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Ali Annoncer 10 Øre pr. mm, efterf. Gange 8 Ø.
6 Ø.
Forretningsamt. 8 -

En Spøg

•

Af Chr. 0. Damm.
- -o
Gunnar Nissen var en flink ung
Mand, næsten for flink. Hans Venner, og de var ikke alle sammen
lige uegennyttige, benyttede sig lidt
for ofte af hans Flinkhed. De fik
ham til at spille Kort, til at gaa
paa Beværtning og til at bruge
flere Penge end godt var, Det gale
var, at de vidste, at hans Fader
havde en fyldig Bankkonto, hvor
den unge Nissen stadig kunde faa
den tomme Pung fyldt igen. En
Aften havde de igen været ude paa
Sold og Nissen havde ikke en Øre
igen.
— Nu er det Slut, sagde han,
da han vendte Bunden i Vejret paa
Pungen. — Jeg har ikke en Øre
tilbage og maa gaa hjem. Adieu.
— Nej, vendt lidt. Du kan da
faa en Daler til at trille hjem for,
svarede en af Vennerne.
— Her er en Femmer, svarede
en anden og smilte til Kammeraterne. --- .Tag Du den og faa fat
paa en Vogn.
De stak Pengeseddelen i hans
Lomme og han traskede hjemad,
køre vil hannu ikke. Han fandt,
at han trængte til at lufte Hovedet
en Smule og saa gik han. De havde
sluttet i „Røde Kro" og han dryssede langsomt ind imod Byen. Ved
Knippelsbro fik han øje paa et
Pigebarn, som forsøgte at klatre
over Rækværket. I en Fart var han
henne hos hende og fik hende halet tilbage.
— Det maa De ikke, sagde han
til den grædende unge Pige. —
De er alt for ung til den Slags
Dumheder.
Han tog hende under Armen og
gik med hende ind mod Byen. De
satte sig ned paa en Bænk ved
Kanalen og han forsøgte at trøste
hende, hvilket lidt efter lidt lykkedes, ikke mindst fordi han forklarede hende at han godt kunde
skaffe hende noget at bestille, hvis
hun vilde henvende sig til ham Dagen efter. Da hun var rolig, gik de
videre indtil de kom til et lille Hotel, hvor han sagde, hun kunde gaa
ind og tage et Værelse. Han fandt
efter nogen, Søgen Femkronesedlen
og gav hende den.
-- Til at betale Hotellet med,
sagde han. — Men gaa nu ind og
sov og kom saa ud til mig i Morgen. Saa skal jeg nok skaffe Dem
noget at bestille.
Da den unge Pige var forsvundet ind paa Hotellet, gik lian raskere hjem med Følelsen af at han
havde gjort en god Gerning.
Den næste Morgen vaagnede
han tidligere end sædvanlig og gjorde sig parat til at modtage den
unge Pige, som han havde frelst
fra Døden Aftenen i Forvejen. Tiden
gik imidlertid. Klokken blev 11 og
den blev 12 og hun korn stadig ikke.

Fredag den 16. December

Da Klokken var 1, telefonerede en
af Vennerne, som han havde været
sammen med Aftenen i Forvejen.
- Naa, spurgte Vennen leende,
har Du levet godt.
Ja, jeg har, svarede unge
Nissen.
— Fik Du fat paa en Bil, spugte
den leende Stemme.
— Nej, jeg gik hjem.
- Saa, hvorfor det?
- Aa, jeg trængte til at lufte
mig lidt.
- Naa, naa. Ja, Du kommer vel
herhen.
— Ja, det gør jeg. Men jeg venter først paa een.
Da der var gaaet en Timestid,
gik Nissen hen til Vennen, som sad
paa den sædvanlige Stamknejpe.
Han fik en Whisky og gav sig til
at læse Avisen. Pludselig lod han
Bladet synke og stirrede frem for
sig. Der stod nemlig en Meddelelse
i Bladet om, at en ung Pige havde
druknet sig ved 2'/., Tiden om Natten. Hun var sprunget ud fra Knippelsbro. Nissen spekulerede paa,
om det kunde være hende, som
han havde bragt fra Forehavendet
en Times Tid før. Kammeraterne
betragtede ham og gav sig pludselig til at le. Forundret spurgte han:
-- Hvad ler I af.
-- Af Dig. Det var godt Du ikke
kørte hjem, for Femmeren var falsk.
Den havde været benyttet til et Spil.
— Var den falsk, spurgte Nissen
helt alvorligt.
-- Ja, det var kun en Spøg.
— En Spøg, spurgte han og rejste sig. — Det har været en dyrere
Spøg, end I troer.
Saa gik han. Han var kureret.

Paa Harejagi.
Du Jæger, som færdes i Skov og i Vang'
og glædes ved Livet - 1 Sol og Vind,
imellem det Vilde - ved Fuglenes Sang
Du vandrer med Længsel og Glæde i Sind
med din Bøsse, din Hund og din Taske.

Naar Foraarssolen skinner og
varmer, begynder Livet at røre sig
derude i Naturen. Lærken hænger
højt til Vejrs og slaar sine jublende
Triller. Livet aander Glæde og Fred.
Selv Haren den graa vil være med
ogsaa den synes, at det er rart at
røre Benene lidt, saadan en herlig
Vaardag. Snart træffer den en Kammerat, og nu gaar Legen lystigt
hen over Agrene i kaade Spring i
sprudlende Livsglæde. Men denne
Leg faar som Regel Følger.
Lidt længere hen paa Sommeren
sætter Fru Morten et Kuld Killinger
i Verden. Og nu begynder Livet
for dem.
I Begyndelsen af deres Tilværelse
ligner de en Tot tørt Græs; det
bedste Værn for dem paa deres
første Færden her i Livet. For Farer er der nok af.
Hvad er det nu for en fræk Fugl,
der kommer flyvende og stirrer paa
den med sine skarpe Øjne ? En
Krage, der begærligt slaar ned ved

Siden af den og ubarmhjertigt hakker Øjnene ud paa den, hvis den
kan komme afsted med det. Saadan
en lille Harekilling er en rigtig Lækkerbidsken for en Krage.
Eller hvad er det for et arrigt
lille Dyr, der som en Snog snor sig
gennem Græsset? En Lækat! Ogsaa den kan udmærket:godt bruge
saadan en lille Haresteg.
Ja, Farer er der nok af, men
Livet har ogsaa sine lyse Sider.
Der er Mad nok, saftigt Bladkorn
og smaa spæde_ Roer, som altsammen er en Herreret for saadan en
lille Hare.
Den vokser fra Dag til Dag, og
naar Efteraaret melder sig, er den
traadt ind i de voksne Harers Rækker og nyder Livet i fulde Drag.
En skøn Efteraarsmorgen sidder
den og trykker sig behageligt i Sædet efter en Nats Omstrejfen med
sine Kammerater.
Pludselig hører den Jagtgeværernes Knitren, Menneskers Raaben
og Hundes Halsen. Den løfter Hovedet og virrer med Næsen. Hvad
er der., i Vejen ? Er Mennesker og
Hunde da blevet tovlige, eller er
det maaske første Jagtdag?
Jo, det var det.
Hen over de udtørrede Arealer
kom:Jægetne med deres Hunde.
Her var Plads til at røre sig, og
rask gik Jagten over Enge og gennem udtørrede, visne Rørskove, et
rigtigt Eldorado for Harerne at
skjule sig i, men nu var Freden
forbi. Længe varede_det ikke før
den første Hare maatte op af sit
lune Sæde, og da den ikke følte
sig sikker for det Selskab, der viste sig i Landskabet, satte den straks
begge de lange Ben foran, men forsent. En af Jægerne sendte den et
Skud Hagl i Bagen, en flot Saltemortale, og Morten er klar til at
glide ned i Rygsækken paa Jægerens brede Ryg.
Nu gik Jagten fremad over Enge
over Pigtraad og Grøfter. Den ene
Hare efter den anden maatte „bide
i Græsset", og Rygsækkene fyldtes.
En Hare rejser for langt ude, men
faar dog et Skud med paa Vejen.
en anden Jægers Hund sætter efter
den langt ud i Terrænet og faar
ogsaa vendt den, men paa Tilbagevejen bliver Haren pludselig borte
og Hunden bliver staaende og giver nogle Hyl fra sig.
Jægerne gaar hen mod Stedet,
og paa Vejen derhen passerer de
et Par Mænd, der stabler Sten.
,,Jeg tror, Deres Hund er bleven
syg," siger den ene af dem, idet
Jægerne gaar forbi.
„Ja, mon dog?"
„Jo, den piber da saa ynkeligt".
„Jeg ved nu bedre, hvad der er
i Vejen", siger den Jæger, der skød
paa den. „Den er sikkert krøbet ind
i et af de Rør, der er lagt under
den nyanlagte Vej."
Og meget rigtigt, da Jægerne
kom herhen, stod „Rolf" og kig-

Annoncer og lokalt Stof maa være indleveret
senest 2 Dage før Bladet udgaar.

gede længselsfuldt ind i Røret, men
var for tyk til at krybe derind. En
anden og mindre Hund blev sendt
ind i Røret fra den anden Ende, og
længe varede det ikke, før den havde
Kalorius i Nakken og kom rykkende ud med den. Kønne var ingen
af dem efter den Tur, idet de begge
var oversmurt med vaadt Ler over
hele Kroppen. Et Par kraftige Hænder greb Hr. Morten i Bagbenene
et kraftigt Slag mod et Vognhjul,
og den gik til de evige Jagtmarker.
Et andet Sted rejser en anden
Hare for en af Hundene og sætter
afsted, men tager sig ikke iagt for,
at den løber lige imod en stor Mergelgrav, og springer lige paa Hovedet ud i den. Den ene Jæger, som
stod i Nærheden, lægger Geværet
til Kinden, en kort, skarp Knirten,
og Haren har endt sit Liv.
„Jeg kunde ikke dy mig", sagde
han bagefter, „det er nemlig første
Gang i mit lange Jægerliv, at jeg
har haft Lejlighed til at skyde en
Skrædertil,Søs."
Nu hørte Jagten op for den Dag,
og ved Hjemkomsten kunde Jægerne mønstre en Jagtparade paa
elleve Harer og nogle Fasaner.
Glade og tilfredse var de, ikke
alene for Fangsten og for, at de
havde faaet tilfredstillet det Urinstinkt, der dybest inde er Drivfjederen til alle Jægeres Handlinger,
men ogsaa fordi, at de havde tilbragt Dagen sammen i godt, kammeratligt Samvær derude i deri fri
Natur.
Et Knald,
et Fald,
og Harens Liv har Ende,
saa let kan Skæbnen vende.
H. Nissen.
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Fortryllelsen virker stærkest, ligger
altid luksuriøst indrettede Hoteller
til Vintergæsternes Disposition. Man
nyder Livet, Dansen og Musiken
og føler sig som Verdens lykkeligste Menneske.
Fra Garmisch - Partenkirchen,
Tysklands, største' og mest mondæne Vintersportspalads, hvor iøvrigt næste Vinterolympiade skal
finde Sted, er der kun halvfems
Minutters Rejse til MUnchen, og
fra Passionsspillenes By, Oberammergau, er der ikke meget længere.
Som enhver ægte Miinchener begynder man Dagen med et Par
„Weisswfirstl" og begiver sig derefter, i sit nyeste Ski dres, med
„Zugspitze-Banen" fra Garmisch op
til Tysklands højest beliggende Hotel, „Schneefernerhaus". Her er Skiterrænet ideelt, omtrent helt op til
Toppen af „Zugspitze", og det egner sig ligesaa godt til Tumleplads
for Skimestrene, som for den mere
forsagte Amatør.
Naar man taler med en ægte
tysk Vintersportsmand, kan man
ikke undgaa at høre om „Baudenzauber", noget ganske specielt for
Tyskland. Paa Riesengebirges højeste Bjergtoppe ligger disse:ensomme Værtshuse — Bauder — i 1200
- - 1500 Meters Højde. Om Dagen
og i fint Vejr staar Bauderne tomme
men om Aftenen naar Stormen raser og hyler, er der Sang, Musik
og Dans; og enhver eneste Soveplads er optaget af trætte Sportsmænd. En Aften i en tysk „Bande"
glemmer man aldrig!
Erik Marcus.

Klaus Annersen 'a hans Vær.
Tyskland ved Vintertid,

Klaus hadde en Brakka på fira
Mark Twain har engang sagt, at å en Hodda hanj brugte te Lå.
en Sommer i Tyskland var Skøn- Hon så niæst ud te å stiva om,
heden i højeste Potens, hvilket jo men sto livel nok så brå.
er meget smigrende for Tyskerne,
Nonna pjøskna Høns, to hævna Kjør
men dog synes det mig, at den
a hans Agra gånte nåd stort.
store Humorists og Globetrotters
hans Kjøretøj va rnæn en Trilebør,
Ytring kunde tyde paa, at han alsom fiev når hon ente ble smort.
drig har været i Tyskland om Vinteren.:Han har sikkert ikke set f. Eks. Klaus hadde blant anjed Au enj Vær,
Rothenburg eller Torvet i Hildes- som hed Mas—Enj stor Krabåt me,
heim i blændende hvid Snedragt Lid vråntuer va hanj, å au lid sær,
med Maanen lysende over de fire- som Væra så ota ju e.
femhundrede Aar gamle BindingsEnj Sommar gjek Klaus å tænjte på
værkshuse. Heller ikke har han haft
„Mas enj Vær e, så goer som nånj
Lejlighed til at opleve de majestæmon hanj ente kunje Primija få
tiske Naaleskove i Harzen, Thiirini Alminjen Dyrskuedånj.
gen eller Schwarzwald, som Vinteren fuldkommen har fortryllet tit Så kjevte hanj saj en Grima å Lær
et fantastisk Eventyrrige, hvor man å enj treålna longer Klaun
hvert øjeblik venter at se Nisser Så trajte te Alrninjs hanj me sinj Vær
og Trolde eller maaske den lille å så dom, a Mas va hans Naun.
Prinsesse Snehvide.
Enj Dom mara så, mæns hanj tåu
Men for at forlade dette vidunenj Skro
derlige Eventyrets Land behøver
ska vi Klaus pejle Mas Primija gje?
man ikke at ty til Tryllemidler, elFor Pælsenj hanj e nok å samma To
lers vilde det jo være formaalstjenå lid ramma lauta begje lue.
ligt at sætte sig op paa det berømte
Kosteskaft, paa hvilket Heksene Primija fijkj værkan Klaus æjle Mas.
som bekendt rider til Bloksbjerg. Toed va ragut å Hånd va stort,
Dette er imidlertid ikke nødvendigt å Rompan hon vante hejler tepas,
thi i Nærheden af de Steder, hvor å Forreed va Sjit å Bågreed Lo t

Næste Nr. af Nordbornholm og
vort illustr. Julenummer trykkes
Onsdag. Annoncer maa indleveres
senest Mandag. I Juleugen udsendes ingen Blade.
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Allinge Ur- og
b Guldsmedeforretnin
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CONRAD HANSEN

14(1

Mælke-Udsalg
paa Lindeplads Lørdag deri 17de
Decbr. og anbefaler ærede Forbrugere Mælk, Fløde og Smør. Altid I ste Klasses Varer.
Butikken er aaben de 4 første
Dage i Ugen til Kl. 6, Fredag til
Kl. 7, Lørdag til 8 samt Søndag
Form. til Kl. 11.
Ærbødigst

:julestemning.

Søndag Kl. 6,30 og 8,30

Min Kone svindler!

Stor Gave behøves ej, Glæden er at give!
Giv m i g blot Lov at pakke ind,
dobbelt Glæde den bringe vil.

Komedie i 9 Akter.
Udgivet af „Ufa" Berlin.

Charles Pedersen.

Bestil Ænder og Gæs
i Victualieforretningen paa Lindeplads, saa er De sikker paa at faa

Jeg pakker niorsomt ind.

Mørbrad og Carbonade

en virkelig god Julesteg.

ilndreas Yfiomsen.

er altid Iste Klasses i

Victualieforretningen,

Til JULEN

Lindeplads.

Tlf. 45.

anbefales

Velbehandlede, slagtede

friske Blomster, Tulipaner og
Julestjerner. Blomsterkurve
og Sammenplantninger i stort
Udvalg.
Masser af Æbler, Appel1
suler, Nødder, Dadler, Figen
i Pakker og løs Vægt.

Gæs & Ænder
PRODUK TEN
En Ivffloiliffieo Jalcgauc
købes til højeste Dagspriser.

Julekranse, Juletræer og Gran
i Bundter.

er et Fotografi eller Forstørrelse.
Dette faar De smukt udført i

Hasle Foto-Atelier

d

og til meget nedsatte Priser.
Forstørrelser udføres ogsaa efter
Amatør-Film. Udefotogr. udføres.
Billeder indram. Bøger indbindes.
Bestillinger og Indlevering modtages haade i Hasle og ved Klemens
Kirke. -- Tlf. Hasle 66.

Charles Svendsen.

Brdr. Andersen,
Tlf. Allinge 110.

Smukke, gode, velbehandlede Varer modtages til Forhandling
d. W. 20. 21. ds Meddel os forud
hvor mange der skal sælges.
NB. Friskskudte Harer købes.

Borlinolms

Spare- og baanekasses
Afilelinz i

Kontortid 9-12 og 2— 4.
Renten af Indskud er paa
3 Mdrs Opsigelse
Alm. Sparekassevilkaar

4,5 pCt. p. a
4
-

5 Sandvig Slog fiandel finder »e
altid en kærkommen Julegave.
Køb Deres Brød i
Th. Andersens Bageri, Sandvig.
tornenes ønskeseddel til Julen!
gltardmann, 3fasle.
Vaders ønskeseddel til Julen.
Cigarer, Røgtobak, Cigaretter, Skraa og Snus.
NB. Ægte Bornholmsk fra østerby.
Barbersæbe og Barberblade etc.

Yffardmann, Jfasle.

Boxer udlejen.
llverretlihrigiel-Hr

Jac. Jensen.
Inkassationer, Ejendomshandler. Dokumentskrivning, Dødsbobehandling m. v.

teoders enskeseddel til Julen.
Bøger, Blade, Julehefter. Fin Sæbe, Eau de Cologne etc.

Kontor i Allinge:
(Bogtrykker Gornitzkas Ejendom).

ar ckmann, 3fasle.

1=-1

Træffes personlig hver Fredag k 1 11-1.

Lejlighedskøb.
3 Lampers Radioapparat med
Scala Højtaler og andet Tilbehør,
tager alle større Stationer, er til
Salg for 75 Kr. Kontant.

Gornitzka, Allinge.

En flink Karl
kan tda

paa

Kildesgaard, Olsker.

enkelt- og dc.kbeltspi'lende
fra 75, 150 og 350 Øre.
Naale pr. Æske 1 Kr.

Ovne og
Ga nc, = Apparater.

Kage- og Bageforme.
Husk min bek. gode Pudsecreme.

Elektr. Skærme & Lamper
Stort Udvalg
til meget smaa Priser.

M. C. FUNCH
Rødbeder
til Salg.

Ludvig Dellgren
ved Vedby.

Bestillinger paa

Juleøl
modtages: Olsker Brugsforening,
Humledal Købmandsforretning,
Møller Mikkelsen og

Brygger Salmon.
Tomme Øltræer bedes returneret.

Det bedste i Paalmg Ryg
Ost og Konserves Blaa Shag
kubes
ubes i

(200 Grum I Kr.)
til Hverdag og

paa Lindeplads.

,,Blaa Nøgle

(5uGrant5oHre)

Olsker Sogn Husmænds
fælles Udmarkskasse
afholder sit aarfige Møde i Olsker
Forsamlingshus Fredag den 23. ds.
Kl. 2. Husmænd, der er tilflyttet
eller har forandret Bopæl, maa
anmelde saadan til en af Formændene inden nævnte Møde, samt
forevise Skøde eller Lejekontrakt.

Chr. Kjøller.

om Søndagen.
Faas hos alle
Købmænd og Cigarhandlere
I

Forrelningshonuoluller
sælges med Firma for ku n 8 Kr.
pr. Mille.

Allinge Bogtryllheri.

eieefflemi~i~i~aii

Glansbilledaibum fra 25 Øre, Farvelader fra 10 øre.
Malebøger, Farveblyanter etc.

Nordladets

Grammofoner
og Plader,

Varer bringes og sendes overalt.

Slagtede, opskaarne

Ænder og Gæs

0

Undertegnede aabner et

ioGRA FE N

Flæsk,
Okse- og Kalvekød,

Tlf. 140
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En Del Stof maa vi al Pladsmangel udskyde til næste Uge.

B

Tein Orqsforemq.

0
Lysestager, Vaser og Skaale
Moderne Dame- og Herre-Arm- DDOODDLIDOCIDOODDDODODD
0
Kl. 2. Dagene mellem Jul og Nyta
0
nye
Stilarter.
baandsure i Guld, Sølv og Grom.
aar Kl. 3.
0
Klaver- og Bordlamper.
Lomme-, Stue-, Vække- og Nips- El Meget stort Udvalg 8
0
Tirsdag den 3. Januar er Fi
0
retningen lukket paa tirand al OpSpiseskeer og Gafler i mange 0
ure i moderne Faconer.
og billige Priser.
0
nye Mønstre og Priser.
Barometre, Termometre og Læa vejning.
Bestyrelsen.
Moderne Smykker i Guld, Selv, 0
seglas. -- Briller og Brilleetnier.
0
0
a
Crom og Krystal.
Forretningen er ikke
Nyt! lydliistgaaende Vækkeure.
0

Så holt hanj en Tåla åuer sinj Vær.
Fajl hanj hadde, som vi ajle hå,
Forreel å Bågreed kunje vad lid bær
men Sijarna, di va livel b•å.
tår.
Nu Mas e ådenj, Visan
Morain blev vest denja hær,
a ajle dorres gna Sijer hår,
æverit soul Klaus Annarsa Vær.
Otto J. Lund.
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JUL K-GAV

Klaus slajtada Værenj,
da I eskjed kum,
Kon fjælada Pelsa, bodde svort å vid
VærapøIsa va Mås Klaus syntes om,
hanj ad å rævte enj hel Times Tid.

Ærede Publikum
Min Barber- og Frisørsalon anbefales
med alt til Faget henhørende,
samt moderne Dameklipning.
H.

C. Kofoed, Torvet, Hasle.

X:~12g=1:34~~

AVER~ I NORDBORNHOLM

Nyttige Julegaver
til Damer, Herrer og Børn.
Forede Dameskindhandsker fra
5,50
6,75
Hvide
do.
Vaskeskind
imit.
do.
2,50
Underkjoler og Benklæder i
Tricotcharmeuse fra pr. Sæt 6,75
Lommetørklæder med Hulsøm
pr. 6 Stk. 0,80 og 1,25
Mægtig Udvalg do. i Æsker fra pr. 3 Stk. 0,95
Uldne moderne Halstørklæder til Damer
og Herrer til alle Priser
7,25
Fikse Langsehawler i Uld og Silke fra
7,50
Kulørte Dameparaplyer fra
i Kunstsilke fra 11,85
1,50
Fikse, kulorte Japanduge fra
2,00
Vægtæpper i forskellig Størrelser fra
2,60
Kulorte Kaffeduge i moderne Dess. fra
Rejseplaid smukke, tærnede Mønstre
fra 5,85-20,00
Divantæpper i Gobelin og Plyds fra 7,35-39,50
1,85
Kulørte Dameslipover fra
2,85
Herre do. fra
Stort Udvalg i Herrekandsker, forede - Stof strikkede og Vaskeskind.
4,65
Manchetskjorter med 2 Flipper fra
Bindeslips, kulorte:1 flotte Monstre fra 0,50-5,50
2,85
Herregamacher i Heluld fra
Pige- og Drenge- Slipover og Pullover
i stort Udvalg.
do.
do.
Luffer i alle Størrelser
Fikse, moderne Monstre i Herre- og Drengesportsstrømper. Stort Udvalg i Babysæt, uldne
strikkede Kjoler - Trøjer og Huer m. m.
Købte Varer lægges i smukke Juleæsker.

Magasin du Nords Udsalg
ved Victor Planck, Allinge.

Køb i Aar nyttige

'I‘lesse ved ,Th.
Holm.
•
•
Husk at Skoen fra CENTRAL
i

er altid en kærkommen og nyttig julegave.
BERNHARD LARSEN ved Kirken.

Til Julegaver
kan jeg anbefale et stort Udvalg af

Poreelm fra den kgl. Porcelæns
Fabrik, musselmalet, blaablomstret
med flettet Kant og kantet Form i
Service til Kaffe , The, Chokolade.
Skaale, Vaser m m.
Dette er jo
altid en virkelig smuk og værdifuld
Gave, og der findes Ting til alle
Priser.
Krystalvaser og Skaale, fra smaa,
billige til større Ting.
Spisestel i Fajance og Porcelæn føres i mange
Mønstre, og der kan ogsaa købes enkelte Dele,
saa at der kan samles et Stel paa flere Gange.
Kaffe- og Thestel i mange smukke Mønstre —
saavel billige som fine Kvaliteter.
Vaser, Skaale, Lampefødder til elektrisk af Bornholms Keramik.
Vin- og Likerstel i slebne Mønstre og Krystal, 91- og Sjusglas.
Kunstglas fra Holmegaard i moderne røgfarvede smukke Former til
meget rimelige Ptiser.

Isenkramlageret
er rigeligt forsynet med mange nyttige og smukke
Ting til Julegaver.
Kulspande med dekoreret Laag. Ovnforsatse,
Petroleumsovne, Sengevarmere, Strygejern til
Plade og elektriske, Brødskærere, nye, gode Facons, Bordknive, rustfri til mange Priser, Frugt-

knive, Fjerkræsakse, Ostehøvle, Forskæresæt,
Spejlægsskeer, Lommeknive, Sakse, Snitteværktej og Værktøj for alle Slags liaandværk, Barbermaskiner. Slibemaskiner, Barbersæbe, Creme
Pensler m. m.
Køkkenudstyr af alle Slags, Gasstegeovne og
Aluminiums-Bageforme, Kurvestole og Borde,
Blomsterstativer, Systativer, Kurve.

P.C. Holm, Allinge.

Sig det med Blomster!
Intet er mere kærkommet end en Blomsterhilsen til Jul. Vi sender Deres Blomsterhilsen over hele Skandinavien igennem
„Sig det med Blomster", og anbefaler os
fremdeles med Juleblomster, Julekranse,
Julefrugt i sædv. stort og smukt Udvalg
til rimelige Priser.

Gartner Jensen

SKYSKRABER PAA 120 ETAGER.
Kort før sin Død erklærede den
berømte amerikanske Opfinder )dison, at Skyskrabernes Tid var forbi.
Verden havde Brug for en ny Arkitektur, som i Stedet for at stræbe til
Himmels skulde beskæftige sig med
at udfinde den mest praktiske Rumfordeling under Hensyn til Nutidens
vidt fremskredne sanitære Krav.
Men Amerikas Arkitektur har endnu ikke taget sig Edisons Ord til
Efterretning. Det er deres tuendreck
Ærgerrighed at .bygge end videre op
igennem Skyernes Tag.
Mr. Larkin, Arkitekt i New-York,
har udkastet Planen til en 120 Etager høj Bygning, et Uhyre, som helt
og aldeles vil slam alle hidtidige Rekorder og blive Verdens h , jeste._Larkin har allerede ansøgt Autoriteterne om Tilladelse til Planen:, Realisation. Hans Skyskraber skal opføres New-Yorks 42, Gade. Den er
beregnet at ville koste 52 Millioner
Dollars.
C3D13
AF' ET TYSli VITTIGHEDSBLAD:
Rekrutten grædefærdig: — Jeg vildc ønske, jeg var død og begravet!
Underofficeren — Ja, det vil jeg
'tro! Det kunde lige passe Dem hele
lbiuen lang at ligge i Kis'en riden at
hest die noget!
CIOD
MED 1:F011.11ETINE KOM SK ILSAl ISSE!? NR.
Det nye Tyrki hår gennemgaaet en
full!mmreen vesteuropæisk Modernisering. Ikke mindst Kvindens Stilling er blevet en ganske anden under den store Reformæra, som naturlie.vis egsaa har sat sit Præg paa
.V. ,teskaledovgivningen. I Lebet af
.th
det :,id:te :kar er hvert. 25. .:ble • •t t.pinet.

Don
7q2

f.LIGN KVINDELIGE BILISTER
findes der i Amerika. Det er Verdensrekord blandt Nationerne. Det
oplyse?, yderligere, at Staten Arkansas er den, hvori er udstedt det største Antal Kørekort til kvindelige Bilførere. I denne lykkelige amerikanske Sat er der nemlig flere Kvinder
end Mænd, som har Bil!

os„Altid noget nyt og interessant.

Julehefter, Almanaker, Lommebøger, Æskepost, Lædervarer m. m.

Se

vor Udstiliing! -111,

og De vil let finde en god og kærkommen Julegave til smaa Penge.
Vi har det største Udvalg i Julekort.

Papirhandelen, kirkep!adsen. Allinge.
Forretningen er ikke aaben om Søndagen.

Johan phillipsens Slagterforretning
Tlf. 19

Sandvig

Tlf. 19

furer kun Iste Klasses friskslagtet Flæsk til Julen og altid fineste
Varer i Ked og Paalæg til billigste Priser.
NB. Varerne bringes overalt.

BRØDRENE ANKER, HASLE
=ø FEEN •4T0111,1R1 &

N

Ajlepumper Vandpumper -

Vin & Cigarer.

Julelys, Fehaar, Glimmer.
Nødder. Appelsiner,
Chokolade og Marcipanfigurer,
Æbler. Figner. Dadler m m. m.

En god Flaske Vin
og fine tørre
og vellagrede Cigarer.
Schagpiber, Tobak
og Cigaretter
køber De fordelagtigst hos os,

Julegaver.

Kød-Konserves.
Ekstrafin Klipfisk og Ris til
nedsat Pris.

Vine, Cigarer.
Stort Udvalg i Julegodter.
Konfekt og Marzipanmasse

1 Kr Halvkilo.

Appelsiner, Nødder, Kokosnødder.
Gør Deres Juleindkøb hos mig
og De vil blive tilfreds,
NB. En lille Rest Svedsker med
Sten udsælges til 35 Øre Halvkilo.

9111'141e.
Elegante Visitkort

‘1.

Carfen,

50 Stk. med Navn 2 Kr.

Allinge Bogtrykkeri.

Ell

111.

PRODUKTED
ger 9eres 5ndfie6
fivor 21dvalget er starsi
1111~1~111••••• Ni 61~ II4•••• ••••••••••••

Prima Flæskesteg, ungt Oksekød, Kalvekød og Fjerkræ
samt alt hjemmelavet Paalæg
anbefales til Julen.

Georg Jørgensens

Slagterforretning, Allinge

NB. Se Udstillingen Søndagene 11 og 18. December.

Bemærk Priserne og Kvaliteten
Varerne bringes overalt. Ring op Allinge 66.

Det største Udvalg i billige, nyttige

JULEGAVER
finder De i Magasin du Nords Udsalg.
Se vore Vinduer paa Søndag.

Chr. Transen Holm.

anbefaler bedste Kolonial- og Delikatessevarer, Sild-, Fisk- samt

Den fineste Juleris
og Juleklipfisk
har vi, ligesom vi har
de fineste tørrede Frugter.
Blommer, Abrikoser. Fersken
III

Agenturet i Allinge.

1. B. WHO

Kolonial.

Vi har Masser af
nyttige Julegaver.
Aflæg et Besøg og De vil
straks finde netop det
De har Brug for,

i Statsanstalten for Livsforsikring.

TAKKEKORT billigst.

Varmtvands-Anlæg,

Alt til Juletræet.

De kan give Dem selv og Deres,
er at tegne en Livsforsikring eller
en Livrente

Ring Tlf, 41, og Varerne bringes overalt.

købes kedst

i PRODUKTEN.

Den bedste Julegave

Allinge Frugt- og Blomsterforretning.

diegetej tit .3ernene

Gør Deres Juleindkøb

Forretningen er aaben Søndag Eftm. fra Kl. 4.

N

Victor Planck, Allinge.

Bemærk !

8t Yarti

galanterivarer

saasom Tegne- og Pengebøger, Tasker,
Album, Spil ni. m. udsælges til halv Pris.
Se Vinduet.

:KordlandetJ Xandebizud.
efir. »iderifisen, Rønne.
iiog6inderi og ftrotokolfa6rik. Mallers

eftfl.

Telefon 865. — Værksted: St. Mortensgade 4. — Butik: Vestergade 3 .

Indbinding af Bøger.
Protokolfabrik. - Papirvarer.
I. Kl. Arbejde. — Rimelige Priser. -- Hurtig Levering.
Leverandør til Biblioteker, Foreninger og Øens største Forbrugere.

Bestil Deres Tryksager i Allinge Bogtrykkeri

Køb danske Varer og Køb Deres"

1/PL Z

( (k
"t:,Irhos de handlende, der averterer her i Bladet!
•

Julegaven

til hele Yamilien

vil være et af mine moderne DY NAP ON Il I, Model 1933, Lysnet Modtager eller en AL WA Y S Modtager, som begge er kendt for deres gode og naturli.,,re Klang. — Batteri-Modlagere i alle kendte
Mærker haves paa Lager. — Kuffert-Grammofoner, Plaaer,
Eliminatorer, Akumulatorer, Annode-Batterier og Radiodele.
Husk nu, at det er i

MIlinge !Radio- og eykie-5mport
at

De faar alt til

de billigste Pi iser HENRY NIELSEN.

Bornholms Dampvaskeri
Tlf. 9.

Teaterstræde, Rønne.

Tlf. 9.

Send Deres Vasketøj og Manchetlinned til en stor, moderne
anlagt Virksomhed, dar tilfredsstiller alle Nutidens Fordringer
med Hensyn til gennemført Hygiejne. Store, lyse, Flisebelagte
Lokaler, hvor erfarne, øvede Arbejdere betjener det nyeste
paa Vaskeriteknikens Omraad.., der, foruden at .skaane deres
Tøj, leverer dette i smukkest tænkelige Udseende.
Alt, fra fineste Linned til groveste Arbejdstøj modtages
gerne og forsendes overalt.
Indleveringer i alle Byer og Sogne.

Julegaver!

Det største Udvalg.
Den bedste Vare.
Den billigste Pris.

Mange synes, det er svært at finde paa en Julegave,
men Vanskeligheden bliver let overvundet, naar De aflægger
vor Forretning et Besøg og ser, hvad vi har af fikse, nyttige Ting. — Se Udstillingen paa Søndag.
Forretningen er aaben Søndag den 18. ds. fra Kl. 4.

ot
Store Masser
af de bedst tørrede Frugter
fra Solskinslandene udbydes til Salg og stadig til meget rimelige Priser. --

Dejlige friske Spiseæbler — „Mathilde" fra Langeland
Store, gode Appelsiner, Citroner og Nødder
af alle Slags.

Nordlandets Handelshus.

4> ULDTÆPPER ■■

Trænger De til et virkelig godt og varmt Tæppe, har vi det,
der lige . passer Dem, baade hvad Kvalitet og Pris angaar.
Gode, varme Tæpper fra 2,10-2,90.

Nordlandets Handelshus.
Naar de rigtige Kvaliteter FaerøisK BanKfisi1 Nr. 1,
Calif. Risengryn Nr. 1,
den fine bornholmslIe Margarine
købes hos os, -- eller ægte Smør fra Mejeriet,
saa kan Husmoderen lave rigtig festlig Juleaftensmad.
Vi sælger ogsaa gode billige Varer og nævner:
lilipfish a 25 og store Risengryn a 18 øre pr. 1:2 kg.

Nordlandets Handelshus.

Til Slagtning, Bagning eller Brygning
maa vi nævne, at Indkøbet bør gøres hos os,
fordi vi har faaet en Masse

Nye, frisklavede Varer af 1. Kvalitet
paa Lager, og alle Priser er meget rimelige endnu.
Der tages gode Sædevarer som Betaling for alle Indkøb.

Nordlandets Handelshus.

imidlertid ikke kommer Ejerne, men
'AMERIKAS
udelukkende Arbejderne tilgode.
UKRONEDE DRONNING.
Staternes »første Dame« elsker sin
,fra. Roosevelt, U. S. A.s nye PræsfMøbelfabrik og erklærer, at hun ikke
dentfrue, er en arbejdsom Dame, der
har til Hensigt at slippe den. Og paa
udgiver et Børnemagasin, er Lærersamme
Maade har hun det med Læinde i en Pigeskole og driver en Farerindegerningen. Igennem de sidbrik for antike Møbler.
ste
tre Aar er Mrs. Roosevelt tre
---0-Gange
om Ugen rejst fra Albany til
Mrs- Anna Eleonora Roosevelt, den
New-York
og har i Todbunters Pinye amerikanske Præsidents Hugeskole undervist i Historie, Literastru, er den første af »Amerikas førtur og Samfundslære. Nu og da taste Damer«, som udøver praktisk
ger
hun Eleverne med paa Rundtur
Arbejde. Naturligvis har en Præsiigennem Byens Administrationskondentfrue meget at gøre, men det
torer. Om det bliver muligt for henplejer at være alene i repræsentativ
de fra Det hvide Hus ogsaa at redi
Retning. Mrs. Roosevelt er hidtil
gegre sit Børneblad, er vel tvivlsomt.
den eneste, der tager Bolig i det
Mrs. Roosevelt skildres som en
hvide Hus, opretholdende et regelungdommelig og spændstig Dame.
bundet, betalt Arbejde. Tre forskelTrods sit travle Liv præsiderer hun
lige Virksomheder har hidtil og vil
hver
Morgen Kl. 8 ved .Frokostborfremdeles lægge Beslag paa hendes
.det i sit Hjem, og skønt hun nu man
Kræfter. For det første udgiver hun
ofre adskillig Tid paa Forberedelseret Magasin for Børn, for det andet
ne til Indtoget i Det hvide Hus, har
underviser hun i en Pigeskole, for
hun dog i de allersidste Dage kundet tredie ejer hun et Snedkeri, der
net overkomme at oprette et Kursus
tilvirker Gengivelser af gamle Møbi Medborgerpligter for unge Damer.
ler.
Mrs. Roosevelt er født deri 11. Oktober 1884 i New-York. 7 Aar gammel
25 'AAR EFTER.
udstede hun sin Fader, en yngre
En norsk Dame har nylig været
liroder til den berømte Theodore
ude for den behagelige Overraskelitoosevelt, og da Moderen var død
se at modtage fra Amerika en Arv
kort forinden, blev Annas Opdragelpaa 10,000 Dollars.
Damen havde engang for 25 Aar
se nu overtaget af Farmoderen. Nosiden
fundet en Mand paa Landegen munter Barndom havde Anna
vejen, hvor han laa ilde tilredt efikke. Hun blev undervist i Hjemmet
ter at være blevet Offer for en af de
og holdtes fuldstændig borte fra
første Bilulykker i Norge. Hun rev
Samkvem med jævnaldrende Kamda sine Klæder i Stykker for at kunne forbinde Mandens Saar. Efter
merater. I 15-Aarsalderen rejste hun
at
være kommet sig, rejste han til
til Europa for at studere, dristigt og
Amerika, hvor han ganske glemte
resolut gjort, naar man erindrer,
Begivenheden, indtil han laa paa
hvor uselvstændig hun maatte føle
Dødslejet. Da skrev han i sit Tesig efter den strenge og graa Barnstamente, at den norske Dame skule betænkes med 10,000 Dollars.
domstid. 20 Aar gammel giftede hun
sig med sin Fætter Franklin RooseKJOLERNE VIL ATTER BLIVE
velt, som hun havde kendt fra BarnKORTERE,
dommen. Forelskelsen var gensidig
paastaar de franske Modeblade. I
allerede fra de yngste Aar. Brylluphvert Fald vil Spadserekjolen blive
det.
pet stod i 1905, og i Ægteskabet hal
Mrs. Roosevelt skænket sin Mand
fire Sønner og en Datter.
YO-YO'ens HISTORIE.
Amerikas nyvalgte Præsident har
Pressen har fastslaaet, at Yo-Youtvivlsomt megen Grund til at takke
Spillet er gammelt. Man har faaet
at vide, at det rasede allerede paa
sin Hustru for Valgsejren nylig. Mrs.
den franske Revolutionstid, at selve
Roosevelt har nemlig ligefra sit GifKejser Napoleon havde sin Yo-Yo,
termaal delt sin Tid imellem Hjemog at ikke engang den store Digter
mets Pligter og Politik. Mange Aar
Goethe gik Ram forbi.
før Roosevelt blev valgt til GuverNu melder Japan sig med Krav
paa at være Yo-Yo'ens Hjemland.
nør i Staten New-York, var hun med
Mens Europa først ved Slutningen
i det organisationsmæssige Arbejde
af
1700-Tallet har kendt det poretindenfor det demokratiske Parti. I .
lære Legetøj, kan Japan bevise, at
1928, ved det forrige Præsidentvalg.
der allerede i 1720 i Osaka, en By i
var hun Formand for Kvindeudvaldette fjerne Land, udkom en Bog,
der indeholdt Billedet af den første
get indenfor Demokraternes NatioYo-Yo-sælger. Denne Mand havde
nalkomite. Men da hendes Mand entil at begynde med forhandlet Yodelig valgtes til Guvernør, opgav hun
Yo'en til Børn ude paa Landet, der
det pohliske Arbejde.
morede sig hjerteligt over at lade
Som Afløb for sin Energi startede
den lille Trærulle løbe op og ned ad
Snoren. Sita drog han ind til OsaMrs. Roosevelt imidlertid Valking
ka for at fas lidt mere ud af GeMøbel- og Snedkerifabrik ved Hyde
schæften. Men han blev skuffet i
Park. Sammen med tre andre Damer
sine Forventninger, og en Dag laa
specialiserede hun her en Virksomhan død paa Gaden, fattig og
hed, hvis Formaal er at genindføre
ukendt. Nogle Aar senere kom man
i Tanker om, at han egentlig havde
de gammeldags amerikanske Møbler
været et Opfindergeni og rejste ham
i Hjemmene. Fabriken gaar fortræfsaa en Mindesten med et passende
feligt og giver et smukt Udbytte, sone
Digt.
Det oplyses endvidere, at Yo-Yo'en
f sin første japanske Periode bar
Navnet »Teguruma«, der betyder
Haandhjul. I næste Omgang kom
den til at hedde »0 cho don no teguruma«. Men det var for langt.
Det blev forkortet til »Cho-Cho«.
Derfra, udledes, erklærer nu alvorlige Forskere, det hollandske
»Joo-Joo«, det franske »Jou-Jou« og
det engelske »Jo-Jo«, som i det Herrens Aar 1932 er blevet til det internationale »Yo-Yoa.

Del er klogest
at halm Julekaffen

firodufiten.

En rigtig Julegave
er Bordbillard,
Bobspil,
Fortunaspil.

A

Baade Kvalitet og Pris
er i Orden.

Yroduktert.
Hyede- eja
SigteHalvsigte- 4If

i

et

sælges eller byttes med Sæd.

Bakkemøllen.

'd:il julen
anbefales

Hjemmelavet Paalæg af forskellig
Slags samt Sylte, Medisterpelse,
LtingepøISe, islandsk Lammekød,
Ærter og Hvidkaal, Klipfisk og Ris.
NB. Et lille Parti norsk Sild udsælges billigt.

Jul. Hansens Enke
Telefon Sandvig 10.
.«..•■■■•■.-.
■.
■1

=••••-■■•..

•■•■■••■

Et Parti Herresko
udsælges for 9,50 pr. Par.

C. Larsen, Vestergade, Allinge.

—lusk igodTid
at indgive Deres Bestilling paa

Fotografier, Forstørrelser
og Indramning til Julen.
Rammelister og Rammer i stort
Udvalg.

Optagelser liver Dag, ogsaa Søndag fra Kl. 10 -3.

Fotogr. Alfr, Kjolj
Telefon Allinge 4.

fli1 Julen
anbefales alt i Kolonial.
Stort Udvalg i Vin og Cigarer.
Mange forskellige Slags Julegodter.

Jens Nielsens Eftfi.
Tlf. Hasle 102.

Den fikse Julesko
faas

c. Larsen, Vestergade
Et Parti

Dam eovertræksstevler
sælges for 3,50 Kr. pr. ['ar,

C, Larsen. Vestergade Allinge.

Oplæsning
tilb Foreninger. Stort ilt pertoire.
Billigt Honorar. Etven ligfordring

Aage Andersen. Storeg. 47. Rønne.
Telefon 904

