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Bifile h ep Ferierejse,
—o—
Med Gøsta Berlings Saga under
Armen stiger jeg ombord i en
hollandsk Passagerdamper for at
dampe fra Koblenz til Mainz, en
Tur paa otte Timer. Det er en lys,
varm Morgenstund, fra Kirker paa
Bjerg og i Dal høres Klokkeklang.
Det er Søndag, og Folk gaar til
Messe. Et gammelt tysk Mundheld
siger: Se Rhinen i Flammer, og
Du bliver en Oplevelse rigere.
Men uden Sol ingen Oplevelse.
Dog skimter jeg bag Taagemassen,
der er ved at lette, en lille rød
Plet, som bliver større og større,
og inden mange Minutter er gaaet,
har vi et Bundt af varme Straaler
ned over os. Kaptajnen raaber til
de mange Rejsende, der strømmer
til, at de skal skynde sig. Baaden
er klar til Afgang. Fløjten pifter.
og vi letter.

Fredag den 1. November

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

ker, som Mennesker kan fryde sig
over, maa vi være lykkelige for.
Den kalder paa det bedste i Menneskets Sind og faar det til at forsvinde, som ikke taaler Lys.
Men der er andre end Kunstnerne, som har fundet Vej til Rhinen. I Hundredvis af Badesteder,
hvor d rige Europæere søger
Tilflugt, naar Gigten plager eller
Fedmen besværer, og hvor de saa
samtidig kan blive lettet for nogle
Tusinder Mark, ligger ved Siden
af hinanden, saa tæt, at man undrer sig over, hvorledes det er muligt, at saa mange kan eksistere.
Forbi os passerer tungt lastede
Pramme med Træ eller Stenkul,
paa Vej til de nordlige Industribyer, de har ingen Hastværk, ikke
som de smaa, fikse Kajakker, der
piler forbi os, medens Roerne,
hvis solbrændte Hud lyser som
Bronze mod Solen, smilende vinker til os. Paa sine Steder er der
midt i Floden bygget Stenvolde,
hvor høje Træer og farverige Blomster udgør en hel lille Verden for
sig.

Ved Landgangen kebte jeg en
lille Bog paa Engelsk, hvori der
er en halv Snes Legender om Rhinen. En engelsk H. C. Andersen,
der aabenbart er blevet fortryllet
af Rhinens Skønhed, har gennem
disse smaa, herlige Eventyr givet
engelske Børn en stor Skat. Og
jeg forstaar denne Digter saa godt,
for mon der mange Steder i Europa, hvor Luften er mere mættet
ru Romantik end her? Paa begge
Sider af Floden løfter de vældige
Bjergkamme sig, paa hvis Toppe
gamle Borge, der nu enten ligger
hen som Ruiner eller er taget i
Brug som Ungdomsherberge, knejser og giver Landskabet et middelalderligt Præg. I gamle Dage
har disse Ridderborge været Skuepladsen for mange Eventyr, muntre, saavel som alvorlige. Og langs
Bjergenes Side blomstrer Vinen,
næsten moden til Høst. Naar So
len kaster sit varme Smil ned over
de hængende Klaser, glitrer de som
Perler. Hvis Solen pludselig skulde finde paa at svigte, men det
gør den ikke, saa vilde Rhinen
miste sin Glans og de muntre
Rhinlånder deres Indtægt. Her har
Digteren hentet Inspiration og skrevet Poesi, hvis Skønhed hele det
tyske Folk elsker og beundrer,
her har Malernes umættelige Hunger efter skønne Farver fundet en
Overdaadighedens Fylde, saa hans
letbevægede Kunstnerhjerte sikkert
mere end en Gang har hoppet
ved Synet af al den Dejlighed, som
han nu med sin Pensel kan forevige, og her har Tonernes Mester
lyttet til de smaa legende Bølgers
rytmiske Skvulp, til Sangen, som
aldrig hører op at lyde, og Sangbunden i hans skælvende Sjæl er
blevet sat i Svingninger og har
fremtryllet nye Sange, som har
vakt en Begejstringens Jubel ud
over den ganske Verden .

Ved Bingen, hvor der er stor
Ølindustri og mange pragtfulde
Hoteller, et af Rhinens Knudepunkter, faar vi en Snes Unge
om Bord, klædt i graa, svære
Khaki-Uniformer med et rødt Ha.
gekors-Armbind. Det er unge
Mennesker, der for Tiden aftjener
deres sociale Borgertjeneste i en
Arbejdslejr. De er lystige og vældig oplagt til Narrestreger. Ude i
Forstavnen, hvor jeg og flere af
mine Medpassagerer sidder og nyder Udsigten, slaar de sig ned og
strør omkring sig med kaade Vitser. En af dem, Fritz hedder han,
haler en stor Flaske Vin op af
Lommen for at styrke sig. Han
har et dejligt Ansigt, store, blaa
Øjne, der tindrer af Liv, og en
smuk, rank Holdning. Men han
faar ikke Smag paa den liflige
Vin ; idet han er ved at gøre Skridt
til at faa Proppen op, staar en
af hans Kammerater op, og med
stor Alvor holder han en lille Tale,
hvori han sagde: „Fritz, Du har
købt denne Flaske Vin for at nyde den i Kammeraters Selskab,
og det er der ikke noget at sige
til, men vil Du følge mit Raad,
som vore Kammerater sikkert kan
billige, saa drik den ikke, men
kast den i Vandet til Ære for
,,Die Wacht ain Rhein" og dens
Mester, Beethoven, Tysklands store
Tonekunstner og Rhinens største
Sanger". Fritz betænker sig et
lille Øjeblik og kaster saa Flasken
med dens dyrebare Indhold i Vandet, hvor den forsvinder med et
Kluk. Aldrig saa snart ee det sket,
før Kammeraterne rejser sig, svinger deres Huer og giver Fritz et
dunrende Hurra, efterfulgt af
„Die Wacht am Rhein".

En saadan Skønhedens Verden,
af hvilken, der skabes Kunstvær-

Jeg rykker min Stol hen til
den unge Heinrich, som havde

Paa Søndagsudflugt
talt saa smukt, og beder ham om
at fortælle mig lidt om den tyske
Arbejdstjeneste, en af Hitlers sociale Ideer, som bl. a. er kritiseret
en Del i Danmark.
„Jo, det vil jeg meget gerne",
siger Heinrich, „navnlig da jeg
ved, at den danske Presse paa
det voldsomste angriber hele det
nye System her i Tyskland. Naar
Kritik er vel underbygget er den
berettiget og bør naa frem til de
Steder, hvor de store Afgørelser
træffes, men den udenlandske
Presse har skrevet om Forhold
her i Tyskland, som den er ganske ude af Stand til at dømme om.
Den er heldigvis ved at ændre
Kurs, den hvasse Tone er dæmpet,
efter at vi har kunnet fremvise
positive Resultater.
Jeg er Haandværker. 22 Aar
og saaledes egentlig for gammel
til at udføre Arbejdstjeneste. Men
jeg gik med som frivillig, hvilket
flere af mine Kammerater her ogsaa har gjort. Vi gjorde det, ikke
blot for Fædrelandets Skyld, men
ogsaa for vor egen Skyld, for at
faa Lejlighed til et halvt Aar, saa
længe varer nemlig Arbejdstjenesten, at leve Livet i en Arbejdslejr
sammen med Kammerater, repræsenterende alle Erhvervsgrene.
Hovedforrnaalet med Arbejdstjenesten er at samle tysk Ungdom,
Bønder, Haandværkere, Arbejdere,
Studenter, Kontorister o. s. v., og
opdrage den til at forstaa, hvilke
Værdier Fælleskabsfølelsen rummer, og indgyde den Respekt for
Haandens Arbejde, det har man
ikke tidligere haft Forstaaelsen af,
og derfor bærer Jøderne for en
stor Del Skylden. Jøderne vilde
ikke arbejde, blot tjene Penge.
De sad inde med Kapitalen, som
de misbrugte, de besad de højeste
Embeder, som de røgtede daarligt,
men arbejde, være Soldat, nej dertil var de for gode. Nu ser det
heldigvis anderledes ud, og det
kan vi takke Hitler for. Hvem der
skal udføre Arbejdstjenesten? Alle
der er skikkede dertil. Saa snart
Læretiden er udstaaet, det vil sige,
naar den unge Mand er omkring
18 Aar, bliver han indkaldt til at

gøre Tjeneste i en Arbejdslejr et
halvt Aar. Denne Lejr ligger almindeligvis langt fra hans Hjem,
saa det bliver lutter fremmede
Kammerater, han kommer til at
leve sammen med. Arbejdstiden
er 7 Timer. Vi graver Grøfter,
dræner Marker, rydder Skove, anlægger Veje, bygger Tunneler,
kort sagt udfører saa godt som
enhver Art af legemlig Arbejde,
under kyndig Ledelse naturligvis.
Men desuden dyrker vi Sport,
navnlig Gymnastik, og bliver undervist i Samfundsøkonomi, Sprog
og Regning, saa Teori har vi ogsaa en Del at. Og ellers samles
vi om Aftenen til Sang og Diskussion. Der er jo mange Problemer
at drøfte, baade indenlandske og
udenlandske. Tysk Ungdom skal
være en kundskabsrig, en arbejdssom og en karakterfast Ungdom,
som kan tjene Fædrelandet saavel
i Fred som i Krig. En villende,
en skabende Ungdom, som ikke
er bange for at sætte sig høje
Maal. I Danske siger: En sund
Sjæl i et sundt Legeme. Det er
ogsaa vort Motto, og med dette
Motto for Øje vil vi arbejde henimod at skabe et nyt stærkt og
sundt Tyskland".
Den unge Mand har talt sig
varm. Med Begejstring og Varme
har han tolket nogle af de Tanker
og Følelser, som sikkert mange
unge Tyskere tænker og føler.
Hvis Løfterne indfries, hvis de
smukke Drømme avler mandig
Daad, saa vil Fremtidens Tyskland blive et andet og et bedre,
end det, som satte Verdenskrigen
i Gang i 1914.
Nu er vi ikke langt fra Eltville,
hvor han og Kammeraterne skal i
Land, saa jeg maa skynde mig,
hvis jeg vil gøre mig Haab om at
faa flere Spørgsmaal besvaret. Jeg
spørger ham, om tysk Ungdom
eller en Del af den kunde tænke
sig at faa Monarkiet genindført
og Hohenzollerne tilbage. Ved dette
Spørgsmaal begynder hans rolige
Øjne at lyne, og han kommer i
Oprør: ,Nej, nej aldrig", siger
han med Vrede i Stemmen, „Ekskejser Vilhelm er uden Tvivl den
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Mand, der har skadet Tyskland
mest. Han vender aldrig tilbage
mere. Og hans Familie heller ikke.
Hitler er Tysklands ukronede
Kejser, vor Fører, som alle lyder
og følger. Medens Italien i Dag
ved Vaabenmagt vil tilrane sig
Kolonier til sin Overskudsbefolkning, saa er Tyskland i Dag i
Stand til uden Kolonier, skønt det
tyske Folk er i stærk Vækst, at
arbejde sig ud af den Krise, som
hele Verden sukker under. Og det
er Hitlers Værk. Vi er i Dag et
lykkeligt Folk, der ser Fremtiden
i Møde med Fortrøstning, blot vi
maa faa Ro".
Saaledes taler den tyske Ungdom, eller skal vi være beskeden
og sige en af dens Repræsentanter, men uden Tvivl gaar langt
den største Part af den ind for
de Tanker, Heinrich har givet Udtryk for. De samme Spørgsmaal,
som er falden her, har jeg stillet
andre Unge, og jeg har modtaget
de samme Svar.
I Tyskland er Diktatur, Tvang,
Undertrykkelse og Ensrettethed,
og hvad der følger i dets Kølvand,
mulig, men ikke i Danmark. Heldigvis maa man sige. Her har
Folkestyret gennem Slægtled byg.
get en Kultur op, der hviler paa
en indre og ydre Frihed, som ikke
lader sig binde.
En sønderjysk Bonde, der har
gjort Verdenskrigen med paa tysk
Side, sagde til mig, da jeg spurgte ham, hvorledes det kunde gaa
til, at et saa højt kultiveret Folk,
som det tyske, kunde gaa ind for
et Diktatur. „Det skal jeg saamænd sige Dem", sagde han,
„Tyskerne er bedst tilpas, naar
De har Pisken over Nakken. Ja,
det vilde være en Umulighed for
dem at udføre et Stykke hæderligt Arbejde uden Tvang." Det
giver Historien og de sidste Begivenheder hernede os tilstrækkelige Beviser for." Saaledes taler
Sønderjyderne.
Mine tyske Rejsefæller gaar fra
Borde og tager venligt Afsked
med mig. Deres: „Heil Hitler! som
der er Smæld over, lyder i mine
Øren længe efter, at vi har forladt
Eltville.
Det er nu Aften, og vi nærmer
os Mainz. Solen er ved at gaa
bag Bjergene. Den kaster et sidste gyldent Skær over Landskabet.
Og saa lister den bort. Men den
har ogsaa den hele Dag gjort sin
Pligt.
Jeg har set Rhinen i Flammer,
og med denne Oplevelse i Sindet
gaar jeg fra Borde i Mainz, hvor
der venter mig nye Oplevelser.
0. Helstrup-Andersen.

(3;er og Biah.
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Ill. Familie-Journal No. 44
d. 29.-10.--35.
Som den næste i Rækken af de
ovenud spændende Artikler, som
har Fællestitlen „Fra den vide Verden", bringes en sandfærdig Beretning af Rafael de Nogales, der har
turet Verden rundt i mange Aar
og har set alt muligt mellem Himmel og Jord. En anden Beretning
af internationalt Tilsnit fortalt om
Sportshelten Kaye Don. Og for at
blive ved denne Uges aktuelle Artikler, findes der ogsaa en, der fortæller at enhver af Landets skatteydende Borgere har for 600 Kr.
Aktier i danske Statsvirksomheder,
og at det er Aktieposter, der ikke
kan afhændes, skønt der aarlig sættes ca. 20 Kr. til paa dem. Desuden en Sportsartikel, hvor Bladets Sportsmedarbejder kauserer
fagligt over den store Landskamp
med Hollænderne paa Søndag; Damesider og en Del udmærkede Noveller.
Nordisk Monster Tidende
Nr. 22 d. 22.-10.-35
Oktober Maaned med dens vinterlige Moder og praktiske Sportskostumer et rigt repræsenteret i
Nordisk Mønster Tidendes nye
Nummer, og de mange smukke Modeller vil sikkert tiltale alle med
deres Klædelighed og elegante Snit.
Der findes Kjoler til enhver Lejlighed, og lette hurtige er de at fremstille ved Hjælp af de anerkendte
M. T. M. Snitmønstre. Som sædvanlig findes der dejlige Broderier, som
gengives med netop de Farver, der
er anvendt ved Syningen, og brogede Strikkearbejder vil uden Tvivl
Fryde de smaa Piger i Form af
Kjoler og Bluser. Desuden Køkkenpassiar, Skønhedspleje, Fotorevy.

)-{jertelig Tak for al Venlighed
og Deltagelse ved vor kære
Broder Anton Andersens Sygdom
og Begravelse.
Anine Andersen.

Østersøbadet Bornholm
afholder ordinær

General-

forsamling paa Hotel „AL-

To Allinge - Sensationer i Søndags!
Junior Kampen
i Søndags mellem B 10 og Allinge endte med en flot Sejr til
Allinge paa 2 0, en Sejr som var
fuldt retfærdig, idet vore smaa
Juniores havde en ualmindelig fin
Dag.
Allinge fik en god Start og med
Vinden i Ryggen puttede de allerede efter 3 Min. Forløb Kuglen
i B 10's Kasse. Stor Begejstring—
og sikken et Liv det satte i Spillet. Allinge spillede Sæsonens bedste Kamp, og B 10 kunde slet ikke
hamle op mod de vævre smaa
Allinge-Spillere. — Til sidst saa
B 10 ingen anden Udvej end at
gaa over til haardt Spil, men heller ikke dette kunde dukke Allinge,
og kort før Halvleg scorede de
det andet Maal.
I anden Halvleg fortsatte Allinge med det samme rolige og
sikre Sammenspil, hvorimod B 10
spillede usikkert og grimt. De to
Maal som Allinge havde faaet beholdt de og B 10 erne opnaaede
ikke at score. — Det skal I have
Ros for, Juniores, I spillede pænt
og sikkert under hele Kampen,
og da det var Jeres sidste Kamp
i dette Efteraar, haaber vi, at I
maa fortsætte til Foraaret i samme Fodspor og med den samme
Energi, som I hidtil har lagt for
Dagen.
Allinge I i Gudhjem.
Dette var Dagens anden Sensation — Uafgjort Kamp 0-0. Gudhjem spillede rent ud sagt elendigt, hvorimod Allinge's Spil var
usædvanligt fint. Angrebene laa
stadig i Hænderne paa Allinge,
og et Under var det, at ikke et
eneste af de talrige Skud gav Resultat. Gudhjems nuværende Maa Imand, som ellers ikke plejer at
udmærke sig særligt, var ligefrem

Fra Uge til Uge.

LINGE" Torsdag den 7. November Kl. 17. Dagsorden i Henhold
til Vedtægternes § 6.
Etter Generaliorsamlingen arranger es Fællesspisning
Kl. 19. — Deltagere med Damer
bedes tegne sig hos Værten eller

fænomenal i Søndags. Gudhjems
center-forward plejer ellers at være en farlig Mand, men blev fuldstændig holdt nede af Allinges
Forsvar, der spillede udmærket.
Angrebet arbejdede ogsaa godt,
men havde ikke Heldet med sig
og Kampen endte altsaa uafgjort.
Et fint Resultat for Allinge Fortsæt med det til Foraaret saa
kan I ogsaa en Dag bære en ærefuld Sejr hjem efter Afslutningen
af Foraarsturneringen.
Gymnastikken.
I Tirsdags havde A. S. G. arrangeret Indtegning til Vinterens
Gymnastik. — Der tegnede sig
en hel Del, især var der mange
Juniores. Del ser ogsaa ud til at
der kan blive et Damehold, men
her maa Damerne selv hjælpe til
med at agitere for mere Tilslutning, ellers gaar det ikke. Med
Hensyn til Seniores, savnede man
en Del af de gamle Gymnaster,
men vi haaber de alligevel kommer. Det skulde ikke gerne gaa
saadan i Vinter, at det hele skal
gaa i Staa paa Halvvejen, og derfor tnaa de, der melder sig til et
af Holdene gøre sig det klart, at
naar Gymnastikforeningen sætter
sig i de store Udgifter som følger med Gymnastikundervisningen,
saa maa Gymnasterne begynde
med den Beslutning at blive ved
hele Vinteren. Hvorfor skal A.S.G.
endnu en Gang have det Stempel paa sig, at man ikke engang
kan afholde en Opvisning fil Foraaret. Nej, i Aar maa det være
Alvor, lad os faa mange Indmeldelser endnu, saa vi til Foraaret
kan møde frem med en ordentlig
Opvisning paa 2 eller 3 gode Hold.
De, der endnu ikke har indmeldt
sig, kan gøre dette i Kiosken hos
Mauritsen.
Lang og tro Tjeneste.
I Dag er det 25 Aar siden Kusk Otto
Hansen fik Plads hos Vognmand Chr.
Jacobsen, Allinge. Otto Hansen er kendt
af alle som en flink og paalidelig Mand,
og Jacobsen har altid været godt tilfreds med sin Kusk.

Delle er el fordelagtigt
Tilbud for alle KfiefOi
Vinterfrakker for 49ferrer.
En Serie meget elegante Vinterfrakker
af svære heluldne Stoffer, smukke og
af god Kvalitet — helforet
Kr. (V
"in%

da,

' ,vis'

af ekstra god og nydelig Kvalitet,
Kr.
moderne Facon

65

Xerre [lus-tour
moderne Stoffer med den rigtige
1185
Vidde og Benlængde
Kr. 13,25 •

9renge [lus-tour
syet af prima Stoffer, gennemforede
ft.50
fra Kr. <J

grenge 2l1sters
gennemforet — nye Mønstre og Farver.

No6 «gr6ejdstej af prima 4.7(valitet.

Nordloodels lladoishlls
Nyt Islandsk

Lammekød
Kogeærter
og ekstragode

er hjemkommet og sælges til meget rimelige Priser.

FFSTGAVER– !
Nordøststorm og Højvande har
i disse Dage anrettet betydelig
bedst hos CONRAD HANSEN
Skade langs Kysten fra HammeAllinge Ur - og Guldsmedeforr. I
ren til Dueodde, og en Mængde Østersøbadet Bornholm
ved Havnen, Telefon 140
Fyld og Sand er bortskyllet. Værst
holder, som averteret, GeneralforTirsdag
d.
samling
førstkommende
Torsdag
Aften
5.
Novb.
Kl.
8
er det gaaet ud over Sandvig
Promenade, hvor en Del af Sten- paa Hotel „Allinge", Gennem 40 Aar afholder Hjemlorbundet Musikfest
har Selskabet virket for Turistsagen
Bestyrelsen.
i Frelsens Hærs Lokale, hvortil
sætningen for anden Gang i Aar ved
Propaganda i Ind- og Udland for
er bortreven; det vil antagelig vor naturskønne Klippeø, den har ord- alle indbydes. Hjertelig Velkommen paa St. Myregaards Grund i Olsker.
koste et Par Tusind Kroner ekstra net Indkvartering og gennem en KurJagtekeren.
at faa den istandsat, da Muren takst faaet Midler til Opførelse al et
Badeetablissement, som aarlig benyttes
med Bjørnelæder og Raagummi- mindst maa være dobbelt saa svær, at flere Tusinde Badegæster. 1 Ly af
saaler sælges billigt.
for at modstaa Vandmassernes Selskabets Virksomhed har talrige Hopaa Allinge Menighedshjem
teller og Pensioaater faaet EksistensCarl Larsen, Vestergade, Allinge, Tryk.
TIRSDAG
den 5. November.
mulighed og Kommunens ForretningsSkønt Allinge Badestraad end- drivende øget Omsætning, Den aarlige Aabnes Kl. 3 ved Pastor Petersen
nu er i sin Vorden, har den ce- Generalforsamling bliver derfor imøde- og fortsættes om Aftenen. Gaver faas i Dag, Fredag.
menterede Badebro klaret sig ud- set med særlig Interesse, hvorfor der modtages med Tak paa MenighedsGrete Lundgren.
mærket, men en Beskyttelsesmur ogsaa paa Torsdag ventes god TilslutLindeplads.
udføres med 4 — 5 Personers langs Spadserestien vil ogsaa her ning. — Efter Generalforsamlingen hjemmet Mandag Eftermiddag.
Fællesspisning og selskabeligt Samvær.
lukktt Vogn.
være nødvendig.
Aage Jørgensen, Tlf. Allinge 72.
En Del store Sten er skyllet ned ØSTERSØENS PERLE
Sukcessen fra Strandhotellet blev i
i Sandvig Havn, men ellers er der Gaar
spillet i Radioen ! (Transmission
9eres «Trikotage køber De bedst hos mig.
ikke sket større Skade; det nye fra d'Angleterre).
Jeg har stort Udvalg i solide og billige Varer,
Havneanlæg har klaret sig godt.
varm
Derimod bliver det nødvendigt at Carioca,
Strikkede Klude tages i Bytte til højeste Dagspris.
den gigantiske Musik- Danse- og
brolægge en Del af Havnekajen
fans hver Fredag Middag.
Leverandør til begge Lotterier.
i Allinge, hvor Fyldet under svæ- Operettefilm med de kvikke Melodier
i denne Uge i Biografen. I
Dina Sørensens Vietualiehandel re Storme skylles i Havnen. Fis- fremvises
Hovedrollen Dolores del Rio. Fikse
kernes Garnpladser og Tennisba- Kor- og Danseoptrin.
nen har lidt meget, Bølgerne har
rigtig spillet Bold med de store
ak for udvist Opmærksomhed
Barber Johs. Larsen, Dæksten. Kommunen vil her faa
til Leje.
en
ikke
lille
Ekstraudgift,
hvis
ved vort Bryllup.
Allinge,
Arealerne skal bevares.
Ella og Ejvind Augustsen.
Alle de nylig nedrammede Pæle,
Fra den 1. til den 15. November udsælges en Del af VareAaleruser og Garn ved Sandkaas
lageret med 10 pCt. Rabat. — Batterier og elektriske Pærer
er ødelagt, og en Mængde Sand
faas Torsdag Middag
er bortskyllet fra Stranden. I Lø- til Salg.
J. Frigaard undtaget. — Alt Kontant.
Kaj Jensens Slagterforretn., Allinge bet af Vinteren og Foraaret komTlf. Allinge 68 y
mer det forhaabentlig igen.

P. C. Holm

Frelsens Hær

Al Jagen forbydes

SKOLESKO

Udsal g

varm Blodpølse

Personkørsel

!)31ocipolse

Allinge Messe. Th. Holm.

brelsers LeMliood

l

Varm Blodpølse
2iografen
Fredag og Søndag Kl. 8
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4 Ugers Grise

Sølvbryllup.
Lørdag den 2. Novbr. kan Pensionatsejer Albert Arvidsen og Hustru, Sandvig fejre deres Sølvbryllup.

åortepelde
sælges fra Torsdag Middag-

Chr. Jørgensen, Allinge.

Carioca

Olsker

En af de mest festlige og imponerende Film der endnu er fremv.
Forbudt for Børn,

Svinekort uddeles Lørdag d. 2.
Novbr. fra Kl. 18-20.

Svinenævnet.

Smedelærling
antages straks.

Carl Petersen, Allinge, Tlf, 98 1

49rt. e. Yunc, fi.

Den bedste Radio!
- de bedste Betingelser!
Neulrofon — Televox — Record — Unica — Hellesen
og mange andre Mærker. Alle paa gode Afbetalingsvilkaar
Radiotilbehor

Ladestation - Alle Reparationer ndf.

Allinge Radioforretning r‘rerilleloatnn
~at

lukket C H EV RO LE T
Bil udlejes! 4-5tilPersoners
lange og korte Ture — Billigste Priser

- ogsaa DE burde lære at køre!
Skolekorsel! —
Her mine billige Betingelser. -- Ring til

Vinterfrakker 05 211sters

Vognmand 51. Mergmann, [fif A/Hinge 57

9e

MecÆ't
stærke Fyrrebrædder
i alle gangbare Længder og Dimensioner, f. Eks. til Vognkasser samt til alle Reparationer haves paa Lager.

Nordlandets Handeishus

sidste

97yfieder

Woe

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

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

Nordlandets hiandelshus.

for E fteraar og Vinter er nu hjemkommen!

FYLDEPENNE

Vort Lager er nu saa stort og righoldigt, at vi
har noget for enhver Smag. — De vil finde fikse
Faconer i gode Kvaliteter til unge Piger og Fruer
— alle Størrelser og i alle Prislag.
Lad os vise Dem, hvad vi kan tilbyde.

Afbetaling 1 Kr. om Ugen
De kan nu faa den kendte engelske Kvalitets-Fyldepen
„OXFORD" i Kiosken. — Der ydes livsvarig Garanti for
Slid og Beskadigelse. — Altsaa: Der kan ikke paa nogen
mulig Maade ske noget med denne Pen, tiden det bliver
erstattet gratis !

5tiot4teit = WItittqe = Zeletost 142
'‘
*4)t
v.Victor Plaid( i v Mb,

PROTOKOLFABRIK

fx
• Chr. Dideriksen
Sct. Mortensgade

(.5
0

-

RØNNE

--

•

Leverandør til Biblioteker og øens største hu: brugere

9stersøens Yerie !

Ovne, stor Størrelse. KULKASSER, KULØSER,
KØKKENLAMPER, GLAS og Væger sælges i

Borntiolnis Spareog baanekasses
Afd. i Allinge
•

Nordlandets Handelshus
Allinge •Sanduig Sinnandsforening

Kontortid: 9-12 2-4
•
Boxer udlejes

CONSTANTIN HANSEN'S populære Tango med Tekst
af Anker Hansen er udkommen som Klavernode Sælges i samtl. Boglader og i Kiosken, Allinge. Pris 1 Kr.

Bornholms Tango — Sommerens Store Sukces
~MIME/

Bedste Akaria Petroleums-

Telefon 865

Indbinding af Bøger - Protokoller - Alle Papirvarer
1. K1. Arbejde - Rimelige Priser - Hurtig Levering

ANDESPIL
afholdes Søndag den 3. Novbr. Kl. 8 paa Christensens Sal.
Der bortspilles 10 Ænder, 1 Gaas og 1 Hare
Festudvalget
Efter Andespillet en Svingom.

GORNITZKA 'S FORLAG

Udkommen er paa eget Forlag
1~ 9('ø6 det i g'rodufiten!

ALLINGE

Vort Lager af

Otto J. Lund:
Kakkelovne og Komfurer
MORSØ KVALITET —
Kakkelovne -Kamlaer - Komfurer + Vår Larkan ryggar staar endnn til de—gamle
Priser, og vi sælger gerne til disse
"MW

og alt Støbegods fra A, S L. Lange ,Sc Co. og Bornholms Maskinfabrik
købes altid fordelagtigst i Produkten.

Fans i alle bornholmske Boglader
samt hos Udgiveren. — Pris 3 Kr. I i Dag billige

Jeg tager gerne brugt Støbegods i Bytte!
Rigtige Varer
Rigtige Priser

E. M. BECH

•

Zool. Have - Starnmershalde

PBIMA

Nordlandets Handelshus.

OKSEKØD,

KALVEKØD
samt godt FLÆSK

Permanent udfører vi nu med den nye
Ta e o Luxus Maskine. — — Moderne
Dampkammer System. Alt iberegnet —
,==memememain og dog kun otte Kroner!

0011 helt rtiglige

sælges i denne Uge.

W. RelMER's
Slagterforretn.

Barber Johs. Larsen Tlf. Allinge 53

Sondag Aften Kl. 8-12: DANSANT
Kl. 10 Ballondans

Priser. Alle Reservedele skaffes.

iste Kl. Orkester

Aflæg vor forretning et Besøg!

Cykle- og Radioimportoren
ved H. Jorgensen - ALLINGE - Telefon 156
Byens billigste Reparationsværksted
for Cykler, Grammophoner og Radio!
Radio til Reparation hentes og bringes over hele øen
Køb Akkuniolatorer og Anodebatterier hos mig, da jeg altid leverer dem med Garanti.
II>••••■• Radioinstallation og Antenneorsætning udføres billigst overalt

Hvem vil ^- Æ
•
n
bruge :igauniteplader NIny faar?
Vi har endnu Lager af de forskellige Kvaliteter, men der
kan ikke faas Valuta til nye Køb før ind i det nye Aar 1936
Nordlandets Handelshus.

00000000000000000000000000000
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KØB STOF
og De faar bedre
Kvaliteter I

0

0
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0
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00000000000000000000000000000
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SPAR PENGE

0

eller lad Stoffet sy, og 8
{,'Smagen bliver personlig !

O
0g
00000000000000000000000000000

0

Resultatet bliver, at De til
billig Pris kar bedre Varer ?,

00000000000000000000000000000

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

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

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

9tordlandets Yrandelsfius,

Øllinge

Nordborilholms Adressefortegnelse •
•

Sygekasser
Autoreparatører
Mikkelsen, A. Allinge Tlf. 102

Autokørsel (se

Vognmænd)

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

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

Andersen4Th. Sandvig Tlf. 2
1 I ald, E., Løsbækg. Allinge Tlf. 78

Blikkenslagere

Lind, William, Allinge Tlf. 95

Fiskehandlere

Lind, William, Allinge Tlf. 95
Petersen, Carl, Allinge Tlf. 98

Foderstoffer

Blomsterhandlere (Gartnere) Forsikrings - Agenturer
Fotografer og fot. Artikler
Kofoed, Chr., Kirke pl. All. Tlf. 138
Sandvig Boghandel Tlf, 55

Kjøller Alfr., v. Havnen All. Tlf. 4

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

Gornitzka, 0., Allinge Tlf. 74

Hansen C., v. Havnen All. Tlf. 140

Hoteller

Bygmestre
Kofoed (Sc Mortensen, All. Tlf. 77-79
Petersen, Joh., Allinge Tlf 141
Petersen, P., Nørregade All. Tlf. 69

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

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

Hotel Allinge Telefon 25

Art.f.Hotellerog Pensionat.
Gornitzkas Bogtrykkeri, All. Tlf. 74

Isenkram og Porcelæn

Cigar- og Tobakshandlere
Kiosken, A. Mauritsen AlI. Tlf. 142
Madsen, Johan,' Allinge Tlf. 132

Holm, P. C.,

Allinge Tlf. 39

Kiosker

Tyveriet.
--o- Hvorledes jeg opdagede
Falskneren , coarcer De. An in
det var ganske simpelt. Men har
De Lyst til at høre Historien, kan
jeg jo gerne fortælle den.

Allinge Kulhandel Telefon 119
Nordlandets Handelshus, All, Tlf. 7

— Nej. Absolut ikke. Alle mine
Folk er tro som Guld, gamle og
prøvede.
— Hvem har Adgang til Deres
A n,ricninrychner 9

og Lørdag 7 9

Systuer
Sæbeforretninger
Tatol v. Havnen Allinge Tlf. 23

Trælast og Tømmer
Nordlandets Handelshus, AlI. Tlf. 7

Træskomagere
Larsen, L., Allinge.

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

Ure og Optik
Hansen C., v. Havnen AlI. Tlf. 140
Liljeroth, A. Urmager, Allinge
Mikkelsen, A., Søndergade Allinge

Radioforhandlere
Jørgensen, 11., v/Posthuset Allinge
Lind, William, Allinge Tlf. 95

Vaskerier
Skotøj og Skotøjsrep.

Mogensen, A., Tejn Tlf. 117 x.
Indlevering Dl Bornholms Dampvaskeri.

Viktualiehandlere
Sørensen D., Nørreg. AlI. 'I If. 38

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

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

Modeforretninger

Skræderforretninger
Kofoed, Chr , Kirke pl. AlI. Tlf. 138
Lind, Sander,Skræderi,Strandv,,AII.
Olsen, Bay, Østerg. Allinge.
I.

Vine- og Spirituosa
Kiosken, A. Mauritsen AlI. Tlf. 142

Vognmænd

K. lierrsskrredder — Moderne Snit.

Christensen. Andr., AlI., Tlf. 49
Falk, K., Aabrinken, Tejn. Tlf. 130 x
Personkørsel

Petersen, Thora, v. Posthuset All.

Murermestre

Slagtere

Al Lasikersel udføres

Petersen, C., Nygade, All. Tlf. 133
Person- og Lastkarse!

Jensen, Kaj, Allinge Tlf. 66

Musikundervisning
Westphal, G. Sandkaas

Udføres.

Nielsen, Poul, Østerg. All. Tlf. 145

Kiosken, A. Mauritsen AlI. Tlf. 142

Cykler og Cyklereparationer Kul og Koks
Jørgensen, H.. v/Posthuset Allinge
Mikkelsen, A. Allinge Tlf. 102

Pensionater

Malermestre

Smørrebrøds-, Mellemlægspapir, Servietter

Bødkere.

Møbelsnedkere

Jørgensen, H., v'Posthuset Allinge

Guldsmede

Bogtrykker

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

Lotterikollektioner

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

Tapet — Indervater — Legetøj

-4

Ligkistemagasiner

Nordlandets Handelshus, AlI. Tlf. 7

Bog- & Papirhandlere

Ladestationer

AlI. - Sandv. Sygekasse All. Tlf. 47
Kontorild daglig 2

Mælkeudsalget Sandvig Tlf. 36

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

Elektriske Artikler

Bagerier

Mælkeudsalg

Sørensen, William, Allinge Tlf. 80
P. Munch, Blaaholtsh us Tlf. All. 137x

Smedemestre

Personkørsel /13 Personer]

Petersen, Carl, Allinge Tlf. 98

«laver — Violin — Sang.

hvad Kasseren særligt havde lagt
Mærke til, en ejendommelig snøvlende Stemme; desuden var han
meget høj, men ret spinkelt bygget.
Maaske var det en tidligere flygtig Mistanke. der gav mig en Ide,
medens jeg sad inde i Direktørens Kontor, og skønt den just
ikke var videre forretningsmæssig,
besluttede jeg dog at prøve den.
En Time efter sad jeg atter i
Toget paa Vei ud til Grev Stilfords Gods.
Jeg kom denne Gang lige efter
Middagen, og Greven og hans
Søn sad omtrent som sidst ved
deres Portvin. Den sidste havde
aabenbart facet et Glas for meget,
han var rødblisset i Ansigtet og
talte højere end ellers.
— Jeg tror næsten, jeg har fun•
det et Spor, begyndte jeg, da vi
havde hilst paa hinanden.
— Lad os høre, udbrød den
ældre Grev Stilford ivrig.
Den Person, som fik Pengene
udbetalt, var ifølge Kassererens
Angivelse en ældre Mand med
Fuldskæg. Han var høj, men spinkelt bygget og havde en egen
snøvlende Stemme. Altsammen ret
almindelig. Derimod fandtes der
noget hos ham, der vilde faa Kas=
seren til at genkende ham blandt
Tusinder.

— Nej, saaledes slipper du ikke,
min Dreng, udbrød nu Greven og
betragtede ham selv skarpt. Jeg
fordrer en Forklaring. Hvor ved
du, at Beskrivelsen af Manden
var urigtig?
— Det kan jeg ikke sige, stønnede Robert og skjulte Ansigtet i
sine Hænder.
— Ja, saa maa De før bekende,
sagde jeg i en bestemt Tone.
Der udbredte sig en forfærdelig
Bleghed over den gamle. Greves
Ansigt, da den forfærdelige Sandhed gik op for ham.
— Robert, sagde han og søgte
at tale roligt, dit Udseende røber
digt — Bekend, vær ikke bange!
Du er jo min eneste Søn, mit eneste Barn.
— Jeg vil bekende, stønnede
den unge Mand og sank ned foran ham Det var Gæld, Spillegæld.
Du havde jo flere Gange nægtet
at hjælpe mig, jeg stod i Fare for
at blive udstødt af Klubben — og
saa gjorde jeg det, — jtg syntes,
der var ingen anden Udvej. Jeg
lod en Frisør i London maskere
mig. Fader, Fader, kan du tilgive
mig.
Naturligvis fik han tilsiddt Tilgivelsen.
Før jeg gik, spurgte Greven mig
om, hvorledes jeg kunde mistæn— Hvad var det? spurgte Gre, ke hans Søn, naar Kassereren havde givet en fejl Beskrivelse af ham.
ven i spændt Forventning.
Det gjorde han ikke, det var
— Det var hans Næse. Den var
krum som et Bøffelhorn, en rigtig mig selv, der tandt paa det med
Næsen. Jeg kendte jo en Smule
Snabel.
til
den unge Greves Karakter og
— Det er Løgn ! skreg i det
hans Stolthed over sit smukke
samme en hidsig Stemme.
Den kom fra Grev Robert, der Ydre og sin ædelt formede Næse.
var sprunget op fra sin Stol og Og det viste sig jo, at jeg havde
FM
i Farten havde væltet sit Vinglas. Ret.
— Men Roberts udbrød den
gamle Greve. Hvad betyder dette?
Salget stiger mer og mer
— Jeg — jeg mente ingenting,
stammede denne. Jeg tænkte ikke for den, der benytter de
gode 1Wer,
over, hvad jeg sagde.
— Nej, det gjorde De sikkert der findes TryksagsReklamen.
ikke, sagde jeg roligt og saa skarpt

— Kun tre. Min Hustru, min
Sekretær, John Brown, og saa
min Søn der.
— Ja, Deres Hustru kan man
Det bliver i November et Aar
siden, jeg fik et Telegram fra Grev naturligvis ikke mistænke, sagde
Stilford med Anmodning om straks jeg leende; men nu Hr. Brown?
— Brown! Nej aldrig! udbrød
at komme. Han er en af mine
bedste Kunder, og naturligvis to- Greven. Hans Ærlighed har jeg
vede jeg ikke et Øjeblik med at alt for ofte haft Lejlighed til at
prøve. Jeg stoler paa ham som
efterkomme Opfordringen.
Da jeg kom til Slottet, sad Gre- paa mig selv.
— Jamen en Gang skal være
ven og hans Søn Robert og talte
den
første, faldt Grev Robert nu ;
sammen efter Frokosten ved et
Glas Vin. Jeg kendte ikke meget ind i Samtalen Maaden han sagtil den unge Greve, jeg vidste blot, de dette paa, og Tonefaldet bragat han var yderst forfængelig over te mig uvilkaarligt til at se skarsit smukke Ydre, og at han for pere paa ham end før, og en unøvrigt ikke hørte til de bedst be. derlig Mistanke dukkede op i mig,
men jeg slog den straks paa
gavede.
— Det var rart, De kom saa Flugt som alt for urimelig.
— Ti stille Robert' raabte hans
hurtigt, Hr. Wilson, sagde Greven.
Fader.
Jeg siger dig, det kan ikke
Nu skal De høre en nydelig Historie. Men hør, har De spist være Brown, jeg kan da nok kende et ærligt Menneske fra en SlynFrokost?
gel.
Da jeg svarede bekræftende,
— Ja, saa kan De mere end vi
fortsatte han.
Jurister, sagde jeg leende; men
— I Morges fik jeg fra min
lad os ikke spilde Tiden med at
Bank flere indfriede Anvisninger.
ræsonnere. Jeg vil nu naar De
Jeg løb dem igennem SJill sædhar
berettet mig alle de nærmere
vanlig, og tænk Dem min Forundring, da jeg blandt Anvisnin- Omstændigheder, selv de tilsynegerne opdager en, hvor mit Navn ladende ubetydeligste, rejse tilbage
er falsk; den lød paa omtrent til London og aflægge Banken et
18,000 Kroner. Jeg telegraferede Besøg.
Vi passiarede endnu en Stund
naturligvis straks til Banken, men
der fik jeg kun den Besked, at om Sagen, uden at der kom noBeløbet Dagen før var blevet ud- get nyt frem, og derefter rejste jeg
betalt til en ældre Herre. Hvad atter til London, hvor jeg straks
opsøgte Direktøren i nævnte Bank.
siger De til den Historie?
Jeg bad om at se Anvisningerne. Grev Stilfords Navn var nok til
— Falskneriet er ypperligt ud-, straks at give mig Adgang til ham.
ført. Den første den bedste vilde Han var naturligvis ked af Hiikke kunde skelne Underskriften storien og lod Kassereren kalde
ind. Denne maatte gøre Rede for
fra Deres egen.
— Ja, De har Ret. Jeg var saa- den Persons Udseende, som hav'
mænd selv nær ved at overse den. de præsenteret Anvisningen. Han
— Og De har slet ikke Mis- • havde haft Skæg, — naa, det kuntanke til nogen ?
de jo være falsk, -- han havde, paa ham.

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

•

Har De tænkt over, hvor meget et smukt udført Ark Brevpapir betyder? Vi giver gerne Udkast - selvfølgelig gratis

9ornitzfia's
!Bogtrykkeri

Bryllups sange
og Festsange
hurtigt og billigt

Allinge Bogtrykkeri

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

Allinge Bogtrykkeri
Brevpapir og Konvolutter
med Firma leveres bedst og billigst
Hurtig Levering.

Allinge Bogtrykkeri.

