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FREDAG, DEN 5. JULI 1940 

Næste gummer 
af „Nordbornholm" udkommer Predag 
den 19. Juli. 

Gør det muligt for os vedblivende at 
udsende Bladet i det store Oplag, der 
dækker alle Hjem paa Nordbornholm -
ring eller send Deres An noneer ind til os 

ånnoncer til næste Nummer modtages 
til Onsdag den 17. Juli Kl. 12. 

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

Lyset straalede fra de store elek-
triske Kroner og brødes i Sølvet 
og Krystallet, som prydede det 
festligt dækkede Bord i den mo-
derne Restaurants Festsal. 

Et eksklusivt Selskab, repræsen-
terende Hovedstadens fornemste 
Kredse i Videnskab, Literatur og 
Kunst var samlet her til en Ban-
ket, hvis Vært var den kendte 
Forlægger Banhsen. 

Hædersgæsten var Forfatteren 
Carl Strand, der med sin store 
Roman „En Kvindes Sjæleliv" 
havde opnaaet en mægtig Sukses 
paa Efteraarets Bogmarked, som 
næsten var ukendt i den danske 
Literaturs Historie. Emnet var 
ikke nyt ; næn den Maade, det var 
behandlet paa, havde endnu ingen 
Forfatter anvendt, i alt Fald ikke 
i en saa realistisk, ja man kan 
godt sige brutal Form, som Carl 
Strand havde gjort det. 

Romanen, der skildrede et El-
skovsforhold mellem en Mand og 
en Kvinde, vakte ved sin Frem-
komst baade Forundring og For-
argelse, og Literaturkritikerne ana-
lyserede den Sætning for Sætning 
og skrev lange Artikler og Af-
handlinger om den ; men alle var 
de enige om Romanens æstetiske 
og kunstneriske Værdi. Kun eet 
Spørgsmaal formaaede Kritikerne 
ikke at løse --- det samme, som 
ogsaa stod uløst for Bogens mange 
Læsere : Var det et Digterværk, 
eller var det en Virkelighedsskil-
dring ? Havde Forfatteren truffet 
en Kvinde, hvis Sjæleliv paa Ero-
tikers og Kærlighedens Omraade 
han havde blottet til dets inderste 
Indre og trævlet op til dets mind-
ste Fiber ? 

1 den Tale, som Literatur-Pro-
fessoren, den frygtede Kritiker Poul 
Knudsen holdt ved Banketten til 
Ære for Forfatteren, havde han 
været inde paa det samme Spørgs-
maal, men det forblev stadig uløst. 
Carl Strand var fra flere Sider 
blevet stærkt opfordret til at holde 
en Tale, men han rystede blot 
paa Hovedet. -- Ikke engang, da 
hans Borddame, den feterede Pri-
madonna ved Hovedstadens stør-
ste Teater bad ham derom, lod 
han sig rokke dertil. Først ved 
Desserten slog Carl Strand paa 
sit Glas og rejste sig. Alles Øjne 
rettedes mod ham. Han stod tavs 
en Stund og stirrede frem for sig 
med et tungsindigt Skær i sine 
Øjne ; saa kom der et vemodigt 
Smil paa hans Læber, mens han 
sagde med dæmpet Stemme : 

Kvinden, jeg har skrevet om, 
har jeg engang ejet I — — 

Festen var forbi. Carl Strand 
stod foran det aabne Vindu i sit 
Hotelværelse og stirrede ud i den 
maanelyse Nat. 

Han følte sig beruset af Lykke 
og Glæde. 1 Dag stod han ved 
det Maal, han for et Aar siden 
havde sat sig. Han havde faaet 
Hævn for det Nederlag, han havde 
lidt, for al den Smerte og For-
tvivlelse, der havde pint ham -
næsten ti; Vanvid. 1 Dag var han 
berømt, feteret, beundret og øko-
nomisk uafhængig. Hvad kunde 
han mere ønske sig ? Og dertil 
kom at han i Morgen tiltraadte 
en lang Rejse til Syden for det 
Legat paa 10,000 Kr., som han 
havde faaet tildelt. Sine Længs-
lers Maal, engang at faa Lov til 
at leve en Tid i Sydens solbeskin-
nede Herligheder, skulde han nu 
naa. Der gled et Smil over hans 
Ansigt, som han stod der i Maa-
nelyset, og han mindedes den lidt 
dristige Invitation, han havde faaet 
af sin Borddame om at komme 
til en lille Tete-a-tete i Morgen, 
før han skulde rejse. Tja, hvorfor 
skulde han ikke modtage hendes 
Invitation ? Livet skal jo leves ! 
Og han var jo heller ikke saa ung 
længer, den Dag kunde maaske 
snart komme ogsaa for ham, da 
han ikke længere evned at plukke 
Frugter af Livsglædens Træ. 

Der gled ligesom en Skygge 
over hans Ansigt, og i hans Øjne 
tændtes en Vemodens Glød. — 
Livsglædens Træ ! Hvor mange 
Frugter var der mon paa det, 
som ikke var ormædt ? — Hvor 
mange af dem hang der sunde og 
uberørte? Vel kun de færreste. 

Ogsaa han havde engang villet 
plukke en af Frugterne paa Livs-
glædens Træ, men — — — hans 
Tanker gled tilbage til Forsom-
meren det foregaaende Aar. 

Hun var Læge derhjemme i den 
lille By, og en Dag, han følte sig 
mindre godt tilpas, havde han kon-
sulteret hende. 

De kom til at tale sammen om 
forskelligt under Konsultationen, 

og da der stod flere Patienter og 
ventede, havde hun afbrudt Kon-
versationen og sagt, at saafremt 
han havde Lyst til at fortsætte 
Samtalen, skulde han være hjerte-
lig velkommen til en Kop Aften-
kaffe hos hende. — Han modtog 
Indbydelsen, og Resultatet blev, 
at der opstod et Elskovsforhold 
mellem dem, der fra hans Side 

blev til en varm og dyb Kærlig-
hed. — Hele Sommeren gik med 
disse Sammenkomster, der ogsaa 
fra hendes Side syntes at blive 
nydt baade med Længsel og Glæ-
de. Mellem dem var intet mere, 
som kunde kaldes Hemmeligheder. 
Dog var der noget i hendes Væ-
sen, som han aldrig blev helt klog 
paa, det var, naar de sad og talte 
om deres Fremtid, og han med 
sine Ord og Kærtegn fremmanede 
for hende, hvor vidunderligt de 
skulde have det sammen. 	Han 
vilde tage hende med ud paa sine 
Rejser og vise hende de fagreste 
Riger, og Tiden i Hjemmet vilde 
han forskønne for hende med El-
skovsdigte og smukke Fortællin-
ger. Da kom der noget uudgrun-
deligt i hendes Øjne, det var som 
han saa ned i et Dyb, hvis Bund 
fjernede sig mere og mere. For-
søgte han ved Spørgsmaal at lodde 
Bunden i dette Dyb, var det lige 
som Loddet forsvandt. 

Hendes Intelligens, hendes Be-
undring for hans Kunst, hendes 
Vennesælt-led og given sig hen i 
Kærlighed til ham, bjergtog ham, 
og løftede ham op paa Lykkens 
højeste Tinde. 

Men saa kom Slaget, der knu-
ste hans Lykke og knugede ham 
til Jorden. En Dag, lian kom for 
at besøge hende, lukkede hun selv 
op for ham, men da lian rakte 
hende sin Mund til Kys, trak hun 
sig tilbage og sagde stille og ton-
løst : 

— Nej, nu vil jeg ikke mere -
nu er del forbi, min Ven. 

Han opfattede ikke straks Al-
voren i hendes Ord og spurgte 
spøgende : 

— For stedse? 
— Ja, for stedse, svarede hun 

og hendes Øjne fyldtes med Taa-
rer. 

De stod et Øjeblik og saa paa 
hinanden, tavse og sørgmodige. 
Saa forsøgte han at faa en For-
klaring af hende, men hun sva-
rede ham ikke. Siden den Dag 
mødtes de ikke mere. 

Nu stod han her i den lyse Nat 
og lod Dagene, der kom efter de-
res sidste Møde, passere Revy for 
sig. Han mindedes al den Smerte 
og Fortvivlelse, han havde lidt, 
mindedes hvorledes han i skuttet 
Kærlighed var ved at blive bragt 
til Vanviddets Rand, og hvorledes 
der opstod den Tanke hos ham 
om at tage Hævn, for derved at 
bringe Lindring for sin dybe Skuf-

felse. Ærlig, som han var i sin 
Kærlighed til hende, havde han 
længe kæmpet imod, men Hævn-
følelsen tog Magten over ham, 
og saa skrev han sin Roman om 
„En Kvindes Sjæleliv". 

Da Romanen udkom, og Kriti-
kerne omtalte den, var alle i Byen 
klar over, hvem Kvinden i Roma-
nen var, og længe varede det ikke 
før Hævnen gjorde sin Virkning. 

Det blev umuligt for hende at 
leve i Byen længere. Hvor hun 
gik og stod, var det som alles 
Øjne saa igennem hende, og det 
Smil, hun stadig saa paa alles 
Læber, borede sig ind i hendes 
Sjæl som martrende Pile. Alt, hvad 
der havde været mellem ham og  

hende, laa blottet for enhver --
hvert Kys, hvert Kærtegn, hvert 
Kærlighedsord havde han beskre-
vet paa den mest kyniske Maade. 
Hun følte det, naar hun gik hen 
ad Gaden, som gik hun ganske 
nøgen for alles profane Blikke. 
Saa solgte hun sin Praksis og rej-
ste til Hovedstaden og skjulte sig 
i en af dens mange Sidegader. 
Han havde holdt sig underrettet 
om hendes Bopæl, og hvorledes 
hun levede, men han havde aldrig 
set hende, siden hun rejste fra 
Byen der hjemme. 

Han stod og saa gennem Vin-
duet ud over Byens mange Tage, 
det var som hans Blik intet Sted 
rigtig kunde finde Fæste. Mærke-
ligt ogsaa, at han netop i denne 
Aften, hvor ligesom et nyt Liv 
skulde begynde for ham, skulde 
optages af Tankerne om hende 
igen. Han havde ment at hun nu 
var gledet ud af hans Bevidsthed 
— ud af hans Tankeverden, han 
havde tvunget Tanken om hende 
ud i Forglemmelsens Mørke, me-
dens han arbejdede paa sin Bog 
og fuldbyrdede sin Hævn. 

Hævn! -- Ja, han havde faaet 
Hævn. Forbandet ogsaa, at Bil-
ledet af hende skulde dukke op i 
ham netop nu i denne Aften ; nu 
hvor hun skulde være glemt, og 
han skulde nyde Frugterne af sin 
Sejr. 

Nans Blik blev mørkt, og hans 
Bryst hævede og sænkede sig -
som for et indre Oprør. Hvorfor 
skal den mest ædle af alle Følel-
ser et Menneske kan eje, Kærlig-
heden, være en Forbandelse, som 
aldrig kan dø ? Kan et Forhold, 
som engang har været mellem to 
Mennesker, aldrig glemmes ? Skal 
et Menneske altid være dømt til 
at vandre ad Haabløshedens og 
Længslernes tornesbetrøede Stier, 
blot fordi det engang elskede og 
var ærlig i sin Elskov. 

Det ene hvorfor efter det andet 
dukkede op i ham, og tilsidst brød 
det gamle Hjertesaar op igen med 
al sin forfærdelige Smerte. Han 
mærkede igen den samme Følelse, 
som saa mange Gange før for 
Maaneder tilbage, det var ligesom 
han mistede Fodfæstet og sank 
dybere og dybere ned i et tomt, 
bundløst Mørke, og hans Øjne 
fyldtes med Taarer. 

Han stod længe saadan og stir-
rede frem for sig, men han saa 
intet, det var som hans Bevidst-
hed gled paa Haabløshedens Strøm 
ud i Tankernes Mørke. 

Han vækkedes tilbage til Vir-
keligheden ved en gentagen Ban-
ken paa Døren, og undredes over, 
hvorfor man forstyrrede ham saa 
sent paa Natten. Han stod lidt og 
tænkte sig om, gik saa hen og 
aabnede Døren. Udenfor stod en 
Piccolo, der paa sin tillærte høf-
lige Maade sagde : 

— Der er en Dame nede i Hal-
len, som spørger om det er Her-
ren belejligt at modtage hende. 

Der gled et sarkastisk Smil over 
Carl Strands Ansigt, hans Øjne 
antog igen sit vante skælmske 
Udtryk, han saa paa sit Ur. 

— Kl. 3 om Natten. — Er hun 
smuk? 

Piccoloen bukkede. — Meget 
smuk, Herre ! 

Carl Strand stak ham en 2-Kr. 
i Haanden. — Vis hende herop I 

Da Piccoloen var gaaet, gik Carl 
Strand hen foran Spejlet og ret-
tede paa Slipset og Haaret. Han 
lod Refraicichørens Parfumetaage 
ombølge sig et Øjeblik og udbrød 
leende: Vorherre maa nu være en 
stor Humorist, siden han saaledes 
lader En først dumpe ned i Smer-
ternes Dal og saa kort efter løfter 
En op paa Glædens og Nydelsens 
Bjergtop, hvorfra man faar Lov 
at skue ind i skønne Kvinders Pa-
radis. 

Det bankede igen paa Døren. 
— Kom ind, raabte han glad 

og stillede sig smilende mod Dø-
ren, der langsomt gik op, og ind 
traadte h u n — hende, som han 
mindst af alt havde ventet. 

Carl Strand sænkede uvilkaar-
lig sit Blik, blev han skuffet over 
at det ikke var en af de Damer, 
han havde tænkt det var, eller 
blev han glad over at det var 
hende, som korn? — Og hvad 
vilde hun ? Hvad var hendes Ær-
inde her paa denne Tid af Natten 
— Tankerne svirrede i hans Hjerne 
— der gik nogle Øjeblikke, saa 
hævede han sit Blik op mod hende, 
syntes hun lignede en Aabenba-
ring, som hun stod der, smilende 
og med et spørgende Udtryk i 
Øjnene. 

— Else, hvad vil du her? spurgte 
han med en underlig Betoning i 
Stemmen. 

Hun gik hen til ham og lagde 
sine Hænder paa hans Skuldre, 
saa ham dybt ind i Øinene og 
sagde : 

-- Carl I er det en Sandhed, du 
har skrevet i din Bog, at gennem 
Smerte og Sorg vokser Kærlighe-
den sig ren og stærk ? Tror da 
selv derpaa ? 

Han stod længe tavs uden at 
svare. 

— Har du intet Svar at give 
mig ? Er der kun Sandhed i Hæv-
nen og ingen i Tilgivelsen? 

— Jeg forstaar ikke, hvad du 
mener — men det, du spurgte om, 
er den største Sandhed i Bogen. 
Alt i Bogen handler om dig — 
kun den lille Sætning, du citerede, 
handler om mig selv — den er 
min ulykkelige Sjæls Veraab. 

Over hendes Ansigt gled Lyk-
kens skønne Skær ; hun rakte ham 
sin Haand og sagde : 

- Maa jeg blive hos dig ? 
— Hos mig -- hvor længe ? 

—NatAteintid I  svandt, Morgensolens 
gyldne Skær lagde sig over Byens 
Tage. I Sofaen i Hotelværelset sad 
to lykkelige Mennesker. 

— Se, sagde han, Natten svin-
der for den lyse Dag. Ogsaa for 
os to er nu Natten tilende — nu 
gaar vi sammen ud i vor Lykkes 
lyse Dag og bygger vor Fremtid 
paa det, der er stærkere end Hæv-
nen, paa Kærligkeden I 

Carl J. E. Aakerlund 

åtcerkere end 

Elmen 
af Carl J. E. Aakerlund 



palmehaven 
Koncert-Dansant Fredag den 5. Juli 
og Søndag den 7. Juli Kl. 21-24. 

Svend Arvidsens Orkester 
i 	 

„Strandhotellet" 

Turisthotellet 
Koncert-Dansant 

hver Fredag Kl. 21-24. 
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Iverliej=Xroen 
Koncert-Dansant 

hver Søndag Eftermiddag fra Kl. 16-20 

Prima Rensefoder 
Blanding af Foderka- 

ger. Melassefoder, 
Korn og Mel — Kyl- 

lingefoder sælges 

Nordlandets 
Elandelshus 
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Frugtforretningen, Sandvig 
(ved Strandhotellet) 

er atter aabnet og anbefaler alt i 
Frugt, Blomster og Grøntsager 

Bestillinger paa Kranse 
og Dekorationer modtages 

Hjalmar 
Grennegaard 
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Meddelelse 
Paa Grund af de store Prisstigninger har vi set os 

nødsaget til at forhøje Prisen for Herre-Klipning 
til 1,50 Kr. fra 1. Juli 1940. 

Samtlige Barber- og Frisersaloner 
i Allinge-Sandvig. 

,45 Fra 2/ge til 2qe 

.Cands6yen, Note! Allinge 
Dansant hver Aften 

Koncert i Haven Søndag Eftermiddag fra Kl. 16 -18 

Gudstjenester 
Søndag den 7. Juli 

Allinge ingen 
Hasle Kl. 14 
Klemensker Kl. 14 
Olsker Kl. 10*** 
Rutsker Kl. 9,30" 
Rø Kl. 8,00 

Søndag den 14. Juli 
Hasle Kl. 10** 
Klemensker Kl. 9,30 

Rutsker Kl. 8 
Rø Kl. 9,30 

** Skriftemaal 1/4  Time før Præd. 
*** Skriftemaal efter Prædiken. 

Palmehaven 
fortsætter iflg. omst. Annonce 

med sine Dansant-Aftener, som 
Hotelejer Jensen i den sidste Tid 
har haft stor Succes paa. 

Taften Fredag og paa Søndag 
spiller Sv. Arvidsens Orkester, og 
derefter fortsætter man Sæsonen 
igennem, maaske dog ikke hver 
Aften, men formentlig nogle faste 
Dage om Ugen. 

Strandhotellets Week-end 
er noget ganske nyt, som Ho-

telejer Bidstrup har paabegyndt. 
Det er arrangeret for Bornholmere, 
og giver ogsaa disse en udmær-
ket Lejlighed til et Par dejlige Da-
ge paa Nordlandet. 

Arrangementet omfatter Logi 
Lørdag Nat, og om Søndagen faar 
man fuld Forplejning, Morgen-
Complet, Frokost, Middag o. s. v. 
Søndag Nat tilbringer man ogsaa 
i Hotellets gode Senge, og før 
man stikker af om Morgenen, faar 
man det sidste Maaltid, nemlig 
Morgencomplet med varme Wie-
nerbrød og Kaffe. 

Det er en god Ide, og mon ikke 
mange vil benytte sig af det bil-
lige Tilbud. 

imorgen Lørdag aabner Hotel- 

let Koncertsalen, hvor Kapelme-
ster Ernst Nielsen fra Aarhushal-
len vil sørge for Musikken. Paa 
Søndag er der ligeledes Dans, og 
saa er Sæsonen altsaa indledet. 

Haandbold 
Onsdag Aften havde Rø Idræts-

forening indbudt Haandbold-Da-
merne fra ASG til nogle Kampe 
i Rø. Der startedes i Regnvejr, 
men det varede ikke længe, før 
det igen blev Tørvejr, saa Pro-
grammet kunde gennemføres. 

Der spilledes ialt 3 Kampe, og 
Resultatet blev, at ASG vandt 
dem alle. Resultatet i A-Kampen 
blev 6-1 til ASG. B-Kampen vand-
tes af samme med ikke mindre 
end 10-0, og den sidste Kamp, 
C-Kampen, gav til Resultat 4-0 
til ASG. 

Begge Klubber er Nybegyndere 
inden for Haandbold, og det er 
derfor endnu vanskeligt at sige, 
hvordan Styrkeforholdet vil være 
bare om en Maaned ; maaske bli-
ver Resultatet et helt andet næ-
ste Gang, de to Klubber mødes. 

Al Restance til Allinge-Sandvig 
Sygekasse skal være indbetalt in-
den den 13. meddeler Sygekassens 
Kasserer -- i modsat Fald vil man 
blive overført fra nydende til yd-
ende Medlem og fortaber derved 
Retten til Lægehjælp in. m. paa 
Sygekassens Regning. Det ind-
skærpes at Restancen senere vil 
blive inddrevet ved Udpantning. 
Se løvrigt Annoncen og bemærk 
de skærpede Bestemmelser ang. 
Tilkaldelse af Læge om Natten og 
paa Søn- og Helligdage. 

Kontoret er flyttet til Kir-
kestræde 2. Kontortid som 
for. 

Revisor K. Pedersen 

ft Fodpleje 
Manicure 

s> Analtitnpleje 
Ojenbrynsfarvning 

gaa til Specialisten cRagnhild cR 0 WO/d 
Strandvej 3 (ved Anlæget) Telefon Allinge 172 
Aib,2.1-6 hver Dag fra K1 14 til 18 og efter Aftale 

ATTER 

et Parti usorrerede Cerutter Kvalitet 131 / ø. 
(altsaa 6.7 pr. Kasse). 
1 2 Sortering kan vi tilbyde Dem en Kasse 
til Kr. 5,45 
(altsaa under 11 Øre pr. Stk.) 

KIOSKEN - Allinge 

• 
• 
• 
•• 

Hyggelig Veranda — Gammel Have 

• De er velkommen med Madkurven • 

•••* ******** • • • • • • • • • • • • • Ø • • ~D • • • • • • • • øøøøøøøøøøøø • • 

110101  Johns 	
•••• Klid  

• • 

aabner Koncertsalen Lørdag d. 6. Juli og Send. d. 7. Juli 
med Ernst Nielsen (tidl. Aarhushallen) som Kapelmester. 

Strandhotellets Weekend-Arrangement er en Oplevelse og koster 
kun 10 Kroner. 

Ærbødigst Fr. Bidstrup 
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HOTEL SAND KAAS atter aabnet 	
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Kør ud! 	Kør ud! 	Kør ud! 
og drik Eftermiddagskaffen paa Vejen i 

Restaurant „2)ig6o", Yejn 
Pragtfuld Udsigt fra den smukke Have til Havnen og den 
blaa Østersø. 	 Tlf. Allinge 117 n 

■ 1•111.1.....01111ø, 	 

Lav en rigtig god, gammeldags 
Skovtur med Madkurv til 

Hotel Finnedalen 
Sving-Keglespil forefindes - Exstragod Kaffe 
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Nordbornholms 

Husmoderhjerne 
Bag Kager uden Fedtstof. 

De Husmødre, der udelukkende bruger Marga-
rine i Husholdningen, kan ikke afse noget til Bag-
ning, og Smørret fordyrer jo Kagerne alt for meget, 
derfor er det yderst aktuelt at give nogle gode gen-
nemprøvede Opskrifter paa Kager, der ikke kræver 
Margarine eller andet Fedtstof. 

Ukrydret Svinefedt kan erstatte Smør eller Mar-
garine i Kager og Brød. Blot skal Kagerne bage 
noget længere, og der bruges lidt mindre Svinefedt. 
Sukkerbredskage (billig) 

250 g Sukker, 3 Æg, 1 Kop Vand, 250 g Mel, en 
halv Tsk. Fermin, lidt Vanila. 

Æggeblommer, Sukker og Vand piskes godt sam-
men, Melet sigtes sammen med Fermin og tilsættes 
Dejgen lidt efter lidt. Umiddelbart før Kagen skal 
bages, vendes de stiftpiskede Æggehvider i. 

Opskrift 	Denne Kage kan overtrækkes med Citron el. Ap- 
Nr. 8. 	pelsinglasur, eller den kan flækkes og lægges sam- 

men som Lagkage med Frugtmos og Creme. 

varelotteriet. 
Fornyelsen til 4. Trækning 

slutter Mandag den 8..luli, ledige 
Sedler er til Salg til 3,60. 

I denne Serie kan vindes 5 
ekstra Præmier a 1000 Kr. 

Kollektionen er aaben fra 14-18. 
Bertha Nyboe, Senderg. 12, Allinge. 

En 2 Vær, Lejlighed 
møbleret eller umøbleret er til 

Leje straks. 
En Egetræ-Spisestue og et Klaver 

er til Salg. 
Chr. Jørgensen 

Telt Allinge 144 

De moderne 

Frottebluser 
og Skjorter 

i smukke, flotte Farver 
og Udstyrelse. Nye Sen-

-g dinger er til Salg i 

E Nordlandets 
Handelshus 
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En Landauer 
paa Gummi, og godt !Kvas-
brænde til Salg. 

St. Myregaard, Olsker. 

Billigt til Salg 
Etui lidt brugt Ottomanhord, 

Gulvtæpper, Lysekrone og en 
Seng. Bladets Kontor anviser. 

Sandaler 
og Gummisko 

i stort Udvalg 

til rimelige Priser 

Carl Larsen 
Vestergade, Tlf. All. 104 

Allinge-Sandvig 
Sygekasse 

.2"1 Restance 
skal være indbetalt senest 
Lørdag den 13. Juli paa 
Sygekassens Kontor, hvis 
Medlemsretten skal be-
vares. 

Kontoret er aabent: 
Hverdage Kl. 14-16 og til-
lige Lørdag Kl. 19-21. 

Bemærk: 
Medlemmet erindres om saa vidt 

muligt ikke at benytte Lægen uden 
for Konsultationstiden. 

Ved Tilkaldelse af Lægen mel-
lem Kl. 6 Aften og Kl. 8 Morgen og 
Sen- og Helligdage vil der blive 
afkrævet Medlemmet en Ekstrabe-
taling af 1 Kr. for hvert Besøg. 

Husk altid at mJ-,, dbringe Kontrol-
bogen og opgiv Medlemsnummeret 
til Lægen og paa Apoteket. 

• 

• 5 • . 
. Musik i Haven hver Søndag 	 . 
. 	 . 



Del er en kendt Sag 
at „Nordbernhotro"s Annoncer er 
virkningsfuld Reklame. Prøv blot. 

?lasker 
som løber paa Silke-
Strømper kan samles 
op igen, saa Skaden 
ikke mere ses. 

Propert Arbejde 
Præcis Levering 
Overkommelige Priser 

Træffes bedst 
mellem Kl. 17 og 19. 

Gurli Rennov Rasmussen 
Vestergade 14, St., Allinge 

Et Chatol 
et' til Salg. 

Postbud Dam, Tejn. 

Hjertelig Tak 
for udvist Deltagelse ved min 
H ustrus Begravelse. 

Andr. Munch, Sandvig 

Ekstra Kvalitet 

Standard 
liøst=Bifidegarn 

er nu paa Lager, vi deler ud til 
alle vore gamle Kunder og no-
terer alle Forespørgsler til sene-
re Levering med Forbehold. 

Nordlandets 
Handelshus 

rocrge for Deo. ... 

Et godt Vække-Ur km ~æ shør-
~ten ikke undvære. VI kror 

de pa4lidetige junghen: Vsekke-Ure 

1 fort Udvalg. j‘ 

Conrad Hansen 
LAllinge Ur- og  Guldsmedeforrem. 

v. Havnen . Td. 140 
	'.1■1■10= 

Vi sælger stadig 

tørre, rene og stærke 

Fyrrebrædder 
alle Længder til Gulv og Loft samt 

kraftige 

Udskudsbrædder 
til alle Reparationer og til for-
holdsvis smaa Priser. 

Køb svartl 

Nordlandets 
Handelshus 

Karl Ipsen 
Tel n Tlf. Allinge 181u Varerne bringes 

Aing tel 

Lig kistelager 

	

_ 	Ligtøj 

Ligkister 

	

Ordning af Begravelser 	Ligsenge 

Kofoed Mortensen 
Bryggeristriede Byggeforretning Tlf. All. 77 og 79 

{~t~g 

øens Grisehandel 
Telefon Rutsker 38 

naar De vil købe, sælge eller bytte. 
Unge gode Heste, ældre Arbejdsheste, Lødekøer, Lødekvier, 
Grise i alle Størrelser, Gylter og Søer. 
Ved Køb kontant Afregning Ved Salg gode Betalingsvilkaar 

9. Jørgensen 

2)anslieligt Yfaar faar vi til at sidde, som det skal 

Permanent 8 -10 Kr. Taco Luxus Dampkam mersystem 
Brændt Haar udelukket. 

-- og husk saa, at vi kun bruger de originale Præparater. 
Frisør Nissen-Boysen, Allinge Tlf. 53 

Færdig Oliemaling - Malerfernis - Gulvlak 

Gulvlakfernis - Pensler - Bonevoks og Ren-

gøringsartikler. 

Den nye KetnnandeforreininK: 

FORAAR 
En Cykletur kan være en Nydelse, 
men Cyklen skal være i Orden. 

Trænger Deres Cykle til Eftersyn eller Reparation, da betro 
Dem til os. 
Alt Reparationsarbejde udføres samvittighedsfuldt 
og til rimelige Priser. 
Oplakering af Cykler udføres, 
saavel Haandlakering som Ovnlakering. 

De helt rigtige Tiibud paa en ny Cykle faar De i 

CyKleforretningen Tip-Top 
Allinge 

Marcussen & Jensen 

N 
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-1 MEMOER 
VANDTØNDER OG SALTEKAR 

leveres til billige Priser -2-  

Rei01111■MII. 	 

Ungt Oksekød - Kalvekød 
Lammekød og Flaesk. 
Unge Høns og prima Kyllinger sælges daglig 

Varerne opbevares i Kølerum. 

W. Rømers Slagterforretning Tit. 118-136 

Købmand Alb. Jensen: Paa de 
herværende Købmænds Vegne 
giver jeg Protesten min Tis!nt-
ning. Det er en Skandale, naar 
Damperen kun kommer en Gang. 

1!. Arnoldus, Turistforeningens 
Formand, beklagede, at østborn-
holmske ikke havde efterkom-
kommet Indbydelsen til Mødet. 

Onsdagen, hvor Damperen an-
løber Hasle, betyder mindst for 
os i Turistmæssig Henseende, vi 
maa bestemt kræve, at Dampe-
ren ogsaa anløber her om Lør-
dagen. 

Turistforeningens store, frugt-
bringende Arbejde trues nu med 
ødelæggelse paa Grund af Damp-
skibsselskabets Holdning. 

Selskabets Ledelse synes at 
have glemt Hasle, forhaabentlig 
vil Byen ogsaa blive glemt, næ-
ste Gang, Selskabet trænger til 
finansiel Støtte. 

Forretningsf. Aa. Larsen havde 
sammen med Borgm. Hansen 
paa Selskabets Generalforsamling 
protesteret, men man havde in-
tet Hensyn taget til Protesten. 
Støttede Kravet om en bedre 
Forbindelse. 

Fortsættes Side 4 

Brad rene Anker 
Jernstøberi og Maskinfabrik 

Pumper - Vandindlæg 

Bygnings-Støbegods 

Komfurer 

Telefon Rasle 2 

t 
Begravelses Salmer 

i smukt Udstyr og til 
billige Priser 

leveres hurtigst fra 

Gornitzkas Bogtrykkeri 
Telefon Allinge 74 

Takkekort 
med Sørgerand og  Tryk 

leveres fra Dag  til Dag  

Protestmøde i Hasle 
Hasle kræver Fartplanændring af „Ostbornholmske" 

iie.14,,,mememeee 
pr. kg 

Hvid renvasket Uld Kr. 7,50 
Hvid og kul. Sekunda - 5,70 
Uldne Klude 	- 2,00 

Altid højeste 
Notering 

1111.1111111111~~ 

1111111111111~1~Z 
De af Luftværnet anerkendte 

Mørkhgningshter 
til Afblænding al Cyklelygter 

pr. Sth. 60 Øre 
Hvide Armbind 25 Ore 

FritzReusch 
Telefon 5 	 Allinge 
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Byggeforretning & Ligkistelager 
Nørregade 9 . Tlf. Allinge 69 

1.01 
Ordning af Begravelser foretages 9.  

* P. Petersens I 

BRÆNDSEL FOR A-MÆRKERNE -KØB DET I PRODUKTEN 

= CARL J• E. AAKERLUND 
Hasle Bedkerforretning Telt. 105 

Hasle Turistforening og Has-
le Haandværkerforening havde 
i Tirsdags arrangeret et Protest-
møde mod Det østbornholmske 
Dampskibsselskabs Sommerfart-
plan, efter hvilken Hasle kun 
anløbes een Gang ugentlig paa 
Turene fra København. 

Tilslutningen var overvælden-
de og viste tydeligt den Utilfreds-
hed, der i Hasle hersker mod 
Sommerfartplanen. 

Bødkerm. Ankerlund bød Vel-
kommen paa de indbydende For-
eningers Vegne, og Købmand 
Thomsen valgtes til Dirigent. 

Aakerlund gav i sin Indledning 
en Fremstilling al' Dampskibs-
selskabets Udvikling gennem Ti-
derne og fandt, at der i de se-
nere Aar havde udviklet sig en 
Tendens til at tilsidesætte Hasle 
til Fordel for de andre Byer. 

Da Selskabets Sommerfartplan 
i Fjor fremkom og viste sig at 
være utilfredsstillende for Hasle, 
havde en Deputation for Haand-
værkerforeningen og Turistfore-
ningen henvendt sig til Direk-
tøren om Sagen. Under denne 
Forhandling lovede Sonne-Han-
sen, at der i Fartplanen for in-
deværende Aar skulde blive taget 
Hensyn til Hasles Borgeres be-
rettigede ønsker. 

Hvorledes dette Løfte opfyldes, 
ser man nu i Sommer, hvor vi 
kun har Onsdagen, hvor Baaden 
fra København anløber Hasle, 
medens den paa Lørdagsturen 
forbigaar Hasle Havn og gear 
direkte til Allinge. 

— Dette vil vi ikke stiltiende 
finde os i, sagde Aakerlund. 
Ved at gaa Hasle forbi, tvinger 
Selskabet Byens Næringsdriven-
de til at søge andre Veje for at 
faa Forbindelsen med det øvrige 
Land opretholdt paa en tilfreds-
stillende Maade. 

Aakerlund omtalte endvidere 
den Interesse, der altid har væ-
ret vist Selskabet fra Hasles Side, 
bl. a. hvad der er ofret for at 
gøre Havnen til et virkelig godt 
Anløbssted for Selskabets Baade. 

Vi kræver ikke, at Fartplanen 
skal udvides; men vi kræver, at 
blive stillet paa lige Fod med 
de andre Byer, og vi vil blive 
ved med at arbejde for det, til 
vore Krav opfyldes. 

Vi refererer endvidere af den 
paafølgende Forhandling: 

Insulite, haard og blod, og alt i Bygningsartikler KØB DET I PRODUKTEN 



Hasle og  Omegns Turistforenings Konvolutreklame 

Wee fivilei 

. 	t 

Forlang Brochure i Reisebureauern• 

Turistbureauet, Torvet. Telefon Hasle 140 
giver all. Oplysninger 

Bornholms ældst. Købstad I 
0 

Hent Hvile og Sundhed ved 
Skov og strand 

5isfie- og grontkonserves 
Safter, rene og  blandede, samt Marmelader og  alle Slags Kolo-
nialvarer tilbydes i gode Kvaliteter til rimelige Priser. 

Einar Nielsen, Hasle - Telef. 142 

Varm Blodbudding 
hver Fredag  Middag  

hungepsise 
hver Torsdag  

A. Lyster, Hasle 

Optimist! 
Endnu er der Optimister til. 
I et Gøteborgblad læste man 

forleden følgende Annonce : 
Sømand, Portier, Chauffør osv. 

søger i Henhold til nedenstaaende 
Kvalifikationer passende Stilling : 

Uduelig til Søs og livsfarlig i 
Havn, usympatisk og ubeskeden, 
bange for Biler og alt rullende 
Materiel, forstaar ikke udenland-
ske Sprog, langt mindre Svensk. 
Fordringer: God Løn, ubetydeligt 
Arbejde. Svar til „Kaffe og Mor-
gencigar", Kiosken, Vasapladsen. 

Benyt Dem af Nordbornholms 
billige Rubrik-Annonc er 

HASLE og OMEGN 
gfasle Nyt 

Hasle og  Omegns Turistforenings 
Konvolut-Reklame. 
	 er forsynet med Opfordringen 

»Hold Ferie i Hasle«. 
Endv. opfordrer Formanden Formanden for Hasle Turist- 

alle Private, der køber Konvo- forening beder os om at an- 
 lutter i Løssalg i Kiosk eller Bog- 

mode alle Forretningsfolk og handel, til at forlange Konvo-Ilaandværkere i Hasle og Om- 
 lutter, der er paatrykt Turistfor-egn om at sende deres Behold- 
 eningens Propaganda. Den lille ning af Konvolutter til Gornitz- 
 Tegning vil ikke genere paa Kon-kas Bogtrykkeri, Allinge, de vil volutten, og den kan gøre uvur- 

da omgaaende blive forsynet med derlig Gavn. 
Turistforeningens Reklame (som 

Paatrykningen er gratis. vi aftrykker her) og tilbagesendt. 
Det er ligegyldigt om De har Protestmodet fortsat fra Side 3 
50 Styk liggende eller 5000 -- 	Købmand Andreas Thomsen 
det gælder om at faa alt med, udtalte bl. a., at det var meget 
saaledes at der ikke gaar en ene-  beklageligt at man i Hasle var 
ste Konvolut fra Hasle, der ikke nødt til at afholde dette Møde 

Isenkræmmeren har den rigtige 

GreesslaamasKine 
Førende Mærker: Ginge, Avnse m. fl. 

FA. ANDRI KOFOD Hasle Tlf. 17 11‘0 

VARELOTTERIET 
Fornyelsen slutter Mandag 

Ufornyede Lodsedler sælg es Tirsdag 

den 9. Juli, 

Pris 3 Kr, 60 øre 
ALMINDE1.141 DANSK 
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M Vil De have naturligt Fald i Haaret, saa prøv vor 
El 

G 

	Herre-Permanent - 5 Kr 	E 
 . G 

2 

113 Vi benytter kun det allerbedste, nemlig Apparat „Taco" 25. 21  
[r] — Forbrænding af Haaret udelukket - og  saa holder det. 	s 
13 	 s 

H. C. Kofoed, Herre– og Damefrisør 
:1 
[3 	 Hasle Telefon 124 El 
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Kultlære 
FinsK 'nære 
Carbolinium 
Tagpix 
Tjæremaling 

- alt i prima Varer 

*Onbeelz 'co. Xadle 
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som Protest mod Selskabets Op-
træden over for Byens Interesser. 
Men da Selskabet synes at have 
mistet al Interesse for os, er der 
jo ingen anden Udvej for os end 
at tage kraftigt fat for at faa æn-
dret Forholdet. 

Derefter blev det foreslaaet at 
vedtage en Resolution, hvis Ord-
lyd vi bringer forneden. Denne 
anbefaledes af Konsul Plessuer, 
Politibetjent Arnoldus, Købmand 
Thomsen, Købmand Alb. Jensen, 
Forretningsfører Aage Larsen og 
Bødkermester Aakerl und, og blev 
vedtaget med alle Stemmer. 

Resolution 
Borgere i Hasle samlet til Mo-

de den 2. Juli 1940 i Anledning 
af det Østbornholmske Damp-
skibsselskabs Sommerfartplan, ef-
ter hvilken de Gange, Selskabets 
Dampere anløber Hasle Havn 
paa Turen fra København, er 
nedskaaret til kun at være een 
Gang ugentlig, udtaler, 

al man betragter denne Fart-
plan som en Tilsidesættelse at 
Byens Interesser baade nærings-
mæssigt og turistmæssigt, 
at Selskabet ved denne Tilside-
sættelse har undladt at tage de 
Hensyn, Byen har Krav paa ved 
de efter dens Forhold ydede store 
økonomiske Ofre, saavel direkte 
ved Tilskud til Selskabet, som 
ved den sidste store Udvidelse 
af Havnen, der jo netop skete 
af Hensyn til Selskabets Dampere, 

at Selskabet ved kun at anløbe 
Havnen her een Gang ugentlig 
paa Turen fra København — me-
dens for Eks. Allinge og andre 
Byer to Gange — derved favori-
serer de andre Byer paa Hasles 
Bekostning og udadtil bibringer 
de Rejsende den Forestilling, at 
Hasle er en By af sekundær Be-
tydning i Forhold til andre Byer, 

at der intet som helst med ri-
melig Grund kan anføres for, at 
Damperen ikke ogsaa anløber 
Hasle paa Lørdagsturene fra Kø-
benhavn, da den Tid, Damperen 
har til Raadighed ikke forhind-
rer det, og Forbruget af Olie til 
Driften vel ikke nævneværdigt 
forøges heller af den Grund, 

at Fartplanen er i Strid med 
det af Selskabets Ledelse ved en 
Forhandling med en Deputation 
her fra Byen i Fjor afgivne Løf-
ter og 

at man opfordrer Selskabets 
Ledelse til straks at revidere Fart-
planen, saaledes at Hasle kom-
mer til at staa i det rimelige For-
hold til de andre Byer, den tra-
fikmæssigt har Krav paa — netop 
fra Selskabets Side. 

Nyt Fodtøj 

er dyrt 
Det gamle holder længere, 
naar det bliver repareret 
solidt hos 

Otto Hansens 
SKotojsreparation 

Torvet, Hasle 

Brødrene Anker 
Jernstøberi og  Maskinfabrik 

Pumper - Vandindlæg 

Bygnings-Støbegods 

Komfurer 

Telefon Hasle 2 

AverW i Nordbornholm 

Prima Vattæpper med hvid Vat 
Hvide Og kulørte Dynebetræk 

endnu meget billigt 
Fro~haaradklæder og 

Viskestykker fra 98 Ore 
Badedragter og Badekaaber 
Shorts og Strandbluser 
Spejderbenklæder og 

Drengeskjorter 
Udvalget er stort og  Priserne yderst rimelige. 

ManufaKturhuset HASLE 

En Milliard. 

I vore Dage opererer man med 
store Tal, men kun faa gør sig 
rigtig klart, hvad disse Tal i Vir-
keligheden repræsenterer. En Mil-
liard er f. Eks. et Beløb saa stort 
at man har svært ved at forestille 
sig dets Rækkevidde. 

Som bekendt maatte Frankrig 
efter Krigen i 1870 -71 udrede en 
Krigsskadeerstatning paa flere Mil-
liarder. Det var i Marts 1870 at 
Thiers i Raadhuset i Bordeaux op-
læste det tyske Fredstilbud for 
Parlamentet. Da han kom til Pa-
ragrafen om de fem Milliarder, 
raabte flere _Deputerede utaalmo- 
digt: „Payez, payez !" 	Betal, 
betal ! 

Thiers saa dybt alvorligt paa 
dem. 

„Ved De, mine Herrer, hvad en 
Milliard vil sige ? Fra Kristi Død 
paa Korset og til denne Sorgens 
Dag er der ikke forløbet en Mil-
liard Minutter I" 
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tur POLTER og Svinekort 
købes til Dagspriser. 

AXEL FREDERIKSEN 
Hotel Allingt. 	 Telefon 25 

• • • •• øøøøø • •• øøøøøøø • øøøøøøøøø • • øøøøø • ••••• • • • •• • • 
• • 

• • Dag- og  Ugeblade 	 • •  
• Papirhandel 	 • • • 
• Cigarer og  Tobak 	 • 
• Markmann's Kiosk  • Chokolade 	 • • • 
• • Is fra Borub. Flade-Iseremfabr. 
• • 
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FILM fremkaldes, skmoupkieroegs forstørres
, holdbar 

     
Udførelse 

Billeder indrammes smukt og  billigt. 

Charles Svendsen Torvet — Hasle 
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