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Hævn. 
En Historie fra GuldfeberensDage. 

—Cl— 

Hum I Bum! Brrrl Lokomotivet 
og Togets eneste Vogn standsede. 
Dets eneste Rejsende greb sin 
Vadsæk og sprang ud. 

— Hvad nu! raabte han. - 
— Jordskred! svarede Bremse-

vogteren og løb videre. En rnæg. 
tig Jordmasse var skredet bort 
under Skinnerne. — Naar kan vi 
saa komme videre? 

— 1 Morgen! Vi skal have Lo-
komotiv fra Leadville herop! 

— God Nat, sagde den Rejsen-
de og styrede hen mod nogle Træ-
huse, der Iaa opad Klipperne. — 
Altid i Morgen! brummede han. 
I Morges, da jeg skulde have Skib 
i Yeddo, og Tog i Frisen, og nu 
igen her i disse forbandede Klip-
per! Kun en af Hytterne syntes 
beboet; der stod Røg op af Skor-
stenen; en Flok Høns, ægte Piy-
mouth Rocks, gik til Ro inde i et 
lille Skur. Han bankede paa. En 
Mand i en tyk Overfrakke lukkede 
op. Han var tidlig ældet og kunde 
godt have staaet Model til et Bil-
lede af Trætheden. 

- Barnaby! udbrød den Rej- 
sende. — Wulff! Manden i Døren 
fo'r tilbage som for et Slag; den 
anden var lige ved at tabe Vad-
sækken, men greb fast om den, 
smilede og gik ind, 

— Jeg er lige saa forundret 
som Du; Du er vel ikke ked af 
at se mig? sagde han flot. 

— Jeg troede, Du var død! 
- Jordskredet standsede To- 

get; kan du huse en ganiinel Ven 
til i Morgen? 

Bagdøren aabnedes i det samme, 
og en lille, kraftig Kvinde, kort-
skørtet, med Mandshat og Gevær 
over Skulderen og et Bundt Fugle 
ved Bæltet stod ved Barnebys 
Side. 

— Min Kone! sagde han. Kone, 
det er Dick Wulff. 

Der var noget ved den lille, 
sortøjede Kvinde, Wulff ikke kun-
de lide; den Maade hun saa ham 
lige ind i øjnene, hendes Smil — 
eller maaske Geværet? Hun nær-
mede sig. 

— En gammel Bekendt, sagde 
Barneby stille. Hun standsede og 
rakte ham ikke Haanden. 

— For længe siden blev min 
Mands bedste Ven hans værste 
Fjende. Han har aldrig sagt mig 
hans Navn. Maaske er det Dem, 
sagde hun og forlod Stuen. 

— Sæt Dig, vi skal straks spise, 
sagde Barnaby. 

Det blev ikke noget hyggeligt 
Maaltid sammen med den tavse 
unge Kone; og Lyset gik ud, mens 
de spiste. Ingen tænkte paa at 
tænde et andet. Maanen skinnede 
ind i Stuen; Wulff hadede Halv-
mørket og Barnabys øjne, der 
ikke forlod ham. — Du bor en-
somt her, sagde han. 

— Ja, men jeg er nødt til at 
være her hvert Aar paa denne 
Tid -- jeg har Astlinia; her er vi 
elleve Tusind Fod over Havet; 
men alligevel maa jeg nu og da 
bruge Klorofurin. 

-- Hvor kan Du fortjene nog, t 
at leve af her i denne Ørnerede? 

— Jeg kan intet fortjene. Vi le-
ver slet ikke, 

Wulff rejste sig. — Jeg er træt 
og vil gerne i Seng. 

— Min Kone kommer straks. 
Wulff fo'r sammen. Han havde 

skarpe trænede Sanser, men alli-
gevel var hun gaaet uden at han 
mærkede det. 

— Hun er ude hos Hønsene. 
De og Bøssen er hendes eneste 
Morskab. 

— Bøsse! 
— Ja! Du kan tro, hun forstaar 

at bruge den. 
— Du kendte hende ikke, da 

vi var sammen. 
— Nej — dengang — dengang 

Du rejste, fik jeg en Hjernebetæn-
delse. Hun plejede mig og frelste 
mit Liv. 

— Ved hun —7 spurgte Wulff 
sagte. 

— Nej! Barnaby tog sig til 
Hovedet. Jeg husker knapt selv 
det hele. Han sukkede paa sin 
haabløse Maade. — Jeg ved kun, 
at Du er Skyld i al min Ulykke. 

ysl sagde Wulff. Det var 
en fejl Spekulation. Han saa til 
Vinduet; var der nogen, der lyt-
tede? 

Fru Barnaby aabnede Døren. 
-- Godnat, sagde Wulff — min 
Vadsæk? — Fru Barnaby havde 
taget den. Han rakte Haanden ud 
efter den, og hun lod den falde. 
— Tak! sagde han og gik op paa 
det lille Gæsteværelse. 

Mand og Kone talte længe sam-
men. Saa rejste hun sig og strøg 
ham sagte over Haaret. 

— Gaa i Seng, Will, Du er 
træt! Hun fik ham til Ro og trak 
Tæpperne om ham som om et 
Barn. — Var det fem, seks Tu. 
sind Dollars? hviskede hun. 

— Ja, i Guldstøv I Han stak af 
med det og skrev mig en lang 
Løgnehistorie om, at han havde 
sat Pengene — min Del, vi mi-
nede sammen — i en Bank, der 
var falleret. Fem Aars Slid! suk-
kede Barnaby. 

Wulff drømte, at han drømte. 
Men den Kvinde, der stod ved 
hans Seng, var ingen Drøm. Da 
hun havde holdt Kloroformflasken 
længe nok for Næsen af ham, 
aabnede hun hans Vadsæk: noget 
Tøj, en Appelsin og en lille Æske, 
foret med Klæde og delt i smaa 
Rum — det var alt. Hun listede 
sig hen til den sovende Mand. 
Maanen skinnede paa hans haar-
de, onde Ansigt, der talte om be-
gaaede Forbrydelser. Hun følte 
under Hovedpuden — intet. Nede 
ved Fodenden, inde under Madras. 
sen — intet, Saa stak hun hurtigt 

Haanden ind i Brystlommen paa 
hans Natskjorte, trak noget ud, 
svøbt i Lommetørklædet og gled 
lydløst ud af Stuen. 

En halv Time senere lød der et 
Pistolskud og et Skrig. Barnaby 
sprang ud af Sengen, i Døren stod 
hans Hustru med Pistolen i Haan-
den, den røg endnu. Wulff kom 
styrtende ned fra sit Kammer. 

— Det var en Tyv! sagde Fru 
Barnaby. Jeg ramte ham — se, 
der løber han bag om Klippen! 
Wulff bandede. — Har han været 
oppe hos Dem? spurgte hun. Han 
løb op paa sit Værelse og kom 
et øjeblik efter igen løbende ned, 
halvt paaklædt. — Her er min Pi-
stol! sagde hun, Han greb den og 
styrtede ud. 

— Hvad har han mistet? spurg. 
te Barnaby. 

— Hvor kan jeg vide det? sva-
rede hun utaalmodigt. 

Først ved Daggry kom Wulff 
tilbage. — Der er intet Spor af 
hang ikke engang Fodtrin i San-
det, sagde han og standsede, hvor 
hun stod og fodrede sine Høns. 

— Ikke! sagde hun, Vi har mi-
stet noget Sølvtøj, og De? Han 
saa paa hende med rynkede Bryn. 
Hønsene fløj op paa hende, og 
hun klappede deres Vinger ; Saa 
satte hun Skaalen med Æde ned. 
De kastede sig over den. — Se, 
hvor de er sultne, sagde hun. 

— Fru Barnaby, svarede Wulff 
meget roligt. Jeg har mistet for 
flere Tusind Dollars Diamanter. 
Prøv paa at finde dem! Jeg tror 
De kant 

— Hvad mener De? 

— At jeg ikke tror paa Deres 
„Røver". Giv mig mine Diamanter. 
Jeg holder ikke af den Slags Løjer, 

— Men det gør jeg, lo hun. 
Jeg undersøger alt her i Hu-

set! 

Søg væk! 

— Hvad er der i Vejen ? spurg-
te Barnaby, der kom ud til dem. 

— Hr. Wulff har mistet nogle 
Diamanter og er meget vred, sva-
rede hun. 

Wulff søgte i sit Værelse, i Dag-
ligstuen, i Sovekamret, i Sengen, 
i Skufferne, under Tæppet; han 
vendte og og ned paa alt, men 
fandt intet. Saa gik han udenfor, 
saa, oin der var rodet i Jorden 
noget Sted; søgte alle Vegne, lige 
til Hønsehuset — alt forgæves. 

— Nej, jeg har endnu ikke un-
dersøgt Dem og Barnaby. 

— Dette er skændigt! raabte 
Barnaby. 

— Vist ikke! Søg kun! sagde 
hun roligt. Fem Minutter efter 
havde han undersøgt dem uden 
at finde noget. Fru Barnaby for-
trak ikke en Mine. Den skarpe 
Lyd af en Jernbanefløjte skar gen-
nem Luften; Leadville-Lokomotivet 
kom. Wulff rettede sig, smilede, 
lettede paa Hatten og sagde Farvel. 

— Det er ærgerligt, jeg ikke 
kan faa dette klaret. Men jeg maa 
bort. Forresten har de Diamanter 
voldt mig megen Kval og Bryderi 
og — der er Rubiner og ædle 
Stene nok i Verden. 

Fru Barnaby saa ham lige ind 
i øjnene. — Er De kommet lige 
saa uhæderligt til Diamanterne, 
som til min Mands Penge, saa  

kan De være glad over, at De (1. 
sluppet med at miste dem. 

- - Lille Frue, svarede han, De 
fortjente en klogere Mand end miss 
gamle Kompagnon. Han bukkede 
og gik. — Da Toget forsvandt an 
Leadville til, gik Fru Barnaby ind 
og hentede Øksen. 

Hvad vil Du? spurgte hen-
des Mand. 

Begaa Mord I svarede hun. 
Hold paa Hønsene, mens jeg hug-
ger Hovedet af dem. 

lan spurgte ikke, men gjorde, 
som hun sagde Fem Minutar ef-
ter var de døde. Taarei ne strøm-
mede ned ad den lille Kones Kin-
der. Hun aabnede hurtigt den ene 
Kro efter den anden. rele Hem Mad-
rester, Glas og Stenstumper, iaa 
der nogle smaa, krystallignende 
Tingester, der glimrede i Sollyset. 

— Se der ! sagde hun. Høns 
sluger lige saa gerne Diamanter 
som Smaasten. Her har Du dine 
Penge, Will, og nu kan Du blive 
rask. Synes Du ikke, det var et 
godt Gemmested? 

Gaa ikke Glip af din Lykke. 
—0 — 

Lykken er en flygtig Fugl, siger 
det gamle Ord, og det gælder om 
at holde fast paa den, naar man 
engang har faaet den fat. Vi vil 
alle gerne have Lykken, og dog 
er der — underligt nok — mange 
Mennesker, som ikke blot giver 
slip paa den, men endogsaa selv 
gør alt for at drive den paa Flugt. 

Nogle jager den væk ved Dag-
driveri ; thi der, hvor intet ordent-
ligt, regelmæssigt Arbejde fylder 
Tiden og beskæftiger vore legem-
lige og aandelige Kræfter, kan der 
heller ikke være nogen virkelig 
Glæde over Livet. Vi ser da og-
saa at mange Mennesker, der har 
faaet rigeligt af alle Livets Goder, 
saa de intet behøver at bestille, 
gribes af Livslede, Lede ved dem 
selv og hele Tilværelsen saa dybt, 
at de ofte gør en Ende paa dem 
selv. 

Man kan ogsaa miste Lykken 
ved Ubeslutsomhed, naar man 
vankelmodig svinger hid og did 
uden Mod til at træffe Valget. Li-
vet kan derved blive til en lige-
frem Plage. De Vanskeligheder, 
som vi alle møder, taarner sig op 
til uhyre Størrelser, et Bjerg, over-
for hvilket man modløs opgiver 
Ævred. 

Du kan ogsaa miste Lykken ved 
Utilfredshed, Gnaveri og daarligt 
Humør, ligesom du til Gengæld 
kan vinde den ved Nøjsomhed og 
et tilfreds Sind. — Hvor kan den 
være lykkelig, som aldrig er til-
freds med, hvad han har? Faar 
han sine ønsker opfyldt, saa er 
der altid noget nyt, han begærer 
og higer efter og klager over, at 
han ikke har. 

Den, der hurtig vil være rig, 
staar ogsaa i Fare for at tabe 
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LOGISK HAVE 
NY STOR ABEGROTTE 
NYE SJÆLDNE FLAMINGOER 
STOR LØVEFAMILIE 

og mange andre sjældne Dyr og Fugle i den store nyind-
rettede Have. Tag til Stammershalde og tag Madkurv med.  
Hyggelige Restaurationslokaler. 	Rimelige Priser. — Musik 

fra Kl. 16: Arvidsens Trio. 

Alle Tryksager 
saasom 

Regninger, Meddelelser, Konvolutter, 
Dags-Dato, Vekselblanketter, 

Visitkort og Takkekort 
Love og Regnskaber, 

Sange og Salater, 
Medlemskort 

leveres bedst og billigst fra 

Allinge BogtrykKeri. 

Lykken. Han har den ikke, medens 
han higer efter Pengene, og naar 
han har faaet Pengene, saa har 
han alligevel ikke Lykken, thi 
Penge og Lykke er ikke det samme. 

OM du drømnmer om alt det 
store, du vil gøre, og saa glem-
mer at drage Fordel af Omstæn-
d igh ederne, af Livet, saaledes som 
det virkelig er, ikke saaledes, som 
du udmaler cllat i dine Drømme, 
ja, da kan du ogsaa let gaa Glip 
af Lykken; og du kan miste den, 
om du nærer for stor Tillid til 
dine egne Kræfter, fordi du maa-
ske har haft lidt Medbør, fordi 
gunstige Omstændigheder har gi-
vet dig en lille Sejr let i Hænde. 

Ja, der er desværre mange 
Maader, hvorpaa man kan gaa 
Glip af Lykken Det kan ske ved, 
at du ikke er aarvaagen, men la-
der dig overrumple af Tilfældig-
heder eller ved, at du giver din 
Tillid til upaalidelige Mennesker. 
Sandt er det, som det gamle Ord 
siger; „Som man gør, saa har 
man Lykke"; saa meget kommer 
her an paa os selv, thi *hvo, der 
ej har den vaagende Lykke, har 
heller ej den sovende". 

Det gælder om, at „du har 
Tommel i Næven, naar dig falder 
Lykke til', saa at du kan gribe 
den og holde den fast Men da 
maa du tillige vel huske, ,.at der 
skal stærke Ben til at bire gode 
Dage" 

loger og lide. 
Familie-Journalen 
bringer i denne Uge en Artikel 
af Karin Michaelis om en ung 
Forretningsmand, som arbejdede 
sig frem til den store Succes i 
Staterne. — I Ugens Sportsarti-
kel tipser »Ronald« Cigaretryge-
ren Hartington som sikker Vin-
der af Halv-DrIarathonen. I deres 
Ilejsebrev fortæller Alice og \Vil-
liam La Varre om en højst uhyg-
gelig Nat, de har tilbragt mellem 
Perus Kokainspisere. Det unge 
Ægtepar var budt til Kokainfest, 
og de korn til at overvære en 
Fest, hvor Stemningen efterhaan-
den blev saa voldsom, at de 
maatte forlade Festpladsen i vild 
Flugt. Desuden er der mange 
særprægede Fortællinger. Og er 
man færdig med Underholdnings-
siderne, kan man beskæftige sig 
med det »praktiske«, der bringer 
Husmoderstof,— Haandarbejder, 
Husflidsarbejder, Bridgeunder-
visning, samt Skakopgaver, og 
en Masse andet, der nok er værd 
at sætte sig lidt ind i. 

Hvis De har set Forsiden af 
»Børn — alle Forældres Blad« for 
Juni Maaned, vil De slet ikke 
'kunne lade være med at købe 
Numret. Og den leende, lille Pige 
er ikke falsk Reklame for Bla-
det. Indholdet er lige saa frisk 
og naturligt som Ungen paa 
Forsiden. 

Magister Hans Hvass, der plejer 
at spise Tudser, skriver om Børns 
Forhold til Dyrene, og Mogens 
Lorentzen, der lige har udsmyk-
ket den danske Klub i London, 
skriver om de sørgelige Erfarin-
ger, han giorde som Skoledreng. 

Billedsiden viser de dejligste 
danske Børn. En Artikel af Bruno 
Schleifer fortæller om Lapbør-
nenes Skoler, der er meget ejen-
dommelige, og af hvilke Bladet 
bringer enestaaende Fotografier. 
Den lægelige Vejledning fra de 
forrige Numre er forsat, og for 
Husmoderen er der glimrende 
Opskrifter og gode Raad for at 
klare de mange Sommergæster, 
der saa let lader sig »overtale« 
til at blive til et Par Maaltider. 
Paaklædningssiden bringer gode 
Snitmønstre for Ungdommen, og 
Ungdommen har sine egne Sider: 
Os selv. 

Bladet er en storartet Under-
holdning og giver Forældrene 
noget at tænke over og mange 
gode: Raad. 

Fra Uge til Uge. 
Bryllup. 

Den 16. ds. vies paa Køben-
havn Raadhus Frk. Else Holm, 
Datter af afd. Skibsfører Chr. 
Holm, AH. til Hr. Egun Petersen, 
Stampesgade 3 C 4 5, K bliv. V. 

Det er De Blindes Uge 
og Dansk Blindesamfund erind-
rer om de mange Giroblanket-
ter, der er udsendt til alle Hjem, 
og som helst skulde vende til-
bage til Girokontoret i udfyldt 
Stand. Selv det allermindste Bi-
drag vil blive modtaget med Tak-
nemmelighed og være med til at 
bringe Lyset ind i de Blindes 
Tilværelse. Indsamlingens For-
maal er at skaffe de Blinde Hjælp 
til Selvhjælp, Blindeskriftslittera-
tur, Radioapparater, Ferieophold 
m. v., og alle har kunnet enes 
om at gaa i Breschen for denne 
Sag, idet Indsamlingen anbefales 
af en Række kendte Mænd med 
Statsminister Th. Stauning i 
Spidsen. 

Bade-Saisonen 
er nu inde, og saavel Sandvig 
som Allinge Badestrand er hver 
Dag godt besøgt. Begge Steder 
er anbragt Kurve til Papiraffald. 
Naar der gøres saa meget for at 
holde Badestrandene pæne og 
rene, ser det grimt ud med alle 
de Efterladenskaber, som Børn 
og tankeløse Mennesker lader 
flyde omkring. Vi anmoder der-
for indtrængende de besøgende 
om ikke at henkaste Papir og 
Affald paa Badestranden, men 
benytte de anbragte Kurve. 

Stranden skal jo ikke gerne 
ligne en Affaldsmødding. 

Besøg Dronning Dagmars 
Fødeland. 

Under dette Motto har Czeko-
slovakisk Rejsebureau, Holmens 
Kanal 15, København, udsendt 
en smuk illustr. Brochure og 
arrangerer en Række Selskabs-
ture i Sæsonen med de store 
Amerikabaade fra København 
over Stettin til Dresden det sach-
siske Sveitz, Risengebirge og 
Praha til særdeles billige Priser. 
H. P. Jacobsen, Bornh. Turist-
bureau leder Turene. 

Statsbanernes anden Sel-
skabsrejse 
ankommer til Bornholm i Mor-
gen og afrejser Tirsdag Aften. 
Der er tegnet ca. 100 Deltagere. 

Den bedste Fors bring, 
der kan tegnes mod daarligt 
Vejr i Ferien, er i vort omskif-
telige Klima i Virkeligheden al 
medtage til Ferieopholdet pas-
Sende Tøj bande til S,ol og køligt 
Vejr. I „Flittige Hænder", hvis 
nye Nummer nu er kommet, kan 
man efter Bladets Anvisninger 
selv lave sig en sa.adan „Forsik-
ring", idet man finder ikke blot 
alle de herlige og brogede Sager, 
der nu hører Stranden til, men 
ogsaa varme strikke:le Ting, som 
det er dejligt at have paa en kø-
lig Aften — eller naar Vejret 
tvinger en til Ophold paa et 
koldt Hotelværelse. 

Nummeret bringer ogsaa en 
hel Serie Forslag, illustreret, til 
Drengetøj — og Drengetøj er vel 
nok de fleste Mødres Smertens-
barn. Men der er mange andre 
Ting, hvoraf skal,  nævnes: Have-
møblerne gøres i Stand. Smart 
Undertøj:. Strikkede Duge. Det 
gode Hjertes Side. Bluse i Ve-
stemodel og meget andet. 

Strandhotellet 
aabnede Søndag den 6. Sommer-
sæsonen, og Begivenheden mar-
keredes ved fuldt Hus — rigtig 
Strandhotel - Stemning, og stor 
Begejstring for Richard Johan-
sen's nye Solistorkester. Onsdag 
den 9. mødte sag den 1111e Bengt 

Nielsen op med højt Sommer-
humør, og splinternye Viser, og 
man kan roligt paastaa, at disse 
velskrevne, velpoenterede og vit-
tige Sange er Højdepunktet af, 
hvad den lille Cabaretmand hid-
til har præsenteret Bornhohnere 
og Turister. Bifaldet var hjer-
teligt, og »bitte Bengt« kan med 
dette friske Repertoire roligt gaa 
Sommeren i Mødel 

s. s. Østersøen 
ventes sejlklar sidst i næste Uge 
og afgaar paa en Præsentations-
sejlads inden den gaar ind i Ruten 
Allinge-Simrishamn-Christiansø. 

De bornholmske Jernbaner 
og Rutebiler 
har nu udsendt Som merfartpla-
nen, der træder i Kraft den 13. 
Juni. Der er opnaaet en Del 
Forbedringer, særlig i Højsæso-
nen 20. Juni-15. August. Køre-
planen uddeles gratis fra alle 
Jernbanestationer og Turistbur. 

Dødsfald. 
Hotelejer H. Colberg, Finne-

dalen, har haft den Sorg, at mi-
ste sin Hustru, der var ham en 
stor Støtte i den store Virksom-
hed. Begravelsen finder Sted i 
Eftermiddag fra Rønne Kapel. 

Palmehaven 
har arrangeret den kendte Ka-
pelmester Constantin Hansen og 
hans lige saa kendte Rytmeband 
for Sommeren. Paa Søndag læg-
ger de ud, og dem, der kan hu-
ske 'Constantin« fra hans tidli-
gere Bornholmerbesøg, vil sik-
kert møde op og danse efter hans 
livlige og temperamentsfulde Or-
kester. 

Allinge-Sandvig By ra ad 
Møde den 9. Juni 1937. 

Bornholms Amt meddeler at 
Løsningsfristen for Personer, der 
har faaet meddelt Indfødsret er 
lorlænget til 2 Aar, samt at Ind-
betalingsterminerne for Køhst. 
Folketalsbidrag fra Aaret 1937-
38 at regne er 1. Juni, 1. Okto-
ber og 1. Februar. 

Direktoratet for Patent- og Va-
remærkevæsenet meddeler at det 
af Kommunen anmeldte Segl er 
registreret. Det samme gælder 
for det anmeldte Vaaben. 

Fru Rigmor Smidt søger paa 
Sønderjysk Forenings Vegne om 
et Tilskud til Fadderskabet for 
Bylderup Sogn. Bevilget 40 Kr. 

Murerm. M. Clausen fik Tilla-
delse til at tække Kunstmaler 
E. Jensens Hus med grøn Ikopal. 

Bygm. P. Petersen fik Tilla-
delse til at tække en Tilbygning 
til Urin. C. Hansens Hus m. Ikopal 

Socialministeriet meddeler at 
Kommunehvil  faa udbetalt 50.366 
Kr. som Forskud paa Statsrefu-
sion for Regnskabsaaret 1936-37. 

Kæmnerkontoret fremsender 
Raabalance pr. 26.-5. 1937. 

Bornholms Amt indbyder By-
raadet til at lade sig repræsen-
tere ved et Møde paa Dams Ho-
tel d. 10. Juni d. A. Borgmeste-
ren valgtes. 

Folkebogsamlingens Bestyrelse 
fremsendte Beretning og Regn-
skab for Aaret 1936-37. Man sø-
ger samtidig om Godkendelse af 
Valget af Revisorer. Valget af 
Revisorerne Købm. P. Kure og 
Sparekassebest. N. Ridder godk. 

Det vedtoges at yde 100 Kr. 
til Allinge-Sandvig Hornorkester 
for Afholdelse af Musik i Anlæget. 

Kommunernes Pensionskasse 
og Købstadkommunernes gensi-
dige Forsikringsforening medde-
ler, at der afholdes Generalfor-
samling i Kassen cl. 1. Juli d. A. 
i Odense. 

I det lukkede Møde vedtoges  

det at ansætte Fiskehandler Emil 
Larsen som Havnefoged i Sand-
vig fra 1. April d. A. at regne. 

Efter Ansøgning fik Assistent 
Mogens Henriksen Tilladelse til 
at fratræde sin Stilling fra 1. Juli 
d. A. Det vedtoges derefter at 
opslaa en ledig Stilling som Kon-
torist paa Kæmnerkontoret. 

Allinge-Sandvig Havnes 
Regnskaber over Indtægter og Ud-
gifter i Regnskabsaaret 1936-37 
samt over deres Formue og Gæld 
forelaa til Godkendelse. Da By-
raadet ikke havde noget at ind-
vende mod Regnskaberne eller Sty-
relsen af Havnenes Anliggender, 
blev Regnskaberne decideret. 

Allinge Havns Indtægter: 
Beholdning ved Aarets Beg. 18172,90 
Renter af Kassebeh. 	 673,30 
Lejeindtægter 	 1753,00 
Skibs- og Vareafgifter 	25,672,62 
Indtægter gennnm Havnefogden 168,94 
Forskellige Indtægter 	 459,34 

46,900,10 
Udgifter : 

Renter af Laan 	 3267,63 
Afdrag paa Lun 	 9500,00 
Skatter og Afgifter 	 457,06 
Statens Tilsyn 	 4,72 
Administration 	 2400,60 
Vedligeh. af  Havneværker samt 
Havnens Bygninger, Plads,Vej 10653,14 
Omkostn. ved Oprensning 	112,36 
Maskiner, Redskaber etc. 	103,15 
Drift og Vedligeholdelse 	115.08 
Renh., Opvarmning, Belysning 10,9,94 
Andre Udgifter 	 1377,30 
Beholdning 	 17859.12 

46900,10 

Sandvig Havns Indtægter: 
Lejeindtægter 	 8,00 
Skibs- og Vareafgifter 	 225,29 
Tilskud fra Kommunen 	486,89 

/20,18 
Udgifter : 

Renter af Laan 
Afdrag paa Laan 
Skatter og Afgifter 
Administration 
Vedligeholdelse 
Renholdelse etc. 

Moderne Svømmeundervisn. 
er der i Aar Lejlighed til at lære 
grundigt ved Sandvig Badestrand, 
idet Fru Else Aastedt-Sørensen 
giver Knrsus i Juni og Juli. Læs 
iøvrigt Annoncen. 

I Løbet af Juni Maaned ventes 

Pr, Ni Pandeplader 
men da Partiet er begrænset, 
maa vi bede om Bestillinger, 
som noteres i Rækkefølge. -- 
Disse sælges kun pr. kontant. 

Nordladets Ilandelshos 
Nogle Klædeskabe 
Senge og Servanter samt et stort 
Spisebord til 24 Personer sælges .  
billigt. 	Tlf. Sandvig 46. 

Andeæg 
er til Salg. 

Frigaard, Kirkebogaard. 

Boofre til Efiersaapillo 
Prima Kaalrabifrø, 

flere Stamnier. 
Fynsk Bortfelder 
Yellow Tankard 

Øster Sundom Barresfro 
— alt til smaa Priser. 

Nordindels Ondelshlls 

Regninger, 
Meddelelser, 

Konvolutter, 
Brevpapir, 
Kvitteringer, 

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

Allinge Bogtrykkeri. 

244,16 
80,84 

2,00 
70,00 

298,18 
25,00 

720,18 



Fotograf Møller 
anbefaler Bronce-

Rammer i alle St. 

Ovale Rammer og 
Rammelister. Billeder indrammes 

	air 

Bornholms Spare 
og baanekasses 

Afd. i Allinge 

Kontortid: 9-12 2-4 

Boxer udlejes 

2 gode Hjørnesofaer 
er billigt til Salg paa 

Hotel Sandkaas. 

Husholdnings-Elev 
antages straks. Løn gives. 

Fru Hjortbol Christensen. 

Sommerlejlighed 
i Allinge-Sandvig, 2 Værelser med 
Køkken søges af roligt Ægtepar i 
Tiden 15. juli--15. August. 

Telefon Sandvig 50. 

Frelsens Hær, Allinge. 
Barneindvielse Søndag den 13. 

Juni Kl. 20 samt Farvelmøde for 
Løjtn. B. Hansen, Adj Lydholm 
leder. Velkommen. 

Køb KALK i Produkten 

[Frue I 

Drik Dyrhyes Katte 
Mange forskellige Blandinger 

faas 

PRIMA 
Alt i Kolonial? 

!Friskbrændt Kalli 
og læsket Kalk 

er altid paa. Lager i 

»PRODUKTEN« 

SOMMERSKO 
Stort Udvalg i Sommersko 

til rimelige Priser. 

Træskomager bars en 
Allinge. 

For Tiden har vi rigelig Lager af 

dom californiske Blommer, 
lyse græske Sull. Bosier 

(stenfri) 

Terrel hi. Frugt og Abrikoser 
af særdeles god Kvalitet og 
som er indkøbt til passende 
Priser. Vi sælger gerne. 

NordlandetsHandelshus  
Hasle Kalkværk 

Brændt Kalk 

4_d._ 	Læsket Kalk 
1111h1111111" Cementsten 

Tlf. Hasle 27 

Det rigtige gode 

Bageri-Flormel 
til Hjemmebagning 

dansk Rug-Sigtemel til Hjernb. 

Prima Juningsmel til Grøden 
Sagogryn, Rismel, Risengryn 
købes bedst og billigst i 

1$1orilladels hodelshusi 

Salonriller& biroller 
til Raagejagten 

sælges naar Attest medbringes. 

Nordiaollets lidotleishos 

Asnæs lloolnkkere 
— de eneste rigtige — 

Alle beredskaber 
sælges til smaa Penge. 

tiorilloodels Ilaildelshlls 
De anerkendte 

GUMMISKO 
med de tre Taarn faas hos 

Carl Larsen, Vestergade, Ali. 

Lad Deres gamle Cykle 
blive SOM ny. 

Vi oplakerer og staferer Deres Cykle 
hurtigt og billigt. 

Fint og holdbart Arbejde garanteres. 

Cykle- og Radio-Importøren, Allinge 
v. H. Jørgensen 	 Tlf. 156 

billger paa :000,00 
faldt denne Gang i Landbrugslotteriets Kollektion i 

Kiosken, Alllinge, 
Tag Chancen til næste Trækning. 

Masser af billige Brædder 
sælges i 

Nordlandets Handelshuse 

Zoologisk Haves Restallralli I 
Valdemarsdag 15. Juni Dansant til Kl. 1. Arvidsens Trio spiller. 

C riL
4#  Z ."-teujph ALLINGE 

Telefon 5 

e 

Permanent udfører vi nu med den nye 
Ta c o Luxus Maskine. -- Moderne 
Dampkammer System. Alt iberegnet — 

ffiliememmiemmimm  og dog kun otte Kroner! 

Barber Johs. Larsen Tlf. Allinge 53 

111111111111•11~1011111111~1111~1~1 

Den heil rigige 

Uden Sund >k)n  
ingen unelheci! 

kit derfor Dynen Sommerferie nu! 
Prøv de lette og lækre Lama-Krøluldstæpper 

og De vil blive tilfreds. 

Lysægte Satinstæpper 135x 185 	 10,85-15,85 
blomstrende Chintz 	 11,75-10.85 
ensfarvet lysægte med Vaffelstikning 	24,85-21,50 

Lama—Kreluldsmadrasser 
„Himalaja" med dobbelt Afsyning 80x 190 	41,50 
Rullemadrasser, 	ensfarvede 14,50, stribede 15.85 

Hessians Madrasser, stribede Boletes-Madrasser, 

Feltsenge med 21— 28-36 Fjedre, billigste Priser. 

Duntæpper, ufarvede med 5 Kanaler 24,50 
do. 	kulørte 	 25,65 

Pudevaar. Lagener, hvide og kulørte Dynebetræk 
i de sædvanlige gode Kvaliteter. 

LÆKRE ISLANDSKE SPEGESILD, KØB DET I PRODUKTEN 
Det gode Humors Samlingssted: 

Sfrandhofellef! 
Richard og Bengi præsenterer: 
Nyt Orkester. Nye Shows, Nye Potpourrier, Nye Viser, 
Onsdag den 16. og Fredag den 18.: 

Festlige Konkurrence-Aftened 
med store Pr mi .ra: 

jiLwa  ir  TOMS Chokoladefahre, Kbh,1 
Paa morsomt Gensyn! 

F. Bielstrup. 
111111111111~~1111111111111~1~11 

BORNHOLMS DAMPVASKERI 
modtager al Slags Toj til Vask. 

Indleveringssteder: Allinge: Købm. Filt, Storegade 34. 
Sandvig: Esper Hansens Ettfl., Storegade 31. 

Moderne Svømmeundervisning 
ved Østersøbadet i Sandvig fra Midten af Juni til 15. Juli 
12 Lektioner 10 Kr., 6 Lektioner 0 Kr. 
Lad Deres Børn lære at svømme ! Lær selv at svømme! 

Henvendelse sker til østersøbadets Billetkontor, 
hvor ogsaa Svømmekort faas. 

Else Aastedt-Sorensen. 

2oderne Xorsetter, 
5fofte- oØ 2rystfioldere! 
Er Figuren over Middel. trænger Skikkelsen 
til Støtte 	 korn da ind og se vort store 
Udvalg til passende smaa Priser. 

Nordlandets Handelshus 

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

Conrad Hansen, 
Allinge Ur- og Guldsmedeforretning 

ved Havnen — Telefon 140 

Køb Deres Forbrug af Klædninger 
og ekstrafine Benklæder hos os. 

Husk vort gode Arbejdstøj samt alt til Herreekvipering hen-
hørende, da det er billigt og godt. Vi har et meget stort La-
ger i Meterrnaal 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 Uld 
købes til højeste Pris. — Leverandør til Landbrugslotteriet 

Kom og se mit store Udal sommerkjoler! 
Priserne ligger fra 4,00 til 25,00. 	 Alle Kjoler fra sidste Aar 

er nedsat til det halve. Et Parti Sommerbluser sælges for 1,00. 

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

Averter i NORDBORNHOLM 
	1~1~1~0.11 

Forskydelige Miniuger koster kun 85 O.KIM DET I PRODUKTEN 



Servus fortæller om sine Dagbogsoptegnelser og Minder 

Fortsat fra forrige Uge — 

Tidlig paa Formiddagen stødte 
vi paa en bredere Tværdal, og 
vor Fos forenede sig her med 
lserefloden. Her ligger St. Maurice 
— vi var altsaa endnu i Savoyen. 
Hos en gemytlig gammel Skoma-
ger fik jeg sat nye Hæle og Saa-
ler paa mit havarerede Fodtøj, og 
da vi fortalte om vort mislykkede 
Foretagende, trøstede han os med 
at det kunde være gaaet værre. 
Ham forærede os et lille Kort med 
Postruter over Egnen og forkla-
rede, at fulgte vi Hoveddalen mod 
Øst, vilde vi naa Passet over Lille 
St. Bernhard og herfra naa ind i 
Italien. 

Rigeligt forsynede med Mad for 
hele Dagen, begav vi os atter paa 
Vej, og det varede ikke længe 
førend vi atter maatte begynde 
Opstigningen. Vi kom dog ikke 
nær saa højt op som den forud-
gaaende Dag, før vi saa det gamle 
Kloster rage op i en nøgen Tvær-
dal. Et Øjeblik efter kom to store 
St. Bernhardshunde halsende ned 
efter os. Betænkelige ved Situa-
tionen satte vi os i Forsvarsstil-
ling; men en Mand højere oppe, 
som viste sig at være en italiensk 
Grænsesoldat, gav et Pift i en 
Fløjte, hvorpaa Hundene drev os 
op til ham. 

Efter at have set vore Pas, som 
han tilsyneladende ikke forstod 
mere af end Hundene, blev vi 
ført ind i Klosteret. Her havde 
efterhaanden samlet sig en blan-
det Flok af Italienere, Franskmænd 
og Sveitzere, Størsteparten vistnok 
Landarbejdere. De plaprede løs 
og spurgte, hvad Landsmænd vi 
var ; men ingen kendte Danmark. 
Den danske Konges Navn kendte 
de heller ikke, og da vi fremviste 
et lille Danmarkskort, sagde de : 
„Si, si, Tedesco !" 

En Gendarm blandede sig i Dis-
kussionen, tog vore Pas og gik 
med dem ind til Prioren. Noget 
efter korn han tilbage, kastede 
Papirerne til os og raabte over-
legent : Tedesco ! (Tyskere). Al 
videre Diskussion blev affærdiget, 
og beskæmmede trak vi os tilbage. 

Der blev baaret Mad ind : Suppe, 
Brød, Ost og Vin. Efter Maaltidet 
steg Humøret, vi tændte vore Pi-
ber og gik udenfor for at se den 
pragtfulde Solnedgang. 

Men Luften var pludselig ble-
ven kold og bidende; rystende af 
Kulde gik vi med en Munk gen-
nem en lang, skummel Korridor, 
med Døre ind til en Række smaa 
Værelser (Klosterceller), hver med 
et lille Vindue og brede Senge. 
Lagnerne var som Is; men kun 
et øjeblik, Klosterets tykke Dyner 
skulde nok bringe os Varme. 

Tidligt næste Morgen purredes 

vi op efter en styrkende Søvn, 
spiste Frokost (Brød, Ost, Vin) og 
indskrev vore Navne i Klosterets 
Fremmedbog. Betaling for Ophol-
det modtoges ikke, da det er en 
velgørende Stiftelse. 

Udenfor var der flere Graders 
Kulde (2. August), og den lille Sø 
bag KlOsteret var tilfrossen. Den 
spejlblanke Isflade funklede i Mor-
gensol, og Bjergtoppene skinnede 
som Guld og Sølv i den klare, 
tynde Luft. 

Vi gik hurtigt for at holde os 
varme, og efterhaanden som vi 
korn længere ned blev Luften mere 
mild, og Solen fik Magt. Ved en 
lille Bæk med krystalklart Vand 
gjorde vi Toilette, og her traf det 
sig saa uheldigt, at mit Ur smut-
tede fra mig ned i Bækken, hvor 
det rullede videre mellem Stenene 
i den stærke Strøm. Det lykkedes 
os dog efter et lille Kapløb at faa 
fat i det igen. Vandet blev hældt 
ud, og efter at have ligget i Solen 
en Times Tid, gik det heldigvis 
igen. 

Nedenfor Snegrænsen begynder 
Livet atter at pulsere ; maleriske 
Alpehytter titter frem, Køer og 
Geder nipper af de krydrede Urter, 
spraglede Sommerfugle flagrer fra 
Blomst til Blomst. Vild og stor-
slaaet er den herlige Natur, stadig 
nye Synspunkter over bratte Kløf-
ter og smilende Dale. 

Vi møder de første Bjergbesti-
gere, den første lille By, hvor vi 
kommer ind paa banet Vej ; det 
kan nok gøres nødvendigt, for nu 
gaar det i Ziksak rask nedefter, og 
vi benytter det kendte Kneb at 
lade os glide ned ad Skrænterne, 
naar vi kan se Vejen nedenunder. 
Dog er det en farlig Sport, for 
Dalsiden gaar ofte lodret i Dybet, 
og en f3ro fører over den svim-
lende Afgrund, hvor Vejen saa er 
hugget ind i Bjergets Side. 

Vi kommer blandt andet gennem 
en stor, mørk Tuunel, Vandet si-
ver ned fra oven og danner Dryp-
stensformationer, der ligner snav-
sede Istappe. Gennem Lysningen 
paa den anden Side ser vi et Syn, 
som ingen Maler formaar at pensle. 
1 en Ramme, dannet af den mørke 
Tunnel, ser vi ned i La bella [talla, 
ned i et henrivende Landskab. 
Dybt nede i Dalen ligger Morges, 
en lille italiensk By og Kirke med 
det typiske Klokketaarn, en Sam-
ling Huse og Gaarde med Haver 
og Marker midt paa den grønne 
Eng, hvorigennem Doire-Floden 
bugter sig. Paa begge Sider gaar 
Bjergene stejlt opefter, og lige 
overfor hæver Store St. Bernhard 
sin Kæmpepyramide. For neden 
ser man Løvskove, saa kommer 
Naaletræernes mørke Bælte og 
endelig de lysegrønne Græsgange, 
der faar et gyldent Skær i Mor-
gensolen. Op over dem hæver de 
lysegraa Klippemasser sig; men 
øverst oppe findes det skønneste, 
thi her bræmmer den hvide Sne 
Toppen, og den skinner og straa-
ler som Perlemor. Himlen er ren 
og klar og saa dyb blaa, som man 
kun ser den i Syden. 

Saa stiger vi ned fra Alpernes 
storslaaede, men ofte farlige Rige, 
ned i Doiredalen. Langs Floden 
vokser Majs og Ris, og Klippe-
skrænterne staar fulde af duvende 
Frugttræer : Æbler, Pærer, Blom-
mer og Fersken. Morbærtræer og 
ægte Kastanjetræer skygger med 
brede_ Kroner_ over Vejen. 

Der er skønt og billigt at leve 
i Italien, særlig for os Vegetarer, 
der næsten udelukkende spiser 
Frugt og Hvedebrød — enten de 

faste hvide Knopper, der smager 
som Kiks, eller det blødbagte Po-
lenda (Majsbrød). Og saa den 

dejlige Vin, der vokser og skæn- 
kes overalt. 

Dagen er lang. Efter en kort 
Middagspause satte vi os i Bevæ-
gelse for at naa endnu et Stykke 
ind i det forjættede Land. 

Floden vælter sig gul og graa 
ned gennem den snævre Dal, af 
og til dannende smaa Vandfald. 
Til Tider spærrer et gammelt Fort 
eller en Borg hele Kløften, og vi 
passerer under den gennem en 
lang Tøndehvælving. De gamle 
Fæstninger har hejst Flaget paa 
halv Stang, hvilket vakte vor For-
undring. Først i Turino læste vi 
i Bladene at Kong Umberto den 
Dag var bleven myrdet. 

Bjergsiderne staar som kæmpe-
høje Mure paa begge Sider af 
Dalen, der af og til trækker sig 
lidt tilbage og giver Plads for en 
Tværdal. Paa Toppen af isolerede 
Klippeknuder ligger Ruiner af æld-
gamle Borge ; men vi føler ikke os 
ikke mere fristede til at klatre 
der op. 

Der hænger Vinranker ned fra 
Klippeskrænter, og over de smaa 
Gader i Bjergbyerne er lavet Flet-
værk af Grene, hvorover Ranker 
slynger sig. Tunge Klaser hænger 
ofte saa lavt, at vi rnaa bøje Ho-
vedet for ikke at støde imod. 

Hvor Dalen udvider sig er der 
ofte store Sumpe, hvor Kvæget 
sopper omkring i alenhøjt Græs. 

De sidste tre Mil til Aosta var 
vi saa heldige at faa kørt med en 
Herre, hvis Gig var forspændt med 
et usædvanligt livligt Muldyr, der 
løb ustandseligt hele Vejen. Det 
var morsomt at pludre med ham 
-- en Blanding af fransk og ita-
liensk ! De to Sprog er meget be-
slægtede, saa vi i Norditalien kan 
hjælpe os med det franske Sprog 
og derved efterhaanden lærer de 
vigtigste italienske Gloser. 

Han fortalte at der var Impri-
merie i Aosta, og vi fik derfor 
Lyst til at hilse paa de italienske 
Colleges. Skønt Klokken var over 
syv, var vi saa heldige at træffe 
to elskværdige Typografer. Da de 
hørte at vi var „Colleges danese" 
og var gaaet over Alperne fra Ge-
neve, vilde de bestemt invitere os 
med hjem. 

Saa fulgte jeg med den ene 
som Gæst, Nielsen med den anden, 
og blev ført op i et fornemt Pa-
tricerhjem, hvor Faderen, en no-
bel ældre Herre, tog imod os. 

Der udspandt sig en Diskussion, 
hvoraf jeg kunde forstaa, at jeg 
ikke var „fin nok" til at optages 
i Hjemmet. Sandt at sige saa jeg 
ogsaa noget miserabel ud i mit 
gamle, slidte Tøj, som jeg af Spar-
sommelighedshensyn vilde slide 
helt op. Mit Parisertøj var i Ryg-
sækken, og jeg fortrød nu, at jeg 
ikke havde givet mig Tid til at 
skifte. 

Min elskværdige Ven, som maa-
ske led mest under den pinlige 
Situation, fulgte mig nu hen til 
en Albergo, en gammel Gæstgi-
vergaard, bestilte Aftensmad og 
Vin samt betalte for mit Værelse. 
Næste Morgen vilde han hente 
mig. 

Værtinden, en gammel Morlille, 
var henrykt over sin Gæst og hel-
ligede mig hele sin Opmærksom-
hed. Hun bildte sig ind at jeg var 
Franskmand og fortalte. at hendes 
Logerende ogsaa var fransk ; det 
vil glæde ham at træffe en Lands-
mand, da han ikke i mange Aar 
havde været i sit Fædreland. 

Der var ikke andet at gøre. -
Værtinden førte os sammen, og 
jeg fortalte ham om Pariserudstil-
lingen. Trods al min Veltalenhed 

var han mærkelig reserveret og 
kunde daarligt forstaa mit Sprog; 
men det kom sig vel af, at han 
var født i Nærheden af Lyon, og 
at jeg var fra Bretagne I 

Saa snart det lod sig gøre blev  

jeg vist ovenpaa og gik i Seng; 
men kunde ikke sove, da hele 
Husets Besætning af Væggetøj 
som Vampyrer styrtede sig over 
mig for at suge mit Blod. Med 
Mellemrum stod jeg op, tændte 
Lys og gik paa Jagt efter de lys-
sky Dyr, som jeg hev ud gennem 
Vinduet. Jeg kunde hver Gang naa 
at gribe en halv Snes Stykker, og 
mente paa den Maade at kunne 
faa Bugt med dem. Men da jeg 
havde foretaget en fem, seks 
Stormangreb uden at Fjenden til-
syneladende havde opbrugt sine 
Reserver, blev Franskmanden, der 
sov i en Seng ved Siden af, ær-
gerlig over den natlige Forstyr-
relse og slukkede Lyset midt un-
der mine Operationer. Da dette 
gentog sig et Par Gange, indsaa 
jeg det haabløse ved Situationen. 
Den sidste Haandfuld kastede jeg 
i afmægtigt Raseri over i hans 
Seng, ærgerlig over at han tilsy-
neladende var uangribelig for 
Udyrenes Bid. Det var derfor med 
skadefro Tilfredsstillelse at jeg 
iagttog at ogsaa han blev angre-
ben. 

Helt vilde jeg ikke lade mig 
udsuge, opgav Kampen og klædte 
mig paa. Stille listede jeg ned ad 
Trappen og fandt Vej til Gaarden. 

Pladsen var ganske smal, da en 
Bjergfos gled skummende forbi ; 
dog var der en smal, cementeret 
Kant forbi Gavlen, ad hvilken jeg 
naaede ud paa Gaden. Det var 
Maaneskin. Jeg fandt Vejen ud 
af Byen, hvor vi om Aftenen havde 
set nogle Høstakke. Her slog jeg 
mig til Ro i min Sovepose og sov 

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

Blomsterhandler (Gartner) 
Jensen, C., v. Havnen All. 11.41 

Bogtrykker 
Gornitzka, 0., Allinge Tlf. 71 

Bygmestre 
Kofoed & Mortensen, All. Tlf.77-79 
Petersen, P., Nørreg, All. Tlf. 69 

Bygningssnedker 
Jørgensen, Th. Sandvig Tlf. Sy 

Cykler og Cyklereparatlon 
Jørgensen, H., v/ Posthuset All. 
Mikkelsen, A. Allinge. Tlf. 102 

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

Foderstoffer 
Nordlandets Handelshus, Tlf. 7 

Fotografer og fot. Artikler 
Kjøller Alfr., Havneg. All. Tlf. 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, Tlf. 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 

uforstyrret til Kl. 9, da Solen væk-
kede mig. 

Ved Tilbagekomsten traf jeg 
Nielsen og den italienske Collega 
i Cantinaen. De havde vistnok 
længe ventet paa mig og kunde 
ikke begribe, hvor jeg var bleven 
af. I Hast spiste vi Frokost, og 
jeg forklarede min Velynder, at 
jeg ikke havde kunnet sove for 
Væggetøj. Han lo og sagde, at 
den Slags havde man overalt i 
Italien. Deres Bid var ikke farligt, 
og man vænnede sig hurtigt til at 
overse en saadan Bagatel. 

Det er egentlig mærkeligt at 
disse Dyr, der lever i Træværk, 
trives saa godt i disse Stenhuse, 
der næsten ikke indeholder Træ. 
Den underste Del af disse gamle 
Huse bestaar af murede Hvæl-
vinger og bar Stengulv. Trappen, 
der fører op til øverste Stokværk, 
er ogsaa af Sten, og Gulvet der-
oppe af Klinker. Bohavet er kun 
det nødvendigste, ormstukkent og 
daarligt, ofte af betydelig Ælde. 
Vi lagde efterhaanden Mærke til, 
at hvis Faarekyllingerne peb ved 
de gamle lldsteder, da var der 
Væggelus. Vi betalte saa vor For-
tæring og gik videre. 

Fortsættes i næste Nr. 
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Nu er det letop-

løselint, hurtigtvirkende 

K nit:salpeter NOEUG, 

— der skal tilt 

Malermestre 
Jacobsen I.udv, Havnegade, All. 

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

Modeforretning 
Petersen, Thora,v. Posthuset All. 

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

Radioforhandlere 
Jørgensen, 11, Y! Posthuset AH. 

Skotøj og Skotøjsrep. 
Jørgensei. H., y/Posthuset Allinge 

Skræderforretninger 
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, Lerdag 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., Havneg. All. Tlf. 140 
Liljeroth, A. Urmager, Allinge 
Mikkelsen, A., Sønderg.  Allinge 

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

Indlevering til Bornholms D( mpaaskerf. 

Vognmænd , 
Bohrs, Emil, Sønderg., All. Tlf.46 
Christensen. Andr., All., Tlf. 49 
Petersen, C , Nygade, All. Tlf.133 
Person- og Lastkersel 

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

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

"))fordbornizolms 
Adreefortegrzel,3e! 


