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Alm. Annoncer 10 Øre pr. mm, efterf. Gange 8 ø
Forretningsarm. 8
6Ø,

Den sorte Dame.
Efter det Franske.
_ 0_
Hvorfor skal man ikke tro
paa hemmelige Magter? spurgte
Frasques. Videnskaben vil nok
en Dag klarlægge dem. Skæbnens
Maskineri er utænkeligt og vi berører ofte, uden at vi aner det,
en usynlig Traad, der hidfører
en skæbnesvanger Tilbagestraalen
for
Hvorfor skulde der ikke fra
visse Skabninger lige saavel som
fra visse Steder og visse Substanser udstrømme en dræbende
Udstraaling og en hemmelig Kraft,
der hidkalder Fare, Ulykke, Sygdom eller Død.
os.

Har ingen af Eder staaet over
for Personer, hvis Træk eller Legemsfejl indgød Eder en uforklarlig Frygt for, at de skulde nedkalde over Eder eller Eders Nærmeste en Ulykke, I ikke i øjeblikket kunde gøre Eder klar?
Findes der ikke Mennesker, man
instinktmæssig undgaar ?
Og hvorfor gør vi det, hvis
ikke det er fordi en hemmelig,
uklar Paamindelse stiller os paa
Post?
Jeg har selv mødt en saadan
foruroligende Skikkelse, der har
bragt Ulykker med sig. Tre Gange har denne Skikkelse krydset
min Vej og tre Gange har den
spillet Hovedrollen i tragiske Begivenheder.
Jeg vil kalde hende; Den sorte
Dame.
Hun er ikke en indbildt Person. Hun eksisterer, og I har
kunnet møde hende lige saavel
som jeg.
Hun besøger fortrinsvis Steder,
hvor man morer sig og fornemme
Badesteder. Man ser hende i Monte-Carlos Spillesale, ved Stranden
i Biarritz og paa Gaderne i Interlaken.
Hun er høj, slank og blond og
har intet tilfælles med Eventyrets
ulykkebringende Kvinde med den
matgule Teint og det kulsorte
Haar, der som Slangen snor sig
om Hovedet, og i hendes bløde,
næsten barnlige Træk, er der intet af Troldkvindens Herskesyge,
Der er over hende noget ungpigeagtigt, sørgmodigt og distingveret. Man lægger Mærke til hende paa Grund af hendes Ensomhed og den gaadefulde Sørgedragt
hun altid bærer.
Første Gang jeg saa hende var
paa den Spadserevej i Ostende,
hvor den elegante Verden færdes.
Mørke Skyer sejlede hen over
Himlen og forlenede det søgrønne
Hav med en gullig Glans. Hendes fine Silhouet maatte man lægge Mærke til mellem hele dette
kosmopolitiske Selskab. Der var
Ansigter med de forskelligste Racepræg; tørre Englændere, fede
Tyskere, blonde Skandinaver og

Fredag den 3. December

Annoncer og Lokalt Stof maa være indleveret
senest 2 Dage før Bladet udgaar.

han gik til Bunds i det grenve
Vand. Da man fik ham trukket
op, var han død.
Behøver jeg at sige, at Fru
Oloska steg ud af Gondolen lige
foran ham ?
Jeg ved ikke, om der er sket
flere Ulykker, hvor den sorte
Dame har vist sig, da det var
sidste Gang, jeg tølte mig grebet
af hendes foruroligende, uheldbringende Skikkelse; men hun
staar stadig i min Erindring som
den gaadefulde Sfinks som
Problemet, hvis Løsning vi endnu
ikke mægter at granske.

Kvinder, hvis Fortid var en Del
anløben, og Kvinder, for hvem
Fremtiden laa lys og aaben. Der
var Ansigter, som Livet og Liden•
skaber havde hærget, og
gjorde et uhyggeligt Indtryk med
deres slappede Træk.
Den sorte Dame boede i et af
de mægtige Hoteller, som vendte
ud til Strandbredden — en af
disse Kæmpebygninger af Jern og
Glas, hvor Elektricitet og Damp
og alle ny Opfindelser, der kan
skabe Komfort og Luxus er til
Stede. De store Elevatorer glider
ustandselig lydløst op og ned i
Rummet, Luften dirrer af elektriske Klokker og Tjenerskabet lyder automatisk det mindste Vink.
SOIT3

Dell nye Husassistent.

Jeg var inviteret til Eftermiddagste hos nogle Bekendte, der
var taget ind paa dette Hotel,
og der saa jeg hende for første
Gang.
Hotelbekendtskaber af den Slags,
der saa let knyttes paa Rejser,
havde rimeligvis overvundet hendes Forkærlighed for Ensomhed,
thi to Familier af dem, der omtales i Bladene paa Grund af deres
Rigdom og deres adelige Navn,
havde lagt Beslag paa hende.
I tror maaske nu, at han var
Genstand for Oberst Jacksons og
Grev Soranis Flirt, og at deres
Skinsyge hidførte Katastrofen?
Saa usandsynligt dette end kan
lyde, var det dog ikke Tilfældet.
Fru Oloska — det var den
sorte Dames Navn — havde hverken vakt Forhaabninger hos den
ene eller den anden af dem, og
intet i hendes Optræden kunde
tyde paa, at de to Herrer udviste
andet end den venskabeligste Rid.
derlighed overfor hende.
Det var umuligt for Jackson,
der blev den overlevende efter
Dramaet, at sige, hvorfor han,
uden at blive udæsket, havde
slaaet Grev Sorani i Ansigtet, angaaende en ganske betydningsløs
Misforstaaelse og næste Dag i
Duel havde skudt Greven en Kugle gennem Hjertet.
Den sorte Dame havde forladt
Hotellet før Duellen fandt Sted,
og jeg saa hende først igen tre
Aar senere i Monte-Carlos Spillesale.
Hun stod bagved en meget
smuk, ung Amerikaner, ud af
hvis Ansigt Spillets Vanvid dog
lyste. Hans Pande var sammentrukket af dybe Rynker, hans
Mund stod halvt aaben og hans
øjne, der i Øjeblikket var stirrende og anspændte, flakkede
derefter uroligt omkring. Hans
Ansigt var dødblegt. Hans Hænder rystedes af nervøse Trækninger og samlede Bunker af
Sedler og Dynger af Guld sammen, der i et Nu atter spredtes
og derefter igen kom tilbage, alt
eftersom Heldet eller Uheldet
fulgte ham.

1937

Dialog af K. Kristensen Tange.
--o-

Granitbruddet i Storedal,
hvor den 20-25 Tons store Stenblok til Dalum-Tyren er udkløvet
og nu med Traktor skal transporteres ned til Allinge Havn, for at
fragtes til København, hvor Billedhugger Syberg straks gaar i Gang
med Arbejdet - en Gave fra Ny Carlsbergfonden, som skal opstilles
ved Dalum Landbrugsskole. Det er den anden store Granitblok, som
udskibes herfra, idet Stenen til Syvertsens Mindesmærke som bekendt
gav Anledning til Anskaffelsen af den store Havnekran.

Det blev senere bevist, at hun
kendte ikke den unge Mand og
at det altsaa ikke var under
hendes Paavirkning, at han saaledes Time efter Time spillede
med ustyrlig Lidenskab.
Man havde af og til set hende
fjerne sig, men atter komme til•
bage, interesseret i denne Mands
hidsige Kamp mod Skæbnen.
Jeg forlod just Spillesalen, da
der lød et Skud og blev en voldsom Stimlen sammen om det
grønne Bord. 1 Hast bar Tjenerne et menneskeligt Legeme ud af
Døren, der diskret lukkede sig
efter dem, og nogle Minutter senere kunde man tro, at intet var
hændet, saa behændigt blev der
dækket over den uhyggelige Tildragelse.

Jeg saa den sorte Dame igen
Venedig Aaret efter.
Hun var stadig smuk, bleg og
blond, og i hendes skønne, drømmende Øjne laa der stadig noget
længselsfuldt.
Jeg mødte hende paa de Steder,
som besøges af alle Rejsende.
Hun stod paa Markuspiadsen og
kastede Korn ud til Duerne, der
kredsede om hende. Jeg beundre.
de hendes gratiøse Armbevægelser — og jeg beundrede hende,
da hun spiste Kager hos Lavena.
Jeg saa hende under Markuskirkens gyldne Hvælvinger:
Accademia foran Padovans Maleri, hvorpaa Orfevs strækker
Armene ud mod Eurydike, der

adlydende den ulykkelige Skæbne
som adskiller dem, vender sig
bort fra ham.
Jeg saa hende paa Lidoen, hvor
de skummende Bølger udaander
med et Suk mod Sandet.
Jeg saa hende i Glaspusterierne i Murano, hvor det flydende
Glas valses, bøjes og blæses op
til Blomster og Frugter.
Hun var altid ene, indtil jeg
en Dag til min Forundring saa
hende i Selskab med en midaldrende Mand. Det var en fremmed, der, som det lod til, viste
hende rundt. Det var en berømt,
lærd Hellenist fra Bern, og skønt
Venedig ser mange Berømtheder
mellem Aar og Dag, vakte han
dog en vis Opsigt.
Jeg gjorde tilfældigvis hans
Bekendtskab, og hans Intelligens
og ædle Personlighed vakte min
Beundring. Til Trods for hans
graa Haar og hans halvtreds Aar
var hans Aand i sin fuldeste Kraft
og hans Legeme stod i Forhold
dertil.
Jeg tror ikke, at den unge
Dames Følelser overfor ham havde det mindste med Kærlighed at
gøre, men jeg var ikke et eneste
øjeblik i Tvivl om, at han var
forelsket i hende.
Hvorledes kan man forklare
sig den mystiske Forelskelse,
den usalige, gaadefulde Magnetisme?
Da han steg ud af en Gondol,
der lagde til ved Kajen i Nærheden af Sukkenes Bro, gled
I hans Fod paa de vaade Trin og

„I-lar Fruen noget imod, at jeg
gaar i Biografen i Aften?”
„Nej, det maa De godt, Klara,
hvad gaar der?"
„Det er et Stykke, der hedder
Kærlighedsvalsen, det skal være
noget saa yndigt.'
„Det er det nok. — Vil De
ikke sidde lidt, der er god Tid."
„Tak — men jeg vil nødig op.
holde Fruen."
„Det gør De heller ikke, jeg
har god Tid til at passiare lidt.
— Gaar De ofte i Biografen?
„Det er ligesom man tager det,
saadan regelmæssig en Gang om
Ugen, dog skyder jeg sommetider
over i den Uge, jeg er til Bal."
„Er dette ogsaa noget regelmæssigt?"
,,Nej, det veksler lidt med en
eller to Gange om Maaneden."
»Er De vænnet til saadant
hjemmefra?"
„Nej, hvor vil Fruen hen. -Hjemme kom vi kun i Bio en
Gang om Aaret."
„l hvilken Anledning."
„Naar vi havde indhøstet. Mor
og Far lavede da altid et storartet Høstgilde for alle, som havde deltaget i Indhøstningen. Vi
samledes Kl. 4 om Eftermiddagen
med Suppe, Steg og Dessert.
Derefter lejede Far Vognmanden
med sin store Per sortbil og kørte
hele Selskabet ind til Stationsbyen,
hvor han gav Fribillet til Forestillingen i Bio. Det var noget
saa storartet, hvor vi morede os!
— Og det levede vi saa paa hele
Aa ret."
„Men nu kan De ikke leve
mere end en Uge paa det samme."
„Jo, det kunde jeg vel nok,
men nu er det noget ganske an. det."
„Hvordan mener De."
Fruen maa huske paa, at nu
er man ikke hjemme længere.
Fritiden kan blive saa ensom, og
og saa griber man denne Lejlighed, som da heller ikke tr den
ringeste — vel Frue.?"
Forts. paa 4. Side.

Sporten
Vi tabte alle Kampene i Svaneke.
ASGs Badmintonspillere var i
Torsdags i Svaneke og tog en
Dyst med Svaneke Bad mintonklub.
Resultatet var langt fra straalende
idet Svaneke tog alle Sejrene
hjem uden nogen særlig Anstrengelse. Bortset herfra er saadanne
Arrangementer meget værdifulde
tor Spillerne som altid lærer noget nyt og faar indset hvor Fejlene ligger. Paa Torsdag i næste
Uge kommer Svaneke til Allinge
for at spille Returkamp og vi
tror der vil være en enkelt Sejr
at hente denne Gang eftersom
det foregaar paa Hjemmebane.
Der er Adgang for Publikum for
en lille Entre.
Resultaterne blev:
Dame Single: Fru Bohn, Svane.
ke, Fru Mauritsen, Allinge, 11-2,
11-1.
Herre Single A: Jepsen, Svaneke,
J. 0. Christiansen, Allinge, 15-3,
15-0.
Herre Single B: Nørregaard, Svaneke, Mauritsen, Allinge, 15-4,
15-4.
Herre Single C: P. Pedersen,
Svaneke, H. Staffensen,
15-5, 15-7.
Herre Double A : Leo Bohn og
Poul Nørregaard, Svaneke, C.
Ludv. Holm og H. Staffensen,
Allinge, 15.8, 15-4.
Herre Double B : Sanne Olsen
og P. Pedersen, Svaneke, Helmer
Nielsen og J. 0. Christiansen,
Allinge, 15-7, 11-15, 15-4.
Mixed Double : Ludvig Bohn
og Frk. Marcher, Svaneke, HelmerNielsen og Fru Mauritsen, Allinge,
1-15, 15-5, 15-8.

Fra Uge til Uge.
Bryllup.
Søndag den 5. December vies
i Sct. Jacobs Kirken, København,
Frk. Ellen Pihl, Datter af Rigsadvokat Pihl, Kbh., til Manufakturhandler Fritz Reusch, Allinge. Middag i Brudens Hjem, St. Jacobsplads 6, Kbh.

Guldbryllup.
Fhv. Brugsuddeler og Regnskabsfører Frank Hansen og Hustru
Adrienne, f. Sauvlet, kan Onsdag
den 8 ds. fejre deres Guldbryllup.
Frank Hansen kom til Allinge i
Stormflodsaaret 1872 som 10-aars
Dreng sammen med sine Forældre,
og de store ødelæggelser, denne
foraarsagede, staar stadig levende
i hans Erindring. Ægteparret kan
glæde sig ved et godt Helbred og
vil antagelig fejre Dagen hos en
Datter i Povlsker.

Teaterbaaden,
som i denne Uge fremvises i Bio,
har vakt vældig Opsigt.
Ekstrabladet skriver bl. a.:
Man kender fra Stumfilmens Tid
Edna Ferbers „Teaterbaaden• den for et stort Publikum tilberedte Folkekomedie, der berørte
de mest primitive og følsomme
Strenge i et Menneskebryst, og
James Whale har denne Gang sat
det hele i Scene, saa det virker
storslaaet og overvældende.
Det er en rigtig Folkekomedie.
Blandt mange fremragende ShowFilm bør ,fremhæves Poul Robesens Sang „Old man river .' med
200-stemmigt Kor, Helen Morgans
Foredrag og Irene Dunnes Sang.
For øvrigt gennemgaar man i de
to Timer, Filmen varer, alle mulige Stemninger — kun keder man
sig ikke.

Varelotteriets Betydning
for Produktionen al danske Varer.
Den nye Form for Gevinstberigtigelse, som Alm. dansk Val e-

og Industrilotteri har indført fra
indt værende 102. Series Begyndelse, har nu faaet sin officielle
Godkendelse, idet Provinshandelskamret har takket Lotteriet fur
Reformen. Denne har ogsaa særlig Betydning for Provinsen, idet
Spillerne nu ikke mere forud behøver at bestemme sig til, hos
hvisken Leverandør de vil købe
for Gevinstbeløbet, men kan faa
Gevinsten leveret overalt hos Lotteriets autoriserede Leverandører.
Salget af Varelotteriets Sedler
stiger da ogsaa stærkt i Provinsen, og der er nu kun ganske
faa Kollektører, der har Lodsedler til Disposition. Hertil medvirker da ogsaa, at det nu er gaaet
op for Offentligheden, at Lotteriet
er Danmarks største velgørende
Instution, og danske Produktionscentrer har iøvrigt benyttet Gevinstberigtigelsesreformen til at
udtrykke deres Tilfredshed med
den store Støtte til dansk Arbejde, som Leverancen af det aarlige
Gevinstbeløb paa over 3610000 Kr.
nu engang er De danske Julegaver kan jo vindes i kommende
Trækning, som finder Sted 8.-10.
December, og hvortil Lodsedlerne
kun koster 2,60 Kr. (maa købes
inden 7. Decbr.)

Denne Uges Familie-Journal
Nu vil Svæklingene ogsaa bokse: fortæller Emanuel Jacobsen,
der i Aar har sin tyvende Sæson
med Begyndertræning. „En Skrædder og hans Søn" er en udmærket Artikel af Vilhelm Gross om
Albert Ballin, der organiserede
det vældige Foretagende, der er
kendt under Navnet HamburgAmerika Linien. Per Kamp fortæller om den kæmpemæssige
astronomiske Kikkert, der bygges
i Amerika, og som bliver saa
kraftig, at man venter den vil afsløre en Masse af Universets
Hemmeligheder. Knud Andersen
fortæller om „Fiskeren og Havfruen ved Præstø". Barbara Hedworths Roman: „Ungdom paa
Vildspor", begynder i denne Uge,
foruden andre Noveller, skrevet
af de bedste danske og udenlandske Penne. Foto Revyen,
Smaa Hverdagsproblemer. og
meget andet har Bud til Damerne.
Tejn i Omvæltningens Tegn.
Kommer man i denne Tid gennem den gamle, hyggelige Fiskerby, er den næsten ikke til at kende
igen, saadanne Omvæltninger har
Gennemskæringen til den nye Autdvej afstedkommet. Mange Huse og
Haver er raserede, store Kloakrør
nedlægges, tykke Cementmure støbes til Værn mod Bølgeslaget,
Klippepartier bortsprænges, Tipvogne, forspændt smaa Motorvogne, ruller ustandselig Fylden
ad lange primitive Spor ned til de
lavest liggende Steder, og der udføres en Arbejdsenergi, der lader
os ane, at der sættes alt ina paa
at faa Vejen planeret og istandsat
inden Foraaret.
Mangen Tejnbo ser med Vemod
sit gamle Hus falde for nye Tiders
Krav; men i Løbet af faa Aar vil
nye, smukke og mere tidssvarende
Huse rejse sig langs en bred Hovedgade, og der er i Tejn skabt
UdviKlingsmuligheder, som andre
Byer næppe faar saa god Lejlighed til at iværksætte, da Omkostningerne er for store.
Den maaske tusindaarige Fiskerby skifter Ham og giver Plads til
tusinder af Sommergæster. Der
bygges i Tejn og Omegn i et næsten amerikansk Tempo. Allerede
nu er den flere Kilometer lange
Kystvej fra Sandkaas en næsten
sammenhængende Kæde af Villaer,
Hoteller og Pensionater — og der
fortsættes sydpaa.
Tejn staar i Omvæltningens Tegn,

Kloakarbej det
her i Kommunen fortsættes Aar
ior Aar i Vinterperioden og giver
saaledes god Beskæftigelse i sløje
Tider. En stor Del af Fylden køres ned bag Badestranden, saa der
er Haab om at et Stykke af den
ønskede Strandvej allerede kan
benyttes næste Badesæson. Hvert
Aar benyttes Allinge Badestrand
af mange Mennesker, saa det gælder om et udvide og udbedre det
desværre meget begrænsede Areal.
Meget kan endnu gøres, og det
er at haabe, at Byraadet fortsat
vil interessere sig for Sagen.

Jtvad er ..livet?
Hvad er Livet uden Penge?
Ej i Længden kan det gaa
Gæld at sætte, naar vi trænge
til et Pinsesnit at faa.
Af Penge laves der vist for lidt,
det mærkes af mange altfor tidt.
Hvad er Livet uden Glæder?
Dog ingen gaar for Sorgen fri.
Nogle ler, naar andre græder,
tor Lykken gik ens Dør forbi.
Dug sker det, den kommer igen
og banker paa som bedste Ven.
Hvad er Livet uden Kvinder?
Blot man ikke brænder sig,
og naar Kærligheden svinder,
gaar de bare hver sin Vej.
Kvinder er og bli'r en Gaade,
elskes vil de, men med Maade!

olivengrøn Plys.

filem ikke
at De billigst og bedst faar Deres
Forretnings- og Foreningstryksager
hos os. Vi er altid til Deres Tjeneste med Priser og Tilbad.
Har De tænkt over, hvor meget et smukt udført Ark Brevpapir betyder? Vi giver gerne Udkast - selvfolgelig gratis

gornitzfia's
jiogtryfikeri
Hornholms Spareog haanekasses
Afd. i Allinge
•

Fredag og Søndag Kl. 20

Charlotte Jørgensen,
Kirkerade 9, 1. Allinge.

Varelotteriet
Sidste Fornyelsesdag til 3. Trækning er Mandag den 6. December.
Jeg har ledige Lodsedler tilsalg
til Fornyelsesprisen.
Der er 10,800 Gevinster. Benyt
Chancen.
Julegaven kan vindes i Varelotteriet for 260 Ore.
I. B. Larsen.

Kranse og Dekorationer

Filmen,
der har besejret hele Verden.
En af de skønneste Film, der er
skabt, en Filmsnplevelse uden Lige
•■••■••■

Store flotte Chrysantemum
Gartner Kofoed - Telefon Sandv. 6
N. B. St. gode Mad- og Spiaeæblt r

i

Flammevat, Tjærejute,
Hørfrø, Levertran, Amk.
Olie, Paralinolie, Saturnå•
rin, Karlsbadersalt,
Kruschensalt m. m. fans i

,

ALM INDLUla DAN SK
TUE OG ispustwitørroa

DE MANGES FORDEL FOR ALMENT VEL!

L
Skotøjs-Centralen
Prima Allinge

Støt det gode Forrnaal og vind Julegaven gennem Varelotteriet.

ro-.;7e13en

Kirkepladsen 1
fører stort Lager i

Gummistøvler og Galoschesko
+1•■■■••11.

til 3. Trækning slutter
6., Salget 7. Dec., Trækning 8.-10.
December.

Pris 2 Kr. 60 Øre

VARELOTTERIET

fra „Tre Taarn" og „Codan"
Hvad er Livet uden Virke?
Noget maa man ta' sig til,
nogle gerne gaar i Kirke,
andre Sport og Dans kun vil;
derfor alt jo gaar, naar blot
alle kan gøre hvad de finder forgodt
J. H.

2iografen

Dagligstue-Møblement,

••■•■•••■•■•••

En pæn Chalselongue
og et poleret Bord med Hylde er
til Salg.
Bladets Kontor anviser,

Kollektion: Frk, Olga Kofoed,
Telefoncentralen Allinge.
Vi sender »em

„Nord Bornholm"
hver 2Jge.

Varm Blodpølse
faas hver Fredag Middag.
Dina Sørensen. Allinge. Tlf. 38.

Elegante VISITKORT
50 Stk. 2 Kr.
TAKKEKORT billigst
Gornitzkas Bogtrykkeri

.7cenk ogsaa paa os,
naar »e har et eller
andet at avertere.

Vil »eglæde nogen med en lille
Opmærksomhed. saa kig
ind i Gornitzkas Bogtrykkeri! Vi har lige faaet en
Sending fint Æskepost i
hvidt og kulørt Papir. Leveres m. paatrykt Navn
i forsk. Farve fra Kr. 4,75,

Hasle Kalkværk
Brændt Kalk
Læsket Kalk
1111.
3
11 Cementsten
Tlf. Hasle 27

Varm

,J3iccipelse

Servietter med paatrykt
Monogram (Guld, Sølv ell.
Faive) i mange forskellige
Mønstre lev. fra Kr. 4.75
pr. 500 Stk.

Gornitzka's Bogtrykkeri

faas hver Fredag fra Kl. 10.
Grethe Lundgren

- det er Telf. Allinge 74

Lindeplads -- fele!. Allinge 45
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111U111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
1

Kontortid: 9-12 2-4
•
Boxer udlejes

Personkørsel
udføres med
7 Personers lukket Vogn.

V. Pedersen, Turisthotellet,
Tlf. Sandvig 8.

En 17 Fods llaad
med 3 Sejl er billig til Salg.
60 Kr.

Borge Pedersen, Vang.

Tejn.
Alle, der er interesseret i Sagen
angaaende min Fader, bedes henvende sig til Fru Dina Ipsen, Tejn
der vældig gerne udtaler sig om
Sagen og i det hele taget giver
overordentlig god Besked .

Osvall Pedersen.

deres fordel
ved Avertering i „Nordbornholm" er
de.i store Udbredelse, Bladet har;
det kommer i hvert Hjem i AllingeSandvig og Omegn, helt til Hasle,
Klemensker og Rø. De faar med aadr:. Ord Forbindelse med alle Deres
Kunder paa een Gang. — — - Benyt de billige Kvartals-Annoncer;
for kun 10 Kr. i Kvartalet kan D
faa en Annonce, hvori Teksten kan
skiftes 3 eller 4 Gange i Løbet af
Kvartalet. Lad os give Dem et Forslag.

Ring til „Nord6ornfiolm" Yelf. 74.
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Hvorfor ikke tage paa Udflugt om Vinteren ?
Prøv en Gang at tage en Tur ad den nye Strandvej, den
smukkeste Strækning paa hele Øen, enten Solen skinner
eller Stormen kaster Bølgesprøjtet op over Klipperne.

Stands ved Stammershalde.

IH III Jllieh3pliq mel

Rosiner

-KØB DET I PRODUKTEN

Bagepulver

Sucade Sirup og Pomrnerants

Fordel ved en lukket Vogn er ubestridt

Sadiosreson 7938:

Køb en REJSE-PLAID —
den varmer ogsaa lidt !

Prøv mine nyt Modtagere — Alle kendte og førende Mærker.
Gode Afbetalingsvilkaar. God Service. 1.KI.Reperationsværksted.

De sidste
Friske

Stort Udvalg i Tæpper og Plaider...

JuleNyheder

A nnodebatterier
hjemkommer
hver Uge.
LADESTATION

Nordlandets
Handelshus

er nu hjemme!

Nye store Sendinger af smukke, moderne
Herrehatte Sportshuer Vinterhuer
Stærke dobbeltsyede Arbejdsklæder for alle Fag
Skjorter Kraver Flipper Slips

Gaa altid til
Fagmanden

se Viptd.“~

det betaler sig !

Unica Modtageren »Niko. Kr. 265-

ALLINGE RADIOFORRETNING
111111E0~1111~1111111111101111~~10
JULEHEFTER...
WILLIAM LIND, NØRREGADE, At.LINGE - TLF.95

Alt sælges til smaa kontante Priser.

NORDLANDETS HANDELSHUS

Fritz llellsch
5

Nyt 2Jdvalg

Kaileslel, Porcelæns- og Glas-Skaale m. m.

Leverandør til Vareog Landbrugs-Lotteriet

Smukke Ting til smaa Priser.

Alt til tule6agningen faar .9e flos
Bestil dem i god Tid, saa De er
sikker paa at faa det, De vil ha'

KIOSKEN - ALLINGE
Fodpleje - Ansigtspleje

Axel Mogensen, Tejn

Fikse Sko, gode og varme
Hjemmesko, Overtrækssko
og Støvler samt Galocher.

Træskomager IL barsen
1.11•= ilffir.M2.11■ I 1~11."

De bør gøre noget for at faa Deres Fødder i Orden inden Jul!
Lad mig behandle Dem, hvis De lider af ømme eller smertende
Fødder. Smertefri Behandling af Ligtorne m m. Indlæg tilpasses.
Aabent: Kr. 15 —18 og efter Aftale.
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RAGNHILD ROWOLD, Strandvej 3
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Molioll sripoin slik

for Damer begynder Mandag d. 6.
Decbr. Kl. 19 paa Hotel Allinge.

Asta Holm.

Vi tilbyder Byttehandel
idet vi køber og afregner alle gode, sunde Sædvarer med en ekstra høj Pris, naar der gøres Indkøb i

Nordlandets Handelshus.

Chr. bideriksen -Rønne
Skal Dejkøbe Radio

Til Slagtningen
skal det være NYE prima Varer til nye Priser!

køber De den med stor Fordel i

Cykle- og Sadioimporteren,
ved H. Jørgensen - Østergade 28 - Telefon 156
Jeg er leveringsdygtig i alle Mærker til forskellige Priser og Kvaliteter.
Solide Købere kan faa Radio med meget smaa Afdrag uden Renter.
Nogle faa Apparater Model 1937 af de bedste Mærker sælges fra
Fabrikken 100 Kr. under Prisen. Paa alle App. stor høbat pr. Kont.
En Del gode, brugte Apparater sælges meget billigt. Lad mig demonstrere

Store spanske Rosiner
Smaa græske do. u. Sten

mit store Udvalg i nye fikse

Nye bornh. Byggryn

KJOLETØJER.

Nye kraftige Krydderier

Priserne ligger fra 1,15--12,50, og De vil altid finde
det, De søger. Uld og Klude tages i Bytte, højeste Pris.

Allinge Messe - Th. Holm
Tlf. 100.

til Tornegade 10 - lige ved Store Torv.

paa Afbealing eller pr. Kontant

Store græske do.

Kom og se

Bogbinderiet er flyttet

Leverandør til Vare- og Landbrugslotteriet

Northilhis Hfillielshus
En af de gode

Og sætter De Pris paa at den bliver forarbejdet med Omhu

og efter allernyeste Finesser, der giver den det rigtige Præg,

da gaa til 71 Ray Clsen, Xirliegade 9
Barber Larsens Ejend

Rensning og Presning leveres smukt og hurtigt til billige Priser

PERSONKØRSEL
med 4-5 Personers ny „Ford" udføres.
Henvendelse:
E. OLSEN, Storegade 6, Allinge. Tlf. 56 modtager Bestilling. --2

Nye Sendinger er indgaaet af

Store ekstragode Afrika-Appelsiner
Store ekstragode ltalia-Appelsiner
Store Citroner. Store calif. Blommer
Vi har et Parti rigtig gode Californiske Blommer,
som sælges for 50 øre pr. Halvkilo.
Gør Indkøb til disse smaa Priser i

Nordlandets Handelshus.

NORDBORNHOLM
vil som sædvanlig udkom-

Julegaver
Skal De have ny Habit eller Frakke?

De næste 4 Numre af

me i større Format, trykket

er et Billede
af Dem selv.

blive udsendt henholdsvis

Optagelse fra Kl. 10-18.

Fredag d. 10., Torsdag d.

i to Farver. — Bladene vil

Alfr. Kj øller,

16., Tirsdag d. 21. og Fre-

Tlf. Allinge 4.

dag d. 31. December.

Blaa Kors, Tejn.
Foredrag med Lysbilleder afholdes i Tein Tirsdag den 7. Decbr.
Kl. 19,30. Alle indbydes

Annoncer maa være os i
Hænde senest 2 Dage før.
Annoncer der løber i alle
tre julenumre beregnes til

Ponny vogn

en særlig billig Pris.

til Salg eller Bytte med Lødeko.

Ejler Hansen,
Nordvang pr. Tejn.

42"vert& i .97ord6ornfiolms
Sulenumre - det detaler sig.'

Den fikse Sko
med den gode Pasform
faas hos
Carl

Telefon Allinge 74 modtager Annoncer

Larsen

Vestergade, Allinge.

<4
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GASOVNE OG GASAPPARATER -1 KØB DET I PRODUKTEN

Den nye Husassistent (forts.)
„Det vel ikke. Jeg kender ikke
ret meget til denne Underholdning,
det er højt regnet ikke mere end
en Gang om Aaret, at jeg kornmer i Bio."
,,Der ser Fruen. — Fruen har
Hjem met."
„Det er sandt, Klara. Jeg forstaar godt Deres Tankegang. —
Hvorlænge har De været hjemmefra?"
„I fire Aar, siden jeg var femten Aar. — Det er dog først i
det sidste Aar, jeg er blevet saa
optaget af at gaa i Bio, og det
har sin egen Aarsag?"
„Fortæl lidt herom, Klara."
„Ja se, der er ikke saa meget
ved at gaa alene, man skal helst
have en at gaa sammen med,
hvad jeg da fik."
„Hvem var det saa?"
„Det var Mathilde, første Stuepigen i Herskabshuset, jeg var
hendes Medhjælp i Arbejdet. Hun
var noget saa enestaaende dygtig,
klog og begavet, og saa ligetil.
Hun tog sig af min mangelfulde
Opdragelse, næsten paa alle Maader. Hvor har jeg dog meget at
takke hende for."
„Hun lærte Dem saa at gaa i
Bio?"
Ja, det gjorde hun, og hun
betalte ofte Billetten, da jeg ikke
havde saa god Raad. Naar der
var noget særligt godt, gik vi to
Gange om Ugen.
Mathilde sagde, at Bio var Nutidens fuldkomneste Skoleform,
som altid gav os noget at tænke
over og tale om. Her, sagde hun,
kunde vi gæste alverdens Riger
og Lande, se dises Landes Natur
i al sin Storhed og Skønhed. Be.
søge deres Hovedstæder, se disses Pragtbygninger, Kunstværker
og Folkeliv. — Tillige kunde vi
lære Livet at kende, som dette
formede sig indenfor alle Stænder
i Sorg og Glæde, i Med- og Modgang, leve med i alt dette, al
Skæbnens Indgreb i Livet samt
Aarsagerne hertil og deraf lære,
at vogte paa sin egen Skæbne.
Jeg synes, at Mathilde har Ret.
Aldrig har jeg tænkt over og talt
om saa meget med et andet Men•
neske som i det Aar."
„Se — se —, det lyder meget
interessant, — men alligevel —1"
„Fruen synes nok ikke om Biografen !"
„jeg kender saa lidt dertil,
Klara. De faa Gange, jeg har
været der, har jeg altid haft en
Følelse af, at selv det bedste kun
er noget, der sættes i Stedet for
noget bedre. — Dernæst synes
jeg, at baade Lønnen og Fritiden
er for kostbar til dette Brug saa.
dan i hver Uge.'
„Maaske har Fruen Ret. Mor
siger noget lignende. — Men Mathilde sagde altid, at de ældre
glemmer deres egen Ungdom, vi
unge maa derfor tage denne Sag
i egne Hænder og faa vor Trang
til Liv udnyttet, mens Tiden er
der, bagefter er det for sent. —
Og Mathilde er nu en ordentlig
Pige helt igennem, — Hvad mener Fruen, vi bedre kunne udnytte Tiden til?"
— der er saameget, lille
Klara, der angaar Nutid og Fremtid. Dygtiggørelsen i Nutiden med
Fremtiden for øje. — Man kan
saaledes i Fritiden lave saa meget
med sine Hænder til Pynt og
til Nytte, nu og siden, og man
kan læse gode Bøger, som da
ogsaa taler lydt og smukt til ens
Tanke, Følelse og Viljesliv. I disse Ting kan Ungdommens indre
Trang til Udvikling og Livsglæde
ogsaa finde Udløsning, endda en
meget værdifuld."
„Det lyder kønt, naar Fruen
siger det. Jeg holder da ogsaa

mit Tøj i Fritiden med Stopning,
Syning og deslige. Det holdt Mathilde ogsaa paa, men hun sagde,
at det aldrig kunde betale sig at
bruge Tiden til Strikning, Hækling og Brodering, dette kan købes lige saa billigt maskinlavet.
Og om Bøgerne: At i Biografen
kunde man i to smaa Timer se,
høre og opleve, hvad man skulde
være mindst en Uge om i en
Bog."
„Det er ganske sandt, at man
kan købe saa billit , saa der ikke
bliver nogen stor Timeløn for det
Arbejde, man selv udfører, men
det har til Gengæld en stor
Glædesværdi, som ikke er knyttet
til de indkøbte Ting. — Dertil
kommer, at det gør en til et dygtigere, mere bevidst og mere selvhjulpet Menneske."
„Ja, saadan vilde Mor ogsaa
sige; det kan godt være, at hun
og Fruen alligevel er de klogeste.
— Men der er saa meget, man
skal have Undervisning i, for rigtig at komme i Gang, og det er
der jo ikke saa megen Adgang
til for en Tjenestepige. Der gøres
meget mere for de unge Mænd."
„Dette er ogsaa sandt, Klara.
— Men nu skal jeg sige Dem
noget. De skal være velkommen
herinde om Aftenen, og kg vil
gerne hjælpe Dem med Haandarbejde, Strikning og hvad vi nu
kan finde paa."

„Mange Tak, Frue, det vil jeg
meget gerne.
Men nu er det
nok paa Tide at gaa i Bio."
„Har De nogen at gaa sammen
med her?"
„Endnu har jeg ingen Veninder
faaet til det Brug, men saa gaar
jeg sammen med Nielsen."
„Nielsen?"
„Ja — Kommisen.'
„Se — se, vor Nielsen. Det er
forresten mærkeligt, han plejer
ellers ikke at deltage i Forlystelseslivet, dertil har han sin Fritid
altfor optaget af at dygtiggøre
sig til sin fremtidige Stilling.'
„Det har han fortalt mig om,
Frue, men han havde heller ingen at gaa sammen med."
„Naa saadan — !"
Fruen maa da ikke tro, at der
er noget —."
„Hvad for noget?"
„Af det, som Fruen vistnok
tænker paa. Nielsen er overfor
mig en stor god, ældre Bro'r.
Han er noget saa brav helt igennem."
„Det ved jeg, De kan trygt gaa
sammen med ham. Nu er det ikke værd, at han skal vente længere, men naar Forestillingen er
forbi, kom saa herhjem begge to
og drik en Kop Kaffe sammen
med min Mand og jeg."
„Tusind Tak, Frue, det skal
blive noget saa hjemligt!"

Vi sælger ikke

færdigsyet Damekonfektion,
men har derimod meget stort Udvalg af

fikse moderne Stoffer til Kjoler,
Nederdele, Spadseredragter m, m.
moderne Jumpers og Veste.
Se Udstillingen paa Lindeplads.

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

BogtryKKeri.

On heil rigige
iimem

Barber Johs. Larsen Tit. Allinge 53
ir•

•

STRIK

•
•

Bagerier
Andersen, Th., Sandvig Tlf. 2
Hald, E., Løsebækg., All. Tlf. 78

Blomsterhandler (Gartner)
Jensen, C., v. Havnen All. Tlf. 41

Bogtrykker
Gornitzka, 0., Allinge Tlf. 74

Bygmestre
Kofoed & Mortensen, All. Tlf.77-79
Petersen, P., Nørreg, All. Tlf. 69

Bygningssnedker
Jørgensen, Th. Sandvig Tlf Sy

E Malermestre
Jacobsen Ludv, Havnegade, All.

Manufakturhandlere
Magasin du Nord, Allinge. Tlf. 5

•••
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) ordb r nho im
Adredefortegnelse!

Permanent udfører vi nu med den nye
Tac o I. uxus Maskine. — — Moderne
Dampkammer System. Alt iberegnet —
em og dog kun otte Kroner!

•i

med evegarn

•

•

••

det giver det smukke Resultat!

•

•

•

Faas i alle mulige Kvaliteter til Undertøj, Strømper,
Veste, Jumpers m. m. og i en Mængde smukke Farver.
Strikkebogen for Efteraaret 1937 er
udkommet med 70 nye Anvisninger.
Mangler De Ideer til Julegaver, saa køb Strikkebogen,
den koster kun 50 Øre. — Ved Køb af Uldgarn faas
gratis Strikke-Opskrifter.

•
•
•

•
•
•

•

•
••
•

Modeforretning
Petersen, Thora,v. Posthuset All.

Musikundervisning

•

Westphal, G. Sandkaas
Klaver — Violln — Sang,

NORDLANDETS HANDELSHUS

Radioforhandlere
Jørgensen, H., vf Posthuset All.

Skotøj og Skotøjsrep.

***ø*** øøøøøø oticig.***•••••••••••••••c•••••••••••■••••••••••••••••••••••••••/

Jørgense,. H., v/Posthuset Allinge

Damefrisørsaloner
Larsen, Joh., Barber, All. Tlf. 53
Weber, Anna, Allinge, Telefon 12

Foderstoffer
Nordlandets Handelshus, Tlf. 7

Fotografer og fot. Artikler
Kjøller Alfr., Havneg. All. Tlf. 4

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

Hoteller

Skræderforretninger
Sander Lind, Nørreg. Tlf. Al1. 166.

Skal De have ny habit eller Frakke?
og sætter De Pris paa at den bliver forarbejdet med Omhu
og efter allernyeste Finesser, der giver den det rigtige Præg,

Slagtere
Jensen, Kaj, Allinge. Tlf. 66

da gaa til H. Bay Olsen.

Smedemestre
Petersen, Carl, Allinge TIL 98

Rensning og Presning leveres smukt og billigt.

Sygekasser

1■111111~11111111E

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

5ag en 8fieraars-Se-ndagstur til

Sæbeforretninger

STAMMERSHALDE

Tatol v I favnen Allinge Tlf. 23

Hotel Allinge Telefon 25

Art. f. Hotel og Pension
Gornitzkas Bogtryk, All. Tlf. 74

Kul og Koks
Allinge Kulhandel Telefon 119
Nordlandets Handelshus, Tlf. 7

Trælast og Tømmer
Nordlandets Handelshus, Tlf. 7

Tag de store Vejarbejder ved Rø, der snart er færdige, i Øjesyn,
og tag saa ind paa „Stammershalde" og drik Kaffe. Centralvarme

Teglværk
Al, Bloch Tlf. Allinge 127
Mursten, Tagsten, Drænrør.
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Træskomagere

1

PROTOKOLFABRIK

Larsen, L., Allinge.

Købmænd
Prima, Allinge Tlf. 40

Ladestationer
Petersen, Carl, Allinge. Tlf. 98

Ligkistemagasiner

Ure og Optik
Liljeroth, A. Urmager, Allinge
Mikkelsen, A., Sønderg. Allinge

Vognmænd

Kofoed & Mortensen All.Tlf. 77-79

Munch, Humledal, Tlf. Rø 46 v

Mortensen, Herman, Ali. Tlf. 47

7 Personers Vogn

Optagelse i Adressefortegnelsen
koster kun 2 Kr. Kvartalet

z
O

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

Petersen, C., Nygade, All. TIf.133
Person- og Lastkarret

Ekstra Linier 1,50.
Absolut billigste Avertering

En god Antenne
er den halve Radio - lad os derfor opsætte Dem en ny Antenne eller reparere den gamle. - Brugte Apparater ombygges og repareres bil igt. - Batterier og Reservedele til Radio
leveres altid omgaaende. Alle Reparationer kun mod Kontant.

Cykle- og Radioimportøren, Allinge
ved IL Jørgensen
Østergade 38 -- Telefon Allinge 156
Cykle- og Grammofon-Reparationer udføres omgaacndc pr. Kontant.

Chr. Diderihsen
Tornegade 10

—

RØNNE

—

Telefon 865

Leverandør til Biblioteker og Øens største Forbrugere

De nye Overfrakker og Stortrøjer
er nu hiemhommet, baade ii blaa og liu.lorte,
i moderne og gode Kvaliteter.
Alle mine færdigsyede Klædninger udsælges til billige Priser, da jeg
ikke vil føre det mere, da Moderne skifter saa ofte. Ekstra Benklæder. Arbejdstøj. Hatte og Huer og alt, hvad der henhører til Herreekvipering føres i bedste Kvaliteter. — Kjoletøj, Bomuldstøj samt alt
hvad der henhører til en veiassorteret Manufakturhandel. Uldtæpper,
Trikotage og Garn er, hvad enhver ved, det bedste og billigste hos

Jens Hansen

Tlf 29

Ntrikkede Klude og Uld
kobed til bojehte Prim. — Leverandør til Landbrugtslotteriet

