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

Guldets Fristelse,
Aarets Gadningspriser,
der nu er fastsat for det kommende Høstaar viser,
at Kunstgødning stadig er et af Landbrugets billigste
Driftsmidler.
Da Efteraarsprlserne er lavere end Foraarspriserne, bør
Forbrugerne saa vidt muligt drage Fordel heraf gennem
tidligt Køb af Kunstgødning.
Den lavere Efteraarsprls opfordrer til Eftera.arsudbringning
af Superfosfat og Kaligødning.

Vogt din Mund.

smukke Marie Grøn. Karla havde
et godt Hjerte, og da hun saa,
hvad for en Virkning hendes Ord
— Der er flyttet en ny Familie havde haft, fik hun Samvittighedsind i Lægens gamle Hjem, sagde nag. Selv troede hun fuldt og fast
Karla til sin Kusine Anna, som paa Sandheden af Rygtet, men
var paa Besøg hos hende.
hun syntes, det var Synd for Ma— Hvem er det? spurgte Anna ries Skyld. Hun sagde: Marie kan
uden synderlig Interesse.
ikke gøre for, at hendes Fader
Jeg ved ikke. De kom fra var en slet Person. Lad os være
København. Grøn hedder de. Ken- venlige imod hende alligevel.
der du nogen af det Navn?
Men de andre, som var villige
— Nej, det tror jeg ikke, sva- til at tro Rygtet, vilde ikke modrede Anna ligegyldigt; men efter tage hendes gode Raad.
et Øjebliks Pause vedblev hun:
— Da vil jeg i det mindste være
venlig imod hende, sagde hun,
— Jo vist, det maa være den
Mands Familie, Grøn tror jeg han og er hun saa god, som hun ser
hed, som blev sat i Fængsel for ud til, da bliver vi de bedste
1
Falsk.
Venner af Verden.
Karla studsede.
Tiden gik.
En Dag fik Karla et Brev fra
— En Forbryderfamilie! Og Marie Grøn skal være i min Klasse Anna i København, hvor der stod.
i Skolen. Det er modbydeligt, sag— Hvad var der med en Mand,
de hun. — Men mon det er den der hed Grøn, som var kommen
samme? Hvor mange Børn havde til at bo hos eder? Han, der behan ?
gik Falskneriet og sidder i Tugt— Kun en Datter.
huset, heder ikke Grøn men Brun.
— Ja, saa maa det være dem,
Karla var fortvivlet. Hvad var
sagde Karla. Uden at betænke sig det dog hun havde gjort? Udspredt
kom hun til denne Slutning. Et et ondt Rygte om Faderen til en
øjebliks Overvejelse vilde have lille Pige, som nu var hendes bedbelært hende hen om, at der kun- ste Veninde! — Hun foragtede
de have været mange Familier sig selv, men hun vidste ikke sit
Grøn med en Datter, og hun bur- levende Raad. Det er altid saa
de have tænkt, at det jo ikke en- let at gøre Skade, men at modgang var sikkert, at Falsknerens virke den, er sværere.
Navn var Grøn.
Hun fortalte Pigerne i Skolen,
Efter Ferien kom Karla i Sko- at det hele var en Fejltagelse;
le, hvor hun traf Marie Grøn. Pi- at Maries Far var ikke i Tugtgerne begyndte at sætte den unge huset. Men mere kunde hun ikke
Pige under Diskussion.
faa sig til at gøre. Hun kunde
— Smuk — ikke ?
blot haabe at Rygtet aldrig vilde
— Aa jo.
naa Fru Grøn og Maries øren.
— Lidt bedrøvet, synes jeg.
Men en Dag kom Slaget. Karla
— Ja, sagde Præstens Datter, besøgte Grøns en Søndag Efter— Grøn døde i Vinter.
middag og saa ved første øjekast
Aa, det gjorde han dog ikke, at der var noget i Vejen. Hun traf
sagde Karla,
han sidder i Tugt- Marie oppe i sit Værelse, hvor
huset for Falsk.
hun laa og hulkede paa Sofaen.
Det var, som om en Bombe var
— 0 Karla, Karla, sagde hun,
faldet ned iblandt Pigerne. Nyhe- da denne traadte ind. — Det er
den gik fra Mund til Mund, og forfærdeligt. Har du hørt det ?
næste Dag var der ikke en Pige Fader, som var saa god og kæri Skolen, som ikke kendte den— lig, han skal have været en Falskog en Uge efter ikke en Familie, ner og en Tugthusfange. Jeg ved
hvor Løgnen ikke var trængt ind. at du har aldrig sagt det — alPigerne holdt sig borte fra den drig troet det, Karla. Du er den

eneste Venindeljegt harål denne
modbydelige By.
Karla sad ved Siden af Marie
paa Sofaen, bleg og tavs. Taarerne
begyndte at flyde. Hun led frygtelige Kvaler. Hvad skulde hun nu
gøre? Hun kunde ikke andet end
bekende.
— 0 Marie, det gør mig saa
usigelig ondt, jeg foragter mig
selv ; men det var mig, der fortalte den Historie. Min Kusine
fortalte mig den, og uden at tænke
paa det, fortalte jeg det videre.
— Du — Karla —!
— Tilgiv mig, Marie. Jeg er
saa bedrøvet over det, tilgiv mig,
— Du har fortalt det! Gaa bort
fra mig. Jeg vil aldrig tilgive dig.
Jeg hader dig, jeg hader dig.
Hun blev ved med at gentage
disse Ord og vilde ikke høre mere.
— Jeg hader dig.
Karla listede ud af Værelset og
ned i Dagligstuen, hvor Fru Grøn
sad alene. Hun gik ind og fortalte hende, hvordan det hele var
gaaet til, og hvordan Marie havde forbandet hende.
— Jeg fortjener det, det ved
jeg nok, sagde hun. — De kan
ikke foragte mig mere, end jeg
selv gør. Jeg føler mig som en
Judas, der har forraadt sin bedste Ven!
Fru Grøn lagde Armen om
Karlas Hals. — Ja, min Pige, dine
letsindige Ord har gjort megen
Skade, men du maa ikke græde
saadan. Jeg kan godt forstaa Maries Smerte, thi hun elskede sin
Fader meget højt. Lad mig tale
med hende, og vi skal se, hvad
der kan gøres.
Marie og Karla blev Veninder
igen. Fru Grøns forstandige Ord
kunde ikke modstaas.
Men Karla har aldrig glemt den
Lære, hun dengang fik, og hun
farer ikke oftere med letsindig
Snak.
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Tom lod sine Fingre glide gennem Guldet, der laa i en Dynge
paa Hyttens Gulv. Det svage Skær
fra Lygten faldt over den gamle
Guldgravers grove, furede Ansigt
og over hans Kammerat, Bill, en
ung Mand med smukke regelmæssige Træk.
— Jeg har nu slidt og slæbt i
tyve Aar, sagde den gamle, —
og nu, da jeg endelig har Guldet,
synes jeg næsten, jeg var lykkeligere, dengang jeg endnu drømte
om og haabede paa at finde det.
Jeg har faaet Stedet her kært, de stejle Fjælde og Fyrretræernes
Susen, den brusende Elv og Ensomheden, de er blevet mine Venner — og nu, nu skal jeg altsaa
forlade dem.•
— Ja, for at vende tilbage til
Civilisationen, svarede Bill. Du
kan næppe tænke dig, hvor jeg
længes bort herfra. En god Ven
har du været i de to Aar, vi har
arbejdet sammen.
— Og nu skilles vore Veje, fortsatte Tom. — Du er ung og ærgerrig og af fin Familie, jeg er
kun en gammel, simpel Mand; vi
passer ikke sammen, naar vi kommer hjem.
- Aa Snak, Tom, du er i daarligt Humør i Dag, svarede Bill.
— Tænk blot paa alle de Glæder
og Nydelser, du nu kan faa.
Han lo fornøjet og fæstede med
et begærligt Blik sine Øjne paa
Guldet, der betød alt for ham.
— Jeg længes ikke efter de Glæder — mumlede Tom, — jeg er
for gammel til sligt. Om det ikke
var, fordi jeg endnu haaber at
træffe mine Slægtninge i Live og
sammen med dem tilbringe en
sorgfri Alderdom, vilde jeg ikke
drage bort herfra. Bill svarede ikke, han tænkte
kun paa, hvorledes han skulde
nyde det og more sig.
Lidt efter rejste Tom sig og
fyldte Guldet i Posen, hvorpaa
han gav sig til at rede sit Natteleje.
Men Bill havde ikke Ro til at
sove. Han rejste sig og traadte
ud af Hytten. lian mærkede intet
til Fyrretræernes Duft eller til den
dybe Brus af Elven, — Guldet,
kun Guldet fyldte hans Tanker,
det var Genstanden for hele hans
Digten og Tragten; for det kunde
han ofre alt, undtagen sit Liv.
Om han nu ogsaa havde haft Toms
Part,
Tanken forfærdede ham og han
saa sig omkring, som frygtede han,
at nogen skulde have hørt hans
inderste Tanke.
Naa, hvorfor ikke, han havde
jo selv sagt, at han ikke brød sig
om Guld. Og han var gammel.
Hvorfor ikke nu, da der var Lejlighed til det, fordoble sin Formue.
Baaden laa jo klar nede ved El-
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ven, og han kunde være langt borte
inden Tom opdagede det.
Et Øjeblik brød hans Samvittighed frem ved Tanken paa den
næsten moderlige Omsorg og Venskab, som Tom havde vist ham;
han mindedes hans Udraab, da de
havde opdaget den rige Guidaare
— Jeg er glad for din Skyld, Bill
— Nej, det duede ikke med alt
det Føleri. Han skyldte ikke den
Mand noget. Nu kunde han blive
rig, blot han var lidt resolut og
tog Sagen lidt rask.
Han gik tilbage til Hytten. Tom
laa i dyb Søvn. Lygten skinnede
hen over hans svære Skikkelse,
som han laa der under det gamle Tæppe. Bill skyndte sig sagte
at samle sammen, hvad han behøvede. Alt imens tænkte han paa
den Overraskelse, det vilde være
for den gamle, naar han vaagnede
næste Morgen og havde været
saa enfoldig at tro paa ham.
Da han var færdig, greb han
Posen, som indeholdt deres fælles Skat, og gik forsigtig hen mod
Døren. En svag Larm bragte ham
til at vende Hovedet. I næste øjeblik faldt Posen paa Gulvet, og han
støttede sig vaklende mod Væggen, som var han blevet ramt af
et Slag. Han saa Tom, der sad
oprejst paa sit Leje og sigtede
paa ham med en Revolver. Et
øjeblik stirrede de tavst paa hinanden. Bill læste snarere Foragt
og Medlidenhed i den gamle Mands
Øjne end Vrede. Dette beroligede
ham noget.
— Hvad har du i Sinde at gøre ? spurgte han skælvende.
— Jeg tog altsaa fejl af dig,
sagde Tom.
Jeg gav dig mit
Venskab, og nu — Hvad jeg
vil gøre, spørger du? Hvad plejer
vi at gøre, naar vi bestjæles af
en Kammerat?
— Du har vel ikke i Sinde at
dræbe mig? klynkede Bill.
— Hvorfor ikke? spurgte den
anden kort. — En Mand er blevet skudt for mindre.
Bills Ansigt blev askegraat.
Han krøb hen til Tom.
— Skaan mig, Tom, skaan mig!
tiggede han. — Du sagde, at du
ikke brød dig om Guldet, men
jeg var næsten vanvittig af Begær efter det. Jeg tilbeder det,
det er for mig alt. Men tag det
hele, blot du skaaner mit Liv. Jeg
kan ikke dø nu.
— Rejs Bil!! befalede den gamle
koldt, — at jeg ikke skal foragte
dig mere, end jeg allerede gør.
Hvorledes vilde du have gjort i
mit Sted? Du vilde have skudt
mig, ikke sandt ? Du vilde have
dræbt mig, blot du havde faaet
en Lejlighed dertil.
— Men betænk dog, hvad Livet
er for mig! jamrede Bill. Jeg er
ung og —
- Betænk, hvad Venskab betød for mig!
(Fortsættes pita 4. Side)

Mod Stevets Aar,
Af Kamilla Hertz.
—o -Fortsat fra forr. Nr.

Vinteren var streng, og det var
svært for Holm at faa Tiden til
at gaa, han kunde jo ikke længere færdes saa meget omkring
men for det meste sidde stille
hele Dagen. Inger spadserede sine
Ture enten det var Frost eller
Sne. Hun var blevet mere vemo
dig siden de havde været i Lundeby i Julen. Hvor var Kaj dog
ogsaa god, tænkte hun, han hav•
de modtaget dem som det havde
været hans egen Familie. Navr
Inger var alene, søgte hendes Tanker altid ned til Lundeby, til ham
der boede i Præstegaarden.
Den Sommer, de alle havde
længtes saa meget efter, kom med
Sol og dejligt Vejr. Vinteren havde været drøj at faa Has paa
Inger glædede sig meget til at
mødes med Lindegaard. og Holm
glædede sig meget til at gense
sit gamle Hjem og nyde nogle
Sommerdage i den fredelige Landsby. Kaj havde ventet dem med
Længsel og forberedt alt paa det
bedste, for at hans Gæster skul.
de befinde sig saa vel hos ham
som muligt.
Nu stod han i Døren og saa
dem komme nede paa Vejen fra
Stationen, hans Øjne fulgte enhver af Ingers Bevægelser; som
hun stod der i sin hvide Kjole og
støttede sin Far under Armen,
var hun i Kajs Øjne en hel Skønhedsaabenbaring. Han gik dem nu
i Møde, og efter at de havde hilst
paa hinanden, tog Kaj Holm under den anden Arm ; og de begav sig alle op til Præsteboligen,
hvor Kajs Husholderske havde
dækket et festligt Bord.
De Dage, Holm og hans Datter
var Gæster i Præstegaarden, gik
alt for hurtigt; inden de ret vidste af det, havde de været der i
2 Uger og de skulde snart til at
tænke paa at komme tilbage til
Byen igen. De havde da ogsaa
nydt den korte l id i fulde Drag,
særlig Inger havde givet sig helt
hen til den dejlige Ferie. Det var
en hel Lettelse for hende at faa
Lov til at aande rigtig ud her ude
i den friske Luft efter den lange
Vinter i Byen. Kaj havde været
saa opmærksom over for hende.
De havde gaaet Ture sammen i
Middagstunden og talt om alt,
hvad der interesserede dem, om
Sport og Naturen og alt muligt;
men nu var det snart forbi. Det
gode varer sjældent saa længe,
tænkte Inger, men der var ogsaa
en anden, der var ked af deres
Bortrejse, og det var Kaj, han følte, hvor han kom til at holde mere
og mere af Inger, hun var saa
blid, men han kunde aldrig faa
sagt noget til hende om det; naar
han stod overfor hende, var det
ham ikke muligt at faa sagt hen«
de, at han elskede hende, han følte sig saa klodset og uhjælpsom,
han viste med sig selv, at skulde
han sige noget, skulde det ske
pludseligt uden lange Overvejelser,
men det var svært, og derfor lod
han dem rejse uden at han fik
sagt noget til hende, men han fik
ingen Ro, hans Tanker kredsede
stadig om Inger, det var derfor
med en Kraftanstrengelse, at han
maatte løsrive dem, naar han skulde arbejde med sine Prædikener,
han følte, at han maatte have Vished, om hans Kærlighed blev gengældt, det kunde jo tænkes, at der
kom en anden og tog hende fra ham.
— —
Da det lakkede mod Efteraar,
rejste Kaj en lille Tur til København, han tog ind hos Holms,
hvor han blev modtaget med aabne Arme. Holm kunde godt lide

den unge frejdige Mand, og hvad
Inger angaar, ved vi jo Besked.
Dagen efter sin Ankomst var Kaj
ude og besøge en Skolekammerat,
han gik derud, han trængte til
Motion, sagde han.
Holm sad i sin Lænestol, han
var lige slumret ind, det var i
Mørkningen, da gik Inger som
sædvanlig ind og tog sit Overtøj
paa for at gaa en Tur. Hun gik
altid den samme Vej ud ad Landet, herude kendte hun alt, hvad
hun kom forbi. Husene, Markerne,
ja, selv Vejen var som en gammel
Bekendt, naar hun gik her alene.
Hun havde gaaet meget længe og
havde været længere ude end hun
plejede, da hun endelig vendte om ;
det var næsten helt mørkt, men
hun havde været saa fordybet i
sine egne Tanker, at hun ikke
havde ænset Mørket, hun tænkte
paa Kaj, hvor hun dog holdt af
ham, hun vilde inderlig ønske, at
han vilde sige, at han holdt af
hende, for det troede hun, han
gjorde ; han var jo nok kun venlig og høflig over for hende, men
naar deres Øjne mødtes, kunde
hun læse det i hans. Pludselig
hørte hun hurtige Skridt nærme
sig bag hende, hun kunde høre,
at det var en Mand, han traadte
haardt i Vejen; lige straks blev
hun lidt bange, det var jo ret øde;
men saa fattede hun sig, satte
Farten højere op ; hun kunde høre,
hvordan Skridtene stadig kom
nærmere, nu naaede han op paa
Siden af hende, og en Stemme
sagde: „Naa endelig naaede jeg
Dem, det var drøjt, sikken en
Fart De har paa".
Inger kendte straks Kajs Stemme og følte sig lettet; „Aa, jeg
blev saa bange", udbrød hun, „da
jeg hørte nogen skynde sig efter
mig, saa jeg næsten løb, men
hvordan vidste De, at det var mig?"
„Det vidste jeg heller ikke bestemt, men jeg vidste, at De plejede at gaa Tur og hvilken Tid De
benyttede til det, og i Gaar fortalte De mig, at De altid gik denne Vej ; da jeg saa hørte Skridt
forude, tænkte jeg, at det maaske
var Dem, derfor skyndte jeg mig
efter Dem for at faa Vished der«
om, men jeg er meget ked af, hvis
jeg har forskrækket Dem".
„Aa nej, det gør ingenting, nu
er det over."
De gik en Tid sammen i Tavshed, hvor Kaj kæmpede med sig
selv for at finde passende Ord til
at bede Inger om at blive hans
Hustru; men det var forgæves, og
siges skulde det, nu eller aldrig.
Da de stadig nærmede sig København, tænkte Kaj : „Jeg maa
hellere springe lige ud i det".
Han gik hen foran Inger, stande
sede hende brat, greb begge hendes Hænder og sagde. ,,Inger, jeg
maa sige det nu, -- jeg elsker
Dem, jeg har savnet Dem saa meget siden I rejste; der blev saa
tomt i Stuerne uden Dem, jeg
kan ikke leve uden Dem, sig, at
De ogsaa holder af mig, Inger,
sig det", bad han.
„Aa, Kaj, er det virkelig sandt,
at Du holder af mig", udbrød Inger. „Du kan tro, jeg ogsaa har
længes efter Dig siden vi var i
Lundeby i Julen, men hvor er jeg
dog glad Kaj, nu, da jeg ved, Du
holder af mig".
Kaj løftede hende op i sine Arme og trykkede et Kys paa hendes Læber og sagde: „Hvis Du
vidste, hvilke Anstrengelser, det
har kostet mig, at faa det sagt,
men nu er jeg den lykkeligste
Mand i Verden, nu kan vi blive
gift til Jul og din Far skal med
hjem i Præstegaarden og bo".
„Ja, det vil glæde Far meget,
lad os derfor skynde os hjem og
fortælle ham det", sagde Inger.
De tog nu hinanden i Hænder-

ne og løb som to kaade Børn
mod København.
Holm vaagnede, da Døren gik
op og Inger traadte ind, efterfulgt
at Kaj. „Se her, Far", raabte hun,
„maa jeg præsentere min —"
„Nej, stop nu lidt, min Pige,
maa jeg ha' Ordet".
Kaj rettede sig idet han, henvendt til Holm, med et Smil sagde : „Hr. Holm, efter at have faaet Deres Datters Ja, vil jeg nu
ærbødigst anholde Dem om hendes
Haand.
Ingers Far rejste sig, saa med
kærlige Øjne paa dem begge og
sagde: „Ja, mine Børn, I skal faa
min Velsignelse og Herren være
med Eder. Jeg kunde jo nok se,
hvor det bar hen med Jer, og det
er mig en stor Glæde at se min
Datter saa lykkelig og hos saa
brav en Mand. Gid I maa faa en
lykkelig Fremtid".
Nu udbrød Inger: „Vi er blevet enige om at gifte os til Jul,
og saa skal Du med os hjem i
Præstegaarden og bo og have det
godt paa dine gamle Dage".
„Tak skal I have Børn", sagde
Holm bevæget, „fordi I vil have
mig gamle Mand hos Jer, saa har
Gud vendt det alt sammen til det
bedste for os, meget mere end
vi fortjener. Jeg faar nu Lov til
at henleve mine sidste Dage i vort
gamle Hjem; selv om Axel ikke
blev Præst, gik Præstegaarden
alligevel i Arv til mit Barn, takket
være Kaj og lille Inger, lad os nu
takke Gud for al hans Godhed
mod os".
De bøjede alle Hovedet i stille
Bør. Lidt efter sagde Holm : „Skal
vi nu ikke hente Axel og han Kone, saa vi alle kan fejre denne
glædelige Aften".
„Jo, lad os det", sagde Inger,
„nu gaar jeg ud og laver Maden til".
„Ja, og jeg henter Axel og Irma",
sagde Kaj, „saa skal vi nok faa
en festlig Forlovelsesaften".

Red. af A. S. G.

I Søndags
spilledes i Allinge kun en Kamp
og det var mellem Aa. 1f jun. og
vort eget Junior-Hold, som vandt
med 3-1. Kampen var ikke synderlig oplivende og Spillet var
hverken paa den ene eller den
anden Side særlig straalende. Aa
If's eneste Maal faldt paa et Straffespark.

Paa Søndag
skal alle Allinge-Holdene med i
Turneringen, men ikke en eneste
Kamp paa Hjemmebane -- Allinge I spiller i Hasle mod Hasle 11
og her skulde vi kunde hjemføre
Sejren. — Men anderledes vil det
sikkert komme til at gaa i Østerlars, hvor Allinge II møder Ø.B. 1.
Man maa nemlig huske, at Ø.B.I
er et tidligere A Hold, som nu er
kommet ned i B. Rækken og efter
at de nu i Efteraaret har slaaet

Viking III med 6-0 og B. 10 III
med 14 0, maa man mene at
Allinge skal tage sig mægtigt
sammen for at klare Ærterne; men
ad os andre blive hjemme og
haabe. — Junior Holdet skal til
Rønne og spille med Viking jun.
og her er det vanskeligt at danne sig et Skøn over Chancerne,
eftersom Viking jun, endnu ikke
hat vundet nogen spillet Kamp,
men de 2 Points, som de er Besiddelse af, har de vundet uden
Kamp over Aakirkeby.

Fodboldbogen.
Som omtalt i de bornholmske
Dagblade er Fodholdsbogen 1936
—37 udkommet. Bogen er paa
ca. 190 Sider og indeholder faktisk alt om Fodboldsporten. Den
koster 1 Kr. og 25 Øre og »Kiosken« har faaet overdraget Forhandlingen af den.

mel. Klipper og Skov, Enge og 4 de kun eksisterede i hendes egen
Marker staar i afklaret Glans, lille Drømmeverden — og om en
Lyngen blomstrer, røde og sorte Mand, der saa ned paa Kvinder,
Bær glimter mellem gulnede Bla- indtil han kom til at hade en af
de; det er som om hele Naturen dem saa dybt, at. Hadet blev til
smykker sig endnu engang inden Kærlighed.
Vinterstormene tager fat og udsletter Sommerens Pragt,
Der er herligt i Skoven saadan en Solskinsdag. Hyben og er til Salg.
Rønnebær glimter i Solen, og
Avlsbruger Holm, Allinge.
Brombær hænger i store, sorte
Klaser. De giver dejligt Syltetøj,
og flittige Hænder har travlt. Men den hvide Sandstrand ligger
øde hen, Badegæsterne er borte søges straks eller til 1. Novbr.
Avlsbruger Holm, Allinge.
og dog er Vandet ikke koldere
end i Juni. og Sep temberbade regnes for noget af det sundeste.
III. Familie-Journal
No. 38 d. 15.-9.-36. Ungdommen øver sig i Sport og
Medens Sherlock Holmes var anden Idræt, som Sommerens
Alt til Fremstilling af
en Romanfigur, skabt i en geni- Hede satte en Stopper for, og i
Vin (Bio & Berntsen)
al Forfatters Hjerne, var Alphon- de lange Aftener hygger man sig
faas i
PRIMA
so Bertillon som bekendt Pariser- indenfor Hjemmets Vægge, hvor
Radio
og
Kortspil
faar
Tiden
til
opdageren, der inden sin Død i
1914 gjorde sit Navn berømt som at gaa. September er jo Aarets
Opfinder af det Identificerings- første Efteraarsmaaned, vi besystem af Forbrydere, der den gynder at spise Torsk og forbeDag i Dag danner Hjørnestenen redes paa den kommende Vinter.
er meget smukke og holdbare,
i Kriminalpolitiets InditificeringsStammershalde
billige i Brug og en Pryd for Stuen.
metoder Verden over. »Rustspo•
har
i
disse
herlige
SeptemberKakkelovne
ret« er en ovenud spændende
dage
ret
godt
Besøg
til
Haven.
runde med Kogeindretning fra Hess
Beretning, der fortæller, hvorledes Bertillon den !Gang, han I Frilufts-Restauranten var i Søn- og Bornholms Maskinfabrik, firendnu var ret ukendt, opklare- dags saa godt som alle Pladser kantede Ovne i mange Størrelser
de en af de større Gaader,Pariser- optaget, og paa Dansegulvet traad- føres i stort Udvalg til meget ripolitiet var stillet overfor, Søn- te Ungdommen Dansen til Ha- melige Priser. Det maa tilraades
dag d. 20. afholder Odense Gymna- vens gemytlige Harmonika-Or- at efterse de gamle Ovne om der
skal nye Riste eller Sten.
stikforening nationalt Stævne, kester.
Riste, Ror, Sten, Ler og Ovnkit
og Bladets Sporfinedarhejder mø- Tinglyste Skøder.
der allerede i denne Uges NumHedvig Lund til Edith Brandt, haves paa Lager.
mer med en billedspækket og Kbhvn , Mtr. Nr. 94 d, Allinge
orienterende Sportsartikel om Bygr., 5000 Kr., Esk. 6000 Kr.
Stævnet og Løbet „Odense rundt"
Avlsbr. J. P. Frigaard til fhv.
•
•
• • • •
som har været arrangeret lige Kbm. J. C. P. Kæmpe, Kbhvn.,
siden 1913. Desuden Billedrepor- Mtr. Nr. 82 kæ, Olsker, 1000 Kr.
tage baade fra Ind- og Udland,
Samme til Stenhgr. H. E. Jes•
Noveller og flere Sider med vær- persen, Olsker, Mtr. Nr. 82 kz,
Lager af alle Størreldifuldt Indhold for Husmoderen Olsker, 455,50 Kr.
•
sar
i moderne, ciselereog de Damer, der syr deres egne
Baberm. 0. H. Kjær til Arbrnd. *
e
de og glatte Ringe
Kjoler og øvrige Garderobe.
A. Johansen, Hasle, Mtr, Nr 26f,
Hasle Bygr., 2200 Kr,, Esk. 2000Kr.
Ane Btilow til Petrea Frandsen,
Sandvig, Mtr. Nr. 339 d, AllingeConrad Hansen. TI
Sa n dvig Mkj., 7500 Kr., Esk. 4800.
—o—
Var August noget Innefuld og Frøken Doktor
jagede Aarets sidste Turister altEt betagende Filmsskuespil om
for hurtigt fra vor lille Klippeø, vildfarne Sjæle og trodsige Hjerhar September til Gengæld bragt ter opføres Fredag og Søndag i
Stort Udvalg
os straalende Sol og et vekslen- Allinge Biograf — en Historie om
Smaa Priser •
de Farvespil, som tegner sig en Kvinde, der troede, hun havde
skarpt mod den azurblaa Him- nok i sin Gerning, og hvis Elske- Carl Larsen, Vestergade, All.

Gode Spisekartofler

14.16 Aars Dreng

;øger og 3laae.

Fremstil selv Vin

Kamiller fra CIM. lless

P. C. Holm, Hinge.

Forlovelsesringe

Fra Uge til Uge.

•
Allinge Ur- og
: Guldsmedeforretning •

.
Nelfi XIMI C Ire • ø
XonfirrnationsSko

GI. Hestehauges velsmagende Ville Reb dem i Produklell!
53iografen
Fredag og Søndag Kl. 20

4i
r,u
iiierd

Frøken Doktor
Et fængslende Filmskuespil med
Claudette Colbert og Charles Boyer
Ekstra :

Xonfirmationd-Uddqr
til.9renge og Yiger.
Righoldigt Udvalg *k4 Rimelige Priser
Færdige hvide Moler og Kulørte AndendagsKjoler er hjemkommen i fikse og klædelige Faconer.
Frahlter og Swagger i smukke, moderne Stoffer.
Hvidt SilKeundertaai fra 5,85 pr. Sæt.
Hvide og kulørte Stoffer, sidste Nyheder, alle Priser.
Jakke-Habitter, 1- og 2-radet i forsk, Kvaliteter.
Matros-Habitter i nyeste Faconer.
Ulsters i alle Størrelser og i smukke melerede Stoffer, alt i fikst og moderne Snit.
Største Udvalg i Manchetskjorter, Slips, Seler,
Hatte, Huer, Sokker osv.

Als=tivede, Standard Hvede, Staalrug
er paa Lager og skaffes fremdeles. — Afsvampning bør ske
med Tillantin eller Sanagran.

Nordlandets liandelshus

Skipper Skræk som Grovsmed.
3 ensfarvede graa

kattekillinger

biar de sidste Nyfieder i

Gode sortsrene Sorter Udsæd af

seks Uger gamle kan faas ved
Henvendelse paa

GI. Hesthauges Vine
fores i

KIOSKEN, Allinge

Havkatten, Allinge.

Grise
fra 4 Uger til 3 Mdrs. samt Kløver, Græshalm og Avner er til
Salg eller Bytte med Sæd.
Charles Kjøller, Skovfryd.
Tlf. All. 103 y

Jagten aflyses
Niels Andersen, Krakhøj, Rutsker.

En flink ung Pige
søges til 1. November.

hil helt pne
il ,Prea

•••• Telefon .1 ••••

Damp k ammer

kan faa Plads straks eller 1. Okt.
Blaaholt pr. Allinge.

9almehaven! En 14=16 Aars Dreng
kan faa Plads paa fdyrendal.
Tlf. Rutsker 44 y.

Prima

Kvieked

Paa kølige Aftener opvarmede

samt billigt
Flæsk

Hyggelige Lokaler.

Bordbestilling Sandvig 13.

G. Jørgensen.

Kunstgødning Iii Vioiers/doo.
18 pCt. Superfosfat. 40 pCt. Kaligødning
udleveres gerne fra Lager.

Nordlandets Handelslius
Køb Deres

Xonfirmationsudsttir
ALLINGE MESSE. Th. Holm

3 11018dle 69V011110011
Abeungen Peter og mange

andre morsomme Dyr.

Alle Tryksager
saasom
Regninger, Meddelelser, Konvolutter,
Dags-Dato, Vekselblanketter,
Visitkort og Takkekort
Love og Regnskaber,
Sange og Salmer,
Medlemskort
leveres bedst og billigst fra

All inde BogtryKKerL
Slagteriets Udsalg, narregade

Kakkelovne og Komfurer

anbefaler fersk

i alle Størrelser sælges billigt.
Kakkelovne købes.

Th. Vesth, Allinge.

Tlf. 156 kan benyttes.

Allinge Havneudvalg
har til Salg et Parti gammelt Jern
samt en Egetræsstolpe. Anvises
af Havnefogeden. Tilbud fremsendes til Borgmesterkontoret inden
den 20.-9. 1936.
P. U. V.

M. Bloch.

II Parti gak engel.Poodonider

for 3. og 4. Termin 1936 - 37 for
personlige Skatter og Ejendomsskatter ni. rn., samt Medlemsbidrag og Invalidepræmie til Sygekassen, er under den 12 ds. auto, iserot til Udpantning, som uden
videre Varsel vil blive paabegyndt
den 23. Septbr.
Allinge, d. 15.-9.-36.

M. Bloch.

Ny Sending Plasoniteplader samt Finske Birkets Jagten aflyses
paa Anias Jørgensens og Sofus
træes og danske Bagetraces Finerplader

Nordlandets Handelshus.

Fra Kl. 14 Koncert Dansant i Haven (ved køligt Vejr i
Salen). — Centralvarme. — Hyggelige Restaurationslokaler

Gode brugte

Restancerne

i flere Tykkelser sælges billigst i

lt

W. Romers Slagterforretning.

Gode Varer til rimelige Priser. Lev. til Lotterierne.

ventes om cirka 14 Dage. Forespørgsel om Levering vil blive
besvaret aldeles omgaaende.

ernyee
n
.iloderne

Bornh. zoologiske Have!

Pige

hver Søndag Eftermiddag
og Aften.

ed
nx ut su dares kr i v
n ei n
A t m_

Lad Sondagsturen gaa til

En, ikke for ung,

Koncert-Dansant

er m
° a Ln

iimme Lt og dog kun otte Kroner!
Barber Johs. Larsen Tlf. Allinge 53

Rø Central.

Victor glancfi,211inge

A. Maurit%en, Tlf. 142

Si Vinduet!

Larsens Jorder i Rø.
Strejfende Hunde vil blive skudt.

Den Jagtberettigede.

og røget Flæsk, Mørbrad, Carbonade, Sylte,
Medisterpølse, Fars, Leverpostej, Hamborgskinke, Hamborgfilø
Alt i Paalæg og Konserves. Friske Slagterivarer Tirsd., Fred.
DINA SØRENSEN
Varerne bringes. — Tlf. 38.

En Pige
kan faa Plads straks eller lidt senere.

Krak, Borregaard.

Petroleumsovne,
Baesovne, Primusaparater og
løse Dele, Kogeaparater 2 og
3 Blus, Køkkenlamper, Brændere, Lampeglas og Kupler,
Væger, Gasaparater og løse
Brændere, Gasstegeovne.
Osram og Phillips elek. Pærer, Lommelamper og Batterier. Elektriske Strygejern.

Fotograf KjQller
anbefaler Bronce Rammer i alle St.
Ovale Rammer og
Rammelister. Billeder indrammes

Nilfisk Støvsuger sælges paa samme Betalingsmaade, som fra Fabr.

Bornholms Spareog [,ganekasses
Afd. i Allinge
•

P. C. Holm, Allinge.

Kontortid: 9-12 2-4

•

koli Sko og Cullimisloyler

Boxer udlejes

til Efteraaret hos

Træskomager Larsen.

Avertk i NORDBORNHOLM

Oedoilloskolk ventessunder,LOSIIil kolVdå Dage.i— PRODUKTENI

▪

Nordbornholms Adressefortegnelse
Autoreparatører

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

Mikkelsen, A., Allinge Tlf. 102

Autokørsel

(se:,,Vognmænd )

Lini, William, Allinge Tlf. 95

Andersen, Th., Sandvig Tlf. 2
Hald,.E., Løseblekg., Allinge Tlf. 78

Blomsterhandlere(Gartnere)

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

Bogtrykker
Gornitzka, 0., Allinge Tlf. 74

Guldsmede
!lansen C., v. Havnen

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

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

Nordlandets Handelshus, All. Tlf. 7

Teglværk

Pensionater

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

Træskomagere
Larsen, L., Allinge.

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

Skotøj og Skotøjsrep.

Vaskerier
Mogensen, A., Tejn T'.. 117 x
iteeerin ;.til Bornholms:Dampvaskeri.

Skræderforretninger

Viktualiehandlere

Tlf. .5

Slagtere

All. Tlf, 140

Modeforretninger

Hotel Allinge Telefon 25

Radioforhandlere

Lind,Sander,Skræderi,Strandv.,A11.
Ipsen, P.IC, Nygade, Tlf. All. 113

Manufakturhandlere

Vognmænd

Jensen, Kaj,

Bohn, Emil, Sønderg.,

Allinge Tlf. 66 I

Personkørsel

Smedemestre

~sant:m.5e! udfares.

Petersen, C., Nygade, All. Tlf. 133

Petersen, Carl, Allinge Tlf. 98

Art. f. Hoteller og Pensionat. Murermestre

Person- og Lastkørsel

Munch, Humledal, Tlf. Rø 46 v

Gornitzkas Bogtrykkeri, AlI. Tlf. 74

Jørgensen, Th. Sandvig Tlf 5 y

Isenkram og Porcelæn
Holm, P. C.,

Allinge Tlf. 39

7 Personers Vogn

Musikundervisning
Westphal, G. Sandkaas

Klaver —

Guldets Fristelse.
Der blev et Øjeblik stille derinde, saa Blæsten, der susede i
de tætte Trætoppe og Elvens
Mumlen lød ind i den lille Hytte.
Toms Bitterhed forsvandt. Hans
Haand, som holdt Revolveren,
sank.
— Jeg vil skaane dit Liv, sagde
han hæst. — Gaa- Du er fri ! Gaa
— og tag dit Guld med dig, Halvdelen er jo dit!
Tom aabnede Posen og delte
Guldet i to Dele. — Du kan ogsaa gerne tage Baaden, vedblev
han, — jeg drager ikke saa snart
herfra. Maa ske Elven og Fjældene kan være farlige, Menneskerne kan være endnu farligere.
Bill havde en Følelse af, at
han burde takke ham. Han sprang
frem og søgte at gribe den gamles Haand.
— Nej, rør mig ikke ! raabte
Tom. — Tag dit Guld og gaa - men skynd dig, Bill, thi jeg
er kun et Menneske!
FM

Mælkeudsalg

941411/41114141444••••■••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••øøøøøøø 111111111141119•141,

Kærnemælksfoder

3*

All - Sandv. Sygekasse AlI. Tlf. 47
Kontortid daglig 2-4 og Lørdag 7-9

Sæbeforretninger

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

(Fortsat fra 1. Side)

Sygekasser

— Sang.

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

AlI. Tlf. 46

med 6-7 Personers vege,

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

Petersen,:Thora, v, Posthuset AlI,

Sauerre breds- , Mellemlægspapir, Servietter
Bygningssnedker

Tlf. Allinge 127. M. Bloch

Mursten, Tagsten, Drænrør.

Jørgense,. H., v'Posthuset Allinge

Magasin du Nord, Allinge

Hoteller

Bygmestre

Trælast og Tømmer

Hansen, Oluf, Nygade, Allinge

Jørgensen, H., v/ Posthuset Allinge
Lind, William, Allinge Tlf. 95

Fotografer og fot. Artikler Malermestre
Kjøller Alfr., v. Havnen All, Tlf. 4

Bog- & Papirhandlere

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

Ligkistemagasiner

Foderstoffer
Nordlandets Handelshus, AlI. Tlf. 7

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

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

Ladestationer

Elektriske Artikler
Bagerier

Møbelsnedkere

Købmænd

Damefrisørsaloner

J Voksefoder

Tatol v. Havnen Allinge Tlf. 23

Badningens 10 Bud.
—0--

Formanden for Dansk Svømmeog Livredningsforbund, Hr. Holger
m
I Nielsen, giver i Anledning af de
Hønsefoder
fra lillOgeoile
mange Drukneulykker, hver Somer godt.
mer er saa rig paa — følgende
Telefon Osterlars 73.
gode Raad :
1. Gaa aldrig alene i Vandet.
-iliaa••••••••■•••■•••••••■•••••••••******~~84~~~mamaswedt
2. Svøm ikke for langt ud. Det
er
aldeles ingen Nytte til, og du
111 PROTOKOLFABRIK .
udsættet kun dig selv og dine Medmennesker for Fare, dersom du
<nI
pludselig gribes af Ængstelse eller
af et Ildebefindende, og Kræfterne
Sct. Mortensgade
—
R ØRNE
—
Telefon 865 derved svigter dig.
3. Bader du i en Mergelgrav el04
Indbinding af Bøger - Protokoller - Alle Papirvarer ler paa Steder, hvor du ikke kender Vanddybden, tag da om Livet
O
1. Kl. Arbejde - Rimelige Priser - Hurtig Levering et Reb, som en anden — staaenLeverandør til Biblioteker og Øens største Forbrugere de paa Land — holder i.
4. Bader du fra Baad paa dybt
Vand, tag da ligeledes om Livet
f. • • • • • 1111 • • •• • • • • • • ••••••••••••••••••••••••••••••.
•• et Reb, som holdes af en i Baaden
••
værende Person. Spring ud og
Lad deres gamle Radio 6Iive som ny! • gaa
op fra Bandens For- og Ag•
•
terende
ikke fra Siden. Skulde det
•
Er Deres Apparat umoderne
••
ske,
at
Baaden,
du er i, kæntrer,
•
og spiller daarligt, saa lad mig ombygge det i et moderne
•
• bliv da ved den, medmindre du
••
•
Kabinet og sætte det i Stand, saa det kan spille som nyt.
• er nær ved Land og er vis paa
•
•
•
Nye 4 Lampers Batterimodtagere
at du kan svømme ind.
•
•• bygges paa eget Værksted mod Bestilling til meget smaa Priser. ••
5. Gaa ikke i Vandet lige efter
•
•
• 12 Maaneders Garanti. Radio-Reparatiouer foretages over hele • et Maaltid, ej heller efter stærk
•
• Anstrengelse (før Lunger og Hjerte
• Øen. Reparationer og Reservedele kun mod Kontant.
•
•
• virker normalt igen) Mennesker
•
• med Tilbøjelighed til stærk Hjertebanken maa ikke bade uden Lægens Tilladelse.

• Chr. DideriKsen
z

Optagelse i Adressefortegnelsen
koster kun 2 Kr. Kvartalet, ekstra
Linier Kr. 1,50. Absolut billigste
Avertering.

6. Sig til Børnene, at de aldrig
i Kaadhed maa skubbe hverandre
i Vandet fra Bro eller Baad, og
at de aldrig i Vandet maa dukke
hinandens Hoved under.
7, Lad dem ikke blive længere
i Vandet end højst til det Tidspunkt, hvor den tørste Kuldegysning indfinder. Paase, at de efter
Badet ikke fryser (uvirksomme
opholder sig i kølig Luft). Og lad
dem heller ikke overdrive Solbadene.
8. Tillad ikke Børn — ukendt
med Sejlads at tage ud paa egen
Haand. Giv dem Advarsler mod
Kaadheder, dersom de i Robaad
faar Lov at ro ud uden voksne.
9. Gaa ikke flere i en Baad, end
at I er sikre paa, at den kan bære jer, og overbevis jer om, at
Baadens Sider er tætte (ikke har
slaaet Revne.) Søg straks Land,
hvis Baaden tager Vand ind.
10. Endelig bør alle, ældre som
yngre, lære at kunne udføre et
korrekt „kunstigt Aandedræt"
(Schåfer-Metoden)
Det „kunstige Aandedræt", og
hvad dertil hører, er lært i Løbet
af en halv Time, og sikkert vil
de fleste af os — før eller senere
i vort Liv — komme til at staa
overfor Tilfælde, hvor den hurtige
Paabegyndelse af „kunstigt Aandedræt" kan være af afgørende
Betydning for Redningen af et
Menneskes Liv.

4ffilime~› • Cykle- og Radio-Importøren, Allinge, H. Jørgensen, Tlf, 156 •
•••••••••••••..•••.•••••••••••••••..•••••••••••••••
Regninger,
Jens Hansen's Manufaktur & Trikotagehandel
Meddelelser,
Tegn Abonnement paa Nordbornholm
Konvolutter,
Den Krone, Bladet koster pr. Kvartal,
godtgøres ved Avertering indenfor samme Tidsrum,
Brevpapir,
og gør det muligt for os at vinde nyt Opland.
Kvitteringer,
Hver enkelt Egn har Interesse af at have et Blad, hvori man
Vi har endnu en Del Klædninger, Frakker, Olietøj Veste

og Benklæder, som sælges, naar rimelige Tilbud gives!

Hnsk vort store Lager af Fiskerbenklæder, prima blaa Molskinsbenkl.,
og det bedste der findes i Arbejdstøj, samt af alt, hvad der hører til
Manufaktur.
Klæde, Kjoletøj Bomuldstøj, Lærred, Dynetøj, Tæpper,
og Fjer — Herrelingeri, Skjorter, Sokker, Seler, Hatte,
Kasketter og Alpehuer — Trikotage og Garn — alt er
som bekendt altid bedst og billigst hos .lens Hansen !

og iøvrigt alle Tryksager til Forretningsfolk, Foreninger og private •
leveres billigst fra

Allinge Bogtrykkeri

Vi har et pænt Udvalg i smukke Gardiner! • under et kan faa Egnens Beboere i Tale. Derfor er alle Foreninger og i det hele taget alle Averterende interesserede i at
„Nordbornholm" faar saa stor en Udbredelse som mulig. —
••••••••••••
•
»agene 6li'r kortere . . .
•
••
••
•••••
og De skal til at tænke paa Belysningen. De skulde
prøve at tale med os om Tingene, vi har et pænt Udvalg i alle elektr. Artikler, I. Eks. Lysekroner, Bordlamper, smaa hyggelige Lygter og lign., og har vi ikke lige
det, De søger, skaffer vi Dem det meget hurtigt og billigt.

K8h Sko og Cummisleyler
til Efteraaret hos

Træskomager Larsen.

• Il • • • • ••• a• • • • • •

Støvsuger
udlejes

AXEL MOGENSEN, Tejn.

Mangler De en god I& ved Udkast til en virksom Reklame?
Vi er altid til Tjeneste med gode Raad og billigste Pristilbud
••••••••••••••••••••••••
Averterende, der tegner Annoncer for hele Kvartalet, opnaar
en betydelig ekstra Rabat,

