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En af de bedste Underholdningsfilm, der
længe er set.
En Cowboy- og Indianerfilm, der vil begejstre alle, heade unge og gamle. Hver
Scene er ladet med Spænding. Forb. f. Bern

Trykning, Ekspedition og Bogholderi:
Gornitzkas Bogtrykkeri, Storeg., Allinge, Tlf. 74

til at finde tilbage efter Løsladelsen.
Derfor er der ingen Tvivl om,
at Fuglene er i Besiddelse af en
særlig Sans for uden geografiske
Position", en udvidet geografisk
Stedsans I Men dette er kun tomme Ord, der blot tjener til at illustrere de faktisk eksisterende Virkninger af en ukendt Sans. — Om
denne Sans Natur vides aldeles
intet. — Der er skrevet om dens
Sammenhæng med Jordmagnetis-

27. Aarg.

me, Elektricitet og andre Fænomener, men intet er sandsynliggjort end sige bevist.
Forøvrigt har vilde Folkeslag,
som har langt større Orienteringsevne end Europæerne, heller ikke
været istand fil at forklare, hvorledes de med fuld Sikkerhed kan
finde Vej i de ensformige Ørkener
eller Tundraegne. — For dem er
Stedsans en ganske naturlig Ting,
og de har med Undren set, at
Europæere kan gaa vild.

EN HAMSTER-SAG
af Jan Marke

Snestormen over Bornholm
Efter flere Dages Tøvejr satte Østenvinden i Tirsdags igen Frost og Sne ind over Oen og
besværliggjorde al Trafik paa Baner og Veje. Samtidig rejste Havet sig og mægtige Bølger
slog ind over Rlipper og Havneumrker og dannede eventyrlige Isformationer.

,Vrcekfitglenes
`C)rienteringsevne
Det har,vel altid været Genstand
for Menneskers Undren, hvordan
Trækfuglene var istand til at finde
Vej over Land og Hav, ofte over
uhyre Afstande. Hvordan kan de
vide, hvad Retning de skal følge,
hvordan beregner og modvirker
de Vindens Afdrift, og hvorledes
kan den unge Fugl, der kun er
faa Uger gammel, uden Forældrenes Hjælp med Sikkerhed finde
frem til fjerne Maal ?
I en Artikel i „Naturens Verden"
omtaler Finn Salomonsen, hvorledes Videnskaben har opstillet Teorier over Spørgsmaalet om Trækfuglenes Orienteringsevne, der set
fra Menneskers Standpunkt næsten
synes overnaturlig. Desuagtet
man endnu ikke naaet til at give
nogen fyldestgørende Forklaring
paa Fænomenet.
Naar Trækdriften griber Fuglene, strejfer de ikke tilfældigt omkring, men maa paa en eller anden Maade være indstillet paa en
bestemt Retning eller et bestemt
Maal, ellers vilde Trækket ikke
foregaa saa regelmæssigt — eller
blive gennemført saa ensartet.
Hvor tvingende en Orienteringssans maa være, ses af visse Landfugles Træk over Havet. Hjejlen,
der yngler paa begge Sider af
Beringshavet, overvintrer i stort
Tal paa Hawaii-Øerne, en Gøg, der
overvintrer i Polynesien, yngler
kun paa Ny Zeeland. I begge Tilfælde betyder en ringe Afvigelse
fra Trækruten, at Fuglene red-

ningsløst vilde gaa til Grunde paa
det aabne Hav, og beroede Trækretningen her paa en Tilfældighed,
vilde langt den største Del af Fuglene være ude af Stand til at naa
deres Maal og omkomme. Et saadant Massetab vilde ingen Art
kunne bære, saa der er ikke Tvivl
om, at Fuglene under deres 2 til
3000 km lange Oceanflyvning stadig er orienteret mod deres Maal.
Man kunde tænke sig, at de unge
Fugle altid blev ledet af Forældrene og paa denne Maade første
Gang lærte Vejen at kende; men
dette spiller kun en underordnet
Rolle, og hos mange Arter rejser
de unge Fugle senere om Efteraaret end de gamle. Det maa derfor antages, at Fuglene har medfødt Evne til at finde Vej -- en
Retningssans.
Om denne ved vi saa godt som
intet, men vi kender dens Virkninger og ved derfor, at den virkelig eksisterer. Til dens Udøvelse
maa uden Tvivl være knyttet andre ukendte Sanser, da flere Arter viser en Evne til at skifte Trækretning efter et bestemt Tidsforløb. Saaledes ved vi, at den nordiske Løvsanger fra sine nordeuropæiske Ynglepladser først trækker mod Øst til Østsiberien — og
derfra mod Syd til Sundaøerne,
at den almindelige Løvsanger fra
sine Østsiberiske Ynglepladser
først trækker mod Vest til Europa,
derpaa mod Syd til Afrika, eller
at Sydeuropas Tornskader først

drager mod Øst til Lilleasien, og
derpaa mod Syd til Sydafrika. En Tornskadeart, der yngler i Japan, trækker først mod Sydvest til
Bagindien, derpaa mod Sydøst og
til sidst mod Øst for at naa Surnatra, Java og Bali, hvor den
overvintrer.
Fuglene maa derfor være istand
til at orientere sig i flere Retninger, og nyere Forsøg har ogsaa
vist, at Fuglenes Retningssans er
mere kompliceret end tidligere antaget. Forsøg, der er gjort med
Transport af vilde Fugle, viser at
de besidder en ganske vidunderlig,
ja fantastisk Orienteringsevne, idet
man har ført et Antal ringmær.
kede Terner fra deres Yngleplads
paa Tortugas-Øerne i den meksikanske Havbugt med Skib over
800 km bort for at løslade dem i
aaben Sø. I Løbet af 4-8 Dage
fandt 8 a 10 tilbage til deres Reder. I et andet Tilfælde fragtedes
5 Terner 1367 km bort til det betydeligt nordligere. liggende Kap
Hatteras, hvortil disse Fugle ellers
ikke udstrækker deres Vandringer.
Efter 5-10 Dage vendte tre af
Fuglene tilbage.
Ligesaa forbavsende Resultater
er naaet med mange andre Fugle,
saasom Svaler,Stære, Storke, Ænder og forskellige Søfugle. Det
viser sig, at der er Fugle, som er
istand til at finde tilbage til deres
Reder fra alle Retninger. De kender ikke alene den Retning, som
de skal flyve paa Trækket, men
er istand til fra alle Verdenshjørner og af de mest indviklede og
omstændelige Omveje at finde tilbage til deres Hjemsted. Selv naar
de i de omtalte Transportforsøg
foretog Flytningen i bedøvet Tilstand, eller naar Transportburene
stadig roterede, saa Fuglene stadig skiftede Retning, var de istand

Dommer Magnus skød Brillerne
op i Panden, missede lidt med
Øjnene, sukkede og strøg sit jerngraa Skæg. Til Stede i det lille
Retslokale var foruden ham selv
og det faatallige underodnede
Retspersonale de to implicerede :
Peter Kirk, anmeldt for at have
hamstret over 100 Daaser henkogte
bayerske Pølser, samt Anmeldersken, den unge Ekspeditrice i Albys Victualieforretning Frk. Emmy
Hall, en slank ung Pige med mørke
Krøller og et Par store violblaa
Øjne.
— Frk. Emmy Hall, sagde han,
da de traditionelle Formaliteter var
overstaaet, De har altsaa Indtryk
af, at Hr. Direktør Kirk har opkøbt en større Mængde Daaser
bayerske Pølser i den Butik, hvori
De er ansat, og at Hr. Kirk har
gjort det i Hamstringsøjemed.
— Ja, svarede hun.
— Over vor lang Tid strækker
Hr. Kirks Indkøb sig ?
— De sidste to og en halv Maaned.
— Hvor meget købte Hr. Kirk
ad Gangen ?
— En Daase, indeholdende fire
Pølser.
Peter Kirk rømmede sig og indskød : Undskyld, men jeg har ved
enkelte Lejligheder købt 8-Styks
Daaser.
Dommeren saa skarpt paa ham,
— Hr. Kirk, for det første maa
jeg bede Dem om ikke at afbryde
min Afhøring af Frk. Hall, og for
det andet er det mig umuligt at
se, at det af Dem anførte Faktum
kan gøre det ringeste til Sagen.
-- Undskyld, mumlede Kirk ydmygt. Jeg skal aldrig gøre det
mere. — Udtrykket i hans kønne,
aabne Drengeansigt var saa sønderknust, at Dommeren havde stor
Møje med at undertrykke et Smil.
- Altsaa, Frk. Hall, fortsatte
Dommeren. Hr. Kirk har i Løbet
af den sidste to og en halv Maaned regelmæssigt købt Daasepølser hos Dem. Hvor regelmæssigt?
I Jeg har saa at sige ekspederet Hr. Kirk hver eneste Hverdag.
— Hm. Og han gjorde Indtryk
af at have en daarlig Samvittighed ?
Emmy overvejede sit Svar meget nøje. I Virkeligheden var hendes Sind i vildt Oprør. Hun havde
længe overvejet med sig selv, om

hun skulde anmelde sin unge Stamkunde eller ej. Hvis ikke en af
af hendes Kollegaer havde presset
saa haardt paa og hævdet, at det
var hendes Pligt at anmelde Sagen, saa havde hun sikkert baaret over med ham. Og endnu haabede hun af sit ganske Hjerte, at
han under Afhøringen vilde bevise,
at han virkelig spiste en Daase
Pølser hver Dag. — Hun saa hen
paa ham, som for at søge Hjælp,
__ og da hun mødte hans varme,
næsten brændende Blik, kom h
til at rødme, akkurat som hun
havde rødmet hver Gang hun rakte
ham en omhyggeligt indpakket
Daase og tog mod hans Penge.
Og nu smilede han tappert og
uanfægtet, som om han derved
vilde sanke gloende Kul paa hendes Hoved. Paa en Maade følte
hun sig som en modbydelig Forræder, og alligevel stod hun blot
her og gjorde sin Pligt. Emmy
havde aldrig følt Livet saa tungt
og svært som i dette Øjeblik.
Men hvordan det saa var, hun
maatte tage sig sammen og svare
sandt og oprigtigt paa Dommerens Spørgsmaal. Og naar hun nu
tænkte paa Peter Kirks stammende,
nervøse Stemme og varme Blik,
følte hun ingen Tvivl.
- Ja, svarede hun dæmpet, det
Indtryk gjorde han.
— Hm! Ja saa kan De sætte
Hr.
Dem ned igen, Frk. Hall.
Direktør Kirk !
Peter Kirk stod rank, smilende
foran Dommeren. Det mørke Jakkesæt sad som støbt om hans
spænstige Skikkelse.
— Har De noget at bemærke
til Vidneudsagnet?
— Ikke Spor.
— De indrømmer, at De har
foretaget nævnte Indkøb ?
— Ja.
— Og hvor befinder Daaserne
sig?
I mit Spisekammer.
— De har ikke fortæret nogen
af dem ?
-- Nej, Hr. Dommer.
Dommeren sukkede uvilkaarlig.
Peter Kirk ønskede aabenbart ikke
at forsvare sig med noget som
helst. Dommeren tænkte sig om
et Øjeblik og sagde saa : Daaserne
bliver naturligvis rekvireret af Øvrigheden og beslaglagt. Vil De
iøvrigt vedtage en Bøde paa 100
Kr.?
Fortsat Side 4
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LØRDAG DEN 20.JAN.

beg ynder vort aarligeUdsalgi
18 Stk. Damefrakker er frasorteret

Ca. 75 Stk. Manchetskjorter

Lageret og udsælges til

med fast Flip - med 2 løse Flipper
og uden Flip - Størsteparten i prima
engelsk Zephyr udsælges i 3 Serier

48,00 38,50 28,50 19,85
14 Stk. uldne Kjoler
28,50 24,50 18,50
2 Stk. prima uldent Kjoletøj
kun i brunt udsælges til
pr. ni 3,65 2,85
1 Stk. blaa Drengeserges 136 cm br.
pr. ni 5,25
Stribet Nankin til Underdyner
pr. ni 1,98
Stribet Satin til Underdyner
105 cm br. pr. m 2,78

alle Størrelser
4,85 5,85 6,85
10 Par prima svære
Kamgarnsbenklæder
Liv fra 88 cm til 116 cm før 12,85
udsælges for 9,85
En Del forskelligt Arbejdstøj
er fremlagt til nedsat Pris
Sokker til Gummistøvler
34 Øre
Jersey Vanter
85 Øre
Silkeslips
1,25 1,00 og 85 Øre

med Afholdelse af Konkurrencer
i Løb osv., eventuelt Fakkelbelysning om Aftenen - kort sagt er der ikke Mulighed for at skabe
noget ud af den blanke Isflades
Tiltrækning. Det har maaske større
Vanskeligheder end man i øjeblikket tænker sig, men det er da
ikke helt skørt - vel ?
Istappen

ellez eletiete.de

En Divan
er til Salg for 25 Kr.
Henv. Mobelhdl. Einar Larsen, AH.

Conrad Hansen
Urmager . Guldsmed
Allinge
Telefon 140

Vi holder

..........,,,,,..

som sædvanlig Udsalg,
og en Mængde Restpar
bortsælges til smaa Priser

CARL LARSEN

Skotøj
Vestergade, Telf. 104
8 Stk. blaa Konfirmandhabitter i prima blaa Serges er frasorteret
og sælges til nedsat Pris.
10 Stk. hvide Konfirmationskjoler moderne Faconer og nye Stoffer
27,50 23,85 19,85
Et Parti prima Frottehaandkl.
Str. 52x 105 1,42
Haandklæder af prima Bygkornsdrejl
98 og 64 Øre
Clwrrneuse Undertøj
Underkjoler og Benkl.
pr. Sæt 5,65
Rester er fremlagt
til billige Priser

6 Stk. heluldne Slipovers
2,85
Sportshuer
1,85 1,35
Herrehatte
6,85 5,85 4,85
35 Stk. Astrakanshuer
Damehuer og Børnehuer
Frit Valg 85 Øre

FritzRetisch
Telefon 5

Allinge

Missionsuge
Sandvig Missionshus
Mandag d. 22. ds. Miss. Tagmose
Tirsdag d. 23. ds. Pastor Hostrup
Onsdag d. 24. ds. Pastor Thisted
Torsdag d. 25. ds. Missionær Rafn
Fredag d. 26. ds. Miss. Johansen
Lørdag d. 27. ds. Miss. Olsen
Alle er velkomne

Generalforsamling
Tejn og Omegns kristelige Lytterforening afholder Generalforsamling i Tejn Missionshus Lørdag d. 27. Jan. Kl. 19,30.
Gratis Kaffe. Nye Medlemmer optages.
Bestyrelsen

Olsker

Husmandsforening
afholder Generalforsamling Mandag d. 22. ds. i Forsamlingshuset
kl. 19,30. Dagsorden iflg. Vedtægterne.
Bestyrelsen
NB. Regnskabskursus begynder
omkring 1. Februar. Tegning hos
Bestyrelsen.

Jeg maler saadan, fordi -5 unge Malere er af „Biiledbiadet"
blevet spurgt om, hvorfor de nu
netop maler paa den eller den
Maade. - Allinge-Maleren Einar
Herman Jensen er blandt de spurgte og Svaret lyder:
- Jeg søger ved indgaaende
Studier i Naturen at faa det sjælelige til at harmonere med Naturkræfterne, mit Maal er at faa Billedet til at blive fuldkomment organisk og teknisk rigtigt, saa all
i det vokser naturligt og ædelt.
Udtalelsen er illustreret med et
Billede af Maleren, fotograferet
sammen med et af sine Billeder,
„Spinderokken".
Storfilm i Kino
Naar De hører, at det er en Indianerfilm, vil De maaske sige, at
saa er det bare en almindelig
Slagsmaal-Film
men det er det
ikke. „Diligencen" foregaar i Amerika for 60-70 Aar siden, da Indianerne endnu var en Fare for de

Standard, Rutsker
El) older sin halvaciriige Generalforsamling paa Rutsker Forsa mlingshus Lørdag den 20. .Ja nar
Kl. 19,30. Dagsorden iltg. Lovene.
Medlemmerne bedes mode godt
op.
Bestyrelsen
..maieW=ffimmmmmm

Olsker

lønøgler i Nordbornholm

Selvangivelse

...«.•••■•■•••■•••.■••■•••■•■•••••■••••■••••■•■■••

til Skrivning af Selvangivelsen
tilbydes.
Ejendomshandeler, Laanesager
ni. rn. berigtiges.

Revisor K. Pedersen
Kirkegade 4, Allinge
Kontortid: Tirsdag, Torsdag, Lørdag Kl. 9-12 og 14-18

En Pige
søges til 1. Februar Emil Nielsen,
»Lærkehøj« pr. Allinge

henvend Dem til

Johs. Pedersen
Havnegade 18, Allinge 'Fif. 141
Driftsregnskab føres . Regnskab afsluttes
.•■■•■1■0.■■•••

••••■■

Smaa gule bornholmske

KOGEÆRTER

UDSALG
En Del Modeller og paategnede
Ting udsælges billigt fra Tirsdag
den 23. ds.
Emilie Madsen
Broderiforretning, Allinge

af særlig letkogende Kvalitet.

A.S. G.

Hvide og brune

sælges i

afholder ord. Generalforsamling
Mand. d. 22. ds. 1:1 20 paa Gæstgivergaarden.
Bestyrelsen

Nordlandets Handelshus

Nerier i Mordbornholm

• .`fra 2lge tit 2Jge

Idrtsforellingen

Kommuneskat for Januar Kvartal samt Stats- og Udligningsskat
bedes indbetalt snarest.
Sogneraadet

Har De Vanskeligheder nied Udfyldelsen af Deres

BØNNER
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Alle Størrelser paa Lager

hvide Mænd. Handlingen skildrer
en Diligence og dens ni mærkelige
Passagerer paa en Rejse gennem
de vilde Apache-Indianeres Land.
Filmen er af virkelig høj kunstnerisk Kvalitet og vil begejstre alle
baade unge og gamle.

Balkans Ansigt.
er Titlen paa et Foredrag, som
Redaktør Franjo Pakaci holder
Onsdag den 24. ds. paa Teknisk
Skole i Allinge.
For 3 Aar siden var den samme Mand herover med et meget
interessant Foredrag om Jugoslavien. Denne Gang er det hele Udviklingen paa Balkan,han vil fortælle om. Redaktør Pakaci er selv
Jugoslaver, men han har opholdt
sig i Danmark i mange Aar og
taler udmærket dansk. Foredraget
ledsages af en Række Lysbilleder
og fortjener fuldt Hus.
Skal vi have en stor Skøjtesøndag ?
Den sidste Tids haarde Frost
har bevirket, at Hammersø er tillagt med et tykt Lag Is. Fiskerne
har allerede iset til Sommerens
Forbrug, og paa Søndag venter
man at der vil komme en Masse
Mennesker derud for at løbe paa
Skøjter eller drive anden Vintersport. For manges Vedkommende
bliver det bare til en Spadseretur
for at se paa Livet, som rører sig
paa den blanke Flade.
En Tanke falder os ind, medens
vi mindes de store Dage paa Hammersø for mange Aar siden. Da
kom Folk fra hele øen for at løbe
paa Skøjter, køre i Isbaade eller
muntre sig paa anden Maade.
Hvor er den driftige Mand eller
Forening, der kan sætte det i
Gang igen ? Var det ikke noget
for de bornholmske Baner at ofre
noget paa Reklame i den Retning?
og hvor er saa de Mennesker eller den Hotelvært, der kan sørge
for den varme Kaffe efter Strabadserne. Der skulde sælges varme
Pølser, udlejes lsbaade, Skøjter
eller andre Ting til de besøgendes
Fornøjelse - lidt Musik sammen

Ballians Ansigt
Redaktør Franjo Pakaci holder Foredrag med Lysbilleder paa Teknisk Skole Onsd. d. 24. ds. Kl. 20
Elever paa Teknisk Skole
og Medlemmer af Haandværkerforeningen gratis Adgang

Ikke-Medlemmer 50 øre

Deres Visitkort
udadtil
er Deres Brevpapir, Regninger
og Konvolutter

Tilbud og Udkast
uden Beregning

Der lægges i vore Dage stor Vægt
netop paa disse Ting. Det er ikke
ligegyldigt, hvårledes Deres Tryksager ser ud. Dc skal være praktiske
i deres Form, tidssvarende i deres
Udseende og - ikke mindst -- bære
Præg af den Forretning eller Virksomhed, hvorfra de er udsendt.
Overlad det til os at give Forslag
og tegne Skitser til Deres Forretningstryksager. Vi har Erfaringen,
et righoldigt Udvalg af Skrifter og
Papirer i alle Farver og Kvaliteter.

Gornitzkas Bogtrykkeri
Værksted for moderat- Tryksager

Telefon Allinge 74
Vi kommer med det samme og leverer hurtigst muligt

hæfter og Skøjter. gab I. KØB DET I PRODUKTEN
-

UDSALGET

begynder, Mandag den 15. Kl. 8
Manufakturvarer er vanskelige
at fremskaffe af sædvanlige gode
Kvaliteter, og alle Priser for
disse Varer er allerede kommen op
i mægtige Højder.
Under disse Forhold faar vort
Udsalg rnaaske særlig Interesse, thi ved Statusopgørelse i
Efteraaret frasorteredes mange

større og mindre Restmaal af alle Slags
Varer, Cupons fra -Vinduerne og mange
andre Aelikedningsstykker, som nu realiseres til de gamle Vurderingspriser.
Derimod beklager vi ikke i Aar at kunne
give særlig Rabat paa de nye Varesendinger,
ej heller paa Uldgarn, Strikkegarn, Sytrand,
m. v. — og siger Sandheden ved at oplyse,
at nye Indkøb af disse Varer er meget besværlige at gøre, og Priserne vil virkelig blive
fra 20 til I( pCt. højere. Vi indbyder alle
til at komme ind og se paa Sagerne.

Nordlandets
Handeishus
PRIMA KVIEKOD
OltseKod og KalveKød
samt unge gode Høns i

W. Rømers Slagterforretning Tlf. 118-136
øø • • • • • • • • • øøøøøøøøø • • • • • 119•• • øøøøøøøø • • • • • •

PERMANENT gammel Pris
•
•

•

Taco Lu . ,£us - Systemet der aldrig fejler
Alt andet Frisørarbejde til gamle Priser

Frisør

8Kr.

Nissen-Boysen Allinge Telef. 53

• • • • • øøøøøøøøøøø • • • • e • • 0 • • Il
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Billeder indrammes
I/
mange S
i
Lister. Broneerammer
i a l le tørre l ser.
Foto-Apparater m. m.
Se mine Landskabsbilleder, meget anvende!. som Festgaver.

Fotograf Alf. Kjøller
Havnen - Telefon

4
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LØDEKØER og KVIER
købes, Slagtesøer og Orner købes til gode Priser.
Ungsvin og Pattegrise købes og sælges.

AXEL FREDERIKSEN
Hotel Allinge

Telefon 25

Unge gode Heste
senil ældre Arbejdsheste, Lodekøer og Lødekvier, 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

ø

* Fodpleje
1,?'r, Manicure
Ansigtgpleje
Hjenbrynafarvning

Hvorfor
kunde det komme?

Trods Vareknapfieddog billigt Salg

•
•
•

.3

G. r fe. nRuts
sen

ens Orisehandel G

k er 38
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Den norske Historiker Prof. Chr.
A. Christensen skriver bI. a.:
— Man hører ofte Folk spørge,
hvorledes Krigen kunde komme,
naar Masserne, alle Millionerne af
jævne. almindelige Mennesker afskyr den og ønsker Fred. En af
Aarsagerne er, at der, trods alt,
er mange Ting, adskillige Mennesker afskyr mere end Krigen, og
mange Ting, de sætter højere end
Freden i Livet. Selve Eksistenskampen kan undertiden forme sig
saaledes, at det kan forekomme
som det enkleste og mest barmhjertige at slaa sig igennem med
Vaabnenes Hjælp, i alt Fald naar
Fortvivlelsen og Haabløsheden
bliver smart udnyttet af en Propaganda, som taler hensynsløst til
Instinkterne. Situationen kan være
saaledes, at man simpelthen flygter ind i Krigen, foretrækker en
Ende med Forfærdelse fremfor en
Forfærdelse uden Ende .
Er det noget ukendt Fænomen
at Nød og Elendighed, økonomisk
som sjælelig, fører netop til Vanvid, tiI Selvmord. -- At Verdenshandelen brød sammen og skabte
40 Millioner Arbejdsløse i Verden
har bidraget mere til at fremkalde
Krigen end noget andet.

Verdens mest udsatte
Person.
I Kremt har den russiske Diktator, Joseph Stalin, indrettet sig
et Par mindre Værelser, men det
er sjeldent, han bor der længere
Tid ad Gangen. Hans virkelige
Bopæl er et stort Hus, som ligger
en halv Snes Kilometer udenfor
Moskva. Ejendommen tilhørte tidligere en russisk Adelsmand. Her
bor han sammen med nogle af
sine nærmeste Venner.
Fra Kremt til Landstedet, der
ligger ved den lille By Moszaisk,
fører en specielt bygget Bilvej,
Arbat hedder den, og det er den
flotteste Kørebane i Verden.
For hver tre Meter langs Vejen
staar en uniformeret Politibetjent,
og Hundreder af Detektiver afpatruljerer Strækningen. For hver
100 m staar smaa Huse, heri bor
Medlemmer af Stalins OGPU-Garde. Kulminationen af alle disse
Forsigtighedsforanstaltninger er
det uniformerede politiske Politi,
der afpatruljerer Arbat med Biler
og Motorcykler. Hvor Vejen svinger ud af Moskva staar en særlig
Politi-Garde paa Vagt Nat og Dag.
Dens Opgave er at skrive Numret
op paa hver eneste Bil, som passerer Strækningen, samt give en
udførlig Beskrivelse af den. Ved
Alleen, som fører ned til Stalins
Hus, staar endelig en særlig Stab
af Embedsmænd, der standser og
undersøger enhver Vogn. Skovene
der omgiver Huset, er altid fyldt
med GPU-Mænd.
Stalin arbejder sent i Krem!, og
det er ofte Midnat, før han vender hjem til Landstedet. Han kører i en stor Bil med skudsikre
Ruder.

Varm

BLODPØLSE
11.
hver Fredag Kl.

DINA SØRENSEN

gaa til Specialisten

Ragnhild cRotoold

Strandvej 3 (‘ ed Anlæget) . Telefon Allinge (12
t i 18 og efter Aftale
Aahen hver D ,g fra k i

henta øl å forlånga

når

HASLE-ØL
for ded e got a billigt — t Kjomanj hår'ed!

BRUGTE BILLIGE OVNE
1. rund Magasin m. Varmerum
1 firkantet do. m. Kogerum
komplet med nye Plader sælges til

smaa Priser pr. kontant.
Korn ind og se

MORSØ BRÆNDEOVNEN
med stort Kogerum og meget store Vartneflader. Hertil bruges alene store Brændestykker - indtil 1 Alens
Længde - og den varmer kollosalt!

Reservedele til Ovne skaffes.

NORDLANDETS HANDELSHUS

Jens Hansens manufakturforretning
forer stadig alt i Metervarer, Kjoletøj, Lærreder og Sengeudstyr
og de bekendte gode Molakinsbenkleeder, Fiskerbenklæder og fine Kamgarnsbenklæder. - Arbejdsskjorter, Manchetskjorter, Hatte og Huer.
Udvalg i T.-ikotage, i Uld og Bomuld til Herrer, Damer og Børn.
Garn føres i mange Kvaliteter og Farver. Alt i prima Varer til bill. Pris.
Uld og strikkede Klude tages i Bytte.

Prima Arbeidmtoj
!Stort

Telefon Allinge 29 - Leverandør fil Vare- og Landbrugslotteriet
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15 SALTEKAR
i forskellige Størrelser
sæ l ges til billige Priser

CARL i. E. AAKERLU
ND
Hasle Bødkerforretning Telt. 105
ITI111111111111111111111111111111111111111111111111111111i1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
www■md■eld.diemle.•■
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Lommehøger1940
Lommebog for Bygningsbaandværkere 1910
(Overslagsbog) Kr. 3,00
Kr. 2,25
Arbejdernes Lommebog
Lommebog for Landmænd
Kr. 2,75
Kr. 1,75
Gyldendals Lommebog
Tjenestemandens Lommebog
Kr. 1,75
Kr. 2,00
Jægerens Lommebog

KIOSKEN
Divantæpper I stort Udvalg
Forskydelige Gardinstænger fra 85 Ore
Barnesenge og Barnevogne paa Lager

H. P. KOFRED
Sadelmagerforretning . Telefon Hasle 13
.1•1•■11

tf»

511
1.11I

Ligkistelager
,.
Ordning af Begravelser

Ligkister

ÅÅ

I
Ligsenge

Eing Kofoed & Mortensen
Bryggeristræde
Tlf. All. 77 og 79

Byggeforretning

~4~~3~2~3

1111111~11111~11111111101~1

Dejlige KOGEÆRTER og islandsk LAMMEKØD I. KØB DET I PRODUKTEN

HASLE og OMEGN

Vort aarligelldsaig
beg ynder mandag d. 22. San.
Et stort Parti

Vinter= og Sommer=Damefrakker
Uldne Ungpigekjoler til meget
nedsatte Priser.

20 Habiiter meget nedsat.
Forskellige Varer
deriblandt uldne Kjolestoffer,
Silketøj, Flonel, Gardintøj,
Sweaters og Pullovers
til særdeles nedsatte Priser.

En Bunke Rester
fremkommet i Aarets Løb til meget smaa Priser

ANDREAS THOMSEN
'‘1.1.0111101~~11/

spir

paa Nord-Siorntrolm

Hasle Idrætsforenings aabne
Badmintonturnering
Bornholmske Sportsfolks, i al
Fald Badmintonspillernes, Interesse
var i Søndags rettet mod Hasle,
hvor Idrætsforeningen afholdt en
stor aaben Turnering med Deltagere fra alle bornholmske Badmintonklubber.
Kl. 9,30 lagde man ud med de
første Kampe, og da de ialt 26
Doubler og Singler var færdigspillede, var Klokken blevet halv syv.
Det var et ret stort Publikum, der
Dagen igennem interesseret fulgte
Turneringen, og til Finalerne henimod Aften var Balkonen fyldt.
Kampene
I Junior Herre Single havde
Hasle den Glæde at faa Carsten
Mogensen med i Finalen, som han
naaede ved først af slaa sin Klubkammerat H. C. Kofoed. Derefter
vandt han Semifinalen over Knud
Jensen, ASG, med 11-3 4-11 11-4.
1 Finalen mødte han den stærke
Nexø-Spiller, Mogens Ipsen, som
vandt Kampen i to Sæt 11-3 11-6.
Dame Doublens Finale stod mellem Nexø og Svaneke. Det var
Fru Jepsen og Fru Bahn, Svaneke,
der uden store Vanskeligheder,
skønt Kampen dog var velspillet,
vandt de to Sæt, 15-7 15-10.
Mixed Double omfattede 8 Par
delt i to Halvdele. I øverste Halvdel gik Parret Else Mauritsen og
Gunnar Andersen, ASG, igennem
ved at vinde over Margit Hansen
og H. Larsen, Svaneke. 1 nederste
Halvdel var det Fru Bahn, Peter
Petersen, Svaneke, der naaede frem
over Parrene Frk. Nielsen, Ludv.
Bahn, Svaneke, og i Semifinalen
over Frk. Dam og Lindblad, Sv.
Finalen blev saaledes et Opgør
mellem Svaneke og ASG. Resultatet blev en klar Sejr til Svaneke
paa 15 4, 15-3.
Herre Doublen blev for anden
Gang et Klubopgør Indenfor Svaneke, og tilligemed mellem de
samme fire Spillere, som.ved Tur-

neringen i Svaneke, nemlig Brdr.
Leo og Ludv. Bahn og Peter Petersen, Werner Lindblad. Kampen
var god uden dog at komme op
paa Siden af den, man saa mellem
de samme Par i Svaneke. Brødrene Bahn vandt klart i to Sæt
15-8 15-9.
Om Aftenen var der Fællesspisning og senere Dans paa Forsamlingshuset. Her talte Klubbernes
Formænd for Hasle Idrætsforening,
for Fremgang indenfor Badminton
og for Forbundet, som samme Dag
fejrede sit 10 Aars Jubilæum. Der
fremkom ved samtne Lejlighed Forslag om en Konkurrence om en
Sang for Kredsen, som kunde synges ved alle festlige Lejligheder.
Hvis der er Læsere, der ønsker at
være med, kan Forslag indsendes
inden den I I. Februar til Kredsformanden, Kioskejer Mauritsen,
Allinge.
Alt i alt var det en stor Dag
for Badminton i Hasle, og uden
Tvivl vil en saadan Turnering virke
som en god Propaganda for denne Sport.

EN HAMSTER-SAG r-----21"
Fortsat fra Forsiden
-- Ja, jeg vedtager, men . .
Der kom et Glimt i Dommerens øjne. — Men?
Peter Kirk drejede sig lidt om
og lod sit Blik gfide hen over
Emmy Halls nydelige Skikkelse.
Jeg forstaar, at jeg har overtraadt Loven, og det kan vist
heller ikke nytte at jeg vil prøve
paa at støtte mig til Taabeparagrafen. Men burde Frk. Hall ikke
have nægtet at udlevere mig Daaserne ? Jeg mener, jeg maatte da
faa Indtryk af, at det var tilladt.
Dommer Magnus saa paa hende
og nikkede.
— Ja, Frk. Hall, det ser unægtelig ud til, at De har haft svært
ved at afbryde den behagelige
Forretningsforbindelse med Hr.
Kirk. Og skønt Retten naturligvis
paaskønner, at De har bragt Sagen frem, kan heller ikke De undgaa en Bøde. Er De villig til at
vedtage en Bøde paa 100?
Emmy saa op paa Dommeren.
Der var et næsten befriet Udtryk
i hendes kønne unge Ansigt. Og
det var en Lettelse for hende, at
ogsaa hun blev straffet. Det frigjorde noget af den Byrde, hun
havde følt som en nagende Tynge
paa sit Hjerte. Hun og Peter Kirk
var i samme Baad.
— Ja, jeg vedtager.
Dommeren saa smilende fra
hende og hen paa Kirk. De vil
formodentlig heraf forstaa, Hr.
Kirk, at vi behandler en saadan
Sag med Retfærdighed til alle Sider.
— Jeg er fuldkommen tilfreds,
svarede Kirk, og der var et Udtryk i de to Mænds Ansigter, der
antydede, at de forstod hinanden.
— Kan jeg faa Lov til at afgøre
Sagen med det samme ?
Dommeren gjorde et Hovedkast
i Retning af Retsbetjenten, der sad
ved et lille Bord. — Værsaagod.
Peter Kirk tog Tegnebogen frem.
— ønsker De ogsaa at betale
med det samme, spurgte Dommeren Emmy, og der var en snurrig
Undertone i hans Stemme.
Hun rødmede og famlede ved
sin Taske.
Jeg er bange for at.
- Aah, maaske jeg maa have
Fornøjelsen, udbrød Peter Kirk og
lagde Pengene paa Betjentens
Bord.
Emmy følte sig komplet forvirret og dybt ulykkelig. Hun vilde
protestere, men Kvitteringen var
allerede udfærdiget.
— Et øjeblik, Frk. Hall, udbrød
Dommeren pludselig. Inden De

Idrætsforeningen Standard
afholder Generalforsamling Lørdag den 20. i Rutsker Forsamlingshus. Bestyrelsen beder os om
at minde Medlemmerne om, at det
er deres Pligt at møde op til Foreningens Generalforsamling, hvor
Foreningens Interesser og Trivsel
bliver drøftet. Der foretages de i
Loven foreskrevne Valg.

MANUFAKTURHUSETS
Begynder Lerdag
og trods store Vanskeligheder og Prisstigninger vil De finde en Masse gode
Varer af alle Slags til forbløffende

smaa Priser.
Store Bunker Rester til
ekstra nedsatte Priser og
dejlige Rodekasser

97Zanufakturfluset, Maste
gaar, vil jeg gerne tale lidt med
Dem i Enrum.
Benovet fulgte hun Dommeren
ind paa hans Kontor.
- Det er ikke fordi det komtner mig ved, Frk. Hall, men, naa
ja, maa jeg ikke have Lov til at
give Dem et godt Raad. Naar De
nu betaler Direktør Kirk Pengene
tilbage og takker ham for hans
Elskværdighed, saa skulde De benytte Dem af Lejligheden til at
spørge ham, hvad det er, han i
Grunden er Direktør for.
Emmy stirrede paa ham med
store Øjne og rystede desorienteret paa sit lille lokkede Hoved.
Dommeren klappede hende optnuntrende paa Skulderen.
— Gør, som jeg siger, lille De.
Peter Kirk stod og ventede paa
hende udenfor Retsbygningen.
— Aah, Frk. Hall, nu har vi
vist lært hinanden saa godt at
kende, at vi kan lade Genertheden fare, ikke ? Saadan en lille
rask Retssag ryster sammen, ikke.
Vil De gøre mig den Glæde at
gaa med hen og faa lidt Frokost.
Han tog hende under Armen,
og Berøringen var lige ved at faa
Hr. Kirk,
hende til at besvime.
hviskede hun, Dommeren sagde,
at jeg skulde spørge Dem, hvad
De var Direktør for.
Han saa et øjeblik paa hende,
og holdt endnu fastere om hendes
Arm. Saa nikkede han langsomt

BRILLER

og eftertænksomt.
-- Dommer Magnus har minsandten Evner og Kundskaber
langt ud over de rent juridiske.
Jeg er Direktør for Kirk & Søns
PøSefabffl<er og —
Aldrig før havde Emmy set saa
sød og saa ubegavet ud.
- Aah, jamen hvorfor i Alverden kom De saa hver Dag og
købte -— Ja, gæt en Gang, hviskede
han og bøjede sig ned og kyssede hende.

SlasK
Sne og Pløre er Vejr til
Gummifodtøj og det svære
Læderfodtøj. Se efter om
det er i Orden, ellers send
det hen til

Otto Hansens
Slioteisreparation
Torvet, Hasle

Brødrene Anker
Jernstøberi og Maskinfabrik
Pumper - Vandindlæg
Bygnings-Støbegods

Komfurer
Telefon Rasle 2

moderne og almindelige.
Nøjagtig Udmaaling med Stigmatometer

EMIL WESTH

Ur- og Guldsmedeforretning, Hasle Telefon 116
Lægerecepter expederes

Varm Blodbudding
hver Fredag Middag

Generalforsamling i ASG.
Paa Mandag afholder ASG sin
halvaarlige Generalforsamling paa
Gæstgivergaarden. Der er mange
interessante Ting paa Dagsordenen, bl. a. Trænerspørgsmaalet til
Fodbold. Efter hvad vi erfarer, vil
man prøve at afholde en Slags
Spørgetime efter at Dagsordenen
er udtømt. Det kan sikkert blive
interessant.

."--1

tiAFFE-Rationeringen

Lungepølse

Derfor gælder det om at faa det bedst mulige
af tildelte Kvantum.

hver Torsdag

A. Lyster, Hasle

er kommet.

Den kraftige Kaffe med den
gode Smag faar De altid hos

inar
Nielsen
Telefon Hasle 142
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Begravelses Salmer
i smukt Udstyr og til
billige Priser
leveres hurtigst fra

Gorllitzkas Bogtrykkeri
Telefon Allinge 7-1
Takkekort
med Sørgerand og Tryk
leveres Fra Dag til Dag
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Altid det bedste
i Køkkenudstyr

Fa. Andr. Kofod Tlf. Hasle 17
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GØDNINGSKALK
Bestillinger til Levering i Foraaret modtages gerne

Grønbech M. Co. Hasle

