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Abesiniere paa Vej til Krigsfronten 

Hans Hustru. 
Efter det franske. 

—o— 

Der var ingen, der dadlede 
Eugene Bellairs, fordi han flirtede 
med alle de Kvinder, han kom 
sammen med. 

Smukke og talentfulde Skue-
spillere er altid udsat for større 
Fristelser end ganske almindelige 
Dusinmennesker, og alle Damer 
forgudede Bellairs. 

Der eksisterede en Fru Bellairs 
— men der var ikke mange, der 
saa eller hørte noget til hende. 

Hun levede meget tilbagetruk-
ket og gik aldrig i Teatret. End 
ikke naar hendes Mand spillede. 

Eugene Bellairs derimod levede 
et veritabelt Som merfugleliv -
fløj fra Blomst til Blomst og nip-
pede saa megen Henning af de 
skønne Blomster, som disse vilde 
tillade ham. Hans Sommerfugle. 
tilbøjeligheder havde imidlertid 
ikke haft den ringeste Interesse 
for mig, før jeg opdagede, at min 
Kusine, Agathe, var forelsket i 
ham. 

Agathe var paa det Tidspunkt 
ni og tyve Aar gammel og havde 
været Enke i tre Aar efter en 
Millionær. 

Hun var meget smuk — det 
syntes i det mindste jeg, og da 
hun ogsaa var meget romantisk, 
er det maaske ganske naturligt, 
at hun blev forelsket i Bellairs 
den første Aften hun saa ham 
som „Hamlet«, der ubetinget var 
en af hans Glansroller. 

Vi var sammen i Teatret den 
Aften, og i en af Mellemakterne 
sagde hun til mig : „Freddie, ken-
der du Eugene Bellairs?" 

„Ja, udmærket godt." 
„Du maa lade mig træffe sam-

men med ham " 
1 Stedet for at svare direkte, 

henkastede jeg : Jeg kender og-
saa hans Kone." 

„Hans Kone I" udbrød Agathe, 
„lian er altsaa gift?" 

„Ja, hvorfor ikke ? spurgte jeg. 
„Nej, hvorfor ikke," svarede 

Agathe — lidt mut, syntes jeg og 
var derefter ikke til at slaa et 
Ord af hele Aftenen. 

Nogle Uger efter vilde Tilfæl-
det, at Agathe og Bellairs traf 
hinanden ved et Middagsselskab 
og oven i Købet havde hinanden 
tilbords. 

Dette blev Begyndelsen til deres 
— ja, hvad skal jeg kalde det -
Lidenskab for hinanden. Det vil 
sige, det er vist egentlig galt at 
kalde det Lidenskab for hinanden, 
for jeg tror-  ikke, Bellairs kunde 
nære en vedvarende Lidenskab 
for andre Mennesker end — Eu-
gene Bella irs, men Agathe hengav 
sig fuldstændig i sin Forelskelse 
og med sin — som jeg før næv-
nede — saare romantiske Natur 
begik hun alle mulige Ekstrava- 

gancer paa Grund af denne For-
elskelse. 

Det varede da heller ikke læn-
ge, førend Folk begyndte at tale 
om hende og Bellairs. Selvfølge-
lig skadede det ikke hans Rygte 
— en Skuespillers Rygte kan nu 
engang staa for lidt af hvert -
men for Agathe var det ikke hel-
dig, og jeg sydede da ogsaa af 
Raseri ved Tanken om, hvad der 
blev sagt om hende, men end 
mere ved Tanken om, hvad det 
var for en „Dukkedreng", hun gik 
og ødslede sine Følelser paa. 

For bortset fra sit uomtvistelige 
Talent, saa var Bellairs absolut 
ikke andet end en forfængelig og 
selvglad Spradebasse og det ærg-
rede mig sort at se, at Agathe 
var saa forblindet af sin Forel-
skelse i ham, at hun saa en Halv-
gud i ham. 

Da der var gaaet en tre Maa-
neders Tid efter deres første Mø-
de, var det et fait accompli, at 
Agathe og Bellairs saas sammen 
allevegne. 

De spadserede sammen, red 
sammen, kørte lange Ture i Aga. 
thes Automobil, og spiste ofte 
til Middag sammen hos Delmoni-
co's til Forargelse for Agathes 
Veninder, som da ogsaa alle som 
een bebrejdede hende hendes Op-
førsel med det Resultat, at Ven-
skabet blev ofret paa Kærlighedens 
Alter, og Veninderne trak sig ef-
terhaanden alle bort fra Omgang 
med Agathe. 

En Dag hændte det, at Agathe 
traf Fru Bellairs ved en privat 
Aftenunderholdning. Jeg var og-
saa til Stede, og jeg saa, hvorle-
des alles Øjne vogtede paa, hvor. 
dan Mødet mellem de to Kvinder 
vilde forløbe 

Bellairs stod lige ved Siden af 
sin Kone, da Agathe blev præsen-
teret for hende. Han saa ligesaa 
selvtilfreds ud som altid, og det 
var ikke til at se paa ham, at der 
maaske kunde være noget pinligt 
i Situationen. 

Og Fru Bellairs! Hvis Folk 
havde ventet, at hun skulde se 
ud, som om hun havde Lyst til 
at smide en Flaske Vitriol i Ho= 
vedet paa Agathe, blev de højligt  

skuffede. Venligt smilende rakte 
hun Agathe Haanden, idet hun 
samtidig kom med en eller anden 
ligegyldig Bemærkning. 

Agathe derimod blev baade 
bleg og rød. Og Udtrykket i hen-
des Ansigt var en Blanding af 
Medlidenhed, Foragt og Uvilje. 
Hun saa straalende ud den Aften 
i en sort, dybt nedringet Velour-
kjole, som lod hendes blændende 
hvide Skuldre og Hals vederfares 
den største Retfærdighed. 

Og saa havde hun et Udtryk i 
sine Øjne og et Smil om sin 
Mund, som hun i den sidste Tid 
havde lagt sig til, og som bedre 
end Ord sagde: „Jeg elsker og er 
genelsket." 

Fru Bellairs havde uden Tvivl 
været smuk da hun var ung, men 
nu, da hun ikke var ganske ung 
længere, saa hun lidt træt og med. 
taget ud, og hun var ogsaa lige-
gyldig med sin Paaklædning, hvil• 
ket jo ikke forbedrede Sagen. 

Hendes Haar var graasprængt 
og sad temmelig uklædeligt. Det 
eneste kønne ved hende var et 
Par store udtryksfulde graa øjne. 

Da Agathe havde vekslet et Par 
Ord med hende, vendte hun sig 
bort, og snart efter saa man hen-
de og Bellairs forsvinde sammen 
ind i Vinterhaven. — — - 

Den næste Gang disse to Kvin-
der mødtes, var under ganske 
andre Omstændigheder. 

Det var et halvt Aars Tid efter 
dette. at man hørte, at Bellairs 
ganske pludselig var død. Han 
var blevet kørt over af et Auto-
mobil, og var død med det samme. 

Jeg skyndte mig op til Agathe, 
da jeg gennem Løbesedler havde 
erfaret Nyheden, for at se, hvor-
ledes hun tog det, og om hun 
trængte til mig paa en eller anden 
Maade. Hun kom mig i Møde med 
begge Hænder udstrakte og sag-
de med skælvende Stemme : „Fred ,  
die, jeg maa hen til ham". 

„Hvad mener du dog, Agathe", 
spurgte jeg forskrækket. 

„Jeg mener det, jeg siger. Jeg 
vil hen og give ham mit sidste 
Kys." 

„Men, Agathe dog — tænk dog 
paa, hvad Folk vil sige. Og tænk  

paa, hvad hans Kone vil sige der-
til. Du kan ikke være det bekendt." 

„Hans Kone !" udbrød Agathe 
harmfuldt, „hun var maaske nok 
hans Kone for Loven, som det 
hedder, men han elskede hende 
ikke. Jeg var hans Sjæls og hans 
Hjertets Udkaarne — det ved jeg, 
og derfor har jeg cgsaa min Ret 
til at være hos ham nu. Hun var 
kun en Klods om Benet paa ham. 
Det er mig, han elskede. Han var 
min — min!" 

Det nyttede intet, hvad jeg sag-
de ; hun var fuldt bestemt paa at 
ville tage til hans Hjem, og jeg 
mente derfor, det var bedre, jeg 
tog med hende, end hun tog alene 
derhen. 

Da vi kom derhen, stod Yder-
døren aaben, og det strømmede 
allerede ind med Telegrammer, 
Kranse og store Blomsterdekora-
tioner. 

„Jeg vil gerne tale med Fru 
Bellairs", sagde Agathe til Stue-
pigen, som stod og tog imod alle 
Kransene. 

Pigen saa først lidt uforstaa-
ende paa Agathe, men viste os 
derpaa ind i Dagligstuen, hvor 
Fru Bellairs sad ved et Skrive-
bord oversaaet med Breve og 
Papirer 

Hun rejste sig og kom os i 
Møde Hendes Ansigt bar Præg 
af den dybeste Fortvivlelse, og 
hun saa mange Aar ældre ud, 
end sidst jeg saa hende. 

„Hvorfor kommer De her?" 
spurgte hun Agathe, „er det ikke 
lidt vel tidligt at trænge ind til 
mig i min store Sorg." 

„Jeg kommer for at se — ham", 
sagde Agathe. 

„Og med hvad Ret?" spurgte 
Fru Bellairs i en underlig kold 
og forstemt Tone. 

„Fordi vi var — Venner", sva-
rede Agathe næppe hørligt. 

„Venner!" gentog Fru Bellairs 
med et lille ironisk Smil, e der er 
ikke Plads til alle hans — Ven-
ner i dette Hus. Men De er den 
første, der kommer, og derfor 
skal De ogsaa faa Deres Ønske 
opfyldt. Værsaagod at følge med 
mig". 

Vi gik ovenpaa, og blev vist  

ind i Bellairs Studereværelse. Paa 
en lav Divan laa hans afsjælede 
Legeme, tildækket med et Lagen. 

„Maa jeg have Lov at være ene 
med ham et Øjeblik", spurgte 
Agathe med graadkvalt Stemme. 

Fru Bellairs nikkede, og hun 
og jeg gik udenfor. 

„De synes vist, jeg er meget 
ædelmodig", sagde hun til mig 
med et lille vemodig Smil. 

Jeg bøjede Hovedet til Ja. 
„Og hvorfor skulde jeg ikke 

det?" vedblev hun, „det bliver 
drøjt nok for hende, naar hun 
først faar Sandheden at vide. Jeg 
ved, hun tilbad — det gjorde de 
allesammen. Han var jo ogsaa 
bedaarende." Hendes Stemme 
skælvede lidt, men et Øjeblik ef-
ter fortsatte hun roligt: „Endogsaa 
vor Stuepige var forelsket i ham. 
Ja, jeg mener ikke noget ondt 
med det, for han vilde aldrig ha-
ve drømt om at flirte med — en 
Tjenestepige, og mindst af alt vor 
egen. — Men trods al hans Flirt 
og hans Film, saa var jeg dog 
den eneste, han virkelig holdt af. 
Det ved jeg — og det er det, der 
hjælper mig over min uendelige 
Sorg nu. — Men det vil blive 
haardt for hende naar hun faar 
alt det at vide." 

„Hvad mener De med at faa 
alt at vide?" spurgte jeg. 

„Jeg mener, naar hun faar at 
vide, at hun kun var een af 
mange", svarede Fru Bellairs, „og 
at han fortalte mig om dem alle-
sammen". 

„Nej, er det muligt ?" udbrød 
jeg bestyrtet. 

„Ja, det er muligt," svarede 
Fru Bellairs med et Udtryk af 
Stolthed, „hver Aften fik han i 
Dusinvis af Breve paa Teatret — 
smaa, tossede, sentimentale Breve, 
som han ofte ikke engang gad 
læse. Saa gav han mig dem til 
Gennemlæsning, og spurgte mig 
bagefter, hvad jeg syntes, han 
skulde gøre ved dem. Jeg kan 
endnu se ham for mig, naar han 
kom ind i Stuen med en saadan 
Haandfuld af Breve, som han saa 
smed paa Bordet foran mig, idet 
han sagde : „Her har du en ny 
Forsyning, min søde Pige, fra en 
Flok gale Kvindemennesker. Du 
er sandelig den eneste, der er no-
get ved, af dem allesammen. Og 
jeg vilde ikke bytte dig bort for 
et helt Harem af Verdens skøn-
neste Kvinder. Ja, det sagde han 
til mig." 

Jeg var lamslaaet og vidste 
ikke, hvad jeg skulde svare. I 
samme øjeblik korn Agathe ud 
til os.  

„Vil De følge Deres Kusine ned 
igen i Dagligstuen," sagde Fru 
Bellairs, „saa kommer jeg straks 
derned. Der er noget, jeg skal 
hente til Fruen." 

Da Agathe var begyndt at gaa 
ned af Trappen, fik Fru Bellairs 
Lejlighed til at hviske til mig: 



„Vil De være saa venlig at for-
tælle Deres Kusine det, som jeg 
netop fortalte Dem. Det vil være 
lettere for hende at høre det af 
Dem end af mig.” 

Jeg vidste ikke, hvordan jeg 
bedst skulde faa Agathe fortalt 
den ydmygende Sandhed, og jeg 
havde intet faaet sagt derom, da 
Fru Bellairs kom ned til os i 
Dagligstuen. 

Hun havde en Pakke Breve i 
liaanden. 

„Værsaagod, Frue," sagde hun 
og rakte Pakken hen imod Aga-
the, „her er Deres Breve." 

Agathe saa uforstaaende paa 
hende : „Mine Breve?" 

„Ja, Deres Breve til Jim." 
„Jim ?" gentog Agathe ligesaa 

uforstaaende. 
„Naa, ja, De kaldte ham vel 

Eugene," sagde Fru Bellairs, ,,for 
hans Skuespillernavn var jo Eu-
gene Bellairs. Men jeg kaldte ham 
nu altid Jim, for under dette 
Navn lærte jeg harn at kende." 

Agathe fo'r hen til Fru Bellairs 
og rev Pakken med Brevene ud 
af Haanden paa hende. 

„Har De mine Breve til Euge-
ne," raabte hun helt hysterisk, -
„hvordan har De faaet dem ?" 

„Dern har han saamænd selv 
givet mig", svarede Fru Bellairs 
stilfærdigt, „jeg gemte alle hans 
Breve for ham." 

Agathe saa ud, som om hun 
var ved at besvime. 

Hun greb efter min Arm: „Tag 
mig bort, Freddie," sagde hun 
hæst. 

„Vil De ikke have Deres Breve, 
lille Frue, spurgte Fru Bellairs, 
„stakkels Jim — hans største 
Fejl var hans barnagtige Forfæn-
gelighed, som gjorde, at det vir-
kelig smigrede ham, at alle Damer 
var tossede efter ham." 

Hvordan jeg fik min halvt be-
vidstløse Kusine ud af Døren og 
ind i den ventende Automobil, er 
mig den Dag i Dag en Gaade. 

Dagliglivets Hændelser 

• • 	• 

Har vi nu igen faaet Katalog 
tilsendt fra en Forsendelsesforret-
ning?— Selv om Priserne tilsyne-
ladende er billige, køber vi allige-
vel Varerne hos vore egne Køb-
mænd, saa Pengene kan cirkulere 
videre og komme Byens Borgere 
tilgode. 

tirej tåk! 
vi køber kun vore Varer hos Byens 
Handlende, som garanterer os for 
Kvaliteten og skaffer netop det, vi 
ønsker. 

Forrelningskonvoluffer 
sælges med Firma fra kun 8 Kr. 

pr. Mille. 

Allinge Bogtrykkeri. 

Beger oy Blak 
Kiplings Junglebog. 

Midt imellem Jul og Nytaar er 
der hos Gyldendal kommet -et nyt 
Bind af den store Kiplingudgave, 
som ingen har kunnet læse uden 
atter og atter at søge tilbage til 
den. Den blev skrevet, da Kipling 
selv blev gift og fik Børn, som han 
maatte fortælle Historier. Saa gav 
han sig til at fortælle om Menne-
skedrengen Mowgli, der voksede 
op i Junglen blandt Ulvene, vandt 
sig Venner og skaffede sig Fjender, 
-talte med den vise Bjørn og den 
aristokratiske sorte Panter, førte 
Krig mod Tigeren og foragtede 
Aberne og udkæmpede sit store 
Slag mod Præriens vilde Hunde, 
indtil han omsider blev draget til-
bage mod Menneskene. 

Aldrig før eller siden er den 
indiske Jungle blevet skildret som 
i „Junglebogen", der taler til den 
enkelte og giver netop ham eller 
hende det væsentlige. Der er Even-
tyr for Barnet, Tropestemning til 
Drengen, Poesi til Kvinden, dyb 
og klog Menneskekundskab til Man-
den. Man kan læse „Junglebogen" 
Gang paa Gang og stadig opdage 
noget nyt i den. 

Ill. Familie-Journal No. 3 
d. 14.-1.-36. 

Lindberg er sammen med Hustru 
og Baby landet i Europa for fore-
løbig at forblive der, — men mon 
derfor det sidste Ord er sagt i det 
oprivende Retsdrama, som Holly-
wod selv ikke kunde have konstru-
eret hverken værre eller mere 
spændende og indviklet ? — Netop 
nu, hvor Bruno Hauptmanns Døds-
dom sandsynligvis eksekveres, brin-
ger Familie-Journalen en Række 
interessante Billeder fra det store 
Drama, der længe har sat Sindene 
i stærk Bevægelse baade i den ny, 
som i den gamle Verden, — samt 
en Artikel, der ad retrospektiv Vej 
prøver at give en kort, klar og  
saglig Oversigt over hele denne 
meget indviklede amerikanske Rets-
sag, som snart hele Verden gjorde 
til sin egen. — „Bisonskoven ved 
Bialowieza" skildrer en Virkelig-
hedsbegivenhed, der tog  sin Be-
gyndelse allerede før Verdenskri-
gen og da Czaren endnu regerede 
over Polen. — Ugens Sportsartikel 
fremsætter Spørgsmaalet „Er vi for 
sarte til at spille Haandbold?" og 
prøver samtidig at give nogle alt 
andet end kedelige Svar paa det 
fremsatte Spørgsmaal. —Endvidere 
Grenaa i Fugleperspektiv, og en 
lang Række Noveller. 

Fra Uge til Uge. 
—0 - 

Fyrtaarnet kommer til Allinge. 
Torsdag den 23. Januar sker 

der en stor Teaterbegivenhed i 
Allinge, idet selve „Fyrtaarnet" 
Carl Sehenstrøm kommer med 
Direktør Jannes Selskab og spil-
ler Hovedrollen i Apolloteatrets 
store Lattersukces „Den kyske 
Levemand". 

Det er sjælden vi her paa Øen 
faar Lejlighed til at se saa store 
Berømtheder paa Scenen, saa lad 
os fejre den feterede Filmshelt, 
som har moret os alle, ved at 
møde op i Allinge Teater og sige 
ham Tak for mange morsomme 
Timer. Billetter faas i Allinge 
Boghandel, og Priserne er rime- 
lige. 	 Det øvrige Personale med 
Herr og Fru Direktør Jarne i 
Spidsen er godt kendt her fra 

Dir. Jantes Gæstespil med Tre 
Smaa Piger for 5 Aar siden. — 

Man bør vist sikre sig Billet i 
Tide, vi spaar fuldt Hus. 

Bedre Byggeskiks Kursus 
for Bygningshaandværkere tilby-
der enhver Haandværker, Mester 
eller Svend -- aldeles gratis Un-
dervisning i de ledige Vintermaa-
neder. 

Kursuset har i de Aar Lands-
foreningen har virket været dan-
ske Bygningshaandværkere behjæl-
pelige med et Tusindtal af Bygge-
opgaver, der har været betroet til 
deres Projektering. Bedre Bygge-
skik har gennem Kursuset virket 
til Gavn for Haandværkets Hus-
bygning og i vide Kredse bidra-
get Haandværkere større Forstaa-
else af de brugsmæssige, tekniske 
og æstetiske Faktorer, der gør sig 
gældende ved en Bygnings Pro-
jektering. 

Bygmesterkursuset er Haand-
værkets Arkitekturskole og dets 
Maal er en alsidig Højnelse af 
Haandværkets Bygningskultur. 

Alle yderligere Oplysninger ved 
Henvendelse til Bedre Byggeskiks 
Kursus, Sct. Pederstræde 19, Kø-
benhavn K. Telefon Byen 8143. 

S ofapuden, 
der ved Sygehusets Lodtrækning 
blev vundet paa grøn Seddel Nr. 
17, er endnu ikke afhentet. 

Biografen 
fremviser Fredag og Søndag en 
ret ualmindelig Film, nemlig den 
store Sukces „Pigebørn" med 
Katharine Hepburn. Det var den-
ne store Kunstnerindes første Film, 
der fik Premiere her i Landet, og 
den blev af samtlige Dagblade 
betegnet som enestaaende af sin 
Art. — Den handler om 4 unge 
Søstres Skæbner -- - deres Glæder 
og Sorger, deres Lykke og For-
tvivlelse, og saa bliver den spil-
let eminent. 

Socialdemokraten skrev bl. a. : 
„Katharine Hepburn tog Køben-
havnerne med Storm .. . En Skue-
spilkunstens tindrende Stjerne . 
som en lille Djævel spiller hun 
sin eJo" . . . mange vil ogsaa 
faa Taarer i Øjnene bare af Fryd 
over den Maade Katharine Hep-
burn spiller Komedie paa. 

Endnu et Trin fremad 
Herr Holm Nielsen har igen 

været i København, denne Gang 
for at prøvesynge for et Gram-
mofonselskab og for igen at syn-
ge for Operaens Ledelse og Ka-
pelmestre. Begge Dele forløb med 
et overordentlig fint Resultat, og 
det var ikke faa rosende Ord, der 
lød om hans smukke Tenorstem-
me. Holm Nielsen skal antagelig 
i næste Maaned indsynge nogle 
Plader, og hvem ved, maaske faar 
han Chancen for at komme ind 
paa Operaskolen. 

Baade Holm Nielsen selv og Frk. 
Westphal, der har forstaaet at ud-
vikle den smukke Stemme rigtig, 
er naturligvis glade over de op-
naaede Resultafer. 

„Har De noget nyt paa Reper-
toiret", spørger vi Herr Holm Niel-
sen, og han svarer bekræftende ; 
der er baade Operaarier, Operet-
teschlagere og Romancer — kan 
man forlange mere. 

I Morgen Aften 
er der Afslutningsfest for det 

Voksne Hold fra Frk. Asta Holms 
Danseskole. Holdet, der i Begyn-
delsen af Kursuset talte ca. 30 
Deltagere, er blevet undervist i 
moderne Vals, Tango og Quik-
step samt for nogles Vedkom-
mende ogsaa i Step. Bruns Or-
kester spiller til Festen. Husk at 
tegne Dem inden Lørdag Middag. 

(Se Annoncen) 

Bryllups sange 
og Festsange 
hurtigt og  billigt 

Allinge Bogtrykkeri 

ffliografen 
Fredag og Søndag Kl. 20 

Pigebørn 
med Katharina Hepburn. 

Efter Louisa Alcotts verdensbe- 
rømte Bog, præmieret som Aarets 

bedste Film. 

iffifie■~1~~. 

Allinge Teater 
Ove Jarners Tourne 

[kendt fra „Tre smaa Piger"' 

Torsdag d. 23. Janunar Kl. 8 pr. 
Apollo Teatrets Lattersukces 

Den kyske [,enemand 
I Hovedrollen som Gæst: 
CARL SCHENSTRØM 

"Fyr faarner 
Billetter faas straks i Allinge 
Boghandel. Rimelige Billetpriser. 

Bestil Billet i Tide! 
00~~~0~~ffie 

Varm .931odpolse 
frias hver Fredag Middag. 

Dina Sørensens Yietualiehandel 

Brevpapir og Konvolutter 
reed Firma leveres bedst og billigst 
Hurtig Levering. 

Allinge Bogtrykkeri. 

Send Deres Film til 

Kopiering og 
Forstørrelse 

hos -Fotograf 
Alfred '<joller 

Allinge – Fineste Udførelse. 
Besørges portofrit overalt. 

Stillingen som 

Reservemedhjælper 
ved Hammeren Fyr bliver ledig. 
Henvendelse til 
Fyrmester Lund, Hammeren Fyr, 
inden den 1. Februar d. A. 

Afslutningsfest 
for det voksne Hold paa Hotel 
Allinge Lørdag d. 18. ds. Kl. 21. 
Dans til Kl. 2. Bruns Orkester. 

Indtegning modtages til Lørdag 
Middag paa Hotel Allinge, Tlf. 25 

Asta Holm 
exam. Danselaererinclo 

5 Stk. prima 

3 Mdr.s Grise 
er til Salg. 

Hansen, Skærpingegaard. 

AverW i NORDBORNHOLM, 

FFSTG AVER — !  
bedt hos CONRAD HANSEN 
Allinge Ur- og Guldsmedeforr. 
ved Havnen, Telefon 140 

En raadsnar Vægter. 

i gemte `;flage blet 'Itfett 
i 	belejret. Mere af 

lorriere bar i at benniteliqbeb 
grinet i `orbuilb tuet 	jenbert+e, og 
ber aar truffet ben 21f tvte, at paa en 
beftetut Zag, near kiaffen [log 12, 
1-ttilbe Sortene nnbite..8, og jenberne 
ffulbe ftorme inb. 	banbe  orrce-

bere og 3jenberne fif en tang trefe; 
tbi Qlaena 9ktgter firtobe facet opfunta 
pet $lanen ; bet nar guffe tiilt i fib- 

fle 	fan han toabe itte faa til- 
fnlbt 	men tit alt bel?) banbe 
?8,:egterite en tiar Cmtante. t an brej-
ebe nemlig Wiferen pna llret en f inte 

frem og lab bet fan finer eet elag. 
Za betle brønebe ab over 'Pyen, 

biet) banbe ajenbente og orreeberne 
iffe libt foximbrebe; be troebe nemlig 
St toften nar et,iog at be bar 'omniet 
for fent. Cg mens ber nu bien for. 
()alibiet om, buab be ffulbe gøre, lul-
febie bet s.13(egteren at faa iyettd bolt 
;Jan illenene, og Qeeir bier) frelft. 

Giftermaals-Statisik. 

tnorfor gifter 9Jleenbene fig ? 
ilrilebe.a løb et 8porgniciat,, fon' 

et antetitanff Sititnbebinb for nylig ((fif. 
lege fine 2cojere, og ba 	tnrene fittert 
har ,mereale ugfaa herbfimme, 	be 
gengiuea her i al Xortlfeb. Ze flam-
mer fra arie 8anifunbtla&,fer, fra yng-
re og elbre, og Bioer oirtnot et ;Jan-
tibeligt V3iflebe af 133iftermaaWirimbetie. 

tatobelen af 8narene gif iib pare 
at nebfammenbe banbe giftet fig alene 
af /{certiglgeb. 7 p(. t. er turlige not til 
at jodre, at be giftebe fig for at fan 
liflige ug en filret 	retritib. 2ige faet 
mange giftebe fig „for at lgenne fig" 
paa en, font be itfe flt. 10 pCtt. gif-
tebe fig ineb ,,for at fraffe beree. &ru 
en nu 9.1tober", nubre, forbi slitaben 
paa ffieftaurauterne nar fan elenbig, at 
be ilte turabc bolte ben ub, nubre for-
bi be la'igtea efter et eget tjene (...er 
af befri giftebe fig, alene forbi ban 
tjaube fanet et nyt floblement i Vera, 
en nuben forbi band Reerefte nar jaa 
Dygtig tit at bage baiU3Y)ablingMager. 

)et funbe mere intere*ut paa 
liauenbe 	at faa at tibc, bnorfor 
Stuiriberne gijter fig. 

1936. 
Et ualmindeligt Aarstal. 

1936 er et Skudaar, og Aars-
tallet er et Kvadrattal, da 44 
ganget med 44 bliver 1936. Et 
Skudaar er ikke noget ualminde-
ligt. Vi har det som Regel hver 
fjerde Aar, og efter gammel Tra-
dition har Pigerne da Lov til at 
fri. 1 Praksis betyder det dog 
næppe ret meget, da Nutidens 
Kvinder holder saa stærkt paa 
Ligeberettigelse med det mand-
lige Køn, at de nok kunde fri, 
selvom det ikke var Skudaar. 

Mindre almindeligt er det, at 
Aarstallet er et Kvadrattal. 	Vi 
skal helt tilbage til 1849 for at 
finde et lignende, saa det er kun 
meget faa iblandt os, der før har 
oplevet et saadant Aarstal. Der 
er kun dem, der fylder mindst 
87 Aar. Næste Gang det indtræf-
fer, bliver først i 2025. Af den 
nulevende Befolkning vil kun de, 
der til den Tid er 89 Aar eller 
derover, have oplevet et tidligere 
Aarstal, som var et Kvadrattal. 



det er Tidens Lesen i øjeblikket, senere 
kommer Foraarssalg, Sommersalg o. s. v. 
Og selvfølgelig skal der averteres, saa Pub-
likum kan se, hvad der bydes paa. 

Det naturlige Sted at placere Deres Annon-
cer er NORDBORNHOLM -- der kommer 
ud til hele Deres Kundekreds - Lad os 
hjælpe Dem med at sætte Annoncen sammen. 

For at vore Annoncører kan gøre deres 
Annoncer saa interessante som muligt, har 
vi et Abonnement paa flere Tusind Clicheer, 
som vi stiller til Deres Raadighed. — Ring 
blot til os, saa kommer vi med Prøveheftet. Nordbornholm - Telefon Allinge 74 

Intet er bedre end en god 
Cigar, men den bør være 
tør — den bør være købt i 

KIOSKEN 

1TO k[[.; 

TOGAIREE 

Alle Cigarer og Cerutter 
opbevares i „Thax" Patent 

Tørreskab 

Set aarlige Udsalg . • • 
er i fuld Gang! Benyt Lejligheden til at 

købe gode Varer til meget smaa Priser. 

Vi har yderligere frasorteret 
20 Dameulster og Sommerfrak-
ker i forskellige Størrelser, som 
bortsælges til halv Pris og der-
under. 19- 22- 23- 28- 35- Kr. 

Nogle Sommerkjoler — Størrelse 
38 -44 — sælges for 1,50 -2,50 Kr 

dlt411/2‘ 

 

Du 14/'  
Victor Planck Aro RI) 

Leverandør til Vare- og Landbrugslotteriet 

Allinge 

Sko udsælg es 
til langt under Værdien 

Skotøjsforretningen „Centra,1" 
v. Kirken, Allinge 

Kender De vore 
extrafine Kvaliteter i 

KAFFE? 
Ellers skulde De prøve dem. 

Prima Allinge 

HØNSEFODER 
fra Bugge Mølle anbefales som et fortrinligt Æglæg- 
ningsfoder af bedste Raavarer. Altid frisklavet fra Møllen. 

Til Kyllinger anbefales: 
prima Kærnemælksfoder, Voksefoder og Knækfoder 

Tlf. Østerlars 73 
	BUGGE MØLLE 

Et stort Parti • 

Herre-, Dame- & Bavne- 

Fodtøj 
udsælges meget billigt. 

Billsirup's Skolsjsiorreloing, 
Sandvig 

Godtkøbsudsalg 
er begyndt af 

Skotøj og Gummistøvler. 
Træskomager Larsen. 

8prajlev?disker 
Triumf Special, Para Carbo samt 
Sprøjter og Reservedele af Ginges 
anerkendte Fabrikater haves eller 
fremskaffes omgaaende. 

P. C. Holm, Allinge  

Udsalg 

er tilgaaet Lageret af 

halvhaarde og bløde Masoniteplader samt FinsK  BirKe- 
traes Finerplader F. F. og DansKe Bogetraes Fi-
nerplader. Tykkelse 3-4-5 mm og flere Størrelser. 

Sælges gerne til smaa Priser. 

Nordlandets Handelshus 

rm. 	 

atrnershu3 sirks Yistorie 
af K. E. S. Koefoed, 180 Sider, dbsp. Format, illustr. 2 Kr. 

Faas i Boghandelen og i Allinge Bogtrykkeri 

'11ffillill I Dag udsælges et stort Parti 

Gardinrester og Prøver 
i fine Kvaliteter til langt under halv Pris. 

"Hesse - Yfi. 4%1m 

Jens Hansen's 
Godtkøbsudsalg 

varer fra d. 14. ganuar til 14. 5e6r. 

Jeg udrangerer alle mine 
kulørte og blaa Klædninger 

til meget billige Priser, og hele mit Lager af 

Drenge-Klædninger 
Stortrøjer - Regnfrakker 
kul. imprægnerede Frakker 
Olietøj 

og en Mængde forskellige Varer til Spotpriser 

Paa alle andre Varer gives 10 pCt, med Undtagelse af Garn 

* Her faar De Godtkob, saa det batter noget T. -31( 

Efter Status- og Nytaarsopg. 

Ir tilrettelægges nu det billige Udsalg 
af alle Slags MANUFAKTURVARER 
til 1. Februar 1936 — Kl. 8 Morgen 
og Kunderne faar her Lejlighed til 

`‘Iiir 	at gore rigtige fordelagtige Indkøb 

Nordlandets Handelshus. 

Vorl store aarlige ildsolo 
begyndte Lørdag den 11. Januar 

Flere Hundrede Par Sko 
sælges til langt under Værdien 

Carl Larsen 's eSkotejsforretn. 
Vestergade - Allinge 

Ophørs-Udsalg 
Alt sælges til meget 
nedsatte Priser 

M. C. Funch, Allinge 

Status- Opgørelser, 
Førelse af Driftsregnskaber og lign. udføres. 
Forslag til Omlægning af Regnskab gives. 
Skøder, Prioritetslaan, Ansøgninger, Ægte-
skabspapirer, Skilsmisser, Declarationer o. 1. 
skrives og ordnes. Træffes bedst Kl. 10-15. 

Revisor Kr. Koefoed — Nørregade, Allinge 

Bestillingslisterne over Markfrø 1936 
Kunstgødning o. lign. bedes venligst udfyldt og tilsendt os i 
de allerførste Dage, og vi garanterer da allerbedste Levering. 

Nordlandets Handelshus. 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ■ 

Alt til Fartøjer! 
N.N. 
Tovværk-gammelPris 

Reservedele til Optimus Lamper og Primusapparater — Stort 
-5-  Lager af Primusbrændere i gode Kvaliteter 	paamonteros gratis 

Købmand Axel Mogensen, Tejn. Tlf. 117x 

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

Byens billigste Reparationsværksted 
for Cykler, Grammophoner og Radio! 

Radio til Reparation hentes og bringes over hele øen! 
Køb Akkumolatorer og Anodebatlerier hos mig, da jeg altid leve-
rer dem med Garanti. 

Radioinstallation og Antenneopsætning udføres billigst overall 



4-5 Personers lukket CHEVROLET 
til lange og korte Ture — Billigste Priser 

— 	— ogsaa DE burde lære. at køre! 
Hør mine billige Betin,;elser. — Ring til 

Vognmand Yr. Aergmann, 	Xffinge 57 
1•101••■•••••■ 

	■•■••■•■•••.•• 

Bil udlejes!  

Skolekorsel! 

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

BYENS STØRSTE OG li- BENDE 
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 elekir. Artikler haves altid paa Lager 

Radioinstallation og Antenneopsætning udføres billigst overalt. I» 

• Permanent udfører vi nu med den nye 
om  heil  rigtige Taco Luxus Maskine. -- Moderne 

Dampkammer System. Alt iberegnet -
og dog kun otte Kroner! 

Barber Johs. Larsen Tlf. Allinge 53 

z 

(,› 
0 
al 

Damefrisørsaloner 
Kornum, K. v. Posth. All. Telf. 153 
Larsen, Joh.. Barber, All. Tlf. 53 
Weber Anna, Allinge, Telefon 12 

Elektriske Artikler 
Lind, William, Allinge Tlf. 95 

Foderstoffer 
Nordlandets Handelshus, All. Tlf. 7 

Fotografer og fot. Artikler 
Kjøller Alfr., v. Havnen AlI. Tlf. 4 

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

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

Hoteller 
Hotel Allinge Telefon 25 

Art. f. Hoteller og Pensionat. 
Gornitzkas Bogtrykkeri, All. Tlf. 74 

Smørrebrøds-, Mellemlægspapir, Servietter 

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

Kul og Koks 
Allinge Kulhandel Telefon 119 
Nordlandets Handelshus, All. Tlf.! 7 

det kan gerne være, at Karlene 
holder meget af at danse, uden 
at de derfor ønsker at tilbringe 
hele deres Liv dansende. Til dag-
lig vil de fleste af dem nok ogsaa 
have lidt Alvor. 

For det fjerde vil jeg sige : Vær 
ikke alt for egenkærlig, tænk ikke 
altid paa dig selv. Det kan jo ger-
ne være, du ikke gør det, men 
jeg kender dig ikke, jeg siger det 
blot for en Sikkerheds Skyld : thi 
det ved jeg, at ingen fornuftig 
Mand vil knytte sin Skæbne til 
en egenkærlig Pige, — hendes 
Kærlighed kan ikke være videre 
ægte, saavist som sand Kærlig-
hed og Egenkærlighed ikke trives 
vel sammen; han vil tænke : En-
gang i Tiden vil ogsaa du kom-
me til at døje under hendes Egen-
kærlighed. 

Se, det var nu nogle faa Raad 
oni, hvad du ikke skal gøre. Saa 
kommer vi til, hvad du skal gøre. 

Du skal altsaa for det første 
være klædelig og tækkelig i din 
Dragt, sørge for, at den er hel, 
ren og ordentlig. En Kjole af Vad-
mel kan klæde en Kvinde lige saa 
godt som en Kjole af Fløjl og 
Silke. Og Dragten skal passe til 
dit Arbejde. At malke Køer, iført 
et moderne, spraglet Bluseliv, el-
ler luge i Køkkenhaven iført en 
Hat med Strudsfjer og højhælede 
Sko, klæder ikke videre, — det 
synes vi Mænd i hvert Fald ikke. 

Endvidere : Vær rolig i dit Væ-
sen, brug ikke mange Ord og faa 
Tanker, lad det hellere være om. 
vendt. Læg et tækkeligt Væsen 
for Dagen over for dem, du er 
sammen med, — sligt virker al-
tid vindende og behageligt paa en 
Mand. 

Vis, at du har et Hjerte, der 
banker for andre, og Hænder, der 
er rede til at hjælpe; vær ærlig 
og oprigtig i din Færd og gør 
ikke dit eller dat blot for at tæk-
kes andre. Sæt Pris paa dit Ar-
bejde ; det er snavs at høre til 
dem, der straaler i lutter Lyksa-
lighed, naar Saxofonen spiller op 
til Dans, men surmuler, naar 
Klokkerne ringer Solen op til 

Nordbornholms Adressefortegnelse a 
11•1111111.1111111111111~~1 

Apotek 
Søndergade, Allinge, Tlf. 48, 

Autoreparatører 
Mikkelsen, A. Allinge Tlf. 102 

Autokørsel (se Vognmænd) 

Bagerier 
Andersen, Th. Sandvig Tlf. 2 
Hald, E., Løsbaekg. Allinge Tlf. 78 

Blomsterhandlere (Gartnere) 
Jensen, C., v. Havnen All. Tlf. 41 

Bog- & Papirhandlere 
Kofoed, Chr., Kirkepi. All. Tlf. 138; 
Tapet — Lædervarer — Legetøj! 

Sandvig Boghandel Tlf. 55 

Bogtrykker 
Clornitzka, 0., Allinge Tlf. 74 

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

Bygningssnedker 
Jørgensen, Th. Sandvig Tlf 5 y 

Cykler og Cyklereparationer 
Jørgensen, H., v/Posthuset Allinge 
Mikkelsen, A. Allinge Tlf. 102 

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

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

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

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

Manufakturhandlere 
Magasin du Nord, Allinge 'I'lf. 5 
Allinge Messe, Allinge Tlf. 100 

Modeforretninger 
Petersen, Thora, v. Posthuset All. 

Murermestre 

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

Mælkeudsalg 
Mælkeudsalget Sandvig Tlf. 36 

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

Pensionater 

Radioforhandlere 
Jørgensen, H., v/Posthuset Allinge 
Lind, William, Allinge Tlf. 95 

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

Skræderforretninger 
Kofoed, Chr , Kirkepi. AlI. Tlf. 138 
Lind, Sander,Skræderi,Strandv.,All. 
Ipsen, P. C. Nygade, Tlf. All. 113 

Slagtere 
Jensen, Kaj, Allinge Tlf. 66 

Smedemestre 
Petersen, Carl, Allinge Tlf. 98 

Sygekasser 
AlI - Sandv. Sygekasse All. Tlf. 47 
Kontortid daglig 2 -4 og Lørdag 7 --9 

Sæbeforretninger 
Tatol v. Havnen Allinge Tlf. 23 

Trælast og Tømmer 
Nordlandets Handelshus, AlI. Tlf. 7  

Teglværk Tlf. Allinge 127. M. Bloch 

Mursten, Tagsten, Drænrør. 

Træskomagere 
Larsen, L., Allinge. 

Ure og Optik 
Ilansen C., v. Havnen AlI. Tlf. 140 
Liljeroth, A. Urmager, Allinge 
Mikkelsen, A., Søndergade Allinge 

Varme Bade. 
Fru Oda Hjortbøl Christensen Tlf. 131 

Anden Torsdag og Lørdag fra Kl. 10 

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

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

Vognmænd 
Christensen. Andr., All., Tlf. 49 
Falk, K., Aahrinken, Tejn. Tlf. 130 X 
Personkorsel udføres. 

Nielsen, Poul, Østerg. AH. Tlf. 145 
Al Lastkersel udføres 

Petersen, C., Nygade, AlI. Tlf. 133 
Person- og Lastkersel 

Sørensen, William, Allinge Tlf. 80 

Optagelse i Adressefortegnelsen 
koster kun 2 Kr. Kvartalet, ekstra 
Linier Kr. 1,50. Absolut billigste 
Avertering. 

Hvad skal man gøre for 
at blive forlovet? 

Det er just ikke saa lige en Sag 
at give unge Piger, der længes 
efter at blive forlovede, Svar paa, 
hvorledes de kan faa deres Ønske 
opfyldt; — saa var der vist man-
ge, der vilde spørge, thi af gifte-
lystne Piger findes der vist ikke 
saa ganske faa Jorden rundt. 

Et Svar kan jeg altsaa umuligt 
give, men maaske et Par Ord, et 
Par gavnlige Vink, 	jeg vil i alt 
Fald prøve derpaa. 

For Nemheds Skyld vil jeg dele 
mine Raad i to Dele, nemlig hvad 
man ikke skal gøre, hvis man øn-
sker at blive forlovet, og hvad 
man skal gøre, — saa kan du, 
min kære, følge Raadene eller la-
de være, ganske som du selv vil. 

Vi kommer altsaa først til, hvad 
du ikke skal gøre. 

Du skal ikke søge at vinde nogen 
Mand ved overdreven ydre Pynt. 
Der er mange, som bilder sig ind, 
at man allerlettest vækker Op-
mærksomhed og Bifald hos Mæn-
dene ved at maje sig ud, som var 
man en Hertuginde eller et lig-
nende fint Væsen. Det kan jo 
gerne være, at der er de Mænd, 
som lader sig paavirke af sligt, 
ruen en saadan Mand kan du slet 
ikke være tjent med, for han maa 
enten være dum, naar han ser 
saa meget paa det ydre, eller 
upaalidelig og løs. 

Du skal heller ikke søge at vin-
de Mændenes Opmærksomhed ved 
et særlig fremtrædende Væsen, thi 
du kan være sikker paa, at alle 
brave og fornuftige Mænd langt 
foretrækker et stille, beskedent og 
ægte Væsen hos en Kvinde, end 
en udfordrende, fri Optræden. De 
Mænd, der lader sig lokke af et 
rask Væsen, er der lige saa lidt 
ved som de andre, — og du skul-
de dog helst have en Mand, du 
kunde være tjent med, ligesom 
han skulde have en Kone af sam. 
me Slags. 

Mit tredie Raad er dette ; Vær 
ikke alt for syg efter Fornøjelser; 

Dagens Arbejde. 
Men mit sidste og bedste Raad 

af dem alle lyder saaledes 
Lad det ikke være dig magt-

paaliggende at blive forlovet; thi 
det gaar da meget ofte saaledes, 
at man ikke bliver det — eller 
hvad der er endnu værre: at man 
faar en daarlig Mand. Det kan 
saamænd gerne være, at du hid-
til ikke er blevet forlovet, fordi 
du har tænkt alt for meget paa 
den Ting. 

Nu tror jeg næsten, jeg har 
faaet sagt, hvad jeg vilde, og til 
Slut kun føje Ønsket om, at du 
vil følge mine Raad og saa — 
blive forlovet. 

Varmt Karbad 
m. Styrtebad 75 Ore 
• 
Torsdag og Lørdag fra Kl. 10 

Telefon Allinge 131 kan benyttes 

Oda Hjortbøl Christensen, Vesterg. 
	ffiNENMIM 

Personkørsel 
udføres med 4 — 5 Personers 
lukket Vogn. 
Aage Jørgensen, Tlf. Allinge 72 

AMIE. 
Bornholms Spare- 

og haanekasses 
Afd. i Allinge 

• 

Kontortid: 9-12 2-4 
• 
Boxer udlejes 

Den bedste 

3 e 
faar De hos 

Slagterl. Rømer 

e diverterende 
anmodes høfligst om at indsende vort Tilgodehavende paa Annoncer 
paa de tilsendte Indbetalingskort, Postkonto Nr. 14146, hvilket er den 
billigste og bekvemmeste Maade. Alle Indbetalingskortets 3 Dele maa 
være udfyldte ved lndebtalingen, men Deres Postbud vil være Dem 
behjælpelig hermed og modtage Beløbet 	5 Øre i Porto mod Kvit- 
tering paa Postbeviset. 

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

PROTOKOLFABRIK 	

rx 
Chr. Diderihsen 
Sct. Alortensgade 	— 	RØNNE 	-- 	Telefon 865 

Indbinding af Boger - Protokoller - Alle Papirvarer 
1. Kl. Arbejde - Rimelige Priser - Hurtig Levering 

Leverandør til Biblioteker og øens største Forbrugere 

Gør Deres Indkøb hos de Hand-
lende, som averterer her i Bladet. 


