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Olsker, Rutsker, Bade,
Ro og Klemensker.

Nr. 450

Alm. Annoncer 10 Øre pr. mm, efter!. Gange 80
60.
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Overrumplet.
Efter det engelske.
—o—
Det lille Stænk af Farve midt
paa Adeles nydelige lille Næse
klædte hende fortryllende; men
hun vidste det ikke; thi alle Spejlene, som Damerne skulde staa
foran, naar de prøvede de franske
Modelhatte, kom først senere paa
Eftermiddagen. Billy kom vist helog Maleren, det
ler ikke før
Skam, kom slet ikke ! Han havde
narret hende. Alligevel skulde alt
være færdig til i Morgen. Derfor
laa hun selv paa Gulvet og malede, og derfor flød det om hende
med Kasser, Ratæsker, Fløjl og
Gardiner til at dekorere Butikken
med. -- Mon Dieu ! sukkede Adele, hvordan skal jeg dog blive
færdig! --- Døren, der bandt, fløj
op med et Ryk, og ind styrtede
Billy; Ulsteren flagrede om ham,
under Armen havde han sin Tegnemappe, hele Ansigtet var et
stort Smil.
— Brillant, storartet! Hurra
Adele! raabte han. Medarbejder
ved „Courier" fra Dags Dato!
Faaet Kunstafdelingen ! Min første
Tegning kommer i Morgen!
Luk! Luk Døren, Billy, det støver paa min Maling. Billy saa sig
om. Smilet forsvandt.
Gør du alt det alene, Adele,
du selv?
Ja
jeg selv! Maleren kom
ikke! Du tegner — jeg maler.
Sikken vi to passer sammen Monsieur.
— Nej, sagde Billy. Det er for
galt. Hatte — naa ja. Til den
Gamle gaar i sig selv og siger
Ja. Eller til jeg viser ham, jeg
duer til andet end at trave i hans
juridiske Fodspor. Men dette hvorfor ringede du mig ikke op?
Ringe dig op. Du slider jo Nat
og Dag. Nej. Jeg kan selv.
— Jamen, det er ikke Arbejde
tor saadan et Par latterlig smaa
Hænder, og — ha, ha ! Du har
en Klat paa Næsen. Giv mig Penselen, Adele, lad mig komme til.
Aldrig! sagde hun og svang
Malerkosten som et Scepter. Den
er mit eneste Vaaben mod dig,
faar du den, saa gør du bare
Dumheder, og det har vi ikke Tid
til. - - Tys, hvad er det. Skraben
paa Trappen hørtes. Omridset af
af en svær, høj Skikkelse kom
til Syne bag Gardinerne. Billy for
sammen.
Den Gamle, saa sandt jeg lever,
hviskede han og gjorde Front
mod Døren som til Forsvar.
Billy — ingen Scener her!
Gaa straks om bag Skærtnbrædtet, saa er du en god Dreng. Her
raader Adele Lorant. Jeg skal nok
selv tage ham under Behandling.
Hun puttede Billy ind bag Skærmbrædtet og lagde sig hurtig igen
til at male, lige tidsnok. Døren
gik op, og Dommer Hollister viste
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sig. Hans nærsynede Øjne glippede, blændede af Foraarssolen udenfor. Da han fik Øje paa Adele
lettede han ganske lidt paa den
høje, blanke Hat og sagde med
den Værdighed, der passede for
hans Stilling og hans 235 Punds
Vægt: Frøken Lorant, formoder
jeg? — Adele saa et øjeblik op
paa ham fra Siden uden at svare,
og han saa ned paa hendes Ansigt og paa Øjnene. — Frøken
Adele Lorant? Tonen var lidt anderledes.
— Ja! Men hvis De ikke gaar
lidt over til højre, faar De hele
Deres Pelsfrakke fuld af Maling,
sagde Adele og malede videre.
Dommeren trippede lidt ængsteligt
og saa sig forsigtig om.
— Jeg kom for at se om De - - Næ. — Jeg jeg lukker først
op i Morgen. Og Maleren har
narret mig — De ser nok, alt er
i Uorden. Vil De ikke komme igen
i Morgen, saa - Nej, nej, jeg kom for —
- Aah! De er maaske Viseværten, Hr. Mc Gee talte om ?
Jamen jeg har betalt Husleje for
Maaned forud. Vil De se Kvitteringen ?
— Undskyld, men maa jeg ikke
faa Lov til at forklare mig? sagde Dommeren irriteret. Det er om
min Søn — - Deres — hvad for noget ?
-- Min Søn ja. Han har sagt
mig, at han ønsker
— Tager De ikke fejl? dette
er en Damemodehandel. Her er
ikke noget for deres Søn.
— Hm — maaske dog! —Næ,
jeg tager ikke fejl. Han saa paa
hendes unge Ansigt, omgivet af
det svære broncefarvede Haar.
Frøken Lorant, lad os tale et Par
fornuftige Ord med hinanden men, han rakte hende den ene
Haand, rejs dem nu først op, vil
De? Med den anden Haand vilde
han lægge Hatten fra sig.
— Malet! raabte hun, Dommeren for sammen og hun sprang
op uden at tage mod Haanden.
Giv mig den, sagde hun og
hængte Hatten paa Skærmbrædtet.
Nu har den det godt, n'est-ce pas?
smilede hun, balancerede paa sine
smaa, nydelige Fødder mellem
de malede Steder hen til Dommeren.
— De vilde sige ? spurgte hun.
— Løjerligt Pigebarn. Slet ikke,
hvad jeg havde ventet. Naa, siges
skal det jo, tænkte han. Men han
havde glemt sin godt forberedte
Tale og begyndte med at præsentere sig.
— Jeg er Hr. Hollister, sagde
han.
Hollister? hun saa lidt forvirret
ud, ham henne fra Politistationen ?
Han blev meget rød og rakte
hende sit Kort.
— William Blake Hollister,
aah, henHøjesteretsassesor
des Ansigt blev eet Smil — Billys

Far! Velkommen. Hvorfor sagde
De ikke det straks. Hun rakte ham
sin lille fine Haand, og den gamle Herre holdt den lidt i sin. -Hvor var det pænt af Dem at
komme hen og se paa min lille
Butik. Og hvor Billy vil blive
glad. Jeg troede, hun smilede og
saa ham lige ind i Øjnene, at De
var helt anderledes, lidt — ja, vi
kalder det „opinitttre" - saadan
holdt fast ved de Ideer, De engang
fik. Men Billy sagde jo altid, at
De var den kærligste, bedste og
klogeste Far i hele Verden. Jeg
var alligevel lidt bange.
- Sagde min Søn, begyndte
Dommeren. Saa for Pokker nu er
jeg igen paa Afveje, tænkte han.
— Kære Frøken Lorant, begynd-.
te han. De ved, jeg har maattet
være baade Far og Mor for Billy.
Jeg kender ham ud og ind. Undertiden -- hm -- maa en Far hjælpe sin Søn til at forstaa, hvad der
bedst for ham — Aa, nu forstaar jeg, hun lagde
sin Haand fortroligt paa Dommerens Arm.
Men mon De skulde prøve paa
at faa Billy til at opgive.
Opgive, det er Ordet, han maa
opgive.
Jamen, det kan han ikke. Billy
er Kunstner til Fingerspidserne.
Jeg ved lidt om, hvad det vil sige
skønt jeg kun bruger min Viden
i Damepynt — foreløbig. Hun
gjorde en let Bevægelse med Haanden, som han uvilkaarlig fulgte.
Hvad ser jeg, ndbrød hun, en stor
Plet paa Deres Ærme. Aa, det
er min Haand. Vær endelig ikke
vred. Jeg skal straks faa det af.
Dommeren saa ned paa det lille
Hoved, der bøjede sig over Armen: „Hvad Pokker vil jeg egentlig her? tænkte han.
Tak, sagde han. Vil De virkelig? De har maaske lidt Terpentin ?
Ja, hvor er nu Flasken. Aa der,
hun pegede hen i det andet Hjørne af Butikken. Aa nej, De maa
endelig ikke gaa paa det nymalede Univ. Hvad skal vi gøre ? Se,
staa op paa Stolen her, hvad og
saa paa Bordet. —Tak! Den værdige Dommer kapitulerede. Han fik Flasken, kom igen
op paa Bordet, da Adele standsede ham og rakte ham en dyppet
Pensel.
Vil De gøre en lille Ting for
mig. De er saa dejlig høj. Den Plet
der, ved det elektriske Lys, den
kan jeg ikke naa. Giv den bare
et Strøg med Penslen. Tak, De
er ganske som min Billy — saa
rar. Bare jeg kunde fotografere
Dem, som De staar der!
I samme Øjeblik viste Billy sig.
Holdt. Far. Stille. Storartet.
Nu har jeg dig, hele Konturen.
Og næste Søndag kommer du i
Courier med et Par smaa Bemærkninger neden under.
Er, du gal Dreng, raabte Dom-

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

I senest

meren. Du — du. Han truede med
Malerkosten i den store knyttede
Haand.
Bare rolig, Far. Forleden sagde
du, at ingen nogen Sinde vilde
have mit Kradseri, og nu er jeg
fast ansat ved Courier. Du ved
nok, det Blad har et godt øje
til dig. Du kan være vis paa, de
siger ikke Nej til Skitsen her.
Hold Mund, Dreng. Ansat ved
Courier? Jeg gier mig. Jeg kan
ikke staa mig mod jer to. Sikken
-- sikken lille Portia, hun er.
Femten Minuter, Far, faar du
at betænke dig i, om du vil gaa
ind paa a I t.
Lad høre.
Jeg vil gaa min egen Vej og
gøre mit eget Arbejde.
Tilstaaet! Er der mer?
Det allervigtigste, Adele.
Jeg — hun — jeg, vi vil have
Bryllup om en Maaned, og du skal
give os din Velsignelse, nu straks.
I er to udspekulerede Gavtyve
begge to, sagde Dommeren, og
Sønnens glade Smil lyste op i
hans Ansigt. I har lukket alle Udgange for den gamle Ræv. Naa
herhen med jer straks.
Han sprang ned fra Bordet med
et Drøn. Adele rakte ham Skitsen
som han rev itu. Og midt i denne Amosfære af Maling og Foraarssol og Glæde lagde han de to
unges Hænder sammen og gav
sin Svigerdatter et Kys.

Spejlet.

—a—
Langt borte fra den store, larmende Verden levede et lykkeligt Ægtepar med deres eneste
Barn, en Datter, som de elskede højt.
Datteren var endnu lille, da
Faderen engang skulde rejse til
Hovedstaden, og da denne laa
langt borte, kunde hverken hans
Hustru eller Barn rejse med,
men han maatte rejse hele den
lange Vej alene.
Med tungt Hjerte tog han Afsked og lovede at bringe smukke Gaver med hjem til sine kære.
lians Hustru, der aldrig havde været længere end i den nærmeste Landsby, var meget bekymret ved Tanken om, at hendes Mand skulde hejse saa langt
bort, men tillige var hun stolt
derover, thi han var den første
i Byen, der skulde ind til Hovedstaden, hvor Kejseren og Rigets Stormænd boede, og han
skulde se meget smukt og vidunderligt,
Da saa Dagen kom, da hun
ventede ham hjem, smykkede
hun Barnet og iførte sig en smuk
blaa Klædning, som hendes Mand
syntes saa godt om. Og snart
omfavnede de atter hinanden,
og den lille Pige klappede i Hænderne, hun havde faaet noget
smukt Lejetøj.
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— Jeg har en smuk Gave til
dig, sagde Manden til sin Hustru.
Folk kalder det et Spejl. Se i det
og fortæl mig hvad du ser.
Han gav hende et lille smukt
Spejl med Blomster og Fugle.
og hun stirrede henrykt i det og
opdagede et Ansigt med smilende Læber og straalende øjne.
Hvad ser du? spurgte Manden
fornøjet over hendes Forundring.
Jeg ser en smuk Kvinde, der
stirrer paa mig. Hun har en Klædning paa ligesom min.
— Lille Tosse, det er jo dit
eget Ansigt, du ser, sagde han
og fortalte, at inde i Hovedstaden
havde de alle saadanne Spejle.
I de første Dage spejlede hun
sig overmaade meget; men saa
kom hun til at tænke paa at
det maaske kunde skade den
kostelige Ting at blive brugt for
meget, og derfor gemte hun den
omhyggeligt i sit Skrin.
Aarene gik, og de levede stadig lykkeligt med hinanden. Deres Livs Glæde var Datteren, der
voksede op og blev sin Moders
Billede. Og Moderen kom da til
at tænke paa sin egen Ungdom
og paa den Lyst til Forfænglighed, som Spejlet havde fremkaldt
hos hende, og hun gemte del da
endnu bedre for at ikke det skulde friste Datteren.
Og den unge Pige voksede op
— hendes Hjerte var rent, og
hun anede ikke selv, at hun var
smuk.
Men saa ramte pludselig en
stor Sorg Familien ; den elskede
Moder blev syg, og det blev bestandig værre, saa at de forstod
at hun maatte dø.
Da hun laa paa sit Dødleje,
sagde hun til Datteren:
— Kære Barn, jeg maa nu
gaa bort fra jer. Lov mig, at
naar du vaagner hver Morgen,
og hver Aften naar du lægger
dig, vil se i mit Spejl. Deri vil
du se mit Billede og vide, at
jeg vaager over dig.
Hun gav nu Datteren Spejlet,
og denne lovede grædende at
opfylde hendes Ønske.
Kort efter døde Moderen.
Den lydige Datter glemte aldrig Moderen Ønske, men hver
Morgen og Aften saa hun andægtig i Spejlet, og hun saa sin
afdøde Moder straalende ung og
køn, ikke saa bleg og syg som
i den sidste Tid hun levede.
Til dette Billede betroede hun
alle sine Sorger og Glæder, derfra hentede hun Kraft og Trøst.
Saaledes levede hun stadig sammen med Moderen, og hun glorde sig Umage for at undgaa alt,
som Moderen, meden hun endnu var til, ikke syntes om, og
aldrig var hun gladere, end naar
hun om Aftenen kunde sige til
Spejlbilledet :
— I Dag har været saaledes,
som du ønsker.

Til sidst opdagede Faderen,
at hun talte med Spejlet Morgen
og Aften, og han blev dybt rørt
over hendes barnlige Kærlighed
og. Enfold ; han nænnede ikke
at sige hende, at det var hendes
eget Billede hun saa.
Men hendes datterlige Kærlighed gjorde, at hun Dag tor Dag
blev Moderen mere lig.

FM.

Ali.-Sandv. Jagtforen.
afholdt den 23. Septbr. paa Hotel
Allinge sin 4de ordinære Generalforsamling.
Bestyrelsen genvalgtes for den
næste 3-aa rige Periode.
Beretningen om Foreningens
Virksomhed i Aarets Løb blev forelagt Medlemmerne, og skønt
man var tilfreds med Fremgangen
i Vildtbestanden, ønskede man en
Fredning ud over den Loven paabyder.
Harer fra 1. til 21. Novbr, og
ikke paa Sporsne. Fasanhøner
Totalfredning.
Agerhønseflokke
Irma ikke nedskydes under 6 a 7 Stk.

løvrigt blev der fra flere Sider
hævdet, at enkelte Personer havde tilladt sig at gaa paa Jagt eller færdes med Gevær paa de
Arealer, hvor Foreningen har
Jagtretten.
Der var Enighed om, at man
med alle til Raadighed staaende
Midler skulde dette Uvæsen til
Livs. Der vil i Fremtiden f. Eks.,
blive udbetalt 10 Kr. i Dusør til
dem, der giver Foreningens Bestyrelse Oplysninger om Lovovertrædelser og Krybskytter, der fører til Domfældelse.
Der blev ligeledes klaget over
Folks Hunde og Katte, alt for
mange lader deres Hunde strejfe
omkring til Ødelæggelse af Vildtet
og man anmoder paa det alvorligste Folk om at passe bedre paa
deres Hunde og gøre sig bekendt
med Jagtlovens § 11.
I Fremtiden vil der blive sat en
Præmie paa Katte, idet man gaar
ud fra, at de Katte, der færdes i
Mark og Skov over 150 m fra
anden Mands Hns, maa betragtes
som Rovdyr og vil blive skudt.

og det er en Kamp, som omfattes
med stor Interesse, og som sikkert vil trække „fuldt Hus". Allinge I skal spille i Rønne med Viking II. Der er ingen Junior-Kamp.

Husk
Generalforsamlingen paa Tirsdag.
Der er mange vigtige Ting paa
Dagsordenen.

CONRAD
HANSEN

Smuk 2lduaQg. L:
SKEER & GAFLER
SMYKKER
TOI LETGAR N ITU R E
ALABAST & BRO NCE

Bazar.
Det er Meningen, at A. S. G.
skal afholde Bazar den sidste Oktober og første November med en
stor Bortlodning. Nærmere i næste
Uge.

3oger og Bla0e.
Ill. Familie-Journal
No. 40 d. 29.-9.-36.
Dette Nummer har hele to Sportsartikler. Den første behandler
Aarets sidste Atletik-Mesterskab,
der paa Søndag afholdes i Kolding, hvor det gælder 20 km Kapgang, og den anden er en Fodboldartikel, der fortæller om den
Respekt, Polakkerne har for os og
vore Fodboldkæmper. Dame- og
Modesiderne bringer en Mængde
afvekslende Stof, og desuden findes en „Buket" af Shortstories af
kendte danske og udenlandske
Forfattere.
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Moderne uldne

KJOLESTOFFER I I I
er hjemkommet.

Se "Vinduerne

Tejn Manufakturhandel
0011

H. P. Bendtsen

.Permanent

udfører vi nu med den nye
Fa o ux us Maskine. — — Moderne
Dampkammer System. Alt iberegnet —
••=mme==eU og dog kun otte Kroner!

Barber Johs. Larsen Tlf. Allinge 53
Y.

som de gjorde; Kampen kunde
var Referatet i Fredags blevet lige saa godt være blevet en ornoget misvisende, og vi skal her dentlig Dragt Frygt.
prøve at pynte lidt paa det. Der , Svaneke-Kampen
stod at „Allinge har klaret sig
Umiddelbart efter Juniorkampen
bedre i denne Række" (Mester- stillede Svaneke 11 op mod Allinrækken) — der menes at, dersom ge I, og i den Kamp var Tempoet
Allinge var kommet op i Mester- noget andet. Begyndelsen var stilrækken, turde man tro, at de hav- le og fredelig, men saa pludselig
de klaret sig bedre end Aakirke- gaar der Hul paa Bylden ved at
by, som indtil Dato kun har hen- Allinges c. f. gaar igennem og
tet sig store Nederlag. Ligeledes tar baade Bold og Maalmand med
er Pointstillingert forkert, men den sig i Maalet. Det saa ikke godt
skal vi rette i næste Uge, hvor ud, men Maal blev det. Stemninvi vil give en Oversigt over hele gen stiger og nu gaar det løs for
Turneringen til Dato.
fuld Kraft. Spillet veksler fra det

Ved en Misforstaaelse

Søndagens Fodbold.
Allinge I — Svaneke 11 — 5-2.
Allinge II — Standard I — 0-2.
Allinge jun. I — B. 10 jun. I 2-2.
I Søndags spilledes i Allinge 2
Kampe. Kl. 14 Allinge jun. I contra B. 10 jun. I, og umiddelbart
derefter udkæmpedes en drabelig
Kamp mellem Svaneke II og vort
iste Hold. I Rutsker spillede 2det
Holdet mod Standard I.

Junior-Kampen
gik i det store Hele meget stille
af, og i Iste Halvleg var det Allinge der scorede Halvlegens 2
Maal. Kampen prægedes af usikkert Spil, især fra Allinges Side.
Vore Joniores er ikke de samme
resolute Gutter, som vi saa i Foraaret. Afleveringerne er daarlige,
Boldbehandlingen heller ikke god,
og Sammenspillet mangler ogsaa
meget i at være det, det kunde
blive. Men Holdet er jo ogsaa
for en stor Del sammensat af ganske nye Spillere. En Del af dem
lover dog godt for Fremtiden.
Naa, tilbage til Kampen. Allinge
tog som sagt Føringen i første
Halvleg med to Maals Forspring,
skønt B.10 havde det meste af
Spillet, og deres Angreb var langt
farligere. I anden Halvleg vendte
Lykken sig og B. 10 lagde for
med at score Maal Nr. 1. — Et
langt Stykke Tid havde de nu
Spillet, og et:Under var det, at
Allinge kun maatte give B.10 endnu et Maal. De smaa Juniores
kan være glade ved, at de slap
saa godt gennem denne Kamp

ene Maal til det andet, og man
mærker, det er to jævnbyrdige
Hold. Allinge faar Maal Nr. 2 paa
et pænt Skud, men saa er det
Svanekes Tur og de scorer ogsaa
2 Gange. Allinges tredie Maal
sker ved Klumpspil, hvor Maalmanden behændigt forsøger at
redde en Bold ind i Maalet, men
Dommeren havde set, at Bolden
var inde, og dømmer Maal. Det
staar nu ved Pausen 3-2 til Allinge, men man er forberedt paa
det værste, og Chancerne er ogsaa nogenlunde lige fordelt ved
begge Maal. Ikke desto mindre
faar Allinge endnu to Maal, det
ene paa Straffespark.
Om Kampen kan man egentlig
kun sige dette, at den var livlig
og god, og begge Maalmændene,
der var helt gode, havde nok at
bestille hele Tiden og maatte til
Tider ud i ligefrem Haandgemeng,
der ikke staar tilbage for de Kampe, man læser om fra den spanske Borgerkrig. Allinge - Holdet
havde enkelte svage Punkter, men
spillede som Hold en helt god
Kamp, og det er som i tidligere
Kampe nu i Efteraaret ikke alene
vort Forsvar, vi kan takke for
Sejrene.

I Rutsker
tabte B-Holdet med 5-0, men det
var man saa smaat forberedt paa.
Standard er godt spillende og Sejren gik til den rigtige Side.

Paa Søndag
spilles kun een Kamp herhjemme,
nemlig mellem Allinge II og Nexø II,

Nordisk Monster Tidende
Nr. 20 d. 29. 9.-36.
Endnu staar vi imellem Sommer
og Efteraar, men Træerne er begyndt at miste deres grønne Farve, Bladene gaar mere og mere
over i det rustbrune og snart fejer
stærke Storme over Land og By.
Med det kølige Vejr kommer Trangen til at hygge sig i varmere
Klæder, bløde Uldstoffer, mest ensfarvede, men ofte med en stribet,
ternet eller knoppet Mønster i
Vævningen frister til at sy sig en
Kjole i en af de moderne vinrøde
eller drueblaa Farver, hvis man da
ikke foretrækker at holde sig til
Efteraarets Farveskala og vælge
sine Kjoler i dybtgrønne og rødbrune Toner. Det største og nyeste Udvalg af uldne Kjoler og
store Selskabsrober findes i Nordisk Mønster-Tidende Nr. 20.

Fra Uge til Uge.
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Atter i Aar skriver og udbringer vi gratis Deres
Telegramener. Vi gør det omhyggeligt! De behøver blot at ringe til 142, saa besørger vi Resten
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Nu har De Brug for

Biografen
fremviser i denne Uge den danske
Lystspil-Sukces „Week-end".
B. T. skriver efter Premieren:
„Week-end" var en Hymne til
den frejdige københavnske Ungdoms Friluftsliv.
De to unge Mennesker Alice
O'Fredericks og Lau jun. kan deres Kram. Det mærkede man saa
snart Titlerne begyndte at tone
frem paa Lærredet. Ideen med
Navnene, der ligesom sprang ud
af de raske Aaretag over Øresund,
var baade nydelig og original.
Denne Opfindsomhed og Frigjorthed fra det banale fortsætter paa
en behagelig Maade Filmen igennem. — Det er en meget frisk
Historie, der fortælles i »Week-end"
om unge Mennesker, der driver
Sport og forelsker sig. Den prædiker en meget god Moral om, at
Ungdommen skal ud i det Fri,
Ungdommen skal røre Lemmerne,
og om, at man maa holde sig til
Træningsreglerne, hvis man vil
gøre sig Haab om at vinde i Sporten eller Livet. Ind imellem faar
man saa en Islæt af vaskeægte
Palladium-Farce — denne Gang
leveret af Ib Schønberg som en
fynsk Gaardejer med Spilletilbøjeligheder, og Ellen Jansø som kvindelig Automobilvagabond og Maleriforhand lerske.
Den enkle Handling ridses op
med raske Streger, de flotte Sports-

ODAN GUMMISTØVLER
Jeg har alle Størrelser.

AXEL MOGENSEN, TEJN
billeder, de farceagtige Scener og
Naturens og Kærlighedens Stemningsbilleder afløser hinanden i
den rigtige Rækkefølge, og Forfatter-Instruktørernes Opfindsomhed kulminerer, da Hundrede af
raske Kaproere i deres Klubdragter jager København igennem paa
Cykler for at give Filmens Skurk
hans velfortjente Afstraffelse.

Rettelse.
Paa en Del af vort Oplag staar
fejlagtigt 2. November, skal skal
selvfølgelig være Oktober.

illioge-hotiv, findyrker!,
afholder Generalforsamling paa
Teknisk SkoleTirsdag d. 6.0kt. Kl. 8
Bestyrelsen.

ligh Sko og Gummislovier
til Efteraaret hos

Træskomager Larsen.

A. S. G.
afholder sin ordinære Generalforsamling Tirsdag den 6. Oktober
Kl. 20 i Fru Christensens Havesal.
Dagsorden bekendtgøres paa Generalforsamlingen.
1
Bestyrelsen.

Fremstil selv Vin
Alt til Fremstilling af
Vin (Bie & Berntsen)
faas i
PRIMA

Brevpapir og Konvolutter
med Firma leveres bedst og billigst

Tysk Undervisn.
Lær paa min lette Maade at tale
Tysk til Sommer. Kursus begynder fra 15. Oktober. Kr. 6,50 pr,
Maaned. 2 Gange ugentlig.
Fru E. Lejeane,
Tlf. Sandvig 39.

Allinge Bogtrykkeri.

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

Allinge Trykkeri.

Kamiller, Kakkelovne og alle Reservedele fil Ovne Reb dem i Prodoklell!
Svendborg Kaminer

er anerkendt som allerbedste Fabrikata p. tal med os Er
om eventuel Ombytning med Deres brugte KaKlielovn.

n
arai
p
Aldrd

4.0

XonfirmationsSko

Righoldigt Udvalg kdik‘ Rimelige Prisep
Færdige hvide Kjoler og Kulørte AndendagsKjoler er hjemkommen i fikse og

fer, alt i fikst og moderne Snit.
Største Udvalg i Manchetskjorter, Slips, Seler,
Hatte, Huer, Sokker osv.

Victor SPlancfi, Mlinge
•••• Telefon 5 •••.

Se

Prima

W. Romers Slagterforretning.
Gode brugte

El kit polv. mol. Pandeplader

Kakkelovne og Komfurer ventes om cirka 14 Dage. Forespørgsel om Levering vil blive
i alle Størrelser sælges billigt.
Kakkelovne købes.
Th. Vesth, Allinge.
Tlf. 156 kan benyttes.

besvaret aldeles omgaaende.

Ny Sending Nasonileplader saml Finske Birkets
træes og danske lisgelræes Finerplader
i flere Tykkelser sælges billigst i

Nordlandets Handelshus.

Varelotteriet
Lodsedlerne til I ste Trækning bedes fornyede senest den 7. Oktb.
Lodsedler sælges til den 19. Oktb.
a 130 Øre. I Anledning af Lotteriets 50 Aars Jubilæum udloddes
for 10000 Kr. flere Gevinster paa
følgende Maade: Den første og
sidst udtrukne Gevinst i de 5 første Trækninger faas extra Gevinst
paa 500 Kr. og i 6te Trækning
bliver udtrukket 1 Gevinst paa Kr.
5000, efter af Trækningen er afsluttet. Læs Planen.

adiodaidonen 1936
,

Siografen

Nye røgsvage gule Jagtpatroner sælges

ei

Fredag, Lerdag og Søndag Kl. 20
Det morsomme danske Lystspil

Week-end
I Hovedrollerne Ib Schønberg,
Arthur Jensen, Lau jun. og ru. a.

Radio-Apparater udlejes for 15 Kr. maanedlig
med Forkøbsret. Hele Lejesummen godtgøres, naar De køber Apparatet. - Køb eller lej Apparater hos mig. Jeg har alle Apparater og yder den største Garanti, egen Tekniker, som omgaaende
kan foretage Reperationer eller Omforandringer.

Cykle- og Sadio-5mportoren
H. JØRGENSEN, ved Havnen, Allinge. — Telefon 156.
Nye Varer —

Spørg Fagmanden til Raads I Lad mig demonstrere de nyeste Typer og Modeller for Dem.
Alle Mærker — Alle Modeller -- Alle Prislag

Stort Lager af eleKtr. Art. og SKeerme.

ALLINGE RADIOFORRETNING
William Find

Nørregade 6

Telt. Allinge 95

smaa Priser paa :

Svenske Ellehrye, Prima Rombe, !Idum
og alle andre Redskaber for Landbruget.

Nordlandets Handelshus

Nordlandets Handelshus. Jagtaflysning
-det er RADIO-TID!

er
begyndt

Nye 4 Lampers Radio til Strøm eller Batteri sælges billigt med 40
Kr, Udbetaling. Udbetalingen kan deles i 2 Rater. 20 Kr. straks og
20 Kr. senere, siden ugentlige Afdrag 4 Kr. 3 Lampers 3iotIta7gere sælges med 30 Kr. Udbetaling. 15 Kr. straks, 15 Kr. senere.
derefter 3 Kr. ugentlig.

I. B. Larsen,

Ældre rogsvage rode Jagtpatroner realiseres. Grønne
Jagtpatroner Cal. 12 og 16. Hagl alle Numre. Sort og
rogsv. Krudt. Patronhylstre (Central og Stift) Cal. 12 og 16.
En fin afprøvet Jagtbosse, Caliber 12 for rogsvagt Krudt sælges til Underpris pr. Kontant.

mit store Lager af smukke, moderne
Frakker til meget billige Priser.

ALLINGE MESSE. Th. Holm

Kviekød

klædelige Faconer.

FraKKer og Swagger i smukke, moderne Stoffer.
Hvidt SilKeundertoj 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 Stof-

Vinterfrakkerne hjemkommet

Carl Larsen, Vestergade, All.

Par de sidste ,Tlyfieder i

til drenge og riger.

Nu er

Stort Udvalg
Smaa Priser •

samt billigt
Flæsk

XonfirmationJ-Udditr

M. Bech.

Al Jagt samt Færdsel er forbudt
paa nedenstaaende Jorder :
Konieecny ved Stant mershalde,
Ejler Hansen, Oluf Christiansen,
Vald. Rasmussen, Hans Hansen,
Laurits Jensen, Herbert v. Garvens
og Boesvang.
Jagende Hunde vil blive skudt.
De jagtberettigede.

!lødig L8110001011

Abeungen Peter og mange andre morsomme Dyr

Lad Søndagsturen gaa til

Bornh. zoologiske Have!
Fra Kl. 16 Koncert-Dansant i Haven (v. køligt Vejr i Salen)
Hyggelige Restaurationslokaler — Centralvarme

Fotograf Møller I
anbefaler Bronce-

I Løbet af Oktober Maaned kommer Ladninger med

Bedste westf. Ovncinders,
Nøddekul og store Kul,

Rammer i alle St.
Ovale Rammer og
Rammelister. Billeder indrammes

En, ikke for ung,

Pige

som sælges til forholdsvis smaa Priser.

Restparti af Brunkuls Briketter sælges,
der kommer ingen heraf frem i Aar. Bestilling noteres.

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

Nordlandets handelshus.
fra LØRDAG den 3. Oktober til
Nørregade 5 v. Lindeplads, Allinge

Sander Lind

Averter i NORDBORNHOLM

Vi har endnu en Del Klædninger, Frakker, Olietøj Veste
og Benklæder, som sælges, naar rimelige Tilbud gives I
Husk 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,
Herrelingeri, Skjorter, Sokker, Seler, Hatte,
og Fjer
Kasketter og Alpehuer — Trikotage og Garn — alt er
som bekendt altid bedst og billigst hos Jens Hansen !

•

Bornholms Spareog haanekasses
Afd. i Allinge

Mit Skræderi flyttes

Jens Hansen's Manufaktur & Trikotagehandel

•
Kontortid: 9-12 2-4
Boxer udlejes

Vi har et pænt Udvalg i smukke Gardiner ! •

Nye Kornvarer gode sunde Varer
købes til høje Priser og tages gerne som Betaling for
alle Indkøb som gøres i

Nordlandets Handelshus.
frwber

?lbertering.

Gule Ærter og islandsk Lammekød - Reb del i Produkteg

Nordbornholms Adressefortegnelse
Autoreparatører
Mikkelsen, A., Allinge Tlf. 102

Autokørsel

(seelVognmzend )

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

Elektriske Artikler
Bagerier
Andersen, Th., Sandvig Tlf. 2
fiald,IE., Løsebækg., Allinge Tlf. 78

Lild, William, Allinge Tlf. 95

Blomsterhandlere (Gartnere)

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

Bogtrykker
Gornitzka, 0,, Allinge Tlf. 74

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

Møbelsnedkere

Trælast og Tømmer
Nordlandets Handelshus, All. "1 If, 7

Hansen, Oluf, Nygade, Allinge

Pensionater

Teglværk

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

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

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

Manufakturhandlere

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

Træskomagete
Larsen, 1. , Allinge.

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

Skotøj og Skotøjsrep.
Jørgense, H., viPosthuset Allinge

Vaskerier
Mogensen, A., Tejn Tf.. 117 x
IleorrInk, til Bornholms Dampvaskeri.

Skræderforretninger
Lind,Sander,Skræderi,Strandv.,All.
Ipsen, P.:C. Nygade, Tlf. All. 113

Viktualiehandlere

Magasin du Nord, Allinge Tlf. 5

Guldsmede

Slagtere

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

Modeforretninger

Hoteller
Hotel Allinge Telefon 25

Vognmænd

Jensen, Kaj, Allinge Tlf. 66

Petersen, Thora, v. Posthuset All.

Smedemestre

Art.f. Hotellerog Pensionat. Murermestre

Petersen, Carl, Allinge Tlf. 98

Isenkram og Porcelæn
Holm, P. C.,

Allinge Tlf. 39

Musikundervisning

Soldaterhistorier.
—o—
Niels Jensen fortæller :
— Ja, det er nu lige meget,
hvad der end siges mod Soldatervæsenet ; men den Tid man var
Soldat, var alligevel en morsom
Tid ; man oplevede mange morsomme Ting, og hvis i I vil høre
det, kan jeg godt fortælle et Par
Smaatræk fra den Tid af.
Min Sidekammerat — eller som
det hedder i Soldatersproget, „Slof"
— havde Nr. 42. Det var en udspekuleret Gavtyv. Jeg lagde Mærke til ham den allerførste Dag vi
mødtes, for han gav en forfærdelig Mund hele Tiden og den lystrede ham altid saa udmærket.
Jeg ved ikke saa bestemt, hvad
Landsmand han egentlig var, men
jeg tror nok, at han var Kulsvier.
En dygtig Soldat var han, han
kunde springe over Træhesten
baade forlæns og baglæns og højt
over den ; men han havde nok ogsaa engang rejst rundt med en
Cirkus. Træt, det var han aldrig,
naar mange af de andre var afkørte, saa sang 42 i vilden Sky.
Overfor Befalingsmændene varede det ikke længe, inden han
havde komplet Frisprog.
En Tid efter at vi var komne i
Trøjen, var vi til Læsning. Saa
spurgte Sergenten 42:
— Hvordan skal De behandle
Deres Unirormsgenstande, naar De
ikke bruger dem?
— Det ved jeg ikke.
— De vender Benklæderne med
Vrangen udad, og Frakken ligesaa, og derefter hænger De det
op paa en Krog. — Lad mig nu
se, at De husker det, til jeg igen
kommer til Dem.
Saa gik Sergenten Rækken igennem, indtil han igen kom til 42.
Nu havde han glemt, at 42
skulde fortælle om Munderingen,
og spurgte om, hvad Subordination var, om hvordan han skulde
opføre sig overfor sin Underofficer,
42 kunde sin Lektie.
— Jeg vender ham med Vrangen udad og hænger ham op paa
en Krog.

Baade Sergenten og vi andre
lo ad denne Fortælling, og den
Slags lavede 42 mange af i sin
Tjenestetid.
Det var dengang, der begyndte
at blive Uro før Krigen i 64; saa
maatte de danske Soldater jo marchere nordpaa.
Naar vi i disse Dage blev indkvarterede om Aftenen, saa kunde det nok ske, at vi blev indkvarterede hos en mindre venligsindet Mand.
Tyskerne kunde 42 ikke paa nogen Maade lide, og han drillede
dem paa alle Maader.
Om Aftenen, da der stod nogle
af Soldaterne ude i Gaarden, kom
Manden forbi.
— Hør min gode Mand, sagde
42 til ham, kan jeg ikke købe en
Smule Pølse af Dem?
— Nej, det kan De ikke, for
jeg har ingen Pølser, svarede
Manden.
— Saa kan jeg vel faa lidt Ost?
Nej, Manden havde heller ingen
Ost.
Ja, saa mente 42, at han kunde
da sikkert faa et halvt Pund Smør.
Nej, Manden havde heller intet
Smør.
Da de alle var gaaet til Ro, gik
42 ud at „rekonocere", som han
sagde. En halv Times Tid efter
kom han tilbage med en god
Portion Smør og Pølse.
Der var saa meget, at vi alle
fik noget af det, saa vi kunde jo
nok tænke, han ikke var kommen
saa ganske rigtig til det, men det
var jo i Krigstid, trøstede vi os med.
Om Morgenen, da vi skulde afmarchere, kommer Værten farende ud til Kaptajnen og raabte, at
der var bleven stjaalet Smør og
Pølse fra ham, og han havde Soldaterne mistænkt.
Hvad siger I til det, Folkens ? spurgte Kaptajnen.
Saa traadte 42 frem.
— 1 Aftes stod jeg overfor denne Mand med Penge i Haanden
og spurgte, om jeg kunde købe
lidt Smør og Pølse af ham, og da
erklærede han, at han ikke ejede
nogen af Delene. Jeg kan ikke
forstaa, hvordan noget kan blive

Petersen, C., Nygade, AlI. Tlf. 133
Perron- og Lastkersel

Westphal, G. Sandkaas

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

Klaver — Violin — Sang.

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

Personkarse/ urlforea.

7 Personers Vogn

Sæbeforretninger

Cykler og Cyklereparatloner Kul og Koks
Jørgensen, K, v/Posthuset Allinge
Mikkelsen, A, Allinge Tlf. 102

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

Munch, Humleclal, Tlf, Rø 46 v

Gornitzkas Bogtrykkeri, All. Tlf. 74

Jørgensen, Th. Sandvig Tlf 5 y

Bohn, Emil, Sønderg., All. Tlf. 46
Personkører! nied 6-7 Personers Vogn.

Swerrebrods-, Mellemlægspapir, Servietter

Bygningssnedker

Tlf. Allinge 127. M. Bloch

Mursten, Tagsten, Drænrør.

Ladestationer

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

Bog- & Papirhandlere

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

Ligkistemagasiner

Foderstoffer
Nordlandets Handelshus, All. Tlf. 7

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

Købmænd

Mælkeudsalg

Tatol v. Havnen Allinge Tlf. 23

Mose-Hans som Slangetæmmer.

stjaalet fra ham, som han selv siger, han ikke ejer.
—0 —
— Har De sagt det? spurgte
For mange Aar siden boede
Kaptajnen.
der en Mand i Jylland, sam gik
Manden stod og mumlede nounder Navnet »Mose Hans« get i Skægget, som man ikke kuni vel sagtens fordi hans Hus laa
de forstaa.
ude i Mosen.
— Her er ikke Tid til lang
Han holdt ikke af at bestille
Snak -- har De sagt det, eller
ret meget og i sine yngre Dage
har De ikke sagt det ?
ernærede han sig mest som Kryb- I
Saa kom det endelig : at han
skytte.
havde vel nok sagt det, men at
Da han blev ældre, fandt han
— der — æh — han paa
at optræde paa Markedet
-- Saa kan jeg ikke have noget med det at gøre, sagde Kap- som Slangetæmmer — for ret
tajnen og kommanderede : Kom- rig paa Ideer var han.
Han fangede i Mosen en Del
pagni -- March ! -I
store
Snoge og — efter hvad der
Men I kan rigtignok tro, at
Manden saa noget galt efter os. siges — ogsaa et Par Hugorme.
Disse »Slanger« fik Mose-Hans
gjort lamme, og ved det store
Vi sender »em
Efteraarsmarked skulde Menageriet forevises,
Men hvad hænder?
Som
Manden nu har samlet
flyer 2Ige.
et talrigt Publikum og var i Færd
Ycenk ogsaa paa os, med at forevise de tæmmede og
naar »e tiar et eller dreserede Slanger. — bagefter agtede han at gaa omkring med
andet at avertere.
Hatten, i Haab om, at en eller
anden vilde give et Par Skilling
— kommer en Politimand og
anmoder ham om at følge med
paa Politistationen.
Mose-Hans maatte nu putte
baade Snoge og Hugorme i Kashurtigt og billigt
sen, og med denne i Haanden
Allinge Bogtrykkeri begav han sig saa med Politimanden paa Stationen.
Her sad foruden Stedets Politimester en tre-fire Politibetjente.
Politimesteren begyndte at
tordne løs og gav den Ordre, at
Mose-Hans ikke maatte optræde
paa Markedet med sine Snoge
og Hugorme.
Hans sagde noget om, at Zigøjnere og andre Udlændinge
forhen saa ofte havde forevist
Dyr og saa antog han ogsaa at
han maatte. Men Politimesteren
blev ved sit.
— Ja, maa a ikke forevise miog løvrigt alle Tryksager til For- ne Dyr, saa har a ingen Brug
retningsfolk, Foreninger og private for dem, og saa vil a forære Poleveres billigst fra
litimesteren Dyrene.
Og dermed lukkede han op
for Kassen og hældte hele Rede-

„Xord6'ornfiolm"

Bryllupssange
og Festsange

Regninger,
Meddelelser,
Konvolutter,
Brevpapir,
Kvitteringer,

Allinge Bogtrykkeri

Optagelse i Adressefortegnelsen
koster kun 2 Kr. Kvartalet, ekstra
Linier Kr. 1,5O. Absolut billigste
Avertering.

ligheden ud paa Gulvet.
Det lod dog ikke til, at hverken Politimesteren eller Betjentene blev videre glade for Foræringen ; de kravlede alle Mand
op paa Bordene og sad og gloede
ned paa Ormene.
Politimesteren befalede Hans
øjeblikkelig at putte Dyrene i
Kassen igen. Men denne blev ved
sit: Maatte han ikke vise Slangerne frem, havde han ingen
Brug for dem
Han sagde Farvel, lukkede Døren op og vilde til at gaa. !lien
nu raabte Politimesteren, at han
skulde blive i Lovens Navn, men
føjede til :
— Se nu at fan de fæle Dyr i
Kassen — og vis dem saa bare
frem, for Pokker.
— Tak, Hr. Politimester I sagde saa Hans. — Mine Slanger
vil a ikke vise frem for »Pokker«
men for Folk ude paa Markedet.
A uden Sange er ikke
ges nogen rigtig Fest.
En Festsang kan ikke undværes
ved festlige Lejligheder, hvad enten det nu er Sølvbryllup, Bi yllup,
Konfirmation eller anden Familieeller Foreningsfest. — En Festsang
kalder det Humør frem, som skal
til, for at Festen kan blive vellykket. En saadan Festsang faar De
i Allinge Bogtrykkeri.

Hasle Kalkværk
...111% Brændt Kalk
Læsket Kalk
> Cementsten
4.
1 111111
Tlf. Hasle 27

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

Adinge Trykkeri.

Forretningskonvolutter
sælges billigst.

Allinge Bogtrykkeri.

