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Den anden Fortælling i Bogen 
„Vår Larkan rygpar" hedder „Enj 
Galnerojs". Den begynder saale-
des: 

Nera båg Dålagårsskauenj Isl 
Ænjahuzed, a her bode Ænjapa-
jan æjle Anna Ænjapaja, som Folk 
au så. Anna Nielsen unjeskrev 
hon saj, når de enj ynka Gong 
sjedde a hun skujle skriva sit Navn, 
men når unjtås Pastenj, va der 
nåue nånj der kjænde na unje an-
jed Navn enj Ænjapajan. 

Anna Nielsen var rejst over som 
ganske ung, og hendes Udbytte 
af Turen var en Dreng, som fik 
Navnet Povl. Hun kom tilbage til 
sin Fødeø og flyttede ind i Eng-
huset. Hun var en flittig og dyg-
tig Kvinde. Hun spandt og væ-
vede for Folk, men holdt sig hit-- 
øvrigt for sig selv. Hendes et og 
alt var Povl. — Det blev en køn 
Dreng, samme Povl, men alt som 
han voksede til, blev han „Enj 
Galnerojs". Gode Evner havde 
han, og rask var han, men ogsaa 
fuld af Kunster; dog ond var han 
ikke, Moderens gode Sind var 
overført til Drengen, og hans gale 
Streger bestod i smaa Opfindsom-
heder, som morede hele Sognet, 
kun ikke den, det gik ud over. 

Povl mødte sin Skæbne. Det var 
Frida fra Kjærkeboed. Han fik 
Plads paa denne Gaard, og de 
syntes gensidig om hinanden. -
Men heller ikke her kunde han 
nære sig, og en skønne Dag blev 
han sagt op. Saa gik Povl paa 
løs Arbejde, men Tankerne var 
hos Frida. 

-- Povl rettede sin Ryg, da 
Kirkeklokkerne klemtede, det be-
tød Brand. Afsted over Bakkerne, 

det var Kjærkeboed, der brændte. 
Overalt herskede Panik. Det me-
ste var reddet, men ingen turde 
gaa ind og løse Tyren Garibaldi. 

— Hå ni fåd Garibaldi ud ? -- 
råvte Povl. 

— Naj, men Sannemanj e inja 
å ska præwa å Iøzanj. 

Povl for inj i Lån. Hær va alt 
så tjyt me Høj, a hanj naue kunje 
få Væred, Henne ver Garibaldi 
sto Sannemanj, men hanj va'nte 
glår ver å skujla løzanj. Garibaldi 
va bled oner for Alvår, nu hanj 
låutada Rønj. Hanj bromlada, så 
de rongada i Lån, og sparkede 
me Forhåzana i Brygjan, mæns 
[ven lyste røt. Sannemanj hadde 
løst Klawnenj, som va bunjenj 
Næzerinj, så va der båra Hals- 

bojlen ijæn. Si betænjte hanj saj 
lid. Hadde hanj nu kimjad gje 
denj en Kula for Panjan, hadde 
hanj gjorted, for de va mæst på 
Lived op an, når hanj nu ble lø-
ster; men gå ud å lanj brænja inja 
gjore hanj livel ente. Hanj grev 
i Bojlenj for å åvnanj. Så va der 
enj, der tåuenj i Armenj. 	Hanj 
vænde saj. De va Povl ; La hæj-
ler maj ! 

— Troer du, Povl, Garibaldi e 
helt vijler nu. 

-- A de går nok. Vi e ju goa 
Venner. 

Å Povl gå saj te å riva Gari-
baldi i Panjan, mæns Sannemanj 
gjek ner i Florenj. Garibaldi lo te 
å kjænjanj å ble me enj Gong helt 
rolier. Sa åvnada Povl Halsbojlen 
å tåu i Næzerinj, å Garibaldi folde 
rue så frommer som et Lam. Helt 
ner a Damlykjan ledde hanj han-
nem, å dær fortøjada hanj enj for-
svårlit te et Træ. Så sjynjde hanj 
saj tebåga ijæn — her va kansje 
mera å gjorra inu. Hanj far inj i 
Svinahuzed; men Drænj å Rojta-
renj hadde alt Svin uda. Så løv 
hanj hen te Ståulænjan, men hær 
va hæjler injed å lawa, for hon 
vante sammenbyt me di andre 
Lænjarna, å Ilijn bar frå, så der 
vante stor Fåra for a hon skujle 
brænja, Så løv hanj udan om -- 
hen te østre Lænja. Udanfor Por-
tenj hær sto Frida å bægje Pita-
gårsmanjfolken. Frida hadde sajt 
nåd te Jens, for Paul hørte a Jens 
så: 	Tåd da båra me Ro, de e 
dånte anjed enj enj Hunj. 

-- E Hærta ente kommen ud ? 

— Naj, jå hår råft på na, men 
hon har to Valpa, dom går hun 
ente frå, svåre Frida. 

— Nu ska jå nok hænta dorn. 
Å Paul slo Trojan op om Håud 

skujle te å sprinja astå. Så korn 
Sannemanj å grev enj i Armenj. 

— Naj bi nu her, Paul, Tåged 
kanj skri va Stunj de ska varra, 
å Så kommer du aldri lævenes ud. 

Men Paul va rasker å snotte saj 
frånj, å forenj nånj kunje stansanj,  
va hanj sprongenj inj jennem Por-
tenj. Nu forsto hanj fost vår får-
lit de va, Gnistarna rajnada ner 
åuer enj å der va seddenenj Heda, 
a de sved i Hænnarna, hanj måtte 
lokka Iver] å tå Trojan helt for 
Ansajted. 

Hærta gå et Hyl å Glæ, da hon 
såenj 	hon hadde sæl prævt 
bjæra Valpana, men di va domma 
å krænjda. Hon hadde fost tåd 
denj ena i Flabbenj å borred enj 

ud idå Boen ; men mens bon så 
hente denj andra, løv den fosta 
inj ijæn, seddan ble di ver. Nu lå 
Paul saj på Knæ å rajte inj å tåu 
denj ena Valpenj, a Hærta tåu denj 
andra i Flabbenj, å sa vad båra 
å komma ud ijæn. De gå et Bråg 
å Låuer å Gnister for i Væred. 
De va Tåged på Gårsian på østre 
Lænja, der skred, å nu va Portenj 
spærrader. Paul for hen te Loggen 
mæl Ståulænjan å væstre Lænja ; 
men hon va alt i Brån. Så hen te 
Forståudørn, hanj matte inj jen-
nem Ståulænjan, men Fosståudørn 
va krogad injvændit, de samma 
vad me Kjøkkensdørn. Hanj veste 
ju ente, a mens hanj va nera i 
Lykjan me Kjyrenj, hadde Sanne-
manj vad inja i Ståulænjan å lokt 
Vinjuen å åu krogad Dørana, for 
a di ente skujle komma op, å der 
skujle reje Gnister inj 	tænna 
injvændit. Men ud skujle hanj, ble 
hanj her en Menut inu, velle hanj 
kvælles å Røj å Varma. Der va 
ente anj Vaj, hanj måtte ijennem 
Portenj, men her lå Tågbozzed å 
brænde i lys Laila. Så tau hanj 
Teløwvene å sprong rask jennem 
ijln. Hanj kom au ruet inj i Por-
tenj, men i de samma brågada 
Portspænjed ner, å enj Pål ram-
denj i Håud, så hanj storte å ble 
ligjenes. Sannemanj a Frida hadde 
nærmad dorn Purtinj, sa nær di 
kunje for lj! å Røj a sto å vænte 
på a Paul skujle komma tebåga. 

De våra kansje ikje mera enj et 
Par Menuter, men di syntes livel 
de va en lang Tid. Så så di a hanj 
sprong ijennem ljln å storte å ble 
ligjenes i Portenj. 	Sannemanj 
vende saj te Pilagarsmanjfolken 
å rafte: Hanj ligjer i Portenj, jælp 
maj nu å fanj ud. 

Jens gjek Au et Pår Skret nær-
mara, så ble hanj ståries, men 
Sannemanj å Frida sprong inj i 
Portenj, hanj grev Paul i Faw-
nenj, å Frida grev Valpenj å så 
ud ijæn. Hærta va alt uda me 
denj andra, å ævent som di kom 
got å væl unjan, brågada hela 
Auanred sammen. 

— — 
Sannemanj hadde lajt Paul på 

Grønsværenj, å Frida knælada ver 
Sian a torde Ansajted på enj me 
Forkled. Hanj lå ganske stelle,  

di kunje nåue høra hanj trajte 
Væred. 

Under Fridas kærlige Omsorg 
kom Paul sig, og Historien faar 
en happy end. - • - Denenj hult 
Brojlepstålan, å ajle mente a ded 
va denj bæsta hanj hadde holt. 
Denj va pånå sedden : - - Unga 
Menjesker, der ska begjynja på 
dorra Livsgjærninj, mena ju altid 
a di ska kunja udrætta nad stort, 
men de bier 1-næn enj ynke, der 
nåred. Jå mente au, da jå begjynte 
som Lærara, å jå skujle kunja læro 
Bællana enjhellu, å a di ajle skujle 
ble klaga ii goa Menjesker. Nu 
hår jå set, a de e mær] bled san 
hal om hal me Kunskavarna for 
di mæste, å sornma it dom e blena 
rena Skobbatrau. Di å inina Sko-
lebælla jå hår hat mest Glæ å, e 
di to, som nu hå gjed enjanj dorra 
Ja. Å sæl om di ente når å få 
udrættad alt de stora, di hadde 
tænjt dom, så vel di nok livel ud-
rætta nad got, å va der e got, e 
åu stort. Å så vel jå ønska Hæji 

Lokka på Livsvandrinjen, for 
ded troer jå di fortjæria. Frida hår 
ju altid vad en galant Pibel, å sæl 
om Paul ajle Da hår vad enj fæ-
zelier Galnerojs, så tor jå livel saj 
a hanj hår vist saj som et Manj-
folk. 

Tiden er løbet fra os, og Køb-
manden og jeg faar Hjemve. -
Otto Lund følger os til Dørs. — 
,,Korn snart igen", siger han, „kom 
en Sommerdag, naar Solen skin-
ner, Lærken jubler, Træerne staar 
grønne og Køerne staar i Kløver 
til Knæerne. Eller en Efteraarsdag, 
naar Markerne er gule, Jordens 
Guld - - Bakkerne hist ovre er et 
kosteligt Tæppe — brunt og rødt, 
brunt, violet. 

Hjemturen lægger vi langs den 
nordre Side af Dammene. Vi gaar 
langs en høj Skrænt. Dybt nede 
ligger den idylliske Gamle Dam, 
og paa den anden Side rager kup-
lede Klipper op. Vi kan se at der 
er rejst en Kran, en hæslig Dra-
bant paa det smukke Sted. Dybe, 
blødende Saar er allerede sprængt 
— ogsaa her skal den skønne Na-
tur lide. Alle nordlands, der ejer 
en Stenhammer, aabner et Sten-
brud. Ruin for Natur og Mand. 

Dagen begynder at hælde, og 
vi trasker mod vort Maal. Glug-
gerne i Futs Kirketaarn aabnes, 
Klokkeren trækker i Rebet — en 
mild Klang sendes ud over det 
ganske Sogn 	Hasle-Klokkerne 
svarer der nede under Bakkerne, 
vesterude i Havet er Solen ved at 
gaa ned -- en glitrende Vej synes 
at føre over det mørke Vand -
Bedeslagene lyder — nu er det 
Aften. 

Angaaende 
svenske Kjbtbullar 

Se Husmoder-Hjørnet.  

paa Side 2 - I 

tn Xjenzstavnsdigter 
Af Ettv. Mørkussen, Neksø 
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Køb 

Skottehue!! 
1940 

Eneste Adressebog for 

Allinge-Sandvig ordnet efter 

Gadenavne og Husnumre 

• 
Faas i Kiosken, Allinge Bog- 

handel og Sandvig Boghdl. 

114:11  
Strømper 

Til daglig Brug 

Traad og Silke 2,40 - 1,48 
og III pænere 

Silkestrømper 1,95 - 1,68 

og den prima fuld fashio-

nerede Vaskesilkestrømpe 

i alle Modefarver 

3,35 
Det betaler sig 

at købe Strømper hos 

FritzReusch 

Ny Lukketid 
Grundet paa, at det i Anledning af den 

paabudte Mørkelægning er umuligt al frem- 
skaffe de nødvendige Materialer til Afblæn- 
ding af Forretningsvinduer og Opbygning 
al byssluser ved Dørene, lukker underteg- 
nede Forretninger indtil videre 

hver Lord. Kl. 19 
For Bageres og Konditorers Vedkommen- 

de lukkes 

hver Dag Kl. 19 
Nærmere Meddelelse fremkommer igen 

ved Overgangen til normale bukketider. 

	

Nordlandets Handelshus 	Produkten -- Ma- 

• gasin du Nord •-- Allinge Brugsforening - 

Allinge Boghandel - Kiosken 	Allinge Messe — P. C. Holm 

— Ernst Fait — Brdr. Andersen — Slagter Romer -- Allinge 
Smørforsyning -- Jens Hansen • Barber Boysen — Mejeriet 
Kajbjerggaards Udsalg - Sadelmager Hansen — 'Patois Udsalg 

— Conrad Hansen 	Gartner Jensen 	Slagter Jensen -- 

Fragthuset 	Chr. og Schack Jørgensen • Fotograf Kjøller 

- Papirhandelen 	Grethe Kragskov -- Webers Dame- og 

Herresalon 	K. Kornum Carlsen - Skomager Carl Larsen 

William Lind 	Johan Madsen 	Mælkehandler Ch. Pedersen 

Prima — Dina Sørensen -- Træskomager Larsen • Bar-
ber Jacobsen — Husmoderbørsen -- Bager Hald - Bager Jør- 

gensen — Bager Kofoed - Bager Nielsen 	Thora Petersen 

— Modeforretningen »Æsken«. 

. Købmand Alexandersen Bidstrups Skotøjs- Sandvig: forretning 	Sandvig Brugsforening — Jul. 

Hansens Enke — Esper Hansens Eftf. — Skrædder H. P. Hansen 

— Slagterm. Rich. Jørgensen 	Barber Kjær -- Aug. Lundgren 
Fru A. Jen- 

søns Bredudsalg. 

Tejn og Olsker • Ancher 	Tejn Manufakturhdl. 
• 

Bager Kofoed, Tejn — Købmand Axel Mogensen -- Olsker 

Brugsforening. 

Humledal Købmandsforretning 

Humledal og Ro: Rø Brugsforening 	C. Reuss 
Bager Pelle 	Robro Købmandsforretning. 

Rutsker o 	Rutsker Brugsforening — Rut- 

g Vang: sker Kolonialhandel - Vang 

Brugsforening. 

Hasle : turhuset 	Ellen og Else Pedersen 	Birch's 
Grønbech & Co. — Andr. Thomsen 	Manufak- 

Boghandel 	Hasle Brugsforening — Hasle ny Boghandel - 

Cyklehandler Ipsen 	Kohm. Albert Jensen 	Slagter Oluf 

Jensen 	Andr. Kofoed - Sadelmager Kofoed -- E. Westh, Ur- 

mager 	A. Lyster, Viktualieforrein. — „City", G. Mogensen 

	 Einar Nielsen - Jens Nielsens Eftf. — K. Hamfeldt Peder- 
sen •- Bjerklunds Skotejsforretn. — Blikkensl. S. Dam Peter-

sen — A. Regnersen — A. Rømers Grønthandel - - 0. C. Tran- 

berg • Tatol Hasle — Bager Emil Jørgensen 	Bager Carl 
Kure 	Bager C. Pedersen 	Bager Drejer. 

Allinge 

- Boghandler Sørensen Bager Andersen 

Tejn Brugsforening - Slagter 
Mide 

kr.137,50 
VIL DE PRØVE 

DENNE STØVSUGER 
svin ring til os, og vi kommer straks med 
den. De kan da selv overbevise Dem om, 
hvad den er værd. 
137,50 Kr. for en Støvsuger er i Dag næsten 
utroligt, men det er ikke desto mindre rig-
tigt. Ingen anden Støvsuger kan sælges til 
den Pris, vel at bemærke, naar det er en 
StøVsuger af denne høje Kvalitet. 

Allinge Radioforretning 
Will. Lind, Nørregade, Telf. Allinge 95 

Postkontoret 
beder os gøre Publikum opmærk-

som paa, at al Post, der skal naa 
Damperen i Rønne den følgende 
Morgen, skal grundet paa Mørke-
lægningen være indleveret inden 
KI. 12. Post, der indleveres inden 
Kl. 16,30 kommer kun med, hvis 
Postkontoret i Rønne kan naa at 
sortere inden Mørkets Frembrud. 
Denne Ordn ing gælder indtil videre. 

Allinge-Sandvig Byraad: 

Gasprisen sættes 
8 Øre op. 

1 Byraadets Møde i Onsdags 
forelaa fra Gas- og Vandværks-
udvalget Indstilling om at forhøje 
Prisen paa Gas til Husholdnings-
brug fra 28 Øre til 36 Øre, og 
Prisen paa Erhvervsgas fra 22 
Øre til 30 Øre — altsaa en Stig-
ning paa 8 Øre i begge Priser. 
Indstillingen fulgtes. 

Samme Udvalg indstillede at 
indhente Tilbud paa en ny 6-Re-
torts Gasværksovn. 

I en modtagen Skrivelse med-
delte Finansministeriet Tilladelse 
til at opkræve samtlige Statsskat- 

ter i 10 Terminer. Juni og De-
cember Maaned bliver skattefri, 
saaledes at Skatteaaret kommer 
til at gaa fra Juli til Novbr. og 
fra Januar til Maj. 

Endelig nedsatte man et lokalt 
Brændselsnævn, der korn til at 
bestaa af Borgmesteren (Form.), 
Købmand E.M.Bech(Brancekendt) 
og Arbejdsmand Axel Jensen (for 
Forbrugerne). 

Fødselsdag 
Fru Marie Haagensen, Lærkely, 

Tejn, fylder 60 Aar Søndag d. 14. 
April. 

Programændring i Kino. 
Grundet paa de for Tiden her-

skende vanskelige Forhold har 
Kino i sidste Øjeblik maattet sætte 
en anden Film end den paa For-
siden averterede paa Programmet. 

Det bliver den populære Edv. 
Persson i »Blomkvist bli'r Far«. 
Et Stykke, som overalt har faaet 
Latteren til at runge, og som sæd-
vanlig, naar Persson er Gæst i 
Allinge Sandvig, vil der uden 
Tvivl samles et stort Publikum. 

Spilletiderne er de samme som 
de i Annoncen anførte. 

En god stor 
Lejlighed 

er tilleje 1. Juni. 
Prodnkten 

En Pige 
Aar, som kan ligge hjem 

me, kan faa Plads den 15. April 
eller 1. Maj. 

Kastanjegaarden, Allinge. 

vange for Dem... 

a godt Vække-Ur kim masa du"- 

pelthen ikke undrzre. A VI turer 

de paalidelige junghaw Vække-Ure 

I non Udvx1g. 

I Allinge Ur- ug Guldsmedeiorretn. 
Conrad Hansen 

v. Havnen . Tit. 140 

Skræderiet i Tein 
anbefaler godt Arbejde. 
Moderne Snit og fineste Pasform. 

Axel Jensen 
Rensning og Presning samt 
Reparationer udføres godt og billigt. 

Tøj modtages til kemisk Rensning. 
Pænt Udvalg i Manchetskjorter, Slips og Sokker. 

Telefon Allinge 106 v 

• 9ra 2/ge ti! 21ge 

Landbrugslotteriet 
Største Gevinst 80000 
Helt Lod 1,30 	Halvt Lod 80 Ø. 

Ny Serie 
	 Axel Mauritsen 

begynder nu 	 aut. Kollektør 

Kiosken, Allinge 

filif&POLTER og Svinekort 
købes til Dagspriser. 

AXEL FREDERIKSEN 
Hotel tilinge 	 Telefon 23 

Kjiitbullar, svenske (6 Pers.). 

300 g Flæskesmaakød, 300 g Oksesmaakød, ca. 
.1 dl Mælk, P/2  dl knuste Tvebakker, 1 Æg, 1 mel-
lemstort Løg, Salt, Peber. 

Tvebakkerne knuses og lægges i Blød i Halv-
delen af Mælken, Kødet hakkes 3-4 Gange gennem 
Kødmaskinen. Tvebakkerne kommes i Kødet, som 
æltes godt. — Krydderierne tilsættes, og Resten af 
Mælken kommes i efterhaanden. Løget hakkes og 
brunes i Margarine paa en Pande, afkøles og kom-
mes i Farsen, der steges som smaa, runde Boller. 
Heraf faas ca. 65-70 Stk., og der regnes ca. 12-15 
Boller til hver Person. — Efterhaanden som Bol- 

Opskrift lerne steges, lægges de i en Gryde, Panden koges 
Nr. 2. 	af og Skyen jævnes. Bollerne varmes i Gryden. 

Nordbornholms 

Husmoderhjørne 

Ila.■1■1•1•MY. 
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Ordning af Begravelser foretages 

Vi har endnu 

Dejlige uldne Kjolestoffer 
moderne og med Kvalitet, nu til de 
kolde Foraarsdage og til de samme 
Priser — Smukke moderne Knapper, 
Ritsch og Besætningsstoffer — havde i 

Crepe Satin og Crepe de Chine. 
Kom ind køb i disse Dage i 

Nordlandets Handelshus 

R).   
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P. Petersens 
Byggeforretning & highisielager 

Norregade 9 . Tlf. Allinge 69 

l==.0.,===±10==ii 
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Aing til 
Øens Grisehandel 

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

9. .7ergensen 

FORAARS 

NYHEDER 

Det store Udvalg 

Den gode Vare 

Den billige Pris 

SommerfrakKer 
moderne Stoffer 	48 - 46 Kr. 

Swaggers 
med og uden Foer 37 - 35 Kr. 

Nederdele 
i Tweed og Kamgarn 

Bluser - stort Udvalg 

Handsker - Tørklæder 

FritzReusch 
Leverandør til Vare- og Landbrugslotteriet 

11111111111111111111111111111111t111111111111111111111111111111111111 

SKOLESKO 
m. Raagummi og Bjør-

nelæder til Piger og 
Drenge 

CARL LARSEN 
Skotøj 

Vestergade, Telf. 104 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII111111111111111111111111  

Meddelelse 
I Anledning af de vanskelige 
Forhold har det desværre 
ikke været os muligt at frem-
skaffe Papir til »Nordborn-
holm«. Derfor kan vi ikke 
udsende Bladet i næste Uge. 
Vi haaber dog at kunne ud-
sende det igen Fredag den 
26. April og modtager An-
noncer hertil inden Onsdag 
den 24. April. 

En god Østers 
En amerikansk Matros, der var 

paa Landlov, kom en Dag ind i 
en Fiskehal i New-York. Han var 
blevet lækkersulten, og nu vilde 
han bruge sine sidste Penge til 
en Portion Østers, tør han igen 
stak til Søs. Han skrabede Bun-
den i Lommen — det blev kun 
til 25 Cent. 	Fiskehandleren tog 
imod Pengene og begyndte at 
aabne nogle østers til Matrosen. 
Den tredje eller fjerde var ualmin-
delig star og lækker at se til, og 
da Fiskehandleren aabnede den, 
laa der en dejlig Perle indeni. 

Der opstod straks et Skænderi 
om Perlen. Fiskehandleren vilde 
beholde den, men Matrosen hæv-
dede energisk, at han havde be-
talt forud for sine Østers, og Ret-
ten gav ham Medhold og tilkendte 
ham Perlen, hvis Salgsværdi var 
1800 Dollars. 

Verdens ældste Avis 

Italienerne hævder, at de har 
fundet Verdens ældste Avis. Un-
der Udgravninger i det Omraade, 
hvor Verdensudstillingen 1942 skal 
ligge, har man fundet Rester af 
det saakaldte _Acta Diurna", en 
Slags Avis, hvori man kunde læse, 
hvad der skete i Rom omkring 
Aar 130 før Kristus. Julius Cæsar 
offentliggjorde bl. a. denne Avis 
og opslog den paa Steder, hvor 
der samledes mange Mennesker. 
Den bragte Nyheder om Statsan-
liggender, Fødsel og Død, Bryl-
lup og Skilsmisse samt Sportsbe-
givenheder. Senere under Tiberius 
og Domizianos blev der indført 
Censur, der bestemte, hvad der 
maatte skrives i Bladet. 

Ak, allerede den Gang sloges 
man med den Slags. 

Benyt Dem af Nordbornholms 
billige Rubrik-Annoncer 

Markfrø - Havefrø Haveredskaber 	KØB DET I PRODUKTEN 
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Olsker 
April Svinekort uddeles Lord. 

den 13. ds., Kl. 15-17. 

Svinenævnet. 

Min og mine Forældres Tak 
for venlig Opmærksomhed paa 
min Konfirmationsdag. 

Orla Andersen, Olsker. 

Tak for venlig Opmærksomhed 
ved min Konfirmation. 

Karen Inger Christiansen. 

Min og mine Forældres hjer-
teligste Tak for udvist Opmærk-
somhed ved min Konfirmation. 

Knud Nielsen, Bjerringhus. 

Min og mine Forældres hjer-
teligste Tak for Opmærksomhe-
den ved min Konfirmation. 

Arne Holm, Tejn, 

En Karl 
søges straks. 

Hammersholm. 

Husbestyrerinde 
Som saadan kan en, ikke un-

der 25 Aar, faa en let Plads straks 
eller senere hos 

Alfred Nielsen 
Præstegaardspareel 

Klemensker 

En ung Pige 
søges til 1. Maj. 

Hammersholm. 

En yngre, flink 

Medhjælper 
søges til 1. Maj. 

Ejner Grenbjerg, »Onshej«, 
Telf. Klemens. 84 y. 

Overtagelse 
Undertegnede meddeler her-

ved, at jeg har overtaget Va-
relotteriets Kollektion efter f. 

B. Larsen. 

Nogle ledige Sedler er til 
Salg a 130 øre. Salget slutter 
Tirsdag d. 16. April. kollektio-
nen er aahen i Fornyelsesti-
den fra Kl. 14-18. 

Bertha Larsen, 
Kirkestræde 2, Allinge 

Stor! 21dvaig af 

Moderne Silkeskiorter 
stribede og ensfarvede og særlig -  ekstra Kvaliteter a 

Manchetskjorter med Flip 
saml store Størrelser med løse Flipper. 

Ogsaa Herresokker i moderne Farver og i ekstra Kvalitet 
og Strikning. Meget rimelige Priser i 

9tordlandets Yfandelsfius 

Ligkistelager 

	

_ 	Ligj 
Ligki

tø
ster 

	

Ordning af Begravelser 	Ligsenge 

Kofoed & Mortensen 
Bryggeristræde Byggeforretning 
Tlf. All. 77 og 79 

OMEN 

gol' Ånde- og 
Gaasefjer, Uld 
og renvaskede 

uldne Klude 
købes til højeste Pris 

Fritz Reusch 
Telefon 5 	 Allinge 

IMINI1111111111111~11111 

Se vort Vindue med nye 

Gardinstoffer 
Moderne Nyheder og blomstrede 
i meget stort Udvalg. 

Nordlandets Handelshus 

@3~~~08~ 
Alle Redskaber 

Bruo i Mari og Have 
gode solide Ting til rimelige Penge 

sælges i 

Nordlandets Handelshus 
•••••••• •••••••••11 ••••••••••••••••••••••••••••••••■ •11/ 

• PERMANENT gammel Pris • •  
 •• 

▪ 	

Taco Luxus - Systemet der aldrig fejler 	Ty 	. • 
• 
• Alt andet Frisorarhejde til gamle Priser 	 Kr, : • • 

Frisør Nissen-Boysen Allinge Telef. 53 
• • 
1■ •••••••••••••••••• øøøøøøøøø •••• •••• •••• øøøøø ••••••• 

Prima Okse- og Kalvekød 
samt Flæsk til moderate Priser 

W. Romers Slagterforretning Tit. 118-136 

Varerne bringes. 

Blommer, Rosiner, Fersken og blandet Frugt KØB DET I PRODUKTEN 
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Brødrene Anker 
Jernstøberi og Maskinfabrik 

Pumper - Vandindlæg 

Bygnings-Støbegods 

Komfurer 

Telefon Hasle 2 

Varm Bindbudding 
hver Fredag Middag 

bungepalse 
hver Torsdag 

A, Lyster, Hasle 

Hasle N, t 
Mørklægningen, 

som i Tirsdags blev paabudt over 
hele Landet, satte straks Gang i 
Mørklægningsmaterialerne. — Alt, 
hvad der fandtes i Hasle af sort 
Papir blev revet væk, og mange 
maatte gaa forgæves. Disse har 

altsaa i de første Dage været hen-
vist til at holde Lyset slukket og 
gaa tidlig i Seng. -- Formentlig 
kommer der i Løbet af faa Dage 
mere Papir til øen, saa Folk kan 
faa Vinduerne afblændet ordent-
ligt. 

løvrigt var Vinduerne fra Tirs-
dag Aften udmærket tildækkede, 
og de udsendte Husvagter havde 
kun faa Tilfælde, der maatte paa-
tales. 

Finlandsaftenen 
der var planlagt til at skulde 

løbe af Stabelen i Tirsdags, maatte 
paa Grund af den indtrufne Situ-
ation udsættes indtil videre. 

Ny Teori 
om Karl den XII.s Død 

Om Gaaden i Forbindelse med 
Kong Karl d. Xlls Død er der nu 
i Følge Stockholms Tidningen ud-
kastet en ny Teori af Museums-
inspektør SandkIeff, Varberg, som 
efter 8 Aars Samling og Studium af 
Kildeskrifter er kommet til det Re-
sultat, at Heltekongen blev skudt 
fra svensk Side af en Morder, der 
var i Tjeneste hos en Kamarilla, 
i hvillken den senele Kong Frede-
rik den I var indblandet. 

Sjask 
Sne og Pløre er Vejr til 
Gummifodtøj og det svære 

Læderfodtøj. Se efter om 
det er i Orden, ellers send 
det ben til 

Otto Hansens 
SKotøisreparation 

Torvet. Hasle 

011110111~1111111111 

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

Propert Arbejde 
Præcis Levering 
Overkommelige Priser 

Træffes bedst 
mellem HL 17 og 19. 

Gurli Rennov Rasmussen 
Vestergade 14, St., Allinge 

811kestrøm- er  sælger vi endnu til samme Priser 
I grundet paa heldige Indkøb: 

Svaggers FraKKer og Kjoler begynder at korn-
me hjem i smarte Farver og til rimelige Priser. 

97Tanufafiturfiuset, Kaste 

I 

En Hest ca. 10 Kvt. 
og nogle Køer, der snart kælver, samt 
en Del 3 Mdrs. Grise er til Salg el. Bytte 

Chr. og Schach Jørgensen. Tlf. All. I 44 

Gornitzkas Bogtrykkeri 
V ■ erksied for moderne Tryksager 

Telefon Allinge 74 
Vi kommer med det samme og leverer hurtigst muligt 

Deres Visitkort 
udadtil 

er Deres Brevpapir, Regninger 
og Konvolutter 

Tilbud og Udkast 
uden Beregning 

Der lægges i vore Dage stor Vægt 
netop paa disse Ting. Det er ikke 
ligegyldigt, hvorledes Deres Tryk-
sager ser ud. De skal være praktiske 
i deres Form, tidssvarende i deres 
Udseende og — ikke mindst -- bære 
Prag af den Forretning eller Virk-
somhed, hvorfra de er udsendt. 
Overlad det til os at give Forslag 
og tegne Skitser til Deres Forret-
ningstryksager. Vi har Erfaringen, 
et righoldigt Udvalg af Skrifter og 
Papirer i alle Farver og Kvaliteter. 

beredt paa en svag Støtte til 
Gamekontrak. 

2. 1 Farezonen — et Minimum 
af 8 sikre Vinderkorl paa 
Haanden, hvoriblandt 	å 
11/2  Honst. i Sidefarver 
ialt mellem 2 og 31/2  Honst. 

Aabningsmelderen er for-
beredt paa en svag Støtte til 
Gamernelding. 

Følgelig kan Svarhaanden støtte 
til Game: 

1. Udenfor Farezonen — med 
ca. 1 plus Honst. eller god 
Fordeling (som en Sin4;leton 
og tre Trunter). 

2.1 Farezonen — med ca. 1 
Honst. eller god Fordeling 
(som Singleton med 3 Trum-
fer). Skulde Svarhaanden 
overveje Støtte til Slem, maa 
det erindres, at Makkers Tre-
melding garanterer 8 sikre 
Vinderkort, men ikke mere 
end 31/2  Honst. paa Haanden. 

Ved Vurdering af Støttemel-
dinger til Aabningsmeldinger paa 
3 Træk i Majorfarver er det 
uklogt at beregne lutter Længde 
i Sidetarver, fordi Aabningsmel-
dingen har aabenbaret en Haand 
af stiv Type, som sandsynligvis 
vil være ude af Stand til at ud-
vikle saadanne Stik i Tide, snu 
at de kan faa Værdi til Opfyl-
delse af Kontrakten. 

Tremelding i en Minorfarve skal 
være begrundet med en lang, 
utvivlsomt etableret Farve, saale• 
des som: 

E-K-D-B-x-x-x 
og dertil Damer og Knægte i 
Sidefarverne. 

Aabningsmeldinger paa 4 Træk 
i Minorfarverne er ogsaa delvis 
forebyggende Meldinger og føl-
ger samme Princip som gælder 
for Tremeldinger i Majorfarver 
naar undtages, at de fordrer og 
viser ca. 9 Spillestik udenfor Fa-
rezonen og mindst 9 Spillestik 
i Farezonen. I Modsætning til 
Tremeldinger i Minorfarverne 
garanterer saadanne Meldinger 
ikke nødvendigvis solid Trumf-
farve. Men det' Faktum, at Mel-
dingen frivilligt hindrer 3 Sans 
overbringer Oplysning om, at 
Fordelingen er yderst lunefuld. 
Svarhaanden skal derfor i Fa.  rez. 
støtte en Gang med ca. 1 Honst. 
eller god Fordeling, og udenfor 
Farezonen med et halvt Stik 
yderligere. 

Paa Gensyn paa Fredag. 
Klor Knægt 

HASLE og OMEGN 
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Honnørstik 
Es Kg 	el 9 

Es D 	er 11/2  
Es x x x 	er 1 
Kg D B 	er 11/2  
Kg D 	er 1 
Kg x og D x er 1 
Kg B lft 	er 1 
Kg x x 	er 1/2  
D B 	er 1/2 
D x og D x er 1/2  
2 Plusværdier er 112 

Aabningshaanden VII. 

Aabningsmeldinger paa 
3 og 4 Træk. 

Det karakteristiske Kendetegn 
paa Aabningsmeldinger paa 1 og 
2 Træk i Farve er, at de som 
Regel kræver nødvendig Truin (-
støtte hos Makker, hvad end 
Honnørstyrken er, fordi Farven 
ellers kan blive mindre paalide-
lig, og dertil kommer, at saa-
danne Hænder sædvanligvis er 
af en elastisk Type, der tillader 
Valg mellem flere mulige Mel-
dinger. 

Det karakteristiske Kendetegn 
paa Aabningsmeldinger paa :1 
eller flere Træk i Farve er imid-
lertid, at Trumffarven ikke for-
langer nogen Trumfstøtte hos 
Makker, idet den praktisk talt 
er etableret og i sig selv garan-
terer mindst 5 sikre Trumfstik. 
Paa Grund af den store Længde 
i den meldte Farve er saadanne 
Hænder endvidere af en saa stiv 
Type — særlig ved Aabnings-
rneldinig paa 4 Træk — at de 
som Regel hverken har større 
defensiv Værdi eller byder paa 
nogen Støtte til Makkers Svar-
meldinger. 

De forøgede Straffe udenfor 
Farezonen har i nogen Grad æn-
dret Tekniken i Aabningsmel-
dinger paa 3 Træk. 

Aabningsmeldinger paa 3 Træk 
i Majorfarverne har kun delvis 
Præg af forebyggende Melding, 
idet den som Regel fordrer no-
gen Sidestyrke. Tremeldinger 
Majorfarver tilkendegiver en ret 
kraftig Trumffarve — i Farezo-
nen med mindst 5 sikre Trumf-
stik, medens 4 sikre Trumstik 
kan være tilstrækkeligt udenfor 
Farezonen. Tremeldinger i Ma-
jorfarverne garanterer: 

1. Udenfor Farezonen — 7 å 
8 Vinderkort paa Haanden, 
deri rundt regnet 1 Honst. 
i Sidefarver — ialt mellem 
2 og 3 Honnørstik. 

Aabningsmelderen er for- 

I1

Annoncer til Hasle-Siden 
maa indleveres senest Onsdag Formiddag 
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15 SALTEKAR 
i forskellige Størrelser 
sælges til billige Priser 

.1= CARL J. E. AAKERLUND 
Rasle Bødkerforretning Teli. 105 
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Ne6 hellere en ny G U LV M AATT E 
• 
• - men gaa til IsenKreernmeren! • 

• Fa. Andr. Kofod Tlf. Hasle 17 • 
• 
• 

1111111hill 
moderne og almindelige. 
Nøjagtig Udmaaling med Stigmatometer 

EMIL WESTH 
Ur- og Guldsmedeforretning, Hasle Telefon 116 
Læzerecepttr expederes 

GØDNINGSKALK 
Bestillinger til Levering i Foraaret modtages gerne 

Grønbech e co. Hasle 

a 
Ligkistelager 13 

a a 	 Ligkister . Ligtøj . Ligsenge 
a a a Ordning af Begravelser . Kiszer leveres overalt a 	 a 

a 
n a 

Hasle Snedker og Byggeforretning  
a 	ci 	 Storegade . Telefon 35  
n 	

a 
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