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Det gamle Aar
I Aften, slidt og gammel, mæt af Dage,
du vil imod det store Intet drage I
For sidste Gang du Skamlerne vil træde
i Livets store Væv om Sorg og Glæde.

Du tog mod Væven som et Værk, man arver,
men ind du fletted' dine egne Farver.
Hist lidt Pastelkulør du blidt anvendte,
her Traad af stærk og dybvarm Lod du spændte.

Du kastede af Guld blandt Farver matte
en Regn af glade, gule Stænk og satte
langs Striber, skyggesvangre graa som Sorgen,
lidt morgenrødt og Haabets lysegrønne.
End altfor nær — din Part vi ej kan skønne
af Væven, som din Arving slaar imorgen.
Karen Plovgaard.

Da Peter den Store
besøgte Danmark
Aldrig har et Fyrstebesøg vakt større Opsigt, end da „Alle
Russeres Selvhersker", Czar Peter den Store besøgte København. Det var en storpolitisk Begivenhed under meget alvorlige Tider, men tillige et straalende Skuespil.
Den 16. Juli 1716 strømmede
alt, hvad der kunde krybe og gaa
til Toldboden ; det var Verdens
mærkeligste og mest omtalte Fyrste, Peter den Store, der lagde til
her. Han kunde besegle det friske.
Forbund mellem Danmark og Rusland, og man saa i ham Manden,
der skulde lægge det tunge Lod
i Vægtskaalen, saa den store nordiske Krig kunde bringes til Afslutning. En god Maanedstid forinden havde Czaren og Frederik
den Fjerde haft en Raadslagning
sammen i Hamborg, og havde her
planlagt en fælles Landgang i
Skaane. Peter den Stores Besøg
i København var den første Etape
i denne Udvikling, og han fulgtes
af noget over 30,000 Mand, som
i Forening med den danske Hær
skulde besætte det sydlige Syerrige. Hvorledes det diplomatiske
Spil udfoldede sig, bliver det for
omstændeligt at udrede her; men
Czaren aflagde i August et Besøg
paa Bornholm og inspicerede Allinge-Sandvig og særlig Hammersøen, hvis Dybde udmaaltes. Det
var maaske Tanken at overdrage
Russerne øen som Flaadebasis ;

Alliancen blev dog en Fiasko paa
Grund af Mistroiskhed.
Men det var da ogsaa selve
Czarbesøget, der i det efterfølgende skulde belyses nærmere.—
De mest fantastiske Beretninger
var gaaet forud om den russiske
Selvherskers impulsive Optræden,
hans sløsede Paaklædning og hans
Lyst til at trække Tænder ud —
Ingen fik ved hans Hof Lov til
at gaa til Barberen, der i hine
Tider besørgede Tandudtrækningen — med øvet Haand stødte
han de daarlige Tænder ud med
Dupskoen paa sin svære Stok.
— —
Han overtraf da ogsaa Københavnernes Forventninger. Hvem
andre kunde have fundet paa at
lade Kejserinden køre med Ekvipage op i Rundetaarn og selv ride
bagefter ? Det var maaske dette
Træk, som imponerede mest, men
der var ogsaa andet at fæste sig
ved.
Nogle Dage efter kom Kejserinde Katharine og blev modtaget
med en stor „Ceremonie" udenfor
Veslerport. Kejserparret og dets
Følge fik Bolig i Eddingers Gaard,

det senere Prinsens Palæ, og nuværende Nationalmuseum.
Det var Københavns Kommune,
der skulde besørge Indkvarteringen, og det kostede den under
det godt 3 Maaneder lange Fyrstebesøg ikke mindre end 5699
Rdl. 14,5 Skilling. Desuden tilføjedes der, „at denne Visit kostede
Hans kgl. Majestæt mange Tønder Guld". Man vil torstaa, at det
hele foregik med Pomp og Pragt.
Først og fremmest var det Czarens Person, som interesserede
Københavnerne. I Modsætning til
Følgets Overdaadighed i Paakiædning og Manerer var hans Fremtræden i høj Grad „gemeen".
Han bar under omtrent hele
Opholdet en gammel rød og meget plettet Frakke af groft og billigt Stof. Den var indrettet til at
knappe op i Halsen, en Halsklud
af Hørlærred var bundet stramt,
og Enderne var stukket ind under Frakken. Desuden havde han
brune Tømrerbukser, som var bundet under Knæet, graa Uldstrømper, der ikke var bedre end dem,
„vore Jyder sælger paa Torvet".
Paa Fødderne havde han sorte
Matrossko med Messingspænder.
Hans Korde lignede efter Øjenvidners Beretning „mere et Bøddelsværd end en fin Herres Værge". Dertil bar han „sjidne Handsker", en tyk Stok og en Voksdugskasket. Det eneste, der kunde
beundres, var hans velplejede sorte
krøllede Haat-.
Det har uden Tvivl været med
blandede Følelser at den fine og
formfuldendte Frederik den Fjerde
har betragtet sin Gæst. Der skete
altid de mest ureglementerede Ting
i hans Nærværelse.— Under den
stillige Parforcejagt i Dyrehaven
nedlagde han saaledes to Raabukke ved at hugge Hovedet af
dem med sit „Bøddelsværd", hvad
der jo ikke var særlig jægermæssigt.
Den fulgtes af den berømmelige
Køretur op i Rundetaarn. Overleveringen fortæller, at han vilde
befale en af sit Følge at springe
ud der oppe fra for at se, hvordan dette kunde forme sig. Dette
har dog nok været en grov Spøg
beregnet paa at taa det til at løbe
koldt ned ad Ryggen paa danske
Hoffolk. En virkelig Forlegenhed
satte han de gejstlige Myndigheder i, da han forlangte at se en
Bispeordination. Man kunde naturligvis ikke udnævne en ny Biskop fordi Czaren forlangte det.
Man valgte derfor at lade Magister Jacob Muus, der skulde præstevies, modtage hele den biskopelige Ceremoni. — Czaren fulgte
Ordinationen med den største Opmærksomhed, der endog fik ham
til at tage aktiv Del i Ceremonien.
Da de forsamlede Præster lagde
deres Hænder paa Magister Muus
Hoved, sluttede Czaren sig til og
lagde ogsaa sin Haand paa ham.
Ved en Hoffest dansede Czaren
saa Sveden haglede af ham, hvad
der heller ikke ansaas for rigtig
fint. Da det var et Maskebal, udtrykte han ogsaa sin Beundring
for de mange fine Masker og Drag-

ter paa en saa impulsiv Maade,
at Hoffets Gæster rystede paa de
fine Parykhoveder og tænkte, at
den store Czar vist aldrig havde
set sligt før.
Peter den Store morede sig udmærket i København. Men med
de politiske Forhandlinger gik det
kun daarligt. Frederik den Fjerdes Uro var bleven vakt ved de
stadig større russiske Troppestyrker, der samlede sig omkring København, og han var klar over
Czarens militære Overmagt i hans
eget Land.
Det var derfor med et Lettelsens Suk man den 27. Oktober

saa det kejserlige Par forlade Hovedstaden, efter at Forhandlingerne var gaaet i Haardknude —
og uden at det var kommet til en
farlig Eksplosion. Det havde været en straalende Oplevelse for
Københavnerne, men selv det mest
straalende Skuespil falmer, naar
det trækker for længe ud — og
efter at Forhandlingerne begyndte
at strande, bredte sig en let forklarlig Nervøsitet i alle Lag.
--- Den stort indledede Alliance
mellem Frederik den Fjerde og
Peter den Store løb ud i Sandet
ved denne Lejlighed — den store
nordiske Krig gik videre under
andre Kombinationer.

Da „Jernringen" vilde
styrte Frederik d. Slette
I Aaret 1820 forsøgte „Jernringen"s Farer, Jacob Dampe, at lave Revolution, hvad der kom til
at svide meget haardt til ham. Den var tilrettelagt efter de bedste Mønstre, men gik i Vasken
bogstavelig talt ved Mangel paa Tilslutning.
Revolutionsforsøg er heldigvis
meget sjeldne i Danmarks Historie, en vis ligevægtig Parlamentarisme synes at være en medfødt
Karakterejendommelighed ; vi har
forholdsvis let ved at snakke os
til Rette om Sagerne. Et Revolutionsforsøg, der paa een Gang
baade var tragisk og humoristisk,
udspillede sig imidlertid i Efteraaret 1820, da den i sin Tid meget omtalte Jacob Dampe forsøgte
at styrte Frederik den Sjette, den
Konge, der i den almindelige Bevidsthed mere end nogen anden
personificerer Enevælden.
Jacob Dampe, som iscenesatte
Revolutionen, havde mange naturlige gode Egenskaber, men langsomt var han kommet paa Kant
med Myndighederne, udviklede sig
til noget af en Kværulant og paabegyndte endelig den Samfundsomvæltning, der skulde faa et saa
tragisk Forløb for ham. — I det
efterfølgende skal der gives en
kort Oversigt over Baggrunden for
dette Forsøg paa at omstyrte Samfundsordenen med Magt. — Først
et Par Bemærkninger om Dampes
Person.
Han blev født i København
1790. Faderen var Skræderrnester,
men Sønnen var dog ikke udset
til at skulle følge Faderens Haandtering. Han var ualmindelig godt
begavet og blev derfor holdt til
Bogen. Studentereksamen tog lian
allerede 1904, og kun 19 Aar gl.
opnaaede han den teologiske Embedseksamen.
Nogle Aar&efter fik han Ansættelse som Adjunkt i Slagelse, og
her skrev han sin Doktordisputats,
en Afhandling om Koranen. Alt
syntes at tegne sig lyst og lykkeligt for ham, men det skulde nu
være anderledes.
Dampe var blevet politisk interesseret og fulgte Begivenhederne ude i den store Verden med
spændt Opmærksomhed. Men han
glemte, at han levede under Ene-

vælden, og fremkom under sin offentlige Virksomhed som Politiker
med Udtalelser, som henledte højere Vedkommendes Opmærksomhed paa ham. 1816 tog han sin
Afsked og oprettede et Institut for
filosofisk Forskning i København.
Hans rationalistiske Synspunkter
bragte ham snart i Konflikt med
Gejstligheden, og det blev ham i
1819 forbudt at prædike, og dette
efterfulgtes af et Forbud mod at
holde Forelæsninger. Tilligemed
idømtes han en Bøde for nogle
Udtalelser.
Denne Undertrykkelse af Ytringsfriheden tog meget haardt paa
ham. Dertil kom personlig Modgang. Han skrev et voldsomt Angreb mod Regeringen, og fandt
en Forbundsfælle i en Smedemester Hans Christian Jørgensen,
der var en udpræget Fantast. —
Denne holdt lange Foredrag for
Dampe om, at jævne Folk kun
ventede paa Befrieren. I det hele
taget opnaaede han en meget stor
Indflydelse paa sin Omgangskreds.
Der sluttede sig flere utilfredse til
blandt disse nogle Offieerer,
der erklærede at ogsaa Militæret
var rede til at følge Parolen.
Dampe begyndte virkelig at tro
paa Muligheden af at kunne kuldkaste hele det System, han var
kommen i en saa alvorlig Konflikt med. Jørgensen var utrættelig til at komme med Eksempler
paa den almindeligs Misnøje med
Den rovolutionære
Regeringen.
Forening blev kaldt „Jernringen"
og Dampe opstillede sit Program.
Borgerne skulde møde til en stor
Demonstration og under Trusler
om Vaabenrnagt forlange Ret til
selv at bestemme Regeringsformer]
gennem en almindelig Afstemning.
Til Soldaterne blev der skrevet et
Opraab om at gøre aaben Revolte
saa snart Signal blev givet.
Naturligvis kunde alt dette ikke
holdes hemmeligt, og Politiet var
Forts. paa Bagsiden
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Kino med svensk Film
Denne Uges Program er det
svenske Stykke „Vi-To" med to
af Sveriges bedste Skuespillere,
Signe Hasso og Sture Lagerwall
i Hovedrollerne. Handlingen udspilles blandt unge Ægtepar, hvor
gensidig Jalousi er Motivet for de
mange dramatiske Scener.
Filmen er absolut god, hvad
den samlede Presse ogsaa har
været enige om. Den fortjener god
Tilslutning.
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Jak for det svundne Aar.
Fritz Rensch

Hotel Allinge

Lodtrækning paa Sygehutpt
Vi kan oplyse, at Puda' er vundet paa gul Seddel Nr. 54 og Dugen paa gul Seddel Nr. 46.
Oversygeplejerske Frk. Dam beder os rette en hjertelig Tak til
alle, som har tænkt paa Patienternes Jul paa Sygehuset.

P. C. Holm

Jens 1-lansen

Allinge Messe

Manufakturhdl.

Th. Holm

Højers Hotel

Grøribechs Hotel

Gæstgivergaarden

Hermansen & Nielsen

Kofoed & Mortensen

Husmoderbørsen

Tatols Udsalg

Bryde Rasmussen

e

Nordlandets Handelshus

Carl Larsen

Nytaarsaften
afholder Allinge-Sandvig Propforening sin aarlige Nytaarsfest
paa Højers Hotel. Denne Aften,
som i sig selv er en Festaften, vil
sikkert samle fuldt Hus. Musikken
er lagt i de bedste Hænder, idet
Willy Andersens 4 Mands Orkester fra Rønne vil sørge for den
rigtige Nytaarsstemning.
Se Annoncen.

Vestergade

Prima

e

Ernst Fillt

Allinge

Allinge
Mejeriet Kaj bjerggaard

Conrad Hansen

Dina Sørensen

N. W. Grooss
Blikkenslager

Johan Madsen

Karl P. Nielsen

e

C. E. Pedersen

K. W. Bed]

Vognmand

Vognmand

Ejvind Holm

W. Riis

Frank Holm

Andr. Christensen

Vognmand

Vognmand

Vognmand

Vognmand

Schack og Chr, Jørgensen

W. Rømer

Kaj Jensen

Slagter- & Paallegsforretning

Slagter

P. C. Ipsen

Thora Pedersen

E. Kehlet Brandt

C. Jensen

Skyæder

Modeforretning

_Æsken"

Handelsgartner

Mælkehandler V. Larsen

Allinge Kulhandel

Vald. Liljeroth

I. B. Larsen

Fra Uge til Uge

Forlovelse
er indgaaet mellem Prokurist
Frk. Gunhild Larsen, Datter af Rentier P. Larsen, Rosengade, All. og
Smedesvend Arne Carlsen, Søn af
Smedem. Carlsen, Allinge.

MUSIK

Frugthuset
Svend Jørgensen

• Handlende

til Nytaarsfesterne
udf e.res af

P. W. S DOES BUM
Koncert samt gammeldags og
moderne Dansemusik
Medlemmer af dansk Musiker-Forbund
Telefon Aakirkeby 98 og 192
NB. Reserver Musik i god Tid

kollektør for Varelotteriet

e
William Lin
Li n d
Installatør Andersen

E. Hansen

A. Mikkelsen

Auto- & Maskinværksted

Cykle-& Autoforretning

Henning Jørgensen

E. Hald

L. Larsen

Bager & Conditorf

Bager

Træskomager

A. Weber

J. Weber

Nissen-Boysen

Kaj Jacobsen

Damefrisør

Barber & Frisør

Herre- & Damefrisør

Nordbornholms Kino

E. Kofoed
Bager & Condltori

Hjertelig Tak
til alle som viste os Opmærksomhed ved vort Sølvbryllup.
Anine og Ejnar Nielsen

Olsker

G
Allinge Teglværk

Elverhøj Kroen

Tejn Manufakturhandel

Axel Mogensen

H. P. Bendtsen

Tejn

Humledal Købmandsforretn.

Tage Andersen

H. Sørensen

Rich. Nielsen

Bageri & Cenditorl

Barber & Frisør '

Urmager

Klemensker

M. J. Kjær

Klemensker

Strandhotellet

Jul. Hansens Enke

Sandvig Boghandel

Th. Andersen

Esper Hansens Eftf.

Nordlandets Kødforsyning

Barber & Frisør

Ø

Aug. Lundgren

Klemensker

Bageri

Svinekort uddeles Lord. d. 30. ds.
fra Kl. 9-11.
Svinenævnet

Til Leje

Et eller flere møblerede Værelser
er til Leje.

Til Salg

1 Klaver og 1 Egetræsspisestue
Slagter Chr. Jørgensen
sælges
Telefon Allinge 144

Brødrene Mer

6)

Jernstøberi og Maskinfabrik

6)

G-3æcxaeca®®®13,31312xagwcixacxiacawee®eca®®®®®®weieecya®®®

Pumper - Vandindlæg
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Bygnings-Støbegods

Kino

Fredag, Lørdag og Nytaarsdag Kl. 20
Svensk Films populæreste Elskerpar Signe Hasso og
Sture Lagerwall i en henrivende Komedie om moderne unge Mennesker:

VI TO

En Film der morer — og som der samtidig er baade
Alvor og Mening i.

Allinge-Sandvig Propforening

Komfurer

afholder

STOR NYTAARS FEST

paa Højers Hotel Nytaarsaften Kl. 21

Willy Andersens 4 Mands Ork. fra Rønne medv.
og saa kommer der en Overraskelse Kl. 12!

Redaktionen ønsker Læserne Glædeligt Nytsar!

Telefon Hasle 2
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a, saa naaed vi altsaa til Aarets Slut,
og derfor 'vil jeg gerne vende Blikket tilbage
og se, om noget er sket i de svundne Dage,
for hvilket der bør løses et løst Skud Krudt.
Der er sket og sker jo ude omkring
Begivenheder' og store Ting,
hvorom vi andre ikke maa tale,
for vi hører jo med til de neutrale ;
men at Rusland og Tyskland har delt Polen,
det er saamænd slet ikke Nyt under Solen,
for det er nemlig en selvfølgelig Ting,
hver Gang man vil slutte Historiens Ring,
og Stormagterne et nyt Kapitel begynder,
maa enten Tyrkiet eller Finland
undgælde for de andres Synder.
Nej, for nylig det ikke er kommet paa,
at de Store altid ska hakke de Smaa!
Naa, det er bedst paa sin Mening at ta' Vare,
og derfor vil jeg lade det udenlandske fare ,
og snakke lidt om, hvad hos os er passeret,
for deri vi alle er jo mest interesseret,
vel at mærke, ej det, som er sket med mig,
men netop særlig det, der er sket med dig!
Vi ønsker at andre gaar vore Vinduer forbi,
men de andres vi gerne vil kigge ind i. - Ja, Tider og Forhold ved vi er noget gale,
dog heldigvis ikke Bornholms trafikale,
der gaar alting som trukket efter en Snor,
&t man i alle Fald selv -i Ledelsen tror !
og dette skyldes, at vort Amtsraad en Nat
fik samlet det Hele under en Hat,
og Hatten satte man saa paa et Ho'ede,

hvori man vidste al Verdens Visdom boede;
ja, der var endog nogle, som vilde skønne,
at Ho'det var bedre end Borgmestrens i Rønne.
Men saa kom Baasegaardsmanden en Da'
og vilde Hatten af Ho'det slaa a'!
Men ak, det skulde han nu aldrig ha' gjort,
for nu var Hovedet blevet saa stort,
at det spændte voldsomt i Skyggeranden,
saa selv om han puffede, Baasegaardsmanden,
var Hatten slet ikke til at slaa a' den sidder paa Ho'det den Dag i Da'.
I Rønne holdtes Møde om, hvad der var sket,
nogle Amtsraadsmedlemmer havde hørt og set
at det var noget forfærdelig slemt,
der var lavet, og for hvilket de selv ha'de stemt.
I Bladene blev der saa livlig en Trætten,
saa Ho'det og Hjorth-Westh mødtes i Retten;
dog viste det sig, at dem med de store Ord
paa Mødet, de vidste aldeles ikke Spor
af, hvad der i Amtsraadet var hændt hin Nat,
da man Hatten fik paa Hovedet sat.
Men Hjorth-Westh fik lært, at sine Venner
i Nødens Stund man først rigtig kender.
Forleden fik Rønne en vældig Glorie
sat om sin løvrigt glorværdige Historie.
De ved vel nok, at man der blandt andet
har lavet en Flyveplads oppe i Sandet,
og da man i Sandet lidt Frø havde saaet,
og enkelte af dem ogsaa Rod havde slaaet,
saa meddelte Rønne for den øvrige Verden,
at nu var man klar til Flyverfærden.
Saa mødtes da alle fra fjern og nær
i fuldeste Galla med Busk og med Fjer
for at modtage den første Flyvemaskine.
Den kom, ærbødigst saas Borgmesteren trine
ned paa Jorden med forsigtige Skridt.
Han holdt en Tale, men gik ikke for vidt,
for han saa Maskinen langsomt glide
dybere, dybere ned i det hvide
Sand, hvoraf Flyvepladsen er lavet,
og saa holdt han op, før den helt var begravet.
Ja, saa gik det, som det er alle bekendt,
Flyver-Eventyret blev hurtigt endt,
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Stel 'uler paa

Ny taarsaften
Masser af smaa morsomme Skæmtartikler:
Bordbomber - Hatte - Huer - Næser o.s.v.
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De billige Middagsretter
Medisterpølse, Lungepelse, Knækpølser og Sylte.
Letsaltet Flæsk, sprængt Ok ebryst. Kalvefars,
Flæskefars, Oksehakkebeuf samt Oksekød, Kalvekød
og Flæsk til moderate Priser sælges dagligt.

%ed `Crt.sket om

W. Rømers Slagterforretning, Tlf. All. 118-136

et godt Nytsar!
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Fra 1.

for til Rønne man nok kan flyve hen,
men man kan ikke komme derfra igen.
Forøvrigt vandt Hasle i Sommer Ry
som Bornholms mest omtalte By,
tænk, over hele Danmark er ftkøjet dens Navn,
takket være dens moderniserede Havn.
Havnen var tørlagt, men fyldtes med Vand,
saadan noget virkelig hænde kan,
naar der ingen er, som hverken har
Mening om Sagen eller noget Ansvar.
Se, havde der blot været en dum iblandt
alle de kloge, som netop fandt,
at det, der blev lavet, var en Tørlægning fin,
ja saa var Hasle ikke blevet til Grin I
thi en dum kan ofte falde
paa at sige det rette, naar dumme er alle.
Naa hvorfor skal der tales om det, der er sandet,
d•
jo noget, der hedder Landet.
i Bladene hver eneste Dag,
Vi
er
for Danmark en højst alvorlig Sag,
at det
dette her med Husmænd og Bønder;
de diskuterer offentlig hverandres Synder.
Men saadan de jo altid gjorde,
at skabe Forskel mellem smaa og store;
desværre bli'r Resultatet, at mens de andre taler,
saa er det os i Byen, der Striden betaler,
og vi hjælper til at lindre Landbrugspinen
ved at betale forhøjet Pris for Margarinen -ja, Pokker ved, hvad det er, som gør'et,
men hvad med Flæsket, og hvor er Smørret?

Januar

sælger jeg min Mælk til 22 Ore pr. Liter

9"ak for det svundne Aari

Besætningen er under Dyrlæge-Kontrol
og Mælken filtreret.

Aage Jørgensen
Itastaniegaarden, Allinge

ii

Brdr. Anker

Hasle Bryggeri

Ch. Svendsen
Fotograf
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Billeder indrammes
mod erne. Lister. Broneeram mer
mangem
i alle Storl Aser

Foto-Apparater m. m.

C. C.

Kure
Bager

Se mine Landskabsbilleder, inuge! anvendel. som Festgaver.

C. Pedersen

Marekmanns Kiosk

haver

Fotograf Alf. Møller

Havnen - Telefon 4
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K. Hamfeldt Pedersen

HASLE

Einar Nielsen

Jens Nielsens Eftf.

Slagler
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Tak til vore Kunder
for udvist Tillid i 1939.
Vi ønsker Dem alle et godt, lykkeligt
og fredeligt Nytnar.
o
ou

oo Manufakturhuset Hasle
o

Arne Dreyer
o
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Tatol
M. Svendsen

H. Kofoed
Herre- c',: Dainefrisiir
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Hasle Kalkværk

Ipsens Eftf.

Jespersens Eftf.
Emil Jørgensen

G. Mogensen

o
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Glædeligt Nytaar!

G. Jørgensen

Otto Hansen

Isens Grisehandel

Skotnisreparation

C. Rømers Grønthandel

A. Ipsen

Yak for det gamle.

Grønbech M. Co. Hasle
a
•
ø
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A. Lyster

.

Forstørrelser

•

udføres smukt og billigt
efter Film elle
r Billeder

Carl E. Aakerlund
•
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Ugebladet »Nordbornholm«
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: Billeder indrammes - Rullegardiner leveres

.

~e~c~ox~~0~
Ligkistelager
Ordning af Begravelser

Ligkister
Ligtøj
Ligsenge

elm Kofoed & Mortensen
Bryggeristræde
Byggeforretning
Tlf. All. 77 og 79
11

* Fodpleje
tl• Manicure
Antilgtikpleje
Ojenbrynafarvning

gaa til Specialisten

cRognheld J=lotoold

Strandvej 3 (ved Anlæget) . Telefon Allinge 172
Aaben hver Dag fra KI 14 til 18 og efter Aftale

Unge gode Heste
samt ældre Arbejdsheste, Lodekøer og Lodekvier, Grise i alle
Størrelser, Gytte og Søer Købes, sælges, byttes
Ved Salg gode Betalingsvilkaar
Ved Køb kontant Afregning

Ring Rutsker 38
vi kommer omg. med godt Tilbud

I

ø

fe.nRsu
etns it
. er 38
ens Grisehandel G. Jegi
IME1.11.0.111.1•1■..-

Jens Hansens Manufakturforretning
fører stadig alt i Metervarer, Kjoletøj, Lærreder og Sengeudstyr
Prima Arbcidmtuj og de bekendte gode MobikInsbenkleeder, Fiskerbenklæder og fine Kamgarnsbenklæder. – Arbejdsskjorter, Manchetskjorter, Hatte og Huer.
Stort Udvalg i Trikotage, i Uld og Bomuld til Herrer, Damer og Børn
Garn føres i mange Kvaliteter og Farver. Alt i prima Varer til bill. fris.
Uld og strikkede Klude tages i Bytte.

Telefon Allinge 29 – Leverandør til Vare- og Landbrugslotteriet

LØDEKØER og KVIER
køb s, Slagtesøer og Orner købes til gode Priser.
Ungsvin og Pattegrise Købes og sælges.

AXEL FREDERIKSEN
Hotel Allinge

Telefon 2F»
~111111ffili

aSinteressante 3rnaating
Hvor Urskoven sejrer
Omkring Grænsen mellem Peru
og Bolivia ligger et stort Omraade, hvor Civilisationen faktisk langsomt, men sikkert forsvinder igen.
Her har den hvide Race praktisk
talt rømmet en Række Byer af
forskellig Størrelse, deriblandt Moyobamba i Peru og Vera Cruz i
Bolivia, og disse „døde Byer" er
delvis blevet okkuperet af indianske Stammer.
Og efterhaanden
som Indianerne har overtaget de
hvides forfaldne Gaarde og Byer,
har de opgivet deres egne, som
meget hurtigt igen forvandles til
Urskov.
Ogsaa i de enkelte Egne omkring Orinoco-Floden gaar Udviklingen i samme Retning. F. Eks.
har den engang saa blomstrende
By San Fernando di Atababo nu
mindre end et Hundrede Indb.

Vor Hilsemaade
har været forskellig gennem Tiderne. Det er kendt, at den nazistiske Hilsen stammer fra Oldtiden. Naar man den Gang mødte
en fremmed, rakte man den aabne
højre Haand frem for at vise, at
man ikke bar Vaaben og ikke
havde fjendtlige Hensigter. Senere,
da Mændene bar Rustninger med
tunge Hjelme, blev den Hilsen
indført, at man tog Hjelmen af
for at blotte det mest saarbare
Sted paa sig selv og dermed bevise, at man havde fredelige Hensigter. Denne Hilsen har endnu
sin Levning i vor Hilsemaade -naar vi tager Hatten af.
Den militære Hilsen — Honnør
er ogsaa en Levning fra den Tid,
men er blot bleven til en Bevægelse til Huen, fordi den militære

Hovedbeklædning i gamle Dage
blev for tung til at tage af og
paa.
En Soldat hilser nu til Dags sin
overordnede ved at start ret, naar
han ikke er iført Hovedbeklædning.
Denne Hilsemaade stammer fra
Feudaltiden. Dengang skulde Hovbønderne hilse Godsejeren ved at
bøje Hovedet, medens dennes Soldater, der betingede hans Magt,
maatte hilse ved at staa ret op
og se Godsejeren i øjnene. Soldaterne var nemlig fri Mænd, der
maatte se deres Fører i Øjnene.

kors paa hvid Bund og med en
blaa Ring omkring. Forøvrigt bærer de tyske Flyvemaskiner et stiliseret Jernkors, saaledes som det
er blevet anvendt af Tysklands
største og mest berømte Krigsflyver, Baron von Richthofen.

Mærkelige 9-Tal
Prøv engang at stille 9-Tabellen op paa Papiret :
9 X 1=09
9 x 2=18
9x 3-27
9X 4-36
9 x 5=45
9 x 6=54
9x 7=63
9 x 8=72
9x 9=81
9 x 10=90
Stiller man sidste Ciffer i de 10
Faciter op efter hinanden,faar man
Tallet 9876543210, og ganger man
dette Tal med henholdsvis 9, 18,
27 osv., bliver Resultatet saaledes,
at man maa gnide sig i øjnene :
987654321 x 9= 8888888889
18=17777777778
27=26666666667
36=35555555556
45=44444444445
54=53333333334
63=62222222223
72-71111111112
81-80000000001

Det er en kendt Sag
at „Nordbornholm"s Annoncer er
virkningsfuld Reklame. Prøv blot.

Børn med stiv Ryg
og Guldkant.
I en norsk Landsby var Klokkeren bleven gammel og temmelig træt af Dage. Det hændte derfor hyppigt at han faldt i Søvn i
Kirken, mens Præsten prædikede.
Dette skete ogsaa en Søndag, da
de nye Salmebøger netop var taget i Brug. Da Præsten sluttede
sin Prædiken, vaagnede Klokkeren
op, men han var alligevel ikke
helt ved sine Sansers fulde Brug.
Præsten sluttede med at meddele
Menigheden, at hvis der var Børn,
som ønskedes døbt, saa kunde de
komme med dem den følgende
Søndag.
Klokkeren mente at have opfattet Præstens Afslutningsbemærkning saaledes, at den angik de ny
Salmebøger, og føjede derfor til:
— Og hvem der ikke har faaet
nogen endnu, kan henvende sig
til mig. De koster 2 Kr. 50 Øre
pr. Stk., og skal de være med stiv
Ryg og Guldkant, koster de 3 Kr.
50 Øre.

derfor stadig underrettet om den
Udvikling, Sagerne fik. i November 1820 var der planlagt et stort
Møde, og for at forebygge Uroligheder sikrede Politiet sig de to
Hovedmænd, Dampe og Jørgensen. Forsøget paa at lave Revolte
havde dog ikke nær faaet den
Tilslutning, som Jørgensens Fantasi havde faaet Dampe til at tro.
Der var almindelig Utilfredshed
med de vanskelige Tider efter den
ødelæggende Krig — og i 1820
havde en daarlig Høst faaet Depressionen tii at naa en foreløbig
Kulmination. Alligevel elskede det
danske Folk sin retskafne Konge,
og „Jernringen" kom til at staa
isoleret.
Da Dampe og Jørgensen blev
arresteret, faldt den revolutionære
Bevægelse fuldstændigt sammen.
Skønt de Krav, der blev stillet,
synes meget rimelige i vor Tid,
blev der dog taget meget haardt
fat paa de to Hovedmænd, først
og fremmest fordi det var en væbnet Revolte, de søgte al rejse, og
fordi Kravene blev fremsat i en
meget udfordrende Tone. Tiden
var endnu ikke inde til de ny Reformer, der først holdt deres Indtog i 1848 under en mere maalbevidst og slagfærdig Ledelse.
Under stor Opmærksomhed paafulgte Retssagen; men det var den
almindelige Mening, at Dommen
var altfor streng, selv om den var
juridisk uangribelig. -- Det hele
havde faktisk ikke nogen videre

Autoritet bag sig, og trods den
nedslaaende Krise — det var de
sorteste Aar, dansk Landbrug har
haft i den nyere Historie — vilde
Folket hellere regeres af Frederik
den Sjette end af Dampe og Jørgensen.
De dømtes begge til Døden.
Man ventede, at Dødsstraffen
hurtigt vilde blive eksekveret, men
i sidste øjeblik forandrede Kongen Straffen til livsvarigt Fængsel. Begge blev sendt til den lille
Ø Christiansø ved Bornholm, og
holdtes der under meget streng
Bevogtning. -- Dette nedslog dog
ikke Dampes Lyst til Opposition.
Fra sit Fængsel søgte han at udsmugle forskellige revolutionære
Skrifter.
Medens Jørgensen blev løsladt
efter en halv Snes Aars Forløb,
holdtes Dampe, paa Grund af sin
ukuelige revolutionære Aktivitet,
indespærret i tyve Aar.
Senere Historikere har ment, at
Straffen var urimelig haard i Betragtning af det løst opbyggede
og taagede i hele Bevægelsen. Efter 1838 blev han betragtet som
en Martyr for Frihedens Sag, men
man var naturligvis klar over hans
manglende Evne til at føre sin
Kamp igennem.
I 1848 udsendte han en Bog
om sit Fængselsophold. Men han
var en knækketWand, lidt af en
Særling. Han døde næsten 78 Aar
gammel i København

Torsdag den 4. Januar animer undertegnede i Ejendommen
ltirKegade 4 i Allinge et

REVISIONSKONTOR
samt Afdelingskontor for Sagfører H. V. Munch., Rønne.
Regnskabsføring og Revision. Maskinskrivn. og Dublikering.
Berigtigelse af Ejendomshandler og Laanesager m. m.
Agentur for »Danmark«. Ejendomme tinvises.til Salg og Leje.
Kontortid: Tirsdag, Torsdag og Lørdag Kl. 9-12 og 2-6,
iøvrigt efter Aftale.

Telefon: Allinge 66 kan benyttes, og udenfor Kontortid Allinge 47.

Kaj Pedersen.

FLORMEL
er ikke lige godt fra alle Møller
men fra

Gudhjem Mølle

faar De altid det bedste.
Forlang derfor

GUDHJEM MØLLES MEL

De finske Flyvemaskiners Hagekors.
Paa mange af de Billeder, der
er sendt ud over Verden af finske Krigsflyvemaskiner, ses tydeligt et Hagekors paa Maskinernes
Planer, og mange har haft den
Opfattelse, at det drejede sig om
et Falsum, eller det betød at Tyskland havde laant Finland Flyvemaskiner. Ingen af disse Antagelser er rigtige. De finske Flyvemaskiners Hagekors kan føres helt
tilbage til Frihedskampens Dage i
1918. Finland ejede dengang ikke
noget Luftvaaben, men den første
Flyvemaskine Finland fik, var en
Gave fra den svenske Greve Eric
von Rosen – Hermann Goerings
Svoger, og denne Maskine bar
Grevens Lykketegn, et Hagekors
i de finske Farver. De finske Myndigheder var ganske naturligt henrygte for Gaven og bibeholdt Hagekorset som de finske Flyveres
specielle Tegn, idet man jo ikke
den Gang vidste, at Adolf Hitler
vilde benytte det samme Tegn til
sin politiske Bevægelse. Siden da
har alle finske Flyvemaskiner været forsynet med et blaat Hage-

Da Jernringen vilde styrte Frederik d. 6.
Fortsat fra Forsiden

hos Deres Handlende.

diet eleeletette Alle Størrelser paa Lager

Conrad Hansen
Urmager . Guldsmed
Telefon 140
Allinge

Elatumevat
Tjærejute
Hørfrø
Levertran
Paratinolie
liorneila%ker
Sutter

Prirna,Allinge

Benyt Dem af Nordbornholms
billige Rubrik-Annoncer

Husraad om Salt.
Salt er uundværligt i Husholdningen og paa det daglige Bord,
men det kan ogsaa anvendes til
Sundhedsplaje og som Rensemiddel. Har man overanstrengt sine
øjne, er det udmærket, hvis man
lægger sig paa Ryggen paa sin
Divan, lukker øjnene og lægger
to Vattamponer, som er dyppet i
koldt Saltvand, over 0jenlaagene.
Til dette Formaal opløser man en
al1111111Iliii1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

; Violin
2 Undervisning gives til
moderate Priser.

Svend Arvidsen
Nørreg. 19, Allinge

Teskefuld Køkkensalt i et Glas
Vand. Er man hæs eller har Halskatar, gurgler man med kulslaaet
Saltvand — kun maa dette være
mildt — en Knivspids Salt til et
Glas Vand. Gurglevand maa i det
hele taget aldrig være for stærkt.
da Slimhinderne ellers let bliver
irriteret.

Et godt Klæbemiddel
Det hænder næsten hver Dag,
at man har Brug for en god Lim.
Den bestaar af 10 gr. pulveriseret
arabisk Gummi, 30 gr. Flormelis
og 100 gr. Natron-Vanglas. De to
Pulvere røres klumpefrit ud med
Vandglas, hvorpaa det opvarmes
ganske let og er færdig til Brug.
Klæbeevnen er fænomenal, og det
er med Vilje at Portionen er ret
stor, da det halve saa at sige koster det samme.

