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Vær hilset stille, vinterhvide Dage, 
der glider lydløst over snedækt Jord! 
Med hvide Vingers Sølvglans kan I drage 
selv over frostgraa Sø et festligt Flor. 

1 stille Slummer hviler Skov og Have, 
saa varsomt dækket af det hvide Flor. 
Det er som Julens Engel vil begrave 
alt, der er tomt og vissent her paa Jord. 
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Den døde By 
En tysk Journalist har sendt sit 

Blad en Skildring af sine Indtryk 
fra en Rejse i den saakaldte „dø-
de Zone' mod Vest. Ved den døde 
Zone forstaar man den evakuere-
de Strækning ind mod den fran-
ske Grænse. Saadanne rømmede 
Omraader findes i Dag i alle de 
krigsførende Lande, og en Beskri-
velse af Døden og Stilheden, som 
Journalisten oplevede der, kunde 
lige saa godt passe paa Forhol-
dene paa den anden Side Rhinen. 

Gennem utallige Kontrolsteder 
og Spærringer kommer man ind 
i et Omraade, hvor Jorden bog-
staveligt talt er spækket med Jern. 
Maskingeværreder,Artilleribunkers 
og underjordiske Panserværker m. 
Opholdsrum er saa godt gemt, at 
de er vanskelige at faa Øje paa 
i Forbifarten. Men de er der, pa-
rat til som et uhyre Jerngab at 
spy Ild i samme øjeblik Fjenden 
nærmer sig. 

Byen ligger tæt ved Grænsen. 
Jo længere man trænger ind i den, 
jo mere spøgelsesagtig forekom-
mer den os. Husene ser paa os 
med tomme, triste Øjne eller med 
lukkede Jalousier — ligegyldigt, 
upaaagtet ser de os glide forbi. 

Jeg læste engang i min Barn-
dorn om en Messingby i ørkenen, 
en By, hvori intet levede. Her i 
den store By ved Grænsen er 
Eventyret blevet til Virkelighed, 
her ved Grænsen til det Ingen-
mandsland, der daglig giver Stof 
til Hærberetningens lakoniske -
„I Vest kun ringe Artillerivirksom-
hed". — Ogsaa nu høres de re-
gelmæssige Drøn af franske Ka-
noner i Dagens sølvgraa Stilhed. 
Men Arbejdssoldaterne, der med 
Spader er ifærd med yderligere at 
befæste „Styrkebæltet ænser det 
næppe. „Det hører vi egentlig slet 
ikke mere", siger de. 

I mange af Byens Huse er smaa 
Oprømningskommandoer i Gang. 
AI Slags Inventar, Senge, Klæd-
ningsstykker, Linned o.s.v. bliver 
sendt tilbage til det Indre af Lan-
det, hvor mange Familier sidder 
med Hjemve efter deres daglige 
Hjem og Virke. Det hænder ikke 
saa sjeldent, at en af de evakue-
rede Borgere skriver og beder om 
at faa sendt dette eller hint fra 
sin Lejlighed, og saa vidt muligt 
imødekommes deres Ønsker. 

„I den og den Gade, Nummer 
det og det hænger min Vinterfrakke 
i Klædeskabet til Venstre, vil De 
sende mig den ?" — Frakken fin-
des og sendes. 

Husene er blinde, Gaderne er 
stumme. Hist og her lyser en rød 
Plakat paa''den graa Husmur : -
„Plyndring straffes med Døden !" 
Enhver kan se at dette ikke er 
tomme Trusler, thi ved Siden hæn-
ger to andre flammende røde Pla-
kater, hvorpaa Myndigheden med-
deler, at to Forbrydere, der har 
benyttet sig af Lejligheden, er ble-
vet henrettet. 

Butikskiltene taler et dødt Sporg 
– Første Klasses Herreskræderi -

Bageri & Bredudsalg — Restau-
rant „Det friske Vinfad" — Svine-
slagteri & Pølsemager' — Herre-
og Damefrisør — Iskager! — alt 
dette var engang. Nu klaprer in-
gen Skrædersaks, ingen Duft af 
friskbagt Brød strømmer ud fra 
Bagerens Dør 	Slagteren frister 
ikke med la nge Perlekæder af lækre 
Pølser, ingen Herrer eller Damer 
kommer for at faa Haaret lagt i 
sirlige Bølger, og ingen slikvorn 
Bachfisk smutter ind i Iskagebo-
den. Byen er død -- Gaderne er 
stumme. 

Holdeplads! Ingen Vogn kom-
mer, og ingen venter paa den.-
Paa Postkassen er klæbet en Sed-
del : Ude af Drift I Det er koldt 
og raat i Vejret, men ingen Skor-
sten ryger. — Fra en stor, broget 
Plakat ler et af Filmens Ansigter 
os imøde ; men det ler forgæves. 

Men det mest spøgelsesagtige 
af det hele er dog næsten, at alle 
Byens Ure staar stille. Intet Klok-
keslag, ingen Barnejubel, ingen 
Hund kommer løbende til sin Lyg-
tepæl, ingen Bil tuder advarende. 
Kun Gadefejere er i Virksomhed, 
og Skorstensfejeren gaar fra Hus 
til Hus. 

Paa et lille Torv tripper nogle 
Duer søgende rundt. Hvor er alle 

. de Mennesker, der plejer at strø 
lidt ud til dem, de smaa Piger og 
den gamle pensionerede Embeds-
mand med Foderkræmmerhuset ? 

Langs med den øde Flod løber 
Vejen mellem skovklædte Bjerge. 
Med regelmæssige Mellemrum ser 
man nyreparerede Steder i Belæg-
ningen. Her laa Minerne. Læn-
gere ude i Marker og Enge flag-
rer hvide Baand advarende fra 
Staaltraadshegnene. Pas paa, her 
ligger Minerne! 	Barikaderede 
Gader i og udenfor Byen, spær-
rede Broer, Pigtraad, spanske Ryt- 

tere, skjulte Maskingeværer langs 
de øde Gader og den tomme Dal. 
Ved Grænsen spærrer en mægtig 
Forhugning af rusten Pigtraad -
Døren til Ingenmandsland! 

Tilbage gennem Byen med de 

[c« 
En taaget Nat fo'r en Mand 

ud af sin Gadedør i et skummelt 
Kvarter i London. Hoppende og 
dansende, under vilde Gebærder 
løb han gennem Gaden,udstødende 
vilde Glædeshyl. Den eneste Nat-
ravn var en Betjent, der stod og 
halvfrøs paa et Gadehjørne. Man-
den stormede hen til ham, omfav-
nede og kyssede ham paa begge 
Kinder. 

Betjenten vidste ikke, hvad han 
skulde tro, og udbad sig en For-
klaring. Uden at sige et Ord trak 
den overglade Mand af med ham 
ind ad den samme Gadedør, han 
var kommen ud fra, og førte ham 
op paa Kvisten. 

Midt i Værelset stod en klodset 
Maskine paa et Bord, og foran 
Væggen var ophængt et Lagen. 
Betjenten blev anbragt paa Stolen, 
Lyset blev slukket, og nu saa den 
forbavsede Lovens Haandhæver 
uklare Skygger danse hen over 
det hvide Lærred. Inden ret længe 
genkendte han Hyde Park med 
Ryttere og tohjulede Hestedrosker. 

Det hele varede knapt et Minut, 
saa var Miraklet forbi. — Men da 
var Betjenten lige saa begejstret 
som den unge Opfinder, som i 
denne Nat havde faaet sin Ma-
skine til at virke. Denne Betjent  

døde Gader, Huse, Butiksvinduer 
og Ure. Man er saa underlig en-
som, meget mere ensom end der-
ude i Naturens Ensomhed — thi 
her er Ensomheden unaturlig og 
imod hele Byens Væsen. 
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er Filmens første Publikummer 
ikke saa underligt at han blev lidt 
ude af sig selv. 

Opfinderen hed William Freese 
Greene, og han stammer egentlig 
fra Bristol. Hans næste Film var 
en Trickfilm. Den he.d „Det dan-
sende Skelet. — En smart Forret-
ningsmand hørte om den vidun-
derlige Opfindelse og engagerede 
Freeese-Greene til at vise Skelet-
dansen i sit Udstillingsvindue paa 
Piccadilly. Forevisningsapparatet 
blev anbragt inde i Forretningen 
og kastede Billederne op bagfra 
paa et Lærred, der dækkede Ru-
den. 

De første, der saa det dansende 
Skelet midt i Piccadillys travleste 
Færdsel, flygtede rædselsslagne. 
Men snart stoppede de mere mo-
dige nysgerrigt op. — Opfinderen 
var gaaet sin Vej og havde sat 
en Lærling til at dreje paa Haand-
svinget. Da han kom tilbage, var 
Gaden et Hav af Nysgerrige. Han 
kunde næsten ikke bane sig Vej 
frem til Forretningen. Samtidig 
kom med stort Besvær en Politi-
udrykning. Skelettet dansede sta-
digvæk i det hvide Vindue. Det 
morede Lærlingen saa meget at 
dreje paa Svinget, at Politiet med 
Magt maatte fjerne ham fra Ap- 

paratet — og saa stoppede Spø-
geriet lige saa pludselig som det 
var begyndt. Men i mange Dage 
talte London ikke om andet. 

Freese-Greene gik det ikke godt. 
Undertiden havde han Heldet med 
sig, men han forstod ikke at ud-
nytte sin Opfindelse. Han vedblev 
med at eksperimentere og forbedre 
den, men overlod andre at tjene 
Penge paa den. 

Mange Aar senere havde den 
amerikanske Filmsindustri næsten 
konkurreret den engelske ud. Der 
indkaldtes til et Møde for at drøfte, 
om det var Umagen værd at fort-
sætte med at lave Film i England. 
Bil efter Bil rullede op foran Mø-
desalen. Forsædet førte Lord Bea-
verbrook. — Der var overvejende 
Stemning for at standse Produk-
tionen. Da rejste en aldrende Mand 
sig og bad om Ordet. Begejstret 
talte han om, hvad den engelske 
Film kunde naa, hvis den vilde. 
Han vendte Stemningen — hans 
Raad blev fulgt — men da Mø-
dets Deltagere var gaaet, blev han 
siddende. Portneren kom for al 
føre ham ud, men han rørte sig 
ikke, han var død. 

Det var Filmens Opfinder Freese 
Greene, der havde talt ved det 
Møde. Ikke een vidste, hvem han 
var. Da Politiet undersøgte hans 
Pung for at finde en eller anden 
Legitimation, fandt man et Shil-
lingsstykke i den. -- Det var det 
jordiske Gods, Filmens Opfinder 
efterlod sig. 

Værre endnu gik det en anden 
Mand, der arbejdede med Film. 
Han hed Le Prince. Den 16. Sep-
tember 1890 steg han paa Pari-
serekspressen i Bourget for at køre 
til Hovedstaden og faa sin Op- 
findelse patenteret. 	Han havde 
sine Modeller og Tegninger med, 
men er aldrig siden bleven set. 
Mysteriet er den Dag i Dag ikke 
blevet opklaret. 

Der var mange Penge at tjene 
paa Filmen allerede den Gang. 
Den var meget primitiv, men den 
var ny, og alle maatte se de vid-
underlige levende Billeder. Alle-
rede i disse første Aar raser der 
voldsomme Patentstridigheder og 
Selskaberne søger at skade hin-
anden med Sabotage. 

I Frankrig er det Lumiere, der 
aabner „Verdens første Biograf". 
Det var i et Udlejningslokale, hvor 
Værten plejede at faa Procenter 
af Lejeindtægten ; men han havde 
ingen Tillid til Lumieres mekani-
ske Gøgl og forlangte 30 Francs 
i daglig Leje. Entreen var 1 Frc. 
pro persona. Den første Dag kom 
der 35 Tilskuere ; men efter tre 
Ugers Forløb saa 2000 Menne-
sker daglig de første levende Bil-
leder. 

Sensationen var en Et-Minuts- 
Film, der hed Togets Ankomst. 
Et Tog bruste ind langs en Per-
ron, lige mod Kameraet. De ræd-
selslagne Tilskuere troede at det 
vilde fortsætte ud i Hovedet paa 
dem og skreg af Frygt. Der gik 
lang Tid inden de opdagede, at 
Film er flad og bliver paa Lær-
redet, selv om den synes levende. 
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Allinge-Sandv 	y ig Braads 
Forhandlinger 

Jørgen Argensen 
„Konge" af Island. 

Den 26. Juni 1809 erklærede den danske Even-
tyrer Jørgen Jargensen Islands Løsrivelse fra 
Danmark. Hans Regeringstid varede dog kun 
Hundedagene igennem, hvorfor han af Efter-
tiden oftest kaldtes ,,Hundedagskongen". Ikke 
des mindre gemmer der sig en fantastisk Skæb-
ne bag denne korte Glansperiode. 

PRIMA MEM 
Oliseltiod og Kalvekød 
samt unge gode Høns i 

W. Rømers Slagterforretning Tlf. 118-136 

Se vore UDSALGS-TILBUD 
i Nordbornholm Fredag den 19. Januar. 

21dsalget begynder Lørdag d. 20. Stan. 

Fordelagtige Tilbud paa 
blaa Konfirmandhabitter 
og Konfirmandkjoler. 

Fritz Reusch 
Telefon 5 

• 9ra 2Ige til 2(ge 

Kludeposen 
Paa Onsdag er der i Husmo-

derforeningen en Demonstration 
af Frk. Ancher, Rønne. Emnet 
er »Hvad kan man faa ud af 
Kludeposen,« og det maa Frk. 
Ancher være den rette til at ud-
tale sig om. Vi gør opmærksom 
paa, at der er gratis Entre for 
Medlemmer, hvorimod Ikke-Med-
lemmer skal betale 1 Kr. 

Se Annoncen. 

Svensk Film i Kino 
Nordbornhoims Kino spiller i 

denne Uge »Mama vil giftes«, et 
muntert svensk Lystspil. 

Handlingen udspilles paa et 
Badehotel, ledet at »den glade 
Enke« - Margit Manstad. Huu er 
meget optaget af at flirte med 
sine talrige Tilbedere, og Følgen 
er, at Hotellet snart er paa Fal-
littens Rand. Imidlertid viser det 
sig, at den virkelige Ejerinde er 
Datteren, Annelise Ericson, en 
temperamentsfuld og dygtig ung 
Dame. Hun dukker pludselig op 
incognito og begynder at refor-
mere det hele med en voldsom 
Energi. Det lykkes hende, ikke 
blot at faa Gang i Forretningen 
men ogsaa at erobre Moderens 
ivrigste Tilbeder, den charme-
rende Godsejersøn, Niels Ohlin. 

Brand koster 10 Aars Dreng Livet 
Natten til Torsdag udbrød der 

Brand hos Skomager Th. Mogen-
sen, Rosengade, All. Efter hvad 
det oplyses, er Ilden opslaget i 
et Kammer i Tagetagen, hvor 
Mogensens 3 Børn sov, og anta-
gelig er Ulykken sket ved en 
væltet Lampe. En af Drengene 
naaede ikke at komme ud, skønt 
Moderen flere Gange forsøgte at 
forcere den stærke Røg. Mogen-
sen selv var ikke hjemme, men 
Naboerne tilkaldte hurtig Brand-
væsenet, som gennem Taget naa-
ede ind og fik Ilden slukket. 

Det er et haardt Slag for Fa-
milien al miste deres Dreng paa 
en saadan Mande. 

Mineeksplosionen ved 
Hammerhavnen 

I Gear Morges ved 8 Tiden 
drev en Mine i Land ved Sæne-
havnen og eksploderede. Det 
mægtige Brag kunde høres langt 
bort, og en Del Ruder knustes i 
de nærliggende Huse. Saaledes 
er nogle store Dobbeltglasruder 
hos Havneassistent Fich gaaet 
med, og i flare af de andre Huse 
er det gaaet ud over en Masse 
smaa Ruder. Toldassistent Lund-
bech er sluppet forbavsende godt. 
idet kun en enkelt Kælderrude 
er gaaet itu. Man lægger Mærke 
til at alle Ruderne ved Spræng-
ningen er trukket udefter og ikke, 
som man skulde synes, er tryk-
ket ind. 

Den største Skade er anrettet 
ved Bølgeskærmen paa Ydermo-
len, som i en Længde af 30-40 m 
er fuldstændig sprængt i Stum-
per og Stykker. Forkastningen 
uden for Molen er der vendt op 
og ned paa, der hvor Minen er 
eksploderet, men selve Havne-
molerne er uskadt. 

Den haarde Frost 
har ogsaa sine gode Sider, og en 
af disse er, at det er blevet Skøj-
teføre. Alle de smaa Vandhuller og 
Søer over hele Øen er frosset til, 
og mange af dem er udmærket 
egnet til Skøjteløb. 

Paa Nordbornholm er det navn-
lig Hammersøen, der har det sto-
re Publikum. — Her er den store 
Flade, der giver Lejlighed til rig-
tig lange Ture over den syngende 
Is. Holder Vejret, vil der sikkert 
blive Valfart dertil paa Søndag. 

Beboere i Nærheden har gjort 
os opmærksom paa, at der ogsaa 
er Glatis paa Vejen langs Søen 
— og det er jo ikke saa heldigt. 

Mon det ikke var paa sin Plads, 
at faa gruset lidt her for at und-
gaa Ulykker. 

I Onsdags begyndte Byraadet 
atter sine Møder, og inden man 
tog fat paa de 29 Punkter, som 
Dagsordenen indeholdt, ønskede 
Borgm. Alfred. Pedersen Raadets 
Medlemmer Godt Nytaar og ud-
talte: ,,Da jeg i Fjor udtalte gode 
Ønsker for det nye Aar, mente 
jeg, at vi, hvis vi bare kunde faa 
Lov at arbejde i Fred og Ro, 
vilde have Mulighed for at faa 
gode Kaar at leve under. 	Føl- 
gerne af denne Krig vil vi mærke 
længe, og naturligvis ængstes vi 
for Tiden, der kommer. Det første 
og største Ønske hos mig er at 
vort Land maa blive holdt uden 
for Krigen, men selv om vi slip-
per for det, vil Følgerne alligevel 
ramme os haardtl Jeg ønsker at 
udtale Haabet om et godt Nytaar 
med taalelige Forhold for os alle. 
Fred for vort Land. Folk og vor 
By 	— Alle rejste sig. 

Derefter tog man fat paa den 
lange Dagsorden. Af alle Cirku-
lærer fra Ministeriet skal nævnes: 

Landbrugsm. Cirkulære angaa-
ende rentefri Laan til vanskeligt 
stillede Fiskere. Man kan laane 
til Redskaber — højst 750 Kr. 

Socialm. Cirkulære ang. Forde-
ling af Oksekød, Flæsk, Mælk og 
Fisk. Til Raadighed for de kom-
mende to Aar har Kommunen Kr. 
21,379, og det vedtages at der i 
Aar skal bruges 10,000 Kr., Res-
ten næste Aar. Kortene skal gælde 
saaledes : Kød 25 Øre, Mælk 20 
Øre, Fisk 10 Øre. 

„Velmeriteret Hofuhrmager og 
Generalinspektør for den offent-
lige Tidsmaaling i Kjøbenhavn", 
som Titlen lød i sin fulde Længde, 
Jargensen havde mellem sine ar-
tige Børn en ganske uvorn Knægt. 
Han hed Jørgen og gik forøvrigt 
i Skole sammen med den senere 
Digterkonge Adam Oehlenschlager, 
der just ikke i sine Erindringer 
har Lovord til denne Skolekam-
merat. — Hofuhrmagerens andre 
Børn skikkede sig vel — Marcus 
blev Toldforvalter og Etatsraad i 
Odense, Urban gik ind i Fader-
ens Embede, og hans Søn blev 
Tegneren Fritz Jftrgensen, en af 
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Skolekommissionen meddeler, at 
der ikke har været ulovlige For-
sømmelser i Maanederne Juni, Juli, 
Aug., Sept., Okt., Nov. 1939. 

Socialm. meddeler, at der i H. 
til den nordiske Fattigkonvention 
af Kommunen vil være at yde Kr. 
2765,64 i Refusion for en i Norge 
bosiddende Person. 

Samme Ministerium fremsender 
Opgørelse over den Kommunen 
tilkommende Stats- og mellemk. 
Refusion. Det er lait 14,653 Kr. 

Nogle Ansøgn. om Tilskud hen-
lagdes, og nogle Medd. om Ap-
probationer toges til Efterretning. 
Bornh. Museum fik et Tilskud paa 
50 Kr. 

En Skr. fra Min. f. off. Arb til 
Amtet ang. Fritagelse for Skibs-
afg. for Skibe, der søger Havnen 
paa Gtund af Minefaren blev en-
stemmigt tiltraadt for All.-Sandvigs 
Vedkommende. 

Sagen om Efterkontrol af ind-
ført Kød her til Kommunen kom 
til fornyet Behandling, efter at der 
var afholdt Møde med.Byens Slag-
tere og Victualiehandlere. — Det 
vedtoges at svare Sundhedskom. 
missionen, at man ikke ønskede 
omtalte Efterkontrol. 

Udenfor Dagsordenen fik Arb. 
Samariterforbund, All.-S. Afd. be-
vilget 75 Kr. 

Derefter sluttede det aabne Mø-
de og Dørene lukkedes. 

de fineste og mest stilfærdige Hu-
morister i dansk Aandsliv. 

Jørgen var altid optaget af Spi-
lopper og Paahit, som gik ud over 
Familiens øvrige Medlemmer. -
Nevøen-  Fritz Jargensen karakteri-
serer ham med følgende Linier : 
„Som Dreng var han ikke yndet 
i Bedstefaderens Hus; man ser 
ofte, at Vildskab hos Børn, selv 
om den er forenet med en god 
Karakter, fjerner dem fra Foræl-
drenes Hjerte og andres Yndest, 
og dette har en stor Indflydelse 
paa Barnets Fremtid'. — Det var 
saaledes ikke for sine gode Egen-
skabers Skyld at han allerede i  

13 Aars Alderen blev sendt ud at 
sejle. 

I mange Aar flakkede han om 
paa Verdenshavene og oplevede 
lidt at hvert. Vi finder ham atter 
hjemme i Danmark i 1807, da han 
var 27 Aar gammel. Han meldte 
sig som Kapergast, men efter en 
kort Virksomhed blev han taget 
til Fange af Englænderne og ført 
til London. Da han talte flydende 
Engelsk, blev Fangenskabet snart 
illusorisk, han gik frit omkring i 
Byen og gjorde her Bekendtskab 
med en Sæbesyder og Købmand, 
der hed Phelps. — Denne gjorde 
Forretninger med Island, der un-
der Krigen var fuldstændig afskaa-
ret fra Danmark. Men da Phelps 
fik Mistanke om at Danskerne paa 
Island saboterede hans Handel, 
fik han af Admiralitetet stillet et 
armeret Kaperskib til Raadighed, 
og nu stævnede dette Skib mod 
Island med Phelps og Jargensen 
ombord. 

Paa Rejsen modnedes Jargen-
sens Plan om med væbnet Magt 
at sætte sig i Besiddelse af Island, 
og hans Veltalenhed.  fik hurtigt 
Fregattens Kaptajn og Besætning 
overbevist om det storslaaede og 
rigtige i Planen. — Saa snart han 
efter Ankomsten havde sonderet 

Alliancemode 
Afslutning paa Allianceugen 
afholdes i Sandvig Baptist- 
kirke Søndag d. 14. Kl. 20. 

Provst Pefetsen 
taler 

Sang og Musik 
Alle indbydes 

Varm 

BLODPØLSE 
hver Fredag Kl. 11. 

DINA SØRENSEN 

Smaa gule bornholmske 

KOGEÆRTER 
af særlig letkogende Kvalitet. 

Hvide og brune 

BØNNER 
sælges i 

Nordlandets Handelshus 
■••■••••••14~.1 

En Pige 
søges til 1. Februar 

Emil Nielsen, 
»Lærkehøj« pr. Allinge 

En Gylteorne 
slaar til Afbenyttelse 

E. Kofoed, 
Lundegaard, Allinge 
	••••■•1■1.•=1•1.■111110 

Æbler sælges 
a 10 og 15 øre pr. Halvkilo 

P. C. Holm 
I)alsminde syd for Tejn 

En Lødelio 
er til Salg 	Emil Hansen 

»Lystrafte« ved Tejn 

Hjælp 
til Skrivning af Selvangivelsen 
tilbydes. 
Ejendomshandeler, Laanesager 

m. berigtiges. 
Revisor K. Pedersen 

Kirkegade .1, Allinge 
Kontortid: Tirsdag, Torsdag, Lør-
dag Kl. 9-12 og 14-18 

ffrods Varefinapfied-
dog 6illigt Salg ! 

UDSALGET 
begynder Mandag den 15. Kl. 8 

Manufakturvarer er vanskelige 
at fremskaffe af sædvanlige gode 
Kvaliteter, og alle Priser for 
disse Varer er allerede kommen op 
I mægtige Højder. 

Under disse Forhold faar vort 
Udsalg maaske særlig Inter-
esse, thi ved Statusopgørelse i 
Efteraaret frasorteredes mange 

større og mindre Restmaal af alle Slags 
2>arer, eupons fra 2)induerne og mange 
andre ffleRkedningssiyfifter, som nu re-
aliseres til de gamle Vurderingspriser. 

Derimod beklager vi ikke i Aar at kunne 
give særlig Rabat paa de nye Varesendinger, 
ej heller paa Uldgarn, Strikkegarn, Sytraad, 
m. v. — og siger Sandheden ved at oplyse, 
at nye Indkøb af disse Varer er meget be-
sværlige at gøre, og Priserne vil virkelig blive 
fra 20 til 1100 pCt. højere. Vi indbyder alle 
til at komme ind og se paa Sagerne. 

Nordlandets 
Handelshus 



Glim ente 
når I ska henta øl å torlAnga 

HASLE-ØL 
for ded e r ot 	billigt — å Kjørnanj hår'ed1 

!MF'  købes, Slagtesøer og Orner købes til gode Priser. 
Ungsvin og Pattegrise købes og sælges. 

AXEL FREDERIKSEN 
Hotel Allinge 	 Telefon 25 

0110~1111111in 

LØDEKØER og KVIER 

Unge gode Heste 
samt ældre Arbejdsheste, Lødekoer og !.ødekvier, Grise i alle 
Størrelser, Gytte og Søer Købes, sælges, byttes 
Ved Køb kontant Afregning 	Ved Salg gode Betalingsvilkaar 

Ring Rutsker 38 
vi kommer omg. med godt Tilbud 

øens Grisehandel G. jci=n1=sKer 38 

11  1 ?fund Magasin m. Varmerum 
1 firkantet do. m. Kogerum 

komplet med nye Plader sælges til 
smaa Priser pr. kontant. 

Kom ind og se 

MORSØ BRÆNDEOVNEN 
med stort KOgerum og meget store Varmeflader. Her-
til bruges alene store Brændestykker - indtil 1 Alens 
Længde - og den varmer kollosalt! 

Reservedele til Ovne skaffes. 

NORDLANDETS HANDELSHUS 

Jens Dansens manufakturforretning 
fører stadig alt i Metervarer, Kjoletøj, Lærreder og Sengeudstyr 

Prima Arbejdated og de bekendte gode Molnkinabenklaeder, Fisker-
benklæder og fine Kamgarnsbenklæder. -- Arbejdsskjorter, Manchet-
skjorter, Hatte og Huer. 

[Mert Udvalg i Trikotage, i Uld og Bomuld til Herrer, Damer og Børn. 
Garn føres i mange Kvaliteter og Farver. Ah i prima Varer til bill. tris. 
Uld og strikkede Klude tages i Bytte 
Telefon Allinge 29 — Leverandør til Vare- og Landlnwgslotteriel 

BRUGTE BILLIGEOVNE 

~fX 

t Ligkistelager Ligkister 

	

_ 	Ligtøj 

	

Ordning af Begravelser 	Ligsenge 

Nim Kofoed & Mortensen 
Bryggeristrande Byggeforretning Tlf. All. 77 og 79 ~~~ 

Fodpleje 
* Manicure 

* Annigtopieje 
Ojenbrynsfarvning 

gaa til Specialisten Ragnhild cRowold 
Strandvej 3 (ved Anlæget) . Telefon Allinge 172 
Aaben hver Dag fra Kl 14 til 18 og efter Aftale 

NEDSÆTTELSE 
Hver Matsned nedsætter Gyldendal et Antal 
Bøger. I januar følgende: 

Akerstri3m: Prinsessernes Kogebog 	Før 3,75 Nu 1,50 
indb. Før 6,50 Nu 3,00 

Anne Austin: Naomi 	 Før 4,75 Nu 2,00 
Bilscher: Elektricitet - hvorfor - fordi 	Før 3,75 Nu 2,00 

indb. Før 6,50 Nu 3,50 
Poul Ingel: Ungdom i Landflygtighed 	Før 4,75 Nu 2,00 
Kamban : Jeg ser et stort skønt Land 	Før 7,50 Nu 3,00 

indb. Før 12,75 Nu 6,50 

KIOSKEN 

911111101111~1~~111~~ 

diet ekettiwit - 

Alle Størrelser paa Lager 

Conrad Hansen 
Urmager . Guldsmed 

Telefon 140 	Allinge 

Allinge-Sank 
Husmoderforening 

Missionsuge 
OLSKER 

Mandag den 15. ds.: 
Missionær Tagmose 
Forsamlingshuset Kl. 19,30 

Tirsdag den 16. ds.: 
Pastor Nielsen 
Kirken Kl. 19,30 

Onsdag den 17. de.: 
Missionær Jeppesen 
Missionshuset Kl. 19,30 

Torsdag den 18. ds.: 
Pastor Hostrup 
Kirken K1, 15 

Fredag den 19. ds.: 
Bestyrer Jacobsen 
Forsamlingshuset Kl. 19,30 

Lørdag den 20. de.: 
Lærer Simonsen 
Missionshuset Kl. 19,30 

Alle hjertelig velkomne! 

Onsdag den 17. Januar Kl. 19,30 
paa Gæstgivergaarden afh. De- 
monstration af Frk. Ancher, Rønne 

„Hvad man kan faa ud af 
Kludeposen" 

Gratis Entre. 	Ikke-Medl. 1 Kr. 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111011111111111111111111,1111111111111111111111l1111111111111111111111111111111M111111111i11111111 ii 	Billeder indrammes ommer 
 i 	

moderne Lister. Broncerammer 
i alle Størrelser. 

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

Fotograf Alf. li.baller 
Havnen - Telefon 4 
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PERMANENT gammel Pris • • 
• • • 

Taco Luxus - Systemet der aldrig fejler Kr. • 
All andet Frisørarbejde til gamle Priser • • 

• 
Frisør Nissen-Boysen Allinge Telef. 53 • 

• • 
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Kælker og Slisaiter- KØB DET I PRODUKTEN 
Terrainet, gik han til Handling. 
Den 25. Juni 1809 gik han med 
en væbnet Styrke op til den dan-
ske Amtmand, Grev Trampe, og 
arresterede ham. — øens Styrelse 
blev overtaget af Jiirgensen un-
der Titlen : „Beskytter af hele øen 
Island og Højkommanderende til 
Lands og Søs" 	altsaa et for- 
meligt Militærdiktatur. 

Dagen efter proklameredes Is-
lands Uafhængighed under megen 
Højtidelighed. De offentlige Mid-
ler konfiskeredes, og Jargensen 
indrettede sig fuldstændig som en 
enevældig Konge. — Islænderne 
spærrede øjnene op, naar han 
kom marcherende i Spidsen for 
sin Livvagt. Han havde Fantasi, 
saa han sparede ikke paa Effek-
ten. — Han strøede om sig med 
gyldne Løfter. Al Handel skulde 
overgaa paa islandske Hænder, 
det økonomiske Liv skulde op-
bygges gennem en mere effektiv 
Udnyttelse af Landets naturlige 
Hjælpekilder. 	Det hele var saa 
overraskende og lød saa besnæ-
rende for Islænderne, at han fak-
tisk vandt meget stor Tilslutning. 
Hvis det kom til at gaa efter Løf-
terne, vilde Island gaa en stor og 
straalende Fremtid i Møde. 

Transportmidlerne var dengang 
ikke saa udviklede, Skibene var 
afhængige af Vind og Vejr, men 
alligevel naaede Rygterne om den 
nye Konge paa Island til England. 
Regeringen maatte tage Affære, 
og den 22, August ankrede et stort 
engelsk Linieskib op udenfor Rey-
kjavik, og i Løbet af nogle faa 
øjeblikke brast Islands Rige af 
Kong Jilrgensens Haand. Det is-
landske Eventyr fik en brat Ende. 

Jilrgensen og Phelps blev ført 
til London. Da Beretningen om 
det islandske Kup naaede Køben-
havn, blev der afsagt et Dekret i 
Hofuhrmagerens Hjem. Dette Fa-
miliens sorte Faar maatte over-
hovedet ikke nævnes, han var ud-
stødt. 

Men Jørgen Jiirgensens Even-
tyrlyst var endnu ikke formindsket. 
De første Aar i London ernærede 
han sig nærmest som professionel 
Spiller, derpaa begyndte han at 
skrive om sine mangfoldige Op-
levelser. 

Nagle Aar tilbragte han i de 
berygtede engelske Gældsfængsler, 
men fik derefter et Job som Spi-
on ude omkring i Europa. Han 
indviklede sig imidlertid i nogle 
Affærer, som bragte ham for Ret-
ten i 1825. Her blev han dømt til 
livsvarig Deportion til Tasmanien, 
hvor han døde omkring 1850, ca. 
70 Aar gammel. Et mærkeligt og 
bevæget Livsløb var afsluttet. 

Jørgen Jtirgensen var absolut 
en begavet Personlighed, hvad 
hans mangfoldige Skrifter viser. 
Med overfladisk Alsidighed skrev 
lian baade teologiske og statsø- 
konomiske Afhandlinger, desuden 
Bladartikler om mangfoldige Em-
ner. Han tegnede ogsaa, og pud- 

A.S.G. 
afholder ord. Generalforsamling 
Mand. d. 22. ds. l'.l. 	pazi Gæst- 
givergaarden. 	Bestyrelsen 

Allinge-Sandvig 
Soinandsforening 

afh. ord. Generalforsamling Tors-
dag d. 18. ds. Kl. 20 i Fru Chri- 
stensens Havesal. 	P. F. V. 

Bestyrelsen 

sigt nok viser hans Tegninger ikke 
saa lidt af den samme Humor, 
som senere skulde udfolde sig saa 
genialt hos Brodersønnen. Hans 
omskiftelige Levnedsløb har na-
turligvis ogsaa tiltrukket Roman-
forfattere, og der findes Romaner 
om ham baade paa Engelsk og 
Dansk. 

— Han var en af de hvileløse 
Skæbner i en urolig Tid, en af de 
Chanceryttere, som trives vel, naar 
Verdenshistoriens store Begiven-
heder udspiller sig, men som i 
smult Vande synker til Bunds. — 
.liirgensen blev en lille og ynkelig 
Parodi paa hans Samtidige Na-
poleon : Storhed og Fald. Reykja-
vik blev hans Austerlitz og Tas-
manien hans St. Helena. 

Har De Vanskeligheder med Ud-
fyldelsen af Deres 

Selvangivelse 
henvend Dem til 

Johs. Pedersen 
Havnegade 18, Allinge Tlf. 141 

Driftsregnskab føres . Regnskab afsluttes 

t 
Begravelses Salmer 

i smukt Udstyr og til 
billige Priser 

leveres hurtigst fra 

Gornitzkas Bogtrykkeri 
Telefon Allinge 7.1 

Takkekort 
med Sørgerand og Tryk 

leveres fra Dag til Dag 

En Slæde 
til 1 a 2 Heste samt en god Kø-
repels er til Salg 

Tlf. Hasle 40 

Stuelejligheden 
til Leje. 	Revisor Kofoed, 

Nørregade, Allinge 

En brugt markeblaa 

Barnevogn 
til Salg 	Walther Staffensen 

Strandvejen 5, Allinge 

Der toner ... 
Der toner en Sang i Vinternatten, 
drønende, som fra 

en Kæmpes Bryst. 
Det er Frosten, der smeder 

sit blanke Panser 
rundt om øens stenede Kyst. 

Der toner en Sang i Vinternatten, 
akkompagneret af vældige Brag. 
Det er Isen, der skurer 

mod Strandens Stene 
og favner dem i et Jættetag. 

Der toner en Sang i Vinternatte n 
den lyder som dybe klagende Suk, 
Det er Bækkens Graad 

under Isens Dække - 
kvalt er nu dens rislende Kluk. 

Der toner en Sang i Vinternatten: 
lange, hæse, klagende Skrig. 
Det er Andeflokke, der 

trækker mod Kysten, 
syngende Vinterens Ismelodi. 

Der toner en Sang! Vinternatten, 
sælsom og fæl fra Granernes Top. 
Det er sultne Krager, 

der basker i Kulden 
lidt Varme i deres magre Krop. 

Carl J. E. Aakerlurul 

Dejlige KOGEÆRTER og islandsk LAMMEKØD KØB DET I PRODUKTEN 



MANUFAKTURHUSETS 
U SALG.„.der,..„, 

og trods store Vanskeligheder og Pris-

stigninger vil De finde en Masse gode 

Varer af alle Slags til forbløffende 
smaa Priser. 

Store Bunker Rester til 
ekstra nedsatte Priser og 
dejlige Rodekasser 

Wanufafiturfiuset, S(as1e 
1911~~11117i2Ere 

0 	 1,4;1;(,e,if-inge„L2).1(1„e,leidges.„,tometer 

EMIL WESTH 
Ur- og Guldsmedeforretning, Hasle Telefon 116 
Læ.›,ereceptr expederes 

KAFFE-Rationeringen er kommet. 
Derfor gælder det om at faa det bedst mulige 
af tildelte Kvantum. 

Divantæpper i stort 
Forskydelige Gardinstænger fra 85 Ore 
Barnesenge og Barnevogne paa Lager 

H. P. KOFOED 
Sadelmagerforretning . Telefon Hasle 13 

GØDNINGSKALK 
Bestillinger til Levering i Foraaret modtages gerne 

Grembech ®. Co. Hasle 
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15 SALTEKAR 
i forskellige Størrelser 
sælges til billige Priser 

CARL 1. E. AAKERLU N D 
Hasle Bødkerforretning Telt. 105 	-E 

Telefon Hasle 142 
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Forstørrelser 

udføres smukt og billigt 
e 

• • efter Film eller Billeder 	• 
5 	 • 

Billeder indrammes - Rullegardiner leveres 	 • • 
: Charles Svendsen Hasle - Tlf. GG 

Det er Nytaarsregni.ngernes Tid,,, 
Er De ved at være ndgaaet for Regningsblanketter 
eller har De slet ingen, saa ring til Allinge 74. 

vi leverer Dem gerne en fiks Regning 	stor eller lille - 
i Blokke eller løse — og vi gør det hurtigt og billigt. 

GORNITZKAS BOGTRYKKERI . ALLINGE 

t11.111~1•1111011~1 111~~~111111•1111~11.011~~11 
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Aab en Badmintonturnering 
Paa Søndag afb. Hasle Idræts-

forening et større Stævne med 
Deltagelse af alle de bornholmske 
Badmintonklubber. Kampene be-
gynder Kl. 9,30 om Formiddagen 
og fortsætter til henimod Aften. 
Deltagelsen har været over For-
ventningen, saaledes at man kan 
vente en lang Række gode Kampe. 
Efter hvad det oplyses, møder 
Rønne denne Gang med 4 Spillere 
i 2 Herre Doubler, Svaneke 10 Par, 
Nexø 2 Par i Doubler og 4 Juniores 
til Herre Single, ASG møder med 
2 Herre Doubler, 1 mixed, 1 Dame 
Doubler og 1 Junior, og endelig 
møder Hasle selv med 2 Juniores, 
1 mixed Double og 3 Herre Doubler. 

Efter Kampene er der Fælles-
spisning m. Præmieuddeling, hvor-
efter Spillerne ude fra øen er in-
viteret til Dans paa Forsamlings-
huset sammen med ldrætsforenin-
gens Medlemmer. 

Det bliver en interessant Søndag, 
som forhaabentlig i Fremtiden vil 
virke som Propaganda for den 
udmærkede Idræt. 

Vi skal i næste Uge omtale Kam-
pene nærmere. 

Generalforsamling i A. S. G. 
Mandag den 22. ds. afholder 

ASG sin ordinære Generalforsam-
ling paa Gæstgivergaarden. Dags-
ordenen er lang og byder paa 
mange interessante Punkter, bl. a. 
flere vigtige Valg. 

Bornholmske Idrætsmænd samler 
ind til Finlands Sportskammerater 

I denne Tid samles der over 
hele Verden ind tii de krigsramte 
Finner, og ganske naturligt er 
Tanken ogsaa kommet til de dan-
ske Idrætslænd. Dansk Idrætsfor-
bund foretager gennem Special-
forbundene i disse Dage en Ind- 

samling gennem Unionerne til For-
del for de finske Familier, som i 
denne haarde Stund maa undvære 
deres Forsørgere. Her paa Born-
holm er det B. B. U., der har sat 
det i Gang, og over hele Øen har 
Klubberne været travlt beskæftiget 
med at fylde de tilsendte Lister. 

Ved ASG's Julefest 2. Juledag 
foretog man Indsamling ved at 
lade Lister cirkulere ved Bordene. 
Der indkom 66 Kr. 

I Dagene derefter har Listerne 
været hos Foreningens øvrige 
Medlemmer. Det samlede Beløb 
blev for Allinge-Sandvigs Vedk. 
127 Kr. 

Indsamlingen er nu slut inden-
for BBU, og i Mandags afregnede 
Klubberne i Rønne, Det samlede 
Beløb viste sig at ligge tæt ved 
3000 Kr., hvilket er et overmaade 
flot Resultat for en Union med 
kun godt 3000 Medlemmer. 

at „Nordbarnhol"s Annoncer er 
virkningsfuld Reklame. Prøv blot. 

Del er en kendt Sag 

Fra Filmens første Dage 

Fortsat fra Forsiden 

I Amerika arbejdede Edison om-
trent samtidig ined Filmen. Han 
optog Film i et primitivt Skur, 
som han kaldte Sorte Marie, fordi 
det var tjæret kulsort. Dette Skur 
er Verdens første Filmsatelier -
lier blev de tre første Filmssuc-
cesser produceret. Nr. I var ,,Ny-
set". Det forestillede en Arbejder, 
en morsom Fyr, der gik hen foran 
Kameraet og forvred Ansigtet for 
at vise, hvordan det trækker op, 
naar han skal nyse. Langt om 
Længe eksploderer det ogsaa. .--
Dermed var den Film færdig. 

Den næste Film var ,,Kysset"  

og handlede om et gammelt Æg-
tepar, der paa deres Sølvbryllups-
dag kysser hinanden, medens de 
mindes deres lange, lykkelige Sam-
liv. Den varede to Minutter, men 
naaede alligevel at vække Forar-
gelse. 

Den største Succes hed ,, Knock-
out". Det er den første Boksefilm. 
Verdensmesteren Corbett engage-
redes, og der blev aftalt med ham, 
at der skulde filmes 6 Omgange, 
og at han skulde slaa sin Mod-
stander ud i sjette. Han regnede 
med, at han havde let Spil, fordi 
han var den mest udholdende. 

Men det blev en mærkelig Bok-
sekamp. Kameraet var den Gang 
faststaaende, og Kampen maatte 
derfor ikke gaa udenfor det Felt, 
som Linsen dækkede. Hver Om-
gang varede et Minut, mere Film 
kunde der ikke være i Apparatet 
ad Gangen. Derpaa tog det to 
Timer at sætte en ny Rulle i. -- 
Corbetts Teori om at udmatte sin 
Modstander, slog ikke til, han var 
frisk og oplagt endnu, da sidste 
Omgang skulde begynde, og kræ-
vede ekstra Honorar for at lade 
sig slaa ud. Det fik lian. 

Corbett havde Andel i Indtæg-
ten og tjente 15,000 Dollars paa 
sin 6 Minutter tange Film. Saadan 
Succes havde de levende Billeder 
den Gang. 

Hvem den egentlige Opfinder 
af Filmsindustrien egentlig er, vi-
des ikke. Mange fik omtrent sam-
tidig konstrueret brugelige Appa-
rater, men af dem fik kun Edison 
Andel i den store Høst -- de an-
dre døde ukendte og fattige. 

Snue og Forkølelse. 
Snue anses altid for at være et 

ubedrageligt Tegn paa Forkølelse, 
og sikkert er det, at de fleste For-
kølelser indledes med den ubeha-
gelige Katahr i Næsens og Svæl-
gets Slimhinder. Men dermed skal 
ikke være sagt, at al Snue hid-
rører fra Forkølelse; der er andre 
Aarsager, der ligeledes fremkalder 
Nysen og sygelige Slimafsondrin-
ger. 

Der gives Mennesker, som er 
saa ømfindtlige og modtagelige, 
at deres Organisme reagerer imod 
visse Stoffer. Nogle faar Eksem, 
naar de rører ved kinesiske Pri-
mula, andre, naar de vasker med 
Sæbepulver. Der findes Mennesker, 

Varm Blodhudding 
hver Fredag Middag 

Lungepelse 
hver Onsdag Middag 

A. Lyster, Hasle 

Slasii 

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

Otto Hansens 
SKotaisreparation 

Torvet, Hasle 

Brødrene Anker 

Jernstoberi og Maskinfabrik 

Pumper - Vandindlæg 

Bygnings-Støbegods 

Komfurer 

Telefon Hasle 2 

Den kraftige Kaffe med den 
gode Smag faar De altid hos 1:-■ 

som faar Astma, naar de indaan-
der Luft, der indeholder ganske 
smaa Mængder af visse Stoffer, 
som deres Medmennesker over-
hovedet ikke mærker noget til. 

Typisk i den Henseende er den 
Snue og sygelige Tilstand enkelte 
Mennesker straks bliver overfaldet 
af, naar de kommer i Berøring 
med friskt Hø. Der er andre, som 
ikke kan komme ind i en Heste-
stald uden øjeblikkelig at faa Ast-
ma. Denne fremkaldes ved, at ved-
kommende indaander de fine Par-
tikler fra Hestenes Skind, som 
svæver i Luften. Ved Indaandin-
gen dannes der straks Reaktions-
stoffer, som fører til Snue, Astma 
eller Nældefeber. Særlig ømfindt-
lige Mennesker kan endogsaa faa 
Hævelser og Mavebesværligheder 
deraf. 

Organiske Substanser, som Par-
tikler af Dyrehaar, Dyrehud, Fiske-
skel, Fjer o. lign. kan fremkalde 
Snue og Astma eller Nældefeber 
hos overmodtagelige Mennesker. 
Visse krystalliske Stoffer, ja selv 
Udblæsningsluft fra Biler og Mo-
torer kan have samme Virkning. 
Her drejer det sig om de ufor-
brændte Olie- og Benzinpartikler, 
som findes i Udblæsningen. 

Der er saaledes forskellige Ting, 
som fremkalder sygelige Tilstande 
hos særligt modtagelige Individer, 
men Aarsagen til denne Overmod- 

tagelighed er man endnu sietikke 
klar over. 

Gratis Bil 
til smukke Damer, 

Det skal være absolut paalide-
ligt, at et Bilfirma i Buenos Aires 
skænker en Bil til enhver ung 
Dame, som er tilstrækkelig smuk, 
tilstrækkelig giftelysten og tilstræk-
kelig fri for Blufærdighed til at 
gaa ind paa Firmaets Betingelser. 
For Velgørenheden har nemlig sin 
Begrænsning! Damen faar Lov til 
at faa fri Raadighed over Bilen i 
et halvt Aar, og i Løbet af dette 
Tidsrum er hun forpligtet til at 
gifte sig, hvorefter Ægtemanden 
maa tage sig af Regningen paa 
Bilen 

Et haabiøst Projekt, siger De ? 
Statistiken viser det modsatte, 

idet det viser sig at Planen i 95 
pCt. af  alle Tilfælde resulterer i 
Giftermaal, og i Resten af Tilfæl-
dene sker det ikke saa sjeldent, 
at Vognen bliver betalt alligevel. 
Det hedder sig i saa Tilfælde, at 
Vedkommende Dame har fortrudt 
det og ikke har Lyst til at indgaa 
Ægteskab. For naturligvis vil in-
gen sydlandsk Durne indrømme, 
at hun har haft Uheld i Kærlig-

' hed ! 
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paa Nord-Aornfiolm 	 1 

Gaa til Isenkræmmeren 
Altid det bedste 
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i Køkkenudstyr 
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