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Robotter.
Det er ikke saa længe siden at
Radiofonien i sin Hørespilsserie
lod spille et Stykke med Navnet
„Robotter". Det var gode Kunstnere, der havde faaet Rollerne tildelt, og Spillet blev saa glimrende
gennemført, at det ikke kunde undlade at gøre Indtryk paa Lytterne.
_Robotten" var Navnet paa det
fuldkomne mekaniske Menneske.
Disse Robotter kunde præstere alt
Arbejde til Fuldkommenhed. Alt !
Men de havde ingen Sjæl, ingen
Følelse, kendte ikke til Kærlighed
under nogen Form. De kunde i
en bestemt Aarrække slides op,
men blev saa blot puttet i .,Stampekedlen" for at „gaa over i Massen", som Knappestøberen siger
til Per Gynt, da han vil have ham
i Støbeskeen for at smelte ham
om. Disse Robotter gik ogsaa over
i Massen — i Grundstoffet — og
blev der lavet til nye, mekaniske
Mennesker.
Af Kærlighed til en Kvinde prøvede Driftslederen af Robotfabriken at lave om paa Blandingen i
Stampekedlen -- og der fremkom
ved dette Eksperiment Robotter,
som havde en Anelse af Sjæl og
Følelse.
Denne beklagelige „Fabrikationsfejl" medførte en fuldstændig
Tilintetgørelse af de Mennesker,
som havde udnyttet Robotterne.
Hørespillet sluttede med en Aabenbarelse af, at det nye Menneske,det, der ved en beklagelig Fabrikationsfejl havde faaet en opvaagnende Sjæl, havde udviklet
sig til at ville hengive sit Liv for
en anden.
Hvor megen Sarkasme og Livsvisdom der findes i de forskellige
Repliker, skal vi ikke her komme
ind paa, men deri uhyggelige Følelse af at blive forestillet for det
fuldkomne mekaniske og ganske
sjælløse Menneske, glemmer man
ikke let.
Ser vi ret til, er der meget i
Nutiden, som tenderer hen imod
det sjælløse Menneske. I mange
Forhold stræbes der efter den fuldkomne Mekanik, hvor det absolut
maa betragtes som en beklagelig
Fejl, om Mennesket viser Tegn til
en selvstændig Indsats af Sjæl og
Aand.
Alt skal helst tjene et bestemt
Formaal og en Ensretning, hvor
det individuelle Præg regnes for
et Minus. — Man ønsker det ikke.
Vi skal ogsaa helst i Stampekedlen eller i Støbeskeen alle som en
og blive til et Grundstof, en Masse,
hvoraf der kan dannes en ny Mennesketype, der ikke reagerer overfor andet end Kommando.
Det er paa Tide vi vækkes til
Hævdelse af vor Menneskeret. Vi
er dog vist ikke endnu Robotter
til Bunds En lille „beklagelig Fabrikationsfejl" maa vi haabe paa
vedblivende hæfter ved os, saa
der bliver Plads i os til en Sjæl,
som er vor og ingen andens en Sjæl og et Hjerte -- som kan
elske, lide, glædes og ogsaa hade,
og som vil værge Frihedens dyre
Guld.

Vinter i Danmark
Det ene efter det andet af det,
som gør os til frie og ansvarlige
Mennesker, listes eller opereres fra
os. Operationen skal helst være
smertefri, saa vi faar gerne lidt
Bedøvelse under forskellig Form.
Og naar dette er sket den ene
Gang efter den anden, sløves vi
efterhaanden — vi mekaniseres vor Sjæl tager Skade.
Kunde vi dog, inden hele vor
Kraft er brudt, vækkes op af den
Sløvhed, som allerede nu lammer
den enkeltes Handlefrihed i mange
væsentlige Forhold. Det kan blive
for sent for os at værge vor Ret,
og det er for sent, hvis vi roligt
lader vort Præg udslettes og gaar
over „i Massen". Og ,det gør vi
egentlig gradvis for hver Gang,
vi lader os amputere for noget af
vor Frihed og Menneskeret.
Masse er slet ikke det samme
som Fællesskab. Fællesskab er
sammensat af mange enkelte Men-

nesker, som virkelig ved, hvad de
vil — ved, hvad de vil værge,
ved, hvad de vil elske, og ved,
hvad de vil hade.
„At gaa over i Massen" er noget
ganske andet. — Man maa helst
efterlade sin Sjæl, sit Præg, sin
umiddelbare Overbevisning om Ret
og Sandhed, før man er tjenlig til
at gaa i Stampekedlen for at blive
lavet om til en Mennesketype, der
viser sin Fuldkommenhed i ganske mekanisk at lystre Parole.
Hvordan er det egentlig fat ?
Er „Staten" ikke ved at blive noget af en Stampekedel ?
Lad os haabe og ønske at der,
trods al Paapassenhed med at
Særpræget bliver udslettet og at
Ensretningen holdes, dog af og
til maa forekomme store „Fabrikationsfejl" i Menneskemassens
store Stampekedel.

Sigbrit Aas.

ARRET
To Breve

Min kære Veninde !
dit Lykønskningsbrev paa min
Bryllupsdag skrev du til Slut : Naar der er gaaet nogen Tid, saa
fortæl mig lidt om, hvordan det
er at være gift.
Da jeg gaar ud fra, at det ikke
alene er af Nysgerrighed for at
faa at vide lidt om Ægteskabets
„indre Hemmeligheder" at du bad
mig fortælle lidt, men at det snarere er, fordi du, som min eneste
rigtige Hjerte-Veninde, ønsker at
faa at vide, om jeg nu ogsaa har
opnaaet den Lykke, som vi to saa
ofte har talt om maatte være det
højeste og skønneste, et Menneske kan faa i Eje.
Det har jeg ! jeg har faaet Lykken i Eje ; det kan du tro, min
kære Veninde.
Aa, om du blot anede en Brøk-

af Carl]. E. Aakerlund
del af, hvor stort, hvor skønt,
hvor rigt det er at være gift. Det
at eje et Menneske, hans Hjerte,
ja hele hans Sjæl, og det at vide
at man selv er ejet af den, man
elsker, det er noget saa stort, at
det ikke kan fortælles; intet Sprog
ejer Ord, der kan tolke denne Rigdom af Lykke, der ligger gemt
dybt inde i ens Bevidsthed som
et Kildevæld, hvoraf man kan øse
alle de ædleste Klenodier, et Menneske har Brug for for at være
lykkeligt: Elskov, Glæde, Fred og
Tilfredshed.
Jeg havde vel nok før kendt til
Fortrolighed mellem to Mennesker
— du og jeg har jo gennem mange
Aar haft megen Fortrolighed og
mange „Hemmeligheder" sammen
men jeg havde aldrig drømt
om, at der ogsaa findes den Slags

Fortrolighed, som oPstaar mellem
to Mennesker, naar de først er
gift. Jeg kan ikke forklare for dig,
hvad det er, for du kan ikke forstaa det, men ja, hvordan skal
jeg sige det, det er som del allerædleste, det allerhelligste et Menneske ejer, det, der ligger gemt
dybest inde i Sjælen, og som aldrig er blevet tilsmusket af nogen
eller noget, kommer frem og mager sig med det, der strømmer fra
det andet Menneskes dybe og rige
Kilder.
Ejede jeg blot Ord, der var
fulde nok af Renhed og Skønhed,
skulde jeg prøve at fortælle dig.
hvordan Svend og jeg kan ligge
i Timevis om Aftenen og snakke
sammen, men jeg maa lade være,
for jeg tror alligevel ikke, jeg kan
faa fortalt det paa en saadan
Maade, at det kommer til at staa
for dig i den Glans, som det helst
skulde — du faar nøjes med at
jeg siger dig, at det er som at
vandre ind i et uendelig dejligt
Land, hvor der er Sol, Sommer
og Skønhed, ind i vor Fremtids
skønne Drømmeland.
Og saa det at have sit eget
Hjem I Møbler, Billeder, Blomster,
det er hans og mit, vort fælles I
— Ingen andre Mennesker raader
derover, kun han og jeg. Det er
som at væra Konge i et Slot ! Hver Ting, vi har skaffet os, har
vi været enige om ; førend vi har
købt et Stykke Møbel eller Billede,
har vi altid først talt sammen der
om, for det, der skulde pryde vor
Stue, skulde jo helst staa i Harmoni med det, der føltes som en
Skønhed hos os selv, i vort eget
Hjerte.
Hver Morgen, naar jeg vaagner,
og det gør jeg som Regel en halv
Times Tid før Svend, ligger jeg
og tænker paa Arbejdet, jeg skal
gøre i den Dag, der nu staar for.
Og du kan tro, det er vidunderligt at ligge saadan og tænke paa
alle de. mange Ting, der skal gøres. Før, da jeg havde Plads hos
fremmede, laa jeg ogsaa ofte saa

27. Aarg.

dan om Morgenen og tænkte paa,
mit Arbejde, men det var med
helt andre Følelser ; da var min
Opgave at gøre mit Arbejde saadan, at de andre blev tilfreds dermed — nu er det min Opgave at
gøre alt i mit Hjem saadan, at
naar Svend kommer hjem fra sit
Arbejde, træt og sulten, at han
saa føler Glæde ved at komme
hjem i sine egne Stuer, og at disse
Stuer bliver et Hvilested for ham,
et Sted, hvor han i mit Selskab
kan finde Fred og Lykke for Dagens Møje; thi ved at gøre ham
lykkelig, skaber jeg min egen
Lykke.
Min kære Veninde ! Du skulde
blot kunne vide, hvilken dejlig Ro,
der kan være i en Stue, hvor to
Mennesker, der holder af hinanden, sidder sammen. Naar Svend
har tændt sin Pibe og sidder i
Lænestolsn med sin Avis eller en
Bog, og jeg med mit Haandarbejde sidder ved Vinduet ud til
Gaden., da synes jeg, at det er
som de blaa Skyer fra Svends
Pibe bærer selve Livets Harmoni
til os. Og naar Svend finder et
Sted i sin Bog, som han synes er
særlig interessant eller morsomt,
læser han det højt for mig, og
saa taler vi sammen om det, som
Forfatteren skildrer i sin Fortælling eller Digteren i sine Digte.
Det sker ogsaa ofte, at Svend
beder mig om at synge for sig,
og saa synger jeg for ham de
Sange, som vi lærte paa Højskolen, dem, du husker, om Livets
„fagre Dage", og hver Aften slutter vi vore hyggelige Timer med
i Fællesskab at synge en af Ingemanns dejlige Aftensange.
Kære du! Jeg har her forsøgt
at fortælle dig lidt om den Lykke,
som jeg er kommet saa fuldt ud
i Besiddelse af, den store Lykke,
jeg har faaet skænket af den Mand,
der ejer hele mit Hjerte.
Ogsaa for dig er der en saadan
Lykke ; grib den og nyd den!
Din hengivne Ulla.

Min kære Veninde !
Jeg har længe tænkt paa at
skrive til dig, men jeg har været
i en saadan Sindstilstand de sidste Uger, at jeg ikke har kunnet,
eller maaske rettere sagt — ikke
villet.
Kære du! For jeg vil ikke skjule
det. Der har været en mørk Sky
for Solen paa min Lykkes lyse
Ja, du forundres nok,
Himmel.
naar du læser det, for det havde
du vel ikke troet kunde ske, efter
alt det, jeg fortalte dig i mit forrige Brev om Svends og min
Lykke ; men ikke desto mindre er
det sandt. Gud ske Lov er Skyen
borte igen, og Solen skinner paa
ny, men — i mit Hjerte er der
blevet et Ar tilbage af det Saar,
som en anden rev deri, da hun
traadte ind paa min Lykkes Sti,
den, hvorpaa der jo ellers staar
den kendte Advarsel : Adgang forbudt uvedkommende !
Nu maa du ikke tro at der har
været noget mellem Svend og en
en anden, nej heldigvis! men hvem

ved, om der ikke — — — nej,
jeg vil ikke fuldføre Sætningen.
I mit forrige Brev gav jeg dig
det Raad at fange Lykken og
nyde den nu vil jeg i dette Brev
give dig et Raad mod at miste
den. Lad aldrig nogen, som taler
ondt om andre, blive en Ven af
dit Hus ! thi det var netop saadan en „Ven", der var ved at
stjæle min Lykke og ødelægge
mit Ægteskab.
Du husker nok Ella. hende som
aldrig har bestilt stort andet end
at løbe med Sladder fra den ene
til den anden, og hvem dette at
sladre om andre var gaaet saadan
i Blodet, at vidste hun ikke noget
at fortælle, som hun havde hørt
af andre, saa fandt hun selv paa

en Historie, der saadan paa enkelte Punkter kunde passe paa
Vedkommende, der tilfældigt var
Offeret, og derfor gav Historien
et Trofærdighedens Præg.
Tiden har ikke gjort hende bedre
— desværre ! Nu er hun jo snart
noget oppe i Aarene, og det har
vel ogsaa gjort hende lidt bitter,
at hun stadig er blevet kasseret
af alle de unge Mænd, hun har
gjort sig Anstrengelser for at erobre; nu driver hun om som en
erotisk Havarist paa sine Længslers utilfredsstillende Hav.
Hun har engang for nogle Aar
siden sværmet for Svend, og han
har vel ogsaa nok flirtet lidt med
hende nu og da, men aldrig noget alvorligt. Hun har siden vort
Giftermaal ofte kommet og besøgt
os, baade alene og i Selskab med
andre, og altid var hun den, der
var den mest fremtrædende. Af
den Grund kunde jeg ikke lide
hende; men det, der gjorde mig
mest ondt var, at hun ved alle
Lejligheder erindrede Svend, om
han kunde huske den Gang, da
de var der og havde haft det saa
sjov, og om den Gang, da de
havde optraadt saadan og saadan
— og saaledes kunde hun blive
ved i en Uendelighed.
Alt dette virkede paa mig som
smaa Naalestik, men naar disse
Naalestik stadig ramte paa det
samme Sted, blev der tilsidst et
Saar, som smertede baade Dag
og Nat, og den Fortrolighed, som
hidtil havde været mellem Svend
og mig, var ikke mere den samme.
Du vil maaske, min kære, kalde
mig hysterisk ; men det var nu
saaledes, at naar jeg et Par Gange
om Ugen blev udsat for de samsne
Pinsler, som jeg opfattede blev
paaført mig med velberaad
saa fik jeg tilsidst den Tanke :
Hvad ligger der bag? Har der en
Gang været et Forhold, som Svend
har fortiet for mig, og som, hvis
det kom frem, var istand til at
ødelægge min store Lykke.
Medens Dagene før var gaaet
for mig med Glæde og Sang, sad
jeg nu ofte og tænkte bedrøvede
Tanker, og det hændte ofte, at en
Taare listede sig ned over min
Kind. Skulde min Lykke dræbes
af en, som kun selv havde lidt
Skuffelser.
Disse Tanker gjorde, at jeg selv
blev uærlig overfor Svend — jeg
hverken turde eller kunde vise
ham, hvor bedrøvet og angst jeg
var; jeg skulde jo stadig spille den
glade og lykkelige overfor ham.

tid

Ande— og
Gaasefjer, Uld
og renvaskede
uldne Klude
købes til højeste Pris

Fritz Reusch
Telefon
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Denne Tilstand kunde jeg ikke.
udholde, og saa en Aften satte
jeg mig hen til ham og aabenbarede al min Hjertekvide for ham.,
og du skal vide, tein kære, at ch
maaske er det klogeste, jeg i n- rit
Liv har gjort.
Hvad vi sagde til hinande n ?
Ja, det bliver en Henunelig'ned
mellem ham og mig ; men jeg genvandt min Lykke, og nu tros jeg
for stedse — Men Arret efter det
Saar, som hun rev i mit Hjerte
med sine Historier, det er der selv om Saaret er lægt.
Naar du nu snart skal bygge
din Lykke op, husk saa paa, at
den, der vil vinde dit Venskab
ved at fortælle ondt om andre,
skal du lukke din Dør for, for den
fortæller ondt om dig selv til andre.
Din hengivne U II a.
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Hvilke Varer
faar De Brug for til

Foraars-Avlingen
Gør endelig Bestilling
god Tid !

Nordlandets
Handelshus
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konfirmander
finder altid et stort Udvalg i fikse Sko til rimelige Priser hos

CARL LARSEN
Varm
hver Fredag Kl. 11.

DINA SØRENSEN

lorifiBlodpalso

Lindeplads Viktualieforretning
Grethe Kragskov

Spegesild
God Sommersild til Salg.
Emil Larsen
Sandvig Tlf. 33

ilvertft iNordbornholm

forevist senere.
Turistforeningens Formand, Politibetjent Arnoldus bød Velkommen,
og Borgmester Hansen valgtes til
Dirigent.
Formanden aflagde derefter
Beretningen
som han indledte med et Resume
af det Arbejde, Foreningen har udført og de Resultater, der er opnaaet
turistmæssigt set i de 4 Aar, Foreningen har virket. 11936 var her
ca. 1100 Turister i Hasle og Omegn, i 1937 ca. 1300, i 1938 ca. 1700
og i 1939 ca. 3000. Vi tror, at dette
sikkert for en stor Del skyldes den
Reklame for Byen og dens smukke
Omegn, som Foreningen har ladet
foretage, væsentlig gennem den udmærkede Brochure, som i Tusindvis
er spredt ud over Landet.
Det var et Skaar i vor Glæde, at
Østbornholmske sidste Aar lagde sin
Fartplan, saaledes at Hasle helt blev
forbigaaet paa Damperens Søndagsture, baade fra og til København.
Vi protesterede kraftigt herimod, og
ved en Forhandling vi har haft med
Direktør Sonne-Hansen, blev det os
saa godt som lovet os, at Damperen
i Aar vil anløbe Hasle paa Turen
fra København, saafremt der i det
hele taget bliver regelmæssig Rute,
Vej- og Stiforholdene i Byens Omegn har vi ogsaa søgt at faa forbedrede, og det er i nogen Grad ogsaa
lykkedes. — Stien nordpaa gennem
Helligpeder og Teglkaas til Johns
Kapel er i en meget slem Forfatning; men vi skal se, om vi til Sommer kan faa gjort noget ved den.
Hvad vi særlig har paa Ønskesedlen i denne Retning, er at faa en
Sti lavet fra Havnen sydpaa langs
Stranden og til Badestranden.
Form. kritiserede derefter Jernbanerne, idet han hævdede, at Hasle
i Sæsonen blev daarligt betjent. For
at bøde herpaa gik vi selv over til at
arrangere Rundture, der viste sig
at slaa godt an.
Byens Lystskov og Anlæget vil
nu blive udtyndet efter en bestemt

Plan, og saa snart der er anlagt en

Forsamlingen sluttede sig.

neralforsamlingen. Filmen vil blive

Frosne Ledninger og Stikledninger
optøes elektrisk.

EMIL
•

KO FOED exam. aut. Gas- og Vandmester

Storegade 15 . Allinge

Skulde De ønske Deres Vandledninger omlagt og
isoleret for Frost er jeg til Tjeneste med Vejledning
og Udførelse.

faas hver Fredag fra Kl. 10

Plæne, vil Foreningen opsætte et
Solur. Ligeledes ønsker vi opstillet
nogle Afklædningshuse nede paa
Badestranden.
Form. sluttede med en Tak til
alle, der økonomisk har støttet Foreningen samt takkede Pressen og
Bestyrerinden af Turistbureauet Fru Sorth Nielsen. — Beretningen
godkendtes.
——
Regnskabet balancerede med Kr.
2985,93 og godkendtes.
Til Bestyrelsen genv. Politibetj.
Arnoldus og Kbm. Andr. Thomsen.
Til Revisorer genv. Vogn m.jacobsen
og Kæmner Petersen.
Derefter indledede Formanden en
Forhandling om kollektiv Reklame
for Bornholm og gennemgik det
Forslag, det nedsatte Udvalg fra B.
T. havde udarbejdet. Et af de vigtigste Punkter heri var det økonomiske Problem. Man har søgt det løst
paa den Maade, at hver Turistforening betalte et vist Beløb — for Hasles Vedkommende 200 Kr. desuden skulde Hoteller og Pensionater
betale henholdsvis 50 og 25 Kr. plus
1 Kr. pr. Seng.
Pengene skal udelukkende bruges
til en Annoncekampagne og de enkelte Turistforeninger skulde kun
udsende mindre Billedfolde, da de
to Dampskibsselskaber har lovet at
udsende deres Fartplaner i større
Oplag og med righoldigt Billedudvalg fta hele Øen.
Formanden anbefalede, at Hasle
gik med til denne Form for Reklame. Han omtalte ligeledes den Ide,
Nordb. Turistforening har lanceret,
nemlig at lade paatrykke alle Brevkonvolutter en Henstilling om at
holde Ferie i den paagældende Egn.
Hasle Turistforening har vedtaget
at betale alle de med Trykningen
af Reklamen forbundne Udgifter.
Derefter udspandt der sig en længere Forhandling, hvorunder navnlig blev kritiseret, at de mindre Hoteller kom til at betale for meget
i Forhold til de store Pensionater.
Stemningen var for, at Turistforeningen gav et fast Tilskud paa 300
Kr., og derefter i Lighed med N. T.
selv opkrævede et Beløb hos Hoteller og Pensionater.
Formanden sluttede Forhandlingerne med at udtale, at Hasle næppe faar Gavn af Fællespropagandaen.
Men af Fællesskabsfølelse gaar vi
med til at støtte den.
Dirigenten sluttede derefter Generalforsamlingen med at udtale en
Tak til Bestyrelsen for det store
Arbejde, den har udført — hvortil

det daarlige 'Vejr god Tilslutning, og
et halvt Hundrede Medlemmer med
Damer var mødt op paa „Herolds
Hotel". Vejret var Skyld i, at den
lovede Film var „kørt fast" over i
Sverrig, og en Erstatning fra Rønne
kunde desværre heller ikke naa frem.
Men i Hasle er man aldrig raadvild,
og under megen Bifald underholdt
Bødkerm. Aakerlund Medlemmerne
ved det fælles Kaffebord efter Ge-

Vi har stadig Rør, Fittings, Haner
og hvad der ellers skal anvendes
paa Lager. Ethvert Arbejde bliver
udført solidt og kun af faguddannede og med Garanti for ethvert
Stykke Arbejde.
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BLODPØLSE
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— og
frostsprcengte Ledninger og alt indenfor Faget
bliver udført straks eller efter Aftale.

Skotøj
Vestergade, Telf. 104

Hasle og Omegns Turistforening
Til Hasle Turistforenings Generalforsamling i Tirsdags var der trods

Ring til

Sporten
ASG lancerer en ny Ide til Fordel
for Byggefondet.
Ved ASGs Generalforsamling i
Januar drøftedes det indgaaende
at forsøge en Indsamling til Byggefondet paa en ganske ny Maade.
Ideen gaar ud paa at kombinere
Salget af et lille 10 øres Mærke
med en Uddeling af Gevinster.
Hvert Medlem faar i første Omgang udleveret et lille Hefte paa
Størrelse med de smaa Frimærkehefter. Dette Hefte har Plads til
32 Mærker, og naar det er fyldt,
afleveres det til Byggefondets Formand. Naar de første 50 Mærker
er indkommet, trækkes der blandt
disse Lod om en Gevinst paa 50
Kroner, som udleveres i Form af
10 Kroners Anvisninger til Byens
Handlende. Uddelingen af Gevinster fortsættes frem i Tiden for
hver Gang, der er indkommet 50
Hefter.
Salget af Mærker til disse Hefter paabegyndes i Dag, og saa
venter man paa de første 50 fulde
Hefter, hvorefter den første 50 Kr.
uddeles. Af Hensyn til indsamlingens Art kan kun Medlemmer af
ASO deltage.
Foran i Heftet er en forklarende
Tekst, hvoraf vi citerer: „ASGs
Byggefond er startet d. 21. Januar 1938 som Midlet til engang at
naa Maalet: Eget Hus i eget Idrætsanlæg. Hvert af disse smaa Byggefondsmærker er som en Sten til
Opbygningen af disse vore Fremtidsplaner."
Det gode Farmaai, som man
herigennem kan være med til at
give sin Støtte, fortjener en god
Modtagelse, og vi ønsker Byggefondets Bestyrelse Lykke og Held
i Arbejdet.
Badminton
B ornholmsmesterskaberne
I Søndags spilledes endelig Finalerne til Bornholmsmesterskaberne i Badminton.
Vindere blev i Dame Single Frøken Doris Sørensen, Nexø. Herre
Single: Peter Petersen, Svaneke,
Dame Double: Fru Bahn og Fru
Jepsen, Svaneke. Mixed Double:
Peter Petersen og Fru Hahn, Svaneke. Herre Double: Brd. Leo og
Ludv. Bahn, Svaneke.
Som man ser, tog Svaneke ikke
mindre end 4 af Mesterskaberne
hjem, hvilket for en Del var ventet. Det er saa afgjort den stærkeste Klub her paa Øen.
Fodbold
Tiden nærmer sig, da Fodboldspillerne skulde tørne ud, men Vinteren er trukket saa længe ud, at
det er blevet nødvendig at udsætte

Turneringen her paa Øen i 14 Dage.
ASG skulde den 17. Marts, altsaa paa næste Søndag, have spillet en Privatkamp mod RB, men
det kan paa nuværende Tidspunkt
ikke siges med Bestemthed, om
Kampen vil blive spillet.
Hvis Vejret tillader det, paabegyndes Træningen Søndag Form.
paa Banen ved Gasværket.
Paaskefesten
i ASO kommer i Aar til at hedde
„Sangerfest en Sommerdag."

ET UR

er alle
Konfirmanders ønske

For Piger og Drenge
har vi alle sidste
Nyheder i Guld og Staal

Conrad Hansen
Allinge Ur- og
Guldsmedeforretning Tlf. 140
En yngre

Medhjælper
søges til 1. Marts eller senere.

Dam, Bakkehuset
Tlf. Klemensker 11; y

Olsker

Husmandsforening
afholder Stiftelsesfest Lørdag den 16. ds. Kl. 19,30 i Forsamlingshuset.
Poul Ipsen taler om de forsk.
Foranstaltninger.
Derefter har Syforeningen Bortlodning og Bortsalg af Foreningens
Vinterarbejder.
Gaver til Bortsalget modtages
med Tak.
Bestyrelsen

En 2 Værelses
og en 3 Værelses Lejlighed evt.
møblerede er til Leje 1. April.
Chr. Jørgensen,
Allinge Telefon 144

Flink ung Pige
søges til April eller Maj paa
Pæregaard,
Telefon Allinge 59

FlinkI. 15 Aars Dreng
April

søges

A. Bergmann,
„Blaaholtshus", Olsker

Tabt
Et Lommeur er tabt i Gaar paa
Vejen fra „Dalshøi" til Rø Afholdshotel og bedes afleveret mod Ducør paa
»Dalshej"

En flink

15-16 Aars Dreng
kan faa Plads straks

Grenbech, Smedegaard, Rø

MOMSER OG BRÆNDESAVE -KØB DET I PRODUKTER
Fra Uge til Uge

Mide
kr.131,50
25 Kroner Udbetaling 10 Kroner om Maaneden!
•

Paa saadanne Betingelser kan De faa denne Støvsuger.
Altsaa for 33 Øre om Dagen kan Deres Kone have Gavn
af „Verdens bedste Hushjælp" — nemlig en Støvsuger, som
gør det huslige Arbejde til en Leg. De sætter da ogsaa
Pris paa et velholdt Hus
og vil De ikke gerne spare
Deres Kone saa meget som muligt.

Tænk paa det til den foragte.

Hinge Radioforretning
Will. Lind, Norregade, Telf. Allinge 95
1••■••••••■•■

TELEGRAMMER
til Konfirmationen er hjemkommet i
et ekstraordinært stort Udvalg,
De behøver kun opgive os Konfirmandens Navn og Prisen
paa Telegrammet -

saa sørger vi for Resten
og vi mener selv, vi gør det omhyggeligt.

Kiosken, Allinge

Alle Slags Kreaturer
Chr.

ag

kubes - byttes - sælges
En Tyr og flere Kvier staar til Salg
Schach Jørgensen, Tlf. Ali. 144

Prima Okse- og Kalvekød
samt Flæsk til moderate Priser

W. Rømers

Slagterforretning Pil. 118-136
Varerne bringes.

■ ••••■
••••••e«

Kun Engle har Vinger
er Titlen paa Kinos Program i
denne Uge. Hovedrollerne udføres af saa kendte Navne som Cary
Grant, Jean Arthur og Richard
Barthelmess.
Handlingen udspilles i Sydamerika, hvor en Mand har indrettet
en Flyveplads, der er Centrum for
en Postflyverute ind til det indre
af Sydamerika. Her har han samlet en Stab af unge dristige Flyvere, og deres Oplevelser paa Ruten over Andesbjergene er baade
spændende og dygtigt sat i Scene. Hvert eneste Minut sker der
noget i denne Film, den ene nervepirrende Situation etter den anden rulles for vore Øjne; man
skrues fast i Stolen af den djævleblændt drevne Udspekulerethed,
hvormed Spændingen er skruet op
til svimlende Højder.
60 Aar
Postmester Hans Olaf Christensen kan Søndag d. 10. Marts fejre
sin 60 Aars Fødselsdag.
Postmester Christensen er født
i Aaret 1880 i Ringsted som Søn
af Kontorpakmester Hans Christensen og Hustru. Han indtraadte i
Postetaten den 1. Sept. 1897, blev
Medhjælper 1902, Assistent 1907
og Postmester i 1926. Han har
virket i bl. a. Taastrup, Rønne,
København og Allinge, hvortil han
kom i 1926.
Vi ønsker hjertelig til Lykke .

Rariteter!
Brændte og malede

Kaffebønner

anbefaler godt Arbejde.
Moderne Snit og fineste Pasform.

Telefon Allinge 106 v

gammel Pris •
•• PERMANENT
Taco Luxus - Systemet der aldrig fejler
•
•
Alt andet Frisorarbejde til gamle Priser
Kur. ••
•
•

Frisør Nissen-Eloysen Allinge Telef. 53 •
•

•

■
•••••• øøøøø

flag/ih/1d

cR0/00./d

Strandvej 3 (red Aulæget) . Telefon Allinge 172
Aaben hver Dag fra Kl 14 til 18 og efter Aftale

3~0~13~3~2~30~»

1

-§ Liqkistelager
Ordning af Begravelser

Ligkister
Ligtøj
Ligsenge

Kofoed & Mortensen

~~~080~~~
Bryggeristraede
Tlf. All. 77 og 79

Byggeforretning

C"

frem ti! Fordeling, maa vi have underskrevne Attester
fra Køberen forud.
Fra Mandag Middag Kl. 1 er Attester fremme til
Underskrift for senere Levering. Kom ind og skriv!

Nordlandets 'andelsflus

Unge gode Heste
samt ældre Arbejdsheste, Lødekøer og Lodekvier, Grise i alle
Størrelser, Gytte og Søer hobe., søelges, byttes
Ved Køb kontant Afregning
Ved Salg gode Betalingsvilkaar

Ring Rutsker 38
vi kommer omg. med godt Tilbud

øens firisehandel '''271.47.n;t7siter

38

Billigt til Salg
Udenlandske Bøger, Kunstgenstande, Billeder, Glas,
Porcelæn, elektr. Lamper m. ni. hos
Fru Doris Gregersen . Villa „Sonneberg", Ten
Træffes mellem Kl. 13 og 17

Svinekort købes
til Dagens højeste Pris
FREDERSEN
FREDERIKSEN Telf. Allinge 25
o

fører stadig alt i Metervarer, Kjoletøj, Lærreder og Sengeudstyr
og de bekendte gode Molskimibenklteder, Fiskerbenklæder og fine Kamgarnsbenklæder. — Arbejdsskjorter, Manchetskjorter, batte og Fluer.
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. Pris.
Uld og strikkede Klude tages i Bytte.
Telefon Allinge 29 — Leverandør til Vare- og Landbrugslotteriet

Prima Arbelthitoj

Stort

Hvidkaal, Rødkaal og
Kartofler købes
Gartner Jensen
Telt. Allinge 41

Kr, sparet

Kr. tjent

Derfor lad Deres Sko forsaale hos

Shotaisreparateren
Il. Jørgensen, Allinge

ilinlImmIllimiffiniiiiiiiiifiliiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiffitililmiiiiminiiiiiiiiiiiiiiIiiilliiiffinfiliiiiiiiiiiiiiIiiiiiiiiiimiliiiiiin
Billeder indrammes
mange
l gesmoderne. Lister. Broncerammer

ji

i

Foto-Apparater m. m.
meget anvendel. som Festgaver.
mine
Landskabsbilleder,
Se

Fotograf Alf. Kloner

Havnen - Telefon 4

iimmiliminiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiininiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiimminiiiiiilliimiiiiffirmiiiiiiiiiiiinniiitii

Vi lægger Vægt paa fint Arbejde.
Randsyning og Klæbning.
Gummi Fodtøj repareres m. Garanti

Di isar rigelig Lager af

Kun mod Kontant. Skotøj skal være afhentet senest 14 Dage efter Indleveringen
Ved Forudbetaling gives 10 pCt. P.abat

Alle Slags af bedste Kvalitet og sælger gerne
Nylagte Æg uden Pletter købes stadig til stor Overpris.

Kolonial og Urtekram
Nordlandets Handelshus

En 2 eller 3 Værelses

gaa til Specialisten

hul og KoKs

Jens Dansens manufakturforretning
Nordlandets
Handelshus

•••••••••ce••••11••••• 9•••••••••••••••••••

*Fodpleje
* Manicure
tb Ansigtmpleje
Ojelibrynsfarvning

For om mulig at ,faa flere

Vi har to forskellige Bland!Ager
til to forskellige Pristal.

Axel Jensen
Rensning og Presning samt
Reparationer udføres godt og billigt.
Tøj modtages til kemisk Rensning.
Pænt Udvalg i Manchetskjorter, Slips og Sokker.

Lad derfor Deres Tøj opfikse.
Hel Habit renset og presset for Kr. 2,85
K. V. LUND, Tein

blandet efter den gamle
Recept - og derfor med
særdeles fin Smag og
Aroma.

V■
Mmiom•

SKreederiet i Tein

fraasken nærmer sig!

Lejlighed
i Allinge søges til 1. Maj af enlig
Dame. Billet mrk. ,,Lejlighed" modtager Bl. Kontor, Kiosken. All,

TaK

Til alle dem, som viste Opmærksomhed ved min Hustrus Begravelse sendes hermed min hjerteligste Tak.
Karl P. Hansen (Nestved)

Andenkarl
søges straks.

Fodermester 1. Maj

Hvis Sengetøjet trænger til Fornyelse
saa er det rigtig at købe de gode Ting,
som ligger paa Hylderne i Dag.

Smukke Mønstre i stribede og mønstrede Dynebetræk
å 1,45 1,75 1,90 pr. m
Hvid Dyne-Satin, smukke stribede og mønstrede
å 1,45 2,00 2,40 2,70 pr. m
Færdige Dynebetræk, hvide, gode å 7,50 og 9,35
kulørte stribede 4,50 5.65 5,95.
do.

Nordlandets
Handelshus

Marker, Baastadgard, Ro

EME111111111111111111~1111~111~11

SAVFILE

og alle dags åkafter

KØB DET I PRODUKTEK

HASLE og OMEGN
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- men gaa til IsenKraernirneren! •
•

•

•
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Fa. Andr. Kofod

•
•

Tlf. Hasle 17
•

•

• • øø

• • • •••
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Af Edv, Markussen, Neksø

L)

Fortsat fra Nr.l 9

Paa Grund af Stofmængde har vi
rnaattet udskyde Fortsættelsen et
Par Uger. Vi bragte sicst nogle
Uddrag af „Lyngbloinsttr "

Husmandshjem. Per og Trine er
enige, Køerne blanke, Grisene trives, Blomsterne granja og Solen
skinner — et lille Paradis, som der
forresten er saa mange af ; men
ikke alle hedder Per og Trina saa faa kan kun se det. Men lad
os høre, hvad Per mener om det.

I 1933 udkom „Enj Urtakåst ,
der ligesom sin Forgænger „ Lyngblomster" udelukkende indeholder
Digte. Maleren Oluf Høst var paa
dette Tidspunkt begyndt at interessere sig for Otto Lunds Produktion og støttede ham ved Udgivelsen.
Det er ingen billig Sag at faa
en Bog udgivet paa Landsmaal,
idet det jo kun har Interesse for
en snæver Kreds, og Salget selvfølgelig er meget begrænset. „Enj
Urtakåst" er flottere i Udstyr end
sin Forgænger. Paa Forsiden staar
„Tajninjer udå Oluf Høst". Der er
fire Stykker — dejlige, yndefulde
Motiver, der paa udmærket Maade illustrerer Lunds Digte.
Ogsaa i denne Bog beskæftiger
Lund sig mest med Naturen, og
saa selvfølgelig de smaa, men dog
store Mennesker, som han har en
egen Evne til at tage paa Kornet.
Aarstiderne er ogsaa skildret i et
Par Digte, der hedder „Ver Vinjtertid" og „Enj Framtidsdå", men
Otto Lunds stærke Side er absolut Digtene om de ejendommelige
Mennesker, han har truffet -- de
Mennesker, som ses, men som ingen særlig lægger Mærke til. Han
skildrer deres Dag, deres Stræb
for at faa det til at gaa rundt,
men ogsaa deres Tilfredshed med
det lidet, der er dem givet. „Sijlamanj", der i al Slags Vejr kommer slæbende med sin Trækvogn
— „Drajninjsmanj", der maa tage
den lange Dag, og saa er der
Digtet om Denj garnla Spellamanj,
for hvem „Livskvinjtenj sprang'.
Det sidste Vers :
Men så sprong Kvinjtenj
enj Vinjterdå,
denj Spellemanj hanj
måtte vanra.
Hanj ble stopter ner,
å Præstenj hanj så
pånå som hanj sajer om anra.
Hadde ja vad Præst,
så velle jå sajt:
„Tak for denj Glæn,
som du har vos rajt".
For Glæ få vi alri for rnajen.

Sole e nera I Trætta Hienner
fojla saj te „Fadervår.
Tak for alt, va du vos senner,
Tak for vær enj Då, der går !

Digtet om Per Husmanj kan
ligefrem gøre en glad. Det handler om Tilfredsheden i det lille

— Salget af de to førstnævnte
Bøger gik godt, og saa mente
Otto Lund, det var bedst at nogle

BRILLER

Pær Hnzmanj.
Pær Huzmanj hør mæn te di små,
min Hytta e mæn så som så,
for Stormana va nagga.
Fæm Grisa å tre fira Kjør,
mit Kjøretøj en Trijleber.
Kanj ente gå å sagga
å varre finer Hagga.
Men Sotsjen fijk jå på mini Vaj,
å Larkan sjynger åu for maj
frå Mani te Awtan sijla.
Å Jemmed livet hæjlut e,
i Hawanj granja Blomster tne.
En K onna åu så vijla,
å Bælla, frakka, snijla.
Når Hånanj gåler frå sinj Pinj,
saa staa vi op saa glå i Sinj,
for vi hår nok å sjydda.
Ja altid maa vi fnatta på,
vi jælpes te å sysla, å
vi mena om vår Krødda,
som Fåulenj om sinj Rødda.
Å Roarna ska tygges me,
hær Horrenj åu kanj jælpa te,
hanj bruggar got sin Niva.
De ona hå vi snårt forgat,
jå glår å villuer tår fat
me Spå å Sajs å Tjiva,
å Konnan me sin Riva.
A fijkj jå 'næn et lided Bop
hær hår jå Lokka, Fred å Ro,
å Føn te maj å mina.
Å derfor vil jå varra glår
å takka for ded, som jå hår,
for MArndånj enta ina,
ded samma sajer Trina.
Jo Pær er en af dem, der passer sit, og mon ikke Pær gør det
sidste Vers i „Sole e nera" til sit.

moderne eg almindelige.
Nøjagtig Udmaaling med Stigmatometer

EMIL WESTH

Ur- og Guldsmedeforretning, Hasle Telefon 116
,?,e reel- pre r expedei es

GØDNINGSKALK
Bestillinger til Levering i Foraaret modtages gerne

Grønbech (a Co. Hasle

Fortællinger ogsaa kom paa Markedet. — Titlen paa Bogen blev:
„Vår Larkan ryggar", og indeholder to,Fortællinger „Magårsfolken"
å „Enj Galnerojs" — et Par ypperlige Fortællinger, som det er
værd at stifte Bekendtskab med,
det vil glæde og more alle Bornholmere at læse den. De er ægte
bornholmske og lette at læse ikke saaledes at forstaa, at der er
firet af paa Sproget, tværtimod.
Til Gengæld er der ikke gravet
gamle Gloser frem, som bruges til
at fange selv gamle Bornholmere
med. Nej, Sproget er ikke søgt,
kemisk
men jevnt og naturligt
rent for de Platheder, som mange
ynder at iklæde det bornholmske
Sprog. Luften er ren ved Gamle
Dam.
„Mågårsfolken" er Historien om
den smukke Anne Lise -- i Historier er næsten alle Piger smukke.
Hun blev gift med en Søn fra en
af Øens største Gaarde. Paa Maegaard havde alt gaaet paa gammeldags Vis. Hans Koffed passede
sin Gaard, pløjede, harvede og
saaede, hans Kone døde tidligt,
og Anne Lise var eneste Barn.
Knud Væst og Anne Lise blev
gode Venner, og da de blev gift.
overtog de Gaarden. Væst var for
saa vidt dygtig, men svært moderne, og Resultatet blev, at det,
Koffed havde samlet, spredte Væst.
Saa skulde der handles, og det
gik her, som det har gaaet saa
mange Steder, at den, der trækker ud med en Hest, kommer hjem
med en Høne.
Til sidst gik det rent galt. Væst
kom til Ulykke ved en Løbskkørsel, og først nu forstod Anne
Lise, hvor daarligt de sad i det.
Paa Nabogaarden boede Annelises
Morbror, en gammel Særling, og
det blev ham, der reddede Maegaarden. Vi gengiver et Afsnit af
Anne Lises og Niels Andersens
Besøg i Banken.
— Som Ni vest e klara atter,
e jer Manjs Pænjasåger i en majed
dårli Forfatninj. Vi hår her i Bånkenj flera Vækster me Væst, å nu
e her en, som ska betaltes om
fjårtan Då, de e Broerenj i Vajlansby, som e i Kapsion, å hanj
hår vest au fåd di halte Pænjana,
men om hanj kanj betalla sinj
Pårt e vest tvivlsamt.
— Vår stor e denj Væksten ?
spore Nels Annarsen.
- Hon e på to Tuzen Kroner,
svare Deriktørenj, men så har vi
ju nonna Kjømmanjsvæksler Au
me Knud Væst, som nok kanj fornyas, når der bara bier betalt lid
Afdrag.
Anne Lise ble helt blæj. To Tuzen Kroner va for henje en hel
Formua. Hon så te Morbroerenj,
hadde hanj så monga Pænja
monne?
— Ved Deriktørenj pånå, vår
majed Knud Væst sjylar iatt ? —
spore Nels.
— Ja, for ajle Tefæjle Sjyl hår
ja snakt rne ajle, som kunje tænjkes å hå nåd tegoa hos Væst, å
hår regnad ded sammen ; de bier
sju et hal Tuzen ; men nu ed, hvor
majed Fruen kanj betalla, for sæl
om nogged kanj vænta, så ska
der livet betaltes majed å, æjla ble
vi nødda te å skri inj.
Anne Lise så te Nels ; men hanj
tajde. å Deriktørenj ble ver : Sågen kunje kansje au ornas på en
anjen Måda. Kriditorarna kunje ju
sammenkajles, å så kunje der lawas Akårt me dem, jå troer a di
mæste velle varre glå te, båra di
fikj de halla å ded, di har tegoa.
Va mener ni, Nels Annarsen ?
— Ja, jå e ju gammajler å forstår maj ikje på senna Prokkera-

Dynebetræk

i gode Kvaliteter sælger vi stadig
til de gamle billige Priser.

Vi har fuldt op af det gode Arbejdstøj
og Undertøj — og Priserne er end nu meget smaa.

212-anufakturfiuset, Jfasle
1111111111111111111111111111111111111111111111i111111111111111111111111111111111111111111l1111111111111111111M11111111111111111111111111111111111111111111
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i forskellige Størrelser
sælges til billige Priser

CARL E. AAKERLU N D

Hasle Bødkerforretning Telf. 105
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Ligkistelager

a
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Ligkister . Ligtøj . Ligsenge on
D
Ordning af Begravelser . Kister leveres overalt E

Hasle Snedker og Byggeforretning
1
Storegade . Telefon 35
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tarastrajer. JA har altid ment enj gallilla~10111101111~~~11
skujle betalla Folk, va enj sjylde
dom, de står der vest enj Stå i
denj stora Bogen, å ska jå hå nåd
me denja Sågen å gjorra, må ajle
hå, va de tekomma.
Saa begjynte Nels Annarsen å
knappa sina Trojer op, å fra InjIornman i denj tredde Trojan trajte
i smukt Udstyr og til
hanj enj Spårekassabog fram, som
billige Priser
va iuvirad i et blåtærnut Lommeleveres hurtigst fra
torkle. Hanj kjekada fost lid i na,
Gornitzkas Bogtrykkeri
de så ud som de knev lid me a
Telefon Allinge 74
gje na frå saj. -- Anne Lise så a
hon va på ota Tuzen Kroner, å a
Ttikkekort
der va injsat færnatjive å halfrøs
med Sørgerand og Tryk
leveres fra Dag til Dag
Kroner om Gångenj i åuer trædeva
~11~~
Ar, å hon forst° vårmajed Sted a WNIII■
Sved de hadde kost, for A. få ajle
desse Pænjana samlada. Te sist
reste Nels Annarsen saj ; di anre
synjtes a hanj lesom va bied storre.
Jernstøberi og Maskinfabrik
så gjek hanj hen te Bored, vår
Deriktørenj sod, å flyde hannem
Pumper - Vandindlæg
Bogen å så: Her e en SpårekasBygnings-Støbegods
sabog, Hr. Deriktør, vil Ni nu betalla ajle dom, som hå nåd tegoa
Komfurer
å Knud Væst.
Deriktørenj rejste saj å tåu BoTelefon Hasle 2
gen å så: Ja, Hr. Annarsen, de
ska varra maj en Glæ, å nu ska
Ni få en Kveterinj for Spårekassabogen.
Ue va som om Deriktørenj helt
at „Nordbornholmus Annoncer er
glømde a de va enj gammaji sømvirkningsfuld Reklame. Prøv blot.
pel Bone i gråt Valmedstoj der
sto. hanj grev hansa Hån, der va
hår som Søllalær, å så : JA ræspeterar jer, Nels Annarsen, hadde
hver Fredag Middag
vi båra monga senna Kara som
Ni, så såd bære ud i Varden, end
hver Torsdag
de gjor nu.
Då Nels Annarsen hadde fåd
sin Kveterinj, bå di Farvel, å Diriktørinj folde dom te Dørs. De va
en Æra, hanj mær] viste de fineste Kondarna.
Forts. i næste Nummer

t
Begravelses Salmer
Brødrene Anker

Del er en kendt Sag
Varm Blodbudding

hungepeise

A. Lyster, Hasle

#11111r
Skal De sælge

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

Otto Hansens
Shotejsreparation
Torvet, Hasle

eller vil De købe
et eller andet saa annonce r bare i

Nord bornholm!
Bladet med

den

store Udbredelse
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