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1930 

deal Xajak 
gennem &uropa. 

Fra Østersøen 
tit Sortehavet. 

I Donan's Delta. 

Min Kajak ligger nede ved en 
af Donau-Kommissionens Inspek-
tionsskibe — en nydelig Damp-
jacht; en Mand af Besætningen 
havde lovet at se efter den, og 
jeg gaar derfor ombord for at 
sige Tak for Venligheden. Besæt-
ningen er overvejende tysktalende 
og overordentlig elskværdig over-
for mig. — Vi faar os en Passiar 
ved et Glas Vin, og jeg fortæller 
dem lidt af mine Oplevelser. 

Da jeg er færdig, er der en, der 
spørger, hvordan jeg har tænkt 
Hjemrejsen, for samme Vej tilbage 
er jo udelukket. — Jeg forklarer 
dem, at det er min Mening at 
padle nedefter mod Constantino-
pel og der — eller maaske un-
dervejs — entre et Skib, der gaar 
hjemefter. 

— Et Skib ! — er der en, der 
siger — vi har lige nu til Aften 
faaet telegrafisk Melding om, at 
en norsk Damper er passeret 

for at gaa til Ismail og ind-
tage Korn, det er den nordligste 
Donau-Arm; den skulde De se at 
komme med! — Endnu er Vejret 
godt; her er ikke faldet Regn 
siden Maj Maaned; men nu kan 
vi snart vente en Regn- og Storm-
periode, og saa er det ikke mor-
somt at være paa Sortehavet. - 

Klokken er imidlertid bleven 
henad 9; men Maanen staar højt 
paa Himmelen, og det er helt lyst. 
Jeg faar Lyst til at tage videre i 
det herlige Vejr. Mændene, der 
ellers har tilbudt mig en Køje om 
Bord, følger mig til Kajakken, gør 
Fortøjningen los, og — fulgt af 
deres Ønsker om en god Rejse 
— glider jeg med Strømmen ud 
i Natten. 

Herligt er det at padle ned ad 
Floden en stille Aften som denne. 
Nu gaar det ret østpaa, bag mig 
ligger Byen med smaabitte Lys-
prikker, enkelte Lyspunkter ses 
ogsaa langs Bredderne; men for-
ude ligger alt som sorte Skygger. 
Ikke en Vind rører sig, Maanen 
sejler majestætisk paa en skyfri 
Himmel; jeg padler lige i Maane-
striben. 

Ofte vil jeg sikkert senere i Li-
vet ønske mig denne Nat tilbage 
med dens vidunderlige Stilhed 
- og naar jeg først er lænket til 
Livets Trædemølle og lever den 
graa Hverdags ensformige og 
bundne Tilværelse, vil jeg mindes 
denne Baadfart, hvor hver Dag 
var en Oplevelse, hvor jeg var 
fri og uafhængig, 

Kun føler jeg mig i øjeblikket 
en Smule ene — alene i et frem-
met Land — Hundreder af Mile 
fjernt fra dem, jeg kender. 

Uvilkaarlig flyver Tankerne mod 
Hjemmet, og jeg nynner: 

„Natten er saa stille, 
Luften er saa klar, 
Duggens Perler trille, 
Maanens Straaler spille 
henad Søens Glar. 

Bølgens Melodier 
vugge Sindet ind; 
Suk og Klage tier, 
Vindens Pust befrier 
det betyngte Sind." 

Ved Midnatstid bliver jeg træt 
af at padle og trænger til nogle 
Timers Søvn; jeg tør dog ikke 
lade Baaden drive med Strømmen, 
har heller ikke Lyst til at vade 
op gennem Slammet for at komme 
paa det tørre, hvorfor jeg blot 
med fuld Fart lader Baaden glide 
halvt op paa en Mudderbanke. 

Jeg kan vel have sovet en Ti-
mes Tid, da jeg vaagner ved et 
voldsomt Stød mod Kajakken, for-
skrækkede Udraab og Aareplask. 
— Baaden krænger over, Vandet 
strømmer ind. — Jeg er bleven 
paasejlet; en flabbundet Pram, 
roet op mod Strøtimen af to Fi-
skere, har gledet tværs over Ag-
terdækket af min Kajak. De bru-
ger en forfærdelig Mund, medens 
de fjerner sig op ad Floden -
ogsaa jeg skælder ud, det bedste 
jeg kan; indser dog, at det er 
min egen Skyld; men hvor kunde 
jeg vide, at der var Mennesker 
paa Færde midt om Natten paa 
den ellers saa øde Flod. 

Det er for risikabelt at blive 
liggende her; søvnig og gnaven 
begynder jeg at padle videre, og 
inde i en lille Vig finder jeg fin 
Sandbred og giver mig til at hale 
Baaden op. 

Højlydte Hundeglam 	 et Par 
store Køtere kommer farende ned 
imod mig oppe fra Tykningen. — 
Saa skulde da ogsaa 	!I I en 
Fart springer jeg igen i Kajakken. 
— — De glubske Hunde bliver et 
Par Kilometer ved med at følge 
mig inde paa Bredden — endelig 
vender de om, jeg trækker paa 
Land og faar min velfortjente 
Nattero. 

Om Morgenen er der gunstig 
Vind, og Sejlene sættes; men ved 
Byen Real gør Floden en Drej-
ning mod Syd, og det bliver Mod-
vind; dog kan jeg med stramt-
halede Skøder lige holde den gaa- 
ende. 	 Op ad Dagen frisker det 
op; jeg lægger til Land og bal-
laster Baaden med Meloner — de 
vejer godt til — og saa gaar det 
strygende videre, medens jeg for-
tærer af Ballasten. 

Det er en herlig Fart. Jeg ny-
der rigtig Tilværelsen, Vinden er 
jævn og giver let Styring og Pas-
ning af Sejlene, saa jeg i Ro og 
Mag kan ryge bulgarske Cigaret-
ter, medens de sidste Dages Ind-
tryk noteres i Dagbogen. 

Paa Breddernes lerede Skrænter 
vokser Piletræer og Buske, og, 
hvor Jorden er opdyrket, strækker 
sig Mais-, Tomat- og Paprika- 

Marker. Jordbunden er frugtbar, 
men mangler Væde. Hist og her 
ses kunstige Vandingsanlæg, hvor 
hvidgule, sindige Okser i en Slags 
Hestegang trækker et stort Hjul; 
et uendeligt Baand med fastgjorte, 
smaa Spande henter Vandet op 
fra Floden og hælder det i en Be-
holder, hvorfra det i Trærender le-
des ud over Markerne. Til højre 
et Stykke inde i Landet hæver sig 
en Række lave Bjerge. 

Om Eftermiddagen slaar det med 
et Slag over til Storm. — Vinden 
kommer farende ude fra Sorteha-
vet, der er bekendt for sine plud-
seligt opstaaende Storme, jager 
ind over det flade Terrain, og før 
jeg kan faa Tid til at slække Skø-
derne, ligger Kajakken krænget 
over paa Siden, og Vandet vælter 
ind. - Den kommer — mærkelig 
nok — atter paa ret Køl, og jeg 
er ikke sen til at faa pillet Kludene 
ned. 

Bølgerne paa Floden vokser for 
hvert Sekund og vasker ind over 
mig; det er umuligt at naa ind 
til Bredden, hvor der er Læ, Storm 
og Sø presser Baaden over mod 
den modsatte Bred, hvor der staar 
en veritabel Brænding mod de høje 
Lerskrænter. Kajakken ligger dybt 
og tungt i Vandet, Bølgerne slaar 
uafbrudt over og finder Vej ind 
under Presenningen, som jeg ikke 
har faaet Tid til at spænde rigtig 
fast. Jeg mærker allerede Vandet 
skvulpe mig om Benene, Stormen 
hviner mig om ørene og pisker 
mig det lerede Flodvand i Ansigtet. 

— Skal jeg virkelig miste min 
Kajak paa denne lumpne Maade 
-- nu, da jeg omtrent har gen-
nemført min Tur — blot fordi det 
er umuligt at faa den tunge Baad 
op over Lerskrænten? 

Et Par halvvoksne Drenge lø-
ber oppe paa Bredden og følger 
min fortvivlede Kamp mod Stor-
men. 

Endelig kommer et Sted, hvor 
der er en smal, lav Strimmel For-
strand; her vil jeg vove en Land-
gang. Med alle Kræfter tvinger 
jeg Stævnen af Baaden derind, 
springer ud 	 men — der var 
for dybt 	 jeg gaar helt un- 
der Vand, føres bort med Strøm-
men og kommer først op til Over-
fladen et langt Stykke fra Kajak-
ken. — Heldigvis ligger den der 
endnu; jeg arbejder mig op paa 
Blaaleret og løber, halvt vader 
derhen. - - — Drengene staar og 
ser maabende ud; men da jeg vin-
ker, at de skal hjælpe mig, kom-
mer der Fart i dem; det er et 
Par bredskuldrede Fyre, og med 
forenede Kræfter har vi noget ef-
ter Baaden paa det tørre. 

Det var en slem Omgang! Jeg 
sitrer af Anspændelse; men før 
jeg kan tænke paa Ro, maa jeg 
have alt, hvad der er blevet vaadt, 
ud af Baaden, for at jeg i det 
mindste kan naa at faa min So- ; 
vepose tør inden Aften. 

114 Pund. 
Oversat af C. N. 

—o- 

- I Dag faar jeg da i det mind-
ste noget at spise, tænkte Arthur 
Peyle og glædede sig. — Han reg-
nede med mange herlige og lækre 
Sager hos Mrs. Jespers, der aldrig 
sparede med Traktementet ved sine 
Selskaber. Han havde ganske vist 
nogle faa Shillings, og de vilde 
have strakt til et Maaltid paa et 
eller andet billigt Sted; men han 
matte spare; det kunde blive Regn-
vejr, naar han skulde af Sted til 
Mrs. Jespers, og saa maatte lian 
tage Bil. Han kunde ikke gaa og 
maaske ødelægge sit nye Tøj! 

Artur Peyle var Maler; hidtil 
havde lian ikke kunnet glæde sig 
ved nogen særlig Fremgang, selv 
om han fuldt erkendte, at han havde 
Talent. I Øjeblikket arbejdede han 
paa et meget lovende Parkland-
skab. 

Bedst som han stod og malede, 
bankede det paa Døren, og ind 
traadte hans Værtinde, Mrs. Blit-
her. — Den Glæde han havde følt 
over at skulle til Mrs. Jespers, for-
svandt øjeblikkelig. Mrs. Blither 
kom nemlig for at kræve ham for 
4 Ugers Husleje; hun var dog naa-
dig nok til at give ham Frist til 
Mandag Aften, men havde lian da 
ikke klaret sin Gæld, maatte han 
flytte uden videre Varsel. 

— Et uforskammet Menneske, 
tænkte Peyle, efter at han havde 
lukket Døren efter hende. — Hun 
har ødelagt min Arbejdslyst! — — 
Han lagde Penselen fra sig og 
satte sig paa Sengekanten — og 
siden krøb lian under Dynen for 
at have det varmt og godt. 

Nogle Timer senere vaagnede 
Peyle op og tænkte paa Indbydel-
sen. Han begyndte straks at klæde 
sig paa; han følte sig sulten og 
tænkte paa al den Mad, der ven-
tede ham. Da lian barberede sig, 
lagde han Mærke til, at hans An-
sigt var blegt og magert, men in-
teressant, og det var nok denne 
sidste Omstændighed, der gjorde, 
at lian nu og da blev inviteret til 
rige Kunstvenner, især kvindelige. 
— Han tog sit nye Tøj paa, der i 
Grunden slet ikke var nyt; men i 
alt Fald det bedste han ejede. 

Ankommet til Mrs. Jespers be-
gyndte han med en Kop Te, da 
han ikke havde faaet noget at spise 
de sidste 24 Timer. Siden tog han 
for sig af Retterne. Efter Spisnin-
gen sad man og talte om Fields 
sidste Udstilling. — Den, der førte 
Ordet, var Ambrose Deering, en 
betydende Kunstkritiker, Samler og 
meget formuende. — Peyle kendte 
ham. Nu tog Deering sin guldind-
fattede Tegnebog frem og rakte et 
Visitkort til sin nærmeste. I næste 
øjeblik blev Peyle tiltalt og kunde 
ikke mere give Agt paa Deering. 
— En halv Time senere stødte 
hans Fod mod noget haardt, som 

laa paa Gulvet. Han tog Genstan-
den op og saa, at det var Derings 
guldindfattede Tegnebog. — I sin 
første Forbavselse vidste han ikke, 
hvad han skulde gøre med den; 
men saa stoppede han den efter 
en pludselig Indskydelse i Lommen. 
Samtidig havde han en Følelse af, 
at Deering saa paa ham, og han 
følte sig ubehagelig til Mode. -
Havde Deering virkelig set ham, 
eller var det kun Indbildning? -
Peyle tog nogle Skridt fremad og 
vilde give Tegnebogen tilbage til 
dens rette Ejer, — men nu vendte 
Kunstkritikeren ham Ryggen og 
stod og talte med Værtinden. 

Peyle udkæmpede en Baard Kamp 
med sig selv. Men Nøden var for 
stor til, at lian skulde sejre. Han 
beholdt Tegnebogen. Nu kunde han 
i det mindste betale sin Husleje in-
den Fristens Udløb. Det vilde jo 
ikke have været rart at blive kastet 
paa Gaden og ikke vide, hvorhen 
han skulde gaa. 

Pludselig bad Mrs. Jespers om 
sine Gæsters Opmærksomhed. ,,Mr. 
Deering har tabt sin Tegnebog", 
sagde hun, „er der mon nogen der 
tilfældig skulde have set den?" 

Det blussede i Peyles Kinder. -
Han syntes Deerings Blik var ret-
tet mod ham. Men han tav, og 
noget efter tog han Afsked og gik 
hjem. Da han korn hjem, tog han 
med dirrende Hænder Tegnebogen 
frem. Der laa et tykt Seddelbundt 
i den. Han talte Sedlerne. 114 Pd., 
langt mere end han havde vovet 
at drømme om! -- Han for op og 
vilde skynde sig at opsøge Dering 
og give ham Tegnebogen tilbage, 
— men saa tænkte han, at det vel 
var for sent. Han kunde ikke nu 
bagefter komme og fortælle, at han 
havde fundet Tegnebogen, og at 
han saa havde tænkt sig at afle-
vere den, og — -- 

Næste Dag flyttede Artur Peyle 
og lejede et stort, lyst Atelier i en 
af de bedre Bydele. To Maaneder 
senere, da de 114 Pund var lige 
ved at slippe op, hørte han Tale 
om, at Kunstselskabet havde udsat 
en Pris paa 500 Pd. for det bedste 
Landskabsbillede. Arturs Parkland-
skab var ganske vist ikke færdigt 
endnu, men nu helligede han sig 
helt for det, saa han kunde indle-
vere det til Konkurrencen. — Der 
fandtes ganske vist flere Hundrede 
Landskabsbilleder, og Peyle havde 
ikke stort Haab om kunne tage 
Prisen hjem. 

„Et talentfuldt Arbejde", sagde 
Deering, da han saa Peyles Lær-
red paa Udstillingen. „Det er ikke 
ofte, at jeg bruger Ordet Geni, men 
her er der næsten paa sin Plads." 

Peyle var i den syvende Him-
mel. Ugen derefter fik lian et Brev 
fra Kunstnerselskabet, at han havde 
vundet den af Kunstkritikeren Dee-
ring udsatte Pris. Tirsdag Efter-
middag Kl. 4 prc. skulde Udleve-
ringen af Prisen gaa for sig. Man 



Ilede ham i Udsigt, at han vilde 
faa Prisen uddelt af dens Stifter 
personlig. 

Oprigtig talt var Peyle ikke saa 
glad for Udsigten til at skulle staa 
Ansigt til Ansigt med Deering i en 
saadan Situation. Han havde følt 
sig lettere om Hjertet, om en an-
den havde stiftet Prisen. Men paa 
den aftalte Tid indfandt han sig i 
Akademiets Lokaler. Formanden 
holdt en pæn Tale og berømmede 
?eyles Kunst. Det susede for Kunst-
nerens Ører og Øjne. Hans Stemme 
var næsten tonløs, da han takkede 
med faa Ord. Han saa, at Deering 
smilende overrakte ham en Check. 

Peyles ængstelige Øjne faldt 
halvt ubevidst paa de Chifre, der 
var skrevet paa Checken. „Tre-
hundredeottiseks Pund' læste lian. 
Han vildg sige noget, men kunde 
ikke. Ambrose Derings Øjne saa 
mærkeligt, men ikke uvenligt paa 
ham. 

Deering var en Mand, som for-
stod sig paa Kunstnere! 

fra 9' ag til 
-°- 

Vraget af „Stanley" 
menes at være set i Nærheden af 
den tyske Kyst, rapporteret ved Rii-
genvalde. 

Sassnitz-Ruten 
fra Nexø med Kreaturer og Smør 
standser i næste Maaned, idet den 
tyske Smørtold er forhøjet til om-
trent det dobbelte. løvrigt er Købe-
evnen ringe. 

En Serie Kunstblade 
„De bornholmske Byer" udkommer 
i Træsnit. Iste Blad Motiv fra Sva-
neke 4erede i December. Prisen 
bliver 10 Kr. pr Ekspl. og Forud-
tegning sker hos Dr. Boesen, Nexø. 

Hallo! Afrika forude! 
er Sæsonens første Palladiuin-

Film, og Fyrtaarnets og Bivognens 
trofaste Publikum faar her Lejlighed 
til at følge de to elskelige Vaga-
bonders mærkelige Eventyr om Bord 
paa en mystisk Damper og blandt 
de Vilde i det mørkeste Afrika. 

Lau Lauritzen har saaledes ført 
de to Spasmagere ud til helt nye 
Egne langt bort fra Danmark. Det 
er en af de kostbareste Palladium-
Film, der nogen Sinde er optaget, 
man maatte rejse helt ned til Ma-
deira og de Canariske Øer for at 
finde de Omgivelser, som Handlin-
gen krævede. 

Godt Humør. 
Om du kunde se, hvilken Skat 

godt Humør er! — Tænk dig, det 
er ligesom Solen, og du ved da, 
hvor Solen skinner. Du er anderle-
des godt tilpas, naar Solen skinner 
saa dejligt og varmt, end naar Regn-
skyerne hænger over Hovedet og 
skjuler Solens varme Straaler. So-
lens Skin forfrisker Menneskene, 
det samme gør Smilet, og Smil er 
saa smitsomt. Det sureste Humør 
bliver „sødt" i det Hjem, hvor der 
stadig er godt Humør. Munter Tale 
og uskyldig Latter er tillige sund. 

Vær derfor altid i godt Humør!  
Det vil gøre alt lettere for dig. Det 
kan maaske undertiden være van-
skeligt at bevare Tilfredsheden, men 
det hjælper altid at holde den Sand-
hed frem for sig at Fortvivlelse og 
Ængstelse kun forøger vore Besvær. 
ligheder og Byrder. 

Husk, at Sorger og Besværlighe-
der er os til lige saa stor Nytte, 
ja, maaske større end Glæder. Der-
som vi tager dem paa den rigtige 
Maade, kan vi altid lære noget af 
dem. Lad os derfor villigt tage imod 
alt, paa den Maade bliver det mindre 
besværligt. Hvad vinder du ved at 
knurre og klage? 

Om vi er syge, saa lad Haabet 
om vi snart skal faa vor Sundhed 
igen, opmuntre os l Om vi har Uheld 
med os, saa lad os haabe paa Held 
næste Gang. Glem blot ikke ogsaa 
af al Magt at arbejde derfor. 

Opelsk godt Humør hos dig selv 
Du kan da bedre udføre enhver 
Pligt og bære enhver Byrde, naar 
du har lyst, muntert Sind. 

Soho. 
En Nat i Londons Underverden 

Led en „indviet.' som Fører. 

— Vil De købe en prægtig Over-
frakke, Sir? 

Jeg vender mig om og ser en 
skarpskaaren Profil lyse bleggul 
mod mig gennem den søde Duft 
af Virginiatobak, der ligger som 
en Taage over Lokalet. Saa smaat 
træder hele Skikkelsen ud af Taa-
gen. En mager Mand med smud-
sige Hænder, som holder min egen, 
ærlig og redelig betalte Regnfrakke 
frem for Næsen af mig. For ti 
Minutter siden havde jeg hængt 
den paa en Knag. 

— Fin Kvalitet. forsikrer Skur-
ken og stryger Haanden kælende 
ned ad Frakken. Ti Shillings . 
det er Røverkøb. 

Dette var Indledningen til mit 
Bekendtskab med Jim. Hvad han 
hed mere, eller om han hed noget 
ganske andet, ved jeg ikke, men 
det er ogsaa lige meget. Han hørte 
til „Kredsen", og havde Humor 
nok til at sælge min Frakke til en 
anden, efter at jeg havde forklaret 
ham, at den havde været min i 
flere Aar. 

— Jeg „køber" en ny til Dem, 
Sir, sagde han smilende. — Kom 
og faa en drink. 

Det var et af disse Lokaler, som 
Soho er saa rig paa, hvor Verden 
har et sydlandsk Udseende, Drik-
kevarerne er billige, Tonen ligetil 
og Lukketiden ubestemt. Ved det 
femte Glas blev Jim meddelsom 
og forklarede hviskende, medens 
han stadig iagttog et dystert Sel-
skab, der sad ved Stambordet, at 
han i Øjeblikket var lidt mistænkt. 
Han var nok inde i „Kredsen", 
men ikke helt inde. 

— De forstaar, Sir, sagde han, 
idet han sank en Whisky og sin el-
dede med Tungen, De forstaar, 
Sir, jeg har haft en lille Kontra-
vers med Charles, og han er en 
af de fineste whizzers, som nogen-
sinde har haft Haanden i en Gent-
lemans Lomme. 

— Er en whizzers en Lommer 
tyv? spurgte jeg respektfuldt. 

Jim nikkede. 
— Og, forstaar De, han har talt 

ilde om mig til alle disse fordømte 
dabblers . . . 

— Undskyld, men hvad er en 
dabbler? 

— Naa, ja, hvordan skulde De 
vel kunde vide det, lo Jim, medens 
hans vagtsomme Øjne stadig var 
paa Vandring rundt om i Lokalet. 

— Dabblers, disse Slyngler kø-
ber for en ussel Betaling det, som 
vi andre med stor Risiko skaffer 
frem. 

— Aah, Opkøbere af Tyvegods! 
Nu er jeg med. Hvad kan De nu 
faa hos en saadan en dabblers, 
spurgte jeg, og lod endnu en Whi-
sky glide ned i Jims Glas. Hvad 
betaler de? 

Jim gjorde en Grirnace, der trak 
over hans magre Ansigt som et 
indestængt Uvejr af Eder og For-
bandelser. 

— Ti Procent af Udsalgsprisen, 
undertiden mindre, men aldrig 
mere. Det er en daarlig Forretning, 
men hvad . , . 

Hans Øjne lyste pludselig med 
en mild Glans. 

— Ja, der hænder mange dej-
lige Ting i vor Forretning. Som 
nu forleden da Jenny huggede en 
splinterny Rolls Royce og kørte 
bort med den lige for Næsen af 
en fed Idiot, der ejede den . . . 

Det klukkede i Jim ved Tanken. 
— Fortæl Historien, bad jeg. 
— Well, sagde Jim og hilste 

med Whiskyen. — Den er ganske 
kort. Det var forleden Aften, Klok-
ken kunde vel være henad otte, 
da vi sad et lille Selskab hos ... 
Nej, Kafeens Navn behøver De ikke 
at vide. Men vi sad der altsaa og 
ventede paa et Job, og pludselig 
træder en fed Herre ind ad Døren 
og bestiller Øl. Jeg tør vædde 
paa, at han var Bookmaker. Han 
havde en lille blegnæset Fyr med 
sig, som sikkert var hans Konto-
rist. Og da en af os havde været 
ude• og konstateret, at Parrets 
splinternye Rolls Royce stod uden-
for, begyndte Komedien. En Kam- 

merat og jeg gav os i Snak med 
Bookmakeren og tik hani snart ind 
i livlig Diskussion om Heste og 
Væddeløb. Og den varede mange 
Glas øl Og imens slog Jenny sig 
ned hos den blegnæsede. 

Jim lo himmelhøjt ved Tanken, 
tog en Slurk og fortsatte. 

— Nu er Jenny en Pokkers sød 
Pige, skal de vide. Den Mand er 
ikke født, som kan modstaa hen-
des Flirt. Den er kongelig. Det 
varede da heller ikke længe, før 
Blegnæsen var forgabet i hende, 
og det var en let Sag for hende, 
at faa ham til at vise sig den fine 
Vogn. De gik ud. Han foi klarede, 
og hun sagde „ak" og „oh", og 
den gamle, der skulde passe Biler-
ne udenfor, gav sig ogsaa til at 
snakke med og syntes ogsaa, at 
det var en fin Vogn. 

— Lad mig prøve den, sagde 
Jenny med sin sødeste Stemme til 
Blegnæsen, og i det samme stak 
den gamle af for at indkassere 
sine Penge hos en anden. 

— Jeg skal spørge Chefen, om 
De maa, sagde Blegnæsen og saa 
sprang han ind, mens Jenny, som 
allerede sad ved Rattet, startede 
en Tur, som ingen andre kom med 
paa. 

— Blev hun ikke fanget, spurgte 
jeg interesseret. 

.— Jenny fanget? Aldrig, forkla-
rede Jim med Beundring i Stem. 
men. Hun er Londons raskeste 
Pige. 

— Hvordan kan hun i en Fart 
komme af med saadan en Bil? 

— Der findes mange Steder, 
sagde J;iii underfundig, Garager, 
der er aabne Dag og Nat, hvor 
man i Løbet af fireogtyve Timer 
laver en Bil om, saa dens Ejer 
ikke kan kende den igen, selvom 
han prøver at køre den. 

-- Og hvad tjente hun ved det 
Kup? 

— Usle halvtreds Pund. Det er 
en daarlig Forretning. Ja, bare 
man kunde faa fat paa et anstæn-
digt Job. 

Efter nok et Glas Whisky van-
drede Jim og jeg ud i Natten. 

— Savner De Deres Overfrakke, 
spurgte han med et sarkatisk Smil, 
da jeg rystede lidt i den kølige 
Luft. 

— De kan jo holde mig varm 
med Historier, foreslog jeg. 

Saa ramlede vi ind paa et andet 
Værtshus, hvor der var en Vært 
med et sydlandsk Udseende, men 
kun faa Gæster. 

— Man har dette Kvarter under 
Observation, sagde Jim med et 
meget stigende Eftertryk paa man 
Værten er ikke sikker. Han vidste 
noget om, at et Par Kammerater 
en Nat havde ekspederet en Peter, 
og saa sladrede han til den første 
Busy, han saa. 

— Peter? Busy? Lad nu være 
'ied at tale i Gaader, Jim. 

— Naa, ja, Peter er et Penge-
skab, og Busy er en Detektiv. Jeg 
glemte helt, at De ikke er inde i 
Faget . . . 

Den Nat lærte jeg Grundreglerne 
i Underverdenens mærkelige Sprog 
Jim og jeg blev siddende paa det 
stille Værtshus, til Sohos snævre 
Gader var ved at frigøre sig for 
Morgendisen, og da jeg nu engang 
havde vundet hans Fortrolighed, 
var der ingen Grænser for hans 
Meddelsomhed. 

— Ser De, Sir, sagde Jim, De 
tror, at vi ved saa meget, men vi 
ved ikke mere end (og saa knip-
sede han med Fingrene). Hele Sy-
stemet, der danner Grundlaget for 
vor Eksistens, aner De intet om, 
og det fortæller jeg heller ikke 
noget om, men et Par smaa Vink 
kan De godt faa. 

— Altsaa. man jager parvis 
jeg taler kun om „Rov", alt det 
andet er for svært for Dem at for-
staa. Altsaa kommer jeg ind paa 
en Kafe, giver jeg et Tegn, som 
hverken De eller nogen anden ser. 
Det kalder vi „the down", og det 
besvares af alle, som hører til 
Kredsen. Lad os saa sige, at en 
Herre henne i Hjørnet begynder 
at fingrere ved Knapperne paa 
sin Jakke. Det betyder „pas paa" 
og jeg gnider ganske tilfældigt mit 
højre øje, og saa ved han, at jeg 
er vaagen. En ung Mand slaar 
Asken af sin Cigaret, idet han 
strækker Haanden ud til højre. 
Saa ved „vi", at den Mand han  

peger paa, har en velspækket Teg-
nebog, og i Reglen overlades han 
til Pigerne, der svarer for Forsæt-
telsen . . . Lad os sige, at en Mand 
med en ganske almindelig Bevæ-
gelse lægger højre Ben over ven-
stre. Det betyder, at der ikke er 
nogen Anledning til at give sig af 
med den Herre, der sidder til ven-
stre for ham. . . Som De ser 
det hele er klart som Dagen. 

— Ja, men Pigerne, indskyder 
jeg, hvordan arbejder de? 

-- Ja, en anden Gang, men nu 
er det paa Tide at komme hjem, 
sagde Jim og rejste sig, men se 
herind en anden Aften, saa skal 
jeg nok have en Overfrakke til Dem 

Han rakte Haanden frem, den 
var senet, haard og meget snavset. 

Hvis jeg nu taler om det, 
De har fortalt mig, saa faar Poli-
tiet jo Nøglen til Signalerne. 

— Hvert Ord, jeg har sagt er 
Sandhed, men tro ikke, at jeg er 
saa stor en Idiot, at røbe, det 
Sprog vi anvender nu. Det, De 
har lært, blev kasseret ifjor. Hele 
Scotland Yard kunde det paa Fing-
rene! God Morgen, Sir, og Tak 
for en behagelig Aften! 

Kender De Pers 
Bageblandinger? 

Mange vil sige Ja, — for som 
der staar paa Firmaets Reklame -
„En Husmoder gik hen og opda-
gede, hvor let det var og flere 
fulgte efter". Der er noget af et 
Colornbusæg i det. 

Pers Bageblanding er Melet lige 
færdigt til Bagning. Plum-, Sand-
Søsterkage, Galopkringle, engelsk 
Thekage, Sukkernødder og Vanilje-
kranse. Melet købes pakkevis, kan 
Jaale Opbevaring paa tørt Sted, 
saaledes at Husmoderen med kort 
Varsel kan have en hjemmebagt 
Kage færdig. 

Pers Bageblanding kræver ingen 
husmoderlige Evner. Sparer Tid, 
forebygger Misforstaaelser, er frem-
stillet at dansk Mel. En rigtig dansk 
Artikel, der vil komme til at gaa 
sin Sejrsgang gennem de danske 
Hjem, fordi den er saa velsignet 
praktisk. — Det liar Tiden Brug for. 

Rap! Rap! Rap! 
Allinge-Sandvig Gymnastikfore-

ning afholder Andespil i Morgen, 
Lørdag Kl. 7 paa Christensens Sal. 

Søndag Aften Kl. 8 prc. bliver 
der Andespil i Selskabelig Fore-
ning (Hotel Allinge). Derefter Ge-
neralforsamling og en lille Sving-
om. Fri Mængde fede Ænder har 
i den Anledning maattet strække 
Hals — og flere staar for Tur. 

Ung Ene-Pige 
kan faa en let Plads i København 
hos pæn Familie fra nu af og til 
1..Juni. Der fordres kun almind. 
borgerlig Madlavning. Løn 45 Kr. 

Cand. pharm. Sprange, 
Falkoneralleen 30. Kbh. F. 

En flink Karl 
suges til 1. November paa 

Baadstadgaard, Rø. 

q'teraarets 37yfieder 
Sko  

er nu hjemme. Mange fikse 
Modeller. 

Dame-Overtreeksstøvlerfra4,00 
Herre-Gummistøvler fra 13,85 
Kla'desko til engros Pris. 

Nr. 45-36 95 Øre 
• 35-31 80 - 
„ 30-26 60 

25-22 55 

.7frogfi-Nansen. 

KØD! KØD! 
Ungt Oksekød fra 45 Øre 1/2  kg 
Prima Kalvekød 	50 	- 
Fin Flæskesteg 	70 	— 
faas daglig. Slagterm. V. RØMER 

Tlf. Sandvig 5. 
Alle Varer bringes. 

Slagtning 
udføres probert og billigt 

Slagtermester R8mer, 
Tlf. Sandvig 5. 

Bornholms 
Spare- og baanekasses 

Afdeling i Allinge. 

Kontortid 9-12 og 2-4. 
Renten af Indskud er paa 

3 Mdrs. Opsigelse 	4,5 pCt. p. a. 
Alm. Sparekassevilkaar 	4 	- 
Folio 	 2 	- 
i Forsørgelsesafdelingen 	3,6 - 

hvortil Præmie, hidtil 2,4 - 

Huggede og polerede 

Gravmonumenter 
i Bornholms smukke-
ste Sten til Polering. 
Er altid paa Lager til 
rimelige Priser. 

Forlang Tilbud. 
Se min Monument-Udstilling, 

Havnegade, Allinge. 

Borrelyngens Granitværk, 
V. Sørensen. 

øøøøøø • <1 • • • 0 øøøøø • • • • • • 

Manufaktur,Trico= 
lage og Uldgarn 

betydeligt nedsat. 
Jumpers, Uldveste og sidste Ny-
lieder i Damestrømper. 

Alle Farver og Kvaliteter. 

Alt i Dame- og Herre-Undertøj, 
Pyjamas og Arbejdstøj anbefales. 

Stort Udvalg i alle Broderisager 
til billige Priser. 

Joh. SØRENSEN 
SANDVIG BOGHANDEL 

•••••••••••• øøøøø ••••••• 
Overretmutglorer 

Jac. Jensen. 
Inkassationer, Ejendomshandler. Doku-
mentskrivning, Dodsbobeliandling m. v. 

Kontor i Allinge: 
(Bogtrykker Gornitzkas Ejendom). 
Træffes personlig hver Fredag kl. 11-1. 

Skole=Kørsel! 
Omhyggelig Uddannelse til smaa 
Priser i ny Vogn. Kørekort garant. 

Arthur Jensen. Tit. Rønne 716. 
Altid Ude. i 	Riler til smaa Priser, 

Formiddagspige. 
En flink Pige kan straks faa 

Plads. Henvendelse Frk. Jensen, 
Teglværket, 

: 	Jeg anbefaler mig med 	I 

fiersonfiersel 
i ny lukket Bil og til rime- ; 

I lige Priser. Tlf. 145. 

Poul Nielsen  
• • • 

I Overfor Gæstg. Christensen. 

•■•■• 

Lasikorsol wilkos 
samt Svin til Slagteriet a 75 Øre 
pr. Stk. 

Lukket 12-14 Pers. Bil udlejes. 
Tlf. All. 117 y. 	A. Engen, Tein. 

Forlang 
Wer Rutes og !Re ,lord 

Soekurve 
hos Deres Handlende. 

Karl Chr. Andersen, 
Dammen pr. Allinge. 

Slagleriels [Mdl!  Allinge. 
Friske Varer Onsdag og Fredag. 
Fersk Flæsk, Karbonade. Mørbrad. 

Medisterpølse, Fars. 
Bayerske Pølser, Knækpølser 

Kogt Skinke, 
hjemmesmeltet Fedt. 
Forskelligt Paalæg. 

Dina Sørensen, Tlf. 38. 

Ny islandsk bammekad 
ai ekstra fin Kvalitet. 

Nye lelkogende tErter 
anbefales. 

ft. G. Yfolm. 
ALLINGE. 

i
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Det største Udvalg i 

Herre-Lingeri 
finder De i 

NG AS/A 
ALLINGE 1„ 11" 	DU 	4  V ALLINGE 

Ar0 
Udvalget er saa stort, at De ikke behøver at gaa forgæves' 

Kulørte Manchetskjorter med og uden Flipper 
er paa Lager i mægtigt Udvalg baade i Mønstre og Kvalit, 

God Skjorte med 2 Flipper 4,85. 
Alle moderne Faconer i Flipper. — Halvstive i 3 

moderne Farver, meget behag. i Brug, pr. Stk. 70, 75, 100. 
Zephyr-Reform Flipper i mange Faconer, meget bill. i Brug. 

Mægtigt Udvalg i sorte og kulørte Bindeslips 
fra 85— 550 Øre. 

Bløde Hatte i de sidste nye Faconer og Farver 
fra 5,50-11,50. Den rigtige Hat faar De hos os. 

Uldne Sokker i elegante Mønstre fra 1,50 -3,50. 
Smukke silkelignende Traadsokker i smukke Far-

ver og Mønstre 75, 100, 125 øre. 
Svære, stærke Arbejdssokker, sorte, graa og mel-

lerede, pr. Par 28, 75, 100, 125, 175 Øre. 
Sportsbner, fikse og moderne til mange forsk. Pr. 
Ægte blaa Klaedeshuer med blank Skygge 

i 4 forskellige gode Faconer fra 3,75. 
Seler til alle Priser fra 1 Kr. Den bekendte, meget 

stærke „Stræk-Selen 3,25. 
Stort Udvalg i uldne Vente fra 5,25. Ogsaa extra 

store Størrelser er paa Lager. 
Pullover med og uden Lynlaas i flotte Farver og 

Mønstre. — Uldne blaa Fskiertrojer fra 825. 
Jumber Jaket rn. Lynlaas, brun og drap 11,65-13,00 
Sorte, blanke Regnfrakker, Ridebenklteder. 

sportsstrømper, uldne blaa Flskerbenklæder 
Alt i Undertøj, Arbejdstøj, Overall, Jakker, 

Muser, Kitler i blaa og drap, Khetikiskjorter, Ke-
deldragter, Arbejdsbenk lee der, A rbejdsveste 

m. 

Den bedste Vare. - Det største Udvalg. - Den bill. Pris. 

Victor Ylancfi, 

Del er nu De bar give os Deres Ordre paa 
Kunstgødning 

il Levering! Derved faar De leveret til de allerbilligste Pri-
ser, der kan fremskaffes. 

ønsker De at saa Superfosfat, Kali, Svensk Amoniak 
og Kalksalpeter meget tidligt, da har vi en Del af disse 
paa Lager. 

	  9rodukten. 
Peciningskalk. 

Skal De have fint pulveriseret og let opløselig Gød-
ningskalk til en billig Pris, da venter vi nogle Ladninger 
nu til Efteraaret og beder gerne om Bestillinger i god Tid. 

Produkten. 

leveres billigst fra 

Allinge Bogtrykkeri. 

~1111•11011111011111~~~ 

Alle kan gratis 

blive Abonnent paa Nordbornholm 
mod at betale Forsendelsesportoen 
— 1 Kr. pr. Kvartal. 

=ffi ll~11101 

Intel Blad 
træffer Deres 

Kundekreds 
bedre end 

Nordbarnhalm! 

Forretningen er aaben Søndag den 2. Novbr. fra Kl. 4. 

Det ekstrafine Lammekød 
()!, de fineste bornholmske Kogeærter faas billigst i 

Produften. 

kotoed & Mortensens Byggeforretning 
Ligtøj og Ligsenge. 	Ligkistelager. Ordning af Begravelser. 

Telefoner 77 og 79. 

NYPIXAMIIIX".~1WO 	• • IWN"r • I 

Alle Tryksager 
saasom 

Regninger, Meddelelser, Konvolutter, 
Dags-Dato, Veksellblariketter, 

Visitkort og Takkekort, 
Love og Regnskaber, 

Sange og Salmer, 
Medlemskort 

leveres bedst og billigst fra 

Allinge Bogtrylili enl. 
41~ liko.kii"11~ jek."WinkniikUilkeliikt 
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ODTAG hermed vor hjer-
teligste Tak for udvist 
Opmærksomhed ved vort 
Sølvbryllup. 

Bagerm. 
A. L. Dreyer og Hustru. 

Lejlighed ledig 
Frank Holm 

En lille Lejlighed 
ledig 

Tlf. Allinge 124 x. 

Til Salg 
2 Kakkelovne og I Komfur. 

Christensen, Vestergade. 

Z gl. Gæs og I Gase 
samt 1 4 Mdrs. gl. Hvalp, tysk 
Korthaar, er til Salg. 

En Lodekvie købes. 
TH. Rutsker 46 x. 

Blodpølse 
faas i Dag — Fredag. 

Johanne dansen 
Vietualleforretning 

NYHEDER i 
Stue 
Konsol 
Aars 
Nips 
Kolliken 
Vække 

i største Udvalg til billigste Priser 
hos 

Conrad Hansen, 
Tlf. 140.  Allinge. Tlf. 140. 

-Apparater. 

Radio  3 og 4 
Lampers.  

Extra god 
Kvalitet, samt 

Heritalere. 
Billige Priser, Efter ønske paa 
Ratebetaling. — Alle løse Dele 
paa Lager. De bedste Anode-

batterier faas hos 

K C. Func h, Allinge. 
Tlf. 34. 

Brennabor. 
Reservedele fra en ophugget 

Bil samt nogle Dæk og Slanger 
815 x 120 realiseres. 

E. Sonne Hansen, Nexø. Tlf. 31. 

En Karl 
kan faa Plads 1. Novhr. 

Riis, Kjøllergaard. 

• 9•11.0.4111,9•96. 
• • 

2iografen. 
Lørdag d. I. Novbr. Kl. 8. 
Søndag Kl. 6,30 og 8,30. 

Hallo, Afrika forude! 
Morsom Lavfilm i 8 Akter. 

Med Fy og Bi. 
• 
INIS••••••••••• 

Sidste Nyt i Radio, 
Lysnet- og Batterimodtagere, 

haves paa Lager. - Sidste Ny-
heder i Grammofonplader. 

Billeder indrammes 
hurtigt og billigt. 

Stort Udvalg i Rammelister og 
Rammer. 

Joh. SØRENSEN 
SANDVIG BOGHANDEL 

Har De endnu ikke kobl liillerbradser 
'da er Tidspunktet nu inde. 

Vi venter i disse Dage 3 Ladninger med 
Engelske Kakkelovnskul, 
Tyske Kakkelovnskul, 

Union Briketter og vestphalske knuste Koks, 
alt af allerbedste Kvaliteter, der kan skaffes, og vi leverer 
alt paa Deres Bopæl til billigste Pris. 

ffrodukten. 
Til Flyttedagen anbefales fikse Sel-
skabssko samt alle Slags Hjemme-
sko til smaa Priser. 

Prima rode Gummistøvler fra 15,50 
Dame-Overtræksstøvler fra 4,90 

Reparationer udføres hurtig og pænt. 

G. P. Pefersen's Ens Skolaisforrefning, 
Bernhard Larsen. 
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Slogieriels Udsalg paa Lindeplads. 
Tlf. 45. 

a 
Karbonade, Mørbrad og kogt Skinke frisk hver Dag. 

a 
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"49rallelYst" xllinge.  Fest- og Bryllupssange 
Gulerødder 

til Foderbrug tilbydes. 
Kr. 2,00 pr. 50 kg. 

Xr. Xo fod, 
Telefon Sandvig 6 og 47. 

Nar »e 
set de fine moderne 
Damekjoler, som vi 
har, ellers kom og 

se det elegante Udvalg. 
Fikse Nyheder for Sæsonen. 

Xrog Æ- Xansen. 

Grundet paa særlig heldige Indkøb 
tilbydes et Parti sorte Herre- 

silo for 12,85 pr. Par. 

C.Larsen,Skotojsforretning,A11. 

Xeb Sere c }Forbrug i 
ALLINGE N; P. 	Du 

i,jklk.GASpit  
ALLINGE 

ko ag 

Vi har de rigtige Varer til de rigtige Priser! 

Flotte Ungpige-Frakker med og uden Silkefor, stor moderne 
Krave af Plyds eller Skind Kr. 25 - 27 - 30 - 35 - 38 - 45 

Kjoletøjer i meget stort Farveudvalg og prima Kvaliteter i 
Veloutine, Marocain, Reeps, Tweed, Epingle og Crepe 
Georgette. — Smaa Priser. — Tweed fra 1,50 pr. m. 

Strømper i mægtigt Udvalg. Prøv vore nye Kvaliteter i Uld 
og Traad og Uld og Silke, meget stærke. 
Stærk daglig Strømpe, mixed 115 pr. Par. 

Et Parti gode, svære Uldveste, gode Mønstre og Farver 4,85 
Stort Udvalg i ensfarvede og mønstrede Plejler. 

Smukke, mønstrede Fløjler fra 2,85 pr. m 
Handsker i Stof og Skind. Smaa Priser. 
Strikkede, uldne Huer i stort Farveudvalg. 
Benklæder med lodden Vrange fra 1,65 
Strømpeholdere med 4 Elastik fra 1,00 
Største Udvalg i Kitler fra 3,65 
Korsetter, Korseletter, Brystholdere i gode Kvaliteter til 

billigste Priser. 
Smukke Farver i Trieoeharmeuse-Underkjoler 5,25 

tilsvarende Benklæder 3,00 
Mægtigt Udvalg i Kraver med og uden Opslag. 
Moderne Silkehalstørklæder i flotte tærnede Mønstre fra 1,50 
Hvide og kulørte Pynteforklæder, nye Faconer fra 1,50 

Brude- og Senge-Udstyr 
købes bedst og billigst 

hos 

Victor 91anek, 



en meget fin Serie af 

Ægte blaa Kamgarns Klædninger 
samt 

Moderne Vinterfraktker for Herrer 
i prima Stoffer, moderne Snii' og bedste Udførelse 

sælges til smaa Priser. 
NB. Butikken er aaben Søndag Eftermiddag 

den 2. November fra Kl. 4. 

4.:ZoMart<')et' 
Mie Foderstoffer sælges til smaa Priser 

Nye Sendinger af 
50 pCt. Foderblanding. 	Grov dansk Sojaskraa. 
Kokuskager. 	Palmekager. 	Svenske Kager. 
Danske Rapskager. 	 Bomuldsfrokager. 
Grove danske Hvedeklid. 	Prima Hønsemais. 

Alle andre Foderstoffer og Korn sælges. 
Ved Køb af hele Læs pr. Kontant leveres Varerne 
frit tilkort paa. Landet. 

Nordlandets Handelshus. 

aWitheder 
i færdige 
Har De Brug for en fiks Kjole, Jumpers, Bluse 

eller Nederdel, da gaa til 

Færdselsregler 
i Henhold til Loven af 1923. 
Fodgænger! husk, at Gade og Vej 

benyttes af Køretøjer, -som pludselig 
kan komme til Syne; - del for: Se dig 
godt for, før du gaar ud paa Kørebanen. 
og træd aldrig baglæns ud paa den. 

Skal du over Gade eller en Vej, saa 
husk at se til begge Sider, før du gaar 
ud paa Kørebanen, og gaa saa tværs 
over, ikke skraas over Kørebanen. 

Læg Mærke til de Tegn, som Kuskene 
eller Chafførerne giver: strækker de Pi-
sken eller Haanden ud til Siden, kan 
du se, til hvilken Side de vil svinge. 

Du skal særlig passe paa ved Gade-
hjørner og Vejkryds; der kan komme 
Køretøjer, som drejer fra. den ene Gade 
eller Vej ind i den anden. 

Gaa aldrig pludselig frem bag om et 
Køretøj, men overbevis dig først om, 
at andre Køretøjer ikke kommer frem 
paa den anden Side. 

1 Byerne hør du gaa paa det Fortov, 
som du har paa venstre Haand og paa 
Landevejen i venstre Side af Vejen, saa 
vil du have let ved at se, om Køretøjer 
nærmer sig. 

Vær hensynsfuld mod andre, saa at 
det bliver let for alle at følge Færdsels-
reglerne, og advar dem, der uforsigtigt 
handler imod dem. 

Cyklist! For du er sikker og øvet 
bør du aldrig køre paa Gader og Veje, 
hvor Færdslen er stærk. 

Hvor der er Cyklesti, skal du benytte 
den, hvis den ligger paa din højre Haand. 

Giv Tegn, forinden du standser eller 
drejer til Siden, og husk at dreje i stor 
Bue til venstre og lille Bue til højre. 

Kør aldrig bagfra forbi andre Køretøj-
er i Gade- eller Vejkryds. 

Kør altid hensynsfuldt og søg at und-
gaa at tilsprøjte Fodgængere og andre 
i daarligt Føre. 

,Regnskabsbøger 
og Protokoller leveres billigst efter ethvert Skema. Hurtig Ekspedition. 
Sygekasselove og Kontrolbøger. Formularer, Attester og Blanketter 

5lllinge Bogtrykkeri. 

Bestillinger til Foraarel 1931 over: 
Soperloshi, Nalioadoioll og hipelergebillger 

noteres gerne til de laveste Sæsonpriser. 

lor og lelop184 Godllingslulk 
fra Hadsund Godningskalkfabrik expederes i dette Efteraar fra los-
sende Skibe a 17 Kr. 50 øre pr. 1000 Kg frit pr. Vogn. 

Vi beder om Ordre. 

Nordlandets Handelshus. 

Noderne syet Arheids181 
af de sædvanlige jernstærke Kvaliteter •••••••••••••••••••••••••••••••••• 

har vi faaet meget store Sendinger hjem og vi sælger dem 
til meget smaa Priser. 

Sorte Regnfrakker, imprcegn. Regnfrakker 
og Restlageret af Rulerte Xerreklædninger 
sælges pr. Kontant til det halve af den oprind. Udsalgspris ••••••••••••••••••••••••••••■ ••• 

(4)fordlandetd Xandelduw. 

Vi har nu de sidste Nyheder hjemme i Ung-
pige- og Fruekjoler fremstillet paa Magasin dn Nords 
Systuer i smukke, klædelige Faconer og af moderne 
Sloffer, saavel ensfarvede sorte og kulørte som i 
Uld-Tweed, Silke-Tweed og Fløjl, og i en Mængde 
Farver til Priser fra 9,85 til 45 Kr. 

Alle Størrelser fra 36-50. 
Smukke Silke-Jumpers og Bluser, elegant str. 

Jumpers i sidste Mønstre og Farver i stort Udvalg. 
Se indenfor og lad os vise Dem, hvad vi kan 

tilbyde. 

. kNqM 4/ 
Ar0111) 

ø f+4 41 
.1* 644. 

Aktieselskabet 

Hasle Bank 
I modtager Indskud paa Ind- 

1 
laarisbog og Folio, Termins- 

ks
ydelser til Kreditforeninger, 

ordner Kreditlaan ni. m. 

Leverandør til Vare- og Landbrugslotterlet. 

Victor Planck, Allinge. 
11•11111.11•V ~~~~reamaim~ 	 

Forretningen er aaben Søndag den 2. Novbr. fra Kl. 4. 

Hasle r-m, Altid friskbr. Kalk. 

Kalkværk Forlang Tilbud. 
...... 	Tlf. Hasle 102. 	 Tlf. Rønne 393. 

••■■•••■■■••••■ 	 
Brændt Gødningskalk er den bedste. 

DET NYE DANSKE PRODUKT 
Indeholder Mel, Sukker, Æg og Krydderier 

ALT I EEN KARTON 
nijc.igtig afvejet og hygiejnisk pakket 
under betryggende Kontrol af 
Fagmand. 

FÆRDIG TIL BRUG 
F4Af 9FOPIKEILI6E BIAND/LAGER 

~V DEM ALLE 9. - FORLANG I OAG 
1714' BAGC.BLANDING"HO/ ~EI ~MAND 

EN GRO1: 

AGEBLANDINGER. 

BRØDRENE ANKER, HASLE 

Bestil Deres Tryisager i Illiogc Hogryikeri 

JERN4TORERI tIt MASKINFABRIK. 
Ajlepumper = Vandpumper - Varmtvands=Anlæg, 

Det rigtige behagelige Vinterbrændsel 
Brunkuls-Briketter. 	Extra Syndikats Koks. 

[flagre engelske og schlesiske Ovnhul, 
som brænder let uden at afsætte Sod. 

?Minae=-.-.anbuia. 

VIffiolbgoreningen: 	Rarefinager 	  
Wttbr. $eberien. 

Wlberftetttelibb.: tn. «urer 

rPi ngten-iti anbniq Ctettbcrrfer gefa4(fe 
am. tan,-3 9Inabicti, 	crne. 

;13rgenjeit, '...̂"traubtiejert. 
Wflin ge (G:"..̂iigelfo.;fer 5ngeplejeforfifrin g 

am. areberif q3eberfen. 
VIlcia 5l or.',5: am. {.)illurer 	totm. 
Zlorgmeiterfontoret 2-4 &tal 
3ranbin1peftør: Smebem. (sart ,.13eter- 

f en. 
.8rartbforfifring fefffab 
ogriefontrit 	Farten, 

ZampRib qpebitionert, riden tleb 
bened Wrif Dall og Wf gang 
bag og arebaq fterm., sffinnbag 
og Zot4ba g 

aoffebog jandingen (orgerffolen 1. E-Td 
S.erfefluen Sognebage fra 5-9 ftnt. 
Ubinan Tlinchaq og arebag 7 - 8, 
fatitt Zir@brig 3- 4. 

aolfereg iftret : 3;rommuneforitoret, 	 ALLINGE 0300b Zem utar ()rb. : am. Garl 
gren. 

tjrelpefagen. Borm. art $etra Vorter. 
Rehlerer art' 9Itfr. '43eterfen. 	skal De i Deres egen Interesse købe Deres Forbrug af Beklædningsgenstande 

ernbanert. fflarebujet aabat for lob 	hos mig. Her er størst Udvalg og billigste Priser, og her findes alt, hvad 

8,30 - I 2 og 2,30-6, 	 der hører under Manufaktur, undtagen Damefrakker, de føres ikke. 

gremnerfontoret 10 -12 og 2-3. 	Men Herre- og Drengekleedninger - Herre- og Drengefrakker, 
Førba g tillige 6-8. Stortrøjer, Regnfrakker, notorjakker, Hatte, Huer, Kraver, 

Slizfeticergert 3 - 4. 	 Skjorter, Slips, Seler, Klæde, Kjoletoj, Bomuldstøj, Lærred, 
£Inntre- & Zigontobanfen 2 -4 fim. Sengetøj, Fjer, Tæpper, Trikotage og Garn samt Arbejdstøj. - 

	

$oftfontoret.WIlinge oquebage 9-12. 	Det tager for stor Plads at opremse alt, men vi har lige fra A til Z, saa De 

	

og 2-6. ^crribtlig 9-12 og 3-6 	 gaar ikke fejl ved at gaa til mig. 

	

gaden, Vlifinge, .2. Ø. 	Her er nok at vælge imellem 

bøjen. 

Jens Hansen. 

	

gRouritfer, 5-anboig. Stontor trarib, 	og de allerbilligste Priser. 

.-forftenfejer 	9t. Wielfen. 
alf. Fja~le 43. 

roarefergen 9-12 og 2-4 
i l i:Iciretafen 9-12 og 2 4 

ttl ranbbireftøren bo. 
etatattrtalten for 2iforfifring oeb 

ttitiorWf. %/ofoeb. nontortib : 9-12 
am. 

lagebuMeegen 8-9 og 2-3. 
Eogelmiet. 3eføøtib 11-12 og 4-5. 

)gefcfer. am. V3a ger 
Rcferer Fjernt. 	rtet fen, 

Zelegrafftationen 
 

9-12 og 2-6. 
Zolbfamret 8 -12 norm. 2-5 fterm. 
Zuriftforenin gen Cfterfobaber „fflorn• 

totot". atn. Ri:emner lirtottenferr. 

Alharpningskul sælges a 1 Kr. 50 Bre pr. Hl. 
Ved Køb af 12 Hl. og derover leveres franco i Allinge-Sandvig 

og nærmeste Omegn. 

Nordlandets Handelshus. 

e oerterende 
anmodes hgfligst om at indsende vort Tilgodehavende for Annoncer 
paa tilsendte Indbetalingskort, Postkonto Nr. 14146, hvilket er den 
billigste og bekvemmeste Maade. Alle Indbetalingskortets 2 Dele maa 
være udfyldte ved Indbetalingen, men Deres Postbud vil være Dem 
behjælpelig hermed og modtage Beløbet } 5 Ore i Porto mod Kvit-
tering paa Postbeviset., 

8m6lemer, Baltegn,  • 
Festtegn, Flag og Guirlander til Udsmykning, Medlemskort, 
sidste Nyheder i Kottillons, Festsange m. m. m. leveres fra 

Allinge Bogtrykkeri. 

TOTI...1. til 	ittE:5x-ELELi--€5t 

Anton Sonnes Ligkisteforretning 
fortsættes uforandret. 

Ligtoj og Ligsenge paa Lager. 	Ordning af Begravelser. 

Agnes Sonne. H. Tig. Mortensen. 
Maskinsnedkeri, Allinge. 

Ulf. 47. 

Møllers Bogbinderi  
Tlf. 865. 	Chr. Diderilisen, Rønne. 	Tlf. 865 

Indbinding af Bøger. - Protokolfabrik. - Papirvarer. 
I. Kl. Arbejde. - Rimelige Priser. -- Hurtig Levering. 

Leverandør til Biblioteker, Foreninger ,og Øens største Forbrugere. 


