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Flugten. 
Af ERNST KREUDE.R. 

Paa Dansk ved Frank Ravnkilde. 
—o— 

Han spurgte sig selv for hun-
drede Gang i denne Nat, hvorfor 
man ikke havde givet ham den 
mindste Efterretning? Det eneste, 
der havde fundet Vej ude fra ind 
til hans mørke Celle, var de to 
File, der en Aften havde ligget 
paa Bunden af Suppetallerkenen, 
der af Vagten blev skubbet ind 
til ham gennem Dørklappen. De 
to lange, naaletynde File, ellers 
intet. Men hvad skulde han da 
gøre, naar han brød ud? Hans 
Celle laa ti Meter over Havbug-
tens dybe Vand. Naar han havde 
presset sig gennem den snævre 
Vinduesaabning maatte han vove 
et Spring paa ti Meter i Dybet. 
Men i den stille Nat vilde han 
uundgaaeligt blive hørt af en af 
Vagtposterne. 

Da Oprøret mod Terrorgenera-
len Carrera blev opdaget havde 
man ikke straks skudt ham, fordi 
man vilde erfare Navnene paa hans 
Fæller. Men Corner havde tiet. 
Efter et halvt Aars Fængsel hav-
ile man lovet ham Friheden, hvis 
han vilde forraade sine Kamme-
rater. Corner vidste, hvad denne 
Frihed betød. Den vilde have be-
staaet deri, at Carrera havde ud-
nævnt ham til Oberst, og saa vil-
de han senere bag et Telt rammes 
af en Kugle i Panden! Han var 
ikke Forræder. Men hvad talte nu 
for, at disse File var et Forsøg 
paa at bevæge ham til Flugt for 
saa at forfølge ham, indtil Kam-
meraternes Skjulested var fundet ? 

Han kendte ikke engang selv 
dette Skjulested Han havde i de 
sidste Nætter filet Cellevinduets 
Jernstænger igennem og kastet 
Filene i Havet. Det var endnu ikke 
blevet opdaget. Han behøvede blot 
at trykke Gitteret igennem. 

Hvorfor havde de dog ikke gi-
vet ham Spor Efterretning? Hvor-
ledes skulde han vide, hvorfra Fi-
lene kom ? Han var ved at miste 
Forstanden Piudselig sprang han 
op fra sin Briks, han blev staa-
ende som en Støtte og lyttede. 
Men der var stille i den mørke 
Celle som i en Grav. Himmelen 
udenfor var kulsort, som om Stjer-
nerne var slukket for stedse. Cor-
ner følte, at han ikke meget læn-
ger kunde udholde denne frygte-
lige Spænding, og at kun den yder% 
ste Beslutsomhed kunde befri ham. 
Han klædte sig lydløst at og be-
holdt kun Fangebenklæderne paa ; 
derefter klatrede han forsigtigt op-
ad den ritørke Cellevæg, han hørte 
Havet bruse dernede og lyttede 
igen Han kunde ikke høre Vagt-
postens Skridt. Saa trykkede han 
med Opbydelsen af al sin Kraft 
Gitteret igennem. lian lagde det 
paa tværs og trak det igennem 
Lugen. Saa klatrede han igen ned 
og skjulte Jernstængerne under 
sin Briks. Sveden løb ham nedad 

Ansigtet, hans Arme rystede. Nu 
var han saa langt. Endnu en Gang 
tøvede han Et Minut skilte ham 
fra Friheden. Hvad vilde der føl-
ge efter dette frygtelige Spring i 
Dybet? Vilde han i denne Nat 
endnu en Gang faa fast Land un-
der Fødderne? Det var som om 
han kæmpede med et Spøgelse. 
Men saa tog han sig sammen, 
klatrede hurtigt og lydløst op til 
den aabne Luge, tvang sig med 
Møje igennem og sprang ned i den 
uudgrundelige mørke Afgrund. 

Han dykkede ned med uhyre 
Kraft, der bruste som en Orkan 
i hans Øren. I dette Øjeblik tænk-
te han fortvivlet paa Cathlen Bailey. 

Plasket i Vandet var blevet hø' t 
af Vagtposten paa den yderte 
Fæstningsgang. Vagtposten gav 
straks høje Signal med sin Fløjte 
og afskød tre Gange efter hinan-
den sin Bøsse. Syv Sekunder se-
nere vækkede Alarmsirenens dyst-
re Hylen Tugthusfangerne af de-
res Søvn. Da Corner for anden 
Gang dukkede op til Vandets Over-
flade, saa han Mørket foran sig 
oplyst af Lyskasterens spagelses-
agtigt grelle Lyskegle. Hans Flugt 
var opdaget! Han sugede Lunger= 
ne fulde med Luft, da Lyskeglen 
traf ham og kort efter slog nogle 
Kugler ned tæt ved Siden af ham. 
Han dykkede lynsnart ned og 
svømmede tilbage til Tugthusets 
Mur. Da han nu ubemærket duk. 
kede op ved høje mørke Mur, op-
dagede han et Fremspring, der 
lige akkurat rakte til, at han kun-
de have Hovedet oven Van le. Han 
klamrede sig til en Jernring, der 
en Gang havde tjent til Forankring 
af Skibe. To mægtige Lyskastere 
afsøgte uophørligt Vandet. En 
Motorbaad krydsede frem og til. 
bage. Hvis han kunde holde aig 
under Murfremspringet, indtil For-
følgelsen blev indstillet, var hans 
sidste Chance endnu ikke tabt. 

Hans sidste Chance bestod deri, 
at han svømmede over Bugten og 
naaede den forreste af de smaa 
Øer. Der kunde han skjule sig i 
en Slugts tætte Vildnis. Han haa-
bede, at hans Kr æfte r vilde slaa 
til til denne lange Strækning Den 
Vished, at Filene dog alligevel 
stammede fra hans Fæller, fyldte 
ham med dyb Tillid. Men hvorle-
des skulde han støde til dem i 
det fuldkomne Mørke? Efter en 
Times Forløb blev Forfølgelsen 
indstillet Man antog, at Corner 
var blevet ramt af en Kugle og 
gaaet ned. Den næste Dag vilde 
man søge efter hans Lig. Corner 
ventede endnu nogen Tid, indtil 
alt igen var roligt, og det sidste 
Lys paa Vandet slukkedes. Han 
havde nøje øernes Retning i Ho 
vedet. 

Han aandede dybt ind, dykke-
de ned og svømmede under Van. 
det. Forsigtigt kom han op, dyk-
kede igen ned og svømmede vi-
dere under Vandet. Alt torblev 
roligt, og han kunde nu vove at 
svømme fremad i det lydløse Mør- 

ke. Men han mærkede allerede, at 
Opholdet i Vandet havde udmat-
tet ham. Han maatte snart sagtne 
Tempoet. Anstrengt spejdede han 
mod den mørke Strandbred, men 
der viste sig intet, der lod formo-
de Kammeraternes Nærhed. Han 
befandt sig nu omtrent midt i den 
store Bugt, men havde endnu ikke 
tilbagelagt en Trediedel af den 
lange Strækning. 

Medens han fortvivlet uophørligt 
svømmede fremad i Mørket, drog 
de mest forvirrede Billeder gennem 
hans Hoved. Paany tænkte han 
paa Cathleen Bailey, og det var 
en ligefrem lammende og uhyg-
gelig Kontrast, at han i dette Af-
grundsmørke maatte tænke paa 
hin tidlige, lyse Morgen, da han 
for første Gang var redet ud med 
Cathleen. De havde nogle Timer 
redet langs med Urskoven og hav-
de holdt Hvil i Skyggen af et stort 
Brødfrugttræ. Under dette Hvil 
havde han bedt Cahtleen blive hans 
Hustru. Han saa tydeligt hendes 
smukke, unge, alvorlige Ansigt 
med de klare brune øjne, hun 
vendte sig mod ham og sagde til 
ham : ,De maa ikke være saa utaal-
modig, Howard." Og samtidig ly-
ste et Srtil i hendes feartry'lende, 
blide Ansigt, saa at han troede, 
at han maatte vælte det kæmpe-
mæssige Træ for at betvinge sin 
Glæde. Dette trøsterige Billede veg 
snart, da han mærkede, at hans 
Kræfter svandt. Endnu et Kvarter 
kunde han holde sig oppe, men 
saa vilde det være forbi. 

Han tænkte endnu en Gang 
med en pludselig, smertelig Fø-
lelse paa sine Venner. Vidste da 
ingen af dem, at han i denne Nat 
svømmede for Livet, var det mu-
ligt, at de ikke havde bemærket 
Forfølgelsen ? Skulde alt dog al-
ligevel være tabt i de sidste Mi-
nutter? En vanvittig Fortvivlelse 
greb ham og nogle Sekunder mær-
kede han ikke den nære Udmat-
telse. Han vilde nu have givet alt 
for endnu engang at ligge i sin 
mørke Celle. Han kastede sig for 
sidste Gang fremefter ogsaa plud-
selig en mørk Skygge, og saa 
stødte han Hovedet mod noget 
haardt . 	Han undertrykte en 
Ed. De havde altsaa alligevel fane 
get haml Forfølgerne maatte have 
ligget paa Lur i Baaden, nu var 
alt forbi, og ved Morgengry vilde 
han blive stillet mod Væggen. 

Han havde ikke mere Kraft til 
at flygte. Han greb fat i Baaden, 
thi han var allerede ved at synke. 
Han undrede sig over, at intet 
rørte sig i Baaden. Med en sidste 
uhyre Anstrengelse svang han sig 
over Rællingen. Baaden var tom 
og uden Aarer. Corner faldt om 
i Baaden, han rørte sig ikke mere, 
han tænkte kun paa, at nu vilde 
han sove, øg saa vilde Baaden om 
Morgenen blive set fra Tugthuset, 
og saa var det forbi. Han forsøg. 
te krampeagtigt at holde sig vaa-
gen, og pludselig mærkede han, 
at Baaden satte sig i Bevægelse. 

Saa mistede han Bevistheden. 
Da han kom til sig selv, saa 

han en Mand, der ubevægelig vend-
te Ryggen mod ham. Over den 
højre Skulder hang en Bøsse Cor-
ner vilde styrte sig over ham, men 
han var ikke engang i Stand til 
at løfte Armene. Nu maatte Man. 
den have hørt noget, thi han vend-
te sig om. Det var eh n enajede Jim. 

„Hallo, Corner", sagde han ro-
ligt, „vil De ikke have lidt at 
drikke"? 

Corner nikkede, og den enøjede 
rakte ham den bulede Feltflaske. 
Corner løftede besværligt Hovedet 
fra det haarde Majsstraa, og me-
dens han drak af Feltflaskens 
stærke Indhold, hørte han Jim sige: 

Jeg skal hilse Dem fra Miss 
Bailey, hun har sendt Dem det her". 

Han satte Feltflasken og tog 
Læderpungen fra Jims brunplet-
tede Haand. I Pungen laa Cath-
lens lille Sølvring. 

» Vi kunde ikke faa Øje paa 
Dem", sagde Jim, ,.vi ventede hele 
Natten her i Slugten, vi saa Dem 
heller ikke svømme, Corner. Der 
laa tre Baade forankret derude, 
da vi ved Daggry tog dem ind, 
laa De i en af dem'. 

Corner nikkede og luk kede H aan-
den °n Sølvringen. Han var for 
svag til at rejse sig op, ellers hav-
de han omfavnet den gamle Jin 

Kloge Hunde. 
-o- 

Afdøde Direktør for Zoologisk 
Have i København, W. Dreyer, 
har engang fortalt følgende Eks.,  
empler paa Hundes Klogskab: 

Et Sted i Jylland ligger en Her-
regaard og en Præstegaard hver 
paa sin Side af en bred Aa, over 
hvilken der fører en Bro, som paa 
Midten er spærret af et højt Sta-
kitværk. I dette er der en Dør, til 
hvilken man havde Nøgler baade 
paa Herre- og Przestegaarden. 

En Dag skulde man fra Præ-
stegaarden bringe en Rulle Noder 
over til Herregaarden, og Præstens 
Søn og en Kammerat af ham, der 
var paa Sommerferiebesøg, begav 
sig af Sted ledsaget af Præstens 
Hund. Denne, der var vant til at 
bære Spadserestokke, Smaapakker 
og lignende, tiggede om at faa Lov 
til at bære Noderullen, og det fik 
den da ogsaa til sidst. 

Men da man kom til Aaen, sagde 
Kammeraten til Præstesønnen: 

,Pas paa, tag Noderne fra Hun-
den, ellers svømmer den vel over 
og gør dem vaade." 

„Aah," svarede han, „lad os se, 
hvad den vil gøre". 

Hunden løb saa rask ned til 
Aabredden, og det saa ud, som 
vilde den springe i Vandet. Men 
saa standsede den pludselig, løb 
lidt frem og tilbage, løb saa op 
paa Broen, lagde Rullen ned og 
puffede den ind under Stakitvær-
ket, hvorpaa den svømmede over 

Aaen, hentede Noderne og løb 
videre. 

Hvis den Hund ikke harræson-
neret, ved jeg ikke, hvad Ræson-
nement er. 

I min Ungdom kom jeg meget 
ude hos Folketingsmand og Stats-
revisor Balthasar Christensen paa 
Grøndal udenfor København ved 
Ladegaardsaaen. 

Han havde en stor, langhaaret 
Hund „Tom", og den og jeg var 
rigtig gode Venner. 

En varm Sommersøndag kom 
jeg ud til Gaarden ligesom Fami-
lien sad ved Middagsbordet, og 
for ikke at forstyrre satte jeg mig 
ind i Havestuen, hvor Tom laa 
paa sit Tæppe. Som en dannet 
Hund kom den hen og hilste pænt 
paa mig og lagde sig saa atter til 
Ro. Jeg satte mig ned, tog en Bog 
ng gav mig til at læse, men det 
blev mig snart for varmt, og jeg 
vilde derfor gaa ud i Haven og 
læse videre. Men om Forladelse. 
Tom lagde sig i den aabne Have-
dør og knurrede og viste Tænder, 
saa det var mig umuligt at kom-
me forbi den. 

Jeg forstod ikke, hvad der gik 
af Hunden, indtil jeg rent tilfæl-
digt lagde Bogen fra mig. Saa 
kunde jeg gaa ud og ind, som 
jeg vilde. Saa gik der et Lys op 
for mig, og jeg anstillede nu flere 
Forsøg. 

Saa længe jeg ikke havde noget 
i Haanden, lod Tom som ingen-
ting, men forsøgte jeg at gaa ud 
i Haven med en eller anden Gen-
stand fra Stuen, saa forbød den 
mig paa det bestemteste at gaa 
igennem Døren, den vilde aaben-
bart forsvare sin Herres Ejendele 
og forhindre, at det forsvandt. 

Det lille Skidt. 
I et sjællandsk Sogn har man 

for nogen Tid siden faaet en ny 
Præst, der ikke udmærkede sig 
ved sin Størrelse, fortæller Ven-
stres Folkeblad. Han er tværtimod 
lille og spinkel. Paa en Tur rundt 
i Pastoratet kom Præsten en Dag 
ind hos en gammel Kone, hvis 
bedste Ven er en lille og forkæ-
let Foxterrie. Hunden sprang sta-
dig op ad Præsten og satte Pote-
aftryk paa hans Frakke. Konen 
syntes, hun skulde undskylde Hun-
den og sagde: „Aa, han er saa-
mænd saa glad for Præsten, det 
lille Skidt!" 

I et Menighedsraadsmøde sam-
ene Aften, hvor man snakkede løst 
og fast, da Dagsordenen var ud-
tømt, fortalte Præsten Historien 
om Foxterrien der havde moret 
ham meget. Et af Raadets Medlem. 
mer fandt sig da foranlediget til 
at kommentere Beretningen ved at 
erklære: „Hun har selvfølgelig 
ment Hunden!' Hvortil Præsten 
smilende svarede: a Ja, det gaar 
jeg da ogsaa ud fra!" 



Kan der opnaas endnu bedre 
Resultater? 

Forlovelsesringe • 
Lager af alle Størrel-
ser i moderne, ciselere- •• 
de og glatte Ringe it 

Allinge Ur- og 
Guldsmedeforretning 

Conrad Hansen. TI. 50 

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. 
Fax ve) i mange forskellige 
MO.istre lev. Fra Kr. 4,75 
pr, 500 Stk. 

Gornitzka's Bogtrykkeri 
- del er Telf. Allinge 74 
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deres jerdel 
ved Avertering i „Nordboraholm" er 
de.i store Udbredelse, Bladet bar; 
det kommer i hvert Hjem i 
Sandvig og Omegn, helt til Hasle, 
Klemensker og Rø. De faar med an-
dr 3 Ord Forbindelse .ned al:e Deres 
Kunder paa een Gang. — 

&nyt de billige Kvartals-Anloncer; 
foi. kun 10 Kr. i Kvaitalet 1 -an De 
fast en Annonce, hvori Teksten kan 
skiftes 3 eller 4 Gang,: i Løbet af 
K tartalet. Lad os give Dem et Forslag. 

Ring „97ord6ornfiolm‘t ilel f, 74. 
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Turistsagen. 

Den sidste Menneskealders store 
tekniske Fremskridt, ikke mindst 
pas Trafikens Omraade, i Forbin-
delse med bedre Levevilkaar og 
Arbejdernes Adgang til Sommer-
ferie, har øget Rejselysten, særlig 
_blandt de unge, for hvem Udlan-
det i mange Aar har været en 
lukket Dør. Sommerferien benyt-
tes derfor til Udflugter i natur-
skønne Egne, og Bornholm ind-
tager her i Danmark en af Før-
stepladserne. 

Da Turister og Badegæster for 
en Ry eller Landsdel betyder for-
øgede Indtægter, gøres der efter-
haanden gennem Reklame og paa 
anden Maade et stort Arbejde i 
turistinteresserede Kommuner for 
at drage Strømmen derhen. 

Østersøbadet Bornholm har gen-
nem 40 Aar gjort en ganske be-
tydelig Indsats, som efterhaanden 
har baaret Frugt, idet det for en 
stor Del skyldes dette Selskabs 
energiske Reklame at Bornholm 
nu er et af Nordens mest søgte 
Udflugtssteder, og de Penge, Tu-
risterne lægger her, andrager Mil-
lioner. 

Konkurrencen med andre Tu-
ristegne bevirker imidlertid, at 
Gæsterne stiller flere Fordringer. 
Det er ikke mere afgørende, at 
Egnen er rig paa Naturskønheder, 
den maa have tidsvarende Trafik-
midler, gode Hoteller, velplejet 
Badestrand. 

I Sandvig har Østersøbadet us-
der store Ofre faaet en god Ba-
destrand, Promenader, Tennisba-
ne og andre Bekvemmeligheder. 
Allinge har derimod ikke fulgt 
Skridt med Udviklingen, her spo-
res nærmest Tilbagegang. De faa 
Badehuse, der i sin Tid var stil-
let til Befolkningens og Gæsternes 
Disposition, er forlængst nedtaget, 
og Badning fra Klipperne er ret 
farlig uden betryggende Tilsyn. 

Spørgsmaalet om en Forbed-
ring har været drøftet i mange 
Aar, men uden Resultat, da man 
mente at Østersøbadet var nær-
mest til at løse denne Opgave 
gennem forøget Salg af Kurkort. 
Imidlertid har Hoteller og Pensio-
nater i Allinge ikke ment at kun-
ne opkræve Kurtakst af deres 
Gæster, saalænge Badeforholdene 
her ikke var i Orden. 

Ved et Møde mellem Hotel- og 
Pensionatsejere i Allinge og Øster-
søbadets Bestyrelse vedtoges det 
dog i Foraaret at skaffe Midler 
ved Tilskud og frivillige Bidrag 
til Oprensning og Planering af 
Badestranden ved Næs. Østersø-
badet lovede at give 200 Kr., naar 
et tilsvarende Beløb kunde skaf-
fes her i Allinge. Under Forud-
sætning af, at Østersøbadets Til-
skud vilde stige med de indkom-
ne Bidrags Størrelse, tegnedes der 
i Allinge godt 500 Kr. og Arbej-
det paabegyndtes. Da der var ud-
ført Arbejde ved Stranden for ca. 
900 Kr. tnaatte dette indstilles af 
Mangel paa Kapital; men det van- 
skeligste og bekosteligste Arbejde 
er udført paa betryggende Maade. 
Den sidste Storm, som i Sandvig 
voldte store Ødelæggelser, har 
ikke ved Næs gjort nogen Skade; 
men Planering og Støbning af en 
Beskyttelsesmur fra Th. Holms 
Gærde til Bækken skulde gerne 
udføres snarest, da Sten og andet 
Materiale af Søen nu er skyllet 
op, hvor det kan benyttes og alt-
saa er lige ved Haanden. Arbej- 
det, som maa udføres i Forbin-
delse med Omlæggelse af Syge-
huskloakcn, anslags til at koste 
ca. 1000 Kr. 

Spørgsmaalet melder sig nu. 
Skal vi ogsaa forsøge at skaffe 
disse Penge ved frivillige Bidrag 
eller danne et Interessent- eller 
Aktieselskab, hvis Andele eller 
Aktier, i Lighed med Østersøba-
dets, kunde lyde paa 25 Kr. (Be-
løbet kan eventuelt indbetales i 
maanedlige Rater a 5 Kr. og end-
da være disponibelt inden Bade-
sæsonen. Allerede tegnede Bidrag-
ydere kan da faa Værdipapir ud-
stedt for hver 25 Kr. de har el-
ler vil tegne sig for, og andre 
interesserede kan maaske tegnes), 
eller vil Østersøbadet udvide Aktie• 
kapitalen og virke med i Arbejdet, 
saa Hoteller og Pensionater i Al-
linge lettere kan opkræve Kurtakst? 

Naar Østersøbadet i sin Tid 
kunde skaffe en Aktiekapital paa 
5000 Kr. til et nyt og uprøvet 
Foretagende, skulde det ikke sy-
nes vanskeligt nu, med de opnaa-
ede glimrende Resultater, at for-
øge Kapitalen med et Par Tusind 
Kroner. Vi ved jo alle, at de Pen-
ge, som gives ud til dette For-
maal, i Fremtiden viI give gode 
Renter og være til Gavn for hele 
Kommunen. 

Lad os derfor haabe paa et 
mere intimt Samarbejde mellem 
Østersøbadet og Hotel- og Pen-
sionatejere, saa det allerede paa-
begyndte Arbejde paa Badestran-
den ved Næs kan gøres færdigt 
inden næste Aars Badesæson. 

For yderligere at fremme Sal-
get af Kurkort kunde man ansøge 
Kommunen om at faa Raadighed 
over den gamle, nu ikke mere 
benyttede Spadseresti udfor Ba-
destranden langs Gærdet ned til 
Bækken; her er en diskret Plads 
bag Træerne til en Række Bade-
kabiner, som tænkes opført af 
moderne Bygningsmateriale, ca. 
2 m. Bredde, Længde og Højde. 
Disse Badehuse er billige at op-
føre og kan staa ude hele Aaret. 
Og selv om de blev malede i Fun-
kis med skiftevis røde og hvide, 
blaa og grønne Farver, vil de al-
ligevel virke diskret under de 
grønne Træer. 

Da Østersøbadets Indtægter i 
Sandvig er ca. 10,000 Kr. aarlig 
(Kurtakst og Badebilletter), vil 
der lavt regnet for Allinges Ved-
kommende kunne regnes med 500 
Kr., altsaa mere end tilstrækkeligt 
til Afdrag, Forrentning og Vedli-
geholdelse efter den skitserede 
Plan. Hoteller og Pensionater, som 
mener ar kunne indkassere mindst 
25 Kr. aarlig i Kurtakst, kunde saa 
faa Raadighed over en Badekabine, 
kan der opkræves 50 Kr. og der-
over 2 — o.s.v. Ogsaa private 
kunne maaske faa Badehuse til 
aarlig Afbenyttelse for 25 Kr. pr. 
Sæson, hvad der er meget almin-
deligt andre Steder, hvor Famili-
en da kan tilbringe mange for-
nøjelige Timer med at se paa og 
deltage i Badelivet; her kan Ef-
termiddagskaffen indtages o. s. v. 

Ved et Møde, som i Aften, Fre-
dag Kl. 8 afholdes paa Højers Ho-
tel, og hvortil Bidragyderne og 
andre interesserede indbydes, kan 
disse og andre Forslag inddrages 
i Diskussionen, hvorfor vi anmo-
der alle, som interesserer sig for 
Turistsagen, om at møde op og 
gøre deres til, at mulige Forhand-
linger og Beslutninger kan faa 
varig Gavn for Kommunen. 

Særlig de unge, som kan tæn-
ke sig at ville være med i Arbej-
det indbydes. 

• r• 

Salget stiger mer og mer 
lur den, der benytter de 

gode Id&r, 
der findes i Tryk sags- 

Re klam en. 

Fra Uge til Uge. 
Varme Bade. 

Siden Mejeriet Kajbjegggaard luk-
kede Badeanstalten og gav sig til 
at lave Ispinde, maa Befolkningen 
i Vintermaanederne nøjes med at 
skylle Tæerne i en Balje varmt 
Vand, fraset det Mindretal, som 
har haft Raad til selv at installere 
Badeværelse. Det er derfor paa-
skønnelsesværdigt, at Fru Hjort-
bal Christensen nu har stillet et 
Badekar disponibelt for alle dem, 
som ikke kan nøjes med det aar-
lige Sommerbad ved Næs eller 
Grønnedal. Der er pænt og hyg-
geligt indrettet med Venteværelse, 
Baderum og Afklædningsværelse, 
og Fruen fortæller os, at Besøget 
allerede den første Uge var til-
fredsstillende. Skulde Forespørgs 
ler paa Bade stige yderligere, vil 
Fruen hver Dag have Badet klart. 

Det er paa Søndag 
at A. S. G. afholder sit store 

Bankospil Der var som før nævnt 
en Mængde store Gevinster, og da 
et Seriekort kun koster 2 Kr., vil 
der sikkert blive run for at sikre 
sig Kort. — Ved Andespillet i 
forige Maaned var alt optaget i 
Løbet af kort Tid, og der ventes 
samme Sukces denne Gang. Spil-
lets største Gevinst: en Divan 
bortspilles for sig for 50 Øre. 

Landsstævnefilmen. 
Sidste Sommer afholdt de dan-

ske Skytte-, Gymnastik- og Idræts-
foreninger et stort Landsstævne 
paa og ved Gymnastikhøjskolen i 
011erup Stævnet blev optaget paa 
Film, og den forevises nu de 5 
tørste Dage i December i henholds-
vis Klemensker, Østermarie, Olsker 
Nexø og Vestermarie. 

Tirsdag den 3. Decbr. vises den 
i Olsker Forsamlingshus og det 
bliver sikkert en underholdende 
Aften. Sum bekendt deltog der ca. 
12.000 aktive Skytter og Gymna-
ster fra de nordiske Lande, og 
Filmen gengiver paa en fortræffe-
lig Maade de forskellige Afsnit af 
Stævnet, der bl. a. omfattede Gym-
nastik af Landshold og Amtshold, 
mandlig og kvindelig, Fodbold, 
Haandhold, Kaarebold, fri Idræt, 
Løb, Kast, Spring, Svømning, Ud-
spring for Herrer og Damer fra 
tjedrende Afsæt, Svanhop fra 10 ru 

m. m. 
Det er en Fornøjelse og en Op-

levelse at se de sunde unge Mænd 
og Kvinder udfolde deres Behæn-
dighed. 

Filmen bliver ved passende Lej-
lighed drejet langsomt frem, saa 
Øvelsens Form og Tempo nøje 
kan iagttages. 

Og saa faar de noget for Pen-
gene. Fremvisningen tager ca. 21/ 2  
linie, og af denne Grund begyn-
des allerede Kl. 19 pr. 

Bestyrelsen for 14. Skyttekreds, 
som har arrangeret Aftenen, be-
der os meddele, at Filmen er of-
fentlig, og at større Familier faar 
Moderation. 

(Se endvidere Annoncen). 

Hotel Stammershalde 
arrangerer pea Søndag en Gamle 

Danseaften fra Kl. 8-12 Det vil 
forme sig som en morsom Aften, 
hvor der bliver danset .gammel-
dags" saa det kan forslaa noget. 
Kl. 9 arrangeres der Præmiedans 
med flotte Præmier tit de 3 bed-
ste Par. Poulsens Trio spiller, 

FY og B1 
i Paladium-Lystspillet Ole Op-

finders Offer, fremvises i denne 
Uge i Biografen. De to muntre 
Fyre boltrer sig i pudsige Situa-
tioner. bl. a. gaar Fyrtaarnet til 
Vejrs paa en af Møllevingerne og 
maa holde til adskillige Omdrej-
ninger, før Bivognen standser 

Møllen. — Musikken er samlet 
af Victor Cornelius og Orkestret 
ledes af Erik Tuxen. 

Turistinteresserede 
Borgere i Allinge-Sandvig 
samt alle, som har bidraget til 
Arbejdet for at skabe en tids-
svarende Badestrand ved 
Næs, indbydes til et Møde paa 
Hellers Hotel (Havestuen) 
i Aften. Fredag d. -22. No v br. 
Kl. 8, hvor der vil blive aflagt 
Beretning og Regnskab saml 
drøftet Planer ang. Fortsættelsen 
af det paabegyndte Arbejde. 

Særlig indbydes Medlemmer 
af Byens Rand, Østersøbadet og 
Nord bornholms Turistforening. 

Fortegnelse over de 

Landbrugs- 
Ejendomme, 

der kommer i Betragtning ved 
Fordeling af Kornfondens Midler, 
er fremlagt til Eftersyn paa Allin-
ge Raadhus fra den 25 —27 ds. 
Eventuelle Klager skal indsendes 
skriftligt til Byraadet senest d 28.ds. 
senere indgivne Klager tages ikke 
til Følge. 

Allinge d. 22.-11.-35 
M. Bloch. 

2 Kakkelovne 
og en Gaskamin er til 	!g. 
Bernhard Larsen, Tlf. Allinge 1u7 

3fjerietig .lal 
til alle, som har vist os Deltagelse 
ved vor kære Fader, P. Henrik-
sen's Sygdom, Død og Begravelse. 

Bern og Svigerbørn. 

Ved Børnelogen „Hammerodde"s 

Bankospil blev følgende Nr. l udi akne: 
Kaffedugen Nr. 83 
Puden Nr 168 

53iografen  
Fredag og Lørdag Aften Kl. 8 

Søndag Kl. 7 og 9 

Ole Opfinders Offer 
Det 'morsomme danske Lystspil 
med Fy og Bi, Still Berg m. fl 
Ekstra: Den 7. Thule Ekspedition 

Pragtfuld Naturfilm. 

hornnulrns Spare- 
og baanekasses 

Md. i Allinge 
• 
Kontortid: 9-12 2-4 

• 
Boxer udlejes 

Varm !)31edpolse 
faas hver Fredag Middag. 

Dina Sørensens Victualieliandel 

A A A De nye 3 Taarns 

ll u Gummistøvler 
er nu hjemkommen og faas hos 

Carl Larsen, Vestergade, 

Varm Blodpølse 
faas i Dag, Fredag. 

Grete Lundgren. 
Lindeplads 

e  

•	 

	

._ 47 

	

uden Sange er ikke 

ir nogen rigtig Fest . 

En Festsang kan ikke undværes 
ved fe3tlige Lejligheder, ':vad en-
ten de t nu er Sølvbryllup, Bryllup, 
Konfirmation eller anden Familie 
eller Loreningsfest. — En Festsang 
kalder det Humør frem, som skal 
til, f, )r at Festen kan blive vellyk-
ket. En saadan Festsang faar De 
i A linge Bogtrykkeri. 

Udkommen er paa, eget Forlag 

Otto J. Lund: 
Vår barkan ryggar 
Fans i alle bornh -Ariske Boglader 
samt hos Udgiv, 	— Pris 3 Kr. 

Bryllupssange 
og Fests:Age 
hurtigt og billigt 

Allinge Bogtrykkeri 



Køb Deres Overtøj 

Magasin du Nord Uds, 
Ted VI cto e Planek 

Vi har 
det store Udvalg til rimelige Priser. 

Flere og flere 
gaar hen og køber den bedste 

Okse og Kalvesteg 
samt FlæskogPaalieg 
hos 

Chr. Jørgensen Allinge 

Varmt Karbad 
ni. Styrtebad 75 Øre 
• 
Torsdag og Lørdag fra Kl. 9 

Telefon Allinge 131 kan benyttes 

Oda Hjortbol Christensen, Vesterg. 

Gør Deres Indkøb af 

Okse- Og hilvelud 
samt PAALÆG 

W. ReilVIER's 

I 	
Slagterforretn. 

Ung Pige 
søges til lettere Plads. 

Westphal, Sandkaas 
■ ••■•••=........■..■•••••••■••••••••• ••■•......■••• 

Fremstil selv Deres Vin! 

Vingær og alle Rekvisitter til Vin-
fremstilling fra Landets bedste Firma 
faas i 

Prima. 

Personkørsel 
udføres med 4 --- 5 Personers 
lukket Vogn. 

Aage Jørgensen, Tif Allinge 72. 

Hotel Stammershalde 
Søndag den 24. ds. Kl. 20 -24 

9a7nle - »anse- 2ften 
Kl. 21-22, 

dodnekl eu sr r e Præ 
	Ddean 

3s e , 
bedste  

hvo r e fpt earr.  der  

1. Præmie: en 	 --levende Kalkun 	2. Præmie: et Par 
Selskabspapegejer -- 3. Præmie: en Flaske Vin. 
Tog til Stammersholde og oplev ell morsom Aften' 

ffrev det! 
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111I 

Dello er el lordelootiol 
Tilbud Ir alle 118bere! 
Vinterfrakker for Nerver 

En Serie meget elegante Vinterfrakker 
af svære heluldne Stoffer, smukke og 
af god Kvalitet — helforet 	Kr. t/ 

SlaaSergesfia6itter for Xerr er 
af ekstra god og nydelig Kvalitet, 
moderne Facon 	 Kr. 65 

Yrodufiten- 
kan De købe I Daase Kiks for kun 2 Kroner 35 Ore. 

aflæg vor forretning et Besøg ! 

   

00000000000000000000000000000 
0 

KØB STOF 
0  o 	 0 
O 	og De faar bedre 	0 a  
O Kvaliteter ! 	o 
O 0 O 	 0 00000009000000000000000000000 

00000000000000000000000000000 
O 0 
O G 

• SY SELV 0 . o 
,5 eller lad Stoffet sy, og 8  
l;Smagen bliver personlig I O 0 00000000000000000000000000000 

0000000000000000000000000000 
0 

SPAR PENGE 
Resultatet bliver, at De til 
billig Pris faar bedre Varer g 

0 
0000000000000000000000000000 

Ensfarvede Kjolestoffer 

Ternede Kjolestoffer 

Nederdels - Stoffer 

i et mægtigt Udvalg  af smukke Heluldne 
Kvaliteter til Priser fra pr. Meter Kr. 2.75 

smukke moderne Mønstre i mange Kvaliteter 
fra pr. Meter 	  Kr. 1.25 

i stort Udvalg, Bredde 140 cm. fra pr. Meter Kr. 4.25 

9Tordlandets 9fandelsfius, 

Merre (Plus—Your 
moderne Stoffer med den rigtige 	

II' 
444.1RA 

Vidde og Benlængde 	Kr. 13,25 

9renge flus—Four 
syet af prima Stoffer, germemforecie 

fra Kr. 

9renge 2/Isters 
gennemforet — nye Mønstre og Farver. 

7(e6 Ylr6ejdstej af prima Nvalitet. 

ffordloildets lidelshos 
Meget stærke Fyrrebrædder 
i alle gangbare Længder og Dimensioner, f. Eks. til Vogn-
kasser samt til alle Reparationer haves paa Lager. 

Nordlandets Handelshus 

Averter i NORDBORNHOLM 

550 
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11
11
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11

1 

OLSKER 14. KREDS 

LAN DSSTÆVNE FI LM EN 
fremvises i Olsker Forsamlingshus Tirsdag  d. 3. Decbr. Kl. 7 pr. 

Alle indbyde. — Billetpriser: Voksne Kr. 1.00 — Børn 50 Øre 

Fælles Kaffebord. Derefter selskabeligt Samvær for Medlemmer 
med Familie. 	 Bestyrelsen 

111111111111111111111l11111111111111111111111111111111111;111111111111111111111W1111111111111111111111111111[1111111111111111111111111111111ininum=  

P. C. HOLM 
anbefaler: 

F="-- 
• KAMINER 

til Hjørne og flad Væg, lette at anvende til Op-
varmning af flere Værelser. - Praktiske og smukke 

E 

▪  

KAKKELOVNE 
i stort Udvalg fra C. M. Hess og Bornh. Ma-
skinfabrik. — Lidt ældre Typer i firkantede 
Ovne sælges til nedsatte Priser. 

Alle Reservedele, Ror, ildfaste Sten m. in. altid paa  Lager. 

Petroleumsovne, Kulspande i alle Størrelser, Gasovne i man-
g e Størrelser, Bageforme og  Indsats, Gasapparater til alle 
Priser, Primusapparater og  alle Reservedele. 

NYT !  Et Apparat til at sætte paa Primus, saaledes at Sprit 
	 ikke behøves. - Meget praktisk til Baade og  Skibe. 

▪ iiiiiiiii11111111111111liffill1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111l111111111111111111111111111111 

4)) disse urdige gider 
bør Landmanden sikre sig ved snarest at bestille sit 
Behov til Foraaret 1936 af alle Sorter Kunstgødning i 

Nordlandets Handelshus. 
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Flere Ladninger Godnings-
kalk ventes og Bestillinger 
bedes afgivet i god Tid. 

E. M. BECH. 

A. S. G. afholder Søndag den N. flouemher 

Bankospil 
paa Christensens Sal Kl. 4 Eftermiddag. Der bortspilles: 

3 Presenttr-Bakker — 1/2  Ks. Cigarer 	1 Lagkage - 5 kg. Margarine 
1 Divan — 1 Porcelæns-Kaffestel — 1 Sykurv — 2 Malerier — 1 Balje 

Alt paa Seriekort 2 Kr. (Divan undtaget.) 
Løse Brikker 25, 40 og 50 Øre 

Kl. 8 Bal f. Foreningens Medlemmer. 	A.S.G. 

. . 	Permanent udfører vi nu med den nye 
Oen heil rilligo  ra e_ o l;  u xu: Mask ine. 	Moderne ode rne 3,nlpknnesyste1.

Alt iberegnet  
mouffiewiewaii 	og  dog  kun otte Kroner! 

Barber Jobs. Larsen Tlf. Allinge 53 

1. Krone om Ugen! 
Kiplings Værker i 12 Bind 

uindbundet 3 Kr. pr. Bind 
i Skindryg og Hjørner 5.50 Kr. pr. Bind 
i blaat Helskindsbind 8.00 Kr. pr. Bind 

1 Kr. om Ugen i gode Bøger 
Det er god økonomi at sætte slio reit 	%/flugt  

i'R.OTOttOLF- PkBR.I tt. 

‘;1 Chr. Dideriksen 
Sct. Mortensgade 	— 	RØNNE 	— 	Telefon 865 

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

0 
Leverandør til Biblioteker og Øens største Forbrugere 

5e gede, varme E/cupper 
fis6es fordelagtigt og rigtigt hos os. 

Graa Normaltæpper, 	 Størr. 125x 160 Kr. 1,75 
Graa Uldtæpper, blød Kvalitet 	 — 4,25 
Lyse, prima Uldtæpper, god Kvalitet. stor Størr. — 6,75 
Mønstrede Flonelstæpper 	 — 5,50 
Store, svære Uldtæpper, I. Kv. 13,00, 11,50, 9,85, 8,90, 7,50 

,fordlandet XandelskuJ 



Autoreparatører 	 Damefrisørsaloner 
Mikkelsen, A. Allinge Tlf. 102 	Kornum, K. v. Posth. All. Telf. 153 

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

Elektriske Artikler 
Lind, Willfam, Allinge Tlf. 95 

Andersen,' Th. Sandvig TI!, 2 
Hald, E., Løsbækg. Allinge Tlf. 78l Fiskehandlere 

Autokørsel (se Vognmænd) 

Bagerier 

Cykler og Cyklereparationer Kul og Koks 
Jørgensen, H., v/Posihuset Allinge 	Allinge Kulhandel Telefon 119 
Mikkelsen, A. Allinge Tlf. 102 	Nordlandets Handelshus, All. Tlf. 7 

Cykle- og Radioimportøren — Allinge 
v. H. JØRGENSEN — ved Havnen 	Telefon 156 

B YENS STØRSTE OG ii()RENDE 
Alle førende Mærker i Cykler, Radio og Grammofoner. 
Fineste Betalingsvilkaar. Største Garanti. Øens billigste 
Indkøbssted 
Pristilbud og Demonstrationer altid uden Købetvang. 

Dele til Cykler, 
Radio og Grammofoner samt elektr. Artikler haves altid paa Lager 

Radioinstallation og AntenneopsEetning udføres billigst overalt. • 

Send Deres Film 
til Kopiering og 
Forstårrelse hos 

Fotograf Alk. Maller 
Allinge — Fineste Udførelse 
Besørges portofrit overalt 

Bøger og 31ah. 
Ill. Familie-Journal No. 47 
d. 	35. 

Der er en Mængde interessante 
Ting i denne Uges Familie-Jour-
nal, blandt andet fire Sider vel-
trufne Portrætter af det nye Fol-
keting, saaledes som det ser ud 
efter Valget den 22. Oktober. - 
Den borende Hollænder" er en 

højaktuel Artikel om Rockefellers 
farligste Modstander, Sir Henri 
Deterding, Oliekongen Nr. 2, der 
i lige saa høj Grad som Rocke-
feller bestemmer, hvad alt, hvad 
der kaldes Olie i Dag koster paa 
Verdensmarkedet. — I Artikelse-
rien „Fra den vide Verden" for-
tæller John George Hagenbech, 
en Nevø af den berømte Grund-
lægger af Dyreparken ved Ham-
borg, hvorledes det føles at blive 
slaaet bevistløs i Siams Jungle og 
blive vækket af en Kobraslange. 
Desuden en Del gode Noveller, 
Ideer til Julegaver og Modeller 
til Vinterens Selskabskjole. 

Nordisk Mønster Tidende 
Nr. 24 d. 19.-11.-35 

Nordisk Mønster-Tidendes sid-
ste nye Nummer forfølger sin Suk-
ces fra forrige Nummer med en 
Fortsættelse af Haandarbejdsbø-
gerne, ogsaa denne Gang omhand-
lende Smocking. Børnene vil i det-
te Nummer modtage en særlig ind-
lagt Junior Mønster-Tidende, som 
de bedes udklippe og samle, da 
de planmæssigt vil gentages i de 
følgende Numre. Som sædvanligt 
er Bladet rigt udstyret med det 
sidste Modestof og et Utal af 
smukke Broderier. For de strik-
kende og hæklende Damer er der 
mange smukke Modeller. 

Aver* i NORDBORNHOLM, 

Nordboinholms Adressefortegnelse • 
Blikkenslagere 

IKOhmænd 

Holm, P. C., Allinge Tlf. 39 
Mogensen, A., Tejn Tlf. 117 x. 
Prima, Allinge Tlf. 40 

Mælkeudsalg 
Mælkeudsalget Sandvig Tlf. 36 

Møbelsnedkere 
Hansen, Oluf, Nygade, Allinge 
Sommer, C., Østergade, Allinge 

Pensionater 

Trælast og Tømmer 
Nordlandets Handelshus, All. Tlf. 7 

Træskomagere 
Larsen, L., Allinge. 

Ure og Optik 
Hansen C., v. Havnen All. Tlf. 140 
Liljeroth, A. Urmager, Allinge 

Radioforhandlere 	I 	Mikkelsen, A., Søndergade Allinge 

Jørgensen, 1-1., v/Posthuset Allinge 
11 

Lind, William, Allinge Tlf. 95 

Bog- & Papirhandlere 
Kofoed, Chr., Kirkepl. Al!. Tlf. 138 
Tapet — Lædervarer — Legetøj 

Sandvig Boghandel Tlf. 53 

Bogtrykker 
Gornitzka, 0., Allinge Tlf. 74 

Bygmestre 
Kofoed:& Mortensen, All. Tlf. 77-79 
Petersen, Joh., Allinge Tlf 141 
Petersen, P., Nørregade All. Tlf. 69 

Bødkere.  

Cigar- og Tobakshandlere 
Kiosken, A. Mauritsen All. Tlf. 142 

Foderstoffer 
Nordlandets Handelshus, All. Tlf. 7 

Fotografer og tot. Artikler 
Kjøller Alfr., v. Havnen All, Tlf. 4 

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

Guldsmede 
Hansen C., v. Havnen All. TH, 140 

Hoteller 
Hotel Allinge Telefon 25 

Art. f. Hoteller og Pensionat. 
Garn itzkas Bogtrykkeri, All. Tlf. 74 

.Srm erre brfids-, Mellemlægspapir. Servietter 

Isenkram og Porcelæn 
Holm, P. C., 	Allinge Tlf. 39 

Kiosker 
Kiosken, A. Mauritsen A11. Tlf. 142 

Planteskoler 
Kofoed, L. „Hatlelyst" Tlf. Sandvig 6 

Skotøj og Skotøjsrep. 
Jørgensen, H., v/Posthuset Allinge 

Kofoed, Chr., Kirkepl. All. Tlf. 138 
Lind, Sander,Skræderi,Strandv.,All. 
Olsen, Bay, Østerg. Allinge, 
1. al. Herreskrædder 	Moderne Snit. 

Slagtere 
Jensen, Kaj, Allinge Tlf. 66 

Smedemestre 
Petersen, Carl, Allinge Tlf. 98 

Sygekasser 
All - Sandv. Sygekasse All. Tlf. 47 
Kontortid daglig 2-9 og Lørdag 7-9 

Varme Bade. 
Fru Oda Hjortbøl Christensen Tlf. 131 

~en Torsdag og Lørdag fra Kl. y. 

Vaskerier 
Mogensen, A., Tejn Tlf. 117 x. 
lndiewerIng til Bornholms Dampvaskeri. 

Viktualiehandlere 
Sørensen D., Nørreg. All. Tlf. 38 

Vine- og Spirituosa 
Kiosken, A. Mauritsen All. Tlf. 142 

Vognmænd 
Christensen. Andr., All., Tlf. 49 
Falk, K., Aa bri n ken, Tejn. Tlf. 130 x 
Personkarse! ildføres. 

Nielsen, Poul, Østerg. All. Tlf. 145 
Al Lastkurset udføres 

Petersen, C., Nygade, All. Tlf. 133 
Person- og Lastkøreel 

Sørensen, William, Allinge Tlf. 80 
P. Munch, Blaaholtshus Tlf. All. 137x 
Personkarse! 113 Pereoned 

Ladestationer 
Lind, William, Allinge Tlf. 95 
Petersen, Carl, Allinge Tlf. 98 

Ligkistemagasiner 
Kofoed & Mortensen Al!. Tlf. 77-79 
Mortensen, Herman, All. Tlf. 47 

Lotterikollektioner 
Klasselotteriet: 

Landbrugslotteriet: 
Kiosken, A. Mauritsen All. Tlf. 142 

Varelotteriet: 
Kiosken, A. Mauritsen All. Tlf. 142 

Systuer 

Sæbeforretninger 
Tatol v. Havnen Allinge Tlf. 23 

Blomsterhandlere (Gartnere) I Forsikrings - Agenturer 
Jensen, C., v. Havnen All. Tlf. 41 

Malermestre 	 Skræderforretninger 
Holm, H. C., Allinge. 
Jacobsen Ludvig, Havnegade, All, 

Manufakturhandlere 
Magasin du Nord, Allinge Tlf. 5 
Allinge Messe, Allinge Tlf. 100 

Modeforretninger 
Petersen, Thora, v. Posthuset All. 

Murermestre 

Musikundervisning 
Westphal, G. Sandkaas 
Klaver — Violin — Sang. 

Bil udlejes!  4-5 Personers lukket C H EVROLE T 

til lange og korte Ture 	Billigste Priser 

Skolekorsel!  — 	ogsaa DE burde lære at kørel 

Hør mine billige Betingelser. — Ring til 

2)ognmand Ø. Sergmann, :71/. Ætlinge 57 

Nyo Seildinier billige Gasgader 
haade hvide Støbejerns og marmorerede rode 
Staalgr7der. Det er absolut g,,de brugbare Varer som sælges 
til forholdsvis smaa Priser. 

Nordlandets Handelshus 

81ektrisk Lys i .7ejn! 
Køb Dem en god delfisk Lommelampe — en stor Beha-
gelighed, naar De færdes ude om Aftenen. Men køb den 
hos mig; stort Udvalg i elektr. Lamper og Cyklelygter i 
mange nye Faconer og til mange Priser. Pærer og Batterier 

Gir Deres indkøb hos: A. MOGENSEN, Tejn! 
Stort Uavalg i Isenkram til billige Priser, Tlf. Allinge 117x 

Det fineste Lammekød 
den fineste Klipfisk 

de fineste Ærter 
sælges billi st i Produkter]. 

E. M. BECH. Rigtige Varer - Rigtige Priser 

Permanent : 7 Kr. 
-alt iberegnet! Kamma 'Kornum, Tlf. 153 

Frisklavet Foderblanding 
ekstra af bedste kontrolleret Kvalitet samt dansk SOYASKRAA 
knuste SOLSIKKEKAGER, grove HVEDEKLID , grove RUG-
KLID, HVEDEGRUTNING, prima PLATA-MAJS til Hønsene. 
Alt sælges til smaa Priser, og vi tager gode, sunde Sædvarer 
som Betaling. 

1Yordlandets Handelshus. 

Særdeles fin Kvalitet 

islandsk Lammekød 
og Færø = Bankfisk 
afnakket — ekstra fin Vare. Nye Sendinger sælges. 

Nordlandets Handelshus. 

Den bedste Radio! 
- de bedste Betingelser! 

Neutrofon — Televox 	Record — Unica — Hellesen 
og mange andre Mærker. Alle paa gode Afhetalingsvilkaar 

Radiotilbehor — Ladestation — Atte Reparationer ndf. 

Allinge Radioforretning 

Cykle- og Radioimportøren 
ved H. Jørgensen - ALLINGE - Telefon 156 

Byens billigste Reparationsværksted 
for Cykler, Grammophoner og Radiol 

Radio til Reparation hentes og bringes over hele Lien I 

Køb Akkumolatorer og Anodebatterier hos mig, da jeg altid leve-
rer dem med Garanti. 

Radioinstallation og Antenne(4sætning udføres billigst overalt -Ø 

9eres (Trikotage køber De bedst hos nug. 
Jeg har stort Udvalg i solide og billige Varer, 

Strikkede Klude tages i Bytte til højeste Dagspris. 

Leverandør til begge Lotterier. 

Al linze Messe. Th. Holm. 
1011110111~~ 


