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Jeg hadede Morton. 
Det er en lang Historie, som 

jeg ikke skal trætte Dem med. 
Den ligger 10 Aar tilbage i Tiden, 
da Morton og jeg var sammen i 
Indien. Meget er sket siden da for 
os begge; men det er gaaet bedre 
for ham end for mig. Den Begi-
venhed, som gjorde det Slut med 
vort Venskab, foraarsagede ogsaa, 
at vi begge fik Hjemkaldelsesordre 
fra vort Regiment, og siden er vi 
forøvrigt ikke stødt sammen. Vore 
Veje har været saa forskellige, at 
vi ikke en Gang i de ti Aar er 
krydsedes, ellers havde vel det, 
der nu skete, været sket for længe 
siden. Jeg har mange Gange set 
Mortons Navn i Aviserne. Han har 
altid haft en vis musikalsk Evne, 
som han, efter at være traadt ud 
af Regimentet, har udnyttet forret-
ningsmæssigt. Han gav sig til at 
komponere moderne Melodier, og 
er vistnok i Dag en af de bedst 
betalte Schlågerkomponister. 

For kort Tid siden læste jeg en 
Dag i en Avis, at han langt ude 
paa Landet i en afsides By, der 
hed Oakly, havde købt et Hus 
for i Fred og Ro at kunne udføre 
sit Arbejde. 

Denne Notits gav mig ideen til 
den Hævn, jeg havde længtes ef-
ter siden vi forlod Indien. 

Derfor stod jeg en mørk, regn-
fuld Aften i Oakly udenfor Mor-
tons Hus og betragtede Vinduerne 
nøje. Der var kun Lys i et, Gar-
dinerne var ikke engang trukket 
for. Det var heller ikke nødven-
digt, for der var et godt Stykke 
til den nærmeste Nabo, og Vejen 
var ingen Hovedvej, snarere en 
Markvei, der førte ned til en Mose, 
hvor kun sjeldent korn en eller 
anden forbi med noget Kvæg. 

Morton var ikke gift, og hvis 
der var Tjenestefolk i Huset, havde 
de sandsynligvis fri denne Aften. 
Jeg havde været rundt om Huset 
to Gange og konstateret, at der 
kun var Lys i den ene Stue, hvor 
Morton sad ved et Flygel omtrent 
midt paa Gulvet med Ryggen til 
Vinduet. 

Jeg beregnede nøje, hvad jeg 
vilde gøre, og jeg gennemtænkte 
alt indtil den mindste Detalje. Der 
kunde ikke ske noget, som kastede 
Mistanken paa mig. 

Ingen i Byen havde set mig. 
jeg var kommet med Rutebilen, 
var staaet af ved Nabobyen og 

gaaet Turen ad en Omvej, der ikke 
engang førte mig igennem det 
egentlige Oakly. Min Paaklædning 
lignede en ganske almindelig Land- 
strygere, og hvis der ikke indtraf 
et Uheld, vilde jeg kunne være til-
bage til London allerede med det 
første Morgentog, inden nogen 
endnu havde opdaget at der var 
sket noget med Morton. 

Vinduet i det Værelse, hvor Mor-
ton sad, stod paa Klem, og jeg  

kunde tydelig overse hele Værel-
set og beregne hver Bevægelse, 
hvert Skridt, der skulde gøres, før 
jeg udførte min Hensigt. 

Mens jeg stod der udenfor Vin-
duet og betragtede Mortons Ryg, 
som var blevet lidt mere bøjet—
hans Haar havde ogsaa graa Stænk 
hist og her — opfattede jeg Me-
lodien, lian sad og spillede. Det 
var et af disse letfattelige Refræn, 
som med det samme gaar ind i 
Publikums Bevidsthed og hager 
sig fast som en Busse. 

Han gentog det atter og atter, 
samtidig med at han gjorde No-
tater paa et Nodepapir, der laa 
foran ham, og saa begyndte han 
tilsidst med sin lidt ru Stemme, 
der fik Hadet i mig til at blusse, 
at synge en eller anden banal 
Tekst til Melodien. 

Men jeg benyttede mig af den 
Støj, det nødvendiggør at synge 
et Refræn. I et Nu havde jeg aab-
et Vinduet. sprunget ind i Stuen, 
grebet en tung, sølvknappet Stok, 
som stod lænet op mod Væggen, 
og havde slaaet Morton ned. Han 
gav ikke en Lyd fra sig, da han 
faldt hen over Tangenterne, mens 
Støjen fra Flyglet fik mig et øje-
blik til at staa stille af Rædsel. 

Hvis der nu var andre i Huset? 
Men da ingen Lyd hørtes, blev 

jeg atter rolig og gennemførte nu 
min i Forvejen valgte Plan. 

Jeg gik ud i Køkkenet og tog 
saa mange Madvarer, som en 
hungrig Sjæl vilde sætte til Livs. 
Oppe i Soveværelset tog jeg et 
gammelt graat Sæt Tøj, og nogle 
Sokker og Undertøj i en Skuffe. 
Tilsidst tømte jeg Mortons Tegne-
bog, som indeholdt en halv Snes 
Pmid. 

Selvfølgelig havde jeg hele Ti-
den haft Handsker paa, saa der 
intet Sted var efterladt Fingeraf-
tryk, og saa forlod jeg Huset ef-
ter at have slukket Lyset, samme 
Vej jeg var kommet. 

Det hele foregik saa let, uden 
mindste Overraskelse. Der var in-
gen Mulighed for Opdagelse. 

Maden spiste jeg paa Vejen, 
og Tøjet kastede jeg i en Tørve-
grav, fastbundet et Par Kampe-
sten. 

Næste Morgen ved 7-Tiden var 
jeg tilbage i London og gik straks 
i Seng, for at hvile ud, saa jeg 
om Aftenen kunde vise mig i min 
Klub uden at præges af Nattens 
Begivenheder. 

Selvfølgelig var Aviserne fulde 
af Begivenheden i Oakly, „Oakly-
Affæren" blev den kaldt, og jeg 
maa sige til Bladenes Ros, at Be-
skrivelsen af, hvad der var sket i 
Mortons Hus, var fuldtud korrekt. 
De havde rekonstrueret min Færd 
næsten nøjagtig fra det øjeblik 
jeg aabnede Vinduet, til jeg atter 
sprang ud. Mortons Husholderske  

havde først fundet ham den næste 
Morgen, og det lokale Politi havde 
nu arbejdet flere Dage uden at 
være kommet til noget Resultat. 
Aviserne oplyste at Politiet var 
sikker paa at det var en Vagabond, 
der havde begaaet Mordet, rime-
ligvis i den Hensigt af stjæle de 
Penge, Morton havde paa sig, 
men ingen kunde oplyse, hvor 
meget der havde været i hans 
Tegnebog. Politiet ledte derfor ef-
ter de Landstrygere, der havde 
været paa Egnen den Aften, og 
havde allerede foretaget et Par 
Anholdelser, uden at de førte til 
noget Resultat. 

Der blev rekvireret Assistance 
fra Scotland Yard, og jeg læste 
en Dag, at Jenkis havde faaet Sa-
gen til Undersøgelse. 

Jeg kendte Jenkins, der vistnok 
var en lovende ung Politimand ; 
han kom i samme Klub som jeg, 
og vi havde mange Gange faaet 
os en hyggelig Diskussion nede i 
den lille Bar, der hørte til Klub-
ben. 

Min Sikkerhed var nu helt vendt 
tilbage. Jeg var overbevist om, at 
man aldrig vilde sætte mig i For-
bindelse med Oakly-Affæren, thi 
ingen kendte min Forbindelse med 
Morton, ingen anede at jeg havde 
været borte fra London, og ingen 
havde set mig den Aften eller Nat 
i Nærheden af Oakly. Jeg havde 
ingen Spor efterladt, og efter al 
Sandsynlighed maatte man give 
en eller anden Landstryger Skyl-
den og saa henlægge Sagen. Det 
var det saakaldte ideelle Mord, 
jeg havde udført, der ikke engang 
var bygget op paa et Alibi — et 
saadant behøvede jeg jo ikke en-
gang at tænke paa. 

Jeg nød min Triumf. Der var 
mange Mennesker, der havde for-
søgt at begaa det ideelle Mord; 
men jeg havde endnu aldrig hørt 
at det var lykkedes helt for nogen. 
En eller anden lille Ting var altid 
blevet glemt — dumme Smaating, 
som let kunde være undgaaet, 
bare Sagen havde været ordentlig 
gennemtænkt. 

Nu skulde jeg blot se at faa 
afviklet Begivenheden i min egen 
Bevidsthed. 

Selv en Triumf kan være plag-
som, naar man bliver ved med at 
beskæftige sig med den. 

Jeg vilde helst have Oakly-Af-
færen slettet ud. 

Men min Nysgerrighed frem-
kaldte et brændende ønske om at 
drøfte Sagen med Jenkins og høre 
hans Mening: 

Der gik flere Dage inden jeg 
saa ham, men en Aften sad han 
paa sin vante Plads, og jeg bad 
ham om vi skulde drikke en Whi-
sky sammen. 

Jeg gik, som Katten om den 
varme Grød, langt udenom Emnet 
og talte om Vind og Vejr, men 
drejede tilsidst ind paa hans Ar-
bejdsfelt. 

„Har De særlig interessante Sa-
ger for i Øjeblikket", spurgte jeg. 

„Aah, vi har jo næsten altid  

travlt", bemærkede lian kort. 
„ Jeg synes det maa være væl-

digt spændende at faa en krimi-
nel Gaade stukket ud - og saa 
klare den godt". 

„Ja, men det er ikke altid saa 
let", svarede Jenkins. 

„Det er dog sjelden der er For-
brydelser, som ikke bliver opkla-
ret". 

„Det ses dog". 
Jeg lod mig ikke afvise af hans 

Tværhed. 
„Er der noget særligt, der tryk-

ker Dem, Jenkins". 
„Den dumme Affære i Oakly er 

ved at gaa mig paa Nerverne", 
sagde han og rynkede Panden. 

„Aa, den er vel ikke saa ind-
viklet", udbrød jeg, „er det ikke 
et tilfældigt Mord for at faa fat i 
nogle Penge?" 

„Jo sandsynligvis, men vi faar 
ingen Afslutning paa Sagen — og 
det irriterer mig". 

Saa sad vi igen lidt i Tavshed 
og det var mig ikke muligt at faa 
ham til at fortælle om sine Un-
dersøgelser. Mens vi sad saadan 
begyndte jeg at nynne. Jeg nyn-
nede ofte en eller anden Melodi, 
naar jeg sad i egne Tanker. 

I det samme bemærkede Jen-
kins : 

„En kvik Melodi, en ny Schlå-
ger?" 

„Ja", svarede jeg lidt ubehage-
ligt berørt, da jeg ærligt talt ikke 
vidste, hvad det var, jeg havde 
nynnet, „Jeg hørte den forleden 
Dag, og den sidder fast". 

„Sig mig, Donald, kendte De 
Morton?" 

Nu var jeg pludselig paa min 
Post tiden egentlig at forstaa, hvor 
Jenkins vilde hen. 

„Morton ?" gentog jeg forbavset 
„naa, ham fra Oakly — nej, 

ham kendte jeg ikke — men hvor-
for det, Jenkins". 

„Fordi jeg saa ogsaa havde Mo-
tivet til at De dræbte ham". 

Det, der nu skete, gik saa hur-
tigt, at jeg egentlig ikke kan for-
klare i livilken,Rækkefølge, og faa 
Minutter senere sad Jenkins og 
jeg i en Taxa paa Vej til Scotland 
Yard. 

„Hvordan opdagede De min For-
bindelse med Morton, Jenkins ?" 
spurgte jeg. 

„Jeg opdagede det først nu, da 
vi sad og talte sammen. De gjorde 
den Fejl, som enhver dreven Mand 
vil gøre, naar han har begaaet en 
Forbrydelse. -- De nynnede den 
Melodi, Morton sad og kompo-
nerede, da han blev dræbt. Jeg 
fandt Noderne paa Flyglet og har 
spillet den et Par Gange, fordi jeg 
vfdste at kun Morton og eventu-
elt hans Morder kendte den. Og 
det viste sig altsaa at slaa til." 

Fyns Stiftstid. 

Fra Uge til Uge 
Nordbornholms Kino 

møder i denne Uge med en af 
den sidste Tids bedst omtalte 

Gangsterfilm, nemlig Filmatiserin-
gen af det berømte Skuespil „Vin-
terset", og Filmens Helt er ble-
vet til „Under Brooklyn Broen". 
Pressen har overalt fastslaaet Fil-
men som den lødigste Gangster-
film, Amerika har vist os til Dato. 
Aftenbladet skriver at Filmen først 
og fremmest er blevet det gode 
Spils og de gode Typers Film. 
„Denne Film tnaa absolut betrag-
tes som en af Aarets største Be-
givenheder", skriver Socialdemo- 
kraten, 	en højdramatisk Spæn- 
ding — en Forbryderkomedie, der 
kan ses saavel af den, som elsker 
Spænding for Spændingens Skyld, 
som af den, der elsker Skuespil, 
eller Filmskunsten alene for Kun-
stens Skyld — samt af den, der 
elsker begge Dele blandet sam-
men. — Filmen spilles baade Fre-
dag. Lørdag, Søndag, og er for-
budt for Børn. 

Husmoderforeningen AU.-Sandv. 
afholder iflg. omst. Annonce paa 
Onsdag en interessant Demonstra-
tion af „Smørrebrød til Skovtur 
og Fest". Det er Konsulent Frk. 
Schou, der er Leder, og man skulde 
synes, at netop dette Emne har 
Interesse blandt Damerne, nu da 
Foraaret er paa Vej. Foruden den 
nævnte er der ogsaa Demonstra-
tion af nogle Desserter. 

Teknisk Skoles Afslutning 
foregik 2. Paaskedag, hvor der 
Dagen igennem var mange Besø-
gende. Kl. 17 aflagde Formanden, 
Malerm. Nielsen Beretning for det 
Aar, der er gaaet. Elevantallet 
havde været 78. Der havde været 
undervist i Dansk, Tysk, Bogfø-
ring, Sløjd og de forskellige Teg-
neafdelinger. 

Der uddeltes Flidspræmier til 
følgende 7 Elever: 
Blikkenslagerlærl. Robert Kofoed, 
Stenhuggerlærl. Henning Svendsen 
Snedkerlærl. Kaj Witt, Fotograf-
lærl. Vilfred Wolf og Tømrerlær-
lingene Poul Jensen, Jobs. Lund 
og Jens P. Olsen. 

Formanden rettede en Tak til 
alle, der havde støttet eller paa 
anden Maade havde været med 
i Vinterens vellykkede Arbejde for 
denlærende Ungdoms Dygtiggø-
relse. 

 Oplysningsudvalgs Afslutning 
fandt Sted Onsdag før Paaske og 
havde samlet mange Interesserede. 
Formanden, Smed Carl Møller, bød 
Velkommen og gennemgik i en 
kort Beretning den forløbne Vin-
ter og Resultaterne, der var naaet. 
Form. for Olsker, Konrad Nielsen, 
talte om Arbejdet her og bragte 
en Hilsen fra Amtsudvalget. Borg-
mester Petersen talte om Ungdom-
mens Dygtiggørelse og den nye 
Skolelov. Lærer Juul læste forsk. 
satiriske Ting op, og efter at Karl 
Rowold havde aflagt Beretning fra 
Bogkredsens Arbejde, overraktes 
en smuk Buket Blomster til Fru 
Clemmensen, som har ledet Til-
klipningskursuset. Den udmærkede 
Aften sluttede med en Svingom. 

Melodien, der ikke blev væk! 
Novelle af Benny Carter. 
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Allinge Kalkværk 

Fakse Kalk 
læsket og friskbrændt 

— køb det i 

PRODUKTEN 
Tlf. Allinge 10 

En Chauffør 
kan faa Plads 15. Maj. 

ifælkohandler Jacob Larsen 

En ung-  Pige 
14 til 17 Aar søges til 1. Maj. 

Andreas Holm 
Tej n 

e. e. Andersen 
Tlf. Allinge 124v „.%minen"  

Tidlige bæggekartetler 
,Carpes Victor" 
„Kejserkrone" 
„Goldperle" 

Smilecharloller 
Varerne forsendes overalt 

En Mand 
der har været syg i længere Tid 

søger lettere Arbejde 
straks eller senere. 

Billet mrk. „Arbejde" modtager 
Bladets Kontor, Kiosken, Allinge. 
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er udkommen. 

(919 

(sec, 
9 
9 

9 

9 
9 
9 
9 
9 

JJJ5JJ 

Skattebogen 

Faas i Kiosken, Allinge 
Boghandel og Sandvig 

Boghandel 

Drejer det sig om 

Personliorsel... 
ringer De aldrig forgæves til 

Klemensker 39 
4 - 5 og 7 Personers gode Vogne. 
Min Køreskole anbefales. 

Willy Lund, Nygade, Klemens 
	•■ • • I ffio • 01E~ o■. 

Er Radioen i Uorden 

saa prøv engang at sende 
den til Reparation hos 

Emil Markussen 
Kirkegade Allinge 

Allernyeste Maalerinstrumenter 
Garanti for 1. Klasses Arbejde 

„Det 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 

Mndr, efirislensen 
Gæstgivergaarden, Allinge 

99Æ SK 11-11  
er aabnet! 

Nyheder i Frue- og Ungpigehatte 
Strømper, Bijouteri 

E. Kehlet-Brandt 
	 „Æsken" Pilegade 2 . Allinge 
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Fine Spisekartofler 
sælges meget billigt 

Efrodukten 

Allinge-Sandvig 
Husmoderforening 

Onsdag den 19. ds. Kl. 19,30 i Christensens Havesal 
afholdes Demonstrationen: 

Smørrebrød til Skovtur og Fest samt Desserter 
ved Konsulent Frk. Schou. 

Medlemmer 35 øre 
ikke-Medlemmer 1 Kr. 	 Kontingent modtages. 

Brugte 

Singer Symaskiner 
En god, brugt Haandmaskine og en god, brugt 
Trædemaskine med fuld Garanti sælges billigt 

Singer Comp. 
Symaskineakts. 

Tlf. 918 	 St. Torvegade 7, Rønne 

Allinge Kulhandel 
er det fordelagtigste 

Sted for Indkøb 

at Vinterbraendsel! 

SKOTØ 	modtages til Reparation 
fra 1. April. Alt Arbejde 

udføres hurtigt. Prima Materiale. Probert 
Arbejde. Billigste Priser. 

AAGE HOLM . Vang 

De bedste Farer tit xmaa 
Telefon Allinge 119. 

En ny Cykle 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 Betalingsvilkaarl 
Alt i Tilbehør til Cykler. 

Frants Andersen, Tejn 

Billige, brugte 

MØBLER 
Møbelbutiken 

Pihl Telt Kl. 43 Klemensker 

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 tit 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 

Konfirmation i Allinge paa Søndag! 
De mange Nyheder i Telegrammer er hjem-
kommet nu. 
Lad os besørge Deres Telegrammer. Vi skri-
ver og udbringer dem gratis i A 11 in g e paa 
Søndag. 
Listen over Konfirmanderne er fremlagt. 

Axel IVlauritsen, Kiosken. 
Tlf. Allinge 142. 
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Jens Hansen's Planutaklurforretning 
fører stadig alt i Metervarer, Kjoletøj, 

Lærreder og Sengeudstyr 
Prima Arbejdstøj og de bekendte gode Molskinsben-

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. 

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

relefon Allinge 29 — Leverandør til Vare- og Landbrugslotteriet 

: Personkørsel udføres 

Rusflidsudstilling i Olsker. 
Paa Søndag afholdes der en 

saadan Udstilling i Olsker, hvor 
Foreningens Medlemmer vil frem-
vise, hvad der er lavet i Løbet af 
Vinteren. Sammen hermed afhol-
des en Bortlodning med 3 store 
Gevinster, som for Tiden er ud-
stillet i Brugsforeningens Vinduer. 
Der bliver Musik baade om Ef-
termiddagen og om Aftenen af 
Arvidsens Orkester, og Kl. 8 læ-
ser Otto Lund op af egne Ting, 
deraf noget, som man aldrig har 
hørt før. Man venter selvsagt stort 
Rykind til den interessante Udstil-
ling. Der afsluttes med Dans, hvor-
til Husmandsforeningen og Soc. 
dem. Forening er indbudt. 
Se Annoncen. 

Sølvbryllup 
Gdr. H. Riis og Frue, Duebjerg, 

Klemensker kan i Dag fejre Sølv-
bryllup. 

To unge Medlijffilpere 
den ene 14 -16 Aar, kan faa 
Plads til 1. Maj. 	

Kildesgaard 
1 If. 12e 29 

Gode Spise- og Læggekartofler, 
Ærter, Segerhavre og Roer er 

til Salg. 

Min og mine Forældres hjerte-
ligste Tak for Opmærksomheden 
ved min Konfirmation. 

Ivar Dam. Tejn 

Olsker Husmandskoners 
Syforening 

afholder Bortsalg og Bortlodning 
af Syforeningens Arbejder i Fo r-
samlingshuset Lørd. d. 22. April 
Kl. 19.30 

Fru Hansen viser Filmen: „Da 
Grete skulde være Husmoder". 

Gaver til Bortlodning modtages 
med Tak. 
Efter Bortsalget festlig 

Sammenkomst. 
Bestyrelsen 

14. Kreds 
Olsker Skytte- og Gymna-
stikforening afholder 

Gymnastikopvisning 
i Forsamlingshuset Sønd. 
den 23. April Kl. 14.00. 

4 Hold Gymnaster! 
Alle indbydes! 

Entr'e 50 og 25 øre. 
Kl. 20: Festlig Sammenkomst 
for ]/Iledietnnter m. Husstand. 

Bestyrelsen 

Benyt Dem af Nordbornholms 
billige Rubrik-Annoncer 
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Regninger 

Brevpapir 

Konvolutter 

m. m. 

leverer vi hurtigt 
og billigt! 

Gornitzkas 
Bogtrykkeri 

Kender De 

Gornitzka's 

,Cneria' roetryi,  

til Turistbrochure 

Ring, og vi kommer 
oniganende med et Tilbud 

Annoncer, der indleveres efter 
Onsdag Middag 

tap.-,es kun med Forti: hold 

Kom ind og se! 
vi fremviser gerne alle de 

nye Kjolestoffer 
og mange andre Nyheder til 

Foraar og Sommer 

Nordiandels lialldelshus 
00000000000000000000000000001700000000 
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Slagtekyllinger 
til Salg. 

Avlsbruger Peter Kofod 
Sandvig 

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

[lusk min Kranseforretning. 
Spec.: Familie- og Forenings-Dekorationer. 

111.50 	.
me 

Handelsgartner  
Kr,  Clausen 

Paa Søndag 
spiller vi som sædl 	fra Kl. 16 

Elverhøj-Kroen, Stammershalde 

SKreederiet 
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 10b v 

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 

Kranse & Dekorationer 

r. 
r. 

smukke og billige 

Blomsterkurve og Potteplanter 

Gartner KOFOED 
„Hallelyst" 	 Telf. Sandvig 6 



Nyd Deres Eftermiddagskaffe paa 

HOTEL HELLIGDOMMEN 
Aabent hele Aaret 

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

»SUCCES« 
Gulv-Lakfernis 

er en ekstrafin lys og 
slidstterkt Kvalitet! 

FRAN i originale Dunke 
paa I kg it 2.25. 

P.C. HOLM 
Allinge 

VÆR MODERNE 
gad med SilkesVorte! 

MEN husk, at det skal 
være en ægte KARENA med 
baade „de Luxe" Flip og dob-

belt Bærestykke, og ikke en 

af de gammeldags Skjorter. 
Danmarks fornemste Fabri-
kat er KARENA, Nutidens 

elegante og bekvemme Sil-

keskjorte i det rigtige, mo-

derne Snit — og den kan 
taale at vaskes i det uen-
delige uden at miste sin Fa-
con og glimrende Pasform. 

Forlang udtrykkelig KARENA 
og se nøje efter, at den bæ-
rer den plomberede Pris-Eti-
ket, der er Garantien for, at 
det er en ægte KARENA til 
den rigtige Pris: 

1085  - 12g5  - 1485  - 16$° 

Ø reret 
SKJORTEN 

Faas hos: 

FritzReusch 
Telefon 5 	 Allinge 

Slips - Sokker - Halfe - Huer 
- nyt og fikst til goraaret! 

En sund 

Malkeko 
ønskes til Købs. 

Johs. Hansen — Skovl],  
Rutsker Tlf. 6v 

Et Par morkebIaa Damehand-
sker med mørke Knapper, graveret m. 
et Anker og Kæde, er muligvis ved en 
Fejltagelse borttaget fra en Dameover-
frakke ved Standarts Gymnastiktorevis-
ning 2. Paaskedag i Rutsker Forsatul.hs. 

Bedes afleveret til 
Rutsker nordre Forskole 

Oaaseæg 
er til Salg. 

Thomaslokke 
Olsker 

En ung Pige søges 
Købmand Mogensen 

Tejn. Tlf. Allinge 117 

hid og tuml - KØB DET I PRODUKTEN 

Gør Sengen lun og dejlig 
med de moderne Kanaldyfler og Puder 

Dynebetreeh og Lagner. Vi hjælper gerne 

med gode Ting til smaa Priser. 

Nordlandets Handelshus 

t1111•11110111•1111•11~11~1 

En støvfiende er kommet til Byen... 
Det er den fænomenale Støvsuger „E 5 ". Stor Sugeevne og mere holdbar. 
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 Radloforretning, Nørregade 

Allinge-Sanduig Byraad 
Allinge-Sandv. Byraads Mode 
i Onsdags aabnede Borgmesteren 
med at byde det nye Medlem, 
Bankkasserer Alf. Pedersen, vel-
kommen. Pedersen indtræder i Ste-
det for Bloch og indtræder sam-
tidig i de Udvalg, Bloch var i. 

Første Punkt paa Dagsordenen 
var ministerielle Efterretningssa-
ger ang. Udryddelse af Oksebrem-
selarven. 

To Cirkulærer fra Indenrigsm. 
ang. Taksterne ved Betaling for 
Behandling af smitsomme Syg-
domme samt Ændringer af Lov 
om Jordemodervæsenet toges til 
Efterretning. 

Statsbanerne forespørger, om 
man ønsker at benytte sig af Fri-
befordring af Skoleelever paa Fe-
rierejser. Byraadet vedtog at gaa 
ind herfor og betale de 10 pCt, 
der forlanges refunderet i Tilfælde 
af, at nogen ønsker at benytte sig 
af Rejserne. 

Bh. Amt medd., at der er paa-
lignet Kommunen følgende Bidrag 
til Amtsfonden: a. efter Hartkorn 
Kr. 29,81 pr. Td. Hartkorn. b. ef-
ter Folketal Kr. 28.716. 

Skattedepartementet medd., at 
der som Forskud paa den Del af 
Motorafgifterne, der tilfalder Kom-
munen, i de nærmeste Dage vil 
blive udbetalt som Forskud Kr.7000 

En Ansøgning om at opstille 
Tivoli i Allinge-Sandvig i Dagene 
25-7-30-7 d. A. kunde ikke bev. 

Sten contra Asfalt. 
Dansk Stenindustriarbejderfor-

bund henstiller i en Skrivelse til 
Byraadet, at Kommunen lader det 
projekterede Stykke af Strandvejen 
forbi Allinge Jernbanestation be- 

lægge med Chaussebrosten, for 
saa vidt det er muligt at skaffe 
Pengene hertil. 

Borgm.: Det vil koste ca. 30,000 
Kroner mere at belægge den med 
Sten end med Asfalt. Mon vi ikke 
skal se Tiden lidt an og prøve, 
om Pengene kan skaffes i Form 
af et større Tilskud. 

Jonassen: Det er den store Ar-
bejdsløshed indenfor dette Fag, 
der er Anledning til denne Skri-
velses Fremkomst. Allinge-Sandv. 
bør gaa foran med et godt Eks-
empel med Stenbelægning. Selv 
om der ikke kan opnaaes væsent-
lige Tilskud, mener jeg alligevel, 
at vi bør belægge Vejen med Chaus-
sebrosten. 

Edv. Holm: Stenindustrien skal 
støttes saa meget, det er muligt, 
men saa stor en ekstra Udgift 
kan Kommunen ikke bære alene. 

Bech anbefalede nøje Undersø-
gelse og nøjagtig Pris, og hvis 
Forskellen ikke var alt for stor, 
kunde han godt tænke sig Chaus-
sebrosten. 

Det vedt. at undersøge Sagen. 

Stenh. Jørgen Jørgensen ansø-
ger om paa Grund af Sygdom at 
maatte udtræde af Raadet fra 1. 
April. Bevilgedes enstemmigt. 

Borgm. takkede Jørgensen for 
hans Arbejde i Kommunens Tje-
neste gennem mange Aar i forsk. 
Perioder. For 30 Aar siden ind-
traadte Jørgensen i ligningskom-
missionen. „Jeg vil ønske for ham, 
at han nu ved at kaste alle sine 
Tillidshverv bort kan genvinde sit 
Helbred." Alle rejste sig. 

1. Suppleant, Anker Punch, ind-
træder i Stedet. 

I det lukkede Møde 
ansøgte Sparekassebest. Ridder 

om at maatte udtræde af Købm. 
Kurtz Legat. Ansøgningen bevil-
gedes og i Stedet valgtes Købm. 
P. C. Holrn. Endvidere valgtes 
Borgmesteren til at indtræde i 
samme Bestyrelse i Stedet for Tegl-
værksejer Bloch. 

Til Medlem af det Udvalg, der 
bedømmer, hvorvidt et Sygekas-
semedlem kan blive staaende i 
Sygekassen af økonomiske Grunde 
valgtes Lærer Toft i Stedet for 
Hotelejer Bldstrup, hvis Funkti-
onsperiode er udløbet. 

Pedellen ved Allinge Skole an-
søger om Afsked. Bev. fra 1. Juli. 

.Wi / C7  
era ,yaraaret 

i et Par nye Sko fra 

Carl barsen 
Vesterg. Allinge. Tlf. 104. 

Min og mine Forældres hjerte-
ligste Tak for udvist Opmærksom-
hed ved min Konfirmation. 

Gunhild Madvig Jørgensen 

Hjertelig Tak for al venlig Op-
mærksomhed ved vort Bryllup. 

Karen og Johannes Hansen. 
Tejn 

Godt Regulatorur 
nyere Stil, slebet Glas, 30 Kr. 
Pæn Servante uden Plade, en Tre-
stol og en Køkkenlampe ialt 14 Kr, 

Jensen. 
Vestergade 28, Allinge 

U11111111111i1n11111111111111111111k11111111111111111111111111111111111111111111111i1111111111111111111111111111ffin111111111111111111111111r11111111LL2  

- Husflids-Udstilling 
• Olsker Husflidsforening afholder Udstilling Søndag 

den 16. April i Forsamlingshuset. 

Udstillingen aabnes Kl. 16 — Kl. 17 Foredrag af Lærer Gude 

=== 
	Musik Efterm. og Aften — Kl. 20 Oplæsning af Otto Lund 

Bagefter festligt Samvær, hvortil Husmandsforeningen og 
Soc. Dem. Fore. indbydes. Medlemskort forevises paa Forl. 

511H111111111111111111111111111i1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111117; 

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

Kast Falk 
„Aabrinken"— Tejn 

Bedste Stof og solid Syning! 
Al Slags Arbejdstøj af de nye ame-
rikanske Faconer. 3 Gange Søm, men 
alligevel til smaa Priser. 

Nordlandets Handelshus 
»eres Cykle i 2lorden, I 

saa den trænger til en Reparation, anbefaler 
jeg mig med godt og solid Arbejde — eller 

Trænger »e til en ny, 
saa henvend Dem til mig. Jeg har altid nye 
Cykler paa Lager i gode, anerkendte Mærker. 
Stort Lager af Dæk, Slanger og Cykledele. 
Billige Priser og rimelige Betalingsvilkaar. 

Andreas Schou 
Lindeskoven Ro Tlf. Ro 1Sia 

Lær at fibre TRil! 
Grundig Undervisning 

Kørekort garanteres 

Th. Munchs Køreskole 
Tlf. Rø 46 v 

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 Dern til mig, hvis Deres 

' Symaskine er i Uorden. 
Alle Reparationer udføres med Garanti og til en 

rimelig Pris. 

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

Lad Fagmanden 
hjælpe Dem! 

illvelro,Haveredskahry ilioffisleriro &Nilrophosh -KØB DET I PRODUKTEN 



Markmans Kiosk 
Hasle 

Dag- og Ugeblade 
Papirhandel 
Cigarer og Tobak 
Chokolade - Konfekture 

...■■■■••••■ 

Revy-Film i Hasle. 
Hasle Biograf sætter paa Pro-

grammet i denne Uge en af de 
storslaaede Revyfilms „Goldwyn 
Follies," og hvad ikke de andre 
har været, er denne, nemlig med 
Farver. 

Hovedrolle-Listen er fuld af fine 
Navne, Adolphe Menjou, Ritz Bro-
U'ers, Edgar Bergen med sin mor-
somme talende Dukke o.s.v. 

Filmen er et Overflødighedshorn 
af Amerikas bedste Varietekunst-
nere kædet sammen til et Hele af 
en meget original Handling, spæk-
ket med Masser af dejlig Musik 
og Sang. Et Festfyrværkeri af alt, 
hvad der baade lyder godt og ta-
ger sig godt ud, serveres for Publi-
kum paa en besnærende Maade, 
som til Tider næsten tager Vejret 
fra en. 

HASLE BIOGRAF 
Mandag d. 17. April Kl. 20: 

Farvefilmen 
Goldwyn Follies 

Alle Tiders største Revyfilm. 

Det er i denne Film Melodien 
„Kom Pussy —`. forekommer. 

Bemærk : Spilles kun Mandag. 

LIM ***** • NOM» NIM 0111•■•••••0 

Varm Blodbudding 
hver Fredag Middag. 

A. LYSTER 
Tlf. Hasle 74 

Trænger Deres Motor I 
!til Eftersyn? 
I 	da ring til Hasle 92. I 
I 	Vi kommer straks og fore- 1 

i tager alle Reparationer, 	• • 

I 	
2Desterdafil. I . . .................•••■■••••••••••••••• 

Gaa til 

Isenkræmmeren 
og kob 

haveredskaber 
bedst og 
billigst! 

Ir•••••••••• 

KAFFE 
Prøv min 

• 

• 

specielle Kvalitet 

— den er virkelig god 

Binar delsøn 
Telefon Hasle 142 

.4,940 99 4e 11 1114,11•41•411116 0 • 
0 

• 
• 

• 

Smukt og stærkt til Borde og Gulve 
er Terasso-Plader 

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

Brøndringe paa Lager i mange St. 

Alt Murerarbejde 
udføres solidt 
	Murer Andre Lind 

Telefon Hasle 86 

044 

ø ~1~1~114.111.0414111~1~11•••••■• e ø ••••••■■•• »esso4 

I Ærede  Publikum!  . 

Enholdbar og smuk Frisure er De altid sikker paa, 

I 1 	ved at lade Dem behandle i mine Saloner. 
Jeg har nemlig Nutidens mest moderne Permanent- 

i Apparat, hvor man ved Hjælp at fine Maaleinstrumenter 

• 
nøjagtig forud kan konstatere, hvor meget Varme Ilaa- 	I 

• ret skal have, saa De derved ikke bliver udsat for til- 	• 
fældigt Resultat. Byens førende Frisørsalon. 

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

•41■15••••• 	*Mø* ••••••••• ••! •  

• 
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9aa til Bager Jørgensen 
naar det gælder 

Rugbrød, Normalbrød, 
Halvsigtebrod og Sigtebrød 

Fremstillet af allerfineste Produkter 

Alt i Finbrød anbefales 

-:::=><=:=-C>O<Z=><: ) 
4111•1■.11111.11■M 

Husk 
inin I. Kl. Skotøjs-Reparation 

Solidt Arbejde 
Bedste Materialer 

OTTO HANSEN 
Torvet Hasle 

111111111111111111111111111111 	• 	111111111111111111111111111111 

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

Ladestation 
E. Johansens 
Auto- og Maskinværksted Tlf. Ro 71 
111111111111111111111111111111 	1111111111111i1111111111111111 

Varelotteriet 
Efter den nye Fordeling at' Til-
lægsgevinsterne kan en Lodsed-
del godt vinde 3 Gevinster i hver 
Trækning. 
Derfor bør De nu til 1. Trækning 
sikre Dem en Lodseddel. 

Forlang en Spilleplan I 
Fornyelsen slutter den 5. April og 
Salget den 18. April. 
Fornyelses- og Salgspris 130 Ore. 

I. B. Larsen 

Flammevat 
Tjærejute 

Hørfrø 
Levertran 

Parafinolie 
Børneflasker 

Sutter 

Prima, Allinge 

HASLE og OMEGN 

"keder i 
FA. ANDR. KOFOD ,fordbornhohni  Hasle  I 

****** ••••••• øøøøø •C øøøøø •04, 1110•••11 ••••• • • 
• • 
Yoraarsnyfiederne 

• strømmer ind i Form af yndige Kjole- •. 
• og Kostumestoffer, fikse Kjoler og 

Frakker — og Priserne er egentlig • • 
• forbavsende lave. • • 
• • 
• Flotte Nyheder i Skjorter og Habitter til Herrer • • • 
• 

• 
• 

c • • • • • • • • • • • • • øøøøøøøøøøø• • • • • • al 11 • • • • • • • 

K. Hamfeldt Pedersen 
Slagter- og Paalægsforretning 

Altid 1. Kl. Varer 
Varm Blodpølse hver Torsdag Middag 

Telef. Hasle 49 

Hvorfor fryse naar De kører i 

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

Ring til Hasle 
	 P. Westh 

64 	 Hasle 

Unge gode Heste 
samt ældre Arbejdsheste, Lødekøer og 
Lødekvier, Grise ialle Størrelser, Gylte 
og Søer Købes, søelges, byttes 

Ved Reb Kontant Afregning  
Ved Salg gode Betalingsvilltaar 

Ring Hasle 84 
vi kommer omg. med godt Tilbud 

øens Grisehandel 
G. Jørgensen . Tlf. Hasle 84 

• 
• 
• 

og Drenge. Fin Pasform. • 

Wanufakturfiuset, Mask • • 
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Sælges. SKOTØJ  Sporten. 
Rejsen til Roskilde 

De af ASGs Spillere, der var 
med paa denne Tur, blev en Op-
levelse, de sent vil glemme, rigere. 

Vejret var fint begge Veje, og 
alt vedrørende selve Rejsen klap-
pede, som det skulde. 

Paa Roskilde Banegaard blev 
Spillerne modtaget af Værterne, og 
en Del af Deltagerne, som ikke 
havde sovet om Natten, kunde faa 
et Hvil inden Middag. 

Kl. 13,30 spilledes den Kamp, 
som man herhjemme daarlig kan 
forstaa gav et Resultat paa ikke 
mindre end 14 —2 til Roskilde. 
Hvor mange Bysborgere, der be-
svimede ved Højtalerne Kl. 7 skal 
vi lade være usagt, men det har 
nok været et Par Stykker. Kam-
pen igennem var det Roskildes 
hurtige Oprykningshold, der angav 
Tonen, og de formelig legede med 
de arme Bornholmere. MaaIman-
den var heller ikke overbevisende, 
der var for mange Bolde, han 
burde have taget. Hele Holdet 
spillede saa sløjt, at man næsten 
skammede sig over at være Born-
holmer i Roskilde Idrætspark. 

Kl. 8 samledes ca. 40 Spillere, 
Ledere og enkelte Damer til et 
festligt Kaffebord, hvor Forman-
den for RB 1906 bød velkommen 
og ønskede god Fornøjelse Resten 
af Aftenen. ASGs Formand tak-
kede for den Gæstfrihed, Spillerne 
havde mødt overalt, og Bornhol-
merne udbragte et Leve for R. B. 
Derefter begyndte Dansen, og i 
Løbet af faa Timer var der sam-
let mellem 3- og 400 Mennesker 
i Jernbanehotellets smukke „Ro-
senhave." 

Næste Dag Kl. 13,30 stillede 
Roskildes A Hold op mod næsten 
det samme Hold som fra Dagen 
før. Resultatet blev 4-3 til Ros-
kilde. Kampen var mere jævnbyr-
dig og for Resten ogsaa meget 
mere underholdende end Gaarda-
gens. Mærkværdigvis lagde man 
ikke hos Spillerne synderlig Mærke 
til, at de havde været til Fest 
til ud paa de smaa Timer. Spillet 
var pænt vekslende fra Maal til 
Maal, og Chancerne fordelte sig 
lige til begge Parter. ASGs Maal-
mand forærede et Maal væk, og 
forwards brændte to oplagte Chan-
cer. Kl. 18,30 afrejstes igen fra 
Roskilde og paa Banegaarden ud-
bragtes gensidige Leveraab med 
Tak for Samværet i de to Dage. 

— — En herlig Tur, der vil blive 
Rift om at komme med paa til 
næste Aa r. 

„Deltager" 

Standards Opvisning 
2. Paaskedag havde samlet fuldt 
Hus. Opvisningen bød paa 4 Hold 
Gymnaster. Aftenens første Hold 
var de smaa Drenge; derefter kom 
de smaa Piger. Hold Nr. 3 var 
var Karlene, og tilsidst saa vi de 
store Piger. Alle Hold fik Bifaldet 
til at bruse, og det kan kun siges 
med Glæde, at Idrætsforeningen 
havde stor Ære og Fornøjelse af 
Præsentationen af Vinterens Ar-
bejde. Efter Opvisningen dansedes 
der til Tonerne af Arvidsens Ork. 

Fodboldkampe paa Søndag. 
ASG skal i Ilden med alle 3 Hold. 
1. Holdet skal møde RB i Rønne, 
og vi tror ikke, det bliver en saa-
dan „Sæk" som mod Viking for-
leden. Holdet viste i den anden 
Kamp i Roskilde et Spil, som lover 
godt. Det menes samtidig, at ASGs 

gamle Spiller Knud Arvidsen, som 
kommer hjem i denne Uge, er at 
finde paa Holdet paa Søndag. Det 
skulde være en ganske god Støtte 
i Forsvaret. 2. Holdet møder Sva-
neke paa Udebane, og Juniorerne 
møder samme Sted Svaneke jun. 
Klemensker faar Besøg af Hasle I 
til Afgørelse af Mellemværendet 
i A Rækken. Juniorholdet skal 
møde ØB jun. i Østerlars. 

Hasle skal som ovenfor nævnt til 
Klemensker med 1. Holdet. Juni-
orerne tager sig en Tur til Nexø 
Juniorer. 
Standard har ikke mindre end 3 
Kampe paa Hjemmebane og med 
den samme Dommer til alle tre 
Kampe; noget man vist aldrig har 
set før. I. Holdet skal spille med 
Gudhjem I, 2. Holdet med Sort-
hat og Juniorerne med Nexø jun II. 
Publikum faar altsaa noget for 
Pengene paa Søndag i Rutsker. 

Brødrene Anker 
Jernstøberi og Maskinfabrik 

Pumper - Vandindlæg 

Bygnings-Støbegods 

Komfurer 

Telefon Hasle 2 

	• 	

Autogummi 
kan leveres omgaaende 
i de mest garbgbare Størrelser. 

E. Johansens 
Autoværksted . Telefon Rø 71 
	 . 	  

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

(1 og2 spænder) 

Carl Pedersens Smede- 
og Maskinværksted 

Telefon Allinge t)8. 

Lødekøer og 
Kvier 

fra kastningsfri Besætninger 
Købes til store Priser. 

Bestillinger paa Ungsvin 
og Pattegrise modtages 

Axel Frederiksen, 
Hotel Allinge Tlf. 25 

Nye, moderne Gardiner 
III Foraarel 
er hjemkommen 

Stort Udvalg - smaa Priser 

Nordlandets Handelshus 

Moden kræver 
at Damerne igen skal gaa med 

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

Nordlandets Handelshus Aver* itiordhornholin 


