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Bornholmske 
Folkeminder 

Efter Evald Tang Kristensens Samlinger 

Det siges, at Bondevedde gav 
Jernstangen til Peders Kirke, og 
skulde det være de Jern, som 
Kirkedøren hænger udi. — Item 
siges at han engang red frem for 
Højen en Nats Tid, da dansede 
Troldene omkring Højen og var 
lystige og drukke Bondevedde til. 
Den Tid han fik Bægeret, lod han, 
som han drak, slog det over Ak-
selen, og kom der en Part paa 
Hesten, og gik saavidt Haaret af, 
som det paa kom, men B. red 
hjem med Bægeret og gav det 
siden til Kirken, hvor der blev 
Kalk og Disk gjort af i Kirken. 

(Resens Atlas 111, 338-358 p.37). 

Af Præsteindberetninger til Ole 
Worm. — Navnet staves i Flæng 
Bondevedde, Bonnevedde, Bona-
vedde. En Variant hertil er under-
skrevet Hans Ravnoldt, egen hand, 
findes ogsaa i ovennævnte Indbe-
retninger, og heraf anføres: 

Haver der boet i samme Per-
sker Sogn en Bonde ved Navn 
Bondevedde, som boede der i Sog-
net ved Stranden, og ved endnu 
Old efter Old af hannem at sige. 
Samme Bonde siges at være født 
af en Havfrue og er saa tilgaaet 
som Rygtet endnu staar. Hans 
Fader skulde en Gang gaaet ved 
Stranden, og imidlertid skulde sid-
det paa Strandbakken en Havfru, 
hvilken han straks skulde haft sin 
Omgængelse med. Og den Tid, 
det N ar sket og gjort, sagde Hav-
fruen til hannem: „Om et Aar skal 
du komme igen og her finde en 
Søn. — Han skal kunne fordrive 
Bjergpuslinger og Trolde", hvilket 
ogsaa skete, at Aarsdagen deref-
ter kom han og fandt et lidet 
Drengebarn liggendes ved Hav-
bredden, hvilket han tog hjem med 
sig, fostrede det op og kaldede 
det Bondevedde. -- Samme Barn 
vokste op, blev stor og stærk og 
blev synsk, saa han kunde se det 
andre ikke kunde se. — Faderen 
døde, Bondevedde bekom sin Fa-
ders Gaard og boede derudi og 
giftede sig og. Efter at han var 
gift, blev hans Hustru frugtsom-
melig. Nu ligger der en Høj nord 
vest ved en Bondes Længe. Bon-
den, som nu iboer, hedder Anders 
Svendsen i Korshøj, og har Gaar-
den sit Navn af Højen, og Bon-
dens Gaard er straks hos, som 
Bondevedde boede. Vesten fra i 
samme Høj siges at have været 
Puslinger, og haver det hændt sig 
en Gang, at Bondevedde er kom-
met der fram og hørt, at de have 
hugget paa et Stykke Træ og sagt 
„Hug det snevnæset, saa er Bon-
deveddes Hustru. Nu, der Bonde-
veddes Hustru gik i Barselseng, 
og der var Kvinder inde hos hende, 
kom ogsaa Troldene med deres 
Træbillede, tog Kvinden af Sen-
gen, lagde Træbilledet i Stedet, 
ligesom det var den rette Kvinde. 
Troldene var i Stuen, stak Bonde- 

veddes Hustru ud af Vinduet til 
de andre, som var der udenfor. 
Men Bondevedde var før færdig 
end de, tog imod sin Kvinde og 
forvarede hende, de andre Kvin-
der, som var i Stuen, uafvidendes. 
Lod saa gøre sin Bageovn varm 
og vilde have Troldebilledet udi, 
som og skete, saa at Troldebille-
det knagede og spragede. Kvin-
derne i Stuen græd og klagede 
sig ynkeliges, vidste ikke andet 
end det var Bondeveddes Hustru 
- - og viste siden Kvinderne sin 
egen Hustru. 

Item siges der, at Bondevedde 
engang vankede fram for Korshøj 
— — og endnu gaar Rygtet paa 
denne Sag af, at Bondevedde ha-
ver saa handlet med Bjergepus-
tinge i Korshøj, saa de nodes til 
at undfly, saa de ere henflyttet i 
Falhøj. 

(Indberetningen er trykt i Thie-
les Danske Folkesagn 11,225, men 
ej ordnet som her). D. S. II. D.19. 

Der er ogsaa i Persker et Sted, 
kaldet Bondevedegaard, saaledes 
kaldet af en vis Beboer, Bonde-
vede, om hvem der fortælles, at 
han med sine øjne kunde se for-
skellge Ting, Dæmoner og Genier. 
(D. S. II. D,20). Resens Atlas 111,174 

Sporten. 
Allinge-Sandvig. 

RB—ASG — 5- 3.1 denne Kamp 
stillede RB op som Favorit, men 
Kampen skulde vise at de to Hold 
var mere jevnbyrdige end antaget. 

1 Kampens første Del kom det 
hurtigt til at staa 2--1 til ASG, 
og først efter at man pænt havde 
fulgtes ad til 3--3 fik RB to hel-
dige Maal, der gav dem Sejren. 

Havde ASG blot været heldig 
med endnu et Par oplagte Chan-
ser, og man samtidig havde und-
gaaet nogle Misforstaaelser i For-
svaret, havde ASG været ligesaa 
nær ved Sejren som RB, idet Spil-
let i Marken var ligeligt s fordelt 
til begge Parter. 

Som ny Mand paa ASG Holdet 
saa man den hjemvendte Knud 
Arvidsen. Maalscorer var for ASG 
Vilh. Mauritsen 2 og R. Olsen 1. 

Spænding paa Søndag. 
Det sensationelle Resultat mel-

lem Viking og B 10 II i Søndags 
giver Kampen mellem sidstnævnte 
og ASG paa Søndag forøget Spæn-
ding. Uafgjort Kamp er nok til at 
de to Hold staar lige, og Rønne 
Sejr betyder at det skal være Nexø 
Kampen, der skal afgøre, om ASG 
skal gaa den tunge Vej ned i A-
Rækken igen. — Med det samme 
gode Spil som imod RB er ASG 
dog istand til at give B 10 II en 
meget haard og jevnbyrdig Kamp. 
Vi vil være Optimister denne Gang 
og tro paa en ASG-Sejr. 
A. 5. G.s II Hold 

tabte i Svaneke til Svaneke 11 
med 1-2. Kampen var meget 
jevnbyrdig med et lille Plus af det 
gode til Svaneke, især i Konditi-
onen. 

Rutsker 
havde i Søndags 3 Kampe paa 

Hjemmebane. Standard II tabte til 
Sorthat med 1-2. Kampen bød 
ikke paa ret meget af det gode 
Spil; det var altfor tilfældigt paa 
begge Sider. 

Standard 1 tabte ligeledes til 
Gudhjem med 4-6. Denne Kamp 
var heller ikke af det bedste, og 
saa blev den altfor haardt spillet. 
Det vrimlede med urent Spil og 
smaa Ulovligheder, men begge 
Parter var rørende enige om det, 
saa Dommeren lod dem bare køre 
løs, hvad maaske ikke var helt 
rigtigt. 

Standard jun spillede uafgjort 
med Nexø jun II 3-3. Man kan 
næsten sige at dette var Dagens 
bedste Kamp, hvad angaar rigtig 
Fodbold. Der var paa begge Si-
der Drenge, der engang med Ti-
den kan blive til virkelig gode 
Fodboldspillere. 

Alle Kampene generedes meget 
al den kraftige Blæst langs ad 
Banen. 
Klemensker— Hasle 0-10. 

Turneringskampen mellem disse 
to Klubber paa Klemensker Bane 
resulterede i en Sejr til Gæsterne 
paa 10 - 0. 
Nexø jun. — Hasle jun. 
i Nexø gav Resultatet, at Nexø 
vandt med 5 Maal mod 0. 
Klemensker jun. — 0. B. jun. 
i østerlars gav Sejr til 013 paa 4 
Maal mod 0. 

Daa 
icerskelen. 
Novelle af ARTHUR MACLENAN. 

Astor Clifford rejste sig, idet han 
undertrykte enGaben. Han kastede 
et Blik paa Uret 	kun Halvti 
egentlig havde han bestemt at blive 
i Klubben indtil Midnat, men han 
kunde ikke holde det ud længere 
for Kedsomhed — ikke engang 
denne sidste Aften. 

Oberstens Jagt- og Fiskehisto-
rier, som han nu i tre Aar havde 
hørt hver eneste Aften, forekom 
ham paa en Gang uudholdelige, 
og de andre Herrers Samtale om 
Golfspillets Finesser irriterede ham 
næsten lige saa meget. Godt at 
det hele snart var forbi. 

Tjeneren, der hjalp ham Over-
tøjet paa, stirrede med store Øjne 
paa den Mønt, som Clifford lod 
falde i hans Haand : „Undskyld, 
Sir •- det er en Souvereign —". 

„Javel — plag mig ikke 	jeg 
ved det godt selv, jeg er ikke util-
regnelig". Clifford saa ærgerlig paa 
den gamle Klubtjener, der ærbø-
dig holdt Døren aaben. Han stod 
et øjeblik ubeslutsom udenfor Dø-
ren, som om han ikke vidste om 
han skulde gaa til højre eller ven-
stre. Saa trak han paa Skuldrene 
og slentrede langsomt ned ad Re-
gent Street. 

Astor Clifford blev af alle anset 
for at være en lykkelig Mand -  

29 Aar gammel og Ejer af en be-
tydelig Formue. Han var uafhæn-
gig af alt og alle, havde faaet en 
god Uddannelse paa Eton og Ox-
ford, havde gennemrejst den halve 
Verden. Ingen skulde tro, at han 
nogensinde havde haft et bekym-
ret øjeblik. Det havde han for saa 
vidt heller ikke. Jorden er slet ikke 
sørgelig, plejede han at sige, den 
er kedelig. 

Han havde nøje for sig selv 
nævnt alt, hvad der kunde tale 
imod hans Beslutning, og han 
havde Punkt for Punkt tilbagevist 
alle Argumenter. Her i Verden kan 
der kun hænde et vist Antal Ting 
et vist Antal Gange. Om man hver 
Dag stod op, klædte sig paa, spi-
ste, gik i Klubben, spillede Golf, 
førte Samtaler, læste, osv. i 20 Aar 
eller 70, var aldeles ligegyldigt. 
Hvorfor saa ikke spare sig selv 
for de resterende 41 Aars Ked-
somhed ? 

Astor Clifford fulgte Bolværket 
til et Sted, der var begrænset af 
en Brandmur og et Plankeværk. 
Det var saa langt borte fra Gade-
lygterne, som han kunde komme, 
og Stedet var næsten helt mørkt. 
Han saa sig forsigtigt omkring—
der var intet at faa øje paa. No-
get puslede i Mørket, men det var 
formodentlig Rotter. Roligt buk-
kede han sig ned og begyndte at 
fylde Sten i sin Overfrakke. End-
nu engang drejede han Hovedet 
— var der ikke en Lyd ? — Saa 
sprang han hen til Bolværket -
et Plask og et halvkvalt Skrig 
havde lydt nede fra den mørke 
Flod. Han anstrengte sine øjne 
for at gennemtrænge Mørket, men 
kunde ikke se andet end Strøm-
hvirvlerne. Med et rask Tag fik 
han Frakken og Smokingjakken af, 
og i et Spring var han ude i Van-
det for at redde det Menneske, 
der maatte være ved at drukne. 

Det hele gik saa hurtigt at han, 
der ellers altid ledsagede alle sine 
Handlinger med ironiske Bemærk-
ninger, overhovedet ikke fik Tid 
til at klargøre sig den ejendom-
melige Situation, han pludselig be-
fandt sig i. Han, Selvmorderen, 
der saa omhyggeligt havde for-
beredt sin Død, der med saa stor 
Utaalmodighed ventede paa, at alt 
skulde være forbi, han svømmede 
nu med kraftige Tag ud i Them-
sens snavsede Vand for at redde 
et andet Menneske, for at bringe 
et Medmenneske tilbage til det 
Llv, som han selv foragtede. 

Han fik Øje paa noget mørkt 
og kæmpede for at komme det 
paa nært Hold, men det var ikke 
let. Det dybe Mørke, den urolige 
Vandflade forhindrede ham i at 
kunne se det mørke Legeme ret 
længe ad Gangen. Vandet slog op 
omkring hans Ansigt, hans tunge 
Støvler trak ham ned og besvær-
liggjorde hans Svømmetag, og det 
slog ham et øjeblik, at han maa-
ske om faa Sekunder vilde gaa 
ind til den Død, han nu saa roligt 
og overlegent havde planlagt i 
lang Tid. 

Hvorfor gav han da ikke op nu,  

hvor han endda overfor Menne-
sker og overfor sig selv vilde staa 
med en Helts Glorie om sin Død. 
Nej, han forstærkede sine Bestræ-
belser for at komme frem, for at 
se. Nu følte han noget mellem 
sine Fingre, Klæder — et Legeme, 
der var ved at synke — og lidt 
efter holdt han en Skikkelse i sine 
Arme, mens han af al Kraft traadte 
Vande. Det var i yderste øjeblik. 
Den druknende var allerede be-
vidstløs og blev hvirvlet hjælpe-
løs med af Strømmen. Clifford var 
en god Svømmer, og havde snart 
faaet sin Byrde bragt i Land. 

Et øjeblik betragtede han den 
unge Pige, som han havde reddet. 
Han strøg det vaade, sorte Haar 
bort fra det ligblege Ansigt og 
prøvede forgæves at føle om hun 
aandede. Langsomt pressede han 
hendes Arme bagover og begyndte 
de sædvanlige Bevægelser ved Op-
livningsforsøg. Men samtidig med 
at han automatisk gjorde disse 
øvelser, følte han en underlig For-
nemmelse i Brystet, en Slags Øm-
hed eller Medlidenhed, noget han 
aldrig før i sit blaserede Liv havde 
følt. 

Med en Maskines Regelmæssig-
hed bevægede han hendes Arme, 
saa Brystkassen hævede og sæn-
kede sig, og med en Følelse af 
dyb Taknemlighed — en Følelse, 
der hidtil havde været ham alde-
les fremmed, saa han, at hun var 
ved at vende tilbage til Livet. 

Langsomt aabnede hun øjnene, 
og han saa at de var store og 
mørke. Fuld af Angst stirrede hun 
paa ham, mens Læberne bevægede 
sig, som om hun forsøgte at tale. 
Og med en uendelig Ømhed, som 
var det et lille Barn, talte han til 
hende og strøg hende over Haa-
ret. Nu var alting godt, nu skulde 
hun blot sove — alt var godt. 
Og da han saa ligesom et Smil 
om den unge Piges Mund, følte 
han en Lykke, som han aldrig 
havde troet det muligt at opleve 
i denne Verden. 

„Men vil De ikke køres til Deres 
Hjem ?" 

Det var Overlægen paa „The 
royal Hospital, der søgte at over-
tale ham. „Det vil vare flere Ti-
mer inden den unge Dame vaag-
ner. Tag dog hjem og faa noget 
Søvn saa længe." 

Astor Clifford rystede paa Hove-
det, Han havde faaet sit vaade 
Tøj ombyttet med et Sæt Hospi-
taltøj, men følte stadig Kuldegys-
ninger, trods den varme Drik, han 
havde nydt. Han vilde være hos 
hende, naar hun vaagnede, og 
nægtede bestemt at tage hjem. 

Time efter Time sad han nu og 
ventede, indtil de store mørke øjne 
atter aabnedes og forvirret flakkede 
rundt i det hvide Hospitalsværelse. 
Saa mødte de hans, og forundret 
stammede hun: „Hvor er jeg? — 
og hvem er De?" 

„De er paa Hospitalet, Lægen 
har gjort alt, for at kalde Dem til-
bage til Livet". 

Forts. 4. Side 



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

Lærreder og Sengeudstyr 
Prima Arbejdstøj og de bekendte gode Molskinsben-

klæder, Fiskerben klæder og fine Kam-
garnsbenklæder Arbejdsskjorter, Manchet-
skjorter, Hatte og Huer. 

stort Udvalg I Trikotage, i Uld og Bomuld til Herrer, 
Damer og Børn. Garn føres i mange Kvali 
teler og Farver. Alt i pr. Varer til bill. Pris. 

Sommorkjolestoirerne er hjemkomne i mange, smukke 
Mønstre og Kvaliteter til billigste Priser. 
Uld og strikkede Klude tages i Bytte. 

Telefon Allinge 29 — Leverandor til Vare- og Landbrugslotteriet 

Nyd Deres Eftermiddagskaffe paa 

HOTEL HELLIGDOMMEN 
Aabent hele Aaret 

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

Kranse & Dekorationer 
smukke og billige 

Blomsterkurve og Potteplanter 

Gartner KOFOED 
„Hallelyst" 	 Telf. Sandvig 6 

Nemme, billige Middagsretter 
Medisterpølse, Knækpølser, Lungepølse, 
Wienerpølser, Oksefars, Kalvefars, Flæskefars, 
Letsaltet Flæsk, Fin mager Sylte 

sælges daglig — alt hjemmelavet! 

W Rømers Slagter- og Paalgsforretningl Allinge 
Telefoner: 118 og 136 

Unge gode Heste 
samt ældre Arbejdsheste, Lødekøer og 
Ledekvier, Grise i alle Størrelser, Gylte 
og Søer købes, såelges. byttes 

Ved Køb kontant Afregning 
Ved Salg gode Betalingsvilkaar 

Ring Hasle 84 
vi kommer omg. med godt Tilbud 

øens Grisehandel 
G. Jørgensen . Tlf. Hasle 84 

Fine Spisekartofler 
sælges meget billigt 

Yrodukten 
Drejer det sig om 

Personkørsel... 
ringer De aldrig forgæves til 

Klemensker 39 
4 - 5 og 7 Personers gode Vogne. 
Min Køreskole anbefales. 

Willy Lund, Nygade, Klemens 

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 

Paa Søndag 
spiller vi som sædvanlig fra Kl. 16 

Elverhøj -Kroen, Stammershalde 

AUTO-Kørsel 
udføres med 7-Pers. lukket Vogn. Reel 
Betjening og rimelige Priser. Ring 
til Allinge 130; og vi kommer straks. 

Kast Falk 
„Aabrinken" — Tejn 

Slireederiet 
i Tein 

anbefaler godt Arbejde, moderne 
Snit og fineste Pasform 

Axel Jensen 
Rensning og Presning samt 
Reparationer af Herre- og Dame-
Garderobe udføres godt og billigt 

Telefon Allinge 106 v 

Personkørsel udføres 
med 5 og 7 Pers. Vogn. 	 • 

• 
• 
• 

SVEND JENSEN • • 
Telefon RO 13 	 • 

• 
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er vel nok en 
dejlig Vogn" 

sagde hele Familien, da de havde været 

paa Besøg hos Onkel Jens, kørende med 

Nxete Gang 
ringer vi igen 
til Allinge 49 

Xndr. efiristensen 
Gæstgivergaarden, Allinge 

modtages til Reparation 

fra 1. April. Alt Arbejde 

udføres hurtigt. Prima Materiale. Probert 

Arbejde. Billigste Priser. 

AAGE HOLM . Vang 

SKOTØJ 

E. Kehlei- ',randt 

Nyheder i Frue- og Ungpigehatte 
Strømper, Bijouteri 

„Æsken" 
Pilegade 2 . Allinge 

Fra Uge til Uge 
„Oprør" 
er Titlen paa det Program, Kino 
har for denne Uge. Hovedrollerne 
udføres af en Række kendte Kunst-
nere bl. a. den i de bornholmske 
Blade saa meget omtalte Viktoria 
v. BaIlasko, kaldet „den bornholm-
ske Wienerpige", efter at hun som 
Wienerbarn under Krigen boede 
i Rønne. Filmen skildrer paa en 
udmærk. Maade Polakkernes Kamp 
mod de russiske Undertrykkere, 
en Film baade for den, der kun 
kræver Underholdning, og for den, 
der gerne vil vækkes til Eftertanke. 

I næste Uge faar Kino Premiere 
paa „Champagnegaloppen" — den 
danske Film, som nu har gaaet 
sin Sejrsgang over det meste af 
Landet. Det er en af de med Læng-
sel imødesete Film, og at der ven-
tes stort Besøg fremgaar af, at 
Premieren er om Torsdagen. 

ilusllidsudstillingen i Olsker 
havde samlet mange Interesserede. 
Formanden, Jens Jespersen, bød 
Velkommen og omtalte Husflids-
sagens gode Sider. Han takkede 
Elever og Lærere for den forløbne 
Vinter samt Sogneraadet for Lo-
kalet, som snart var for 
Derefter oplæstes Resultaterne af 
Bedømmelsen efter Point, som var 
saaledes 
Karl Olsen og Hustru for et Møb-
lement med tilhørende Vægbillede 
hver 100 P. Tage Hansen 100 P. 
Ludv. Pedersen 100 Point. Andr. 
Sose 90 P. Charles Pedersen 90 P 
Th. Thomsen 80 P. Arne Hansen 
80 P. Emil Funch 80 P. Marcus 
Blem 70. Willy Riis 70. Alf. Kure 
60 P. Jens Westh 60. Karl Kristi-
ansen 60. Egon Asping 60. Lars 
Jespersen 60. Edv. Hansen 55 P. 
Børge Elleby 50 og Stanley Hampe 
40 Point. 

Desuden var der paa Udstillin-
gen uden Bedømmelse 1 Bogskab 
og 1 Skrivebord m. indlagt Møn- 

En 

ilverdagshistone 
Fru A.: Hvor er dine nye Gardi-

ner dog pæne - og saa 
smukt hængt op. 

Fru B.: Ja, dem har jeg købt i 
Nordlandets Handelshus, 
der klipper og syr de Gar-
dinerne, saa de er lige til 
at hænge op. Og saa er 
de ikke dyrere men bedre. 

Hnsk, at vi er til Tjeneste med 
gode Raad og Vejledning. 

Nordlandets Handelshus 

Vil De ha' 

blanke Pinsegulve 
saa køb Gulvlakken 

Prima,Allinge 

Lødekoer og 
Kvier 

fra kastningsfri Besætninger 
Købes til store Priser. 

Bestillinger paa Ungsvin 
og Pattegrise modtages 

Axel Frederiksen, 
Hotel Allinge Tlf. 25 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111re 

Alt Murerarbejde 
udføres saavel 

paa Accord 
som ved Dagløn - 

Tilbud 
og Overslag gratis. 

V. Mortensen ; 
Strandvejen, Tejn 

ster i Pladen udført af Formanden, 
samt en gammeldags Lænestol i 
drejet Stil udført af Kirkebetjent 
H. Jespersen. Denne sidste vakte 
megen Opmærksomhed. 

Der har i Vinterens Løb været 
22 voksne Elever og II Børn. Læ-
reren Alvin Møller takkede for 
Flid og god Orden og ønskede 
paa Gensyn til næste Vinter. 

Derefter serveredes Kaffe, og 
Udstillingen besaas. Kl. 20 fort-
sattes med Oplæsning af D. Lund 
og D'ans til Tonerne af Arvidsens 
Orkester. 

Gymnastikopvisningen 
i Olsker paa Søndag begynder 
Kl. 14 pr. Der er 4 Hold Gymna-
ster, der skal i Ilden, og om Af-
tenen sluttes der al' med festlig 
Sammenkomst. 

Fodboldkampe paa Søndag 
I Klemensker spilles paa Søndag 
en Juniorkamp Kl. 14,45 mellem 
Klernensk. jun og Viking jun II. 
Klemensker I spiller i Østerlars 
mod Ø. B. I Kl. 15. 
ASG spiller med 1. Holdet i Rønne 
mod B. 10 Il. 2. Holdet skal til 
Sorthat og afvikle Kampen her i 
B-Rækken. 
Hasle I spiller Kl. 16 mod Viking Il 
paa Østergadebanen i Rønne, og 
Hasle jun. skal til Svaneke og 
spille mod Svaneke jun Kl. 16,30. 

81 Aar 
I Dag kan fhv. Arbm. Per Ol-

sen, Storegade 22, Allinge, fejre 
sin 8 laarige Fødselsdag. 

Sælges 
1 Stk. Greifharve 9 Tands, 
1 Stk. Fjedertandsharve,15 Tands 
1 Stk. Fjedertandsharve, 7 Tands 
6 Stk. Pio\ e 
1 Stk. Patent Agerslæber 
1 Stk. Ajlenedfælder 
Ajlespredere 
Ajlepumper 

Carl Pedersens 
Smede- og Maskinværksted 

Allinge, Telf. 98 
	.1~ 

N e d 

Olsker Hustlidskoles 
Bortlodning 

er følgende Numre udtrukne: 
1 Maleri Nr. 42 

Klubstol Nr. 223 
1 Bord Nr. 238 
1 Kurvestol Nr. 284 

Kan afhentes hos Jens Jesper-
sen, Bakkebo, Olsker. 

el gaar 
som en Leg . 

11{11.11' CYKLEN er fra 
I. P. Marcher'. 
Cykleforretning - Tejn 

Altid stort Lager af Cykler og Cykledele.  

Reparationer udføres hurtigt og solidt. 

Tein og Omegns 
kristelig Lytterforening 
afholder sin aarlige Generalfor-
samling i Tejn Missionshus Lør-
dag d. 22. April Kl. 20. 

Medlemmer med Husstand og 
alle interesserede Lyttere er vel-
komne. 

Nye Medlemmer optages. 
Gratis Kaffebord. 

En Lødeko 
(vaccineret) 

og en Gylle er til Salg. 
Ludvig Nielsen, 

Bjerringbus, Olsker 

Flink Dreng 
antages i Lære. 

Blikkenslager Groos, 
Allinge 

Billige, brugte 

MØBLER 
Mobelbutiken 

Pihl - Telf. Kl. 43 Klemensker 

Frugthaven sprøjtes nu 
med Foraarskarbolinium, hvor • Vinter-
sprøjtning ikke er udført. 
Omhyggelig og grundig Sprøjtning udføres 
til en rimelig Pris. 

Husk min Kranseforretning. 
Spec.: Familie- og Forenings-Dekorationer. 

T11,56 T a ndelsga rine 
meKrlenC,e. lkaus en 

H  

B. L.A. Motorer 
Staar De foran Anskaffelse af en ny Motor til Tærske-
værk, Kværn, Brændeskæring eller andre Formaal, da 
kan man med Fordel henvende sig til mig. Leveres i 
Størrelserne 4-6-8 og 10 IlK. Sidstnævnte kan ses i Brug 
paa mit Værksted. Betryggende Service. Forlang Tilbud. 

E. JOHANSEN 
Auto- og Maskinværksted 	 Tlf. Ro 71 

Alling~eKulhandel 
er det fordelagtigste 

Sted for Indkøb 

af Vinterbreendsel ! 

De bedste Farer tit smaa Priser. 
Telefon Allinge 119. 

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 l  
Alt i Tilbehør til Cykler. 

Frants Andersen, Tejn 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • 

ØQØO 

Damehatte 

ffl 



støvfiende er kommet til Byen... 
Det er den fænomenale Støvsuger „E 5". Stor Sugeevne og 
Pris 235 Kr. alt incl. 	 Udbetaling: 10 Kr., Resten 

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

En 
mere holdbar. 
i smaa Rater. 

i smaa Rater. 

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

Allinge Radloforretning, Nørregade 8 

W~II•1~~1~11 

Læg Mærke til! 
tiyrolerstof er moderne - - 

Mange smukke Mønstre 
til Ungdommen og Børnene. 

Nordlandets Handelshus 

Nye Dessins i 

Skjorter, 
Sokker 
og Slips 
er hjemkomne. 

Flotte 
Nyheder. 

Allinge 
Fritz Reusch 

Telefon 5 

7 Pers. Turisluegn 
i lin Stand - indregistreret - sælges 
billigt. Kan ogsa'a byttes med en 
5 Pers. Vogn. 

Willy Lund, Klemensker. 
TM'. 39 

Tak 
for Opmærksomheden ved min 
Jionfirmation, 

Erik Munch, Turisthotellet 

Min og mine Forældres 

hjerteligste Tak 
for udvist Opmærksomhed ved 
min Konfirmation. 

Kaj Larsen 

Min og mine Forældres 

hjerteligste Tak 
for udvist Opmærksomhed ved 
min Konfirmation. 

Karle Hansen, Sandvig 

Min og mine Forældres hjerte-
ligste Tak for udvist Opmærksom-
hed ved min Konfirmation. 

Grethe Jørgensen, Allinge 

Min og mine Forældres 

hjerteligste Tak 
for udvist Opmærksomhed ved 
min Konfirmation. 

Tage Hekkel Olsen 

Min og mine Forældres 

hjerteligste Tak 
for udvist Opmærksom hed ved 
min Konfirmation. 

Willy Elfstrem 

Tak 
for Opmærksomheden ved min 
Konfirmation. 

Poul Ole Hammer, Sandvig 

Serveringskjoler 
Stuepigekj oler 

i Uld og Silke 
Forklæder og Kapper 

Kitler 
sorte, hvide og kulørte 
-- største Udvalg 

Leverandør til begge Lotterier 

0111111111~1111•11111=~1•11~0111 

En ung Pige, 
14-17 Aar, til indvendig Gerning, 
kan faa Plads til 1. Maj. 

Gothegaard. Tlf. Klemesker 99y 

14-15-Aars Pige 
søges til 1. Maj .  eller senere. 

Mortensen, »Nygaarde. 
Telefon Allinge 96 

Forkarl og Pige 
søges 1. Maj. 

Brogaard pr. Allinge 
-■.■-•••••■■■•■ • 

En ung Pige 
14:16, som vil passe en lille Dreng, 
kan faa let Halvdagsplads. 

Bladets Kontor anviser 

Nye, nioderne 

Foraars- 
og Sommersko 

er hjemkomne 

Rimelige Priser 

Travskomager Larsen 
Allinge 
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11
11
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En sviner 
ekarmentie Skjorte 10,85 
Sommerbenklieder i moderne 
Facons og Farver til billigste Pris. 

Nordlandets Handelshus 

Silkestrømper 
Vore 3 Hovedkvaliteter: 

Prima Helsilke, fuld fashio- II Q% 
neret, alle Modefarver .... (blid 

Extra svær Helsilkestrømpe 	Q% 
Forstærkning i Fod og Top 113,18 

Natursilkestrømpe, meget 
smuk, uovertruffen i 
Udseende og Holdbarhed 4,85 

Fritz Reusch 
Telefon 5 	 Allinge 

Leverandør til begge Lotterier 

»et nye og fikse 

til Yoraaret 
Nu er alle de nye Foraars-Frakker, 

Jiggers og Swaggers kommet hjem, 

og der er mange at vælge imellem. 

De lindes i glatte, engelske Stoffer 

og i moderne Twed - og Faconerne 

er de mest moderne. 

Eksempelvis skal nævnes: 

Frakker i fikse Sports-Facon 
64,00 54,00 46,00 35,50 

Ungpigefrakker i morsomme Stoffer 
40,00 32,00 26,00 

Fruefrakker med smuk, glat Ryg 
64,00 57,00 44,50 

Swaggers og Jiggers i det helt nye 
36,50 29,50 21,00 

- og saa skulde De se vore smukke 

uldne Foraarskjoler, og Sommer-

kjoler i ensf. og blomstrede Fama-

Vaskesilke og de livlige Vaskekjoler 

i Cretonne og Pique. 

De vil blive forbavset over 

de billige Priser 

FritzReusch 
Telefon 5 
	

Allinge 
Leverandør til Vare- og Landbrugslotteriet 

Beskyt Deres Værdier 
med ,maling - 

Nu til Foraaret er alt hjemkommet 
i friske, gode Kvaliteter til ethvert 
Formaal og anbefales til rimelige 
Priser. 

F. C. Holm - Allinge 

Sita], De have nyt Ted 
da gaa til en r i g t i g Skræder, for det kræver Fag-
kundskab og Kendskab til sit Fag at skabe den rette 
Pasform i et Sæt Tøj. Der findes ikke to Mennesker, 
der har nøjagtig samme Figur, og kun en »rigtig« 
Skræder kan »bygge« Dem en Klædning, som passer 
Dem til Fuldkommenhed. 
Ogsaa til Dem kan jeg skabe en Klædning med en 
fuldendt Pasform, og jeg staar med Glæde til Tje-
neste med Raad og Vejledning. 

Shreeder H. Bay Olsen 

XverMr r Nord6ornfiolin! 

8r ,̀Deres Cykle i 2forden, 
saa den trænger til en Reparation, anbefaler 
jeg mig med godt og solid Arbejde -- eller 

Trænger »e til en ny, 
saa henvend Dem til mig. Jeg har altid nye 
Cykler paa Lager i gode, anerkendte Mærker. 
Stort Lager af Dæk, Slanger og Cykledele. 
Billige Priser og rimelige Betalingsvilkaar. 

Andreas Schou 
Lindeskoven Bo Tlf. Ro 18n 

Grundig Undervisning 
Kørekort garanteres 

Tak 
for udvist Opmærksomhed ved 
min Konfirmation. 

Carl Edv. Sommer, Allinge 

Olsker. 
Svinekort uddeles Mandag d. 24. 
ds. fra Kl. 15-17. 

Svinenævnet 

Kender De 

Gornitzka's 

glerfaroeirgh 

til Turistbrochure 

Ring, og vi kommer 
omgaaende med et Tilbud 

Korn ind og se! 
vi fremviser gerne alle de 

nye Kjolestoffer 
og mange andre Nyheder til 

Foraar og Sommer 

Nordlaildels Haudelshus 

Modtag herved min og mine 
Forældres 
hjerteligste Tak 

for udvist Opmærksomhed ved 
min Konfirmation. 

Aksel Olsen, 
Stensminde, ()Sker 

.ffiød ,Claraarel 

i et Par nye Sko fra 

Carl Larsen 
Vesterg. Allinge. Tlf. 104. 

SpElever 
1 eller 2 Sy-Elever søges til 1. 

eller 15. Maj. 
Marie Bendtsen 

Systuen - l e - Telef. 6 

Servitrice 
samt 1 Hjælpepige til Stuepige 
søges. 	

Højers Hotel, Allinge 

Prop. 
Allinge-Sandvig Propforening 

afholder ordinær Generalforsam-
ling Onsdag d. 26. ds. Kl. 20 paa 
Højers Hotel (Havesalen). 

Bestyrelsen 

Havefa. Haveredskaber op Nitrophoska KØB DET I PRODUKTEN 

Oliemalillg, Farver og Pusler. Prøv min Funkis 13lilerilis -KØB DET I PRODUKTEN 



••••••• ••• • t. • tt• ott• • • OEN •••••••••• •• • 
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KAFFE 

Prøv min 
specielle Kvalitet 

—den er virkelig god 

I 

:••••• •• øøøøø ••••••• •••• • • •••••••••• • 

Varm Blodbudding 
hver Fredag Middag. 

A. LYSTER 
Tlf. Hasle 74 

•••••••••••• •••••••••••• •••••••••••• 

Trænger Deres Motor 
til Eftersyn? 

I 	da ring til Hasle 92, 
Vi kommer straks og fore-

tager alle Reparationer, 

Westerdafil. 
I•••••••••••• 1111 •••••••• 	**Hø*** 

dinar Nielsen 
Telefon Hasle 142 

Gaa til 

Isenkræmmeren 
og  køb 

Haveredskaber 

CXbedst og  
billigst! 

FA. ANDR. KOFOD 
I 	Hasle 	I 

••• ***IN** ••••••• 

• • • • • • • øøøøø • • • • • • e • 	• • • •.••••.••••• • • 
Yoraarsnyfiederne • • 

• 	 strømmer ind i Form af yndige Kjole-
• 
• 
• 	 og  Kostumestoffer, fikse Kjoler og  
• Frakker — og Priserne er egentlig • • • 
• forbavsende lave. 	 • 
• • 
• Flotte Nyheder i Skjorter og Habitter til Herrer • • • 
• og Drenge. Fin Pasform. 	 • 
• • 
• 
• 917anufafiturfiuset, Yfasle 
ø 	 • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Or • • • • • • • 

• 
• 

Smukt og stærkt til Borde og Gulve 
er Terasso-Plader 

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

Brøndringe paa Lager i mange St. 

Murer Andr. Lind 
Telefon I 'asie 86 

Alt Murerarbejde 
udføres solidt 

111111111111■ 11111111111111[11 	• 	111111111111111111111111111111 

likonialorer 
for Auto- og Radio, haves altid 
paa Lager til omg. Levering. 

Ladestation 
E. Johansens 
Auto- og  Maskinværksted Tlf. Rø 71 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII • 	IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Sælges. 
2 svære Kælkeslæder. 
1 svær Fastvogn til Skovbrug. 
4 Fastvogne (billige) 
3 Ponnyvogne (billige) 
2 Gigger paa nyt Gummi. 
IFjedervogn paa Gummi. 
8 forsk. Fjedervogne 

(I og2 spænder) 

Carl Pedersens Smede- 
og Maskinværksted 

Telefon Allinge 98. 

Slagtekyllinger 
til Salg. 

Avlsbruger Peter Kofod 
‘;«ind vig 

HASLE og OMEGN 
Orkanen over Hasle - 

dog kun i Biografen paa Søn-
dag. Det er en Film, der har væ-
ret talt og skrevet saa meget om, 
nemlig „Orkanen". 

Denne Film betegner Højde-
punktet af, hvad Hollywood har 
præsteret i mange Aar af Spæn-
ding og fængslende Underhold-
ning. Hovedrollerne udføres af 
den fortræffelige Jon Hall og den 
smukke Dorothy Lamour. Filmen 
har taget over et Aar at optage. 
En stor Del af denne Tid tilbrag-
tes paa Tal-thi, og senere maatte 
Hollywoods Teknikere overgaa 
sig selv for at løse de Opgaver, 
der stilledes dem med Hensyn til 
Orkan-Scenerne. 

Det er en Film af den sjeldne 
Slags, som alle skal se. 

HASLE BIOGRAF 
Søndag  d. 23. April Kl. 20: 

tørkanen. 
Et pragtfuldt spændende Drama 

om en Sydhavs-0's Undergang. 
ORKANEN rasede i København 

tor fuldt Drøn i over 3 Maaneder. 

Markmanns Kiosk 
Hasle 

Dag- og Ugeblade 
Papirhandel 
Cigarer og Tobak 
Chokolade - Konfekture 

AverMr i Nordhornholm 

iiimprcegnerede 
Xerre frakker ! 

Nyheder i Herre-Habitter 
er hjemkomne. 
Bestillinger efter Maal 
paa ca. 8 Dage. 

sindr. citionzun. 
•••••••••••••••••••••• • • ••••••• 

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 Pei manent-

Apparat, hvor man ved Hjælp af fine Nlaaleinstrumenter 
nøjagtig  forud kan konstatere, hvor meget Varme Haa-
ret skal have, saa De derved ikke bliver udsat for til-
fældigt Resultat. Byens førende Frisørsalon .  

N. KOFOED 
Herre- og Damefrisør — Storegade v. Irma 
Bestil Tid. Telefon 124. 

K. Hamfeldt Pedersen 
Slagter- og Paalægsforretning 

Altid 1. Kl. Varer 

Varm Blodpølse hver Torsdag Middag 

Telef. Hasle 49 

Hvorfor fryse naar De kører i Bil'? 

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

Ring  til Hasle 	 P. Westh 
64 	 Hasle 

s s Drik kun Hasle Bryg 	s D 
herefter s s 

det er sundt - 	 0 s 
gi'r Kæmpekræfter s s O 

D 
E 
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9aa til Bager Jørgensen 
naar det gælder 

Rugbrød, Normalbrod, 
Halvsigtebrod og  Sigtebrød 

remstillet af allerfineste Produkter 

Alt i Finbrod anbefales 

.everter i 
‘))frordbornhohni 
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skære Podekviste.. 
Nu er det Tid at 

Bestillinger modtages 

Podning  og  Beskæring  
udføres 

Poul Jørgensen 
Solbakken Allinge 168 

0 

0 
0 

0 

g 
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0 
0 

0 

0 
0 
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Paa Tærskelen (fortsat). 
Der gik et smerteligt Drag hen 

over hendes blege Ansigt, 
„Hvorfor har man gjort sig saa 

store Anstrængelser for noget saa 
værdiløst", hviskede hun sagte. 
„Jeg ønsker ikke at leve". 

„Det kan jeg næsten tænke", 
svarede Clifford. 

Det blege, fine Ansigt opklare-
des af et Smil. Det var mere end 
en Opvaagning, det var en Gen-
fødelse til en ny Tilværelse. 

Først senere erfarede han de 
nærmere Omstændigheder ved den 
unge Piges fortvivlede Handling, 
hørte om det Liv, der nu forekom 
hende som en fjern Drøm. Hvad 
betød vel alt dette i Sammenlig-
ning med dette Møde. Hun for-
talte om sin Tilværelse som fattig 
Kontordame med 20 sh om Ugen 
- om den kyniske Chef, hvis Til-

nærmelser hun havde afvist, om 
hans Hævn — den falske Beskyld-
ning for Tyveri — Tipundsnoten, 
som paa uforklarlig Maade var 
kommet ned i hendes Taske -
om hendes Fortvivlelse og Beslut-
ning om at gøre Ende paa et Liv 
uden Haab . . . 

Men hvad betød alt dette nu, 
efter at han havde reddet hende. 

Reddet — det var ham, der var 
blevet reddet — og han fortalte, 
hvorledes ogsaa han havde be-
sluttet at gøre en Ende paa Til-
værelsen. 

Hun havde reddet ham, og han 
havde reddet hende. 

Det forunderlige Møde mellem 
de to livstrætte betød nyt Liv for 
dem begge. 

Astor Clifford havde set meget 
af Verden, men den Verden, han 
nu oplevede sammen med Betty 

Newby — eller rettere sagt Betty 
Clifford, thi Vielsen havde fundet 
Sted lige efter Udskrivningen fra 
Hospitalet — var en helt anden 
Verden. 

Den unge lykkelige Mand, der 
forsigtigt styrede sin lille 2-Pers. 
Vogn ad Wales vanskelige Bjerg-
veje, var en helt anden end den 
trætte, blaserede Astor Clifford. 

En Dag standsede Astor Vog-
nen udenfor et gammelt Hus — et 
Toetages Bindingsværkshus, helt 
overgroet af Vildvin og vilde Ro-
ser. Han pegede over den nyklip-
pede Hæk og spurgte sin unge 
Hustru: 

„Hvad mener du om dette Sted 
— Kan du tænke dig at bo i et 
Hus som dette ?" 

Betty saa med straalende Øjne 
paa den henrivende Bygning. 

„Det er som et Eventyr, saa 
uvirkeligt — som en Drøm. Kendte 
du dette Sted i Forvejen?" 

Astor sprang leende ud af Vog-
nen og aabnede den grønne Ha-
velaage. 

„Vær saa god at træde ind, det 
er dit Hus — vort fremtidige Hjem. 
Det har tilhørt mig i mange Aar, 
men jeg har kun gjort mig den 
Ulejlighed at tilse det en eneste 
Gang. — Den Gang fandt jeg det 
trist og ensomt, jeg syntes man 
maatte kede sig ihjel herude, men 
nu, nu er alt anderledes — og 
hvis du synes om det —". 

Hun svarede ham ikke, smilede 
kun — det Smil, som havde gi-
vet ham Mod til atter at leve Li-
vet. Tavse gik de ind gennem den 
grønne Havelaage, Haand i Haand 
— ind i deres fremtidige Hjem. 

Fyns Stiftst. 

HASLE. 
Tirsdag den 25. ds. Kl. 19,30 

festligt Mode i „Zoar" 
ved Sognepræsten og Lærer Si- 
monsen. — Alle er hjertelig velk. 

FRELSENS HÆR, HASLE. 
Velkommen til Foraarsfest 
Torsdag, Fredag og Lørdag 
i Lokalet paa Fælledvej, 

N. M. Rasmussen, Kaptajn. 

Solidt Arbejde 

Bedste Materialer 

OTTO HANSEN 
Torvet Hasle 

Brødrene Anker 
Jernstøberi og  Maskinfabrik 

Pumper - Vandindlæg 

Bygnings-Støbegods 

Komfurer 

Telefon Hasle 2 

	 • 	

Autogummi 
kan leveres omgaaende 
i de mest gangbare Størrelser. 

E. Johansens 
I Autoværksted . Telefon Rø 71 
 	 • 	

Allinge Kalkværk 

Fakse Kalk 
læsket og friskbrændt 

— køb det i 

PRODUKTEN 
I if. .111inge 10 

Tidlige Læggekartofler 
„Carpes Victor" 
„Keiserkrone" 
„Goldperle" 

Sættecharlotter 
Varerne forsendes overalt 

e. e. Xndersen 
1 If. Allinge 124v „.9ammen" 

»SUCCES« 
Gulv-Lakfernis 

er en ekstrafin lys og 
slidstærkt Kvalitet! 

Faas i originale Dunke 
paa x kg å 2.25. 

P. C. HOL M  
Allinge 

Flammevat 
Tjærejute 

Hørfrø 
Levertran 

Parafinolie 
Børneflasker 

Sutter 

Prima, Allinge 

Husk 
min 1. Kl. Skotøjs-Reparation 


