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Otto Nornitaka. a Telefon 74. 

Gornitiska's Bogtrykkeri, Allinge 

" 
g 

...ag. 	dr. 

Nr. 451 
Alm. Annoncer 10 øre pr. nirn, efterf. Gange 8Ø 
Forretningsann. 8 - 	 - 	6Ø, Fredag den 30. Oktober 

11 
 Annoncer og lokalt Stof maa være indleveret 

senest 2 Dage før Bladet udgaar. 1936 

Nr, 2. Følg  med: 

Følg med Tiden 
Skift i Tide 

Brug LOTUS The 
Buket - Duft - Smag 

Import: M. V. Salomonsen. 

kammerljellerens ForldIN, 
—o— 

Min • Herre var ung, køn og 
rig og levede, som det ofte er 
Tilfældet, et meget muntert Liv, 
lige indtil det skete, som ogsaa 
ofte er Tilfældet: at han blev for-
elsket i en ung Pige. Siden da 
var han ikke længere den sam-
me, og jeg fandt det ikke under-
ligt, thi en mere sød og elske-
lig, ung Pige end Nilly Hilford 
har jeg sikkert aldrig set. Alle 
de tvivlsomme Venner, som hav-
de laant hans Penge, spist hans 
Mad og snydt ham i Kortspil, 
forsvandt nu, da de mærkede, 
at han ikke længere var den 
gamle og ikke kunde forstaa, 
hvad han fejlede, noget, jeg da 
heller ikke underrettede dem om, 
thi jeg var glad ved, at de for-
svandt, og de fik jo ogsaa Grun-
den at vide, da hans Forlovelse 
med hende blev deklareret. 

De Herrer, han nu omgikkes, 
var i alt Fald i det ydre langt 
at foretrække. Blandt dem fand-
tes der en Mand ved Navn Frank 
Hill, der var rig og ugift. Der 
blev i Almindelighed fortalt, at 
han var forelsket i Nelly Hilford, 
men dette vilde min Herre, Ernst 
Delion, intet høre om. Folk syn-
tes godt om Frank Hill, han var 
ogsaa en Mand med et behage-
ligt Væsen, men hans øjne gjor-
de altid Indtryk paa mig af at 
være kolde og grusomme. 

Jeg vil aldrig glemme en Af-
ten i April omtrent 6 Uger efter 
Forlovelsen. Min Herre havde 
Spilleparti i sit Hjem. Jeg gik og 
ordnede Glas, der var stille i 
Stuen, da en af Gæsterne, en 
ung Fyr, pludselig tog et smukt, 
blankt Cigarfutteral af Sølv, som 
laa ved Siden af Hr. Hill, og saa 
paa det. — Til »F. H. fra N. H.« 
staar der, læste han og betragte-
de Indskriften paa Futteralet. 
»F. H.«, det skal vel betyde Dem? 
henvendte han sig til Hill, -
Men hvem er »N. H" ? 

— Det var ellers et nærgaa-
ende Spørgsmaal, sagde Frank 
Hill rolig, og i det samme saa 
leg, at han stirrede paa min 
Herre med et saadant Udtryk af 
Had og Triumf i sine øjne, at 
jeg blev helt forskrækket. 

Et øjeblik stirrede min Herre 
ligbleg paa ham. Jeg kunde se, 
at den anden havde ramt ham. 
Bogstaverne »N. Fl.« kunde jo 
passe paa hans Kærestes Navn. 
Saa blev Spillet fortsat, og Hill  

var den sidste, som rejste sig for 
at gaa, da Dagen begyndte at gry. 

— Jeg vil gerne tale et Par 
Ord med dig, Hill, sagde min 
Herre. — Du gjorde en Hentyd-
ning angaaende de Bogstaver paa 
dit Cigarfutteral, hvad mener du? 

— Jeg, en Hentydning? Jeg 
sagde ikke et Ord, svarede den 
anden haanligt. 

— Var det min Forlovede, Frk. 
Nelly Hilford, du sigtede til? 

— Naa, det maa jeg sige, 10 
han ondskabsfuld, — du har 
smukke Tanker om din Forlovede 

Hr. Ernst indsaa, at den an-. 
den havde lokket ham i en Fæl-
de, han blev bleg af Skam og 
Vrede. Ingen af dem hitvde lagt 
Mærke til, at jeg var til Stede, 
nu vendte han sig om og befa-
lede mig i en kort Tone at gaa 
i Seng. Dette gjorde jeg imidler-
tid ikke, thi leg var urolig for 
ham, naar han var sammen med 
det Menneske. Jeg holdt mig 
altsaa i Nærheden og hørte, hvor-
ledes de talte højrøstet og hid-
sig, men med et blev der alde-
les stille. 

Stilheden varede saa længe, at 
jeg blev bange for, at der var 
sket noget alvorligt, og jeg gik 
derfor sagte ind i Værelset. .leg 
var lige ved at udstøde et Raab 
af Forundring, da jeg saa dem 
sidde ganske roligt ved Bordet 
og spille. Jeg lagde imidlertid 
Mærke til, at min Herres Ro kun 
var tilsyneladende, hans Ansigt 
var blegt, og paa hans Pande 
perlede store Sveddraaber. Hill 
sad rolig og røg, medens han 
spillede, foran ham laa Cigar-
futteralet. — De havde begyndt 
et nyt Spil. — Jeg holder 10, 
sagde han roligt. 

— Hvad har du? spurgte min 
Herre og kastede sine Kort paa 
Bordet. 

— To Konger, Es og Ti, er 
det tilstrækkeligt, sagde han med 
Haan i Stemmen. 

— Ja, svarede Hr. Ernst hæst 
og rejste sig vaklende. 

Ogsaa den anden rejste sig; 
om hans Læber laa et spottende 
Smil. der uvilkaarlig fik mig til 
at gyse. 

— Der fulgte nu en Maaned, 
som jeg aldrig skal ønske at gen-
opleve. Jeg tror virkelig, al min 
Herre havde mistet Forstanden; 
hver Nat spillede han vildt, snart 
var han overstadig kaad, snart 
mørk og tavs. Hver eneste Nat 
sad han og spillede med sine 
gamle Kammerater. Vennerne 
fra hin Nat saa jeg derimod ikke 
noget til, heller ikke Hill. 

En Eftermiddag, bestemt en 
Maaned efter den Nat, kaldte 
Hr. Ernst paa mig og rakte mig 
en Seddel, sigende: 

— Vil du gaa hen til Boghand-
leren og købe den Bog, som staar 
skrevet her. Hvis han ikke har 
den, maa du forsøge hos andre,  

lige indtil du faer den, thi Bogen 
maa du skaffe. 

Hans Værelse var meget uor-
dentligt, overalt flød der med Pa-
pirer, og foran Kaminen laa der 
en Bunke gamle Breve, der 
aabenbart skulde brændes. Paa 
Bordet fik jeg øje paa tre for-
seglede Breve, og det ene af dem 
var til hans Kæreste. 

Ved Synet af alt dette tøvede 
jeg med at gaa, men han befa-
lede mig barsk at forsvinde, si-
gende, at han selv vilde rydde 
op, og at jeg ogsaa kunde træn-
ge til en god Tur, hvilket var 
sandt nok; thi jeg havde neppe 
været udenfor en Dør i flere Uger. 

Jeg begav mig altsaa af Sted 
for at købe Bogen, men hverken 
i den første, anden eller nogen 
anden Boghandel havde de den. 

Jeg forstod nu pludselig, at min 
Herre vilde have mig af Vejen 
for en Stund. Jeg tænkte over, 
hvad Grunden vel kunde være, 
tænkte paa alt, hved jeg havde 
set, og paa det mærkelige Spil 
hin Dag, — og pludselig forstod 
jeg hele det frygtelige Sammen-
hæng: det Spil havde været en 
Slags Duel, som dengang brug-
tes i Amerika, og om hvilket leg 
havde læst en Del. — En saa-
dan Duel bestaar i, at Duellan-
terne spiller Kort, og den, som 
taber, maa sværge at tage Livet 
af sig inden en bestemt Tid. 

Jeg sprang i en Droske og be-
falede Kusken at køre saa stærkt 
som han kunde. 

Som jeg havde ventet, var min 
Herres Dør leaset, men jeg kun-
de til min Glæde endnu høre 
hans Skridt derinde. Jeg banke-
de paa, men fik intet Svar. Uden 
at betænke mig satte jeg Skul-
deren imod Døren; jeg var ung 
og stærk dengang og brød den 
op med et Brag. Et eneste Blik 
bekræftede min Mistanke. Han 
stod henne ved Bordet med sin 
Revolver i Haanden. I eet Spring 
stod jeg ved hans Side og greb 
ham om Haandledet. 1 det sam-
me brændte Skuddet af, og Kug-
len ramte i Loftet uden at gøre 
nogen Skade. Han kæmpede med 
mig som en rasende, men jeg 
var ham for stærk. 

— Hør paa mig. Herre ! raab-
te jeg. — De skal ikke dræbe 
Dem selv, som De har svoret. 
Den Aften spillede Hr. Hill falsk. 

— Hvad mener du? udbrød 
han vildt. 

— Jeg saa ham hver Gang fø-
re Kortene hen over Cigarfutte-
ralet, medens han gav, og de af-
spejlede sig i den blanke Sølv-
flade, saa at han kunde se, hvil-
ke Kort De fik. 

— — — 
Nu er min Herre gift med 

Nelly Hilford og lykkelig. 
Naturligvis betød Bogstaverne 

paa Futteralet ikke hendes Navn, 
— hun havde aldrig elsket andre  

end 1-Ir. Ernst, og ham vilde hun 
elske til sin Dødsdag. 
0.•■••••IINIM. 	 

Da lille Per skulde i Skole. 
—Ø- 

llet var den sidste Dag, før 
lille Per skulde i Skole for før-
ste Gang. 

Mor havde haft travlt med at 
ordne alle hans Ting, saa han 
kunde være pæn i Tøjet, og Per 
var vældig optaget af Forbere-
delserne. Der skulde købes Penal-
hus, 'Viskelæder, Griffel, Pen og 
mange andre værdifulde Ting. 
Der var nogen, der havde fortalt 
lille Per, at Tavle, det brugte 
man slet ikke mere — ikke en-
gang i første Klasse; men Mor 
vilde, at Per skulde have en Tavle 
med, og det var han nu ikke 
saa glad ved, for de andre kun-
de jo tro, at han var lille. Og 
det er nu det værste at være ude 
tor, naar man er en lille Dreng. 

Der var en egen Varme over 
Mors Godnatkys, syntes lille Per, 
da han endelig blev saa vidt fær-
dig med at snakke, at Moderen 
kunde komme til at bede Aften-
bøn med ham og faa sagt God-
nat. 

Per laa længe vaagenog tænk-
te paa Dagen i Morgen, da han 
skulde ud i den store Verden, 
som Skolen var for saadan en 
lille Fyr. 

Og Mor — ja, hun laa ogsaa 
længe vaagen ogsaa hun tænk-
te paa den Verden i hvilken hun 
nu skulde slippe sin Dreng løs. 
Hun følte det som noget svært 
og tungt. Hidtil havde Pers Ver-
den været Hjemmet og alt hvad 
dertil hørte. Nu skulde andre 
paavirke ham — skrive paa de 
hvide Blade i hans Sjæl. Lille 
Per vilde byde sig til — aaben 
og umiddelbar, som ban af Na-
turen var. Pers Mor vidste, hvor 
let der kunde skrives paa hans 
Sjæls hvide Blade — skrives saa 
det maaske vilde plette, maaske 
pine ham i mange lange Aar, 
maaske give Stødet til et Fald 
senere hen i Livet. 

Og dog — der kunde jo og-
saa være Haab om, at der vilde 
blive indskrevet noget godt og 
skønt. 

Maatte de dog forstaa, de, der 
nu skulde til at paavirke hendes 
Dreng, hvilket stort Ansvar det 
var at tage mod saadan et ube-
skrevet lille Menneskebarn, der 
tillidsfuldt aabner sig mod dem. 

Og det var jo ikke alene Læ-
reren, der vilde komme til at 
paavirke Per i den ny Verden. 
Men Kammeraterne! Mor kunde 
ikke mere vælge og vrage Kam-
merater for lille Per. Han vilde 
drages med ind i Kredse, som 
hun ikke kendte, og hvor hun 
ikke kunde være med. Hun følte 
sig virkelig helt hjælpeløs. 

Men Per var spillevende— og  

end en lille Smule benovet -
da han ved Mors Haand næste 
Morgen kom hen i den store 
Skole og skulde „reabes op" og 
„klasificeres«. Hans Øjne saa 
med en vis undselig Nysgerrig-
hed paa alt i den nye Verden. 

Men da Døren lukkede sig efter 
lille Per. og Mor blev staaende 
uden for i Skolegangen og saa 
paa den lukkede Dør, da følte 
Per det hele lidt ængsteligt. 

Godf at han ikke kunde se, 
hvor bedrøvet Mor var, da hun 
gik hjem uden ham. Og Mor fik 
ikke Fred i Hjertet, før hun hav-
de bedt Gud bevare lille Per fra 
alt ondt og hjælpe ham til alt 
godt der, hvor han nu var luk-
ket ind. 

Og Per var ikke forknyt, da 
han paa Formiddagen kom hjem 
med sine „instrukser". 1 den nye 
Verden var der mange „rare Læ-
rere og gode Kamerater", det 
havde han allerede opdaget. Der 
var heldigvis ogsaa flere, der 
havde Tavle med, saa han havde 
ingen Tort lidt endnu. Og hans 
friske Mod smittede, saa Mor 
blev helt glad igen. — Hun hav-
de nok set for mørkt paa lille 
Pers Indgang til det nye Afsnit 
i hans Liv. 

Lad os haabe det ! Og at det 
maa gaa lille Per godt. 

Sigbrit Åas. 

Mil Liv 
- 

Mit Liv gaar hen - 
som Blade vendes i en Bog, 
forsvinder Daad og Dage. 
Hvor langt er der tilbage? 

Mit Liv gaar hen 
Gaar var jeg saa ung endnu; 

i Morgen er jeg blevet 
en Olding, som har levet. 

Mit Liv gaar hen - 
og hver Dag haster jeg af Sted 
fra Dagen, som er omme, 
til Dagen, som skal komme. 

Mit Liv gaar hen - 
og jeg forstaar slet ingenting 
af Livets store Gaade, 
kan ej dets Runer raade. 

Mit Liv gaar hen - 
jeg jager mod min egen Høst. 
Men Hjertets Længsel drager 
mod Vaarens grønne Ager. 

Mit Liv gaar hen — 
Som Muld, der slaar 

mod Kistens Laag, 
de Ord gør Hjertet bange, 
naar Skyggerne 	lange. 

Mit Liv gaar hen — 
men jeg fik Haabet med paa Vej 
at Vaarens lyse Dage 
vil vende rigt tilbage. 

Karl Lindqvist. 
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Forlovelsesringe 
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Lager af alle Størrel- 
• ser I moderne, ciselere- • 

de og glatte Ringe .)e 

Conrad Hansen. TI. 140 
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Fremstil selv Vin  

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

Læsekredsene begynder! 

   

  

Meld Dem ind i en af dem og benyt 
de lange Aftener til at følge med i den 
nyeste Litteratur. – Prisen er kun 
2 Kr. om Maaneden i et halvt Aar 
og 2 Beger som Ejendom v. Kred-
sens Afslutning, ELLER 1 Kr. om 
Maaneden i et halvt Aar og 1 Bog 
Paa denne Maade faar De Lejlighed til 
i Løbet af Vinteren at læse henholdsv. 
26 og 13 nye Roger af bedste Forfattere. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Meld Dem Ind i Dag! 

  

  

  

  

  

  

  

   

Kiosken' Bogafdeling 
A. Mauritsen, Tlf. 142 
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SCHOWS landskendte Ve I v a Undertøj 
er nu paa Lager i alle St. til Herrer, Damer og Børn. 

Fikse Pyjamas føres i kul. og naturfarvet til Damer og Bern. 

Direkte Salg fra Fabrikken — derfor billigste Priser. 

A. Melby Christiansen, Ilusmoderharsen 
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Sporten Allinge Badestrand. 
—0— 

Den 18. April i Aar vedtoges 
det paa et Møde paa »Højers Ho-
tel« at fortsætte det allerede paa-
begyndte Arbejde ved Badestran-
den, og der nedsattes et Udvalg>  
som bemyndiges til at søge dan-
net en Forening eller et Selskab 
til Værn og fortsat Udbedrig og 
Vedligeholdelse af BadestrTnden, 
ligesom Hotel- og Pensionatejere 
opfordredes til at opkræve den 
fastsatte Kurtakst af Gæsterne, 
saa de indvundne Beløb hvert 
Aar kan anvendes til Strandens 
Udbedring, Sikring af de badende, 
Anbringerte af Bænke og — om 
muligt Opførelse af en mindre 
Pavillon med Toiletter og enkelte 
Badeceller for badende, som ikke 
ønsker at klæde sig af fra Stranden. 

Da Østersøbadet havde betalt 
Rest Gælden fra forrige Aars Regn-
skab, lykkedes det at tegne ca. 
300 Kr., væsentlig hos sidste Aars 
Bidragydere, og da Stranden hen-
laa i et Kaos efter de svære Vin-
terstorme, som ogsaa havde an-
rettet stor Skade paa Sandvig 
Badestrand, gav Murar Clausen 
efter Opfordring et Tilbud om Op-
førelse af en cementidget Sten-
mur fra Th. Holms Havegærde til 
Bækken, efter en af By,raadet god-
kendt Plan, og til en Pris af ca. 
500 Kr. Det vedtoges at paabe-
gynde Arbejdet og søge at skaf-
fe det resterende Beløb. 

Dalte lykkedes over al Forvent-
ning, idet UdValget paa Initiativ 
at Købm. P. Kare modtog 100 Kr. 
fra Carlsberg og 100 Kr. fra Tu-
borg Bryggerierne. — Endvidere 
overlod Østersøbadet os 200 Kur-
kort, som skulde afsættes af 
Hoteller og Pensionater i Allinge 
og Indtægthn tilfalde Badestranden. 

Stranden var i Sommerens Løb 
godt besøgt af badende, saavel 
voksne som Børn, og benævnes 
ofte : »Børnenes Paradis"; men det 
kunde ikke undgaas at der flød 
med Papir og andet Affald, hvor-
for der indkøbtes to Affaldskurve, 
som forsynet med et lille Opslag: 
„Hjælp os at holde Stranden ren, 
fjern Glasskaar, Madpapir og Sten" 
skulde minde de besøgende om 
at Renlighed er en god Ting ! 

Paa Grund af forskellige Om-
stændigheder er Arbejdet først 
fuldført i disse Dage. Udvalget 
synede i Søndags Arbejdet, som 
menes at være solidt udført, og 
der var god Tilftedshed med det 
opnaaede Resultat. I Arbejdsløn 
medgik 486,12 Kr., hertil kommer 
Cement og forskellige Regninger 
for Kørsel af Sand til Stranden, 
Affaldskurve etc., hvorved Udgif-
terne kommer op paa ca. 600Kr. 
Det menes at de tegnede Beløb 
vil dække Udgifterne. 

Udvalget vedtog at indvarsle 
til et Møde Onsdåg d. 11. Novbr. 
Kl. 8 paa J-følers Hotel", hvor 
Beretning og Regnskab aflægges. 
Det vedtoges at foreslaa Dannel-
se af en Forening, som kan vare-
tage Badestrandens videre Udbed-
ring og andre kommende Opga-
ver. Forslag til Love udarbejde-
des og man ønsker at rette en 
Renvendelse til Byraadet om at 
møde op og deltage i Forhand-
lingerne saa disse kan faa et for 
Formaalet gunstigt Resultat. 

Udkast til Love. 
§ 1. Foreningens Navn er D. B. V. 

(De 13adeade Venner). 
§ 2. Dens Formaal : at samarbejde 

med Kommunalbestyrelsen og Østersø-
badet, for at skabe bedre, mere hygiej-
niske og betryggende Badeforhold for 
Byens Befolkning og Badegæster paa 
Allinge Badestrand samt varetage Fred-
ning, Renholdelse og Forbedring af 
samme. 

§ 3. Da dette Arbejde ikke kan gø-
res gratis, har en Del interesserede 
allerede ydet Tilskud til de første stør-
re Grundforbedringer, saasom Oprens-
ning af Stranden, Støbning af en Bade-
bro, Opsætning af en Stensætning til 
Beskyttelse af Vejen og den planerede 
Græsrabat samt Paakørsel af Sand. 

Bidragydernes Navne og de tegnede 
Beløb øre : se Regnskabet. 

§ 4. For at skaffe Penge 	den 
fremtidige Vedligeholdelse og Udvi-
delse af Badestranden opkræves et Med-
lemskontingent, som andrager mindst 
1 Kr. aarlig: dog saaledes at Bidrag-
ydere, som har givet mindst 5 Kr. til 
Badestrandens Vedligeholdelse, betrag-
tes somÆresmedlemmer og fothaabenr-
lig vedblivende støtter Foreningen med 
et aarligt Bidrag. 

Som Medlemmer optages ogsaa In-
stitutioner. 

§ 5. Den aarlige Generalforsamling 
afholdes i Oktober, efter at Tidspunkt 
og Mødested er bekendtgjort 8 Dage 
forud i „Nordbornholm". Beretning og 

Regnskab fremlægges, Bestyrelse og 
Revisorer vælges og alle Spørgsmaal 
afgøres ved alm. Stemmeflertal. Saavel 
Medlemmer soen Institutioner har kun 
en Stemme. 

§ 6. Bestyrelsen bestaar af 5 Med-
lemmer, som selv deler Tillidsposterne' 
mellem sig. Af Bestyrelsen afgaar hvert 
Aar henholdsvis 2 og 3 Medlemmer, 
første Gang ved Lodtrækning. Besty-
relsen kan genvælges, men er ikke plig-
tig til at modtage Valg i mere end 2 
Aar ad Gangen. Det er Best. Opgave 
at agitere for Tilgang al nye Medlem-
mer samt overveje paa hvilken Maade 
Foreningens Opgaver bedst lader sig 
realisere, om muligt virke for Afhol-
delse af en aarlig Bazar, Strandfest el-
ler anden Underholdning, som kan give 
Midler til fortsat Udbedring af Bade-
forholdene, ligesom Bestyrelsen maa 
føre Tilsyn med Stranden i Badesæso-
nen og gennem Opslag vejlede de ba-
dende, saa Drukneulykker kan undgaas. 

§ 7. Ekstraordinære Generalforsam-
Unger kan indkaldes med 10 Dages 
Varsel, efter Bestyrelsens Beslutning 
eller efter skriftlig Begæring med Op-
givelse af Forhandlingsemner og under-
skrevet af mindst 15 Medlemmer. 

§ 8. Forandringer i Lovene kan ved-
tages paa Generalforsamlingen, naar 
Forslaget er optaget paa Dagsordenen 
og mindst -'/ af Foreningens Medlem-
mer stemmer derfor. 

§ 9. Skulde Foreningen af Mangel 
paa Tilslutning eller andre Grunde 
blive opløst, tilfalder dens Aktiver Al-
linge-Sandvig Kommune. 

Indttegt Sommeren 1935 
Højers Hotel 40 Kr., Hotel Allinge 30, 
Grønbechs Hotel 30, Gæstg. Christen-
sen 25, Riss Pensionat 25, Chr. Jørgen-
sen 15, Fru Larsen, Smutten 10, Gor-
nitzka 25, Borgm. Bloch 25, N. Ridder 
15, Transen Holm 1, S. Borch 15, P. 
C. Holm 10, Victor Planck 15, A. Schep-
ler 25, Apoteker Madsen 15, Papirhdl. 
Kofoed 3, Postm. Christensen 10, Bager 
I fald 15, Alfr. Kjøller 10, Conrad Han-
sen 10, Th. Holm 10, Carl Larsen 5, 
Hr. og Fru Rude 20, Axel Mauritsen 5, 
Overl. Andersen 5, Colbergs Boghan-
del 10, Politibetjent Larsen 5, Rentier 
H. Lund 5, Petra Ipsen 2, Th. Hansen, 
Mejeriet 5, Kaj Jensen 5, Vognm. K. 
Petersen 5. Nordlandet 20, E. M. Bech 
25, Vald. Olsen 5, Ejvind Holm 5, Til-
skud fra Østersøbadet 364,27, Kurkort 32. 

Ialt Kr. 902,27 

Udgift i Sommeren 1935 
Oprensning af Stranden 363,93, Udgif-
ter ved Broen 470,34, Bænke 68. 

lait Kr. 902,27 

Allinge-Sandv, Byraad 
Mødet den 28.-10.-1936. Laur. Pedersen 
var fraværende paaGnmd af Sygdom. 

Ministeriet for off. Arbejder medd. 
Approbation paa, at Udgifterne til Ved-
ligeholdelse af Havneværkerne m. m. 
paa Allinge Havns Overslag for 1936-37 
overskrides med et Beløb af 8.887 Kr. 
87 Øre, samt det Beløb der er med-
gaaet til Reparation af Havneporten. 

Ministeriet for Landbrug og Fiskeri 
meddelte Approbation paa Udstykning 
af Matr. Nr. 3 a All.- S. Markjorder til-
hørende S. A. Kofoed, Sandvig, saale-
des, at Matr. Nr. 3 a beholder Ejeren, 
Nr. 3 i til Margr. Kofoed og Nr. 3 k til 
Irma Lind, samt, at der over Matr. Nr. 
6 smst. er  udlagt 30 tn2  Vej. Ligeledes 
meddeltes der Approbation paa Udst. 
af det Olga Forsberg tilhørende Matr. 
Nr. 269 All.-S. Markjorder saaledes, at 
Matr, Nr. 269 a beholder Ejeren og Nr. 
269 b afhændes til Niels Groos jun. 

Kæmnerkontoret fremsendte Raabe-
lanee pr. 28.-9.-36. 

Fru Oda Hjortbøl Christensen medd. 
at hun ikke turde indlade sig paa at 
købe Frk. Danchells Hus. 

Landsforeningen „Arbejde adler" an-
søgte om Tilskud. Ansøgningen blev 
henlagt til Budgetbehandlingen, da der 
ikke var opført noget paa Budgettet 
for indeværende Aar. 

Vandbygningsing. L Munch-Petersen 
& C. Milner fremsendte Forslag til 
Istandsætt. af  Stangemøllemolen Yder-
ende, hvorefter Udgifterne til Istand-
sættelsen vil beløbe sig til ca. 13,000 Kr. 
Arbejdet skulde dog udføres efter Reg-
ning, idet det var meget vanskeligt at 
give et Tilbud paa Grund af de van-
skelige Bindforhold. 

Sagen blev oversendt til Havneudv. 
Kommunernes Pensionskasse henst. 

til Byraadet, at der i Overenskomster, 
som fremtidig indgags med Pensions-
kassen, indsættes en Bestemmelse om, 
at Pensionen in. m., som Tjenesteman-
den maatte have Ret til efter den i 
Pensionskassen tegnede Police, ikke 
kan overdrages, pantsættes, eller paa 
anden Maade benyttes til Omsætning 
eller Sikkerhedsstillelse. Det vedtoges 
fremtidig at faa tilføjet den omhandl. 
Bestemmelse. – De bornholmske Jern-
baner fremsendte Andragende om, at 
den Jernbanerne medd. Tilladelse til 
Omnibuskørsel paa Strækningen Røn-
ne-Hasle-Ruts.-A11.-S. maa blive fornyet 
indtil den 1. Sept. 1939. Blev bevilget. 

Ligeledes fremsendtes Andragende 
om, at den Jernbanerne tidligere medd. 
Tilladelse til Omnibuskørsel ad Stræk-
ningen Rønne-Hasle-A11.-S.-Hammeren 
Rø-Gudhj.-Almindingen maatte blive 
fornyet og ændret til Rønne - Hasle-
Johns Kapel-A11.-S.-Hammersh. og Ud-
flugtstur fra Hammersh.-Sandv.-All. til 
Østerlars Kirke, Paradisb. og Dueodde. 

Borgm.: Det synes jeg ikke om, da 
der til Udflugter herfra er rigeligt med 
Vognm. til at køre. Skal vi ikke hen-
stille til Banerne at Udflugtsture ikke 
køres herfra. Jeg synes ikke at Baner-
ne skulde tage al Brødet af Munden 
paa Byens Vognm., saa jeg vil foreslaa, 
at vi ikke anbefaler Andragendet. 

Edv. Holm og Kr. Lind var enige 
med Borgmesteren, og det vedtoges 
derefter at udtale til Amtet, at Byraa-
det ikke saa med Velvilje paa, at Ba-
nerne arrangerede Udflugtsture fra All.-
Sandv. til Skade for her boende Vognm. 

Biografejer Gunnar Hansen, Rønne, 
fremsendte Andragende om Tilladelse 
til Korse] med sin Højtalervogn een 
Gang hver 14. Dag i Allinge-Sandvig. 

Borgm. Tidligere har det jo været 
saadan, at man havde den kørende 
naar som helst, saa det er jo da et 
Fremskridt, at det nu kun bliver een 
Gang hver 14. Dag. 

Kr. Lind : Jeg synes, det var bedst at 
være helt fri, da vi jo ogsaa har Biograf 
her og det er vel mest til den Slags 
Vognen vil blive brugt. Jeg vil i hvert 
Fald ikke stemme for det. 

Edv. Andersen : Vi faar da de fleste 
Films her ogsaa og hvis Folk endelig 
vil til Rønne finder de nok derud uden 
Højtalervogn. 	Alfr. Pedersen, All. 
mente det var illoyal Konkurrence at 
reklamere for Biograf her i Byen. 

Otto Nielsen : Jeg mener nu ikke, vi 
skal være saa sarte, det kan vist ikke 
skade, at den kører den halve Time 
hver 14. Dag og jeg vil stemme for at 
Tilladelsen bliver givet. 

Efter en foretaget Afstemning blev 
Tilladels. givet med 5 St. og ingen im. 

Brandkommissionen indst. til Byraa-
det, at der sluttes Kontrakt med Zone-
redningskorpset i Henh. t. Tilb., men 
at der indsættes en Bestemmelse om, 
at Korpset skal deltage med Mandsk. 
og Materiel i en Brandøvelse en Gang 
aarlig sammen m. Kommunens Brand-
mandskab, samt at Korpsets Ledelse 
sammen med Brandinspektøren udarb. 
en Plan for Sluknings- og Redningsarb. 
ved samtlige Hoteller og større Pensio-
nater i Kommunen. 

Borgm.: Ja, vi havde jo Lejlighed til 
at se Zoneredningskorpset i Virksomh. 
forleden, men jeg maa sige, at jeg hav-
de troet, de kunne have naaet frem 
noget før i Stedet for et Kvarter sene-
re end Aftalen var. Ligeledes troede 
jeg, at Vandstaaalen kunde naa noget 
højere, i hvert Fald kunde den ikke 
naa op til de højeste Steder af Hotel-
lerne. Der er ogsaa klaget over, at det 
tog for lang Tid med at faa samlet 
Materiellet og faa begyndt med Sprøjt-
ningen, og Stigen som de havde medb. 
var ogsaa for kort, da det jo i høj 
Grad ogsaa kom an paa at kunne red-
de Menneskeliv. 

Hr. Hansen, Korpsets Leder var til 
Stede ved Forhandlingen og var ked 
af Forsinkelsen, men Korpset var i 
sidste Øjeblik blevet kaldt til en Dyre-
redning i Vestermarie og i Betragtning 
al, at det ikke var Udrykning, var det 
tilgiveligt. Aarsagen til, at Straalen ik-
ke gik saa højt var, at det største Straa-
lerør var blevet benyttet. Et mindre Rør 
vilde sætte Straalen meget højere. 
Spørgsmaa I et om længere Stige var man 
villig til at drøfte med Brandkommiss. 

Edv. Andersen : Grunden til, at Brand-
kommissionen har indstillet at tegne 
Abonnem. er  den, at vort Materiel er 
meget gammelt og ikke tidssvarende. 
Det vilde blive alt for dyrt for Komm. 
hvis man skulde anskaffe alt det nye 
der var Brug for. Zonen har meget 
nemmere ved altid at have det nye, 
del kommer frem paa Brandvæsenets 
Omraade. Jeg synes derfor ogsaa det 
vilde være mest rigtigt om alle By- og 
Sognekommuner tegnede Abonnement, 
men det skulde være saaledes, at Kom-
munen blev repræsenteret i Selskabet, 
naar det tegnede Abonnement. 

Alfr. Pedersen, Sandv., spurgte, hvil-
ke Fordele man fik ved at give 2 Øre 
mere pr. Indb. saaledes som de har 
gjort andre Steder paa Øen. 

Korpsleder Hansen forklarede dertil, 
at for de 2 Øre mere pr. Indb. havde 
Komm. Abonnem. paa alt Rednings-
arbejde vedr. Komm. Bygninger og In-
ventar, de under Kommunens Forsorg 
værende og i Kommunens Tjeneste 
ansatte Personer, samt de for Komm.  
beskæftigede Personer og Skolebørnene. 

Efter en Del Bemærkninger vedrø-
rende det udvidende Abonnement ved-
tog Byraadet at følge 'Brandkommiss. 
Indstilling og samtidig tegne Abonne-
ment paa Redningsarbejde og Ambu-
lance. Udgiften vil derefter blive 378 Kr. 
08 Øre aarlig. 

Interesserede Borgere, 
som ønsker at være med i Arbej-
det for at skaffe Allinge en tids-
svarende Badestrand, indbydes til 
Møde paa Halers Hotel (Indgang 
gennem Haven) Onsdag den 
1 I. Nov. KI 20 (Mortensdag), hvor 
Beretning og Regnskab over det 
allerede udførte Arbejde fremlæg-
ges og Love ønskes vedtaget. 

Særlig indbydes Byraadets Med-
lemmer og alle Bidragydere. 

Udvalget. 

Biografen 
har ingen Forestilling i denne Uge 

Søndagens Sport 
bød ikke paa Sensationer for Al-
linges Vedkommende. junior-
Holdet spillede i Rønne og vandt 
en kneben Sejr paa 1-0 over 
11. B. jun. I. Begge Hold spillede 
elendigt og det ene Maal, der gav 
Allinge Sejren var tilfældig, idet 
det skete ved, at Modstandernes 
Maalmand skulde sparke ud og 
Bolden ramte saa en Modspiller 
og trillede i Kassen. Det var Ju-
niorernes sidste Kamp i Efter-
aaret og de staar nu med 8 Points 
for G Kampe Hvilken Plads de 
vil komme til at indtage i Efter-
aaret er endnu vanskeligt at si-
ge, men det bliver io ikke mel-
lem de sidste. 

Paa Søndag 
spilles Efteraarets sidste Kamp i 
Allinge og det bliver den tidli-
gere udsatte mellem B. 10 III og 
Allinge II. Den skal spilles Kl. 2 
af Hensyn til A. S. G.s Bazar, 
der begynder Kl. 4. Selvom de 
skulde vinde denne Kamp kom-
mer de ikke til at figurere sær-
lig højt oppe paa Listen, men 
maa nøjes med en Plads imel-
lem de nederste, men hvad saa, 
meget kan rettes op til Foraaret. 

kan faa Plads 1. Decbr. eller Jan. 
hos enligt Ægtepar, som saavel 
København som paa Bornholm har 
Hjem med mod. Bekvemmeligh. 
Tlf. Allinge 150 eller Billet mrk. ,,Ung Pige" til Bladets Kontor. 

Fine Spisegulerødder 
meget velsmagende sælges i større 
og mindre Partier til billige Priser. 

Dalegaard Tlf. Ali. 99 x 

Prima 
Kviekad 
samt billigt 

FLÆSK 
af Smaagrise. 

W. Romers Slagterforretning. 

Varm Blodpølse 
faas i Dag, FREDAG. 

Grethe Lundgren, 
Lindeplads. 

Olsker. 
Skytte- & Gymnastikforeningen 
afholder festlig Sammen-
Homst med Andespil i 
Forsamlingshu-et Lørdag den 
31. Okt. Kl. 19,30. — Der spilles 
om 2 Gæs og 8 Ænder m. m. 

En Lagkage gratis i første Om-
gang ; desuden kan vindes 1 Læne-
stol og en Dukke. 

Alle Medlemmer med Familie 
bedes møde talrigt. 

Husmandsforeningen indbydes. 
Arvidsens Orkester .  

Bazaren. 
Hele Ugen har det store Ud-

valg været travlt beskæftiget paa 
Christensens Sal med at stille 
det hele op til Lørdag og Søndag, 
og der er sandelig ikke sparet 
noget for at man kan faa sin 
Lyst styret. Salen ligner en Mar-
kedsplads, hvor Boder og Spil 
med lokkende Præmier straaler 
i alle Regnbuens Farver. — Skil-
te med rammende Tekster: »3 
Slag for 25 Øre -« »Værs'go de 
Damer og Herrer — De kommer 
ind med det sannne«. Ringspil, 
Tombola og Kastepilespil paa 
den ene Side. Fiskedam, Søm-
bjælke, Gættekonkurrencer og 
Skydebane paa den anden. -
Scenen er ogsaa taget i Brug i 
Aar men dette kan vi endnu ikke 
røbe af den gode Grund at det 
var umuligt at faa konstateret, 
hvad det skulde være, da vi af-
lagde Salen et Besøg forleden ; 
men i Annoncen staar noget om 
Fodboldspil og Daasespil, saa her 
har vi nok Løsningen. Men vi 
har glemt det store Lykkehjul, 
som blev en stor Succes forrige 
Gang. Det skal selvfølgelig ogsaa 
med denne Gang. — Alt i alt er 
er der lavet godt til, og vi haa-
ber paa godt Besøg. 

bh Sko og Gummisluler 
til Efteraaret hos 

Træskomager Larsen. 

En Karl og en Pige 
kan faa Plads til 1. Novbr. paa 

Bukkegaard i Rutsker. 
A. Dam. 

£fteraarsseSko 
Stort Udvalg 
Smaa Priser • 

Carl Larsen, Vestergade, All, 

Hasle Kalkværk 
BrændtKalk 

111.11111 Læsket Kalk Cementsten 
Tlf. Hasle 27 

En ung Karl 
kan faa Plads fra 1. Novbr. paa 

Hotel Hammershus. 

Averter i NORDBORNHOLM 
- det giver altid godt Resultat 

Rask ung Pige 



CODAN GUMMISTØVLER 

Nu har De Brug for 

Jeg har alle Størrelser. 

AXEL MOGENSEN, TEJN 

-det  er RADIO-TID! 
Spørg Fagmanden til Raads! Lad mig demon-
strere de nyeste Typer og Modeller for Dem. 
Alle Mærker — Alle Modeller — Alle Prislag 

Stort Lager af elehtr. Art. og Skærme. 

ALLINGE RADIOFORRETNING 
Lind Norregade S Telt. Allinge 95 

ø 

2iagaJin du !Nordd 
2jdsalg ved 2ielor Ylanck. 

Leverandør til Vare- og Landbrugslotteriet. 

,herrelingeri   
III' Til _Herrer har vi et stort Udvalg - I 

Manchetskjorter i nye fikse Mønstre fra Kr. 5.50 — 10.50 

Uld- og Haarhatte — moderne bløde — fra 6.25 — 17.75 

Bindeslips og Lynslips i mægtigt Udvalg! 

Sportshuer prima Udstyr fra Kr. 1.50 — 4.50 

N.B. Største Udvalg i Sokker: Uld og Traad fra 
98 Øre pr. Par. Arbejdssokker fra 30 Øre pr. Par. 

Alt i Undertøj til sfrnaa Priser 
Svære Trøjer med lodden Vrang fra Kr. 1.48 

Svære Benklæder med lodden Vrang fra Kr. 1.75 

Alt i Arbejdstøj : Overalls — Jakker -- Skjorter 
Benklæder — Kedeldragter — m. m. 

Smukt Udv. i Plusfour, Sportsstrømper, Slipover, Fiskertrejer o.frig";(61  
t‘ old' 

,:vihtox pLiv_k 
Is4diktr,z 
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Aaben TURISTVOGN Model 1928 
Aaben CHARABANC Model 1929 
luKKet CHARABANC Model 1930 
alle i god Stand, er billig til Salg eller Bytte m. Personvogne 

Telefon Rønne 788 

e

- 
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Slagteriets Udsalg, narregade 
anbefaler forsk og røget Flæsk, Mørbrad, Carbonade, Sylte, 
Medisterpølse, Fars, Leverpostej, Hamb o rg skinke , Hamb 
Alt i Paalæg og Konserves. Friske Slagterivarer Tirsd., Fred. 
Varerne bringes. — Tlf. 38. 	 DINA SØRENSEN 

Olsker Sygekasse. 
Opkræver til søndre Distrikt søges 
til 1. Januar. Tilbud med Pris pr. 
Medlem tilstilles Formanden inden 
den 10. November. 

Resterende Bidrag skal være be-
talt inden 15. Nov., for at bevare 
Medlemsretten. Kassererens kon-
tortid er hver Søgnedag (Mandag 
undtagen) fra Kl. 17-19. 

P. B. V. 
L. Andersen. 

Olsker 
SvineKort uddeles Lørdag 

den 31. ds. Kl. 16 -17, 
Blanketter til næste Aars Regu-

lering kan afhentes samtidig. 

Svinenævnet. 

Olsker Husmandsf, 
afholder Andespil i Forsam-
lingshuset Lørdag den 7. Novbr. 
Kl. 7,30. Der bortspilles 8 Ænder 
og 2 Gæs. I første Omgang 2 Par 
Duer gratis. Derefter festlig Sam-
menkomst. 

Bestyrelsen. 

Kjolesyning 
udføres fra 1. November 

Eva Andersen, Strandvej 14 

Gode Slagte-og Levedyr 
samt Svin købes og byttes gerne. 

Chr. Jørgensen. 
Tlf Allinge 144. 

Ved Udsalget 
i Sandvig Missionshus 

den 22. Oktober blev følgende Nr. 
udtr.: Grøn Seddel Nr. 43 en Skam-
mel, Gul Seddel Nr. 79 en Dukke, 
og rød Seddel Nr. 93 en Kaffedug. 

Tak til alle, som har støttet vort 
Udsalg. 

Syforeningen. 

Blaa Kors Allinge 
Festligt Møde paa Menighedshjern-
met Søndag den 1. Novbr. Kl. 7,30 
Holm, Neksø, taler. Alle Unge og 
Ældre indlydes venligst. 

BETH ESDA 
Fredag den 30. Oktober Kl. 20 

Bortsalg. 
Pastor Kyst taler. 
Strengemusik m.m. 

Karl søges 
til 1. November. 

Riis, Kjøllergaard. 

Sorte Pølser 
anbefales hver Uge fra Torsdag 

Eftermiddag. 

Chr, Jørgensen, Tlf All. 144 

Til Leje. EK  ta kVk  æe i  roe vl sn  e mo g. 

egen Indg. (om ønskes møbleret). 
En Lejlighed for enlige Folk event. 
Kost og Logi for 2 Pers 

Billet mrk. 22 modt. Bl. Kontor. 

Flink Dreng 
søges straks eller til 1. Nov. 

Mælkeh. Charles Pedersen. 
Lindeplads, Allinge. 

Varm Blodpølse 
hver Fredag Middag. 

Dina Sørensen, Nørregade. 

AllomMies Fiejtokedel al allerbedste Kvalitet, m ekstra billigt i Produkin 
111111~1~1111 

A. S. G. afholder 

%unge ',Alheder 
fijemkommen for «Yeraar og 2)inter 

i 21ngpigefrakRer, Yruefrakfier, 
9'aa6er, 21Isiers og Swaggere. 

Vi har et meget stort Udvalg i saavel billige som 
dyrere Kvaliteter i Frakker - alle Størrelser, ogsaa 

• ekstra store. 
Nye Regnfrakker, ensfarvede og tærnede fra 14.35 
Fikse nye Bornefrakker i alle Størrelser, Ensf. 
Børne-Regnfrakker m. Sydvest, alle Størr. smag Pr. 
Ligeledes har vi el smukt Udvalg i sorte og kulørte 
uldne KJOLER fra Størrelse 36-48 

Fikse tærnede og ensfarvede Ungpige-Kjoler, 
smukke Fruekjoler i Efteraarets Modefarver. 

Rimelige Priser. 
Gør Deres Indkøb hos os og De bliver tilfreds. 

Efteraarskjolen skal være Uld 
Højeste Mode! 

Se vort store Udvalg i moderne mønstrede og glatteStoffer i Uld, Ge-
orgette, Crepe Caid, Crepe relid. 

Crepe Sirena 130 cm br, alle Efteraarets Modefarver, pr, m kun 6,50 

Tærnede Stoffer til Børnekjoler fra pr. ni 98 Ore. 

Køb godt - Køb billigt - Køb i 

Nordlaudets Handelstius 

Det er klogt at lade male nu! 
Lad Malingen beskytte Træværk o. 1. mod Efteraarets 
Regn og Vinterens Sne og Frost. Indhent Tilbud hos 
mig. Alt Malerarbejde udf. — indendørs og udendørs. 

Maler De selv— Køb da Materialerne 
hos mig. Altid til Tjeneste med Raad og Vejledning. 

LUDVIG JACOBSEN MALERFORRETN. 
& FARVEHANDEL 

Huer 

Vinterfrakkerne hjemkommet 
Se mit store Lager af smukke, moderne 

Frakker til meget billige Priser. 

ALLINGE MESSE. Th. Holm 

BAZAR 
Lørdag Aften fra Kl. 19 (den 31. Oktbr.) og 
Søndag Eftm. fra Kl. 16 (den 1. Novbr.) paa 
CHRISTENSENS SAI 

Paft Salen forefindes bl. andet: Tombola • Illombliselke 
Kæmpe-Lykkehjul • Gættekonkurrencer • Sky debav e 
Fodboldspil • Dansespil • Kastepilespil • Fiskedam in ru 

I Forbindelse hermed afholdes en stor Bortiodnirig 
med 15 Gevinster og et Radioapparat til 250 Kr. som 
Hovedgevinst. Lodsedler a 1 Kr. faas i Kiosken. Gevin-
sterne udtrækkes Sondag. — Afbleg  Bazaren et Resos: 

STØT SPORTEN! 
Søndag Aften 13&11 for Medlemmerne af 

A. S. G. 

Nye røgsvage gule Jagtpatroner sælges 
Ældre røgsvage 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 Jagtbøsse, Caliber 12 for røg-
svagt Krudt sælges til Underpris pr. Kontant. 

Nordlandets Handelshus. 

Vore forretninger er aabne 
Søndag d. 1. November fra KloKKen 16 

Allinge Messe 
Magasin du Nord 
Nordlandets Handelshus 

Sukker, Nol, NOM, Kalle, korisigi alle Kolonialvarer, kali del i Produkko 



deres fordel 
ved Avertering i „Nordbornholm" er 
den store Udbredelse, Bladet har; 
det kommer i hvert Hjem i Allinge-
Sandvig og Omegn, helt til Hasle, 
Klemensker og Rø. De faar med aft-
dr.... Ord Forbindelse med alle Deres 
Kunder paa een Gang. -- — - - 

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

Sing til „97ord6ornfiolm‘‘ frelf. 74. 
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Fotograf Kjøller 
anbefaler Bronce-

Rammer i alle St. 

Ovale Rammer og 
Rammelister. Billeder indrammes 

Nordbornholms Adressefortegnelse 
Autoreparatører 

Mikkelsen, A., Allinge Tlf. 102 

Autokørsel (se Vognmænd) 

Bagerier 
Andersen, Th., Sandvig Tlf. 2 
Hald,.E.JLøsebækg., Allinge Tlf. 78 

Blomsterhandlere (Gartnere) 
Jensen, C., v. Havnen AlI. Tlf. 41 

Bog- & Papirhandlere 

Bogtrykker 
Gornitzka, 0.1 Allinge Tlf. 74 

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

Bygningssnedker 
Jørgensen, Th. Sandvig Tlf 5 y 

Cykler og Cyklereparationer 
Jørgensen, H., viPosthuset Allinge 
Mikkelsen, A. Allinge Tlf. 102 

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

elektriske Artikler 
Lind, William, Allinge Tlf. 95 

Foderstoffer 
Nordlandets Handelshus, All. Tlf. 7 

Fotografer og fot. Artikler 
}<Mier Alfr., v. Havnen All. Tlf. 4 

aut. Gas - og Vandmestre 
Grooss, Niels \'V., Allinge Tlf. 30 

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

Hoteller 
Hotel Allinge Telefon 25 

Art. f. Hoteller og Pensionat. 
Gornitzkas Bogtrykkeri, All. Tlf. 74 

Smørrebrøds-, Mellemlag:papir, Servietter 

Isenkram og Porcelæn 
Holm, P. C., 	Allinge Tlf. 39 

Kul og Koks 
Allinge Kulhandel Telefon 119; 
Nord landets Handelshus, All. Tlf.! 7 

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

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

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

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

Manufakturhandlere 
Magasin du Nord, Allinge Tlf. 5 

Modeforretninger 
Petersen, Thora, v. Posthuset All. 

Murermestre 

Musikundervisning 
Westphal, G. Sandkaas 
Klaver — Violin — Sang. 

Mælkeudsalg 

Møbelsnedkere 
Hansen, Oluf, Nygade, Allinge 

Pensionater 

Radioforhandlere 
Jørgensen, H., vi Posthuset Allinge 
Lind, William, Allinge Tlf. 95 

Skotøj og Skotøjsrep. 
Jørgense, 	y/Posthuset Allinge 

Skræderforretninger 
Lind,Sander,Skræderi,Nørreg., AlI. 
Ipsen, P. C. Nygade, Tlf. All. 113 

Smedemestre 
Petersen, Carl, Allinge Tlf. 98 

Sygekasser 
All - Sandt', Sygekasse AlI. Tlf. 47 
Kontortid daglig 2-4 og Lørdag 7-9 

Sæbeforretninger 
Tatol v. Havnen Allinge Tlf. 23 

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

Teglværk Tlf. Allinge 127. M. Bloch 

Mursten, Tagsten, Drænrør. 

Træskomagere 
Larsen, L., Allinge. 

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

Vaskerier 
Mogensen, A., Tejn T'.. 117 x 

ilt Bornholms Dcmpvaskeri. 

Viktualiehandlere 

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

Slagtere 	 Vognmænd 
Jensen, Kaj, Allinge Tlf. 66 I 	Bohr], Emil, Sønderg., All. Tlf. 46 

Personkørsel med 6-7 Personers Vogn. 

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

Petersen, C., Nygade, All. Tlf. 133 
Person- og Lastkørsel 

Munch, Humledal, Tlf. Rø 46 v 
7 Personers Vogn 

Cykle- og radio-5mporteren 
H. JØRGENSEN, ved Havnen, Allinge. — Telefon 156. 

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. !1 Lampers 
gere sælges med 30 Kr. Udbetaling. 15 Kr. straks, 15 Kr. senere, 
derefter 3 Kr. ugeetlig. 

Radio Apparater udlejes for 15 Kr. trtaanedlig 
med Forkøbsret. Hele Lejesunimen godtgøres, naar De køber Ap- 
paratet. 	Køb eller lej Apparater hos mig. Jeg har alle Appa- 
rater og yder den største Garanti, egen Tekniker, som orngaaende 
kan foretage Reperationer eller Omforandringer. 

adiodaido 6 tte 	eregyndt Klokken var 5 Minutter overil, n 1936 —o-- 

gør som faun ! 
Se Vinduerne — og kom indenfor i 

97u strikker Yru Stfansen igen! 

Nordlandets Handelshus 

PROTOKOLFABRIK 	  

‘4 Chr. DideriKsen 
Sct. Mortensgade 	- 	RØNNE 	— 	Telefon 865 

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

Leverandør til Biblioteker og Øens største Forbrugere 

Jens Hansen's Manufaktur &Trikotagehandel 
Vi har endnu en Del Klædninger, Frakker, Olietøj Veste 
og Benklæder, som sælges, naar rimelige Tilbud gives ! 

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, 
og Fjer — Herrelingeri, Skjorter, Sokker, Seler, Hatte, 
Kasketter og Alpehuer — Trikotage og Garn — alt er 
som bekendt altid bedst og billigst hos Jens Hansen ! 

Vi har et pænt Udvalg i smukke Gardiner! • 

XllInge Bogtrylilieri. 

Alle Tryksager 
saasom 

Regninger, Meddelelser, Konvolutter, 
Dags-Dato, Vekselblankatter, 

Visitkort og Takkekort 
Love og Regnskaber, 

Sange og Salmer, 
Medlemskort 

leveres bedst og billigst fra 

Den bekendte Tater Jens Lang-
kniv stod tiltalt for Retten for 
at have stjaalet en Hest, og flere 
Vidnesbyrd gik ham slemt imod. 
Farligst for Jens var en Hus-
mand, der paastod, at han havde 
set Tateren komme ridende paa 
den stjaalne Hest. 

— Hvad Tid paa Dagen var 
det`? spurgte Jens Langkniv, der 
selv havde faaet Lov til at for-
svare sig for Retten. 

— .leg gaar ikke med Klokke 
hos mig, sagde Husmanden, der 
var mødt for at vidne; jeg stod 
i Mosen og skar Tørv den Dag, 
— det var et godt Stykke op ad 
Formiddagen. 

Har De et Ur i deres 
spurgte Herredsfogden. 

Ja, det har jeg. 
Hvad var det da ?fortsatte Dom-

meren. 
Det var bestemt tem Minut-

ter over elleve. 
Nu blev den anklagede Jens 

Langkniv høj paa det, for nu 
mente han, at han havde Hus-
manden i Fælden. 

Du siger, at du opholdt dig 
ude i Mosen hele Formiddagen? 
spurgte Tateren. 

Ja, det gjorde jeg. 
Hvor langt ligger den Mose 

fra dit Hus? 
En bitte halv Fjerdingvej. 
Og du tør vidne mod mig. at 

din Klokke hjemme i dit Hus 
var fem Min. over elleve, da du 
saa at jeg kom ridende forbi? 

Ja, det tør jeg. 
Jens Langkniv saa paa Dom-

meren med sine listige ,snu Øjne: 
— Den Mands Vidnesbyrd er 

ikke meget værd. Hr. Dommer. 
Herredsfogden syntes ogsaa at 

Husmanden havde ødelagt sit 
Vidnesbyrd: men Manden, der 
var mødt for at vidne, sagde saa : 

— Ja, jeg vil kun sige dette 
at Dommeren ikke kan bygge 
noget paa, hvad min Klokke var 
for den har staaet de sidste halv-
andet Aar — og i al den Tid vist 
paa fem Minutter over elleve. 

Løvfald. 

Som gule, tavse Fugle flyver 
nu de visne Blade ned fra Træ 
orne og bliver til ett med Jorden, 
som de er kommet af. 

Egentlig skulde de blive sid-
dende deroppe i nogen Tid endnu 
og skinne som Guld og Bronce 
i Solen, men Regnen og Blæsten 
er et Par skrappe Fuglefængere, 
der ikke tager Hensyn til den 
Side al Sagen, men bare rusker 
og river i Træerne, saa de visne 
Blade maa slippe og lade sig falde. 

Naar Morgenvandreren gaar sin 
Gang ad de øde, opblødte Gange 
og Stier, rasler de visne Blade 
under Fødderne paa ham, og om 
hans Kinder og Øjne svøber den 
flyvende Sommer sit bløde Spind. 
Men dersom han har et lydhørt 
Øre, vil han fornemme en sagte 
Tone i den fine Streng, Edder-
koppen har spændt over Vejen, 
og de visne Blades Raslen vil  

føje sig til den dæmpede Melodi, 
k ,g da er det Sommerens sukken-
de Farvel, han hører. 

Oppe i Luften suser det fjernt: 
Farvel! Farvel l Det er Trækfug-
lene, der drager af Sted. Og Ka-
stanien vinker bedrøvet til Afsked 
ined visne, kraftesløse Grene. Det 
er Farvellets Tid, og det er altid 
vemodigt at sige Farvel, selv om 
man føjer et „Paa Gensyn" til. 

Thi Afskedens Stund er sikker 
nok, men ingen ved, om Gensynet 
vil finde Sted, og der er længe 
til, at Træerne atter grønnes. 

Averter i NORDBORNHOLM 

Hun har i „Nordlandet" fun-

det en Masse nyt Garn i man-

ge smukke Farver; der var 

lige det hun skulde bruge. 

Hjem? 


