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is-Hockey Sport i Alperne. 

Medens vi herhjemme ikke i Aar har haft nævneværdigt Sne og Is, drives der endnu Vintersport 
i Norges Fjeldmarker og i Alperne, og det er fra et af disse Vintersports Centrer vi i Dag bringer et 
Billede, og næsten hver Søndag transmiterer tyske Radiosendere Sportresultater herfra. 

Af Ugens Kino-Program : Vor Tids Helte. 

ANDVIG  
LLINGE 

VANG 
OLSKER 

RUTSKER • "—OR 
KLEM4NSKER (c,\'1\  

HASLE 	c.i\P 

97ord6ornfiolms  K I N 0  
Fredag, Lørdag, Søndag Kl. 20: 

Spencer Tracy, Clark Gable, Myrna Loy 

„Vor Tids Helte". 
En pragtfuld Flyverfilm 	en Folkekome- 

die af største Format, der vil holde Deres 
interesse fangen fra først til sidst. 

° 
Udkommer i hvert Hjem 
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I Nærheden af Aakirkeby mødte 
vi to ældre Damer, som gav sig 
i Snak med os, og deres Videbe-
gærlighed var ubegrænset. -- Hvor 
vi var fra — hvor vi skulde hen, 
og hvad vi hed. — Hvad ragede 
det forresten dem. 	 • 

Der har altid været Fidus i Mad-
sen. Han klippede med Øjnene, 
og saa var jeg klar over at der 
skulde laves Nummer. — Jo, han 
vilde gøre opmærksom paa, at vi 
var de to kendte Skuespillere — 
Fyrtaarnet og Bivognen, og at vi 
var paa Turne. Damerne rystede 
paa Hovedet — det var Navne, 
de aldrig havde hørt før. 

Den ene tog sit Høreapparat, 
stort som en Grammofontragt, op 
af Tasken og udbrød: „Bitaarnet 
og Fyrvognen". Saa havde Mad-
sen faaet nok. „Ja, og saa skal 
pg fortælle Dem, at jeg ogsaa er 
Slangetæmmer, og dermed trak 
lian de to Meter Pølse op af Ryg-
sækken, snoede den om Halsen 
og hvislede. Der blev ikke flere 
Spørgsmaal. Damerne var væk. 

Nord for Aakirkeby maatte Slan-
;en lade Livet, og den smagte 
virkelig godt. Den blev spist som 
Medister a la Gadeby, — Madsen 
holdt en Tale for Kongen, og jeg 
kvitterede ved at tale for Slange-
tæmmer Madsen. -- Jo, der kan 
være morsomt i det grønne. Efter 
at have tørret os om Munden med 
Haandbagen, gled vi videre, for 
det begyndte at gaa paa Dagen. 
Bagefter os kom en gammel Ford-
vogn ; det knagede og knagede, 
den hvæsede og stønnede, og da 
den kom ud for os, tog Madsen 
Hatten dybt ærbødigt af. 

Det gav et Gisp i Vognen, og 
den standsede. 

„Hvorfor hilser De saa ærbø-
digt paa mig", spurgte Manden. 

„Det var egentlig ikke af Ær-
bødighed for Dem, men for Vog-
nen", svarede Madsen. „Jeg tager 
altid Hatten af for Alderdommen". 

Manden var helt rigtig — han 
forstod en Spøg. Vi kom op at 
køre, og da vi kom til Rønne, 
var Madsen lettere kulosforgiftet. 
En Pris „Østerbye" under venstre 
Overlæbe gjorde dog Madsen helt 
frisk igen, og vi fortsatte Turen. 

Det blev Aften, og en vældig 
Regnbyge drog over Vestlandet. 
Vi tyede ind i et lille Hus, der laa 
ved Landevejen, og spurgte om 
vi maatte overnatte paa Loftet. 

Det lod sig desværre ikke gøre, 
men vi maatte gerne gaa ind i 
Vaskerhuset til Bygen var drevet 
over. Det var ikke noget første 
Klasses Hotelværelse, det regnede 
næsten lige saa meget inde som 
ude, og det blev ved. 

Høns er som bekendt ikke stue-
rene, og Vaskehuset gjorde ogsaa 
Tjeneste som Hønsehus. Det var 
Synd for Madsens Uldtæppe, for 
han lagde sig paa Gulvet. Jeg an- 

bragte et Strygebrædt fra Mur-
kedlen til Vindueskarmen, og der 
lagde jeg mig ; men ærligt talt, 
det var ubehageligt. De kan selv 
gøre Forsøget engang. 

Efter et Par Timers Forløb, der 
mærkedes lige saa længe som 
Togtiden fra Nexø til Rønne før 
i Tiden, begyndte Himlen at kla-
res, og saa skulde det være Alvor 
med at komme hjem. Vi gik gen-
nem Nordskoven — Træerne var 

Nordbornholms Turistforening 
holdt i Mandags Generalforsam-
ling paa Hotel ,,Allinge" i Over-
værelse af 17 (sytten) Medlem-
mer. 

Formanden, Hotelejer Koch bød 
Velkommen til den „store" For-
samling og valgtes samtidig til 
Dirigent. 

Han aflagde derefter Beretning 
om det Aar, der er gaaet. For-
eningen og dermed ogsaa Besty-
relsen havde mistet et Medlem, 
nemlig Hotelejer Colberg, Finne-
dalen. Udtalte smukke Mindeord 
om den afdøde og fremhævede 
ham som et energisk og iniativ-
rigt Bestyrelsesmedlem, som har 
gjort et meget stort og uegennyt-
tigt Arbejde for Turistsagen. 

Forsamlingen gav sin Tilslut-
ning ved at rejse sig. 

Foreningen havde til Turistfor-
eningen i Forum givet et Tilskud 
paa 150 Kr. i den Formening, at 
de vilde komme tilbage i Form 
af Overskud, men dette var af 
Bornholms Turistforening hensat 
til et særligt Fond. Formanden 
omtalte Sommerfesten, som havde  

tunge af Regn, og det blæste til-
strækkeligt til, at det var som at 
gaa under en Badebruse. 

Vi naaede Hasle tidligt om Mor-
genen og gik hjem til Madsens 
Forældre, der drev Slagterforret-
ning — men der var ingen oppe. 
Det eneste Sted, vi kunde komme 
ind, var i Kølerummet, og der laa 
vi i dyb Søvn, da Slagteren kom 
for at hente el Stykke Bøfkød. 

givet 1200 Kr. til hver af de to 
Foreninger.Det var et ganske pænt 
Overskud, og formentlig vilde der 
atter i Aar blive afholdt en Fest, 
maaske under lidt andre Former. 
Bestyrelsen havde tegnet Forenin-
gen for et Abonnement i Spor-
vognsreklamen, men der var kom-
met Besked om at der ikke var 
Plads, hvilket efter Form. Mening 
ikke gjorde noget. Han havde lagt 
Mærke til denneForm for Reklame, 
men troede ikke den virkede efter 
Hensigten og var de Penge værd, 
den kostede. 

Omtalte Studenter - Sangerstæv-
net den 24. og 25. Juni, som Bh. 
Turistforening arrangerer, mente 
det vilde blive en udmærket Re-
klame for Øen — og ligeledes en 
smuk Maade at fejre 25-Aars Ju-
bilæet paa. 

Hotelejer Koch var indtraadt i 
Bh. Turistforening istedetfor afd. 
Hotelejer Colberg — og samtidig 
indvalgt i Forretningsudvalget. 

Form. kom derpaa ind paa en 
Omtale af Folkeferien, som alle 
nu var spændt paa, hvad den vil 
give. 	Forhaabentlig virker den 

Amatør-Radioter, som benytter 
dem til Meddelelser til hinanden 
over hele Verden. 

Kassereren, Købmd. Bech rede-
gjorde for Regnskabet. Foreningen 
har en Kassebeholdning paa godt 
1600 Kr., Medlemsantallet er 205. 

Bogh. Sørensen udtalte Glæde 
over det pæne Regnskab og For-
eningens Fremgang. Henstillede 
til Bestyrelsen at opsætte flere 
Bænke paa forskellige Udsigts-
steder. Form. oplyste, at dette var 
vedtaget af Bestyrelsen. 

Valgene. 
Efter Colbergs Død havde Best. 

suppleret sig med Kioskejer Mau-
ritsen, og denne blev sammen med 
de to andre Bestyrelsesmedlemmer 
Kbm. Bech og Pensionatsejer E. 
Andersen, Sandvig, genvalgt. Re-
visorerne Fotograf Kjøller og 0. 
Gornitzka genvalgtes ligeledes. 

Under Eventuelt omtalte Bogh. 
Sørensen Festen i Fjor i Sandvig 
og henstillede til Bestyrelsen, at 
fremmede Gøglere ikke blev paa 
Pladsen mere end de to Dage, 
Festen varer. 

Man drøftede sluttelig den ringe 
Interesse, der var for Turistsagen 
paa Nordlandet. Hele Nordspidsen 
af vor skønne Ø lever og aander 
for Turister, men mange er af den 
Formening, at det hele gaar af 
sig selv — blot sidde og skumme 
Fløden og saa lade dem, der er 
tossede nok til det, gøre Arbejdet. 
Er det ikke et Forhold, der bør 
ændres? Jo, det er paa høje Tid. 
Hele Landet har faaet Øjnene op 
for de Penge, der ligger i Turis-
men. Ikke mindst ser vi det paa 
vor egen Ø. Turistforeningerne 
arbejder alle for fuld Kraft, og ikke 
faa Mennesker tager deres Tørn 
for denne Sag. Vi maa ikke lade 
os køre agterud og tro, at kun 
Nordbornholm er det eneste Sted 
Turisterne vil være. Der er mange, 
ja utallige Steder i Danmark og 
paa Bornholm, at holde Ferie, og 
Reklamens Magt og hver enkelt 
Egns Kamp om de rejsende Tu- 

saaledes at vi faar en længere 
Sæson, da alle disse Mennesker 
ikke kan faa Ferie paa samme 
Tid. Koeh kunde privat oplyse, at 
han havde sluttet Kontrakt med 
„Folkeferie" for to af sine Hotel- 
ler. 

Vi havde som Tilskud til den 
optagne Film faaet 250 Kr. fra p66", 
og Foreningen har til denne Sæ-
son tegnet en meget stor Annonce 
i Social-Demokratens særlige Fol-
keferie-Udgave, som ikke alene 
udkommer til Bladets Abonnenter, 
men til samtlige socialdemokrati-
ske Blades Abonnenter i Danmark. 
Filmen om det skønne Nordborn-
holm har været vist for ca. 3000 
Mennesker, og alle disse har sam-
tidig faaet den lille Brochure, der 
uddeles ved Fremvisningerne. Vi 
har ogsaa uddelt Kort til bornh. 

Vandrefugle 
Af Marcussen, Nexø 

8r der kun 17 tur istinteresserede 
paa .71ord6ornfiohn? 



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. RUS, Autovognmand, Allinge 

En Køretur 
i min lukkede 5 Personers Vogn er en 
Nydelse, Priserne er rimelige og Tele-
fon-Nummeret: Allinge 130 x 

Kast Falk 
„Aabrinken"— Tejn 

En ny Cykle til Foraaret 
— den kan De faa i Tejn! 

Kom ind og lad os overbevise Dem om vore 
Kvaliteter - - - og saa vil vi ogsaa gerne for-
tælle Dem om de meget fine Betalingsvilkaar! 
Alt i Tilbehør til Cykler. 

Frants Andersen, Tejn 

Rigtige gode store 

Iling Edv. Kartofler 
sælges pr. Halvtønde for 5 Kr I Poser a 12 øre pr. kg 

Nordlandets Handelshus 

STOP 
ikke alle Deres Billeder ned i Skuffen, men 

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

Fotograf Alfred Kjoller 
v. itavrien, Allinge, I If. 4 

Jens Hansen's Planufakturtorretning 
fører stadig all i Metervarer, kjoletøj. 

Lærreder og Sengeudstyr 
Prima Arbeldøtej og de bekendte gode Moiskinsben-

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. Pris. 

Konfirinantkltedoinger er hjemkommet i nye og mo-
derne Facon og sælges til billigste Priser. 
Uld og strikkede Klude tages i Bytte. 

Telefon Allinge 29 - Leverandør til rare- og Landbrugslotteriet 

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

sælges daglig — alt hjemmelavet 

norners Slagter- og Paalregsforretning, Allinge 
Telefoner: 118 og  136 

Paa Søndag 
spiller vi som sædvanlig fra Kl. 16 

Elverhøj-Kroen, Stammershalde 

Hven.' har Brug for 
svære Jernvinduer! 

Restpartier — store og smaa Størrelser 
sælges til smaa Priser i 

Nordlandets Handelshus. 

Kali PUHA-Radio 
tios Yona-Yorfiandleren i Xllinge 

Det lønner sig I 
Vi har det største Udvalg i alle Mærker og de bedste 
Afbetalingsvilkaar. — Vi yder den 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 omgaaende. 

 

Er Radioen i Uorden 

 

    

saa prøv engang at sende 
den til Reparation has 

  

 

Emil Markussen 
Kirkekarle> Allinge 

Allernyeste Maalerinstrumenter 
Garanti for 1. Klasses Arbejde 

Vi har tørre, stærke 

  

svenske Extra -Fyrrebrædder 
til Gulv og Loft, men ogsaa stærke 

billige Brædder 

  

til alle Reparationer — og vi sælger gerne! 

Restpartier sælges særligt billigt. 

Nordlandets Handelshus 

„.9et er vel nok en 
dejlig 2,ogn‘‘ 

sagde hele Familien, da de havde været 
paa Besøg hos Onkel Jens, kørende med 

Næste Gang 
ringer vi igen 
til Allinge 49 

ændre efiristensen 
Gæstgivergaarden, Allinge 

   

ENNIO 

Allinge Kulhandel 
er det fordelagtigste 

Sted for Indkøb 

af Vinterbrændsel) 

De bedste Farer tit smaa Priser. 
Telefon Allinge 119. 

•••••••• •11••••••••••••••••••••••••••41~: 
•  
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Personkørsel udføres 
med 5 og  7 Pers. Vogn. 

• 
• 
• 
• 
• 
ø 
•••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••■ • 

Lær at kere Bil! 
Grundig Undervisning 
Kørekort garanteres 

Th. Munchs Køreskole 
Tlf. RØ 46v 

t.  

Kranse & Dekorationer 
smukke og billige 

Blomsterkurve og Potteplanter 

Gartner KOFOED 
„Hallelyst" 	 Telf. Sandvig 6 

Nye Sendinger af store friske Æbler, 

Appelsiner og Citroner 
dejlige søde og sure Varer af ypperlig Kvalitet 

Nordlandets Handelshus 

Billige, brugte 

MØBLER 
Møbelbutiken 

Pihl - Telt. Kl. 43 Klemensker 

SVEND JENSEN 
Telefon Rø 13 

• 
• • 
• 
• 
• 
• 
•  
a 
• 
• 
• 
• 
c 

rister, bringer hver Dag i Aaret 
nye Forsøg og gode Resultater. 
Vi maa ogsaa være med i dette 
Arbejde paa Nordbornholm. 

Dirigenten sluttede derefter den 
stilfærdige Generalforsamling. 

Festligt Møde 
af holdes paa MenighedshjemMet 
Fredag  d. 3.- Marts, Kl. 7,30, ved 
Sekretær Frk. Gudme, Flensborg. 

•• Kaffebord — Sangkor, 	• 
Alle er hjertelig  velkomne. 

-- Klemensker 
Husmoderforening 

afholder Maddemonstration part 
Klemensker - Kro Torsdag  den 
9. Marts, K1.14,30, ved Frk. Speich. 
Paaskefrokost og  Paaskebord. 

' • Medlemmer 25 øre, 
Ikke-Medlemmer 1 Kr. 

Alle er velkomne. 

Fra Uge til Uge 
Nordbornholms Kino 
opfører i denne Uge en af den 
sidste Tids bedste amerikanske 
Sensationsfilm, nemlig Flyverfil-
men „Vor Tids Helte" med tre 
store Kunstnere i Hovedrollerne, 
Clark Gabte, Spencer Tracy og 
Myrna Loy. 

Filmen gik ikke mindre end 8 
Uger paa Paladsteatret i Køben-
havn og havde stor Succes. Hand-
lingen skildrer Clark Gable som 
Indflyveren, der sætter Livet paa 
Spil for at prøve Fabrikkernes nye 
Modeller. Myrna Loy er hans 
Hustru, som næsten er død, hver 
Gang Vovehalsen er i Luften. Spen-
cer Tracy er Mekanikeren, der 
altid klæber sit Tyggegummi paa 
Halen af Maskinen som et godt 
Varsel. Han glemmer det en Gang, 
og Resultatet er 	naa vi skal 
ikke røbe hele Handlingen. 

Aftetibladet skrev efter Premi-
eren: „Det uendelige Himmelrum, 
Skyerne, Vindsuset og Brølet fra 
Mototerne er fanget ind i denne 
Film — og Stilheden — netop 
.denne Stilhed som Kontrast til det 
øredøvende Brøl i Højttaleren er 
af betagende Virkning. Den vil 
sætte Deres Nerver paa Kant, men 
De vil ikke kunne lade være at 
beundre den Maade, det gøres paa. 

Privatkampe i Fodbold. 
Standards Juniorhold var i Søn-

dags i Klemensker for at spille 
en Privatkamp. Resultatet blev 
uafgjort 1-1. 

Standards Seniorspillere var li-
geledes en Tur i Klemensker og 
spillede en Kamp med Klemen-
sker 1. Hold. Resultatet blev en 
Rutsker-Sejr paa 2-1. 

Festligt Møde i Hasle. 
afholdes iflg. omstaaende Annonce 
i.,,toar" paa Tirsdag d. 7. Kl. 8. 

pulidelig Pige 
kan faa Plads 1. April eller Maj. 

St. Myregaard, Olsker 

Spisekartofler 
til Salg part 

Hamniersholm 
pr. Sandvig, Tl. 23 

En flink Dreng 
kan faa Plads 1. Maj. 

Charles Pedersen, 
Lindeplads - Allinge. 

rummelige Værelser 
Køkken, Vaskerhus og  Kælder 
til Leje i Allinge 1. April eller 
senere. 

Manna Kotoed. 
Henvendelse til Tranberg, 

Handelsbanken, Allinge. 

2 cillarmorplader 
47 X 71 cm, til lille 	eller 
andet Bord 14 Kr. Stk. - Smukt 
Spejl ti l ho rretning eller større 
Entree, 165 em. højt, 50 Kr. 

Jensen, Vestergade 28, Allinge. 

Et Damearmbaandsur 
er tabt fra Rutsker Central til 
Svej bjerg.  — Bedes afleveret til 
Rutsker''Central. 

Flink Pige søges 
fra 1. April eller senere. 

Fru Toldforpagter Kauffmann, 
Hasle - Tlf. 26. 

Frk. Gudme kommer til Stede og 
fortæller om sine interessante Op-
levelser blandt Landsmænd i frem-
mede Lande. 

Orkesterkoncerten 
som ASG afholdt i Onsdags havde 
ikke samlet helt fuldt Hus, men 
de, der var mødt frem, fik en ufor-
glemmelig Aften ud af det. Hvor 
er det Synd, at der ikke kommer 
flere Folk, naar der bydes paa 
god Musik i Allinge-Sandvig. 

Orkestret var placeret i tre Eta-
ger paa Scenen. Dansk Musiker-
forbunds Emblem saas i Kæmpe-
format paa den sorte Baggrund. 
Det saa glimrende ud. — Og saa 
selve Musikken, det var pragtfuldt 
at høre Bruset, naar alle 1s Mand 
var med — det var morsomt, 
naar et af Programmets smaa 
Karakterstykker blev serveret -
jo, de, der blev borte, ved ikke, 
hvad de gik Glip af. 

1 Pausen viste Tegneren Kjeld 
Nielsen sine Færdigheder paa de 
hvide Flader som Hurtigtegner. 

Efter Koncerten dansedes der 
til Tonerne af hele Orkestret til 
ud paa de smaa Timer. 

Badmintonkampen 
mellem Svaneke og A. S. G. gav 

en stor Sejr til Svaneke paa 7-2. 
For første Gang blev der spillet 
Juniorkamp, ligesom 3 af Kam-
pene blev spillet af Spillere, som 
ikke før har spillet Kamp. 

Vi skal i næste Uge bringe Re-
sultaterne og  en nærmere Omtale 
af de enkelte Kampe. 

Frimærker 
Som man vil se af Annoncen, 

bliver der en stor Frimærkeudstil-
ling paa Dams Hotel paa Primær-
kels Dag den 5. Marts, hvor de 
stedlige Samlere vil lægge Dele af 
deres Samlinger frem, ialt ca. 700 
Albumsblade, foruden andre inter-
essante Ting. 

Jeg har ladet mig  fortælle, at 
Elever fra Statsskolen, der har en 
særlig Samlertime uden for Sko-
letiden, er bleven opfordret til at 
deltage og har sagt ja. 

Men lad os snakke lidt mere 
Frimærker, naar vi nu er kommet 
i Gang. Der skyller en Frimærke-
bølge over hele Verden for Tiden, 
og det er en nem Maade for Ung-
dommen at lære Geografi. Orden 
og  faa Forstaaelse af de smaa 

Tings Værd!. 
Nu haaber jeg, Folk har været 

flinke, og  man har faaet mange 
Mærker forærende, saa man har 
lidt Materiale at arbejde med. 

Vi talte sidste Gang  om de før-
ste elementære Grundsætninger, 
og vi gaar lidt videre. 

Det første Album skal ikke være 
dyrt, thi det skal blot lære os Or-
den og  i det hele blot vænne os 
lidt til, men naar mart saa skal 
skifte Album, vent saa hellere „lidt" 
længere og  faa et endnu bedre 
Album ;  thi -- jo bedre Album jo 
mere Interesse og  Glæde. Brug 
kun syrefrit Gummipapir til Nid-
klæbningen, det er ikke saa dyrt, 
og husk, at Ombukningen bliver 



Kender De 

Gornitzka's 

97erbroefrt/Å,  

til Turistbrochure 

Ring, og vi kommer 
omgaaende med et Tilbud 

Stor Friffirldstilling 
paa Dams Hotel, Søndag den 5. 

Marts fra Kl. 10 til 10. 
Salen: Indgang over Gaarden. 

Tombola forefindes, gode Gevinster 
Entre 50 øre. 

Bornholms Filatelistforening 

men hun lod det løbe nedrover 
sine Klæder, og de var ogsaa sved-
ne af paa de Steder, hvor Vinen 
kom. Saa gav han hende en Hob 
Sten i Forklædet og fulgte hende 
udenfor. Men hun var jo lige til 
hun rystede, og Livet sad hende 
i Halsen. Saa snart Bjærgmanden 
var borte, smed hun Stenene og 
rendte hjem. Lidt Smut af dem 
var lige godt blevet hængende 
ved Forklædet, og da hun næste 
Dag tog det frem, sad der Guld-
korn paa det. 

Det er selvfølgelig ikke sikkert, 
at det bornholmske Sagn i alle 
Biomstændigheder stemmer med 
den fynske Optegnelse.) 

— -- 
Af Kulbakken tog man Grus for 

at kjøre paa Vejen. En Aften gik 
en Mand der forbi. Han gik hen 
for at forrette et vist Ærinde, og 
imens kom han til at sige som 
saa: ,,Ded e rart, hvor saa ajle 
uijnejordsfolkene vil flytte hen, 
naar de eijn gong faar enna paa 
dæijna hvihen (høijen!)" Pludselig 
blev han omringet af en stor Flok 
Mandfolk nied store blaa Næser. 
Han slog om sig med sin Stok, 
og i denne Stilliing naaede han 
med Nød og næppe sit Hjem, for 
de fulgte ham helt til Porten. 

(D. S. 1, 1310) Fra Bornh. v. G.J. 

Nu findes der ikke mere Trold-
tøj i Sjælland, det er udvandret til 
Bornholm, og det er dem, der har 
forsvaret øen mod Fjenden, og 
gjør det endnu. 

(D. S. I, 1342) 	Chr. N, 

„MANUS" korn ?ned rige Lofter - 
Og holdt deri'..! 

Sjælden eller aldrig har en Maskine kunnet paavise 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. Det var ,Manus", der fik Guldmedaljen 
og den er stadig Nummer eet af alle Malkemaskiner. 

Forlang udtørlige Oplysninger og Tilbud hos 

Maskinhandler A. Larsen 
Telefon Gudhjem 14 

Allinge Brugsforening 
I Anledning al' Foreningens 

25 Aars Jubilæum 
indbydes Kunderne til en gratis Sammenkomst paa 

Christensens Sal Lørdag d. 18. Marts, Kl. 19,30. 

Indtegning til Festen bedes foretaget i I3rugsforenin-

gen senest Lørdag d. 11. Marts. 

Festdagen lukkes Forretningen Kl. 18. 

Hosmoderlorelling 
Husk Frk. Speichs Paaskedemonstration 

Onsdag den S. Marts Kl. 19,15 

Fredag den 10. Marts, Kl. 19,30, fejres 
Nordens Husmoderdag med festligt 
dækket Kaffebord å 85 Øre. 
Radiotransmission 
og Oplæsning i bornholmsk Mundart. 

Skyæderiet 
i Tein 

anbefaler godt Arbejde, moderne 
Snit og fineste Pasform 

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

Telefon Allinge 106 v 

Kunstgødning - Markfrø & Saasæd 	KØB DET I PRODUKTEN 

Yoraar og Xonflrmation 

helt oppe og kun lidt fugtigt. Man 
skal bruge Pincet, ikke spids, det 
letter Arbejdet og skaaner Mær-
ket for de fedtede og varme Hæn-
der. Er vi nu saa vidt, kan vi 
ogsaa gaa lidt længere. Der er 
forsk. Takninger og Vandmærker, 
der i høj Grad bestemmer Mær-
kets Værdi. Ønsk en Katalog 
(„Skandinavien" 1 Kr.) 1 Taktæl-
ler og en Vandmærkesøger, og 
hele Udstyret er i Orden. Naar der 
i Katalogen staar takket 14 x 12t/5  
er det første „foroven", og det 

Det store Udvalg  
Den gode Vare 
Den billige Pris 

andet „Siden." Er der kun et Tal 
12'72, saa er det begge Sider; saa-
dan en Taktæller er ikke dyr, kun 
nogle faa Øre. Mange Vandmær-
ker kan man se med det blotte 
øje, men kniber det, lægger man 
Mærket med Bagsiden op i Vand-
mærkesøgeren og drypper et Par 
Draaber Benzin paa, saa træder 
Vandmærket tydeligt frem, hvis 
der er noget. Men husk de nød-
vendige Forsigtighedsregler: Intet 
aabent Lys, og ingen Cigaretter. 

Skal det nu vise sig, at man 

Til Konfirmander 
har vi mange fikse 

cAlyhedep i Skotøj 
Billige Priser 

CARL LARSEN 
Vestergade . Allinge . Tlf. 104 

000900*0009,0000000000000000000000000 
0 

0 
tiu er det Tid at 
skære fødekviste.. 

ag 
og Bestillinger modtages 

Podning  og  Beskæring  
udføres 

8 

O 

Ungsvin og 
Pattegrise 
købes til store Priser. 

Axel Frederiksen, 
Allinge, Telf. 25 

Varm Blodpølse 
taos hver Fredag fra Kl. to 

Lindeplads Viktualieforretning 
Grete Kragskov 

Foderhalm og Roer 
til Salg, en Lødeko ønskes til 
Købs. 

Niels Andersen, Krakhøj, 
Rutsker. 

ønsker lidt Vejledning, saa gaa 
frit til enhver Samler, han betrag-
ter det som en Ære at blive fo-
respurgt. Og tag saa ud og se 
paa Samlingerne i Rønne den 5. 
Marts. Entreen er sat til 50 Øre, 
for at saa mange Unge som muligt 
kan høste Erfaringer af andres 
Arbejde. 
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Annoncer, der indleveres efter 
Onsdag Middag 

tages kun med Forti. hold 
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Brødrene Anker 
Jernstøberi og  Maskinfabrik 

Pumper - Vandindlæg 

Bygnings-Støbegods 

Komfurer 

Telefon Hasle 2 

Bornholmske 
Folkeminder 

Efter Evald Tang Kristensens Samlinger 

En Gang gik en Kone norden 
Melstedgaarden tæt ved, hvor Un-
dentagshuset nu staar, og plukkede 
Aks paa Stubben. Hun havde sin 
lille Pige med, som stod og pluk-
kede Engelbær af en Tjørn. Med 
eet løb Barnet hen til Moderen 
og spurgte: „Maa jeg gaa ned til 
Folkene der nede, de lukkede netop 
op for mig." — „Hvor nede?" 
spurgte Moderen. „Der nede," sva-
rede Barnet, „de har saa megen 
god Mad, den faar jeg ogsaa af." 
„Nej," sagde Moderen. Barnet vilde 
alligevel af Sted, og Moderen 
maatte formelig brugelMagt, for at 
faa det til at blive. 

(D. S. 	949) 	 (.i. J. 

En Gang gik en Kone i sit Køk-
ken og bryggede. Da kom der en 
stor Skrubtudse og vilde gaa over 
Dørtærskelen, men den kunde ikke 
komme over. Saa tog Konen en 
Bredtørv og lagde ved Dørtærske-
len, for at den des bedre kunde 
komme ind. Derpaa sagde Konen: 
„Du er vel tørstig, din Stakkel!' 
og tog en Øse med ølurt og lod 
Tudsen drikke. „Du er saa tyk, 
du skal vel snart gjøre Barsel, men 
jeg maa vel helst blive din Jor-
demoder" o.s.v. 

D. S, I, 1096) Bornholm. G.J. 
8[(Tang Kristensen afbryder her 
Josefsens Optegnelse, da han fra 
det øvrige Land har flere Opskrif-
ter af samme Sagntype. Vi sup-
plerer fra en fynsk Optegnelse af 
Sagnet: 

Om Aftenen banker det paa Ru-
den. Det er Bjærgmanden fra Mo-
sehøj, der vil have Konen med 
sig hjem for at hjælpe hans Kone 
ved hendes Barselfærd, og af Sted 
tnaatte hun til Mosehøj. Da Bar-
selfærden var overstaaet, bød 
Bjærgmanden hende et Glas Vin, 

Med Foraaret kommer Konfirmandernes store Dag. 

Glæden og Forventningen er stor — den nye Kjole 

og Frakke — eller Habit skal købes, og den skal 

helst være rigtig. — Kjolen fiks og ehiek i de nye 

Modestoffer 	Frakken som Moden foreskriver - 

og Habitten, enten i Smakingfacon eller Jakke, skal 

sidde, som den skal. 

" Nu har vi det nye Konfirmand-Udstyr hjemme. 

Konfirmanden kan blive paaklædt fikst og billigt fra 

inderst til yderst. 

0.°1461 
r(PA' 

Se Vinduerne ) 

Fritz Reusch 
Telefon 5 	 Allinge 

Leverandør til Vare-og Landbrugslotteriet 
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Poul Jørgensen 
Solbakken Allinge 168 

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

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 Dem gerne, hvad disse to duer til, uden 
at De derfor behøver at forpligte Dem til Køb! 

Allinge Radioforretning, Nørregade B  

491y Yilfersel - nye 'l riser 

paa brune svenske haarde og  halvh. MASO N ITEPLADER 
og  ligesaa af fine Sorteringer BIRKE- /h, BOGEFINER 
Dæk de gamle Lofter og Vægge med Finerplader, 
saa faar De det lunt og hyggeligt. Ikke dyrt mere I 

Nordlandets Yfandelsfius 

ELLER 

Lad Nilfisk hjælpe Dem med Foriusreilllariogell - K Ø B DET i P R 0 D U K T E N 



9Taar tilfredse 5Vunder 
udtaler sig om vort 
Arbeicistel 

er det os altid en særlig Glæde, og vi 
sætter en Ære i at fremskaffe det 
mest fuldkomne, der er fremme i 

Arbeidstoi 
og til den billigst mulige Pris. 

2ffanufakturfiuset, Xask • 
• • •••••••.•••••••••••••••••••••.....••••.. 

Billeder og Film forstørres og kopieres 
Smuk og holdbar Udførelse. 
Større Bestilliner god Rabat. 

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

K. Hamfeldt Pedersen 
Slagter- og Paalægsforretning 

Altid 1. Kl. Varer 

Varm Blodpølse hver Torsdag Middag 

Telef. Hasle 49 

•■••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

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 Permanent-
Apparat, hvor man ved Hjælp af fine Maaleinstrum, nier 
nøjagtig forud kan konstatere, hvor meget Varme Han-
ret skal have, saa De derved ikke bliver udsat fur til-
fældigt Resultat. Byens førende Frisørsalon. 

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

CYKLER 
Det gode gamle Mærke: 

Xercules 
De kan købe fordelagtigt nu! 

d Kom ind og tal 

med os 

FA. ANDR. KOFOD 
Hasle 

HASLE BIOGRAF 
Søndag den 5. ds. Kl. 20: 

Den charmerende, fortryllende 

Isens Dronning SONJA HENE 

„En lykkelig Landing", 
En Oplevelse, man sent vil glemme. 

SKOTØJ 
Husk 
min I. Kl. Skotøjs-Reparation 

Solidt Arbejde 

Bedste Materialer 

OTTO HANSEN 
Torvet Hasle 

Lad Fagmanden 
hjælpe Dem! 

Det meddeles alle Husmødre, at jeg foretager Re-
paration af Symaskiner af ethvert Fabrikat. 

Da jeg er Specialuddannet paa dette Omraade, 
kan De trygt henvende Dem til mig, hvis Deres 
Symaskine er i Uorden. 

Alle Reparationer udføres med Garanti og til en 
rimelig Pris. 

Telefon Allinge 146 og 96. L. Jensen. 
Nørregade 29 (Chr. .Jensens Pensionat) 

• • 
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Fornyelsen til 6. Trækning slutter 
Fredag den 3. Marts og Salget 
Mandag den 6. Marts. 
Nogle ledige Lodsedler er til Salg 
Fornyeisespris 560 Øre 

Salgspris 990 Øre 

J. B. Larsen 

Flammevat 
Tjærejute 

Hørfrø 
Levertran 

Parafinolie 
Børneflasker 

Sutter 

Prima, Allinge 

HASLE g OMEGN 
saa til Bager Jørgensen 

naar det gælder 
Rugbrød, Normalbrod, 
Halvsigtebrød og Sigtebrød 

Fremstillet af allerfineste Produkter 

Alt i Finbrod anbefales 

Hvorfor fryse naar De borer i Bil? 

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

Ring til Hasle 	 P. Westh 
64 	 Hasle 

S.  
G 

a cl 
EI Drik kun Hasle Bryg 	e 

G EI herefter Li 	 EI 
13 	 N EI det er sundt - 	 3 

G 
	gi'r Kæmpekræfter G 

El 	 El 
- 	 s 
. s 
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Smukt og stærkt til Borde og Gulve 
er Terasso-Plader 

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

Brøndringe paa Lager i mange St. 

Murer Andr. Lind 
Telefon Hasle 86 

Husmoder- og Lytterfest i Hasle. 
Paa Fredag d. 10. Marts arran-

gerer Husmoderforeningen og den 
upolitiske Lytterforening en stor 
Fest i Forsamlingshuset. Anled-
ningen er Nordens Husmoderdag, 
som fejres i hele Skandinavien 
og her i Landet i alle Danmarks 
Husmoderforeninger. Programmet 
er ogsaa noget for den anden 
Part, Lytterforeningen, idet der er 
Radiotransmission i Anledning af 
denne Festdag. Programmet er 
righoldigt, og vi kan fremhæve, 
at der bande bliver Musik og Dans. 
Dilettanter fra Aakirkeby opfører 
„Det magnetiske Felt" og naar 
det er de kendte og rutinerede 
Aakirkeby Dilettanter, der er paa 
de skraa Brædder, ved vi, at Ud-
førelsen er lagt i de bedste Hæn-
der. Der er endelig en Ting paa 
Programmet, der er spændende, 
og det er Kl. 24. Det hedder: Pres-
sens Radioavis: „De sidste Nyhe-
der fra Hasle." 

«R_ .M.S.111.1,-1.11 	 ••=••••■■•••1.-....--■••-•••-• 

Hasle og Omegns 
husunderforelliq 

Paa Grund af vor Festaften paa 
Nordens Husmoderdag — læs An-
noncen — aflyses vor Medlemsaf-
ten den 7. Marts. 

Varm Blodbudding 
hver Fredag Middag. 

A. LYSTER 
"Hf. Hasle 74 

GLIGGEIMDGGEIDGGGEIDDEIGGEIDGEIGGEIGGEIDGEIEIDGC11:11:1 

G 
El 

Alt Murerarbejde 
udføres solidt 

Hasle og Omegns Husmoderforening 
og Hasle og Omegns upolitiske Radioklub 

afholder Fællesfest paa Hasle Forsamlingshus Fredag  den 
10. Marts 1939, KI. 19,30, hvortil begge Foreningers Medlem-
mer med Husstande venligst indbydes. 

Kl. 19,45 Musik, Kl. 20 Radioudsendelse i Anledning al 

Nordens Husmoderdag, Kl. 20,45 opføres „Det magnetiske 

Felt", Komedie ved Dilettanter. - Efter Forestillingen Bal. -

Kl. 24 Pressens Radioavis: De sidste Nyheder fra Hasle. 

Bestyrelserne. 

0•0 	 ••••• • • ! 

KAFFE • 
• 

Prøv min 
• specielle Kvalitet 

—den er virkelig god 

dinar Nielsen 
4 
	 Telefon Hasle 142 

•••••••••••••••• •••••■••••••••••■••••• 

Is i Biografen. 
Søndag bydes der os i Hasle 

Biograf en glædelig Overraskelse 
idet man har sat Sonja Henies 
Film „En lykkelig Landing" paa 
Programmet. 

Gennem de sidste Aar har vi 
hørt meget om denne søde lille 
norske „Jente." Hendes Overgang 
til professionel Skøjteløberske med-
førte, at hun gik til Filmen for at 
faa Del i dennes Millioner. Det  

'Firsdag d. 7. Marts lit. 20 

FESTLIGT MØDE 
i „Z O OA R" 

Frk. Gudme fortæller om sit 

Arbejde blandt 

Danske syd for Grænsen. 

Alle er hjertelig velkomne. 

viste sig, at hun ogsaa havde Ta-
lent i denne Retning, og hendes 
Film har Verden over haft stor 
Succes. 

Som man kan tænke sig, er 
Handlingen spundet om hendes 
Præstationer paa den blanke Flade, 
og det aldeles fantastiske Skue-
spil i Akrobatik og straalende Far-
ver, man faar at se. 

Den Film har mange sikkert 
glædet sig til, og saa gaar vi hen 
og ser den paa Søndag. 

Entre 1 Kr. pr. Persona. 

.............. 	............• 
I• 

Trænger Deres Notar 
til Eftersyn ? 	1 •  

• da ring til Hasle 92. 1 
• I : 	Vi kommer straks og fore- : 
• : 
• tager alle Reparationer, 
•  
•  • Westerdafil 

I  
. : . 
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Markmanns Kiosk 
Hasle 

Dag- og Ugeblade 
Papirhandel 

Cigarer og Tobak 

Chokolade - Konfekture 

Nar »e noget at sælge... 
saa lad „Nordbornholm" skaffe Dem Køberen. Deres Fordel 
ligger i, at Deres Annonce kommer ud til 3000 Familier, 
d. v. s. i hvert Hjem paa Nordbornholm. Billige Annoncepriser 

Ring til Allinge 142 — og lad os give Dem et Forslag! 

De Ser ikke plage ., em 
med ømme !Fødder, 

haard Hud og nedgroede Neglel En omhyg-
gelig og smertefri Behandling kosterkun 2 Kr. 

Spec. Uddannet i Tilpasning af Indlæg. 

Fodkliniken, Strandvej 3, Allinge. Tlf. 172 
Træffes Kl. 14-17 og etter Aftale. 

•   

at „Taco-Luxus" Pernianent er det System, 

der giver et smukt og holdbart Resultat, 

naar det udføres 	 

hos 	I Kun 8 Kr. alt incl. 

Barber Johs. Larsen Tlf. All. 5 3 

Nyd Deres Eftermiddagskaffe paa 

HOTEL HELLIGDOMMEN 
Aabent hele Aaret 

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

Reparationer 
udføres 

hurtigt — godt og billigt 
Et Parti Pige- og Dame-
Selvsko sælges meget bil]. 

Skotøj-Gentalen 
Ellinge 

2 svære Kælkeslæder. 
svær Fastvogn til Skovbrug. 

4 Fastvogne (billige) 
3 Ponnyvogne (billige) 
2 Gigger paa nyt Gummi. 
I Fjedervogn paa Gummi. 
8 forsk. Fastvogne 

(1 og2 spænder) 

Carl Pedersens Smede- 
og Maskinværksted 

Telefon Allinge 98. 

Averlft itlardliernhoh 

PROTOKOLFABRIK 	  

Chr. Dideriksen 
• Tornegade 10 — Rønne — Telefon 865 

(.) 
	

Indbinding af Bøger og Protokoller 
O 1. Kl. Arbejde. Rimelige Priser. Hurtig Levering 

ClIZ 	N. B. Leverandør lig Biblioteker og øens største Forbrugere 

Varelotteriet 
Det er slaaet fast ...  Sælges. 

Varm illoholse 
faas hver Fredag fra Kl. 11 

Dina Sørensen 


