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Redaktion og Annoncer: 
Axel Mauritsen, Kiosken, Allinge. Telefon 142 

Yiord6ornfioIms  K I N 0  
Fredag, Lørdag og Søndag Kl. 20 

Victor DieLaglen i Latterorkanen 

Rivaler paa Krigsstien 
En bragende Lattersukces af sjældne Di-
mensioner -- skrev Politiken. Soc. Demokr. 
skrev: . . velgørende engang igen at faa 
Lov til at le, saa man hopper i Sædet. 

Trykning. Ekspedition og Bogholderi: 
J 26. Aarg. Gornitzkas Bogtrykkeri, Storeg., Allinge, Tlf. 74 

FREDAG, DEN 17. FEBRUAR 1939 

Vore Dages „Vandrefugle" 
eller rettere en stor Del af dem benytter Cyklen som Befordringsmiddel. Med den tilbagelæg-
ger de fra tidligt Foraar til sent Efteraar det ene Hundrede Kilometer efter det andet. Hver 
Lørdag Aften eller tidlig Søndag Morgen snører de „Klemmerne" fast paa Styret, og saa gaar 
det løs. Ud ad Landevejen, gennem Skove og langs Kyster -- ligemeget hvorhen. 

Man oplever altid en Masse paa saadan en Tur, man er ligesom bleven „Dus" med 
Naturen, hver Søndag har den en ny Side at vise os. Gaar man stille gennem en Skov op-
dager man, at det myldrer med Liv omkring en, blot man bruger Øjnene. 

Og tro endelig ikke at en lille Punktering ødelægger Turens Charme — tværtimod! 

Hun rejste sig halvt, men han 
tog hende i sine Arme og holdt 
hende fast trykket mod sit Bryst. 
„Gaa ikke 	husk jeg skal rejse 
i Morgen Formiddag." Han slap 
hende og sagde saa, aldeles for-
tvivlet: „Gode Gud, hvordan kan 
jeg dog tage bort og lade dig 
ene med ham!" 

„Det har du jo gjort saa ofte." 
„Ja, men det bliver sværere for 

hver Gang. Og hidtil har jeg haa-
bet — —" 

Hun rejste sig fra Bænken. „Der 
er intet for os at haabe paa." 

„Intet — har du da slet intet 
Haab?" 

„Jo - eet" hviskede hun saa 
sagte, at han maatte bøje sig ned 
til hendes Mund for at høre det. 

„Og hvad er det, elskede Ven, 
hvad er det?" 

„Rør mig ikke— at han maa dø!" 
De slap hinanden og stod stille, 

mens de lyttede hver især til den 
andens hastige Aandedrag i Mørket 

„Du ønsker altsaa det samme, 
som jeg," sagde han stille. 

„Ja, jeg ønsker det — hver Dag, 
hver Time, hvert Minut!" hun tav 
et øjeblik og tilføjede saa: „Nu 
ved du, at jeg ikke er den Engel, 
du anser mig for at være. Hver 
Gang han kommer tilbage fra en 
af sine vilde Ture med sin Ynd-
lingsbil tænker jeg: „Masser af 
Mennesker bliver dræbt ved Mo-
torulykker — hvorfor er det aldrig 
ham?" Og naar jeg ser, hvor om-
hyggeligt han passer paa sig selv, 
paa sit Helbred, hvordan han kun 
spiser de Ting, han ved er sunde, 
hvordan han lader sig veje regel-
mæssigt een Gang om Ugen og 
praler af, at han aldrig tager det 
mindste paa i Vægt, hvor pragt-
fulde hans Muskler er, saa tænker 
jeg paa alle de Mænd, der dør 
af Overanstrengelse eller sætter 
Livet til i Samfundets Tjeneste 
paa en eller anden Vis, og saa 
siger jeg til mig selv: „Hvad kan 
dræbe en Mand, der aldrig tæn-
ker paa andet end sin egen Sik-
kerhed?" Og om Natten drømmer 
jeg saa ofte, at han er død, men  

naar jeg vaagner og ser..." 
Hendes Stemme kvaltes af en 

undertrykt, fortvivlet Hulken, og 
Vandets Skvulpen under Baade-
huset lød som et oprørsk Hjertes 
Slag. 

„Men Folk dør dog engang imel-
lem," sagde han usikkert. 

„Gør de!" hun lo. „Ja i lykke-
lige Ægteskaber!" 

Atter var de begge tavse, og 
Isabel begyndte at famle sig frem 
mod Udgangen. 1 næste øjeblik 
afbrødes Nattens dybe Stilhed af 
en Mandsrøst, der noget usikkert 
trallede en Revysang. 

De to inde i Baadehudet foer 
sammen og greb hinandens Hænder 

„Han kommer!" sagde Isabel. 
Wrayford slap hendes Hænder 

og gik hen til Døren, og ved at 
strække sig op paa Taaspidsen 
saa højt, som det var muligt, kunde 
han gennem Ventilationshullerne 
over Døren se noget ligesom en 
lille lysende Plet i Mørket. 

„Vent! Jo, det maa være hans 
Cigar, jeg kan se; han kommer 
ned ad Stien." 

Et pludseligt Tordenskrald af-
brød den trykkende Stilhed. 

„Det er Uvejret, der har faaet 
ham til at gaa ud," hviskede Isa-
bel. „Han kommer for at se, om 
Motorbaaden er sikkert fortøjet." 

Wrayford listede sig hen til 
hende. „Kan vi ikke naa at slippe 
ud og gemme os i Buskadset?" 
hviskede hun. 

„Nej, det er for sent, han kom-
mer lige hen mod Huset. Om to 
Minutter vil ban være her — og 
finde os." 

Han mærkede, hvorledes hendes 
Haand knugede hans Arm. 

„Du rnaa gaa ned paa Flaaden, 
der ligger lige her udenfor — det 
bliver den eneste Frelse." 

„Og lade ham komme ind og 
se dig og høre mig ro bort? Hør 
efter der er noget, jeg maa have 
sagt dig, inden han kommer." 

Hun slyngede Armen om hans 
Hals og trykkede sin Kind mod 
hans. 

„Isabel, jeg har ikke sagt dig 
det hele. Han har taget alle sin 
Moders Penge — hun er totalt 
ruineret, og han bliver nødt til at 
sige hende det, det kan ikke hol-
des hemmeligt." 

Hun traadte tilbage. „Er det 
nu virkelig sandt..? Hvorfor sagde 
du det ikke straks?" 

„Han forbød mig det. Du maatte 
ikke vide det." 

Lige udenfor den stejle Sti hørte 
man Stilling tralle: 

Oh, Louisa, oh, Louisa 
oh, vær min. 

Wrayford tog hende fast ved 
begge Arme. „Er du klar over, 
at hvis han kommer herind, vil 
han finde os sammen. Og hvis 
der bliver en Skandale ud af det, 
vil du blive nødt til at lade ham 
faa din Søn." 

Hun syntes ikke at høre hans Ord. 
„Det er dig — dig —dig han slaar 
dig ihjel!" jamrede hun. 

Wrayford lo utaalmodigt og slap 
sit Tag. Hun stod stiv og stille, 
lænet mod Væggen, med Hænder-
ne trykket mod sit Bryst. Wray-
ford lyttede intenst nogle Sekunder, 
saa lagde han sig paa Knæ, greb 
med den ene Haand fast i det rul-
lende Gulv, mens han trykkede 
den anden Haand fast mod Væg-
gen som Støtte. Gulvet var nylig 
smurt og gled lydløst ud, og plud-
selig saa de nedenfor deres Fød-
der et endnu sortere Mørke end 
det, der omgav dem. Wrayford 
rejste sig og trak sig tilbage mod 
den modsatte Væg. I næste Øje-
blik blev en Nøgle stukket i Døren. 

Wrayford og Isabel saa Omrid-
set af en stor, tung Mandsskik-
kelse mod Natten udenfor, Huset. 
Skikkelsen traadte et Skridt frem, 
men styrtede saa forover og for-
svandt. Fra Dybet neden under 
Baadehuset hørtes der Plasken og 
høje Skrig. 

„Gaa! Gaa!" raabte Wrayford. 
Han famlede i Mørket og fik fat 
i (sabels ene Arm. 

„Aah!" udbrød hun og gjorde 
sig fri for hans Tag. 

I næste øjeblik saa hun ham 
gøre et Spring, hun hørte en stærk 
Plasken i Vandet, og vidste, hvad 
der var sket. 

Paa Hænderne krøb hun hen 
Fortsættes paa 4. Side 

Vandrefugle 
Af Marcussen, Nexø 

Som det vil erindres af vore 
Læsere, bragte vi 1 Nr. 17 Begyn-
delsen til ovennævnte Artikel, og 
mange vil sikkert have savnet 
Fortsættelsen. 

Redakfionen beder meget und-
skylde. Sætternissen har været paa 
Spil og var løbet af med Manu- 
skriptet- og det er først kommet 
til Veje i denne Uge. 

Vi begynder altsaa igen, og 
bringer Læserne et lille Resume 
af, hvad der tidl. er  berettet. 

Et Par unge Mennesker fra Hasle 
starter paa en Bornholmstourn. Efter 
at have besøgt Hammeren, Sandvig og 
Allinge er de om Aftenen naaet Tejn, 
hvor de forsøger at faa Nattelogi hos 
en ældre Mand, der dog ikke er særlig 
begejstret for saadanne Omstrejfere. 

Jeg gjorde mit Ansigt saa ærligt, 
som jeg kunde og saa hoppede 
han paa den. Vi kunde faa Lov til 
at ligge i Stalden sammen med 
de andre Køer. 

Det var Nat, med Flagermus-
lygten i Haanden blev Sengen op-
redt. To Knipper Halm blev ud-
bredt, og saa spændte vi Ben for 
hinanden, til vi laa der. Min Kam-
merat, Madsen, bredte sit Lomme-
tørklæde over sig og mente, at 
det skulde nok holde den værste 
Kulde borte. Vi laa foran i Foder-
gangen, og det var mig umuligt 
at sove. Køerne laa og tyggede 
Drøv, Bidslerne raslede, og føj 
for i a! Verden hvor Geden still-
kede. Naa, jeg fik saamæn Under-
holdning det meste af Natten, for 
Madsen drømte at han stadig var 
paa Estraden, og det svirrede med 
Pigenavne og Adresser, men det 
maa og skal blive en Hemmelig-
hed, saa jeg skal intet røbe. Hen 
paa Morgenstunden faldt jeg i 
Søvn, men min Opvaagning skete 
paa voldsom Maade. Madsen var 
rullet ud af Himmelsengen og hav-
net mod Krybben, hvor en Ko 
stod og slikkede ham i Ansigtet. 
Han røg op med et Brøl, og saa 
fortalte han Koen, hvor uanstæn-
digt den havde baaret sig ad. -
Koen blinkede til mig med det 
ene øje — hun var forresten lidt 
skeløjet —, som vilde hun sige, 
at han var ganske sikkert slikken, 
hvad det ogsaa senere viste sig 
hos Bagerjomfruen Ingeborg 	i 
Gudhjem. 

Vi gjorde stort Toilette i en Bæk, 
der løb forbi Huset. Det friskede 
op, og vi belavede os paa at gaa, 
men saa kom Konen og inviterede 
paa Kaffe, og det sagde vi selv-
følgelig ikke Nejtak til. Det viste 
sig at være to herlige Mennesker, 
men de var jo ikke vant til at der 
kom Folk paa den Tid af Natten, 
og derfor havde de været lidt til-
bageholdende. Saa drak vi 4 Pot-
ter Kaffe og spiste godt dertil. — 
Madsen havde luret Køerne af at 
tygge Drøv, saa han mente, han 
havde provianteret for en Uges 
Tid. 

Vi sagde saa hjertelig Farvel til 
de venlige Værtsfolk, og da vi gik, 
gav vi dem et dundrende Hurra. 
De stod begge ved Gavlen, saa 
længe de kunde se os, og vi vin-
kede og nikkede. 
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„MANUSu 
kom med rige Lofter - 

og holdt tient! 
Sjælden eller aldrig har en Maskine kunnet paavise en lignende Suk-
ces. Det er i Dag over det ganske Land saa afgjort en Kendsgerning, 
at MANUS staar højt over alt, hvad der hidtil har været kendt og 
fremme i Malkemaskiner, takket være dens fortrinlige Konstruktion 
og vidunderlige Malkeevne. Det var „Manus", der fik Guldmedaljen 
og den er stadig Nummer eet af alle Malkemaskiner. 

Forlang udjorlige Oplysninger og Tilbud hos 

Maskinhandler A. Larsen 
Telefon Gudhjem 14 

En Køretur 
i min lukkede 5 Personers Vogn er en 
Nydelse, Priserne er rimelige og Tele-
fon-Nummeret: Allinge 130 x 

Kast Falk 
„Aabrinken"– Tejn 

.111.1.1■•■■ •1111.11 1001•1■•■• 

En ny Cykle til Foraaret 
den kan De faa i Tejn! 

Kom ind og lad os overbevise Dem om vore 
Kvaliteter - - og saa vil vi ogsaa gerne for-
tælle Dem om de meget fine Betalingsvilkaar! 
Alt i Tilbehør til Cykler. 

Frants Andersen, Tejn 

Klemensker Nusmodertoren. 
Torsdag den 23. Febr. Kl. 14,30 

Gratis Strikke- og Vævedemonstration 
i Klemens Kro. 

Alle er velkomne — Nye Medlemmer indmeldes gerne 

De kan købe en meget lidt brugt 

Kyllingemoder 
(Bornholms Maskinfabriks Fabrikat) 

billigt i 	PRODUKTEN 

.7 denne ,.?Ige... 
sælges 

Kød af en fed Kvie, 
samt fint Fleeslt til moderate Priser 

2V, Rømers Slagterforretn. 
Telefoner: Allinge 118 og 131; 

Husk Fastelavnsfesten 
paa Søndag 

- - det bliver en Fortsættelse af Nytaarsaftent 

Elverhøj -Kroen, Stammershalde 

Hvem har Brug for 
svære Jernvinduer! 

Restpartier store og smaa Størrelser 
sælges til smaa Priser i 

Nordlandets Handelshus. 

Dejlig lunt 
sidder man nu i min 7 Pers. FORD, idet jeg har 
ladet installere Varme i Vognen. 

Ring derfor til Allinge 131, 
naar De skal ud og køre! 

14 Pers, Turistvogn anbefales til større Selskaber 

W. RIIS, Autovognmand, Allinge 

FASTELAVNS- 
MANDAG 
slutter Udsalget. 

CARL LARSEN, 
Vestergade,Allinge 

Et Klædeskab 
samt en Barnevogn er til Salg 
eller Bytte med en Klapvogn. 

Ejner Hansen, 
Smedestræde, Allinge. 

5astelavns- 
„en glad Aften" med Axel Breidahl 
paa Christensens Sal Lørdag cl. 18. Kl. 20,15 
Der er gratis Adgang. 
Mød godt op og faa en morsom Aften. Bestyrelsen 

i stort Udvalg. 
20-25-30 35 Ore. 

KIOSKEN. 

Allinge Kulhandel 
er det fordelagtigste 

Sted for IndKøb 

af Vinterbrændsel! 

De bedste Varer til sntaa Priser. 

Telefon Allinge 119, 

Nasser al Potteplanter... 
Asalier, Alpevioler, 
store Bregner og mange andre 

sælges særdeles billigt --- 
og saa er der et meget stort Udvalg! 

„Hallelyst"- Strandvejen 

  

  

STOP 
ikke alle Deres Billeder ned i Skuffen, men 

lad dem indramme! 
Stort Lager i Rammelister 
Bronce-Rammer i alle ;Mal 

Fotograf Alfred Kjøller 
v, Havnen, Allinge, I Jf. 4 

 

Lær at kere 51,1! 
Grundig Undervisning 
Kørekort garanteres 

Th. Munchs Køreskole 
Tlf. RØ 4t, v 

 

4> PROTOKOLFABRIK 	

174'  
(z.) Chr. Dideriksen 
z  Tornegade 10 — Rønne 	Telefon 865 

 

Indbinding af Bøger og Protokoller 
0 

	

	1. Kl. Arbejde. Rimelige Priser. Hurtig Levering 

N. B. Leverandør til Biblioteker og Øens største Forbrugere 

Nyd Deres Eftermiddagskaffe paa 

HOTEL HELLIGDOMMEN 
Aabent hele Aaret 

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

 

Det er slaaet fast... 

at „Taco-Luxus" Permanent er det System, 

der giver et smukt og holdbart Resultat, 

naar det udføres 

hos I Kun 8 Kr. alt incl. 

Barber Johs. Larsen Tlf. All. 53 

RODE KORS Allinge-Sandvig Afdeling 

arrangerer 

tin Modpols! 
faas hver Fredag fra Kl. 11 

Dina Sørensen 

Varm Blodpølse 
faas hver Fredag fra Kl. 10 
Lindeplads Viktualieforretning 

Grete Kragskov 

Klemensker 
Missionsuge 

i Klemensker Missionshus afhol-
des om Gud vil 

Søndag d. 26. Febr. Kl. 19,30 
Emil Hansen 

Mandag d. 27. Febr. Kl. 19,30 
Missionær Christensen 

Tirsdag d. 28. Febr. Kl. 19,30 
Pastor Thisted 

Onsdag d. 1. Marts Kl. 19,30 
Missionær Schiirse 

Torsdag d. 2. Marts Kl. 19,30 
Gdr. Østergaard 

Fredag d. 3. Marts Kl. 19,30 
Pastor Nielsen, Hasle 

Lørdag d. 4. Marts Kl. 19,30 
Missionær Herlufsen 

Alle er velkomne 

Tejn 

afholdes i Tejn Missionshus. 

Mandag d. 20. ds. Kl. 19,30 
Pastor Nielsen 

Tirsdag d. 21. ds. Kl. 19,30 
Sekretær Kuhre 

Onsdag d. 22. ds. Kl. 19,30 
Pastor Pedersen 

Torsdag d. 23. ds. Kl. 19,30 
Pastor Lund 

Fredag d. 24. ds. Kl. 19,30 
Gdr. Østergaard 

Lørdag d. 25. ds. Kl. 19,30 
Missionær Christensen 

Søndag d. 26. ds. Kl. 19,30 
Missionær Christensen 

Alle er hjertelig velkomne 

RØ 
Torsdag den 23. ds. Kl. 19,30 
Fælles Ungdomsmøde 
paa Axelhøj. Miss. Johansen. 

Fredag d. 29. Kl, 15,00 afholdes 
Indre Missions Udsalg 
i Brugsforeningens Sal. Missio-
nær Rafn. 

Alle er velkomne 

D. As G. 
Kajbjerggaard Lokalforening af-
holder den ord. Generalforsam-
ling paa Hotel Allinge Fred. den 
10. Marts Kl. 16,00. Dagsorden 
den sædvanlige. 

Bestyrelsen 

Irish? gootrolloreniog 
afholder Generalforsamling i For-
samlingshuset Onsdag d. 22. ds. 
Kl. 19,30 

Bestyrelsen 

m • • 

fissionsuge 

Fyr og Birkebrænde 
sælges evtl. skaaret. 

Maegaard 
pr. Allinge, Tlf. 103 u 

En tøvfj en d e er kommet til Byen... 
Det er den fænomenale Støvsuger „E S". Stor Sugeevne og mere holdbar. 

Pris 235 Kr. alt incl. 	 Udbetaling: 10 Kr., Resten i smaa Rater. 

ELLER hvad mener De om Støvsugeren „Miele"? 
Leveres paa Ruller alt incl. 125 Kr. Lille Udbet. og Resten i smaa Rater. 

Ring til Allinge 95 — vi viser Dem gerne, hvad disse to duer til, uden 
at De derfor behøver at forpligte' Dem til Køb! 

Allinge Radloforretning, Nørregade 

1•1111111111. MIO 
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Vest, Jumber 

eller Trøje? 

Benyt de sidste Vin-
termaaneder til at 
strikke Dem en fiks 
og moderne Trøje 
til Foraaret. 

Det er moderne med strik-

kede Ting, kom ind og faa 

en Strikkeopskrift gratis, 

vi giver Dem gerne Vej-

ledning med Hensyn til 

Farver og Farvesammen-

sætning. 

Hvad vilde vel være mor-

sommere, end at De kunde 

sige: Denne Kjole, Dragt ell. 

Trøje har jeg selv strikket! 

De nye Garner er 
lige hjemkommet i 
Foraarets muntre 

Farver. 

Se Vinduet! 

Fritz Reusch 
Telefon 5 	 Allinge 

Leverandør til begge Lotterier 

Det viste sig at den foregaa-
ende Dags Vandring havde taget 
haardt paa min Kammerats Fød-
der, og at han ikke egnede sig 
for Kapgang. Han havde meget 
daarlige Fødder — brugte Nr. 45 
Sko paa den venstre Fod og Nr. 
39 paa den højre. Desuden var han 
platfodet, ja ligefrem kølsprængt, 
idet Foden var højest paa Midten, 
noget i Retning af (længerne paa 
en Gyngehest. 

Han smed Skoene og gik med 
bare Fødder, hvad der ikke var 
moderne den Gang. — Tiderne 
skifter. 

Fortsættes i næste Nr. 

Fra Uge til Uge 
Axel Breidahl kommer! 

Paa Lørdag Aften bliver der 
morsomt paa Christensens Sal. 
Røde Kors Allinge-Sandvig Afd. 
faar Besøg af denne kendte Sati-
riker, og mange vil maaske synes 
det mærkeligt at Røde Kors be-
gaar saadant et Arrangement, men 
det er det ikke. 

Axel Breidahl har været Krigs-
korrespondent, og dette gav ham 
en helt ny Indstilling overfor Men-
neskene. Han mistede dog ikke 
Humøret, og har man hørt ham i 
Radioen, kender hans elskværdige 
og følsomme Fortællemaade -
midt i mellem Smil og Taarer. 

Det er denne Evne, Axel Brei-
dahl nu har stillet til Disposition 
for Dansk Røde Kors. Hans For-
maai er først og fremmest at lade 
Folk faa sig en sund Latter, og 
saa lidt efter lidt at faa dem over-
bevist om, at Røde Kors ikke al-
tid er lutter Bedrøvelighed og ikke 



Flammevat 
Tjærejute 

Hørfrø 
Levertran 

Parafinolie 
Børneflasker 

Sutter 

Prinna,Allinge 
~11==■ 	 

0 
0 
0 

0 

0 0 0 
0 

0 

0 0 
0 

0 
0 
0 
0 

g 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

Dagligt Arbejdstøj 
og Søndagsklæder 

28. Februar er sidste Dag 
med det billige Salg til smaa Penge! 

Se nu fier! 
Fra Lørdag den 18. er fremlagt: 

Mange Manchetskjorter 
alle Størrelser til Voksne 3 a 4 Kr. 
Ensfarv. Poloskjorter - alle St. 1,65 
Stribede Søndagsbukser og 
blaa Arbejdsbukser - alle St. 3,75 

5 Par svære Ridebukser 	a 8,50 
10 Arbejdsjakker 	a 2 - 3 Kr. 
Korte Drengebukser 	a 2,95 
Blaa Drengeklædninger af Cheviot 
Varmt Undertøj 
Stærke Strømper og Sokker 
— alt med smaa Pristal! 

Efterse vore Rodekasser a 0,50 0,75 1,00 

Nordlandets Handelshus 

Cykleforretningen i Tejn 
efter afdøde Cyklehandler A. Schou er overtaget af under-
tegnede fra 15. Februar og tillader jeg at anbefale mig med 

Cykler, Radio, Symaskiner, Reparation 
Paa Lager føres altid et stort Udv. i Cykler samt Syma-
skiner og Radioapparater og alt i Cykledele. 

Reparationer udføres hurtigt og solidt mod kontant Betaling. 

I. P. Marcher, Tejn 

Akts. Det nordiske Kamgarnsspinderi 
SØNDERBORG 

lader ved Ekspert Fru Else Panfelt afholde 

Gratis Strikke- og Væve-Demonstration 
med Sønderborg Garn Onsdag den 22. Febr. i Fru 
Christensens Sal, Allinge Kl. 14,30 og Kl. 19,30. 

Damerne bedes medbringe Strikkepinde og Sønderborg Garn. 

Allinge-Sandvig Husmoderforening 

SmedeKul og Cinders - bedste Kval. .KGB DET PRODUKTEN ventes under Losning med m. s. „Helga" 
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Yoraars- 

Gardiner 
Marquisette Gardiner 

ensf. pr. in 65 90 Øre 
blomstr. 65 88 95 Øre 

Voile Gardiner 
2,70 1,85 1,60 1,25 0,85 

Moderne tværstribede 
90 cm br. 1,45 1,65 1,95 

72 cm br, 98 Ore 1,05 

Blondegardiner 
hvide tili em!' pr. in 1,90 
1,65 1,30 1,15 85 Øre 45 Etre 

Etamine Gardiner 
tætnede 70 cm 1w. pr. m 

1,00 80 Ore 58 Ore 

Moderne blomstr. og 
tværstr. Gardinstoffer 
120-130 cm br. 

3,20 2,60 2,45 

Rester af Gardiner 
smaa og store Maal er frem-
lagt til meget nedsat Pris. 

Fritz Reusch 
Telefon 5 	 Allinge 
Leverandør til begge Lotterier 

bi flink, ung Pige 
søges til I. April 

Fru Kamma Carlsen, 
Hav negade 7, Allinge 

Ro og Omegns upolitiske 

Radioklub 
afh. ord. Generalforsamling paa 
Rø Afholdshotel Fredag d. 24. ds. 
Kl. 20,00. 

Sælges. 
3 store Fjedervogne. 
5 smaa 	do. 
2 smaa 
	

do. med Patent- 
aksler og Gummi. 

I Gig paa Gummi, 
I Dochart paa Gummi 
I Herskabsvogn paa Gummi 
I Ponyvogn paa Gummi 

Ponyvogn paa Jern 
3 brugte Fastvogne, I og 2-sp. 
1 	do. svær, til Skovbrug. 
2 svære Kælkeslæder. 

Carl Pedersens Smede- 
og Maskinværksted 

Telefon Allinge 0s. 

11Pgsvt
i
o og Palleyise 

købes til store Priser. 
Axel Frederiksen, 

Allinge, Telf. 25 
000000000000 0000000000000000000000000 

0 

Nu er det Tid at 
skære Podekviste.. 

Bestillinger modtages 

Podning og Beskæring 
udføres 

0 
	Poul Jørgensen 

Solbakken Allinge 168 

000000000000 0000000000000000000000000 

altid „noget med Krig," men at 
der i Fredens Tjeneste ligger saa 
mange samfundsmæssige Opgaver 
for, som kan tages op. 

Han er rejst ud til sin store Op-
gave under Mottoet: 

„Vi skal hjælpe hinanden -- og 
vi skal gøre det med et Smil." 

Det bliver morsomt paa Lørdag 
Aften, og mon der ikke skulde 
blive fuldt Hus — Adgangen er 
fuldstændig gratis. 

Den aarlig tilbagevendende Begi-
venhed, 

nemlig Generalforsamlingen i 
Nordbornholms Turistforening er 
fastsat til Mandag den 27. Febr. 
Husk at bemærke det paa Kalen-
deren, saa De ikke glemmer det. 
Det er vigtigt at alle Medlemmer 
er til Stede! 

Klemensker Husmoderforenings 
Vaskedemonstration i Lørdags i 
Klemens Kro havde samlet ca 80 
Deltagere. Fru Høyby holdt et ud-
mærket Foredrag med Demonstra-
tion af det nye Vaskemiddel „Anal-
ka". Efter Foredraget var der 
fælles Kaffebord. Der indmeldtes 
16 nye Medlemmer. 

Strikke- og Vævedemonstration 
Paa Torsdag den 23. Februar 

bliver der gratis Strikke- og Væ-
vedemonstration i Klemens Kro, 
hvortil Husmoderforeningen ind-
byder alle interesserede. Disse 
Demonstrationer, som har været 
afholdt utallige Steder før Kle-
mensker, har overalt sanitet Mas-
ser af interesserede Damer, og 
der bliver der sikkert ogsaa fuldt 
Hus i Klemens Kro paa Torsdag. 

Gudstjenester 
Søndag den 22. ds.: 
Allinge 	Kl. 10,00' 
Hasle 	Kl. 14,00 
Olsker 	Kl. 14,00 
Klemensk. Kl. 9,30 
Rutsker 	Kl. 9,30** 
Rø 	KI. 9,30 

Skriftemaal et Kvarter før 

Missionsuge. 
Som omstaaende averteret af-

holdes der i Klemensker i Ugen 
fra d. 26. Februar til d. 4. Marts 
Missionsuge i Klemensker Missi-
onshus. 

Missionsuge i Tejn 
afholdes fra den 20. ds. til d. 26 ds. 
i Missionshuset i Tejn. 

60 Aar. 
Arbejdsmand Sigfred Pedersen, 

Søndergade 12, Allinge, fylder paa 
næste Fredag d. 24 Febr. 60 Aar. 

Fødselsdag 
Skatteopkræver Johannes Lind, 

Rosengade 24, Allinge, kan paa 
næste Fredag d. 24. Februar fejre 
sin 50 Aars Fødselsdag. 

60 Aar. 
Fru Christine Olsen, Østergade, 

Allinge fylder i Dag Fredag 60 Aar. 

Fastelavnsfest i Elverhojkroen. 
Paa Søndag er det Fastelavn, 

og saa gaar det løs i Stammers-
halde. 1 den populære Restaurant 
spilles der om Eftermiddagen til 
den sædvanlige Dansant, og om 
Aftenen er der planlagt en mor-
som Fastelavnsfest, bl. a. med en 
Gættekonkurrence om hvem der 
kan gætte hvad der er gemt i Tøn-
den. Den der gætter rigtigt faar 
Indholdet. For at sætte Stemnin-
gen yderligere op, uddeles der til 
Gæsterne alle Slags Spektakelin-
strumenter, som man saa kan 
hjælpe Orkestret med. 

Hvert Hjem sit eget Haandvæveri 
vor moderne og mekanise-

rede Tid er det helt velgørende 
at vide, at Haandarbejdet i Hjem-
met har fornyet sig paa en saa-
dan Maade, at dette stadig ind-
tager en førende og fornem Plads. 

En Fornyelse paa Haandarbej-
dets Omraade er Haandvævning 
med Sønderborg-Garn paa Tøn-
der Væverammen, den lille enkle 
Væv, som alle har Rand til at 
anskaffe, og som kun kræver 
ringe Plads. 

Det er praktisk talt alle Slags 
Vævearbejder, man kan udføre 
paa Rammevæven, og Arbejdet 
er i sig selv interessant, nyttigt 
og udviklende. 

I Forbindelse med Allinge-
Sandvig husmoderforening ar-
rangerer A/S Det Nordiske Kam-
garnspinderi, Sønderborg, som 
omstaaende bekendtgjort, et Væ-
vekursus Onsdag den 22. Febr. 
i Fru Christensens Sal, Kl. 14.30 
og 19.30, hvor Deltagerne vil faa 
en grundig Undervisning i den 
gamle, smukke Vævekunst. 

Nordbornholms Kino 
har for en Gangs Skyld Born-
holmspremiere, og det er paa den 
sidste amerikanske Lattersucces 
„Rivaler paa Krigsstien." 

En af Hovedrollerne udføres af 
det typiske Mandfolk Victor Mc-
Laglen, som af mange vil huskes 
tra tidligere Sømandsfilms. 

Filmens Handling er fuld af mor-
somme Situationerudprægedeame-
rikanske Farceløjer og Masser af 
Slagsmaal. Efter Hovedstadspres-
sens Anmeldelser at dømme er 
det en Film sat op med Fart og 
Humør og et Tempo, der faar 
Folk til at hyle af Latter. Knock 
about-Farce med mange morsom-
me Numre. 

Altsaa! Vil De more Dem rig-
tig hjertelig, saa gaa i Kino i 
denne Uge. 

Ugens Familie Journal er atter 
et Kæmpenummer paa 68 Sider 
Ofsettryk, fremstillet paa Verdens 
størte Ofsetpresse, og de glim-
rende Billeder bringer bl. a. Eu-
ropas nye Autostrader. 

Olsker 
SvineKort uddeles Lørd. den 
25. ds. fra Kl. 15 —17. 

Svinenævnet 

Udsalget vedvarer! 
Mange 

SKO 
hl meget lav Pris ! 

Skotøjs- Centralen, All. 

De bedste 
Fastelavsboller 

faas Søndag og Mandag hos 

Bager Hald 

Nordbornholms 
Turistforening 

afhold. ordinær Generalforsamling 
Mandag den 27. ds. Kl. 20 paa 
l lotel Allinge. Dagsorden iflg. Lo- 
vene. 	 Bestyrelsen 

Vi køber vore 

Fastelavnsboller 
hos 

Bager Andersen, Sandu. 
— de er virkelig gode! 

Ved Sandkaas 
ønskes tilleje 2 Værelser og Køk-
ken fra 17. Juni til 12. August. 
Pris og Oplysninger i 

Billet mrk. „Sommer" 
til Bladets Kontor 

Byens bedste 

fastelavnsboller 
Søndag og Mandag 

Henning Jørgensen's 
Bageri og Konditori. 

Sporten 
Fodbold og Traveturen paa Søndag 
Dersom Vejret paa Søndag For-
middag tillader det, vil tier paa 
Banen foran Gasværket være 
gjort klar, saa Spillerne kan faa 
Lov at røre Bolden. Husk! Vi 
skal i tidlig Form og i fin Form. 
Det gælder den fortsatte Forhli-
ven i Mesterrækken. 

Om Eftermiddagen arrangeres 
Travetur i det Blaa. Der startes 
ved Posthuset i Allinge Kl. 13.15 
og saa traver vi til Sandvig og 
tar Kammeraterne herfra med. 
Afgangen fra Sandvig bliver ca 
Kl. 13,30. Naar vi naar frem til 
Bestemmelsesstedet kan man for 
en billig Penge faa en Kop Kaffe, 
og saa gaar Turen atter hjemad. 
Vi er hjemme igen til Spisetid. 

Alle kan være med paa Søn-
dag, baade Spillere og Ikke-Spil-
lere. Vi skulde gerne være ligesag 
mange som muligt. Vær sikker 
paa det bliver en morsom Tur. 

Badmington Finalerne i Søndags 
spilledes paa Gymnastiksalen, og 
det var virkelig gode Kampe man 
bød paa. Der var Kamp om Ret-
ten til at smykke sig med Me-
stertitlen. 

Resultaterne i de forskellige 
Rækker skal vi bringe i næste Uge 

EKSTRAFIN BIHONNING KØB DET I PRODUKTEN 



CYKLER 
Det gode gamle Mærke: 

Sfercules 
De kan købe fordelagtigt nu! 

Kom ind og tal 

med os ! 

Hasle og Omegns Husmoderfor-
ening afholder som averteret Ge-
neralforsamling paa Herolds Ho-
tel Tirsdag den 21. Kl. 20. 

Mød godt op. 

Hasle Biograf byder i denne Uge 
paa den gribende Krigsfilm ,,De 
gav ham Vaaben". Hovedrollerne 
udføres af saa gode Kræfter som 
Spencer Tracv og Franchot Tone. 
Filmens Handling udspilles paa 
Krigens Baggrund og skildrer en 
ung Amerikaner, som af Krigen 
bliver gjort til Forbryder, og da 
Krigen endelig holder op, sidder 
det at dræbe ham saadan i Blodet, 
at han slet ikke kan lade være. 
Det er et meget interessant Emne, 
og Filmen byder paa saa god 
Skuespilkunst, at man glemmer, 
at man sidder i et Teater. Ind i 
mellem dette frygtelige Krigsbil-
lede spinder sig en smuk og rø-
rende Kærlighedshistorie. 

Denne Film bør De se. Den er 
forbudt for Børn og spilles kun 
en Gang i Hasle, nemlig Lørdag. 

Benyt Dem at Nordbornholms 
billige Rubrik-Annoncer 

Varm Blodbudding 
hver Fredag Middag. 

A. LYSTER 
Tlf. Hasle 74 

FA. ANDR, KOFOD 

HASLE BIOGRAF 
Lørdag den 18. Kl. 20,15 

Spencer Tracy og Franchot Tone i 

„De gav ham Vaaben" 
En Film fuld af Spænding og 
gribende Scener. Forbudt f, Børn 

SKOTØJ  
Husk 
min I. Kl. Skotøjs-Reparation 

Solidt Arbejde 

Bedste Materialer 

OTTO HANSEN 
Torvet Hasle 

„,det er vel nok en 

dejlig 2ogna 
sagde hele Familien, da de havde været 
paa Besøg hos Onkel Jens, korende med 

Næste Gang 
ringer vi igen 
tit Allinge 49 

Andr. efiristensen 
Gæstgivergaarden, Allinge 

Lad Fagmanden 
hjælpe Dem! 

Det meddeles alle Husmødre, at jeg foretager Re-
paration af Symaskiner af ethvert Fabrikat. 

Da jeg er Specialuddannet paa dette Omraade, 
kan De trygt henvende Dem til mig, hvis Deres 
Symaskine er i Uorden. 

Alle Reparationer udføres med Garanti og til en 
rimelig Pris. 

Telefon Allinge 146 og 96. I.. Jensen. 
Nørregade 29 (Chr. Jensens Pensionat) 

Køb FONA-Radio 
Hos Yona-Yorfiandleren i 

Det lønner sig 1 
Vi har det største Udvalg i alle Mærker og de bedste 
Afbetalingsvilkaar. — Vi yder den største Garanti og 
sælger til de billigste Kontantpriser. 

Nye 39-Modeller med Ultra Kortbølger 
Pris : 165 Kr. m. 20 Kr. Udbt. og 8 Kr. pr. Md. 

Radioreparationer udføres af Firmaets egen Tekniker. 
Ring til os, vi kommer omgaaende — eller aflæg vor 
Forretning et Besøg, vi demonstrerer uden Købetvang. 

Cyklehandler H. Jørgensen, Tlf. 156 
Radio-Antenner opsættes omgaaende. 

Jens Hansen's Manufaklurforrelning 
fører stadig alt i Metervarer, Kjoletøj, 

Lærreder og Sengeudstyr 
Prima Arbejdstøj og de bekendte gode Molskinsben-

klæder, Fiskerbenklæder og fine Kam-
garnsbenklæder. Arbejdsskjorter, Manchet- 

. 	skjorter, Hatte og Huer. 
Stort Udvalg 1 Trikotage, i Uld og Bomuld til Herrer, 

Damer og Børn. Garn føres i mange Kvali-
teter og Farver. Alt i pr. Varer til bill. Pris. 

Restlageret af Overfrakker, Stortrøjer og Klæd-
ninger sælges billigt. Uld og strikkede 
Klude tages i Bytte. 

Telefon Allinge 29 	Leverandør til Vare- og Landbrugslotteriet 

Er Radioen i Uorden 

saa prøv engang at sende 
den til Reparation hos 

Emil Markussen 
K t rkr:::: a h . 	A flinkt' 

Allernyeste Maalerinstrumenter 
Garanti for 1. Klasses Arbejde 

Vi har tørre, stærke 

svenske Extra-Fyrrebrædder 
til Gulv og Loft, men ogsaa stærke 

billige Brædder 
til alle Reparationer 	og vi sælger gerne! 

Restpartier sælges særligt billigt. 

Nordlandets Handelshus 

RASL og OMEGN 
9aa til Bager Jørgensen 

naar det gælder 
Rugbrød, Normalbred, 
Halvsigtebrød og Sigtebrød 

Fremstillet af allerfineste Produkter 

Alt i Finbred anbefales 

Hvorfor fryse naar De kører i Bil? 

Min 7-Personers Cheurolet er for-
synet med Varme, saaledes at der 
er dejlig lunt overalt. 

Ring til Hasle 	 P. Westh 
64 	 Hasle 
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Smukt og stærkt til Borde og Gulve 
er Terasso-Plader 

Leveres til Borde, Gulve m. m. færdigstøbt efter Nlaal. 
Mange forskellige smukke Farve-Sammensætninger. 

Brøndringe paa Lager i mange St. 

••••••••••• øøøøøøøøø ,, øøøøøøøøø 	  . 	 . 	 
• jaar tilfredse {'under • •  . • udtaler sig out vort 	

. 
• 

• Arbeidstøl 	 • 
• • 
• er det os altid en særlig Glæde, og vi : • 
• sætter en Ære i at fremskaffe det • 
: • 
• mest fuldkomne, der er fremme i • 
• Arbeidstel 	 • 
• • 
• og til den billigst mulige Pris. 	 • 
• • 
• 
• 217anufakturfiuset, "faste : 

 . ••• øøøøøøø •••••••••••••••••••••••••••••• 

Billeder og Film lorslorres og kopieres 
Smuk og holdbar Udførelse. 
Større Bestilliner god Rabat. 

Fotograf Charles Svendsen - Telf. Hasle 66 
Indlevering i Klemensker hos Rich. Nielsen • Telefon Kl. 81 

K. Hamfeldt Pedersen 
Slagter- og Paalægsforretning 

Altid 1. Kl. Varer 

Varm Blodpølse hver Torsdag Middag 

Telet. Hasle 49 
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Ærede Publikum! 
En holdbar og smuk Frisure er De altid sikker paa, 

ved at lade Dem behandle i mine Saloner. 
Jeg har nemlig Nutidens mest moderne Permanent-

Apparat, hvor man ved hjælp af fine Maaleinstrumenter 
nøjagtig iorud kdii konstatere, hvor meget Varme Haa-
ret skal have, saa De derved ikke bliver udsat for til-
fældigt Resultat. Byens førende Frisørsalon. 

H. KOFOED 
Herre- og Damefrisør — Storegade v. Irma 
Bestil Tid. Telefon 124. 
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Alt Murerarbejde 
udføres solidt 

Murer Andr. Lind 
Telefon Hasle 86 

  

  

    

O 

    

Markmanns Kiosk 
Hasle 

Dag-- og Ugeblade 
Papirhandel 
Cigarer og Tobak 
Chokolade - Konfekture 

11441•11~~ 41141■•••••• 	  

KAFFE 
Prøv min 
specielle Kvalitet 

den er virkelig god 

dinar Nielsen 
Telefon Hasle 142 

IIHNOMMOMM ••••••• 

     

Brødrene Anker 
Jernstøberi og Maskinfabrik 

 

Mår »e noget at sælge... 
saa lad „Nordbornholm" skaffe Dem Køberen. Deres Fordel 
ligger i, at Deres Annonce kommer ud til 3000 Familier, 
d. v. s. i hvert Hjem paa Nordbornholm. Billige Annoncepriser 

Ring til Allinge 142  —  og lad os give Dem el Forslag.' 

Pumper - Vandindlæg 

Bygnings-Støbegods 

Komfurer 

 

 

Telefon Hasle 2 

  

Fortsat fra Forsiden. 
til det gabende Svælg og anstrengte 
sig for at se; i samme Nu brød 
Maanen gennem Skyerne. Hun saa 
to Mandsskikkelser nede i det sorte 
Vand. Fortvivlet saa hun sig om-
kring i Skuret — hendes Blik faldt 
paa to Aarer, der stod op mod 
Væggen. Hun greb den ene, og 
idet hun bøjede sig ud over det 
sorte, uhyggelige Dyb, raabte hun 
fortvivlet sin Mands Navn, mens 
hun rakte Aaren til de to Skik-
kelser, der kæmpede dernede i 
Mørket. 

„Cobham, Cobham," skreg hun. 
Med et mærkede hun et mæg-

tigt Tag i Aaren, et Tag, der føl-
tes, som om det vilde rive hende 
med sig i Dybet. Med al sin Kraft 
stred hun for at holde fast og 
stemte Knæene mod en af Gulvets 
Tværspanter. 

„Hold fast, hold fast," gispede 
en Stemme nedefra, og hun holdt 
fast til hendes Arme værkede, hen-
des Hænder blødte og hendes Øjne 
syntes at træde ud af deres Huler 

Musikundervisning 
Klaver- og Blokflejtelærer-
inde examineret v. Konser-
vatoriet i Berlin og forhenv. 
Medarbejder af Prof. Jcide, 
Berlin, modtager Elever saa-
vel ude som hjemme. 

Fru Charlotte 
Gilbert-Jespersen 

Fyrrebakken - Sandkaas 

af Anstrengelse. 
Med eet svippede Aaren i Vej-

ret i hendes Hænder, og hun mær-
kede, at et tungt, drivende vaadt 
Legeme svang sig op paa Gulvet 
lige ved Siden af hende, mens 
Stillings Stemme, underlig hæs og 
rystende, gispede: „Gud i Himlen, 
jeg troede, min sidste Time var 
kommet." 

Han rejste sig vaklende, hosten-
de og spyttende, og Vandet drev 
fra hans Klæder over paa hendes 
Kjole. 

Atter kastede hun sig ned ved 
Kanten af Dybet og stirrede aan-
deløst derned; men ikke en Lyd 
hørtes. 

„Austin! Austin! Tag fast i Aa-
ren!" skreg hun. 

Stilling udstødte et Raab. „Hvad 
i Alverden — — var det Austin? 
Skal jeg komme med den anden 
Aare, siger du? Jamen det nytter 
ikke -- det er for sent — jeg mær-
kede jo, hvordan det var mig, der 
kom øverst, og saa slap han sit 
Tag!" 

Isabel kom først til sig selv igen 
da hun laa paa Divanen i sit Bou-
doir. Det første, hun hørte, var 
Stillings Stemme: „Naa, gaar det 
bedre, hva'? Ja, det har ogsaa ta-
get svært paa mig — han var jo 
min gode, gamle Ven og Skole-
kammerat ... stakkels Austin, hvor 
jeg vilde ønske, at han kunde se 
mig her i god Behold. 

Aarhus Stiftstidende 


