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Vandhanen ældede /lam 
Kriminalnovelle af Knud Walther 

Hotel „Cosmopolite"s store 
Forhal var en sydende Hek-

sekedel af Ophidselse. I spredte 
Grupper stod Gæsterne og drøf-
tede den frygtelige Opdagelse. 

Henne ved den store Svingdør 
stod fem ældre Herrer og disku-
terede Sagen. M. Poche, en lille, 
sorthaaret fransk Rejsende, der i 
en Uges Tid havde boet paa Ho-
tellet, var netop ved at klarlægge 
sit Syn paa Affæren: 

— Det maa være Selvmord, selv-
følgelig, sagde han; ingen har jo 
kunnet komme ind til ham, alle 
Døre og Vinduer var lukket inde-
fra, efter hvad Stuepigen fortæller. 
Nej, det er ham selv, som har 
gjort det. 

Direktør Hansson slog det hele 
hen. — Jamen hvorfor skulde han 
dog tage sig af Dage. Han var jo 
rig som nogen indisk Maharajah 
og stod netop i Begreb med at 
gifte sig, alt tegnede lykkeligt for 
ham ... Nej, den gaar jeg nu ikke 
paa; jeg tror, det er et Mord. 

De fem Herrer kunde se ud gen-
nem Glasvæggene i den store 
Svingdør. Et Par store Politibe-
tjente holdt de nysgerrige paa til-
børlig Afstand. 

Pludselig forstummede den ner-
vøse Sludren i det store Marmor-
Lokale. Elevatoren kom glidende 
ned mod Stueetagen, stoppede, og 
en af Opdagerne traadte ud. 

— Jeg maa anmode Dem om 
at forholde Dem i Ro endnu et 
Kvarters Tid, sagde han. Der er 
sket et beklageligt Dødsfald her 
paa Hotellet nu i Nat, og inden 
vi har faaet klarlagt, hvorledes 
det er gaaet for sig, maa vi bede 

Dem om at blive paa Hotellet. 
Hvis De vil være saa venlig at 
gaa til Deres Værelser, vil Politiet 
foretage et Par foreløbige Afhø-
ringer, for at vi kan hæve Belej-
ringstilstanden. 

Oppe paa 4. Sal holdt Opdager-
chefen Raad med sine Folk. 

— Mine Herrer, sagte han. Først 
og fremmest gælder det om at 
klarlægge Spørgsmaalet : Selvmord 
eller Mord. For øjeblikket er jeg 
selv ganske ude af Stand til at 
udtale mig for eller imod, og jeg 
vil derfor give Dem et Resume af 
det Materiale, vi indtil nu har sam-
let. Paa Værelse Nr. 51 paa 3. Sal 
boede den amerikanske Tinkonge 
Mr. Morrison. Han tog ind paa 
Hotellet for 14 Dage siden, straks 
efter at han var ankommet fra 
Amerika. Som De sikkert ved fra 
Aviserne, kom Mr. Morrison her-
over for at indgaa Ægteskab med 
Skuespillerinden Adele Harfeldt, 
og de skulde have været gift i 
Overmorgen. Mr. Morrison har 
under sit Ophold haft to Konfe-
rencer, den ene Gang med sin 
Forretningsforbindelse her i Lan-
det, den anden med en ukendt 
Mand, der telefonisk havde anmo-
det om en Samtale. Mr. Morrison 
rejste inkognito, da han ønskede, 
at hans Ægteskab skulde gaa for 
sig i Stilhed. Derfor boede han 
her under Navnet Harrison, Re-
præsentant for „The international 
Metal-Corporation" — altsaa hans 
eget Selskab. For at Pressen ikke 
skulde fatte Mistanke, havde han 
lejet et ganske almindeligt Værelse 
uden særlige Bekvemmeligheder. 

(Fortswite_s Side 4) 

Som Forra 
A Tidarna sjevta vi ajle kanj se, 
å Mårndånj åu sajtans nåd nyt vel vos gje. 
Nanna svømma som Feska, de e dorres Plåser, 
andra fløja som FAula å storta ner. 
Men i va vi så saja å va vi saa gjor, 
så e vi livel pånå som for. 
For ajle så vel vi hå vårt på de torra, 
de velle såmænjn di gamle åu forra. 

I Radio høres om smot å om stort, 
her læra vi majed, som glømmes så fort. 
Vi høra va Væred i Mårn nu vel ble, 
å passar de giorred ju åu å, å te. 
Di gamle mæst læude på Søvva å Sil, 
men vi ska hå Grøntsåger — kjøra i Bil. 
Vel vi kjøre got, må vi håusa å smorra, 
men de e ju nåd, som di åu veste forra. 

L.S.arna plånta så væl dorres Kål, 
å brænja om Nættarna stora Bål. 
En Melkakuskfæst di ån hojla vært År, 
i Tegjeft di åu en Komedia får. 

Kuska, for Draued me Blåd di hå hat, 
i Løn få de samma som Smeddens Kat. 
Jo, jo, ni kanj tro, de e vågana Horra, 
men senna de hå vi nu livel hat forra. 

Få Landstinjed væk der især pønsas på, 
de hå di ju gjort helt frå sæksåtrøs å. 
Va Gavn de hår gjort e vest åu senned om, 
her Medlemmer kunde så rårt vila dom. 
A nu ska et Rigstinj i Stånj for" vi hå, 
ja, Navned de høres Au strajs mera brå. 
Men monne va Gawn detta Rigstinj ska gjorra? 
jå tænjkjer de bier mæst som Landstinjed forra. 

nya Låua vi ju æmmervæk få, 
de Hunjalåuenj e, som jå her tænjkjer på. 
A nu hår vær Vyst fåd sit Nommer å Sjelt„ 
for æjla va hela Arbajed spelt. 
I Bønj rirå nu Damarna le dorres Vo, 
ævent som når jå træjkjer te Kjyrs me min Ko. 
Vel ni ente troed, kanj ni Steinche sporra, 
men jå synes livel, alt e mæst som forra. 

Her vræulas å kjæulas å klynkjas som van, 
ver Fæster å Møder såvel som i Blån. 
A ajle e kloga, de mena de sæl, 
å velle åu arbja for Samfunjes væl. 
Men et livel ajle e enia om, 
a Tiden e skrål, å især for dom. 
JA troer vi ska'nte for majed morra, 
båra Tidarna ente bier varre enj forra. 

Otto J. Lund 



NORDBORNHOLMS KINO 
Fredag, Lørdag, Søndag Kl. 20 

Paula Wessely i »HØST« 
Pressen skr.: Hvad Paula Wessely yder i denne 
ungarnske Film er vidunderligt. Hun skæn-
ker Publikum øjeblikke af kunstnerisk Værdi. 

Ny Kjole fil Julen! 

Se vort store Udvalg 
af smukke 

ULDNE STOFFER 
stærk helulden Kvalitet: 
140 cm. bred a Kr. 4,50 pr. m 

• (2114 a 21  f2 m til en Kjole) 

Kom ind og vælg selv ! 

Nordlandets Handelshus 

20 Salterhar 
i forskellige Størrelser sælges til meget smaa 
Priser og forsendes gerne med Bil ell. Bane. 

Ring til Hasle 105 og forhør Dem om Prisen. 
HASLE BØDKERFORRETNING 

14-  
Herre-Undertøj 

Maco-Interlock Sportsfacon m. den rigtige gode 
Pasform : Trøjer 	2.05 1.50 1.25 
Benklæder 	 2.65 1.70 

Maco-Interlock Trøjer 
ni. Montering og  1/4  Ærmer 4.15 2.45 
Benkl.  m. Elastik oglg. Ben  4.75 2.50 

Charmeuse m. laadden Vrange 
Trøjer m. 1/ 4  og Ig. Ærmer 1.95 1.50 
Benklæder m. lange Ben 2.05 1.70 

Isoli  extra svær m. laadden Vrange 
Trøjer lg. Ærmer m. Montering 2.65 
Benklæder ni. lange Ben 	3.35 

Kamgarns-Trejer 7.00 6.65 Benkl. 8.20 7.90 
Jysk Uldtej  svære uldne Kvaliteter 

Trøjer 6.65 4.25 	Benkl. 8.95 5.35 
Prøv vore »Cottosan« Arbejdssokker grad og 
sort, den er meget stærk  Pris 95 Ore. 
Uldne svære Arbejdssokker 	2.10 1.60 1.28 

det store Udvalg - den gode rare 
Se Vinduet! 	 den billige Pris 

Fritz Reusch 
Telefon 5 	 Allinge 
Leverandør til Vare- og Landbrugslotteriet 

NORDBORNHOLM -  Side 2 

Fra Ugetil Uge 
Nordbornholms Kino 
har i denne Uge sat Storfilmen 
»Høst«, med Paula Wessely i Ho-
vedrollen, paa Programmet. Den' 
foregaar i Wien i Aaret 1910 og 
er kunstnerisk set et Storværk. 
Hertil bidrager i første Række den 
glimrende Skuespillerinde, der 
endnu kun har medvirket i to 
Film, »Maskerade« og »Episode«, 
men til Gengæld ogsaa haft over-
ordentlig stor Succes paa disse. 
Hun har vist sig at være en vir-
kelig stor Skuespillerinde med 
en enestaaende Evne til at ind-
leve sig i sine Roller. Hun ken-
der ikke til den Ærgærrighed at 
virke smuk - hendes eneste Ær-
gerrighed er at give Udtryk for 
Rollens menneskelige Træk. Det 
er den absolutte Opfyldelse al 
den kunstneriske Ægtheds Krav, 
der gør Paula Wesselys Film til 
den store Oplevelse - og derfor 
vil ogsaa hendes nye Film uden 
Tvivl blive modtaget med den 
samme Publikumsinteresse og 
Begejstring, som hendes to før-
ste Succesfilm. 

Gudstjeneste 
Allinge 	Kl. 10.00 
Hasle 	Kl. 14.00 
Klemensk. Kl. 14.00 

Pastor Thisted 
Olsker 	Kl. 14.00 
Rutsker Kl. 9.30 
Rø 	Kl. 9.30 

Bogudstilling 
Arbejdernes Bogkreds afholder 

førstkommende Søndag en Bog-
udstilling paa Teknisk Skole fra 
Kl. 14 til 17 og indbyder alle til 
at tage de udstillede Bøger i øje-
syn. Det er »Bogkredsens« For-
maal at gøre alle - og især 
Ungdommen bekendt med go-
de Bøger, der beskæftigersig med 
vor Tids politiske og sociale 
Problemer. En Mængde kendte 
udenlandske og hjemlige Forfat-
tere har ydet deres Bidrag til den 
Serie Bøger, der siden 1931 er 
udgivet, og det er ikke tør og 
kedelig Litteratur, tværtimod. Bø-
gerne sprudler af Liv og vor 
Tids Rytme. 

Der er gratis Adgang til Ud-
stillingen. 

Husmoderforeningen startet 
Onsdag Aften havde D. D. H. 

indbudt til Møde med Demon-
stration i Allinge. Der var mødt 
ca. 100 Damer, som Aftenen igen-
nem fulgte baade Foredrag og 
Demonstration med megen In-
teresse. 

Fru Smedem. Pedersen. Allinge, bød 
velkommen, og derefter fik Fru Knud-
sen, Nexø, Ordet. Hun redegjorde for 
Foreningernes Arbejde. D. D. H. star-
tedes i 1917, og nu 21 Aar efter tæller 
Foreningen ca. 100 Lokalafdelinger og 
ca. 16000 Medlemmer. Her paa Born-
holm er der i Løbet af eet Aar naaet 
800 Medlemmer. D. D. H.s Program er 

En Lødeko 
ønskes til Købs eller Bytte med 
en Hest. 

Karl Ingildsen 
Klippegaard, Rutsker 
Tlf. Ruts. 17 kan benyttes 

En ung Pige 
søges snarest. 

Hammersholm 
Telf. Sandvig 23 

Ung Pige 
søges 1. December til Hjælp i 
Forretningen. 

Grethe Kragskov 
Tlf. Allinge 45 

En ung Pige 
søger Plads ved indvendig Ger-
ning straks eller 1. December. 

Henvendelse Tlf. Allinge Sy 

Den fikse Sko 
med den gode Pasform 
til en rimelig Pris 

faas hos 

Carl Larsen 
Vestergade, Allinge Tlf. 104 

Blaa Kors 
Søndag den 20. November 

Allinge Menighedshjem: 
Festligt Møde Kl. 7.30. Pastor Jør-
gensen taler. Sangkoret synger. 
Tejn Missionshus: 
Møde Kl. 7.30. Christiansen taler. 

Alle er velkomne! 

En lille 3 Værelses 

Lejlighed 
til Leje 

Kirkegade 5, Allinge 
Henv. M. C. Funch, Tlf. All. 34 

Bortsalg 
i Bethesda, Allinge 

Fredag d. 18. ds. Kl. 20 
Lysbilleder ved havnefoged 
Nielsen, Rønne: 
»Fra Ejnar Mikkelsens 
Grønlandsexpedition 192-k 

Alle indbydes! 

meget alsidigt, og vi skal prøve at 
nævne nogle af de Ting, man vil be-
skæftige sig med: Alsidig Uddannelse 
af alle Kvinder, saaledes at de kan 
magte den Samfundsopgave, Hjemmets 
Forvaltning nu er blevet. Der arbejdes 
for flere Skolekøkkener og Hushold- 
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aldft,  

Søger De 
godt og varmt 

2indertej 
til Vinteren? 
Læg Mærke til neden-
staaende Priser, der 
er paa godt, stærkt og 
varmt Undertøj. 

Til Damerne 
Trøjer og Benklæder 

svær Maco-interlock 
pr. Stk. 1,30 

Traad og Silke Trøjer 
smuk faconvævet Kvl. 
3,50 og 2,15 

do. Benklæder 3,50 og 2,15 
Svær Maco Trøje 

faconvævet 1,35 
do. Benklæder 1,35 
Prikket Interlock 

Trøje og Benklæder 
pr. Sæt 2,65 

Halvuldne Trøjer og Benkl. 
facon- og mønsterv. 
pr. Stk. 2,10 

Helulden do. 
pr. Sæt 5,85 og 5,30 

Uld og Silke Sæt 
svær og varm 6,50 

Helulden str. Trøje 
blød og lækker 2,75 

Svære uldne Kamgarnstroj er 
pr. Stk. 2,65 

Ekstra Tilbud: 
Maco Sæt 

Trøje og Benkl. 2,38 
Trøjer faconvævede 7813re 

Underkjoler og Benklæder 
i Traad og Silke med 
og uden Foer. 

Isoli og Charmeuse 
m. lodden Vrange og i 
Maco 	alle Størrelser 

Det store Udvalg! Den gode Vare! 
- og den billige Pris! 

Fritz Reusch 
Telefon 5 	 Allinge 

Helt nye, flotte Mønstre 

TRICOT-CHARMEUSE-SKJORTER 
TIL HERRERNE — NYE PRISER: 
Kr. 10,85 — Kr. 11,85 — Kr. 13,85 

i Nordlandets Handelshus 

NORDBORNHOLM — Side 3 

Gødnings Balli ventes- køb det i 9rodukten! Bestillinger bedes venligst afgivet 

ningskoler. Der søges fremskaffet Fø-
demidler, der opfylder en Husmoders 
Krav til reelle Priser og i hygiejniske 
Emballager. Undervisning i Syning. De-
monstrationer i Madlavning o.m.a. Hvert 
Medlem faar 2 Gange om Maaneden 
gratis tilsendt Bladet „Husmoderen" 

Fru Knudsen lagde megen Vægt paa, 
at en Husmoderforening var for alle. 
Her ses ikke paa Rangforskel, her skal 
vi alle kunne mødes som Husmødre. 

Efter denne Redegørelse afholdt Hus-
holdningslærerinde Frk. Schou en De-
monstration i Desserter; der blev bl. a. 
lavet Pærer i Karamel og Chokolade-
fromage. De tilstedeværende Damer 
fulgte Demonstrationen med Interesse. 

Man skulde nu søge at danne en 
Afd. i All.-Sandv., og hertil meldte der 
sig straks 76 Medl. Til Formand valg-
tes Fru Smedem. Pedersen og til Be-
styrelsen Fru Dr. Borch, Fru Bygmester 
Mortensen, Frk. Grønbech, Sandvig, og 
Fru Savværksejer Hansen. Supleanter 
blev Fru Christiansen og Fru Køhm. 
Bech. Til Revisorer valgtes Fru Over-
lærer Andersen og Fru Sparekasseass. 
Brandt. 

Til Slut takkede Fru Smedem. Pe-
dersen for Valget og takkede Damerne 
fra Nexø, fordi de var kommet herop 
og havde sat Gang i Sagerne. 

En vellykket Aften, som næste Gang 
fortjener langt større Tilslutning. 

70 Aar 
Idag Fredag fylder Snedker N. j. Jen-

sen, Rosengade, Allinge 70 Aar. Dagen 
fejres hos Børnene i København. 

asiorsdadel „Bornholm fi 
afholdt i Tirsdags Generalforsam-
ling paa Hotel Allinge og ærlig 
talt, man maa forbavses over, at 
kun 14 — fjorten — Mennesker 
incl. Bestyrelsen mødte op til en 
saa vigtig Sammenkomst, som man 
maa regne med har hele Byens 
Interesse. 

Formanden, Købm. E. M. Bech, 
bød velkommen og udtalte nogle 
smukke Mindeord om afdøde Ho-
telejer Colberg, Finnedalen. For-
samlingen rejste sig. 

Efter at Hotelejer Koch, „Hel-
ligdommen" var valgt til Dirigent, 
aflagde Formanden 

Beretning. 
Aar 1938 har desværre ikke vist 

sig at svare helt til vore Forvent-
ninger; vi havde bestemt ventet 
at komme med et pænt Regnskab 
i Aar; men desværre maa vi af-
slutte Aaret med et mindre Un-
derskud, selv om vi har sparet 
mange Udgifter, som i Grunden 
var haardt tiltrængt. Særlig burde 
vi have malet Badehusene, men 
som Indtægterne viste sig at blive, 
er det godt, at vi sparede det i 
Fora aret. 

Fortsættes Side 6 

Alt vedrørende Frugtavl 
udføres 

Beskffiring og Sprøjtning - Specialitet: Vindruer 
Tilkendt den store Sølvmedalje v. Frugtudstillingen i Forum 1938 

POUL JØRGENSEN, Solbakken. Tlf. All. 168 
(Træffes bedst mellem Kl. 18-20) 

Nu er det Pibefid... 
Det altid righoldige Udvalg er forøget 
med Efteraarets mange Nyheder. 

Org. „B B B" Kr. 8.50 — „Sphinx" Kr. 5 (tilrøget) — Ny 
eng. Pibe „Camden" Kr. 4 (tilrøget) — „Monark" Kr. 3.50 
„Astoria" Kr. 2 — ,Lion" Kr. 2 og 2.25 
Paa disse Mærker yder vi Garanti for Gennembrænding 
Nye Serier Piber : 1.00 1.15 1.25 1.50, Drengepiber 0.60 

KIOSKEN, Allinge 

Nemme Middagsretter 
• Medisterpølse — Knækpølser -- Lungepelse 
• Sprængt Oksebryst 
• Letsaltet Flæsk — røget Flæsk 
• Sylte — Røgede Snitter — Røgede Tunger 

Alt Hjemmelavet ! 

W. Rømers Slagterforretning 
Allinge - Telt, Allinge 118 og 136 

ØSTRE MØLLES 3rens'efoder 
Ægproduktionen kan blive en rentabel For-
retning, naar der bruges et godt Foder. 
Mange Fjerkræholdere er bleven overbevist 
herom ved Brug af „Østre Mølles Hønsefoder" 

Prøv det, og DE vil ogsaa faa et godt økonomisk Resultat 
Bil over hele øen 

fistre heile, iffasle. 	83 

AverW i Nordbornholm 

køb det i 9rodukten! Tregi riserve er nedsat 
Trælast og Bygningsartikler 



grej Nydelse 

Herligt smager 

KAFFEN 
(som vi selv blander) 

og som sælges til 
rimelig Pris i 

Nordlandets 
Handelshus 

II~11111,. 	 

Ridestøvler 
Træskostøvler 

Gummistøvler 
fra Lager i stort Udvalg 

Billige Priser 
Træskomager Larsen, Allinge 

Varm Blodpølse 
faas hver Fredag fra Kl. 10 
Lindeplads Viktualieforretning 

Grete Kragskov 

Varm Blodpølse 
faas hver Fredag fra Kl. 11. 

Dina Sørensen 

,gfold Føddern e 
i 
Er der noget, som 
trykker Dem — saa 
kom til mig. Smer-
tefri Behandling af 
alle Fodlidelser. 

Spec. i Tilpasning af Indlæg 

Ragnhild Rowold 
Klinik f. Fod- og Ansigtspleje 

Strandv. 3, Allinge 
Telefon 172 

Nyd Deres Eftermiddagskaffe paa 

HOTEL HELLIGDOMMEN 
Aabent hele Aaret 

Hold Deres Møder og Selskaber 
paa Hotel Helligdommen. Tlf. Rø 20 

r 
Yrugtgred til grliddag... 

smager dejligt! Alle Sorter 

Californiske Varer 
af bedste Kvalitet sælges. 

Abricots, Fersken, Pærer, 
Æbler, Blommer 
og „7 Sorts Blanding". 

Store og smaa Rosiner 
Pakker og løs Vægt. 
Smaa Priser 

Xordlandets Kandelsfius 

PRIMA VINTERBRÆNDSEL 
2 Skibsladninger Kul, westfalske 

Cinders, Centralvarme-Cinders, 
Kamin-Cinders og Briketter 

forventes førstkomne Dage. 
Bestillinger modtages gerne! 

ALLINGE KULHANDEL 
Søndergade 6 — Telt. Allinge 119 

AUTOKORSEL 
med 5 Personers lukket Vogn. Moderate Priser. 

Tag Telefonen og forlang Allinge 130 x 
— vi kommer straks! 

Kast Falk 
„Aabrinken"— Tejn 

Gør Deres Bestilling paa 

Fotografier til Julen 
snarest! 

Optagelser: Hverdage Kl. 10-17. 

Telf. 4 Alfred Kjøller Allinge 

NORDBORNHOLM — Side 4 

Fortsat fra Side I. 

I Morges Kl. 8, da Stuepigen ban-
kede paa hans Dør, blev der ikke 
svaret, og da hun vidste, at Gæ-
sten paa Nr. 51 sov meget let, blev 
hun urolig. Hun forsøgte atter og 
atter at vække Mr. Harrison - alias 
Morrison, - men da der stadig ikke 
blev svaret, skønt hun havde set, 
at Mr. Harrison gik ind paa sit 
Værelse i Aftes, kaldte hun paa 
Inspektøren, der laasede Døren op 
til Nr. 51. Som De ogsaa ved, maat-
te Inspektøren straks slaa Døren 
i igen, da det viste sig, at Værel-
set var fyldt med en svag Røg, 
der straks angreb hans Lunger 
saa meget, at han først nu kan tale 
uden at hoste. Redningskorpset 
blev omgaaende tilkaldt, og da man 
havde foretaget Gasrensning af 
Lokalet, viste det sig, at Gæsten 
laa død paa sin Seng — tydeligt 
nok kvalt af den giftige Røg. 

Inden vi lukker op for Dørene 
til Hotellet, skal der foretages en 
kort Afhøring af alle Gæsterne. 
Den tekniske Afdeling og Lægen 
undersøger for øjeblikket Nr. 51 
og Mr. Morrisons Lig. 

Opdagerchefen fordelte Arbejdet 
med Afhøringen mellem sine Folk, 
og inden Middag gik Livet paa 
„Cosmopolite" sin vanlige Gang, 
bortset fra, at Nr. 51 var lukket 
og forseglet. 

Kriminalassistent Halvig gik hvi-
leløst op og ned i sit Kontor i 
Kriminalpolitiets Bygning. 

— Haabløst, komplet haabløst, 
docerede han med Cigaren, kold 
og fortygget, hængende i den ene 
Mundvig. Vi finder ham aldrig. 
Ikke saa meget som Skyggen af 
et Spor — end ikke den vidunder-
lige Cigaretstump, som alle Kri-
minalforfattere lader ligge og flyde 
i et Askebæger eller paa en Ka-
minhylde. 

— Jamen, Herregud, Halvig, De 
er jo slet ikke sikker paa, at det 
e r et Mord. Det kan jo i og for 
sig slet ikke være Mord. Lad nu 
den Sag hvile og slaa Dem til Taals 
med, at det er Selvmord. Opda- 

RADIO 
Hor Sæsonens sidste Modeller! 

Gode Betalingsvilkaar - 1. Kl. Reparationsværksted 

William Lind 
exam. Radiotekniker 

LYS KRAFT 
VARME  

Tilbud og Overslag uden Beregning 

S. Aa. Andersen 
autoriseret Installatør 

STORT UDVALG I LAMPER, LYSEARON'ER OG PERGAMENTSKÆRME 

ALLINGE RADIOFORRETNING - NØRREGADE 8 - TELF. 95 
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ger Sengen lun... 

Varme stærke 
Uldtæpper 
til Priser fra 5-10 Kr. 

St. Bomuldstæpper 
a Kr. 2,25 pr. Stk. 

Korn ind og køb i 

Hordlandels 
Handelshus! 

Vi biar &Riffet Vogn... 
og anskaffet ny 6 Pers. Ford V 8 

Ring til Allinge 49 naar Be skal ud og køre 

,Undr. Christensen 
Gæstgivergaarden, Allinge 

Jk 

ØM= 

Slireederiet 
i Tein 

anbefaler godt Arbejde, moderne 
Snit og fineste Pasform. 

Axel Jensen 
Rensning og Presning samt 
Reparationer af Herre- og Dame- 
Garderobe udføres godt og billigt 

Telefon Allinge 10G v 

al,"0001104~0 4144481~4~0011~419•01■1041/11111~114~011"141111111•••••• 

Et Spisestel og 
to Kaffestel i moderne Fajance !. 

sælges meget billigt pr. kontant. 

AXEL MOGENSEN, TEJN 2 

Kofoed & Mortensens Byggeforretning 
Maskinsnedkeri - Ligkistelager 

Telefoner: Allinge 77 og 79 

Jens Hansen's Nanufaklurlorrelning 
fører stadig alt i Metervarer, Kjoletøj, 

Lærreder og Sengeudstyr 

Prima Arbejdstøj og de bekendte gode Moiskinsben-
klæder, Fiskerbenklæder og fine Kam-
garnsben klæder Arbejdsskjorter, Manchet-
skjorter, Hatte og huer. 

Stort Udvalg i Trikotage, i Uld og Bomuld til Herrer, 
Damer og Børn. Garn føres i mange Kvali-
teter og Farver. Ah i pr. Varer til bill. fris. 

Restlageret af Overfrakker, 'Stortrøjer og Klæd-
ninger sælges billigt. Uld og strikkede 
Klude lages i Bytte. 

Telefon Allinge 29 — Leverandør til Landbrugslotteriet 

Lier at køre 
Grundig Undervisning 
Kørekort garanteres 

Th, Munchs Køreskole 
Tlf. RØ 46 v 

NORDBORNHOLM — Side 5 

LÆ KRE sodeAPPELSI N ER - kob det i 9rodukten! 
gerchefen har jo givet Ordre til, 
at Sagen skal henlægges. 

Halvigs Kollega, Vallin, forsøg-
te at berolige ham. Mellem en 
Masse Papirer paa Skrivebordet 
fik han Øje paa et Billede, mær-
ket „Morrison, Bilag 76". Han tog 
det frem og kikkede paa det. Det 
viste Vaskekummen i Morrisons 
Værelse paa Hotellet. 
	 Hvad kikker du paa? spurgte 

Halvig. 
— Naah, det er saamænd bare 

et af Billederne fra „Cosmopolite", 
svarede Vallin, hvorfor har du for 
Resten det liggende her? 

— Jeg har alle Billederne fra 
Q 

	

	Sagen, svarede Halvig, jeg fik Fo- 
tografen til at lave mig et Sæt, 
men ærligt talt har jeg ikke haft 
meget Gavn af dem. 

Pludseligt rettede han sig op 
og saa nøje paa 

— Vallin, jeg tror jeg har det! 
Det er Mord; det er det, ellers vil 
jeg give dig Lov til at betragte 
mig som den usleste af alle elendi-
ge, daarligt lønnede Opdagere. 

Mere hørte Vallin ikke. Halvig 
var allerede ud af Døren. 

— Poul, Poul, tag dit Apparat, 
vi skal ud og opklare et Mord. 

Halvig straalede som en Sol, da 
han kom farende ind til Politiets 
Fotograf. 

5 Minutter senere kørte Halvigs 
Vogn ud fra Politigaarden med 
Vallin;paa Bagsædet. Udenfor Ho-
tel „Cosmopolite" standsede de, 
og Inspektøren maatte jage Gæsten 

• paa Nr. 51 ud, for at de to Her- 
rer kunde faa Lov til at fotogra-
fere Værelset endnu en Gang. 

— Der er Vaskekummen der, du 
skal fotografere. Jeg skal bruge 
Billedet som Bevismateriale sam-
men med det Billede jeg har her. 

— Og saa skal vi have fat paa In-
spektøren igen, brummede Halvig. 

Fortsættes i næste ,Nr. 

Forlovelsesringe 
00 

moderne glatte og 
ciselerede 

Alle Størrelser paa Lager 

Conrad Hansen 
Allinge Ur- & Guldsmedelorret. 

Tlf. 140 

Klemensker Blaa Kors 
og Afholdsforening 
lader afholde et offentligt 
Møde Lørdag d. 19. ds. 
Kl. 19.30 paa Kroen, hvor 
Førstelærer P. N. Hansen ind-
leder en Forhandling om det ak-
tuelle Emne 

Skolen og Alkoholspergsmaalet 
Da vi formoder, at dette 
Emne har Interesse for 
Unge som Gamle, indb. 
alle venligst til at overvære 
dette Mode. 

N.B. Sang og Musik 
samt fælles Kaffebord. 

Flere bornholmske 

Kakkelovne 
Kodekøer og Kvier med Rysterist haves paa Lager, 

deriblandt en emallieret Kakkel- 
købes til gode Priser. 	 ovn til 2 Stuer er til Salg. 

Axel Frederiksen Jernhandler M. Jørgensen 
Tlf. Allinge 25 	bagved Teknisk Skole, Allinge 

Der er endnu lidt Honning køb det i grodukten! til extra billig Pris... 



C HASLE OG OMEGN 
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Xvorfor et ødelagt Yfaar! 
Vi har de allernyeste Permanent-Maskiner, 
deriblandt „Duraføn",som med den tilhørende 
Imprægnering giver et friskt Ilaar og en hold- 
bar Frisure. 	 Kig-  indenfor! 

0. H. KJÆR Herre- og Damefrisør 

ved Teknisk.§kole - Telefon Hasle 113 

rli1111111111111111111111111111M111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

K. Hamfeldt Pedersen 
Slagter- og  Paalcegsforretning  

Altid 1. Kl. Varer 

Varm Blodpølse hver Torsdag Middag 
Telef. Hasle 49 

Hasle Radio-Teknik 
Nu kan De faa Deres Radio repareret 
uden at foretage en længere Rejse! 

Alle Reparationer udføres paa Stedet eller fra 
Værksted med fuld Garanti. LADESTATION 

Cyklereparationer udf, solidt  og billigt 

H. A. Nielsen, Storegade, Hasle 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••Emoøossera•ea****499 
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»en nye Rager i Nas& . . 	leverer lækkert Bred og lækre Kager . a 	1. Kl. Konditori .  
Brødes bringes overalt i Byen 

0 
Q 	 Jespersens Eftf. 0 

0 
° . Telefon 14 	EMIL JØRGENSEN 
0 
0 
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

000000000000 000000000000oQo 00 0 o 00000 00000000o 00000000000000 
0 

0 

Frisør Kofoed er flyttet 
til Storegade ved „Irma" 

Kig indenfor og se de nye, smukke Lokaler!, 

Det sidste nye paa Permanentets Omraade : 
TAG 0 25 — Forbrænding af Haarel helt udelukket 

H. KOFOED 
Herre- og Damefrisør — Telefon Hasle 124 

• 
• • • • 

• 
e 

• 
• e 

1 
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Billeder og Film forslorres og kopieres 
Smuk og holdbar Udførelse. 
Større Bestillinger god Rabat. 

Fotograf Charles Svendsen - Telf. Hasle 66 
Indlevering i Klemensker hos Rich. Nielsen — Telefon Kl. 51 

NORDBORNHOLM — Side 6 

Hele Arbejdet har i Aar været 
præget af den daarlige Forsæson. 
Det var koldt og regnede, saale-
des at alene Juni Maaned gav en 
Mindreindtægt paa ca. 1600 Kr., 
og disse Penge har det været umu-
ligt at faa ind senere paa Som-
meren, selv om vi i Aar havde en 
fin Eftersæson. 

Vi har i Aar solgt en Del flere 
Badebilletter end tidligere, til Gen-
gæld har vi over 1000 Kr. mindre 
Salg af Kurkort; det havde vi ikke 
ventet, og saa anspændt, som vort 
Regnskab jo er, kunde vi ikke 
taale at mangle disse Penge. 

Vi har saaledes ikke kunnet be-
tale Kommunen de 2000 Kr., som 
vi har lovet at betale inden Nyt-
aar; vi har betalt de 1000 Kr. nu, 
men vi har ikke de 1000 Kr., som 
skal betales til Nytaar. Vi er godt 
tilfreds med Kloakforholdene som 
de blev lavet sidste Aar. Anlæget 
har virket udmærket; men det var 
for stor en Opgave, vi paatog os, 
naar vore Indtægter viste sig at 
gaa ned. Vi vil jo gerne have alt 
saa godt som muligt, og vi kan 
heller ingen Indtægter faa, hvis vi 
ikke har Forholdene i Orden; men 
vi bliver absolut nødt til at spare, 
at der kan blive lidt Overskud igen. 

Ved sidste Aars Generalforsam-
ling talte vi om at faa en ny For-
sikring, som kunde dække for mere 
end den gamle, vi havde. Denne 
Forsikring er nu i Orden, og lige-
ledes har vi i Aar faaet indlagt 
Telefon i en Box, saaledes at man 
i paakommende Tilfælde kan til-
kalde hurtig Hjælp. 

Nordbornholms Turistbureau 
hat.  i Aar kostet os ca. 550 Kr. 
Heraf er de 400 Kr. sidste Rate 
af Betalingen for Inventar m. 
saa det nærmer sig Balance, naar 
man tænker paa, at vi tidligere har 
maattet yde meget større Beløb 
til Bureauets Drift. Vi har i Aar 
bl. a. haft 4 engelske Dampere 
med ca. 1500 Passagerer, og vi 
haaber næste Aar at faa endnu 
flere, som vi allerede er i Forhand-
ling med. Der er i Aar solgt for 
over 26000 Kr. Billetter, foruden 
hvad vi har haft af egne Arran. 
gementer. Man burde jo med det 
Salg have haft Overskud i Stedet 
for Underskud. 

Med Hensyn til 
Salg af Kurkort 

da mener vi bestemt, at dette kan 
sættes betydeligt op, blot Hoteller 
og Pensionater vil interessere sig 
mere for Østersobadets Trivsel, og 
det bliver absolut nødvendigt, hvis 

Østersøbadet skal kunne arbejde 
videre, og det har saa stor Betyd- 
ning for hele vor Eksistens her i 
Kommunen, at vi absolut ikke kan 
undvære det. 

Regnskabet 
oplæstes, og det fremgik heraf, 
at Salget af Kurkort havde været 
mindre, hvorimod Antallet af solgte 
Badebilletter var større. Den sam-
lede Indtægt var mindre end sid-
ste Aar, og den daarlige Forsæson 
maa tage Skylden herfor. Der var 
solgt Kurkort for 7185,00 Kr. og 
Badebilletter for 1369,00 Kr. Be-
retning og Regnskab godkendtes 
enstemmigt. 

Man- gik saa over til Valgene. 
Formanden, Købmand Bech, og 
Kassereren, Boghandler Sørensen, 
genvalgtes, og H. P. Jacobsen ny-
valgtes i Stedet for afdøde Ho-
telejer Colberg. Som Revisor blev 
Avlsbruger Georg Holm genvalgt. 

Under Eventuelt 
udtaltes Bebrejdelser mod enkelte Ho-
teller og flere Pensionater, der ligefrem 
anbefalede Turisterne at gaa andre Ste-
der hen for at bade, saa de derved und-
gik at betale Kurtakst. 

Boghandler Sørensen omtalte Vejen 
ned til Sænehavnen, som i høj Grad 
trængte til at forbedres, og anbefalede 
at rette en Henstilling til Vandbygnings-
væsenet om at faa den gjort 3 m bre-
dere. Han omtalte ligeledes de engelske 
Turistdampere, som det nu efter saa 
megen Slid var lykkedes at faa til at 
anløbe Bornholm paa Østersøturene. 
Der var dog en Ting ved disse Besøg, 
der var en daarlig Reklame for Born-
holm, nemlig det Optrækkeri, som de 
engelske Turister var udsat for hos 
Vognmændene. Der var præsteret at 
tage den tredobbelte Pris for den lille 
Rundtur. Ja det er forekommet, at en 
Chauffør med en 7 Personers Vogn har 
indkørt 120Kr. ved en Engelskdampers 
Besøg. Det havde ogsaa vist sig, at 
naar- Bureauet bestilte Vognmændene 
til at køre, blev der Ira nogle Sider 
svaret „Nej Tak", da de kunde tjene 
mere ved at kapre Englænderne selv, 
og det til Trods for, at der er Over-
enskomst om Priserne mellem Bureauet 
og Vognmændene. Der udspandt sig 
nu en Diskussion om dette Emne, og 
heri deltog bl. a. H. P. Jacobsen, der 
mente at man kunde uddele Prislister 
ved Damperens Ankomst. Ing. Ander-
sen efterlyste Prislisterne i Vognene, 
som han mente skulde være der iflg. 
den nye Politivedtægt. Hotelejer Koch 
mente, at et Mode mellem Bestyrelsen 
for Vognmandsforeningen og Bestyrel-
serne for Østersøbadet og Nordbornh. 
Turistforening sikkert vilde bringe en 
Løsning af Spørgsmaalet, der jo skal 
ordnes for at forhindre, at Bornholm 
mister Engelskbesøgene, der lægger ad-
skillige Tusinde Kroner paa Øen den 
Dag, de er her. 

Fiskehandler Emil Larsen henstillede 
til Bestyrelsen at sætte Badebilletterne 
op til 50 Øre igen. Formanden svarede 
med at oplyse, at Indtægterne af Ba-
debilletterne var 400 Kr. større i Aar 
med Prisen paa 35 Øre; men han var 
derfor ikke sikker paa, at det var det 
rigtige. 

Hertil gav Larsen et Eksempel: Tu-
rister, der bliver her 6-7 Dage glemmer 
Pengene den første Dag, de kommer 
paa Stranden, og næste Dag tager de 
paa Rundtur. Saa regner de ud, at 5 
Billetter a 35 Øre er Kr. 1,75 — altsaa 
køber de ikke noget Kurkort. 

Derefter hævede Dirigenten den stil-
færdige Generalforsamling. 



Lad os sælge »em 

ny Frakke eller Habit! 
Vi har stort Udvalg og 

Forbindelse med første Klasses 

Firmaer, der ligesom os sætter 

en Ære i at levere noget godt 

for Pengene. 

Habit efter Maal... 
Da det stærkt nærmer sig Jul, 

bedes man venligst gøre sin 

Bestilling snarest. 

9amefrafifier 
og »amefijoler 

Husk venligst, at det er MANUFAKTUR HUSET 
der har det store Udvalg og de smag Priser 
5 pCt. for kontant. 

Manufakturhuset 

jagtgeværer - Patroner 
jagttasker 

Stort Udvalg! 

Fa. Aneg. Kofod 
Telefon Hasle 17 

SKOTØJ  
Husk 
min 1. Kl. Skotøjs-Reparation 

Solidt Arbejde 
Bedste Materialer 

OTTO HANSEN 
Torvet - Hasle 
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Briller 
i stort Udvalg 

Nøjagtig Udmaaling med 
Stigmatometer 

Emil Westh 
Ur- & Guldsmedeforretning 

Telf. Hasle 116 

CICICIOCIDDOCIDCICICICICIOCICIOCICICICICICJCICIOCIOCIDOCIDOCICIDO a 
a° 	 n 
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gode, lagrede Vine 	 la° 
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Tlf. Hasle 1 Grønbech & Co.  O a a a 

ANDR. THOMSEN, HASLE 

a 
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Brødrene Anker 
Jernstøberi og Maskinfabrik 

Pumper - Vandindlæg 

Bygnings-Støbegods 

Komfurer 

Telefon Hasle 2 

Markmanus Kiosk 
Hasle 

Dag- og Ugeblade 

Papirhandel 

Cigarer og Tobak 

Chokolade - Konfekture 

NORDBORNHOLM — Side 7 

HASLE OG OMEGN 
„Jul i Hasle" 

Siden 1935 er der hvert Aar 
ved Juletid udkommet et Jule-
blad med denne Titel, som havde 
til Formaal at knytte Hasle By 
og Hasle Opland sammen. Som 
Medarbejder havde vi Herr Bød-
kermester Aakerlund, hvis lokale 
Julehistorier fra gamle Dage blev 
læst med Interesse, og det var 
Hasles Forretningsfolk og Haand-
værkere, som ved Annoncer har 
gjort det muligt for os at ud-
sende Bladet i over 1000 Hjem. 

I Aar lader vi »Jul i Hasle« 
indgaa som et Led i „Jul paa 
Nordbornholm", som udkommer 
i 3 Numre. Det er »Nordborn-
holm", som vi udvider til at om-
fatte 8 Sider i dobbelt Format og 
trykker i 2 Farver. Ogsaa i Aar 
har Herr Aakerlund lovet at yde 
sit Bidrag til Bladet, og vi haa-
ber at Forretninger og Haand-
værkere i Hasle og Omegn vil 
støtte os med Annoncer. 

e Ugens Familie Journal 
Holger Rosenberg er i S. Paulo, 
Brasiliens Chikago, Verdens stør-
ste Kaffeby, og med S. Paulo som 
Udgangspunkt besøger han San-
tos, Verdens største Kaffehavn. 
Men paa den Maade han fortæl-
ler og fotograferer, er det ikke, 
som det kun var ham, der op-
levede alt det vidunderlige, nej, 
det er som om han har taget 
en selv med paa Rejsen. 

Desuden rummer det store Uge- 
• blad et rigt Udvalg af Noveller 

og andet broget Underholdning-
stof. 

Varm Blodbudding 
hver Fredag Middag. 

A. LYSTER 
Tlf. Hasle 74 
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lerglæden faar ham til at tilbringe 
mange Aftener i Selskab med sine 
kære Frimærker. 

— sen. 

Benyt Dem af Nordbornholms 
billige Rubrik-Annoncer 

•.=.0101 2 	  
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ofirft'uf Sportsfolk 
Badminton-Skjorter 

korte Ærmer og Lynlaas 
Benklæder korte og lange 
Gymnastik-Benkl. og Trøjer 
Badminton-Sokker 

til Herrer og Damer 
11v. Bluser korte Æ. & Lynl. 

Fritz Reusch 
Telefon 5 	 Allinge 

gummistøvler 
og galosefier 

fra TRE TORN og CODAN 

TRE TORN Damesko fra 7,75 

Skotøjs-Centralen 
Kirkepladsen, Allinge 

De faar den 
største Pris for Deres 

ÆG, 
HUMLEDAL 
Fast 0 verpris 'hele Aaret 

al1111111111111111111111tIl11111111111111111111111111111111111111111111112  

DellUanuar1939 
nedsætter jeg mig 
som praktiserende Læge 
i 

Knud Hoffmann Rønne 
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Prima 
har Byens bedste Kaffe 

— den bør DE 
ogsaa prøve! 

Alt i Kolonial 

NORDBORNHOLM — Side 6 

Angaaende 

Frimærker 
Nu er der paa Bornholm star-

tet en Filitalistklub, et Ønske, der 
har været fremme i lange Tider, 
men først nu er blevet realiseret. 
Der meldte sig straks en hel Del 
Samlere, men der findes mange 
endnu ud over Øen, og man haa-
ber at kunne byde Medlemmerne 
baade Oplysning og Glæde. 

Over hele Verden er der en 
Samlermani ud over det alminde-
lige, der samles paa Laksegl, Pi-
ber, Tændstikæsker og alt muligt; 
men det er alligevel Frimærker, 
der samles stærkest I. 

Ligesom Børnene samler alt i 
deres Lommer og nødig giver Slip 
paa den sidste Stump af Legetøjet, 
saa lær dem at benytte den Om-
sorg for de tilsyneladende værdi-
hise Ting ved at samle paa Fri-
mærker. Der er en vis opdragende 
Betydning deri, og man faar let-
tere ved at lære sin Geografi og 
Historie. 

Det første, man skal gøre, naar 
man vi! samle, er at gøre Mær-
kerne rene. Det sker ved at lægge 
Afklippet med Frimærker i et Fad 
med koldt Vand, til Papiret falder 
af for derefter at tørre dem paa 
et Stykke Filtrerpapir eller en Avis. 
„Kræng" aldrig Frimærkerne af, 
det ødelægger Takkerne, og et 
hvilket som helst Mærke er vær-
diløst, naar en Tak mangler. 

Saa sætter man dem op i et Al-
bum og glæder sig, naar man faar 
en Serie færdig. Dubletterne bytter 
man bort, og det er ingen kede-
lig Sport. 

At man ikke skal kalde Frimær-
ker værdiløse, kan man se af en 
lille Historie. En lille Dreng — nu 
Oberst — fandt et svensk Mærke 
paa en Konvolut. lian solgte det 
til en Frimærkehandler for 25 Øre. 
Nu forleden blev det ene Mærke 
solgt til Frankrig for 100.000 fr. 
Kast aldrig et Frimærke væk, selv 
om De ikke samler, saa giv Mær-
kerne til en, der samler, saa han 
kan faa Glæde af det. Enhver 
Samler er glad for et hvilket som 
helst almindeligt Mærke. 

Lige saa sjældent, det hænder 
en Spiller at vinde den store Ge-
vinst i Lotteriet, ligesaa sjældent 
vil Frimærkesamleren finde det 
„ene" værdifulde Mærke; men for 
ham er det at samle nok, og Sam- 

Hob PUHA-Radio 
flos Yona-Yorflandleren i Tinge 

Det lønner sig ! 
Vi har det største Udvalg i alle Mærker og de bedste 
Afbetalingsvilkaar. — Vi yder den største Garanti og 
sælger til de billigste Kontantpriser. 

Nye 39-Modeller med Ultra Kortbølger 
Pris : 165 Kr. m. 20 Kr. Udbt. og 8 Kr.pr. Md. 

Radioreparationer udføres af Firmaets egen Tekniker. 
Ring til os, vi kommer omgaaende — eller aflæg vor 
Forretning et Besøg, vi demonstrerer uden Købetvang. 

FONA, Allinge v. H. Jørgensen, Telt'. 156 
Radio-Antenner opsættes omgaaende. 

VOGNE realiseres 
for at skaffe Plads! 

3 Stk. 2 Spænder Fjedervogne, med og uden Patentaksler, Bæ-
reevne 1000 til 1500 kg. 4 Stk. 1 og 2 Spænder Fjedervogne 
(400 til 600 kg) 1 ny Fastvogn med Kasse. 1 brugt Fastvogn 
til Skovbrug (svær) sælges billigt. 
Endvidere sælges extra billigt: 1 brugt Fastvogn uden Kasse, 
1 saa god som ny Gig m, nyt Gummi og Patentaksler og 1 lille 
Paahængsvogn til Bil med Lad og godt Gummi. 

Sælges eller byttes billigt! 

C. Pedersens Smede 1 
Tlf. Allinge 98 Maskinværksted 

eyklefiandier 
Warcussen er /lyttet 

til Kirkegade 5 (M. C. Punchs Ejd.) 
Indgang gennem Porten. 

Alle Reparationer af Cykler og Radio 
udføres hurtigt 
og dog solidt til rimelige Priser. 

E. MARKUSSEN - KIRKEGADE - ALLINGE 

Det er slaaet fast... 

at „Taco-Luxus" Permanent er det System, 
der giver et smukt og holdbart Resultat, 
naar det udføres 	  

hos 
	Kim 8 Kr. alt incl. 

Barber Jobs. Larsen Tlf, All. 53 
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• 
• 

• • • efter Vand, naar De kan faa • 

	3(vorfor gaa over iiaen 

ØL FRA HASLE 
• Eneste Bryggeri paa Nord-Bornholm 	t 

3

. 	Støt altid den hjemlige Virksomhed og dette Blads Annoncerer 
smuptememeimmamo~~91~~~~»~miumesesma. 

5. 

Paa Søndag 
spiller vi Kl. 16 - - - 

og vi fortsætter hele Aftenen ! 

Elverhøj-Kroen, Stammershalde 


