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S. S. Østersøen kommer fra Simrishamn. 
Ferietiden er nu inde, og Skibene bringer hver Dag Gæster til Øen. 
Simrishamnruten fik en god Start, og mange svenske benytter Ruten. 

Ell tragisk Forvandling 
Af Charles Kingston. 

—o— 
Da John Graham entrede op _ 

i Glasgow-Toget, følte han 4sig 
saa let om Hjertet, at lian næppe 
kunde hare sig for at le højt. 
Maaneder igennem havde hans 
Dage været een langstrakt Døds-
kamp, og hans Nætter en lang 
Rædsel. Aldrig et Øjeblik havde 
han været uden denne sygelige 
Angst for pludselig at mærke Op-
dagerens Haand paa sin Skulder, 
og hans daglige Indtræden i Kon-
toret havde været en Prøvelse, 
der nær havde gjort ham van-
vittig. 

Men nu havde lian vovet Sprin-
get, og — med mer end Penge 
nok til at leve i Luksus, hvor i 
Verden han lystede, — følte han 
sig fri og glad for første Gang 
siden hin Atten for syv Maane-
der siden, da han begyndte med 
at »laane« H undrede Kroner af 
Kassen for at betale en Spille-
gæld. 

Og hans Følelser af Tilfreds-
hed blev til ren Overgivenhed, 
naar han tænkte paa, at det nu 
var Lørdag Eftermiddag, og at 
hans Offer tidligst Mandag Ef-
termiddag kunde faa Mistanke 
om, at han var forduftet. Den 
Bevidsthed, at han aldrig mere 
skulde møde paa Kontoret med 
Hjertet saa sammensnøret af 
Skræk, gjorde ham ligefrem ti 
Aar yngre, og Følelsen af, at 
han vilde være udenfor Glasgow-
Politiets Rækkevidde, inden det 
fik Ordre til at arrestere ham, 
fyldte ham med en jublende 
Glæde, han aldrig havde prøvet 
før. 

Lige fra det øjeblik, han hav-
de gjort sig til Tyv, var hver 
Fremmed forekommet ham som 
en forklædt Opdager. Men nu 
drog han til et Land; hvor han 
vilde blive modtaget som den, 
han vurderede sig selv til at 
være, saa længe han havde Pen-
ge at give ud, Det var en Befri-
else at komme bort fra den By, 
hvor kun Vanære og Ruin kun-
de blive hans Skæbne. Han hav-
de gjort sine Forberedelser grun-
digt. I Lommen havde han sit 
Pas, og Fotografiet derpaa var 
af en ung Mand med Overskæg, 
men John Graham var glatbar-
beret, indtil han gik ud af Toget 
ved Carlisle og lignede den „Hen-
ry Simpson« paa Fotografiet, paa 
Vej til Menton. Hans første Maal 
var Liverpool--derefter London. 
Graham følte sig overbevist om, 
at kunde han blot være saa hel-
dig at holde sine Forfølgere fra 
Sporet en Uge, saa skulde han 
nok undgaa dem helt. 

Da Toget forlod Liverpool, sad 
han i sin første Klasses Kup—
Sparsommelighed er jo altid en 
Tyvs Yndlingslast, — og saa sig  

interessant om paa sine Medrej-
sende. I det modsatte Hjørne af 
Vognen sad en ældre Dame med 
lukkede øjne, og i et andet Hjør-
ne sad en Mand af samme Alder 
og Højde som han selv, men 
sværere, tungere. 

Hans Træk var skarptskaarent 
ligesom Grahams, men der var 
en vis lastefuld Brutalitet over 
hans Mund med de tynde Læber, 
der frastødte den flygtende Kas-
serer. Graham kom hurtig til Er-
kendelse af, at den Fremmede 
næppe vilde være noget behage-
ligt Selskab, og han lænede sig 
derfor tilbage og lukkede øjnene 
ligesom den ældre Dame. Falde 
i Søvn formaaede han dog ikke, 
Stilheden og Uvirksomheden 
havde en uheldig Evne til at 
fremkalde ubehagelige Erindrin-
ger. Han havde jo haft saa travlt 
med at tænke paa sig selv, at 
han hidtil havde glemt alle andre. 
Men nu dukkede Navnene frem, 
heade Venner og Fjender. Han 
var alligevel ked af, at Mr. Gre-
gory skulde miste de 60,000 Kr., 
for han havde jo dog været en 
behagelig Chef, men heldigvis 
betød Tabet da ikke saa over-
dreven forfærdelig meget for ham. 

Og saa var der Helen Somero, 
han mærkede, han blev rød i 
Ansigtet, da han tænkte paa hen-
de. Havde han ladet hende Na 
Indflydelse over sig, saa var alt 
dette ikke sket. Det hjalp ham 
ikke, al han godt vidste, at naar 
Helen fik det værste at vide om 
ham, var der Aspiranter nok til 
hendes Haand, — hun tabte saa-
mænd ikke noget ved at miste 
ham. Men alligevel, — det na-
gede ham, at hun, som han hav-
de været forlovet med et helt 
Aar, nu paa enhver Maade vilde 
vinde ved at blive af med ham. 

Toget rasede a fsted. — Graham 
aabnede øjnene og fo'r sammen, 
da han saa, at Manden overfor 
ham sad og stirrede mistænksomt 
paa ham. Var det mon — Detek-
tiv? Den gamle Rædsel var over 
ham, og han sad lamslaaet og 
hjælpeløst og ventede paa, at den 
anden skulde anholde ham. 

Ude af Stand til at møde hans 
Blik; søgte Graham Tilflugt til 
Avisen og dækkede sig bag den. 
Et pludseligt Hyl fra Lokomoti-
vet fik ham til at springe op 
med et Rædselsskrig, som han 
forgæves søgte at dække over 
med et spøgelsesagtigt Smil. Til 
hans Forbløffelse sprang den an-
den ogsaa op og satte sig i For-
svarsstilling, og deres mere end 
mærkelige Opførsel vækkede den 
gamle Dame, der forfærdet veg 
tilbage fra dem, idet hun øjen-
synlig ventede, at de skulde 
komme op at slaas. 

»Undskyld«, stammede Gra-
ham og satte sig ned, — »jeg-
jeg —« 

De to af disse tre Personer  

fik aldrig i denne Verden at vide, 
hvad der nu skete, og det vare-
de en hel Time, inden John Gra-
ham vaagnede til Bevidsthed og 
fandt sig selv liggende i en Grøft. 
Han arbejdede endnu med sin 
Hukommelse, da han blev klar 
over en Skrigen, Raaben og Jam-
ren og saa et Skær af Lygter, 
der svingede frem og tilbage. 

Saa saa han sig om, og saa 
tre Jernbanewaggoner ligge for-
vredne og ødelagte i Skumrin-
gen. Selv nu forstod han det ikke 
helt. Der var noget gaaet galt, 
men lian vidste ikke hvad. Han 
rakte en Haand ud og rørte ved 
noget, — og saa saa, at det var 
et Menneske. Denne Opdagelse 
genfødte hans Evner. En Jern-
banemand gik forbi oppe paa 
Dæmningen med en Lygte, og i 
det øjeblik Lygteskæret oplyste 
den døde Mands Ansigt ved Si-
den af ham, var Graham i Stand 
til at genkende den fremmede 
Mand, der før havde forskrækket 
ham. Og lian vilde have forskræk-
ket ham endnn mere nu, hvis 
Graham ikke havde forstaaet, at 
nu gjaldt det om at tage For-
holdsregler for at blive reddet 
fra noget, der var værre end Dø-
den. Var han kommet til Skade? 

Langsomt overbeviste Gra-
ham sig om, at han ikke var 
lemlæstet. Saa bøjede han sig ned 
over den anden Mand, jo, han 
var død. 

Grahams Hjerne fungerede nu 
fuldkomment. Altsaa — hans 
Planer maatte udføres, som de 
var overtænkte. Men de maatte 
alligevel ændres, de Saar han 
havde faaet, og hans Svaghed 
nødvendigiorde Lægebehandling, 
og hvad saa? 

Hans Papirer beviste jo, at 
han var »Henry Simpson«, men  

han kunde jo ikke bringe et 
forlorent Overskæg med ind paa 
Hospitalet, det vilde jo straks 
blive opdaget. Og saa havde Op-
dagerne frit Spil, Alt vilde blive 
opdaget. Men hvordan skulde 
han forsvinde trods Saar og Svag-
hed ? Han besvarede dette Spørgs-
maal ved pludselig al tage Tøjet 
af den døde Mand i Grøften. 
Der lød Stemmer til ham i en 
halvthundrede Alens Afstand fra 
ham, men han var klar over, at 
Hjælpemandskabet først vilde 
koncentrere sig om de Ulykkes-
tilfælde, der var sket nærmest 
ved Vognen, og at han blot be-
høvede at være stille for at holde 
Læger o. s. v. borte. Næppe en 
Lyd forstyrrede ham, mens han 
tog sine egne Klæder af, og den 
fremmedes paa, og det var mere 
end ti Minutter etter at han hav-
de klædt den anden paa, at en 
Portør med en Lygte kom og 
fandt ham, — Smerterne, Svæk-
kelsen og Ophidselsen var for 
meget for John Graham, og han 
faldt bevidstløs. om. 

Han laa i et Værelse i et Værts-
hus, da han for anden Gang kom 
til sig selv efter Uheldet. 

„De hører til de heldige«, 
sagde en Læge med et venligt 
Ansigt. Hvordan De har baaret 
Dem ad med at slippe levende 
fra det, ved jeg ikke, men De er 
faktisk sluppet med et let Hoved-
saar og nogle mindre Kvæstelser. 
Et Par Dage i Ro, saa er De 
allright igen«. Graham rejste sig 
og drak det Glas Cognac og Vand, 
Doktoren rakte ham. 

»Spild saa blot ikke deres Tid 
paa Mig«, smilede han, »der er 
vel dem, der trænger mere.« 

»Det er der", svarede Lægen, 
»treogtyve Døde, og jeg ved ikke 
hvor mange saarede. Ekspressen  

kørte ind i et Godstog 	-Resul- 
tatet var en Tragedie, 

Da Værten i Kroen bad Gra-
ham om at indskrive sit Navn i 
Bøgerue, kunde Kassereren ikke 
tilbageholde et lille Smil ved 
Tanken om, at han ikke en Gang 
kendte Navnet paa den Mand, 
han nu forestillede, og derfor 
maatte opfinde et selv. Saa faldt 
det ham ind, at undersøge sine 
Frakkelommer. Jo — der var 
en Tegnebog med Breve og Do-
kumenter, Wavely Lisli skulde 
lian aabenbart hedde. Og det 
kom til at stad i Kroens Protokol. 

Da han var alene oppe paa 
sit Værelse, gennemgik han alle 
Papirerne, de gav ham velkomne 
Oplysninger om Wavely Lisli's 
Personlighed. 

Ugift — velhavende — faa 
Venner. En af Brevskriverne un-
derrettede ham om, at det var 
hans egen Skyld at han var saa 
lidt afholdt, det kunde han takke 
sit hastige Sind og sit Hovmod 
for — 

Ved Frokosten næste Morgen 
glædede det Graham at høre af 
Væden, at et Ekstratog vilde 
køre til Liverpool om Aftenen 
med alle dem, der kunde flyttes. 
Krostuen var nu fyldt med de 
andre Passagerer, og deres fælles 
Vanheld fik dem alle til at læg-
ge al Tilbageholdenhed tilside og 
udveksle Tanker. Helt fremmede 
blev fortrolige Termer i Løbet 
af faa Minutter. »Wavely Lisli« 
blev, som en af de heldigste, 
ønsket til Lykke af alle, og da 
John Graham elskede Populari-
tet, blev han hurtig en populær 
Mand i Kroen, og gav sig iøvrigt 
særligt at' med en køn ung Pige, 
hvis Navn viste, at hun var en 
rig Adelsmands eneste Barn. 
Hun syntes øjensynlig godt om 
Mr. Lislis kønne Ydre og beha-
gelige Konversation, og i næsten 
en halv Time blev Mr. Wavely 
Lislis Navn stadig nævnt. Man 
søgte Raad hos ham, og man 
lyttede med Agtelse til hans Me-
ninger, og da Søndagsbladene 
med de forskellige Referater om 
Ulykken kom med en Bil fra 
Liverpool blev det ham, der valg-
tes til at læse den højt for Sel-
skabet. Et øjeblik eller to, stir-
rede han paa Artiklernes store 
Overskrifter og mødte sit eget 
Navn. Det virkelige Navn. 

Blandt de genkendte Lig er 
ogsaa John Grahams, Kassereren 
fra Mr. Gregory i Glasgow -
stod der — »En ejendommelig 
Omstændighed ved Identifikatio-
nen meddeles af Politiet. Paa 
Liget fandtes et Pas fra »Henry 
Simpson«, og endskønt Mr. Gra-
ham, da han sidst blev set var 
glatbarberet, viser Passets Foto-
grafi en Mand med Overskæg. 
Politiet tvivler om, at Mr. Gra-
ham bar et forlorent Skæg, da 
han blev fotograferet. Man ven- 
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Boxer udlejes 

Hver Aften: Constantin Hansens populære Rhytme-Orkester. 
Visesanger og Konferencier Ejner Winding. — Præmiedans? 

Tirsdag : Amatør-Atten. 
Torsdag : Blaa Aften. 

Festaftenerne aabent til Kl. 2. 
Har De besøgt Sydhavs-Bar'en og den kølige Grotte ? 

Bordbestilling Sandvig 13. 	 P. E. JENSEN. 

HOTEL SANDVIG (Palmehaven) 
ter interessante Oplyaninget fra 
Glasgo‘.v." 

„Jeg vil hellere bede en anden 
om at læse Rapporterne', sagde 
Graham, der pludselig følte sig 
syg og elendig. 

Dal nærmeststaaende tog Avi-
sen, og Graham gik ud i Forstuen, 
glad over at blive alene. 

Der stod to Mænd derude og 
talte med Værten. 

„Det er netop den Herre, De 
taler om, — Mr. Lisli", sagde 
Værten — disse Hejrer vil gerne 
tale med Dem". 

Der var næppe nok Tid for 
den forpinte Mand at faa et nyt 
Anfald af Frygt, da de sad inde 
i Værtens private Værelser og en 
af de fremmede talte til ham. 

,De er Mr. Wavely Lisly", 
spurgte han. 

„Det er jeg', svarede Graham, 
der blev sig selv igen, da han 
forstod, at han. ikke var genkendt. 

„De er Mr. V\1'aveley Lisli, der 
indtil i Forgaars boede paa Hotel 
Royal Leeds?" spurgte den Frem-
mede videre. 

Dette var Adressen paa de to 
Breve, Graham havde fundet i 
Tegnebogen. 

„I sale Fald, Mr. Lisli, sagde 
den 1'21-emmede og traadte nær-
mere, „i saa Fald er det min 
Pligt at arrestere Dem som mis-
tænkt for Mord". 

John Graham vaklede tilbage 
og vilde være faldet, hvis ikke 
Værten havde taget ham i Armen: 

„Jeg — jeg forstaar ikke 	" 
stammede. han. 

„Jo — Detalierne skal De se-
nere blive underrettet om", sagde 
Opdageren. „ønsker De at se vor 
Fuldmagt?" 

I en Stemme, han ikke straks 
kunde genkende som sin egen, 
sagde Jdbin Graham. „Det maa 
være en Fejltagelse, jeg er ikke 
Morder", hvortil Opdageren sva-
rede: ,Hvem er De da?" 

Sporten 
Red. af A. S. G. 

A. S. G.s Generalforsamling 
Fredag d. 2. Juli afholdtes A.S.G.s 

halvaarlige Generalforsamling. - -- 
Formanden bød velkorn men, og 
Forsamlingen valgte samme til Di-
rigent. Til Formand valgtes A. 
Mauritsen da Elleby ikke ønskede 
Genvalg og til Bestyrelsen nyvalg-
tes Tage Arvidsen, med Louis 
Hansen sena Supleant. Som Re-
visor genvalgtes V. Staffensen og 
nyvalgtes Th. Staffensen iskdet-
for Albert Hansen, som var ud-
traadt af Foreningen. — 0. Kørner 
blev Supleant. — Opkræveren H. 
Staffensen genvalgtes. — Bestyrel-
sen foreslog Lovændring gaaende 
ud paa at Aldersgrænsen skulde 
bortfalde saaledes at alle kunde 
staa som passive Medlemmer und-
tagen de der driver aktiv Sport, 
Dette blev vedtaget saaledes at 
Kontingentet nu er: Aktive Herrer 
4 Kr., Aktive Damer 3 Kr. og 
Herrer under 18 Aar 3 Kr., Pas-
sive 2 Kr. 

Under Eventuelt forelagde For• 
manden et ønske fra 10 Medlem-
mer om at faa valgt et nyt Spil-
leudvalg inden Efteraaret, men da 
ingen af de 10 Herrer var mødt, 
maatte man henlægge det til den 
ekstraordinære Generalforsamling, 
hvor Lovændringen skulde endelig 
vedtages. — Endelig enedes man 
om at Provisionen til Opkræveren 
skulde sætkøs op ti,J 10 pCt., og 
at Turneringsskemaerne af alle 
skulde betales med Nettoprisen 
15 øre, 

Formanden kunde derefter hæ-
ve den fredelige og under altfor 
lille Tilslutning afholdte General. 
forsamling.  

Træner. 
A. S. G. har engageret den østrig-

ske Træner Edvard Vei bik for 2 
Maanedt r, fra d. 28. Juli til 1. 
September. Lad os saa haabe vi 
kan lære at spille Fodbold i Allinge. 

Bestyrelsens Konstituering 
gav til Re sultat at Jobs. Holm 
blev Næstformand og Lærer Jen-
sen Sekretær. Da H. Staffensen 
ikke ønsker at fortsætte som Op-
kræver er Helmer Nielsen valgt i 
hans Sted. 

Ekstraordinær Generalfors. 
afholdes d. 22. ds. og Bestyrelsen 
haaber nu at de Herrer der er in-
teresserede i et nyt Spilleudvalg 
møder frem og faar de Folk ind, 
som de vil have. 

bøger og 31de. 
Denne Uges Familie-Journal 

Vil De læse noget interessant, 
saa tag fat paa Jørgen Brantes 
Artikel om Diamanternes Historie 
— der findes vist ikke det Men-
nesker  som ikke gribes af Spæn-
ding ved Beretningen om Fund 
af de store, utroligt kostbare Ædel-
stene. Vil De have Dem en sund 
Latter, saa pi øv Novellen „To 
Fruer med et Smæk", og skulde 
det være saa varmt, at De træn-
ger til at gyse saa kan De jo 
prøve de to Fortællinger „Med 
100 Kilometers Fart" og „En 
Draabe for meget", de er garan-
teret spændende. Ved Siden af 
disse indeholder Bladet en Mæng-
de udmærket Stof. I Dybtryk brin-
ges en Mængde smukke Billeder 
fra Hjemland og Udland. 

Fra Uge til Uge. 
—o— 

Vi gør herved opmærksom paa 
den ny af Rigsdagen vedtagne 
Fredningslov, som traadte i Kraft 
1. Juli i Aar. Denne Lovs Straf-
paragraf lyder saaledes : 

Enhver Tilsmudsning af Naturen, 
saasom Henkastning al Papir, Af-
fald, Flasker, Konservesdaaser og 
lign. er  forbudt. Overtrædelser med-
fører Bøder. Med Bøder straffes 
ligeledes alvorligt Misbrug af til-
ladt Færdselsadgang til Omraader, 
til hvilke der er givet Adgang for 
alle og enhver. Bøderne tilfalder 
Statskassen og vedkommende kom-
munale Kasse med Halvdelen til 
hver. 

Nogle Opslag med denne Para-
graf ved Badesteder og offentlige 
Parker kunde maaske forhindre 
den 1 ilsmudsning af Naturen, som 
desværre altfor ofte finder Sted. 
Er det ikke en Opgave for Turist-
foreningerne? 

Vi præsenterer i Dag vore Læ-
sere for 

Visesanger og Konferencier Ejner 
Winding, som hver Aften leder den 
fornøjelige Underholdning i Pal-
mehaven. Af Ugens Program frem-
hæver vi Søndagens Digter-Kon-
kurrence, Tirsdag er der Amatør- 

aften og Torsdag Blaa Aften. Læ 
iøvrigt Annoncen. 

Strandhotellet 
har i Aften stor Solbrændtheds-
konkurrence med meget store Præ-
mier. Og Mandag afholdes en mun-
ter Konkurrence: Naar Hjerterne 
mødes, ogsaa med store Præmier, 
Hver Aften gør Richard Johansens 
Orkester og Bengt Nielsens Viser 
stormende Lykke. Navnlig Ebeltoft 
Arrest, som er blevet en kolossal 
Sukres. Den er nu udkommet og 
kan købes paa Hotellet hos Cigar-
damen og hos bitte Bengt. 

Generalen døde ved Daggry 
med Gary Cooper og Madeleine 
Carroll i Hovedrollerne, en Stor-
film fra Orienten om Krig og Kær-
lighed, om Mandsmod og Kvinde-
snilde.— Social-Demokraten skrev: 
Tilskuerne bliver stadig holdt godt 
i Aande af de i Handlingen fore-
kommende, spændendeOver raske! 
ses-Kombinationer. Og saa er Fil-
men noget for sig selv gennem 
Spillet. Gary Cooper imponerer 
paany ved at gaa gennem alle Op-
levelser med den samme halvt 
alvorsfulde, halvt smilende Ske-
desløshed, hvormed han forlængst 
har indyndet sig hos hele Verdens 
kvindelige Filmspublikurn. Made-
leine Carroll er ham en værdig 
Partnerske og ser som sædvanlig 
dejlig ud. 

Zool. Have. 
Paa Grund af det ustadige Vejr 

i Søndags gentages den store Fol-
kefest paa Søndag. 

(Se Annoncen) 

Nordbornholms Turistforening 
har i Aar givet sig i Lag med 
flere af de Opgaver, der længe har 
ventet paa at blive løst. 131 a. er 
der nu med flere Grundejeres 
Hjælp blevet indrettet en fast Lejr-
plads syd for Allinge, der er un-
der Kontrol af Turistforeningen, 
og forhenv. Købrri. 1. B. Larsen har 
stillet sig til Raadighed som Kon-
trollør. Hermed er Teltopslagning 
paa Strækningen Allinge-Sandkaas 
kun tilladt paa denne Lejrplads 
og kun, hvis Lejrpladsens Regle-
ment bliver nøje overholdt. Herr 
Kunstmaler Rude og Frue har vel-
villigst stillet en Mark til Raadig-
hed for dette Formaal, og Byraa-
det har givet Tilladelse til, at der 
blev lagt en Vandledning ned til 
Spadserestien i Nærheden af Plad-
sen. 

Forhaabentlig undgaas paa den-
ne Maade de ubehagelige Efterla-
denskaber i Form af Papir, Kon-
servesdaaser m. m . som desvær-
re saa ofte er Teltliggernes „Visit-
kort" med Tak for denne Gang. 
Lejrpladsen, der blev aabnet for 
et Par Uger siden, synes at være 
til Fordel baade for Teltbeboerne 
og for Grundejerne. 

I Dynddalen ved Vandfaldet har 
Turistforeningen nu lavet en ny 
Bro i Stedet for den gamle, der 
var sunket helt sammen i Morad-
set; saa det er nu muligt at be-
søge det smukke Vandfald uden 
at ødelægge Fodtøjet. 

Det blev paa Generalforsamlin-
gen vedtaget at lade optage en 
Propagandafilm paallordbornholm 
fra Johns Kapel til Rø. Forarbej-
det hertil er nu sluttet og der bli-
ver i disse Dage filmet paa fuld 
Kraft for at faa alt med medens 
her er fuldt af Gæster og Solen 
staar højt paa 

Bryllups sange 
og Festsange 
hurtigt og billigt 

Allinge Bogtrykkeri 

Dell hd rigtige 
11111~1M1~101110111111~ 

Pige søges 
I. August. — Tlf. Allinge 93, 

M. Larsen. 

£adsbyen! 
Dansant hver Aften 
Nyt Orkester. 

Det rigtige gode 

Bageri-Flormel 
til Hjeminebagning 

dansk Rug-Sigtemel til Hjemb. 

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

Nordludels llandoishos. 

For Tiden har vi rigelig Lager af 

store uliloroiske Blommer, 
lyse græske Sult. floskler 
Terret hi. ?rupi og Abrikoser 
af særdeles god Kvalitet og 
som er indkøbt til passende 
Priser. Vi sælger gerne. 

Nordlandets Handelshus 

Hasle Kalkværk 
...14% Brændt Kalk 

Læsket Kalk 
I' Cementsten 

Tlf. Hasle 27 

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 

SOMMERSKO 
Stort Udvalg i Sommersko 

til rimelige Priser. 

Træskomager Larsen 
Allinge. 

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

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

• ne Udkast - selvfølgelig gratis 

9ornitzfia's 
Bogtrykkeri 

Køb KALK i Produktnu 
Friskbrændt Kalk 

og læsket Kalk 
— er altid paa Lager 

»PRODUKTEN« 

A. S. G. 
afholder ekstraordinær General-
forsamling paa Christensens Sal 
Torsdag den 22. Juli K1, 8. 

1. Kontingentændringer. 
2. Nyt Spilleudvalg. 

Bestyrelsen. 

Regninger, 
Meddelelser, 

Konvolutter, 
Brevpapir, 
Kvitteringer, 

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

Allinge Bogtrykkeri. 

Averter i NORDBORNHOLM 

Permanent udfører vi nu med den nye 
Taco L ux us Maskine. — — Moderne 
Dampkaminer System. Alt iberegnet -
og dog kun otte Kroner! 

Barber Johs. Larsen Tlf. Allinge3 

Alle Bornholmere og interesserede Turister maa læse 

Xarturier ishus SirRs istørie 



Xuåk "Xordlandet 
naar 	skal Mave nye -Vattæpper. 

Prima ren Vat 9,00-13.50-16,00. 

Se Vinduet med Badeartikler. 

PROTOFLOLFABRIK 	

Chr. DideriKsen 
z 	Sct. Mortensgade 	— 	R ø N N E 	— 	Telefon 865 

Indbinding af Bøger - Protokoller - Alle Papirvarer 
I. Kl. Arbejde - Rimelige Priser - Hurtig Levering 

Leverandør til Biblioteker og Øens største Foibrugere 

s1 

al 

Hohows llotioillohnd (Roll Idkeri) KØB DET I PRODUKTEM 

Allingc 	Tcicfon 5 
Leverandør til begge Lottcsicr. 

. 
••••••••• ••••• ■•••••■• øøøøø i••• øøøøø •••••••••••••• 

.
6 	 • 

• . Lad Søndagsturen gaa ad den nye Strandvej til •. 
: 

 
STAMMERSHALDE, hvor der afholdes en stor 	. . . 	 . 

FOLIIEFEST!: . : . • 	Mange Overraskelser for Voksne og Børn. 	. . 	 . 
: I Haven forefindes TIVOLI med Rutsjebane, : 
: Karrusel, Skydebane, Lykkehjul o. s. v. Fra Kl. 4 : . 	

. Dansant i Restaurationen. Arvidsens Trio. 	• .  
: . 
• 	Der ydes alt for at gøre Festen folkelig, fornøjelig. Alle maa til • 

:ZOOLOGISK HAVE!:: . ▪ og se de mange nye og smukke Dyr. -- Spis Deres medbragte • 
• Mad i Restaurationen eller Fuglestuen. 	 • 

• • . ••• • • • • 5*••••• øøøøø ••.*.••••••••••••••••••••••••••  

Bedre end Ebeltoft Arrest : 

trandhotellet! 
Richards Orkester er straalende ! 
Bengts Visesukces er gigantisk ! 

Fredag d. 16.: Solbrændtheds-Konkurrence (værdif. Præmier) 
Mandag d. 19.: Festaften ! — Præmier. Champagne. 

Fugtig Sommerluft - 
Tørre Cigarer! 

Thax-Patent-Tørreanlæg, KIOSKEN. 

gra r vanskelige teedder? 
Prøv da et Par af vore anerkendte 
Vandresko med Staalsvang. 

Carl Larsens Skotøjsforretning, Vestergade, Allinge. 

Kom 	se mit store Udvalg i 
ommerkjoler! 

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. 

Masser af billige Brædder 
sælges i 

Nordlandets Handelshus, 
•• • 	 • 

• • 
4 	 • 

• . 'Irancisiol's terrasse • . 
.  . 	 . 

• 
(Nordbornholms smukkeste Danselokale) 	 e • 

• • 
: 
• 	 • Hver Torsdag, Lørdag og Søndag Festaften 	. I 	

med Musik og Dans . 
• • 
• , 	• 
. Lørdag og Søndag 	 . . 	 . • Dansekonkurrencer (Store Præmier). . . 	 . 
• Turister (E!, Bornholmere! 	 • • • • 
• Alle er velkomne til Dans og Konkurrencer. 

	

	• • • 
• Festlig intim Stemning. 	 Fru 1-1. Reiner. 

• • • •••••••••••••••• øøøøøøøøø 969•••••••••••••• 	 

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 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. 
littrikkede Klude og Uld 
købes til laujexte Prim. -- 	Levet-nuller til Lundbrugslotteriet 

Alle Tryksager 
saasom 

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

Visitkort og Takkekort 
Love og Regnskaber, 

Sange og Salmer, 
lledlemskort 

leveres bedst og billigst fra 

All irre Bogtrykkeri. 
• k 

3t6r jarnilieforegelde i 
ZoologiA havel 

Nu maa De ud og se de 3 nyfødte Løveunger, 
den nyfødte Abeunge og alle de smaa Gedekid, 
Lam og Marsvineunger. 

• Stor Abegrotte 
• Stor Bjørnegrotte 

• Danmarks Rekord Hunlove 
• Danmarks største Hanlove 

Søndag Koncert Dansant i Restaurationen 
fra Kl. 16: Arvidsens Trio. 

(oderne Xorsetter, 
Kofte- og 2rysttfoldere 
Er Figuren over Middel, trænger Skikkelsen 
til Støtte — kom da ind og se vort store 
Udvalg til passende smaa Priser. 

Nordlandets Handelshus 

911•9•••••••••••••••• øøøøø • •9111.9••••••••••••••••• 

Siografen 
Fredag, Lørdag og Søndag Kl. 20. 

kvalm] fitie ved Rogry. 
En nervepirrende Storfilm med 

Gary Cooper i Hovedrollen. 
Ekstra; 
Skipper Skræk som Grovsmed. 

Børn ingen Adgang. 

Olsker Husmandsforening 
afholder Medlemsmøde i Forsam-
lingshuset den 24. Juli Kl. 20 med 
fælles Kaffebord, hvor de rejsende 
fortæller om deres Rejser, 

Ved Markvandringen den 24. ds. 
Kl. 13,30 indbydes Olsker Hus-
mandsforening. 

Bestyrelsen. 

Lejlighed. 
3 rummelige Værelser, Køkken 

og Kælder tilleje fra i. Sept. 

Fru Manna Kofoed, 
Vestergade. 

Badeartikler 
til for og efter 

Badet. 

Hos os finder De alt, hvad 
der gør Opholdet ved Strand 
og Vand ideelt .  

Uldne Damebadedragter 
14,50 10,50. 

Nye Modeller i Kvaliteter, 
der bevarer sin gode Facon 

7,75 —5,85. 

Badekaaber 
til Herrer og Damer 

21,85-19,75-10,50. 

Badebenklæder 
i gode uldne Kvaliteter 

6,65- 4,25 - 3,80. 
do. i Bomuld 1,10. 

Shorts til Damer 
i Uld og Hørlærred 

Strandbenklæder 
lange uldne fra 8,50. 

Badesko, Badehætter, 

Strandsokker,-Tørklæder 
kort sagt alt, hvad der hø-
rer Bade- og Ferielivet til, 
faar De hos 

critziReuselz 

ZOOLOGISK HAVE 	Lejlighed ønskes 
hver 
Tirsdag og Fredag 

Dansant til Kl. 1. — Arvidsens Trio. 

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

til Leje i Allinge 1. eller 15. Aug. 
Rummelig Stue, Soveværelse og 
Køkken. Eventuelt ønskes Hus til 
Købs. Billet mrk. Lejlighed mod-
tager Bladets Kontor. 

gement hidg og alle 00011111118dliikler w KØB DET I PRODUKTEM 



Servus fortæller om sine Dagbogsoptegnelser og Minder 

— Foutsai fra 

Den vældige Domkirke opførtes 
1063-1118, og Facaden bestaar 
af fire Rækker Søjler, der staar 
over hverandre og er forbundne 
med Rundbuer; tre prægtige Bron-
cedøre med Billedrelief fører ind 
i Kirken, der bestaar af et fem-
skibet Langhus og et treskibet 
Tværhus med en oval Kuppel 
over deres Skæringspunkt. Her 
findes 12 Marmoraltre og et Høj-
alter, udført af forskellige Stenar-
ter, hvorpaa er anbragt en mæg-
tig Kristusfigur af Bronce. End-
videre er der flere Kapeller med 
Malerier af berømte Mestre. 

Baptisteriet er bygget i tre Eta-
gaf som Rundkirke og dækkes af 
en vældig Kuppel, hvorpaa Døbe-
rens Statue knejser. Fire rigt de-
korerede Portaler fører ind i Kir-
ken, hvor der bl. a. findes en Præ-
dikestol af Marmor med prægtige 
Skulpturer af Byens berømte Bil-
ledhugger, Niccolo Pisano. 

Campanilen, det skæve Taarn, 
er i 8 Etager omgivet af frie Søjle-
arkader, I øverste Etage findes 7 
musikalsk afstemte Klokker. Taar-
nets Højde er 54 ni og Afvigelsen 
fra den lodrette Linie 4,5 m. -
Dette skæve Taarn har gennem 
Tiderne vakt berettiget Opsigt, og 
det var med en vis Ængstelse at 
vi stillede os under dets hældende 
Søjlerækker. Taarnet er som et 
Symbol paa Byen, der kort efter 
dets Fuldførelse syntes sin Under-
gang nær, men alligevel blev staa-
ende uberørt af Krigens ødelæg-
gelser og giver Menneskene Stof 
til Eftertanke. 	- Her var det at 
Galileo studerede Faldloven, den 
Lov, hvorpaa Nutidens største 
Opfindelser er baseret, og som nu 
gør det muligt for Flyvemaskinen 
at bane sig Vej gennem Luften. 

Endvidere er der den mærkelige 
Kirkegaard, Campo santo, en ca. 
200 Fod lang Bygning i gotisk 
Stil, hvis indvendige Søjlegang 
rummer en Mængde Kunstværker. 
Jorden til denne Kirkegaard, hvor 
Byens fornemste Slægter ligger 
begravet, er af et halvt hundrede 
Skibe hentet hjem fra det hallige 
Land, fra selve Golgata, hvor Frel-
seren led paa Korset. 

Men Pisa har ca. 70 andre Kir-
ker fra dens Glansperiode og en 
Mængde Pragtbygninger og Pa-
ladser i alle Stilarter. De fleste af 
disse Pragtbygninger synes ube-
boede, lugen skønne Kvinder saas 
bag Vinduernes Gitterværk, ingen 
skøn Musik lød fra de store Sale, 
og kun faa Mennesker træffer vi 
i de fornemme Paladsers Gader. 
Kun nede ved Floden og i For-
staden er der Liv og lidt industriel 
Virksomhed, Bomulds- og Silke-
spinderier, Forarbejdelse af Ko-
raller og Alabast -- nærmest be-
regnet som Salgsartikler til den 
Skare Fremmede, som aarlig be-
søger Byen. 

Vi var inde i en større Kunst-
handel og købte nogle Modeller 
af Domkirken, Daabskirken og det 
skæve Taarn; de var anbragt paa 
Marmorsokkel og skaaret i Ala-
bast, nøjagtige Kopier med Søjle-
rækker og Hvælvinger, henved en 
halv Meter høje, og Sælgeren 
viste os, hvorledes der kunde an-
bringes Lys indvendig, saa de 

forrige Uge — 

smukke Konturer lyste med et mat 
Skær. 

Solidt emballerede i Træuld og 
Æske fik vi Kunstværkerne indle-
veret paa Posthuset og sendt til 
Hjemmet. 

Ad en gammel, forfalden Lande-
vej, hvis Bredde imponerer os, 
forlader vi den fordum saa mæg-
tige Stad. Det er egentlig fire 
parallelt løbende Veje, markeret af 
ældgamle Træer, og vi faar et le-
vende Indtryk af den Færdsel, der 
har været mellem Pisa og dens 
Havneby. Nu er Livorno vokset 
op til en stor Handels- og Fabriks-
by, som lader det gamle Pisa 
skøtte sig selv, og den gamle 
Landevej, der fordum fyldtes af 
tungt lastede Karavaner, ligger nu 
næsten øde hen paa den milelange 
Slette, hvor kuli hist og her et Hus 
eller en Lille Lund bringer lidt Af-
veksling. 

Saa naar vi Livorno, der breder 
sig langs Kysten paa delvis op-
dæmmet Land. Gennemskaaret af 
skidne Kanaler, fuld af rygende 
Fabriker og elendige, snavsede 
Arbejderkvarterer, minder Uvorne 
om visse Dele af Hamburg. - - -- 
Her er ingen fornemme Paladser, 
ingen stille Ro i skyggefulde Ha-
ver, her findes kun en moderne 
Fabriksbys iltre Konkurrencekamp 
for Tilværelsen. 

Kun I Hovedgaderne mærker 
man Velvære og Luksus, her er 
moderne Butiker og mægtige Ud-
stillingslokaler, ligesom Havne-
promenaden har noget storladent 
over sig. Livorno har ogsaa langt 
over 100,000 Indbyggere, og dens 
Handelsflaade er næppe mindre 
end Genovas. 

Det var ikke saa let for os at 
finde rundt i Gadernes Labyrint, 
og vi engagerede derfor en Dreng 
som Vejviser. Som ægte Italiener 
følte Drengen sin Værdighed, bad 
om Ild til en Cigaret, trak en Avis 
„Il popolo" op af Lommen, og 
læsende og rygende gik han med 
os, langsomt og sindigt, uden at 
skænke os eller Gadernes Larm 
synderlig Opmærksomhed. Langt 
om længe kom vi til vort Bestem-
melsessted, hvor han modtog sine 
Soldi og fløjtende gik videre. 

Hos Kassereren fik vi vort Til-
godehavende udbetalt i Soldistyk-
ker, pakket i lange, tunge Ruller, 
hvis Indhold fordeltes i Lommerne. 
Sølvpenge ser vi sjelden i Italien, 
det ansaas ogsaa for daarligt Be-
talingsmiddel, da der fandtes en 
Del falske og udrangerede Møn-
ter. Derimod benyttedes græske 
og ægyptiske Soldistykker som 
lovligt Betalingsmiddel, da de har 
samme Størrelse. 

Livorno er en gammel By, der 
først fik Betydning efter at Gui-
neserne havde ødelagt Pisas gamle 
Havn og Fiaade. Ved den gamle 
Havn ser man endnu et mærkeligt 
Fyrtaarn, bygget 1303 til aaben 
Ild. Udenfor ligger den store, ny 
Havn med en lang Bølgebryder. 
Det var interessant at se de store 
Havnekajer med vældige Vare-
lagre, særlig Frihavnen. 

Vi fortsatte vor Vej mod Syd, 
forbi moderne Havnekvarterer og 
store Pragtbygninger, hvor Mæg- 

lerkontorer og fornemme Hoteller 
ligger Side om Side; saa gaar vi 
gennem store Palmeanlæg, som 
strækker sig helt ned til Stranden 
med de store Badeetablissementer. 
Ogsaa her paa Revieraens Syd-
kyst er et livligt og broget Bade-
liv. 

Langt ude skimter man Elba og 
Capraias takkede Bjerge. 

Da vi kom forbi de badendes 
Territorium, fristede de blaa Bøl-
ger ogsaa os. Sandstrand var der 
dog ikke her, men vi klædte os 
af mellem Klipperne, og troende 
os ubemærkede, tumlede vi os 
lystigt i det friske Hav. En Vagt-
mand havde dog opdaget, at vi 
var uden Badedragt og raabte til 
os. Vi lod ham raabe, Og da han 
blev ked af at vente, listede vi 
op, fandt vore Klæder og for-
svandt. 

Efter det langvarige Bad vilde 
vi indhente det forsømte og van-
drede hele Aftenen og Størstede-
len af Natten i en øde, men af-
vekslende Natur og i det herligste 
Maaneskin. Sov nogle faa Timer 
under en Pinje og naaede allerede 
næste Dag ned til den smukke 
Badeby Cecirsa. 

Herfra drejede Vejen atter ind i 
Landet, vi passerer Falonica og 
Castagneto med henrivende Ud-
sigt over den klippefulde Kystlinie 
og Elba. 

Den 25. August naaede vi Gros-
seto, en større, interessant By, 
omgivet af høje Volde, hvorpaa 
vi spiste vor Aftensmad ved den 
nedgaaende Sols Straaler. 

Grosseto ligger ved Ombrone-
floden og er en meget gammel, 
malerisk By med interessante 
Taarne, hvortil stejle, spiralformede 
Trapper udvendig paa Muren fører 
op til de øverste Etager. Her er 
ogsaa flere smukke offentlige Byg-
ninger og Kirker, saaledes Cathe-
dralen, opført af flerfarvet Mar-
mor. 

Gammel Sørøverborg ved Ombrone. 

Scusi Signore, dove sitrova 
la strada via Roma ? 

Den adspurgte saa flygtigt paa 
os og pegede ned ad Gaden. 

Saa gik vi ud af Grossettos By-
port, ud mellem Villahaver og 
Brombærdiger, hvor store, sorte, 
pyramideformede Bær frister vore 
Ganer. 

Ombroneflodens Delta har en 
yppig Vegetation; men efter som 
vi nærmer os Havet, bliver der 
øde og sandet, og pludselig drejer 
Vejen ned mod Floden og fort-
sætter paa den anden Side. Men 
ingen Bro fører over, kun en Staal-
trosse er spændt fra Bred til Bred. 
Til højre rager et ældgammelt, 
malerisk Vagttaarn frem, og ved 
den anden Bred ligger et mindre 
Hus, Medens vi overvejer, hvor-
ledes vi skal komme over Floden, 
viser der sig flere Vejfarende, og 
en Færgemand færger os over med 
sin Pram for 10 Cent pro persona. 
Videre gaar det sydpaa gennem 

smaa Landsbyer, og om Aftenen 
finder vi et urnaadelig stort lang-
agtigt Haltnhæs, i hvilket vi over-
natter. 

Den lange Kyststrækning bliver 
mere ufrugtbar. Af og til passe-
rer vi store udstrakte Sumpe, og  

paa de vidtstrakte Stepper løber 
store Flokke Kvæg og Heste frit 
omkring. Hist og her paa de af-
svedne Græssletter fandtes Brønde 
med Hejseværk efter amerikansk 
Vindmølle-System, og ude i Ho-
risonten knejser et enligt Forbjerg 
i Taagedis — Monte Argentario. 
Byer er der ingen af, kun enkelte 
usle Hytter eller store, gamle Pa-
tricergaarde. Langs Kysten rager 
af og til et gammelt, firkantetTaarn 
eller Rester af en antik Ruin frem 
mellem Sanddynerne. 

Intet spiseligt er her at opdrive, 
og vi bliver efterhaanden dygtig 
sultne. Om Formiddagen havde vi 
set Landarbejderne delikatere sig 
med de fede, gule Snegle, der 
fandtes saa mange af langs Vej-
kanten; men de var vistnok kogte, 
da de trak dem ud af Skallen med 
smaa Pinde. Vi havde intet Koge-
apparat og intet Vand, og kunde 
ikke bekvemme os til at spise dem 

Saa naar vi atter en Flod uden 
Bro ; men raaber Færgemanden 
op og færges over. Han boede i 
Ruinerne af en forfalden Sørøver-
borg og havde intet at give os at 
spise ; men nogle Kilometre læn-
gere fremme var en Albergo, hvor 
vi kunde faa Mad, trøstede han.  

Vi fandt dog ingen Albergo, og 
Modet sank efterhaanden som Ti-
merne gik. Kun hist og her med 
flere Kilometers Afstand ligger en 
ussel Hytte. Vi hjemsøger dem alle 
uden at opdrive noget spiseligt. 
Er det Meningen at vi skal dø af 
Sult og Tørst her ude paa den 
øde Campagne, hvor Solen bræn-
der os saa ubarmhjertigt. 

Bagerier 
Andersen, Th., Sandvig Tlf. 2 

Løsehækg., Ali. Tlf. 78 

Blomsterhandler (Gartner) 
Jensen, C,, v. Havnen All. T11.41 

Bogtrykker 
Gornitzka, Q., Allinge Tlf. 74 

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

Bygningssnedker 
Jørgensen, Th. Sandvig Tlf. 5v 

Cykler og Cyklereparation 
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. Til. 98 

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

Langs Randen af Appeninernes 
langstrakte Kæde titter mange 
smaa Byer frem som hvide Klat-
ter ; men de er saa haabløst langt 
borte. 

Der bruser et Tog frem over 
Sletten og standser ved en lille 
Station, netop som vi passerer 
forbi. Vi løber derhen ; maaske 
kan vi naa at komme med, bort 
fra dette Helvede. — Men Toget 
kører før vi kan naa at købe Bil-
let, og Stationens enlige Assistent, 
hvem vi beder om noget spiseligt, 
ryster paa Hovedet. Vi beder og 
truer; der naa da findes noget. 
Den unge Mand søger at forskanse 
sig bag Skranken, der kommer 
et forskrækket Udtryk i hans An-
sigt, og han ryster fortvivlet paa 
Hovedet. 

Nienta Signores! 
Modløse slæbte vi os videre. 

I et helt Døgn havde vi ikke smagt 
Mad. Tarmene skreg af Sult. Vi 
kunde vanskeligt styre det mag-
tesløse Raseri, Sulten havde æg-
get i os, og da vi passerede en 
Vogn, paa hvilken Folkene sad 
og spiste, var det lige ved at vi 
havde gjort os skyldige i Røveri, 
blot for en Skive Brød ! 

Fortsættes i næste Nr. 

2>i sender »em 

„9tord6ornfiolm" 
hver 2Jge. 

.lænk ogsaa paa os, 
naar »e har et eller 
andet al avertere. 

Malermestre 
Jacobsen Ludv, Havnegade, All. 

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

Modeforretning 
Petersen, Thora,v, Posthuset All. 

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

Radioforhandlere 
Jørgensen, H., v/ Posthuset All. 

Skotøj og Skotøjsrep. 
Jørgenset. H.. v?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 
Koniortld daglig 2-4, Lørdag 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 Dampvaskeri, 

Vognmænd 
Bohn, Emil, Sønderg., All. TIL46 
Christensen. Andr., All., Tlf. 49 
Petersen, C., Nygade, All. Tlf.133 
Person- og Lasikarsel 
Munch, Humledal, Tlf. Rø 46 v 
7 Personers Vogn 

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

e.dfordbornholtits 
Adreddefortegnelde! 


