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„Nordbornholm" hver Uge 
Fra og med dette Nummer begynder 

vi atter at udsende Vgehladet »Nord-
bornholm hver Uge, og som hidtil bli-
ver Udsendelsesdagen Fredag. 

Vi haaher at kunne fortsætte med 
dette i Fremtiden uden nye Indskrænk-
ninger til baade Læsernes og Annon-
cørernes Tilfredshed. 

Chr. do Fjerdes Juldmoger" 
Den byggelystne Christian den Fjerde havde til 
Stadighed økonomiske Vanskeligheder. Et For-
søg paa at lade „Kunst Kaspar* fylde den kon-
gelige Kasse faldt ikke heldigt ud, men den 
tsygtige Kemiker og „Guldmager" gjorde sig dog 
nyttig paa andre 0 mraader, saa det var ikke helt 
forgæves, at han var blevet indkaldt til Dan-
mark fra Hertugdømmet Lichtenberg, 

Linoleumssnit af Carl Bernhard Svendsen 

Danmarks Kartoffelhøst bjerges 

4\ 

Til Elverpigen 
Tænk, at du mindes den Sommernat, 
vidunderlig lys og varm, 
da vi vandrede gennem det dunkle Krat 
saa trygt ved hinandens Arm. 

Men naar du synes, alt var saa smukt 
i Natten sammen med mig, 
forklar mig saa din hastige Flugt 
bort fra dens dejlige Leg. 

Og hvor er den Krans, jeg til dig bandt, 
og hvormed jeg smykked' dit Haar? 
Var det den, jeg som visnede Blomster fandt 
paa Stien, hvor Ellene staar? 

Hvorfor skælved' du i Dagningens Dis, 
som Blomsten for Dugdraabers Drys? 
Hvorfor var dine Læber som Is, 
da du mig dem rakte til Kys? 

Du tror paa en Sommer, der evig bli'r; 
men jeg er derom i Beraad -
Sig, hvad jeg i dine Øjne ser, 
er det Glans af Smil eller Graad? 

Min kære, du kender vist næppe dig selv, 
for ellers saa vidste du jo, 
at Elverpigerne har ingen Sjæl 
og derfor ej heller en Tro! 

Men jeg fik en Vished af det, jeg saa 
bag Taagernes skærmende Skjul: 
Du er jo, som Elverpigerne smaa, 
i Ryggen blot tom og hul. 

Og derfor skrev jeg mit Digt til dig, 
fordi jeg tabte min Tro 
paa, at over Lygtemændenes Vej 
kan bygges en Kærligheds Bro. 

Og hver Gang Maanen igen staar lys 
over Skove, Enge og Krat, 
jeg mindes vil med et sælsomt Gys 
din Flugt i den koglende Nat. 

Carl J. E. Aakerlund 

Udkommer i hvert Hjem 
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I Aaret 1624 fik Christian den 
Fjerde under et Besøg i Norge 
noget at tænke paa. Han var kom-
met til en lille Flekke ved Elven 
Laagen, hvor der Aaret forud var 
fundet Sølv. Med vanlig Energi 
gik han straks i Lag med at ud-
kaste Planer til Udvinding af Sølv 
i stor Stil og grundlagde derfor 
en By, der fik Navnet Kongsberg 
og hurtigt blev et af Norges be-
tydningsfulde Industricentre. 

Sølvudvindingen kom snart i 
fuld Gang. Dette er nu ikke saa 
mærkeligt, naar man ved, hvor 
initiativrig den danske Konge var 
i al sin Færd. Det var heller ikke 
dette, der gav ham noget at tænke 
paa, men  det var den Omstændig-
hed at der ved nøjere Efterforsk-
ning fandtes at være Guld i Sølv-
ertsen, og  Guldet var det, alle 
higede efter. 

Kongens Kemikere erklærede 
dog, at det ikke kunde betale sig 
at udvinde dette Guld, men han 
slog sig ikke til Taals med dette. 
Da han atter var hjemkommen til 
København, lod han i de følgende 
Aar stadig Ertsprøver sende ned 
til Undersøgelse, og han rasede, 
naar Kemikere og Alkymister sta-
dig ikke kunde finde tilstrækkelig 
Guld i Ertsen. Han havde nu sat 
sig i Hovedet at disse Guldmæng-
der skulde udvindes, han regnede 
og regnede, for der fandtes store 
Mængden, men de var spredt paa 
ca. 30 Kvadratkilometer. 

Det optog ham i mange Aar. 

Rundt omkring i Europa lagde 
baade rig og fattig Hovederne i 
Blød for at lave Guld. — De rige 
bragtes til Tiggerstaven, og nogle 
af de fattige blev rige ved at tage 
Folk ved Næsen med deres Kun-
ster. 

Der var gaaet Ry om de Resul-
tater, Kaspar Herbach i Lichten-
berg havde opnaaet, og Christian 
IV besluttede derfor at indkalde 
denne Tusindkunstner til Danmark, 
for at han der kunde arbejde med 
den guldholdige Erts fra Kongs-
berg. Kaspar blev ansat som Hof-
snedker, hvad der var noget me-
get fint og betroet, men han gav 
sig ogsaa af med meget andet, 
	 saaledes var han en fortrinlig 
Guldsmed, der forfærdigede mange 
kunstfærdige Ting. — Endvidere 
havde han som „Gartner" Opsyn 
med Kongens Haufge (Rosenborg), 
desuden var han beskæftiget med 
at destilere „Akvavitter" til det 
kongelige Bord ! 

Men det, Kongen ventede sig 
mest af, var naturligvis Udvindin-
gen af Guld fra den norske Erts. 

Han satte sig personlig ind i 
denne Teknik og deltog selv i 
Eksperimenterne. — Det lykkedes 
virkelig at udvinde saa rnegetGuld,  

at der kunde præges nogle Duka-
ter. Foruden Indskriften bærer de 
Billedet af et Par Briller, hvad der 
sandsynligvis skulde symbolisere, 
at dette Resultat var opnaaet ved 
Skarpsindighed. 

Det blev almindelig troet at dette 
Guld var fremstillet af alkymisk 
Vej, at selve de vises Sten var 
fundet. Endnu findes der Eksem-
plarer af disse saakaldte „Brille-
Dukater'. -- Rygtet sagde, at nu 
kunde Kongen ved „Kunst-Kas-
par-s Hjælp fremstille lige saa 
mange skinnende Guld-Dukater, 
som han vilde, Rigets Armod var 
endt, nu skulde en lys og velha-
vende Tid begynde. 

Ogsaa Kongen var meget opti-
mistisk, blot var kan klar over, at 
den Guldmængde, der kunde ud-
vindes, var altfor ringe. Han be-
skæftigede sig stadig med ny Me-
toder til mere effektiv Udvaskning 
af Ertsen, og gav selv Ideer og 
Anordninger. Kaspar var stadig 
hans mest betroede Mand, og det 
var stadig Kongens Haab, at det 
nok gennem Guldudvinding skulde 
lykkes at fylde Statskassen, det 
var bare Begyndelsen, der var 
svær. 

Det var imidlertid en Kends-
gerning, at der var for lidt Guld 
i Ertsen til at Udvindingen kunde 
betale sig : hver Dukat, som kunde 
præges, havde kostet adskillige 
Tusinde. Det var uden Tvivl med 
Henblik paa disse store Omkost-
ninger, at Kaspar senere skrev om 
nogle Maskiner, der kunde erhver-
ves i Holland, at de kunde frem-
stille en Dukat for hundrede Du-
kater. — Frederik den Tredje, til 
hvem denne Meddelelse var givet, 
mente dog, at det var bedre at 
vente paa Maskiner, der kunde 
fremstille 100 Dukater for 1 Dukat. 

Christian IV oplevede ikke Skuf-
felsen ved at skulle erkende, at 
Guldudvindingen ikke kunde brin-
ges til at betale sig. Han døde i 
Februar 1648. Ved Kroningen af 
Frederik cl. III. kom Kaspar til at 
spille en større Rolle. Den konge-
lige Krone og Scepter var pant-
sat og .maatte indløses, Dronnin-
gens Krone var sporløst forsvun-
den. Kaspar fik derved som Op-
gave at smede Kronen for Sofie 
Amalie, en meget hæderfuld Op-
gave, der gik paa tværs af alle 
Lavsstatutter. 

En gammel Beretning fortæller, 
at Kaspar under dette Arbejde fik 
Besøg af Eleonora Kirstine Ulfelt, 
der vilde prøve Kronen, men tabte 
den, hvorved den blev beskadiget. 
Man søgte at holde det skjult for 
Sophie Amalie, men det lykkedes 
ikke, og det er senere blevet ud-
lagt som en af Grundene til Dron-
ningens Had mod den ulykkelige 

Fange i Blaataarn, der i sit „Jam-
mersminde" har sat dette Fan-
genskab et saa gribende og ufor-
glemmeligt Monument. 

Kaspar var stadig en meget be-
troet Mand, hvis Alsidighed blev 
stærkt benyttet, selv om han ikke 
kunde fylde Statskassen. Han ar-
bejdede ved Kunstkammeret, drev 
en Vandmølle ved Lyngby, den 
var tillige indrettet til Ædelstens-
sliberi. Han fik Eneret paa ølud-
salg i Lyngby, Privilegium paa en 
Valkemølle i København, og en-
delig udnævntes han i 1663 til 
Møntmester. 1 denne Stilling vir-
kede han dog ikke længe, da han 
døde Aaret efter, lidt over 70 Aar 
gammel. 

„Kunst-Kaspar" var ubestridelig 
en Dygtighed, men mest impone-
rende er naturligvis den Alsidig-
hed, hvormed han har arbejdet 
indenfor vidt forskellige Felter.—
Især for Christian IV var han en 
Altmuligmand af stor Værdi og 
har vel ogsaa været med til at 
forme Kongens store arkitektoni-
ske og tekniske Forstaaelse. 

hos HEN 
Altmuligmand Jens Hansen stod 

og rødmalede Præstegaardens ny 
Lysthustag, og den lidt duknak-
kede Præst kom i sine egne Tan-
ker for nær og fik nogle røde 
Stænk paa sin Hjemmefrakke. 

„Saa, nu er der nok Tordenvejr 
i Vente", siger Jens Hansen, „bare 
det ikke slaar ned". 

„Jens Hansen,Jens Hansen dog" 
siger Præsten og lister om bag 
Huset og ned i Haven, idet han 
lod Jens Hansen om at tage mod 

Fortsættes Side .1 



De doer 
rigtig, naar De 
vælger 
Efteraarsskoen hos 

Carl Larsen 
Vestergade, Tlf. All. 104 

Sporten 
.51ilinge-Sandvig 
Fodbold 

I Søndags vandt begge ASOs 
Juniorhold. ASG jun. II vandt over 
Olsker jun I med 3-1 og ASG j. I 
slog KFUM jun. I med 3-0. 

ASG I opnaaede kun 3-3 i Rut-
sker mod Standard I, som spillede 
til for Livet, hvorimod ASGerne 
i høj Grad var uoplagte. 

Paa Søndag 
mødes paa Banen i Allinge Kl. 

14 Standard jun. I og ASG jun. 1. 
Kl. 15,15 spiller Knudsker mod 

ASG 11. 

3ras le 
Hasle 1.-Hold 

skal paa Søndag til Rønne for 
at spille mod Viking I, og Juni-
orerne skal i Nexø møde Nexø j. I. 

&lslier 
har paa Søndag en Hjemme-

kamp mod Viking III. 

Xlemensker 
Paa Søndag 

spilles der i Klemensker Kl. 15 
en Kamp i A-Rækken mod ASG I. 

Fred., Lord. og Mandag 
sælges Egetræ sbuffet, Bord, Stole, 
Restaurationsskænk, Spiralsenge, 
Dyner, Madrasser, Tøjrulle, Ser-
vice og meget andet. 

Vandrehjemmet, Tejn 

NB. Ejendommen til Salg. 

Allinge-Sandvig 
Indtegning til nyt Samariter-

kursus i Vinteren 1940 sker i 
Sandvig hos Formanden C. Mad-
sen, i Allinge hos Kassereren, 
I. Kjøller, inden 1. Okt. 

Bestyrelsen 

Allinge-Sandvig 
Husmoderforening 

Medlemsmøde Tirsd. den 1. Okt. 
Kl. 19,30. Tag H aandarbejde med. 
Kaffe å 60 øre. Tag selv Brød 
med. Spørgetime. 

PATRONG 
wffilepaiffia■Iffilmilo 

er Navnet paa en usorteret Cerut, 
vi har faaethjem. 
Kvalitet 11,5 Øre. 
De [au den   for 9,3 øre. 

Pr. ..anse 	Stk. 4,65 
Kiosken 
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Specialitet: Lækkert hjemmelavet Paalæg og Salater 

Math. Dahl Varerne bringes. Telefon Allinge 45 
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Har De set det store Varelager i 

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

*IH ••141•0•4 t9 QIN***•****** 4,6 ***** ••••• 

Varm Blodpølse fra Fredag Formiddag Kl. 11 

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 helt rigtige Tilbud paa en ny Cykle faar De i 

	~11111.■ 

CyKleforretningen 1  
fr. 

11)PrOP  
. 

Allinge 

Marcussen Jensen 

AJLETØNDER 
VANDTØNDER OG SALTEKAR 

leveres til billige Priser k•-  

CARL 1. E. AAKERLUND 
Hasle Bødkerforretning Telf. 105 
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En Annonce i 
„Nordbornholm" virker bedst 

og koster mindst. 
Ungt OKselied, prima Kalvelød 

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

gammeldags Lunge- og Medisterpølse 
W. ROMERS Slagterforretn. - T11.118-136 

cykler lakeres og slappes. 
Garanteret fint og holdbart Arbejde. — Reparationer udføres. 

Due Jørgensen, Kirkegade 5, Allinge 

Nordbornholms 

Husmoderhiørne 
For de Husmødre, der ingen Have har, betyder 

det meget at kunne skaffe sig Frugten gratis. 
De vilde Frugter kan varieres paa mange Maader, 

og her behøver De heller ikke at bruge saa meget 
Sukker. 

Opskrift 
Nr. 13. 

Rønnebærgele 
1 kg Æbler, 1 kg Rønnebær, 1 1 Vand. Pr. 1 Saft 

900 gr Sukker. 
Frugten skylles, Æblerne skæres i mindre Stykker 

og begge Dele kommes i en Gryde med Vandet og 
koges godt ud. Saften sies og maales, Sukkeret blan-
des i, og Saften koger nu ca. 6 Min. GeMen kommes 
paa smaa Glas og bindes til Dagen efter. 

Send Deres Habit hen i 

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

C. Johnsen 

Alle Handlende 
og Haandværkere 
paa Nordbornholm, der er interesserede i en Drøftelse af 
Lukketiderne paa Grund af Mørkelægningsbestemmelserne 
indbydes til Møde paa Hotel „Allinge" Onsdag den 
2. Oktober Kl. 20. 

Nordbornholms Købmandsforening 
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Efteraarssko og 

Gummistøvler 
stos 

Træskom. Larsen - Allinge 

Al Slags 

hjemmeslagtning 
udføres godt og propert. 

Charles Riis, Vang 
Telefon Rutsker 37 y kan benyttes 

Al Hjemmeslagtning 
foretages. Henvendelse til 

0. Kofoed.Trekanten 
Rutsker 

Klaver- 
Undervisning 

evt. i Elevens Hjem 

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

Fyrrebakken, Sandkaas 

Dans Gymnastik 
Kursus begynder først i 
Oktober Maaned. 
Indtegningstider se næste 
Nummer. 

ASTA HOLM 
exam. Danselærerinde 

Vi har en Serie 
ekstragode Matros-Habitter 

hængende — passende til Drenge i Skol galderen 
og forresten ogsaa 

moderne, stærke Overfrakker 
i alle Størrelser. 

Da vi ikke agter at handle med disse Varer mere, sælger 
vi derfor til meget smaa Priser. 

Nordlandets Handelhus 

Køb en 

Hess Brændeovn 
Vi har med og uden Kogeindretning paa Lager. 

P. C. HOLM 
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18 Dage 
fra 

LORD. D.28.SEPT. 
til 

LØRD. DEN 5. OKT. 
sælges Varer til Statusvurdering, 
samt endvidere 

DAME- OG 
HERREUNDERTØJ 
som ligger til gammel Pris. 

Nordlandets 
Handelshus 

Tysk Kursus 
Privatundervisning 

med individuel Tilpasning for 
Hoteller og Pensionater, 
Vognmænd og 
Forretningspersonale 
begyndes i næste Maaned. 

Indtegning ved Henv. til 
KARL ROWOLD, Strandvej 3 

Tlf. Allinge 172 

Tysk-Undervisning 
paa letfattelig Maade. 
Enkel-Timer og smaa Hold, 
for Begyndere og Viderekom-
mende — hjemme og ude. 

Grete Abram-Nielsen 
All.- Sandvig Strandvej 38, I 

decers 
paa en nem Maade... 

Prøv min letfattelige Metode, 
hvorved De i Løbet af for-
bavsende kort Tid kan lære 
.tit tale og forstaa Sproget. 

Tal med 

&nmy Sil6erstein 
Sandkaas 

Store og smaa 
Gevinster 

i Landbrug slotteriet, 
Varelotteriet og 
Klasselotteriet 

dækkes paa bedste Maade ved 
at gøre Indkøb i 

Nordlandets 
Handelshus 



Karl Ipsen 
Tein . Tlf. Allinge 181 u Varerne bringes 

Tlf. Allinge 117 u 

Kor ud! 	Kor ud! 	Kor ud! 
og drik Eftermiddagskaffen paa Vejen i 

Sestaurani „2>ig6o", riejn 
Pragtfuld Udsigt fra den smukke Have til Havnen og den 
blaa østersø. 

K 1 11 0 BORNHOLMS 
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De af Luftværnet rinerkendte 

Plerklægningstmiler 
til Vognlygter leveres paa Be-
stilling i alle Størrelser. 

Hætter til Cyklelygter 
50-55-60 Ore 

Fritz Reusch 
Telefon 5 	 Allinge 

1111111111120•11111~11111 

Fredag . Lerdag . Søndag Kl. 20 

Andy Hardy som Levemand 
Bestil Billet Tlf. Allinge 142 (Kiosken) 

Søndag den 29. ds. 

Stor Afslutnings-Fest 
D. s. U. 

paa Hotel Sandvig - PALMEHAVEN - fra Kl. 20-24 
Svend Arvidsens Orkester medvirker (4 Mand) 

EMIOMM 

pr. kg 

Hvid rygvasket Uld Kr. 7,25 
Hvid og kul. Sekunda - 5,50 
Uldne Klude 	- 2,10 

Maksimalpriser paa Uld 
den 2. August 1940 

D. S. U. Allinge-Sandvig, inviterer herved til 

stor Efteraarsfest 
som afholdes paa Hotel Saeavig Søndag d. 29. September Kl. 20-24. 

I Aftenens Løb forsk. Underholdning, bl. a. stor Amatørkonkurrence, 
hestevæddeløb. Pr æmiedans etc. 	Partiforeningen og Nabo-DSU Afd. indbydes 

Naturligvis til 

paa Søndag Eftermiddag! 

Saadan er'ed jo — Saadan er'e d jo — 
Natnrskonhed - Hygge - Stemning 

„De muntre Musikanter" spiller og synger hver Søndag fra Kl. 16 

	111=1111E1110~1 

Vanskeligt 9(aar faar vi til at sidde, som det skal 

Permanent 8 —10 Kr. Taco Luxus Dampkarninersystem 
Brændt Haar udelukket. 
og husk saa, at vi kun bruger de originale Præparater. 

Frisør Nissen-Boysen, Allinge Tlf. 53 

I Afskedsfest 
for Provst Petersen afholdes paa Me-
nighedshjemmet Onsdag d. 2. Okt. Kl. 7 
Indtegningslister er fremlagt hos Menig-
hedsraadsmedlemnierne samt i Allinge 
Boghandel og Kofoeds Papirhandel. 
Indtegningen slutter Mandag Aften den 
30. September Kl. 6. 

Menighedsraadet. 

„7ord6ornfiolma kommer nu flyer Yredag! 
111~1111», 	 

Ekstrafin Kaffe 
The, Kakao, 

Chokolade og Bisquits 

Den nye Købmandsforretning: 
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* Fodpleje 
Wanlcure 

Aosigtspleje 
* Ojeuhryosfarvning 

gaa til Specialisten cRaLs5nhild CRotoold 
Strandvej 3 (ved Arilæget) . Telefon Allinge 172 
Jaben hver Dag fra K 1 14 til 18 og efter Aftale 

= =3sE e=1*==-11' 

Bryggeristræde 
`fif. All. 77 eg 79 

Ligkister 

Ligtøj 
Ligsenge 

1.1) 

«te 

()11  
Ligkistelager 
Ordning af Begravelser 

Kofoed & Mortensen 
Byggeforretning  
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P. Petersens 
Byggeforretning & higkisigager 

Nørregade 9 . Tlf. Allinge 69 

Ordning af Begravelser foretages 9 
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Vintersæsonens Danse 
Danselærerinde Frk. Asta Holm 

er i øjeblikket i København for 
at indstudere de sidste nye Danse, 
der er fremkommet. Paa Søndag 
vender Frk. Holm hjem, og sidst 
i Ugen bliver der Lejliged til at 
indtegne sig til Kursus i Dans og 
Gymnastik. 	Se Annoncen. 

Arbejdernes Samariterforbund 
indbyder iflg. oinst. Annonce til 

Indtegning til Vinterens Kursus, 
som i Aar ligesom tidligere vil 
komme til at omfatte 20 Aftener 
(hver Tirsdag) a 2 Timer. 

Kursuset staar aabent for Del-
tagelse fra alle Mænd og Kvinder 
over 17 Aar, og vi vil ikke und-
lade at gøre opmærksom paa den 
billige Pris, som er 9 Kr. for hele 
Vinteren. Det økonomiske behøver 
altsaa ikke afskrække. 

Gennem de sidste Par Aar er 
der her i Allinge-Sandvig uddan-
net mange Samariter, som ved 
flere Lejligheder har bevist sin 
store Berettigelse, ikke mindst ved 
de store Arbejdspladser. 

Uden Tvivl er der blandt man-
ge Mennesker stadig en Trang til 
at lære Samaritergerningen, og her 
er saa Lejligheden. 

Afslutningsfest i Palmehaven. 
Paa Søndag sluttes der af paa 

Hotel Sandvig, som Sommeren 
igennem har sørget for, at Allin-
ge-Sandvig-Boerne ikke har kedet 
sig. Det sker ved DSUs store Ef-
teraarsfest i Palmehavens smukke 
Lokaler. Der begyndes Kl. 20 og 
i Aftenens Løb bliver der arran-
geret Amatørkonkurrence, Heste-
væddeløb, Præmiedans o s.v. Par-
tiforeningen og alle DSU Nabo- 

Berigtigelse ar 
Ejendonishandeler, 
Laanesager, Døds-
boer. 

Testamenter og anden Do-
kumentskrivning udføres. 

Revisor Kaj Pedersen, 
Kirkestræde 2, Allinge 

NB. Nogle Villaer og Som-
merhuse i Sandkaas anvises 
til Salg. 

SKOVARBEJIDE. 
Jeg ønsker skovet og ryddet i 

min SkOv øst for Rø Kirke i 
Efteraar og Vinter. interesserede 
kan henvende sig til Gaardejer 
Nørregaard eller Kristian Mik-
kelsen, ved Skoven. 

K. R. Norregaard 

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 
Allinge Ur- og Guldsmedeforretn. 

v. Havnen . Trf. 140 

afdelingerne er inviteret med til 
Festen. 

Nu kan man lære Husholdning pr. 
Korrespondance. 

Det tilraades Husmoderen, hvor 
der er Lejlighed dertil, at søge 
god Undervisning, hvad enten det 
drejer sig om kortere eller længere 
Kursus paa Husholdningsskoler 
og lignende, men der vil være en 
stor Del Husmødre, der ikke ,kan 
afse Tid hertil, og disse kan nu 
ogsaa blive delagtiggjorte i grun-
dig Undervisning, idet Tørsleffs 
Husmoder Service er paabegyndt 
en hel ny Form for Undervisning 
maaske uden Sidestykke, nemlig 
Husholdningsundervisning pr. Kor-
respondance. 

Et Kursus varer 10 Uger, og der 
vil blive lagt Vægt paa at lære 
Husmødrene baade Teori og Prak-
sis saml givet alle Oplysninger 
om Spareforanstaltninger ag Ra-
tioneringsforhold. 

Der er to Kursus, A fol-  Hus-
mødre, der har Kendskab til Hus-
holdning, og B, Kursus for Be-
gyndere. Enhver Husmoder og 
ung Pige kan deltage, Betingel-
sen er kun, at man har Adgang 
til et Køkken. Undervisningen fo-
retages af de to landskendte H us-
holdningslærerinder  Fru Kirsten 
Hattemeier og Frk. Karen Holte. 
Et Kursus koster 3,00 Kr., og for 
dette beskedne Beløb faar man 
Undervisning samt Lærebøger, alt-
saa Prisen er saa rimelig, at en-
hver vil kunne deltage. 

Ønsker Bladets Læsere nærme-
re Oplysninger, kan dette faas 
ved Henvendelse til Tørsleffs Hus-
moder Kursus, Kronprinsessegade 
36, Kbh. K. 

Husmoderforen. Demonstration 
forleden Onsdag i Gæstgiver-

gaarden havde samlet mange In-
teresserede. Der vistes, hvordan 

man paa den bedste Maade kunde 
sylte og kage hen. 

Bestyrelsen oplyser overfor os, 
at der i Løbet af Vinteren er plan-
lagt en lang Række interessante 
Demonstrationer og Medlemsafte- 

Yra 2lge til 2/ge 

ner, saa Medlemmerne har noget 
at glæde sig til. Foreningen har 
stadig Tilgang af nye Medlem-
mer — er De ikke med, skulde 
De i Dag melde Dem ind hos 
Formanden Fru Smedemester Pe-
dersen. Paa Tirsdag Aften afhol-
des Medlemsmøde i Gæstgiver-
gaarden. (Se Annoncen) 

Andy Hardy i Kino 
I denne Uge spilles Andy Har-

dys sidste Film, nemlig Andy Har 
dy som Levemand. Filmen blev 
i København en Kæmpesukses, 
og vi tør rolig garantere at den 
ogsaa bliver det her. Handlingen 
er original og sat op med megen 
Humor, og den populære Andy 
lancerer et nyt Slagord, „Oh bag 

o hoy", som sikkert vil kunne 
høres længe efter al Filmen er 
taget af Programmet igen. Der 
er tre Forestillinger, Fredag, Lør-
dag og Søndag, alle Dage K1.20. 

Skal der lukkes tidligere. 
Ifølge (mist. Annonce er der til 

paa Onsdag indkaldt til Møde paa 
Hotel Allinge til Drøftelse af en 
eventuel Omlægning af Lukketi-
derne med Henblik paa Mørke-
lægningen. 

Spørgsmaatet bliver altsaa om 
der skal lukkes ved Mørkelægnin-
gens Begyndelse eller om Forret-
ningerne skal mørklægges. Emnet 
vil sikkert give Anledning til liv-
lig Diskussion og imødeses med 
stor Interesse af saavel de hand-
lende som Publikum. Resultatet 
af Forhandlingerne bringes i næ-
ste Nr.' -- Fredag den 4. Okt. 

Gudstjenester 
Søndag den 29. September 

Allinge Kl. 10*** Moeslund 
Hasle Kl. 16** 
Klemens. Kl. 9,30 
Olsker Kl. 15 Moeslund 
Rutsker Kl. 9,30 ** 
Rø Kl. 9,30 *** 
Tejn Kl. 10 " 

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

Benyt Dem af Nordbornholms 
billige Rubrik-Annoncer 
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rres  r Udførelse 
Billeder indrammes smukt og  billigt. 

Charles Svendsen Torvet — Rasle 

FILM fremkaldes, skopieres,muk   og  hol
dha — 

2enyt Naffemterkerne rigtigt - 
køb mine udsøgte Kvaliteter 

Kaffe-Erstatninger i virkelig gode Kvaliteter haves i st. Udvalg  

Einar Nielsen — Telt. Hasle 142 

■ ••••■•.1 

Aing til 
Øens Grisehandel 

Telefon Rutsker 38 
naar De vil købe, sælge eller bytte. 
Unge gode Heste, ældre Arbejdsheste, Lodekoer, Lødekvier, 
Grise i alle Størrelser, Gylter og Søer. 
Ved Køb kontant Afregning Ved Salg gode Betalingsvilkaar 

9. Jørgensen 

HASLE og OMEGN  

• ø • • 

• 

Xask Nyt 

4-4, derefter spillede de to Hold 
atter uafgjort 1-I. Endelig blev 
der en afgørende Kamp Nr. 3, og 
det blev ASG, der tog Pokalen 
med hjem. Sejren blev paa 3-1. 

I B-Rækken overraskede Hasle 
II glædeligt, idet dette Hold naa-
ede Finalen og tog Pokalen hjem. 
Kamp Nr. 1 stod mellem Standard 
og Rø, Standard vandt stort 7-0. 
Standard gik saa til næste Kamp 
mod Hasle og tabte 1-3. 

ASG gik igennem til Finalen 
uden Kamp, idet Modstanderen, 
Nyker Il udeblev. 

Saaledes var det Hasle II og 
ASG II, der skulde slaas om B-
Pokalen. 

Den spændende Kamp resulte-
rede i en Hasle-Sejr paa 6-4. --
Især lagde man i denne Kamp 
Mærke til Hasle unge forwards, 
som var meget levende og leve-
rede godt Angrebsspil. 

Efter de to Finaler overrakte 
Forretningsfører Aage Larsen de 
to sejrende Hold deres Pokaler, 
og der var selvsagt stor Begejst-
ring blandt dg 300 Tilskuere for 
Hasles Sejr i B-Rækken. 
En vellykket Dag for baade Spil-
lere og Publikum, som appellerer 
til Gentagelse. — Uden Tvivl vil 
Haandboldspillet til næste Sæson 
komme til at indtage en fremstaa-
ende Plads i Foreningens Pro-
grammer. 

0000000000000000000000000 00000000cr000000000000000000000000000000000000000000sin 
o 0 
0 	 0 
oo 
0 	 0 
0 	 0 
o o 
o  
o 

DAMEFRAKKER 	
. .  .  .  0  .0 . 	 . . 	 . 0 	 . . 	 . 0 	 0 0 . 	og Duvetiner 	 . . 

hjemkommet til smaa Priser . 	 . . 	 .  . .. 0 	 . . 	 . 0 
ANDREAS THOMSEN - HASLE .  0  .  . 	 . . . 	 . 0  ........................................................................... 

Jens Hansen. Fortsat fra Side 1. 

Bygen, der i Skikkelse af en lille 
ilter Dame, Præstens Hustru, som 
havde set, hvad der var sket, og 
nu nærmede sig Lysthuset med 
hurtige Skridt. Hun aabnede for 
Talens Sluser med rivende Fær-
dighed, og degraderede Jens Han-
sen fra Altmuligmand til Umulig-
mand ; men da han rolig malede 
videre, som om han hverken saa 
eller hørte hende, blev hun tind-
rende vred og raabte: „Hvis jeg 
var gift med Dem, gav jeg Dem 
Gift !" 

Hvortil Jens Hansen svarede, 
at han tog den — og saa kunde 
hun sidde som ung, sørgende 
Enke paa en lille Pension, og at 
man kunde se paa hendes Mand, 
at hun daglig gav ham en Dosis, 
saa det varede nok ikke længe, 
inden det skete, saa nedbøjet som 
han var. 

Derefter tog Jens Hansen sine 
Malersager, sagde Farvel og gik. 

Stine Hansen, Jens Hansens Ko-
ne, blev helt forfærdet, da hun fik 
Historien. „Hvor turde du sige 
saadan til Fruen, Jens ?" 

„Jo, den med at give Gift havde 
hun nok nylig læst ; men det har 
jeg ogsaa, saa det var let nok at 
svare paa. Saa fulgte det andet 
af sig selv, og jeg tænkte, at nu 
var det lige meget, koste, hvad 
det koste vilde, nu skulde hun ha 
en Opsang, og det fik hun. Mere 
Arbejde i Præstegaarden til mig 
bliver der nok ikke." 

Knap var han færdig med sin 
Beretning, før der kom Bud fra 
Præstegaarden, om Jens Hansen 
og Hustru vilde komme hen i 
Præstegaarden samme Aften. Jo, 
det vilde de da nok 	og da de 
var færdige med deres Sysler, van-
drede de i deres bedste Tøj, lidt 
underlige tilmode, hen til Præste-
gaarden. 

Præstens modtog dem med et 
venligt velkommen, men Samtalen 
vilde ikke rigtig komme i Gang, 
før Præstens Pige var gaaet ud 
af Stuen efter at have sat en Ka-
raffel med Vin og fire Glas, som 
Fruen fyldte og bød Jens Hansen 
først, idet hun sagde : „Tør De 
drikke det ?" 

,,Jo, den Slags Gift tør jeg nok 
tage et Par Glas af", var Svaret. 

Da 10 hun hjerteligt, men blev 
straks eftar alvorlig og fortsatte: 

„Tak for det, De sagde til mig 
nede i Haven i Eftermiddag, Jens 
Hansen. Jeg er en hidsig Trold, 
men nu har jeg bedt min Mand 

Nyt Fodtøj 
er dyrt 

Det gamle holder længere, 
naar det bliver repareret 
solidt hos 

Otto Hansens 
Skotkpisreparation 

Torvet, Hasle 

Brødrene Anker 
Jernstøberi og  Maskinfabrik 

Pumper - Vandindlæg 

Bygnings-Støbegods 

Komfurer 

Telefon Hasle 2 
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Skal De have 

Henkogningsglas 
do. Kedler 

Syltekrukker 
saa gaa til Isenkræmmeren! 

4ø 
•• 

1 	Fa. Andr, Kofod I 
Telefon Hade 17 

ø 
• 
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hjælpe mig med mit ubeherskede 
Sind, og hvis det ikke Ljælper, 
har han lovet mig at sende Bud 
efter Dem." 

Der var Taarer i Øjnene paa 
dem alle fire, da hun sluttede, og 

t&Vinteriojet parat? 
Hvis De Kan, 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 tieeffe de gode gamle Kvaliteter til be-
skedne Priser. 

Plapoldlorhilselp Hasle 
1111111111111111111111111111111111111111I1111111111111111111111111111111111111111111l11111111II 111111111111111111111111111111111111111111 I 111111111111111111 

AJLETONDER 
VANDTENDER OG SALTEKAR 

leveres til billige Priser 

CARL I. E. AAKERLUN D 
Rasle Bødkerforretning  Telf. 105 
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Vi benytter kun det allerbedste, nemlig Apparat ,,Taeo" 25. Eil  
sO — Forbrænding af Haaret udelukket - og  saa holder det. 	D 
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El cl H. C. Kofoed, Herre- og Damefrisør 
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El 	 Hasle Telefon 124 la 
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Jens Hansen og Hustru var efter 
den Dag ofte Gæster i Præste-
gaarden — ikke for at stifte Fred, 
men som Præstefolkenes bedste 
Venner. 

s. Hasle Bank, 
hvis nyombyggede Lokale for-

nylig blev taget i Brug, er næppe 
til at kende igen. Arkitekt Reker, 
som har haft den Opgave at mo-
dernisere det bestaaende, har løst 
Opgaven med stor Dygtighed, og 
man forbavses over, hvor stor en 
Plads, der er blevet i Ekspeditions-
lokalet. Væggene er boldt i lyse 
Farver, og det morsomme Bjælke-
lofts Uregelmæssighed giver god 
Kontrast til de moderne lyse Ege-
træsmøblers rene Linjer. De gamle 
Pulte er afløst af tidssvarende 
Skriveborde,sa a Arbejdsforholdene  
for Personalet i hoj Grad er for-
bedret. 

Arbejdet er 100 pCt. Hasle-Ar-
bejde, og Hasle Haandværkere har 
her vist, at de ikke staar tilbage 
i Dygtighed, thi bedre haandværks-
mæssigt Arbejde ser man sjeldent. 
Baade Lokale og Møbler vidner 
om, at deres Fremstillere kan de-
res Kram. 

Vellykket Haandboldstævne. 
I Søndags havde Hasle Idræts-

forening indbudt til Stævne, og 
der var mødt Hold fra ASG, Rø, 
Rutsker, Nyker og Hasle. 

Det blev en vellykket Eftermid-
dag med en Masse spændende 
Kampe. 1 A-Rækken indledtes med 
en Kamp mellem Hasle og ASG. 
Sidstnævnte vandt knebent med 
5-4. Derefter spillede Standard og 
Rø, og her blev det Standard, 
der gik af med Sejren, 5-3. Den 
tredje Kamp stod mellem Nyker 
og ASG og resulterede i en Sejr 
til ASG paa 4-2. 

Saa var man klar til Finalen, 
som altsaa kom til at staa mellem 
Standards og ASGs første Hold. 
Det blev en nervepirrende Kamp, 
som først blev afgjort efter 2 Om-
kampe. 1 første Kamp stod det 

Angaaende 
Reklame... 

Det er en kendt Sag 
at „Nordbornliolmus Annoncer er 
virkningsfuld Reklame. Prøv blot. 


