham ned. Han skal 
ikke ligge paa din Vej i Morgen, 
naar vi to rider hjem. Godnat Dul 

leger og 31abe. 
— 0 — 

Døm Uges Familie-Journal 

Negerdrengen, der blev Morder 
mod sin Vilje, er en yderst in-
teressant Artikel af den velkendte 
Globetrotter Holger Rosenberg, 
— og om den berømte Billed-
hugger Auguste Rodins Trængs-
ler, inden han naaede Anerken-
delse, fortæller Forfatteren Kaj 
Brusen i en anden Artikel som 
han har givet Overskriften »Torne 
og Sten«. Endnu er det vist ikke 
gaaet op for ret mange Køben-
havnere, at Byen foruden al an-
den og stadig voksende Trafik 
— ogsaa har 86 Kilometer lod-
ret Trafik, — men naar man har 
læst Artiklen herom, ved man 
Besked — samtidig med at man 
har haft en fornøjelig Underhold- 

ni ng. Ugens Sportsartikel bærer 
denne Gang Overskriften »Udnyt 
de olympiske Erfaringer«, — og 
Ronald, Bladets Sportsmedarbej-
der, der overværede de fleste 
Atletikkampe ved Olympiaden i 
Berlin, fremdrager forskellige 
vigtige Kendsgerninger, som han 
haaber vore Atletikfolk kan ha-
ve Fornøjelse af at sætte sig ind i. 

Nr. 24. Følg med: 

Saml paa Frimærker 
og drik LOTUS THEI 

Begge Dele i samme Pakke. 

en gros M. & V. Salomonsen 
København 

Sporten 
Red. af A.S. G. 

Sørgelig Søndag 
ja uha, uha, 2 Nederlag og et 

Afbud. Allinge I spillede i Rønne 
paa Østergadebanen Kl. 10 om 
Formiddagen med B 10 II og lad 
os sige det med det samme: B 10 
spillede bedre og vandt derfor 
ogsaa med 6-3. 

Allinge Holdet stillede op med 
det gode gamle Forsvar, men 
Forwards var nye Folk helt igen-
nem og havde denne Kæde væ-
ret mere dristig og erfaren havde 
Allinge udlignet. Hele Holdet (alt-
saa ogsaa Forwardskæden) skal 
dog have den Ros at de spillede 
godt som Hold betragtet. 

I første Hold scorede det stær-
ke B 10 Angreb med Sigfred Jen-
sen paa Midten 4 Gange og efter 
Pausen havde Allinge ikke store 
Chancer for at udligne, men de 
blussede op en Gang imellem og 
man fattede igen Mod, men nej, 
B 10erne var for stærke. Harry 
Jensen B 10 spillede center-half, 
saa man forstaar at det ingen-
lunde var noget svagt Hold Al-
linge havde som Modstander. I 
anden Halvleg scorede Allinge 
alle sine Maal og B 10 fik endnu 
to. Til Trods for Nederlaget kan 
man saamænd godt være Kam-
pen bekendt. Med det Hold vi 
stillede med var der vist ikke 
mange der havde regnet med Sejr. 

Junior-Kampen 
herhjemme mellem R B og Al-
linge endte med en Sejr til Gæ-
sterne, og den var fuldtud fortjent. 
Det første Maal faldt paa Straf-
fespark forøvet af Allinge c. half 
i blind Iver ved et Hjørnespark, 
hvor han gaar i Luften og ta'r 
Bolden med Hænderne. Det an-
det Maal falder paa et godt Skud 
i anden Halvleg. Allinge kan tak-
ke deres gode nye Maalmand for 
at Nederlaget ikke blev større. 

Paa Søndag 
skal alle tre Hold i Ilden. Her-
hjemme spilles en afgørende 
Kamp med Gudhjem I Kl. 15. 
Det bliver nok Foraarets mest 
spændende Kamp, idet Allinge 
nu staar lige i Points med B 10 
og taber vi flere Kampe er det 
ude med Chancerne for Mester-
rækken. Naar bare Allinge spiller 
med fuldt Hold tør vi bestemt 
tippe Sejr. Viking slog jo Gud-
hjem med 3-0 i Gudhjem. 

II Holdet skal fil Nexø og Ju-
niorerne skal spille i Rønne mod 
B 10 jun. I. 

Allinge-Sandvig By ra ad. 
afholdt Onsdag d. 14. April sit 
første ordinære Møde. Borgme-
steren aabnede Mødet med at 
byde Medlemmerne velkommen 
til Arbejdet for Kommunen, og 
udtalte bl. a. at han var klar 
over det var en vanskelig Tid vi 
gik i Møde, men haabede at faa 

Held til al løse opgaverne paa 
bedste Maade. 

Man gik derefter over til Dags-
ordenen som var paa ikke mindre 
end 38 Sager, hvoraf dog de fle-
ste kun var Ufterretningssager. 

Socialministeriets Cirkulære af 
1. April 37 angaaende Anmel-
delse til mellemkommunal Re-
fusion, Udgifter til visse Arbejder, 
saasom Skærveslagning som Kom-
munen lader afholde til Afhjælp-
ning af Arbejdsløshed. 

Cirkulære fra Ministeriet for 
Landbrug og Fiskeri angaaende 
Tilskud til Anskaffelse og Repa-
ration af Fiskeredskaber. Tilsku-
det kan ikke overstige 250 Kr., 
dog kan Ministeriet i særlige Til-
fælde bevilge indtil 500 Kr. 

Politimesteren fremsendte Med- 
delelse om, at der var udfærdi-
get Bevilling for Hotelejer Koch, 
Blanchs Hotel, indtil Udgangen 
af Oktober Kvartal 1941. 

Skattedepartementet meddelte 
at Kommunen som Forskud paa 
Motorafgifterne vil blive tilsendt 
6.800 Kr. 

Bornholms Amtsnævn om mel- 
lemkommunal Refusion for visse 
Arbejdsløshedsudgifter godken-
der Arbejdet med Skærveslagning 
i 1936-37, saaledes at dette kan 
anmeldes til Refusion. 

Socialministeriet meddelte 
Samtykke til, at der ydes en 61- 
aarig Mand Aldersrente som 65- 
aarig loreløbig dog kun indtil 1. 
April 1938. 

Bornholms Amt meddeler at 
det for Rigsdagen forelagte For-
slag angaaende Ændringer i For-
sorgsloven maa forventes først 
vil træde i Kraft 1. Oktbr. 1937. 

Viceskoleinspektør Henriksen 
fremsendte Regnskab og Beretn. 
for Sandvig Borgerskoles Børne-
bogsamling for 1936-37, hvor-
efter Regnskabet balancerede med 
100,03 Øre og slutter med en 
Kassebeholdning paa 1,44 Kr. 

Bevillingsnævnet fremsendte 
Andragende fra Ingeborg Skov, 
Østergade 14, Rønne, om Bevil-
ling til Mælkeri og Konditori i 
Sandvig, Matr. Nr. 6 i 5 Maane-
der fra 1. Maj til 30. September. 
Bevillingsnævnet anbefalede un-
der Forudsætning af, at Lokaler-
ne opfylder Politivedtægtens Be-
stemmelser. — Byraadet anbef. 

Skolekommissionen indstillede 
til Byraadet i H. t. Undervis-
ningsministeriets Cirkulærer at 
forlænge Skolernes Sommerferie 
med 6 Søgnedage, saaledes at 
Ferien begynder den 3. Juli. 

Byraadet fulgte Indstillingen. 
Slagtermester Rømer androg 

om Tilladelse til at faa Stade-
pladser om Aftenen med Ret til 
at sælge Pølser paa Sandvig Torv 
og Allinge Havn. Ligeledes an-
drog Slagtermester Phillipsen om 
Tilladelse til at faa Stadepladser 
til Salg af Pølser med Eneret 
for Sandvigs Vedkcunmende paa 
Sandvig Torv og paa Badestran-
den og ved festlige Lejligheder 
ved Hammershus Ruiner. 

Borgmesteren : Vi kan se bort 
fra Badestranden og Hammers-
hus Ruiner, da det er privat 
Grund og som saadan har vi 
ikke noget med det at gøre. 

M. Bloch : Jeg vil mene, at 
man ikke kan give den ene 
Fortrin frem for den anden og 
naar Byraadet viser andre bort 
fra Torvet og Havnen kan man 
ikke give Tilladelse til Stadeplads 
for Pølsevogne. I Rønne har De 
Pølsevogne, men der er en stor 
Utilfredshed med at Tilladelsen 
er givet da det foraarsager et 
værre Griseri med alt det Papir, 
som Pølserne er pakket ind i og 
som bliver spredet ru ndt omkring. 
Hvis der er Flertal for Tilladel-
sen vil jeg foreslaa at Andrager-
ne selv skal skaffe sig Stadeplads. 

Ved Afstemning vedtoges de.t 
at nægte ,Tilladelsen. 

I det lukkede Møde vedtog By-
raadet efter Indstilling fra Gas-
og Vandværksudvalget at købe 
Grunden Matr. Nr. 20 b paa 
Langebjerg for 2000 Kr. til Brug 
ved Opførelsen af en Vandbehol-
der. Arbejdet med Opførelsen af 
Beholderen var udbudt i Licita-
tion og der var indkommet Til-
hud fra Kr. og Johs. Lind, Sand-
vig og fra Murermester Clausen, 
Allinge, paa henholdsvis 6.100 Kr. 
-og 4.325 Kr. Arbejdet skal være 
færdigt til d. 10. Juni d. A. By-
raadet antog det billigste Tilbud. 

Ung Pige 
søges til 1. Maj. 

Brogaard pr. Allinge. 
Gaaseæg til Salg. 

En ung Pige 
og en 14-16 Aars Dreng søges 
straks eller 1. Mdl 

Heslegaard, Olsker. 
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Yoraaråblusen er der. 

Alle Mormor, bakker og Fernis KØB DET I PRODUI..(2111 
Husk den fine. hurtigt tørrende Funkis Gulvlakfernis 

Sidste ffyfieder i 7odtej 
for Saisonen er hjemkommen. — Se Vinduerne. 

Carl Larsen, Vestergade, 

Køb Deres Brug af KLÆDNINGER! 
og ekstra Benklæder hos os. 

Husk vort gode Arbejdstøj samt alt til Herreekvipering hen-
hørende, da det er billigt og godt. Vi har et megtt stort La 
ger i Metermaal som Kjoletøj, Bomuldstøj, Lærred, Drejler og 
alt henhørende til Manufaktur. Ikke at forglemme vort store 
Lager af Trikotage og Garn. Vi har alt — kom og køb -
De skal nok blive tilfreds. 

JENS HANSEN, Tlf. 29 
Strikkede Klude og Ild 
koben til betjente Prim. — Leverandør til Landbrugmlotteriet 

Se Vinduerne Foraarshabiterne , er nu hjemkomne 
Lysegraa Sportshabit med Læg i Ryggen 59,00. 
God graa og brunstribet Habit, moderne Facon 58,50. 
Imprægnerede Frakker med Silkefoer 72,00. 
Moderne Slingcoats 66,00. 

Allinge Messe - Th. Holm 
Lev. til Vare- og Landbrugslotteriet. 

Senye ciapeter e r A:'em komne. 

Se Vinduerne 
Brug Fondin Tørklister, billigt og praktisk. 

Alt i Rullegardiner. 
Køb det i Papirhandelen, Kirkepladsen, Allinge. 

SE nu paa de mange smukke Nyheder, 
 der er hjemkomne til Foraaret og Som-

meren. — Skal Kjolen, Blusen eller Neder-
delen syes inden det rigtige Foraarsvejr 
kommer, er det slet ikke for tidligt at tage 
sin Bestemmelse nu. 

Kom indenfor -lad os vise Dem hvad 
Foraaret bringer !.:- - Det vil glade Dem at 
se de mange smukke Ting -- og her er 
ingen Købetvang ! 

Fritz Reusch 
Færdige Bluser, Jumbers og 

Nederdele i stort Udvalg. 
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2iografen 
Fredag og Søndag Kl. 20 

Grog og Gokke i Latter-Farcen 
Ægte skotsk 
De to uforlignelige Komikere som 
Skotter ! Man hyler af Grin over 
alle de morsomme Situationer. 

Ekstra: Tegnefilm. 

2 gode Isskabe, 
brugte, samt en Veranda med Tag 
er billig til Salg. 
Tlf. Sandvig 39. 	Lejeane. 

Indsæberdreng 
søgt s straks. Henvendelse 

Anna Weber. 

9r. fflorcfi 
træffes ikke Lørdag den 
17. ds. 

Varelotteriet 
Salget af Lodsedler til 1. Træk-

ning slutter Mandag den 19. April, 
og da jeg har nogle faa usolgte 
Sedler tilbage, skulde De benytte 
Lejligheden til at sikre Dem en 
Lodseddel allerede til 1 Træk-
ning, da det har vist sig vanske-
ligt at skaffe ledige Sedler til de 
senere Trækninger. - Salgsprisen 
til 1. Trækning er k un 130 Øre. 

I. B. Larsen. 

2 elever 
antages straks. 

R. Hansens Systue, Tejn. 

Hjertelig Tak for udvist 
Deltagelse ved vor kære 
Moders, Hanne Hansens Be-
gravelse. 
Margrete og Janus Larsen. 

Sn flige 
kan faa Plads 1. Maj. 

Nymølle, Allinge. 

En lille Lejlighed 
er til Leje Iste Maj. 

Esper Hansens Eftfl. 
Tlf, 28, Sandvig. 

Bornholms Spare 
og haanekasses 
Afd. i Allinge 

Kontortid: 9-12 2-4 
• 

Boxer udlejes 
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:= »et er igen ANNEMONETID... 
Tag en Tur til Troldskoven paa 

Søndag. Der er Foraar i Luften, 
og i Skovbunden myldrer Anns- 

monerne frem. Og drik saa Kaffe 
i Stammerahaldes hyggelige Lokale. 

Fra Kl. 4 spiller Arvidsens Trio. 

ZOOL. HAVE, STAMMERSHALDE 
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Nyt i Byen = Ilenkels store, gratis 
Filmsprogram er her atter 

Raadhusteatret, Rønne den 14.-15.-16.-17.-19.20.-21.-22.-23. og 24. April 
Mange vil huske den storslaaede 

Propaganda-Film for Persil fra sidste 
Gang, den kørtes her i Byen, men selv 
for disse vil det have sin Interesse at 
se Filmsforestillingen, der nu atter 
kommer frem. Der er nemlig tilføjet to 
nye Films, hver med sit Emne --- alvor-
ligt paa Bunden, muntert paa Overfladen. 

Det siger sig selv, at Emnet Vask er 
af brændende Interesse for de fleste 
Husmødre -- ikke blot, fordi man gerne 
vil have en fin, hvid Vask frem, men 
ogsaa fordi man interesserer sig for de 
nyeste og nemmeste Metoder. Naar 
man saa tilmed kan more sig, imedens 

Moderne Festgaver 
i SØLV, PLET og BRONCE 
altid i største Udvalg hos 

Conrad Hansen, 
Allinge Ur- og Guldsmedeforretning 

ved Havnen — Telefon 140 

å e 
2ianufaktur=Uddillingen 

paa :indeplads! 
Her er kommen mange smukke 

Nyheder i Skabe og paa Hylder, 
som har Interesse. 

Nordlandets handelshus. 

27u flommer Cfiancen 
for de største Gevinster i Forhold til Indskud i 

geand6rugslotteriet! 
For kun 1,30 
kan allerede nu i Iste KI vindes en Gevinst paa 12,000 Kr. 
og ved fortsat Fornyelse i 6. Trækning 	80,000 Kr. 
Halve Sedler 80 øre. Kollehtion: 

Mandag sieste Salgsdag. 
	KIOSKEN 

Alle Tryksager 

ALLINGE, Telefon 5 

Gratis Adgang 
til Hav« 

man lærer 	ja, hvad mere kan man 
forlange? Her ser De to Publikums-
yndlinge, Olga Svendsen og Rasmus 
Christiansen i en lystig Duo som Mand 
og Kone 	plus en Række andre 
kendte Skuespillere -- dagligdags Situa-
tioner sammenvævet i en god og for-
nøjelig Handling. 

Til Slut byder Programmet paa Ata-
Filmen, der altid vækker Jubel, og en-
delig den nyeste Henkel-Film — Filmen 
om Benko. Forestillingen averteres her 
i Bladet. 

„Inserat" 

Nye Sendingermar. 
KI Roefrø,Urlefrø Hasle Kalkværk 

Brændt Kalk 
af bedste Sorter fra L. Dæhnfeldt, Odense. 	 il", 	Læsket Kalk 

Fine Selv-Ærter, Snedinge-Ærter og Sommer-Vikker. 	•111/1> 	Cementsten 

Send os flere Bestillinger snarest. 	 Tlf. Hasle 27  

saasom 
Regninger, Meddelelser, Konvolutter, 

Dags-Dato, Vekselblanketter, 
Visitkort og Takkekort 

Love og Regnskaber.  
Sange og Salmer, 

Medlemskort 
leveres bedst og billigst fra 

Nordlandets Handelshus. Averter iNORDBORNHOLM 	 BogtryKKeri, 

ALLE HAVEREDSKABER KØB DET I PRODUKTEN 



Servus fortæller om sine Dagbogsoptegnelser og Minder 

— Fortsat fra 

Næste Morgen gik vi videre. -
Egnen var bakket, en Udløber af 
Vogeserne, og meget smuk, hvil-
ket bødede en De! paa den kølige 
Modtagelse vi overalt fik. — Be-
folkningen var overvejende fransk, 
vi forstod ikke deres Sprog og 
havde vanskeligt ved at gøre os 
forstaaelige. -- De betragtede os 
aabenbart som Fjender (Tyskere). 
Vi levede daglig paa Feltfod -
foretog vore smaa Indkøb af Brød 
og Paalæg i Byerne og spiste vor 
Mad ude i den frie Natur, helst 
Nærheden af et af de mange Kirse-
bærtræer, der vokser overalt og 
hvis Frugter erstattede Vinen til 
Maden. 

Den 12te Juni nærmede vi os 
Metz. En lang Chausse førte ind 
til Byen forbi Kaserner og Ekser-
cerpladser, hvor de arme Soldater 
blev gennemhersede. Luften gen-
lød af Kommandoraab, Sabelras-
len og Hestetramp. Der var nok 
at se paa, og hvert øjeblik gjorde 
vi Hvilepavser. 

Saa naaede vi endelig den be-
kendte maleriske Tyskeport og 
slap over den gamle Voldgravs 
Kædebro ind i Fæstningsbyen, der 
har bevaret det samme Udseende 

som da Napoleons Tropper kapi-
tulerede der. 

Vi gik gennem de smalle, kro-
gede Gader og undrede os over, 
at næsten alle Forretninger skil-
tede med franske Navne. Var det 
ikke en tysk By ? Vrimlede det 
ikke med tyske Soldater ? Havde 
vi ikke foran Kaserner og Ekser-
cerpladser hørt rungende tyske 
Kommandoraab ? Hvor var alle de 
Franskmænd henne, der foretog 
Indkøb i disse Forretninger ; for 
der reklameredes næppe paa fransk 
for Tyskerne. Byen havde altsaa 
et stort fransksindet Opland, hvis 
Befolkning købte deres Varer her. 
Efterhaanden fandt vi ogsaa ud af, 
at Flertallet af Byens Befolkning 
var fransk, fransk taltes overalt, 
men sagte, næsten hviskende, med 
sky Sideblik til de forbipasserende. 
Metz var at ligne ved en Vulkan. 
Bulderet var tysk — den stille, 
glødende Lavastrøm var fransk. 

Vi fandt vort Herberg; men da 
der endnu var en Del Timer inden 
Solen gik ned, købte vi en tysk-
fransk Tolk samt vor Aftensmad, 
og gik op paa Volden for at tage 
vor første Lektion i Fransk. 

Vi lejrede os paa Grønsværet 
midt i Eftermiddagssolen, hvor der 
var Udsigt ned over Voldgravene 
til en skraas overfor liggende Ka-
serne med Eksercerplads. Længere 
nede bugtede Moselfloden sig -
en uforglemmelig Udsigt. 

forrige Uge - 

Efter Maaltidet skulde Sprogti-
men begynde. Jeg havde lidt For-
kundskab fra Realskolen og skulde 
være Lærer, Nielsen Elev. 

Sætning efter Sætning blev læst 
op, gentaget og oversat — alle 
egnet for det praktiske Rejseliv ; 
det gik udmærket, man havde da 
ikke helt glemt sine Skolekund-
skaber ! Jeg blev mere og mere 
optaget af Temaet, Nielsen mere 
og mere faamælt. Saa opdagede 
jeg at han havde vendt Ryggen 
til og var optaget af Soldaternes 
øvelser. -- Alle mine Guldkorn 
var spildt. 

Ærgerlig smækkede jeg Bogen 
i og begyndte at bebrejde ham 
Mangel paa Interesse for dette 
klassiske Sprog ; men Nielsen er-
klærede at han aldrig fik lært det 
Bondelatin. Det er da tilstrække-
ligt at den ene kan Sproget, sagde 
han. Vi skal jo følges ad, og han 
skulde nok passe paa — ikke at 
tabe mig af Syne. 

— Men de smukke franske Pi-
ger kan du da ikke konversere 
paa Tysk eller Dansk ? Og jeg 
kan ikke tale din Sag der. 

— Behøves heller ikke, Kærlig-
hed taler sit eget Sprog ! 

Alle Overtalelser var frugtesløse, 

Nielsen holdt stædig paa sit, og 
paa Turen gennem Frankrig og 
Italien talte han kun Dansk ; jeg 
agerede Tolk. 

Metz er en interessant gammel 
By og stærk Fæstning med mange 
historiske Minder. Oppe fra Vol-
dene har man en glimrende Ud-
sigt over Byen og Dalen, hvor 
Moselfloden bugter sig. Den lille 
Biflod Seille forener sig her med 
den og gennemskærer Byen med 
to Arme, saa Metz næsten er at 
betragte som en stor Klippeknude 
eller Ø i Floden. Denne isolerede 
Beliggenhed gjorde tidligere Byen 
uindtagelig, og Tyskerne lavede 
et godt Kup, da de den 27. Ok-
tober 1870 erobrede Fæstningen 
og tog 172,000 Franskmænd til 
Fange, deriblandt 3 Marschaller og 
6000 Officerer under Marschal Ba-
zaine. 

Vi kan med Øjet følge Mosel 
indtil den bugter sig ind mellem 
Bjergene, paa hvis Toppe nogle 
Ruiner knejser. Herfra fører en 
smuk Promenade til de blodige 
Slagmarker ved Courcelles, Vion- 
ville og Gravelotte. 	Masser af 
Mindestene er her rejst over de 
Faldne. 

Over Floden ser vi for første 
Gang ind i det frodige Frankrig, 
der som en yndig Have skraaner 
op fra Floden og fortoner sig i 
Horisonten om de skovrige Højde- 

drag ved Verdwi. 
Vi vender os om. Der staar en 

Rytterstatue — den store Wilhelm 
— med den højre Haand peger 
han mod det forjættede Land, som 
vilde han sige : Fremad Germaner. 

Ogsaa vi staar i Begreb med at 
erobre det smukke Frankrig, dog 
ikke med Vaaben i Haand I Som 
fredelige Vejfarende vil vi tilbage-
lægge de 180 km, som skiller os 
fra Seinestaden, Europas kønneste, 
gladeste og mest feterede By. 

Begejstrede købte vi Prospekt-
kort, satte os paa Bænken og 
skrev til Hjemmet : 

— Om 8 Dage er vi i Paris ! 
Saa gik vi atter ned til Byen 

for at benytte Resten af Dagen til 
at se Metz mange smukke Kirker 
og andre Seværdigheder. 

Metz har en særlig smuk gotisk 
Kathedral, indviet St. Stefan ; det 
118 m høje, slanke Taarn minder 
meget om Kølner Dom med Tvær-
buer, Spir og Billedrelief. I de 
høje, buede Vinduer er indsat 
Glasmalerier, og under Kirken er 
en stor Krympt. 

Paa Pladsen foran Kirken staar 
flere gamle franske Monumenter 
og Statuer af Generalerne Murath, 
Ney, Fabert etc. mere ell. mindre 
sønderbrudte og skamferede. 

Inde i Kirken overværede vi en 
Messe ; men da der hørtes Mili-
tærkoncert, gik vi udenfor, hvor 
et Hornorkester truttede løs. Hver 
Nation fejrede Mindedagen paa 
sin Maade. 

Lige overfor ligger Torvehallen, 
hvor der i Formiddagstimerne er 
megen Trængsel. 

Blandt andre Seværdigheder er 
den tyske Garnisonskirke og fire 
gamle Helgenkirker, Raadhuset, 
Museet og Arsenalet med en stor 
Vaabensamling og Krigstrofæer, 
bl. a. en stor Kanon, som Fransk-
mændene 1799 slæbte med sig fra 
Ehrenbreitstein. 

Vi gik op til Kassereren for at 
faa udbetalt vor Rejseunderstøt-
telse. Da han hørte at vi vilde til 
Paris, rystede han paa Hovedet. 
— Alle vil til Paris i Aar, sagde 
han ; de franske Rejsekasser er 
tømte, saa De kan ikke gøre Reg-
ning paa pekuniær Hjælp. Her 
har ugentlig været ca. Hundrede 
Tilrejsende, som alle vilde til Ud-
stillingen. Rejs i Tyskland, der er 
nok at se og lære. 

Vi blev unægtelig noget sluk-
ørede. Saa fortalte jeg ham, at vi 
var rejst fra Danmark — udeluk-
kende for at se Paris. 

— Danmark ? 	Han kikkede 
opmærksomt i vore Bøger. Saa 
konfererede han paa Fransk med 
en Kollega, og Resultatet blev at 
lian vilde afskrive vore Bøger til 
Nancy, vi kunde saa forsøge at 
komme igennem ad den Vej. 

Den Rute vilde forsinke os i to 
Dage ; men vi var alligevel glade 
over at have Udsigt til at slippe 
igennem og tog hjerteligt Afsked 
med Kassereren, der ønskede god 
Rejse. 

Saa gik vi i Banken og fik vore 
Penge vekslede i Francs. Glade 
og veltilpas marcherede vi over 
den gamle Moselbro, fra hvilken 
vi fik det sidste Glimt af den ma-
leriske Fæstningsby og den fro-
dige Floddal, som minder os om 
Rhinen. 

Herovre ligger en lille By i Læ 
af den stærke Fæstning Dieden-
hofen. 

Vejen slyngede sig derefter gen-
nem skovrigt Terrain, saa passe- 
rede vi de tyske Vagtposter og 
den tyske Ørn og befandt os i 
den neutrale Zone ; men længe 
varede det ikke før den franske 
Trikolore viste sig. 

En fransk Soldat traadte ud af 
et Skilderhus, undersøgte vore Pas 
og spurgte om vi havde toldplig- • 
tige Varer. 

—  Kun en Pakke Shagtobak 
for Rejsen. 

Godt! — Passer! 
Vi hilste, og lettet om Hjertet 

gik vi med vor uundværlige To-
bak ind over den franske Grænse. 
Vejen førte forbi nogle Kriger-
grave, som fortalte os, at ogsaa 
her havde Krigen raset. 

Det blev Bygevejr og vi maatte 
under en større Regnbyge søge 
Ly i et Hus i den første franske 
Landsby, vi traf paa. Beboerne 
var dog gæstfri, og vi fik Lejlig-
hed til at øve os i franske Tale-
maader. 

Da det klarede op gik vi videre, 
blev fristede af nogle Kirsebær-
træer, og medens vi sad deroppe 
og delikaterede os, kom der atter 
en Byge, som næppe levnede os 
en tør Trevl paa Kroppen. 

Vor Rejse gennem Frankrig teg-
nede ikke til at blive et Triumftog. 
— Kom vi gennem en Landsby, 
havde vi straks den franske Ung-
dom efter os ; de efterlignede vor 
Skridtgang og raabte : Allemand, 
Allemand, ein zwei, ein zwei ! 

De antog os for Tyskere (Alle-
mand). Stemningen var aabenbart 
fjendtlig, thi nogle Smaasten svir-
rede os om Ørene. 

Under saadanne Forhold var det 
ikke hyggeligt at overnatte i Gæst-
givergaarden, Vi maatte videre og, 
trods daarligt Vejr og halvtørre 
Klæder, overnatte i en Høstak 
udenfor Byen. 

Næste Dag var vore Klæder 
tørre, Vejret bedre og Humøret 
livede kendeligt op, da vi naaede 
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Hald, E., Løsebækg., All. Tlf. 78 

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

Bogtrykker 
0ornitzka, 0., Allinge Tlf. 74 

Bygmestre 
Kofoed & Mortensen, All. T1f.77-79 
Petersen, Joh., Allinge IIf. 141 
Petersen, P., Nørreg, All. Tlf. 69 

Bygningssnedker 
Jørgensen, Th. Sandvig Tlf. 5y 

Cykler og Cyklereparation 
Jørgensen, H., vi Posthuset A11. 
Mikkelsen, A. Allinge. Tlf. 102 

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

Foderstoffer 
Nordlandets Handelshus, Tlf. 7 

Fotografer og lot.Artikler 
Kjøller Alfr., Havneg. All. Tif. 4 

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

Guldsmed 
Hansen C., Havneg All. Tlf. 140 

Hoteller 
Hotel Allinge Telefon 25 

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

Isenkram og Porcelæn 

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

Købmænd 
Mogensen, A., Tejn Tlf. 117 x 
Prima, Allinge Tlf. 40 

Ladestationer 
Petersen, Carl, Allinge, Tlf 98 

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

en større fransk By - Pont de 
Mousson, der ligger ved Floden 
og har en smuk Kirke, opført i 
den lette, gennembrudte, gotiske 
Stil, som synes upræget fransk. 
Tilmed var den saa ren og lys i 
Farven, at man skulde tro den 
nylig var opført. Det var dog ikke 
Tilfældet ; men her var ingen ry-
gende Fabriksskorstene. Næsten 
alle Huse var hvidkalkede, de for-
nemste malede i lysegraa Farver, 
Byggemaaden ensformig, kastel-
agtig, og de lukkede Vindusskod-
der gav Byen et trist, ubeboet Ud-
seende. Vi ser ikke mange Folk 
paa Gaderne; men bag Husene er 
store, lukkede Haver, hvor Fami-
lien gerne opholder sig. 

I et Hotel drak vi Morgenkaffe 
(Cafe au lait) for 7 Sous (35 øre) 
og gjorde Indkøb til Frokost, som 
vi spiste nede ved Floden. 

Vejen følger stadig Mosel. Paa 
Skraaningerne er Vinplantager og 
langs Floden staar maleriske Træ-
grupper og høje, slanke Popler. 

Det var Søndag, saa vi maatte 
forcere vore Skridt for at naa 
Nancy inden Middag. Det lykke-
des. I sidste øjeblik fandt vi det Im-
primerie, hvor Kassereren skulde 
stemple vore Bøger og udbetale 
os vor Rejseunderstøttelse, som i 
Frankrig beløb sig til 5 Centimer 
pr. km. 

Da han hørte vi var Danske og 
kunde lidt fransk, var han Elsk-
værdigheden selv. Vi maatte be-
stemt følge med ham hjem fra 
Kontoret. 

Fortsættes i næste Nr. 

Malermestre 
Jacobsen Lutiv, Havnegade, All. 

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

Modeforretning 
Petersen, Thora,v. Posthuset All, 

Musikundervisning 
Westphal. G. Sanekaas 
Klave— Violin -- Sang. 

Radioforhandlere 
Jørgensen, H , vi Posthuset All. 

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

Skræderforretninger 
Lind, Sander. Nerreg.5 Allinge 
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. Lardag 7-9 

Sæbeforretninger 
Tatol v. Havnen Allinge Tlf. 23 

Trælast og Tømmer 
Nordlandets Handelshus, Tlf. 7 

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

Træskomagere 

Larsen, L., Allinge. 

Ure og Optik 
Hansen C., 1-lavneg. All. Tlf. 140 
Liljeroth, A. Urmager, Allinge 
Mikkelsen, A., Sønderg.  Allinge 

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

ittrnerering en Bornholms Dr mpvaskeri. 

Vognmænd 
Bohrs, Emil,"Sønderg., All. Tlf.46 
Christensen. Andr., All., Tlf. 49 

Petersen, C., Nygade, All. Tlf.133 
Person- og Lasikerzei 

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

Optagelse i Adressefortegnelsen 
koster kun 2 Kr. Kvartalet 
Ekstra Linier 1,50. 
Absolut billigste Avetering 

`Xordbornholtns 
AdredJefortegnelJe! 

Tegn Aarsabonnement paa Nordbornholm - kun 1 Kr. Kvartalet 


