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° 	o 	. UGEBLAD POP NORD-BORNHOLM 
Udkommer i hvert Hjem i Allinge-Sandvig, Tejn, Rø, Klemens, Hasle, Rutsker, Olsker 

97ord6ornfiolms K N 0  
Fredag, Lørdag Kl. 20, Søndag Kl. 16"" og 20 

Edvard Persson 
i det morsomme svenske Lystspil 

Baldevins Bryllup. 
Se ham ! Hør ham synge sine glade sven- 
ske Sange til Dragspil -- og De kommer 

straks i herligt Humør. 

„Saa vender vi "KadameSvendsen!" 
og andre Yalemaader. 

— I daglig Tale møder vi ofte 
Talemaader, Udtryk og Ord, som 
falder os ganske mundret og na-
turligt, og som vi nok ved, hvad 
der menes med,men skal vi til at 
forklare dem nærmere og fortælle 
om deres Oprindelse, saa kommer 
vi ud for Vanskeligheder, da mange 
af Udtrykkene i Tidens Løb har 
undergaaet Forandringer og har 
en anden Skikkelse i vort Sprog 
i Dag, end de havde tidligere. Og 
ikke alene det, men en hel Masse 
af Udtrykkene og Talemaaderne 
er oversat fra fremmede Sprog. 
Vi kender alle Udtryk som: Blaa 
Mandag — en Bjørnetjeneste —, 
men hvorfor bruger man netop de 
Udtryk i bestemte Situationer. — 
Paa den Maade er der en Mængde 
Udtryk eller enkelte Ord, som kræ-
ver en nærmere Forklaring, fordi 
de har deres egen Historie, under-
tiden er denne blot en Anekdote, 
undertiden en hel lille Roman, men 
det er den, som har givet Udtryk-
ket den Betydning, som det nu 
har. 

Man plejer at kalde saadanne 
Udtryk eller Citater „bevingede" 
Ord, og dermed menes nøjere be-
stemt et i videre Kredse anvendt 
og ofte benyttet Udtryk eller Tale-
maade, hvis historiske Ophavs-
mand eller literære Udspring kan 
eftervises. Selve Benævnelsen „be-
vingede Ord" stammer fra eller 
gengiver Titlen paa et stort tysk 
Værk : Geflfigelte Worte, der inde-
holder ikke færre end ca, 130,000 
Eksempler paa saadanne Citater. 
Dets Forfatter hedder Georg Biieh-
mann. Vi har ogsaa herhjemme 
en tilsvarende Samling, men dog 
ikke nær saa omfattende, af Os-
car Arlaud. — Det var Meningen 
med denne Artikel at fortælle lidt 
om nogle af de mest alm, Citater 
og Talemaader, om deres Oprin-
delse og for enkeltes Vedkom-
mende ogsaa om deres Anven-
delse. 

Som man maaske ikke vilde 
tænke sig, saa har Bibelen givet 
ort Sprog en stor Berigelse ved 

flt give os en Mængde bevingede 
Ord, og naar man tænker nær-
mere over det, saa er det vel i 
Grunden ikke saa underligt, da 
Biblen jo gennem Aarhundreder 
har været den mest læste Bog i 
alle Samfundslag. Hermed menes 
ikke de saakaldte Skriftsteder, men 
Citater, som er gaaet over i det 
daglige Talesprog, og som opfat-
tes og føles som Ordsprog eller 
Talemaader. 

Lad os først tage et Udtryk som 
„At vide hverken ud eller ind". 
som er fra 1. Kongernes Bog 3,7, 
hvor Salomon siger til Gud: „Jeg 
er et ungt Menneske, og jeg for- 
staar (i den ældre Bibeloversæt- 
telse : ved) ikke at gaa ud eller 
ind", og fra 2. Kongernes Bog 22, 
20 stammer Udtrykket „at gaa til 
sine Fædre". I Ordsprogene 26,27 

siger den vise Salomon : „Den, 
der graver en Grav for andre, 
falder selv deri". Ligeledes staar 
der i Profeten Jeramias Bog Kap. 
31: „Der er hørt en Røst i Rama, 
en Klage, en bitter Graad", dette 
findes igen i Matthæusevangeliet 
Kap. 2 i Anledning af Barnemor- 
det i Bethlehem. Rama var Nav-
net paa flere Smaabyer i Palæ-
stina, og derfra er altsaa dannet 
Udtrykket „et Ramaskrig". — Der 
findes endnu flere i Bibelen, men 
jeg vil her kun nævne nogle en-
kelte endnu, f. Eks, „at spredes for 
alle Vinde", som er taget fra Eze-
kiel 17,21, eller „at sætte sit Lys 
under en Skæppe", som findes i 
Matth. 5,15, og efter 7,6 i samme 
Evangelium er „at kaste Perler for 
Svin" dannet. Om den, der god-
troende hopper paa en eller anden 
Krønike eller uden Kritik godken-
der en Dumhed, siger man „han 
sluger Kamelen". De færreste tæn-
ker paa, at Talemaaden er en For-
kortelse af, hvad Jesus i Matth. 
23,24 siger om Farisæerne: „De 
afsie Myggen, men nedsluge Ka- 
melen. Udtrykket „en Ulv i Faare-
klæder", hvorved vi mener en Per-
son, der udvendig ser from og 
stille ud, men indvendig er lumsk 
og upaalidelig, stammer ligeledes 
fra dette Evangelium (7,15), hvor 
Jesus siger: „Vogter eder for de 
falske Profeter, som kommer til 
eder i Faareklæder, men er ind-
vortes rivende Ulve". Fra Johs. 
Evang. 8,7 har vi det anvendte 
Ord „at kaste den første Sten". 
Versene 21 og 24 i samme Kap. 
ligger til Grund for „ikke at komme 
til at dø i Synden". Fra Bibelen 
stammer ogsaa et kendt Udtryk 
som „at samle gloende Kul paa 
ens Hoved" (Romerbrevet 12,20). 

Nu vil vi forlade Bibelen og 
gaa over til vor danske Literatur, 
som ogsaa har skabt en Masse 
bevingede Ord. Lad os gaa til-
bage til den Mand, som fik en 
umaadelig Betydning for det dan-
ske Sprog, nemlig Holberg. I hans 
Værker finder vi mange Citater, 
som bruges i daglig Tale — eller 
rettere ved Lejligheder, hvor man 
synes de passer. Der er f. Eks. „at 
gaa med en Borgmester i Maven", 
som stammer fra Den politiske 
Kandestøber, og fra samme Ko- 
medie stammer „Frisk Mod Anto-
nius, Du haver intet ondt bedre-
vet". Der er endnu flere fra samme 
Komedie, men de er ikke saa al- 
mindelige. Fra Jeppe paa Bjerget 
har vi den sørgmuntre Sandhed : 
„Folk siger vel at Jeppe drikker, 
men de siger ikke, hvorfor Jeppe 
drikker", og ligeledes er der i 3. 
Akt, hvor Jeppe er kommet ud 
over sit filosofiske Stadium og vi-
ser en hel anden Side af sin Na-
tur, idet han befaler at Sekretæren 
skal hænge Ridefogden ; da Se-
kretæren undskylder sig med, at 
han ingen Bøddel er, svarer Jeppe 

„Hvad du ikke est, det kanst du 
blive". 

Fra Oehlenschläger har vi nogle 
Citater, og det mest kendte er vel 
nok „Det gaar tilbage, Hakon", 
som stammer fra Tragedien Hakon 
Jarl, og herfra er ligeledes de 
stolte Ord „Den bære Kronen, som 
er Kronen voksen", som Bergthor 
siger til Hakon, da denne skælder 
ud over, at Kronen er for stor. 

Fra Baggesens Digt „Da jeg var 
lille" har vi „De svandt, de svandt, 
de glade Barndomsdage". Fra Vi- 
sen „Norma moram'', en Titel, der 
næsten kan oversættes ved „Takt 
og Tone", stammer Ordene „Min 
Søn, vil du i Verden frem, saa 
buk". 

Saa har selvfølgelig vor store 
Eventyrdigter H. C. Andersen for- 
øget vort Sprog med en Mængde 
Udtryk, som forekommer i hans 
Eventyr, f. Eks. „Det er ganske 
vist" og „En Fjer kan blive til 
fem Høns", som hentyder til Slad-
der. Fra ,Den grimme Ælling' er 
der Udtrykket „Han skal kanøfles", 
fra Ole Lukøje „Godnat Ole, Pen-
gene ligger i Vinduet". – Saa er 
der „Grønt og gult og rødt for 
Øjet svæver", som ofte citeres i 
helt andre og mindre stemnings-
fulde Forbindelser end den, hvori 
det forekommer i det skønne Digt 
„Det døende Barn". 

Man siger ofte om noget, som 
er udstyret med Snirkler og Sving, 
at det er noget „med Løvefødder 
og Gesvejsninger", hvilket stam-
mer fra Hostrups muntre Komedie 
,.Genboerne", hvor Kobbersmede-
svend Madsen anvender dem om 
sit Svendestykke, en Temaskine. 

Der findes endnu en Mængde 
fra vor Literatur, men det bliver 
for omfattende at omtale dem alle, 
og derfor vil vi gaa over til den 
mere morsomme Genre, nemlig 

Vittighedstegneren Fritz Jørgen-
seen (1818-63), som har været 
Ophavsmand til flere Ord gennem 
sine grinagtige Tegninger med 
Tekst. Underskriften til hans Bil-
lede med Manden, der er faldet 
ned fra Rundetaarn, og som Folk 
stimler sammen om „Gud! stødte 
De Dem ?" er vel nok det mest 
kendte. Udtrykket „at gaa neden 
om og hjem" stammer fra Mol-
bohistorien om Manden, der hop-
pede ud fra Baaden for at hente 
Gryden, og de andre troede, han 
var gaaet den Vej hjem. 

Naar Folk vender et eller andet, 
hører man ofte at de siger „Saa 
vender vi Madam Svendsen". -
Denne Talemaade stammer fra Vit-
tighedsbladet „Punsch", der 1879 
bragte en Tegning af en Balsal, 
hvor en lille, spinkel Mand gør 
fortvivlede Forsøg paa at manøv-
rere en meget svær Dame rundt 
i Salen. Ligeledes er der det ver-
densberømte Maleri af Vagten ved 
Shipkapasset, hvor man i tre Af-
delinger ser Soldaten, som først 
staar meget godt, men efterhaan-
den falder sammen og dækkes af 
Sneen, som har givet Anledning 
til Udtrykket „Alt roligt i Shipka- 

passet". I 1857 forsøgte Svenske-
ren Victor Granberg at opsende 
en Ballon fra Christiansborg Ride-
bane, men Eksperimentet mislyk-
kedes. Efter at Ballonen i nogen 
Tid havde flagret frem og tilbage 
blev den hængende paa Taget af 
Staldbygningen, og en af Tilsku-
erne kom med det stadig levende 
Udtryk „Den gaar inte, Granberg". 

Det er de almindeligste danske 
Udtryk, men saa findes der tillige 
en Masse, som enten er optaget 
paa Originalsproget eller oversat 
til vort Sprog, og vi ser nu lidt 
paa nogle af de almindeligste. Den 
latinske Digter Rorats taler i en 
af sine Oder om „aurea mediocri-
tas" „den gyldne Middelvej", som 
er et hyppigt envendt, ofte noget 
haanende Udtryk. Fra den berømte 
Taler Cicero har vi „Af to Onder 
vælger man den mindste", gengi-
vende Tanken i „Ex malis eligere 
mimimum". — Talemaaden „Den 
ved bedst, hvor Skoen trykker, 
som har den paa" er fra en an-
den latinsk Forfatter Plutark, der 
i „Æmilius Paulus Levned" for-
tæller om en ung Romer, der lod 
sig skille fra sin Hustru. Nogle 
Venner bebrejdede ham dette og 
spurgte, om hun ikke var kysk, 
smuk o. s. v., og han tog da sin 
Sko af og spurgte dem, om den 
ikke var smuk og velsyet, hvad 
de maatte indrømme. „Og dog", 
tilføjede Romeren, „kan ingen af 
jer sige mig, hvor den klemmer 
mig." 

Men det er ikke alene de latin-
ske Forfattere, der har beriget vort 
Sprog. Vi har fra Tyskland f. Eks. 
Udtrykket „Jeg kender mine Pap-
penheimere", stammende fra Schil-
lers Tragedie „Wallensteins Død", 
og i en anden af hans Tragedier 
„Jomfruen fra Orleans" stammer 
Udtrykket „Mod Dumheden kæm- 

per selv Guderne forgæves". 
Fra England stammer Benæv-

nelsen „min bedre Halvdel" (my 
better half), som forekom i Roma-
nen „Arcadia" af Philip Sidney, 
(16. Aarh.) — og saa skylder vi 
Shakespeare nogle Udtryk, f. Eks. 
„der er Metode i Galskaben" efter 
„Hamlet" og „at være eller ikke 
være, det er Spørgsmaalet" (to be 
or not to be, that is the question), 
og „Last not least" — paa Dansk 
„Sidst, men ikke mindst", som er 
fra „Kong Lear". 

Fra Frankrig har vi bl. a. fra 
Lafontaines Dyrefabler Udtrykket 
„en Bjørnetjeneste', da han i en 
af sine kendte Fabler fortæller om 
en Bjørn, der vilde jage en Flue 
bort fra sin sovende Herres Næse. 
Den tog da en stor Sten og ka-
stede efter Fluen, men derved 
knuste den unægtelig Mandens 
Hoved. En Bjørnetjeneste anven-
des derfor som et Udtryk for en 
Tjeneste, som gør mere Skade end 
Gavn. Fra en anden Fabel (Aben 
og Katten) har vi Talemaaden „at 
rage Kastanjer ud af Ilden for en", 
da Aben i Fablen faar Katten til 
at rage Kastanjerne ud af Ilden, 
og saa spiste den dem naturligvis  

selv. 
Nu vil vi tilsidst se paa nogle 

enkelte Ord eller Udtryk, f. Eks. 
„Blaa Mandag", som egentlig be-
tyder Fastelavnsmandag. — I den 
katolske Kirke er paa denne Dag 
og i den følgende Tid blaat og 
violet de lithurgiske Farver, deraf 
Navnet Blaa Mandag. Udtrykket 
er derefter gaaet over i daglig 
Tale i Vendingen „at holde blaa 
Mandag", som nu betyder at holde 
Fridag paa en Hverdag. 

Man kan undertiden høre den 
temmelig drastiske Vending, at den 
eller den „ser ud som Døden fra 
Lilbech", hvilket jo er et meget 
drastisk Udtryk for sygeligt Ud-
seende. Udtrykket hentyder til den 
gamle Fremstilling af Dødninge-
dansen i Mariekirken i Ldbech. 

Saaledes findes der stadig en 
Mængde Udtryk, men det fører 
for vidt at omtale flere i denne 
Artikel, som dog forhaabentlig gi-
ver en Forsmag paa, hvordan disse 
Smaaord, som vi tidt bruger uden 
at tænke nærmere over det, er op-
staaet, og hvor de stammer fra. 

Vilh. Mauritsen. 

Foraar. 
Nu smiler Solen bag mørke Sky, 
og Dagen længes og Mørket viger', 
nu Maanen skinner saa rund og ny, 
naar den hver Aften 

af Havet stiger. 

Snart knoppes Træer 
og springer ud, 

de nøgne Grene faar grønne Blade, 
og Blomster myldre og bringerBud 
til Mennesker om at være glade. 

Snart Fuglesangen vi høre skal, 
fra Sydens Lande alle kammer, 
de kvidrer muntert i Skovens Hal, 
og priser højt den danske Sommer. 

Vi Lys og Mørke endnu 
ser stride, 

men Lyset sejrer -- 
det ved vi vist. 

Vi mærker klart, 
det er Foraarstide, 

for Vinden blæser saa mild 
og friskt. 

J. H. 

Fra Uge til Uge 
Skatteprocenten gik ned. 

Det glædelige og sikkert for de 
fleste uventede er sket, nemlig at 
Ligningsprocenten efter Kommis-
sionens Møde i Mandags blev 
ansat til 13,4 for Aaret 1939 -40 
imod 14,5 i Fjor. 

Edward Persson i Kino. 
Nu kommer han endelig igen, 

den glade Svensker -- hvor har 
vi savnet ham. 	 Filmen hedder 
„Baldevins Bryllup" og skal være 



Unge gode Heste 
saml ældre Arbejdsheste, ].ødekøer og 
Lø4kvier, Grise i alle Størrelser, Gytte 
og Søer købes, sælges, byttes 

Ved Køb Kontant Afregning 
Ved Salg gode Betalingsvilliaar 

Ring Hasle 84 
vi kommer omg. med godt Tilbud 

øens Grisehandel 
G. Jørgensen . Tlf. Hasle 84 

B. L. A. Motorer 
Staar De foran Anskaffelse af en ny Motor til Tærske-
værk, Kværn, Brændeskæring eller andre Formaal, da 
kan man med Fordel henvende sig til mig. Leveres i 
Størrelserne 4-6-8 og 10 HK. Sidstnævnte kan ses i Brug 
paa mit Værksted. Betryggende Service. Forlang Tilbud. 

E. JOHANSEN 
Auto- og Maskinværksted 	 Tlf. Ro 71 

,,det er vel nok en 
dejlig Vogn" 

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

Næste Gang 
ringer vi igen 
til Allinge 49 

Mndr. Christensen 
Gæstgivergaarden, Allinge 

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

sælges daglig — alt hjemmelavet! 

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

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 

Allinge Kulhandel 
er det fordelagtigste 

Sted for IndKøb 

af Vinterbraendsel! 

De bedste Farer tit smaa Priser. 
Telefon Allinge 119. 

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 

Kranse (k Dekorationer 
smukke og billige 

Blomsterkurve og Potteplanter 

Gartner KOFOED 
„Ballelyst" 	 Telt Sandvig 6 

Er Radioen i Uorden 

saa prøv engang at sende 
den til Reparation hos 

Emil Markussen 
Kirkegade — A illuge 

Allernyeste Maalerinstrumenter 
Garanti for 1. Klasses Arbejde 

Nu er det Cykletid - 1 
De gør som de mange. Køb Deres Cykle hos 

Jørgensen. Det lønner sig.  
Vi fører alle. Mærker til forskellige Priser — 

Yder den største Garanti, og har de bedste Afbeta-
lings-Yilkaar. Billige Kontant-Priser. 

Vi kan særlig anbefale Dem „S. 0. A. de I.uxe"- 
Cyklen, „Royal" og „Ideal" Cyklen. 

Vi har ligeledes Eneforhandlingen af Verdens 
smukkeste og mest letløbende Cykle, nemlig Cyklen 
„Jørgen" Pris Kr. 130.— 

Firmaet H. Jørgensen 
Cykle- og Radio-lmpotøren 

Forretninger og Værksteder: 
Allinge 

H. Jørgensen 
Tlf. 156 

Tejn 
Th. Mogensen 

v. Tejn Brugsforening 

Klemensker 
Smed Liedblad 

Tlf. 5 

Ile sidele Tider og Jup O[ellkoms1 
er Emnet for følgende Møder i Bethesda, Allinge. 

Søndag den 19. ds., Kl. 15.30, 
Mandag den 20. ds., Kl. 20, 
Tirsdag den 21. ds., Kl. 20, 
Onsdag den 22. ds., Kl. 20. 

Præsterne Kofoed og Kyst 
Alle indbydes 	Stren.gemusiR 

••••■■ ■•••■ 

Paa Søndag 
spiller vi som sædvanlig fra Kl. 16 

Elverhøj -Kroen, Stammershalde 

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. 1.1. Jensen. 
Nørregade 29 (Chr. Jensens Pensionat) 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Frugthaven sprøjtes nu 
med Foraarskarbolinium, hvor Vinter-
sprøjtning ikke er udført. 
Omhyggelig og grundig Sprøjtning udføres 
til en rimelig Pris. 

Husk min Kranseforretning. 
Spec.: Familie- og Forenings-Dekorationer. 

Til Th.Remer Clausen . 56 	Handelsgartner — Klemensker 

AUTO-Kørsel 
udføres med 5-Pers. lukket Vogn. Reel 
Betjening og rimelige Priser. Ring 
til Allinge 130 x, og vi kommer striks. 

Kast Falk 
„Aabrinken"— Tejn 

Nyd Deres Eftermiddagskaffe paa 

HOTEL HELLIGDOMMEN 
Aabent hele Aaret 

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

 

kalan111111EN og killTOFFEIJOIMEN E et 
n Otøvtjende er kommet til Byen... 

Det er den fænomenale Støvsuger „E 8". Stor Sugeevne og mere holdbsr. 
Pris 235 Kr. alt incl. 	 Udbetaling: 10 Kr., Resten i smaa Rater. 

ELLER 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 

skal have 

2 Dele Superfosfat og 1 Del Kaligødning 
og senere Kvælstofgødning 

Det er nu passende Tid — og vi sælger gerne _ 
Nordiandets Handelshus 

   

en af hans allerbedste og en af 
de nyeste. 

Handlingen udspilles i en lille 
By, hvor Persson af en Kamme-
rat lokkes paa Glatis hos en Skip-
perenke, hvem han skal søge at 
fralokke Penge til en Baad. Ansla-
get synes at skulle lykkes, men 
hans Samvittighed melder sig i 
sidste Øjealik og ... Resten vil 
vi ikke røbe for Dem, det skal 
ses og høres. 

Der er indlagt forskellige smaa 
Sange. som Persson synger paa 
sin egen rørende Maade — han 
kan midt i de vildeste Løjer faa 
det til at blive ganske stille i Salen. 

Det glædelige Gensyn skal fej-
res med ikke mindre end 4 Fore-
stillinger, Fredag, Lørdag, Søndag. 

Som man vil huske fra hans 
tidligere Film i Kino, har der hver 
Aften været fuldt Hus, og man 
gør derfor sikkert klogt i at for-
udbestille Billetter. 

Sygekasse Generalforsamling 
Allinge-Sandvig Syge- og Be-

gravelseskasse afholder iflg. omst. 
Annonce sin ordinære Generalfor-
samling paa Mandag. Der er mange 
interessante Ting til Debat, saa 
det anbefales Medlemmerne at 
møde talrigt op og tage Del i 
Diskussionerne. 

Klemensker Husmoderforening 
afholdt i Torsdags en vellykket 
Paaskedemonstration. Damerne, ca 
70, fulgte med stor Interesse Frk. 
Speichs Demonstrationer, som hun 
udførte med megen Dygtighed og 
paa en behagelig Maade. Da ane 
de fikse Retter stod færdige, hil-
ste Damerne Frk. Speich med 
Haandklap, og der blev stor Rift 
om Numrene ved Bortlodningen 
af de lækre Ting. 

Vi henleder samtidig Damernes 
Opmærksomhed paa det averte-
rede Sykursus. 

Møder med interessant Emne 
1 „Bethesda", Allinge, afholdes 

fra paa Søndag en Række Møder 
med Pastorerne Kofoed og Kyst 
som Talere. Emnet hedder: „De 
sidste Tider og Jesu Genkomst." 
Det aktuelle Emne vil sikkert samle 
godt Besøg i de Aftener, Møderne 
afholdes. 

Gudstjenester 
Søndag den 19. ds.: 

Allinge Kl. 10,00** 
Hasle Kl. 19,00 
Olsker Kl. 14,00 
Klemensk. Kl. 	9,30 
Rutsker Kl. 9,30** 
Rø Kl. 	9,30 

Skriftemaal et Kvarter før 

Familie Journalen i denne Uge 
bringer en Artikel af Christen Han-
sen: „Zigeunerne fejrer den sorte 
Madonna" samt en Mængde No-
veller og aktuelt Stof. 

Et smukt taffelformet 

Klaver 
i god Stand er til Salg. 

Rutsker 5 

2 flinke Piger 
søges. 1. April og 1. Maj. 

Brogaard pr. Allinge 

Udenfor Redaktionen 
Vi har modtaget nedenstaaende 
Artikel uden Afsendernavn eller 
Adresse kun mærket „Senior". 
denne Anledning gør vi opmærk-
som paa, at vi gerne modtager 
Indlæg fra Læserne, men disse 
maa være underskrevet af Afsen-
deren. I Bladet kan Indsenderen 
derimod godt skjule sig under 
et eller andet Mærke, naar bare 
Manuskriptet er underskrevet. 
Vi skal dog denne Gang undta-
gelsesvis bringe denne Artikel. 

Til vore Fodboldspillere I 
Tillad mig at henvende mig til 

jer paa denne Maade, da jeg me-
ner at have Lov til det med den 
Formening og Tro, at jeg har Be-
styrelsen og de fleste af A.S.G.s 
Medlemmer paa min Side, og hav 
blot Taalmodighed ti! at høre paa 
mig et øjeblik. 

Jeg har set — med Glæde -
at I er tørnet ud paa det grønne 
Tæppe for denne Sæson, og det 
er heller ikke for tidligt,:da 1, saa 
vidt jeg ved, skal begynde Tur-
neringen allerede den 26. ds. og 
lad os saa haabe, at den ender 
med et forholdsvis godt Resultat 
for A. S.G. 

Vi maa se Kendsgerningerne i 
øjnene og selv være klar over, 
hvorledes vi staar. Vi staar saa 
at sige „paa Vippen" for at kom-
me ned i A-Rækken, det ved I 
ligesaa godt som jeg, men synes 
I ikke, det er Umagen værd at 
tage sig sammen og lægge al 
Energi og Flid i Træningen. Tænk 
bare paa, hvad det vil betyde for 
Spillestandarden i Allinge-Sandvig 
at vi rykker ned i A-Rækken? I 
er maaske ikke klar over -- jo, 
jeg ved, at mange af jer er det — 
at der er en uendelig stor For-
skel paa Spillet i A-Rækken og 
Mesterrækken, saa at det alene 
skulde være Grund nok til at gøre 
alt for at blive i Mesterrækken. 

I maa ikke tro, at vi er lige-
glade, om I spiller i Mesterrækken 
eller i A-Rækken, nej tværtimod, 
vi ser med Glæde, at 1 er naaet 
saa langt, og det skulde være en 
endnu større Glæde for os, hvis 

kunde vise, at 1 ogsaa er i Stand 
til at bide fra jer, naar det kniber. 

Derfor, mine Venner, lad os se, 
I tager flittigt fat paa Træningen 
med godt Humør, saa at vi næ-
ste Gang, vi faar Lov at se jer 
spille paa Hjemmebane, kan se 
jer i en Mesterrækkekamp og ikke 
i en A-Rækkekamp. 

Pænt Regulatorur 
med slebet Glas i Døren, sælges 
for 30 Kr. Stor Zinkbalje og 
nogle Stegefade, Tallerkener og 
Krukker ialt 5 Kr. 2 Marmorpla-
der 47 x71 cm 12 Kr. Stk. 2 
Messinggelændere, 1,5 m lange, 
25 Kr. for begge. 

Jensen, Vesterg. 28, Allinge 

En flink Pige 
som kan ligge hjemme kan faa 
Plads 1. April eller senere. 

Anton Lindgren 
Strandvejen 22 - Allinge 
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Hvem skal og vil forny Saakornet 
vi har sortsrene, velrensede Kvaliteter af Segerhavre, 
Selvhavre, Blandsæd, Toradet Areber og Moia-Byg, 
Rene Solo-Ærter og Sommervikker. — Vi sælger til 

smaa Priser og paa gode Vilkaar, 

Nordlandets Handelshus 
Skal De have nyt Tøj, 

da gaa til en rigtig Skræder, for det kræver Fag-
kundskab og Kendskab til sit Fag at skabe den rette 
Pasform i et Sæt Tøj. Der findes ikke to Mennesker, 
der har nøjagtig samme Figur, og kun en »rigtig« 
Skræder kan »bygge« Dem en Klædning, som passer 
Dem til Fuldkommenhed. 
Ogsaa til Dem kan jeg skabe en Klædning med en 
fuldendt Pasform, og jeg staar med Glæde til Tje-
neste med Baud og Vejledning. 

SKraeder H. Bal. Olsen 

Gaver 
til Konfirmanden 
i stort Udvalg 

Kid  

-9e første 

Sroraarstegn 

el hillinualiolloo 

Fritz Reusch 
Telefon 5 

Leverandør til 
Vare- og Landbrugslotteriet 

Frakker i moderne Stof 
og i de rigtige Faconer 

38,00 30,00 28,50 24,75 
Imprægnerede Frakker 22,50 
Swagger 	 20,00 
Uldne Kjoler, smukke og 
liksc 	19,25 14,25 12,50 
Hvide Konfirmandkjoler 
i det rigtige Stof og i 
Faconer, som Moden 
foreskriver 

20,50 19,85 17,50 13,85 
Charmeuse Sæt 7,75 6,75 
Charm. Undertrøjer 2,40 1,40 
Mako Eenkl. og Trøjer 

pr. Sæt 2,60 
Strømper, Halstørklæder, 
Handsker, Lommetørklæder 

nyt og moderne 

Habitter i moderne, 
fiskebensvævet Serges 

Alle Størrelser 
Frakker, Hatte, Huer, 
Tørklæder, Sokker, Skjorter, 
Undertøj og Lornmetørkl. 
— Alt, hvad den vordende 
Konfirmand har Brug for og 
ønsker sig — har vi i et stort 
Udvalg 

Se Vinduerne 

GRISE 
i forskellige Størrelser 

sælges daglig. 
Axel Frederiksen 

Telefon Allinge 25 

En yngre Medhjælper 
søges til 1. April eller Maj. 

Avlsbruger Peter Kofoed 
Sandvig 

Varm Blodpølse 
faas hver Fredag fra Kl. 

Dina Sørensen 

Flammevat 
Tjæzejute 

Hørfrø 
Levertran 

Parafinolie 
Børneflasker 

Sutter 

PrimalAilinge 

I 
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P. C. HOLM Allinge 1 
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Køb CYKLEN 
hos Fagmanden 

= som er ene om at kunne yde Dem den helt rigtige Service! 

Danmarks bedste Cykler: 

5,111111bET" og den 1,3 -TARRIIEDE cc 

(Eneforhandling for Allinge-Sandvig). 

Paa disse to kendte Mærker opnaas absolut længste Garanti. 

Foruden disse har vi altid 15-20 Cykler af forskellige 
Mærker paa Lager, som vi gerne viser Dem 

uden nogensomhelst Købetvang. 

Gode Afhetalingsvilkaar: 
25 Kr. i Udbetaling, 

Resten med 10 Kr. mdl. 

1. Klasses 

Reparations 

Værksted 

A. MIKKELSEN 
Telefon 102 
	

Allinge 

Kunstgødning-Markfa Saasæd KØB DET I PRODUKTEN 

Moden kræver 
at Damerne igen skal gaa med 

Forklæder 
Vi har faaet nye Faconer bande 
store og smaa til meget billige 
Priser. — — Kom og se uden 
Købetvang. 

Nordlandets Handelshus 

Sælges. 
2 svære Kælkeslæder. 
1 svær Fastvogn til Skovbrug. 
4 Fastvogne (billige) 
3 Ponnyvogne (billige) 
2 Gigger paa nyt Gummi. 
I Fjedervogn paa Gummi. 

forsk. Fastvogne 
og2 spænder) 

Carl Pedersens Smede- 
og Maskinværksted 

Teleton Allinge 98. 

Nye, moderne Gardiner 
til Foraaret 
er hjemkommen 

Stort Udvalg - smaa Priser 

Nordlandets Handelshus 

Byg, Havre 
Blandsæd og Hvede 

sælges meget billigt 

i større og mindre Partier 

PRODUKTEN 

En ung Pige 
kan faa Plads 15. April eller 1. Maj. 

Fru Bed' 
Produkten 

14-15 Aars Dreng 
søges til 1. April eller Mai. 

Rø Præstegaard 

Reparationer 
udføres 

hurtigt -- godt og billigt 
Et Parti Pige- og Dame-
Sølvsko sælges meget bill. 

Silotøj-CentaIen 

En ung Pige 
kan faa Eftermiddagsplads 

1. April eller Maj. 
Emilie Madsen 

Broderiforretning - Allinge 

Pension Aabrinken 
søger en Køkkenpige og en Hjælpe-
Stuepige. 

Telt. Allinge 130x 

En 14-15 Aars Dreng 
kan faa Plads 1. Maj hos 

P. Mogensen 
ved Lynggaard, Olsker 

En ung Pige 
14-16 Aar søges til Maj paa 

Pæregaard 
Tlf. All. 59 

Klemensker 
Husmoderforening 

begynder Sykursus Mandag den 
20. ds. paa Kirkeskolen i Kle-
mensker, fra Kl. 15--18 og fra 
Kl. 19--22. 

Damerne medbringer Stof, 
Saks og Centimetermaal. 

En Pige 
til Hjælp i Køkkenet kan faa 

Plads 1. Maj. 
Pension Havsten 

Strandvej Allinge Telf. 79 

En 14-15 Aars Pige 
kan faa Plads I. Juni. 

A. Jensens Brodudsalg 
Sandvig 

En mindre 

3 Værls. Lejlighed 
er til Leje 1. April for en enlig 
Dame eller Ægtepar uden Børn. 

• Holger Hansen 
Storegade Sandvig 

En S'rveringsjomfru 
og en Køkkenpige kan faa Plads 
1. Juni. 

Pension »Hallelyst« 
Telefon Sandvig ti. Strandvejen 

■ r/ 

En Lodekvie 
(vaccineret) er til Salg. 

Ludvig Nielsen 
„Bjerringhus" Olsker 

• 	

Autogummi 
kan leveres omgaaende 

de mest gangbare Størrelser. 

E. Johansens 
Autoværksted . Telefon Ro 71 
	 • 	

Ved K. F. II. M. & K,s Bortsalg 
blev følgende Numre udtrukket: 
Kaffedug: blaa Seddel Nr. 95 
Sofapude: rød Seddel Nr. 29 
Lampe: gul Seddel Nr. 94 
Tak til alle, som støttede Bortsalget! 

11111111111111111111111111IIII 	• 	IIIIIIInIAllllllllltllllllll 

Alikumulalofer 
for Auto- og Radio, haves altid 
paa Lager til omg. Levering. 

Ladestation 

E. Johansens 
Auto- og Maskinværksted Tlf. Ro 71 

Allinge-Sandvig Syge- 
og Begravelseskasse 

afholder sin ordinære Generalfor-
samling Mandag d. 20. Marts Kl. 
19,30 i Fru Christensens Havesal. 

Dagsorden i Henh. til Vedtægt. 
Bestyrelsen 

Et komplet 

Soveværelse 
(Sengene med Fjermadrasser)sælg. 

H. Lund, Pilegade 2 

Begynd at strikke Dem 

en ny Foraarsbluse 
Vi er :dild til Tjeneste med Forslag 

En Del nye Garner er hjemkommen i smukke Farver 

Garner af mixed Uld og Bomuld 
specielt til Bom-Undertøj, krympefri 
i lyse Pastelfarver 

Ny Strikkebog Foraar 1939 — Gaa til 

"rordlandets Xandelsfius 

Olsker 
Resterende Skatter for Aaret 

1938-39 bedes indbetalt senest d. 
1. April. Derefter tillægges Renter 
og Reståneelisten udskrives til 
Udpantning. 	

Sogneraadet 

Varm Blodpølse 
~IK 

faas hver Fredag fra KI. 10 

Findeplads Viktualieforretning 
Grete Kragskov 

Alt i Trælast og Bygnings-Artikler - KØB DET I PRODUKTEN 



CYKLER 
Det gode gamle Mærke: 

Xercules 
De kan købe fordelagtigt nu! 

Kom ind og tal 

med os! 

nem Radioavisen. Bødkermester 
Aakerlund var udmærket baade 
som Forfatter og som Speaker. 
Det var en meget morsom Aften, 
og det bliver sikkert heller ikke 
den sidste af sin Art. 

HASLE BIOGRAF 
Fredag tl. 17. og Søndag d. 19. 
Kl. 20: 

Brodrne Marks i 

En Dag paa Galopbanen 
En Film,der vil faa Publikum 
til at vride sig af Latter. 

Bemærk: Forestilling Fredag 

Hasle og Omegns 

HilSmoderi °mio° 
Lodtrækningen paa Husmoder-
dagen: Nr. 25 et Duntæppe, 93a 
et Duntæppe, 96 en Kaffedug, 46a 
en Kaffedug. 

Varm Blodbudding 
hver Fredag Middag. 

A. LYSTER 
Tlf. Hasle 74 

FA. ANDR. KOFOD 

•••••••••• ••••••••••••••••••••••••• 

KAFFE 
Prøv min 
specielle Kvalitet 

— den er virkelig god 

hitnar Nielsen 
Telefon Hasle 142 

••••••••••••••••••• 11••••••••••••••••: 

Brødrene Anker 
Jernstøberi og Maskinfabrik 

Pumper - Vandindlæg 

Bygnings-Støbegods 

Komfurer 

Telefon Hasle 2 

••••••• 	•111 ••••••• • ••••••••••• 

I  Trænger Deres Motor 1 
fil Eftersyn ? 

• 
	da ring til Hasle 92, 

Vi kommer straks og fore- 

tager alle Reparationer, 

2esterdafil.1 
••••••••■••••~••••••■•••••• 111••■•11181•111••••  

Markmanns Kiosk 
Hasle 

Dag- og Ugeblade 

Papirhandel 

Cigarer og Tobak 

Chokolade - Konfekture 

• • • • • • e • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••.•.•••••••• 
• • • • 
• Personkørsel udføres 
• 
• 

• 
• • 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
c 

• • 

• • med 5 og 7 Pers. Vogn. 
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SVEND JENSEN 
Telefon Rø 13 

"Pr at køre 
Grundig Undervisning 
Kørekort garanteres 

Th. Munchs Køreskole 
Tlf. R0 46 v 

Nye Sendinger af store friske Æbler, 

Appelsiner og Citroner 

dejlige søde og sure Varer al' yppet-lig Kvalitet 

Nordlandets Handelshus 

Sporten. 
Fodbold i Snevejr 

I Søndags var ASG med 2 Hold 
i Rutsker for at spille Privatkampe 
med Standards 1. og 2. Hold. Om 
Formiddagen var der nogen Be-
tænkelighed ved at geanemføre 
Kampene, men det besluttedes dog 
at spille til Trods for det daar-
lige Vejr. 

ASGs 1. Hold vandt over Stand-
ard I med 3-1, og 2. Holdets 
Sejr blev paa 8-3. Det var i det 
store Hele et Par fornøjelige Kam-
pe, som gav de to Klubbers Spil-
lere en god Forsmag paa de kom-
mende Turneringskampe. 

B. B. K. dannet. 
Paa et Møde i Allinge Tirsdag 

den 14. mellem de Klubber paa 
Bornholm, der spiller Badminton, 
dannedes Bornholms Badminton 
Kreds. 

Den første Bestyrelse kom til 
at se saaledes ud: Kioskejer Mau-
ritsen (Formand), Købmand San 

Jens Hansen Planufakturforrelning 
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. Ah i pr. Varer til bill. Pris. 

Konfirmantkliedninger 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 Vare- og Landbrugslotteriet 

Averter i %,Nordbornholm" 

HASLE og OMEGN 
øø 9•911•••••••••• 
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• Ærede Publikum! 

En holdbar og smuk Frisure er De altid sikker paa, 

+1 	

ved at lade Dem behandle i mine Sa'oner. 
Jeg har nemlig Nutidens mest moderne Permanent- 

!
i

Apparat, hvor man veeLlijælp af fine .41aaleinstrumenter 
nøjagtig forud kan konstatere, hvor meget Varme Haa-
ret skal have, saa De derved ikke bliver udsat for til-
fældigt Resultat. Byens førende Frisørsalon. 

i
H. KOFOED 

 Herre- og Damefrisør — Storegade v. Irma ; 
Bestil Tid. Telefon 124. 

 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••. •••• Mb • tå* 

Meder 00 Film fordres 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 
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Hvorfor fryse naar De kører 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  

Hasle Biograf 
spiller i denne Uge et morsomt 
Lystspil „En Dag paa Galopba-
nen" med de tre vanvittig komi-
ske Marx Brothers. 
Handlingen drejer sig uden om en 
Væddeløbsbane, og det er ganske 
fantastisk, hvad man bliver budt 
i Form af Show-Numre og urko-
miske Situationer. Meningen med 
det hele er, at Publikum faar sig 
en sund Latter, og trænger De til 
det, saa gaa hen i Biografen en-
ten paa Fredag eller paa Søndag 
Lattermusklerne trænger sikkert til 
at blive luftede lidt og faa sig en 
Smule Motion. 

Afsløringen af Herolds Mindestøtte 
finder som meddelt Sted paa Hasle 
Kirkegaard paa Søndag Kl. 14,30. 

Midlerne til Monumentet er ind-
samlet af en Komite, bestaaende 
af Venner og Beundrere fra det 
kongelige Teater og tæller en lang 
Række kendte Navne fra alle tre 
Kunstarter. Det er paa Søndag, 
74-Aarsdagen for Kammersange-
rens Fødsel, og man har derfor 
ganske naturligt valgt denne Dag 
for Afsløringen. 

Ved Højtideligheden paa Søndag 
vil Amtmand von Stemann fore-
tage Afsløringen, hvorefter Monu-
mentet overdrages Familien Herold 
som saa igen overgives det til Has-
le Byraad. Dette skal i Fremtiden 
vedligeholde Grav og Monument, 

saaledes at det til enhver Tid kan 
fremtræde i velholdt Stand, saa-
dan som det maatte være den 
store Kunstner - vort berømte Bys-
barn - værdigt. 

Husmoder- og Lytterfesten 
i Fredags havde samlet fuldt Hus, 
og hele Arrangementet var sær-
deles vellykket. Dilettanter fra 
Aakirkeby opførte „Det magneti-
ske Felt", og det blev virkelig 
fortrinligt gjort. Kl. 24 hørte man 
de sidste Nyheder fra Hasle gen- 

9Zaar tilfredse Nunder 
udtaler sig om vort 
Arbeicistel 

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

Arbeidstot 
.og til den billigst mulige Pris. 

977anufafilurfiuset, "rasle 
• 
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9aa til Bager Jørgensen 
naar det gælder 

Rugbrød, Normalbrød, 
Halvsigtebrød og Sigtebrød 

Fremstillet af allerfineste Produkter 

Alt i Finbrød anbefales 

Smukt og stærkt til Borde og Gulve 
er Terasso-Plader 

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

Brøndringe paa Lager i mange St. 

Alt Murerarbejde 
udføres solidt 

Murer Andr. Lind 
Telefon Hasle 86 

  

K. Hamfeldt Pedersen 
Slagter- og Paalægsforretning 

Altid I. Kl. Varer 
Varm Blodpølse hver Torsdag Middag 

Telef. Hasle 49 

ø PROTOKOLFABRIK 

Chr. bideriksen 
z Tornegade 10 	Rønne 	Telefon 865 

(.5 
	

Indbinding af Bøger og Protokoller 

0 
	

1. Kl. Arbejde. Rimelige Priser. Hurtig Leverirg 

N. B. Leverandør til Biblioteker og Øens største Forbrugere 

• 
• 
• 
• 
4» 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

Til Damerne. 

Foraarsfrakkerne hjemkomne 

hos 

Andreas Thomsen, Hasle 

SKOTØJ  
Husk 
min I. Kl. Skotøjs-Reparation 

Solidt Arbejde 

Bedste Materialer 

OTTO HANSEN 
Torvet Hasle 

Slireederiet 
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 

dersen, Svaneke (Næstformand) 
Toldforvalter Ottesen, Nexø (Kas-
serer), Snedker Olaf Thorsen, Hasle 
(Sekretær) og Kontorist Helge 
Klausen, Rønne. Som Revisorer 
valgtes Erling Kofoed, Rønne og 
Kommis Jobs. Holm, Allinge. 

Dannelsen af B. B. K. vil sik-
kert betyde, at den bornholmske 
Badminton nu kommer ind under 
ordnede Forhold, og saaledes 
skulde der være gode Betingelser 
for videre Udbredelse af denne 
populære Sportsgren. 
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Til Konfirmander 
har vi mange fikse 

cA&Iecle, 8_kotøj 
Billige Priser 

CARL LARSEN 
Vestergade . Allinge . Tlf. 104 


