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UGEBLAD FOR NORD-BORNHOLM 
Udkommer i hvert Hjem i Allinge-Sandvig, Tejn, Rø, Klemens, Hasle, Rutsker, Olsker 
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L Trykning, Ekspedition og Bogholderi: 
Gornitzkas Bogtrykkeri, Storeg., Allinge, Tlf. 74 	

I_ 27 Aar;. 

'■~11lial~~~,:st"11 14~lidgiffia~*- 

græste Nummer 
af „Nordbornholm" udkommer Fredag 
den 27. Sept. 

eiør det muligt for os vedblivende at 
udsende Bladet i det store Oplag, der 
dækker alle Hjem paa Nordbornholm -
ring eller send Deres Annoncer ind tilos 

Annoncer til næste Nummer modtages 
til Onsdag den 25. Sept. Kl. 12. 

	~1111~1•191 

Nr. 39 	I 	Redaktion og Annoncer: 
Axel Mauritsen, Kiosken, Allinge. 'Telefon 142 FREDAG, DEN 13. SEPTEMBER 1940 

Fra Carl f. F. Aakerlunds Digtsamling »Brogede Blomster« 

I-1 STVISE 
Linoleumssnit af Carl Bernhard Svendsen 

Omkring 1000 Mennesker overværede det vellykkede Stævne 

A. S. G.s Idrætstævne 

Maskinerne snurrer paa Bondens Mark 
brr – brr – brr - 

og Bonden gaar som en Patriark, 
bakker paa Piben og stryger sin Kind, 
glad er hans øjne og glad er hans Sind; 

for han ved, der er Guld 
i Danmarks Muld.  

livsmanden stryger sin blanke Le, 
sss 	sss – sss 

hos ham er der ogsaa et Smil at se; 
for han hilste Solen, da den stod op, 
og Dagen endnu sad i Sædens Top: 

og han elsker den jord, 
hvor Brødet gror. 

Søndag Morgen den 8de Sept. 
har for Arrangørerne af det store 
Idrætsstævne i Allinge maattel væ-
ret noget af et Mareridt. Det smaa-
regnede, og truende Skyer hang 
hen over Himlen, men i Løbet af 
Formiddagen klarede det op, og 
Resten af Dagen skinnede Solen. 
Det var maaske lidt koldt og blæ-
sende, men Publikum holdt tro-
fast ud og overværede Program-
mets punktlige Forløb med stor 
Interesse. 

Dagen begyndte med Bueskyd-
ning, og allerede fra Starten af, 
Kl. 9, var der stor Søgning til 
denne nye Sport. Kl. 11,15 star-
tedes det 28 km lange Stafetløb 
paa Hasle Torv, hvor Bødkerm. 
Aakerlund i en smuk og kraftig 
Tale manede Ungdommen til Sam-
ling om Idrætten — og dermed 
sendtes den første Stafet afsted 
mod Rutsker. Videre gik det saa 
over Olsker, Rø og ad Strand-
vejen til Allinge. 

Medens der stadig løbes, kan vi 
se lidt paa, hvad der skete paa 
Sportspladsen i Allinge. Ved 13-
Tiden begyndte Folk at komme, 
og præcis Kl. 13,30 marcherede 
114 Mænd og Kvinder i deres re- 

spektive Klubdragter ind paa Ba-
nen. Det var et imponerende Syn. 
Først saa vi ASG.s Fane efterfulgt 
af ASG.s Juniorer, Haandboldda-
mer og Seniorer. Derefter fulgte 
Rønne Boldklubs Fane og denne 
Klubs Juniorspillere. Saa kom der 
atter et Haaiidboldhold, nemlig 
Hasles, hvorpaa Fanen fra Viking 
fulgte, efterfulgt af Klubbens Spil-
lere. Næste Afdeling bestod af 
Damer fra Rutsker. 	Den sidste 
Fane var fra 14. Skyttekreds, Ol-
sker, efterfulgt af Olsker Haand-
bolddamer — og tilsidst kom Rø 
Idrætsforenings Damer. Det var 
en meget smuk Procession, kun 
var det Skade at Myndighederne 
ikke kunde give Tilladelse til at 
lade den gaa igennem Byen, det 
havde uden Tvivl været en stor 
Propaganda og vilde have sat sit 
Præg paa Allinge-Sandvig denne 
Dag. 

Efter at der var stillet op paa 
langs ad Banen med Front mod 
Talerstol og Publikum, bød ASG.s 
Formand de fremmødte Gæster og 
Publikum velkommen. 

Straks efter kom den sidste Sta-
fet løbende ind paa Banen med 
Depechen i Haanden. Denne blev 

Hestkarlen retter sin trætte Ryg 
ah – ah – ah 

de er tunge de Neg af den danske Byg. 
Dog tungere Sæd, jo flere Fold, 
og den, der bærer et Neg i sit Skjold, 

han kan føle sig tryg 
og rette sin Ryg. 

1 Aaret 1845 gik en lille Mand 
langs American River for at finde 
en passende Plads til et Savværk, 
som han vilde bygge. Pludselig 
bøjede han sig og stirrede med 
store, stive Øjne, og lidt efter be-
gyndte lian at grave som en gal 
Mand ! — Fire Uger efter stod 
der et Par Dusin Telte paa Flod-
bredden, lidt senere rejstes nogle 
Blokhuse, saa blev det til primi-
tive Huse — og tre Aar senere 
laa der paa dette Sted en By med 
45000 Indbyggere. Dens Navn er 
San Francisco. 

Da Guldfeberen rasede. 
1 December 1849 laa der henved 

:300 Handelsskibe ud for Bugten, 
og hele Havnen var saa at sige 
stoppet med Skibe. Hvorfor? Jo, 
alle Mandskaberne med deres Kap-
tajner i Spidsen var gaaet i Land 
for at søge efter Guld. Hele Ky-
sten var grebet af Vanvid, og man 
ledte efter Guld, som Bier fra en 
Kube søger efter Honning. 

Der opstod et vildt og hektisk 
Liv i Guldets Tegn. Millionærer 
boede i srnaa Træskure og øste 
om sig med deres Rigdomme, de 
dyreste Juveler blinkede sammen 
med det simpleste Husgeraad i de 
tarvelige Hytter. Der opstod Knej- 

Høstpigen løsner sin Tørklædesnip 
puh – puh – puh -

man bliver varm af de mange Trip 
over stubbet Ager fra Stak til Stak. 
Hun standser hos Karlen og faar sig 
– hvad snakker de to? 	en Snak 

Om Hus med Ko! 

per og Dansebuler, hvor Billard-
spillere, Danseorkestre og glade 
Revolvermænd blandede deres Støj 
og Latter sammen. 

Men saa korn Sidney-Ænderne ! 
Det var det populære Navn paa 
en Del Straffefanger, der var rømt 
fra Australien. De svømmede i 
Land fra deres Smaaskibe og be-
søgte de primitive Hytter, enten 
for at tigge eller for at plyndre, 
mest det sidste. De plejede ogsaa 
at sætte lid paa Træhusene, hvor-
efter de benyttede sig af den al-
mindelige Forvirring til Plyndring. 
Ved en saadan Lejlighed brændte 
ikke færre end 2000 Huse. 

Banditvæsenet tog efterhaanden 
saadan Overhaand, at San Fran-
ciskos Borgere maatte sætte sig 
kraftigt til Modværge. 

Bandithøvdingen Joaquin Mur-
netta førte en dramatisk Tilværelse 
indenfor denne Genre, eller maa-
ske endnu mere hans Elskede. -
Hun hed Rosita og var altid svært 
bevæbnet med Pistoler, optraadte 
i Mandsklæder og var dristigere 
end nogen Mand. Der blev udsat 
en Belønning paa 6000 Dollar for 
hvert af deres Hoveder, og efter 
nogle Aars Forløb mødte Joaquin 
sin Skæbne. Han blev skudt ned 
af 21 bevæbnede Borgere, hans 

Fra Solen stiger i yderste Øst 
gyldenrod, 

bjerges Danmarks velsignede Høst. 
De fyldte Lader med Rug og Byg 
sikrer Danmark en Fremtid tryg, 

thi Sæden er Guld 
fra Danmarks Muld. 

Hoved blev balsameret og udstil-
let i Kings Knejpe til Skræk og 
Advarsel, og typisk nok mod En-
tre ! 

Annoncen lød : „Joaquins Ho-
ved udstilles i Kings Knejpe paa 
Hjørnet af Hallack-Sansomestreet. 
Entree 1 Dollar." 

Kejser Narton 1. af Amerika 
var den romantiske Baggrund for 
en af Amerikas største Originaler, 
og det amerikanske Nybygger-
samfund mangler ellers ikke ejen-
dommelige Skikkelser. 

I mange lykkelige Aar vandrede 
„Norton I, Kejser for de forenede 
Stater" omkring i San Francisco. 
Man ved faktisk ikke den Dag i 
Dag om Norton var aandssvag, 
eller om han var en genial Svind-
ler, men i sidste Tilfælde var han 
af den elskværdige og ret uskyl-
dige Slags. 

Oprindelig var han en falleret 
Forretningsmand og hed Joshua 
Norton, men i dette Samfund, hvor 
Folk den ene Dag var Millionæ-
rer og den anden Dag Fallenter, 
og den tredie Dag Millionær igen, 
vakte hans Skæbne ikke Opsigt af 
den Grund. 

Men Joshua Norton gav altsaa 
Rollen som Kejser af Amerika. --
Han udstedte sine egne Forord-
ninger, som Aviserne sloges om 
at faa fat i, han trykkede sine 

Fortsættes Side 4 
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Elverpigen svarer 
Jeg ser af dit Digt, at du er lidt vred 
paa mig, og lidt bittert stemt — 
men tro mig kære, den Sommernat 
har jeg aldrig senere glemt. 

Vi gik ad Stien, hvor Birkens Blad 
sit Sølvskær fra Maanen arver, 
hvor Edderkoppens Kniplingespind 
straaler i Spektrets Farver. 

Der kendte vi ikke til Luftalarm 
med Bulder og Brag og med Bum! 
Der kunde vi smile — og i din Arm 
fandt jeg mit Tilflugtsrum. 

Din Verden er ikke min 	 og jeg 
har ej i din Verden hjemme, 
derfor jeg sagde dig blidt Farvel 
ved den første Solsorts Stemme. 

Mon ikke en kort og festlig Stund 
hvor ej vi af andet ved, 
er langt at foretrække, for Aar 
i Vane og Kedsomhed? 

Jeg egner mig ikke til huslig Færd, 
naar Blæsten om Gavlen hviner, 
for Hverdagslivets Ufred og Kævl 
og Mørklægningsgardiner. 

Jeg har en Rædsel for Vinterstorme, 
der sukker i Træernes Grene, 
jeg fødtes ikke for Mørketid 	 
men jeg fødtes for dig alene. 

Mit Hjerte gemmer et gyldent Haab: 
vi mødes i Tider, som kommer, 
det bærer os frem mod en bedre Vaar 
og ind i en evig Sommer. 

„Kejser Norton af Amerika" 



Nord bornholms 

Husmoderhjørne 
Det er et morsomt Arbejde at gaa paa Jagt efter 

de vilde Frugter, og det sparer dejligt paa Hushold-
ningspengene. 

Dejlig Hybensuppe. 
1 kg Hyben. Vand, Sukker, Citronskal og Saft. 

Kanel, Idealjævning. 
Hyben aftørres, Blomst og Stilk fjernes, og Hy-

ben sættes i Blød i saa meget Vand, at de knapt er 
dækkede, og saaledes staar de en Nat; derved for-
korter De Kogetiden. Hyben koges derefter i det Vand, 
de har staaet i Blød i, til de er møre, ca. 1/2  Time. 

Suppen passeres gennem en Sigte, smages til med 
Sukker, Citronskal og Saft salut Kanel. Suppen jæv-
nes med Idealjævning, udrørt i lidt Suppe. 

Opskrift 
Nr. 12. 

afleveret til Formanden paa Ta-
lerstolen, og til alles Overraskelse 
indeholdt den en smuk Stander 
med Klubbens Emblem paa rød 
Dug, omgivet af en smal, hvid 
Kant. Budskabet i Depechen brev 
læst op, og vi gengiver her Ind-
holdet ordret : 

,,En Kreds af Idrættens Venner 
i Allinge-Sandvig har ladet denne 
Stander lave, og har paa denne 
Dag ønsket at overrække den til 
ASG, idet man udtaler Haabet om 
at den maa faa Lov at vaje paa 
Foreningens Klubhus som et Sym-
bol paa, at her samles en frisk og 
frejdig Ungdom fra Allinge-Sand-
vig til sund Idræt i godt Kamme-
ratskab". 

Formanden bad nu de to yng-
ste af Klubbens Juniores om at 
hejse den paa Huset, medens der 
gjordes omkring med Front mod 
Standeren, hvorefter der udbrag-
tes et trefoldigt Leve for den og 
ASG. 

Derefter fik Borgm. Alfr. Peder-
sen Ordet for at holde den egent-
lige Festtale, og indledte med 
SpergsmaaIet - „Hvorfor er du 
Idrætsmand ?" Mange vilde hertil 
svare : det ved jeg ikke! men der 

ogsaa være nogle som siger: 
fordi det er sundt og samtidig saa 
interessant at være med. 

Idrætten er ligesaa gammel som 
vor Kultur, og altid har Maalet 
været en sund Sjæl i et sundt Le-
geme. Idrætten udvikler Samar-
bejde og Kammeratsskab. Hver 
Mand maa arbejde for sit Hold, 
for sin Klub, men der skal Træ-
ning og atter Træning til. Man 
faar intet uden Arbejde, og saa-
dan er det ogsaa med Sporten. 

Der er ingen her paa Bornholm, 
der har Monopol paa Mesterska-
ber, og ASG kan naa det ligesaa 
godt som andre, men det kræver 
Vilje og Energi. 

Lad os fraabe at Idrætten altid 
kan drives frivilligt og uden Tvang 
- og lad os ønske at vi stadig 
maa bevare et frit Danmark. Vel-
kommen til Idrætsstævne idag -
Danmark leve ! 

Efter at Forsamlingen havde 
udbragt et kraftigt trefoldigt Leve 
for Danmark, marcherede Proces-
sionen ud af Pladsen, og Sports-
kampene kunde begynde. 

De sportslige Arrangementer. 
Kl. 14 begyndte en Juniorkamp 

mellem RB II jun. og ASG jun. I. 
Den resulterede i en stor Sejr til 
ASG paa 8-0. - ASG-erne var 
stærkt overlegne i hele Kampen, 
og Spillet stod for det meste paa 
RB.s Banehalvdel. 
Samtidig var man paa Gasværks-
banen gaaet i Gang med Haand-
bold Pokalstævnet. - Der deltog 
ialt 10 Hold i to Rækker. Resul-
taterne af de indledende Kampe 
blev : 

A-Rækken. Hasle tabte den før-
ste Kamp til Rutsker knebent 1-2. 

ASG slog Olsker irned 6-1. Den 
tredje Kamp vandt Rutsker over 
Rø med 9-2. Saa var der altsaa 
Rutsker og ASG i Finalen. 

B-Rækken. Rutsker vandt i den 
første Kamp over Olsker med 5-1. 

Den næste Kamp stod mellem 
ASG og Rø, og her var det ASG, 
der løb af med Sejren, 5-0. Kamp 
Nr. 3 vandt Rutsker knebent over 
Hasle med 1-0. Her var det saa-
ledes atter Ruteker og ASG, der 
gik til Finalen. 

De indledende Haandboldkampe 
var færdige ved 17-Tiden, hvor-
efter der holdtes Pause til Kl. 18,45, 
da Finalerne skulde spilles. 

Kl. 15,45 spilledes den store 
Kamp, Seniorkampen mellem Vi-
king II og ASG I - en ordentlig 
Turneringskamp i A-Rækken. -
ASG vandt en kneben Sejr paa 
4-3, og det var med megen Møje 
og Besvær de to Points haledes 
i Land. Det var en rigtig Publi-
kumskamp med Stemning rundt 
om Banen. 

Kl. ca. 17 var Eftermiddagens 
Sport tilende - og i den sidste 
Time før Spisetid var der livligt 
Besøg i de forskellige Boder og 
Spil, der var opstillede. 
Sidste Del af Programmet, H aand-
boldfinalerne Kl. 18,45, var lige 
ved at blive Dagens største Suk-
ses. Ca. 500 Mennesker overvæ-
rede dem, og der var rigtig Lands-
kamp-Humør. 

Det raske Spil er ved at faa 
Tag i Publikum - og i Løbet af 
nogle Aar er der ingen Tvivl om 
at ogsaa denne Sportsgren kan 
blive en virkelig Publikumssport. 

Olsker 
Olsker Husmandsfor-
ening af holder 

Høstfest 
i Forsamlingshuset Lørdag den 
21. ds.-  Kl, 20 med fælles Kaffe-
bord. 
Konsulent Nielsen holder et Lys-
billedforedrag. 
Tegning hos Bestyrelsen senest 
Torsdag d. 19. ds. Kun tegnede 
Medlemmer har Adgang. 

Bestyrelsen 

Olsker 
Indkøbsbevis for Foderstoffer ud-
leveres i Olsker Forsamlingshus 
Mandag den 16. ds. fra Kl. 9-11 
og 14-17. Bør af hentes af Ejeren. 

Kornnævnet 
• 

........»Bweadsheneeme.omnrwsMireemwarm..-L mownoar.magn. 

Modtagelsesbevis 
for afleveret Korn modtages kun 
hver Torsdag fra Kl. 9-11 paa 

St. Lærkegaard 

En Lødeko 
og 2 Kakkelovne til Salg 

Ludvig Dellgren, Olsker 

Den første Finale var B-Rækkens 
mellem Rutsker og ASG, og det 
hjemlige Publikum saa til sin store 
Glæde at det var ASG-erne, der 
løb af med Sejren. Den blev ikke 
stor, 2-1, men altsaa stor nok. 

Den anden Finale, A-Rækkens, 
blev Dagens største Kamp, og den 
var baade velspillet og spændende, 
idet Resultatet var uvist lige til 
det sidste. Rutskers Damer var 
dog en Streg bedre end ASG-erne, 
og det var fuldt fortjent at de tog 
Sejren hjem. Maalantallet blev 6-4. 

Bueskydningen. 
De tre udsatte Præmier i Bue-

skydningen tilfaldt E. Mogensen, 
Rønne 1. Pr. et Ur for flest Plet-
ter, Edm. Hansen, Sandvig 2. Pr. 
en Sølvskaal for flest Points. Poul 
Jensen, Aakirkeby 3. Pr. en Sølv-
Tændstikholder for flest Træffere. 

Kl. 20 var der Afslutningsfest 
Palmehaven, hvor der . var mødt 
400-450 Mennesker. Kl. 21 fore-
tog Formanden Præmieuddelingen. 

Det maa siges at Dagen alt i 
alt baade sportligt og økonomisk 
blev en stor Sukses. 

Klaver- 
Undervisning 

evt. i Elevens Hjem 

Fru Oh. Gilbert-Jespersen 
Uddannet v. Musikkonservatoriet, Berlin 

Fyrrebakken, Sandkaas 

Røde Kors 
Allinge, begynder et Kursus i 

Hjemmesygepleje og Spædbarn-
pleje. 
Mandag d. 23., Onsdag den 25. 
og Fredag den 27.Sept. K1.19,30. 
og Mandag d. 30. Sept. ,Onsdag d. 
2. Okt. og Fredag den 4. Okt. 
Kl. 14,30 i Christensens Havesal. 

Pris pr. Deltager 2 Kr. for hele 
Kursusiet. 

Allinge-Sandvig 
Husmoderforening 

Onsdag den 18. Sept. Kl. 19,30 
afholdes Demonstration i Gæst-
givergaarden af Husholdninglæ-
rerinde Frk. Mortensen. 
Syltning, Raasyltning 

og Henkogning. 
Medl. 25 Øre. Ikke-Medl. 1 Kr. 

Medlemmer der ønsker at del-
tage i et Sykursus bedes melde 
sig inden d. 18. ds. 

Å. 0. F. s Aftenskole 
Allinge-Sandvig modtager Elever 
til Dansk, Regning, Bogføring og 
Tysk . for Begyndere og Videre-
komne. 
Henvendelse paa Teknisk Skole 
hver Aften Kl. 20. Indskrivnings- 
penge Kr. 2,50 

Udvalget 

Mejeriet 
„Kajbjerggaard" 

afholder ekstraordinær General-
forsamling Onsdag den 18. Sept. 
1940 Kl. 19 paa Hotel Allinge. 

Dagsorden: 
1. Køb af Pladepasteuer 
2. Forhandling om Mejeriets Drift 
3. Eventuelt 

Bestyrelsen 

En Bordvæv 
ønskes solgt. 25 Kr. 
Snedker Frits Jørgensen, Sandvig 

Xe6 

Efteraarssko og 
Gummistøvler E 

flos 

Træskom, Larsen - Allinge 

Hotel Sandvig, Palmehaven 
Dansant hver Søndag 

Svend Arvidsens Orkester (4 Mand) 

BORNHOLMS 
%11\5 7 I Kino 

Fredag Kl. 20 . Lørdag SI. 20,15 . Søndag Kl. 20 
Grethe Holmer 

Skilsmissens Børn.  

Forbudt for Berit 	 Bestil Billet Tir. Allinge 142 (Kiosken) 

Turisthotellet slutter! 
Stor Xfslutningsfest 

Lørdag den 14. ds. Kl. 20 
Sidste Gang: Merrions Swing Band 
Bordbestilling Telf. Sandvig 8 

Di stævner til Søs 

„oefi Spmandspoikarna 
spelar" 

Søndag den 15. ds. Kl. 16 i 

ELVERHØJ-KROEN 
Silde-Konkurrence Kl. 17 

PATRONA 
er Navnet paa en usorteret Cerut, 
vi har faaet hjem i disse Dage.  
Kvalitet 11,5 ørt.. 
De faar den for 9,3 øre. 

Pr. Kasse 50 Stk. 4,65 
Kiosken 

n 6.&,>;,d  EINIONIM111~1~111111~ 

#1/atg  efter endt Status 

ULDNE KJOLER sorte og kulørte, der udsælges 

FRA LØRDAG DEN 14. 
TIL NEDSAT PRIS 

ligeledes er der fremlagt en Del Rester af Gardintej og Va-
skestoffer og forskellige andre Varer. 

Fritz Reusch 
Telefon 5 	 Allinge 

1~1~111144 NIM« )0» •••••••■■••••••••■•••• «d» 096.00 G NI DO 019•••••• •• • • ••••••••••• 
• 

Har De set det store Varelager i 

Lindeplads Viktualieforretning I 
Oksekød . Kalvekød . Svinekød . Smaa Middagsretter 
Grønt- Frugt- og Fiskekonserves til billige Priser 	

i 

1 
Specialitet: Lækkert hjemmelavet Paalæg og Salater 

• 

5 pCt. pr. Kontant 
• Varm Blodpølse fra Fredag Formiddag Kl. 11 • • • • • • Varerne bringes. Telefon Allinge 45 

	
Matli. Dahl 	• • 

Me• ilml~~» 614~111•••••••••••• 0~8•11114119•1~11111~16 «NO 11~1~ w 
	 e 

• .910.1194100 

Ungt Oksekød, prima Kalvekød 

Flæsk - Flæsk - Flæsk 
Trods Prisstigningen paa Flæsk sælger vi alligevel til srnaa 
Priser. Se Vinduet og forhør om Prisen. 
Husk vort hjemmelavede Paalæg og vor gode 

gammeldags Lunge- og Medisterpølse 
W. ROMERS Slagterforretn. - Tlf. 118-136 

Send Deres Habit hen i 

Søndergade 22 
Rensning, Presning og Reperationer udføres. Habitter vendes. 

C. Johnsen 

norm 

er der fremkommet en Del 



     

    

P. Petersens 
Byggaforreining & higkistelager 

Nørregade 9 . Tlf. Allinge 69 

   

   

Ordning .-d,f Begravelser foretag‹-s 

fofidcil,;;rd  ~MEMO 

pr. kg  
Hvid rygvasket Uld Kr. 7,25 
Hvid og kul. Sekunda - 5,50 
Uldne Klude 	- 2,00 

Maksimalpriser paa Uld 
den 2. August 1940 

12111111~1111111.14 

Kør ud! 	Kør ud! 
og drik Elt=iddagskaffen paa Vejen i 

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

Kør ud! 

Ekstrafin Kaffe 
The, Kakao, 

Chokolade og Bisquits 

Deri nye Kabrnandsforretrilng: 

 

Karl Ipsen 
Tein . Tlf. Allinge 181 u Varerne bringes 

  

~1~ 
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Cykler lakeres og stafferes. 
Garanteret fint og  holdbart Arbejde. — Reparationer udføres. 

Due Jørgensen, Kirkegade 5, Allinge 

SOMMER 
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 hed ri<?-tige Tilbud paa en ny Cykle faar De i 

CyKleforretningen Tip-Top 
Allinge 

Marcussen & Jensen 

TUNGHØRE  
ffl AttAPLIVOX 

med Lampeforstærkuing. 

Det fuldkomne Høreapparat. 

AKUSTIK __Øreapparaterne. 
En helt ny Model „Kristaphon" 

Anbefales ej Lager Verden over. 

Demonstration 
Mand. d. 16. Sept. Kl. 12-5 

Højers Hotel, Allinge 

JENS BILLE 
Skindergade 43, 1. 

København K. 

De af Luftværnet anerkendte 

Mørklægningshægter 
til Vognlygter leveres p.ia Be-
stilling i alle Størrelser. 

Hætter til Cyklelygter 
50-55-60 Øre 

Fritz Reusch 
Telefon 5 	 Allinge 

»==4~~02C~~~2 
Ligkistelatier Ligkister 

Ligtøj 

Ordning af Begravelser 	Ligsenge 
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Kofoed & Mortensen 
Bryggeristræde Byggeforretning 
Tlf. All. 77 og 79 

W) 

Haard og blød Insolite er det bedste til Isolering wi KØB DET I PRODUKTEN 
f 	 Argeffiffiffill~ 

A. 0. F.s Aftenskole 
har i disse Dage paabegyndt Un-
dervisningen. Tilslutningen er ikke 
overvældende stor i Aar, og  man 
beder os om at gøre Folk op-
mærksom paa den udmærkede Un-
dervisning. Der er Kursus i Dansk, 
Regning, Bogføring  og  Tysk, saa-
vel for Begyndere som videre-
komne. For at være med i disse 
Kursus betales kun en Gang  for 
alle Kr.2.50 i Indskrivningspenge. 

Billigere kan det da ikke være, 
saa det kan ikke være det øko-
nomiske, der holder Folk tilbage. 
Der er sikkert endnu en Del, der 
gerne vil være med i Vinter. Man 
kan melde sig  paa Skolen hver 
Aften Kl. 20. 

Elverhøj-Kroen 
møder paa Søndag  med et sær-

ligt Festarrangement. Kl. 16 spil-
ler „Sjørnandspojkarna", alias Sv. 
Arvidsens Orkester, op iklædt Sø-
mandsdress, og  i Dagens Anled-
ning  er der Kl. 17 en speciel 
Silde Konkurrence med Præmier. 

Den personlige Friheds Værn 
i Allinge-Sandvig afholdt forle-

den Dag  en vellykket Sammen-
komst paa Hotel Allinge. 

Lederen af det daglige Arbejde 
i Landsforen., Kontorchef Dæn-
chermortensen holdt et interessant 
Foredrag  om Foreningens Virke, 
og  Fru Krabbe Sadolin sørgede 
for en udmærket Underholdning  
bestaaende af en Række Viser til 
eget Guitar-Akkompagnement. 

Fruen høstede stort Bifald for 
sin Kunst, og  det var fortjent --
Skade kun at ikke mange flere 
havde efterkommet Indbydelsen. 

Skilsmissens Børn 
den saa meget omtalte og  saa 

højt roste danske Film gaar nu i 
Kino. 

Det er den Film, hvor deri pur-
unge Grethe Holmer faar sin De-
but, og  baade hun og  den øvrige 
Stab af danske Skuespillere har 
løst deres Opgaver storartet. 

Allerede i Gaar Eftermiddag  var 
alle reserverede Pladser til Tors-
dagsforestillingen udsolgt, et le-
vende Bevis for den Interesse, 
hvormed Publikum omfatter denne 
Film. 

Vi kan kun anbefale Dem at se 
Filmen — den er det værd. 

Palmehaven 
fortsætter sine populære Søn-

dags-Dansanter med Arvidsens Or-
kester. 

Alsang i Klemensker og Gudhjem. 
I Søndags afholdtes i Klemen-

sker foran Kirken et Alsangsstævne 
som samlede ca. 500 Mennesker. 
Sogneraadsformand Tholstrup og  
Pastor Rohde talte og  man sang  
i Fællesskab en Del danske Sange. 

I Gudhjem var der i Holkada - 
len samlet ca. 1000 Mennesker til 
Alsang. Her bød Sogneraadsfor-
rnand Thorn velkommen, og  efter 
Sangen talte Pastor Hjorth Lange. 

— To vellykkede Stævner, som 
sikkert vil blive gentaget. 

Kursus i Hjemmesygepleje 
og Spædbørnspleje. 

Røde Kors Allinge-Sandvig  ar-
rangerer fra Mandag  den 23. ds. 
et  Kursus paa Gæstgivergaarden 
i Hjemmesygepleje og  Spædbørns-
pleje. Undervisningen ledes af Frk. 

Eggert, og  Prisen er 2 Kr. for 
hele Kursuset. 

Til Hjælp for Tunghøre 
har man i England konstrueret et 
Høreapparat med Lampeforstær-
ker, som paa mange Punkter be-
tyder en Revolution paa Tunghø-
righedens Omraade. Ved en mange 
Gange forstærket Lydgengivelse 
vil det, selv paa længere Afstand, 
gengive Talen med samme Kraft, 
som sad den talende lige ved Si-
den af den tunghøre. Det er i og  
for sig ganske naturligt at Radio-
røret er taget i Høreapparatets 
Tjeneste. Besværligheden har kun 
bestaaet i at konstruere en Lampe, 
der var saa lille, at den kunde 
faa Plads i Høreapparatet. Dette 
er nu lykkedes, og  derved er det 
muligt at udnytte Lampens lyd-
forstærkende Egenskaber, og  Ap-
paratet har derved vakt betydelig  
Glæde hos dem, der har prøvet 
det. Høreapparatet demonstreres 
paa Mandag  paa Hølers Hotel -- 
se Annoncen. 

Gudstjenester 
Søndag den 15. September 

Allinge Kl. 10"* 
Hasle Kl. 14 Høstpræd. 
Klemens. KI 9,30 Høstpr. 
Olsker Kl. 8 
Rutsker Kl. 9,30" Høstpr. 
Rø Kl. 9,30 Høstpr. 

Søndag den 22. September 
Allinge Kl. 14 Moeslund 
Hasle Kl. 10** 
Klemensker Kl. 9,30 
Olsker Kl. 	Moeslund 
Rutsker Kl. 14 
Rø Kl. 9,30 

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

Plasker 
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 

Olsker 
Al Kørsel til og  fra Sygehus 

ved ambulant Behandling, Rønt-
genfotografering  ni. v. for Kom-
munens Regning  kan fremtidig  
kun finde Sted efter Henvendelse 
til nærmest boende Medlem al' 
det sociale Udvalg, der udsteder 
en Køreseddel. Disse Køresedler 
skal medfølge ved Regningens 
Fremsendelse af vedkommende 
Vogn mand. 

Det sociale Udvalg  

De taster 
stor Fordel ved at købe 

Tretorn 
Gummis/suler 

hos 

Carl Larsen 
Vestergade, Tlf. All. 104 

Kost 
kan farts med eller uden Logi. 

Pension Soland 
Sandvig  Tlf..17 

Moderne Brillestel 
i alle 

Farver og Faconer. 

Af Glas anvendes kun 
fineste 

punktuelle Brilleglas. 

ønsker De særlig Beskyttelse 
af Øjet anbefaler vi 

Ultrasin-Glas 

Conrad Hansen 
I Allinge Ur- og Guldsmedeforretn. 

v. Havnen . Tlf. 140 

Skal De sælge 
eller N?1 De købe 
et eller andet — 
saa annoncer bare i 

Nordbornholm! 
Bladet nied deri store Udbredelse 

Yra 2lge til 2Jge 

2)anskeligt !faar faar vi til at sidde, som det skal 

Permanent 8-10 Kr. Taco Luxus Darnpkammersystem 
Brændt llaar udelukket. 

— og husk saa, at vi kun bruger de originale Præparater. 
Frisør Nissen-Boysera, Alling,9:. Tlf. 53 

ti) Fodpleje 
33. Manicure 

• Anmigtwpleje 
• Øjenbryn mfarvning 

gaa til Specialisten cRa jilhild (Rotoold 
Strandvej 3 (ved Anlæget) . Telefon Allinge 172 
Aaben hver Dag fra K1 14 til 18 og efter Aftale 

Fedt i Blærer og Pakker, Salatolie, Margarine og Smør . KØB DET 1 PRODUKTEN krydret og ukrydret 	 Jordnødolie og Soyaolie 



i&Vintertojet parat? 
Hvis De lian, skulde De 
ellers købe det nu, inden Er-
statningsvarerne kommer. 

Vi har kun rene Uld- og Bomuldsvarer, og De vil blive glad 
overrasket ved at træffe de gode gamle Kvaliteter til be-
skedne Priser. 

Nollulaklurhosel, Hasle 

Annoncer til. Hasle-Siden 
maa indleveres senest Onsdag Formiddag 
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Hasle Telefon 124 M 
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H. C. Kofoed, Herre- 
rA wiwiwim EI EI CIDEICIMEISEIBMEEI Cl Cl 0 

Vil De have naturligt Fald i Haaret, saa prøv vor 

Herre-Permanent - 5 Kr. 
Vi benytter kun det allerbedste, nemlig Apparat „Taco" 25. 
— Forbrænding af Haaret udelukket - og saa holder det. 

110.0 

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

Einar Nielsen, Hasle - Telef. 142 

FILM fremkaldes,skmoupkieroeg h  s, foolrdSbt as 
r Udførelse 

Billeder indrammes smukt og billigt. 

Charles Svendsen Torvet — Hasle 

Godllingskalk 
Bestillinger til 
.Cevering fra 8lii6 
modtages gerne 

*enbeett & %Go. XaJle 

En Annonce i 
„Nordbornholm" virker bedst 

og koster mindst. 
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Lædervarer 
Tobakspunge Kr. 1,25 
Moderne Portemonnæer m. Lynlaas Kr. 3,00 

Sadelm, H. P. Kofoed, Hasle Telf. 13 
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Dag- og Ugeblade 	 • • 
Papirhandel 	 • • 
Cigarer og Tobak 	 • • 
Chokolade 	 • • 
Is fra Bornh. Flade-Is cremfabr. •. 

• 
• 
• 
• 

Markmann's Kiosk 
• • • • • 
•••••••• •••••••••••••••• 114••••••••511•••••••••••••••• 

iling til 
1M, 

Øens Grisehandel 
Telefon Rutslier<,'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. Sorgensen 

AJLETØNDER 
VANDTONDER OG SALTEKAR 

leveres til billige Priser 

CARL J. E. AAKERLUND 
Hasle Bedkerforretning Telf. 105 
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DAMEFRAKKER 

HASLE og OMEGN 
.5i13angen 

Hvor kan det egentlig være, 
at dette Ord i Løbet af ganske 
kort Tid har formaaet at vende 
op og ned paa hele det danske 
Folks Begreb om Enhed og Sam-
menhold? Ja, for det har det jo! 
Ingen kan benægte, at Folkets 
Indstilling overfor hinanden er 
en anden i Dag, end den var for 
blot en Maaned siden. 

De dybe Skillelinier er borte -
Kløften, hvori vi i Kampens Hede 
kastede noget af det maaske aller-
bedste, vi ejede som Folk, eksi-
sterer ikke mer. Nu staar vi alle 
med begge Ben paa den jævne 
danske Slette med hinanden 
Haand i Haand og synger vore 
gode Sange og spejder ind i et 
Land, som i alt Fald ingen af 
den yngre Generation tidligere 
har anet noget om, at det fand-
tes, Enhedens og Enighedens 
skønne Land. 

Og dette er naaet i saa kort 
Tid, som Følge af det magiske 
Ord Alsang. Ganske vist, der 
har været nogle, som vilde have 
Ordet Alsang strøget og ombyttet 
med et andet, saakaldt mere 
Dansk; men det er heldigvis mis-
lykkedes, rimeligvis som Følge 
af, at Folk har gjort den sørge-
lige Erfaring, at meget af det, 
der før skiltede, netop havde sit 
Udspring i, at man havde strø-
get saa meget af det gode fra 
Slægterne nedarvede og havde  

sat noget andet fremmed og 
udansk i Stedet. 

Nu gaar Alsangen som en Som-
merbrise hen over Landet, frisk 
og frejdig, og det danske Folk 
iklæder sig Søndagstøj og Sem-
dagssind og synger! 

Er det i Grunden ikke, som 
om det danske Folk er blevet 
sig selv igen, som om det er vaag-
net op af en tung Søvn og nu ser, 
at Danmark er for skønt og godt 
Land til, at vi ikke med Glæde 
skal kunne nyde baade Skønhe-
den og Godheden? Ganske vist, 
der findes vel enkelte Surmulere 
endnu, som mener at have Raad 
til at gaa med stramme Miner, 
medens vi andre synger og er 
glade; men lad dem det — lad 
dem bare gaa rundt i deres Selv-
gladhed, de betyder i Virkelighe-
den meget mindre end de selv 
tror! — 

Men naar nu den første Begej-
string er forbi? Naar vi har væ-
ret samlet til Alsang et Par Gange 
eller maaske tre, hvad saa? Hvor-
ledes skal vi fortsætte? Vi kan 
jo ikke vedblive at samles ude i 
det frie, som Svenskerne gør det 
paa »Skansen« i Stockholm, hvor 
de mødes til Alsang 2 Gange om 
Ugen, ogsaa om Vinteren, skal vi 
saa holde op med Alsangen og 
standse det, som nu er saa godt 
i Gang? Det vil være Synd, om 
det skete. 

Kan vi ikke fortsætte med In-
dendørssammenkomster for Eks. 
en Gang om Maaneden? Saadan-
ne Sa tumenkornster kan jo ar-
rangeres paa en lidt anden Maade, 
end Alsangen i det frie. I enhver 
By findes vel lidt Musik, en el-
ler anden, der kan tale eller læse 
op o.s.v., og naar saa den gode 
Vilje bliver spændt for Vognen, 
mon det saa ikke skulde være mu-
ligt at faa den trukket paa Plads? 

Vi har gennem de sidste Uger 
vist, at vi tormaar meget, naar 
vi er er enige, og vi vil ; lad os 
derfor være enige om at bevare 
og fortsætte det store og værdi-
fulde Arbejde, som er paabegyndt 
og har givet sig Udtryk i den 
danske Alsang, dette det største 
og rigeste, det danske Folk har 
faaet i Eje, og som det har vist 
at det formsar at bruge til Enig-
hed, Enhed og en virkelig hjer-
tevarm dansk Fællesfølelse, der  
jo, trods alt andet, er det eneste 
Grundlag, hvorpaa det danske 
Folks Fremtid kan bygges. 

Carl J. E. kakerlund 

Kejser Borten I — Forts. fra Side 1 

egne Penge, rejste gratis med Jern-
banen og var desuden meget ma-
lerisk klædt med General-Uniform 
og Fantasi-Epauletter, Sabel og 
Paraply. „Hallo, Kejser!" raabte 
Folk, naar de mødte ham paa 
Gaden. 

Norton den Første har nu i 
vore Dage faaet sit Monument. 
En af hans Yndlingstanker var at 
bygge en Bro fra Oakland til San 
Francisco, men alle mente at Pla-
nen var uigennemførlig. 

Men i 1936 blev Broen indviet 
— og det blev Verdens største! 
Nortons Fantasisyn var blevet til 
Virkelighed. Det var da 65 Aar 
siden at han havde udstedt Ordre 
til at bygge Broen, og San Fran-
cisco byggede i den Anledning et 
Gravmæle for ham, hvorpaa der 
staar indhugget i Marmor: 

„Emperor of the United States 
and Protector of Mexico Joshua 
Norton — 1819-188O". 
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Skal De have 

Henkogningsglas 

do. Kedler  

e 
• Syltekrukker 
• • • saa gaa til Isenkræmmeren! 

ISO I 

Fa. Andr, Kofod 

1 
Telefon Hasle 17 

•••••••■•••••••••••••414 

Nyt Fodtøj 
er dyrt 

Det gamle holder længere, 
naar det bliver repareret 
solidt hos 

Otto Hansens 
Shotelsreparation 

Torvet, Hasle 

Brødrene Anker 
Jernstøberi og Maskinfabrik 

Pumper - Vandindlæg 

Bygnings-Støbegods 

Komfurer 

Telefon Hasle 2 


