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Se den nye Barnestjerne Tommy Kelly i 

Toms Eventyr 
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Spæ‘:dende som en Kriminalfilm, morsom som et 
straalende Lystspil - og ægte helt igenneral 
Forudbestilling Tlf. Allinge 142. 
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IScotland Yards Arkiver findes 
en Sag, der har Nr. 36217. Den 
var henlagt som uopklaret og havde 
antagelig blevet ved med at samle 
Sløv, hvis ikke en Læge fra et at 
Londons Hospitaler en sen Aften 
havde tilkaldt en Kriminalinspek-
tør. En ukendt Mand var døende 
blevet indbragt til Hospitalet og 
havde udtrykt Ønske om straks at 
komme til at tale med en Mand 
fra Politiet. Paa denne Maade fik 
man ved et rent Tilfælde Opkla-
ringen paa en Forbrydelse, som 
uden Tvivl kan betegnes som den 
bedst tilrettelagte og for een Gangs 
Skyld uden een eneste Blottelse. 

Kriminalinspektøren havde 
sat sig paa den forulykkedes Seng, 
begyndte Patienten sin Forklaring 
med ganske svag Stemme. 

Mit Navn er Jon Alken . 

Higet Wynne saa 
hen paa sin Ven, Jon Alten, der 
sad foran Sminkespejlet og tog 
Aftenens Maske af. Han kunde ikke 
lade være med at tænke paa, hvor 
lykkelig Jon maatte være -- han 
havde alle Livets Goder, som mange 
gik og drømte om — og først og 
fremmest var lian gift med Day sy 

Paa Bordet foran Spejlet stod 
et Billede af hende, og naar Ni-
gel saa lien paa det, kom endnu 
bitrere Følelser mod Jon op i ham. 
Hvad kunde hun ikke have bety-
det for ham, hvis Jon ikke havde 
eksisteret! Det var næsten uud-
holdelige Forhold — at dele Gar-
derobe med den Mand, man ha-
dede mest ... Nigel fik pludselig 
den Fornemmelse, at Jon betrag-
tede ham, men da lian vendte sig, 
sad Vennen ganske roligt og var 
ved at løsne sit Overskæg. 

Men mon han var saa rolig og 
uvidende om det, der foregik om-
kring ham? Nigel saa stjaalent hen 
paa Jon. Han følte sig ikke helt 
sikker. Ganske vist havde baade 
han og Daisy været uhyre forsig-
tige med alt, hvad de havde fore-
taget sig, men der var jo altid 
den Mulighed, at andre kunde have 
forraadt deres Hemmelighed. 

Hvorfor var Jon ogsaa saa tavs 
i Aften, han plejede ellers ikke at 
være bange for at lade Munden 
løbe. 

Jon Alten var stadig i Færd 
med sin Demaskering, der forvand-
lede ham fra en gammel, tør Knark 
til en ung, smuk Mand. 

Han var  dygtig, hans impone-
rende Maskeringskunst og blæn-
dende Spil havde gjort ham til en 
af Londons største Karakterskue-
spillere. Kritikken havde næsten 
enstemmigt skrevet, at Jon Alten 
i højere Grad end nogen anden 
Skuespiller forrnaaede at lade sin 

Personlighed gaa op i en fuld 
stændig Enhed med den Rolle, 
han udførte. 

- - Er du snart færdig? spurgte 
Nigel. 

- Ved du hvad, svarede Jon, 
det er næsten besværligt for mig, 
efter et halvt Aar at have spillet 
denne gamle, gerrige Mand, at 
blive mig selv igen. 

	

Nigel lo 	 Jons lette Tone be- 
roligede ham, og han skød alle 
de ubehagelige Tanker til Side. 

— Det er maaske derfor, du er 
holdt fuldstændig op med at byde 
paa en lille Souper efter Teater-
tid. Det var du før saa flink til. 

	

Vrøvl 	 men ærlig talt Ni- 
gel, saa tror jeg virkelig, at hvis 
jeg en Aften glemte at tage Smin-
ken af, vilde jeg ganske automa-
tisk spille Rollen videre og faa 
alle, jeg mødte, til at tro, at jeg 
virkelig var Personen fra Scenen. 

— Ja, maaske kunde du spille 
Rollen, svarede Nigel, men din 
Maske vilde meget hurtigt forraade 
dig, den taaler ikke Dagslys. 

— Det er givet, at Masken her, 
som er saa kendt, vilde blotte mig, 
men jeg vil vædde 5 Pund med 
dig om, at jeg kunde lægge en 
anden Maske saa overbevisende, 
at ikke een vilde genkende mig. 

Nigel trak paa Skuldrene. Maa-
ske — jeg tror nu ikke, at du vil 
kunne narre nogen, undtagen et 
øjeblik i dæmpet Belysning. 

— Gaar du ind paa mit Væd-
demaal? 

— Jeg har jo sagt dig, at jeg 
har min egen Opfattelse af den 
Sag. Det er muligt, at jeg har 
Uret, men , 

— Vil du vædde eller vil du ikke? 
Nigel tænkte sig om, der var 

en egen Skarphed i Vennens Stem-
me, han spekulerede paa, om der 
laa noget bag denne Udfordring. 
Men var det Tilfældet, vilde en 
Vægring kun bekræfte en Mis-
tanke fra Jons Side. 

— Hvis du absolut vil, svarede 
han derfor, har jeg intet imod at 
vædde, skønt jeg ikke kan se no-
gen som helst Mening .. . 

-- All right, afbrød Jon, mød 
mig om en Times Tid paa „Carl-
ton". Hvis du kender mig, naar 
jeg kommer, betaler jeg Souper'en. 

Vigel genkendte ik-
ke den ældre, distingverede Herre, 
som en Times Tid senere traadte 
ind i „CarIton"s Restaurant, skønt 
han sad og ventede Jon og der-
for betragtede de indtrædende me-
get nøje. 

Jons lyse Haar var blevet graat 
og tilbagestrøget. Hans Øjenbryn 
var trukket lidt i Vejret, saa de 
gav et ironisk Udtryk, og paa en  

eller anden Maade havde han 
faaet Øjnene til at virke mindre. 
Det graalige Overskæg gik i et 
med det kortstudsede Fuldskæg. 
Huden, der plejede at være bleg, 
havde stærke Farver som efter 
mange Aars god Mad og vellag-
rede Vine, og omkring øjnene laa 
en hel Mængde smaa, tætte Rynker. 

Da han havde set sig et øje-
blik rundt, gik han hen mod Ni-
gels Bord. Hele hans Holdning 
var forandret, han gik langsomt 
og værdigt, en lille Smule for-
overbøjet. 

Nigel kastede et ligegyldigt Blik 
paa ham, da han nærmede sig, 
og Jon brast i Latter over det 
bestyrtede Udtryk, da han gav sig 
til Kende for Vennen. Han stir-
rede paa ham med et næsten be-
undrende Udtryk i øjnene. 

— Det er ikke muligt! udbrød 
han endelig. 

-- Ikke, lo John. Og det kom-
mer til at koste dig nøjagtig feen 
Pund, foruden Souper'en! 

-- Er du nu saa sikker paa det! 
De maa jo have kendt dig, da 
du forlod Teatret, og der er sik-
kert nogle af Kammeraterne, der 
kommer herhen. 

— Ogsaa det har jeg tænkt paa, 
svarede Jon, jeg klædte mig ikke 
oin paa Teatret. Næh du, dette 
her skal blive min store Sukces — 
det vil sige, hvis du da ikke har 
forraadt mig. 

-- Naturligvis ikke. 
Da den førsteOverraskelse havde 

lagt sig, følte Nigel sig atter let-
tere til Mode. Jan var jo i Grun-
den ikke andet end et stort Barn, 
naar han kunde more sig over 
denne lille Komedie. 

Da de sammen gik ind I Spise-
salen, sagde Jon: Jeg maa jo have 
et Navn, som du kan forestille 
mig under. Skal vi sige Brent for 
Eksempel, Georg Brent — en god 
Ven af dig. .. 

Overtjeneren anviste dem et 
Bord. Skønt han omtrent daglig 
havde set Jon, genkendte han 
ham ikke. 

— Kommer Mr. Alten ikke i Af-
ten? spurgte han Nigel. 

-- Næ-æ — jeg tror — Nigel 
vidste ikke rigtigt, hvad han skulde 
svare. 

— Sagde du ikke, afbrød Jon, 
at du ventede ham herhen paa 
denne Tid? Han smilede til Nigel 
og vendte sig spørgende mod 
Overtjeneren. 

— Jeg er ganske sikker gaa, at 
Mr. Alken ikke er her, men skulde 
han komme,skal jeg straks sige det. 

— Jeg indrømmer:at du i dette 
Tilfælde klarede dig, sagde Nigel, 
da Overtjeneren havde forladt Bor-
det, men det er intet Bevis. Han  

har jo tusind Ting at tænke paa. 
Du skal se, om lidt kommer han 
tilbage og afslører dig. 

— Mon, Io Jon. Men nu kom-
mer Tjeneren. Han kender mig da 
godt. Lad os nu se, hvad lian si-
ger. 

Mens Jon og Tjeneren disku-
terede Maden, betragtede Nigel 
dem — men ogsaa det blev en 
Skuffelse. Tjeneren havde ikke den 
mindste Anelse om, hvem det var, 
der sad samaren med Nigel ved 
Bordet. 

— Du vil vel ikke benægte, 
sagde Jon, da Tjeneren havde 
fjernet sig, at jeg stadig har haft 
Heldet med mig. 

— Jeg indrømmer det, svarede 
Nigel, men du kan naa at blive 
afsløret endnu. Sig tnig. hvorfor i 
Alverden bestilte du Hummer? du 
kan, saa vidt jeg ved, ikke døje 
den Ret. 

All.-Sandvig 
Atter Nederlag 

Den fine Start, ASGs Mester-
rækkehold havde i Efteraaret, lo-
vede godt for kommende Kampe. 
Kamp efter Katnp har man ventet 
paa Gentagelsen af de to første 
Sejre, men forgæves. Den sidste 
Kamp spilledes i Søndags paa RBs 
Bane, og Resultatet blev en Sejr 
paa 5- 0 tit RB. — Kampen skulde 
have været spillet i Allinge, men 
paa Grund af den sidste Tids me-
gen Regn maatte man for ikke at 
ødelægge Banen flytte den til Mod-
standernes Bane. Til Foraaret spil-
les Kampen i Allinge. 

Det Hold, ASG mødte op med, 
var noget af et Eksperiment. Gun-
nar Andersen var atter med men 
paa en ny Plads — som center 
forward. „Rikke' spillede i 1. Halv-
leg v. iraner wing, og Knud Pe-
tersen var sat ud som v. y. 

Resultatet af den nye Opstilling 
er endnu vanskelig at bedømme, 
idet Gunnar Andersen kun spil-
lede for halv '(raft — Benet var 
ikke helt ug. 

Angrebene i 1. Halvleg viste 
dog en Del godt Spil, og kun 
Uheld hindrede ASGerne i at score. 

Mere Ro i denne Ende af Hol-
det vilde ogsaa afgjort være af 
det bedre. Det er saa godt som 
alle hurtige, lette Folk, og derfor 
kan de nemt følge med i Tempo, 
men dette skal ikke forceres, saa-
ledes at Halvdelen af Afleverin-
gerne næsten flugtes til Medspil-
lerne. Saa store tekniske Dygtig-
heder er I nu ikke. Faa Bolden 
under Kontrol, træk en Mand til 
og aflever i rette øjeblik. Naar 
der er elleve Spillere paa hver 
Side, er det da ganske logisk, at 
før en Medspiller kan blive fri, 
skal en Modstander trækkes bort 
fra ham. 

— Det kan jeg heller ikke -
eller rettere sagt, det kan Jon Al-
len heller ikke. Men man narrer 
ikke Folk alene ved at skifte Ud-
seende. Man bliver genkendt paa 
Stemmen, paa Maaden at se paa, 
tale, eller en eller anden Bagatel, 
som de nu er tilbøjelige til at for-
binde med den bestemte Person. 
Hvis for Eks. Tjeneren havde blot 
Gnist af Mistanke om min Maske, 
ring, kan min Rekvireret] Hummer 
bortjage denne. 

- Du gør dine Ting grundigt. 
— Ja, skal jeg udføre et eller 

andet, tager jeg altid Sagen al-
vorlig. Det overrasker dig maaske. 
men det er sandt. I visse Retnin-
ger er jeg lidt gammeldags. Du 
forstnar nok, hvad jeg mener -
man skal gøre sit Arbejde ordent-
ligt, være god mod sin Kone, ær-
lig mod sine Venner. 

Forts. 3. Side. 

Elteraarsturneringen er for ASGs 
Vedkommende nu afsluttet og Stil-
lingen er Nr. 6 — næstsidst. 

Stillingen i Mesterrækken er i Dag: 
Maal 

	

Kant  pc for 	imod Points 

RB 	5 16 6 8 
Svaneke 5 23 8 6 
Viking 	5 	14 	9 	6 
B 1910 	5 	7 	11 	6 
Nexø 5 11 17 4 
ASG 	6 12 21 4 
Hasle 5 9 20 2 

ASG II 
maatte i Søndags melde Afbud til 
Viking, der saaledes blev Vinder 
uden Kamp. Det er umuligt i øje-
blikket for ASG at stille noget 
2. Hold paa Benene. Klubben er 
i høj Grad tappet for Spillere. 
Hvordan det gaar til paa Søndag, 
hvor det er Meningen, den ud-
satte Kamp mod Standard 1. skal 
spilles, ved man paa det Tids-
punkt, da disse Linier skrives, end-
nu ikke noget om. 

Hasle 
Sidste Mesterrækkekamp 

paa Søndag. 
Hasle 1. har kun een Kamp til-

bage i Mesterrækken, og det er 
mod R. B. paa Hjemmebane. Den 
spilles paa Søndag Kl. 14,00 og 
bør samle „fuldt Hus". 

R. B. er Favorit og vil sikkert 
vinde Kampen med mindst 2 over-
skydende Maal, men  A.S.G. var 
ogsaa Favorit dengang Hasle 
sendte dem hjem med et Neder-
lag paa 6-2. Hvorfor skulde Sen-
sationen ikke ogsaa denne Gang 
komme fra Hasle. Efteraarsturne-
ringen har vist en Jævnbyrdighed 
som aldrig før og Overraskelser-
ne er fulgt Slag i Slag. 



elfrt eieeleteik 

Alle Størrelser paa Lager 

Conrad Hansen 
Urmager . Guldsmed 

Telefon 140 	Allinge 

God Byttehandel tilbydes! 
Alle Slags sunde Kornvarer afregnes til højeste 

Dagspris, naar der gøres indlwb, ligemeget om det er: 

Manufaktur, Butiksvarer, Brædder o. lign. 
Det er rigtigt at gøre Indhøb i disse Dage. 

Nordlandets handelshas 

Bestilling paa Frugttræer og Buske 

- Roser - Hegn og Læplanter til 
Haven modtages nu 

Helen Andersen, Dalegaard 

Træffes bedst Fredag og efter Aftale 

NM ben 

Produlden ER BILLIGST 
medVINTERBRÆNDSEL 

KUL KOKS- CINDERS 
er paa Lager, og mere ventes 

..„PRODUKTEN 
M~Z 

Ligkistelager Ligkister 
Ligtoj 

Ordning af Begravelser 	Ligsenge 

mei Kofoed (Se Mortensen 
Bryggeristraede Byggeforretning Tlf. All. 77 og 79 

8~~~260~51~ 
	aidiffi■••■1 

Eftersar og Vader kommer 
og ui maa anbefale Hinderne at forsyne sig rigeligt 

med varm og solid Underbeklædning af de 

tilstedeuwrende Lagre. 

Vi sælger stadig til rimelige Priser. 

Vasket Uld og strikkede Klude tages som 
Betaling. 

Nordlandets Handelshus 
	10011■••■■■ 
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PERMANENT gammel Pris 
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I Frisør Nissen-Boysen Allinge Telef. 58 I 

Taco Luxus - Systemet der aldrig fejler Q  
Alt andet. Frisørarbejde til gamle Priser 

•••••••••• 	 1111~11~4~11••••• ••••••••••••••••••••~1~11 •■••••••••■• • 

De billige Middagsretter 
Medisterpølse, Lungepelse, Knækpølser og Sylte. 
Letsaltet Flæsk, sprængt Oksebryst. Kalvefars, 
Flæskefars, Oksehakkebeuf samt Oksekød, Kalvekød 
og Flæsk til moderate Priser sælges dagligt. 

W. Rømers Slagterforretning, Tlf. All. 118-136 

C=1:1=11EJ3  11==:'Oc=:33- 111=8.01 

P. Petersens 
Byggeforrelning & bigkislelager 

Nørregade 9 . Tlf. Allinge 69 

mee Ordning af Begravelser foretages 
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LØDEKØER og KVIER 
købes, Slagtesøer og Orner købes til gode PrLser 
Ungsvin og Pattegrise købes og sælges 

AXEL FREDERIKSEN 
Ilotel Allinge 	 Telefon 25 

GYLTER og UNGSVIN 
SØER og ORNER 

samt alle Slags Leve- og Slagtekreaturer købes 

Schack og. Chr. Jørgensen 
Telefon Allinge 144. 

1.111~1~1111111111 
Hos 

REUSCH 1. November 

i 

Damernes Side 
Frakker med Skindbesætning 

til unge Damer 58,- 42,- 39,-
Fruefrakker med og uden Skind 

72,- 64,- 56,- 48,- 
Regnfrakker 	 19,50 13,25 9,70 

Uldne Kjoler 
Se vort Udvalg i moderne Kjoler, de 
er smukke og billige 

24,- 20,50 18,50 16,85 
Kulørte Kitler 	 4,65 4,15 
Charmeuse Undertøj pr. Sæt 	6,65 5,85 
Mako Undertrøjer 	 1,15 
Mako Undertrøjer og Benklæder 

pr. Sæt 2,20 1,90 
Strømper, Uid og Traad 	2,25 1,75 
Silkestrømper 	 3,25 2,50 1,75 1,58 
Florstrømper 	 1,88 1,60 1,00 
Traad og Silke Strømper 	2,10 1,96 1,35 
Strikkede Jumpers 	10,50 8,50 7,50 

Herrernes Side 
Habitter, blaa og kulørte i moderne Faconer 
Frakker og Regnfrakker alle Størrelser 
Manchetskjorter m. fast Flip 8,50 6,85 5,85 
Poloskjorter, svære m. Iaadden Vrang 3,35 
Arbejdsskjorter prima, 	 4,20 3,90 

Vort Arbejdstøj 
er stærkt og billigt og af et anerkendt 
Fabrikat, prøv det og De kommer igen 

Pullower m. Rulle- og Flipkrave 7,45 6,85 
Uldne Slipovers 4,50 3,25 
Uldne Sokker 	 1,75 1,45 0,98 
Ridebenklæder, den rigtige engelske Facon 
Hatte, Huer, Kasketter, stort Udvalg 
Undertøj med laadden Vrang 

Trøje 1,98 1,78 - Benkl. 2,80 2,20 

De sparer Penge, FritzReusch naar De køber hos 
Allinge 

Leverandør til Vare- og Landbrugslotteriet 

Det store Udvalg 
Den gode Vare 
Den billige Pris 

Telefon 5 

Byraadsmedet den 25. Oktober. 
Fraværende med anmeldt For-

fald var A. Funch, E. M. Bech og 
Ludvig Nielsen. 

Nogle ministerielle Cirkulærer 
om Benzin til Omnibuskørsel og 
Forbud mod Anvendelse af Rug 
og Hvede samt Produkter heraf 
til Fodring toges til Efterretning. 

I Henhold til dette Cirkulære 
skulde der nedsættes et Korn-
nævn og man enedes om følg.: 
Uddeler Rønne, Sandvig (Forrod.), 
Avlsbruger Fritjov Nielsen og 
Avlsbruger Emil Andersen. 

K F. U. M.s Soldaterrnission og 
Soldaterhjem samt Kirkens Kors-
hær ansøgte om Tilskud. - Hen-
lagdes alle. 

Danske Gasværkers Tjærekom-
pagnis Generalforsamling afholdes 
30. Oktober. Det vedtoges at lade 
Selskabets Formand afgive Stem-
me for Kommunen. 

Ministeriet for offentlige Arb.  

meddelte, at Kommunens Refusi-
on i Henhold til Snekastnings-
loven udgjorde 85,55 Kr. for Aaret 
1938-39. 

Et Andragende fra Fru Asmus-
sen, ,,Jernbanehotellet", Sandvig, 
om fornyet Beværterbevilling var 
af Bevillingsnævnet anbefalet, og 
Byraadet anbefalede ligeledes. 

Hva' mæ' Skorstenene? 
Næste Punkt paa Dagsordenen 

var et Andragende fra Kommu-
nens Skorstensfejer til Brandkom-
missionen om Betaling for Fej-
ning efter samme Tarif som i 
Rønne. Brandkommissionen ind-
stillede til Byraadet, at Ansøgnin-
gen fulgtes, og at Fejning skulde 
foretages to Gange aarligt i Bebo-
elseshuse, 4 Gange aarligt i Bage-
riskorstene og Hoteller, for Som-
merhoteller mindst en Gang maa-
nedlig i Brugstiden. 

Borgmesteren: ,,Inden vi gaar 
over til Diskussionen om dete 

Spørgsmaal, maa jeg gøre op-
mærksom paa, at det egentlige 
Lønspørgsmaal i denne Sag maa 
henlægges til det lukkede Møde", 

Hjalmar Larsen mente, at Fej-
ning en Gang aarlig skulde være 
nok. Syntes ikke, man skulde paa-
lægge Kommunens Beboere den 
extra Udgift. 

Lind sluttede sig til Hjalmar 
Larsens Udtalelser. 

Byraadet enedes om at holde 
sig til den gamle Instruks indtil 
videre. 

Udenfor Dagsordenen meddelte 
Borgmesteren at der fra Ministe-
riet var kommet Meddelelse om, 
at Lærer Hans Jensens Ansættelse 
som Købstadslærer regnedes fra 
1. December 1936. Denne Med-
delelse kunde ikke godkendes, og 
Sagen tilbagesendtes til nærmere 
Undersøgelse. 

Dagsordenen for det aabne Mø-
de var dermed udtømt, og Døre-
ne lukkedes. 

Køb de nye 
4fieraarssRo 
hos 

Træskomager Larsen 
Allinge 

Olsker Husflids-

forening 
afholder Generalforsamling Tirs-
dag den 31. Oktober, Kl. 20 paa 
Olsker Forsamlingshus. 

Bestyrelsen. 

Allinge-Sandvig Byrads 
Forhandlinger 

I KOR med min nye 
6-7 Pers. Chevrolet 

Telefon Allinge 130 x 

KAST 

FALK 
Tejn 

Kul • Cinders 
er nu paa Lager 
Bestillinger modtages gerne 

ALLINGE KULHANDEL 	Telefon 119 



1.1  KØB DET I PRODUKTEN 
Fra Uge til Uge 
Rettelse. 

B Paa Bladets Bagside staar der 
i Annoncen for Herolds Hotel at 
der er Dansant Fredag  Aften — 
detskal være Søndag Aften, da 
det ikte har 

re 
 været imiligt at faa 

Musik i Alten. Næste Uge er det 
(log igen Fredag. 

Toms Eventyr 
Mark Twains udødelige Roman 

Eventyr" er „Toms Eve 	blevet filma- 
tiseret og  er i denne Uge sat paa 
Programmet i Nordbornh. Kino. 

glimrende besat af 
Det er en Farvefilm, og  Hoved- 

t olien er 	 Bar- 
ttestjernen Tommy Kelly. Tante 
Polly spilles at den herlige, gamle 
Karakterskuespillerinde May Rob-
son. Optrinene i Drypstenshulerne 
er af en uforglemmelig  Virkning. 

ms Eventyr" er spændende 
m so en Kriminalfilm, morsom som 
straalende Lystspil -- og  ægte 

helt igennem. 	
n Børn og  Voksne Verden over 

har moret sig  over denne Film, 
og  de vil ogsaa komme til det her. 

Ejendomshandel 
Slagterm. Chr. Jørgensen har af 

Blikkenslageren. M. C. Funch købt 
dennes Ejendom i Kirkegade, 
Købesummen er 250.-0 Kr. 

Den offentlige Vaccination 
afholdtes i 	og  Sandvig  

i Lørdags paa Raadhuset. 
Eftersynet finder Sted Lørdag  

den 4. Nov. i Allinge Kl. 10,15 og  
i Sandvig  Kl. 11. 

Dødsfald 
Fyrass. Weber Madsen, Ham-

meren Fyr, har haft den Sorg  at 
miste sin Hustru. 

Fru Madsen afgik ved Døden 
paa Amtssygehuset, hvor hun for 
et Par Maaneder siden blev indlagt. 

Forlovelse 
Frk. Halldiff Lind, Datter af 

rd, og  Propr Lind, Simblegaa Løjt- 
nant Bendix Bendixen, Nykøbing 
Sjælland. 

En Stør 
blev for nogen Tid siden ind-

bragt til Tejst af Fisker Hjalmar 

i Page?t,11111'd  
Højeste Dagspris 

hives for 

Uld, 
renvaskede klude, 
Finde- og hasefjer 

Fritz Reusch 
Telefon 5 	 Allinge 

Falk.Den er nu solgt, og  ind-
bragte 120 Kr., hvilket er langt 
under den normale Pris. Dette 
skyldes antagelig, at den har væ-
ret i Nærheden af en Minespræng-
ning. 

Prop- 
foreningen afholder ifølge om-

staaende Annonce Generalforsam-
ling  paa Højers Hotel Torsdag  d. 
2. Nov., Kl. 20. 

Sølvbryllup 
Onsdag  den 1. November kan 

Avlsbruger Ludvig  Hansen og  
Hustru, Bækkevang, Klemensker, 
fejre deres Sølvbryllup. 

Ny Postelev 
Postelev Hans Kofoed Hansen, 

Søn af Rentier Nicola j  Hansen, 
Olsker, er fra November ansat 
som Postelev ved Allinge Post-
kontor. 

4 Kulskibe 
har i denne Uge ligget i Allin-

ge Havn. Om Onsdagen var alle 
4 i Gang  med Losningen paa en 
Gang. 

Skuespil-Kunst 
(Fortsat fra Side i) 

Nigel sendte Jon et ængsteligt 
n Blik, men Vennen smilede bare. 

Hvad mon han egentlig  hentydede 
tit ? Det var vist bedst at skifte 
Emne. 

— Kik lige derhen, sagde han 
derfor, ved Bordet henne ved Dø-
ren. 

— Ja, der sidder min Sandten 
Dorothy. 

— Og  nu kommer hun herhen. 
Lad os nu se, om du kan narre 
hende. Det bliver nok noget svæ-
rere med din Hustrus bedste Ven-
inde end med Tjenerne. 

— Jeg  maa jo forsøge, svarede 
Jon roligt. Men i hvert Fald maa 
du holde op med at triumfere paa 

Forhaand. 

Fortsættes i næste Nummer 
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Yrafifier 
til Damer og Herrer, 

Fa 	 Piger og Drenge 

Stort Udvalg - Alle Størrelser 

Fritz Reusch 
Telefon 5 

11~1111110~11111~ 11110111111~~111M 

Gør Siuerne hyggl-lige! 
Moderne stribede og ternede Gardiner i stort Udvalg. 

Smukke, moderne Dekorationsstoffer. 
Lad os uise Dem uort store Udualg. 
Rimelige Priser. 

Nordlandets Handelshus 
...••■•■• 

af de stærke, kendte Kvaliteter og solid, 
moderne Udførelse - smiges stadig til smaa 
Priser. Kom og gør indkøb i 

Nordlandets llandelshus 
•■■■■■■a• ..■rnae.■. 

udføres. 

0 
n 

8 Ring til Allinge 71 x 

Yersonfiersel 
med 7. Pers. Bil 

TRETORN 
GUMMISTØVLER 
er hjemkommet og faas hos 

CARL LARSEN 
Skotøj 

Vestergade, Allinge 
Telefon 104 

IMININEMIffiliiI111~1111110111 

Byens bedste 

Kaffe-Blandinger 
faas i 

Prima,Allinge 
Dyrbye og andre gode Sorter 

•~ffili111•1~•~1 

Nu sælger vi 
til smaa Priser 
tPonyvogn - 1 Spand 
1 Dochart 
1 Lastfjedervogn 

Alle paa nyt Gummi 
Mange forsk. Lastfjedervogne 

Smed Carl Pedersen 
Telefon Allinge 98 

Varm 

BLODPØLSE 
hver Fredag Kl. il. 

DINA SØRENSEN 

Klaverundervisning 
grundigt og korrekt, gives. 

E Oda Hjortbol Christensen g_ 
Vangevej 1, Allinge, Tlf. 167 

Elev af kgl. Operarepetitør 

-z.- 	Eduard Borregaard. 

Udsalg 
paa Allinge Menighedshjem Ons-
dag den 1. November. Aabnes 
Kl. 15 ved Provst Petersen. 

Gaver modtages med Tak paa 
Menighedshjem met Mandag Ef-
termiddag. 

Frelsens Hær 
Allinge 

Dukken udkom paa Nr. 105. 

Varmillodpaise 
faas hver Fredag fra Kl. 10 

Lindeplads Viktualieforretning 
Grethe Krags,(..ov 

1: Violin 
E,  Undervisning gives til 
= moderate Priser. 

= Svend Arvidsen E 
Nørreg. 19, Allinge 
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Brænde 
sælges (Ask og Birk). 

Telf. Allinge 103 u. 

PROP- 
forenigen i Allinge-Sandvig  af-

holder ordin. " Generalforsamling 
Torsdag den 2. Nov. Kl. 20 paa 
Højers Hotel (Havestuen). 

Bestyrelsen 

Logens Syforening 
Følgende Numre blev udtrukket. 
Slumretæppet lyserød Seddel Nr.7 
Spisestuesættet gul Seddel Nr. 171 

Godt Jagtgevær 
købes. 

Benyt Dem af Nordbornholms 

billige Rubrik-Annoncer 

Aage Funch. 
Telefon Hø 61 

1=01•■••■ffillii 

bi stor Lejlighed 
er til Leje i Allinge fra 1. Nov. 

Henvendelse Chr. Svendsen 
Hosengade 

Fin ny ægte Bihonnin 

Strømper maskes op 
Vestergade 14, Stuen, Allinge  

Lad mig se paa Deres Strømper. 
før De kasserer dem l 

Kør godt — 
Ny 4-5 Pers. 

OPEL super six 
udlejes til billigste Priser 

Ch. Pedersen Lindeplads . Allinge . Telefon 62. 

Unge gode Heste 
samt ældre Arbejdsheste, Lødekøer og  
Ledekvier, Grise i alle Storrelser, Gylle 
og  Sner }løbes, sælges, byttes 

Ved Køb Kontant Afregning 
Ved Salg gode Betalingsvi1Kaar 

Ring Rutsker 38 
vi kommer omg. med godt Tilbud 

øens Grisehandel 
G. Jørgensen . Tlf. RutsKer 38 

Jens Hansen's Planufakturforrelning 
fører stadig alt i Metervarer, kjoletøj, 

Lærreder og Sengen istyr 

Prima Arbejdstøj og de bekendte gode Nliolmkinr4ben-
klæder, Eiskerbenklæder og Fine Kam-
garnsbenklæder. Arbejdsskjorter, Manchet-
skjorter, Hatte og Fluer .  

Stort !Udvalg I Trikotage, i Uld og Bomuld til Herrer, 
Damer og Børn. Garn fores i mange Kvasi 
teter og Farver. Alt i pr. Varer til bill. Pris. 

Uld og strikkede Klude tages i Bytte. 

Telefon Allinge 29 — Leverandør til Vare- og Landbrugslotteriet 

De rigtige Tryksager 

til Formaalet leverer 

Gornitzkas Bogtrykkeri 

fi FodpIrje 
Ilianicure 

Ansigt»pleie 
t. fkienbrynmfarvoing 

gaa til Specialisten 

crlagnhild cf?otoold 
Strandvej 3 (ved Anlaeget) . Telefon Allinge 172 
flaben hver Dag fra Kl 14 til 18 og efter Aftale 

.ecer at flere Jul.,i 
Grundig Undervisning 

Kørekort garanteres 

Th. Munchs Køreskole 
Tlf. RØ 46v 

Nyd Deres Eftermiddagskaffe paa 

HOTEL HELLIGDOMMEN 
Aabent hele Anret 

Hold Deres Møder og  Selskaber 
paa Hotel Helligdommen. Tlf. Rø 20 
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Arbejdstøj og Søndagsklæder 

Et Parti Pandeplader er hjemkommet KØB DET I PRODUKTEN 



Xerre= 

Kildlliollor 
og Frakker 

Stort 2Idvalg 

Andreas Thomsen 

adill11•111■1■••••••••11.10 • 

ÆG 
Sælg Deres Æg til os - Stor Overpris gives. 

Grønbech (D. Co. Hasle 

Annoncer til Hasle-Siden 
maa indleveres senest Onsdag Formiddag 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

sind Friser Vi har mange smarte Kjoler 
og Damefrakker, Jum-

pers og Nederdele og et fint Ud-valg i moder-
ne Kjolestoffer i nye, hedanrende Farver. 

Lækkert Undertøj og Silkestrømper 
og alle de gamle Priser 0,98, 1,48, 1,95 lige op til 4,85. 
Saa det er ikke saa slemt endnu, og De faar stadig 5 pCt. 
pr. Kontant. 

2anufakturhuset 
Leverandør til begge Lotterier 

•  

AlliiiiiiiiiillifilliiiiiiiiiMillilillilliffillliffillinillillililliiiililliillifilillillillilillifillillifillikillililiilliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii6 — 	 = 
5 	 = 

Fredag d. 27. Oktober, Kl. 21 	., = 
= .E. DANSANT  

.,..- 
paa Herolds Hotel, Hasle 
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Brødrene Anker 
Jernstøberi og Maskinfabrik 

Pumper - Vandindlæg 

Bygnings-Støbegods 

Komfurer 

Telefon Rasle 2 

HUL 
i Gummistøvlerne, saa lad 
mig hjælpe dem. 	

— Alt kan repareres 
og det er slet ikke dyrt 

Otto Hansens 
Skotejsreparation, Hasle 

ii 	stadig])  D emden .bedste Kaffe faar 
. 	

par 

Chokolade, Kiks og Bisquit til billige Priser. 

SKOLETASKER 
udsælges meget billigt, Priser fra Kr. 	• ir a 

Kai) nu, for Liedervarerne stiger 
H. P. KOFOED 
Sadelmagerforretning . Telefon Hasle 13 

1114441•44,4~/~ •••••••••••111114144~41141■41~611•114*~~~ 6111~111• • •••••••••••• MINN 

Forstørrelser 
udforeeaftearmuFkiltmogellbeirlItileder  

• • • • • 

•••••••••••••••■•••••••••••••••• 	•••••• NN, 115* 

Billeder indrammes - Rullegardiner leveres 

I Charles Svendsen Hasle - Telf. 66 

Varm Blodhudding 
hver Fredag Middag 

Lungepølse 
hver Onsdag Middag 

A. Lyster, Hasle 

Kender De 

Gornitzka's 
gierfaroetry4 

til Turistbrochure 
Ring, og vikommer 
omgaaende med et Tilbud 

Spar. Makker vil da opfatte en 
Fordeling 6-4 og gaa tilbage til 
Ruder, selv om han har to lave 
Spar og en Singleton Ruder. — Spa 
Med Fordelingen 7-1 skal Fir-
larven ikke meldes, før Syvfar-
ven mindst er meldt tre Gange. 

Paa Gensyn paa Fredag. 
„Klor Knægt." 

Spille - „Vink" 
Den unge og paa Bridgespil-

lets Omraade aa uerfarne Dame: 
»Inden vi begynder, Dmaa jeg 

da have Lov at spørge min Mak-
ker om noget?« 

»Ja, vrs'go! k 
»Du, seArthur, — jeg kan ikke 

huske, om det var et eller to 
Foden betød, at jeg Spark over 

skulde spille EssetH« 

frIPINGENG~GPEIGINGIGEGIGmoRGIERNOIMIGIGINIGHIMEN4G4••••••••■■••‘•••••••••••••••••••.%  

BRIDGE-Undervisning  
Lær at spille moderne Kontrakt-Bridge 
og lær det rigtigt. De kan lære det hos 
Ronnov Rasmussen, Vestergade 14, Allinge 

Undervisningen K l eis ogsaa i Deres eget Hjem 
114~1~1~1~11141.11~•~N~~4114416     41■414  

HASLE og OMEGN 
Hasle 

Den offentlige Vaccination 
fandt Sted i Lørdags paa Raad-
huset. Eftersynet foretages Lørdag 
den 4. Novbr. Kl 9. 

Klemensker 
Majs 1 Haven 
Avlsbr. Kjøller, ,,Landlyst", har 

i sin Have dyrket en Majsplante, 
som i disse Dage er modnet. 

En af Kolberne indeholdt ca. 
500 Kærner. Et ganske interes-
sant Forsøg og et Bevis for, at 
Majs kan avles og modnes her 
paa øen. 
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Aabningshaanden II. 

Lad Os prøve at gennemgaa 
forskellige Aabningsmeldinger. 

Vi husker jo, at der i Kontr.- 
Bridge skelnes mellem »udenfor« 
og »i Farezonen«, som vi skrev 
i sidste Uge, er et Makkerpar i 
Farezonen, naar det har fanet 
et Game. Hvis begge Parter har 
Game, er begge Parler naturlig-
vis i Farezonen. Nu er det jo 
ikke saadan, at det er vanskeli-
gere, at vinde en Udgang, naar 
man er i Farezonen, men Straf-
fene for Undertræk er jo bety-
deligt højere i Farezonen end 
udenfor. Og for at skaffe mere 
Sikkerhed, kræves der mere So-
liditet af en Melding, der afgives 
i Farezonen. 

Her er et Eksempel paa en 
sund Aabning udenf. Farez. for 
første eller anden Haand. 

W E-D-7-2 v 8-6-5 ♦• E-10-8-7 + 9-4 

Og for alle 4 Hænder saavel 
i som udenfor Farezonen. 

w E-K-10-6-5-4 y K-5 + D-2 + 8-6-2 
W K-B-10-4-3 v E-7-2 • D-9+  K-8-4 

u Saafremt Trumffarven ikke er 
æ stærk, kræves der i Farezonen 

som Regel 1/2 Honst. mere. 

Vi maa vel ogsaa hellere ved 
et Par Eksempler illustrere de 
usunde Aabningsmeldinger. 

W E-K-10-9-8 v 9-8-5 • 10-7-4 + 5-3 

+ E-10-6-5-3 y 9-5-4 • E-6-2 4.8-4 
A K-B-7-6-5 v !0-4-2 + E-10-3 + 10-3 

(En Femfarve med E-K-D i 
Spidsen kan dog meldes uden 
Sidestyrke paa første, anden, ja 
selv paa tredje Haand). 	

rd Og endelig et Par selvmorde-
riske Aabningsmeldinger paa et 
Træk: 

W K-10-9-8-7-6 y D-B-8-5 4 • 10-9 + - 
w D-B-10-9-8-7-6 v K-3-2 • 5-4 ÷ 7 

Valg mellem 2 Firfarver. 
Staar man overfor Valget mel-

lem to meldbare Firfarver, skal 
den højstgældende almindeligvis 
foretrækkes, selv om den end 

a er en nuanceret Farve. Sidder 
man med to Firfarver skal man 

Regel 	 ak egel ikke kke vise Makkeren 
Farver rver hvis ikke Haan-

den er meget stærk, da man 
derved undgaar at give Makker 

ge antage maatte være 
rne, s 

vildledende Oplysning om Far- 
vefordelingerne, 	Makker el- 
lers vilde 
5-4 og ikke 4-4. 

Melding af 2 Farver. 
Eftersom Aabningsmeldingen 

allerede tilkendegiver en bestemt 
Honnørstyrke paa Haanden, har 
den Omstændighed, at den ene 
Farves Honnørindhold er større  

end den andens, ingen som helst 
Indvirkning paa Valget mellem 
de to Farver,. forudsat de begge 
er meldelige. Det gælder kun 

 
A 	 n 

om at vise den nøjagtige Forde-
ling paa abningshaande ved 

Hæn- 
der 	

at skelne mellem æn- 
der med to »fulde« Farver (5-5 

o.s.v.) og Hænder 5-6 o. 	med to 
»semi« Farver (5-4 eller 6-4). 

Derfor: 
1. Hvis to meldbare Farver 

har samme Længde (5-5 el. 4-4) 
den n højestgældende Farve 

(Spar er højeregseldende end 
Hjerter o.s.v.) foretrækkes ved 
Aabningsmelding. 

2. Er to meldebure Farver for-
delt 5-4 eller 6-4, skal længste 
Farve meldes først uanset om 
den er Minor- eller Majorfarve, 
eller om den længste Farve har 

Honnørindhold. onnørindhold. 
3. Ved Fordelingen 6-5 skal 

 længste Farve meldes først, hvis 
ikke Femfarven er en stærk 
Majorfarve og Seksfarven en svag 
Minorfarve. 

4. Er to Farver fordelt 7-5 
bør den længste Farve altid mel-
des først, og den bør altid mel-
des to Gange, hvis det er muligt. 

Kun herved er man i Stand 
til nøjagtigt at vise Aabnings-
haandens Fordeling og overlade 
Makker at vælge den Trumffarve 
som med Sikkerhed egner sig 
bedst for de to kombinerede 
Hænder. 

Illustrationer. 

Har man paa Haanden 
* K-B-8-5-4 v 8-5 • E-K-B-10-8 + 7 

er den rigtige Melding 1 Spar. 
Hvis begge Farver eventuelt mel- 

des, vil Makker antage, at begge 
Farver har mindst samme amme Læng-
de. Tag imidlertid Spar 8 væk 

M 
og sæt 7 ind paa Haanden iste-
det for, saa vil den rigtige Mel-
ding være 1 Ruder og ikke en 
Spar. 

Har man 
W E-K-B-l0 qr K-3 + K-B-10-5-4 +8-6 

er den rigtige Melding 1 Ruder. 
Fordelingen gaar forud for Hon-
nører. — Den Omstændighed, at 
Spar meldes sekundært, er et 
Varsko til Makker, at Farven 
sandsynligvis kun er en Firfarve, 
eller at den er svag i Honnør-
styrke, hvis den er Femfarve. 

Alene den unormale Melde-
maade, der ligger i det Faktum 
at en laveregældende Farve mel-
des først og en liøjeregældende 
Farve senere, er en streng Ad-
varsel til Makker om ikke at 
regne med en Sandsynlighed af 
flere end fire Trumfer, og at 
Farven kun maa vælges, saa-
frem! han har fire lave Trumfer 
eller mindst en Honnør (Dame, 
Konge eller Es) tredje i Trumf. 

Er Haanden 

W E-B-10-3 v 5-3 • E-K-B-10-7-6 1. 7 

skal Ruder meldes to Gange, 
mu- 

ligt, 	
det overhovedet er u- 

ligt, og skal saa efterfølges af 


