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Joe E. Brown — Manden med Gummiansigtet i en ny vanvittig komisk Farce
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FREDAG, DEN 10. FEBRUAR 1939

Hammershus Ruiner
sover endnu sin Tornerosesøvn; men om ikke længe kommer Foraaret
ligesom Prinsen i Eventyret og kysser Liv i den sovende Natur.
Og saa spirer og gror det mellem de gamle Mure — saa gaar vi Sommeren
i Møde

VALGET
af &litfi Wfiarton
Fortsat fra forrige Nr.
Hun nikkede igen og gik saa
med sine lange, lydløse, ligesom
glidende Skridt hen imod den anden Ende af Salonen, samtidig
med at hendes Mand traadte ind.
Han gik lige hen til det runde
Bord, hvor Bakken med Forfriskningerne stod, og blandede sig et
ordentlig Glas Whisky og Soda.
„Der er Uro i Vejret, Natten er
bælgmørk. Jeg haaber, Familien
Swordsley kommer godt fra Hjemturen og ikke spadserer lige ud i
Søen! Ufrivilligt Selvmord, hvad?
Han maa jo altsaa blive Baptist,
hvis han kommer op igen.. hvad
mon hans Biskop vil sige til det —
haliaha l"
Han tog Wrayford ved Skuldrene
og rystede ham gemytligt. Denne
lo og tændte sig en Cigaret. Saa
trak Stilling ham med hen ti! Isabel, der var ved at lægge sit Broderi til Side; hun stod netop og
og ordnede de mangefarvede Dukker Silke.
„Naa, og hvad er der i Vejen
med dig i Aften, om jeg 'maa
spørge?" spurgte hendes Mand,
idet han tog hende ved Armen og
drejede hendes Ansigt om mod
Lyset. „Du sad der som en Voksdukke og aabnede knapt Munden
hele Aftenen? Hvad tror du vore
Gæster tænker? Er de ikke fine
nok til dig, hvad? Du saa, hvor
jeg anstrengte mig hele Aftenen
for at faa dem til at føle sig hjemme
— det er nu engang min Natur,
jeg vil gerne glæde andre Mennesker til enhver Tid!"

Isabel gjorde sig forsigtigt fri
Ira hans Tag i hendes Arm. „Jeg
har Hovedpine, det er vel derfor,
jeg har set lidt træt ud," svarede
hun roligt. Hun vendte sig mod
Wrayford og rakte ham sin Haand
til Godnat. „Jeg gaar i Seng nu,
saa gaar det nok over til i Morgen."
Wrayford fulgte hende tværs over
Gulvet og holdt Døren aaben for
hende. Da han atter vendte sig
om, var hans Vært i Færd med
at blande sig et tredje Glas.
„Naa, saa er vi alene," sagde
Stilling smilende. „Hvad maa jeg
byde dig — en Cigaret? Whisky
bryder du dig jo ikke om vel?
Skal vi gaa ind i min Hule og
ha' det lidt hyggeligt sammen efter alt dette Hurlumhej?"
Wrayford tøvede. „Hvis der er
mere, du vil tale med mig om..."
„Himlen bevare mig — nej! Jeg
har haft mere end tilstrækkeligt,
som det er. Det værste af det hele
er, at jeg ikke aner, hvor Pengene
kan være blevet af! Heldigvis hører jeg ikke til de hysteriske Mandfolk, der sætter sig lien og hyler,
fordi en eller anden Spekulation
slaar fejl."
Wrayford rejste sig. „Ja, hvis
der altsaa ikke er mere, du vil
tale med mig om, saa siger jeg
Godnat. Jeg bliver nødt til at rejse
i Morgen temmelig tidligt paa Dagen, saa jeg vil se at faa pakket
nu i Aften."
„Gør det, gør det! Stilling holdt
ligesom lettet Haanden ud. „Godnat gamle Svend!" Han satte sit

tømte Glas fra sig og fulgte Vennen til Dørs. Wrayford begyndte
langsomt at gaa op ad Trapperne.
Hør her, Austin, kom herned et
øjeblik," hørte han med eet Stillings Stemme raabe. Wrayford gik
atter ind i Stuen, og de to Mænd
stod lige overfor hinanden; Stillings Blik undveg den andens Øjne.
„Der er alligevel een Ting, du
kan gøre for mig, inden du tager
herfra. Fortæl Isabel om -- om
Laanet; forklar hende, at hun bliver nødt til at udstede en Check
til Dækning med det samme."
Rødmen steg op i Wrayfords
Ansigt. „Vil du have mig til at
fortælle hende derom?"
„Jeg er saa Pokkers sensitiv,"
Stilling gik hen mod Whiskykaraflen, „det er det værste ved mig.
Og naar du siger det, kan hun
ligefrem ikke være bekendt at gøre
Vrøvl. Det er hun for stolt til. Foreslaa hende at gaa en Tur med
eller sejle en Omgang paa
dig
Søen, det vil hun vist hellere! I
maa gerne laane Motorbaaden,
skønt jeg havde rigtignok selv
tænkt mig at gaa ud med den..."
Wrayford tøvede lidt, saa sagde
han: „Godt jeg skal altsaa paatage mig at sige det til Isabel."
„Tusind Tak, det var dejligt.
Du kan forklare hende det paa
en saadan Maade, at hun ser, at
det ikke var min Forseelse, men
bare et forbandet Uheld ---- ikke?"
Wravford nikkede tavs.
„Og, du -- Austin, der er endnu
en Ting, der ligger mig paa Sinde.
Du lover mig ikke at sige noget
til Isabel om det andet, du ved
nok — om min Moders Formue
og alt det?"
„Hm," Austin trak lidt paa det.
Stilling flyttede forlegent med
Fotografierne paa Bordet. „Jeg vil

„Det er min Lykkedag i Dag"
Ekstra : Glade Dage paa Hawaii. En hylende grinagtig Micky Mouse Tegnefilm.

Trykning, Ekspedition og Bogholderi :
Gornitzkas Bogtrykkeri, Storeg., Allinge, Tlf. 74

nemlig hellere selv sige det til
den Gamle.. .. er du med? Hun
tilbeder mig, det har hun altid
gjort, fra jeg var lille. Og hvad,
der har da heller aldrig været det
ringeste at sige mig paa
altsaa ikke før nu dette her er kommet! Min Mor har nydt godt af
mit rige Ægteskab, det tør jeg
nok sige, at hun har været min
første Tanke hele Tiden. Og Isabel kan være noget stram tit Tider, derfor vil jeg ikke have hende
til at fortælle Mor noget om mig,
der kan stille mig i et daarligt
Lys. Er du med?"
„Godt, saa siger vi det," var
Wrayfords Svar.
Stilling saa meget oplivet ud,
da han vendte sig og gik hen til
Vinduet. Det ser ud til, at vi faar
en ordentlig Torden," sagde han.
„Jeg gad nok vide, om det Bæst
af en Skipper har sørget for at
faa Motorbaadens Presenninger
ordnet?"
Wrayford forsikrede,at han havde set Manden gøre det.
„Naa, saa Godnat da, og husk,
hvad du har lovet gamle Dreng!
Ikke et Ord om min Mor — husk
det fremfor alt!"
Skyernes Dække var knapt saa
tæt som før, da Wrayford forsigtig skyndte sig ned ad den stejle
Sti, der førte fra Haven ned til
Søen. Luften var ikke saa lummer
som for en Timestid siden, og nu
og da kom Maanen frem gennem
Skydækket.
Men i det tætte Buskads, der
omgav Baadeskuret, var Mørket
stadig uigennemtrængeligt. Wrayford blev nødt til at stryge en
Tændstik for at finde Nøglehullet
og stikke Nøglen ind. Han lod
Døren staa ganske lidt paa Klem
og famlede sig frem langs med
Væggen hen til Bænken i det modsatte Hjørne af Skuret. Han vidste paa en Prik, hvor det Sted var,
hvor han maatte dukke Hovedet
for ikke at støde sig paa de to
Kanoer, der nu hang i Reb oppe
under Loftet, gemt og glemt. En
Tid havde Baadehuset med dets
bevægelige, „rullende" Gulv og de
to Kanoer været Stillings Stolthed;
nu kom han aldrig derned mere,
nu var Bilerne og den vidunderlige, nye Motorbaad hans eneste
Interesse.
Wrayford famlede sig frem gennem Mørket; med eet gled hans
Fod i noget, der maatte være spildt
paa Gulvet — — hvad kunde det
vel være? Han strøg en Tændstik og saa, at der var spildt Smøreolie over en stor Del af Gulvet;
Skipperen, der tilsaa Huset og de
to glemte Kanoer, maatte vel have
været derinde i et eller andet
Ærinde. Han fandt det Vindue,
der vendte ud mod Søen, og aabnede det; men i næste øjeblik
blev Døren, lian var kommet ind
ad, forsigtig lukket op, og han
kunde lige skelne en menneskelig
Skikkelse mod den svagt oplyste
Nathimmel uden for. Lyset var
lige tilstrækkeligt til, at han kunde

26. Aarg.

genkende Mrs. Stilling, og han
skyndte sig hen imod hende og
holdt begge Hænder ud.
„Pas paa
der er spildt Olie
paa Gulvet..."
Hun gled i det samme og gav
et lille Skrig fra sig. „Aa — det
var ligesom Gulvet gled fra mig!"
Han greb hendes Arm og trak
hende til sig. „Vær endelig forsigtig det er muligt Gulvet virkelig gled, og Vandet er dybt lige
her nedenunder!"
„Ja, Vandet er dybt her... jeg
ønsker til Tider at ..."
„Stille," sagde han og trykkede
sine Læber mod hendes Mund.
Pludselig vendte hun Hovedet
bort og syntes at lytte.
„Hvad er der, hører du noget?"
„Jeg ved ikke," han mærkede,
hvor hun skælvede. „Jeg tror nu
ikke, at dette Sted er saa sikkert,
som det plejede at være..."
„Kæreste, Skipperen bor jo nede
i Landsbyen, og hvem ellers skulde
komme her paa denne Tid af
Døgnet?"
„Cobharn kunde komme. Han
kan jo se sin elskede Motorbaad
herfra, og den er hans eneste
Tanke Dag og Nat!"
„Han kommer ikke; jeg fortalte
ham, at Skipperen havde besørget
alt nødvendigt, selv om det skulde
blive Uvejr. Og nu er det ved at
klare op."
„Aa, han har med andre Ord
tænkt paa at komme herned?"
Han tog hende i sine Arme og
hviskede beroligende Ord. Saa
satte de sig paa Bænken, Side
om Side. En lille Tid var de tavse,
saa sagde hun: „Sig mig saa, hvad
der er i Vejen."
Han lo lidt usikkert. „Ja, det
maa jeg vel hellere. . . lian bad
mig rent ud sagt om at gøre det."
Hun lo bittert. „Han er fejg!
Men det er jeg ikke. Sig det bare,
som det er."
Han tog hendes Hænder i sine.
„Naa ja da. Han har igen brugt
en hel Del Penge uden rigtigt at
vide hvordan. Det var da ogsaa
en vanvittig Ide at sætte ham til
at passe paa din Formue!"
„Du ved, hvorfor jeg gjorde
det. Jeg syntes, det vilde være
saa ydmygende for ham at skulle
bede mig om hver Øre. . . jeg
vilde have, at Folk skulde tro, at
det var ham, der ejede det altsammen."
„Du har haft mægtig Held med
dig, paa en Vis. Hvad „Folk" tror
ved jeg ikke — men han er ganske
overbevist om, at det er hans altsammen, og derefter handler han
som du ser!"
„Hvad var det, lian bad dig om
at sige mig nu i Aften?"
„At du blev nødt til at udstede
en ny Check, og denne Gang for
50,000 Dollars."
„Er det det hele?"
Wrayford tøvede lidt med Svaret. „Ja — i øjeblikket."
Hun sad ganske stille med bøjet
Hoved, medens han holdt begge
hendes Hænder i sine.
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„MANUS"

tovfjende er kommet til Byen...

ELLER

Det er den fænomenale Støvsuger „E 5". Stor Sugeevne og mere holdbar.
Udbetaling: 10 Kr., Resten i smaa Rater.
Pris 235 Kr. alt incl.

Sjælden eller aldrig har en Maskine kunnet paavise en lignende Sukces. Det er i Dag over det ganske Land saa afgjort en Kendsgerning,
at MANUS staar højt over alt, hvad der hidtil har været kendt og
fremme i Malkemaskiner, takket være dens fortrinlige Konstruktion
og vidunderlige Malkeevne. Det var „Manus", der fik Guldmedaljen
og den er stadig Nummer eet af alle Malkemaskiner.

hvad mener De om Støvsugeren „Miele"?
Leveres paa Ruller alt incl. 125 Kr. Lille Udhet. og Resten i smaa Rater.

Ring til Allinge 95 — vi viser Dem gerne, hvad disse to duer til, uden
at De derfor behøVer at forpligte Dem til Køb!

Allinge Radioforretning, Nørregade B

kom med rige Lofterog holdt dem./

Forlang udtorlige Oplysninger Og Tilbud hos

Maskinhandler A. Larsen
Telefon Gudhjem 14

Fra Uge til Uge

Vi har tørre, stærke

Nordbornholms Kino
møder i denne Uge med Komikeren Joe E. Brown i „Det er min
Lykkedag i Dag." Stykket kalder
paa Latteren og har heller ingen
anden Opgave. Se her, hvad Nationaltid. skrev efter Premieren:
„Det er det rigtig gammeldags
Vanvid, men saa straalende fornøjet, at Tilskuerne selv kan trænge
til et Par Kæbestød for at faa
Munden bragt i Stilling efter halvanden Times overdaadig Misbrug
af „Lattermusklerne."
Ekstrabl. skrev ligeledes: „Den
er saa eventyrlig barok i Ide og
Udførelse, at man ligger flad af
Grin hen ad Bænkene."
Saa skal vi altsaa i ,,Kino" og
„grine," som vi aldrig har „grinet" før. Som extra Nummer vises en af Walt Disneys nyeste Farve-Tegnefilm med Micky Mouse
paa Honolulu.

til Gulv og Loft, men ogsaa stærke

Nye Film i nær Fremtid.
Paa vor Forespørgsel om, hvilke
Film man faar at se i Kino i den
nærmeste Tid, oplyser Direktøren,
at den saa meget omtalte „Snehvide" Film om ganske kort Tid
bliver kørt i Nordbornholms Kino.
Af andre Nyheder nævnes „Livet paa Hegnsgaard" og „Champagne-Galoppen."
Ugen, der gik.
Det er ikke faa Festligheder,
der bydes paa i denne Tid. I den
forløbne Uge afholdtes i Fredags
en Fest for Byens Arbejdsløse paa
Christensens Sal med fuldt Hus
og stor Begejstring for „Rullekouens Tøs," som af Rønne Dilettanter opførtes paa de skraa Brædder.
Søndag havde Sømandsforeningen „Mads i Møllan" for aldeles
stopfuldt Hus. Den glimrende bornholmske Komedie og Orkestret
under Ledelse af Fabrikant Hjorth
gjorde mægtig Lykke i den overfyldte Sal, og det er kun at haabe,
at de dygtige Dilettanter snart igen
maa faa Lov til at komme til Allinge-Sandvig og vise os et nyt
Stykke.
I Tirsdags havde A.O.F. arrangeret en Filmsaften i Kino, hvor
to udmærkede Film „Krigens Ansigt" og „Alle i Danmark fisker"
vistes. Samme Aften var der paa
Christensens Sal Foredrag af „Fangen fra Djævleøen" (Forfatteren
til „Helvedet hinsides Havet"). Endelig havde Husmoderforeningen
i Gaar en vellykket Demonstration af „Analka" Finvask. — Sig
saa ikke, at der ikke foregaar noget i Allinge-Sandvig.
Olsker Husmandsforening
afholder Fastelavnsfest Fastelavnsmandag i Forsamlingshuset. Der
opføres af Dilettanter fra Hasle
en bornholmsk Komedie af Hasle
Forfatteren Bødkermester Aakerlund. Den hedder: „Då di lavada
te te Jylagjile hos Jesper Måns."
Kender De Hasleboerne, saa ved
De ogsaa, at de kan spille Komedie, og derfor bør ingen undlade at overvære denne Forestilling. Man lægger stærkt Vægt paa,
at denne Aften kun er for Husmandsforeningens Medlemmer.

Badminton Finaler.
ASGs Klubturnering er nu saa
langt fremme, at Slutkampene spilles paa Søndag. Der begyndes
om Formiddagen Kl. 9 og fortsættes hele Dagen, kun med en
kort Middagspause.

svenske Extra-Fyrrebrædder
billige Brædder
til alle Reparationer
og vi sælger gerne!
Restpartier sælges særligt billigt.

Fodboldtræningen
skal snart i Gang. Antagelig lægges der ud paa næste Søndag med
en længere Spadseretur, og saa
skulde der tages fat paa Bolden.

Nordlandets Handelshus
„tet er vel nok en
dejlig »Vogn"
sagde hele Familien, da de havde været
paa Besøg hos Onkel Jens, korende med
Næste Gang
ringer vi igen

til Allinge 49

Xndr. efiristensen

larm Modpols!

Gæstgivergaarden, Allinge

faas hver Fredag fra Kl. 1

Dina Sørensen

Masser af Potteplanter,.
Asalier, Alpevioler,
store Bregner og mange andre
sælges særdeles billigt og saa er der el meget stort Udvalg!

alallelys1"- Strandvejen

Paa Søndag
spiller vi Kl. 16 -

Varm Blodpølse
faas hver Fredag fra Kl. 10

Udsalget
firløber godt.

• •

Kunderne finder nemlig de solide
helt rigtige Varer til smaa Penge.
Vi gør ingen Opremsning,
men siger :
Kom ind og se - og vælg de Ting
frem, som De har Brug for.

Hvem trænger til
Kjolestoffer og Gardinstoffer?
Fra Mandag den 13. Februar kan der
vælges mellem alle de fremlagte Kupons
og Dessins, som sælges særligt billigt!

Nordlandets
Handelshus

Lindeplads Viktualieforretning
Grete Kragskov

En Lejlighed
2 Vær. og Køkken i All.-Sandvig
ønskes til 1. Marts.
Henv. Emma Ipsen, All. Sygehus.

Er Radioen i Uorden
Elverhøj-Kroen, Stammershalde

Et pænt, godt

Orgel
til Salg
A. SONNE, Nørregade II
Tlf. All. 47 kan benyttes

STOP
ikke alle Deres Billeder ned i Skuffen, men

lad dem indramme!
Stort Lager i Rammelister
Bronce-Rammer i alle Maal

Fotograf Alfred Kjoller
v. ilavnen, Allinge, t if. 4

saa prøv engang at sende
den til Reparation hos

Emil Markussen

Spisekartofler
til Salg paa

Hammersholm,

Kirkekade

Allernyeste Maalerinstrumenter
Garanti for 1. Klasses Arbejde

pr. Sandvig, Tlf. 23

Fyr og Birkebrænde

Køb F 0 N A - Radio

sælges evtl. skaaret.
Sos Yonci-Yorfiandleren i Øllinge
Nogle 11.vielialve
Det lønner sig I
ca. 3--4 Md. købes
Vi har det største Udvalg i alle Mærker og de bedste
Afbetalingsvilkaar. — Vi yder den største Garanti og
fdaeg aard
Begyndt!
pr. Allinge, Tlf. 103 ti sælger ti! de billigste Kontantpriser.
Nye 39-Modeller med Ultra Kortbølger
Det omfatter hele Lageret, ogsaa
Pris : 165 Kr. m. 20 Kr. Udbt. og 8 Kr. pr. Md.
Porcelæn, Glas, Emaljevarer m
Radioreparationer udføres af Firmaets egen Tekniker.
SKAT til Stat og Kommune Ring til os, vi kommer omgaaende — eller aflæg vor
til Fornyelse og Komplettering i Køkkenets for Januar Kvartal 1939 bedes Forretning et Besøg, vi demonstrerer uden Købetvang.
Skabe og Hylder — samt endvidere
Cyklehandler H. Jørgensen, Tlf.156
indbetalt. Restancer for tidligere
Radio-Antenner opsættes omgaaende.
Redskaber, Værktøj og Isenkram. Kvartaler maa indbetales inden
15. Februar.
Sogneraadet.

Det billige Salg
er

Olsker

,7com ind til os snarest
og gør god Yrandel!

NordlandetsHandelshus
En ny Cykle til Foraaret
— den kan De faa i Tejn!
Kom ind og lad os overbevise Dem om vore
Kvaliteter - - - og saa vil vi ogsaa gerne fortælle Dem om de meget fine Betalingsvilkaar I

Frants Andersen, Tejn
Det er slaaet fast ...

Sælges.
3 store Fjedervogne.
do.
5 smaa
do. med Patent2 smaa

aksler og Gummi.
1 Gig paa Gummi,
I Dochart paa Gummi
1 Herskabsvogn paa Gummi
1 Ponyvogn paa Gummi
1 Ponyvogn paa Jern

3 brugte Fastvogne, I og 2-sp.
1
do. svær, til Skovbrug.
2 svære Kælkeslæder.

Carl Pedersens Smedeog Maskinværksted

Telefon Allinge 98.
at „Taco-Luxus" Permanent er det System,
der giver et smukt og holdbart Resultat,
naar det udføres
Kun 8 Kr. alt incl. samt Roer er til Salg paa
hos
Barber Johs. Larsen Tlf. All. 53
Hotel Hammershus

En Stak Halm

De rigtige Tryksager
til Formaalet leverer

Gornitzkas Bogtrykkeri

everter i
,fordbornhohni
Dejlig lunt
sidder man nu i min 7 Pers. FORD, idet jeg har
ladet installere Varme i Vognen.
Ring derfor til Allinge 131,
naar De skal ud og køre!
14

Pers. Turistvogn anbefales til større Selskaber

W. RIIS, Autovognmand, Allinge

MED ANALK

- KØB DET I PRODUKTEN

dobbelt saa smukt
dobbelt saa hurtigt

Allinge-Sandv.
Byraad

Ny (Tilførsel - nye griser

Udsalget slutter snart
YJenyt den sidste 2Ige til
at forsyne 9em med
gode -Varer til billige [friser!
Eksempelvis skal nævnes:
10 Stk. Dame-Vinterfrakker
19,85 24,50 38,00
8 Stk. Dame-Sommerfrakker
9,85 18,50
Prima Gummi-Regnfrakker
til Damer og unge Piger 6,75 9,70
Regnhatte og Sydveste
pr. Stk. 25 Ore
12 Stk. uldne Damekjoler og
uldne Konfirmandkjoler 9,85 14,85
Halstørklæder pæne ternede Dess.
1,28
Stofhandsker
25 Ore 75 Ore 138 Ore
Silkestrømper helsilke fuld fachioneret 2,35
Florstrømper, Modefarver
95 1,18
Charmeuse Underkjoler
pr. Stk. 3,80
Charmeuse Undertrøjer
pr. Stk. 38 Ore
Charmeuse Kjoler sorte
6,85 9,85
6 Stk. store Drengehabitter
blaa og kulørte sælges til ca. halv Pris
Bomuldstøj 68 72 Ore Ubl. Flonel 58 Ore
Underdyne Bolster
1,68 1,48
Ovedyne Bolster
2,76
Heluldne Kjoletøjer
1,95 2,85
Køkkengardiner
48 Ore
Prikket Marquisette
58 og 78 Øre

Statens civile Luftværn meddeler, at der ikke er fundet Anledning til Planlæggelse af egentlige
luftbeskyttelsesmæss. Foranstaltn.
i AII.-Sandv. Toges til Efterretn.
Indenrigsminist. Skrivelse vedr.
Tillæg til Sundhedsvedtægten. Det
af Ministeriet fremsendte Forslag
vedr. Hygiejnen i Teltlejre vedt.
Indstilling vedr. Havnetaksterne
for Resten af Perioden 1937-41.
Det vedtoges sammen med de andre østbornhoitnske Havne at fremsende Andragende til Min. f. off.
Arb. om Ændring i Havnetaksterne
vedr. Afgiften af Varer, der oplosses eller indlades i andre Havne
end den, hvortil Varerne er bestemt.
Kasse og Regnskabsudv. indstiller at opsige 3 Laan hos Bh.
Amt til Indbet. pr. 11.-3.-39 og
11.-6.-39. Laanene udgør tilsammen ca. 23.000 Kr. Indstill. fulgtes.
Zone-Redningskorps fik bevilget
Kr. 20 som Tilsk. til Ambulanceflyvning.
4 Andragender om Udstykn. anb.
Overslaget over Allinge-Sandv.
Havnes Regnskaber godkendtes.
Det off. Møde var dermed forbi,
og Dørene lukkedes.

Se tinduerne
og aflæg Forretningen et Besøg
— det vil betale sig

og ligesaa af fine Sorteringer

Dæk de gamle Lofter og Vægge med Finerplader,
saa faer De det lunt og hyggeligt. Ikke dyrt mere!

Nordlandets Kandelsfius
Cykleforretningen i Tejn
efter afdøde Cyklehandler A. Schou er overtaget af undertegnede fra 15. Februar og tillader jeg at anbefale mig med

Cykler, Radio, Symaskiner, Reparation
Paa Lager føres altid et stort Udv. i Cykler samt Symaskiner og Radioapparater og alt i Cykledele.
Reparationer udføres hurtigt og solidt mod kontant Betaling.

I. P. Marcher, Tejn
Gør det rigtigt med det samme!
Ring Deres Annonce ind til
».)qoAdgahddnt«

N.

Billigste Maade at annoncere paa for Foreninger og lign.

Udsalget vedvarer!

Jørgensen,

SKO

~11101~~

til meget lav Pris!
SkOløiS N

Allinge

Driftsoverslag
for Allinge-Sandv. Havne 1939-40
ALLINGE
Indtægter
Udgifter
Havne- og Bropenge
26.000.00
Leje af Byninger samt faste Pladslejer m.m. 1.683.00
Andre Lejeindt. og Afg. (opkr. af Havnefg )
359.00
Renter og Udbytte at Havnens Kapitaler
350.00
Andre Indtægter
300.00
Renter af Havnens Gæld
1.735.88
Administrationsudgifter
3.955.00
Vedligeholdelse af Anlæg m. v.
4.350.00
Renh. og Belysn. af Havn. Pladser, Gader, Veje
1.250,00
Fyrbelysning og Afmærkning af
Sejlløbet samt Isbrydning
25.00
Andre og uforudsete Udgifter
1.450.00
Afskrivninger
5.108.00
Henlæggelse til Statusoverskud
6.992.00
Driftsoverskud
.1.826.12
28.692.00 28.692.00
SANDVIG

Udført i fineste Lærred.
En Æske med 12 Flipper

Kr, 3.20-3.50

Havne og Bropenge
Andre Lejindtægter og Afgifter
(opkrævet af Havnefg.) 10.00
Renter af Havnens Gæld
Administrationsudgifter
Vedligeholdelse af Anlæg in. v.
Renholdelse og Belysning af Havnens
Pladser, Gade, Veje
Andre og uforudsete Udgifter
Afskrivninger
Driftsoverskud
1.552.62
1.737.62

Fritz Reusch
Telefon 5

Allinge

25.00
25.00
925.00

D
el

D

D

ci
a
a
a
ci
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m, m, maskinskrives
hurtigt, diskret,billigt

D ina Ipsen,Tejn

NON Fødderne

i ø rden

Nu er det Tid at
skære Podekviste..
Bestillinger modtages

Spec. i Tilpasning af Indlæg

Podning og Beskæring
udføres

Ragnhild Rowold

Poul Jørgensen

a

D

D

ta

rt
a
Li
ci

Klinik f. Fod- og Ansigtspleje
Strandv. 3, Allinge
Telefon I72

Fru Charlotte
Gilbert-Jespersen
Fyrrebakken Sandkaas

Frelsens Hær - Allinge
Stor Vinterfest Fredag og Lord.
d. 10. og 11. Februar.
Gratis Adgang

Li
a
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Er der noget, som
trykker Dem – saa
kom til mig. Smertefri Behandling af
alle Fodlidelser.

Solbakken Allinge 168

1.737.62

Da
•cia Festsange,
a
a
Ansøgninger
•aa
0Ei

Afslaa Efterligninger —
se efter, at Kvalitetsmærket
»Mey & Edlich« staar i Flippen.

Udgifter

232.62
80.00
450.00

a
ei

a
Eneforhandling

Klaver- og Blokflejtelærerinde examineret v. Konservatoriet i Berlin og forhenv.
Medarbejder af Prof. Jiide,
Berlin, modtager Elever saavel ude som hjemme.

DUDCIDDICIDUCIDDDIEIDDCICIDDDODDD
D
D

a

afholder Fastelavnsfest i
Forsamlingshuset Mandag den 20.
Febr. Kl. 19,30
Dilettantkomedien „Då di lavada
te te Jylagjile hos Jesper Mons"
af Carl E. Aakerlund, Hasle
Kun Medlemmer har Adgang.
Bestyrelsen

Plusikundervisning

Prima,Allinge

Ingen Vask — ingen Strygning
Den smudsige Flip bliver
simpelthen kasseret

Centralen, Ril.

Flammevat
Tjærejute
Hørfrø
Levertran
Parafinolie
Børneflasker
Sutter

„Flippen, der aldrig
ærgrer Dem

00000000000 000000000000000000000000

Indtægter
175.00

Olsker Husmandsforening

Mange

Jernhandler, Allinge.

Fritz Reusch
Telefon 5

(t..~ 142)

Saa er De nemlig sikker paa, at den bliver læst af ca.
en Fjerdedel af Øens Befolkning, da Bladet uddeles til
3000 Hjem i Allinge-Sandvig, Olsker, Tejn, Ro, Klemens,
Hasle og Rutsker. Og alligevel er Annoncepriserne smaa I

Gode, brugte Komfurer
smaa og store, samt nogle Kakkelovne er billigt til Salg.
Gammelt Jern tages i Bytte.

MASONITEPLADER
BIRKE- X, BØGEFINER

paa brune svenske haarde og halvh.

Mødet den 8. Febr.

Foreningsfester og Selskaber
florerer I
Er De ikke helt tilfreds
med Deres Tein t eller
Deres H ænders
Udseende — saa gaa til

Ragnhild Rowold
Klinik for Fod- og
Ansigtspleje samt Manicure
Mangeaarig Erfaring
Diplom fra Lesquanclieu-Skolen i Kbh.

Annoncer, der indleveres efter
Onsdag Middag
tages kun med Forbehold
Benyt Dem af Nordbornholms
billige Rubrik-Annoncer

00000000000000000000000900000000000

STORE FINE JAFFA APPELSINER - KØB DET I PRODUKTEN

•

HASLE og OMEGN
6-41~ ~ffir QO

■ffiffiffi.-

411 +ffiffier. ~Mær

Smukt og stærkt til Borde og Gulve
er Terasso-Plader

•••••••••••••••••M•C•99 IltIM•1■ ••••••••••

•

Bio grafen

Denne Gang er han ved Olympi-

ling udspilles i disse Omgivelser.
Film i denne Genre har og vi!
altid have et stort Publikum, og
man tør næsten sikkert spaa fuldt

Telefon Hasle 86

Hus paa Søndag.

paa Højde med de tidligere, og

Slagter- og Paalcegsforretning

dette skulde være Anbefaling nok.
Vil De opleve to Timers Spæn-

Altid I. Kl. Varer
Varm Blodpølse hver Torsdag Middag

ding paa det hvide Lærred, er
Stedet Biografen i Hasle paa Sønd.

Telef. Hasle 49

Turistforeningens Generalforsaml.
Vi minder om, at det er i Dag,

naar De borer i Bil?

9aa til
Jsen kræmmeren/

PROTOKOLFABRIK

Chr. bideriksen

FA. ANDR. KOFOD

Tornegade 10

Hasle

Rønne -- Telefon 865

Indbinding af Bøger og Protokoller

sin Generalforsamling paa Herolds

Varm Blodbudding

0
cc

Hotel. Man haaber, at der bliver

hver Fredag Middag.

• *•••••

Fredag, at Turistforeningen afh.

Morfer fryse

Har De set vore Udsalgs-Priser
paa Damefrakker?
Hele øvrige Varelager mindst 10 p Ct. Rabat

•
••
•
•
•
•
•
•
•

111•1•••••• 1/4 ****** •••••••••••••••••••••••••

ler Warner Oland. Pressen har
fastslaaet denne Film som fuldt

og.

•• IMAM UFAKTURHUSET ••
•
•

Den geniale Detektiv spilles som
sædvanlig af den kendte Skuespil-

K. Hamfeldt Pedersen

der er sta dig Penge at tjene paa
de mange gode Ekstra-Tilbud !

••
••
•
•
•
•
•
•
•
•

aden, og den spændende Hand-

Brøndringe paa Lager i mange St.
Alt Murerarbejde
Murer Andr. Lind
udføres solidt

•

••o UDSALGET fortsætter... •••
•

spændende Charlie Chan Film.

Mange forskellige smukke Farve-Sammensætninger.

•

•

har til denne Uge valgt en af de

Leveres til Borde, Gulve m. m. færdigstøbt efter Maal.

•

•

1. Kl. Arbejde. Rimelige Priser. Hurtig Levering
N. R. Lever-ru/dør til Biblioteker og øens største Forbrlwre
•••••••• *N • .0 111111•41» et G IHIle INI4MN1641111~D •04/

god Tilslutning, idet der gratis vi-

Min 7-Personers Chevrolet er forsynet med Uarme, saaledes at der
er dejlig lunt overalt.

ses nogle Turistfilm fra Nord- og

A. LYSTER

Sydbornholm. Der er i den sidste

Uf. Hasle 74

Tid gjort et stort Arbejde paa Tu

P. Westh

64

Hasle

•••••••••••••• •••••••••••••
•

•
•
•

•

•••••••• • •4I *****

ening

•••••• ø*

Ærede Publikum I
En holdbar og smuk Frisure er De altid sikker paa,
ved at lade Dem behandle i mine Saloner.
Jeg har nemlig Nutidens mest moderne PermanentApparat, hvor man ved Hjælp af fine Maaleinstrumenter
nøjagtig -forud kan konstatere, hvor meget Varme Haaret skal have, saa De derved ikke bliver udsat for tilfældigt Resultat. Byens førende Frisørsalon.

•
•
•
•
•

eller

indirekte in-

HASLE BIOGRAF

•
l

Kriminalfilm.

••■•••••

ØL

ir.

Eneste Bryggeri paa Nord-Bornholm
si., altid den hjemlige Virksomhed og dette Blads Annoncerer

•
•
• 0*••■

Husk
min 1. Kl. Skotøjs-Reparation
Solidt Arbejde

•i
i
r

HASLE

FRA

i

•
•
"••••••••■••611~6656 ae •Nasaaassia~

flapr Jørgensen

9aa til

Bedste Materialer

En spændende og underholdende

••••••11.1144•9111~8444111.9•19••••11141~61114•1111411~4•940•H•

SKOTØJ

Søndag Kl. 20

Charlie Chan paa
Olympiaden

Bestil Tid. Telefon 124.

efter Vand, naar De kan faa

I

teresseret deri.

H. KOFOED
Herre- og Damefrisør — Storegade v. Irma
••
•

har saa stor Betydning for

Byen og Omegnen, at næsten alle
enten er direkte

1.01.1.•■•••

For-

rismens Omraade, og denne

Ring til Hasle

••■■■•=1•11=1110«■■•■••■•••••1

Xvorfor gaa over ..aen

naar det gælder
Rugbrød, Normalbrod,
Halvsigtebrød og Sigtebrød

OTTO HANSEN
Torvet Hasle

Fremstillet af allerfineste Produkter

Alt i Finbred anbefales

Averfft itiordbornholm

0449•14•119.8 66.••••■•••••••••••••••••••

Brødrene Anker

rU17;ALGET SLUTTER

KAFFE

Jernstøberi og Maskinfabrik

onsdag den 75. ds.

Prøv min
specielle Kvalitet

Pumper - Vandindlæg

—den er virkelig god

Bygnings-Støbegods

ANDR. THOMSEN

dinar vielsen

Telefon Hasle 2

Telefon Hasle 142
111.•••~••-••••••

„Hvad mente du, da du sagde
„er det det hele?"
Hun svarede ikke straks. Saa
sagde hun sagte: „Har du ikke
lagt Mærke til, han er begyndt
at drikke umaadelig meget i den
sidste Tid?:
„Jo, det har jeg." Begge var
tavse et øjeblik, men saa udbrød
Wrayford

„Og

heftigt :

•

Komfurer

•

Han bøjede sig over mod hende.

•
•
•
•

•
•

Jens Hansen's Planufakfurforrelning
fører stadig alt i Metervarer, Kjoletøj,
Lærreder og Sengeudstyr
Prima Arbejdstøj og de bekendte gode Rolskinsbenklæder, Fiskerbenklæder og fine Kamgarnsbenklæder. Arbejdsskjorter, Manchetskjorter, Hatte og Huer.
Stort Udvalg i Trikotage, i Uld og Bomuld til Herrer,
Damer og Børn. Garn føres i mange Kvaliteter og Farver. Alt i pr. Varer til bill. Pris.

geter at kere
Grundig Undervisning
Kørekort garanteres

Th. Munchs Køreskole
Tlf. RØ 46 v

Restlageret af Overfrakker, Stortrøjer øg Klædninger sælges billigt. Uld og strikkede
Klude tages i Bytte.

Telefon Allinge 29 — Leverandør til Vare- og Landbrugslotteriel

Hasle
Dag- og Ugeblade
Papirhandel
Cigarer og Tobak
Chokolade - Konfekture

Billeder
indrammes
smukt og billigt
Stort Udvalg af FotoRammer i Træ og Bronee

Fotograf Charles Svendsen
I !asie - Tlf. 66
Indleveringssted i Klemensker :
Rich. Nielsen - Tlf. Klemens 81

dog vil du ikke..."
Lad

„Vil ikke — hvad?"
„Gøre en Ende paa denne Elendighed; prøve paa at redde lidt
af dit Liv, inden det er for sent!"
Hun svarede ikke, og i Nattens
Stilhed lød Vandets Klukken neden under Stedet, hvor de sad,

HOTEL HELLIGDOMMEN
Aabent hele Aaret
Hold Deres Møder og Selskaber
paa Hotel Helligdommen. Tlf. Rø 20

„Isabel" — mumlede Wrayford.
Han trak hende til sig og kyssede
hende. „Isabel jeg holder det ikke
ud længer! Hør paa mig. ."
„Nej, nej. Jeg har tænkt over
det hele.:paar jeg, bliver Drengen
hos ham, og det kan jeg ikke bære."

„Og hans stakkels gamle Mor,

digt paa Bænken.
hjælpe

er det fordelagtigste
Sted for Indkøb
af Vinterbrændsel I

De bedste Farer til smaa Priser.
Telefon Allinge 119.

Dem!

Det meddeles alle Husmødre, at jeg -foretager Reparation af Symaskiner af ethvert Fabrikat.
Da jeg er Specialuddannet paa dette Omraade,
kan De trygt henvende Dem til mig, hvis Deres
Symaskine er i Uorden.
Alle Reparationer udføres med Garanti og til en
rimelig Pris.

AllingeKulhandel Telefon Allinge 146 og 96.

„Men hvis han er ruineret, kan
det sikkert ordnes..."

Fagmanden

Nyd Deres Eftermiddagskaffe paa

som et forpint Hjertes Slag.

Narregade

29

og gaar jeg, bliver hun ogsaa ruineret — hun er alt for stolt til at
tage en eneste Øre af mig... Og
desuden: det vilde blive hendes
hvis hun fik at vide, hvor-

dan han virkelig er."
Wrayford flyttede sig utaalmo-

En Køretur

L.

Jensen■

Kast Falk
„Aabrinken" — Tejn

bare for at forhindre hende i at
opdage, hvordan han er."
Hun lagde sin Haand paa hans.
„Ikke saa længe jeg har dig."
„Har mig? Paa denne Maade?"
„Paa hvilken som helst Maade."

Pige!"
„Med mindre du bliver træt af
mig — ogsaa det har jeg tænkt

11111111111111111111111l111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111l11111111111111111111111111111
paa — eller du taber Taalmodigheden og ikke vil vente længere."

Gode billige Middagsretter
Medisterpølse, Knækpølser, Lungepølse,

Letsaltet Flæsk, Fin mager Sylte,

i min lukkede 5 Personers Vogn er en
Nydelse, Priserne er rimelige og Telefon-Nummeret: Allinge 130 x

vil blive

(Chr. Jensens Pensionat)

Wienerpølser, Oksefars, Kalvefars, Flæskefars,
ham! lian er jo god imod hende,

„Det

din Død, hvis du bliver hos ham

„Stakkels Barn -- stakkels lille

som ser op til ham og tror paa

Død,

Markmanns Kiosk

sælges daglig — alt hjemmelavet!

„Naa, og saa — ?"
„Trods det maa jeg blive, hvor
jeg er

for Drengens Skyld."

Han slap hendes Hænder, og
de sad en Tid ganske stille. Hun
havde flyttet sig lidt bort fra ham.
Tilsidst sagde han: „Du græder

W. Rømers Slagter- og Paalffigsforretning, Allinge
Telefoner: 1 IS og 136

da ikke?"
„ Nej."
„Jeg kan ikke se dit Ansigt, det
trækker op til Uvejr igen, tror jeg."

.inverter i Nord6ornfiolm!

Fortsættes i næste Nr.

