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Allinge i Aaret 1950.
Udklip af Nordbornholm for 1913.
Efter 37 Aars Fraværelse kom
vi i Maj 1950 igen engang til Bornholm. Vi havde nogle Forretninger i Rønne, men desværre havde
vi ingen direkte Dampskibsforbindelse dertil. Darnpskibsselskabet
af 1866, som vi mindedes fra
gamle Dage, havde opgivet Passagerbefordringen til Rønne, da
de fleste Rejsende benyttede den
nye Rute over Allinge-Frihavn,
som i 1920erne var blevet bygget paa Hammersøens gamle Plads.
Det var en smuk Foraarsdag,
da vi nærmede os Øen, og Hammerens vældige Former dukkede
op i det fjerne, I Kikkerten kunde
vi snart skimte de paa Hammeren
anlagte Fæstningsværker af den
nyeste Konstruktion.
Her bar Danmark skabt sig et
andet Gibraltar, og stoltere end
nogensinde før vajer Dannebrog
over de gamle Klipper. Vi saa
begejstrede paa det og talte om
alle de Forandringer vi vilde træffe
i det gamle Allinge-Sandvig. Da
vi forlod Byen i 1913, havde det
været Danmarks fattigste Kommune, og Fremtiden saa trist ud,
Skatten var stor og Fortjenesten
var det smaat med, Strid og Splid
over alt. Om Sommeren sloges de
forholdsvis mange Værter om et
Par tyske Turister, som lykkelig
og vel over Rønne var naaede til
disse nordlige Egne. — Vinteren
fordrev man med Kortspil og Generalforsamlinger. — Men der kan
ske store Forandringer i Verdenshistorien, og her blev paa een
Gang Kursen med kraftig Haand
styret til det bedre. Vi huskede
ikke mere alle Enkeltheder desangaaende, men siden den Tid gik
det nok bedre fra Aar til Aar.
Under disse Tanker havde det
flotte Skib, som paa vor gamle
Konges 75-aarige Fødselsdag var,
døbt » Christian X" naaet Havneindsejlingen, medens Dampskibsfløjten med korte Mellemrum advarede de mange frem- og tilbage
krydsende Baade og Lystkuttere.
Fra Skibets Forstavn havde vi
god Oversigt over de mange Lastdampere, tilhørende alle mulige
Nationer, der laa ved Kajen og
lossede. Den store Række af Kraner og Pakhuse overbeviste os
om, at her var opstaaet en ny
Handelsby, Den nye Havn var
blevet en betydningsfuld Mellemhandelsplads for Østersølandene.
Herfra har man 2 Gange om Dagen Færge-Forbindelse med Syerrig.
Medens Rønne er gaaet tilbage
i Indbyggerantal, saa er Allinge
steget til 35,000. Lige for Landingsbroen ligger et stort Hus med
Granitfacade, hvori det gamle an-

Otto Gornitzka. 2 Telefon 74.
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Trykt i Allinge Bogtrykkeri

Fredag den 15. Januar

sete Mægler firma Larsen Sz Co
har sine Kontorer. Husets første
Indehaver har forlængst trukket
sig tilbage og bor paa sin flotte,
i græsk Stil byggede Villa, paa
Langebjerg. — Da alle vore gamle
bekendte Restauratører var blevne
Millionærer for længe siden, og
havde trukket sig tilbage, besluttede vi os til at bo paa det nye
„Hotel du Næs' mellem Allinge
og Sandkaas Vi stod ind i en
elektrisk Sporvogn og kunde under Kørslen rigtig betragte, hvordan den gamle By havde forandret sig.
Da vi kørte over en Plads i
Sandvig, en Bydel af Allinge, bemærkede vi en Broneestatue af
en velvoksen ung Mand. Konduktøren svarede paa vort Spørgsmaal, om hvem det var, at de taknemelige Sandvigboere havde rejst
Statuen for en afholdt Velgører.
— Paa den fine asfalterede Strandvej mellem Byerne var trods den
tidlige Morgen stor Trafik : Forretningsfolk ,som ilede forbi, og
spadserende, som gik deres Morgentur o. s. v.
I de ved Vejen liggende Forlystelsesetablissementer var man lige
i Færd med at udslette Sporene
af den foregaaendes Aftes Fester.
— Meget forbavsede blev vi, da
vi naaede Allinge Torv. Hele den
store Plads, hvor der før laa et
Hotel, var nu Torv med et kunstnerisk udført Springvand i Midten, Her stod vi af for at se paa
det monumentale Raadhus. Der
er anbragt alle Borgmesteres Navne og Portrætter siden 1890, men
da den store Sal ikke slog til,
saa havde man set sig nødsaget
at oprette et helt Maleri-Galleri ;
samme var umaadelig interessant
at tage i Øjesyn.
Paa Politistationen beundrede
vi en ny Opfindelse, hvorved alle
Restaurationer i Byen kan lukkes
automatisk paa en Gang ved Tryk
paa en Knap. Desuden saa vi i
Praksis det kendte Apparat, hvormed fulde Folk gøres ædru paa
et Øjeblik. Den vagthavende Betjent forklarede os, at det var en
stor Lettelse for ham, særlig paa
Flyttedagene.
Saa gik vi ned til den gamle
Havn, men kunde desværre ikke
finde den. Derimod saa vi yderst
forbavsede en stor Glashal opført
paa dennes Sted. Kasserersken
ved Indgangen oplyste os om, at
her havde Kommunen bygget en
flot Badeanstalt med opvarmet
Søvand til Turisterne, som kom
hertil i lige saa stort Tal om Vinteren som om Sommeren,
Med alle disse overvældende
Indtryk gik vi i Seng paa Hotellet og tænkte over, hvor hurtig
dog en By kan forandre sig i det
20de Aarhundrede.
S. M.

Kjærlihed paa
Lanned.
—0—

Jå hår faad maj enj Kjærest,
aa jå e nu saa glår.
Vel mare nånj i Varden
saa nætter Kjærest hår.
Saa mil aa væl aa årti,
saa hæjlu frak aa jos aa nu i Søndes Awtes,
daa gå bon maj enj Kjøs.
Paa Borra jå som Haudrænj
hår tjæcit tre fira Aar,
aa Lise bon e Paja
i Røsen paa enj Gaar.
Te henje gjek jå lænje
aa kjekada paa skrå;
ja ville lesom andra
en Konna livel hå.
Men saa vad nu i Hinjdånj,
— de va saa hæjlut Vær saa møte jå min Lise
le østan for Svajbjær.
Ja stansada aa spore,
om vi skulle lægja Law.
Ja, Lise ville gjærna
hå igrån Føljeskaw.
Daa vi kom ner a Brøddan,
saa vad alt bled lid sjømt;
jå tau saa Lises Nænner
aa tryte dom saa ømt.
Hvorom a vi saa snakte,
ni sajtans nok forstaar,
ded kjænja ni vel ajle
fraa ajna Bællaaar.
Te næsta Hællemøssa,
om æijle alt gaar væl,
ska jå aa lila Lise
et hæjlut Jern hå sæl.
Aa sæl om ded bier lawlit,
vi faared livel hrå,
for hon vil duna Røddanj,
aa hajnanj, de ska jå,
Enj lidinj !øjner Rødda
aa Føn vi faa nok me,
sæl om der sin bler flera,
va ju saa rapt kanj sje. — —
Naar Vinjterstorma tuda,
aa Snenj mo Rudan slaar,
ja fægjas lid me Lise,
mæns Visselullan gaar.
La andra gaa aa fjæva,
a Varden e saa vrang.
Ja fæjes te mit Arbaj
aa sjynger glår enj Song.
For Lokkan kanj got trives,
sæl i smaa Huzarom,
aa årtit ed aa arbja
for dom enj mener om.
OTTO: J. LUND.

—o- tr urantager Meitin q3atitøt,
„Zeit baibe telt", raabte $oftbubet
ug ftanblehe foran 23certbufet.
¶et er min fortoriebe, raabte
en ung 1Sige fmilenbe og fif 31.:ebet
Lutr har morf, libtig , barbe brune
sine og tribbuibe Zrenber.
ballo, eleftittl
Sluzarnagetett tont frem
fitbuet
paa førfte sal. tan bar i Stjortearmer og greb fig i Citrene,
— elefritt ber er et reb ti( Zig!
t anbefaleabe greb, Tom her

Annoncer og lokalt Stof maa være indleveret
senest 2 Dage før Bladet udgaar.

flat fnittere3 for, titfojebe 13ofibubet.
Za 3oftbribet nar gaflet, rafte
qeleftin genet til ben unge dige.
bet for mig, bet er manfte noget
forgetigt,
glofina (celle genet igennem i taft.
— Zin (rober 3aque3 er bob i
Vlarerita. tan eftertabet `.dig bele 5n
oruiue . . . 100,000 Zollara . . .
513reet er fra en Sagfører .
‘, 00,000 Zoftara, bet et fanbetig en ftor Sum, fagbe Cetefiin langt
tibor meget tror Zu
om treuge.
egentlig bet er, ffiefina?
— Zet er not nogle SFcepper Csintb,
fagbe hun og f otføgte at »ære gtab,
men benbea Stemme bat iste glat). tom) bil Zu gøre, eteftia? tan fane
rebe ilte.
Cm VIftenen fif elefliti Runben
ban (55teb ; — Zech! Dig, Rofina, boar
bil alle 13tetiberrie blire ntiaunbeligel
Ran Zu fe mig f om terre paa Slat,
tet, iucb ,3trith at fiffe i og Stor) at
jage i, flere +3«arbe unher mig og
egen stol i Rirteni q3rterteit beb mit
9:3orb og bele Sognet for min 3ob.
just fagbe Mede tit, at ban tele
Ziben fagbe „jeg" ag „mit", albrig
„bi" og „aorta.
— sL3i labbe btøntt om . . fagbe
(ruir blibt.
— ette er ingen trem, fagbe
ban ftarpt.
tin grceb Hele glatten; men 'tæfte
93torgen git bul/ ben tit barn og fagbe
flirte: — deg nil Elge `.dig fra bit
Drb; jeg er tun en fattig dige . .
og Zu er rig . .
jan torn nteb ruste fmaa Jnbbeu
men lun faa inbeligt, at (jan
Stilbeb
tog mob benhea,n Zitbub.
i
ftermibbag tort efter brug ban
alerte ub i 3erbett — mob oentatet.
——
.,..!lftett, ti star jenere, tab en
9.1tarib i en £atiNbigirftta. SJJianbett
bar enbisu ru, g, aetbaoetibe faa ban rib,
men ugl ara irret og ubffibt.
Gin .&riberfte reb inb. tun bar
ftrantenbe. SjJ airben ftirrebe overrattet
paa benbe; og faa rejfie ban rig burligt. eleftin,5.3.antP3bneria rigefte Wtatib,
iffebe
barbe entenbt filt 1.1tigborn
bofa, Jtofita, Nofiaette , . . . die
bana gantle Sfeelenaone til beribe titrlbebe frem i band Crinbritig font firma
Rofer. t bor fund var (just ilte, ba
tinu i fin Zib bjalp lam rub S-turberie I
boar ribbe .2iret betle »reret let, om
ban beftanbig "einbe haft benbe.a glabe
Smil ug luft? Sang onitinig tig I
93aufen lob elertin fig melbe
Norina 43egaien. ban talte
1)1A
Irenge tireb benbe, og plubfelig bab
ban benbe falge fig — nu fizaN ban bilbe fortabe alt for benbr3 Sfalbl
anen hunt ryftebe fraileuaepnatoaebet og
rafte barn annben. tulr bar gift meb
Cirtuebirettøren og batibe et lille '23nria.
? cr Zu flabig tig?
— Cg
eg er `.fin fornøjet rfieb bet?
ban »ar blebet tigere og tigere
for lp« Zag. U„fteb Søfter tlIara3 91ra
ejebe bart au mere enb tabubeten af
Sognet, nien bang Stolte nar gerrig,
grim og ufallom. .2ibet bar utibbotbe
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ligt for barn!
43tubfelig tog 9-tufina et flamme-Et
otografi f cern, bet bar i en fin tur,
beflettet ffiatinne. Vliflk bet nar af et ungt,
fmilenbe 13ar paa ttpe Matl Cg bun
rane barn bet rneb et Smil, bfibt og
niaaffe tibt fargmobigt.
— Zag bet, fagbe ban. -- deg
fan itle nite Zig niere. Zet er bet,
ber er !Ulme af nor Ungbons og bet
ai brønde Drat I

Zfrehtustibett>
4,9n

ortrrliing om fort 1111111i.
Møn.

R4tajt ctine3 Milton bar minbft
af alt oberttoiff, men altigeael funbe
ban ilte (abe arm meb at fpetidere
laaar ben feelfamme Redte
ber
labbe fulgt ham lige fibert ben lille
grimme, ublIaarne Zrcefigur torn i
.tt3efibbelfe.
3tubjelig en Rimen babbe ben
finnet ubenfur 4ai3 Zelt, ba ban meb
tit Sfampagni har paa Zilbageturett
efter at bane tugtet en optørff Rauttibalbobbing et Steb inbe i jertet af
bet møtterte Rouge t ara3 forte Caerfergeut nar teleaet bett gtaa af Street,
ha ban jna bet lille fflubebillebe, og
baabe tigget og bebt fin W)ef om firfa
at tabe (fflubebilliebet flag i Sniffer.
?et bar batt3 aienber, ber Cjabbe
bragt bet, forbi be bitbe ben baibe
attilton barbe teet af
9.Rcath
biitorini, men bagefter bobbe ban alligenet tsentt tibt orer bet. ,tast bar
tube put en farlig æpebition, bet
aibrte ban, og nu troebe balt forte
Solbatet, at 1.1tatten (urette paa barn.
Matt bleu herfor forfigtigere rub bart
pilejebe, og Nefuttatet rier, at ban flap
bjent aben (tab. Ven ban. fif en Wøfs
fel. fra køøiei-tq
teb, forbi ban ilte
baabe opiumet, baub man nentebe.
Z)einie Rk4fet, font ban fanbt uretfcerbig, gat) støbet til, at ban tog fin
V.Iffteb og rejfte bijens tit nglatib. Z)eit
lille (bbeftatue tog ban meb paa Zroba.
Stibet forlifte i Randen ub for Zoner,
biot bet bleu paafejlet af en 2afibamper, og ban ble» rebbet i fibfie Djebtit.
)nettern .;ragfrumperne foommebe
ben lille Zueftntue, fan ben fif ban
altfaa meb, men ban miftebe alle fine
jetibete. 9tact, 'kan t)abbe jo libt autwue, fan bet tont bart oaer. nen bet
tergtebe lam nfligeaet. Cg bagefter
brillebe ljan %emter ham tireb „elceb,
neguberi", fora be talbte ben, ban
muntre ba haat fet, at ben »irtelig
bragte ban] Mutte, og betjot raabebe
be tam tit at ftifle Tig af meb ben.
Skan bibfle gobt, at bet var noget
58roall og aerfot pnafehe ban paa, at
ber ilte flutbe borabe noget galt. tan
ble» en foifigtig sfflaub, for be anbre
ftuthe ilte bagefter brille bain nieb, at
ber au noget om ben Caertro
Za bar bet, at ban traf Ddtg-te
Sting. tan ble» fatefliffet for betibe
»eb et ftiirte uelftab, og ban fatte
fag firals tiltruttet af benne hurdle og
amthrige unge ?lineritatterinbe. tan
font frittet efter igen familien meb beube

Dg babbe ben fficebe at f an beribe til-

borba aeb en officiel nibbag. dun
bnabe en nalminbetig fmuf og fartbar
Ride paa, og tatar »ar afterebe foretffet i benbe til op ober begge øren.
nen bet laffebea barn at tomme tit
nt aceite en Cectueefanbe neb taler ben
farte Slide, ber bleb totalt Dhelegt.
,Nn bar meget nebffaaet atlet bet, for
tnt lambe ban felofalgelig forfailbt alle
fine larticer. Met trøllebe barn flet
iffe, at Eun ft-rillede tilgnu barn, for
ban baybe jo ilte gjort bet meb
.̀det rifte fig, at her bar failbt noget
Gntiir eller Glibet glat paa ,aanbtaget,
berfor ant
facilen finuttet i hans
.taranb.
Met nar ben altten, ban fottatte
1)enbe out CStrebner,ubinbert. „eg er
fliart beb at tro, at ber »idelig er
noget om, at ben bringer Malte,"
fagbe ban. „ G
, frint jeg netop for at
hiture, at Zilfcelbet ffal befrcefte ben
bumle Dantro, attib er ubare forfig,
tig, jan er ber alligevel beenbet mig
en 3ceffe alttafter." og bau fortalte om
fin ?trffeb, om 3.-ortifet og abffiftiat
nubet, bet ant flet foc t}aur. »Dg nu
tilfiba liacfbet ineb Deres Riede «
„Zcenf ilfe paa ben, S't aptnjn
ton," fagbe lam, „men i Meres teb
bilbe jeg fatte ben humme Zhigeft
liaffeloanen,"
jan faa oberraffet paa benbe, og
faa bleb ber iffe talt niere om betl
-ag. bien Illtiltoua 3orelffelfe i roeIlane bleb ftørre og ftørre. Ceanitibig
funbe lian ilte faa fig til at fiae noget
tit beube, for ban »ar urolig for, at
fartabc fifle nej. Cg ban hleb niere
og mere utaffelig.
— Con Viften tant bun bjem til barn.
mig ledigt, Slaptajn 11Rilton,"
fpurate lam, „er bet bered Zaufe at
gifte Ment nieb mig?"
,jan fan forbløffet paa beabe.
„
fbarebe ban.
„Gas fan jeg iffe begribe, nt Me
fornpromitterer mig faaban," fagbe
bun, „Ze frebfer om mig, ¶e jager
alle nubre bort, og alligebel unbgacor
Ze en Wfgørelfe. Lir bet filabig benne
8feebnegub?«
ait finitte. „eg bar netop i Øften
futgt meres Naab og faftet ben i Qat•
letomien," fagbe ban.
„Met er ilte bet, ber bar ført mig
tit Mem", fagbe buil roligt, „Thit jeg
forftob ,t)einnteligbeben beb ben Driertro.
De tdlbe ilte baae, at ben Giubllatue
ffulbe bringe Ulaffe, berfor bar Me alt
for forfigtig met) alt baab te foretog
ment, og tretop berveb miMaffebea alt
for Ment. Ze bar armt til at gaa
lige tos paa en Gag, bet 4ar bæret
Vend fi.jrfe. aoffigtigbeben bleb
Mere Ulr}tfe.3a a ben Maabe bat
@ldtbebillebet hittet, rom benfigten nar.
g ber ligger bift einmeaigbeben beb
al fort aatagi". dun to bi*, „men
feta yin Ze iffe biabe brcenbt ben
tutintne Zingell, ful bar jeg tommet
alligeaet, for jeg gaar ogfaa lige los
acta mit Mat, og —" føjebe buil tit,
„jeg bat jo iffe nogen
fcebnegitb,
frau funbe gøre mig forfigtia".

Udenfor Redaktionen.

Landbrugernes
Sammenslutning.
Til Hr. C. Kjøllers Artikkel her
i Bladet vil jeg gerne have Lov
til at knytte nogle Bemærkninger.
Det har aldrig undret mig, at
Husmændene paa et Møde ikke
tør tage direkte Afstand fra deres
Organisation. Det kan I ikke, saa
længe 1 tror paa J. P. Nielsen som
den Mand, der udelukkende arbejder for Husmændenes Interesser, og jeg indrømmer, at jeg ogsaa tidligere har troet det samme,
Men naar J. P. Nielsen paa
Sendemandsmødet saa kraftig tog
Afstand fra L, S. — og i det hele
taget fra de vederstyggelige Bønder, som I Husmænd paa alle Omraader skal tage Afstand fra og

have saa lidt Samkvem med som
muligt, fordi Bønderne kun sidder paa de ledende Pladser som
Lønnings- og Ærespladser, men
lader Direktører ni. m. ordne det
hele efter Forgodtbefindende —
maa jeg have Lov til at pille lidt
ved den Piedestal, som J. P. Nielsen har stillet sig op paa.
De fleste Husmænd ved vel ogsaa, at Bornholms Landbrugs Fællesraad deltog i et Møde som Mejeriforeningens Find. Fr. Brandt,
Degnegaard havde indbudt til for
at forhandle om Fragttaksterne for
de Varer, som Bornholms Landmænd baade Husmænd og Gaardmænd frembragte.
Paa dette Møde oplyste Fragtudvalgets Ful. P. A. Thorsen Østerlars, at han havde Tilbud fra et
Dampskibsselskab, om at de vil
sejle med den bornholmske Produktion af Landbrugsvarer 40 O/0
under den dagældende Fragttakst.
Da der under Mødet hævede sig
Røster for, at de bornholmske
DampskibSselskaber vedblivende
skulde have vore Varer at sejle
med, hvis de vilde gaa 25 0/0 ned
I Prisen, blev dette enstemmigt
vedtaget. Det vilde betyde, at vi
skulde skatte ca. 45,000 Kr. til de
bornholmske Dampskibsaktionærer; men der var jo mange, som
var bange for at slaa for meget
istykker, og mange, som regnede
med, at disse Penge jo dog kom
til at blive paa Bornholm.
Hvad der saa skete bag Kulisserne den følgende Uge, ved jeg
ikke, men Resultatet blev, at J.P.
Nielsen samlede Husmandsforeningernes Bestyrelse, og der fik
vedtaget, at det var nok, naar
Taksterne blev sat 20 0/0 ned.
15.000 Kr. lader J. P. Nielsen
de bornholmske Jordbrugere betale, for at han kan faa Æren af
at det var ham, der fik sat Fragttaksterne 20 Of0 ned.
Er den nævnte Krise en Landbrugskrise eller en Gældskrise?
Det er vel nok begge Dele; men
det er i første Række en Fordelingskrise. Landbruget har aldrig
nogen Sinde før produceret saa
meget, som det gør nu. Produktionen af Smør, Flæsk og Æg er
dobbelt saa stor, som den var
før Krigen, og den hjembringer,
foruden Føden til Danmarks Befolkning, en halv Gang mere
Penge fra Udlandet.
Kan vi blot faa Fordelingen af
disse Penge i Orden, saa Landbruget kan faa Lov til at beholde
saa mange af disse Penge, at vi
kan betale enhver sit og betale
Skatter og Renter, er L. S.s Formaal naaet.
Husmændenes og Gaardmændenes Interesser er jo de samme:
at omsætte de Afgrøder, s~ vi
faar til at gro paa vor Jord i forædlede Varer gennem Mejeri og
Slagteridrift, hvorfor skulde vi saa
ikke ogsaa være enige i Kravet
om at faa Betaling for vort Arbejde.
Nej, jeg tror C. Kjøller, at vore
Synspunkter i Virkeligheden falder saa nær sammen, at vi let
bliver enige, hvis vi kom til at
drøfte disse Forhold paa Tomands
Hold.
Der er en Udtalelse, som jeg
af og til træffer paa, og det er,
at L. S. er en Forening af Gaardmænd, men det er det ikke. — I
Landsudvalget er 26 Husmænd,
og vi er kun 25 Gaardmænd;
saa ogsaa i Ledelsen har de Flertallet, hvad der ogsaa er berettiget,
da der er flest Husmænd indmeldt
i Foreningen Landet over, og Forholdet er det samme her i Olsker,
hvor der idag er indmeldt langt
flere Husmænd end Gaardmænd.
Vi har i hele Landet ca. 80,000

Gaarde og 126,000 Huse, der dri- er ingen politisk Forening; men
ver Landbrug, og L. S. har nu en Fagforening for Landbrugere.
ca. 155,000 Medlemmer.
Den 12 /1 -32.
Landbrugernes Sammenslutning
AUG. OLSEN.

Nytaars-Betragtninger.
De nya Torred.

hedder en lystig Ufa-Film i 7
Akter, der indeholder en fiks og
pikant Historie om en ung Mand,
der forfremmes ved Kvindens
Hjælp. Det er næsten utroligt hvad
der kan findes paa, og De vil faa
en morsom Aften i Biografen paa
Søndag.

1

Missionsuge i Sandvig,
Mandag 18. Jan. Missionær Antoft
Tirsdag 19. - Lærer Sitaionsen.
Onsdag 20. - Miss. Vammen
Torsdag 21
Sekrt. Thinggaard
Fredag 22. - Miss. Janus Dam
Lørdag 23. - Missionær Madsen
Hver Aften Kl. 7,30. Alle indbydes venligst.

Midt i vor pena By laa en gamma] styaj Cafe,
denj saa saa ræli ud aa va injen Nytta te;
et Horn vi hadde lænje i Sian paa na hat,
saa gå hon saj te brænja — aa saa ble der tåd fat.
Mæl Brugsen aa Prodokten va Gådan alt for småt,
aa Sjyjlen for de hela denj falt ju paa Central.
Men denjgong saa enj Bil kjøre paa Bormester Bloch,
saa tænjte vi ju aijle: „Naj, nu skad varra nok!"

4 Ugers og 2 Mdrs. Grise
er til Salg.

Bormesteren hanj reste saa hen te Kjuenhavn
aa prævde aa forhanla i hela Byens Navn
me Manj, som a der ajde denj rælia Ruin,
for kunje hanj denj snoppa, saa hadde denj vad fin.

Johs. Pedersen
Tlf. Rø 35.

Orne tjenlig til Søer

Te denja Manj hanj hadde nok sajt omtrent som saa:
„Vil Di gje vos Hotelled, ska Di faa Lou aa staa
i fujl Figur paa Torred, hugt ud i fin Granit!'
Men hanj ville hå Pænja
me Æran vad for lid.
Men saa va der enj anjinj som lautad, der va Tjans;
hanj tænjte a Profiten denj skulle nok ble hans.
Hanj reste hen aa kjufte de hela for enj Slik
aa tænjte vist aa lava enj vældi stor Botik.

og Gylter staar til Afbenyttelse
paa Lundegaard i Allinge.

Nogle Køer nær Kælling.
samt 2 Mdrs. Grise og Gylter med
hosliggende Grise er til Salg eller
Bytte med Slagtekreaturer. 3 Mdrs.
Kredit. H. Rampe, Tein.
Tlf Allinge. 81 u.

Et Parti Havre

Saa maatte Raad te haneem — di ville gjerna had.
s Gjer 1 va ift forlongar, saa kanj I båra tad!
I kanj ju nok faa Plåsinj; men Stompana tår ja
aa lava te en Villa paa Bakkana enj Stå,"

samt gode Spisekartofler kan faas
paa Nordholt Klemensker. Tlf, n, 18

Varm

Di tænjte dom a Cårlsbær som Gava skulle gjed ;
men der tou di nu fajl, der ble injentinj aa ded.
Saa prævde di Ministerinj, aa hanj gå dom enj Klat
aa ded, hanj hadde injkrævt i Bil aa Motorskat.

Blodpølse
hver Onsdag. Slagter Jørgensen.

Aa saa gjek di i Gong, saa snart Lænjarna kom ter;
di gravada aa sprænjde aa kjore Jor aa Ler,
di trijlada aa tromlada aa Sten slo di itu,
aa Plåsinj denj va færdi Jylaavtan Klokkan sju,

M. Sank Soifindsloreoing

Et Jylatræ di satte me en Stjærna i sin Top,
aa dær kunje enj gratis hå Lou aa kjikka op;
aa naar vi saa paa denj, saa vi baadde blaat aa rødt;
men lisaa fort denj slytes, va Torred graat aa dødt.

afholder ord. Generalforsamling
paa Forsamlingshuset Hammershus Tirsdag 19. ds. Kl. 7,30 Eftm.
Bestyrelsen.

Auktion.

Ja, de va saa i korta Trækj Historjan om Centrål,
hvorom a der i Aareds Lu har gaaed saa majed Gål.
Men vi e livel glå ver denj Plasinj, som vi fikj;
aa monga Pænje vad ju inte heller a der gjik.
LARS.

2Idsalget

Den blaa Mus

begynder Fredag den 15. Jan. og varer til
alle de fremlagte Ting er solgt.

Marckmanns Bog- og Bladhandel, Hasle.

Vort store aarlige Udsalg af

Fodtøj

Mandag den 25. d. M. Kl. I afholdes efter Begæring af Gaardejer Kofoed Auktion paa Lynggaard i Olsker over 100 Bud
Brænde, en Del Gavntræ af Gran
og Eg, 14 Stk 2 Mdr. Grise samt
en Del Møbler og Sengeklæder.
Mødested ved Indkørselen til
Skoven øst for Gaarden,
Dommerkontoret for Rønne Købstad m. v. d. 12. Januar 1932.
Zeuthen.

]Elic)Ig-ram,f4E,».
Søndag Kl. 8.

begynder Mandagen den 18. Januar.
Se Vinduerne og bemærk de smaa Priser !

C. Larsen's Skotøjsforretning,
Vestergade,

Stanleys Fodspor.
Interresante Billeder fra det indre
Afrika.

Den blaa Mus.
Morsom Lystspil i 7 Akter.
Forbudt for Børn.

!Broderi.
fi n de p a a La g er t i l Løssalg.
g
b o nnem ent
til
Levering paa visse Dage i Ugen. Særlig henledes Opmærksomheden
paa Berlingske Tidende, Dagens Nyheder, Politiken, Social-Demokraten,
som alle leveres Søndag Morgen med Søndags Tillæg.

Mit sædvanlige aarlige
Udsalg begynder Tirsdag
den 19. ds.

Marckmanns Blad- og Boghandel, Storegade, Hasle.

Allinge.

Alle Dag- og Ugeblade A

Madsen,

CICIEUDECIEGIECICIEIElEMICICIDEISCISSEEDEIC113213531:1131:109135=1:11:5E1SEM

Udsalget begynder
Lørdag den. 16. Januar.
Pige OvertreeKstavler sælges til halv Pris.

i

„Central"

Aktieselskabet

Hasle Bank
modtager Indskud paa Indlaaiisbog og Folio, Terminsydelser til Kreditforeninger,
ordner Kreditlaan m, m.

Torvet, llinge.
CILESECICICIDEIDECID=SMEICIMMEISCEIDElOCIDEIMCCIODElOCISSECISECI

Vi sender gem Nord6ornfiolm,
tænk derfor ogsaa paa os, naar Oe fiar et
eller andet at avertere.

Overretssag terirdir

jac. Jensen.
Inkassationer, Ejendomshandler. Dokumentskrivning, Dodsbobehandling ni. v.
Kontor i
(Bogtrykker Gornitzkas Ejendom).
Træffes personlig hver Fredag Kl. 11-1.

Aar ligt

sa

Vort aarlige Udsalg begynder

Lørdagen den 16. Januar
Priserne er i Aar de laveste, som vi har haft i mange Aar; men
ingen kan være blind for, at Priserne vil stige i den nærmeste
Fremtid. Benyt Dem derfor af denne sidste Chance til at købe billigt.

I

Hvidevarer.
Rundtraadet Dowlas
fra pr. m 0,44
Udvasket Medium,
71 cm br. 0,49
Longcloth til Damelinned
84 cm br. pr. n] 0,98
Shierting, 75 cm br. fra - 0,53
Bikubestaut, 72 cm br. - 1,04
Ubleget Stout, god Kv. - 0,53
Ubl. Drilling, 72 cm br - 0,71
- 0,63
Rundtr. bleget Stout
- 1,26
Lagendowlas
Ubleget Lagenstout
130 cm br. - 0,88
- 1,16
Bleget
Ubl. kipret Lagenstout - 1,26
Bikube Lagenstout
- 2,16
Hvidt str. dob br.
Dynebetræk - 1,22
- 1,89
Blomstret

Drejler.
Svær halvlinn. Viskedrejl
fra pr. m 0,90
God hellinned do.
- 0,80
- 1,04
Kipret halvlin. do.

Kipret hellinnet Viskedrej
extra prima Kval -- 1,53
Heltinnet str. Høandklædedrejl - 0,80
Halvlin. svær
Bygkornsdrejl - 1,13
Meget kraftig str. halvlinnet
pr. m 0,86

Haandklæder
til Køkkenbrug.
500 Stk 46 x 80 cm
sælges for pr. Stk. 0,38
300 Stk svære vaffelvævede
50x 100 cmt. pr. Stk 1,08
Et Parti Gulvklude
udsælges for pr. Stk. 0,18
Et Parti Karklude
- 0,10

Fjertæt Dynesatin,
Nankin, Bolster.
Dob. br. rødt og blaat
Nankin pr. n] 2,70
do.
Satin
- 3,11
Str. dub. br. Nankin - 1,53
do.
Satinbolster
2,03

Kulørte Bomuldsvarer.

Et Parti hellin. Duge uds. billigt
Størr. 130x 130 4,73
Rød- og blaastr dob. br.
130x 160 5,63
Dynebetræk pr. rn 0,86
130x 190 7,07
Ensf. Kittelstof i lilla,
Svær helt. damtærnet Dagligdug
gront og brunt, 90 cm br.- 0,86
130x 130 4,73
Rød- og blaatærnet til
130x 160 5,85
Køkkengardiner - 0,62
130x 190 6,98
Prima vaskeægte Sirts
Damtærnede Bomuldsservietter
• i nye smukke Mønstre - 0,77
pr. dus. 4,50
Kulørt Bmiuldstøj til
Mønstret I X2 Servietter
Forklæder og Kitler - 0,45
fra 6,98 pr, dus.
Brunt Lasting,
Mønstret 1 x 1 Servietter
140 cm br. til Kitler - 2,25
fra 11,48 pr. dus.
Pyj a m asflortel
alle i Størrelse 50 x 50 ctm.
i smukke Dessins - 0,54
Skotstærnet (rødtærnet)
Kjolebomtøj - 0,68 Hvide og kulørte Gardiner.
0,59 Hvide Gardiner fra pr. rntr. 0,25
God hvid Bomuldsflonel
Creme
- Str. kulørt Perkales
- 0,54
0,90 Hvide Etamine med kulørt Bort
til Manchetskjorter
paa begge Sider pr. m. 0,41
Kulørt lys- og vaskeægte
Dækketøj.
Silkegardiner pr. m. 1,25
Magasin du Nords landskendte Hv. tærnet Gardin til Stores
140 ctm. br. pr. m. 1,13
Kvaliteter af Duge og Servietter,
vævet paa egne Fabriker, sælges Kulørt tærnet Silkegardin
tæt Kv. 70 ctm. br. pr. m. 0,85
til betydeligt nedsatte Priser.

Paa vore Udsalgshorde er fremlagt en Mængde Rester til extra nedsatte Priser.

1g ts e

'øvrigt har vi et meget stort og
smukt Udvalg i de nyeste Mønstre og Kvaliteter.

Urang. Varer fra Status.
Matroshabitter med korte Benklæder, forskellige Størrelser Herrehatte - Drengeulster Længde 70 ctm. - Corsetter m, m.
udsælges til under 1/2 Pris.
Et Parti uldne Herreslipover
ensf. brune og graa udsælges
for pr. Stk, 2,48.
1 Stk jernstærkt mellerugraat
Kamga
udsælg rnshabitstof 150 cmt br.
udsælges for pr. mtr. 9,00.
Færdige Kjoler og Frakker hjemkommet sidste Sommer og Efteraar udsælges med 20 °/0 Rabat.
En Del Sommer- og Vinterfrakker som er frasorteret Lageret
udsælges til vore bekendte smaa
Priser,
10 0/0 Rabat gives paa alle ikke
nedsatte Varer, undtagen er D.
M. C. Artikler og Uldgarn.

ives og de nedsatte Varer
ku gn mod kontant lielaling.

Magasin du Nords ildsalg dictor Planck, Allinge
■

Bodikohldsolo
En Masse Skotøj og Gummistøvler til Herrer, Damer
og Børn udsælges meget
billigt.
Paa kurante Varer gives
10 pCt.

Allinge Foillojffiagasio
Jeg har paabegyndt et

Fjerkræslagteri
i Klemensker og er altid Køber
af al Slags Fjerkræ til Dagens
højeste Pris.
Ring blot Kl. ndr. 33 - og jeg

henter Fjerkræet fra hele Øen.
J. C. Olesen.

Ved Bortlodningen
til Fordel for Patienternes Jul paa
Sygehuset blev Puden vundet paa
grøn Seddel Nr. 15.

Olmondffilo

kød, Flæsk, Pølser RI Slags bastkorsel

samt Svin til Slagteriet besørges

modtages til Røgning.

Slagter Phillipsen, Sandvig, Tlf. 19.

0

Allinge
'edsalg,
ol-dtaildets llandetslItts 4e Slags
ttledde1e at det bil alle
Ilallukalktxxv as ex --1■
liste "feWi.W 1932,
kzegges
tiVette1§1kalldag, dell nok. give Xv3jereNigeuddeler vi
‘(Y(P,e N'\.\
xneget stnaa
sa meget
Den
lille
ptisee, 1-nex‘ uarkset de,kte,
's:)X
vel et .%g,t.igt
attsaa kvat blivg
a,11.ige\Tel heke Lag

'
Priser
\.)e:\V‘gbec1.151kVo.

billigt.
Tlf. Ro 57 x.
Hans Hansen. Breddegaard.

Hammershus Birks
Historie
er nu udkommen og faas i Bogladerne a 5 Kr.
Stilfulde Bind i Shirting eller
Skindryg med Hjørner leveres af
Bogbinder Diederichsen, Rønne, til
Priser fra 2-3 Kr.

541 ixe ":"
Regninger,
Meddelelser,
Konvolutter,
Brevpapir
Kvitteringer Spare-Bornholms
og Laanekasses

Bestillinger kan indgives direkte
eller gennem Allinge Bogtrykkeri,
hvorved Porto spares.

og iøvrigt alle Tryksager til Forretningsfolk, Foreninger og private
leveres billigst fra

Allinge Bogtrykkeri.

Afdeling i

Kontortid 9-12 og 2-4.
Renten af Indskud er paa

3 Mdrs Opsigelse
4,5 pCt. p. a
Alm. Sparekassevilkaar
4
Boxer udlejes.

11111101111111~~~fl

Godtkohs-Udsalget
begynder FREDAG d. 15 ds.
Desuden gives 10 pCt. paa alle
kurante Varer.

Bidstrup'sSandvig.
Skolaisforr.,
Se her!
Svinekørsel
til Slagteriet udføres hver Modtagelsesdag til billigste Pris.

Anthon Kofoed Klemensker
Tlf. n. 7 y

Averterende,
der endnu ikke har indløst de af
os udsendte Indbetalingskort paa
skyldige Beløb fra sidste Regnskabsaar, bedes indbetale dette
paa vor Postkonto Nr. 14146 inden B Dage. Vi har store Udbetalinger og vil gerne spare Dem
for de med Incasso forøgede Udgifter.

Otto Gornitzka.
Smaa Annoncer bedes saavidt
i muligt betalt Kontant.

ør Deres Indkøb hos
de Handlende, som averterer her i Bladet, derved
støtter De os i vore Bestræbelser, for at faa det
udsendt i videre Kredse

Dame-Overtr&kstøvler.

Stort Udvalg. - Pris fra 5 Kr.

Carl Larsen, Vesterg., Allinge,

Vort aarlige Udsalg
begynder Lørdag d. 16. ds.
Rester.

ANDR. THOMSEN

Rester.

Habitter og Damefrakker meget billige.
10 pCt. Rabat paa alle ikke fremlagte Varer
- undtagen Garn.

„Atlantis-Sagnet”.
Det syder og gærer ustandseligt
i Jordens Indre, Naturens uhyre
Smeltedigel. Mægtige Kræfter arbejder rastløst Dag og Nat paa
at omforme Stofferne, skifte Bestanddelene fra det ene Sted til
det andet, uden Hensyn til de Millioner af smaa menneskelige Væsener, der spankulerer rundt paa
den samme Jords Overflade i den
Tro, at de er det Midtpunkt, hvorom hele Naturen drejer sig.
Af og til formaar denne flammende Esse dog at standse selv
Menneskernes travle Færd. Med
tordnende Larm og Rullen slynges
Tusinder og atter Tusinder af
Tons "glødende Lava og smeltede
Mineralier ud fra Jordens Indre,
begraver Byer og frugtbare Marker og knuser alt Levende, der
staar i Vejen. Eller nogle kraftige
Stød, der varer faa Sekunder;
nogle faa uregelmæssige Svingninger, og de største Menneskeværker synker i Grus, som var
de Korthuse; Øer og store Landsdele forsvinder, og nye stiger frem
af Havet.
I de godt to Tusind Aar, vi
Mennesker har „ført Bog" over
disse Hændelser, er der, saa vidt
vi ved, ikke sket store Forandringer i vor Jords Overflade,
men Geologien, for hvilken to
Tusind Aar er som een Dag at
regne i ;Sammenligning med de
Millioner af Aar, hvorpaa den
baserer sine Iagttagelser, har forlængst paavist, at vor Jord fra
Tid til anden har været hjemsøgt
af Jordskælv og vulkanske Katastrofer, der fuldstændig har forandret dens oprindelige Form.
Den uhyre Andeskæde, der under forskellige Navne strækker
sig faktisk fra det nordlige Ishav
til Cap Horn, er Resultatet af en
saadan Katastrofe; den store Bjergkæde, der strakte sig fra et Sted
ude i Atlanterhavet over Orkneyøerne til Lofoten, er forlængst
forsvundet uden at efterlade sig
andre Spor end de nævnte øgrupper, der repræsenterer Toppene
af de sunkne Bjerge,
Talrige andre Omvæltninger har
fundet Sted, men endnu har Geologien sikkert mange Opdagelser
tilbage. Verdenshavene gemmer
naturligvis mange sunkne Lande,
som ingen aner noget om, men
om et af disse, Atlantis, har ældgamle Sagn dog forlængst fortalt
os.
For over to Tusind Aar siden
skrev Plato i sine Værker Timæus
og Critias om et stort Land, der
laa vest for „Herkules-Støtterne",
det nuværende Gibraltar. Han giver en nøjagtig Skildring af dette
Lands og af dets Befolknings Sæder og Skikke. og selv om man
maa regne det meste deraf for fri
Fantasi, e.r der dog næppe Tvivl
om, at en Del af det var baseret
paa gamle Overleveringer. Foruden Plato har:andre klasiske Forfattere omtalt:dette',Rige, saaledes
Olian, Proclus og Marcellus, samt
endelig Diodorus Siculus, der giver
den overraskende Meddelelse, at
Fønicierne hinsides „HerkulesStøtterne".:_fandCen stor 0,!;flere
Dagsrejser:Jrai'Afrikas.:Kyst.
Det er beklageligt,:at.,"de klasiske Forfattere ikke udmærkede sig
ved Nøjagtighed,T,hverken,„ hvad
Steds- eller Tidsangivelser"angaar,
men i;næstenjialle deres:Beretninger ligger der som Regel'` et
Gran af Sandhed,-;paa Basis af
hvilket senere Tider har været i
Stand til at foretage videnskabelige Efterforskninger og_ skaffet
Klarhed , over talrige Spørgsmaal,
som ellers" vilde - være bleven affærdigede som digterisk Opspind.

Paa Basis af Hom& har man fundet det gamle Troja, været i Stand
til saa nogenlunde at bestemme
Tidspunktet for Trojanertoget og
derved ogsaa Tiden for tilsvarende
Ruiner i Grækenland og de Vandringer, de græske Stammer har
foretaget sig, inden de slog sig
ned paa de Steder, som vi kender
fra den historiske Tid.
Spørgsmaalet er nu, hvad der
er Sandhed i disse gamle Beretninger, og hvad senere Tider har
udfundet, angaaende et Rige eller
en Verden, der skulde være forsvundet i Atlanterhavets Bølger.
Tre forskellige Grene af Videnskaben har beskæftiget sig med
dette Problem, nemlig Oceanografien, Geologien og Arkæologien.
Paa Oceanografiens Omraade
har de engelske, amerikanske og
tyske Marineministerier foretaget
indgaaende Undersøgelser af Havbunden. Englænderne udsendte
tre Ekspeditioner, „Hydra", „Porcupine" og „Challenger"; Amerikanerne to, „Dolphin" og Gettysborg'', og Tyskerne en med „Gazelle". Resultatet af disse Ekspeditioner er en fuldstændig Kortlægning af Atlanterhavets Bund,
og disse Kort viser da følgende:
Fra den 53 Breddegrad strækker der sig syd paa, omsluttende
Azorerne, en uhyre Banke, der
naar over til den brasilianske
Kyst ved Amazonflodens Munding.
Herfra gaar Banken mod øst og
Sydøst i Retning af Amerika til
Ascension og svinger saa lige Syd
til Tristan d'Acunha. Bredden og
Udstrækningen af denne Banke
varierer stærkt; sin største Bredde
naar den fra den 26. til 45. Breddegrad --- altsaa ogsaa ud for
„Herkules-Støtterne", - - hvor den
inaaler omtrent 1000 Sømil fra
Vest til Øst Gennemsnitlig ligger
Banken 7-9000 Fod over Atlanterhavets øvrige Bund, og de forskellige Øer, Azorerne, St. Paul,
Assension og Tristan d'Acunha
former en Slags Bjergtoppe, der
i Lighed med Orkney-øerne og
Lofoten rager op over Havfladen.
Det kunde selvfølgelig tænkes,
at en saadan Banke kunne dannes ved Aflejringer, der paa forskellig Maade har fundet Vej derud,
ligesom f. Eks. Dele af Danmark
og Holland og saadanne Aflejringer, der hovedsageligt er fremkomne under Istiden. Men baade
Oceanografien og Geologien ryster
paa Hovedet ad denne Forklaring.
Saadanne Aflejringer er alle naturnødvendigt dannet af lerede Jordarter, Sandsten eller mindre Granit og Gnejs, hvorimod den omtalte Banke i hele sin Udstrækning viser en vulkansk Oprindelse; store Strækninger er dækkede af Lava, og Lavningerne og
Højdedragene i selve Banken er
af en saadan Art, at de ikke kan
være frembragt ved Vandets Magt,
men er nøjagtigt identiske med
dem, der findes i ethvert Bjerglandskab
Alt dette beviser imidlertid intet
andet, end at den nævnte Banke
er opstaaet ved vulkanske Kræfter;
der er intet her, der angiver, at
disse Omvæltninger ikke ligesaa
vel kan have fundet Sted nede i
selve Havet som ovenfor, og der
er følgelig heri intet som helst
Bevis eller blot Sandsynlighed for,
at denne Banke er det mystiske
Atlantis.
Men denne Sandsynlighed — ja
næsten Bevis — har Geologien
fremskaffet.
I Aaret:1902 ;fandt der:pafflen
Martinique et frygteligt vulkansk
Udbrud Sted. Mægtige Lavastrømme væltede ud"af Vulkanen Mont
Peree,- styrtede med rivende Fart
ned ad Bjergsiderne, ødelagde
Byen St. Pierre og strømmede

glødende ud i Havet, hvorfra
store Dampmasser steg op og i I
flere Dage lagde sig over Øen,
indtil Lavaen var afkølet. Næsten
26,000 Mennesker omkom ved
denne Katastrofe, og Askeregnen
gjorde store Strækninger ufrugtbare r flere Aar efter.
Næppe havde Vulkanen ophørt
med sit Udbrud, før Geologerne
tog fat paa deres Undersøgelser.
Med deres smaa Hamre, Mortere
og deres Mikroskoper knuste og
sigtede de Prøver af den udstrømmende Lava, vejede og klassiflserede dens Substanser, og paa en
Gang gjorde de en besynderlig
Opdagelse. Den Lava, der var
størknet paa Landjorden, viste
sig at være sammensat af Krystaller, af en anden Form og
Struktur end den, der i glødende
Tilstand var strømmet ud i Havet
og var størknet der. Egentlig var
der ikke noget særligt mærkeligt
i dette Faktum, eftersom de kemiske Stoffer i Havvandet selvfølgelig under Afkølingen maatte
indvirke paa Lavaen, men det var
første Gang, man havde haft en
direkte Chance til at konstatere
dette.I
Og i denne ubetydelige Omstændighed ligger Beviset for, at
denne store, udstrakte Banke er
et Fastland, eller en uhyre ø, der
ved en vulkansk Katastrofe er
sunket ned under Atlanterhavets
Bølger.
De Lavaprøver, som de oceanografiske Ekspeditioner har bragt
op fra den store Banke i . Atlanterhavet, viser sig nemlig ved mikropisk Undersøgelse at startime
fra Lava, der er størknet i fri
Luft: med andre Ord, det Land,
hvorpaa denne Lava ligger, laa
over Havets Overflade, dengang
disse vulkanske Udbrud fandt
Sted, og først senere opslugt af
Bølgerne. Dermed er det bevist,
at et Land, svarende til det, man
fra gammel Tid har kaldt Atlantis, virkelig laa paa det angivne
Sted i Atlanterhavet.
Dette fastslog dog ikke, at Katastrofer er sket indenfor den Tid,
Mennesket har levet her paa Jorden, men ogsaa dette har Geologerne kunnet fastslaa. Ved Hjælp
af meget omhyggelige og langvarige Undersøgelser er det blevet
godtgjort. at Lava, paavirk et af
Søvand, vil blive opløst i Løbet
af ca. 15,000 Aar, den Naturomvæltning, der har medført Atlantis'
Undergang, maa have fundet Sted
allertidligst 13,000 Aar før Kristi
Fødsel — Men paa det Tidspunkt
ved vi, at Jorden var befolket!
Da Aarhundreder senere de
spanske Æventyrere stævnede
over mod den meksikanske Kyst,
var deres Maal kun det at finde
Rigdomme. De blev forbavsede
ved at finde en højt udviklet Civilisation, og længe varede det
ikke, før intelligente og forholdsvis oplyste Mænd begyndte at
undersøge og beskrive Grundtrækkene i denne Civilisation samt
de historiske Kendsgerninger vedrørende Aztekerne. Paa Grundlag
af disse Meddelelser samt de tal
rige arkitektoniske og monumentale Minder i Meziko, Mellemamerika og Sydamerika har man
efterhaanden udarbejdet en historisk Fremstilling af den Kultur,
Aztekerne og Inkaerne besad, samt
de forudgaaende Civilisationer,
hvorpaa disse havde bygget.
Før Aztekerne blev den herskende Magt .; i Mexiko, regerede
her Toltekerne, en Folkestamme,
der rimeligvis kom nord fra. Toltekerne havde atter erobret Riget
fra Mayaerne, hvis direkte Efterkommere endnu lever i den sydlige Del af Mexiko samt Central-

amerika. Fra disse Mayaer arvede
Toltekerne en høj Kultur, som de
saa atter lod gaa i Arv til Azekerne.
Men nyere Forskninger har vist,
at Mayaerne ikke var de oprindelige Indbyggere i Landet; heller
ikke var det dem, der grundlagde
den ejendommelige Civiliation.
Det kan klart paavises, hvor Mayaernes Indflydelse begynder at
gøre sig gældende, og denne Indflydelse betegner desværre intet
Fremskridt, men tværtimod en
Tilbagegang, kunstnerisk og arkitektonisk set.
Hvem var da det Folk, der før
Mayaernes Tid beboede Mexiko
og Centralamerika?
Det var et Folk, der opførte
Pyramider, som minder stærkt
om Ægyptens: et Folk, der balsamerede deres Døde, hvis Skulpturer minder stærkt om de garnmelægyptiske og assyriske, og
hvis efterladte Sagn og Traditioner, saaledes som de er gaaet i

Arv til Mayaerne, Toltekerne og
Aztekerne, klart angiver en Oprindelse, der intet har med det
amerikanske Fastland at gøre,
heller ikke med Kina og Japan,
men er beslægtet med de oldægyptiske.
Fra Quiche-Indianerne, der er
direkte Efterkommere af Mayaerne,
har vi faaet et Dokument, der
mere end noget andet peger paa
en østlig Oprindelse for disse
Folk; dette er deres hellige Bog,
„Popol Vuh", som i Fortællerform
gengiver Hoved og Grundtrækkene
i deres Religion. Naar man sammenligner Indholdet af denne Bog
med Ægypternes „De Dødes Bog",
der, historisk bevist, eksisterede
omkring Aar 4500 før Kristi Fødsel, saa kan man kun undre sig
over den forbløffende Lighed, der
er mellem de to Systemer — og
Forskeren ser sin Tro paa en tidligere Forbindelse mellem de to
nu saa vidt adskilte Verdensdele
yderligere befæstet.

Kakkelovnsbrændsel af Iste Klasse:
Store Derbyshire Ovnkul „Langvith"
ekstra Kvalitet.
Store schlesiske do.
Rentearp. meget kraftige Ovnkoks og Cinders.
Brunkuls-Briketter — Smaakul a 1 Kr.
Hurtig og paalidelig Expedition og til meget billige kontante Priser
tilbydes t

Nordlandets Handelshus.

Hver Uge kommer der nye Varer!
Foderblandinger i 2 forskellige Sammensætninger.
Grove danske Hvedeklid.
Dansk grov Soyaskraa.
Alle Slags knuste Foderkager til egen Blanding.
Vi modtager gerne Sædvarer som Betaling.

Norcilandets Handeishus.

F

Ber ur egss f oK ø
r ebnmnagn. d
orlang Hasle Foderiran eller D

)1.- Hasle Fodertranfabrik.

Tf. 2 1 . )))))

Bestillinger til Foraaret 1932
over de nødvendige Kvanta af

Kunstgødning, Salpeter samt Kløver- Græs- og Roefrø
udbedes til Notering snarest muligt.

Nordlandets Handelshus.
Al Slags Lastkørsel
samt Transport af Svin til Slagteriet besørges gerne.

Tlf. Rutsker 20 x.

H. A. Jensen, Vang.

ma..Crt.a

Kotoed & Mortensens Byggeforretning
Ligtøj og Ligsenge.

Ligkistelager.

Ordning af Begravelser.

Telefoner 77 og 79.

Møllers Bogbinderi
Tlf. 865.
Chr. Diderilisen, Hanne.
Tlf. 865.
Indbinding af Beger. — Protokolfabrik. - Papirvarer.
I. Kl. Arbejde. — Rimelige Priser. -- Hurtig Levering.
Leverandør til Biblioteker, Foreninger og Øens største Forbrugere.

3tvorfor Re9e Yryfisager
Indpakningspapir og rloser
hos omrejsende Agenter, der paa Grund af
Rejseudgifter maa beregne større Avance
paa en ringere Vare, og sælger denne oaa
Efterkrav og uden Garanti.

3 9ornitzRas Xogfrykkeri,
er De altid sikker paa at faa Deres Tryksager godt udført til den
billigste Pris og saa vidt mulig omgaaende Levering, Telefon 74.
Indpakningspapir, Økonomruller, Konvolutter & Poser tilFabrikspris.
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