
cLiGEBLAD FOR NORD—BORNHOLM 
Udkommer ihvert Hjem i Allinge-Sandvig, Tejn, Rø, Klemens, Hasle, Rutsker, Olsker 

VANG• 
(, OLSKER IglitC3 

11A RUTSKER `- 
KLEM4r5KER ‘As 

HASLE 

0 

l
aiAANDVIG  

LLINGE 

.Cese6tefi i .eygtesficer 
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Shirley Temple i den vældige Sukces 

En rask Pige 
Imponerende, fænomenal, bedaarende, for-
bløffende, utrolig ... lød den københavn-
ske Presses Dom over denne Film. 
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der brast 
At Carl J. E. Aakerlund 

Een Krone — een og een halv 
Krone — to Kroner ! — Ingen høj-
ere? — Første, anden og tredie 
Gang ! — Hammeren faldt. 

Der var Auktion over gamle 
Frøken Møllers Efterladenskaber. 
En stor Flok af begge Køn, gamle 
og unge, stod omkring Auktiona-
rius og kvitterede hans nier eller 
mindre vel anbragte Vittigheder 
over de forskellige Genstande med 
Fnisen eller skrattende Latter. 

Nu blev det spredt for alle Vin-
de, alt det, som den gamle Frø-
ken gennem et langt Liv havde 
samlet, hæget om, og for mange 
Tings Vedkommende maaske og-
saa betragtet som en Helligdom. 
Ikke alene de fine Møbler fra en 
svunden Modes Tid blev solgt, 
men ogsaa Billeder og Smykker, 
hvortil maaske knyttede sig kære 
Minder om den, der havde givet 
hende den Ring eller den Broche, 
eller hvad havde dette eller hint 
Portræt betydet for hende ? Nu 
gik det altrammen for højeste Bud, 
og hvor havnede det? 

Ja, hvor havner det, som vi har 
kært, naar vi engang er døde ? 

Saa blev en Kasse med gamle 
Breve og forskelligt Papir raabt 
op. Auktionarius rodede med sin 
lille Metalhammer rundt mellem 
de gulnede Ark, saa enkelte af 
dem gled ud over Kassens Kant 
og faldt til Jorden. 

— Lad os saa faa et Bud paa 
disse Dokumenter i denne Kasse, 
sagde han, og for rigtig at skabe 
Interesse for Kassens Indhold, til. 
føjede han : Det kan jo være at 
der findes et eller andet Værdi-
papir imellem ; men det faar jo 
kun den at vide, som køber Kas-
sen ! 

Der blev Tavshed. Ingen bød, 
trods gentagne Opfordringer. Og 
her var faktisk heller intet, hvor-
om der kunde siges noget mor-
somt — det var jo kun en Kasse 
med gamle Breve. 

Saa bød jeg — Ti Kroner! 
Der gik ligesom et Gisp gen-

nem Auktionspublikumet : Ti Kro-
ner for en Bunke gammelt Papir! 
Det lød ligefrem mystisk. Vidste 
han, der bød, noget om, hvad 
Kassen indeholdt? Var der virke-
lig Værdipapirer i den ? Selv Auk-
tionarius blev interesseret og be-
gyndte at gennemse flere af Pa-
pirerne, men fandt tilsyneladende 
intet særligt. Saa vendte han sig 
forbavset mod mig. -- Bød De ti 
Kroner, Hr.? 

— Ja ! — Da ingen bød mig 
over, fik mit Bud Hammerslag, 
og jeg modtog Kassen. Efter at 
have samlet de enkelte Papirer op, 
som var faldet ud, forlod jeg Auk-
tionen. 

— Forunderligt som Livet kan 
lege med Mennesker og Menne-
skers Lykke! -- Hvad er egentlig 
Meningen med Livet, som blev os 
skænket, og som vi skal stride os 
igennem, indtil engang Døden luk-
ker vore øjne, og vi bliver glemt. 

Jeg mindes disse Ord, som den 
gamle Frøken sagde til mig, da 
jeg for nogle Aar siden aflagde 
hende et Besøg. 

Det var hen mod Aften, og den 
gamle Frøken sad paa sin For-
højning ved Vinduet, og som en 
fint formet Silhouet tegnede hen-
des smukke Profil sig mod den 
aftenrøde Himmel. 

Der var saa stille i hendes Stue 
— en forunderlig Fred greb mit 
Sind, da jeg sad der og hørte 
hende fortælle mig et Kapitel af 
sit Livs Historie med en Stemme, 
der lød som klingre Toner fra et 
gammelt Spinet 	en Kærligheds- 
sonate. 

Vi sad og talte om Lykke; men 
Samtalen gik istaa et øjeblik, og 
deri gamle Dame vendte sit An-
sigt mod Vinduet og lod Blikket 
glide ud over det store Hav, bag 
hvis Rand Solen langsomt gik ned. 
Jeg saa at hendes øjne langsomt 
fyldtes med Taarer, der for et Se-
kund genspejlede Solens sidste 
gyldne Skær. 

— Lykken, sagde hun stille, den 
har jeg ejet en Gang. 1 fem Uger 
var jeg det lykkeligste Menneske  

paa Jorden, men saa svandt den, 
og dens Følgesvende, Sorgen og 
Fortvivlelsen, kom og tog Bo i 
mit Hjerte — bg de forlod det al-
drig siden. Jeg var den Gang no-
get oppe i Aarene; mit Liv var 
gaaet, som det vel gaar for de 
fleste. En Gang imellem havde 
jeg vel tænkt paa Kærlighed, og 
en enkelt Gang havde jeg maaske 
ogsaa følt noget i mit Hjerte, som 
kaldes for Kærlighed, men det var 
alligevel intet. 

Saa en Dag kom han. Vi mød-
tes tilfældigt, og vi kom i Sam-
tale med hinanden, Saa mødtes vi 
oftere, og vi kom til at elske hin-
anden — og vor Kærlighed blev 
større og rigere for hver Gang, 
vi var sammen. Han var lidt af 
en Kunstnernatur, hans Sjæl var 
stor og rig, hans Sind følsomt og 
ømt, og hans Kærlighed og El-
skov til mig hed og dyb. -- Jeg 
havde fundet Lykken og nød den 
i fulde Drag, Han skrev de fine-
ste og ømmeste Breve til mig --
de smukkeste Kærlighedsdigte, som 
maaske nogensinde er skrevet, 
sendte han mig -- jeg var alt for 
ham ! — Dette varede i fem Uger. 
Saa indtraf der noget i mit Fa-
milieforhold, som tvang mig til at 
bryde Forbindelsen med ham. 

Jeg troede den Gang, at blot 
jeg fik grædt en Dag eller to, saa 
vilde det være glemt; men det 
glemtes aldrig. I de mange Aar,  

der er gaaet siden, har jeg grædt 
mig i Søvn hver eneste Nat, og 
hver Morgen, naar jeg vaagnede, 
selv om Solen skinnede og Fug-
lene sang, har jeg altid først maat-
tet tage en Tørn med Sorgen og 
Fortvivlelsen over min table Lykke. 

Den eneste Trøst, jeg har haft 
gennem Aarene, har været de 
Breve og Digte, han skænkede 
mig. Dem har jeg læst de tusinde 
Gange — ()g, dem har jeg vædet 
med mine Taarer ! 

Den gamle Dame tav, og der 
blev stille i Stuen. Kun det gamle 
Slagurs Tik—tak hørtes, og hver 
Gang gled et Sekund af Tiden ind 
i Evighedens store Ruin — ogsaa 
for den, hvis Hjerte græd ! 

Skumringen gled ind i Stuen. 
Hun rejste sig og korn hen Og 
strøg mig over Haaret og sagde : 

Lykken gæster kun et Menne-
ske en eneste Gang ; lader vi den 
da gaa os forbi, vender den al-
drig mere tilbage. 

Jeg havde Lyst til at spørge 
hende run mere i Tilknytning til 
det, hun havde fortalt mig ; men 
jeg syntes at mine Spørgsmaal 
vilde lyde for profane, derfor tav 
jeg. Jeg havde jo set ind i det 
allerhelligste, som findes — ind i 
Dybet af et Menneskes fortvivlede 
Sjæl ! 

Nu sidder jeg med de gulnede 
Blade foran mig ; mere end fyrre- 

tyve Aar er gaaet siden de blev 
skrevet. Jeg ordner dem efter Dato 
og læser dem med stille Andagt. 
Aldrig har jeg læst noget skøn-
nere, aldrig har jeg læst noget 
saa ømt og kærlighedsfuldl som 
det, han her havde skrevet til 
hende i den korte Tid, deres Lykke 
varede. -- Jeg giver den gamle 
Dame Ret, naar hun sagde: hvad 
er Meningen med Livet ? — Ja, 
hvad var Meningen med, at disse 
to skulde mødes og lære at elske 
hinanden, eje Lykken i saa kort 
en Tid, og saa miste den ? Var 
Skylden hendes, og var det der-
for hun maatte bære Straffen hele 
Livet igennem — Hvem tør give 
Svaret ? 

Blandt hans Digte er der sær-
lig et, der ser ud til at være læst 
mange Gange. Skriften er næsten 
udvisket. men med lidt Besvær 
lykkes det mig dog at' læse det. 
Toner i Natten" har han kaldt 

det, og jeg citerer det her : 

Nattens Vinde lufter, blide, milde, 
straalende er Himlens Stjernehær: 
hos mig fødes '['anker, 

der gaar stille 
til en lille Pige, jeg har kær, 

Du i Kvældens korte, hede Stunder 
lægge skal din Kind • 

saa blødt mod min, 
og naar jeg i Glæde 

hos dig blunder, 
skal du nynne for mig : 

Jeg er din 

Læg mit Hoved ved dit Bryst 
til Hvile, 

stryg min Pande, som du kan, 
saa ømt ; 

mine Læber, de skal dig tilsmile 
lidt af Lykken, hvorom 

jeg har drømt. 

Du skal synge stille, blide Sange 
om den Lykke, der kun er saa korl. 
Du skal synge dem saa 

mange, mange Gange, 
førend Kvældens Timer hastigt 

svinder bort. 

Du skal kysse Mund og mine 
Kinder, 

sluk min Lykkestjerne ej for brat, 
skænk mig søde, evigt skønne 

Minder 
af vor Elskovs lyse Sommernat. 

Lille Pige, jeg af dig jo lærte, 
hvad der skønnest er paa 

denne Jord, 
Lille kære Pige, i mit Hjerte 
en hættig Længsel efter dig 

der bor! 

Nu hviler du under Mulde, du, 
som han saa smukt kaldte sin 
„kære lille Pige ;" — nu favner 
Freden din ulykkelige Sjæl. Alt 
det, du ejede og værnede om, 
spredes for alle Vinde, snart er 
du glemt. Men jeg vil mindes dig 
i Aarene, der kommer, som jeg 
gør det i denne Kvæld, hvor jeg 
ensom sidder og tænker paa din 
Skæbne, mens jeg med nænsomme 
Hænder glatter de"gulnede Blade, 
du med dine Taarer har vredet. 

Carl J. E. Aakerlund 
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Fint letsaltet Flæsk til 

Hvidkaal, Grønkaal eller gule Ærter 
Prima Kvalitet Oksekød til Suppen 
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det hele ikke taget sig udi Sne, 
rigtig Julesne. 

Efter at have gaaet halvanden 
Times Tid, mente vi at være nær 
Maalet, men der var intet Hus at 
se, hvor vi kunde tænke os, For-
fatteren boede. — En Brevkasse, 
som flinke Folk sætter op til Land-
posten, reddede Situationen. Ved 
Siden af Kassen var brudt Hul i 
et Kampestensgærde, og henover 
det kuperede Terræn kunde vi se 
at der var gaaet til Stadighed, saa 
vi forsøgte Lykken. Efter nogle 
Minutters Gang skimtede vi en 
Skorsten, og lidt efter kom hele 
Huset til Syne. 

Otto Lund har gemt sig godt. 
Kun fra Nord er Huset synligt. 
Paa de tre Sider rager Klipper op 
— en lun lille Plet. 

Saadan uden videre at gaa ind, 
var jeg ikke stemt for, men Køb-
manden, der altid var rask i Sla-
get, udbrød : „Jo vist gør vi saa, 
Otto Lund har engang købt Sylte 
hos mig, saa jeg kender ham', 
og dermed bankede han paa Dø-
ren. 

Et øjeblik efter gik den øverste 
Halvdør op, og efter at vi havde 
præsenteret os, bød Lund os vel-
kommen. Først kom vi ind i et 
net lille Køkken. Lund er Ungkarl 
og passer selv sin Husholdning, 
men det var ikke til at se, at han 
selv varetog alle Husets Pligter. 
Her stod ingen hengemt Opvask. 
hvad Mandfolk ellers skal være 
slemme til. I Dagligstuen buldrede 
Ilden i den runde Bornholmer, 
her var svært hyggeligt. — Paa 
Væggene hang gamle gulnede Fa-
milieportrætter, en gammel Born-
holmer stod i et Hjørne og fin- 

Allinge-Sandvig Byraads 
Forhandlinger 

Lommebøger 1940 
Lommebog for Bygningshaandværkere 19 In 

(Overslagsbog) Kr. 3,00 
Arbejdernes Lommebog 
Lommebog for Landmænd 
Gyldendals Lommebog 
Tjenestemandens Lommebog 
Jægerens Lommebog 

KIOSKEN 

Kr. 2,25 
Kr. 2,75 
Kr. 1,75 
Kr. 1,75 
Kr. 2,00 
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Foto–Apparater m. m. 

Se mine Landskabsbilleder, meget anvende'. som Festgaver. 

Fotograf Alf. Kjøller 
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købes - byttes - sælges 
En Tyr og flere Kvier staar til Salg 

Chr. og Schack Jørgensen, Tlf. Ali. 144 

Alle Slags Kreaturer 

Yijernstavizsdigter 
Af Edv. Markussen, Neksø 

Otto Lund, Husmand og For-
fatter Gl. Dam, 17. Slgpcl 2,8-3,0 

— Ja, saaledes staar der i 
Bornholms Vejviser, og naar jeg 
saa tilføjer „Lyngblomster., „Enj 
lirtakåst" og „Vår Lænken tygger" 
saa ved alle, der interesserer sig 
for bornholmsk Mundart, hvem jeg 
vil præsentere dem for. 

De indledende Tal 2,8 osv. skyl-
der jeg en Forklaring paa. De 
betyder henholdsvis Areal, Ejen-
domsskyld og Grundværdi, og de 
tre Navne er Titlerne paa Digte 
og Fortællinger, som Otto Lund 
har udgivet paa Aakirkeby Bog-
handels Forlag. 

Jeg indleder med denne Præ-
sentation og vil saa gaa over til 
at fortælle om et Besøg, jeg aflagde 
hos Forfatteren i Julen 1937. -
Gamle Dam, hvor ligger det ? — 
Oppe i det-  østligste af Rutsker 
Sogn, lige ved Grænsen af Olsker. 
Det var den. ene af Juledagene — 
fugtig og kold, som det har væ-
ret de sidste Par Maaneder, at jeg 
i Følgeskab med Købmanden van-
drede til Gamle Dam. Vi havde 
bestemt at gaa fra Hasle om Mor-
genen Kl. 8, men da jeg præcis 
mødte op hos Købmanden, skulde 
han først til at barbere sig. Naa, 
vi kom da afsted, efter at have 
faaet Besked om at være tilbage 
Kl. 12. Vi kom Kl. 4, men Flæske-
steg skal som bekendt ikke var-
mes, saa vi slap for Skænd, men 
det var jo ogsaa Jul. Med Jule-
cigar med Mavebælte i Munden, 
vandrede vi afsted, snart var vi 
ved Ruts Kirke, stadig gik vi mod 
øst. Alt virkede graat, Husene, 
Træerne, Markerne. En let Taage 
vædede. Hvor anderledes havde  

delte Evigheden med smaa dybe 
Kluk. Paa Væggen til højre for 
Døren hang et Maleri, som fan-
gede min Opmærksomhed. Det var 
dystert med Klipper og Lyng, og 
i det fjerne skimtedes en gylden 
Ager. Det maatte være malet af 
en Farvernes Mester. Jeg kikkede 
forsigtigt, der var noget over det, 
som man i Almindelighed ikke ser 
— rigtigt, Signatur — Oluf Høst, 
altsaa en Raritet. 

,,Ja, jeg fik det til min 50-aars 
Fødselsdag", bemærker Lund, „det 
er en Foræring fra Maleren, som 
jeg højagter, og som jeg med Stolt-
hed kalder min Ven. Jeg tilbringer 
altid en af Juledagene hos ham i 
Gudhjem, var der forresten i Gaar. 
Jeg skulde køres hjem Kl. 11 om 
Aftenen, men saa foreslog Høst, 
at vi skulde køre op til Hammers-
hus og se, om der var Spøgelser 
— tænk Dem, Kl. 12 om Natten, 
men der var ingen -- forstaaeligt.' 

Efterhaanden drejer jeg Samta-
len hen paa bornholmsk Literatur 
— og Lund fortæller om, hvorle-
des det gik til, at han fik Bøger 
udgivet — og nu har Lund Ordet. 

— Jeg havde skrevet en Del til 
Dagbladene, og det morede mig. 
Efterhaanden havde jeg en Skuffe 
fuld af Manuskrifter og gik saa 
smaat og pønsede paa at faa det 
bedste udgivet. M. K. Zahrtmann 
støttede min Mening, ligesom han 
opfordrede mig stærkt til at gøre 
Alvor. af det — og i 1930 fik jeg 
saa .Lyngblomster" udgivet. 

Forts. i næste Nummer 

Man skal tanke paa, hinanden, 
En af Heimdals Læsere fik for-

leden en lille Pakke fra Tyskland. 
Da han havde indløst den paa 
Tolden, viste det sig at den inde-
holdt et Pund hugget Sukker og 
et Brev fra en Slægtning i Tysk-
land. 

Denne skrev, at han havde hørt, 
at der var saa knapt med Sukker 
i Danmark, og derfor sendte han 
lidt. — Dyrt var det, først Ind-
købsprisen, derefter 1 Mark i Porto 
og bagefter 25 Øre i Told. 

Modtageren takkede med at til-
byde Afsenderen 10 Pund af den 
maanedlige Ration — han havde 
saa stor Familie, at det blev 35 
Pund, saa der var lidt at undvære. 

Har De Vanskeligheder med Ud-
fyldelsen af Deres 

Selvangivelse 
henvend Dem til 

Joks. Pedersen 
Havnegade 18, Allinge Tlf. 141 

Driftsregnskab føres . Regnskab afsluttes 
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Vi holder 
som sædvanlig Udsalg, 
og en Mængde Restpar 
bortsælges til smaa Priser 

CARL LARSEN 
Skotøj 

Vestergade, Telf. 104 

Vellykket 
Lord Beaverbrook, ogsaa Dan-

marks Fjende Nr. 1, har været ude 
for et kedeligt Uheld. Som Reklame 
for sit Blad „The Daily Express" 
har han ladet udsende en Masse 
Tændstikker, paa hvis Æsker man 
faer Besked om, at vil man det 
engelske Riges og sit eget sande 
Vel, maa man hver Dag læse Daily 
Express. — Men kigger man nær-
mere efter, finder man ogsaa paa 
Æsken følgende Oplysning : 

Made in Denmark. 
— Englænderne smiler!  

Ordinært Mede den 24. ds. 
Indenrigsministeriet fremsen-

der Bekendtgørelse al 3. Januar 
om Udførelse og Godkendelse af 
Beskyttelsesrum for Civilbefolk-
ningen. Toges til Efterretning. 

Det østhorn h Dampski bselska b 
andrager om Refusion af Halv-
delen af de i Hammerhavnen i 
1939 af Selskabets Skibe erlagte 
Vareafgifter. Det vedtoges, at an-
søge Ministeriet om Tilladelse til 
at yde nævnte Refusion. 

Socialmin. fremsender v. Skri-
velser af 15. Januar Meddelelse 
om, at der i Henhold til den nor-
diske Fattigkonvention tilkom-
mer Kommunen Kr. 2140,77 i 
Refusion fra Sverige. Til Efterr. 

Kasse- og Regnskabsudv. ind- 

Jagten -3tegeren 
Rettigheder og Pligter 

Bøssen er hængt op (renset og 
indsmurt- selvfølgelig) og Hunden 
hviler. Jagtsæsonen, den egentlige 
Jagt er forbi, den herlige Tid, da 
vi færdedes derude i Naturen med 
Bøsse og Hund, tabt for Omver-
denen, glemmende Hverdagslivets 
Besvær. 

Fik vi en Fugl paa Tasken eller 
en Hare i Posen, da kunde ingen 
være lykkeligere; fik vi intet kun-
de vi dog vende hjem let i Sindet 
og glad for Dagen i den frie Na-
tur, sultne og tilpas trætte til at 
tilbringe Aftenen i Fred. 

Hvordan var saa 1939 — vildt-
mæssigt set? Lad os gaa tilbage 
og se paa det. 

Vi begyndte med Morten. Fik 
Du Juleharen? Naa ikke — nej der 
var for faa Harer Sæsonen igen-
nem. Vi kan ikke forstaa det, naar 
vi tænker paa, hvor mange vi spa-
rede fra 1938; men mon ikke den 
sene Sne forrige Aar tog haardt 
paa de første Kuld. De smaa Uld-
totter kunde ikke bjerge Føden i 
den højtliggende Sne. 

Fasanen, vort efterhaanden bed-
ste Jagtobjekt, skal vi være enige 
om at melde god Bestand. Vi kan 
snart træffe denne smukke Fugl 
overalt, og den er vi glade for; 
den fylder godt paa Tasken — og 
I Gryden. 

Agerhønen, vor Nationalfugt, har 
vi stadig for faa af, til trods for, 
at der skydes forholdsvis faa. Skal 
vi derfor, nu ved Begyndelsen af  

stiller til Byraadet, at Reglerne 
for Opkrævning af Skatten her 
i Kommunen ændres, saaledes 
at al Skat: Kommuneskat, Stats-
skat og Ejendomsskatter opkræ-
ves i 10 lige store Terminer, og 
at Juni og December Maaneder 
bliver skattefri, Indstillingen fulg-
tes, idet man vedtog at andrage 
Ministeriet om Tilladelse til at 
foretage Opkrævningen paa den 
nævnte Maade. 

— — — 
Fra det lukkede Møde fore-

ligger Vedtagelse af en Indstilling 
fra Socialudvalget om at yde Al-
dersrentenyderne en extra Hjælp 
paa 15 Kr. for enlige og 25 Kr. 
for Ægtepar til Udbetaling 1. Febr. 

1940, være enige om at gøre no-
get for denne Fugl. Lad os gøre 
et energisk Forsøg paa at forbed-
re Bestanden. 

Hjælp Agerhønsene med Føde. 
Vi fodrer Fasanen men tænk paa 
Agerhønsene derude paa de frosne 
snedækte Marker; hjælp dem med 
at modstaa Vinteren, saa de kan 
være kraftige til den Tid, da Rug-
ningen begynder. 

Gør din Pligt over for Vildtet 
og vær med til at bekæmpe dets 
Fjender — først da kan du kræve 
din Ret. 

Høj. 

Vi maa bede om Bestillin-

ger til Foraarslevering af 

nødvendige Kvanta Kunst-

gødning, Markfrø m. v. inden 

1. Februar. 

Priserne bliver højere. 

Nordlandets 
Handelshus 
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Sam gule bornholmske 

KOGEÆRTER 
af særlig letkogende Kvalitet. 

Hvide og brune 

BØNNER 
sælges i 

Nordlaudets Handelshus 

DET BILLIGE SALG 
af 3firanufalitur og XlcedningssfyRker 

af alle Slags fortsætter forelobig til 

MANDAGEN D. 4. FEBRUAR 1940 
Mange frasorterede, gode uldne og strik-
kede Varer samt Rester af forsk. Kvalitet 

Se Vinduerne i disse »age! 
Vi har og sælger: 

Billige blaa Klædninger, Frakker, Hjælme, 
Huer, Tørklæder og Vanter, - rigtig varmt 
Vintertej til smaa Mænd. 

Nordlandets 
Han.delshus 

•••••••••••••••••• Ilk•••••••••••••illill• •6111•••••49••••6•• 

PERMANENT gammel Pris 
• 
• Taco Luxus - Systemet der aldrig fejler 	 • 
• • 
• Alt andet Frisørarbejde til gamle Priser 	 Kr e • • • 

Frisør Nissen-Boysen Allinge Telef. 53 
• • 

• 
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din Øderede 

A lle Størrelser paa Lager 

Conrad Hansen 
Urmager . Guldsmed 

Telefon 140 	Allinge 

8 Stk. blaa Konfirmandhabitter i prima blaa Serges er frasorteret 
og sælges til nedsat Pris. 
10 Stk. hvide Konfirmationskjoler moderne Faconer og nye Stoffer 

27,50 23,85 19,85 

Kommuneskat for Januar Kvar-
tal samt Stats- og Udligningsskat 
hedes indbetalt snarest. 

Sogneraadet 

Varm 

Unge gode Heste 
samt ældre Arbejdsheste, Lødekøer og Lodekvier, Grise i alle 
Størrelser, Gytte, og Søer Røbes. sælges, byttes 
Ved Køb kontant Afregning 	Ved Salg gode Betalingsvilkaar 

Ring Rutsker 38 
vi kommer omg. med godt Tilbud 

Øens firisehandel G. jeTrg1;111::tnsiL er 38 

PETROLEUMSOVNE OG APPARATER KØB DET I PRODUKTEN 

ii)61("ki  Vort aarlige Udsalg 
18 Stk. Damefrakker er frasorteret 
Lageret og udsælges til 

48,00 38,50 28,50 19,85 
14 Stk. uldne Kjoler 

28,50 24,50 18,50 
2 Stk. prima uldent Kjoletøj 
kun i brunt udsælges til 

pr. ni 3,65 2,85 
1 Stk. blaa Drengeserges 136 cm br. 

pr. m 5,25 
Stribet Nankin til Underdyner 

pr. rn 1,98 
Stribet Satin til Underdyner 

105 cm br, pr. ni 2,78 

Et Parti prima Frottehaandkl. 
Str. 52x 105 1,42 

Haandklæder af prima Bygkornsdrejl 
98 og 64 Øre 

Charmeuse Undertøj 
Underkjoler og Benkl. 	pr. Sæt 5,65 

Ca. 75 Stk. Manchetskjorter 
med fast Flip - med 2 løse Flipper 
og uden Flip - Størsteparten i prima 
engelsk Zephyr udsælges i 3 Serier 
alle Størrelser 	4,85 5,85 6,85 
10 Par prima svære 
Kamgarnsbenklæder 
Liv fra 88 cm til 116cm før 12,85 

udsælges for 9,85 
En Del forskelligt Arbejdstøj 
er fremlagt til nedsat Pris 
Sokker til Gummistøvler 	34 Øre 
Jersey Vanter 	 85 Øre 
Silkeslips 	1,25 1,00 og 85 Øre 

6 Stk. heluldne Slipovers 	2,85 
Sportshuer 	 1,85 1,35 
Herrehatte 	6,85 5,85 4,85 
35 Stk. Astrakan shuer 
Damehuer og Børnehuer 

Frit Valg 85 Øre 

genvalgtes ligeledes. 
Under eventuelt drøftedes For-

eningens 45 Aars Fødselsdag i 
Februar Maaned. 

Købmand J. B. Larsen 
rnaatte for nogen TId siden lade 
sig indlægge paa Allinge Sygehus 
som Følge af en ondartet Ryg-
marvslidelse, og døde den 20. ds., 
72 Aar gammel. Begravelsen fin-
der Sted i Dag, Fredag Kl. 14 fra 
Allinge Kirke. 

J. B. Larsen havde sit Barndoms-
hjem i Klemensker og lærte Køb-
mandshandel i Hasle. Herfra tog 
han til Allinge og overtog For-
retningen ved Havnen. Da Allinge 
Kolonial- og Produktforretning ved 
Aarhundredskiftet startedes som 
Aktieselskab, blev Larsen Leder 
og oparbejdede i Løbet af faa Aar 
en efter vore Forhold betydelig 
Omsætning. Aaret før Verdens-
krigen startede han sin egen For-
retning i den gamle Købmands-
gaard ved Havnen, og hævdede, 
trods Krigsaarenes ugunstige Kon-
junkturer, sit gode Renomme som 
dygtig og reel Forretningsmand. 
Hans Hustru døde 1926, og for 
nogle Aar siden opgav J. B. Larsen 
Forretningen og overtog en Lot-
terikollektion. 

Foruden en Datter, der efter 
Moderens Død overtog Husvæse- 

net, efterlader Larsen sig to Søn-
ner, hvoraf den ældste i mange 
Aar har opholdt sig i Marseille, 
og nu er Medindehaver af en af 
de største Skibsprovianteringsfor-
retninger der ; den yngste tager 
for Tiden Skibsførereksamen, efter 
i en Del Aar at have sejlet som 
Styrmand. 
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En Sofa 
og et ovalt Bord er til Salg hos 

Postbud Dam, Tein 

LØDEKØER og KVIER 
købes, Slagtesøer og Orner købes til gode Priser.  
Ungsvin og Pattegrise købes og sælges. 

AXEL FREDERIKSEN 
Hotel Allinge 	 Telefon 25 

rRester er fremlagt 
til billige Priser Fritz Reusch 

Telefon 5 

=11111~110011111=~01111 
Halmstak 

eventuelt ogsaa Høstak købes 
H. Ankel 

Telt.. Allinge 103 u 

Olsker 

Husmandsforening 
afholder  Fastelavnsfest i Forsam-
lingshuset Fastelavns-Mandag Kl. 
19,30 med Dilettantkomedie. 
Der opføres af Dilettanter fra Bo: 
»Då Jern Klo kom me i Amsraad« 
Medlemskort fornyes. 

Bestyrelsen 
iffil■ffireffire■ 	 

Generalforsamling 
Tejn og Omegns kristelige Lyt-
terforening afholder Generalfor-
samling i Tejn Missionshus Lør-
dag d. 27. Jan. K1. 19,30. 
Gratis Kaffe. Nye Medlemmer op- 
tages. 	 Bestyrelsen 
1..■■•••■••■■•br 	 

Olsker 

BLODPØLSE 
hver Fredag Kl. 11. 

DINA SØRENSEN 

Yra 2Ige til 2/ge 

Shirley Temple i Kino 
Nu kommer endelig den Film, 

som i December var sat paa Pro-
grammet, men som i sidste Øje-
blik udeblev. Det er en af lille 
Shirleys største Succeser ,En rask 
Pige. Pressen har været enig om, 
at den lille Kæledægge i denne 
Film er mere uiniodstaaelig og 
bedaarende end ide foregaaende. 
En saa kendt Mand og Kritiker 
som Georg Wiinblad skrev : Man 
kan blive ved at se paa hende, 
forbløffes over hende, beundre 
hende, formeligt elske hende. 

„En rask Pige" vil sikkert være 
i Sland til at samle godt Besøg 
de kommende tre Aftener. 

Allinge-Sandvig Sømandsforenings 
Generalforsamling 

afholdtes Torsdag den 18 paa 
Gæstgivergaarden i Overværelse 
af en meget faatallig Forsamling, 
ialt 9. 

Formanden, Havnefoged Mari-
bo, bød Velkommen og takkede 
for den Opmærksomhed, der var 
vist ham under hans Sygdom. Der-
efter omtalte han et af Forenin-
gens Medlemmer, Toldkontrollør 
Brock, der var afgaaet ved Døden. 
Formanden udtalte et Ære være 
hans Minde, medens Forsamlingen 
rejste sig. 

Efter at Dirigenthvervet var over-
draget Formanden, aflagde han 
en kort Beretning for Tiden siden 

maffiwyme.,,,,eam 

sidste Generalforsamling. Det hav-
de været et meget roligt Aar uden 
Ulykker af nogen Art. Bestyrelsen 
overvejede at opsige 15000 Kr. af 
Kapitalen til Køb af Kreditforenings-
obligationer, som Bestyrelsen men-
te, det var fordelagtigt at anbringe 
Pengene i. 

Beretningen godkendtes enstem-
migt, hvorefter Kassereren, Byg-
mester Peter Petersen redegjorde 
for Regnskabet. Det fremgik heraf, 
at der i Understøttelse var udbetalt 
1190 Kr. Foreningens Kapital var 
paa 34,061 Kr. 43 Øre plus et sær-
ligt Fond Kr. 370,01, saaledes at 
den samlede Formue udgjorde Kro-
ner 34431,44. Regnskabet sluttede 
med en Kassebeholdn. paa Kr.79,00. 
Formuen var gaaet frem med 590 
Kroner. 

Regnskabet godkendtes enstem-
migt, hvorefter man gik over til 
Valgene. 

Til Bestyrelsen genvalgtes Ma-
ribo enstemmigt, og det samme 
skete med Suppleanten, Th. Jør-
gensen, Sandvig. Revisorerne og 
disses Suppleanter, Postbud Elle-
by, P. C. Holm og Gartner Jensen 
samt Fanebæreren, Savværksejer 
Geert Hansen genvalgtes ligeledes. 

Hele Festudvalget: Geert Han-
sen, Gunnar Pedersen, Will. Ja-
cobsen, Th. Hammer, Viggo Jør-
gensen, Edm. Forslund og Ansgar 
Elleby (Formand) og disses Sup-
pleanter, Postbud Aug. Svendsen 

* Fodpleje 
Manicure 
*Anolgtopleje 

øjenbrynsfarvning 

gaa til Specialisten Ragnhild cRotoold 
Strandvej 3 (ved Anlæget) . Telefon Allinge 172 
Aaben hver Dag fra K1 14 til 18 og efter Aftale 

G» ente 
når I ska henta øl å forlånga 

HASLE-ØL 
for ded e got 	billigt - å Kjørnanj hair'ed I 

Jens Nansens manufakturforretning 
fører stadig alt i Metervarer, Kjoletøj, Lærreder og Sengeudstyr 

Prima Arbehistoi og de bekendte gode 31oloklumbenklaeder, Fisker- 
benklæder og fine Kamgarnsbenklæder. 	Arbejdsskjorter, Manchet- 
skjorter, Hatte og Huer. 

Stort Udvalg i Trikotage, i Uld og Bomuld tit Herrer, Damer og Børn. 
Garn føres i mange Kvaliteter og Farver. Alt i prima Varer tit bill. Pris. 
Uld og strikkede Klude tages i Bytte. 
Telefon Allinge 29 - Leverandør til Vare- og Landbrugslotteriet 

Ligkistelager Li
Ligtøj 

gkister 

Ordning at' Begravelser 	Ligsenge 

Kofoed & Mortensen. 
Bryggeristræde Byggeforretning Tlf. All. 77 og 79 

Allinge 

1=~1•11•1111111 

Kokkenslaniper, Lampeglas, Væger, Brændere - KØB DET I PRODUKTEN 



Barneglæde 
Moer, det har snet i Nat, 
alt er saa hvidt derude. 
Moer, se, et Fnug har sat 
sig lige paa min Rude. 

Se den Busk ved Laagen der, 
dens Grene er saa hvide, 
Det er, som naar den Blomster bær; 
du ved, ved Foraarstide. 

Aa, den lille Fugl, den graa, 
kan den mon Varmen holde? 
Og dens Tæer, de bitte smaa, 
mon ej de bliver kolde ? 

Se paa vores Missekat, 
forsigtig rundt den spanker. 
Den gør baade Spjæt og Spjat 
med sine Pusselanker. 

Moer, aa det sner, det sner. 
Moer, se mod Himlen : 
Fnuggene bli'r fler og fler, 
ja, sikke dog en Vrimlen. 

Moer, hjælp mig Frakken paa, 
og ogsaa mine Vanter, 
dem, du ved, de lyseblaa 
med de snehvide Kanter. 

Jeg skal ud til Per og Hans, 
ja vi skal rigtig lege 
midt i Sneens lette Dans 
hen over Mark og Veje. 

.;*. • • 

Carl J E. Aakerlund 

• å• 
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SpoRT paa Nord-Rornflolm 
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moderne og ahnindelige. 
Nøjagtig Udmaaling med Stigmatometer 

EMIL WESTH BRILLER 
Ur- og Guldsmedeforretning, Hasle Telefon 116 
Lægerecepter expederes 

MANUFAKTURHUSETS 
UDSALG begynder ]'etdag 

og trods store Vanskeligheder og Pris-
* stigninger vil De finde en Masse gode 

Varer af alle Slags til forbløffende 
smaa Priser. 

Store Bunker Rester til 
ekstra nedsatte Priser og 
dejlige Rodekasser 

471tanufakturfiuset, jfasle 

10=~~11•11 

KAFFE-Rationeringen er flommet. 
Derfor gælder det om at faa det bedst mulige 

af tildelte Kvantum. 

Den kraftige Kaffe med den Einar Nielsen gode Smag faar De altid hos 
Telefon Hasle 142 

@CX919(919(99:999(91:9@49GGQ9 (ht (ht it 2!'3 • 

15 SALTEKAR 
i forskellige Størrelser 
sælges til billige Priser 

CARL J. E. AAKERLUND 
Hasle Bedkertorretning Telf. 105 	-7-1-  

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillll 

fortsætter 

2ndr. Yfiomsen 

• 4■1; • ft 4: (11: ft • C lt 

£,. 

Varm Blodhudding 
hver Fredag Middag 

tungepelse 
hver Torsdag 

A. Lyster, Hasle 

1.1•1■14■•■ 	  

Begravelses Salmer 
i smukt Udstyr og til 

billige Priser 
leveres hurtigst fra 

Gornitzkas Bogtrykkeri 
Telefon Allinge 7-1 

Takkekort 
med  Sørgerand og Tryk 
_ leveres fra Dag til Dag 

Offl110~1■11~11~111 

GØDNINGSKALK 
Bestillinger til Levering i Foraaret modtages gerne 

Grønbech (2 co. Hasle 

• • • • • • ø øøøø • • • • • • • 0 Il* • • • • • III • ••• • • • • • • /9 • • 11 111 • •• • • • • • • • 
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Gaa til Isenkræmmeren • • 
• Altid det bedste 	 • 

• 
• • • i Køkkenudstyr 	• • 
• Fa. Andr. Kofod  Tlf.  Hasle  17 •• 
• 
• 
. 	 • 
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Skal De sælge 
eller vil De købe 
et eller andet — 
saa annoncer bare i 

Nordbornholm! 
131.Rlet med deri store Udbredelse 

11101~1~1• 

HASLE og OMEGN 

ASGs Generalforsamling 
Trods det daarlige Føre var der 

alligevel godt Besøg ved ASGs 
Generalforsamling i Mandags paa 
Gæstgivergaarden. Der var mødt 
35 Medlemmer. 

Formanden, Kioskejer Mauritsen 
bød Velkommen, hvorefter Slag-
sangen blev sunget. Derefter valg-
tes Viggo Staffensen til Dirigent. 

Af Formandens Beretning frem-
gik det, at det havde været et 
meget roligt Halvaar. Omtalte Stil-
lingen i Fodboldturneringen og 
anbefalede en kraftig Indsats i Træ-
ningen for at faa Stillingen for-
bedret i det kommende Foraar. 
Foreningen har tilmeldt et extra 
Juniorhold til Junior D-Rækken, 
saaledes at Foreningen i Dag stil-
ler med 2 Seniorhold og 2 Juni-
orhold. 

Badminton havde haft god Til-
slutning, idet der ikke var mere 
end nogle faa Timer ledige. An-
befalede Fodboldspillerne at spille 
Badminton om Vinteren. Omtalte 
de Kampe, hvor ASG havde del-
taget, nemlig i Svaneke, Hasle og 
saa i Foreningens egen Turnering 
2. Juledag. 

Efter en kort Omtale af Festerne, 
kunde Formanden oplyse, at der  

nu endelig var kommet Gang 
Byggefondet. Det er i Øjeblikket 
paa 140,00 Kr., men Begyndelsen 
er gjort, og man haabede paa 
Medlemmernes Velvilje i Fremtiden. 

Efter at Beretningen ,var god-
kendt, oplæste Kassereren, Kom-
mis Jobs. Holm, Regnskabet, som 
balancerede med godt 9000 Kr. 
Fodbold havde givet et Underskud 
paa ca. 1000 Kr., hvilket hoved-
sagelig skyldes, at der ikke blev 
spillet Kampe hjemme i Foraaret. 
Restaureringen af Banen havde ko-
stet godt 3000 Kr. Regnskabet 
godkendtes enstemmigt, og ved 
Valg af Kasserer genvalgtes Holm. 

Til Bestyrelsen genvalgtes Al-
fred Olsen og Aage Kofood. Ny-
valgt blev Robert Jørgensen i Ste-
det for Helmer Nielsen. Revisoren 
Th. Staffensen og Suppleanten A. 
Elleby genvalgtes ligeledes. Som 
Repræsentanter til BBU valgtes 
Hans Jensen og Edmund Hansen 
med Johs. Holm som Stedfortræ-
der. Til BBK valgtes foruden For-
den Formanden, Johs. Holm med 
Hans Funch som Stedfortræder. 
Opkrævere, Jordudvalg, Fanebæ-
rer og Reservefanebærer genvalg-
tes ligeledes. Til Matchkomite for 
Badminton valgtes Hans Funch i 

Stedet for J. 0. Christiansen. Til 
Byggefondet genvalgtes Mauritsen 
og Aage Kofoed. Til Kridtudval-
get valgtes Carlo Riis, Poul Jør-
gensen, Alfr. Olsen, Emil Haagen-
sen og Hjalmar Mortensen. 

Næste Punkt paa Dagsordenen 
var: Skal vi have Træner til For-
aaret? Formanden indledte en Dis-
kussion om dette interessante Em-
ne og foreslog en Indsamling bl. 
aktive og andre interesserede Med-
lemmer til dette Formaal. Forenin-
gens økonomi tillod ikke en saa-
dan Udgift. En Liste var udarbejdet, 
og 24 Medlemmer tegnede sig for 
et større eller mindre Beløb, som 
skal opkræves hver Uge eller hver 
Maaned. Resultatet af denne før-
ste Indsamling blev 131 Kr. Man 
gaar nu i Gang med at føre Ideen 
videre, og Maalet skal være 500 Kr. 
Bestyrelsen er i fuld Gang med 
Forhandlinger om Engagement af 
Træner, og sandsynligvis bliver 
det Tyskeren Strehle, som i Øje-
blikket er i Aalborg. 

Under Eventuelt drøftedes forsk. 
indre Anliggender for Foreningen, 
og efter at Dirigenten havde af-
sluttet med et Leve ASG, samle-
des man om Kaffebordene til Spør-
getime. Her drøftedes mange Pro-
blemer, og det viste sig, at der 
var mange forskellige Ønsker for 
Fremtiden bl. a. Gymnastik, Bryd-
ning, Haandbold, Idrætsmærkeprø-
ven o. s. v. 

En Ide fra Byggefondsudvalget 
gaaende ud paa et Mærkesalg i 
Forbindelse med en Udtrækning 
af Gevinster vandt stor Tilslutning, 
og i Løbet af kort Tid vil Ideen 
blive realiseret. 

Det var en vellykket Aften.  

Dykkernes Konge 
Det er et vanskeligt og meget 

besværligt Hverv at være Dykker; 
men det kan ogsaa være meget 
lønnende, hvilket man faar Bevis 
for, naar man hører om Giovanni 
Negris Skæbne. Negri, der er Nu-
tidens berømteste Dybhavsdykker 
og kaldes Dykkernes Konge, er 
født i Italien, men har i mange 
Aar boet i Belgien, hvor han bor 
i Nærheden af Kysten. Hans Hus 
ser udvendig ud, som alle andre 
Landhuse, men indvendig er det 
noget helt for sig selv. Alt, hvad 
der findes i det, Møbler, Tæpper, 
Malerier, Linned, alt Husgeraad, 
kort sagt alle Brugsgenstande er 
hentet op fra Havets Bund og 
stammer fra sunkne Skibe, i hvis 
Bjergning Giovanni har deltaget. 
To store Stuer i Villaen er yder-
ligere indrettet til en Slags Mu-
seum, hvor man ser Ankre, Kæder, 
Planker, Ror eller andre Erindrin-
ger fra sunkne Skibe, ligesom der 
findes Modeller, Logbøger, Flaske-
poster og andre Dokumenter. 

Giovanni er flere Gange Mil-
lionær, men han kan ikke sige 
Farvel til sit farefulde Erhverv. 
Trods sin fremrykkede Alder gaar 
han Gang paa Gang ned paa Ha-
vets Bund, og de Bjergningsek-
speditioner, han er Leder af, lykkes 
som Regel. 

slask 
Sne og Pløre er Vejr til 
Gummifodtøj og det svære 
Læderfodtoj. Se efter om 
det er i Orden, ellers send 
det hen til 

Otto Hansens 
Slioteisreparation 

Torvet, Hasle 
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Brødrene Anker 
Jernstøberi og Maskinfabrik 

Pumper - Vandindlæg 

Bygnings-Støbegod s 

Komfurer 

Telefon'Hasle 2 

431=1.11...~911.ta 


