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ENGLANDS yderste Wadi 
Naar man gennem Radio lytter til Meteorologisk 

Irzstiluls Vejr-beretning, hører man Gang paa Gang Nav-
net Lerwick, og mange Lyttere har sikkert haft en taaget 
Forestilling om, hvor denne Station ligger. 

Lerwick er Englands nordligste 
By og ligger paa Schetlandsøerne. 
Der gaar Postdamper dertil fra 
Aberdeen, og der er fire Slags 
Rejsende, der sejler med denne 
Damper. Paa Mellemdækket finder 
man Sildepigerne, der skal til Ler- 

- wick og arbejde. Lerwick er nem-
lig den største Sildefangstplads i 
England. Saa er der de store en-
gelske Sildesalteriers og Ekspor-
tørers Folk, Kontorister og Han-
delsrejsende, som tager til Shet-
landsøernes ensomme Egn for de- 
res Firmaer. 	Den tredje Slags 
Passagerer er Jøderne, som vejrer 
Forretning og falbyder alt muligt 
Krimskrams til Sildepigerne, Ski-
bets Besætning og alle andre, der 
har noget med Sildefangsten at 
gøre. Endelig er der de saakaldte 
Hollidaytravelers, Sportsfiskerne, 
der under Sejlturen, der varer 20 
Timer, overgaar hinanden i utro-
lige Historier om de enorme Fisk 
de har fanget, mens de med tro-
skyldige Miner lader som om de 

tror paa Skrønerne. 
Postdamperens Ankomst er al-

tid en Begivenhed for Beboerne i 
Lerwick. Byen ligger i en Halv-
maanefonnet Bugt, hvor nogle 
Hundrede Fiskerdarnpere ligger for 
Anker. 1 deri ældste, sydlige Del 
af Byen, som Englænderne kalder 
Nordens Venedig, ligger Husene 
direkte ude i Vandel og minder 
om den Tid, da Smugleriet stod i 
Flor. Da laa disse Huse særdeles 
bekvemt, idet man kunde sejle 
lige hen til Husene og der læsse 
Smuglergodset af. 

Om Vinteren er Lerwick en øde 
og forladt By, men naar Somme-
ren nærmer sig, vaagner den til 
Liv. Saa bliver den Midtpunkt for 
en omfattende Fiskervirksomhed, 
og da gaar Efterretningerne om 
Sildefangsten ved Lerwick gen-
nem Radio og Telegraf ud over 
Landene i Europa og Amerika. 
For 50 Aar siden ekspederede man 
i Sæsonen 3000 Fade Sild derfra, 
nu er man oppe paa 80,000 Fade 
nedsaltede Sild om Aaret. 

Lerwick er tørlagt, Indbyggerne 
kan ikke købe spirituøse Drikke i 
Byen. Men Skotterne kan natur-
ligvis ikke undvære deres Whisky, 
som de kan faa paa Hotellerne. 
Naar de shetlandske Fiskere sid-
der sammen med Skotterne paa 
Restauranterne, bestiller de Soda-
vand. medens Skotterne faar de-
res Whisky. Naturligvis sker det 
ofte, at de skotske Sanere bestil-
ler Whisky og saa skubber den 
over til de shetlandske Kammera- 

ter --- og Politiel trykker gerne 
Øjet til. 

Det er interessant at overvære 
en Sildeauktion. Man hører kun 
Auktionarius Stemme. Budene af-
gives gennem hemmelige Tegn, 
saasom Rynken paa Næsen, Træk-
ken paa Mundvigene, Nik, Blin-
ken eller andre Tegn, som kun 
forstaas af de indviede. Engang 
vilde man tvinge en Amerikaner, 
som havde overværet Auktionen, 
ti! at overtage et større Parti Sild, 
han havde nemlig rystet paa Ho-
vedet over det forunderlige Skue-
spil, han saa, og det havde man 
opfattet som om han havde budt 
de andre over. 

Shetlandsøerne hestaar af ben-
ved 10u smaa og større Øer. Her 
er en rolig og fredelig Verden, 
over hvilken de lyse Nætter læg-
ger sin opalfarvede Kappe, mens 
Nordlysene straaler i eventyragtig 
Glans hele Vinteren. Mainland, 
paa hvis Østkyst Lerwick ligger, 
er den største af øerne. Den er 
saa kløftet og. splittet af Fjorde 
og Bugte, at der ikke findes et 
Sted paa hele Øen, der har mere 
end 5 km til Vandet. Den er saa 

Nu er alle Gæsterne væk de 
modigste er først i de sidste Dage 
rejst hjem, men den skønne Efter-
sæson er paa Grund af Krigen 
ikke blevet udnyttet, som den burde 

Vi fristes til at høre lidt om, 
hvordan en Institution som Øster-
søbadet har klaret sig i Somme-
ren 1939. Vi tar Boghandler Sø-
rensen i Telefonen, springer lige 
i det og spørger : 

— Var Sæsonen god? 
„Ja", lyder Svaret, „det var den 

for Østersøbadets Vedkommende. 
Indtægterne er steget samtidig 
med at Antallet af Besøgende er 
gaaet i Vejret". 

- Hvordan med For- og Efter-
sæson ? 

„Ja," siger Sørensen, „i Juni 
Maaned naaede vi i de sidste Dage 
akkurat op paa Tallet fra i Fjor. 
Juli var meget større, og August 
har ligeledes været tilfredsstillende. 
Det var jo ogsaa det mest pragt-
fulde Badevejr i August, men saa 
kom Urolighederne ude i Verden 
og paa 3--4 Dage var Turisterne 
ligesom blæst væk".  

rig paa Indskæringer fra Havet, 
at Fiskerne med Rette kan synge 
,One for every day in the year", 
en for hver Dag i Aaret. 	Paa 
Mainland ligger ligeledes Scallo-
way, Shetlandsøernes tidligere Ho-
vedstad. Paa Vejen fra Lerwick til 
Scailoway kommer man forbi Ting-
vall Loch. 

Shetlænderne,hvis Arbejde mere 
ligger paa Vandet end paa Land-
jorden, tænker gerne paa den Tid, 
da Øerne hørte under Norge, og 
endnu kan man spore norsk Sæd 
og Skik paa Øerne. Befolkningen 
her bliver gammel, man regner 
med en Gennemsnitsalder af 86 
Aar! 

Shetlænderen har Englænderens 
og Nordmandens Udlængsel i Blo-
det. En gammel Mand fortalte en 
Gang, at hans 5 Sønner opholdt 
sig i hver sin Verdensdel, og det 
var der ingen, der fandt mærk-
værdigt. Men Manden var sikker 
paa at de engang, naar de havde 
set sig tilstrækkeligt om i Verden, 
nok skulde vende tilbage til Shet-
landsøerne -- Englands „Ultima 
Thule". 

— Hvordan fordeler Stigningen 
sig paa Kurkort og Badebilletter? 

„Det ligger saadan, at der er en 
kollosal Stigning i Billetterne, hvor 
imod det samme ikke kan siges 
om Kurkortene." 

-- Hvad kommer det af ? 
„Maaske paa Grund af, at de 

Folk, der besøger Bornholm nu, 
ikke har saa store Penge som tid-
ligere. Det har, saavidt jeg ved, 
ogsaa kunnet mærkes i Forret-
ningslivet." 

— Skuffede Udlændingene ? 
„Ja, det er vi mest kede af in-

denfor Ledelsen, kun to af de an-
meldte fem engelske Dampere an-
kom -. 

— Hvordan ser De paa Udsig-
terne for næste Sæson ? 

„Det vil jeg slet ikke tænke paa, 
lyse er Udsigterne sandelig ikke", 
slutter Hr. Sørensen. 

En matematisk Spag. 
To Stater, som vi kan kalde 

Peru og Venezuela, havde begge 
to Dollars som Mønt, og i begge 

Lande havde de hidtil haft samme 
Værdi. Saa en skønne Dag faldt 
del Regeringen i Peru ind, at den 
for Fremtiden kun vilde regne den 
venezueleanske Dollar for 90 Cent. 
Naturligvis blev Venezuela for-
nærmet herover og betalte lige 
ved ogsaa at nedsætte Penis Dol-
larsværdi til 90 Cent. 

Nu gik Grænsen mellem Sta-
terne et Stykke gennem en lille 
Flod, over hvilken en stor For-
bindelseslandevej mellem de to 
Lande var ført. Ved hver Broho-
ved laa der en Kro. 

Faa Dage efter den her omtalte 
Nedskrivning kom den peruanske 
Statsborger Cill til det venezue-
lanske Værtshus og forlangte en 
Whisky. Prisen var 10 Cent, og 
han betalte med en venezuelansk 
Dollar og fik efter eget Ønske en 
peruansk tilbage. — De 10 Cents 
Kursdifference udgjorde Betalin-
gen. Nu gik Bill tilbage til Peru 
og gik ind i den derværende Kro. 
Han bestilte atter en Whisky og 
betalte nu med peruansk Mønt. 
Her fik han en venezuelansk Dol-
lar tilbage og havde atter betalt 
sin „Genstand" med Kursdifferen-
cen. 

Naturligvis skulde denne herlige 
Opfindelse udnyttes! Men da Bill 
havde gentaget Manøvren tilstræk-
kelig mange Gange, blev han na-
turligvis tilsidst kanonfuld, skønt 
han stadig havde lige saa mange 
Penge, som da han begyndte. 

Nu er Spørgsrnaalet: Hvem har 
egentlig betalt alle de mange Gen-
stande ? 

Service ved Badesteder 
i Florida. 

Ved Floridas Badesteder tager 
man ikke Kærligheden saa alvor-
ligt, Flirten desto alvorligere. Og 
derfor skal det være sket et Sted, 
hvor Damperen lægger til, at to 
Mænd, en Tjenestemand og en 
Matros, flere Gange har skaffet 
sig en Ekstraindtægt.  

Den hvide Damper skar gen-
nem de blaa Bølger og lagde til 
Kajen. De bortdragende Gæster 
udgød hele deres Hjerte ved Af-
skeden, og de tilbageblevne øds-
lede endnu engang med deres 
ømme Følelser, For sidste Gang 
omfavnede Percy den henrivende 
Floris: ,,Lev vel. min Elskede! — 
Jeg er ganske fortvivlet over at 
skulle undvære dig i ti Dage. Jeg 
hader dette Skib, der fører dig 
bort fra mig i en Evighed. Jeg 
vil vinke, saa længe jeg kan se 
Skibet". -- „O Percy I Glem ulig 
ikke i den fremmede By!" - „Hvor 
skulde jeg kunne glemme dig, Per-
cy! Jeg vil staa paa Skibet og 
vinke til dig, til Taarerne lukker 
mine Øjne", — Og saa kyssede 
de hinanden Gang paa Gang. -
Bag Percys Ryg dinglede Floris 
hvide Parasol. 

Langtrukken og sørgmodig for-
kyndte Skibets Sirene Afgang. -
Landgangsbroen toges ind, Tros-
serne kastedes los, og Skibet gled  

fra Kajen. -- Paa Land stod Percy 
og vinkede til sin henrivende Fin-
ris med sit hvide Lommetorklæde. 
Paa Skibet stod Floris og vinkede 
til sin elskede Percy med sit hvide 
Slør. Skibet var allerede et godt 
Stykke ude, Floris saa nu ikke 
andet end del hvide Lommetør-
klæde, som vinkede — hun saa 
ikke, at der stod en ung Pige ved 
Siden af Percy desinde. 

„Endelig er hun rejst, søde Per- 
cy !" — „Ja endelig !" 	„Kom 
saa Percy!" --- „Om lidt. Jeg er 
nødt til at vinke til Floris". 

,Ja men hun ser jo ikke andet 
end dit Tørklæde". „Men det ser 
hun ogsaa". — „Ja, ja, men det 
er der Raad for her i Florida, 
Percy'. — Saa tog hun det hvide 
Tørklæde ud af Haanden paa ham 
og gav det til Tjenestemanden 
Slow og bad ham om at vinke 
med det i 10 Minutter. Tjeneste-
manden vinkede, mens han for-
nøjet stak en Dollar i Lommen, 
og de to gik, forelsket klynget til 
hinanden. 

Men paa Skibet stod Floris end-
nu stadig og vinkede mod Land. 
Ved Siden af hende ventede en 
meksikansk Gentleman. 

„Endelig er vi alene, Floris !" — 
„Ja, endelig!" -- »Kom Floris !" 
— „Senere. - Jeg maa vinke til 
Percy!" — „Men kære, det sørger 
Floridas Service da for." — Og 
han tog Tørklædet ud af hendes 
Haand og gav det til en Matros 
med Besked om at vinke med det 
i 10 Minutter, Og Matrosen vin-
kede og stak en Dollar i Bukse-
lommen, og de to gik, forelsket 
klyngende sig til hinanden, ind i 
Salonen. 

Fra Land og fra Skib vinkede 
Tjenestemand og Matros kærligt 
til hinanden. De forstod sig paa 
det, for de havde prøvet det flere 
Gange før. 

Bemærk 
Bridge-Rubrikken 

paa 

Bagsiden 

østersøbadets Sæson 
bedre end foregaaende 

Telefon-Interwiev med Forretningsføreren 



Allinge Kalkværk 

Fakse Kall 
læsket og friskbrændt 

— køb det i 
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foretaget ved den langsomme Me-
tode at sænke et Lod ned, fast-
gjort til en tynd Staalwire. For 
at foretage en Maaling paa 12000 
Fod maatte Skibene stoppe i en 
hel Time. Nu maaler Instrumen-
terne den Tid, det tager Ekkoet 
af en Lyd fra Havets Overflade 
at genlyde fra Havbunden, og saa-
ledes maales Dybden ved Hjælp 
af Lydens Hastighed. Dette kan 
nu gøres, medens Skibene er i 
fuld Gang. Og mange Handels-
skibe er forsynet med Lydmaale-
apparater, der letter Arbejdet. 

Lyden gaar næsten 5 Gange 
saa hurtigt gennem Vand end gen-
nem Luften, saa Lydhastigheden 
i Vandet er over 1,5 km i Sek. 
Dette viser, hvilken Nøjagtighed, 
der maa udvises i Tiden for Ek-
koet. Problemet kompliceres endnu 
mere af det Faktum, at Lydens 
Hastighed under Vand varierer 
med Vandets Saltholdighed, Tem-
peratur og forskellige Tryk. Ved 

ffilmmffis 	 

En god Ladeko 
fra sund Besætning ønskes til 
Købs. 	Jobs. Hansen, Skovly, 

Telefon P, 'tisker 6 v 

En lille god 

Rottehund 
(Han) købes. 

Fridal pr. Hasle 

NU 

Konfirmations- 
gaver 

Armbaandsure 	Nitort 
Nipsure 	Udvalg 

Barometre 
Alabast 

Bronce 
Smykker 

Skeer og Gafler 
Toiletsæt 

Sidtåte Nyheder 

Conrad Hansen 
Urmager . Guldsmed 

Telefon 140 	Allinge 
	■•■•■•■• 

er Efteraarsvarerne 
hjemkommet. 

CARL LARSEN 
Skotøj 

Vestergade, Allinge 
Telefon 104 

Byens bedste 

Kaffe-Blandinger 
faas i 

PrImaJkIlinge 
Dyrbye og andre gode Sorter 

I Elverhøj-Kroen 
er der Søndag den 24, September 

DANSANT fra Kl. 20 
Eftermiddags-Dansanten bortfalder. 

Ui har rigeligt Lager af alle Slags 

Yfusfioldningsvarer 
og sælger geerne til rimelige Priser 

Nordlandets Handelshus 

Formalingen 
af den nye Høst Huede 1939 iblandet 50 pCt. 
haard Canada Hvede giuer fortrinligt Ba- 
gerimel 	-- Alle Sorter Mel af ny Høst 
sales til de nye, faste Priser.  

Nordlandets Handelshus 

GYLTER og UNGSVIN 
SØER og ORNER 

samt alle Slags Leve- og Slagtekreaturer købes 

Schack og Chr. Jørgensen 
Telefon Allinge 144. 

flArit 
I"' Kan De ikke faa Kul, 

fie6 glIaRo og 211d! 
Vort Lager i godt og varmt Undertøj til Damer, Herrer 
og Børn er nu velassorteret og findes i alle Størrelser fra 
de mindste Børnenumre til de største Størrelser for Voksne 
og til gamle Priser. 

Det store Udvalg 

Den gode Vare 

Den billige Pris FritzReusch 
Telefon 5 
	

Allinge 
Leverandør til Vare- og Landbrugslotteriet 

Ny Meddelelse 
til Forbrugerne 
i Sandvig Elektricitetsselskab 

1 Følge ny Bestemmelse fra Rønne Elektricitetsværk 
fastsættes det tilladte Forbrug - foreløbig kun gældende 
for September og Oktober Maaneder 1939 - saaledes: 
Maksimalforbrug for begge dine Maaneder tilsammen: 
30 kWh. pr. Husstand. 

For Forretningsmaalere 50 pCt. af  Forbruget i til-
svarende Maaneder i 1938. 

Over sit y d en d e Forbrug betales 
med 90 Øre pr. KWh. 

Bestyrelsen. 

Sandvig Elektricitetsselskab 
Medlemmerne indbydes til ordinær Generalforsamling med sæd-

vanlig Dagsorden paa Strandhotellet Fredag den 29. September 1939 
Kl. 20. 	 Efter Generalforsamlingen gratis Kaffebord for Medlemmer. 
Regnskabet ligger til Eftersyn hos Kassereren de sidste Dage før 
Generalforsamlingen. 	 Bestyrelsen. 

ny Neddelelse 
til Allinge Elektricitetsselskabs 
Forbrugere! 

Paa Grund af den nødvendiggjorte Indskrænk-
ning af Elektricitetsforbruget, meddeles herved, 
at fra og med den i disse Dage foretagne Af-
læsning af Maalerne og til 31. Oktober cl. A. 
er Forbruget til private Lysforbrugere rationeret 
til 30 Kilowattimer og Forbruget til Forretnings-
belysning i samme Tidsrum til 50 pCt. af  For-
bruget i samme Periode i 1938. 

Forbrug udover disse Kvanta skal be-
tales med 90 øre pr. Kilowattime. 

løvrigt vil der snarest blive tilsendt alle For-
brugere nærmere Vejledning og Oplysning om 
de fremtidige Strømpriser ni. v. 

Bestyrelsen. 

Havbunden 
Kortlægges 

I Atlanterhavet nord for Puerto 
Rico og Haiti blev der fornylig 
opdaget en ny Havdybdederrnaalte 
28,680 Fod, og slaar dermed alle 
tidligere Rekorder i denne Del af 
Atlanterhavet. Denne Dybde er 
blevet kaldt „Milwaukee Deep" ef-
ter den amerikanske Krydser, hvor-
fra Dybdemaalingerne er foretaget. 

I Aarhundreder er Havbunden 
nær ved Land blevet kortlagt af 
Hensyn til Skibsfarten, men i Lø-
bet af de sidste 85 Aar er der fo-
retaget Dybdemaalinger udeluk-
kende med det Formaal at kort-
lægge selve Havbunden. Nedlæg-
ning af Kabler har fremskyndet 
Planerne herom, men indtil for 
nylig var der kun foretaget en 
Dybdemaating paa over 6000 Fod 
pr. 60000 Kvadratkilometer. 

Havbunden udforskes ved 
Hjælp af Ekko-Lod 

I de senere Aar er der gjort 
stadig større Fremskridt, takket 
være nye Maalingsmetoder. I man-
ge Aar blev Dybdemaalingerne 

Musikundervisning 
Klaver og Blokfløjte 

Fru Charlotte Gilbert-Jespersen 
Fyrrebakken, Sandkaas pr. Allinge 
Examineret 
ved Musikkonservatoriet i Berlin 

Vor bedste 'Tak 
til alle for udvist Opmærksomhed 
ved vort Guldbryllup. 

Annine og Chr. Madsen. 

Frelsens Hær, Allinge 
Dukken fik Nr. 160 

En Ponnyuogn 
saml en Sele er til Salg. 

„Udmarks Minde" 
Telt'. Allinge 116 x 

Lejlighed 
til Leje 3 eller 4 Værelser elektr. 
Lys W. C. 

Henv. hi. C. Funch 
Strandvejen. 

Hjertelig Tak 
for udvist Deltagelse ved vor kære 
Mand, Søn og Broder, Poul Th. 
Andersens Begravelse. 

lrmgard Andersen, 
Anna Andersen og Bern 

Klaverundervisning 
grundigt og korrekt, gives. 

Oda Iljorthel Christensen E_ 
Vangevej 1, Allinge, Tlf. 167 

Elev af kgl. Operarepetitør 
Eduard B orreg aard. 

Havoverfladen er Lufttrykket om-
kring 7,5 kg pr. Kvadrattomme, 
men 100 Fod under Havfladen er 
Saltvandets Tryk 30 kg pr. Kva-
drattomme. Paa 5000 Fods Dybde 
er Trykket 6500 kg pr. Kv.tomme. 

Den forholdsvis ringe Dybde i 
Havet mange Steder fremgaar paa 
en ilustrerende Maade. De store 
Forandringer, som vil finde Sted 
i Landenes og Kontinenternes 
Grænser, hvis Havets Overflade 
sank ca. 600 Fod. Da vilde Irland 
blive forbundet med England, og 
den eneste Adskillelse være „North 
Channe13'. Paa den anden Side 
vilde England blive en Del af det 
europæiske Fastland, idet alt Vand 
vilde løbe ud af den engelske 
Kanal. En 2400 km bred Strimmel 
Land vilde forbinde Nordamerika 
med Asien, og Ny Guinea vilde 
blive en Del af Australien.  

Havbundens Landskaber 
Den største Havflade findes paa 

den sydlige Halvkugle, men de 
største undersøiske Omvæltninger 
har fundet Sted Nord for Ækva-
tor, hvor de har omdannet Bun-
den af det Karabiske Hav, Atlan-
terhavet og Stillehavet i et Bælte, 
som strækker sig fra samme Bred-
degrad som Panama-Kanalen til 
40 Grd. nordlig Bredde. I disse 
Havdyb, særlig i Stillehavet, fin-
des vældige Sletter, høje Bjerg-
toppe og dybe Dale, som fra en 
anden Verden. Paa Steder med 
ringere Dybde er Havstrømmen 
den Brise, som faar undersøiske 
Træer til af svaje. Og Fiskene er 
Havets Fugle, der holder til mel-
lem Træernes Grene, mens de for- 

Er der 
bestemte 
Ting 

som tænkes anskaffet til Dækning 
af forestaaende Behov, saa til-
raader vi Indkøb fra nuværende 
Lager. Kom snarest muligt. 

Nordlandets Handelshus 
God 

Byttehandel tilbydes 
Vi tager gerne sunde, gode 
Kornvarer-Rest 1939, for alle 
Købmandsvarer- eg saa Manu-
fakturvarer 

Nordlandets llandelshus 

Nu sælger vi 
fil smaa Priser 
1 Jagtponnyvogn - 2 Spand 

Ponyvogn - I Spand 
I Dochart 
1 LastfjederVogn 

Alle paa nyt Gummi 

Smed Carl Pedersen 
Telefon Allinge 98 

Køb de nye 

fieraarsslio 
bos 

Træskomager Larsen 
Auiuge 



Brødrene Anker 
Jernstøberi og Maskinfabrik 

Pumper - Vandindlæg 

Bygnings-Støbegods 

Komfurer 

Telefon Hasle 2 

Unge gode Heste 
samt ældre Arbejdsheste, Lødekøer og 
Lødekvier, Grise i 	Størrelser, Gylte 
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. Jørgensen . Tlf. Rutsker 38 

Strømper maskes op 
Vestergade 14, Stuen, Allinge 

Lad mig se paa Deres Strømper, 
for De kasserer dem! 

Kør godt - 
Ny 4-5 Pers. 

OPEL super six 
udlejes til billigste Priser 

CIL Pedersen Lindeplads . Allinge . Telefon 62.  

Nyd Deres Eftermiddagskaffe paa 

HOTEL HELLIGDOMMEN 
Aabent hele Anret 

Hold Deres Møder og Selskaber 
paa Hotel Helligdommen. 'Fif. Rø 20 

Fodpleje 
Maideure 

Anaigtmpleje 
øienbrynafarvning 

gaa til Specialisten 

(Ragnhild J-1),otoold 
Strandvej 3 (ved Anlæget) . Telefon Allinge 172 
Aaben hver Dag fra KI 14 til 18 og efter Aftale 

• PROTOKOLFABRIK 	 

C Chr. bideriksen 
Tornegade 10 - Rønne — Telefon 865 

Indbinding af Bøger og Protokoller 
C 
	

i. Kl. Arbejde. Rimelige Priser. Hurtig Levering 

N. B. Leverandør til Biblioteker og Øens største Forbruger 

Lær at kere 
Grundig Undervisning 
Kørekort garanteres 

Th. Munchs Køreskole 
Tlf. 120 46 v 

Jens Hansen Nanufakturforrelning 
fører stadig alt i Metervarer, Kjoletøj, 

Lærreder og Sengeudstyr 

P rima Arbejdertøj og de bekendte gode Mollmkinsben-
klæder, Fiskerbenklæder og fine Kam-
garnsbenklæder Arbejdsskjorter, Manchet-
skjorter, Hatte og Huer. 

Stort Udvalg. i Trikotage, i Uld og Bomuld til Herrer, 
Damer og Børn. Garn føres i mange Kvali-
teter og Farver. Alt i pr. Varer til bill. Iris. 

Uld og strikkede Klude tages i Bytte. 

Telefon Allinge 29 — Leverandør til Vare- og Landbrugslotteriet 

911 øøøø ø •••• øøøøø ••••• øøøøø •••••••••••••• • • 
• • 
Farvning 

• . 	 • . 	 • • • • • • • 
• af Herre- og Dametøj udføres 	 • 
• • 
• holdbart og billigt. 	 • 
• • 
• • 
• Hel Habit renses og presses 2.75 Kr. •• 
• • 

• 
• 

.:• K.V. Lund . Tein • • • 
• • 
•••••••••• øøøøøøøøøøøøøøøøøø •••••••••••• 
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g'ersonfiersel 
med 7. Pers. Bil udføres. 

Ring til Allinge 71 x 

Arne Dam, Habbedam 

Reparationer 

Skarnkasser Kr. 12,50 
forarbejdet paa eget Værksted 

Arbejdstøj til Mændene 
meget stærkt, moderne Snit, solid Syning 
og alligevel smaa Priser. 
ManchetsKiorter og Slips 
Helt moderne Hatte og Huer 
Solidt og varmt Undertø 

Vort nuværende Lager af nævnte Ting sælges til 
neget rimelige Priser 

Nordlandets Handelshus 
1110•10 Milan 

tleganle 97yfieder 
Kjolestoffer af Silke og Fløjl og dejlige uldne Kjoler 
Se vore Vinduer - Stort Udvalg - Smaa Priser 

Nordlandets Handelshas 

REGN=cfrakker 
fil damer og Xerrer, 
'liger og drenge 

Stort Udvalg - Alle Størrelser 

Fritz Reusch 
Telefon 5 	Allinge 

Leverandør til Vare- og 
Landbrugslotteriet 

Kul, Kolis o Cinders KØB DET I PRODUKTEN 

VÅND - GAS -- SANITET 
CENTRALVARME 

skellige Kuralformatiener ligner 
blomstrende Buske. 

Nedover Midten af Atlanterhe-
vet paa en Strækning af næsten 
3000 km sydover fra Island løber 
en Bjergkæde som hæver sig næ-
sten 10 000 Fod over Havbunden. 
De hidtil foretagne Dybdemaalin-
ger viser, at. tre Fjerddedele er 
mindst 6 500 Fod dybt og over 
Halvdelen er 13 000 Fod dybt. 

Stillehavet har flere store Dybder 
end noget andet Hav, og hele 8 
Dybder er paa mere end 30 000 
Fod. Stillehavets dybeste „Hul" 
ligger lige ud for Phillippinerne 
og maaler 35 400 Fod. Det er den 
største Dybde, der er fundet no-
get Sted paa Jorden. Videnskabs-
mændene indrømmer, at et meget 
stort Arbejde endnu er tilbage, 
men de ser frem til den Tid, da 
de foretagne Dybdernaalinger vil 
gøre det muligt at kortlægge alle 
Bjergtoppe og Dalsænkninger paa 
Havbunden. Fantasifulde Folk af 
Jules Verne-Typen ser frem til 
den Tid, da Undervandsbaade 
forsynet med kraftige Søgelys og 
store Vinduer vil bringe Fotogra-
fer og Turister ned i Havdybet 
for at udforske de sceneriske Un-
dere i denne vældige uudforskede 
Egn, som er mere end to Gange 
saa stor som den kendte Verden. 

National Geographic Society, 
Washington. 

Ugens Nyt. 
Fødselsdage 

Fyrpasser Aage Knudsen, ham- 
merodde Fyr, kan paa Tirsdag d. 
26, ds. fejre sin 50 Aars Fødselsdag. 

Fru Otto Thorngren, Sønderg., 
Allinge, fylder paa Sønd. d 24. ds. 

65 Aar. 

Ejendomshandel 
Arbejdsmand Wessel Jacobsen 

har købt Barber Johs. Larsens 
Ejendom i kirkegade, Ali. Købe-
summen er ubekendt, 

Nordbornholms Kino 
Efter Sommerens mange uden-

landske Storfilm, kan det næsten 
blive helt rart med et dansk Lyst-
spil. Det bliver der Lejlighed til i 
denne Uge, og saa er det tilmed 
Osv. Helmuth-Filmen „Den mand-
lige Husassistent" 

Mange vil sikkert huske dette 
Stykkes eventyrlige Sncces paa det 
ny Teater, og efter Pressen at 
dømme skulde det virkelig være 
lykkedes at overføre Successen til 
det hvide Lærred. 

Først og fremmest er det selv-
følgelig Osvald, der bærer Filmen ; 
hans frodige Humør og Lune faar 
rig Lejlighed til at udfolde sig. De 
øvrige Roller er besat af Navne 
som Axel Frische, Aage Schmidt 
Karen Kaspersen, Karin Nellemose, 
Lille Connie m. fl. 

Sporten 
Allinge-Sandvig 

ASG skal paa Søndag spille 
den fra i Søndags udsatte Kamp 
mod Hasle I. i Hasle. Hvorvidt 
ASG II skal spille paa Søndag 
kan ikke bestemt siges paa det 
Tidspukkt, hvor dette skrives, men 
der er en Mulighed for, at en af 
de udsatte Kampe skal spilles 
denne Dag. 

Juniorerne er færdige med Ef-
teraarsturneringen, men der vil 
sandsynligvis blive arrangeret Pri-
vatkampe for saavel 1. Junior som 
H. Holdet. Maaske allerede næste 
Søndag paa Banen herhjemme, 

Standard 
1. Holdet vandt i Søndags paa 

Hjemmebane over Klemensker I. 
med 4-1. Pedersker har vundet 
over Standard II. uden Kamp. 

Tuhrkulosells Bekæmpelse 
I denne Ufredens Tid gør det 

godt at høre, at der er fredelige 
Opgaver, som kan samle alle, og 
en af disse Opgaver er Kampen 
mod Tuberkulosen. Nationalfor-
eningen har her en stor Opgave 
og støttes heri fra alle Befolknings-
lag. Gennem de senere Aar har 
Medlemmerne af _Foreningen af 
Kioskejere i Danmark" ogsaa ydet  

sin Støtte til dette samfundsnyt-
tige Arbejde, idet Kioskejerne har 
paalagt sig en frivillig 10 pCt.s 
Afgift af Salget af Nationaltele-
grammer, der som bekendt kun 
sælges i Danmarks Kiosker. 

Denne 10 pCt.s Afgift, der ud-
betales halvaarlig til Nationalfor-
eninger., har for 1. Halvaar 1939 
indbragt 3596 Kr. og 65 Øre, og 
dette Beløb er i disse Dage af 

Alle Reparationer udføres hurtigt 
og solidt. 

Ring til den rigtige Fagmand, vi 
kommer straks og kan fra Vognen 
udfore ethvert Stykke Arbejde. Vi 
har Reservedele med og gør os 
færdige med det samme. 

Tilbud, Overslag og Vejledning 
gives til enhver Tid. 

Kioskejerforeningens Forretnings-
udvalg overrakt Nationalforenin-
gen, Det er Kioskejernes Haab at 
bringe dette halvaarlige Afgifts-
beløb endnu højere op, og dette 
sker i Samarbejde med Publikum, 
der herigennem faar Lejlighed til 
at støtte en god Sag og bringe 
et Solglimt til syge Mennesker. 
Kioskejerne haaber, at National-
Telegrammernes Devise: „Lykønsk 
med National-Telegrammer" maa 
bibringe Publikum den Opfattelse, 
at de gennem National-Telegram-
merne kan være med til baade 
at glæde og gavne. 

,lerfarvetryk 

...saa Gørnilzka 

Ror - Fittings - Haner - W. C. 
Haandvaske, Badekar m. m. paa Lager 

EMIL KOFOED 
~to. autorimeret 1,■ a•+- og Vandtnemter 

Storegade 15 . Allinge . Telefon 160 

GØDNINGSKALK= = KØB DET I PRODUKTEN 



LYST HVIDTØL paa 5 liter Flasker 

.smager som jemmalavad Drikke!' 
- og det er ikke dyrere for det. 

Hasle Bryggeri 
1•1•■•••■■■•■•■•••■•••■•••••• 

LØDEKØER og KVIER 
købes, Slagtesøer og Orner købes til gode Prise' 
Ungsvin og Pattegrise købes og sælges .  

AXEL FREDERIKSEN 
hotel Allinge 	 Telefon 25 

Ligkistelager 
Ordning af Begravelser 

Ligkister 
Ligtøj 
Ligsenge 

Kofoed & Mortensen 

HASLE og OMEGN 
Maa De ikke 

længere bruge Bilen 
da køb 

en ny Cykle 
billig og letløbende 

FA. ANDR. KOFOD Haslle
1107  

Hasle Kalkværk 
Altid friskbrændt Kalk. 

Læsket Kalk. 
Prima Cementsten. 

SKOTØJ 
10~~1.1~.~.•• 

Husk min 1. Kl. Skotøjs-Reparation 
Solidt Arbejde Bedste Materialer 

OTTO HANSEN Torvet Hasle 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

r

., 	 
Xask Sport 

ASG kommer paa Søndag. 
Den fra i Søndags udsatte Kamp 
mod ASG er planlagt at skulle 
spilles her i Hasle paa Søndag. 

Kampen imødeses med megen 
Spænding og Forventning. Kan 
Hasle snuppe de to første Points? 
De vilde i al Fald være velkomne. 
Vi faar se, Søndagen vil vise det. 

Skulde man dømme efter Re-
sultaterne, rim ASG være Favo-
rit. En 6-2 Sejr over Nexø og 
Tallene 3-1 over Viking viser, at 
ASG er i Fremgang, men, vi ved 
ogsaa, at Hasle før har budt 
denne Klub god Modstand, og vi 
kan vist godt forberede os paa 
en Kamp paa Livet løs. 

Der kommer sikkert mange ud 
paa Fælleden paa Søndag. 

Juniorerne vandt over Svaneke. 
I Søndags hentede Hasle Jun. I. 

sig en Sejr mod Svaneke Jun. I. 

Det var en god Kamp, og Sejren 
var fortjent. 

Svaneke fik først Maal, da der 
var gaaet ca. 5 Minutter af første 
Halvleg, men efter et Kvarters 
Forløb udlignede Hasle ved c. f. 
Sejrsmaalet blev scoret 10 Min. 
før Time. 

Paa Hasles Hold lagde man 
især Mærke til højre wing, som 
er en lovende Spiller, ikke mindst 
hans Kropfinter er gode. løvrigt 
spillede hele Holdet godt uden 
svage Punkter, og man kan sige 
det samme om Svaneke. Kampen 
var i det store og hele jævnbyr-
dig, maaske med en lille Streg af 
det bedre til Hasle. 

Har De noget,  
De vil sælge, 

eller er der noget, 
De vil købe, 

saa prøv en Znnonce 

lier i 2ladet-1 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Vi var heldige 
og fik en Masse dejlige Vintervarer 
hjem i rette Tid. 

De Varer, De alligevel skal bruge, er 
det sikrest at købe nu, da vi vel næppe 
er Herre over Priserne paa de Varer, der 
kommer senere. 

MANUFAKTURHUSET 
E 
111111111111111111111:11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Ring til fiornitzka .Allinge 74 
hvis Deres Beholdninger af Forretningstryksager er 

ved at slippe op. 
vi leverer den rigtige Trygsag til den fornuftige Pris. 
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De lange Aftener har allerede 
begyndt at indfinde sig, Aftenerne 	Ja, Tak for de smukke Ord, 
til indendørs Syssel, og Spørgs-  Hr. Redaktør, og lad det være 
maalet melder sig: Hvad skal vi 
faa Tiden til at gaa med? Selv-  jo, da jeg i Odense har givet 

sagt straks, lidt Erfaring har jeg 

følgelig er det saadan, at intelli-  Bridge-Undervisning i 6 Aar, dels 
gente Mennesker keder sig aldrig; i Fyns Stifts Læseforenings Brid-
men alligevel, man kan blive træt ge-Klub og dels til Private. 
af at læse og at sludre med hin- 	Lad os sludre lidt om Sagen, 
anden. »Nordbornholm« har der-  inden vi tager fat paa at lære. 
for faaet den Ide, at vi skal prøve En Masse Mennesker er kom-
at faa Kontrakt-Bridgen indført, met til mig og har spurgt: Tror 
eller rettere sagt faa den udbredt de nu ogsaa, at jeg kan lære at 
paa Nordbornholm. Her har jo spille Kontrat-Bridge? Jeg har 
nok tidligere været spillet Bridge, altid svaret, at det troede jeg! 
men det er hovedsagelig det mere Det kan nemlig enhver, er jeg 
gammeldags Auktionsbridge. 

	

	ikke bange for at paastaa. Man 
kan lære at spille Bridge — godt Kontrakt-Bridgen har vundet 
eller daarligt — eller som en Me-Indpas hele Verden over, og der, 
ster (det sidste kan dog ikke læres, hvor man blot øen Gang har prø- 
det er medfødt!) Men man kan vet at spille Kontrakt-Bridge, rø- 

rer man aldrig Auktionsbridge lære at spille Bridge, og man bør 
lære det. En kendt engelsk Hej-mere. Vi har derfor henvendt os 

til en, vi mener har Forstand sebog-Forfatter indledte en af sine 
paa de Dele, og han har lovet Bøger med, at for at rejse Ver-
at tage sig af Emnet her i Bla-  den rundt, behøvede man kun 
det. Vi byder »Klør Knægt« Vel-  to Sprog: Bridge og Engelsk. Han 
kommen i Nord bornholms Spalter nævnede Bridgen først, læg Mær- 

Regnskabsoversigt for Kontraktbridge 
For hvert meldt og vundet Træk i Klør og Ruder 20 Points, i Hjerter 
og Spar 30 P„ i Sans: Første Træk 40 P., hvert følgende 30 P. 

Præmier og Straffe 
Udenfor Farezonen I Farezonen 

Udoblet 	Doblet Redoblet Udoblet Doblet Redoblet 

Vunden Kontrakt 0 0 0 0 0 0 
Hvert Overtræk Ttækv.tr,K 100 200 Trækværdi 200 400 

1 Undertræk 50 100 200 100 200 400 
2 	— 	ialt 100 300 600 200 500 1000 
3 — 150 500 1000 300 800 1600 
4 — — 200 700 1400 400 1100 2200 
5 — 250 900 1800 500 1400 2800 
6 — — 300 1100 2200 600 1700 3400 
7 — 350 1300 2600 700 2000 4000 

Lilleslem meldt 

og vundet 500 750 
Storeslem meld t 

og vundet 1000 1500 

Honnører paa een Haand: 4 i Trumf 100, 5 i Trumf 150, 4 Esser i 
Sans 150. Rubberpræmier: Rubber med 2 Game 700, med 3 Game 500, 

ved ikke færdigspillet Rubber 300 for Game. 

ke til det! — En meget morsom 
Paastand, men den er uden al 
Tvivl bygget paa Erfaringer! 

Naa, til Sagen. Jeg gear ud fra, 
at Læsere til denne Rubrik ken-
der Kortene, ellers var de vel 
stoppet ved Overskriften. Endvi-
dere maa vi gaa ud fra, at de 
har nogen Kendskab til Aukti-
onsbridge, saa man ikke behøver 
at begynde helt forfra med, hvor 
mange Stik, der skal til, og alt 
det der, eller fortælle om, at Es-
set stikker Kongen, og at 9eren 
er højere end ken. 

Lad os bare begynde med at 
der er Forskel paa de to Slags 
Bridge, heade regnskabsmæssigt 
og navnlig spillemæssigt. Medens 
man i A.-Bridge kun skal have 
30 Point for at gøre Game eller 
Rubber, skal man i K.-Bridge have 
100 P. saa tæller rigtignok Ku-
lørerne ogsaa noget mere. I Kon-
trakt-Bridge kalder man det for 
Udgang. 

Minor-Farver kaldes Klør og 
Ruder, de tæller 20 Points pr. 
Træk. Major-Farver kaldes Hjer-
ter og Spar, som tæller 30 P. 

Men med Sans er det lidt mere 
kompliceret, her tæller det første 
Træk nemlig 40 P. og hvert af 
de efterfølgende 30 P. Men der 
er en mægtig Forskel her, man 
maa mærke sig: Man faar kun 
noteret under Stregen, hvad man 
har meldt! Altsaa, hvis man vil 

have Udgang, maa man melde 
f. Eks. (med blankt Regnskab): 
5 Klør eller Ruder (ox20 P.— 100P.) 

4 Hjerter eller Spar (4x 30 P. - 120 P.) 
3 Sans (1x40P.+2x30P.-100P.) 

Staar der noget noteret paa 
Regnskabet, behøver man kun 
at melde det, man mangler i 100 P. 
for at faa Udgang. Man faar i 
Kontrakt-Bridge hushøje Resul-
tater paa sin Regnskabsblok, hvil-
ket kan ses af hosst. Tabel. 

Paa Gensyn paa Fredag. 
„Klør Knægt." 

P.S. Er der noget De ønsker 
Svar paa ang. Bridge, saa skriv 
blot til »Klør Knægt« ved »Nord-
bornholm«, saa aabner vi en 
Brevkasse. 

Nordbornholm har ladet denne 
Tabel trykke paa Karton og ud-
deler den gratis til alle interes-
serede. Faas i Kiosken, Allinge, 
eller sendes paa Forlangende pr. 
Post (vedlæg Porto). 

ihiellenninninnna6~1149414141191,  øøøøøøøøø • nrniundlielninni øøøøøøøøø 	lie 	• •••••• ett  

BRIDGE-Undervisning 
• 

Lær at spille moderne Kontrakt-Bridge -
og lær det rigtigt. De kan lære det hos 
Rennov Rasmussen, Vestergade 14, Allinge 

Undervisningen gives ogssat i Deres eget Hjem 
1■ 04•11.41.604411~01■41■495111••••• 	.....s... •4111~4/ 4/•1111111114,  

KOR 
med min nye 
6-7 Pers. Chevrolet 

Telefon Allinge 130 x 
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Lignister 

0:31[1=0,==.1 

I Ordning af Begravelser fortsættes 

Henvendelse til 

P. PETERSENS Byggeforretning 
Nørregade 9 	 Tlf. Allinge 69 

1==•(»:=1r=1 I i=ce.:::,-0== Ini=d=.0,== I rt==.0,== 

Korn ind og tal med os om 

Deres merKantile 
TryKsager 

Vi han tryliRe Dem den filtle 
Regning, Faktura eller hvad 
De nu har Brug for, naar De 
faar Deres Beholdninger set 
igennem. 

Gornitzkas 
Bogtrykkeri 

immememe 

 

Bryggeristræde Byggeforretning Tlf. All. 77 og 79 
c?i 

KAST 
FALK 

Tejn 


