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Lykkens kobl& Spil.
— Ja, jeg maa gøre det, sagde Ewan Teare ved sig selv der er altsaa ikke andet for, og .
dermed salte han en bestemt
Afslutning paa sine Tanker, sine
Bevæggrunde, og sine Betænkeligheder.
Og nu skulde der handles!
Først lagde han alt sit bedste
Tøj i Kufferten, lagde BarberRekvisitter og Toilet-Sager i en
lille Haandtaske og telefonerede
saa efter en Bil.
Det kunde ikke nytte mere;
nu maatte det tage sig ud af noget, man matte ofre noget kor
at vinde noget.
Chaufføren kom op og hentede Kufferten, . selv tog han den
lille Haandtaske, og saa kørte
han ned til Dampskibsbroen.
Teare var Opfinder, d. v. s.
han havde gjort en Opfindelse,
som han mente skulde blive
ganske storartet. Men enhver
Opfinder maa have lidt Penge i
Ryggen; han havde selv brugt
til Opfindelsen alt, hvad han
kunde skaffe ; men der skulde
mere endnu til Patentet.
Teare havde mange fine, og
store Følelser, høje Idealer og
skønne Tanker om Kærlighed
og ,Egteskab; men nu var han
alligevel — for Opfindelsens
Skyld — kommet saa vidt, at
han vilde gifte sig med en rig
Pige.
Og Tilfældet var kommet ham
mærkværdigt venligt i Møde.
Han havde faaet en Indbydelse :
»Hr. og Fru Dawy Crennel udbeder sig Fornøjelsen af Hr.. Ewan
Teares Selskab en Maaneds Tid
o. s. v.«.
De boede i Ballaug ved Foden
af Glen Daho og mente, at den
unge elskværdige Opfinder altid
kunde virke som oplivende Moment i deres Samling af Gæster.
Teare kendte ikke meget til
Ægteparret og havde • kun talt
med dem nogle Gange og været
i Selskab sammen med dem. Men
han vidste i alt Fald, at der var
en Frøken Crennel, og deraf var
alle de Tanker og Overvejelser
kommet, der resulterede i en
Plan, lian nu vilde .prøve paa at
realisere.
Han rejste til den skønne pragtfulde Villa, hvor Crennels Millioner regerede, og mødte der hele
det sædvanlige Selskab, der holder til saadanne Steder: Snakkesalige, kritiske Enker af fornem
Rang, kortspillende Herrer, Dilettantpoeter, unge Futurister og
andre -ister, forskellige Kunstnere, Masser af ]lunde og Bunker af hjemligt og fremmed
Tjenerskab.
— Det er mig en stor Glæde,
at De kom, sagde Fru Crennel

Annoncer og lokalt Stof maa være indleveret
senest 2 Dage fer Bladet udgear.

hendeog støttede sig paaAlbuerne.
Hun pegede bag over sine
Skuldre, og ved at følge Retningen saa Teare en Fiskerhytte
mellem nogle smaa forpjuskede
Træer.
— Har De det ikke storartet
sammen med alle disse fine Mennesker? spurgte hun ham.
Men da kunde Teare ikke
mere, og han gav hende en malende Beskrivelse af hele det
samlede Selskabs Tomhed, Hjerteløslied og Upaalidelighed,
Hun saa interesseret paa ham
og betragtede ham nøje, da han
skildrede det Liv, lian selv førte
nu, og hans Foragt for det, hans
Lede
ved det.
te paa sin mislykkede Plan og
Og lian fortalte hende, der
sin stakkels Opfindelse.
boede
i Fiskerhytten, hvorfor
— Jal
han
levede
det, med hvilken
— Men hvorfor opsøger de
Beregning han gjorde det. Stemhende ikke?
— Det skal vel holdes hem- ningen greb ham og fødte hans
meligt; men jeg er sikker paa, Ord, han var blevet vanvittig forat Opdagerne er sat i Arbejde elsket, og han sagde hende det,
medens han tog hendes Haand.
med at finde hende.
— Jeg holder af Dem, sagde
James var færdig. Han bukhan
— men jeg er lige saa fatkede ærbødigt og forlod stille
tig
som
De ; tror De, De kunde
Stuen — og Teare grundede.
Han havde ikke haft meget Held komme til at holde af mig?
Hun svarede ikke et Ord, men
med sig paa sin Jagt efter Pentrak
heller ikke sin Haand til
ge; han vidste jo ikke hvorledes
hun var, men hendes Rigdom sig. Saa kyssede han hendes
Mund, og hun smilede kun ganvar vidunderlig.
ske blidt og stille ; men hendes
Saa kom lian til at tænke paa øjne lyste hanl straalende i Møde.
den bekymrede, gamle Fader,
San sad de tavse; han holdt
men syntes ikke, han kunde
stadig hendes Haand, og de saa
være paatrængende ved at tilpaa hinanden, begge undrende
byde sin Hjælp, og han beslutfyldt af den Kærlighed, der saa
tede at rejse hjem næste Dag
pludselig havde betaget dem.
under et eller andet Paaskud.
— Hvor er jeg glad over, at
Men næste Dag blev han forjeg løb hjemmefra, sagde hun
elsket. Skæbnens Gudinde indmed eet og gav hans Haand et
gød ham Lyst til at plaske i en
fast Tryk.
lille Kano, og han gav sig til at
— Hvad gjorde du? spurgte
plaske og ro tværs over Vandet
Teare lidt forbløffet.
til en lille Ø. Der gik han i Land,
— Jeg blev simpelthen træt af
trak Kanoen i Land og kravledet hele, led og ked af det altde op paa Sandhøjen for at se
sammen, jeg ogsaa, og løb min
ud over Havet paa den modsatVej for at leve her hos gamle
te Side af Øen.
Peary og hans Kone. Jeg er
Deroppe sad en lille Frøken, Lizy Crennel.
noget finere, sødere og mere na-,
— Hvad siger du . og dine
turligt havde Teare aldrig set, Forældre?
end ikke i sine Drømme.
— Aa, jeg skrev hjem, og loDen enkle Dragt, Hudfarvens vede at komme:igen i næste Uge.
Friskhed, den lysende, sorgløse
— Men Chaufføren, hvor er
Munterhed, som om hun glæ- han? spurgte han forbauset.
dede sig over blot at være til,
— Hvad er der med ham ?
alt dette stod i saadan Kontrast spurgte hun forbauset.
til al den Unatur, Flirt og KoSaa fortalte Teare om Sladderen.
ketteri hos de Damer, han om— Sig mig, sagde hun lystigt,
gikkes hver Dag, at baade hans — er min Kammerpige i Huset?
Hjerte, hans Sind og hans sunde
— Nej, der menes, at hun
Fornuft blev betaget. Den for havde fulgt dig, svarede Teare.
Tiden beregnede Teare blev for— Naa, saaledes, hun har nok
vandlet til en begejstret ung blot benyttet Anledningen til at
Mand ved det første Møde.
løbe bort med William.
Hun saa op, da hun hørte det
— ——
knirke i Sandet!
Hen paa Eftermiddagen hørte
Hvem sagde det første Ord - Gæsterne Aareslag og saa en Kano
- ingen af dem vidste det se- med to Personer glide mod Land.
nere. Hun syntes at vide, at han Baaden blev fortøjet, og langhørte til Crennels Gæster.
somt gik de to Haand i Haand
— Hvor bor De? spurgte Teare. op mod den pragtfulde CrennelHan havde kastet sig ned foran ske Villa,
(Efter Sorø Amtst.)

Dansk Ingeniørforenings nye Bygning i København.
glad. — James, vis Herren op
paa hans Værelse.
Og Teare maatte synge med
de Fugle, han var iblandt; han
gemte sin Kritik over al den
unødvendige Naragtighed og
begyndte klogt med at gøre sig
afholdt og uundværlig.
Det lykkedes ham i høj Grad;
det blev efterhaanden ham, som
arrangerede alle Udflugter, heade Jagter og Havefester, baade
Bjergture, Automobil-, Fod- og
Sejlture, intet kunde gøres uden
ham. Han havde rig Lejlighed
til at være sammen med alle de
ældre, yngre og unge Damer,
Selskabet bestod af; men der
var ingen, der laldt i hans Smag
— hvad skulde han gøre. Han
vilde nu ganske koldblodig gifte
sig bande Rigdom og Indflydelse
til; hans eneste Undskyldning
var, at hans Opfindelse trængte
til Penge. Og fik han en rig Kone, skulde han nok være god
imod hende; det var jo da det
mindste, han kunde gøre til Gengæld. For Resten gik de alle ud
paa det samme her; alle de ugifte, Damer som Herrer, søgte sig
en Ægtemage.
Han kom til at tænke paa, at
han endnu ikke havde set Frk.
Crennel, og spurgte Fruen; hun
saa et øjeblik lidt fraværende
ud, saa svarede hun kort, at
hun var borte nogle Dage; men
hun kommer igen i næste Uge
— og begyndte saa at tale om
noget andet.
Teare henvendte sig ogsaa til
Hr. Crennel, han kunde være
lidt lunefuld, men var som Regel højst elskværdig, og kunde
man ind imellem faa ham lidt
paa Tomandshaand, saa lian kunde ryste noget af den ydre Fornemhed af sig, som hans Frue
havde omgivet dem begge med,
siden de fik købt den gamle
Millionær-Bygning, saa var han
ligefrem en gemytlig Kavaller.
Det var sent om Eftermiddagen; Hr. Crennel sad alene i et
Lysthus med Udsigt mod Havet
— mod de fjerne Brændinger.
Idet Teare nærmede sig, puttede Crennel hurtigt nogle Stykker Papir i Lommen og prøve-

de paa at smile ugenert.
Teare begyndte at tale om Vejr
og Vind og kom tilsidst frem
med det, han egentlig havde paa
Hjerte.
— Og Deres Datter kommer
hjem i næste Uge, fortæller Deres Frue, lød det i en saa almindelig Tone som muligt.
— Ja. h — — det tror jeg
næsten, stammede Hr. Crennel
frem.
— Jeg har aldrig haft den
Ære at hilse paa hende.
Der kom et bekymret Udtryk
frem i Crennels Ansigt, og Teare
begyndte at blive lidt ækel ved
sig selv.
Han skyndte sig at tale om
noget andet, og det endte med,
at han kom til at synes vældig
godt om den gamle, rige Handelsmand. Han var langt naturligere end Fruen, og alt det,
hun forlangte, han skulde gøre
og sige, drillede ham og trættede ham. Men man mærkede ogsaa, at der var noget ganske særligt, han var ked af, noget, lian
ikke maatte tale om, men som
det pinte ham at tie stille med.
Samme Aften, medens James
lagde Klæderne frem til Middagsomklædningen, sad Teare
mageligt og godt i en Kurvestol
og røg ægyptiske Cigaretter. Den
velvillige og altvidende Tjener
snakkede som sædvanligt om alt
muligt.
— Jeg er vis paa, at hun kommer aldrig hjem mere, sagde han.
— Hvem kommer aldrig hjem
mere? spurgte Teare ligegyldigt.
— Frøkenen!
— Frøken Crennel?
— Ja, har Herren ikke hørt
det . . . heller ikke om Chaufføren, ham den yngste, vi havde?
— Nej, hvad var der med ham?
— Naa, jo, nu skal Herren
høre. Dagen før Herren kom,
forsvandt han. Samtidig forsvandt
Frøkenen . . . og Folk snakker,
forstaar Herren . . . der er jo
ingen, der tror paa det, naar
Herren og Fruen siger, at hun
er hos nogle Venner, de kender.
— Hun er altsaa bortført af
haufføren, sagde Teare og tænk-
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Jagteventyr.
-o-

engelsk Officer, der har
opholdt sig mange Aar i Indien,
fortæller flere interessante Træk
og Jagteventyr fra dette mærkelige Land. Det vil sikkert more
Læserne at høre et Par af disse,
der i Modsætning til saa mange
andre .Jagteventyr bærer Sandhedens Præg.
Skovene i Bengalen — siger
han — bestaar af Bambuskrat og
Træer, mellem hvilke Slyngplanter snor sig, saa det hele dan- ner et uigennemtrængeligt Virvar;
dertil kommer, at Skovbunden
ofte bestaar af bundløst Hængedynd. I disse Skove lever Tigre,
Bøfler, Krokodiller, Slanger og
Masser af andre mere eller mindre farlige Dyr. •
For en Del Aar siden havde
jeg Station midt inde i en saadan Skov. Vor Bolig bestod kun
af en Hytte med Straatag og
Vægge af Bambusmaatter. Ofte
kunde vi ved Nattetid se Tigre,
der luskede hen over den aabne
Plads, hvor Hytten laa, hvilket
vi dog ikke tog os af.
En Aften kom nogle Indfødte
fra den nærmeste Landsby og
fortalte os, at et Par af deres
Køer var bleven dræbt og slæbt
bort af en Tiger, • og de bad os
om Hjælp til at fælde Udyret.
Jeg begav mig straks til Landsbyen, medtagende min dobbeltløbede Bøsse, der var fabrikeret
i Indien.
Hele Byen var i Oprør, og jeg
kunde ikke bevæge en eneste til
at følge med ind i Skoven for
at bane Vej.
Resolut tog jeg da min Bøsse
over Skulderen og gik alene derind. I Begyndelsen havde jeg ondt
ved at se i det Halvmørke, som
raadede derinde; men da Øjnene
havde vænnet sig til Lyset, gik
det raskere fremad.
Jeg havde vel gaaet en halv
Snes Minutter, da jeg pludselig
standsede som ramt af et Lyn.
Lige foran mig i ikke ti Mens
Afstand laa en mægtig Tiger i
Færd med at fortære Resterne
af et Bytte. Saa roligt som muligt lagde jeg mig paa Knæ, tog
omhyggeligt Sigte og affyrede
samtidig begge Lob. I samme
nu følte jeg et haardt Stød for
Panden, saa jeg sank om og
tabte Bevistheden.
Naturligvis havde man hørt
Skuddene, og da jeg ikke kom
tilbage, var man sikker paa, at
Tigeren havde gjort det af med
mig. Saa slemt var det jo imidlertid ikke, den havde overhovedet ikke saaret mig, det havde
Bøssen. besørget; den var et daarligt Vaaben, og ved Affyringen
var det ene Løb sprængt, og en
Stump havde ramt mig i Panden.
Da jeg langt om længe vendte
tilbage til Byen for at hente
Hjælp til at bringe Tigeren, som
var stendød, hjem, troede man,
at det var mit Genfærd; men
videre køn saa jeg naturligvis
heller ikke ud efter at have tilbragt Natten i Skoven.
— ——
En Nat, da jeg laa i rolig Søvn
under mit Myggenet, vækkedes
jeg pludselig ved et haardt Stød
og et Legeme, der tumlede over
mig, saa jeg et øjeblik efter la:$
indhyllet i Nættet.
— Tiger ! Tiger! lød i det
samme Raa bet.
Endelig fik jeg mig befriet og
tændt Lys. Det var en af mine
Tjenere, der afstedkom hele Opstyret. Han havde siddet udenfor Hytten, da pludselig en Tiger kom mod ham, og havde
han ikke været saa rap til Fods
og i mindre end et Sekund bragt

sig i Sikkerhed inde i Huset,

havde det været ude med ham,
thi Udyret gjorde et mægtigt_
Spring og ramte Døren med en
saadan Voldsomhed, at hele Hytten rystede.
Paa en Rejse blev jeg Vidne
til en lige saa oprørende, som
almindelig Begivenhed. En Dreng
sad ved Flodbredden og fiskede,
da han pludselig udstødte et
Skrig af Rædsel og som greben
af en usynlig Magt forsvandt i
Vandet. Han var bleven Offer
for en lurende Krokodille, der
dykkede ned med sit Bytte.
Paa en anden Rejse skete det,
at jeg maatte tilbringe Natten
alene midt inde i Urskoven, siddende i min Bærestol. Medens
de Indfødte bar mig, følte jeg
pludselig, at Bærestolen med et
Slag kastedes mod Jorden og i
det samme væltede. Jeg sparkede Bunden ud paa den for at
slippe fri, ag da jeg kom ud, var
der ikke en eneste af Bærerne
at øjne. Jeg kravlede saa atter
ind i Bærestolen og ventede hele
Natten.
Først da Dagen gryede, korn
de tilbage og fortalte Grunden
til deres Flugt. En Bjørn var
brudt frem fra Skovtykningen
og havde forfulgt dem. Heldigvis
havde den ikke taget sig noget
af Bærestolen, — jeg havde ellers faaet en adskilligt værre
Nat, da jeg ikke havde min
Bøsse hos mig.

Fra Uge til Uge.
Grafologi.
I „Bornholms Avis" fandtes fornylig en Artikel, hvori Læserne
opfordredes til at indsende deres
Haandskrift — 20-40 haandskrevtil Grafologen Franz
ne Linier
Planer, Studiestræde 67, Københ.
samt vedlægge 50 Øre i Frimærker og frankeret Svarkonvolut.
Adskillige af Bladets Læsere
har allerede benyttet sig af Tilbudet, deriblandt enkelte fra Al'tinge, og et Par Dage efter har
Brevskriveren modtaget en Analyse, som gav en Karakteristik,
der i alle Detaljer virkede overraskende.
Ogsaa en kendt Allingeborger
har anonymt sendt et Brev til
Hr. Planer, hvis Indhold absolut
ikke kunde røbe Personen, og udbad sig en Karakteranalyse, adresseret til Postbox. Han modtog
følgende Svar, som vi har faaet
Tilladelse til at offentliggøre, dog
uden Persons Nævnelse.
De er et ret ligevægtigt Menneske og er vant til at tage alt med
en vis Ro. De bedømmer Dem
selv og Deres Omgivelser ret forstandigt og uden Overdrivelse,
men De er slet ikke ukritisk, og
De forstaar ogsaa at give et rask
Svar, hvis De holder det for nødvendigt. Men i Reglen foretrækker
De, ikke at faa Strid. Thi De elsker Deres Ro og Deres Behagelighed, og Livets smaa Glæder
hjælper Dem altid over alle Sorger. De kan bedst lide, at alt gaar
den sædvanlige Gang, hverken
for hurtigt eller for langsomt.
Saaledes har De vistnok ogsaa
haft det i den Tid af Deres Liv,
hvor De sandsyndligvis har været
nødt til at arbejde mere haardt
end i Dag.
1 Deres Forhold over for andre
Vlennesker viser De Dem rolig,
enlig, og Deres gemytlige, beherskede Væsen virker tiltalende ved
sin B anding af Hjertelighed og

Nøgternhed. Da De forstaar at
beherske Dem, kan man komme
godt ud af det med Dem, endskønt Deres Tilbøjelighed til Kritik og lejlighedsvis ogsaa en
Smule Selvraadighed og Egensindighed kræver en vis Taalmodighed fra de Personer, som De omgaas til dagligdags.
I Pengesager er De ret fornuf-

tig og ikke smaalig, hvis det drejer
sig om Udgifter, De og Deres nærmeste har Gavn af. Men De -har

Allinge-Saildv. Byraad

en Utilbøjelighed til at lade noget
gaa til Spilde og forstaar altid at

afholdt Møde Onsdag d. 27.-11., hvor
følgende Sager var til Behandling.

opretholde Ligevægten mellem
Deres Indtægter og Udgifter.

Hvis nogle af vore Læsere gennem ovenstaaende Karakteristik
kan genkende Manden, er det et
Bevis for Franz Planers enestaaende Evner som Grafolog.
Sygehus-Kloaken.
Efter den sidste Østenstorm
har Kloaken atter gylpet sit uappetitlige Indhold ud i Bækken. Er
det nu ikke rigtigst at faa dette
Forhold ordnet. Havde det været
Affald fra en Privatmands Ejendom, var der forlængst kommet
Politiordre om under Dagmulkt
at faa det fjernet og Afløbet bragt
i Orden. Forleden gik nogle Drenge og rodede dernede ; en eller
anden havde fortalt dem, at de
kunde finde Guldplomber!
Badestranden ved Næs.
Det forleden afholdte Møde paa
Høfers Hotel' havde ikke fundet
den Tilslutning, man havde haabet. Beretning og det reviderede
Regnskab_ godkendtes. Til at arbejde videre med Sagen valgtes
et Udvalg bestaaende af d' Hrr.
Chr. Jørgensen, Otto Gornitzka
og Axel Mauritsen.
Bryllup.
Paa Lørdag vies paa Allinge
Raadhus Frk. Martha Mortensen,
Allinge til Chauffør Aksel Mogensen, Humledal Sandvig.
Cleopatra
Verdens - Sukcessen med Claudette
Colbert og Warren William i Hovedrollerne fremvises i denne Uge i Biografen. — Dagens Nyheder skriver :
„Cleopatra" virker overvældende ved
sit fantastiske Opbud af Mennesker,
Udst og Teknik. Tidligere var det
Storfilms,
ms, der udgik fra Cecil B. DeMille, nu er det Gigantfilms, han skaber, og gigantisk er virkelig denne
Film i Format, i tindrende, knitrende
Udstyrspragt, i Billedernes lukulliske
Overdaadighed, blændende er dens
Virkning paa Øjet. Han er jo virkelig
en Gigant, den gamle Mester, der her
med sin 60. Film føjer en ny svær Juvel til sin Produktions glimrende Smykkesamling, en Gulliver i Lilleputternes
Land, en Kæmpe, hvis mægtige Hænder behersker Titusinder. — Claudette
Colberts Præstation er smuk og dygtig
. . . Der var livligt Bifald.

Odellior

Skandaløse Lysforhold paa Gymnastiksalen i Allinge.
Igennem flere Aar har Lysforholdene paa Gymnastiksalen været meget daarlige og der trænger i høj Grad til en Forbedring.
Som maaske de fleste er klar over
er det Gaslamper, der oplyser
Salen og dette er absulut ikke
tilfredsstillende. Selv om disse er
i nok saa god Stand, giver de
ikke tilstrækkeligt Lys til Spring o.l.
Baade Skolen og Gymnastikforeningens Aftenhold dyrker nu
mere Boldspil i Salen end tidligere. Der spilles baade Haandbold,
Langbold, Badminton og hvad
det alt hedder. Ved disse Lejligheder er Gaslamperne meget udsatte, hvilket ogsaa viser sig Gang
paa Gang, naar man kommer til
Gymnastik om Aftenen, saa er en
eller flere Lamper i Stykker, det
er navnligt Nettet, der gaar i Mas.
Forleden Aften ved A.S.G.s Gymnastikaften var Lyset saa daarligt,
at man ganske simpelt ikke kunde gøre Gymnastik i Salen.
Hvem skal eller vil tage sig af
dette? Noget maa der gøres, og
var det ikke en Ide, nu den elektriske Luftledning endelig er kommet herforbi, at lægge elektrisk
Lys ind i Gymastikhuset. Udgifterne hertil kan næppe være store.

Karl Mortensen, Sæne ansøgte om
Tilladelse til at tække en Udbygning
med Tagpap, hvilket blev bevilget.
Murermester Edv. Holm ansøgte om
Tilladelse til at tække Rentier Herman
Jensens Nybygning oppe ved Stationsvejen med grøn Icopal.
Edv. Andersen syntes, det var kedeligt at faa Huse ved Indkørslen til Byen tækket med Tagpap.
Kr. Lind : Det er et anerkendt Tagtækningsmateriale, men det er ikke
bedst hos CONRAD HANSEN
smukt med Tagpap paa en Villa med
Allinge
Ur- og Guldsmedeforr.
den Rejsning paa Taget.
ved Havnen, Telefon 140
Edv. Andersen : Kan man ikke faa
Herman Jensen til at tække med Skiffer, som det oprindelig var Meningen.
Valdemar Olsen : Jeg syntes Ikke
man kan formene Herman Jensen
søges til 1. December.
Adgang til at tække med Tagpap.
Det vedtoges derefter at give TillaGothegaard, Klemensker.
delsen.
Hotelejer Math. Schou. „Hammershus" beklagede sig over Hotellets stadige Vandmangel om Sommeren og
fremsendte en Regning paa 208 Kr.,
hvilket Beløb han havde halt i Udgift
til Varelotteriets 3. Trækning
for Kørsel af Vand fra Juli til August. med 10.800 Gevinster,
sælges og
Borgmesteren : Hvad staar der i VandDag
fornyes
for
260
Øre—
sidste
væsenets Protokol om denne Sag?
den
10.
December.
Tirsdag
Edv. Andersen : Der staar ikke andet
end der tidligere har været megen SløI. B. Larsen, Allinge
sen med Vandforsyningen til Blanchs
aut. Kollektør.
Hotel, hvilket der har forhindret Vandet i at kunne gaa op til Hammershus.
Borgmesteren : Jeg ved ikke af, at
der er garanteret Hr. Schou Vand, og
det bedste Bevis herfor er at Ledningen ikke er lagt helt derop.
Edv. Andersen : Jeg synes Hr. Schou
Fredag og Sendag Kl. 8
er berettiget til at faa en Del af Udgifterne refunderet.
Alfr. Pedersen, Sandvig: Hr. Schou
har faaet betydelig forøget Vandforbrug de senere Aar, idet der er indlagt
mange nye Haner, som nødvendigvis
maa bevirke et større Forbrug af Vand.
Kr. Lind': Plejer de ikke hvert Aar
at køre Vand til Hotellet.
Edv. Andersen ; Jo. en eller to Gange om Ugen, i Sommer et Stykke Tid
fik de slet ikke noget Vand derop.
Edv. Holm : Det store Vandforbrug
der er paa Hotellet, som det fremgaar
af Regningen, er et Bevis for at Vandafgiften ikke er for høj, men kunde
dog gaa med til at refundere en Del
af Beløbet.
Det overlodes derefter til Gas- og
Vandværksudvalget til nærmere Undersøgelse.
Skibsfører Anton Jensen, Søndergade
ansøgte om Tilladelse til at indlægge
W. C. i sin Ejendom og tilslutte Kloaken.
Borgmesteren havde hørt lidt om at
Kloaken ikke var helt reglementeret.
Alfr. Pedersen, Allinge oplyste at
(let var rigtig nok, men at den med en
lille Bekostning kunde laves om.
Den store historiske Verdenssukces.
Det vedtoges at ()miave Kloaken,
Forbudt for Børn.
saaledes at der kunde sluttes til, men
Hr. Jensen skulde først søge Sundhedsstyrelsen om Tilladelse.
Maskinmester Kaj Christensen ansøgte om Tilladelse til at opføre en
Garage ved sin Ejendom oven Aaen.
over de i Kommunen boende PerBorgmesteren mente det maatte væ- soner, der for egen Regning eller
re en Fordel at faa Aaen dækket til i Fællesskab med andre driver og
Gaden, da Aaen ikke altid var lige
personligt deltager i Fiskeri, Skibskøn at se paa.
Edv. Andersen kunde tænke sig at fart, Baadfart m. m. og i Henhold
til § 1 8 i lii.kkesforsikringsloven
der ogsaa blev støbt over Aaen paa
den modsatte Side af Broen.
af 20. Maj 1933 maa anses for at
Jens Mortensen mente, at der maatte være forsikringspligtige for deres
kunne faas Leje af Stykket.
egen Person i Aaret 1936, er fremAndragenet blev bevilget.
lagt til almindeligt Eftersyn paa
Blikkenslager Emil Kofoed ansøgte
om Autorisation som Gas- og Vand- Raadhuset i Allinge fra 1. til 15.
mester samt Spildevandsinstallatør i December d. A.
Allinge-Sandvig Kommune, hvilket blev
Personer, som anser sig for ubevilget.
beT etliget optaget, maa gøre skriftUdvalget vedrørende Danclaells Hus lig Indsigelse overfor Byraadet inindstillede til Byraadet, at den ved
den sydvestlige Side at Landevejen den Udgangen af December Maabeliggende Danchels Løkke blev ud- ned d. A.
lejet i smaa Stykker til Kolonihaver.
Allinge-Sandvig Byraad,
Udvalget blev bemyndiget til at udden 29.-11. 1935.
leje Jorden.
M. Bloch.
Der forelaa et Andragende fra Gymnastikforeningen om Tilskud. Det herivistes til Kasseregnskabsudvalget.

FESTGAVER-I

En Pige

Lodsedler!

110.110•11•2■1■

2iografen

Cleopatra

Liste •

Forretningskonvolutter
sælges med Firma fra kun 8 Kr.
pr. Mille.

Allinge Bogtryitheri.

vilde skaffe en behagelig indirekte Be l ysning til Stede.
En snarlig Ordning af disse
Forhold vilde sikkert blive hilst
med Begejstring af saavel Skolen
som den Sportsungdom i AllingeSandvig, der benytter Salen om
Aftenen og som er langt talrigere
i Aar end noget foregaaende Aar.
En Gymnast.

rene Aviser, bundtet i Pakker a
5 kg. (ca 300), sælges for 75 Øre

Allinge Trykkeri.

»rengenevil ogsaa være moderne!

De evindelige Reparationer af de
nuværende Ga-i.unper bliver dog
i Løbet af Aa.et en ikke he t rin. e Sum. 131, )t 2 stærke OvenlysLamper, en i hver Ende ar Salen,

Avismakulatur,

K'æd lem

[for smukt paa for smaa Penge

Plus-Four BenItleeder
syet af prima lun, holdbar Tweed i alle
Størrelser — Priser fra Kr. 5.50

VinterfralMen
elegant, praktisk og varm — den noble
Frakke i bedste Forarbejdning og prima For.

97ordlandets 5fandelsfius

•

•
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P. C. HOLM anbefaler:

2fIceg vor Yorretning et !Besøg !
00000000000000000000000000000

P HOB STOF P,
0
0
0

•
O
0
0

og De faar bedre
Kvaliteter !

0
0

0
O0000000000000000000000000000

O0000000000000000000000000000

O
o

o
O
2

o
o

SY SELV .0
0

eller lad Stoffet sy, og 2
2 Smagen bliver personlig I 2
O
0
00000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000

0

KAMINER

SPAR PENGE

til Hjerne og flad Væg, lette at anvende til Opvarmning af flere Værelser. - Praktiske og smukke

Resultatet bliver, at De til 2
2 billig Pris faar bedre Varer 2
00000000000000000000000000000

KAKKELOVNE

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

Ternede Kjolestoffer

i stort Udvalg fra C. M. Hess og Bornh. Maskinfabrik. — Lidt ældre Typer i firkantede
Ovne sælges til nedsatte Priser.

▪

Alle Reservedele, Rør, ildfaste Sten m. m. altid paa Lager.

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

Petroleumsovne, Kulspande i alle Størrelser, Gasovne i mange Størrelser, Bageforme og Indsats, Gasapparater til alle
Priser, Primusapparater og alle Reservedele.

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

NYT I Et Apparat til at sætte paa Primus, saaledes at Spri t
ikke behøves. - Meget praktisk til Baade og Skibe.

Nederdels - Stoffer

ffordlandets Nandetsfius,
OLSKER 14. KREDS
Særdeles fin Kvalitet

Varmt Karbad
m. Styrtebad 750re

islandsk Lammekød

og Færø = Bankfisk

■

fremvises i Olsker Forsamlingshus Tirsdag d. 3. Decbr. Kl. 7 pr.

Torsdag og Lørdag fra Kl. 9

Alle indbydes. — Billetpriser: Voksne Kr. 1.00 — Børn 50 øre
Fælles Kaffebord. Derefter selskabeligt Samvær for Medlemmer
med Familie.
Bestyrelsen

Telefon Allinge 131 kan benyttes

afnakket — ekstra fin Vare. Nye Sendinger sælges.

Nordlandets Handelshus.

LANDSSTÆVNE FILMEN
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Bestillinger til Bad om Lørdagen kan modtages hrie Torsdagen og Fredag til Kl. 15.

Oda Hjortbøl Christensen, Vesterg.
■■••.•••••■•■•••••■••••••■■■•....~....wwrayme..wwwr

Mit velassortevede

Fremstil selv Deres Vin !

Koloniallager
sælges nu som før til smaa Priser -

Vingær

og alle Rekvisitter til Vinfremstilling fra Landets bedste Firma
faas i

altid prima Kvaliteter. 5 pCt, ved kontant.

Køb min extrafine

Kaffe
1•11~1■10■Å
Engang prøvet — altid brugt!

Prima.

Personkørsel Gør Deres Indkøb hos: A. MOGENSEN, Tejn!

udføres med 4 — 5 Personers
lukket Vogn.
Aage Jørgensen, Tlf. Allinge 72.
De nye 3 Taarns

Gummistøvler
er nu hjemkommen og faas hos

Bil udlejes!
Skolekørsel!

4-5 Personers lukket C H EVROLE T
til lange og korte Ture — Billigste Priser
— — ogsaa DE burde lære at køre!
Hør mine billige Betingelser. — Ring til

2)ognmand X. ??ergmann, fif. Xilinge 57

Carl Larsen, Vestergade, Allinge,

varm Blodpølse
faas i Dag, Fredag.

Grete Lundgren.
Lindeplads
Ungt billigt

FLÆSK

3ulefiefterne nu er fijemkommen!
• ji

tiG tu:aT

I Aar er Udvalget større end nogensinde, men
bestil alligevel Deres Julehefter i god Tid i

Rio«en:Wilinge
Om fan Dage vil De modtage en Liste over Julehefter, Almanakker og Kalendere.

Den bedste Radio!
- de bedste Betingelser!

samt gode fede

Slagtehons
W. ROMER's
Slagterforretn.

Neutrofon
Televox — Record — Unica — Hellesen
og mange andre Mærker. Alle paa gode Afbetalingsvilkaar
Radiotilbehor – Ladestation – Alle Reparationer udl.

Allinge Radioforretning YrZitn Li4

Flere og flere
45/

1

De er altid meget omhyggelig
De lader Deres Skræder tage Maal af
Dem til et nyt Sæt Tøj. - Men De bør
være ligesaa omhyggelig, naar det galder
at placere Deres Annoncer.

naar

NORDBO RNHOLM udkommer i hele
December Maaned i et smukt Juleudstyr,
i større Format med For- og Bagside trykt
i to Farver. pir er det rigtige Sted at placere Deres Juleannonce
der virker den!
Vi har et billigt Tilbud til Dem paa en samlet
juleavertetering, og vi er Dem gerne behjælpelig
med Opstillingen. Desuden kan vi tilbyde Dem et
Udvalg paa flere Tusind Chef-leer, som staar til Deres
Disposition for kun 2,50 Kr. pr. Stk. uanset Størrelse.

— det er Telefon Allinge

74

4■■FAIL‘Fel.~IALNF■•■

Xob vinterbrændsel i porbladet!
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Vi har alle Slags —
af bedste Kvalitet og vi sælger til de rigtige
smaa Priser.

■ Nordlaindets Handeishus.
.1/.41

gaar hen og køber den bedste

Okse og Kalvesteg
samt Flæsk og Paakeg
hos

efir. Jørgensen Allinge

varm,31ocipolse
faas hver Fredag Middag.

Dina Sørensens Vietualiehandel
Send Deres Film
til Kopiering og
_Forst4rrelse hos

Fotograf

lutr. møller

Allinge — Fineste Udførelse
Besørges portofrit overalt
Et godt, lille

Orgel
staar til Salg hos

Phillipsen
Sandvig Tlf. 19

Olsker Ilusffindskollers

Cementl

Nu har vi atter CEMEMT paa Lager —
baade den sædvanlige Kvalitet og den nye
RAPID Cement, hærdner paa 2-3 Dage.

Glasserede Lerror og Faconstykker
samt Cementrør leveres straks fra Lager og til de rigtige Priser

Nordlandets Handelshus.
irees
;Jeres .7rikolage køber De bedst hos mig.
Jeg har stort Udvalg i solide og billige Varer.

Strikkede Klude tages i Bytte til højeste Dagspris.
Leverandør til begge Lotterier.

Allinge Messe. Th. Holm.

„edste Xorn, Xvedeklid,

åk aller etc.

til Hønsene sælges — og altid i
sunde, gode Varer. Billigste Priser

Nordlaudets Handelshues.

Bpi orening afholder Andespil i
Forsamlingshuset L ør dag d. 7.
Decbr. Kl. 19,30. Der bortspilles
8 Ænder og 2 Gæs samt en Taburet gratis. Kun Forenings Medlemmer har Adgang.

Bestyrelsen.

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

Nordbonholms Adressefortegnelse •
Systuer
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 Vognmænd)

Mælkeudsalg

Købmænd

Damefrisørsaloner

Autoreparatører

Tatol v. !havnen Allinge Tlf. 23

Møbelsnedkere

Andersen
,,,Th. Sandvig Tlf. 2
Ifald, E., Løsbækg. Allinge Tlf. 78

Blikkenslagere

Lind, William, Allinge Tlf. 95

Fiskehandlere

Blomsterhandlere (Gartnere) Forsikrings - Agenturer
Fotografer og fot. Artikler
Kjøller Alfr., v. Havnen All. Tlf. 4

Tapet — Liedervarer — Legetøj

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

Sandvig Boghandel Tlf. 55

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

Gornitzka, 0., Allinge Tlf. 74

Hoteller

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

Planteskoler

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

Radioforhandlere
te1

Landbrugslotteriet:

1 .
Cigar- og Tobakshandlere

Hotel Allinge Telefon 25

Kiosken, A. Mauritsen All. Tlf. 142

Varme Bade.
Fru Oda Hjoribol Chrislensen Tlf. 131

Skotøj og Skotøjsrep.

Kiosken, A. Mauritsen All, Tlf, 142

Aaben Torsdag og Lørdag fra Kl. 9.

Jørgensen, H., v/Posthuset Allinge

Varelotteriet:

Vaskerier

Kiosken, A. Mauritsen AlI. Tlf. 142

Malermestre

Gornitzkas Bogtrykkeri, All. Tlf. 74

Isenkram og Porcelæn
Allinge Tlf. 39

Kofoed, Chr., Kirkepl. All. Tlf. 138
Lind,Sander,Skræderi,Strandv.,A11.
Olsen, Bay, Østerg. Allinge.
1. Kl. nerreskrtedder — Moderne Snit.

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

Petersen, Thora, v. Posthuset AlI.

Kiosker

Viktualiehandlere
Sørensen D., Norreg. AlI. Tlf. 38

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

Slagtere
Jensen, Kaj, Allinge Tlf. 66

Modeforretninger
Murermestre

Indlevering 111 Bornholms Dampvaskeri.

Skræderforretninger

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

Manufakturhandlere

Art. f. Hotellerog Pensionat.

Holm, P. C.,

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

I

Jørgensen, H., y/Posthuset Allinge
Lind, \Villiam, Allinge Tlf. 95

Klasselotteriet:

Smerrebrods-, Mellemlægspapir, Servietter

Bødkere.

Ure og Optik

Kofoed, L. „liallelyst" Tlf. Sandvig 6

Mogensen, A., Tein Tlf. 117 x.

Guldsmede

Bogtrykker

Træskomagere
Larsen, L., Allinge.

Lotterikollektioner

Jensen, C., v. Havnen All. 'Ill. 41

Nordlandets Handelshus, All. Tlf. 7

Pensionater

Ligkistemagasiner

Nordlandets Handelshus, All. Tlf. 7

Kofoed, Chr., Kirkepl. All. Tlf. 138?

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

Foderstoffer

Bog- & Papirhandlere

Trælast og Tømmer

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

Elektriske Artikler

Bagerier

Sæbeforretninger

Mælkeudsalget Sandvig Tlf. 36

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

Vognmænd
Christensen. Andr., All., Tlf. 49
Falk, K., Aabrinken, Tejn. Tlf. 130 x

Smedemestre

02—

Personkørsel udtures.

Petersen, Carl, Allinge Tlf. 95

Nielsen, Poul, Østerg. All. Tlf. 145
Al Lastkørsel Liciteres

Petersen, C., Nygade, AlI. Tlf. 133

Kiosken, A. Mauritsen All. Tlf. 142

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

PROTOKOLFABRIK
'c";

44t11-af Fc

fa‘

11‘

43. t't rf 4Vk 'kr MV" 'akt &11.4

Chr. DideriKsen
Aw Sct.
Mortensgade
—
RØNNE
—
Telefon 865
Indbinding af Boger - Protokoller - Alle Papirvarer
1. Kl. Arbejde - Rimelige Priser - Hurtig Levering
ø Level ander til Biblioteker og Øens største Forbrugere

Se gede, varme ficepper
Rabes fordelagtigt og rigtigt flos os.
Graa Normaltæpper,
Skru. 125x 160 Kr. 1,75
Graa Uldtæpper, blød Kvalitet
— 4,25
Lyse, prima Uldtæpper, god Kvalitet. stor Størr. — 6,75
Mønstrede Flonelstæpper
— 5,50
Store, svære Uldtæpper, I. Kv. 13,00, 11,50, 9,85, 8,90, 7,50

,WordlandetJ Xandelsktw
esterseens Ferle - !
CONSTANTIN HANSEN'S populære Tango med Tekst
af Anker Hansen er udkommen som Klavernode Sælges i samt!. Boglader og i Kiosken, Allinge. Pris 1 Kr.

GORNITZKA 'S FORLAG

Permanent udfører vi nu med den nye
Tac o L u xus Maskine. —
Moderne
Dampkammer System. Alt iberegnet og dog kun otte Kroner!

neme■sm
Barber Johs. Larsen TIL Allinge 53

Cykle- og Radiolinporføren — Allinge
v. H. JØRGENSEN — ved Havnen — Telefon 156
B YENS STØRSTE OG FORENDE
Alle førende Mærker i Cykler, Radio og Grammofoner.
Fineste Betalingsvilkaar. Største Garanti. Øens billigste
Indkøbssted.
Pristilbud og Demonstrationer altid uden Købetvang.

Dele til Cykler,
Radio og Grammofoner samt elektr. Artikler haves altid paa Lager
Radioinstallation og Antenneopsætrung udføres billigst overalt.

AlI - Sandv. Sygekasse All. Tlf. 47

Westphal, 0. Sandkaos

4)

‘er Deres ,ndkeb hos de Handlende, som averterer her i Bladet

Personkørsel 113 Personer!

Kontortid daglig 2-4 og Lørdag 7 !)

Klaver — Violin — Sang.

bøger og 31ah. ,S1 disse urolige ciider
bør Landmanden sikre sig ved snarest at bestille sit
Behov til Foraaret 1936 af alle Sorter Kunstgødning i

—9-1" —16

Ill. Familie-Journal No. 48
d. 26.-11,-35.

Nordlandets Handelshus.

I dette Nummer kan Bladets
Læsere nyde den sjældne Oplevelse at dykke en Kilometer ned
under Havfladen med Dybhavets
Piccard, Professor Beebe, den verdensberømte Konstruktør af Dybhavskuglen, hvormed han foretager Farter paa de store Haves
Bund, og hvori han ser og skildrer disse Oplevelser, som stiller
alt tidligere af denne Art i Skygge. En anden Artikel, saa fantastisk, at man værgrer sig ved at
tro den, og som ikke desmindre
beretter om en virkelig Tildragelse, er Karl Figdors „I Hyre hos
gule Redere og med Ligrøvere i
Lasten". Endvidere spændende
Noveller og en Sportsartikel om
Golfspillet. Damesiderne fortæller
one, hvorledes man strikker Sportsjumpers og laver god Mad, naar
der skal spares, og tillige gives
der smaa Ideer til fikse Julegaver.
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deres flordel
ved Avertering i „Nordbornholm" er
dea store Udbredelse, Bladet har;
det kommer i hvert Hjem i AllingeSandvig og Omegn, helt til Hasle,
Klemensker og Rø. De faar med andr.: Ord Forbindelse med alle Deres
Kunder paa een Gang. — --

us

Tom Smidth, der for 8 Aar siden gjorde sig fordelagtig bemærket med en Samling finske Noveller, har nu skrevet en stor Roman
paa over 600 Sider. Bogens Handling udspilles ogsaa i Finland, og
er udkommet paa Fred. E. Pedersens Forlag.
En Fange, anklaget for lldspaasættelse, flygter fra Arresten
i en lille Købstad, søger ud i
Skærgaarden, driver til Havs med
Isen, reddes om Bord i en Damper, blandt hvis Besætning der er
udbrudt Kolera, dæmper Matrosernes Mytteri, springer over Bord,
falder blandt Smuglere og Lovbrydere, vender omsider ad Landevejen tilbage til sin Fødeegn
og deltager her i en Opstand.
Disse stærkt bevægede Optrin fører til Skildring af vidt forskellige
Samfundslag. Bønderne og Husmændene i Kirkebyen, øvrighed
og Borgere i Købstaden, Skærgaardsboere, Udflyttere og Forbrydere.
Bogens Utal af Personer er ret
skarpt karakteriserede, og adskil-

P

i IL"
AM«.

Benyt de billige Kvartals -Annoncer;
for kun 10 Kr. i Kvartalet kan De
fan en Annonce, hvori Teksten kan
skiftes 3 eller 4 Gange, i Løbet af
K ;at- taler. Lad os give Dem et Forslag.

Ring til „Nord6ornfiolma :Tel f, 74.
=.11111111111111111111 1 1111 1111111111111111111111111!1111111111111 1, 1111

Tom Smidth: „Hvor Oprør avles".

Bornholms Tango — Sommerens Store S'ukees

Dell helt rigige

Sygekasser

Musikundervisning

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

Person- og Lastkørsel

Sørensen, William, Allinge Tlf. 80
P. Munch, Blaa holtshus Tlf. All. 137x

1

I

III l

II

I

3 Yroduktenkan De købe 1 Daase Kiks for kun 2 Kroner 35 Ore.

Yrs?) det!
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Nye Sedillrier Villige gumler
baade hvide Støbeterns og marmorerede røde
Staalgryder. Det er absolut gode brugbare Varer som sælges
til forholdsvis smaa Priser.

Nordlandets Handelshus
lige af dem vil indprente sig i
Læserens Bevisthed.
Det er Opløsningstid, Forfatteren beskriver, og hans Hensigt er
at forklare, hvorledes den revolutionære Mentalitet, dannes og opelskes af selve det Samfund, som
engang skal springe ud af dets
Fuger.

Elegante VISITKORT
50 Stk. 2 Kr.

TAKKEKORT billigst

Allinge Bogtrykkeri.

