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Neonet Logslord-Smik
Krigsveteranen, der blev alle Tiders dristigste Rekordflyver.
—o—
En Aprilsaften i 1930 traf jeg
i Amsterdam i Hotel Carltons
grill room Charles Edward Kingsford-Smith, den berømte australske Rekordflyver, der senere er
blevet adlet og fik Navnet Sir
Charles.
Jeg var sammen med den hollandske Trafikflyver Smirnc-ff og
med den værdifulde Introduktion,
kom jeg paa Talefod med den ellers ret utilnærmelige Verdensflyver.—Vi snakkede Flyvning til Timerne blev smaa, og min Interesse for „Sperry's Rundhorisont",
der skulde monteres paa hans
Atlanterhavsmaskine „Southern
Cross" (Sydkorset), medførte en
Invitation til at se den verdensberømte Fokkermaskine, der befandt sig i en Hangar i Shiphools
Lufthavn lidt udenfor Amsterdam.
Næste Morgen kørte vi til Lufthavnen. „Sydkorset" stod i Hangaren og Telegrafisten Stannage
var ved at afprøve en RadioAnordning.
Den store tremotorede Fokker,
med i alt 675 HK. i Motorerne,
var allerede en Veteran. Den var
flikket sammen med det store
Plan, der i 1925 var bygget til
den arktiske Forsker, Sir Georg
Wilkins Maskine og Kroppen af
Fokker VII, der ogsaa havde tilhørt Wilkins. Begge Maskiner var
havareret i Alaska, og af Resterne
byggede Kingsford Smith sin berømte Rekordmaskine.
Kingsford-Smith købte „hende"
som han selv kaldte „Sydkorset'
i 1927, og Aaret efter satte han
Verdensrekord paa Ophold i Luften. Han fløj uafbrudt i 50 Timer
og 4 Minutter paa een Benzinbeholdning.
Kort efter, den 31. Maj 1928,
startede eSouthern Cross" fra
San Francisco paa sin verdens.
berømte Flyvning over Det stille
Hav.
Kingsford - Smith gennemførte
denne Flyvning med Held. Det er
aldrig siden forsøgt at gøre ham
Kunststykket efter —. Flyvningen
blev foretaget i tre Etapper. Først
fløj han fra Sart Francisco til Honolulu paa 27 Timer og 27 Minutter, derefter til Fidjii Øerne paa
34 Timer og 33 Minutter og endelig derfra til Australien paa 21
Timer og 35 Minutter, — en Gennemsnitsfart paa 142 Kilometer i
Timen havde Kingsford-Smith altsaa holdt paasin Stillehavsflyvning.
Forsvundet i det anstralskeVildnis.
Nogen Tid efter fløj han fra
Melbourne i Australien til Perth,
en Distance paa 3220 Kilometer
uden Mellemlanding, og den 30.
Marts 1929 startede han paa sin
RekordflyvningAustralien-England
Rekorden var paa 15 Dage, sat
af Bert Hinkler, — den samme
Rekord som han nu har forsøgt
at slaa i modsat Retning.
Efter 3600 Kilometers Flyvning
maatte „Sydkorset" nødlande i et
Vildnis. Brændselsstoffet var pludselig sluppet op. Først 12 Dage
efter blev Kingsford-Smith og hans
to Kammerater Ulm og Lyon fundet af en udsendt Hjælpeekspedition. De fløj tilbage til Sidney og
herfra startede Kingsford-Smith d.
25. Juni Den 10 Juli naaede han
London efter en Rejsetid paa 12
Dage og 23 Timer.
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NORDBORNHOLM
udkommer i Julmaaneden
i 6-spaltet Format og trykt
i 2 Farver paa glittet Papir. Vi lægger i Aar særlig- Vægt paa at bringe vore
Læsere aktuelt og under
holdende Stof og originale
Illustrationer. — Desuden
indbyder vi Dem til at deltage i 2 Rebus-Konkurrencer, en d. 13. og en d. 20.
ds. Der udsættes 4 Præmier
Annoncer og lign, bedes
indleveret senest Onsdag til

NORDBORNHOLM

Der

Abbesinske Soldater under Fremrykning.
træffes nu Forberedelse til at levere Italienerne det store Slag, der foreløbig skal sætte Punktum for deres Fremrykning.
:«111~111111~111

9 Dage efter blev „Sydkorset'
fløjet til Fokkerfabrikkerne ved
Amsterdam for at blive efterset
med en forestaaende Atlanter havsflyvning for øje. Motorerne havde
indtil da gaaet 6000 Timer. Det
var under Forberedelserne til At.
la nterhavsflyvn ingen, jeg mødte
Kingsford-Smith i Amsterdam.

dam, gik i Spidsen for det Triumf- under Lægebehandling. 8 Maanetog, der førte Kingsford-Smith og der senere kunde han atter melde
hans tre Kammerater ind til Am- sig til Tjeneste; og han blev ansat
sterdam
som Instruktør ved-Flyverkorpset,
Efter den Tid tabte Kingsford- en Stilling han beholdt indtil KriSmith en Bunke Penge, og ,Syd- gen sluttede.
korset blev taget fra ham ved en
Europas første Trafikflyver.
Tvangsauktion.
Efter Krigen fik han BeskæftiDen berømte Rekord-Maskine, gelse som Trafikflyver, Evropas
maaske den mest berømte i Ver- første, i England, og i tre MaaDet store Hop over Atlanten.
Maskinen blev efterset i alle den efter Lindbergs „Spirit of Sct. neder gjorde han „Droske-TjeneEnkeltheder, Motorerne skilt ad Louis" eksisterer ikke mere . . . ste", som han selv udtrykte sig,
og samlet igen, nye store Benzinmen det var ikke noget, som pasKrigsveteranen, der vilde se
tanke blev bygget ind og konstrusede for Kingsford Smith's TemRekorder.
eret saaledes, at de kande anvenSir Charles Edward Kingsford. perament. Han ønskede Eventyr.
des til Flydepontoner, hvis „Syd- Smith, som han kom til at hedde
Han rejste til Amerika, hvor
korset" skulde gaa ned paa At- i 1932 er en moderne Eventyr- han en Tid var Postflyver, senere
lanterhavet. Hele den store Ma- skikkelse. Han ligner en af Jack Civilflyver. Her traf han Flyveren
skines Krop lignede et flyvende Londons Maske-Helte, han er ikke C. T. P. Ulm, og de to slog sig
Laboratorium med sine kolosalt særlig høj, men senestærk. Ansig- sammen. Det lykkedes dem at rejmange Navigationsinstrumenter, tet præges af en stor buet Næse se saa mange Penge, at de kunde
Radiosendere og Modtagere,
og et Par dybtliggende glimtende købe „Southern Cross" fra WilDen 24. Juni Kl. 4.25 startede øjne, der skjuler sig bag en kins, og efter at de havde genKingsforchSmith fra Irland paa Mængde Rynker, saaledes som nemført deres Stillehavsflyvning,
Vej til New York. Hans Besætning man ser det hos Mennesker, der slog de sig begge ned i Austrabestod af Hjælpeflyveren Evart færdes meget i Blæst og Kulde.
lien, hvor de havde god Suk ces
van Dyk, Navigatøren Jonathan
Naar han smiler ligner han en med et Luftfartselskab, som de
Patrick Saul og Telegrafisten John glad Dreng med Smilehuller, han startede: „Australie National AirStanley Warburton Stannage.
er et Hundredprocents Mandfolk, ways". Deres Maskiner trafikereEfter en meget spændende Flyv- han virker tiltalende paa Mænd de Strækningen mellem Sydney
ning med meget vanskelige Naviga- ved sin udpræget maskuline Frem. og Brisna, en Distance paa 800
tionsforhold maatte Kingsford- træden.
Kilometer.
Smith lande paa New Foundland.
Kingsford-Smith er Australier,
Efter sin suk cesfulde AtlanterHan havde da været 37 Timer i han fødtes i Brisbane d. 9. Fe- havsflyvning vendte Kingsford
Luften. Efter at have faaet ny bruar 1897. Da han havde forladt Smith tilbage til Australien, hvor
Benzinforsyning startede „Sydkor- Skolen, studerede han Elektrotek- Ulm stadig passede hans Luftset" paany og naaede New York nik, og i 1915, kun 18 Aar gam- fartsselskab, og den 10. Decbr.
efter en samlet Flyvetid paa 45 mel blev han Soldat ved Ingeniør- 1930 blev han gift i Melbourne
Timer og 30 Minutter. Den dris- tropperne, og han kom til at del- med Miss Mary Powell. Man regtige Rekordflyver og hans tre tage i Krigen i Ægypten, Gallipoli nede nu med at Rekordjageren
Kammerater blev hyldet efter de og Frankrig. Ved den franske var faldet til Ro, men Beregninstore Traditioner i Amerika og blev Front koM han til Flyvertropper- gen var forkert. De nye Rekorder
modtaget af Præsident Hoover. ne, og i 1917 fik han sit Certifi- paa Flyvningen England AustraDet var faktisk den første sukcesful- kat. Han gjorde sig hurtigt be- lien satte Gnisten til Baalet i hans
de øst vest Flyvning over Atlanten. mærket som Krigsflyver, forvoven urolige Indre, han vilde være den
Da KingsfordeSmith kom til- og modig som han var. I August hurtigste Mand paa Strækningen
bage til Europa, blev han hyldet 1917 mødte han den berømte ty- mellem England og Imperiet.
i London og i Amsterdam. Da ske Krigsflyver von Richthofen og
Nu har Skæbnen sandsynligvis
_gamle Southern Cross° landede blev alvorligt saaret — det lyk- indhentet den dristige Flyver. For
paa Shipholl Lufthavn, bød Hund- kedes ham dog at føre sin Maski- ca. I Maaned siden forsvandt han
redtusinder de dristige Atlanter- ne tille-age bag sine egne Linier.
i Nærheden af Australien under
haveflyvere velkommen, og et mægEfter denne Bedrift dekoreredes et Forsøg paa at sætte Hastighedstigt Cowboy-Band, der optraadte han med Militærkorset og send- rekord England —Australien.
i Tuschinski-Kabaretten i Amster- tes saa til England, hvor han kom
Poul Westphall.

Madelaine.
Af Chr. K Damm.

—o—
•
Madeleine var født og opvokset i en af de idylliske Dale i
Vogeserne, hvor en Landsby i
Dalbunden ligger som en Verden
for sig, omgivet som den er af
høje Bjerge og mørke Skove. Hen
des Forældre var franskfødte og
de talte Fransk i Hjemmet, hvor
hun tilbragte en lykkelig Barndom.
Da Madeleine var 18 Aar, drog
hun til Strasborg, hvor hun fik
Plads som ung Pige i Huset.
Strasborg havde dengang en meget stor tysk Garnison, næsten en
lille Hær, inden for sine Mure.
Det gik da heller ikke værre eller
bedre end at den yndefulde og
Mørkøjede Madeleine fik sig en
Kæreste, en H usarvagtmester ved
Navn Heinz Lackmann, som var
meget omsværmet, og det var et
Spørgsmaal, om det ikke var hans
blaa Uniform med de mange Snore, 53111 mere gjorde Udslaget end
netop hendes Kærlighed til ham.
San kom Krigen og hun maatte
tage Afsked med sin Ven, som
dog forinden havde formaaet at
faa hende til at gifte sig med ham.
Det var et saakaldt Krigsbryllup,
som var saa moderne i Begyndelsen at Krigen. Dagen efter red
han med sit Regiment til Grænsen.
De første K! igsmaaneder gik.
Madeleine fik jævnlig Breve fra
Heinz og ogsaa hjemmefra. Saa
en Dag skrev hendes Moder, at
tyske Soldater havde skudt hendes Fader, som de antog for Spi,
on, at hun ikke vidste, hvor hendes to Brødre var og at deres
Hus var brændt. Den unge Kvinde blev ude af sig selv; grædende faldt hun sammen i sit lille
Kammer, og først to Dage efter
fattede hun sig igen. Hun pakkede
sit Tøj i en lille Pakke og sneg
sig ud af Fæstningen. Til Fods
naaede hun sin Fødeby, som havde været Krigsskueplads, og hvorfra de stadig hørte Kanonernes

Torden. I et Aarstid levede hun
hjemme, og med alle de ødelæggelser, som hun stadig havde for
øjnene, arbejdede der sig mere
og mere et Had til Tyskerne op
i hende. Paa en af sine Strejfture
i Skoven traf hun en Dag Landsbyens gamle Hyrde, som stadig
var den samme fyrige Franskmand. De talte længe sammen og
han opdagede hurtigt, at han kunde drage Nytte af den hadefulde,
men saa skønne unge Kvinde.
Som saa mange andre spionerede
han for Frankrig, og med Glæde
deltog hun deri.
Hun blev en ypperlig Spion,
som sammen med en Række ligestillede dannede en Varietetrup,
der drog rundt ved Fronten og
optraadte for de tyske Soldater.
Madeleine dansede, og for hendes fyrige Temperament faldt
overalt de tyske Officerer, som
hun under Skæmt og Latter fik
til at fortælle, hvor de kom fra,
hvor mange de var, hvad de bestilte og hvor de skulde hen. Men
blev de nærgaaende, trak hun en
spids Dolk frem og hendes Øjne
gnistrede, mens hun gjorde en
talende Bevægelse med den.
Spionerne havde deres Samlings.
sted i en gammel Borgruin i Vogeserbjergene, ikke langt fra Madeleines Fødeby. Da hun en Dag
kom hjem, hørte hun, at der samme Dag vilde blive foretaget en
Undersøgelse af Ruinerne, som
man havde opdaget var Samlingsstedet for Spionerne. I en Fart
sneg hun sig gennem Skovene for
at naa op til Ruinen og advare
de, der maatte være der, inden
Militæret kom. Undervejs derop
løb hun i den mørke Skov paa en
Soldat. Det var hendes Mand. Da
han saa, hvem hun var, tog han
hende i sine Arme og vilde kysse
hende. Men huu værgede sig saa
godt hun kunde, og da hun blsidst
ikke saa anden Udvej, tog hun
sin Dolk og stak ham lige i Hjer
tet Saa løb hun videre og filt
Kammeraterne advaret, saa Soldaterne maatte gaa hjem med uforrettet Sag. Nogle Dage efter fandt
de Heinz Lackmanns Lig.
Der gik et Aar. Saa brød Tyskland sammen. Og da de sidste
tyske Soldater drog ind i Made.
laines ødelagte Fødeby, kom der
en Procession ud derfra, gom gik
de forfølgende Franske ænd i Møde. Forrest gik en lidt hulkindet
og bleg Madeleine, som begejstret
svingede det franske Flag og til
det lille Orkesters Toner sang:
„Alleens! entants de la patrie —"

Nu holder vi Jul igen!
Overalt hersker feberagtig Travlhed. Købmændene er optaget af
at pakke Julevarerne ud og pynte Udstillingsvinduerne; der lægges særlig Vægt paa at skabe noget originalt, alt skal være moderne --- „det sidste Skrig!" Og hvilket Udvalg? De ældre tænker tilbage paa deres Barndom;
da var der ikke saa meget at vælge imellem, Vinduesudstillinger
var sjeldne og Belysningen primitiv. Jeg mindes den første pragtfulde Illumination, det var til Vor
afholdte Konge, Christian den Niendes Guldbryllup. Borgerne var
opfordret til at stille tændte Lys i
Vinduerne den Aften, og Opfordringen blev efterkommet overalt.
Selv i de fattigste Hjem var der
støbt Tællelys og Borgerne vandrede den ganske Aften Gade op
og Gade ned, for at se og beundre de smaa Lys, som blafrede
i Vindueskarmene. Nu har Elektriciteten skabt anderledes Effekter,
Lyset straaler i alle Farver, og
de elektriske Motorer snurrer og
sætter Fart i Mekaniken. Selv paa
Juletræerne tændes elektriske Pærer, røde, gule, blaa, og store lysende Juletræer rejses paa Torve
og Pladser, Granguirlander spændes fra Hus til Hus i Forretningskvartererne, Decembernattens Mør
ke brydes af et straalende Lyshav og minder os om Julen og
det forjættede nye Aar, som giver
Plads til saa mange Forhaabninger.
Nu holder vi Jul igen!

leger og lide.
— 0- 7

„Juleroser".
Nu foreligger Aa rets „Juleroser"
Det hævder sig som sædvanlig
smukt blandt danske Julehæfter.
Der er nedlagt et stort Arbejde
paa Udstyrelsen, og Hæftet lyser
af Guld og Farver.
Redaktionen af „Juleroser", der
ogsaa i Aar ledes af Fru Else
Helse, har bestræbt sig for at
samle de bedste Kræfter blandt
Forfattere og Tegnere.
Straks
man faar det i Haanden fanges
Blikket af Aksel Mathiesens Omslagsbillede, et ægte Julebillede
med en gammel Herskabsvogn,
der kører op gennem en Alle med
Gæster til Herregaarden. Teksterne indledes af Kaj Friis Møller
med et Digt om Julekrybben, derefter følger en Julefortælling af
Astrid Ehrencr-on-Kidde. Thorkild
Gravlund skildrer et Mangletræs
Historie under Titlen „Kærestegaven". Museumsinspektør Knud
Klem giver i en rigt illustreret
Artikel en Oversigt over Kronborg
Slots Historie fra Kongebolig over
Fæstning og Kaserne til Museum.
Edith Rode bidrager med en Kærlighedshistorie „Digterens første
Oplevelse", og Henning HaslundChristensen fortæller om Mongolernes Fører, „den hvide Ataman".
Til Slut vil man finde Verner Seemanns morsomme Artikel om Vin.
Som Bilag medfølger foruden
Marie Henriquos Akvarel et Maleri forestillende en Allegori paa
Øresund, Riddersalen paa Kronborg og en Titelvignet.

Ill. Familie-Journal No. 49
d. 3.-12.--35.
Livet er skønnest under Havfladen, paastaar den amerikanske
Professor William Beebe. I forrige Nummer blev Dybhavskuglen,
som Professoren har konstrueret,
beskrevet, og i denne Uge skriver Professoren selv i Bladet og
fortæller om, hvad han har set
og oplevet en Kilometer under
Havfladen. — I Sportsartiklen
bringer Familie-Journalens Sportsmedarbejder denne Gang en Række Billeder fra „Badmintons Blaa
Bog" og giver samtidig en kort
Karakteristisk af de kendte Spillere, han præsenterer. —Desuden
en Mængde Noveller og endelig
et stort dobbeltsidet Fugleperspektiv af Hasle.

Ylere og flere
gaar hen og køber den bedste

Okse og Kalvesteg
samt FlæskogPaalæg
hos

efir. Jørgensen Allinge

~~{~8~~§
6Y YY
11

Klavs Massen å Munkkeni
En gammel go Sansåga ja au kanj,
hon hanlar om 'Klaus Massen, enj Bonamannj,
å enj Munk me Hætte å Kappa grå. —
Ja tænjkjer ni ajle mit Prat forstå.

„Nu ska jå så Vedde, som nok ska gro,
denj ska nok au fyjla dit Gol å din Lo.
Ja ente, som Pær, vel daj højla for Gjæk,
du kanj båra gå jern å så sniva væk."

Denj Munkenj de va ju denj ona sæl,
hanj velle præva å få Klaus Massen glår å væl,
men ded va ju båre for å drella Sånte Pær,
å de vråntadas, som ja ska fortælla hær.

A Fremtiden kom, å Munkkenj holt Or,
for Veddenj så krabuer va nu å stor.
Å ded så au Klaus, då hanj gjekj saj en Tur,
men livel så va hanj så trompinj å sur.

Enj Feskjesdå Klaus gjekj å sled me sin Plan,
hanj skujle ju ævent ryjgja op te Råu.
Men Øjen va nålia, Plå uenj va Lort,
å derfor så gjekj ente Arbajed fort.

Hanj møte så Munkkenj, der spore som van,
„Nå, Klaus, e du nu ente tefresser igrån?"
„Naj, va kanj'ed ve! nøtta å varra glår,
kansje nu Torran minj Vedde tår".
•
„Naj, du ska'nte ina minj goa Manj,
ja hår daj ju sajt, du på maj lida kanj.
Ja går i kapsion for Vinj å Vær,
me Solsjen å Rajn ska de sjevta hær."

'Hans Jor va kløssu, fujl å Sten va hon træ,
derfor ente lorlit hanj unøtta ble.
Så kom denja Munkkenj, hælste pent å så:
,Du håred vest ikje ret årtit å brå".
„Naj de må ja sanja, for sant å saj
hår Lokken tad Kosinj enj anjenj Vaj.
Ja går hær å slider me Kløssa å Sten,
så de varkjar i bådde Arma å Ben.

Men Klaus hanj va æmmer unøtta å sær,
„Nu få vi nok sajtans nåd ulada Vær."

A te Sånte Pær ja då så ota bå,
mit Offer jå yde vær Højtidsdå.
Jå gjore maj altid enjhellu umåg,
å livel ja går mæst som Luzzavråg.

„Naj, svare Munkkenj, ja vel daj'ed væl,
å Væred ska ble, som du vel had sæl.
De ska nu ble Torra å Solsjen vær Då,
så Høstenj nu ræjtit må arta saj brå."

Stor Uret itu døjar ja grant kanj se,
enj galanter Kar du nok livel e.
Men Sånte Pær hanj e ju så gammajler nu,
så rapt hanj forgjædder senna Kara som du.

„Nå, seddan, Klaus momlada ver saj sæl,
de kajler nok Munkkenj å gjorra væl.
Te ajle hanj sænner got Høstavær.
Naj, seddan gjore live! aldri Pær."

Men nu kanj du båra tryt lide på maj,
for nu vil ja varra Vorherre for daj.
Din Jon vil ja pløja, å sin kanj du så,
nu kanj du så båra tå Kradarna fra.

„Hanj skujle au hausa Folk andre Stå,
for ves a de nu ajle får høstad brå,
så kommer der Korn mæst f rå ajle Ler Jo, mere ja høstar, storre Taved au bier."

Dånj ætte Klaus skujle i Marken å glo,
men velle nåue sæl sina lven tro.
Marken va pløjt, lå så slæt å så ren,
å nu va der nåue nånj Kløs æjle Sten.

Men så ble livel Munkkenj fornøjder me de,
å så kanj'ed nok varra, a Klaus fijkj Besje.
Varre Stommene hår ja livet aldri kjænt
å dette ska gjærna du få på prænt."

A Munkkenj au kom. „Nu e du vel glår,
a ja nu din Jor seddant pent awlad hår?"
„Nå, de e nu livel men seddan pånå,
for skråler e Rauenj, som jå hår å så."

Å Kara som daj passe ævent te Pær,
for sær du jo e, som en rompegaln Mær.
Ja ska'nte nu på Jorn gå som Narrafas.
lkje enj Dæul kanj gjorra Klaus Massen tepas."

(n)

Så ble Klausa Vedde au moner pånå,

å sekkena Aus, å sekkedan Strå.

A nu vel ja sluta min Sansåga me.
Moraln de mæste vel sæl au kanj se.
Varden hon e mæst som enj sæl na tår, Klaus Massen væl monga Ættekommara hår.

Gulvtæpper
Vi har et stort Udvalg i

GRAMTÆPPER
(PRÆSTEGAARDSTÆPPER) lige hjemkomne i smukke moderne Mønstre og i
forskellige Kvaliteter i Priser fra Kr. 34-115
Følgende Størrelser er paa Lager: 200x240
250 >< 250-200 x 290-190 x 300-200x 300
200 x 315-250 x 300-260 x 300--250 x 385
300 x 350 cm.

Prima monstret Linoleum 200 em. br. fra 5.50
pr. mtr. 2.95
—
—
'mit.

Magasin du Nord
ved Victor Planck, Allinge Tlf. 5

uleblomster

julefrugter
juletræer
Gran til Kirkegaarden samt Dækn. af Gravsteder

C. Jensens Handelsgartneri, Allinge. -5..yddmed:Btomsler!

.93edste Mern, Xvedeklid,
Sk
aller etc. til Hønsene sælges — og altid i
sunde, gode Varer. Billigste Priser

Nordlandets Handelshus.
HUSK!
at indgive Bestilling paa Fotografier, Forstørrelser, Indramning -

Otto J. Lund.

Optagelser hver Dag, ogsaa Søndag fra Kl.

Fra Uge til Uge.
Varelotteriet.
Hvordan skal man klare Udgifterne til Julegaver? Man kan jo
f. Eks. sikre sig et Lod til Varelotteriets 3. Trækning — Lotteriet
med de store Gevinstchancer.
Og alle Gevinster er
gode, danske Varer. Med lidt Held
kan man altsaa faa Julegaverne
ganske gratis.

Overfald.
Natten mellem Tirsdag og Onsdag skete der i Sandvig et raat
Overfald paa Bogholder Rytsel.
Ved 24-Tiden, da Rytsel var ude
i Gaarden for at lufte sin Hund,
hørte han Spetakel paa Gaden
lige udenfor. Han lukkede Hunden
ind og gik ud paa Gaden for at
se hvad der var paa Færde. Næppe havde han dog aabnet Døren,
før han blev grebet i Brystet af
eu ukendt Mand, og smidt ud
midt paa Gaden, og her fik han
tildelt det ene Slag efter det andet af Voldsmændene, 3 ialt. Derefter forsvandt de og Rytsel, der
havde -faaet flere Læsioner i Hovedet, Ryggen og paa Benene,
kravlede ind i Gaarden, hvor Fruen, der hidkaldt Raabene var kommet til, hjalp ham ind. Lidt efter
forsøgte en af Voldsmændene at
komme ind i Huset, men uden Resultat. Mærkelig nok havde ingen
hørt Fruens Raab om Hjælp.
Om Onsdagen blev Politibetjent
Larsen tilkaldt, der i Løbet af kort
Tid fandt Voldsmændene, hvoraf
den ene kun var 17 Aar gammel,
de andre i Tyverne. Der foreligger ingen Grund til Overfaldet.
De var alle 3 berusede.
Der følger nu et alvorligt Efterspil i Retten.

9e gode, varme ‘Icepper

10-3

Fotograf Alfr. Kjøller
Allinge — Tlf. 4

ka6es fordelagtigt og rigtigt firos os.
Størr. 125x 160 Kr. 1,79
Graa Normaltæpper,
— 4,25
Graa Uldtæpper, blød Kvalitet
Lyse, prima Uldtæpper, god Kvalitet. stor Størr. — 6,75
— 5,50
Mønstrede Flonelstæpper
Store, svære Uldtæpper, I. Kv. 13,00, 11,50, 9,85, 8,90, 7,50

Xordlandetd Xandelshud
Bil udlejes!

4 - 5 Personers lukket C H EV RO LE T

Skolekorsel!

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

til lange og korte Ture — Billigste Priser

Vognmand ir. Sergmann,

Allinge 57

rmanent udfører vi nu med den nye
Permanent
tioderne
gtige
iberegnet
'
en;
1)ta klo' nul‘milesr SMYsi
a
og dog kun otte Kroner!

Del heil rityge
imme

ger deres 3ndRe6 til Julen
i Kaj Jensens Slagterforretning. — Alt i prima Oksekød,
Kalvekød og Flæsk samt alt i hjemmelavet Paalæg. — Det
bedste Kød til de billigste Priser. — Kun prima Varer.
•
Varerne bringes overalt. w -2,Telefon Allinge 66. Ka

j Jensen.
...■■■■■■‘r■■■■1

Xob Vinterbrændsel i »Alanaet!
• • • • •
ø. • • •
• • • • •
• • • •
• • • •

Vi har alle Slags af bedste Kvalitet og vi sælger til de rigtige
smaa Priser.

111111111111111111111111111111111111111111111

•

Ah„..A1\Nordlandets Handelshus.

Barber Johs. Larsen Tlf. Allinge 53

Cykle- og Radioimportøren — Allinge
v. II. JØRGENSEN — ved Havnen — Telefon 156
BYENS 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 Antenneopsætning udføres billigst overalt. •

Til Julen an6efales
Hjemmelavet Paalæg af alle Slags — nyrøget Hellefisk — ny Klipfisk og fine Ris.

3fansens enle, Sandvig.

Den bedste Radio!

- de bedste Betingelser!

Neutrofou —

Televox — Record — Unica — Ilellesen
og mange andre Mærker. Alle paa gode Afbetalingsvilkaar

Radiotilbelaor – Ladestation – Alle Reparationer adr.

Allinge Radioforretning

Collie

Nu hari atter CEMEMT paa Lager —
baade den sædvanlige Kvalitet og den nye

RAP ID Cement, hærdner paa 2 -3 Dage.

11

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

Nordlandets Handelshus.

Slagteriets Udsalg.

Byernes bedste og fineste Sul'
Rober De altid billigst til Jul

Ved De, at i

Husmoderbørsen, Allinge Nordlandets Kødforsyning
i

9 disse urdige bider
bør Landmanden sikre sig ved snarest at bestille sit
Behov til Foraaret 1936 af alle Sorter Kunstgødning i

Nordlandets Handelshus.

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

findes et stort Lager af Gaver baade i Trikotage, Galanterivarer og alle Toiletartikler saavel til Voksne som til Børn,
og alt Legetøj forefindes i stort Udvalg.

Butikken er oplyst Søndag den 8. og 15. Decbr. Se Vinduerne og bemærk de billige Priser, og De vil ikke mangle Ideer til Deres Julegaver

Varerne bringes overalt

Søger De

Sandvig - Telefon 19

noget rigtig leeliliert til Julen?

3ulefiefterne er nu fijentkommen! Prøv da Grethe Lundgreens Yictualieforretning,
I Aar er Udvalget større end nogensinde, men
bestil alligevel Deres Julehefter i god Tid i

Mioten

Det største Udvalg i alle Slags Paalæg.
Hjemmelavede Salater, lækker Svinekam og anden Julemad.
Telefon Allinge 45.
Varerne bringes.

•

A
,

-Køb dem i Allinge Messe!
Bagerekspeditrice,

Til Julen!

En flink og paalidelig Pige i tyverne kan straks faa Plads paa Frederiksberg. Henvendelse

Ludvig Nielsen,

4■644

Allinge Kulhandel

mane andre smukke lin.g!

Isenkram:

Olsker
Statsskatten for 1935-36

Kaffe - og Spisestel i Fajance
og Porcelain — mange smuk-

*

Intet er festligere end Selv — derfor den bedste Gave.
Vi har det store Udvalg i smukke Ting, altid moderne!

bedes indbetalt inden den 31. December. Modtage; af Pedersen.
Bakkemøllen, Chr. Bendtsen, Tein.

Kaffestel, Vaser, Skaale, Kander, Askebægere, CigaretBægere m. m,

*

B R ONCE — den store Node. Mange fikse Nyheder.

Sogneraadet.

Smukt Porcelain ser altid festligt ud paa Bordet, og er
derfor meget kærkommen som Gaver.

*

ALABAST — De skulde se den store Sending, vi
har faaet hjem. Lamper, Skrivetojer, Rygegarniture m. m.

ke Mønstre.
Fra den kgl. Porcelainsfabrik haves rigeligt Lager af :

01, Vin og Likørglas i smukke Former.
Krystalskaale og Vaser — flotte Ting.
Bordknive, rustfri i stort Udvalg fra helt billige til bedste
Kvaliteter. — Frugtknive — Dessertknive — Franskbrødsknive — Ostehøvle — Kageskeer — Kageknive.
Fjerkræsakse - Nøddeknækkere - Flødesprøjter - Kageforme

*

Bollesprøjter — Mandelmøller — KageFlødepiskere
ruller — Kødhakker — Brødskærere — Bageforme Vægte — Gasovne — Gasapparater.

URE -- Alle bliver glade for et Ur; og naar De køber
det hos Conrad Rans en, som har det største Udvalg
af alle Slags, lige fra de største Vægure til de mindste Armbaandsnre i nyeste Faconer og Udstyr, faar De
der rigtige.

14. Kreds.

Tysk Undervisning
begynder først i Januar Maaned. Indmeldelser modtages
allerede nu paa Tlf. Sandv. 39
el. ved personlig Henvendelse.

Conrad Hansen

Nilfisk Støvsugeren:
sælges paa samme Betingelser som Fabriken med maanedlige Afdrag fra 10 Kroner.

Allinge Ur- og Guldsmedeforretning

Lejeune Sandvig

Telefon 140

Hold paa 6 Personer — — 6 Kr. mdl.
— — 4 — — — — 6,50
— 2 — — — — 7,00 —

Dukkevogne til mange forskellige Priser.
Barnecykler, Gynger, Kælker, Rulleskøjter, Ilasflidsv ærktøj, samt alle Slags godt

til Børnene:

Olsker.
Gymnastikken begynder i Forsamlingshuset Torsdag den 12. Decbr.
Kl. 7 for Drenge og Kl. 8 for
Karle. Mød talrigt op.

Kr. Lytterforening

og nyttigt Værktøj for Børn og Voksne.

Tobakker og Vine:
Stort Udvalg i gode vellagrede Cigarer og Cerutter fra
kendte Fabriker. -- Cigaretter, Piber og Tobak i alle gangbare Mærker.
Vine og Likører af bedste Kvaliter til Prisen.

i

Rom — Whisky — Cognac — Akvavit.

fur Allinge-Sandvig afholder ordinær Generalforsamling Fredag d.
6. December Kl. 20 pr. paa Menighedshjemmet i Allinge.
Dagsorden ifl. Lovene. Medlemmerne bedes møde talrigt op. Nye
Medlemmer optages gerne.

Bestyrelsen.

Lad Julegaven i Aar blive

Stort Udvalg i Barbermaekiner og Blade. — Barberspejle,

Restancerne

Barbercreme, Sæbe, Sprit, Barberpensler, Haarklippemaskiner

Lommeknive i stort Udvalg.

et Par Sko fra

Kolonialafdelingen
er velforsynet med bedste Varer til rimelige Priser.

Carl .earsen vesterg.

Conserves af alle Slags. -- Kiks og Kager, Chokolade i smukke Æsker, i Plader og i les Vægt fra
bedste Fabriker.
Appelsiner, Citroner, Nødder, Figen, Æbler, Rosiner,
m. m.

P. C. Holm

Forretningen er ikke Gaben Søndag den 22.

M. Bloch.

Allinge

Nogle brugte

Herre- og Damecykler
samt en god RADIO er billig til Salg.

Th. Munch. Humledal.

Snsfier »e fisse Sulegaver?

Biografen

— saa kig indenfor! Vi har en Masse
nye og smukke Gaveæsker.

Fredag og Søndag Kl. 8

Foretrækker De nyttige Ting, har vi

Nordens Byer

ogsaa et stort Udvalg i Køkkentøj,
Porcelain o. s. v.

Smuk Naturfilm.

'Ulla

■34-'6 (7

!foler »e !Trang -

— og husk saa

JULEKAFFEN!

ftrima - Arninge.
mimiiiiiihmiliiiiimiiiiiiiimilimiiiiiiiiiimilliumiliiimiiiillimiiiiiiiiiimiiiim,,,,,,,,,,,,,iimmim.
E-_.-Særligt fremhæves vort store og smukke Udvalg

._

E---.
E .-

i

L-- Dametasker - Lynlaaslasker - i(oletasker - Dokumentg mapper - 7kttachetasker - Rejsekufferter - Seddelbeger
Portemonæer pillekort - $pilleborde - Læselamper =2

• Julekager:
Samtlig e julehefter - Lommebøger - ylmanakker haues
paa Lager. - Børnebøger - Billedbager - Gauebeger

.___-

3terste Udvalg i Dune- og Selskabsspil
Fyldepenne nf Guldpen fra 5 Y(r.

Julekort

ALLINGE BOGHANDEL
1141111111111111111111111111111111111111111111111111111111011111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111[11
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i 'qvibt!

En Skildring af Lægernes Arbejde
paa de store Hospitaler. .
Med Clark Gabte og Jean Hersholt.
Forbudt for Børn.

•.--_..-. Julegaver:

for 7. Termin 1935-36 for personlige Skatter og Ejendomsafgifter m. ni. er under 4. ds. af Dommeren i Rønne autoriseret til Udpantning. som uden videre 'Varsel
vil blive paabegyndt den 16. ds.
Allinge, d. 5.-12.-33.

peb,idestegen,
.,
p
og
Altid første Klasses Varer.
Jeg giver Bonus paa hver Steg!

20. Renter 's Slagterforretning

Cykler og 5716efior!
Den danske »Hamlet" samt flere
Iste Kl. Mærker i Cykler anbefales
Tilbehør: Dæk, Stanger, Laase, Dynamo- og Balterilygter
Lommelamper, Annodebatterier og Radio-Akkumolatorer.
Stort Udvalg — Smaa Priser.
Telefon Allinge 102.

ffikkeIsens Cykle- og 2utomo6ilforretning

En god Idé
Var det ikke en god Ide at lade Varelotteriet betale julegaverne,
saa er De ude over en Mængde Spekulationer.
Køb et af de heldige Lodder til 3. Trækning -alle Gevinsterne er gode.
danske Varer. Fornyelsen slutter 9. Decbr.. Salget 10. Decbr., og
Trækningen finder Sted 11., 12. og 13. Decbr. Et Lod koster kun

Martha og Aksel Mogensen.

13. Skyttekreds
afholder Generalforsamling i Rutsker Forsamlingshus Lørdag d. 14.
ds. Kl. 7,30.

Bestyrelsen.

Allinge-Sandvig Afholdsfuren.
Bortsalg paa
Syforening afholder
paa „ Hammershus"
Lørdag d. 7. December Kl. 7,30.
Der bortgives til to af de besøgende et Spisestuesæt og et Pyntehaandklæde.

Lodsedler!

Kollektion: A. Mauritsen, Kiosken, Tlf. 142

til noget særlig delikat, saa finder
De et rigtholdigt Udvalg i Wiener.
brød, Kringler, Kranse og Kager,
Julekager, Fødselsdagskringler og
Smaakager, som er noget af det
lækreste, der kan opdrives.
De gaar aldrig forgæves til

idegaver
til store og smaa finder
De i stort Udvalg i

Sager ifald
Telefon Allinge 78
Brødet bringes overalt

,ak for udvist Opmærksomhed
ved vort Bryllup.

til Varelotteriets 3 Trækning
med 10.800 Gevinster, sælges og
fornyes for 260 Øre— sidste Dag
Tirsdag den 10. December.
I. B. Larsen, Allinge
aut. Kollektør.

Varmt Karbad
ill. styrtebad

75 Øre

•

SANDVIG BOGHANDEL
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INTAi, R JUL — Køb fordelagtigt!
Stort Udvalg i nyttige Julegaver for Damer, Herrer og Bern.

Masser af Legetel!
Alt til Julebagningen i de gode Kvaliteter og til smaa Priser.

Fin Chokolade i GravesesKer.
Juleknas! - Appelsiner!

Torsdag og Lørdag fra Kl. 9
Telefon Allinge 131 kan benyttes
Bestillinger til Bad om Latdagen kan modtages liele Torsdagen og Fredag til Kl. 15.

Oda Hjortbal Christensen, Vesterg.

Personkørsel
udføres med 4 — 5 Personers
lukket Vogn.
Aage Jørgensen, Tlf Allinge 72

varm Blodpølse
Fredag.
Grete Lundgren.

faas i Dag,

Julekaffen

Lindepla ds

bliver den sædvanlige ekstrafine Kvalitet

Gør Deres Indkah hos: A. P1 °GEMSEN, Tein
Kontant minus 5 pCt.

— Æg modtages til stor Overpris.

00130000000000013000C101:10000000001300001300DDOCIODDIXICIP
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Varm ,931cdpel
faas

hver Fredag

Dina Sørensens Victua

Julegaver Juleindkøb

Se vore .Vinduer!

Def største Udvalg
i nyttige og gode Julegaver

de bedste Kolonialvarer det fineste Juleknas de rigtige Isenkramvarer alt til de rigtige Priser -

fil Damer
Herrer
og Børn
finder De i

Xe6 det i

ProduKten

Magasin du Nord

•

Købte Varer lægges i smukke Juleæsker.

•

Gavecheck og Handskekort udstedes.

•

Leverandør til Vare- og Landbrugslotteriet.

VICTOR PLANCK
ved Havnen, ALLINGE — Telefon 5

47fos os det store 2idvalg af

Julegaver til Børn -

og Voksne!

Legetøj — Spil —Julebøger
Billedbøger - Malebøger - Farve
Lædervarer - Billeder - Rammer
Æskepost-Julehefter- Alrnanaker
Største Udvalg i Julekort og
Jul e t r æspy n t. — Se Vinduerne!

til Børnene
Sportsstrømper — mange fikse Mønstre.
Plus-four — helforede fra Kr. 5,50
Varme Luffer — Skind eller Uld
Uldne SLIPOVER og PULLOVER.

Papirhandlen

til Mændene
Nobel bredstribet Pyjamas Kr. 9,75
Seler-, Ærme- og Sokkeholdere i
fikse Gaveæsker. Prima Sokker i
Uld, Silke og Traad. Manchetskjorter, prima hvide eller kulørte. Slips, nye flotte Sortim. og Farver.
Fikse Halstørklæder. Ima Handsker

tungen er

om

Kirkepladsen — Allinge

1111111111111~_
Den bedste Julekage
Det gode Normalbrod, Ritgbrød, Sigtebrød og
Franskbrød
De fineste Kager

De kender
straks Tryksagen fra Gornitzkas
Bogtrykkeri paa dens moderne

faar De hos

Henning Jørgensen, Tlf. All. 73
Stegning og Bagning udføres!

og fikse Udseende. Har De der-

Udkommen er paa eget Forlag

det nu er en Brochure, et Re-

Otto J. Lud:
Vår Larkan ryggar

klamekort, Forretningstryksager

- og til Damerne
Strømper, gode Kval. — Uld, Silke, Traad
Jumpers og Veste — moderne Ting.
Moderne Damehandsker — meget fikse!
Kitler — Forklæder — Haandklæder
Pyjamas — Natkjoler -- Underkjoler
Gode linnede Duge, Servietter, Kaffeduge.

for Brug for en Tryksag, enten

Fans

samt hos Udgiveren. — Pris 3 Kr.

vor exstrafine Julebagning.

har detl

en smuk Sang eller lign. — ring
da blot fil os, vi udarbejder

i alle bornholmske Boglader

Til Julen

Nordlandet
KOM OG SE

ikke

Søndagen.

Bestillinger modtoges paa
alle Slags Kager og Brød.
Varerne bringes!

Th. Andersens Bageri, Sandv,

Dem straks et Udkast ag giLad os ogsaa levere Deres
TRYKSAGER
Vi er hurtige og billige!

1

4

ver Dem et Pristilbud.
Vi hor nye Maskiner og nyt Materiale, son
vi er i Stand til af udføre alle Arter al Tryksager — lige Ira Farvetryk og Billedtryk til
Konvolut og Visilkorfl Altid propert Arbejde.

Gornitzkas Bogtrykkeri
ALLINGE — TELEFON 74

Avertft i NORDBORNHOLM.

