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Nr. 400 I

Alm. Annoncer 10 Øre pr. mm, eftert. Gange 8 Ø.
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Forretningsann. 8 -

Fredag den 18. Oktember

Annoncer og lokalt Stof maa være indleveret

I

senest 2 Dage før Bladet udgaar.

Ungdom.
1.
Jeg bryder mig ikke om, hvad
du siger! Jeg har anskaffet mig
et nyt Toilette, og nu vil jeg gaa!"
„Du trodser mig altsaa?"
1-lun rystede paa Hovedet og
skød de røde Læber frem.
Hans Ansigt blev mørkere. Det
var deres første Tvist.
„Nu vel," sagde han, „saa faar
du gaa uden mig."
Han vendte sig utaalincidigt fra
den lille Rebel og gik hen til Vinduet. Havde han set paa hende,
vilde han have opdaget, at en
Skygge af Sorg gled over det
lille smukke Ansigt.
„Det vil virkelig blive saadan
et morsomt Bal," svarede hun
pludselig.
„Jeg ønsker Ballet derhen, hvor
Peberet gror!" raabte han. „Jeg
har givet dig mit Svar, Nora."
„Og jeg mit," svarede hun med
et Forsøg paa at se bestemt ud.
„Saa forstaar vi hinanden fuldkomment," sagde han, idet han
trykkede paa Ringeapparatet.
„Schov", tiltalte han Tjeneren.
„Vil De pakke min Kuffert!"
Hun nynnede paa en lille, fransk
Sang og gav sig til at ordne
nogle Roser i en Vase.
„Skal du rejse bort?" spurgte
hun ligegyldig.
Hun fik en udmærket
„Hvortil skal jeg adressere dine
Breve?
„Det behøver du ikke at besvære dig med", sagde han, „jeg
skal nok give Schov Besked om
det". Han vendte sig og forlod
Værelset.
Hun kastede sig ned i Sofaen.
„Det var ikke pænt af ham", sagde hun for sig selv, ,,at rejse sin
Vej og lade mig blive alene midt
i Sæsonen. Vi har jo ikke været
gift mere end 6 Maaneder!"
Imens sad han inde paa sit eget
Værelse og læste Aviserne. Han
kiggede den lange Liste over
fashionable Badesteder igennem
og standsede ved „Lyttleton Sands"
hvor han havde hørt, at der skulde være et aldeles brillant Fiskeri
og et første Klasses Hotel. Han
besluttede at rejse dertil. Toget
gik 5,30. Han havde en halv Time
til at gøre sig færdig i.
„Adressr mine Breve til Esplanade Hotellet Lyttleton Sands,
Schov."
„Ja, Hr. Nevill. Lykkelig Rejse!"
sagde den gamle Tjener, og Vognen var ude af Sigte.
11.
Det var en regnfuld Dag ude
ved Kysten. Regnen skyllede hen
ad Gaderne, en kold Vind blæste
og trængte sig gennem hver
Sprække i det daarligt byggede
Hotels Vinduer og Døre.
Nevill, som var alene i Læseværelset, ringede arrigt paa en
Opvarter.
„Se her," sagde Nevill og pe-

Dybbøl Mølle genrejses.
gede med en tragisk Mine paa versation.
Kakkelovnen, fra hvilken en Mæng„Afskyeligt Regnvejr i Dag."
de Sod og Røg væltede ud i
Hun værdigede ham ikke i et
Værelset.
Blik. Hun er døv, tænkte han, og
„Ja, ser Herren," sagde Man- hævede Stemmen:
den undskyldende, „saadan har
„Det er meget koldt og regnvi det altid, naar Vinden blæser fuldt i Dag."
fra den Kant."
Hun saa op fra sit Strikketøj
et øjeblik og tog Brillerne fra
Nevill gik ud i Vestibulen.
„Er der Brev til mig?" spurgte den krumme ørnenæse.
han for tiende Gang paa samme
„Unge Mand", sagde hun, „De
bør ikke ræsonnere! Gud giver
Dag.
„Ja, her er et til Herren," os nok Solskin, naar den Tid
sagde Portieren og rakte ham et kommer." Derpaa pudsede hun
Brev, som viste sig at være en sine Briller og satte dem paa
Næsen med et energisk Tryk, som
Regning.
Det havde lysnet lidt i Nevills fik Nøglet til at trille tværs over
Ansigt, men nu blev det saa uen- Gulvet.
delig langt igen.
Denne Gang besværede han
„Hvor er Salonen?" spurgte sig ikke med at tage det op.
han tvært. „Jeg er nødt til at for„Han kan ogsaa gi' Dem Nøglade Læseværelset for den for- let bemærkede han halvhøjt, da
dømte Kakkelovns Skyld, som ikke han gik forbi hende.
gør andet end ryger."
Han tog sin Hat og gik ud.
„Ja, Herren forstaar, naar Vin- Der fandtes ikke et Menneske paa
den kommer fra den Kant, saa—" Gaderne. Det maatte være en me„Ja, jeg ved det," næsten skreg get stilfærdig By. Kun en enlig
han, fortvivlet over at høre den Kystvagt marcherede frem og tilFrase gentaget.
bage foran Toldkammeret.
Table d'hôte sammen med en
„Er der ingen Udsigt til smukt
gammel gnaven Frue, som sjæl- Vejr?" spurgte Nevill.
dent aabnede sin Mund, uden
Kystvagten rystede paa Hovenaar hun vilde sige en Ubehage- det. „Nej, det tror jeg ikke. Det
lighed.
vil regne hele Dagen, og det skal
Hans Tanker førtes uvilkaarligt ikke undre mig, om det ikke ogtil den hyggelige Spisestue der- saa vil regne hele Dagen i Morhjemme, hvor den paapasselige gen. Herren forstaar, at med den
Schov altid var parat, men frem- Vind, saa —" — Men Nevill var
for alt tænkte han paa det lille, forsvunden.
smukke Ansigt, som han var vant
Ill.
til at se rettet leende mod sig fra
Alt syntes at gaa mod Nevill.
den anden Ende af Bordet, midt Regnede gjorde det værre end
imellem en Mængde smukke nogen Sinde. Han begyndte at
Blomster.
længes hjem igen, og lovede sig
Saa slog han sig ned i Salo- selv paa Forhaand at tilgive Nora
nen. Ved Vinduet sad den gamle, og med nogle venlige Ord komgnavne Frue med et stort Strik- me hende i Møde. Han saa i Aanketøj i Haanden. Nøglet var rul- den allerede hendes Forundring
let ned paa Gulvet, han tog det og Glæde, naar hun fik ham tilbage.
Naar alt kommer til alt var
høfligst op og rakte hende det.
Hun gjorde en stiv Bøjning med lian dog maaske gaaet lidt for
Hovedet og hvæsede : „Takker". liaardhændet til Værks. Han havHan søgte at indlede en Kort- de været en rigtig Tyran. At tæn-

ke sig, at de blot havde været
gift i 6 Maaneder, og han havde
nægtet hende at gaa paa Bal af
blot og bar Egoisme. Og saa var
hun gaaet uden ham. Det var
rigtigt af hende, tænkte han ved
sig selv, med denne fuldstændige
Omkalfatring af Anskuelser, som
er saa betegnende for heftige Naturer. Han rejste sig op og tog
fat i Kufferten. Han vilde rejse
med næste Tog.
Avisdrengene begyndte at udraabe Aftenbladene. „Ekstrablad"
raabte de i Munden paa hinanden.
Han fo'r op. Hvad var det, han
hørte?
Panik, foraarsaget ved en Ildebrand i London! 30 Damer indebrændte i en Balsal!
En anden hæs Røst gentog
Raabet.
„Ildebrand paa et Londonnerbal, 30 Damer indebrændte !"
Han holdt Vejret af Forskrækkelse. Inden han vidste et Ord af
det, var han ude paa Gaden efter
et Ekstrablad. Han aabnede Avien. Her stod det : „Ildebrand paa
Fru Elise Barrings Bal". Han
stønnede højt; det var jo det Bal,
hun skulde til. Han dirrede over
hele Kroppen. Bogstaverne dansede rundt for ham, og han kunde ikke læse Beretningen til Ende.
Han styrtede op ad Trapperne
og begyndte at pakke sin Kuffert.
Derpaa saa han paa Rejselisten.
Du store Gud, han var tvungen
til at vente til næste Dag. Toget
gik ikke før næste Morgen Kl. 7,15
Og Avisdrengene vedblev med
hæse Stemmer at udraabe den
stygge Ulykke.
Han gik frem og tilbage i den
lange Korridor. Gongongen kaldte til Table d'hiiten, men han
hørte det ikke. Han vedblev kun
at gaa frem og tilbage.
En Dør aabnedes, og han hørte en Kvinde le, en smuk, sølvren Latter, som mindede ham otti
Nora.
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Hvorfor var han ikke gaaet
med til Ballet ? Han kunde rnaaske have reddet hendes Liv. Han
trak sig hastigt tilbage, da en
Pige kom ud fra Værelset.
„Lad det ikke vare for længe,
Viktorine!" lød en Stemme inde
fra Værelset.
Han standsede som forstenet,
derpaa styrtede han uden at banke paa derind.
Paa Sofaen i det halvmørke
Værelse laa en Dame i en blød
Hjemmedragt, saa oversaaet med
Kniplinger og Broderier, at man
knapt kunde se et lille, lyslokket
Hoved.
Hun vendte sig mod Døren.
„De har taget fejl, dette er et
privat Værelse."
„Nora, Nora," raabte han og
sluttede hende i sine Arme.
„Du krøller min Kjole", sagde
hun med et Forsøg paa at være
alvorlig, men derpaa brast hun
i Latter, en saadan fortryllende hjertelig Latter. „Du savnede
mig altsaa," sagde hun triumferende, idet hun slog Armene om
hans Hals og hvidskede:
„Jeg gik ikke paa Ballet, og saa
rejste jeg hertil for at overraske
dig."
Hun satte sig op, hendes øjne lyste af Glæde, hun var lykkeligvis uvidende om den Fare,
hun var undgaaet,
„Om det blot vilde holde op
med at regne," sagde hun. Først
spurgte jeg Opvarteren, siden Portieren og tilsidst Hotelværten,
men alle svarede de:
„Ser Fruen, naar Vinden blæser
fra den Kant, saa — — —
Nevill kyssede Fortsættelsen
bort.
(Sorø Amtst.)

!ned at drikke, h
paa, ut
sr;ekki,i. SylitNi!
— Sikke neig;.t Sludrier! Naar
(nid, 8,er jeg tkibbell'

Mor har siddet og spillet for
sin Søn, som interesseret
et har iagttaget liedes BI handling af Pedalerne Da hun spørger: Naa, lille
Per, hvad synes du saa om mit
Spil? -- svarede Drengen:
— Jeg synes, du giver den meget Gas
— Bor der nogen her i Huset,
der hedder Hansen?
— Il, der bor en i Stuen, to
paa 1. Sal, en paa 2. Sal og tre
i Tagetagen.

—o—
Nu tuder ved Gavlen
den østlige Vind,
og Solen er blevet
saa knap med sit Skin,
nys rejste de sidste
af Svalernes Hær,
og Kvælden fortæller,
at Vinter er nær.
Saa pakker vi Minder
saa lempeligt ned,
mens Skumringen fylder
vor Stue med Fred.
Vi hvisker et stille
Farvel til hver Stund,
hvert Solglimt, der lyste
paa Sommerens Grund.
Vi ved, at vi aldrig
skal møde igen
de Dage, som bruste '
med Tidsstrømmen hen,
de Glæder, som fyldte
med Jubel vort Blod,
de Sorger, som knuste
vor Drøm og vort Mod.
Dog søger vor Tanke,
naar Dagen er graa,
de 'Veje, som forhen
vi vandrede paa.
Mens Vinteren stænger
vort Sind og vor Dør,
vi leger i Mindet
alt det, som var før.
Og Sommerens Dage
i Mørke og Slud
bestandig os bringer
smaa solglade Bud.
Hvad hastigt blev levet,
mens Soldage gled,
først helt blev vort Eje
i Vinterens Fred.
Karl Lindqvist.

Overrumplet.
—o- Ethvert Menneske har sin
Stolthed og sin Svaghed, plejede
Per Jørgen ofte at sige.
Per Jørgen selv syntes ikke at
eje nogen særlig Stolthed, i hvert
Tilfælde forstod han da godt at
skjule den, — men han var i
Besiddelse af en temmelig stærkt
iøjnefaldende Svaghed; han vil
ualmindelig gerne ha' en Snaps.
Ja, han kunde engang imellem
udbryde med et lunt Blink i øjet:
— Ja, — jeg vil gerne ha' en
Snaps; men der er dog det, jeg
hellere vil ha', og ved I, hvad
det er? — Jeg vil dog hellere
ha' to! Thi hi enkelt Snaps bliver gerne borte i min Hals inden den naar Maven, — og det
er da for sin Maves Skyld, man
drikker en Snaps! føjede han
til med en let Haandbevægelse.
Per Jørgen havde sit daglige
Arbejde paa en Nabogaard, og
han vilde helst have sine to
Snapse baade til Frokosten og
Aftensmaden, og — kunde han
bjerge sig en lille privat Snaps
i Dagens Løb, tog han med
Glæde derimod.
Naar han var hjemme ved
noget Arbejde i Gaarden, klagede han ofte over Tørst, og jævnlig søgte han ind i Stuen for at
drikke af ølkruset, som havde
sin sædvanlige Plads paa Bordet.
— Der var ingen, der anede, at
Per Jørgen samtidig ofte saa sit
Snit til at skænke sig en Snaps
af Brændevinsflasken, der stod
henne i et lille Hjørneskab.
Det var en Trafik, som Per
Jørgen havde brugt i længere
Tid; men Krukken gaar jo saa
længe til Vands, til den kommer
hankeløs hjem, siger det gamle
Ord — og gamle Synder og Fejl
kommer som Regel ogsaa for
Dagen engang. Og Per Jørgen
blev ogsaa opdaget.
En Dag var han ganske ene

hjemme i Gaarden. Manden og
Konen og Gaardens øvrige Folk
var i Marken. Per .Tørgen blev
tørstig, og han gik den gamle,
vante Vej til ølkruset — og Flasken i Hjørneskabet.
Just som han var i Færd med
at sætte Flasken for Munden for
rigtig at faa sig en »ordentlig«
Snaps, blev Døren aabnet, og
Gaardens yngste Medlem, en lille
Dreng paa seks Aar korn ind.
Per Jørgen blev saa forskrækket, at han nær havde kastet
Flasken lige paa Gulvet.
— Ja, men Per Jørgen, sagde
Drengen troskyldig, — maa du
komme til Flasken? — Mor siger, at Gud kan se alt, hvad vi
gør — ogsaa naar vi er ene
hjem 'lie !
Per Jørgen følte sig saa flov,
som en vaad Hund. Ja, han følte sig som en Fot-bryder, der er
greben paa fersk Gerning. Og
det mærkeligste var, at Per Jørgen fra den Dag lod være at
drikke. Barnets Ord havde rørt
ved det ømmeste i hans Sjæl.
Der blev aldrig talt til Per
Jørgen om Sagen, men han erklærede, at hans Mave ikke mere kunde taale Spiritus. — Per
Jørgen var bleven overrumplet,
og det havde den heldigste og
bedste Virkning.

bøger og Bla s e.
Ill. Familie-Journal No. 42
d. 15.-10.-35.
Vil man fornemme et Pust af
østens Mystik, skal man læse fhv.
Souschef i Singapores Detektivkorps,
Fred Bartons Beretning om „Den
røde Taage", et hidtil udkendt Fænomen, der førte ham paa Sporet
af en Morder. — Og vil man med
et Kæmpespring — sætte over i
vor moderne Tidsalder, skal man
læse Ugens Sportsartikel, der kauserer over Emnet » Vordende Danmarksmestre", og fortæller om en
Mængde Drenge helt ned til 10—
1 I Aars Alderen, der tager Bokseundervisning, foreløbig med Begyndermesterskabet for Øje. Desuden
et dobbelsidet Kort over Suezkanalen. I en glimrende konstrueret
Kriminalnovelle, fortæller Jens Anker om en ung Mand, der fik en
Ide, som viste sig bedre, end han
selv havde tænkt sig, Kelvin Lindemann „Romantik i Oktober-Regn",
og mange andre Noveller. — Damerne vil have Glæde af at studere Anvisningerne paa „Dobbelt
Webefix", en ganske ny Haandarbejdsteknik, samt de stilfulde Efteraarsmodeller. Foto-Reportage fra
hele Verden.

Johs. V. Jensen: Dr. Renaults
Fristelser. (Gyldendal Kr. 4,75)
Johs. V. Jensen er som bekendt
en alsidig Skribent, der stadig skrif-
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. .

Red. af A S. G
tabte Allinge jun. den spillede
Kampene i Allinge.
Kl. 2,15 i Søndags spillede Al- „Privatkamp" i Svaneke, men vi
linge I med Aakirkeby I — en Kamp har nu faaet Lov til at spille
som var imødeset med stor Inter- Kampen om som rigtig Turneringsesse af sportsinteresserede.
kamp, og det Resultat der komAllinge—Aakirkeby fik i de første mer her ud af skal være gældende.
Minutter tilkendt Straffespark som
Paa Banen her i Allinge spiller
resulterede i Maal — altsaa
Kl. 1,30 Allinge II med B. 10 III.
til Aakirkeby. — Man tager fat Det er den første Kamp Allinge II
med nyt Mod. Begge Hold maser, spiller paa Hjemmebanen, idet
dog uden at naa noget Resultat der til de andre Kampe som skulAakirkeby vil beholde hvad de de spilles herhjemme er meldt
har faaet og Allinge vil udligne. Afbud. Derfor vil sikkert mange
— En Overgang saa det ud til møde op og se vort II Hold for
at Aakirkeby havde tabt Pusten, første Gang. En god Eftermiddag
Allinge førte det ene farlige An- faar man paa følgende Maade.
greb efter det andet igennem og Kl. 1,30 til Foddoldkamp, saa gaar
endelig et Skud paa Maal — Maal- man hjem og drikker Eftermidmanden klarer — Vilhelm gaar dagskaffe og saa gaar man til
imod ham og idet Udsparket kom- Andespil Kl. 4.
mer faar Allinge -Spillerne Foden Andre Kampe. (Mesterrækken).
paa Bolden som ruller i Maal
Dagens Sensation var Kampen
1 1. Stor Jubel og man venter mellem R. B. og B. 1910 I i Rønnu paa det afgørende Maal, men ne, hvor R. B. sejrede med 1-0.
det kommer ikke og Kampen slut- Resultatet var fuldt retfærdigt idet
ter altsaa uafgjort med 1 Point Kampen var ret jævnbyrdig men
til begge Hold.
R. B. var farligere foran Maal.
Junior-Kampen.
Her viser det sig altsaa hvad
Umiddelbart herefter stiller Al- rationel Træning kan gøre. R. B.
linge Junior I op mod et Junior- har nemlig i den sidste Tid trænet
hold fra K. F. U. M. i Rønne.
meget haardt med Karl HaagenDet er ikke nogen Turnerings- sen som Leder, og morsomt er
kamp men en Privatkamp idet det naturligvis at det har givet et
Rønneboerne har meldt Afbud til Resultat. Denne Kamp er Aarsaalle sine Kampe. — Det blev en gen til at B. 10, R. B. og Viking
meget underholdende Kamp og staar med lige mange Point i
ogsaa i denne Kamp bagynder Mesterrækken. Turneringens videGæsterne med at score Maal, men re Forløb bliver efter dette naturAllinge udligner snart efter. — I ligvis imødeset med megen
en Del af anden Halvleg er det Interesse.
kun Spil mod et Maal idet alle
1 Hasle vandt Nexø I over Hasle 1
21 Spillere er paa K. F. U. M.s med 3 Maal mod 2.
Banehalvdel. Selv Allinges Back's
(A Rækken)
er omtrent oppe ved Maal, og det
B.10 II besejrede Hasle Il med
lykkes ogsaa for Allinge at score 7-0. — Aa. If. I — Allinge I 1— 1.
2 Gange saaledes at Resultatet
(B Rækken)
blev 2-1 til Allinge.
I B Rækken blev Resultaterne
2det Hold var i Rønne og spil- følgende: Viking III—Allinge II 6-1
Standard—Klemens 0-2, Aarslede med Viking III, der sejrede balle I—B. 10 IV 2-2.
med 6 Maal mod 1. Vort II Hold
Junior A Rækken.
er jo ganske „nybagt" og spillede
Favoritten i Junior - Rækken
ellers rigtigt pænt, men Maalman- B. 10 jun. I vandt over Aak. jun. I
den mangler endnu at lære noget. med ikke mindre end 13 —1 paa
Han tar en Bold forkert, hvilket R. B.s Bane. I Svaneke spillede
Viking jun. I med Svaneke jun. I
ogsaa var Skyld i nogle af Maa- som vandt 5 1. Efter dette Relene, men det bliver nok bedre— sultat skulde vore smaa Juniores
bare mase paa — det kommer paa Søndag møde et ret jævnbyrdigt Juniorhold i Svaneke.
nok altsammen.
Junior B Rækken
Paa Søndag spilles i Svaneke Standard-Gudhjem: 2-1, Klemensden meget omtalte Kamp om mod Ø. B.: 2-0, Nexø-Aasballe 3-1
Svaneke I. Som man vil erindre, Hasle-Aa, B. II: 3-0.

ter Emner og altid behandler dem
med Virtuositet. Denne Gang henter han sit Stof fra vor moderne
Tid ; moderne i sine Personer, i
Handling, i Problemer og i Stil.
Den begynder med, at Dr. Renault
ligger for Døden og i Tankerne
gennemgaar sit Liv. Han synes, at
han har faael for lidt ud af Livet,
og da han dør, stedes han for
Skærsildens Direktør, Herr Asbest.
Hans Livsvilje sejrer, og han opnaar mod Kontrakt at faa Lov at
leve videre.
Saa springer Romanen og hensætter Læseren til Genua Havn;
Salondamperen „Arethusa" Afgang.
Dr. Renault er med ombord, og nu
skildrer Forfatteren Typer og Skæbner ombord paa Luksusdamperen,
der stævner gennem Rødehavet mod
Japan, Hawaii og videre, indtil Katastrofen indtræffer og Skibet synker, men indtil da har Læseren
levet sig ind i Livet ombord; Johs.
V. Jensens dygtige Fortælleevne
har skildret det, saa man fornemmer Søluften og Stemningen, man
tænker og føler med Passagerer og
Mandskab og færdes huskendt fra
For til Agter. Et Mesterværk. -

Fra Uge til Uge.
Bryllup.
Tirsdag d. 22. Okt. vies i Rønne
Frøken Bertha Frigaard, Datter
af Gaardejer Frigaard, Kirkebogaard Olsker, til Mekaniker Børge
Nielsen, Aakirkeby.
Andespil.
Paa Søndag afholder A. S. G.
sit aarlige Andespil paa Christensens Sal. Foreningen gør, ligesom
sidste Aar, dette Andespil til Aarets
billigste, idet Seriekort til 2 Kr.
omfatter 8 Ænder og en Gaas, og
Prisen paa de enkelte Brikker bliver henholdsvis 25 og 40 Øre.
Deltagerne faar ogsaa Lov til hele
to Gange at spille gratis om 2/2
Ks. Cigarer.
Ligesom sidste Aar bliver det
sikkert en Knaldsucces og hvor
passer det ikke glimrende at vinde en And eller Gaas nu og lade
den gaa til Mortensaften. Den
kommer lige tilpas.
Om Aftenen er der Bal for Foreningens Medlemmer men vi gør
endnu en Gang opmærksom paa
at Andespillet er Kl. 4 om Eftermiddagen og Ballet om Aftenen KI.8
Det er i Aften
Kl. 8, at A. S. G. afholder sin
halvaarlige Generalforsamling i
Fru Christensens lille Sal. Der er
mange vigtige Valg paa Dagsordenen, bl. a. Valg af ny Formand
og Behandling af det aarligt tilbagevendende Problem, Vinterens
Gymnastik.
Igen nyt Oplag 1
Constantin Hansens populære
Tango, „Østersøens Perle", har
opnaaet en enestaaende Sukces.
Første Oplag blev solgt paa 1
Maaned og andet Oplag paa 2
Maaneder. Nu er 3. Oplag trykt
og udsendt til Bog- og Musikhandlerne paa Bornholm og i København. Endvidere er der solgt en
Del Grammofon-Plader. Som før
nævnt er den indspillet af Elo
Magnussens Orkester med Refra insang af Børge Christiansen.
Sensationernes Revy,
der fremvises i Biografen i denne
Uge, er ikke nogen helt almindelig
Film. Foruden at være en Pragtfilm, hvad Udstyret angaar, idet
hele Handlingen saa at sige udspilles paa et Revy Teater i New
York, er den en usædvanlig overraskende og spændende Kriminalfilm. Vor berømte Landsmand Carl
Brisson bar Hovedrollen og omkring ham spiller en Stab af dygtige Skuespillere og Skuespillerinder, flotte Koroptrin og Duke
Ellington med sit berømte Orkester. Her faar De Lejlighed til at
høre Filmens Melodier „Cocktails
for two" og „Live and love tonight"
spillet af et „rigtigt" Orkester.

'FFSTGAVER— !
bedst hos CONRAD HANSEN
Allinge Ur- og. Guldsmedeforr.
ved Havnen, Telefon 140

Følgende Nr. blev udtrukket ved
Goodtemplar Syforeningens Bortsalg. Spisestuesæt Nr. 242, Langschawlet Nr. 142, 2 Pudebetræk
Nr. 170. Paa Adgangskort Spisestuesæt Nr. 8, Tevarmer Nr. 34.
Afhentes inden 1. November hos

Erna Staffensen.

Ved Udsalget
i Sandvig Missionshus den 9. Ok.
blev følgende Nr. udtrukne. Blaa
Seddel Nr. 26, Lampen. Rød Seddel Nr. 98 Dyne- og Pudebetræk.
Hvid Seddel Nr. 14 Langsjal.
Ovenstaaende Genstande kan afhentes hos Skomg. Madsen, Sandv.
Tak til alle, som har støttet vort
Udsalg.

Syforeningen.

En Karl

søges til Iste November.

Karl Klausen,
Nørre Krak, Ruts

Var m Blodpølse
faas Fredag Middag Kl. 12.

Jul. Hansens Enke.
SANDVIG. Telefon 10.
Varerne bringes overalt.
Tak for al Opmærksomhed
ved min Konfirmation.

Knud Hansen, Humledal.
Min og mine Forældres hjerteligste Tak for al Venlighed
og Opmærksomhed ved min
Konfirmation.
GERDA MADSEN.
Skovmindet, Olsker.

Olsker Husmands.
Koners Syforening
afholder Symode i Olsker Forsamlingshus Torsdag den 24. ds. Kl.
19,30. Alle interesserede er velkomne.
Bestyrelsen.

En Pige
samt en Medhjælper søges 1. November. Samme Sted er en Symaskine til Salg.
E. Kofoed,
Lundegaard, Allinge.

Festligt Møde
paa Menighedshjem met Søndag d.
20, ds. Kl. 19. Allinge Sangkor
og Klemensker Strengekor.
Alle er velkomne.

Sognepræsten.

SKOLESKO
med Bjørnelæder og Raagummisaaler sælgis billigt.
Carl Larsen. Vestergade. Allinge.

Andespil.
Olsker Jagtforening
afholder Andespil med selskabeligt
Samvær i Olsker Forsamlingshus
Lørdag den 19. Oktober Kl. 7,3(1,
hvortil Husmandsforeningens Medlemmer indbydus.

Bestyrelsen.

varm Blodpølse
faas i Dal, Fredag.
Grete Lundgren.
Lindeplads'
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Bil udlejes!

4-5 Personers lukket CHEVROLET
til lange og korte Ture — Billigste Priser

Skolekorsel!

— ogsaa DE burde lære at køre!
Hør mine billige Betingelser. — Ring til

Vognmand M. fflersmann, 57f .5Utinge 57

Frisklavet Foderblanding

Strikkes/soli!

r.'

?tilbage = Zetefoli 112

giQ •
ienurimelavd Sylte - Medisterpølse - Lun-

» gepolse og forsk. Paalæg,
samt Klipfisk og nyrøget Hellefisk anbefales.

Jul. Hansen's Enke - Sandvig

,Restlager af i ctgtgevcerer
2 Douhletter, Cot. 12 og 16, samt en enkeltløbet Jagtkarabin
sælges pr. Kontant med stor Rabat. Flere Geværer kan ikke
skaffes i Aar. Nye Jagtpatroner, Cal. 12 og 16 og med alle
Nr. Hagl sælges.

Nordlandets 5fandelsfius.

Endvidere et stort Udvalg
i mellerede, tofarvede og
ensfarvedeStrømpegarner

Gør Deres indkøb hos de Handlende, som averterer her i Bladet
Hvem vil
bruge

Se Udstillingen
i vore Vinduer!

lid Deres Garn hos: R. MOGENSEN, Tejn!
Et Restparti af K A SKE T TER udsælges meget billigt

Stiottela

Orientgarn
Wienergarn
Sylfidegarn
Parisergarn
Zefyr- Crepe
Irenegarn
Zefyr-Perlegarn
Derbygarn
Olympiagarn
Babygarn
Golfgarn
Tæppegarn
Hvidt Trojegarn
Embroidering
Badedragtegarn

Sondag Aften Kl. 8-12: DANSANT
Jeg har de nye Strikkebøger
— og jeg har Garnet dertil,
Efteraarets og Vinterens Farver.
— Udnyt de lange Aftener. —

1 1 Varelod Kr. 1.30 — 1,1 Landbrugslod Kr, 1.30 — 1, 2 do. Kr. 0.80

Paa Lager er:

Zool. Have - Stammershalde
iste Kl. Orkester

sælges og fornyes - — Mandag sidste Dag

Vi har nu et meget stort
Udvalg i Efteraarets nye
Kvaliteter og Modefarver.

1\ordiandets Handelshits.

Al. 10 Ballondans

til Landbrugs.ogVarelotteriet

Uldgarn.
•

ekstra af bedste kontrolleret Kvalitet samt dansk SOYASKRAA
knuste SOLSIKKEKAGER, grove HVEDEKLID, grove RUGKLID, HVEDEGRUTNING, prima PLATA-MAJS til Hønsene.
Alt sælges til smaa Priser, og vi tager gode, sunde Sædvarer
som Betaling.

A LODDER

•

asoniteplader

Vi har endnu Lager af de forskellige Kvaliteter, men. der
kan ikke faas Valuta til nye Køb før ind i det nye Aar 1936
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Nordlandefs Handelshus.

NC/F(9

Permanentet og
Vandonduleret

afholdes SØNDAG den 20. ds, paa Christensens Sal 1:1. 1(

1
En ung flink Pige

søges til 1. November paa
Hammersholm, Tlf. Sandvig 23.

Tlf. Allinge 53.

Der bortspilles 8 Ænder og 1 Gaas

Allinge - Sandvig Gymnastikforening

Aarets billigste Andespil
2/2 Ks. Cigarer gratis

Enkel Itrikke 25 Øre — Gaasen 40 Øre
Seriekort (Gaasen iberegnet) 2 Kroner

Om Aftenen Bal for Foreningens Medlemmer —

Bestyrelsen

ved Victor Planek, Allinge

■11~1111~1~11111111111111~11

ffliogr aren

bliver De bedst hos

Barber Johs. Larsen.

En flink Fodermester

Bornholms Spareog liaanekasses
i Allinge
•

og en Karl suges til 1. Novbr.
paa St. Myregaard, Olsker

Kontortid: 9-12 2-4
•

Fredag og Søndag Kl. 8

Vort Lager af

Kakkelovne og Komfurer
— MORSØ KVALITET —
staar endnn til de gamle Priser, og vi sælger gerne til disse
i Dag billige Priser. Alle Reservedele skaffes.

Nordlandets Handelshus.
Allinge Radioforretning
Kob Deres Radio hos Fagmanden
Jeg giver Dem den Service, De behøver
Kun moderne Apparater — Elektr. Lamper og Skærme
Alt sælges paa gode Betingelser.
William Lind
v. Lindeplads, Allinge

Meget stærke Fyrrebrædder
i alle gangbare Længder og Dimensioner, f. Eks. til Vognkasser samt til alle Reparationer haves paa Lager.

Nordlandets Handelshus
Nu er Tiden inde til at købe

VINTERFRAKKEN!

Sensationernes
Revy
og

med Carl Brisson
Eltingtons
verdensberømte jazzorkester.
Ekstra :

&rtepolde

Morsom Tegnefilm.

,31ocIpolse

faas Fredag Middag.

Dina Sørensens Victualiehandel

Hotel Stammershalde.
Undervisning i moderne
Dans for Voksne begynder
Fredag den 18. ds. Kl. 8.
indmeldelser modtages paa Hotellet og hos Kbm. Mogensen.

Chr. Jørgensen, Allinge.

til Varelotteriets 1. Trækning
koster kun 130 Øre og faas hos
I. B. Larsen, Allinge
aut. Kollektør.

Pige

søges straks eller til 1. Novbr.
Munkegaard pr. Allinge.

Spegepølse

3 Størrelser af

sælges for 95 øre pr. halv kg.

ROEGREBE!

W. R t! !VI E R's
Slagterforreln.

Kartoffelgrebe
Skærvegrebe
Staldgrebe
StaalsKovle
Enehurvestoreogsmaa
og alle andre Redskaber for
Landbruget sælges til me-

En pæn Pige
kan fan Plads til 1. Novbr. paa

Blaaholt, pr. Allinge

1 Fodermester
søges til 1. Novhr. til en mindre
Besætning.

Mellegaard, Rø

Lodsedler!

14 - 15 hrs

Ell

Et Parti
god hjemmelavet

Asta Holm,
exam. Lærerinde i Gymnastik
og Dans.

Boxer udlejes

sælges fra Torsdag Middag-

Skipper Skræk som Brandmand.

Varm

inden
Nytnar?

get rimelige Priser.
Gode Sædvarer tages som Betaling

NordlandetsHandelshus
Brugt

Send Deres Film
til Kopiering og

ForsWirrelse hos
Fotograf Ntr. Maller
Allinge — Fineste Udførelse
Besørges portofrit overalt

Morsø Komfur
med Træk til højre — samt

line brugt Rundovn
sælges billigt

Nordlandets Handelshus

Jeg har et stort Udvalg i moderne og fikse Frakker. Priserne er billige, lige fra 20,00 Kr. i smaa Størrelser.
Forede Frakker med ægte Skindkraver fra 41,50 Kr.

Allinge Messe. Th. Holm.

.?flæg vor forretning et Besøg!
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• Chr. Bideriksen
Sct. Mortensgade — RØNNE — Telefon 865
(.5
0
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Indbinding af Bøger - Protokoller - Alle Papirvarer
I. Kl. Arbejde - Rimelige Priser - Hurtig Levering
• Leverandør til Biblioteker og Øens største Forbrugere

Bedste Akaria PetroleumsOvne, stor Størrelse. KULKASSER, KULØSER,
KØKKENLAMPER, GLAS og Væger sælges i

Nordlandets Handellstms.

og

De Jaar bedre
Kvaliteter l
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eller Iad Stoffet sy, og
Smagen bliver personlig !

g

0

0000000000000 000 000
SPAR PENGE

O0 0000 0000

Resultatet

bliver, at De til
billig Pris faar bedre Varer

0
8
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00000000000090000000000000000

Ensfarvede Kjolestoffer
i et mægtigt Udvalg af smukke Heluldne
Kvaliteter til Priser fra pr. Meter Kr. 2.75

Ternede Kjolestoffer
smukke moderne Mønstre i mange Kvaliteter
fra pr. Meter
Kr. 1.25

Nederdels - Stolfer
i stort Udvalg, Bredde 140 cm. fra pr. Meter Kr. 4.25

ffordlandets Mandelsfius,

Nordbornholms Adressefortegnelse
Sygekasser
Damefrisørsaloner

Autoreparatører

Kornum, K. v. Posth. All. Telf. 153
Larsen, Joh.. Barber, All. Tlf. 53
Weber Anna, Allinge, Telefon 12

Mikkelsen, A. Allinge Tlf. 102

Autokørsel (se

Købmænd

Vognmænd)

Holm, P. C., Allinge Tlf. 39
Mogensen, A., Tejn Tlf. 117 x.
Prima, Allinge
40

AndersenITh. Sandvig Tlf. 2
Hald, E., Løsbækg. Allinge Tlf. 78

Lind, William, Allinge 'I'lf. 95

Ladestationer
Lind, \Villiam, Allinge Tlf. 95
Petersen, Carl, Allinge Tlf. 98

Foderstoffer

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

Blomsterhandlere (Gartnere) Forsikrings - Agenturer

Lotterikollektioner

Jensen, C., v. Havnen All. Tlf. 41

Klasselotteriet:

Fotografer og fot. Artikler
Kofoed, Chr., Kirke p1. All. Tlf. 138
Tapet — Lsedervarer — Legelef

Kjøller Alfr., v. Havnen AlI. Tlf. 4

Bogtrykker

Landbrugslotteriet:
Kiosken, A. Mauritsen All. Tlf. 142

aut. Gas- og Vandmestre

Varelotteriet:

Grooss, Niels W., Allinge Tlf. 30

55

Bygmestre
Kofoed. S: Mortensen, All. Tlf. 77-79
Petersen, Joh., All inge Tlf 141
Petersen, P., Nørregade All. Tlf. 69

Bødkere.

Hansen C., v. Havnen AlI. ;Tlf. 140

Cigar- og' Tobakshandlere
Kiosken, A. Mauritsen All. Tlf. 142
Madsen, Johan, Allinge_ Tlf. 132

Kiosken, A. Mauritsen All. Tlf. 142

Hotel Allinge Telefon 25

Manufakturhandlere

Art.f. Hotellerog Pensionat.

Magasin du Nord, Allinge 'Tlf. 5
Allinge Messe, Allinge Tlf. 100

Gornitzkas Bogtrykkeri, All. Tlf. 74
Smørrebrøds-, Mellemlagspapir. Servietter

Isenkram og Porcelæn

Modeforretninger

Allinge Tlf. 39

Kiosker

Træskomagere
Larsen, L., Allinge.

Planteskoler
Kofoed, L. „Hallelyst" Tlf. Sandvig 6

Radioforhandlere
Jørgensen, H., v/Posthuset Allinge
Lind, \\Tilliam, Allinge Tif. 95

Mogensen, A., Tejn Tlf. 117 x.

Allinge Kulhandel Telefon 119
Nord landets Handelshus, AlI. Tlf. 7

Og saa fortalte Kræn.
— Det var en tidlig Morgenstund, det havde været Taage
om Natten, og da Taagen lettede, kunde vi se, at der stod et
stort Skib ude i Stranden. De
var jo gaaet fejl Kurs i Taagen
for Vejret var ikke værre, end
de nok kunde have klaret sig
fri af Landet. Af og til saa vi
Folk ude paa Skibet; men da
da de ikke prøvede at sætte en
Baad ud, hvad de godt kunde
have gjort, fik vi en Baad bemandet, og vi gik derud.
Men sikke et Syn, da vi kom
dem paa Siden! Nogle smaa,
sorte Djævle, det var hele Besætningen, og de hoppede og
sprang som vilde Dyr.
Siden fik vi at vide, at de var
fra Dullemasien eller Kroatien
eller hvad det er det hedder.
Dengang Skibet stødte, havde
Kaptejnen ladet hente et stort
Anker Rom op og givet Besætningen Lov til at drikke deraf
lige saa meget de vilde og kunde. Alle Mand var sprøjtefulde
og saa hylede og skreg de og
talte et Sprog. som ingen Djævel forstod langt mindre en skikkelig Fisker.
En af dem som var med i
Baaden — var Hans-Knud, som
døde i Fjor. — han gjorde sig
altid til af at han kunde snakke
Tysk. Saa sagde jeg til ham:—
Sig noget til dem, Hans, for dette her bliver ikke til noget.
Han begyndte at — brække
noget af sig til dem, men det
hjalp ikke noget, og jeg tror
forresten heller ikke han sagde
andet end »tortwars«, medens
han pegede paa Baaden.
Imidlertid begyndte det at friske noget mere i Vejret og jeg
kunde jo nok se, at det var paa
Tide vi fik Ende pas Løjerne.
Saa gav jeg Hans et Vink, og
vi snapper Kaptejnen og en Mand
11:1
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Westphal, G. Sandka as

Viktualiehandlere
Sørensen D., Nørreg. All, Tlf, 38

Vine- og Spirituosa

Skræderforretninger
Kofoed, Chr , Kirkepi. AlI. Tlf. 138
Lind, Sander, Skræderi, Strande,, All.
Olsen, Bay, Østerg. Allinge.
1. Kl. Herrøskriesider - Moderne Snit,

Kiosken, A. Mauritsen All, Tlf. 142

Vognmænd
Christensen. Andr., All., Tlf, 49
Falk, K., Aabrin ke n, Tejn. Tlf. 130 x
Personkørsel udføres.

Nielsen, Poul, Østerg. AlI. 'Tlf. 145

Slagtere

Al Laslkørsel udføres

Jensen, Kaj, Allinge Tlf. 66

Musikundervisning

Hansen C., v. Havnen All. Tlf. 140
Liljeroth, A. Urmager, Allinge
Mikkelsen, A., Søndergade Allinge

indlevering til Bornholms Dampvaskeri.

Petersen, Thora, v. Posthuset AlI

Murermestre

Ure og Optik

Vaskerier
Skotøj og Skotøjsrep.

Kiosken, A. Mauritsen All. Tlf. 142

Jørgensen, K, v/Posthuset Allinge
Mikkelsen, A. Allinge Tlf. 102

—o—
Under et Ophold ved et
vestjydsk Fiskerleje stiftede jeg
Bekendtskab med en gammel
Fisker ved Navn Kræn Torsk.
Det var selvfølgelig ikke Mandens virkelige Navn, kun et Slags
Øgenavn; men han lød det godt
nok og blev slet ikke vred over,
at han tiltaltes med det mere
sjældne end egentlig smukke
Navn.
Der sagdes, at han havde faaet
det, fordi han i sine yngre Aar
havde været en usædvanlig dygtig Torskefisker, saa han bar det
jo i Grunden med Ære. Nu havde han »skejet ud« med Havet,
som han sagde, og fik sit Ophold hos en Svigersøn.
Jeg fik mangen Passiar med
den gamle Fisker, og vi laa ofte
paa en Klintskrænt, medens
Kræn Torsk fortalte en eller anden Historie fra sine unge Dage.
En Dag kom vi til at tale om
Redningen af skibsbrudne. Kræn
havde her udmærket sig flere
Gange, vidste jeg. Jeg havde i
hans Hjem set en Medaille, som
var bleven sendt til ham fra
Frankrig for udvist Mod ved Redning af Mandskabet fra et strandet Skib.
- - De stakkels skibbrudne bliver da sikkert meget glade og
taknemmelige, naar de ser eders
Anstrengelse for at bringe dem
Hjælp? bemærkede jeg.
- Aa ja, svarede Krøn, naar
de kommer i Land, bliver de
jo glade, i Øjeblikket har de jo
ikke Tid til at tænke paa andet
end at bjerge Livet, Men det
har ogsaa hændet engang, at et
strandet Skibs Besætning har
nægtet at tage imod Hjælp, lagde han til.
- Det var da mærkeligt, udbrød jeg forbavset. — De nwa
fortælle mig noget om det, Alten.

Nordlandets:Handelshus, AlI. Tlf. 7

Holm, H. C., Allinge.
Jacobsen Ludvig, Havnegade, AlI.

Cykler og CyklereparatIoner Kul og Koks

Ell Historie Ira Hu"

Trælast og Tømmer

Malermestre

Hoteller

Holm, P. C.,

Tatol v. Havnen Allinge Tlf. 23

Pensionater

Jørgensen, H., v Posthuset Allinge

Guldsmede

Clornitzka, 0., Allinge Tlf. 74

Sæbeforretninger

Ligkistemagasiner

Nordlandets Handelshus, AlI. Tlf. 7

Bog- & Papirhandlere

Systuer

Møbelsnedkere
Hansen, Oluf, Nygade, Allinge
Sommer, C., Østergade, Allinge

Fiskehandlere

Blikkenslagere

All. - Sandv. Sygekasse All. 'I'lf. 47
Kontortid daglig 2-4 og Lørdag 7—(i

Mælkeudsalget Sandvig Tlf. 36

Elektriske Artikler

Bagerier

Sandvig Boghandel Tlf.

Mælkeudsalg

Petersen, C., Nygade, AlI. Tlf. 133
Person- og Lastkørsel

Sørensen, William, Allinge Tlf. 80
P. Munch, Blaaholtshus Tlf. AlI. 137x

Smedemestre

Personkørsel 113 Personer/

Petersen, Carl, Allinge Tlf.

45

Klaver — Violin — Sang,

— der blev jo et svært Halløj
med dem, men vi fik ligegodt
Held til at faa et Par mere ned
i Baaden.
Nu blev de helt rasende og
vilde bruge Knive mod os; men
saa satte vi af med fire og tik
dem i Land.
Saa skulde vi ud og se til de
andre; men nu var de lettere
at have med at gøre. for medens
vi var i Land, havde de, som
var blevne derude, drukket saa
tappert af Rom'en, saa vi kunde tage dem alle som slagtede
Faar og lægge dem ned i Bunden af Baaden. Paa den Maade
fik vi hele Mandskabet reddet.
— Hvad sagde de saa naar
de blev ædru? spurgte jeg.
— Da var de nok saa gode
at komme i Tale, svarede Kræn.
— Imidlertid havde vi ikke faaet Bud efter øvrigheden, og da
Fuldmægtigen kom herud, var
Konsulen fulgt med, — han kunde tale med dem. Han fortalte
os, at Kaptejnen var svært glad
ved os nu og havde rost os, fordi vi havde reddet dem fra at
dø; han skulde nok sørge for,
at vi fik en Dusør fra Rhederiet. Og det fik vi ogsaa, for et
halvt Aars Tid efter kom der
slet ikke saa lille en Sum til at
dele mellem dem, der have væ
ret med paa denne her Redningstur. — Jeg har saamænd ellers
mange Gange været med til at
redde et strandet Skibs Besætning
under langt farligere Forhold,
end her var — og aldrig fanet
en rød Øre i Belønning.
Der var jo ikke stor Kunst
ved i omtrent stille Vejr at sejle
ud og smide nogle fulde Folk
ned i en Baad.
Men det var nogle svært tak
nemmelige Folk, de smaa sorte
Fyre I Dengang de rejste, vilde
de absolut kysse os allesammein ;
det var snart det grimmeste af
uet hele, men saadan man det

jo være Skik og Brug, hvor de
hører hjemme.
— Det var den Historie, sluttede Kræn Torsk, idet han rejste sig halvt op og spyttede
Skraaen ud; den var blevet slemt
medtaget under Fortællingen.
Han rodede i Vestelommen.
— Nej jeg har nok ikke mere
Tobak, erklærede han. — Det
var dog »kyvsomt«!
Jeg forstod Vinket og gav ham
en 50-øre til en ny »Rulle«.
Kræn mumlede lidt om, at det
var da næsten for galt; men da
jeg forsikrede ham, at Historien
var rigelig en Rulle Skraa værd,
puttede han Mønten i Lommen,
idet han bemærkede, at — skulde det være en anden Gang saa skulde han nok — —

Regninger,
Meddelelser,
Konvolutter,
Brevpapir,
Kvitteringer,
og iøvrigt alle Tryksager til Forretningsfolk, Foreninger og private
leveres billigst fra

Allinge Bogtrykkeri

Tiden
kræver
hensigtsmæssig Avertering!
Som et Led i Bestræbelserne for at
alle vore Haandværkere og Forretningsfolk kan blive repræsenterpt
i Bladet paa en let og overskuelig
Maade, vil vi, foruden den sædvanlige Avertering, i en alfabetisk ordnet Adressefortegnelse optage alle
Virksomheder, der paa en eller anden Maade har Interesse af at blive
kendt af „Nordbornholm"s Læsere.
Prisen bliver kun 2 Kr. Kvartalet
for Navn, Adresse og Telefon — det
vil sige ca. 15 Øre om Ugen — en
overkommelig Udgift for alle.

497ord6ornfioIms 5fdressefortegnelse

Permanent : 7 Kr.
- alt iberegnet! Kamma Kornum, Tlf. 153

