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O 

i\tylaar 
Nu svinder bort det gamle Aar 
med Snefog over Ager, 
i Mørke, Kulde det forgaar 
og Afsked med os tager. 

Saa mange i det svundne Aar 
sin Lykke monne miste; 
og ikke alle Maalet naar, 
nogen bli'r den sidste. 

Hvad bringer os det nye Aar, 
det ingen ved og kender; 
om Krig og Ufred Ende faar, 
da takke mange Hænder. 

Vi haaber i det nye Aar, 
det skal vort Ønske være, 
at vi faar alle gode Kaar, 
vi kan ej mer begære. 

Vi hilser da det nye Aar, 
vil det mon Lykke bringe? 
i Stjernerne det skrevet staar, 
mens Nytaarsklokker ringe. 

J. Hansen 

• 

'0 gal 
I Mørket. 

Arvingens besynderlige Hallucination under Kørselen 
gennem den mørke Tunnel. 

Det paatænkte Kino i Gudhjem 

	 med hove4:19a-: 

Til vore Læsere! 

Da vi i Oktober Kvartal igen begyndte 
at udsende „Nordbornholm", bragte vi det 
i et mindre Format og med det dobbelte 
Sideantal. — Fra forskellige Sider er vi 
imidlertid blevet opfordret til at gaa til-
bage til det gamle Format med 4 Sider. 
„Nordbornholm" vil derfor i Januar Kvt. 
udkomme i dette Format. Redaktionen 
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Kun et Eventyr af den Slags er 
nogensinde hændt mig, sagde jeg, 
da mine Venner havde endt deres 
Historie om Tyve og Røvere. 

Stedet, hvor det foregik, var saa 
dagligdags som vel muligt, og det 
drejede sig endda kun om et gane 
ske almindeligt Tyveri; 	de Om- 
stændigheder, der knyttede sig 
dertil, var i deres Enkelthed vir-
kelig interessante. 

En Vintermorgen tog jeg med 
Toget til Poissy for at tage en 
lille Ejendom, som en af mine 
Onkler havde efterladt mig, i Øje-
syn. — Jeg havde hentet Nøglerne 
hos min Sagfører, og da jeg efter 
Frokost bragte dem tilbage, be-
nyttede hans Fuldmægtig Lejlig-
heden til at faa min Underskrift 
paa en Kvittering for nogle Penge, 
som jeg vilde erholde fra min On. 
kels Bo. Med min sædvanlige Li-
gegyldighed i Forretn ingssager, 
underskrev jeg som ønsket uden 
at spørge om Summens Størrelse 
eller forlange andre Oplysninger. 
Jeg vilde just forlade Kontoret, 
da Kassereren meddelte mig, at 
der laa en Sum Penge til mig, 
idet Boets udestaaende Fordrin-
ger var blevet indkasserede og be-
løb sig til 6400 Francs. Det var 
en højst behagelig Overraskelse; 
jeg samlede Pengesedlerne sam-
men og lagde dem ind i min Teg-
nebog uden at tælle dem. Det var 
jo taabeligt, men det var en Tra-
dition i min Familie at vise Sag-
førerfirmaet Tillid for den Iver, 
hvormed det altid havde vareta-
get vore Interesser. Paa Grund af 
denne uventede Forsinkelse maatte 
jeg skynde mig paa Stationen. -
Heldigvis for mig var 3,40 Ek-
spressen ogsaa teinmeiig forsin-
ket og jeg naaede netop Perronen, 
da Toget kom ind. Jeg valgte en 
Kupe, som jeg troede var tom, 
men da jeg steg ind, saa jeg, at 
der sad en Dame i det længst 
bortliggende højre Hjørne, og jeg 
satte mig derfor i det nærmeste 
til venstre. Det faldt mig slet ikke 
ind, at jeg burde være forsigtig 
med min nyerhvervede Kapital; 
men jeg vilde være uforstyrret og 
have saa god Plads som muligt. 

Damen var nng, smuk og yderst 
elegant. Hun var klædt i en mør-
keblad Rejsedragt af enkelt Snit  

som fremhævede hendes slanke 
Skikkelse. Hun var meget smuk, 
fastslog jeg snart, og da jeg ikke 
havde andet at bestille, gav jeg 
mig til at betragte hende. Hun tog 
en sammenlagt Avis, der laa 
hendes Skød, foldede den ud og 
begyndte at læse med en fuld-
kommen Ligegyldighed for alt om-
kring hende. Hendes ganske lidt 
overlegne Optræden gjorde alde-
les ikke noget særligt Indtryk paa 
mig. 

Toget for afsted og huggede 
og slingrede voldsomt under dets 
Anstrengelser for at ivelvinde den 
tabte Tid, og da vi havde passe-
ret Maisons Lafitte, faldt det mig 
ind, at jeg kunde tage nogle Breve 
frem igen, som jeg kun flygtig 
havde kigget igennem om Morge-
nen. Jeg stak Haanden i Lommen 
for at tage dem frem, og mellem 
Brevene laa min Tegnebog. Erin-
dringen om, hvad der var fore-
gaaet i Sagførerens Kontor, gjorde 
mig glad, og jeg kunde ikke mod.,  
staa den barnagtige Fristelse til 
at tage min lille Formue frem og 
se paa den. Jeg tog dem altsaa 
ud af Tegnebogen og gav mig til 
at tælle dem, hvilket jeg troede 
roligt at kunne gøre i den snævre 
tillukkede Vogn, og jeg brød mig 
ikke i mindste Maade om, hvad-
enten jeg blev iagttaget eller ej. 
De 6400 Francs var der natur-
ligvis i bedste Orden. Jeg lagde 
Sedlerne tilbage i Bogen og an-
bragte dem med min vanlige Ufor-
sigtighed samt de Breve, jeg vilde 
læse, paa Sædet ved min Side. 
Saa tog jeg Brevene op et ad 
Gangen, læste dem og lagde dem 
fra mig igen. Et pludseligt Stød 
og en Buldren af Jern og Staal 
bragte mig til at fare sammen; 
vi var kommen til Asnieres-Broen. 

Damen lagde sin Avis sammen 
og begyndte, uden at dreje Hove-
det mod mig, langsomt at knappe 
sin højre Handske op, hvorefter 
hun tog den af. Eftersom vi var 
nær ved vort Bestemmelsessted, 
faldt det mig ind, at det dog 
næppe var det rette Øjeblik til at 
tage sine Handsker af. Imidlertid 
tænkte jeg ikke videre over Sagen, 
og leg maatte beundre den smalle 
fine Haand med de tynde smidige 
Fingre. For at faa Stivheden ud  

af dem bevægede hun dem frem 
og tilbage i alle Retninger med 
en forbavsende Behændighed og 
Fart. Jeg lagde Mærke til, at hun 
ikke bar Ringe paa højre Haand 
og heller intet Armbaand. Den 
høje Bartignolles Mur kastede nu 
sin Skygge over Vognen, og straks 
efter, da vi pssserede Indgangen 
tiI Tunnelen, begyndte en øredø-
vende Støj fra Hjul og Skinner, 
mens vi for ind i Mørket. 

Jeg hørte øjeblikkeligt, saa svagt 
det end lød i Spektaklet udenfor, 
en Raslen i mine Papirer. Der var 
99 Chancer mod een for, at jeg, 
der eller er saa aandsfravaerende, 
skulde have lagt Mærke til en saa. 
dan Ubetydelighed. Men om det 
nu var, at jeg havde en skjult 
Anelse om, hvad der var i Færd 
med at ske, eller var det kun en 
lønlig Mistanke, — nok om det, 
jeg tænkte øjeblikkelig paa min 
Tegnebog. — Uden at overveje, 
hvad jeg gjorde, vendte jeg mig 
brat om og lagde under en brutal 
Indskydelse, som jeg i fuldt Dags-
lys vilde have skammet mig over, 
mine udstrakte Hænder over mine 
spredte Brevskaber. Mit Hjerte 
gav et Hop i Livet paa mig, da 
jeg mærkede, at der under Papi-
rerne var noget — noget som et 
lille Dyr, der var fanget i Fælden. 
Det prøvede at slippe bort, gled 
et Stykke, kæmpede, blev snart 
stift, og snoede sig snart som en 
Slange afsindigt frem og tilbage. 

— Jeg værkede, at det var en 
Kvindehaand. 

— Halvt overvældet af Bevæ-
gelse og udmattet af nervøs Spæn-
ding ventede jeg Dagslyset som 
en Befrielse. 

Men nu var jeg uforsigtig nok 
til at løsne mit Greb lidt for at 
faa bedre fat, og øjensynlig har 
hun afventet dette øjeblik, for 
pludselig mærkede jeg et vold-
somt Ryk, og jeg mærkede, at jeg 
kun klemte om Tegnebogen; -
Haanden var borte. Jeg aabnede 
ivrigt Bogen, følte efter om Sed-
lerne var i Behold, lagde dem der-
efter omhyggeligt ind i min In-
derlomme, knappede Frakken og 
lagde Armene overkors. 

Nu trængte Dagslyset atter ind 
gennem Vinduet; vi var ude af 
Tunnelen. 

Hun sad paa den samme Plads 
som før og havde det samme Ud-
tryk af overlegen Ligegyldighed 
over sig som tidligere. Hendes 
Dragt var ikke i Uorden, ikke en 
Fold syntes at være forandret fra 
før, selv Avisen laa i hendes Skød. 
Den eneste Forskel, jeg kunde op-
dage, var, at Damen var blegere. 
Hendes øjne stirrede paa det højre 
Haandled, der, antager jeg, var 
baade blaat og gult. Hun var i 
Færd med at knappe sin højre 
Handske, hvilket hun gjorde med 
øvet Haand, men hurtigere end 
da hun knappede den op. 

Det var virkelig, som om jeg 
havde drømt. Hvad skulde jeg 
sige? Jeg havde intet Bevis. To-
get standsede nu, og Perronen laa 
udenfor. Min Ledsagerske rejste 
sig og gik hen foran mig med 
beundringsværdig Sikkerhed. 

„Undskyld!" sagde hun med en 
saa rolig og klar Stemme og paa 
en saa kølig Maade, at jeg næppe 
vidste, hvad jeg skulde tro. Hun 
lod Vinduet gaa ned og gav en 
Portør Tegn til at aabne Døren 
for hende; men hun vendte sig 
og betragtede mig med de mest 
henrivende rene og klare Øjne 
de var saa fulde af Forbavselse 

GUDHJEM har længe savnet et 
Biografteater, og det har flere 
Gange været paa Tale at faa et 
bygget. Nu skal det imidlertid være 
Alvor; fire Mænd, nemlig Købm. 
Hammer, Bagerm. Lund, Boghdl. 
Rønne og Repræsentant Brandt 
har besluttet at realisere Tanken, 
og Arkitekt Tyberg, der har byg-
get Nordbornholms Kino, har teg-
net det paatænkte Kino, og oven-
staaende Skitse viser i store Træk, 
hvorledes det kommer til at se ud, 
og hvordan det er tænkt indrettet. 

Beliggenheden bliver midt paa 
Hovedgaden, lige overfor Gud-
hjem Manufakturhandel, hvor Kon-
sortiet har købt Mølleejer Kull-
manns gamle Ejendom, der skal 
nedrives til Grunden. Paa den ca. 
1500 Kvdr.-Al. store Plads opføres 
Kinoet i Beton og vil antagelig 
blive ca. 1200 Kvdr.-Al. stort. Til 
venstre for Bygningen bliver der 
Indgang til Gaardsplads med Par-
kering til Cykler og Udgang fra 
Teatret. Selve Facaden indrammes 
af et ca. 1 in bredt Vindfang. I 
Midten fører den brede Indgang 
til en stor Foyer, hvorfra der er 
Døre til Toiletterne og Teatersalen, 
og hvor der er Billetsalg og Gar-
derobe. Selve Salen indrettes efter 
de sidste nye Principer, der ga-
ranterer god Akustik og Synsvin-
kel fra alle Pladser. Rummet bli- 

og Uskyld, at jeg lod dem komme 
forbi. Og havde det ikke været 
for de krøllede og iturevne Breve, 
vilde jeg sikkert endnu i dette 
øjeblik have været i Tvivl om 
ikke den tragiske Tvekamp mel-
lem vore Hænder derinde i Mør-
ket blot var en besynderlig Hal-
lucination. 

ver kileformet, og den forreste 
Halvdel af Gulvet skraaner let 
nedad, medens den bagerste Halv-
del skraaner opad. Dette bevirker 
at alle kan se, selv om der sid-
der højere Personer foran. Stolene 
bliver store og behagelige at sidde 
i, og der bliver baade almind. og 
reserverede Pladser — ialt c. 220, 
der uden Gene kan udvides til 265, 
hvis det i Sommertiden bliver nød-
vendigt. 

Teatrets Baggrund indrettes til 
en rigtig Scene med tilhørende 
Omklædningsrum, saa Salen i visse 
Tilfælde kan benyttes ved Opfø-
relse af smaa Komedier o. lign. 

Anlægssummen er anslaaet til 
ca. 45,000 Kr. 

Med andre Ord, Gudhjem faar 
et første Klasses Billedteater, de 
i en lang Aarrække vil være fuldt 
paa Højde med øens andre Te-
atre, og sørges der for kunstne-
risk gode Films, er der ingen Tvivl 
om at Gudhjem vil faa megen 
Glæde af det, ikke mindst om Vin-
teren. 

Antagelig kommer Hr. Brandt 
til at lede Teatrets daglige Drift. 

Der ventes nu paa Bevillingen 
til at drive Teateret, den er jo som 
bekendt anbefalet af Sogneraadet. 
Saa snart Bevillingen foreligger, 
gaar man i Gang med at bygge, 
saa det kan staar klart til Sommer. 



Fra Uge til Uge 
Emil Jannings i Kino! 

Aftenbladet skriver: Det gør 
godt baade i Sjæl og Sind at se 
Emil Jannings i en Lystpil-Rolle 
efter alle de alvorsfulde og bitre 
Opgaver, han har hatt paa Lær-
redet i de sidste Aar. 

Han er Dommer i en lille hol-
landsk By, en værre Snydetamp, 
en Løgnhals af virkelig fremra-
gende Format, en Svindler, der 
uden Betænkning vil ofre alle an-
dre, naar han bare kan hytte sit 
eget Skind, en tyk, rund Fylde-
vom, der kan opsende Takkesange 
ved Synet af et Stykke fedt, rø-
get Gaasebryst eller en Luns Lim-
burgerost og blive poetisk over 
et Glas af „den rhinske", og en 
Hund efter Kvindfolkene, men med 
alle disse strengt taget utiltalende 
Egenskaber er han ligefrem elskelig 

Den nye Læge, 
Dr. Hoffmann er begyndt sin Prak-
sis i Allinge og har nedsat sig i 
Brøndstræde i. 

Kirkepladsens Attraktion 
har i den sidste Uge været den 
sprængte Vandledning. Spændin-
gen er nu udløst -- Hullet er nu 
fundet. Hvad skal vi saa faa Ti-
den til at gaa med? 

Nysepulver i Kino. 
Ved Forestillingen i Søndags 

blev de mange Teatergæster ud-
sat for en meget malplaceret og 
grov Spøg. Saasnart man begyndte 
at rulle en smuk Naturfilm fra 
Tyrol, blev der i Lokalet udspredt 
en Mængde Nysepulver. Hele Sa-
len nysede, og flere Damer, som 
havde faaet dette Skidt i Øjnene, 
iraatte bruge Lommetørklædet Re-
sten f Aftenen. 

Det er slet ikke morsomt, tro 
ikke det! De Mennesker, der paa 
denne Maade ødelægger Forestil- 
lingen for andre, er aabenbart ikke 
mere interesserede i det, der vises 
paa det hvide Lærred, end at de 
ligesaa godt kunde blive derfra. 

En Biografganger 

Rettelse til Aftenskolen. 
Det meddeles, at Aftenskolens 

Undervisning i Dansk og Regning 
samt Tysk begynder Mand. d. 9. 
til sædvanlig Tid i Stedet for som 
meddelt i Dag Fredag. 

Det er vigtigt, 
at De husker at medbringe Syge-
kassebogen og opgive Nummeret 
baade til Lægen og til Apoteket. 

Især nu, da der er to Læger 
Byen, er del meget nødvendigt, 
at dette bliver overholdt, da det 
ellers vil være meget vanskeligt 
for Sygekassen at finde ud af, 
hvem der er hvem. 

Endvidere erindrer Sygekassen 
om Kontingent Restancer for 1938 
senest den 21. Jan., da De ellers 
fortaber Deres Medlemsret. 

Hvor meget er en 
De tyske Jøder skal betale en 

„Mandebod" paa 1 Milliard Mark 
for Mordet paa von Rath. At Tal-
let er svimlende, er alle klart. Det 
er en Femtedel af hele den fran-
ske Krigsskadeerstatning til Tysk-
land i 1871. Men mon man alligevel 
helt er klar over, hvad 1000 Mil-
lioner er? Tænker man sig Belø-
bet i Sølvmark, Femmarskstykker, 
vilde det, hvis man kan tælle 100 
i Minuttet, vare 1389 hele Døgn, 
altsaa mere end tre Aar at tælle 
dem -- uafbrudt, 100 Mønter i 
Minuttet, Dag og Nat. Og sætter 
man en Femmarks Vægt til 4 gr 
skulde der til at transportere de 
200 Millioner Mønter et Jernba-
netog med 80 Vogne med 10 Tons 
Sølv i hver. 

Fakiren, der blev 
begravet levende 
Fornylig gik en Beretning om 

den ægyptiske Fakir Rahman Beys 
vidunderlige Præstationer gennem 
Verdenspressen. 1 London stillede 
han Fagfolk over for den Gaade, 
hvorledes han kunde lade sig in-
deslutte i en vandtæt Kiste, lade 
sig sænke ned i et Svømmebas-
sin og forblive der i 51 Minutter 
og 31 Sekunder, alt under betryg-
gende Kontrol, saaledes at Svin-
del var udelukket. Efter Beregnin-
gerne satte Rahman Bey sig først 
i en saakaldt Trance- og Stiv-
krampet;,stand, hvor Aandedræts-
organer' e blev sat fuldskændig ud 
af Funktion. 

Den afdøde Trylle- og Udbry-
derkonge Harry Houdini lod sig 
den 2. August 1926 indeslutte i 
en tilloddet Zinkkiste ca 198 x 56 x 
56 cm, der blev sænket ned i 
Svømmebassinet paa Hotel „Shel-
ton i New York under Kontrol af 
Videnskab og Presse. Han over-
traf betydelig Rahman Bey, idet 
han blev i Kisten 1 Time, 31 Mi-
nutter og 31 Sekunder. Efter at 
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Kollektion: Olga Kofoed,Centralen 

,, M .A N U S kom med rige Løfter - 
og holdt dem! 

Sjælden eller aldrig har en Maskine kunnet pasvise en lignende Suk-
ces. Det er i Dag over det ganske Land saa afgjort en Kendsgerning, 
at MANUS staar højt over alt, hvad der hidtil har været kendt og 
fremme i Malkemaskiner, takket være dens fortrinlige Konstruktion 
og vidunderlige Malkeevne. 

Forlang udførlige Oplysninger og Tilbud hos 

Maskinhandler A. Larsen 
Telefon Gudhjem 14 

Adresser paa Kollektører med ledige Lod- 

sedler faas Hovedkollektionen, Laksegade 2, 

København K 

—Telefon: Central 1290 

• • 

STOP 

fiar rigeligt Lager af: 

Store Sahl. Ovnkul 
Store rene Nøddekul 
Smaa Kamin-Cinders 
Ekstra Kvalitet Smedekul 

— og er gerne Sælger. Smaa Priser! 

97ordlandets Yfandelsfius 

Spis let Xost 
oven paa Julemaden - - - f. Exp. 
dejligt letsaltet Flæsk 

Gyldenspjæts Livret. 

sprængt Oksebryst 

W. RØMERS Slagter- & Paalægsforr. 

AUTOKORSEL 
med 5 Personers lukket Vogn. Moderate Priser. 

Tag Telefonen og forlang Allinge 130x 
- vi kommer straks! 

Kast Falk 
„Aabrinken" — Tejn 

Keb FOHA-Radio 
flos Yona-Yorfiandleren i 

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

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

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

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

Hvad mener De 
om el nyt Radioapparat? 

Mange forsk. Modeller paa Lager 

Kom ind og se dem 

Lager af nye Cykler til rimelige 
Priser 

E. MARKUSSEN - KIRKEGADE - ALLINGE 

VOGNE realiseres 
for at skaffe Plads! 

.3 Stk. 2 Spænder Fjedervogne, med og uden Patentaksler, Bæ-
teevne 1000 til 1500 kg. 4 Stk. 1 og 2 Spænder Fjedervogne 
(400 til 600 kg) 1 ny Fastvogn med Kasse. 1 brugt Fastvogn 
til Skovbrug (svær) sælges billigt. 
Endvidere sælges extra billigt: 1 brugt Fastvogn uden Kasse, 
I saa god som ny Gig m. nyt Gummi og Patentaksler og 1 lille 
Paahængsvogn til Bil med Lad og godt Gummi. 

Sælges eller byttes billigt! 

C. Pedersens Smede m. 
Tlf. Allinge 98 Maskinværksted 

Nyd Deres Eftermiddagskaffe paa 

HOTEL HELLIGDOMMEN 
Aabent hele Aaret 

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

Kofod & Mortensens Byggeforretning 
Maskinsnedkeri - Ligkistelager 

Telefoner: Allinge 77 og 79 

ikke alle Deres Billeder ned i Skuffen, men 

lad dem indramme! 
Stort Lager i Rammelister 
Brunte-Rammer i alle Maal 

Fotograf Alfred Kjøller 
v. havnen, Allinge, 1 If. 4 

NORDBORNHOLMS KINO 
Fredag, Lordag, Søndag Kl. 20 
Den store Lystspil-Sukces 

Dagen derpaa - 
(„Krukken, der gik itu”) m. Skuespilleren 
Emil Jannings som straalende Komiker. 

Ekstrabladet: Det er helt igennem morsom Komedie og 
Jannings skal man se. Det er en Mesterpræstation. 
Vil De opleve en festlig.  Aften i Selskab med en fremragende 
Skuespiller, saa gaa i KINO og se denne Film. 

I Stenrulle og 1 Skrivepult 
er til Salg. Henvendelse til 

E. KURE, Nordlandets Handelshus 

Det er slaaet fast... 

at „Taco-Luxus" Permanent er det System, 

der giver et smukt og holdbart Resultat, 

naar det udføres 

hos 

Barber Jobs. Larsen rf. All. 53 

Paa Søndag 
spiller vi Kl. 16 - - - 

Elverhøj-Kroen, Stammershalde 

Luth. Missionsforening 
emissionsuge i 	og ffejn 

fra den 8. til den 13. Januar 1939 

'FEJ N4 
Søndag den 8. Kl. 14,50 Ørting fra Falster 
Mandag „ 9. „ 19,30 Ørting 
Tirsdag „ 10. „ 19,30 Provst Petersen 
Onsdag „ 11. 	19,30 Ørting 
Torsdag „ 12. „ 19,30 Joh. Pedersen 
Fredag 	1 3. „ 19,30 Nielsen, Helsingør 

ALLINGE 
Søndag den 8. Kl. 17,00 Ørting fra Falster 
Tirsdag „ 10. „ 20,00 Ørting 
Onsdag „ 11. „ 20,00 Nielsen, Helsingør 
Torsdag „ 12. „ 20,00 Nielsen 
Fredag „ 13. 	20,00 Joh. Pedersen 
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• Kender du, min Bror, mig ej, 
• 
• har du mig aldrig mødt i Verden, 
• 
• i Skoven eller paa en Landevej — 
• 
• dog har jeg lignet dig i al min Færden. 
• 
• 
• 
• Engang jeg havde ogsaa lyse Dage, • 
• da Livet syntes mig saa skønt at leve • 
• • dog ak 	hvad har jeg nu tilbage — 
• da følte jeg, hvordan det var at leve. • 
• 
• 
• Men nu, naar alt gaar mig imod, 
• da først jeg lærte Livet ret at kende, 
• og alt, jeg skabte, knustes under Fod, 
• 
• da Lediggangen blev min værste Fjende. 
• 
• 
• 
• Saa skete det, jeg aldrig havde ventet, 
• 
• jeg maatte ensomt vandre paa min Vej, 
• 
• hvor end jeg kom, man Pisken hentet, 
• 
• forskudt af alle, men dog sidst af dig. 
• 
• 
• 
• Jeg havde haabet, du mig vilde yde • 
• den Bistand, som mit Hjerte bad dig om, • 
• men du, der kun er van at byde, • 
• du saared' kun mit Hjertes Helligdom. • 
• 
• 
• 
• Men jeg, min Bror, forlængst har glemt, 
• • mig Synden lærte andre at forlade, 
• 
• hvad de har gjort — alt har jeg glemt — 
• 
• jeg lærte kun at elske, aldrig hade. 
• 
• 
• 
• Jeg haaber end, at jeg engang skal naa • 
• at rense mig og undgaa andres onde Øjne, • 
• at de skal se mig, som de dengang saa, • 
• da Smilet spejlte sig i mine Barneøjne. • 
• Malts 
• 
• 
• 
• 
•
• 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Kun 8 Kr. alt incl. 



UDSALG 
Lørdag den 7. Januar begynder mit store aarlige 

Udsalg, der omfatter hele Varelageret. 

En Mængde Rester er fremlagt til halv Pris 
og  derunder. Paa alle Varer gives 10 pCt. 
Rabat, Garner undtaget. Et Parti Dame-
frakker er nedsat til under halv Pris. Paa 
alle nye Frakker gives 25 pCt. Rabat. 

Særligt Tilbud: 3 prima Skindpjækkerter 
der sælges for kun 39,75 pr. Stk. 

Alt pr. kontant. Se Vinduerne Fredag! 

ALLINGE MESSE Til. 1-10LNI 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.-`. 

Vort aarl. Udsalg 
begynder 

Mandag d. 9. ds. 
Benyt Lejligheden 
til at forsyne Dem med billigt Fodtøj. 

.-- 
Vestergade - Allinge =I: 

-;=-- 	
E 
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Carl Larsen 

eller eieelerede 

Alle Størrelser paa Lager 

Conrad /lansen 
Allinge Ur- & Guldsmedelorret. 

Tlf. 140 

RADIO 
Hør Sæsonens sidste Modeller! 

Gode 13etalingsvilkaar - 1. Kl. Reparationsværksted 

William Lind 
exam. Radiotekniker 

LYS KRAFT 
VARME 

 

Tilbud og Overslag uden Beregning 

S. Aa. Andersen 
autoriseret instaaator 

   

STORT UDVALG 1 LAMPER, LYSEKRONER OG PERGAMENTSKÆRME 

ALLINGE RADIOFORRETNING - NØRREGADE 8-TELE. 95 

Hvorfor p3 Mei! 113dile Fddcr,oaar h ku in Vandtæt åberein - KØB DET I PRODUKTEN 
Cr 

uj j, 1111110111111111111111~~~ 
gat  16e44114  

Det store 

AARLIGE UDSALG 
i Dame- og Herreafdelingen 
begynder 

Lørdag den 14, januar! 
Der vil blive givet Dem enestaaende fordelagtige Tilbud paa 

lhmeovertoj, Kjoler, Kjoletøjer, Vaskestoffer, Hvidevarer, 

Bomuldstojer, Trikotage og meget andet. Rester halv Pris. 

Se Annoncen Fredag den 13. 

FritzReusch 
Telefon 5 	 Allinge 

Leverandør til Vare- og Landbrugslotteriet  

Flammevat 
Tjærejute 

Hørfrø 
Levertran 

Parafinolie 
Børneflasker 

Sutter 

PrimalAMnge 

Et Parti pæne 

Overtræksstøvler 
udsælges til under 

halv Pris. 

Skotøjscentralen 

i Slæde samt i 4.7Cane 
er til Salg paa 

Vestre Rosendalegaarcl 
Tlf. Rutsker 28 x 

":11111111111111111111i111111l11111111111111111111111111111111111111111M 

Dr. Hoffmann 
Brøndstade 1 

Konsultation: Kl. 8,30-9,30 
og 13-14 
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Afslutning paa 
Alliancemoder 
mellem Frelsens Hær, 

Metodistmenigheden og 
Baptistmenigheden 

i Baptistkirken i Sandvig 
Fredag og Søndag Aften 
Kl. 20. 

Fælles Strengekor samt 
Hornorkester medvirker 

Kollekt optages. 

Idrætsforeningen 

Årold Fødderne 
i rden... 
Er der noget, som 
trykker Dem — saa 
kom til mig. Smer-
tefri Behandling af 
alle Fodlidelser. 

Spec. i Tilpasning af ndlæg 

Ragnhild Rowold 
Klinik f. Fod- og Ansigtspleje 

Strandv. 3, Allinge 
Telefon 172 

Røde Kors 
for Allinge-Sandvig og Omegn 

afholder Generalforsamling i Fru 
Christensens Havestue Tirsdag d. 
10. Januar Kl. 19.30 

han var kommet ud af Kisten, 
fungerede hans Aandedrætsorga-
ner paa en meget foruroligende 
Maade, men dette fortog sig snart, 
og han følte sig hurtig som normal. 

Et lignende Forsøg blev i Fl. 
Teltholderbladet Paraden nogle 
Aar senere gjort af den franske 
Journalist Paul Heuze paa Op-
fordring af nogle Venner og for-
anlediget af den ægyptiske Fakir 
Tahra Bey, der paa den Tid op-
traadte i Paris. Ikke alene efter-
gjorde Heuze alle Fakirens Tricks: 
Gennemstikning af Kinderne med 
Hattenaale, at ligge paa et Bræt 
beslaaet med lange Søm med Spid-
serne opad, og meget andet, men 
han lod sig ogsaa indeslutte i en 
vand- og lufttæt Kiste, der endda 
var betydelig mindre end Houdi-
nis og kun indeholdt ca. 400 Li-
ter Luft. I denne Kiste opholdt 
han sig ikke mindre end 75 Min. 
altsaa ogsaa betydelig mindre end 
Rahman Bey. — Alt foregik na-
turligvis under strengeste Kontrol. 

Bornholmske 
Folkeminder 

Efter Evald Tang Kristensens Samlinger 

I Aaret 1807 forsvarede Bjærg-
folkene Landet mod Engelskmæn-
dene, det er da vist nok. Fjenden 
skød paa Haste. Underjordsfolket 
havde stillet sig op paa Strand-
kanten og raabte: „Fyr, fyr!" for 
at faa de overjordiske til at skyde 
først, før kan de nok ikke. Land-
folket kunde nok ellers ikke se 
dem, men Engelskmændene saa 
dem i Tusindvis. Derfor sejlede 
de deres Vej ret ad; de turde ikke 
vove dem ved at binde an med 
saa mange, kan jeg tro. De har 
da ogsaa Kavalleri. Jeg havde en 
Morbroder, som var Officer, og 
en Aften, han tilligemed nogle  

gode Venner red hjem fra Ekser-
citsen, hørte de, da de var ved 
Skruppegaarclene, at der først blev 
kommanderet: „Holdt" og saa : 
„Højre om!" lige til det skraldede 
efter. Solen var just gaaet ned, 
men ellers var det dejligt Vejr. 
1)e drejede sig om for at se, hvor 
det korn fra, og saa da en hel 
Eskadron trække forbi. De var 
saa blanke og pudsede, at det lige 
var en Lyst at se paa dem. Det 
var smaa nette Folk og Heste, 
sagde han, og al Ting var pudset 
og 'glimrede som det bare Sølv, 
om det saa var Hesteskoene, var 
de lige saa blanke. 

Somme siger, at deres Heste 
har tre Ben, men vi havde en 
Pige hos mine Forældre, hun havde 
tjent paa en Gaard i Øster- Marie, 
hvor de havde deres Gang igen-
nem, og de kunde aldrig se det 
bedre, end naar der var faldet 
Sporsne, saa var det lige saa tæt 
nied smaa Hestefjed - hun sagde 
nu, at de havde fire Ben, for der 
var Mærker efter fire Sko, Samme 
Pige sagde, at de kunde ogsaa 
høre Bjærgfolkene om Aftenen, 
naar de sad og spandt, men naar 
de holdt op for at lytte, hørte de 
ikke noget. Det skulde heller ikke 
være godt at komme i Oaarden ef-
ter Kl. 8 om Aftenen. 

(B. S. I. 256). Bornholm 
Chr. Weiss. 

Den Gang Jens Holmsted her 
fra Støvring laa som Soldat paa 
Bornholm, skulde han en Dag gaa 
Strandvagt, saadan har han selv 
fortalt, og da gik han ind i en 
Hytte til en enlig Mand for at 
faa lid i Piben. Denne Mand sagde 
saa, at det ingen Nytte var til, at 
han saadan gik og passede paa, 
for de Underjordiske skulde nok 
selv bevogte deres Ø. Nu skulde 
Strandvagten lægge Mærke til, 
hvad den mødte, sagde Manden, 

STANDARD 
afh. GENERALFORSAMLING 
Mandag den 9. ds. KL 19,30 pr. 
paa Forsamlingshuset. 

Bestyrelsen 

En Snekæde 
er tabt fra Købmand Svendsen, 
Bedegade til Petersborg. Bedes 
mod Dusør afleveret til 

Slagter Romer, Allinge 

Allinge-Sandv.  

Sygekasse 
Restancer 

for Aaret 1938 skal være ind-
betalt senest den 21. Januar 
1939 paa Sygekassens Kon-
tor, hvis Medlemsretten skal 
bevares. 

Kontoret er aabent: 
Hverdage Kl. 14-1ti og tillige 
Lørdag fra Kl. 19-21. 

Husk altid at medbringe Kontrol-
bogen og opgiv Medlemsnummeret 
til Lægen og paa Apoteket 

men de skulde holde dem nær til 
Stranden. Da Jens Holmsted saa 
var kommen ud til de andre Strand-
vagter, mødte de først et Regi-
ment Infanteri, og lidt efter en 
Afdeling Kavalleri paa trebenede 
Heste, og endelig kom Artilleriet, 
de kørte saa nær op paa Strand-
vagten, at den maatte gaa med 
det ene Ben i Vandet, og da de 
var komne forbi dem, vendte Vag- 

ten sig og saa efter dem. Da laa 
der nogle Krigsskibe lige ud for 
i Havet, og saa gav de en saa-
dan Salve, som besvaredes af Land-
hæren, og Genlyden var saa stærk, 
al Jens Holmsted sank i Knæ. 

(D. S. I 257) 
Optegnet i Støvring. 

Fortsættes 

PROTOKOLFABRIK 	

Ch r.  Dideriksen 
A 
Z 	Tornegade 10 	Rønne --• Telefon 865 

Indbinding af Bøger og Protokoller 
1. Kl. Arbejde. Rimelige ('riser. hurtig Leverii g 

4 	N. R. Leverandør til Biblioteker og. Øens største Forbrugere 

Averter I ,,Blordbornholm" 

NYT ISLANDSK LAMMEKØD -KØB DET I PRODUKTEN 



Middel mod Kulde 

Det bedste 

jeg kender — er Tricotagel 

ANDR. THOMSEN 

Hasle og Omegns Husmoderforening 
Paa Herolds Hotel: 

Mandag cl. 9. Kl. 20: Medlemsmøde 

Kaffe Haag demonstrerer og trakterer 

Torsd. d.19. K1.15: Demonstr. v. Husholdningslærerinde 

I-7rk, Schou: Lidt Traktement til uventede Gæster 

Torsdag d 24. Kl. 20: Generalforsamling 

Dagsorden ifølge Lovene 

K. Hamfeldt Pedersen 
Slagter- og Paalægsforreining 

anbefaler: 

Fineste Kalve-, Okse- og Flæskesteg 
Gæs og Ænder i prima Kvaliteter 

Altici 1. Kl. Varer 	 Telef. Hasle 49 

Hvorfor fryse naar De kører i Bil? 

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

Ring til Hasle 	 P. Westh 
64 	 Hasle 
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Tjen Penge... 
kel) Deres Forbrug under vort store 
UDSALG, som begynder d. 10. Januar. 

Hele Varelageret er nedsat til Bundpriser! 

Manufakturhuset 

HASLE IDRÆTSFORENING 
indbyder ONSDAG den 11. Januar Kl. 19,30 til 

Badminton- 
Demonstration 

paa Gymnastikhuset i Hasle. GRATIS  ADGANG 
Spillere fra Allinge-Sandvig vil med Forklaring af 
Slag, Regler, Teknik og Taktik demonstrere Spillet 

Efter Demonstrationen 
Munter Sammenkomst med Bal paa Forsamlingshuset 

Unge! Ældre! Badminton har Bud til alle. 
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ØSTRE MØLLES Wensefoder 
Ægproduktionen kan blive en rentabel For-
retning, naar der bruges et godt Foder. 
Mange Fjerkræholdere er bleven overbevist 
herom ved Brug af „Østre Molles Hønsefoder” 

Prøv det, og DE vil ogsaa faa et godt økonomisk Resultat 
Bil over hele Oen. Æg modtages til 16 Ore Overpris. 

estre Wolk, Nagle. ffelf. 83 

Billeder og Film !ordres og kopieres 
Smuk og holdbar Udførelse. 
Større Bestillinger god Rabat. 

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

.everter i .71ord6ornfiolm! 
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Ærede Publikum! 

En holdbar og smuk Frisure er De altid sikker paa, 
ved at lade Dem behandle i mine SWoner. 

Jeg har nemlig Nutidens mest moderne Permanent-
Apparat, hvor man ved Hjælp af fine Maaleinstrumenter 
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. KOFOLD 
Herre- og Damefrisør — Storegade v. Irma 
Bestil Tid. Telefon 124. 

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 

Bestillingslisterne over Markfrø 
bedes venligst udfyldt og indsendt sna-

rest muligt. Der er nogen Uro om Prisen 

Nordlandets Handelshus 

Alt vedrørende Frugtavl 
udføres 

Beskæring og Sprøjtning - Specialitet: Vindruer 
l'ilkendi den store Sølvmedalje v.Frugtudatillingen i Forum 1938 

POUL JØRGENSEN, Solbakken. Tlf. All. 168 
(Træffes bedst mellem Kl. 18-20) 

i fiar skiftet Vogn... 
og anskaffet ny 6 Pers. Ford V 8 

Ring til Allinge 49 naar De skal ud og køre 

.lindr. CÆristensen 
Gæstgivergaarden, Allinge 

Sporten 
»Standard« 
afholder iflg. omst. Annonce sin 
ordinære Generalforsamling paa 
Mandag i Forsamlingshuset. Der 
er forskellige vigtige Ting paa 
Dagsordenen, bl. a. Valg af nye 
Bestyrelsesmedlemmer og nye Folk 
til Spilleudvalget. Af særlig Inter-
esse er en foreslaaet Lovændring, 
idet Bestyrelsen ønskes udvidet 
til 7 MedleniMer i Stedet for som 
nu med 5. Det er sikkert en nød-
vendig Foranstaltning, efter som 
Foreningen vokser. Der bør være 
god Tilslutning paa Mandag. 

De aabne Mesterskaber, 
hvortil der var indbudt 2. Juledag 
i Allinge, blev ikke til noget, idet 
kun Svaneke anmeldte Hold. Event 
gentages Indbydelsen i den nær-
meste Tid, ligesom det ogsaa var 
ønskeligt, om det planlagte Møde 
til Drøftelse af Dannelsen af Born-
holmskredsen blev til Virkelighed. 

Den lydløse Hundefloile 
Det lyder paradoksalt at tale 

om en lydløs Fløjte, men ikke 
desto mindre er der nu lavet saa- 

dan en. Det er en engelsk Jæger 
og Hundeejer, der har lagt Hove-
det i Blød for at finde en Hun-
defløjte, hvis skingrende Toner 
ikke generede hans Medmenne-
sker, men alligevel kaldte paa 
Hundene. Opfinderen har udnyt-
tet den Kendsgerning, at det men-
neskelige Øre ikke kan opfatte 
Toner, der ligger over et Antal 
Lydsvingninger, med andre Ord 
de ultrakorte eller høje Toner. -
Hundens Øre kan derimod fange 
dem, og derefter er den nye Fløjte 
afstemt og indrettet. Ved en De-
monstration blev det godtgjort, at 
en Hund lystrede Fjrajtesignalerne 
selv paa en Afstand af 400 Meter, 
medens de Mænd, der stod lige 
i Nærheden, overhovedet ikke hørte 
en Lyd fra Fløjten. 

De faar den største Pris 

for Deres 

/EG 
HUMLEDAL 
Fast Overpris hele Aaret! 

Lær at køre 2il! 
Grundig Undervisning 

Kørekort garanteres 

Th. Munchs Køreskole 
Tlf. RØ 46 v 

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

Lærreder og Sengeudstyr 

Prima Arbejdstøj og de bekendte gode Nolskinsben-
klæder, Fiskerbenklæder 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-
teter og Farver. Alt i pr. Varer til bill. l'ris. 

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

Telefon Allinge 29 — Leverandor til Landbragslotteriel 

PRIMA VINTERBRÆNDSEL 
Store magre Kul 

do. Noddekul 
Kamin-Cinders 

Centralvarme-Cinders, 
Briketter 

Alt bringes onzgaaende. Ring til Allinge 119 

ALLINGE KULHANDEL 

HASLE og OMEG 

    

    

Husmoderforeningen 
kalder igen paa sine Medlemmers 
Interesse. Af Annoncen fremgaar 

det, at der i Løbet af Maaneden 

er to interessante Demonstratio-
ner, der begge fortjener god Til-

slutning. „Kaffe Haag.' er en kendt 
koffeinfri Sundhedskaffe, der al-

ligevel smager som Kaffe. 
Torsdag den 24. ds. er  der Ge-

neralforsamling, og her venter man 

at se alle Medlemmerne. Der er 

altid vigtige Ting at diskutere 

den Aften. 

Badminton i Hasle. 
Idrætsforeningen har arrangeret 

sig med nogle unge Mennesker 

fra Allinge-Sandvig til en Demon-

stration af Badmintonspillet i Hasle 
Hensigten hermed er at give By-
ens Borgere Lejlighed til at lære 
denne Sportsgren at kende, og 
samtidig opmuntre disse til at del-
tage i den fremtidige Træning. 

Mange Mennesker, der er kom-
met lidt ud over Ungdomsaarene, 
føler ofte ganske instinktivt, at 
der mangler noget i deres dag-
lige Livsførelse uden at gøre sig 
helt bevidst, hvad det egentlig er, 
der mangler. Og saa er det blot 
en hensigtsmæssig Motion, der 
skal til. Derfor opfordrer Idræts-
foreningen alle, unge og ældre, til 
at møde frem paa Gymnastikhu-
set Onsdag Aften, den I1. Jan. 
Kl. 19,30. Ligeledes opfordres alle, 
der kan gaa og staa, til at gøre 
idrætten i Hasle til en Folkesag 
ved at indmelde sig i Idrætsfore-
ningen og tage aktilv Del i Træ-
ning og Motionsøvelser. Hasle be-
høver ikke sportsmæssigt set staa 
tilbage. Vi kan, naar vi vil, og 

vi bør hævde os. Men Ugidelig-
heden skal overvindes. 

Husk Onsdag Aften d. 11. Jan. 
Fra Gymnastikhuset, hvortil Ad-
gangen er gratis, begiver alle For-
eningens Medlemmer sig til For-
samlingshuset til en munter Sam-
menkomst med Dans. 

0. T. 

Varm Blodbudding 
hver Fredag Middag. 

Å. LYSTER 
Tlf, Hasle 74 

eirmanocirieJel0n0012:10131:10C1COD 
0 
	

D 

a 

• Kufferter - Dokumentmapper 
O 

• 

Skoletasker - Punge - Mod. 

D 

• Sadelmager - Tlf. Hasle 13 C] 

Største og billigste Udv, 

Bejletasker i Oksehud 7,75 

 

Lædervarer 

H. P. Kolind 
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SKOTØJ 
Husk 
min 1. Kl. Skotøjs-Reparation 

Solidt Arbejde 

Bedste Materialer 

OTTO HANSEN 
Torvet Hasle 

Brødrene Anker 
Jernstøberi og Maskinfabrik 

Pumper - Vandindlæg 

Bygnings-Støbegods 

Komfurer 

l'elefon Hasle 2 

20 Salterkar 
i forskellige Størrelser sælges til 
meget smaa Priser og forsendes 
gerne med Bil eller Bane. 

Ring til Hasle 105 
og forhør om Pris 

Hasle Bodkerforretning. 

Markmanns Kiosk 
Hasle 

Dag- og Ugeblade 
Papirhandel 
Cigarer og Tobak 

Chokolade - Konfekture 


