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Moderkærlighed
En Forteelling fra Kanada af Forfatteren Arge Stram
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Hendes Hovede var lille og hende, hendes Yver vilde fryse,
kønt, og hun bar det knejsende og vi havde Brug for den friske
1
som en Hjort. Hun havde Kort- Mælk til Jul.
Hun var altid nem at finde blandt
hornsracens svære, stumpe Horn
— uden derfor paa nogen Maade de andre; men nærmede man sig
at være en Kødtype, hvad Krop hende, saa stak hun af. I Kikkert
angik. Heller ikke var der mindste kunde man studere hende nærAntydning af Malkepræg over hen- mere. Jo, jo, Kælvningen var nær
de, det vilde være Synd at sige. forestaaende; hun maatte ikke taHun var slet og ret en ganske bes for meget af Syne.
Se, havde jeg nu været Cowsædvanlig lille Ranchkvie, der en
af Dagene, sandsynligvis ganske boy, noget, jeg med en Smule
intetanende, vilde blive Ko, det vil Fantasi sagtens kunde have gjort
mig til lier paa Papiret, saa havde
sige faa sin første Kalv.
Aldrig havde hun haft Reb om jeg selvfølgelig redet efter hende,
Hals eller Horn, aldrig havde hun lassoet, bastet og bundet hende,
været under Tag. Ingen havde spændt Hesten for hende og slæbt
kunnet faa fat i hende i hine Som- hende hjem gennem Sneen, enten
merdage, da Ranchens øvrige Kvæg hun saa vilde eller ej. Saa havde
var blevet „rounded up" og mær- den Historie været ude. Men jeg
ket. Hun var stukket fra dem al- var Farmer og ikke Cowboy; jeg
lesammen, langt, langt ud i Mo- fik aldrig lært at bruge en Lasso,
serne, hvor hverken Mand eller saa jeg maatte løse Problemet saa
Hest havde kunnet følge hende. noget nær, som en dansk LandDerude havde hun faaet Lov til mand vilde gøre det. Kvien maatte
at skøtte sig selv hele Sommeren. fanges med List, det var jeg klar
Da Vinterkulden satte ind, slut- over.
En hylende Blizzard havde hærtede hun sig alligevel fornuftigt
til den øvrige Flok, ja, var saa- get Prærien i tre Døgn. Saadan
mænd kommet helt op i det busk- ligefrem sjovt var det nu ikke at
og træbevoksede Dalstrøg — for holde Udkik med hende; hun var
sammen med de mere besindige blevet mistænksom og vidste altid,
at æde af de store Havrestraa- hvor jeg var. Saasnart jeg saa
stakke.
hende, saa hun ogsaa mig, om
Beklageligvis var hun ved For- jeg saa aldrig saa forsigtigt kikaarstide gaaet hen og „blevet med kede frem fra mit Skjul,
Jeg ventede kun paa den Stund,
Kalv", skønt hun skulde have haft
Lov til at vokse sig lidt større da hun vilde søge ind i Buskene,
først. Nu maatte hun altsaa skaf- ligesom de andre plejede at gøre,
fes under Tag. Hendes Mælk vil- naar de skulde kælve. Saa vilde
de forøvrigt være velkommen. Da
jeg mærke mig Stedet og ride hjem
Ranchens Køer altid gik tørre om efter mine Snesko, uden hvilke
Efteraaret, havde vi ikke anden det var umuligt at færdes i den
Mælk end den utilfredsstillende flere Meter høje Sne inde mellem
kondenserede Mælk
ganske vist Buskene. Et Spand Heste og en
fra „tilfredse Køer", som der stod Kasseslæde vilde jeg tage med ud.
paa Daaserne.
Forst da Mørket faldt paa, gik
Det at skulle fejre Julen, der Kvien ind i Træbevoksningen. Jeg
netop stod for Døren, uden saa red hjem — kunde alligevel ikke
meget som en Slat Mælk til Kat- se mere og haabede, at Kælvnintene, var nu alligevel et stift Styk- gen vilde trække ud til i Morgen.
Ved Daggry spændte jeg de to
ke paa en lille Ranch paa nogle
Hundrede Stykker Kvæg. Vi hav- brune for Kasseslæden, tog Dækde desuden Plads til een eller to kener med, lagde tørt Hvedestraa
Køer i Hestestalden. Luksus som i Bunden, tog endvidere mine SneKostald hverken fandtes eller be- sko, Riflen --- for alle Eventualihøvedes, Kvæget befandt sig for- teters Skyld
og min Hund Girlie
træffeligt i det fri i den tørre ka- med og kørte ned i Dalen.
nadiske Kulde.
Saa langt som vi kunde komme
Alle i Flokken havde lagt sig for Sne, masede vi os frem. saa
veritable Bøffelpelse til, og den bandt jeg Hestene til et Træ, dækalmindelige Kælvning vilde først kede dem til, gav dem et Havrefinde Sted langt ind i April og neg hver, spændte mine Snesko
Maj Maaned. Til den Tid vilde paa og fortsatte med Girlie i
Solen saa smaat begynde at faa Hælene og Riflen i Haanden ud
Magt over Kulden, Sneen og Isen efter Kvien.
i Dalen.
Paa min Vej forbi Straastakken
Sandelig maatte denne Kvie un- havde jeg forgæves spejdet efter
der Tag — Kalven vilde dø for hende. Hun var der ikke. Alle de

andre var der. Lykken stod mig
bi. Skønt alle Spor i Nattens Løb
var føget til ude paa Markerne,
var Sporene tydelige inde mellem
Træerne. Snart fandt jeg hendes
Spor og fulgte det. Girlie holdt
sig pænt bag mig i Sneskoenes
Spor. Hun vidste, at hun ikke
kunde klare den paa egen Haand
idere dybe Sne.
Eller nogen Tids Vandring fandt
jeg omsider den unge Ko langt
inde i det tætteste Krat. Hun havde
en lille sort Kalv ved sin Side,
men hun var vred og vild og brølede ildevarslende, da hun saa os.
Sneen omkring dem var nedtrampet og blodlg.
Kalven maatte jeg have -- Koen
var farlig at komme nær. Jeg satte
Hunden paa hende.
Men hun var ikke saadan at faa
fra Kalven. Riflen satte jeg fra
mig i et Træ, for at der ikke skulde
komme Sne i Løbet, og skar mig
saa en Kæp, som jeg mente vilde
være nok til at forsvare mig med,
hvis Koen skulde angribe mig.
Girglie, som kun var en Hvalp,
gjorde et fortræffeligt Arbejde. Hun for bjæffende rundt og rundt
om Koen og optog aldeles hendes Opmærksomhed.
Jeg gik op til Kalven. Der stod
det lille Pus, dinglende, nyslikket
og vaad, slet ikke behagelig at
tage paa Nakken. Jeg var ikke
kommet en Snes Skridt bort med
den, før Koen kom efter mig, saa
jeg maatte smide Kalven fra mig
i Sneen og springe om bag nogle
Træer. Hun snuste til Kalven, alt
imens hun sparkede vildt efter den
utrættelige Hund, der tilfulde forstod sit Arbejde.
Jeg saa igen mit Snit til at bære
Kalven et Stykke Vej mod den
ventende Slæde, men det var et
møjsommeligt og langsomt Tilbagetog. Foruden Kalven havde jeg
nu ogsaa faaet Riflen at passe
paa. Det er umuligt at gaa baglæns paa Snesko, saa jeg ventede
hvert Øjeblik, at Koen vilde angribe mig bagfra.
Flere Gange maatte jeg smide
Kalven i Sneen, før jeg naaede
hen til Slæden. Her lagde jeg det
lille Dyr i det tørre Straa. Den
var ganske ligeglad med det hele
og pattede bare mine Fingre.
Saa gik det hjemad i rask Trav
— Koen kom lige saa nydeligt
jumpende bagefter.
Hjemme lagde jeg Kalven ind
i en Følhoppebaas og lod Døren
staa paa vid Gab efter mig. Et
øjeblik efter kom Koen. Uden at
spilde en Tanke paa de fremmed-

Trykning. Ekspedition og Bogholderi:
Gornitzkas Bogtrykkeri, Storeg., Allinge, Tlf. 74

27, Aarg.

artede Lokaliteter for hun lige ind
i Baasen til sin Kalv. Sagtelig listede jeg hen til Døren, lukkede
den og satte Bolten for.
Ak ja, den velsignede Moderkærlighed
den er jeg vist ikke
den eneste, der har spekuleret i.
- —

terhaanden fandt hun alligevel ud
af, at det var en langt behageligere Tilværelse at faa sit regulære Kraftfoder serveret i den lune
Stald, fremfor som de mindre heldige Kammerater at staa de lange,
kolde Nætter i Snestorm paa den
aabne Prærie.

Hun blev en skikkelig og respektabel Malkeko, selv om det
tog sin Tid. I Begyndelsen maatte
hun baade bastes og bindes og
tales meget vredt til. Hun vilde
baade sparke og smide sig — ja,
en Overgang yndede hun lynsnart
at springe op i Spanden med de
sammenbundne Bagben Saadan
noget vilde en civiliseret Ko jo
aldrig kunnet finde paa. Men ef-

Skønt hun ikke havde noget videre Yver, lykkedes del mig dog
hver Morgen og Aften at faa en
halv Spand Mælk ud af hende.
Mælken var fed og sund. Kattene
gned sig spindende op ad mine
Ben, hver Gang jeg malkede de vidste nok, hvad der ventede
dem, og vi fik herlige Raamælkspandekager i Julen.
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Jyllandsposten.

paa Nord-giornfiolin

B. 1910-ASG I 1-0
Det var Skæbnens lunefulde Spil,
der i Søndags kostede ASG Points
i Kampen mod B 10 i Rønne. Kampen var i det store og hele jævnbyrdig og spilledes i et forrygende
Tempo alle 90 Minutter. B 10's
eneste Maal og altsaa Sejrsmaalet blev scoret i Kampens første
Minut. Det kom som en Overrumpling, hvor ASG ikke var paa
sin Post. Eftersom Kampen skred
frem, troede man dog, at det vilde
lykkes at score flere Oringe, og
i al Fald ventede man, efter at
I. Halvleg var endt 1-0 til B 10,
at nu vilde der ske noget, men
det skulde vise sig, at de to Point
nu engang var gaaet fløjten for
ASG. Retten til at erobre dem
vilde Dommeren ikke give dem,
idet han lukkede øjnene for et
oplagt Straffespark mod v. i. Knud
Pedersen, som ureglementeret blev
skubbet væk bagfra, da han netop
skulde til at svinge Benet til Skud.
Det var kun faa Meter fra Maal.
Kampens Gang
Efter at B 10 som ovenfor nævnt
havde scoret Kampens eneste Maal,
blev Tempoet sat en Tand op paa
begge Sider, og Chancerne fordeltes ligeligt. ASOs Maalmand
er til Tider paa haardt Arbejde.
Han fister saaledes en farlig Bold
til Hjørne. Straks efter er „Benne"
lige ved at lave Selvrnaal paa et
Hovedstød bagover mod det tomme Maal, men Bolden er saa flink
at gaa uden om. B 10 har i denne
Periode det meste Spil, og deres
Angreb er omhyggeligt forberedt.
Kun de afsluttende Skud er „hen'
i Vejret." Sidste Del af 1. Halvleg
er det ASG, der tager Spillet i
sin Haand, men den samme Elendighed foran Maal, som hos Modstanderne, gør sig gældende, saaledes at de virkelige Maalchancer
er yderst faa.
2. Halvleg er en tro Kopi af
første — der sker stadig ikke noget,
selv om der spilles til for fuldt
Drøn. Det var Forsvaret paa begge
Sider, der kæmpede mod hinan-

den. ASG faar en Kæmpechance
for at udligne paa en Bold fra
højre, som _Basse" imidlertid lader snuse til Ydersiden af Stolpen.
Spændingen holder sig stadig, og
man venter paa Maal — det bliver
dog ikke til noget, og Dommeren,
Niels Mortensen, kan fløjte af for
den livlige Kamp.

Spillerne
De bornholmske Dagblade har
taget sig af Omtale af Rønnespillerne, og vi kan derfor her nøjes
med en kort Karaktergivning af
„de fra Nordlandet". Maalmanden
Ejvind Madsen havde en god Dag,
og selv om han en enkelt Gang
var lidt i Skoven, klarede han med
Bravour, hvad der kom, og han
holdt bedre paa Bolden, end han
plejer. Begge backs, Brdr. Louis
og „Monne" Hansen spillede kraftigt og effektivt til fra først til sidst.
Især „Monne" var uhyre energisk
som v. back og holdt fuldstændig Modstandernes b. wing i Skak.
V. half, Holger Jensen, har vi set
bedre. Det kniber især med Afleveringerne, og det samme gælder
for saa vidt ogsaa b. halt, Helmer
Nielsen, som dog spillede en ret
god Kamp. C. half, ,,Benne" var
i Søndags paa Tophøjde med sig
selv. Han gav ikke noget ved Dørene, og lian havde stor Andel i,
at Treback Systemet virkede saa
godt, som det gjorde. Forwardskæden er bedst tjent med at blive
forbigaaet i Tavshed. Den trænger til en Mand med det fornødne
Mod og den Gennembrudskraft,
der skal til hos en Midterforwards.
Svagest i Rækken var v. wing og
c. forwards.

R.B. paa Hjemmebane paa Søndag
Det hjemlige Fodboldpublikum
blev i Søndags snydt for Kampene mod Aakirkeby. Disse blev
aflyst, da man ikke efter al den
Regn turde benytte Banen. Paa
Søndag foregaar der imidlertid noget herhjemme, og det bliver sidste Kamp i Eiteraaret.
Forts. 2. Side.

Sporten
Yra 2lge ti! 2ige
ASGs Andespil
Som tidligere averteret er det
førstkommende Søndag, ASG afholder sit aarlige Andespil paa
Christensens Sal. Det foregaar
Kl. 20, og der bortspilles 10 Ænder og 1 Gaas. Som Appetitvækker har Bestyrelsen en Overraskelse i Baghaanden ; den skal
bruges i en gratis Omgang. Efter
Spillet er der Dans for Foreningens Medlemmer.

Honolulu
er Titlen paa Nordbornholms Kinos næste Film. Alene Navnet
lyder af Romantik, Sydhavspiger,
hulkende Hawaimusik og hvad
man ellers kan vente sig dernede
fra. Hovedrollerne er lagt i Hænderne paa et Par af Amerikas bed-

(Fortsat fra Side 1)

ste Navne, nemlig Eleanor Powell
og Robert Young. Førstnævnte
har faaet Prædikatet Verdens bedste Stepdanser, og hun besidder
mange andre gode Egenskaber
foruden.
Vil De opleve en Aften med
god Musik og skønne Billeder
fra de sydlige Lande, bør De gaa
hen og se denne Film.

Haandværkerforeningen
afholder førstkommende Torsdag
Generalforsamling paa Teknisk
Skole i Allinge. Der er mange
vigtige Ting paa Tapetet, og vi
opfordrer alle Medlemmer til at
møde godt op.
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Prirna,Aillinge
Dyrbye og andre gode Sorter

Benyt Dem af Nordbornholms
billige Rubrik-Annoncer

Allinge

Ved Udsalget
i Sandvig blev følgende Numre
udtrukne:
Kaffedug: Gul Seddel 57.
Pudebetræk: Blaa Seddel 9.
Forligger: Grøn Seddel 44.
En hjertelig Tak til alle, som
har støttet vort Udsalg.

Syforeningen.

Brænde

Efternar og Vinter kommer
og ui maa anbefale Kunderne at forsyne sig rigeligt
med

afholder Generalforsamling Torsdag den 26. ds. paa Teknisk Skole
Kl. 20,15.

Bestyrelsen.

faas

Træskomager Larsen

Allinge-Sandvig
Haandværkerforen.

Byens bedste

Kaffe – Blandinger
Køb de nye
«t. eraarssko
hos

Modstanderne er Rønne Boldklub, en af Aspiranterne til Titlen
Bornhotmsrnester. RB er Favorit
i Kraft af sine Resultater og især
efter sine sidste Kampe, hvor Holdet har spillet virkelig god Fodbold, men vi har før set jævnbyrdige Kampe mod RB herhjemme.
Paa Søndag skal alle, der kan
krybe og gaa, til Fodboldkamp
paa ASGs Bane, og vi er mange,
der gerne venter en af de store
Kæmpe-Sensationer.

varm og solid Underbeklædning af

sælges (Ask og Birk).
Telt. Allinge

tilstedeværende Lagre.

Vasket Uld og strikkede Klude tages som
Betaling.

Nordlandets Handelshus

De Lyttere, der Søndag Aften
lidt før Kl. 22 lukkede op for at
høre „Pressen", fik Lejlighed til
at høre en bornholmsk Stemme,
der snakkede om Hunde og meget andet. Det var Kohn Punch,
Humledal Købmandsforretning, der
som Bornholmsvinder var Deltager i den aarlige Kaaring af Danmarks bedste Hønsehund. Det foregik i Sydsjælland, og Radioens
kendte Reporter, Axel Dahlerup,
spurgte Funch ud om Rejsen „paa
Trods af Minefaren", om Sildefangst og meget andet.
Vi har efter Købmand Funchs
Hjemkomst haft en Samtale med
ham.
„Var Rejsen ikke trættende for
Hunden?"
„Jo," lyder Svaret, „det er jo
ikke det samme som at kunne
tage den med sig ned i Kammeret under Natfarten. Nu maatte vi
gaa paa Dækket det meste af Tiden, og selvsagt var Hunden ikke
saa veloplagt som normalt."
„Indvirkede det paa Resultatet ?"

TRETORN
GUMMISTØVLER

~~Ligkistelage
{~~3~3

tf»

Ligkister
Ligtøj
Ligsenge

I)

(‘,+

Ordning af Begravelser

Kofoed Mortensen
Bryggeristræde
Byggeforretning
TH. Ali. 77 og 79
~~~~~~
De tænkte paa det i Fjor,
Gør Alvor af det i Aver!

er hjemkommet og f as hos

Læsekredsene

CARL LARSEN

begynder den 15. Oktober og 1. November

Skotøj

26 af Aarets bedste, NYE Bøger
2 Kr. om Maaneden 2 Beger gratis som Ejendom

Vestergade, Allinge
Telefon 104

Arbejdstøj og Søndagskiæder

yderl. Oplysninger hos

Axel
tlauritsen
ICiosiken Allinge

n
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af de stærke, kendte Kvaliteter og solid,
moderne Udførelse - sælges stadig til smaa
Priser. Kom og gør Indkøb i

Nordlandets Handelshus
7;>

Gør Stuerne hyggelige!

1
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P. Petersens

.K›

Byggeforretning & higkistelager
Nørregade 9 . Tlf. Allinge 69
Ordning af Begravelser foretages
I
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LØDEKØER og KVIER

Gardiner i stort Udvalg.
Dekorationsstoffer.

Moderne stribede og ternede
Smukke, moderne

uden Trivi, vi blev ikke
placeret."
,,Har De været med til en saadan Landsprøve før?'
„I Fjor var jeg med i Varde,
hvor jeg blev Nr. 4, og herfor fik
jeg et smukt Sølvbæger."
„Hvor længe har De været
Kredsvinder?"
„To Aar."
„Hvordan gik Mandagen — De
kunde jo ikke komme hjem før
Tirsdag, da der ikke gaar Damper Mandag?"
„Der var en af Jægerne, der
indbød mig paa en Jagttur efter
Hare, og det modtog jeg selvfølgelig med Glæde. Ovre maa der
skydes Hare helt fra 1. Okt., hvorimod Harejagten her paa Bornholm først gaar ind den 20. Okt..
Det blev en meget interessant Dag.
Hunden stod fint under hele Jagten, og Resultatet blev godt. t det
hele taget var det en storslaaet
Oplevelse at være med i Landsstævnet, som vi Bornholmere kan
lære ikke saa lidt af."

»

103 u.

de

Vi sælger stadig til rimelige Priser.

Bornholmer som Deltager ved handskaaringen
al Danmarks bedste Hønsehund

købes, Slagtesøer og Orner købes til gode Poser.
Ungsvin ug Pattegrise købes og sælges

AXEL FREDERIKSEN

Lad os vise Dem vort store Udvalg.

Hotel Allinge

Telefon 25

Rimelige Priser.
Moderne

Nordlandets Dandelshus

Dame:Jumpers
i stort Udvalg
Priser fra

God Byttehandel fik/des!

Nordlandets Handelshus
■••••••■■

Pr

KOR

Telefon Allinge 130 x

samt alle Slags Leve- og Slagtekreaturer købes

Schack og Chr. Jørgensen
Telefon Allinge 144.

7,50 8,50 10,50 Kr.

Alle Slags sunde Kornvarer afregnes til højeste
Dagspris, naar der gøres Indkøb, ligemeget om det er:
Manufaktur, Butiksvarer, Brædder o. lign.
Det er rigtigt at gøre.Indkøb i disse Dage.

med min nye
6-7 Pers. Chevrolet

GYLTER og UNGSVIN
SØER og ORNER

KAST
F ALK
Tejn

Strikkede Veste
med og uden Ærmer

Nederdele
Stort Udvalg
i alle Størrelser

Fritz Reusch

Telefon 5

Produkien ER BILLIGST

medVINTERBRÆNDSEL
KUL- KOKS- CINDERS
er paa Lager, og mere ventes

Allinge

Leverandør til Vare- og
Landbrugslolieriet

kob det i

PRODUKTEN

KAKKELOVNE - KANINER og alt STØBEGODS

Alle Reservedele - Rister, Rør m. m. m.
■
1111~011111111~1~~~
Ny 4-5 Pers.

gaa til Specialisten

OPEL super six

Borgerne i Tørwa tog Parti
for deres hvide Storke og
sejrede.

Strandvej 3 (ved Anlæget) . Telefon Allinge 172
18 og efter Aftale

Ch. Pedersen Lindeplads , Allinge . Telefon 62. Aahen hver Dag fra KI 14 til

Sagen har imidlertid vakt Opsigt ogsaa uden for Byen, og selveste Justitsministeren skal have
udbedt sig en Rapport angaaende
det passerede i Tørwa.

.41111~11111111~111101111111~~1111

LYST HVIDTØL

Unge gode Heste

_måger som jemmalavad Drikka"

samt ældre Arbejdsheste, Lødekøer og
Lødekvier, Grise i alle Størrelser, Gylle
og Søer Købes, sælges, byttes

Ved Køl) Kontant Afregning
Ved Salg gode lletalingsvilKaar

PROTOKOLFABIllft

Ring Rutsker 30
yi kominer omg. med godt Tilbud

Chr. Dideriksen

øens Grisehandel

Tornegade 10 — Rønne -- Telefon 865

G. Jørgensen . Tlf. Rutelier 38

N. li. Leverandor til Biblioteker og øens største Forbruger

Nyd Deres Eftermiddagskaffe paa

HOTEL HELLIGDOMMEN

Tlf.

Jens Hansen Planufakfurforreining

RIZ

46v

fører stadig alt i Meter z arer, I joletøj,
Lærre_ler og ieligen istyr

Hasle Kalkværk
Altid friskbrændt Kalk.
Læsket Kalk.
Prima Cementsten.

Damer og børn. Garn fores i mange Kvalt
teter og Farver. Alt i pr. Varer til bil,. Vris.

Bytte.

Uld og strikkede Klude tages i

Telefon Allinge 29 — Leverandør til Vare- og Landbrugslotteriel
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med 7. Pers. Bil udføres.
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Strømper maskes op

Medisterpølse, Lungepelse, Knækpølser og Sylte.
Letsaltet Flæsk, sprængt Oksebryst. Kalvefars,
Flæskefars, Oksehakkebeaf samt Oksekød, Kalvekød
og Flæsk til moderate Priser sælges dagligt.

Vestergade 14, Stuen, Allinge

B

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

W. Rømers Slagterforretning, Tlf. All. 118-136
***ø!~

Grundig Undervisning
Kørekort garanteres

Th. Munchs Køreskole

Stort Udvalg i Trikotage, i Uld og Bomuld til Herrer,

De billige Middagsretter

•a
•

•

Hold Deres Møder og Selskaber
paa Hotel Helligdommen. Tlf. Rø 20

........1■■•••ffielb..•••■•ffie.••■■■
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Lær at kere 2111

Aabent hele Aaret

En Ladning Kul og Cinders hjemkommer sidst i Maaneden
Bestillinger modtages gerne

OS •

Indbinding af Bøger og Protokoller
1. kl. Arbejde. Rimelige Priser. Hurtig Levering

(.)
0

garnsbenklæder. Arbejdsskjorter, Man,:hetskjorter, Hatte og Huer.

11~11~1111~11
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Hasle Bryggeri

Kul . Cinders
Telefon 119

paa 5 Liter Flasker

- og det er ikke dyrere for det.

Prima Arbejdmtaj og de bekendte gode I'dlolskinmbenklæder, Fiskerbenklæder og fine Kam-

ALLINGE KULHANDEL

••

J-?agnhild J7otoolcl

udlejes til billigste Priser

lig indrettet Dyrepark. Det lykkedes ogsaa Udsendingene at fa:1
fat i de to graa Storke, men da
de derefter gav sig til at jage den
hvide Stork, opstod der ligefrem
Uroligheder blandt Byens Borgere.
Storken tog sin Tilflugt til Torvet, hvor dens gode Venner Chaufførerne havde deres Holdeplads.
En hundredtallig Menneskemasse
var efterhaanden forsamlet paa
Torvet omkring den hvide Stork,
og da de to Fangstmænd brød
ind for at foretage det sidste Angreb, sprang Chaufførerne frem
og bortførte Storken. Politiet tnaatte
gribe ind, men da Byens Befolkning stod paa Storkens Parti, fik
man det ordnet saaledes, at de
to Udsendinge opgav al videre
Jagt, og den hvide Stork befinder
sig stadig paa fri Fod.

I Foraaret fik den hvide Stork
Selskab, ider et Par graa Storke
pludselig slog sig ned i Byen, og
de saa ogsaa ud til at befinde sig
godt. Disse Storke var allerede
blevet en betydelig Turistattraktion for den lille By, og det kan
derfor ikke undre, at Sindene for
nylig sattes i Oprør, da der kom
to Mænd, udsendt fra det estniske Dyrebeskyttelsesinstitut.
Mændene havde Ordre til at
indfange Storkene og bringe dem
til Tallin, hvor Storkene i Fremtiden skulde have Plads i en ny-

* Fodpleje
Manleare
tt Ansigtmplejt* eijeubrylimfarvning

Kør godt -

Dramatisk
Storkejagt i Estland

I købstaden 'Tørwa der ligger
i den sydlige Del af Estland, har
man i flere Aar kunnet glæde sig
over en smuk, hvid Stork, som
elterhaanden var blevet tam. Den
hvide Stork stod paa en meget
venskabelig Fod med Byens Borgere og spadserede rundt i Gaderne og lod sig fodre. Storkens
.,ærlige Venner var dog Taxachaufførerne, som altid havde specielle
Lækkerier til den.

- KØB DET I PRODUKTEN

Ring til Allinge 71 x

a

a

Arne Dam, Habbedarn
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BRIDGE-Undervisning
Lær al spille moderne Kontrakt-Bridge —
og lær det rigtigt. De kan lære det hos

Varm ilidNiSe

•
i

faas hver Fredag fra Kl. 10

Rennov Rasmussen, Vestergade 14, Allinge
••
••
undervisilint“-11 a loe» ogseta i Derem eget Hjem
'
•4,48 ******•■•••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••• •11,

Klaverundervisning
grundigt og korrekt, gives.

1 Oda Hjortbel Christensen
Vangevej 1, Allinge, Tlf. 167
Elev af kgl. Operarepetitør

Edvard Borregaard.

..•••••••••••••••••••••• ...•..
• Annodebatterier 1
••
•

haves paa Lager

I

• Akkumulatorer .:
.Ioplades
•
•
•
•

••
•

•
•
•

•••

Deligren

£.
Olsker

e
•

Lindeplads Viktualieforretning
Grethe Kragskov

Blet deelerede

Conrad Hansen
Urmager . Guldsmed
Allinge
Telefon 140

tie Damer og S(errer,
«Tiger og Drenge

Fritz Reusch
Telefon 5

Stort Udvalg - Alle Størrelser

Allinge

Lev,..ramlør til Vare og
Landbrugslotteriet

11111011•11111111~111~1~1~1

Til Salg

El 5 Fags Hus
godt beliggende i Klemensker,
er til Salg eller Bytte med mindre Ejendom.
Bladets Kontor anviser.

Violin

E

=2-

Undervisning gives til
=
moderate Priser.

Alle Storrelser paa Lager

Et nøddetræs Klaver, mærket
„Hornung" og en lin engelsk Damecykle. Henvendelse
»Blajca«, Sandkaas.

REGN=cfrakker

I Ponyvogn - I Spand
I Dochart
I Lastfjedervogn
Alle paa nyt Gummi
Mange forsk. Lastfjedervogne

Smed Carl Pedersen
Telefon Allinge v8

• • • øøøøøøøøøøøøøøø • • • • • I •
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Nu sælger vi
fil smag Priser

2

E

Pæn ung Pige
kan 1. November faa Plads paa
Kjellergaard,

Tlf. Hø 9 x

Svend Arvidsen
Norreg. 19, Allinge
_
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Ide

Højeste Dagspris
gives for

Uld,
renvaskede Klude,
'Inde- og Gaasefier

En 5 Børs transportabel Radio, mrkt. „A. A. C.", pragtfuld,
ren og kraftig Gengivelse, sælges
betydeligt .under Katalogprisen.
Ran eventuelt byttes med forskelligt.
Telf. Allinge 116 x
Maleffim

Varm

BLODPØLSE

Fritz Reusch
Telefon 5

Lejlighedskøb

hver Fredag Kl. 11.

Allinge

h
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DINA SØRENSEN

■

Et Parti Pandeplader er hjemkommet - KØB DET I PRODUKTEN

•
allelmlwaner

HASLE og OMEGN
Verdens farligste Levevej
Det er ikke let at danne sig
noget Begreb om, hvad der egentlig sker, naar en moderne Racervogns vældige Hestekræfter slippes løs paa en eller anden Rekord.
Beretningerne om Rosemeyers og
Carracciolas største Bedrifter foreligger paa dansk kun som kortfattede Telegrammer, der ikke giver
nogen som helst Fornemmelse af
Dramaet, som gik forud, før en
eller anden Bilfabrik kunde rette
et Tal og indflette endnu et Par
fristende Bemærkninger i sit Reklamekatalog.
Den amerikanske Fabriks- og
Rekordkører Al Jenkins kunde sik-

ked uddybe Problemet nærmere.
Mr. Jenkins, der er indehaver af
samtlige Verdensrekorder mellem
50 og 10,000 km, er netop ved at
supplere sin Rekordliste paa en
afspærret Strækning i Bonneville
Salt Plats i Utak Foreløbig har
hans „Mormon Meteor 111" gjort
det af med fire af Capt. Eystons
gamle Rekorder, men ikke alene
af denne Grund vil Opholdet i
Mormonstaten sikker blive uforglemmeligt for den berømte Kører.
For fjorten Dage siden kom
hans Vogn i Brand under rasende
Fart, og Flammerne slog op mod
Føreren, som blev alvorligt for-

Fredag d. 20. Oktober, Kl. 21

DANSANT

brændt paa Hænder og Skuldre,
før det lykkedes ham at standse
med hvinende Bremser.
Alligvel startede han forleden
trods Forbindinger og Bandager
et 24 Timers Udholdenhedsløb.
— Efter 18 Timers Kørsel stoppede
Løbsledelsen Vognen ud fra den
Betragtning, at Jenkins maatte
trænge til Afløsning. Det gjorde
han! I næste Sekund var han ved
at miste Bevidstheden og knækkede to Telefonpæle, før Vognen
kunde stoppes. Gassen fra det
utætte Udblæsningsrør var trængt
Ind i Cockpit'et, og var Stopflaget blevet sænket et Sekund senere, kunde intet have reddet hverken Jenkins eller de nærmeste
Tilskuere!
Men naar Jenkins Nerver dirrede, skyldtes det ikke den overstaaede Fare. Han var simpelthen
rasende over at blive snydt for
sin Rekord og maatte med Magt
holdes tilbage fra Vognen!

Varm Blodbudding

paa Herolds Hotel, Hasle

hungepalse
Jernstøberi og Maskinfabrik
Pumper - Vandindlæg
Bygnings-Støbegods

Komfurer
Telefon Hasle 2

HUL
i Gummistøvlerne, saa lad
mig hjælpe dem.
Alt kan repareres og det er slet ikke dyrt

El Solemrelse

sælges billigt Forhør om Prisen
Alle Slags Møbler leveres
hurtigt efter Bestilling fra førende Fabriker
Ældre /dobler oppudses

Otto Hansens
Skotøjsreparation, Hasle

K. Munks
møbelhandel, Hasle

=

Leverandør til begge Lotterier
11111111111111111111111111111111111[1111111111l111111111111111111111111111111111110111111111111111111111111111111i11111
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Forstørrelser

Benyt Dem af Nordbornholms
billige Rubrik-limioncer

Herre- og Damefrisør. Hasle, Tlf. 113
Vær venlig, bestil Tid
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Nordbornholms

udføres smukt og billigt
efter Film eller Billeder

Billeder indrammes - Rullegardiner leveres

Charles Svendsen

Hasle - Telf, 06
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SKOLETASKER
Køl,

udsælges meget billigt, Priser fra Kr.
før Lcedervetrerne stiger

nri,

3.25

H. P. KOFOED

Sadelmagerforretning . Telefon Hasle 13
■ ffie0101«~.

HUSK!

stadig De den bedste Kaffe faar
nar De til Einar Nielsen gaar
Chokolade, Kiks og Bisquit til billige Priser.

SeeKKe

Korn-, Kraftfoder-, Kul- og Kokssække
bedes sendt retur, da vi har Brug for dem.

0. H. KJÆR

0.

Bridge-RubriK
ved Klør Knægt

Den Spiller, som aabner Meldingen, kaldes Aabningshaanden.
Med Undtagelse af de saakaldte
»forebyggende Gamemeldinger«,
som vi kommer tilbage til i en
senere Artikel, garanterer alle
Aabningsmeldinger et vist Minimun af Honnørstyrke. Hvis en
Spiller har mindre end 21/2 HSt., skal han som Regel ikke
»lukke op« (aabne Meldingen),
uanset Haandens Sammensætning. Han kan jo altid senere
komme ind i Meldingen ved sekundære Meldinger, naar han
først har varskoet sin Makker
ved at melde Pas.
Det nøjagte Antal Honnørstik,
der fordres, ligesom Trumfarvens

manufakturhuset

A. Lyster, Hasle

Min anerkendte Permanent er Dem bekendt.
[(Iføres kun al mig selv og til gammel Pris.
Derfor! Benyt Lejligheden

Aabningshaanden.

Vi har mange smarte Kjoler
og Damefrahlter. Jumpers og Nederdele og et fint Udvalg i moderne Kjolestoffer i nye, bedaarende Farver.
Lækkert Undertøj og SMIestramper
og alle de gamle Priser 0,98, 1,48, 1,95 lige op til 4,85.
Saa det er ikke saa slemt endnu, og De faar stadig 5 pCt.
pr. Kontant.

hver Onsdag Middag

Ærede Damer

Es Kg
er 2 11.-S1.
er 1% —
Es D
er 1 —
Es x x x
Kg D B
er 11 I.2 —
er 1
Kg D
Kg x og D x er 1
Kg B 10
er I
Kg x x
er 1/2
D B
er 1 /2,
D x og D x er 1/2
2 Plusværdier er 1/ ,

Sllidd Priser
•

hver Fredag Middag

•■■■••«••••■•

Brødrene Anker
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minimale Styrke, varierer betydeligt, eftersom Aabningsmeldingen er paa 1, 2, 3 eller 4 Træk.
Lad os begynde med
Aabningsmeldinger paa
1 Træk i Farve.
Aabningsmelding paa et Træk
i Farve fordrer og viser som
Regel (som Regel) mindst 21/2
Honnørstik fordelt i to Farver
hos Kortgiver eller anden Haand.
For at aabne i tredje eller fjerde
Haand fordres der 3 Honnørstik i to Farver,
Heraf vil man kunne se, at en
Haand, der ser saadan ud:
EKI076 v7 • K10982 +B2

er en rigtig Aabningsmelding paa
første og anden Haand, medens
Haanden:
+EK8653 v32 *1087 +109

ikke duer som Aabningsmelding.
I Farezonen (naar Makkerparret har et Game) kræves lidt
mere, man man plejer gerne at
sige »en Dame mere«, og dette
gælder naturligvis samtlige fire
Hænder.
En Aabningsmelding er det
bedste Forsvar, siger Culbertson.

Naar man har Kort til en Aabni ngsmelding og alligevel passer,
vil en saadan Pasmelding forvirre og vildlede Makker lige saa
meget som. en Aabningsmelding,
der ikke indeholder de paakvævede Honnørværdier. Kun en lejlighedsvis lunefuld Fordeling eller sterilt Minimum med Fordelingerne 4-3-3-3 eller 4-5-3-2 kan
berettige til at passe. At melde
Pas paa følgende to Hænder,
som jo totalt mangler Mellemkort, kan ikke kritiseres:
' E-K-3-2 v 9-5-4 • K-3-2 +8-4-2
eller
+ 6-5-2 v K-7-5 • E 8-3-2 + E-9-4

Det er god Strategi at søge at
vildlede Modspillerne ved Pasmelding paa en saa lunefuld
Haand som
÷3v
+ E-K-D-B-9-8 4., Haanden indeholder ganske
vist 21/2 Honnørstik, men der er
ingen Fare for at hverken Makker eller Modspillerne ikke vil
melde (og et muligt Game dermed spildes). Men at melde Pas
paa en Haand som
+ E-D-9-8 v 7 • E-B-10-8 -p K-B-9-4

er Selvmord, Det er at opofre et
Game for en fjerntliggende Mulighed af at bringe Modstander.
ne i en Fælde.
Vi er altsaa nu enige om, at
en Aabningsmelding paa 1 Træk
i Farve viser:

Minimal Honnerstyrke: Mindst
21/2 Honst. fordelt i to Farver.

Gronbech (D. Co. Hasle

Minimal Trumlængde: Fire Kort.
Det sidste er et helt Problem
for sig, hvordan en Trumffarve
skal se ud. Her gælder Reglen,
at jo længere Farven er, desto lavere kan den at være i Toppen,
men jo mere Trumffarven falder
i Honnørværdi, desto mere kræves
der saa til Gengæld al Sidefarven
(Sidelarverne).
Trumffarvens Længde kan naturligvis variere, men nedenstaaende Krav til Trumffarvens Honnørstyrke er de almindelige:
En Firefarve skal indeholde
11/2 Honnørstik.
Dog kan følgende nuancerede
Farver i givne Situationer betragtes som meldelige:
E B9x
K Dxx
D B 10 x
Man maa stadig huske at Totalsuni men i Haandens Honnørstyrke skal være lidt stærkere,
naar der meldes paa nuancerede Trumffarver.
En Femfarve behøver kun at
indeholde 1/.2 Honnørstik for at
være meldelig, altsaa;
K eller D-B
Honnørstyrken maa da være til
Stede i Sidefarverne.
Lejlighedsvis kan følgende nuancerede Femfarver meldes:
D 10 x x x
B 10 x x x
Husk, Sidefarve skal da indeholde Honnørstyrken.

Seksfarver og derover kan
meldes, uanset hvilket Kort, der
er i Spidsen for Farven.
Stadig under Forudsætning af
at Sidefarverne er »i Orden«.
Den sideværende Honnørstyrke
retter sig altsaa efter Trumffarvens Honnørstyrke, saaledes at
den rette Totalstyrke altid er til
Stede paa Haanden.
Benyttelsen af disse minimalt
meldelige Trumffarver er ubetinget sikret ved den jernfaste Forskrift, der forbyder Makker at
støtte Aabningshaandens Farvemelding paa I Træk, -dersom
han ikke mindst har D x x eller
fire lave Kort i den meldte Farve, skriver Culbertson i »Den
blaa Bog«. — Makker maa kun
støtte med mindre end dette Minimum, saafremt Abningsmelderen frivilligt genmelder sin Farve og dermed viser Tillægsstyrke
og Længde i denne.
Men en Advarsel er paa sin
Plads: De her ovenfor nuancerede Farver er absolutte og klippefaste Minima, og det vil ikke
blot være usundt at nuancere
Farverne yderligere nedad, men
det vilde stride imod selve Formaalet.
En nuanceret Farve bør altid
meldes ganske som en forskriftmæssig Farve, hvis man ikke er
Makker med en Begynder eller
en upaalidelig Spiller.
Paa Gensyn paa Fredag.
„Klor Knægt."

