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Den ovigi urolige Jord. 
Vi er vant til at betragte For-

delingen af Hav og Land paa vor 
Klode og Jordoverfladens Udse-
ende i det store og hele som no-
get fast og uforanderligt. Man 
regner med at de Epoker, hvor 
Jorden forandredes gennem væl-
dige Eruptioner, i det væsentlig-
ste var forbi allerede for Millioner 
af Aar siden. 

Men selv om dette er Tilfældet, 
atJordens kølnedeOverflade størk-
ner mere og mere, saa er det dog 
fuldstændig forkert at mene, at 
Havets og Landets Grænser er 
uforanderlige. Det gaar langsomt 
med Ændringerne, men Videnska-
ben har været isfand til at maale, 
hvorledes visse Strækninger be-
væger sig, dels i vandret, dels i 
lodret Retning. 

Den, der første Gang paaviste 
Bevægelser af den Art i Jordover-
fladen, var den svenske Viden-
skabsmand Celsius, der 1743, be-
retter om den skandinaviske Halvø 
og Finlands vertikale Bevægelser. 

sFiskerne i den botniske Bugt", 
skriver Celsius, shar værer tvun-
get til i Løbet af 60 Aar 3 Gange 
at flytte deres Huse nærmere mod 
Havet. Der, hvor der for 60 Aar 
siden var Vand, bliver nu pløjet 
og saaetd. Hans indgaaede Iagt-
tagelser førte til Erkendelsen af, 
at Finland og Skandinavien hæver 
sig kuppelformigt op af Havet. 
Paa Grundlag af Celsius Arbejde 
kan man i Dag fastsiaa den nøj-
agtige Størrelse af Landskabets 
Stigning. Den udgør for et Aar-
hundrede i Stockholm 38 Centim 
i Finland 80, i Østerbotten 90 og 
vest derfor endog 125 cm pr. 100 
Aa r. 

Denne forholdsvis hurtige Stig-
ning bevirker en stadig Tilvækst 
til Landet. Det viser sig saa paa-
faldende i Landskabsbilledet, at 
Steder, der før laa ved Havet, nu 
tigger mellem grønne Enge, og 
store Havnesteder fra tidligere Tid 
er i Dag betydningsløse smaa 
Byer, fordi Havet har trukket sig 
tilbage fra dem. Saaledes er den 
lide By Gammel Umeaa en for-
ladt Handelsplads, ja selv det ny 
Utneaa ligger ikke mere ved Ha-
vet, men har skudt sin Havn 20 
km længere ud mod dette. Men-
nesket er tvunget fif at følge det 
vigende Hav. 

Her paa Bornholm kan man 
lydeligt skelne mindst tre forsk. 
Strandaflejringer — den ene over 
den anden i flere Meters Højde, 
ligesom der ved Langedeby og 
Kannikegaard i Vikingetiden har 
været en sejlbar Vig. 

Medens Skandinavien saaledes 
stadig stiger op af Havet, synker 
Nordfrankrig til Gengæld stadig. 
Sænkningen tager til jo nærmere 
man kommer Kanalen. Hvert Aar 
forsvinder en Kyststribe paa 3 cm, 
og selv om dette Tal synes ringe 
og betydningsløst, saa er dog det  

siden Istiden vedvarende Isandtab, 
der har skabt Kanalen mellem 
Frankrig og England — ja selv 
Nordsøen skylder den for en stor 
Del sin Tilblivelse. 

Størrelsen af det Landtab, der 
her er foregaaet, bliver først for-
staaeligt, at Rhinens Munding i 
den sidste geologiske Epoke laa 
200 km nordvestlig for den nu-
værende Munding — det vil sige 
ved Doggerbank. Englands Ho-
vedflod, Themsen. var den Gang 
en Biflod til Rhinen. Denne Sænk-
ningsdal mellem det franske Cen-
tralplateau og England fortsættes 
mod Øst over Holland og den 
tyske Nordsøkyst. 

Hvis ikke Holland havde byg-
get alle de store Diger, der skær-
mer det mod Havet, vilde næsten 
38 pCt. af  Landet staa under Vand 
hver Gang Ebbe viger for Flod. 
Det hollandske Lavland ligger paa 
sine Steder indtil 5 m under Ha-
vets Overflade. — Paa Grund af 
Sænkningsbevægelsen er Zeuder-
søen, Dollart- og Jadebugten frem-
kommet. — Sænkningen foregaar 
med 31 cm i Løbet af 100 Aar. 

Den samme Bevægelse, som 
truer Holland, sætter Bjergværker 
i England under Vand og truer 
den tyske Nordsøkyst og nødven-
diggør vældige Digearbejder. Den 
arbejdede ogsaa ved Østersøens 
Kyster, hvor den i Aarhundrenes 
Forløb har ladet vældige Skove 
og mægtige Mosestrækninger for-
svinde i Havet. 

Medens altsaa paa den ene Side 
mægtige Sænkninger lader æld-
gammelt Kulturland forsvinde un-
der Bølgerne, lever i Skandinavien 
og i Finland 80 pCt. af Befolk-
ningen paa en Landstribe, der for 
kun 10,000 Aar siden laa dybt 
under Havet. 

Men ogsaa inde i Landet kan 
man iagttage Sænkninger og Stig-
ninger af Jordoverfladen, der fuld-
stændig gør det af med Talen om 
den evigt uforanderlige Jord. Saa-
ledes maa man Tid til anden fore-
tage Sprængninger af Klipperne 
i Rhinens Leje ved Bingen, hvor 
Landets Hævning lægger Hindrin-
ger i Vejen for Skibsfarten paa 
Floden. Siden Istiden har Rhinens 
Skiferbjerge hævet sig 200 m. -
I Rhurdistriktet, hvor Bjergværks-
driften medfører nøje Iagttagelser 
og Maalinger af Jordsmonnet, har 
man konstateret den mærkelige 
Kendsgerning, at Ornraadet falder 
i to Dele. Nord for Duisburg syn-
ker Jordoverfladen godt 6 cm i 
Løbet af 10 Aar, medens Egnen 
sydfor i det samme Tidsrum sti-
ger 1,5 cm. Jo længere man kom-
nier sydpaa der, jo mere og hur-
tigere tager Stigningen til. — Me-
dens selve Rhindalen sænker sig, 
har der siden Tertiertiden været 
en stadig Stigning af Landet paa 
begge Sider af Floden, mod Vest  

af Vogeserne, mod Øst af Oden-
wald og Schwartzwald. 

Ved Siden af disse op- og ned-
adgaaende Bevægelser optræder 
der ogsaa vandrette Forandringer 
paa Jordoverfladen. Saaledes for-
skyder f. Eks. Donaudalen sig i 
Løbet af 100 Aar omtrent 2 m 
mod Vest. 

Allerbedst ser man dette Natur-
kræfternes Spil i Italien ved de 
berømte Ruiner af Serapistemplet 
i Puzzuoli. Templet blev i den ro-
merske Kejsertid bygget langt fra 
Havet, men i Slutningen af Mid-
delalderen var Templets Søjler i 
en Højde af 3 ni omskyllet af 
Havets Bølger. I Slutningen af 
det 19. Aarh. var Kysten igen hæ-
vet saa meget, at Søjlerne stod 
paa tørt Land. I Øjeblikket slik-
ker dovent Grundvand omkring 
Søjlernes Fod. Efter en vældig 
Sænkning paa 21 ni fulgte der en 
Stigning paa 7 m, der lidt efter 
lidt gik over i en Sænkning, som 
i vor Tid foregaar med 2 cm om 
Aa ret. 

Nu for Tiden foregaar de stør-
ste Sænkninger i Afrika og Asien. 
Medens Sydamerikas Kyst stiger, 
sænker Østafrika sig stadig. Det 
Døde Hav ligger allerede 390 m 
under Oceanets Overflade, og dets 
Bund er 800 ni dybere nede end 
Middelhavets. I Brudlinjens Syd-
ende er Tanganjikasøens Bund 
næsten 700 ni og Njassasøen næ-
sten 400 ni under det Indiske O-
ceans. Virkningen af disse væl-
dige Sænkninger bliver tilsidst 

Hvad er Staal? — Det er Jern, 
hvori man har blandet forskellige 
Tilsætninger, alt eftersom man vil 
have det ene eller det andet Slags 
Staal. For man maa ikke tro, at 
Staal er Staal i den Forstand, at 
alt Staal er ens. Der findes f. Eks. 
Nikkelstaal, Chromtnanganstaal, 
Chromnikkelstaal, Siliciumsstaal, 
Vanadinstaal, Wolframstaal, Mo-
lybdænstaal og Kobaltstaal for at 
nævne nogle af de mest kendte 
Sorter. 

Manganhaardtstaal, der forøv-
rigt hverken er særlig haardt ell. 
let at hærde, men tværtimod bli-
ver blødt, naar det glødes, er til 
Gengæld umaadelig sejgt og pla-
stisk. Det egner sig særlig godt 
til at fremstille Jernbaneskinner af 
eller andre Ting, som skal kunne 
staa for haardt Slid, idet det har 
den Egenskab, at det ved kold 
Bearbejdning bliver haardt paa 
Overfladen, medens dets Indre 
vedbliver at være brudsikkert. 

For kun 12 Aar siden formaa-
ede man ikke at dreje Mangan-
haardistaal i en Drejemaskine — 
det var saa sejgt, at ingen Dreje-
kniv kunde tage en Spaan af det, 
Dets Opfinder, en Englænder, fik 
imidlertid i 1927 et Brev fra et 
Støberi i Steiermark, hvori man 
bad ham komme, saa skulde han 
se Løjer. 

Dannelsen af en Havarm, der vil 
skille et Stykke af Afrika fra Fast-
landet. 

Grønland vandrer som bekendt 
stadig mod Vest ; man paastaar, 
det rykker hvert Aar 25 Meter 
bort fra Europa. Samtidig sænker 
det sig stadig, en Bevægelse, der 
ogsaa mærkes paa den modsatte 
nordamerikanske Kyst. 

I Kalifornien forskyder smalle 
Landstriber sig med en saadan 
Fart, at man ligefrem kan følge 
det uden Maaleinstrumenter. Fra 
Aar tit Aar forandres Flodlejer, 
Hække sprænges, Veje forstyrres, 
Hegn bøjes. 

Den moderne Videnskab har 
opstillet den Paastand, at Maanen 
ikke alene har Indflydelse paa Ebbe 
og Flod, men ogsaa paavirker 
selve Jordoverfladen. Europas og 
Amerikas Landmasser nærmer og 
fjerner sig i Forhold til hinanden 
i samme Rytme. Luftens Lav- og 
Højtryk skal ogsaa ø% e Indflydelse. 
Man har maalt, hvorledes Jorden 
hvælver sig under høj Luft og 
flades ud under Lavtryk. Et over-
raskende Resultat gav Maalinger, 
som gik ud paa at undersøge, om 
Snemasserne paa Højbjergene har 
nogen Indflydelse paa Jordover-
fladens Stilling. Det viste sig, at 
allerede et Snedække paa 3 m var 
tilstrækkeligt til at udøve et maa-
leligt Tryk paa Jordens Skorpe. 

Man ser altsaa, at Jordoverfla-
den er i en evig, aldrig hvilende 
Bølgebevægelse ; den er absolut 
hverken fast eller uforanderlig. 

Man viste ham, at man med 
Lethed kunde behandle hans haar-
de Staal — man drejede en flot 
Valse af et Stykke Manganhaardt-
staal, og Spaanen faldt glat og 
elegant fra Metallet. Det nye, sten-
haarde Staal kaldtes Hurtigdreje-
staal og er hidtil uovertruffent i 
Haardhed. 

Det siger sig selv at denne Ny-
opfindelse fik stor Betydning for 
Industrien, idet man nu er istand 
til at fremstille en Mængde Værk-
tøj, Akser, Valser osv. af  det me-
get haarde Manganstaal. Hurtig-
drejestaalet er saa umaadeligt 
haardt, at det endogsaa kan be-
arbejde Glas. Det drejer, fræser og 
høvler Spaaner paa flere Centi-
meters Tykkelse, og man kan ar-
bejde meget hurtigt med det i en 
Time, før Drejekniven behøver at 
skærpes, Naturligvis bliver Metal-
let rødglødende ved den stærke 
Gnidningsmodstand under Arbej-
det; men det gør ikke noget, da 
Hurtigdrefestaalet først faar sin 
fulde Kapacitet ved 550-600 Gr, 
Celsius. 

Det er kolossale Mængder af 
Staal, der fremstilles hvert Aar. 
Forrige Aar støbtes der saa me-
get Staal i Verden, at man af det 
kunde forme en Jordakse paa over 
en Meters Tykkelse. Man kunde 
have støbt tern Keops-Pyramider  

af det eller fremstillet 1,5 Million 
af de største Lokomotiver. Der 
var i et saadant Aars Produktion 
Staal nok til ca. 2000 af de stør-
ste Atlanterhavsdarnpere — eller 
til 25,000 Eiffeitaarne. 

Hvad Stenen er for Bygnings-
haandværket, det er Staalet i Me-
kanik og Teknik. Det er Skelettet, 
Kødet og Senerne, Kloen og den 
skarpe Tand for Tekniken, og det 
vedbliver stadig at ave sig selv. 
Man laver Hammer og Ambolt, 
Skruestok, Værktøj og File, Vaa-
ben og Ladning, Skinne og Hjul 
af det. — Man ser Staat føjet til 
Staal i de utalligste Former, tje-
nende utallige Formaal, Staal for-
met ved Staal ligefra det papir-
tynde Tinblik til den tykkeste Slu-
seport, fra den mindste Urskrue 
til den centnertunge Skrue i Frik-
tionspressen. Det er Staal, hvoraf 
man skaber den traadfine Spiral 
til Maaleinstrumenterne, og af det 
samme Materiale er den svære 
Fjeder i Automobilet. 	 Stemme- 
gaflen er af Staal, og det samme 
gælder den tunge Taarnklokke, 
hvis Slag runger milevidt ud over 
Egnen — det tynde umagnetiske 
Kompashus og den flere Hundrede 
Tons tunge Beholder, som under 
Bencinudvindingen taaler et indre 
Tryk paa 200 Atmosfærer, og som 
tilmed er uimodtagelig for Syre-
paavirkning. 

Staal er spundet i fine Traade 
og i armtykke Trosser, det bruges 
til Staalhjelme og Panserplader, 
Kanoner og Kugler, til at bygge 
Skibe af og til Kæmpebroer, til 
Barberblade, Knive osv. I West-
falen ligger der et Staalværk, der 
sender 30,000 forskellige Staal-
frembringelser paa Markedet. 

9*S lidara ii 
Af Otto J. Lund 

Forfatteren, Husmanden, Ene-
boeren Otto J. Lund, Rutsker, har 
i Efteraaret udgivet en ny Bog, 
som lian har givet Titlen „Slidara". 
Den er selvfølgelig paa Moders-
maaIt altsaa bornholmsk — og 
den er, som samme Forfatters tid-
ligere Bøger, værd at læse. Man 
er i godt Selskab, naar man har 
en af hans Bøger — og det gæl-
der ikke mindst „Slidara". 

Den handler om Udbyggeren og 
hans Kone. Om hvorledes den 
lille Lynglod bliver et Mønster- 
landbrug. Man vil leve re• 	i de- 
res Sorger og Glæder -- deres 
Kamp mod Lyngen — og til Slut 
deres Sejr. Man vil komme med 
til Høstgilde paa „Måruagaar -  -
men hør selv: 

— Åreds stosta Fæst for J ep-
pesa Bælla va livet Høstagji es-
dånj på Mårua, å denj glæde di 
dom te helt frå a Høstenj begjynjte. 
Denj Dånj trawada di ajle derner, 
når Klokken va aijlua, di skujle 
ju hå Meddesmåd, å de veste di, 
ble Kløffesk å Rizengrød. Så om 
Ætterneddanj fikj di en lånt: Kjø-
retur, å når di korn jem 

STAAL —1  et Vidunderstof! 



Rug, Hvede, Byq, Havre 
og Blandingssæd 

købes gerne og afregnes med højeste Pris. 
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P. Petersens  
Byggeforretning & higkistelager 

Norregade 9 .  Tlf. Allinge 69 
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FraKKer 
med og uden Mellemfoer 
og Skindkrave, stort Ud-
valg selv i  de største Stør-
relser. 

Kel) nu -  det betaler sig. 

Leverandør til 
Vare- og Landbrogsiotteriei 

Fritz Reush 
Telefon 5 	 Allinge 

1 

De  billige Middagsretter 
Medisterpølse, Lungepelse, Knækpølser og Sylte. 
Letsaltet Flæsk, sprængt Oksebryst. Kalvefars, 
Flæskefars, Oksehakkebeuf samt Oksekød, Kalvekød 
og Flæsk til moderate  Priser sælges dagligt. 

W. Rømers  Slagterforretning, Tlf. AH. 118-136 
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Ligkistelager 
Ordning af Begravelser 

Ligkister 
Ligtøj 
Ligsenge 

Kofoed & Mortensen 
Bryggeristræde  Byggeforretning Tlf. All. 77 og 79 
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Øs 
Er Deres 

Dyne tung? 
og Fjerene falder ud til Si-
derne, bliver den let og be-
hagelig ved at lade Fjerene 
damprense. 

Forsøg med eeti, og De 
bliver tilfreds. 

Nyt Sengetøj — billigste 
Priser. Kanaldyner m. Dun 
og Halvdun, Overdyner, Un-
derdyner, Puder. 

Fritz Reusch 
Telefon 5 Allinge 

me Veddebrø, å te Unjarna dajli 
skorrinj Måd. Sin begjynjte Danj-
senj oppa på SAlinj, å Bællana 
sod me stora Iwen å åvenj Munj 
å så på vår di våusene svong 
dom. Får danjste mæst hela Ti-
den, å Moer va åu oppa å danj-
ste, ja, sæl Måruabonenj, som di 
mente va denj stosta, der va te, 
næst ætte Vorharre, va denj Aw-
tanenj ævent som di andre, hanj 
svollg Pajarna å Dalønarakonnar-
na, så Sjørten di vajtada hen a 
Golled. Så om Minat fikj di Aw-
tansmåd, å de va nåd der smågte. 
Der va flera Slaws Stæj å Sølte-
toj å Robeder å majenj anjenj goer 
Måd, å Bællana åd, så denj sista 
Beddanj ble seddenes i Svællened. 
Tesist kom di me Ponsen, å di 
ælste Bællana fikj Lau å nuppa 
lid å Glåzed hos Får. Nu gå Manj-
tolken dom te å sjynga Skåler, 
fost Huzbonens Skål å så ~- 
trioers Skål, å Håuddrænjs å Lå- 
•pajans, ja helt ner te Stakkekjæ-
liajens, å for dom ajle ble der råft 
Horrå, så de skalrada i Ståuan. 

Hvor ofte hører man ikke Folk 
sige: „De va dænj Gong, jå va 
Vovtehorra." I „Slidara" vil de 
kunne se deres eget Spejlbillede 
og den lidt ældre Husmand vil se 
sit eget Liv passere Revy.— Men 
i Bogen findes ogsaa mange mor-
somme Episoder, som da „Ame-
rikaneren afslørede Skrædderen 
som Falskspiller," og „Mejerige-
neralforsamlingen, da Husmæn-
dene narrede Gaardinæridene, — 
En forhutlet Stakkel, „Ræwalårs", 
er skildret, saa man faar ondt af 
ham; men ogsaa han faar et Sol-
strejf til Shit. 

Otto J. Lund er Skildrer af alt 
det smukkeste i saavel Natur som 
Mennesker, og hans Bøger bør 
paaskønnes ved stor Udbredelse. 
Sproget er klart og let læseligt for 
enhver Bornholmer, saa det, at den 
er skrevet paa „Modersmaalet" 
skulde ikke gerne afskrække, men 
tværtimod forøge Interessen. Bo-
gen faas i alle Boglader, og den 
koster kun 2 Kr. — Skriv den, 
blandt Juleønskerne. 

Sporten 
Søndagens Badmintonturnering 

Det er paa Søndag, at Svaneke 
afholder sin aabneTurnering, hvor-
til samtlige bornholmske Klubber 
har anmeldt Spillere. Hasle delta-
ger med 2 Herre Doubler og en 
Mixed-Double. ASG møder ligele-
des med 2 Herre Doubler og en 
Mixed-Double. Endvidere møder 
disse to Klubber med en kombi-
neret Dame-Double bestasende af 
1 Dame fra hver Side. 

Kampene begynder Ki. 9,30 om 
Formiddagen og varer ved til hen-
imod Aften, kun afbrudt af en Mid-
dagspause paa en halv Time. Ef-
ter Kampene samles alle Spillere 
og indbudte Gæster til Fællesspis-
ning med Præmieuddeling og ef-
terfølgende Dans. 

Buffimisinler 
Stort Lager, sælges stadig 
til de gamle billige Priser. 

Træskomager Larsen 
Ållinge 
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Storvask 
modtages. 20 Stk. 4 Kr. 

Hjemmevask 
modtages til Vridning paa 
Centrifuge. 

Tøj modt. til Hulning. 

udlejes. 

Karen Hansens 
Vaskeri, Allinge 

111~~111110011 

Vi gør 

damerne 
opmærksom paa 

-- at vi endnu har de 
sædvanlige Dessin og 
Kvaliteter - til daglig 
Brug og til Fest - af 

031110-StrEper 
Men efterhaanden bli-
ver det svært at holde 
Lageret vedlige med 
nye Tilførsler. 

"ordlandets 
Kande (dus 
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▪ V lolln 

Undervisning gives til 
moderate Priser. 

Svend Arvidsen 
Norreg.19, Allinge 

Klaverundervisning 
grundigt og korrekt, gives. 1- 

Oda Hjortbol Christensen 
Vangevej 1, Allinge, Tlf. 167 

Elev af kgl. Operarepetitør 
Edward Borregaard. 	-E- 

Generalfors. i „estersebadet" 
Det er paa Mandag d. 27. ds., 

at Østersøbadet „BornhOlm" af-
holder sin aarlige Generalforsam-
ling paa Hotel Allinge Kl. 17. 

Der skal blandt andet foretages 
Valg til Bestyrelsen. Ingeniør An-
dersen, Fr. Bidstrup og H. P. Ja-
cobsen afgaar efter Tur. Desuden 
er der mange andre interessante 
Emner, der skal drøftes. 

Østersøbadet, som er en af de 
vigtigste Turist-Institutioner paa 
Nordbornholm, bør have fuldt Hus 
til den aarlige Generalforsamling. 

Husmoderforeningen 
afholder paa Onsdag en inter-

essant Juledemonstration. Det er 
DDHs Konsulent Frk. Kjær, der 
kommer, og efter hvad vi erfarer, 

Østersøbadet 
Bornholm 

afholder ordinær Generalforsam-
ling Mandag den 27. November 
Kl. 17 paa Hotel Allinge. 

Dagsorden i Henhold til Ved- 
tægterne. 	Bestyrelsen. 

Byens bedste 

Kaffe-Blandinger 
faas 

Dyrbye og andre gode Sorter 

larmillotrnelse 
faas hver Fredag fra Kl. 10 

Lindeplads Viktualieforretning 
Grethe Kragskov 

Uldne varme 

Tapper 
til Sengebrug - god Kvalitet 
og til de rigtige Priser. 

Svære stue 
Plaid 

til Rejsebrug og Kørsel i st. 
Udvalg. De rigtige Priser 

Nordlandets 
Handelshus 

me•••■.."."1,11. ■••■ 

TRETORN 
GUMMISTØVLER 
er hjemkommet og faas hos 

CARL LARSEN 
Skotoj 

Vestergade, Allinge 
Telefon 104 

bliver det en ret omfattende De-
monstration med Julebagning, Ju-
lemad, Juleknas o.s.v. Der vil end-
videre blive pyntet et smuktJule-
bord. 

»Tavshedens Borg« 
er Titlen paa Kinos Program i 

denne Uge. Filmen skildrer Polen 
i Aaret 1913 under russisk Herre-
dømme og det stolte polske Folks 
Oprørskampe for at befri Fædre-
landet for de fremmedes Aag. 

Viana, glimrende spillet af An-
nabeIla, er en ung kvindelig Læge, 
hvis Fader i sin Tid er blevet 
dræbt af den russiske Eksekuti-
onskommando for Oprørsforsøg. 
Ved Faderens Grav har hun svo-
ret at vie sit Liv til Hævnen for 
ham og til Kamp for Polens Frihed. 

Filmen er i denne Tid blevet 
sørgelig aktuel og vil uden Tvivl 
interessere og gribe enhver Bio-
grafgænger. En virkelig Storfilm. 

Mønster Tidende Nr. 24 
dette Nummer, der indleder 

Højsæsonen er der mange fest-
lige Kjoler, hovedsagelig dog lagt 
an paa de „smaa" Aftener som 
uden Tvivl bliver Løsenet denne 
Vinter. Der er gjort et stort Num-
mer ud af de fine feminine Ef-
termiddagskjoler, der er beregnet 
til Koncert og Bridge, og derfor 
maaske er det mest anvendelige 
Klædningsstykke, der findes. 

Og foruden de mange dejlige 
Haandarbejder, der sikkert vil være 
højaktuelle nu op til Jul, findes 
der et helt gratis Tillæg, fyldt med 
Strikkeideer. 

Fødselsdag 
Rentier Jens Herman Jensen, 

„Solhjem", Stationsvej, Allinge, 
fylder i Morgen Lørdag 60 Aar. 

— — 
Fru Andrea Kristine Jensen, 

Storegade 18, Allinge, fylder i Dag 
Fredag 60 Aar. 

— — 
Fru Anna Hansen, „Rosenly", 

tidl. „Rosenvænget", Klemensker, 
fylder i Dag, Fredag, 65 Aar. 

— — — 
Mandag den 2,7. ds. kan Enke-

fru Andrea Mortensen, tidl. Kle-
mens By — nu Kroggaard i Rø, 
fejre sin 80 Aars Fødselsdag. 

— — — 
Tirsdag den 28. fylder Enkefru 

Laura Pihl, Klemens By, 80 Aar. 

Rutsker 
Listen over de i Kommunen 

boende Fiskere, der maa anses 
for at være forsikringspligtige i 
Henh. til § 58 i Ulykkesforsik-
ringsloven, ligger til Eftersyn hos 
Sogneraadsformanden fra den 1. 
til 15. Dec. 1939. 

Sogneraadet 

Sløre Sendinger at 

Isenkram og hrktoj 
er kommet hjem, og vi raade 
Kunderne til at forsyne sig. 

Køb Skovle, Spader, Grebe, Koste 
og andre Redskaber, 

saalænge Priserne er rimelige. 

Nordiandets Handelshus 
U 233A 	 —"*M211' 

lfflij -Præcision 

og fuldendt Skønhed 
Det er de  fremragende Egen-
skaber hos  arie Junghans Kon-
solure (og  Aarsagen til deres 
Udbredelse over hele Kloden). 
Hvis De vil  have et paalideligt. 
smukt og billigt Ur til Deres 
Hjem saa værg blandt de mange 
Modeller hos: 

Conrad Hansen 
.  Telef. 140 

• 
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• 
• • 

Annodebatterier 

Ku sælger ui 
tis smaa Priser 

Ponyvogn - 1 Spand 
1 Dochart 
1 La stfjedervogn 

Alle paa nyt Gummi 
Mange forsk. Lastfjedervogne 

Smed Carl Pedersen 
Telefon Allinge 98 

ø .fra 2Ige til 2Ige 

• I • ø ø haves paa Lager 	• 

• ▪ Akkumulatorer :* I 	 . 
Ioplades 	 • 
ø ø 
. 	 • 
• • 
• £. DelIgren . 	 . 
• Olsker 	 • 
• I 
• • 0•••11•11••• øøøøøøøøø •111•11•• 

De sædvanlige prima Kvaliteter af 

store Ovnkul 
Nøddekul 

og Cinders 
sælges, og vi tager ogsaa gode sunde Kornvarer 
som Betaling — og til den rigtige Pris! 

Nordlandets Handelshus 



Hvede, Havre, Byg 
købes til Maksimalpris. 	 Telefon Ro 61 

Humledal Købmandsforretning 

■••••■••••■•■ 

11111fr køhz.s, Slagtesøer og Orner kølle. til gode Prist.r 
Ungsvm og Pattegrise købes og sælges 

AXEL FFREDERIKSEN 
Hotel AllingP 	 Tt.lefon 25 

,B.m.m......mlor..iyele.m.«.■...m...•••■■•••••■■ •■•11.•••■•••••• •■•••■•■•■■•■•ffill../E1.11,10 11■1.1■11~1.~.~.~=■ffi 

Allinge-Sandvig Byraads 
Forhandlinger 

LØDEKØER og KVIER 

Unge gode Heste 
samt ældre Arbejdsheste, Lødekoer og  !.ødekvier, Grise i alle 
Størrelser, Gylle og Søer Købes, sælges, byttes 

Ved Køb kontant Afregning 	Ved Salg gode Betalingsvilkaar 

Ring Rutsker 38 
vi kommer omg. med godt Tilbud 

øens Grisehandel 	fe.  n 
Ru sker r 3 8  

I I Eiverhol-Kroen 
spiller P. KOFOEDs Trio 

paa Søndag Eftermiddag 

GYLTER og UNGSVIN 
SØER og ORNER 

samt alle Slags Leve- og  Slagtekreaturer købes 

Schack og Chr. Jørgensen 
Telefon Allinge 144. 

V i taler alle om Krigen, men 
ved vi nok om den? Søger 
De større Viden, læs da 

Krigen 
— det store Værk, der skri-
ves af nordiske Sagkyndige 
og  udkommer i rigt illustre-
rede Hæfter å 1,25. Se før-
ste Hæfte og  faa alle Op-
lysninger hos 

Axel Maurilsen 
Bog- og Papirhandel, 

1 

6 6 

11 

a9Cenk i ,9"ide 
paa JULEN 

Køb eller bestil i god Tid 
Deres Gaver 

hos Conrad Hansen 
Blandt andet haves i Aar som 

GRØNLANDSK MARMOR 
Nyhed: 

i Skrivestel, Kalendere, Rygesæt m 

Conrad Hansen Allinge Ur- og Guldsmedeforretning ved Havnen 
Telefon Allinge 140 

Jens Nansens Manufakturforretning 
farer stadig alt i Metervarer, h joletøj, Lærreder og Sengeudstyr 

Prima rbejdmted og de bekendte gode nolskinsben kiseder, Fisker-
benklæder og fine Kamgarnsbenklæder — At bejdsskjorter, Manchet-
skjorter, Hatte og Huer. 

Start Udvalg i T. ikotatcr, i Uld og Bomuld til Herrer, Damer og Børn 
Garn føres i mange 1■ valiteter og Farver. Alt i pt ima Varer til bill. iris. 
Uld og strikkede Klude tages i Bytte. 
Telefon Allinge 29 — Leverandor til Vare- og Landbrugslotteriet 

Til Slagtningen! 	Til dagl, Husholdning! Gode Spisekartofler! 
Store Rosiner til Pølserne 

Smaa Rosiner til Pølserne 

Nye gode Byggryn 

og  kraftige Krydderier 

Extra kraftigt Bagerimel 

Extra billigt Husholdningsmel 

Extra Rugsigtemel 

Extra groft Rugmel 

King Edward og Magnum Bonum 

fint sorterede -Varer til 

Vinterforsyning. 

Rimelige Priser 

Sa. disse 	Nordlandets  Handelshus  se Undk.e6 i  

KUL, KORS og CINDERS 
Vi har den 	 .-valitet til den rigtige Pris KØB DET I PRODUKTEN 

I 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1 11111111111111111111111111 1 11111111I I 

er kun kort Tid til Sul! 
Samme Priser som i Fior paa 

Fotografierne 
Optagelser bedst midt pati Dagen. A:ibent Søndag  til 1(1. 1.1 

Fotograf A. Biøller Telt 4 
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ii~e~mii 

 

med 
Prilis. C nnhYeevrolet 

F A L K 
Telefon Allinge 130 x 	

l 
6-7 	

. 
Tejn 

K 

• 

All. Saoduig 
Husmoderforening 

Husk Juledemonstrationen den 
29. Novb. Kl. 19,30 i Christensens 
Havestue. 

Varelotteriet 
Julegaven kan vindes i Varelotte-
riet som trækkes den G., 7. og 
8. Dec. med 10800 Gevinster. 
En Lodseddel koster kun 260 Ore 
og kan købes hos I. B. Larsen, 
Allinge. Sidste Fornyelsesdag  den 
4. December. 

En ung Pige 
med Lyst til Servering  antages 
straks 

Hotel Allinge, Telefon 25 

Varm 

BLODPØLSE 
hver Fredag K1. 11. 

DINA SØRENSEN 

Den 22. ds. 

Fraværende var Ernst Jonassen 
nied anmeldt Forfald. 

De fire første Punkter paa Dags-
ordenen var Efterretningssa ger. 

Politimesteren meddeler, at Ho-
telejer Frederiksens Bevilling  til 
Hotel Allinge har faaet forlænget 
Gyldighed indtil 1944. 

Teknologisk Institut opforder 
til at sende Deltager paa Kursus 
for Vejmænd. Henlagdes til lukket 
Møde. 2 Ansøgninger om Tilskud 
fra ,Blaa Kors" og  „Det sjælland-
ske Fængselsselskab" henlagdes. 

Indenrigsmin. medd. Tilladelse 
til, at Kommunen optager et Laan 
paa 55u00 Kr. til Vejarbejdet i 
Tilslutning  til Strandvejen. 

Derefter anbefaledes nogle frem-
sendte Ansøgninger om Appro-
bationer paa Grænseforandring  
eller Udstykning. 

Købstadsforeningen forespurgte 
oni Forslag  til Repræsentantskabs-
mødet i Januar. Byraadet havde 
intet Forslag  at fremsende. 

Bh. Amt meddeler, at der i de 
nærmeste Dage vil blive tilstillet 
Kommunen 1833 Kr. som Forskud 
for Okt. Kvartal til Uddeling  af 
Oksekød, Flæsk og  Mælk. 

Udenfor Dagsordenen forelagde 
Borgm. Priskontrollens Godken-
delse af Koksprisernes Stigning, 
som vedtoges i forrige Møde. 

Derefter korn man til Kommu-
nens Regnskab for 1938-39. Borg-
mesteren udtalte: 

Selve Driftsregnskabet møder 
med et lille Overskud paa ca. 
3700 Kr. Jeg  synes, at selv om de 
ekstraordinære Tilstande, der nu 
raader, ikke har haft direkte Ind-
flydelse paa dette Regnskab, har 
vi Grund til at være tilfreds med 
Resultatet. 

Ingen ved, hvad Krav, der vil 
blive stillet til os i det Aar, vi 
nu er i, men en Ting  er sikkert, 
der vil blive stillet langt større 
Krav til Kommunens Beboere, her 
som alle andre Steder, det kan vi 
allerede nu se. 

Det er at haabe, at vor Virk-
somhed maa kunne holdes i Gang, 
saaledes at vi maa slippe bedre 
igennem den Situation, der fore-
ligger, end vi gjorde i Aarene 
1914-18 og  derefter. Vi har ved 
den Overenskomst, der er afslut-
tet med Staten og  Bh. Amt, faaet 
Bund under Fødderne med Hen-
syn til vor Gæld. De Afdrag, vi 
skal betale, kan vi afholde inden-
for den Skatteudskrivning, vi nu 
har, og  det vil ikke være af den 

Grund, hvis Skatterne forøges. 
Men vi, lige saa lidt som alle 

andre, har jo ingen Indflydelse 
paa den Situation, der foreligger. 

Det, der særlig  præger dette 
Regnskab, er Overenskomsten med 
Staten og  Bh. Amt. Vi har i Aarets 
Løb ekstraordin. betalt ca. 64000 
Kroner og  har faaet nedskrevet 
Gælden til Staten med 229763 Kr. 
hertil kommer Hammerlaanet paa 
12500 Kr., der er eftergivet, samt 
17157 Kr., der er strøget af vore 
Udgiftsrestancer, og  de ordinære 
Afdrag  14530 Kr., saaledes at der 
faktisk er forsvundet ca. 338 000 
Kroner af vor Gæld. Laanekontoen 
er gaaet ned fra 663 000 Kr. til 
343 000 Kr. 

Denne Overenskomst blev af-
sluttet paa et Tidspunkt, hvor vi 
ikke havde de samme Forhold, 
som nu. Der er ingen Tvivl om, 
at hvis vi havde faaet Tid til at 
arbejde videre paa dette Grund-
la g, vilde Kommunen i Løbet af 
en Aarrække kunne komme til at 
klare sig  lige saa godt som mange 
andre. 

De nuværende Forhold ændrer 
jo Billedet ganske, og  det er gi-
vet, at Byraadet maa være meget 
forsigtig  med sine Dispositioner, 
og  saa for Resten haabe paa, at 
vi maa slippe nogenlunde gennem 
de Tilstande, der nu raader. 

Indlægter. 
Renter 	 15.155,46 
Købstadens Jorder 	380,65 

	

do. Beboelsesejd ..--290,55 	90.10 

Gasværket 	 91,21 
Vandværket 	2.201,63  -2,110.42 
Afgifter af fast Ejendom 	633,84 
do i H. til Næringsloven 	19,526,23 
Tilskud fra Udligningsfonden 66,649,00 
Koncessionsudgifter 	 125.00 
Andre Indtægter 	 836,86 
Paalignede Skatter 	 156.742.30 
Vederlag f. Opk. fra Staten 	778 59 

2.58,426,96 

Udgifter. 
Byens Bestyrelse 
Udgifter i H. til off. Forsorg 

do. 	til Folkeforsikring 
Arbejdsanv. og ArbejdNløs- 

hedsforsikring 
Skolevæsen 
Medicinalvæsen 
Gader, Veje, Kloaker 
Byens Belysning 
Den off. Renholdelse 
Brandvæsen 
De off. Lystanlæg 
Bidrag til Institutioner 
Andre Udgifter 
Tilskud til Amtet 
Henlagt til Afskrivn. 37,949,93 
Fragaar Afskrivn 	16,944,45 

21.003,47 
E kstraord Afskrivn. 20,000, — 41,005,47 
Driftsoverskud 	 3,747,11 

258,426,96 

Taco Luxus - Systemet der aldrig  fejler 

Frisør Nissen-Boysen Allinge Telef. 53 
••••••■•••••• la • • ••• •11•■•0•111~ ••••~99* ••■ 	******* 01■411 111•11M•11011* • ••■■0•••096,111 

411411~4~11•40.4/4 *************** •41> • MW 904■1•000•11111 	1114~1■•• 11••••••••••• 

PERMANENT gammel Pris .1 

Alt andel Frisørarbejde til gamle Priser 	 • Kr. 

24,483,04 
27,291,81 
38,818.93 

4,778,30 
43,444,98 

6.049,36 
18,090 58 
9,049,03 
1,800,00 

901,35 
1,513,72 

og Form. 3000.43 
5,135,74 

29,257,08 

Gasapparater og Primusapparater - KØB DET I PRODUKTEN Vi har stort Lager af Brændere og forsKellige Reservedele 



Betak... 
at Andreas Thomsen endnu har 

Dame-Frakker i stort Udvalg, 

som er indkøbt i rette Tid. 

I egen Interesse korn ind og se 

hvad jeg har til de smaa Priser. 

Andreas Thomsen 
Tropesejlads 

1111111111111111111i111111111111111111111111111111111111111Eill1M1111:111111111111111111111111111111111111111111MIIIIIIIIIIIIMI111111111111111111 

mio riser Yi har mange smarte 1.11o1er 1 3 	

• 	 k---_ 

og Darnefrakiter, Jum-
pers og Nederdele og et fint Udvalg i moder- ..-_ 
ne Kjolestoffer i nye, bedaarende Farver. 

Laelthert Undertøj og Silkestrømper 5: 
og alle de gamle Priser 0,98, 1,48, 1,95 lige op til 4,85. ...-= 
Saa det er ikke saa slemt endnu, og De faar stadig 5 pCt. 
pr. Kontant. 

2ianufakturhuset 
Leverandør til begge Lotterier 
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Klipfisk Prøv miae ekstrafine Kvaliteter 
i fuldvirket og letvirket Vare 

Einar Nielsen Telf. 142 

  

ENGELSKE KUL OG KOKS 
er paa Lager 

Grønbech Q. Co. Hasle 

HASLE  og OMEGN  

Fra en knaldblaa Himmel sen-
der Tropesolen sine brændende 
og ubarmhjertige Straaler ned over 
det caraibiske Hav. Solens Magt 
bliver større og større, efterhaan-
den som vi følger den nautiske 
Storcirkel i dens Bane sydpaa. 
Ikke en Vind rører sig. Luften er 
trykkende og kvælende hed. Tem-
peraturen stiger til fyrretyve Gra-
der i Skyggen. Ved den mindste 
Anstrengelse springer Sveden frem 
af alle Hudens Porer, og dog maa 
vi ikke klage, thi nede i Maskinen 
maa Maskinister og Fyrbødere 
arbejde i en Temperatur af tres 
Grader. 

Ved Middagstid hænger Solen 

som en gloende Kugle 
lodret over os, og den Skygge, 

man danner, indskrænker sig til 
en lille kuglenund PIet, der netop 
er stor nok til at dække Fødderne. 

At gaa barhovedet, blot nogle faa 
Minutter, vil være, om ikke just 
livsfarligt, saa dog ensbetydende 
med alvorligt Ildebefindende. Alle 
Vindfangere rigges op i Haab om 
at fange blat et lille Pust af den 
lunefulde Passat, der helt synes 
at svigte i Dag. Alles Tanker drejer 
sig om den Brise, der efter al 
Sandsynlighed vil komme til Aften 
og bringe lidt Kolighed med sig. 
Havet ligger glat og spejlblankt 
med sin evige dybblaa Farve i 
fristende Dejlighed. Spredte Fla-
ger af Floridagræs, eller som det 
ogsaa kaldes 

Sargossatang, 
kommer drivende i Vandet paa 
Rejse fra Floridakysten ud i den 
vide Verden med Golfstrømmen 
som Drivkraft. — Naar de store 
Storme sætter ind over Florida, 
bliver disse undersøiske Planter 
revet op af Havbunden og begyn-
der en omtumlet Tilværelse paa 
alle Verdenshave.I ældgamle Over-
leveringer og i Sømandens Fan-
tasi samles Tangen et Sted ude 
paa Havet, hvor Strømmene mø-
des. Der dannes saa 
de døde Skibes Ø, 
hvor man kan finde Alverdens 
forsvundne og savnede Skibe, der 
er indfanget af den lumske Sar-
gossa. Inden længe er vi omgivet 
af Sargossatang paa alle Sider, 

hvor Havet før var blaat, er det 
nu gulligt. Paa et Par Timer kul-
minerer det og ligger som et svagt 
bølgende Tæppe paa Neptuns Bord, 
men lige saa hurtig det er kom-
met, lige saa hurtig forsvinder det, 
og kun nogle forsinkede Efternø-
lere, der er kommet ud af Kurs, 
minder os om vort Møde med 
Sargossatangen. 
Hajen og Loglinen. 

En Skumstribe i Vandoverfladen 
har i nogen Tid fulgt Skibet i til-
børlig Afstand. Nu sakker den lang-
somt agterud — det er en Haj. 
Den trekantede Rygfinne rager op 
af Vandet som Periskopet paa en 
Undervandsbaad. Ti Minutter se-
nere kommer Styrmanden med de  

sørgelige Rester af Loglinen. Det 
graadige Dyr, der har været paa 
Jagt efter Middagsmad, har som 
fattigt Surrogat taget til Takke 
med en Mundfuld af vor centi-
metertykke Logline, der er bidt, 
eller rettere skaaret over. 

Store Flokke af Flyvefisk 
sætter i Spring hen over Havover-
fladen som Svaler paa insektjagt 
over Landjorden. Med de kraftig 
udviklede Brystfinner kan de sprin-
ge et Par Hundrede Meter og saa-
ledes uudgaa Rovfiskenes Efter-
stræbelser, særlig den spraglede 
Bonit (en makrellignende, prægtig 
farvet Rovfisk, der kan blive over 
en Meter lang) er en af Flyve-
fiskens farligste Fjender. Om Mor-
genen kan man finde snesevis af 
døde og halvdøde Flyvefisk paa 
Dækket; de bliver om Natten til-
trukket af Lyset ombord og er 
ikke i Stand til ved egen Hjælp 
at komme tilbage i deres rette 
Element. Havets smukkeste og 
kvikkeste Dyr er uden Tvivl 
Springeren 
(en Delfinart). Den findes overalt 
men er særlig talrig i tropiske og 
halvtropiske Farvande. I Timevis 

Brødrene Finker 
Jernstøberi og Maskinfabrik 

Pumper - Vandindlæg 

Bygnings-Støbegods 

Komfurer 

Telefon Hasle 2 

HUL 
i Gummistøvlerne, saa lad 
mig hjælpe dem. 

Alt kan repareres -
og det er slet ikke dyrt 

Otto Hansens 
Skotejsreparation, Hasle 

kan disse mærkelig sælhundeag-
tige Dyr, der altid optræder i Flokke 
følge et Skib. Med elegante og 
graciøse Spring, der kunde gøre 
en Akrobat misundelig, sætter som 
Regel to og to fra Vandoverfla-
den og springer i en let svungen 
Bue tre—fire Nleter. Disse Manøv-
rer gentages uafbrudt under væl-
dig og højlydt Prusten. De sorte, 
glinsende Kroppe bevæger sig med 
legende Lethed i Vandet, snart 
som en udskudt Torpedo, snart i 
Zig-Zag, altid i Bevægelse. Naar 
en af Springerne bliver træt af 
Legen og søger bort fra Skibet, 
følger hele Flokken efter, og hvor 
der før har været i hundredvis af 
Springere, er der nu ikke en ene-
ste at øjne. I Sejlskibenes Tid var 
det en yndet Sport at harpunere 
dem. Naar det ferske Kød slap op, 
var en saftig, velsmagende Sprin-
gerbøf ikke at foragte, at det sik-
kert korn ind under Begrebet Dyr-
plageri, er en anden Side af Sagen. 

Efterhaanden som Dagen gaar, 
begynder Tilværelsen at blive mere 
taalelig, men Varmen er stadig tryk-
kende. Solen er ved at gaa ned i 
et Orgie af Farver 
der veksler fra mørkerødt til lyse- 

Varm Blodbudding 
hver Fredag Middag 

Lungepølse 
hver Onsdag Middag 

A. Lyster, Hasle 

grønt. Overgangen fra Dag til Nat 
er pludselig og brat, Tusmørket 
lægger sig nænsomt over Skib 
og Hav, det hele har næppe va-
ret ti Minutter. 

Som en god gammel Bekendt 
kommer Halvmaanen frem deroppe 
paa den skyfri Himmel. Ganske 
vist har den forandret sig lidt og 
ligger nu „paa Ryggen", som en 
Baad paa Vandet, men Maanen 
er det dog alligevel. 

Første Gang man ser Sydkor-
set, er man ikke fri for at føle sig 
lidt skuffet. I de flestes Fantasi 
staar dette saa højt besungne Stjer-
nebillede som et lysende Ildkors, 
der ganske dominerer Stjernehim-
melen. — Virkeligheden er mere 
beskeden og enkel. De fire dia-
mentralt placerede Fixstjerner, der 
før Kompassets Tid var en af Sø-
mandens vigtigste Retningsvisere 
mod Syd, paakalder ikke Læg-
mandens Opmærksomhed i over-
vældende Grad. 

Horisonten er dækket af 
mørke, truende Skyer. 

Men Himmelen er stjerneklar. 
Den elektrisk opladede Luft, der 
altid er paa de sydlige Bredde-
grader, giver sig Udslag i en vold-
som og uafbrudt Lynild, ikke en 
Aften eller Nat gaar hen, hvor 
ikke de blaagule Lyn lyser op, 

Julius Anker død. 
En af Grundlæggerne af en af 

Byens største Virksomheder, Bdr. 
Ankers Maskinfabrik, Julius Anker, 
er i Søndags afgaaet ved Døden. 

Julius Anker var ikke alene en 
Dygtighed indenfor sit Fag, men 
tillige levende interesseret i kom-
munale Forhold, Han var saale-
des Medlem af Byraadet i 12 Aar, 
Medlem af Bestyrelsen for Grøn-
bech & Co., Medlem af Bankraa-
det, ligesom han beklædte flere 
andre Tillidshverv. 

Firmaet Bdr. Anker føres videre 
af Sønnerne Karl og Julius Anker, 
To af Døtrene opholder sig i Hjem-
met, og en Datter er gift med 
Smedemester Kreutzberg i Hasle. 

Ugens Familie-Journal 
Kender De Søens Fragtbiler? 

Hvis ikke, saa læs Kai Erslevs  

tnedens Tordenskraldet brummer 
i indestængt Vrede. I Skibets Køl 
vand flimrer Morilden med sin 
sælsomme fosforagtige Glans SOITI 

Strømme af smeltet Sølv, og Sankt 
Elms-Ild springer frem paa Stag 
og Barduner som Lys paa et Ju-
letræ. Nu først er Tiden inde, hvor 
den hvide Mand i Troperne lever 
og for nogle Timer glemmer Var-
megrader og Moskitos. 

Om Styrbord træder 
Konturerne af Jamaica 
tydeligt frem, en herlig frisk Duft 
af Søtang kilder i Næsen, vi lug-
ter Land. Naar man har været i 
Søen i seksogtyve Døgn, er Lug-
tesansen særdeles fintmærkende 
og reagerer overfor den mindste 
Forandring. Inde fra Land udfol-
der Tropenattens Spillemænd, Ci-
kaderne al deres Energi i en pi-
bende, umusikalsk Fløjten. Op ad 
Bjergskraaningerne ligger Taagen 
i tætte Lag, og venter paa, det 
skal blive Dag, saa Solen kan 
gøre Ende paa dens korte Tilvæ-
relse. Den frodige Vegetation bre-
der sig i uciviliseret Skønhed helt 
ned til Stranden, hvor Søerne bry-
des mod hundreder af Koralrev, 
medens Palmernes Blade nejer sig 
for den svage Brise og byder os 
Velkommen til Solskinsøen. 

Artkel om de bredbugede og dybt-
lastede Paketbaade, der ligger ved 
Nyhavns Bolværk, og om det haar-
de men traditionsrige Sømandsliv, 
der leves om Bord i disse Skuder. 

Flyvestævne inden Døre er en 
ny Form for Modelflyvning, der 
sikkert har en stor Fremtid for sig. 
Paa Søndag mødes danske Mo-
delflyvere til det første indendørs 
Stævne paa Frederiksberg Slot, 
og naturligvis fortæller Sportsmed-
arbejderen Ronald alt, hvad der 
paa Forhaand bør vides om denne 
Begivenhod. 

Og Billedreportagen er saa ak-
tuel som nogen Sinde. Gennem 
den løst vedlagte „Foto Revy„ 
med sit Væld af fine Dybtryksbil-
leder og gennem Bladets andre 
Billedsider, holdes Læseren stadig 
a jour med alt, hvad der sker her-
hjemme og ude i Verden. 

I 	 I 

Benyt Dem af Nordbornholms 
billige Rubrik-Annoncer 

Søndag Alten d. 26. 1ovbr. 

DANSANT 
paa Herolds Hotel, Hasle 

Musik: Otto's nand 

SKOLETASKER 
udsælges meget billigt, Priser fra Kr. 3•25 

H. P. KOFOED 
Sadelmagerforretning . Telefon Hasle 13 
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ogbeir Billeder 

3. Billeder indrammes - Rullegardiner leveres 
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