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Dans hos Sort og Hvid
Dans er en forunderlig Ting.
Det er en af de faa Ting, alle
Folkeslag paa Jorden har fælles,
hvad enten det er de mest primitive eller de højst kultiverede, ja,
selv visse Fuglearter opfører regulære Dansepartier.
1-los Mennesker er det vel heade
Fornøjelses- og Kærlighedsmotiver, der driver Dansen frem, hos
Dyr maa det vel udelukkende siges at være det sidstnævnte Motiv, der tvinger f. Eks. Traner,
Brushøns og Urfugle til at træde
Dansen. Nu skal dette ikke være
en Dansekronik, der behandler de
forskellige Dansearter med videndet kunde
skabelig Grundighed
sikkert gøres af en dertil egnet,
blot ikke af mig — men blot lidt
spredte Bemærkninger om Dansen.
Det er altid morsomt at se paa
Dans, og er man blandt farvede
Folk er det tillige interessant i
højeste Grad. Jeg har siddet i
lumre Tropenætter og bivaanet de
Indfødtes Dans ved store „ingomaer", der blev afholdt i Landsbyer paa Afrikas Østkyst, I Timevis dansede de Sorte til Klangen
af deres primitive Strengeinstrumenter, hvortil der ustandselig
trommedes med Haandfladerne paa
Trommer, der havde Antilopernaver som Trommeskind. Musiken
lød rædselsfuldt i mine Øren, men
Rutme havde de — en eminent,
eventyrlig Rytme •— disse sorte
Spillemænd, der til sidst kom i
samme Ekstase som de Dansende
og vendte det hvide ud af Øjnene,
der rullede i Hovedet paa dem af
underfuld Henrykkelse. Kvinder og
Mænd dansede i lange Rækker,
hvert Køn for sig, ofte dog over
for hinanden, og som Natten skred,
udartede Dansen sig. Jeg var paa
Forhaand klar over, hvor det hele
vilde ende — og det endte ogsaa.
Da Ophidselsen i deres Hoppeog Vrikkedans havde naaet Højdepunktet, endte hele Ballet i et
temmelig tøjleløst Orgie, hvor jeg
dog maa tilstaa, at den fløjlsbløde
og mørke Nat lagde sit skærmende
Dække over Enkelthederne.
— Hvor har Dansen herhjemme
i Europa dog skiftet Ansigt fra
Aar til Aar i den Tid, jeg har levet, men samme Resultat er dog
kommet ud deraf, hvad enten man
dansede Rheinlander-Polka, Charleston eller Tango: Gemytternes
Samhørighed eller deres Uoverensstemmelse! Hvor mange Kærlighedspartier er der mon ikke
stiftet under Dans? Jeg indrømmer, at det er et nederdrægtigt
løst Grundlag at forelske sig paa,
og det vil sikkert mange af de
Mennesker indrømme, der har brugt
dette „vi danser saa glimrende
sammen" som Grundlag for Ægteskab. Og modsat: Hvor mange
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dan har det sig?" — „Jeg har
forseet mig," sagde han. -- „Jeg
mente ellers, at du var en skikkelig Karl, der ikke var for at have
noget udestaaende med nogen,"
sagde jeg. „Nej," sagde han igen,
det har aldrig været min Lyst,
men jeg har alligevel forset mig."
Han var maadelig (syg) saa jeg
nok. „Lad os mænd gaa indenfor,
du," sagde han, for vi var dus og
gode Venner, „du har vel ingen
Syp (Snaps) faaet paa lang Tid."

Skinsygens Kvaler er der ikke gennemlevet i Balsalene, naar de kønne
Eva'er legede Dans over knuste
Hjerter.
Uoverensstemmelsen kan ogsaa
være af mere haandfast Karakter.
Som Landvæsenselev har jeg over- Brændevin længtede jeg nu ikke
været et Foreningsbal i et For- efter, men der var intet ved det
samlingshus, hvor Balløverne endte at gøre, jeg blev gjæstbuden, kan
med at gaa angrebsvis til Værks tro, men der var et jammerligt
overfor Bestyrelsen, der ikke vilde Hus, Konen græd. „Her ser saatillade „Moderne Dans", med det dan halvdant ud," sagde hun,
Resultat, at hele Bestyrelsen blev „man har ingen Ting Lyst til. Far
smidt ud af Døre og Vinduer og er maadelig, og jeg er svag, dog
forfulgt overalt gennem den maa- er det ikke det værste, jeg er færnebelyste Landsby, ja, selv ind dig ved at tro, at vi selv har volpaa Kirkegaarden, hvor jeg saa det det." -- „Ja, det kan du godt
et agtværdigt Sogneraadsmedlem tro, Mo'r," sagde han, „det er slet
synke sammen for en velrettet ikke andet end vor egen Skyld,
men hvem kunde tænke paa saa„Skalle" hen over et Gravsted.
Og mens Dansen gaar udarter dant." — ,,Ja, det er lige rigtig
den. Der er noget, der hedder sandt." Han var saa kjedsom, saa
„Lambeth Walk", og det ser kom- kjedsom, saa det ammede dog ikke.
plet skørt ud og ejer ikke engang Nu fortalte han, at det havde væ„Vupti Gines" fornøjelige, livsglade ret en Aften meget silde, at noget
Idioti. Man rokker af Sted Side havde banket paa Stuedøren. Han
om Side uden at røre hinanden, var alt gaaet i Seng, men stod
drejer rundt som kurrende Duer, straks op for at se, hvem det
slaar sig selv paa Laarene og raa- kunde være, der kom saa sent,
ber „Hej". At nogen kan faa sig de andre var gaaede i Seng. Da
selv til det uden først at se Dan- han kom til Døren stod der en
selokalet godt efter, fatter jeg ikke. lille, gammel Maud uden for og
Der kunde nemt sidde en Neger beklagede sig over, at det var saa
et Sted og grine ad En!
koldt at være husvild. „Det er det
Der danses til Overflod paa alle ogsaa," havde lian sagt, „men
vore Restaurationer. Folk staar hvor er du ellers fra, siden du
tæt som Sardiner i Daase og klam- kommer til mig med den Fortælrer sig til hinanden, mens de rok- ling?" — „Jeg har før boet her ude
ker frem og tilbage paa den Kva- i Højen, som du har taget saa
drattomme Plads, der er tildelt meget bort af," sagde den gamle,
hver paa det minimale Dansegulv. for Dammegaardsmanden havde
Det er Dans med Fortættelse. - bygget sig en ny Stuelænge og
Og er smuk Brudevals danset af taget Opfyldning der ude fra. „Er
et nygift Par i Hvidt og Sort, ene du derfra," sagde han kjækt, ,,saa
paa et Dansegulv, er Dans med har vi jo været Naboer i mange
Forjættelse, der som en mild Søn- Aar, kan jeg vel tænke." — „Ja,
denvind stryger hen over dem og her har jeg boet længe før, der
faar deres Kinder til at blusse.
blev Gaard paa dette Sted," svarede den gamle, „saa det lader
ilde, at du saaledes har gjort os
husvild." -- Har jeg gjort nogen
husvild, har jeg Husplads nok til
dem her," sagde han, men det
skulde han ikke have sagt, han
gjæstbød dem jo formelig ind til
Bornholmske
sig paa den Maade, og det vaFolkeminder
rede ikke længe, før han havde
Efter Evald Tang Kristensens Samlinger
fuldt, kan tro. Han døde nu, og
siden har det været galt og var
Noget af det værste, der er pas- saa i mange Aar. Der var en Stue
seret er nok ellers gaaet for sig eller et Kammer, hvilket det nu
paa Darnmegaarden i Ny-Larsker var, som ingen kunde komme ind
Sogn. Jeg havde mit Korporalskab i uden at blive syge, og saa døde
der nede omkring i de Grændser, de da, og det er lige rigtig virdet var efter at jeg var kommet kelig sandt, for jeg var selv med
til Gaarden, som jeg nu har. Jeg til Døtterens Ufrøl (Gravøl), da
kom en Dag for at sige Bonden hun var død. Den Døtter mistede
selv til Hovedvagt ; jeg traf ham de nu, fordi hun laa i det Kami Porten. „Jeg kan se paa dig, mer. Præsten var derude og saa
hvad du vil/' sagde han til mig, paa hende, og han sagde, at det
„men du har ikke Behov at sige Syn, han saa paa hende, havde
mig til, jeg kommer aldrig til no- han aldrig set paa noget Mennegen Hovedvagt mere, jeg." „Sik- ske. De havde ogsaa en Søn, en
kedan er det," sagde jeg, „hvor- elskværdig Horra, som skulde være
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bort over til Kjøbenhavn og læst
til Officer, men han kom ingen
Steder; han var konfirmeret og al
Ting, men saa blev han saa syg,
at det ammede aldrig nogen eneste Ting, og han døde nu med,
kan tre.
(D. S. I, 577) Bornholm.
Chr. Weiss
En Pige gik fra Melsted til Gudhjem. Da hun kom til Lillevang
paa den lille Slette mellem Vippebækkajin(!) og Sjævn (Skærene),
saa hun hele Sletten overtrukket
med blaa- og hvidstribede Dynevaar, hvorpaa der laa en utallig
Mængde smaa Dværge med røde
Nissehuer paa. Hun vendte straks
tilbage til Melsted, og hele to Aar
turde hun ikke gaa over Lillevang.
(D. S. I, 665)
G. J.
(„Sjævn” skal naturligvis være
„Sjærn" - Korrekturfejl!)
I Poulsker var en klog Præst
ved Navn Kofod. Lidt fra St. Povls
Kirke ligger en Bakke, som hedder Ringelhej. En Gang kjørte
Præsten der forbi om Natten, og
Højen stod da paa Støtter, og
man dansede derunder. Imellem
dem var en Student, som Præsten
godt kjendte, og han skal have
sagt: ,,Ja, havde jeg haft min Bog
med mig, saa skulde jeg let have
taget ham ud derfra."
G. J
(D. S. I, 762)
(Magister Jørgen Pedersen Kofod var Sognepræst i Povlsker fra
1753-1780; han var indfødt Bornholmer, født i Hasle 1721. Han
døde som Præst i Povlsker, og
Præstelisten opiyser, at han var
„meget dygtig og afholdt, messede fortrinligt, var husholderisk
og godgørende." Disse suplerende
Oplysnigner er fra J. A. Jørgensen: Series pastorum.)
Der var nogle Folk, der boede
i Gudhjem lige op under en Klippe,
og de havde en Datter, som sang
saa dejligt. Hun sang Salmer, saa
det kunde høres langt ud, og det
havde ogsaa frydet UnderjordsFolkene; de vilde gjerne have
hende ned til dem, og fik da ogsaa Held til at stjæle hende en
Gang. Hun forsvandt nemlig lige
med eet, og siden kunde de høre
hende synge inde i tlaarkaraklippen, det er en stor Klippe nede
ved Havet.
Kr. Skovmand
(D. S. I, 868)
1 denne (Persker) Sogn ere adskillige Høje, iblandt hvilke en
kaldes Faldhøj, og siges der udi
at være Bjergtrolde. Lever endnu
en Pige ved Navn Karine, som
haver været i Højen og avlet med
Bjærgtrolden otte Børn, hvilken
sagde sig at gaa med hvert Barn
i ni Uger, og havde hun hvert
Barn en Maaned, før hun (atter)
blev frugtsommelig.
(D. S. I, 927) Bornholm.
(Suhm S. 37) Ole Worm

. 27. Aarg.
1

Vandrefugle
Af Nlarcussen, Next)

Regnen siler stille ned. Jeg sidder paa min Kvist og kigger ned
paa Gaden. Et Par Vandrefugle
kommer slentrende forbi, de er
vaade og forfrosne. Hele den lange
Dag har det regnet, det er ikke
noget, der fremmer Humøret. Forkomne og forpjuskede ser de ud,
men nu har de snart naaet Maalet
for Dagens Vandring: Buddegaard.
Ved Synet af de to Vandrere
kommer jeg til at tænke paa, da
jeg selv gjorde øen „usikker." Det
har været glemt i mange Aar, men
nu staar det pludselig for mig, og
saa kan jeg vel nok faa Lov til
at fortælle det.
Det ligger saa langt tilbage i
Tiden, at Vandrefugle var aldeles
ukendt. De eneste Vandrere, man
mødte, var dem, der skulde til
Brugsen med Æg eller til Listed
og hente Sild, jo som sagt, Vandrefugle var ukendt den Gang.
Vi var to unge Fyre, der fandt
paa, at vi vilde gaa Øen rundt, og
det gjorde vi ogsaa i Rekordtid, vi havde ikke bedre Forstand.
Mon vi har opfundet Vandrebevægelsen? Det har vi vel sagtens
ikke. Den var ellers værd at have
bare 1 Kr. af hver,
Patent paa
det var bedre end at luge Roer
selv efter de nye Tariffer. Naa,
tilbage til Sagen. Det var en dejlig Sommermorgen, at vi startede
fra den lille By, hvor Operasanger Sjøberg's Lærer er født. Vi
gik ud af Heroldsgade, tillad mig
et Sidespring — det skulde glæde
mig om Sjøberg vilde drive det
saa vidt, at Byen engang med god
Samvittighed kunde kalde en Gade for Sjøbergsgade — Udstyr:
Rygsæk, meget lille — Mors Ægkasserolle, Spritapparat, Lommekniv og 7,75 Kr. plus de nødvendige Ligtorne for at gøre Turen
virkelig fornøjelig.
Vi vandrede langs Havet med
Kurs mod Johns Kapel, og eftersom vi havde været der mange
Gange, sprang vi denne Seværdighed over med samlede Ben og
fortsatte til Hammershus, hvor vi
var inden Middag. Hammershns
maatte vi jo bese grundigt, og etter ca. 3 Minutters Forløb var vi
paa Farten igen. I Allinge, hvor de
fine Turister holdt til, troede de,
vi var Skærslibere, det var jo smigrende, eftersom ingen af os kunde
slibe en Kniv.
Min Kammerat udgav sig for
Sanger, og han forsøgte sig ogsaa
med at synge „Kaddara", men det
skulde han aldrig have gjort, for
de havde nær stenet ham.
Vi forlod hastigt den uvenlige
By, og da Tusmørket sænkede sig,
var det to mødige Vandrere, der
indtog Fiskerlejet Tejn. Det sidste
Stykke medbragte Mad blev sat
til Livs. Margarinen var smeltet,
og et Stykke Rullepølse, der havde
Fortsættes Side 4

En S

„MANUS"

tøvfj end e er kommet til Byen...
Det er den fænomenale Støvsuger „E 5". Stor Sugeevne og mere holdbar.
Udbetaling: 10 Kr., Resten i smaa Rater.
Pris 235 Kr. alt incl.

ELLER

Sjælden eller aldrig har en Maskine kunnet paavise en lignende Sukces. 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.

hvad mener De om Støvsugeren „Miele"?
Leveres paa Ruller alt incl. 125 Kr. Lille Udbet, og Resten i smaa Rater.
Ring til Allinge 95 — vi viser Dein gerne, hvad disse to duer til, uden
at De derfor behøver at forpligte Dem til Køb!

Allinge Radioforretning, Nørregade B,

kom med rige Lofter og holdt dem t

Forlang udforlige Oplysninger og Tilbud hos

Maskinhandler A. Larsen
Telefon Gudhjem 14

Sporten
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ikke alle Deres Billeder ned i Skuffen, men
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A.S.G.s Generalforsamling
lad dem indramme!
afholdes paa Mandag KI. 20 paa
Stort Lager i Rammelister
Gæstgivergaarden. Man mindes
Bronce-Rammer i alle Maal
uvilkaarlig Januar GeneralforsamFotograf Alfred Kjoller
lingen i Fjor, hvor der var mødt
v. ilavnen, «rige,
over 50 Medlemmer, og mange vil
• • . . ••
•
sikkert huske Debatten, der til Tider gik livligt.
I Aar bliver det ikke mindre interessant, i al Fald ikke efter den
Dagsorden, der er sat op. Heraf
med 5 Personers lukket Vogn. Moderate Priser.
fremgaar bl. a.: Ny Kasserer, 3 nye
Tag Telefonen og forlang Allinge 130 x
Bestyrelsesmedlemmer og flere an• vi kommer straks!
dre vigtige Valg. Der er ialt 15
Kast Falk
Punkter paa Dagsordenen, og heraf
„Aabrinken" Tejn
er de sidste meget vigtige: Bestyrelsen foreslaar, at Badminton Spille-Pengene sættes op fra 75 Øre
til 1 Kr., og endelig ønsker man
Protokol-Spørgsmaalet ændret.
Bestyrelsen venter den sædvanlige gode Tilslutning, saa man
kan faa de forsk. Spørgsmaal drøfDet meddeles alle Husmødre, at jeg foretager Reparation af Symaskiner af ethvert Fabrikat.
tet rigtig til Bunds.
Da jeg er Specialuddannet paa dette Omraade,
Badminton Demonstration i Hasle. kan De trygt henvende Dem til mig, hvis Deres
Forrige Onsdag afholdt Idræts- Symaskine er i Uorden.
Alle Reparationer udføres med Garanti og til en
foreningen den omtalte Propaganrimelig
Pris.
da-Aften for ludførelse af denne
nye Sportsgren.
Det foregik paa Gymnastikhu- Telefon Allinge 146 og 9G.
Nørregade 29 (Chr. .lensens Pensionat)
set, og der var mødt godt og vel
150 Mennesker, som i al Fald for
de flestes Vedkommende fulgte
Spillet med Interesse. Lidt mere
Ro over de urol!ge Gemytter havde
været ønskeligt. Formanden Olaf
Thorsen bød Velkommen, og gav
spiller vi Kl. 16 — derefter Ordet til Kioskejer Mauritsen fra Allinge, som gav nogle
indledende Oplysninger om Spillet.
Elverhøj-Kroen, Stammershalde
Saa fulgte en Demonstration af
Spillet udført af Allinge Spillere
med Forklaring af de forsk. Slag
og Pointtællingen. Senere spillefor at skaffe Plads!
des endnu en Herre Single og en
Dame Single. Den sidste Kamp 3 Stk. 2 Spænder Fjedervogne, med og uden Patentaksler, Bæreevne 1000 til 1500 kg. 4 Stk. 1 og 2 Spænder Fjedervogne
var Mixed Double.
(400 til 600 kg) 1 ny Fastvogn med Kasse. 1 brugt Fastvogn
Alt i alt en vellykket Aften, som til Skovbrug (svær) sælges billigt.
sælges extra billigt: 1 brugt Fastvogn uden Kasse,
Idrætsforeningen skulde kunne faa 1Endvidere
saa god som ny Gig m. nyt Gummi og Patentaksler og 1 lille
Glæde af, og man haaber da og- Paahængsvogn til Bil med Lad og godt Gummi .
saa, at Hasleboerne nu tager fat
Sælges eller byttes billigt!
paa at spille Badminton i stor Stil.

AUTOKØRSEL

Lad Fagmanden
hjælpe Dem!

L. Jensen.

Paa Søndag

VOGNE realiseres

Hjem tilbydes
En Enkemand, 50 Aar, med en
lille Landejendom søger en ældre
Kvinde straks eller senere.
Billet mrk. „Hjem"
modt. Bladets Kontor
Flink, yngre

Medhjælper
søges

C. Pedersens Smede Q.
Tlf. Allinge 98 Maskinværksted
i far sfiiftet Vogn...
og anskaffet ny 6 Pers. Ford V 8
Ring til Allinge

49 naar De skal ud og køre
YL'ndr. efiristensen
Gæstgivergaarden, Allinge

11~111.11~~1~•~11~~

”Bakkehuset«
Telf. Klemensker 16 y

A S. G.
afh. ord. Generalforsamling Mandag d. 23. ds. K1.20 paa Gæstgivergaarden. Dagsorden iflg. Lovene.
Bestyrelsen

En Gase
ønskes byttet med en Gaas.
Breddegaard, Olsker.

Ung Pige
som kan 1 gge hjemme, søges til
I. Febr, eller senere.
Fru Mauritsen,
Østergade, Allinge

PRIMA VINTERBRÆNDSEL
Store magre Kul
do. Nøddekul
Kamin-Cinders
Centralvarme-Cinders,
Briketter
Alt bringes omgaaende. Ring til Allinge 119

ALLINGE KULHANDEL

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 I'ers. Turistvogn anbefales til større Selskaber

W. RIIS, Autovognmand, Allinge

Fra Uge til Uge
„Lov mig intet"
Dette er Titlen paa den Film,
Nordbornholms Kino har sat paa
Programmet i denne Uge.
Filmen har tre oplagte Lystspilroller, og de er velbesatte.
Louise Ulrich spiller den yndige
lille Malerkone, der i Fortvivlelse
over sit Ægteskabs evindelige Pengenød giver sin Mands Billeder
ud for sine og slaas op til Geni.
Viktor de Kowa illustrerer Maleren, som i sin Genialhed er utilfreds med sine egne Værker og
kun lever for sin Kunst, mens
Heinrich George har en glimrende
Rolle som Kunsthandler.
Filmen er tysk og iscenesat af
den fremragende Instruktør Wolfgang Liebeneiner.

i

Stor Oprømning
til billigt Salg!
Mandag den 30.Januar begynder
Udsalget, og her er Masser af
Manufakturvarer af alle Slags,
som sælges til meget smaa Priser
— rent Lejlighedskobi
Vi venter stort Besøg - alle er velkomne i

Nordlandets Handelshus
Gode billige Middagsretter
Medisterpølse, Knækpølser, Lungepølse,

Allinge-Sandvig Husmoderforening
Wienerpølser, Oksefars, Kalvefars, Flæskefars,
afholder paa Torsdag den før omLetsaltet Flæsk, Fin mager Sylte,
talte Demonstration ved Navn
„Lidt Traktement til uventede Gæ- sælges daglig — alt hjemmelavet!
ster." Som Leder er engageret
Frk. Anhøj, og den Tilslutning, W. Rømers Slagter- og Paalægsforretning, Allinge
Telefoner: 118 og 136
der de andre Steder har været til
disse Demonstrationer, vil sikkert
ogsaa gentage sig her. Det er en
Aften, der har Bud til alle HusEr Radioen i Uorden
mødre, som gerne vil lære noget
nyt og maaske bedre. Hvilken Hussaa prøv engang at sende
moder har ikke været i den Siden til Reparation hos
tuation, at der kommer fremmede,
og h un ved ikke sine levende
Raad, for hun er ikke forberedt
Emil Markussen
paa det. Maaske kan denne DeKirkegade
monstration raade Bod paa dette.
Husmoderforeningen indbyder
Allernyeste Maalerinstrumenter
ligeledes til Kursus i Syning. Det
Garanti for 1. Klasses Arbejde
skulde begynde 1. Febr. og med
Fru FMt Larsen som Leder. Hele
Kursuset koster kun 5 Kroner, og
skulde saaledes kunne samle god
Tilslutning.
afholder Demonstration af Frk. Anhøj
Allinge - Sandv. Landsjagtforening
Torsd. d. 26. paa Christensens Sal Kl. 19.30
afholdt i Tirsdags ord. Generalforsamling paa Turisthotellet.
Medlemmer 25 Øre - Ikke-Medlemmer 1 Kr.
Formanden, Slagterm. Rømer,
bød velkommen og gav en kort Saafremt der bliver tilstrækkelig Tilslutning, agtes afh.
Beretning om den forløbne Peri- et Sykursus, som begynder d. I. Febr. og ledes af Fru
ode. Kassereren, Mek. Juul aflagde Fait Larsen. Prisen bliver 5 Kr., som betales ved Indmeldelsen til Formanden Fru Petersen, Allinge eller til
Regnskabet, der ligesom Protokol- Frøken Grønhed], Sandvig
len blev godkendt.
Til Bestyrelsen nyvalgtes Bager
Knud Andersen, Sandv. i Stedet
Nyd Deres Eftermiddagskaffe paa
for Børge Pedersen, Vang. Begge
Revisorer, Knud Hansen, Ali. og
Edm. Hansen, Sandv. genvalgtes.
Aabent hele Aaret
Man vedtog at arrangere en UdHold Deres Møder og Selskaber
flugt til Kredsskydningen i Brænpaa Hotel Helligdommen. Tlf. Rø 20
desgaardshaven til Sommer. Ligeledes vedtoges det at afholde en
Præmieskydning for Flugtskydnings-Medlemmerne engang nu i
fører stadig alt i Metervarer, Kjoletøj,
Foraaret.

All.-Sandu. Husmoderforening

„bidt Traktement tit uventede Gæster"

HOTEL HELLIGDOMMEN

Jens Hansen's Planufaitturforretning
Lærreder og Sengeudstyr

Prima Arbejdstøj og de bekendte gode Molskinsbenklæder, Fiskerbenklæder og fine Kam-

Olsker Husmandsforening
garnsbenklæder Arbejdsskjorter, Manchetafholder i Henhold til omst. Anskjorter, Hatte og Huer.
nonce sin ord. Generalforsamling Stort Udvalg i Trikotage, i Uld og Bomuld til Herrer,
Damer og Børn. Garn føres i mange Kvali •
paa Torsdag Kl. 19,30.
teler og Farver. Alt i pr. Varer til bill. ['ris.
Dagsordenen fremgaar af LoRestlageret af Overfrakker, !,4tortrojer og Klædvene og vil blive bekendtgjort paa
ninger sælges billigt. Uld og strikkede
Klude tages i Bytte.
Generalforsamlingen.
Telefon Allinge 29 – Leverandør Ill Vare- og Landbrugslotteriet

Gudstjenester
Søndag den 22. ds.:
Allinge
Kl. I0,00*'
Hasle
Kl. 14,00
Olsker
Kl. 14,00
Klemensk.
Kl. 9,30
Rutsker
Kl. 9,30"
Rø
Kl. 9,30
Skriftemaal et Kvarter før

.Lær at køre
Grundig Undervisning
Kørekort garanteres

Th. Munchs Køreskole
Tlf. RØ 46 v

Alle Skip Kunstgødning er paa Lager ffle KØB DET I PRODUKTEN
Allinge-Sandvig Semandsforening

UDSALGETS 2DEN UGE
Fra Herre-Afdelingen
fremhæves:

Fra Dame-Afdelingen
fremhæves:

6 Stk. blaa Konfirmandhabitter
før 56,00 58,00 sælges for 35,00 og 29,50
2 Stk. cool. Drengehabitter Str. 10
før 39,00 sælges for 25,50
14,50
Engelske Vindjakker
6,50
5 Stk. lyse Herre-Regnfrakker

Sorte uldne Serveringskjoler

3 Serier Vaskekjoler udsælges uden
Hensyn til tidligere Pris:
for Serie 1 4,50
for Serie 2 6,50
for Serie 3 8,50

14,85 12,85 9,85
Uldne Kjoler
9,70
Svære Gummiregnfrakker
in.
Gurruniindlæg
6,75
Lyse Regnfrakker
24,50 19,50
Spadseredragter
Vinterfrakker udsælges for
38,00 32,50 24,85 19,85
l
3,85 2,55
Kjoletøj gode t uldne Kv.
pr. ni 2,65 1,85 1,58
Uldmons selin
pr. m 85 og 48 Ore
Vaskemousselin

Restlageret af Ulsters, Frakker og
Pjækkerter 20 pCt. Rabat.
6 Stk. Drengefrakker nedsat m. L/3 af Prisen
12 Par lange, blaa Sergesbenklæder
med Remkanaler og stor Fodvidde
Str. 7-8-9 5,50 Str. 10-11 6,50
Coal. Drengebenklæder, lange og korte

Herre og Drenge Plusfous er fremlagt til meget nedsatte Priser.

Rester af Sommerstoffer i Tobralco,
Silke og Fama Silke ca. halv Pris.
12 Kjolekuponer i smukke blomstrede Silkestoffer minus 20 pCt.

Arbejdsbenklæder blaa og gule 5,20 4,45
graa
3,75
do.
3,75
Blaa Jakker
2,85 1,95
Polo Skjorter
4,85 3,85 2,85
Manchetskjorter
2,45 1,95 1,35
Sportshuer
4,85 3,85
Hatte
Slipovers uldne til Herrer og Drenge
2,85 1,85
Drenge Pullowers svære, uldne 4,85 3,85
pr. Par 115 og 88 Ore
Sportsstrømper
Uldne Bornevanter pr. Par 58 og 48 Ore

Pyjamas Flonel
Bomuldstøj

Under
Udsalget
rækker
Pengene
længst

pr. rn 74 øre
pr. ni 72 og 68 Ore

Gardiner og Gardinrester, Drejler,
Lagen Tvistlærred, Stout er fremlagt til meget billige Priser.

0
0

Ru er det Tid at
skære N:nuls/e..

pr. ni 5 og 10 øre
Pynteknapper Rester pr. Bd. 5 10 15 Ore
pr. Stk. 85 Øre
Astrakanshuer
er fremlagt til

1,28
Dame Undertøj (Konfetti) Trøjer
1,08
Benklæder
do
1,95 1,78 1,58
Mako Sæt
1,18 og 95 Ore
Florstrømper
1,88 1,28
Traad og Silke Strømper

Bestillinger modtages

9,85
2,18

10 pCt. paa alle ikke nedsatte Varer,
undtagen Garner

Se -Vinduerne og Mnnoneen fra forr. 'Åge

0

0
0
0

0

Poul Jørgensen
Solbakken Allinge 168
000000000000000000000000000000000000

0111010481u
faas hver Fredag fra Kl. 11

Dina Sørensen
Flammevat
Tjærejute
Hørfrø
Levertran
Parafinolie
Børneflasker
Sutter

PrimagAllinge
Det aarlige

Udsalg
er begyndt i

Jens Hansens
Manufakturforretning,
Allinge
mome

mei■

Kartofler
til Salg

0 ranekvas

Kildesgaard, Ro

billigt til Salg

Foreningsfester og Selskaber
florerer!

østre Borregaard,
Rutsker.

Er De ikke helt tilfreds
med Deres Teint eller
Deres Hænders
Udseende -- saa gaa til

Missionsuge
afholdes i Ugen' 23. -28. Januar
i Allinge. Onsdag og Torsdag i

Fritz Reusch

00
0

tPodning og Beskæring g
S
::ndføres

Olsker liusifindslorening
afholder ord. Generalforsamling i
Forsamlingshuset Torsd. d. 26. ds.
Kl. 19,30.
Dagsorden iflg. Vedtægterne.
Bestyrelsen.

0
0
0

0

Blonde-Festons og Besætningsbaand

Herre Undertøj med lodden Vrange:
1,65 1,45 1,35
Trøjer ni. lange Ærmer
Benklæder lange Str. 0 1,90 Str. i 1,80
Str. 2 1,70
Krøluldstæpper
Flonelstæpper

16,50 14,85

afholdt Onsdag Aften ord. Generalforsamling paa Gæs4,5ivergaarden. Næstform. Gasværksbestyrer
Kofoed bød velkommen. Til Dirigent valgtes A. Elleby.
Kassereren, Bygm. P. Petersen,
overbragte, før man begyndte Dagsordenen, Forsamlingen en Hilsen
fra Formanden, Havnefoged Maribo, som desværre paa Grund af
sin Sygdom var forhindret i at
være til Stede.
Af Beretningen fremgik det, at
man havde oprettet et Fond, som
kan tages i Brug i ekstraordinære Tilfælde. Dette var foreløbig
paa 357 Kr.
Iflg. Regnskabet er der i Aarets
Løb udbetalt godt 1100 Kr. i Understøttelse. Foreningens Formue
er i Dag paa 33.839,50 Kr., hvilket er en Formuefremgang paa ca.
1000 Kr. Baade Regnskab og Beretning godkendtes.
Til Bestyrelsen nyvalgtes Skibsfører Gunnar Pedersen i Stedet
for Minius Jensen, idet denne som
nydende Medlem efter de nye Love
ikke kan være Bestyrelsesmedlem.
Suppleanten Th. Jørgensen genv.
Ligeledes genvalgtes Revisorerne,
Festudvalget og Fanebærerne.
Til sidst foresloges Optagelse
af 3 nye Medlemmer. Vedtoges
for alle tre.
Inden man sluttede den hurtige
og meget rolige Generalforsamling, vedtog man at sende Formanden en Blomsterhilsen fra Generalforsamlingen.

000000000000000000000000000000000000

Kirken. De øvrige Aftener paa
Menighedshjemmet. Hver Aften

Kl. 19,30. - Alle er velkomne.

Ragnhild Rowold
Klinik for Fod- og
Ansigtspleje samt Manicure
Mangeaarig Erfaring
Diplom fra Lesquandieu-Skolen i Kbh.

Allinge

Telefon 5

UDSALG

111111~111011111011~111111~1

HATTE fra 2 Kr. pr. Stk. HUER fra 50 Ore
RESTER af SILKE og FLØJL m. ni.: halv Pris
Hvad ikke er nedsat: minus 25 pCt. pr. Kont.

.
:.-_'.11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111l1111111111111111111111111111/1111111lt11111U.:

2inder 2ldsalget bios
Carl Larsen

LOUISE LARSEN

Vestergade - Allinge

sælges flere Hundrede Par Sko til Priser, der
ligger langt under Værdien .

Damesko

Gør det rigtigt med det samme!

Herresko

5.00 6,85 7,85 9 85

7,85 9.85 11.85 12,85

Køb billigt

Køb nu

filet

e&elÆrede

Alle Størrelser paa Lager

Surnesho til smaa Priser
.1 i11111111111l11111111111111111111111111111111111111111111111l111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111177

Allinge Ur- 8c Guldsrnedelorret.
Tlf. 140

Mit aarlige Udsalg
begynder Lørdag den 21. Jan.

Conrad Hansen

Emilie Madsen
Broderiforretningen - Allinge

Merler iffordbornholm

Ring Deres Annonce ind til
».)NicyzdAohktitogin„«

("ri.Q. 742)

Saa er De nemlig sikker paa, at den bliver læst af ca.
en Fjerdedel af Øens Befolkning, da Bladet uddeles til
3000 Hjem i Allinge-Sandvig, Olsker, Tejn, Rø, Klemens,
Hasle og Rutsker. Og alligevel er Annoncepriserne smaa
Billigste Maade at annoncere paa for Foreninger og lign.

101111111111~1111111111111111~1~111~

BUDDINGPULVER

mange forskellige Slags

-KØB DET I PRODUKTEN

HASLE og OMEGN
CIEDDE913E2EESED00:101313MED101013E3S1313ESSME1DEE Hasle Biograf
E
(3
D
13
ri har til denne Uges Program valgt
9
E en af de mest spændende Film,
13
El
[3
2 der endnu til Dato er fremkommet
9
a
Cf
El paa Filmens Marked. Den hedder
13 „De usynlige Straaler", og HovedEJ
13
la
El rollen udføres af den i dette Fag
9
G
I3 specialiserede Boris Karloff.
10
EI
El
E
„De usynlige Straaler" drejer
9313(39913001321312EEDC1E(313DECIODEEDEDDROCIESECIDE

Drik kun Hasle Bryg
herefter
o det er sundt gi'r Kæmpekræfter

E,

Ulder pli Film lorslgrres J kopieres
Smuk og holdbar Udførelse.
Større Bestillinger god Rabat.

Fotograf Charles Svendsen - Teli. Hasle 66
Indlevering i Klemensker hos Rich, Nielsen — Telefon Kl. 81
•••••••••••••••41440•••••

••••••••••••

▪ Ærede Publikum!
En holdbar og smuk Frisure er De altid sikker paa,
ved at lade Dem behandle i mine Sa'oner.
jeg har nemlig Nutidens mest moderne PermanentApparat, hvor man ved Hjælp af fine Maleinstrumenter
nøjagtig forud kan konstatere, hvor meget Varme Haaret skal have, saa De derved ikke bliver udsat for filfældigt Resultat. Byens førende Frisørsalon.

ø
e
4

e
e
•
••
•e
e
•e

H. KOFOED
Herre- og Damefrisør --- Storegade v. Irma

•o
••

•• Bestil Tid. Tefrfon 124.
•••••••••••••momm.

••
•
•

•

•
ø

ø

6e os* ø****øø Sø*•••• • •••

sig om en berømt Videnskabsmand, der opdager nogle Straaler,
som kommer fra et i Afrika nedstyrtet Meteor. Disse Straaler har
flere Egenskaber • - de kan dels
ødelægge, dels helbrede, og mens
Opdagerens Kolleger sørger for
at udnytte dem i den sidste Forbindelse, gaar Opdageren selv
amok, da hans Hustru forlader
ham, og anvender sin Opdagelse
i ødelæggelsens og Udslettelsens
Tjeneste. Han er selv forgiftet af
Straalerne og maa stadig indtage
Serum herfor.
Det er dog ikke Meningen at
røbe hele den spændingstuættede
Handling, men vil De opleve det
kolde Gys og et Par Timers uafbrudt Spænding, saa gaa i Biografen paa Søndag.
Husmoderforeningen
afholder Generalforsamling paa
Herolds Hotel førstk. Torsdag d.
24. ds. Kl. 20. Dagsorden fremgaar af Lovene. I Tilknytning til
Generalforsamlingen afholdes en
Pakkefest.

K. Hamfeldt Pedersen
Slagter- og Paalægsforretning
anbefaler:
Fineste Kalve-, Okse- og Flæskesteg
Gæs og Ænder i prima Kvaliteter
Altid I. Kl. Varer
Telef. Hasle 49

A11~1/CP0il•IM~2~1ffillik
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:•ANDR,THomsEN .:•
fortsætter

UDSALGET
Restbeholdningen
20 p cf. paa
af kur. Damefrakker

10

WMESNIINIZIM

HASLE BIOGRAF
Søndag den 22. Kl. 20

14 UfifNLICIE -.

7

STRAM ER

I

og Silkefoer
her i mellem

8 Dame-Regnfrakker å 8 Kr.
Et Parti Helsilkestoffer 1 ni bredt 1 Kr. pr. m
Et Parti ternet Skjorteflonel 60 Ore pr. m
Prima hvidstr. og blomstr. Dynebetræk 1,65
Diverse Sommerstoffer 98 Ore pr. m
Charm. Underkjoler Stk. 3,50 do. Benklæder 2,Billige Strømper: Silke 1 Kr. Traad 1 Kr.
Uld og Traad 1,40 Silke og Traad 2,95

og det bliver et reelt Udsalg
hvor
ALT er nedsat!
Altsaa en enestaaende Lejlighed til at forny Beholdningerne for smaa Penge. -- Ikke
Godtkøbsvarer, men det store
kurante Lager

Fortsættes i nw.ste Nr.
• •••••••••• ••••••••••••• ••••••••••••:
•
•

KAFFE

i

Prøv min
specielle Kvalitet

den er virkelig god

1•
••
•

rinar Nielsen

1

Telefon Hasle 142

1111111~•~111

•••••••

•••••••

Missionsuge i Hasle
afholdes om Gud vil i Zoar
Søndag, den 22. Kl. 17: Johansen
Mandag Kl. 20: Miss. Thomsen
Tirsdag Kl. 20: Miss. Smidt
Onsdag Kl. 20: Gdr. Rasmussen
Torsdag Kl. 20: Pastor Lund og
Sognepræsten
Fredag Kl. 20: Miss. Knudsen
Lørdag Kl. 20: Miss. Johansen
Alle er velkomne til disse Møder.

Frelsens Hær Hasle

Oberst Hm. Sondin og Frue, København, leder Mødet i Lokalet
Mystikens Triumf, den mest spæn- Søndag, den 22. ds. Kl. 20.
dende Film, De kan opleve.
Alle er velkommen.
Forbudt for Børn.
BELÅ

nedsat m. 25 20 10 pCt
Desuden
kan De faa rent Røverkøb
paa en Masse gode Varer,
som er særligt fremlagt:
Damefrakker, Pigefrakker, Kjoler.
Sengetøj, Dynebetræk, Lagener,
Haandklæder, Strømper, Trikotage
og Masser af Rester.
Vi har ikke de største Annoncer...
men de mindste Priser!

Gaa til Udsalg i

Plonlaklurhosel

OSI

Markmanns Kiosk
Hasle

Hvorfor fryse naar De kører i Bil?

Min 7-Personers Cheurolet er forsynet med Varme, suttedes at der
er dejlig lunt overalt.

P. Westh

Ring til Hasle

64

Dag- og Ugeblade
Papirhandel
Cigarer og Tobak
Chokolade - Konfekture

ogsaa paa Habitter og Herre-Frakker
Frasorterede Varer
til særlig nedsatte Priser:
meget fine Frakker med Skind

Nu sælger vi ud...

LUG
KARLOFF FRANCES
DRAKE*.

paa alle ikke nedsatte
pct. Varer,
Garn undtagen,

3 Damefrakker a 8 Kr.
5
do.
å 10 5
do.
a 28 -

merat var rigtig i sit Es. Han dansede Østen om med skæv Skulder,
— aldrig før set i Tejn. Det havde
han lært i København. Han havde
en kort Tid været Betonarbejder,
men det maatte han opgive, da
han ikke kunde taale alt det kolde
øl. Jeg stod lille og fortabt og
tænkte paa Nattelogi. En ældre
Mand stod lidt fra mig, og jeg
spurgte saa, om det ikke kunde
tænkes, at vi to „Turister" kunde
faa Lov at ligge i en Lade i Nat.
Naah — lian havde selv et lille
Husmandssted, men ærlig talt var
de ikke saa glade for Omstrejfende.

9aa HI

Hasle

Bager

Jørgensen

naar det gælder
Rugbrød, Normalbrød,
Halvsigtebrød og Sigtebrød
Fremstillet af allerfineste Produkter

9aa til
ffsenkrcemmeren!

FA. ANDR. KOFOD
Hasle

SKOTØJ

Alt i Finbred anbefales

Husk
min I. Kl. Skotøjs-Reparation

.11......NO•1070.■••

Vandrefugle (fortsat fra Forsiden)

Solidt Arbejde
Bedste Materialer

kendt bedre Dage, laa og saa ked
OTTO HANS EN
ud af det, men ned skulde den,
Torvet Hasle
og ned kom den takket være en
Forskellig frasorteret Trikotage
Syd for Lejet
rød Sodavand.
til Vurderingspriser
var en lille Festplads med Danseestrade. En kæmpestor rødbrun
Fra Herreafdelingen
Fisker trakterede Dragspillet, og hver Fredag Middag.
Endnu nogle faa Habitter til 10 og 25 Kr.
hans Fingre, store som KnækpølA. LYSTER
Manchetskjorter (smaa Numre) pr. Stk 2,98
ser, lokkede Døgnmelodierne ud
TIL Hasle 74
Et Parti mindre Arbejdsskjorter pr. Stk. 2 Kr.
af den værkbrudne Kasse, der til
Tider gav sig, som havde den
Arbejdsjakker i Mellemstørrelsen pr. Stk. 3,50
Astma. Naar „Sjærgaardsflikan"
Brødrene Anker
Mange Rester af: Kjolestoffer,
blev forsøgt spillet, var DanseJernstøberi og Maskinfabrik
gulvet pakket som en Fjerding
Lærred, Bomuldstøj og Gardiner til
hjemmesaltet Sild.
smaa Priser. For Eks.:
Pumper - Vandindlæg
Danseestraden laa paa en idylGardinrester paa en Meter pr. Stk. 25 Øre
Bygnings-Støbegods
lisk Plet. Der var høje Klipper
paa de tre Sider, saa det var en
De med x mærkede Rester er fra i Fjor
Komfurer
• lun, lille Gryde, og saa var der
og bliver solgt mea eksra 50 pC1. Rabat •
• ikke noget med Kl. 10 Lukning
Telefon Hasle 2
•
•
eller
oprullede
Gardiner.
Min
Kam• • • • • • • • • • • • C • • • • • • • • • • • • • • 0 • • • • • 11 • • • 1 • •
~ø.

Varm Blodbudding

..■•■■■•■

Hvor bør Forretningsmanden
i Hasle samle sin Avertering?
Naturligvis i et Blad, der kommer til alle hans Kunder - og hvilket Blad gør det?
Det gør »Nordbornholm«!
Bladets store Fordel ligger i, at
det udsendes gratis til hvert
eneste Hjem i Byen og Oplandet—og saa er det ikke dyrere,

Altsaa
De behøver kun e e t Blad nemlig „Nordbornholm" for al .faa alle Deres Kunder i Tale.

