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Gornitnka's Tryk, Allinge' 

Parti fra Allinge — Isvinteren 1922-23. 
Der er spaaet, at vi igen staar overfor en ny Isvinter. Vi har jo haft en Række milde 

Vintre, saa mange har maaske glemt, at Isen kan lægge sig milevidt udenfor Allinge, som 
den gjorde det i Vintrene 23 og 28, da det kneb med at holde Dampskibsforbindelsen vedlige 
med Hovedstaden. — Vi har fundet nogle Billeder frem fra denne Periode og her præsenterer vi 
Læserne for det første, der giver en lille Forsmag paa, hvad der er i Vente, forudsat at 
Spaadommen holder Stik. Her ser vi Allinge i Vinter-Silhuet med de karakteristiske Røgeri-Skor-
stene, Teknisk Skole og Møllen, som nu er en Saga blot. 

Floden var om Natten gaaet 
langt over sine Bredder. Kun nog-
le ældgamle Egetræer hævede sig 
over Vandet som grønne Øer og 
betegnede Stedet, hvor den gamle 
Bred havde været. En tom Vaske-
balje, hvorfra en lille Kat angst-
fuldt betragtede den usædvanlige 
Larm omkring sig og fra Tid til 
anden gav en klagende Mjaven 
fra sig, snurrede rundt i de op-
rørte Bølger. 

En Dreng og en Pige stod ved 
Bredden af Floden. Drengen, lang. 
benet og langarmet, med ufærdige 
Ansigtsudtryk og kejtede plumpe 
Bevægelser — en umoden Knøs. 
Pigen med slanke men runde Lem-
mer, med ubevidst koket Smil og 
drengeagtige, men dog forføriske 
Bevægelser -- næsten Kvinde. 

Begge gik de i øverste Klasse. 

Pigen holdt en Blomsterbuket 
i Haanden og nu og da førte hun 
den op til Ansigtet for at indaan-
de den søde Duft. 

„Jeg har aldrig kendt en mere 
doven Lømmel end dig', stikkede 
hun til Drengen. 	vis du havde 
gidet hjælpe mig, havde jeg nu 
haft dobbelt saa mange Blomster." 

Drengen trak med en halvt rin-
geagtende halvt skamfuld Bevæ-
gelse paa Skuldrene: 

„At plukke Blomster er et Ar-
bejde for Piger", sagde han. 

„Naturligvis! Mænd maa enten 
udføre Heltegerninger — ellers 
intet! Dræbe Løver eller redde 
Børn ud af brændende Huse. Det 
er kun Skade, at saadanne Ting 
ikke altid er for Haanden. En sand 
Lykke — for dig", føjede hun 
ironisk til. 

Drengen blev rød : 
„Du tror, maaske ikke, at jeg". 
„Jeg tror, at du er doven som 

en Lazaron". 
,En Lazaron? Hvad er det ?" 

spurgte Knøsen, der ikke var rig-
tig klar over Arten af den tilføj-
ede Krænkelse. 

En Lazaron er en meget doven 
Person. Min Bedstemor siger al-
tid, naar jeg om Morgenen ikke 
vil staa op; „Du er en rigtig La-
zaron I Men du er en større La-
zaron end jeg. En meget større!' 
sluttede hun eftertrykkeligt. 

„Jeg er ingen Lazaron•, forsva-
rede han sig. „Det er ikke af Do-
venskab, at jeg ikke har plukket 
Blomster. Forlang noget andet af 
mig ... noget, der er noget ved". 

Pigen gav ikke efter : 
,Naturligvis ! For dig maa det 

være Løver. Godt, bring mig fem 
Løver, og jeg kaster mine Blom. 
ster under dem, som Damen i 
Schillers Digt sine Handsker, for 
at du kan hente dem til mig.. 

,Jeg skulde nok hente dem frem 
og højst sandsynligt kyle dem i 

Ansigtet paa dig", mumlede han 
udfordrende. 

Hun lo: 
„Jeg tror, at det er bedre vi 

nøjes med fem Katte", og samti-
dig udstødte hun et Skrig, da 
hun fik Øje paa Vaskebaljen. „Kig 
kun, Se, der er en Kat, en ganske 
lille en, i Baljen ! Hør, hvor den 
mjaver I' 

Han kiggede ud. Baljen havde 
sat sig fast i de øverste Grene af 
en gammel Eg, der som en Busk 
hævede sig over Vandspejlet. Kat. 
ten krøb stadig rundt paa Balje-
kanten og saa sig frygtsomt om 
til alle Sider. 

„Vandet er dybt derude", sagde 
Drengen eftertænksomt. .Maaske 
fem Meter dybt, og lige ved Siden 
af er der en Hvirvelstrøm". 

Pigen havde ikke mere Blik for 
Drengen. 

_Bare vi havde en Baad . . . . 
Den sulter ihjel, hvis vi lader den 
blive derude. Stakkels Tingest. 
Den mjaver efter Mælk, kan du 
høre ?" 

„Jeg kan høre, den mjaver. Men 
vi har jo ingen Baad, og selvom 
vi havde en, kunde vi ikke bruge 
den, Bredden er for grundet." 

Hun stampede med Foden i 
Jorden. ,Der er ikke noget, man 
ikke kan, hvis man vil. Men du 
kan kun jage Laver — som ikke 
er deri Du . . . . du er blot en 
lille Mors Dreng I" 

Drengen blev ildrød og hævede 
pludselig den knyttede Næve mod 
Pigen, men han lod den straks 
synke igen, satte sig ned paa Jor-
den og begyndte at tage Strømper 
og Sko af. Saa kastede han sin 
Frakke og begyndte at vade ud i 
den oversvømmede Flod 

Pigen stirrede efter ham med 
aaben Mund. 

Først naaede Vandet ham kun 
til Knæene, saa gik det ham til 
Holten, og lidt efter maatte han 
allerede svømme. 

Hvor langt borte syntes dog Va-
skebaljen. I Stedet for at komme 
den nærmere, syntes han at fjer-
ne sig mere og mere fra den . . . 
Aandeløs iagttog hun hans Kamp 
mod Bølgerne Saa, endelig havde 
han naaet Baljen og greb fat med 
den ene Haand. Han begyndte at 
skyde den frem foran sig mod 
Bredden, men nu blev det endnu 
sværere at komme frem. Hvert 
Øjeblik kom der en Gren i Vejen 
og ændrede Baljens Kurs. Yder-
mere fyldtes Baljen efterhaanden 
med Vand og den truede med at 
gaa under. Drengen blev synligt 
mere træt, Tempoet blev kortere 
og mere krampagtigt. Og d&-, til 
højre var Hvirvlen, og Strømmen 
drev ham stadig nærmere mod den. 

Pigen stod med rystende Knæ  

inde paa Bredden og pressede 
angstfuld Haanden for Munden. 
Hendes Legeme bøjede sig forover, 
som om hun vilde trække den 
kæmpende til sig ved sit Ønskes 

Kraft. 
Aa Gud! Nu havde Hvirvelstrøm-

men faaet fat i Baljen ogsnurre-
de den rundt. 

Den hældede til Siden, og Van-
det strømmede allerede over Kan-
ten. Den var næsten helt forsvun-
det i Vandet, da Drengen lynsnart 
langede Haanden ud og rev Kat-
ten til sig. 

Efter at have gjort det, bragte 
to eller tre kraftige Svømmetag 
ham hen, hvor han havde fast 
Grund under Fødderne. Vandet 
naaede ham ganske vist endnu til 

Hagen, men han havde dog fundet 
fast Støtte, og faa Minutter senere 

naaede han ind til Bredden. Gen-
nemvaad, udmattet, med pjusket 

Haar, holdt han triumferende Kat-
ten i Vejret. 

Pigen knælede ned paa Jorden.  
Hele hendes Stridbarhed var gaaet 
tabt i de sidste fem Minutter. Han 
kastede Katten i hendes-Skød 

„Saa, værs'god her har du den", 
sagde han. 

Hun bøjede Hovedet over det 
rystende lille Dyr og begyndte 
blidt, ydmyg og skamfuld at stry-
ge dens vaade Pels. 

Drengen satte sig paa Jorden 
og tog Sko og Strømper paa igen. 
Saa rejste'han sig og tog sin Jakke 
paa. „Vi maa hellere gaa videre" 
sagde(  han, „Ellers kommer vi for-
sent til Skole. Med den drivvaade 
Kat i Armen gik hun lydigt ved 
Siden af ham, idet hun søgte at 
tilpasse sine hurtige, korte Skridt 
med hans lange Skridt. Af og til 
betragtede hun sky Drengens ro-
lige Profil. 

Med det ængstelige lille Ansigt 
og de til Brystet pressede Hæn-
der, med Bevægelser som den lille 
Pige, der holder sin Dukke fast, 
syntes hun i dette øjeblik langt 
mere at være Barn end Kvinde. 

Drengen gik med lange rolige 
Skridt, saa hverken til højre eller 
venstre, det skulde da være, da 
de kom til en Grøft, hvor han 
blev staaende for at hjælpe hende 
over. Selv da sagde han ikke et 
Ord. Men Maaden, hvorpaa han 
greb hendes Haand og blidt, men 
fast trak hende over, var langt 
mere en Mands end en Drengs. 

En modig Kvinde 
En uhyggelig Historie. 
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I Vinteren 18 . . opholdt den 
fejrede Skuespillerinde Fru Vest-
ris sig paa et Besøg i Paris sam-
men med den berømte Charles 
Mathews den yngre, hvem hun 
kort i Forvejen havde ægtet. Ho-
vedøjemedet med deres Rejse var 
at sikre sig et Balletkows til et 
Skuespil, til hvis Opførelse der 
blev truffet store Foranstaltninger 
paa et af Londons Teatre, der var 

"under Ægteparrets Bestyrelse. Men 
tilfældigvis var det Mathews, hvem 
Valget af Balletkorpset tilkom, da 
hans Kone havde forvredet sin 

Fod og derfor en kort Tid maatte 
holde sig hjemme i Hotellet i Rue 
St. Honoré. 

En Aften sad hun alene i den 
lille, men elegante Salon, der stød-
te op til hendes Soveværelse. Hen-
des .Tjenestepiger var ikke langt 
borte, og hun kunde nu og da 
fra nogle længere borte liggende 
Værelser høre den muntre Gøen 
af hendes to King Charles Hunde, 
Flock og Floss, der altid ledsa-
gede hende paa hendes Rejser. 
Hun sad nu og læste Morgenbla-
dene og straks fængsledes hendes 
Opmærksomhed af den første Ar-
tikel, som hendes Øje faldt paa, 
og som behandlede en Sag, der i 
flere Dage havde sat hele Paris i 
stor Ophidselse. En hel Række 
Røverier var blevet begaeet lige 
etter hverandre, og det havde ik-
ke været muligt at opdage Ger-
ningsmanden. Af visse Ejendom-
meligheder, der var fælles for alle 
Forbrydelserne, var det tydeligt, 
at de var udført af en og samme 
Mand. Hans Yndlingsmetode hav-
de været den at skjule sig i Nær-
heden af en eller anden fornem 
og rig Dames Soveværelse, for 
saa at sætte sig i Besiddelse af 
hendes Juveler og andre Værdi-
genstande, naar hun var faldet i 
Søvn. Dersom hans Offer tilfæl-
digvis vaagnede, havde han ikke 
taget i Betænkning at bruge Vold 
for at forhindre hende i at raabe 
om Hjælp. 

Det eneste, der syntes i Stand 
til at lede paa rette Spor, var den 
Kendsgerning, at Forbryderen kun 
havde to Fingre paa sin venstre 
Haand — et Faktum, som var iagt- 

taget af en Dame, der havde Aands• 
nærværelse nok til at lade, som 
om hunsov, medens hun hemmeligt 
iagttog ham, da han bestjal hende 
i hendes halvt oplyste Sovekam-
mer. Man fortalte, at der herske-
de den største Skræk mellem alle 
de Damer, der besad kostbare Ju-
veler, og Bladene udtalte sig me-
get haanlig om Politiets Uduelighed. 

Fru Vestris var en Kvinde, der 
besad et usædvanligt Mod, men 
hun kunde dog ikke bekæmpe en 
frygtsom Gysen, da hun, efter at 
have læst Artiklen, haltede gennem 
Salonen hen til sit Sovekammer. 

Før hun gik ind i Værelset, 
vendte hun sig imidlertid om for 
at slukke de Lys, der havde brændt 
i en Kandelaber og oplyst Værel-
set sammen med den lille Lampe, 
som hun havde læst ved. Arm-
stagerne stod paa en Søjle og ka-
stede et stærkt skraat Lys henover 
Gulvet, hvorved Møblernes Skyg-
ger tegnedes skarpt paa det lyse 
Gulvtæppe. 

Idet hun kastede et sidste Blik 
omkring i Værelset, blev hun pind. 
selig grebet af Rædsel ved at op. 
dage, at der tværs over hendes 
Skammel kastedes en tydelig Skyg. 
ge ud paa Gulvet af en Mand, der 
sad sammenkrøbet under det Bord, 
hvorved hun nylig havde siddet 
og læst Hun forholdt sig fuld-
stændig rolig, men hendes Rædsel 
forøgedes hundredfold, da hun saa, 
eller indbildte sig at se, Skyggen 
af en Haand, der kun havde to 
Fingre. Hun følte sig overbevist 
om, at den hemmeligsfulde For-
bryder, hvis Misgerninger havde  

skræmt hele Byen, lag skjult der 
og havde ligget saaledes hele Af-
tenen, rimeligvis i Berøring med 
selve Folderne i hendes Dragt. 

Efter at være naaet til denne 
Overbevisning, var Madame Vest-
ris et Øjeblik næsten som forste-
net. Hendes Juveler var kendte 
for deres Pragt og Kostbarhed, og 
man vidste, at hun altid havde 
dem i en Kasse ved sin Seng om 
Natten; siden hendes Ankomst til 
Paris var det ogsaa almindeligt 
bekendt,. at hun plejede at begive 
sig tidligt til Ro, medens hendes 
Mands Forretninger holdt ham 
borte fra Hotellet til sent paa Nat-
ten. Hendes Piger sov i den yder-
ste Ende af en Korridor, der løb 
udenfor hendes Værelser, og hun 
var saaledes for en længere Tid 
saa godt som ganske ene i Hotef-
lets tredie Etage. 

Røveren havde naturligvis gjort 
sig bekendt med disse Omstæn-
digheder og ventede nu blot paa 
en Lejlighed til at begynde paa 
sin sædvanlige Plyndring og sine 
Voldsgerninger. 

Disse Tanker ,fo'r gennem Fru 
Vestris Hjerne med frygtelig Fart. 
Saa genvandt hun ved en vold-
som Viljekraft ikke blot sin Ufor-
færdethed og Koldblodighed, men 
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Nr. 7. Følg ined: 

For ret at nyde 
lær først at byde! 
Ægte LOTUS THE 
er en Nydelse! 

Importt M. V. Salomonsen 

Redningsdaad. 
Fortælling af G. Bethlen 



vil De altid finde i 
PRIMA. Vi har en 
Masse nye og smukke 
Gaveæsker. Foretræk-
ker De nyttige Ting, 
har vi ogsaa et stort 
Udvalg i Køkkentøj, 
Porcelain o. s. v. 

- og husk saa Kaffen fra „Prima- 

De store Muskatelrosiner er nu solgt, 
og nye kommer ikke til Julesalget; derimod har vi stort La-
ger af store, gode Californiske Blommer i 3 
Størrelser, smaa græske Rosiner Nr. 5 uden Sten, og 
disse erstatter paa god Maade. 

Bedste Kvaliteter til Slagtning og Bagning sælges til 
smaa Priser. 
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JULESTEGEN 
og 3ulepaalceget fios mig! 	1. 5(1. 2)arer 

W. Rømers Slagterforretning,Aninge 

Gør Deres Juleindkøb hos 

Axel Mogensen, Tejn 

Nyttige Julegaver for Damer, Herrer og Bern 

Isenkram, Knive, Gafler, Sølvtøj, elektriske Artikler. 

Masser af nyt Legetøj til Børnene. 

Chokolade, Appelsiner, Nødder. 

Cigarer og Cerutter i anerkendte Marker. 

Alt i fine Jule-Gaveæsker. 

Alt til Julebagningen i de gode Kvaliteter 

og til smaa Priser. Julekaffen bliver den 

sædvanlige ekstrafine Kvalitet. Æg modtages. 

Nordlandets Handelshus. 

De gaar aldrig forkert - 
naar De henvender

RAD I 0 -
Apparater og Dele 

Dem til mig ang. 	 - Akk.- Ladestation. 

Batterimodtagere og Lysnetmodtagere - Alle Modeller ! - Alle Priser! 

Installatør Regnersen, Hasle, Tlf. 128 
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Grethe Lundgreen's Viktualieforr, 
HAR DET I Største Udvalg i alle Slags Paalæg, Hjemmelave-
de Salater, lækker Svinekam, Ribbensleg, Ænder og Gæs. 

Varerne bringes 	 Telefon 45 
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Søger De noget rigtig laelillert til Julen? 

Til 

Jul! 

med ,731.14 -.1 

Juleblomster 
Julefrugter 
Juletræer 
Gran til Kirkegaarden sand 
Dækning af Gravsteder. 

Handelsgartner C. Jensen 
Havnegade Allinge Telefon 41 

købes naturligvis hos 

P.C. HOLM 

Køb Deres Julegaver i Allinge Messe 	Stort Udvalg til Damer, Herrer, Børn 
Halstørklæder i mange Mønstre, Strømper, Handsker, 	 Manchetskjorter, Handsker, Seler. Slips i flotte Farver. 

	 Baby-Udstyr, Strømper, Luffer i Skind og Uld, Huer, 

moderne Undertøj i Charmeuse, Kitler og Forklæder. 	 Slipowers, Pullowers. Alt leveres i fikse Gaveæsker. 

Se Vinduerne 
	 Allinge Messe 	Yfi. Molm 

hun lagde ogsaa en Plan til at red-
de sig selv og gøre Skurken uska-
delig. 

Uden at slukke Lyset indtog 
hun sin tidligere Plads og ringe-
de paa den Klokke, hvorved hun 
plejede at kalde sine Piger til. 
Hun vovede sig dog nødig til 
denne Handling, thi hvis Hunde-
ne muligt ledsagede Pigen, vilde 
de uden Tvivl straks lugte den 
skjulte Røver, som i saa Fald øje-
blikkelig vil angribe hende. Til al 
Lykke var Pigen, der hurtigt kom, 
ikke ledsaget af Hundene, der ef-
ter at have ladet sig trætte, havde 
lagt sig til at sove i et af Værel-
serne længst borte. 

Forsættes i Tiltaget. 

,9e— 
glæde nogen med en lille 
Opmærksomhed. saa kig 
ind i Gornitzkas Bogtryk-
keri! Vi har lige faaet en 
Sending fint Æskepost i 
hvidt og kulørt Papir. -
Leveres m. paatrykt Navn 
i forsk. Farve fra Kr. 4,75. 

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

Gorni tzka's Bogtrykkeri 
-det er Telt. Allinge 74 

Dit Land og dig selv. 

Dit Land du skylder meget, 
gør derfor, hvad du kan ; 
saa helt det bli'r dit eget, 
dit Folks og Fødeland. 

Du først skal plante Træet, 
før Frugter du kan faa, 
maa slide, bøje Knæet, 
saa Løn du hente maa. 

Din Pligt du først skal gøre, 
saa kræver du din Ret! 
— vil anden Vej du køre, 
da vælter Vognen let. 

Hvis alt du tosset vender: 
vil gøre Dag til Nat; 
da galt det hele ender 
i Grøften dyb og brat. 

Saa sidder du i Mudder 
som hende Ilsebill 
—Forsent!—Aa Snak og Sludder! 
Nej, gør som Husbond vil: 

Vær nøjsom og hold Maade, 
gør, hvad du skal og kan, 
da tør du tro og haabe 
paa Lykke for dit Land. 

Dit Land dig mangt har givet, 
sig Tak da Kvinde, Mand, 
og Danmark som er lidet, 
bli'r ej et fattigt Land. 

• Moderne Armbaandsnre i Guld, rust-

frit Staal og Chrom. 

• Briller og Brille-Etuier i sidste nye 

Modeller. 

• Smykker: Naale, Ringe og Halskæder 

i Selv og Guld. 

• Stager og Fade i moderne blank og 
og mat Selv. 

Varm Blodpølse 
hver Fredag Middag. 

Dina Sørensen, Nørregade. 

Mange sværger til 
DYRBYE KAFFE! 

Den kan kun PRIMA, 
Allinge, skaffe, 

Varelotteriet 
Sidste Fornyelsesdag til 3. Træk-

ning er Mandag den 7. December. 
Nye Lodsedler er til Salg. 

Spil i Varelotteriet og vind Jule-
gaven. Fornyelses- og Kobelods-
pris 260 Øre. 

I. B, Larsen, 

Hasle Kalkværk 
0.1111% Brændt Kalk 

Læsket Kalk 
Cementsten 

Tlf. Hasle 27 

Komfurer, Kakkelovne, 
saa gode som nye, 
sælges til smaa Priser. 

Th. Westh 
Tlf. 156, Allinge 

Bornholms Spare- 
og baanehasses 

Afd. i Allinge 
• 

Kontortid: 9-12 2-4 
• 

Boxer udlejes 

Gode Spisekartofkr 
købes og sælges. 

Mindre Lastkørsel udføres. 

Th. Westh 
Tlf. 156, Allinge 

Le. 
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Vækkeure og Nipsure — mange Mo-

deller i Træ og Chrom. 

• 

• 

• 

Barometre med og uden Termometre, 

Udhængstermometre (Min. og Maks.) 

Broncefade og Stager i stort Udvalg, 
mange fikse Nyheder. 

Toiletgarniturer i Bronce, Sølv og 
Nikkel. 
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I smuk Alabast har vi: Cigar- og Cigaretbægere, Cigar- og Cerutkasser, Skrivetøjer m. m. 

CONRAD HANSEN 
Allinge Ur- og Guldsmedeforretning, Havnegade — Telefon 140 

41W 	Altid stort Udvalg i 
111 

es 
Gasovne -- Bageforme — Bordknive — Fjerkræsakse 

Tæppefejemaskiner — Nilfisk Støvsuger 
og iøvrigt alt i ISENKRAM til Husholdningsbrug. 

Glas og Porcelæn 
i stort Udvalg af de mest moderne Ting til alle Priser. 

Til Børnene 
DUKKEVOGNE - BILER 	KÆLKER — CYKLER m. m.  

Kolonialafdelingen 
er velforsynet med bedste Varer til billigst mulige Priser. 

Vine og Spirituosa 
ORIGINALE VINE fra J. C. Teilmann er de bedste til Prisen 
FRUGTVINE fra bedste danske Fabriker kan godt erstatte 

de indførte, og er langt billigere. 
LIKØRER og SPIRITUOSA af alle Slags. 

P. C. HOLM — ALLINGE 

Miblinella~11~EHrf... ... 	j11111=6. 



Vi har faaet en større Sending hjem af Cox Orange, 
rød Pigeon, Mølleskov, Beaute of Kent og tilraader Kun-
derne at forsyne sig heraf. 

Ved Salg af hele Kasser giver vi ekstra Rabat. 
Gode Citroner sælges a 15 Øre. 

Nordlandets Handelshus 

JULEGAVEN 1111111111111111111111111111111111111111M111111111111111111118 

    

for enhver Smag til hele Familien. 

49(fusk 

Fine Spiseæbler 	bedste Sortering. 

Yotograf Mfred Njolleri 

at indgive Bestilling til Julen paa 

Fotografier - Forstørrelser - Indramning 
i god Tid ! Optagelser hver Dag fra Kl. 10-15 (ogsaa Søndag) 

Julestege - Svinekam - Ilamborgryg 

Mørbrad - I. Kl. Paalæg og Salater. 

- alt kan De faa kos mig ! 

Lige fra Overfrakker til Undertøj, Ar-
bejdstøj og. Metervarer, Gardiner og 
Garn. — Altid bedst og billigst hos 

Jens Hansen - Manufaktur & Trikotagehandel 
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Gør Deres Indkøb til Jul 

Dina Sørensens Viktualieforretning, All. D
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Vi har Benklæder i Vinduet. 
Arbejdsbenklæder Kr. 4 85-5.50-8.00 

Holmensbenklæder Kr. 

Uldne Benklæder fra Kr. 13.50 

Plus-four til Herrer Kr. 11.50 —13.50 

• 

Uldne Drengebenklæder Kr. 3.50 

Plus-four til Drenge Kr. 4.25 

• 

Stærke Overalls Kr. 4.85 

Extra svære Kr. 550 

Skjorter ... 
Stort Udvalg — Alle Priser — Og i 

nye moderne Mønstre og Farver. 

Arbejdsskjorter fra Kr. 1.95 

- baade til 

Herrer og 

til Drenge 

Gør DeresIndkøb i  

Nordlandets Bandeishus! 
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Yeler grang - 
til noget særlig delikat, saa 
finder De et righoldigt Ud-
valg i Wienerbrød, Kringler, 
Kranse og Kager, Julekager, 
Fødselsdagskringler og Smaa-
kager, som er noget af det 
lækreste, der kan opdrives. 

De gaar aldrig forgæves til 

2ager 3fald 
Telefon Allinge 78 
Brødet bringes overalt. 

Julegaver 
til store og smaa finder 

De hos os i stort Udvalg. 

Sandvig 

Boghandel 

iografen 
Fredag og Søndag Kl. 20 

Marlene Dietrich og Gary Cooper 

Det stjaalne Paradis 
En straalende velspillet Film, en af 
Sæsonens store Filmsoplevelser. 

5g har overtaget afdøde 

Dyrlæge Malling's 
Praksis fra den 15. Novbr. 

Foreløbig Bopæl: 

Dyrlægeboligen, Hasle. 

Telefon uforandret Hasle 95 

0. j.o.ssunt. 
Dyrlæge 

100 SERIE! 
JUBILÆUMS•PRÆMIER 

10.000 KR. 
3. TRÆKNING KR. 2.60 

VARELOTTERIET 
For n. slutter Mand. 7. Dec. Salget] 

 Torsd .10. og Fred.11. December. 
Tid. 8. Dec. Trækning Onsd 9., 

] 
rs  

Kollektion: Frk, Olga Kofoed 
Telefoncentralen Allinge. 

En Gasovn er en særlig velkommen Julegave 	Produktgin 
Nerteli hak 

til alle, som har glædet os paa 
vort Sølvbryllup. 

Andrea og Poul Hansen. 

d.ak for al Opmærksomhed ved 
vort Bryllup. 

Magda og Leo Bendtsen. 

Olsker Husmandskoners 
Syforening afholder Andespil 
i Forsamlingshuset LØRDAG d. 
12. Decbr. KI 7.30. Der bortspil-
les 8 Ænder og 2 Gæs. En Gaas 
gratis. Efter Spillet selskabelig 
Sammenkomst. 

Bestyrelsen. 

Olsker 
Nusflidsskole 

holder SØNDAG d. 6. December 
Kl. 7,33 et Foredrag m. 
Lysbilleder af Boghandler 
Sørensen, Sandvig. 

Efter Foredraget Bal. 
Partiforeningerne indbydes. 

Olsker. 
Statsskatten for 1936 —37 

modtages i Olsker af Pedersen, 
Bakkemøllen og i Tejn af Kom-
munekasser Chr. Bendtsen, og be-
des indbetalt inden den 15. Decbr. 

Sogneraadet. 

Sandvig Missionshus 
Torsdag d. 10. Decbr. 
Kl. 7,30 festligt Mode til Fordel 
for Børnenes Juletræ. Sangkoret 
synger. Sognepræsten taler. 

Alle er velkommen 

Fra 

Pension „Sjøljen" 
sælges en Del Inventar: 

Staalsenge, Madrasser, Vattæpper, 
Hovedpuder, 2 Sovekammermøb-
lementer, Spisestuestole, Spejle, 
Servantekummer m. m. 

Henv.: Tlf. Allinge 123. 

En brugt Kakkelovn 
(bornholmsk) er til Salg. 

Købmand Reuss, Rø. 

Kartofler 
er til Salg. 	Tlf. Ro 29 

Til Julen nbefttles 
Nye fikse Sko 
Hjemmesko 
Galocher 

Træskom. Larsen, Allinge 

Varm Blodpølse 
faas i Dag, FREDAG. 

Grethe Lundgren, 
Lindeplads. 

Mit Hus 
er til Leje fra 1. Januar. 

Olga Forsberg, Pilegade 15. 

Gør Deres Indkøb 
af Brod og Kager hos os. 

Altid 1. Kl. Varer. 
Bringes overalt. 

Bager Andersen, Sandv, 

Averter i NORDBORNHOLM 

Aflæg Forretningen et Besøg og De vil finde hvad De 

søger, da Udvalget i Aar er særlig stort. 

De nye ALL ADIN LYS føres nu i et meget stort Udvalg. 
Juletræspynten, Julegodterne og Julekaffen, prima Kvaliteter! 

HUSMODERBØRSEN, Allinge 

A11.- Sandv. Husflidsforening 

afholder Aarets sidste ANDESPII. 
paa Christensens Sal Søndag den. 6. December Kl. 19,30 

Der bortspilles 10 Ænder og 1 Gaas. 1 Hane gratis. 

Bagefter Bal. 	 Gymnastikforeningen indbydes. 

Carl Larsen, Vesterg. 

• Stort Udvalg i varme Hjemmesko! 

De nye Juleheffer 
er hjemkommet. 

Bestil dem i god Tid i 

KIOSKEN 

adioelaidonen 1937 er 
Segyndi 

Nye 4 Lampers Radio til Strøm eller Batteri sælges billigt med 40 
Kr. Udbetaling, Udbetalingen j■-.an deles i 2 Rater. 20 Kr. straks og 
20 Kr. senere, siden ugentlige Afdrag 4 Kr. i Lampers Slodim 
gere sælges med 30 Kr. Udbetaling. 15 Kr. straks, 15 Kr. senere, 
derefter 3 Kr. ugentlig. 

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

Cyfile- og `Radio-importøren 
H. JØRGENSEN, ved Havnen, Allinge. — Telefon 156. 

	 6 •.• 

Byernes bedste og fineste Sul 
Røber De altid billigst til Jul 

Nordlandets Kødforsyning 
Varerne bringes overalt 	 Sandvig - Telefon 19  

• • • • 

Manufaktur og Tricotage 
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Cigarer - Cigaretter - tibakker 
Ser Deres Juleindko6 af disse 

	Vine 
ih-tililer flos os. iste Nl. Varer! 

	

KGri 
Cigarhandler Johan Madsen, Allinge 
BEMÆRK, ALLE VORE CIGARER OPBEVARES I „HYDROVEX" TØRRESKAB 

RADIO er den helt rigtiae Julegave fil hele 

Familien. — Lad mig demonstrere et 

moderne Apparat for Dem uden Kø-

betvang. — Rimelige Betalingsvilkaar. 

EN LÆSELAMPE 
eller en af de mange andre smukke 

Bordlamper eller Lampetter er altid 

en kærkommen Julegave, og vi har 

rigeligt Udvalg — ogsaa i Skærme! 

ALLINGE RADIOFORRETNING 
Se var Udstilling 	 Ved Lindeplads 	 William Lind 

Averter i NORDBORNHOLM 

Andre

ideer:  EleKtriBsKorSdtkryngive!eorng,FilieurskhrocelsdanKisnegswegt, 
bh mal del i Produkin 



Julegaver og Julevarer 

- køb det i PRODUKTEN 

Nordbornholms Kryds og Tværs 

Den rigtige Julegave 

skaber Glæde 

LAtafg,sipt du .Nald 

Vi har Gaver 

fil alle 

Familiens 

Medlemmer! 

Handsker 

Kimonoer 

Pyjamas 

Babysæt 

Halstørklæder 

Luffer 

Selegarniture 

Strømper 

Sokker 

Silkeundertrøjer 

Jumpervesfe 

Herreuldvesfe 

Pul lower 

Slipower 

Manchetskjorter 

Silkeskjorter 

Forklæder 

Kitler 

Kaffeduge 

Divantæpper 

Gulvtæpper 

Købte Varer lægges i smukke Gaveæsker. Gavechecks 

og Handskekort udstedes. Leverandør fil begge Lotterier. 

Victor Planck, Allinge 

af alle Manufakturvarer 

paa Lindeplads i Allinge 

STORT J UlESÅLLEJ VANDRET: 1. Stemme. 7. Plantelære. 
13. Kørte. 14. Trænede. 15. Smykkesten. 
16. Planten. 19. Drengenavn. 20. Drenge-
navn. 21. Mønstringen. 22. Vægt. 23. En-
delse. 25. Tilstillet. 27. Drik. 28: Fisk. 
30. Hænde. 31. Gudinde. 33. Fedtstoffet. 
35. Ensomme. 36. Favorabel. 37. Transpi-
rerer. 38. Pinte. 40. Domstol. 41. Kurage. 
43. Smiler. 44. Mærker. 46. Cykledel. 48. 
Tone. 49. Abessinsk Titel. 51. Ledig. 52. 
Pur. 53. Krydderi. 55. Pigenavn. 56. Gen-
færd. 57. Lugt 59. Sorter. 60.. Berette. 
61. Gavnede. 

LODRET: 1. Vaaben. 2. Plante. 3 Pa-
rat. 4. Give. 5. Drik. 6. Snydes. 7. Dimen-
-ion. 8. Smelte. 9. Bøn.10. Let. 11. Skælds-
ord. 12. Tjenere. 16. Bakkedrag. 17. Væ-
gelsindet. 18. Fiskeredskab. 24. Templer. 
26. Hjemmet 28. Ellefolk. 29. Jordarten. 
31. G rammatikudt ryk. 32. Udtaler. 34. Ved 
Gadenavne. 35. dmraade. 37. Kneben. 
39. Huske. 41. Fransk Titel. 42. Kantoren. 
45. Vejlede. 46 Skuer. 47. Bibelsk Navn. 
48. Falsk Ed. 50. Asede. 52. Afdrag. 54. 
Græd. 56. Slags. 58. Tone. 59. Bindeord. 

Løs den, klip den ud og send den ind 
til Redaktionen mrk. Kryds og Tværs". 
Er Løsningen os i Hænde inden forst-
komne Torsdag Formiddag, er De Delta-
ger i den ugentlige Konkurrenae. Der vil 
blandt de rigtige Løsninger blive udtruk-
ket een, og den heldige faar et Gavekort 
paa 5 Kroner med Posten. Dette kan bru-
ges som Betaling i de Forretninger, der 
annoncerer her i Bladet. Kun Abonnen-
ter kan deltage. Løsning : Se næste Nr. 

Papirhandelen 
har det store Udvalg i 

Kirkepladsen, Allinge 

Legetøj, Julekortlulehefter, Juletræspyat - køb det hos os' 

,717ange. Nyfieder i Lædervarer 

Forretningen er ikke aaben Søndag. 

Vind Ugens 5 Krone -den- Hjælp til Julegaven! 
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