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Jyllandsposten 

Indbyggerne i Hylton-in-the Hed-
ges havde to meget interessante 
Emner at diskutere. Mændene blev 
saa længe paa Værtshuset, at Vær-
ten maatte jage dem ud, og Ko-
nerne sladrede ved Havelaagerne 
i Timevis. Det staaende Samtale-
emne var det voksende Uvenskab 
mellem Walt Farr og Wortham 
Crow, og Martin Fieldings For-
elskelse i Lucy Crow. 

Walt var Hestehandler, havde 
tynde Ben og smalt Ansigt, og 
hans Øjne sad saa tæt sammen, 
at alle burde tage det for en Ad-
varsel, naar de handlede med ham. 
Det var i hvert Fald, hvad Lands-
byen vidste om ham. 

Wortham havde et lille Gaard-
mandsbrug. Han var en svær Karl 
med Hænder som Skinker og et 
rødmosset frisk Ansigt. Han havde 
tilsyneladende kun to Formaal her 
i Livet, nemlig at vaage over sin 
eneste Datter, Lucy, og faa Hævn 
over Walt Farr, som havde solgt 
ham en elendig Hest -- i dyre 
Domme. 

Forelskelsen mellem Martin og 
Lucy var det naturlige Resultat af 
den Kendsgerning, at Lucy var 
den smukkeste Pige i Landsbyen 
og Martin mere tiltrækkende end 
Hyltons øvrige mandlige Ungdom. 
Martin var for nylig kommet til 
Landsbyen og havde Plads paa 
en Gaard for at lære Landvæsen. 
Han var den stolte Ejer af en Mo-
torcykle, og paa denne plejede 
lian og Lucy at køre til den nær-
meste By, hvor der var Biograf. 

Landsbyen saa iøvrigt med ven-
lige øjne paa Forbindelsen. Alt 
vilde have været Lykke og Glæde 
for det unge Par, hvis ikke Lucys 
Fader havde været at en anden 
Mening. Wortham forstod fuldtud 
at værdsætte sin Datters gode 

Egenskaber. Hun havde været en 
fortræffelig Husholderske for ham 
siden hans Hustru døde for ham 
for 5 Aar siden. Hønsene lagde 
Æg under hendes Pleje, selv om 
alle andre Høns indstillede Pro-
duktionen. Det Brød, hun bagte, 
var mere end dobbelt saa godt 
som Bagerens, og — osv. 

— Det er tidsnok, at Pigen gif-
ter sig, naar jeg er død og be-
gravet, sagde gamle Wothain en 
Dag, da Martin bragte sin For-
lovelse paa Bane. 

— Det kan jeg ikke være enig 
med Dern i, svarede Martin kri-
gerigsk. Guderne skal vide, at jeg 
ikke ønsker at fremskynde Deres 
Dødsdag, men jeg elsker Lucy, 
og — De ventede ikke selv med 
at gifte Dem, til De var blevet 
gammel. 

Den traf. Det varede lidt inden 
Wortham svarede : Ja, ja, unge 
Mand, T iderne var anderledes den 
Gang. Jeg havde bevist at jeg var 
en Mand, før jeg giftede mig. -
Hvad ved jeg om Dem ? Ikke an-
det end at De tilsyneladende har 
en Masse Penge at sløse væk og 
et stinkende Støj-Apparat at køre 
rundt med. Der er ikke mange 
Piger, der kan hamle op med min 
Lucy, og hun skal have sig en 
dygtig Mand, der kan tage Vare 
paa den lille Ejendom, han kom-
mer fil' at arve. 

Martin stod ved Vinduet og saa 
tankefuldt ud paa Gaardspladsen. 
Saa vendte han sig pludselig om : 

— Saa giv mig en Chance til 
at bevise, at jeg ikke er den Slap-
svans, som De synes at tro. Giv 
mig en Opgave, og jeg skal for-
søge at klare den. 

Wortham sad og betragtede sine 
firkantede Støvlesnuder, inden han 
svarede. -- Saa begyndte det at 
trække i hans Mundvige, og med 
en hjertelig, rungende Latter rej-
ste lian sig fra Stolen og slog 
Martin paa Skulderen : — Kan De 
narre 5 Shillings fra den fordømte 
gamle Slyngel Walt Farr -- ved 
gode eller slette Midler, som De 
vil, — saa ved jeg, at De er en 
Mand, der kan begynde for sig 
selv, naar det skal være. 

Wortham stoppede sin Pibe. 
Den Salut skulde nok slaa den 
unge Fyr ud. Han skulde være 
istand til at narre gamle Walt 
Farr ? Farr, som havde været sne-
dig nok til at faa ham, den intel-
ligente Wortham til at betale 10 
Pund for en Krikke, der højst var 
2 værd. 

— All right, lød det fra Mar-
tin. Jeg skal narre gamle Farr 
ikke blot for 5 Shillings, men for 
5 Pund. 

Wortham glemte helt at tænde 
Piben. 
	Ja vist saa, Mr. Crow. Inden 

en Uge er gaaet skal gamle Farr 
give mig den bedste Bryllupsgave, 
jeg kunde faa, i Form af 5 Pund. 
Er det saa en Aftale ? 

Martin rakte Haanden frem, og 
Wortham, der stadig ikke vidste, 
om han drømte eller var vaagen, 
maatte slaa til. 

Da Martin faldt i Søvn den Af-
ten, drømte han om Fernpunds-
Sedler og Bryllupsklokker. 

Næste Aften gik Martin Fiel-
ding ind i „Den hvide Ræv"Walts 
faste Opholdssted efter Kl.18. Han 
sad ganske rigtig i sin sædvan-
lige Krog. 

— God Aften,Walt. Et Glas Øl. 
Jeg skal nemlig hilse og sige dig, 
at jeg har gjort gode Forretnin-
ger i Dag. Jeg kan bare ikke for-
tælle det til alle og enhver, fort-
satte han hviskende, for Forret-
ningen er forbudt. -- Hanekamp, 
forstaar du. 

— Aha, brummede Farr. Det 
maa jeg sige. Ja, jeg havde en 
Gang en Hane, som kunde slaa 
alle andre i Miles Omkreds. Og 
forresten har jeg da den Dag i 
Dag en Hane, som kan lave alle 
andre her i Nabolaget til Hakke-
mad. 

Det var karakteristisk for Watt, 
at hans altid var bedre end an-
dres. 

— Efter det, jeg saa i Efter-
middags, indvendte Martin, skal 
det være en svært god Hane, hvis 
han skal klare sig. 

Walt dunkede med det tomme 
ølkrus i Bordet: — Hør nu her, 
unge Mand, jeg er 	til at 
vædde en lille formue paa, at min 
Hane kan besejre en hvilken som 
helst, du sender i Marken. 

Martin triumferede. Det gik næ-
sten altfor let. 
	 Jeg tager mod Væddemaalet. 

Skal vi sige Torsdag Eftermiddag 
i Vænget paa din Jord. Jeg skal 
skaffe Tilskuere, og vi skal have 
nogle spændende Minutter. 

Watts smaa øjne glimtede bi-
faldende, og efter et nyt Glas øl 
kom han til den Overbevisning, 
at Martin Fielding var en rask, 
ung Fyr. 

I de Dage, som fulgte, havde 
Martin travlt. Han samlede Kamp-
haner sammen. Og som Svar paa 
et langt, udførligt Telegram, som 
han for en Sikkerheds Skyld af-
sendte fra Nabobyen, modtog han 
en stor Pakke fra London. 

Den store Dag kom. — Tidligt 
paa Eftermiddagen listede diverse 
Personer, som ikke havde det bed-
ste Ord paa sig, ned mod et lille 
Vænge med strultendeOverfrakker. 
Martin havde travlt med Arrange-
mentet og havde faaet en Ven til 
at hjælpe sig. Efter kort Tids For-
løb dansede to kamplystne Haner 
Ened lange Sporer rundt i en lille 
improviseret Ring. 

— Det tar paa Kræfterne, sagde 
Martin, da Slagsmaalet var godt 
i Gang. Jeg stikker ned og hen-
ter de ører, jeg lod staa ved Mo-
torcyklen. Og under Forsamlin-
gens enstemmige Tilslutning for-
svandt Martin. 

Hanerne sloges ufortrødent vi-
dere. Spændingen blandt Tilsku-
erne øgedes hvert Minut, og Jub-
len var paa det højeste, da plud-
selig en ildevarslende blank Hjelm 
dukkede op over Hækken. og en  

barsk Stemme raabte : Hvad skal 
dette her betyde ? 
	 Det maa være den nye Be- 

tjent fra Crawley, udbrød en af 
Tilskuerne forskrækket, mens de 
andre i en Fart søgte at genne 
de arrige Haner til Side. 

Betjenten styrede lige løs paa 
Gruppen. Han halede den uund-
gaaelige Notebog frem og spurgte 
efter Mr. Farr. Det var hans Ejen-
dom, man holdt ulovlige Hane-
kampe paa, saa vidt han havde 
forstaaet. 

Mr. Farr var gnaven, og maatte 
indrømme, at saaledes forholdt det 
sig. 

— Maa jeg spørge Dem, Mister 
Farr, lød den uniformerede Or-
denshaandhævers barske Røst, -
hvilken Forklaring De kan give 
paa, at De ikke alene opmuntrer, 
men selv deltager i en ulovlig 
Sport. 
	 Hør nu engang, Hr. Overbe- 

tjent — det var Martins Ven, der 
tog Ordet og forsøgte at klare Sa-
gen — vær nu ikke for haard. 
Der er ikke sket nogen Skade, og 
ingen - 

- Disse Mænd har brudt Lo-
ven, afbrød Betjenten, mens han 
kælede for sit sorte Overskæg.—
Jeg maa i hvert Fald arrestere 
Hovedmanden, Mr. Farr. 

At blive arresteret vilde sige det 
samme som at skulle spadsere 
Landsbyens Hovedgade igennem 
ved Betjentens Side, udsat for ska-
defro Blikke fra alle Sider, og det 
var mere end Walt turde tænke 
paa. 

— Hør nu H& her, sagde lian 
hviskende og trak Betjenten til 
Side. Hvis De vil glemme, at De 
har kikket over den Hæk, saa skal 
jeg stikke noget i Haanden paa 
Dem, som De vil blive glad for, 
Og ingen behøver at faa noget 
at vide derom. 

Betjenten lod ikke til at være 
upaavirket overfor den Slags Ar-
gumenter. 

— Hvad siger De saa til et Pund 
eller to, spurgte Walt og famlede 
i Inderlommen. 

Betjenten snøftede foragteligt og 

	

trak Lommebogen frem. 	
 Vendt lidt. Jeg har ikke mer 

end 5 Pund, og Guderne skal vide 
at jeg trænger til Pengene, sagde 
Watt spagt som et Lam, og trak 
en 5 Pundsnote frem og rakte den 
nølende til Betjenten. 

Den stoute Ordenshaandhæver 
lagde omhyggeligt Sedlen i sin 
Tegnebog. Saa strøg han sig at-
ter over Skægget, men denne Gang 
saa voldsomt at Skægget gik af. 

Da ogsaa Hjelmen og Kappen 
gled til Side, stod den leende Mar-
tin foran den maabende Flok. 

— Tak for Bryllupsgaven, raabte 
han til Farr og salte i Løb, saa 
hurtigt de tunge Støvler tillod det. 
	 øllet staar ved Laagen, raabte 
han over Skulderen til Mændene, 
der indsaa det haabløse i at for-
følge den unge Mand, der havde 
20 Meters Forspring og en Motor-
cykle. Til Watts store Ærgrelse 
rettede de Opmærksomheden mod 

de fristende ølflasker, som stod 
ved Laagen. 

— I -- - 
En halv Time senere havde Mar-

tin med Lommetørklædet fjærnet 
Sminken af Ansigtet og kørte paa 
sin Motorcykle direkte til sin kom-
mende Svigerfaders Hus. 

Gamle Wortham var ved at fodre 
Grise og saa ikke særlig begejst-
ret ud ved Synet af Martin. Den 
unge Mand styrede lige løs paa 
ham og rakte ham en Fempunds-
note. 

— Goddag, Svigerfader. Watt 
har netop givet mig denne Seddel 
uden noget som helst Vederlag, 
saa hvis-. det passer dig nu, kan 
vi gaa indenfor og aftale det nær-
mere om Bryliupet. Walt kan give 
dig alle Oplysninger, og vil maa-
ske ogsaa fortælle dig om Grun-
den til sin Ædelmodighed. 

Gamle Wortham havde endnu 
ikke samlet sig saa meget sam-
men, at han kunde sige et Ord. 
Lucy, der forlængst havde hørt 
Motorcyklen, var gaaet til Køk-
kendøren. 

Saa kan du godt anbringe 
Riegen paa dens rette Plads, jub-
lede Martin hen mod hende. Og 
hvordan var det med de Gardiner 
til Spisestuen. 

Gamle Wortham hørte ikke mere 
— han spekulerede over, hvorfra 
han skulde faa en Husholderske, 
der var lige saa dygtig som hans 
Datter, den kommende Mrs. Fiel-
ding. 

Man kan finde en Naal 
i en Høstak 

Men det varer 82 Timer 

Det var som bekendt Barnum, 
der skabte den Skole af Rekla-
memagere, som efter at have ra-
seret Amerika i en Menneskealder 
har bredt sig til det europæiske 
Fastland, 

Dog er det Amerikanerne for-
undt til Stadighed at have Fore-
gangsmænd i Faget. Mr. Moran 
fra Washington giver ialtfald ikke 
Samum noget efter. Det var ham, 
der vakte almindelig Furore for 
en halv Snes Aar siden ved under 
Brask og Bram Og meget Rekla-
ineopbud at starte en Forretnings-
rejse til det nordlige Canada, for 
at sælge Frysemaskiner til Eski-
moerne ! 

Der blev derefter atter fredeligt 
om Navnet Moran, indtil det paa 
ny er fløjet gennem hele den ame-
rikanske Presse i Forbindelse med 
et ejendommeligt Eksperiment. 

Alle kender Ordsproget om at 
finde en Naal i en Høstak. Mr. 
Moran ønskede nu at vide, hvor 
længe man vilde være om at finde 
en Naal i en Høstak. Nogle Læs 
Hø blev stakket paa en Mark uden-
for Washington. I Vidners Nær-
værelse og Mr. Morans Fraværelse 
anbragte en Medhjælper nu en 
Syuaal i Høstakken. Mr. Moran 
begyndte derpaa sit Eksperiment. 

Med en Arbejdstid paa 16 Timer 



Strik Julegaven 
med det bedste Garn 

Af Garnet afhænger det, 
om Deres Strikkearbejde 
bliver mere eller mindre 
vellykket, og derfor gælder 
det - ikke mindst nu, hvor 
De tænker paa at strikke 
Julegaver - om altid at væl-
ge det stærkeste og mest 
velegnede Strikkegarn. 

De faar det, naar De køber 
Garnet hos os, det er haa-
de elastisk og stærkt, er 
farveægte og faas i mange 
Kvaliteter og Farver. 

Strikkeopskrift medfølger. 

Dameovertøj 
Damekjoler 

De skulde se vort Udvalg, 
inden De bestemmer Dem 
for Køb - vi har de smuk-
keste Nyheder i uldne Kjo-
ler og i moderne Frakker 
i alle Størrelser, helt op 
til Størrelse 50. 

Ved rettidigt Indkøb er 
alle Efteraars- og Vinter-
varerne hjemme og bliver 
selvfølgelig solgt til gamle 
Priser. 

Fritz Reusch 
Telefon 5 	 Allinge 

Leverandør til Vare- og 
Landbrugslotteriet 

11111011i1111111101111111 
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Efieraar og Violer kommer 
og vi maa anbefale Hundern2 at forsyne sig rigeligt 
med varm og solid Underbeklædning af de 

tilstedeværende Lagre. 

Vi sælger stadig til rimelige Priser. 
Vasket Uld og strikkede Klude tages som 
Betaling. 

Nordlandets Handelshus 

God Byitehandel tilbydes! 
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. 

Nordlandets Handelshus 

De billige Middagsretter 
Medisterpelse, Lungepelse, Knækpølser og Sylte. 
Letsaltet Flæsk, sprængt Oksebryst. Kalvefars, 
Flæskefars, Oksehakkebeuf samt Oksekød, Kalvekød 
og Flæsk til moderate Priser sælges dagligt. 

W. Rømers Slagterforretning, Tlf. All. 118-136 

NM Haven Bestilling paa Frugttræer og Buske 
- Roser - Hegn og Læplanter til 
Haven modtages nu 

Helene Andersen, Dalegaard 

Trælles bedst Fredag og efter Aftale 

1====.0c=rirE=Er=0.==] 1 1=1=>,0«:=:=2 

P. Petersens 
Byggeforretning 8 Ligkistelager 

Narregade 9 . Tlf. Allinge 69 

:: 	Ordning af Begravelser foretages 
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Uld, 
renvaskede Klude, 
Ande- og liaasefjer 
	Yrafifier 

til Damer og Herrer, 
Piger og Drenge 

Stort Udvalg - Alle Størrelsen. 

FritzReusch 
Telefon 5 	 Allinge 

11111111111~ 111111~1~111111111 
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Højeste Dagspris 
gives for 

Fritz Reusch 
Telefon 5 

REGN- 

Allinge 

Naalen i Høstakken 
(Fortsat fra Side 1) 

om Dagen lykkedes det ham ef-
ter fem Dages Slid — ialt 82 Ti-
mer — at finde Naalen. -- Han 
tilbragte Nætterne og Maaltiderne 
i sin Høstak og solgte i Hvile-
pauserne Souvenirs i Form af 
Halmviske til de sammenstimlede 
nysgerrige. Han tjente paa de 5 
Dage 284 Kr. ved at sælge Halm. 
Da han havde fundet Naalen, blev 
den sendt til Videnskabernes Sel-
skabernes Selskab i New York, 
som efter Forlydende skal være 
stærkt i Vildrede med, til hvilken 
Afdeling indenfor Selskabet den 
kuriøse Naal skal viderebefordres. 

Mr. Moran har udsendt Medde-
lelse om, at lian senere vil gen-
nemføre lignende Eksperimenter, 
f. Eks. „at sende en Kamel gen-
nem et Naaleøje", „udmaale den 

Husmoderforening en 
har Fødselsdag paa Torsdag og 

i den Anledning arrangeres der 
paa Christensens Sal (den store) 
et festligt Kaffebord samtidig med, 
at man holder Pakkefest. 

For een Gangs Skyld skal „Mært-
nerne" med. De er oven i Købet 
velkomne paa Torsdag, og Besty-
relsen har lovet, at ogsaa » det 
stærke Køn" skal komme til at 
more sig. Der er sørget for Un-
derholdning til Kaffebordet, men 
vi har ikke faaet Lov at røbe Hem-
melighederne. 

Du „Herre i Huset", stram dig 
op og sig til „Halvdelen", at du 
v i I til Fødselsdag i Husmoderfor-
eningen paa Torsdag. 

Dans og Gymnastik. 
Frk. Asta Holm begynder Vin-

terundervisningen i næste Uge, 
og Programmet omfatter som tid-
ligere Dans for Børn og Voksne 
samt Motionsgymnastik for Damer. 

Der lægges ud i Gudhjem med 
Dans for Børn og Voksne Mand. 
den 13. ds., og i Allinge begyn-
des der Tirsdag den 14. ligeledes 
med Dans for Børn og Voksne 
samt Gymnastik for Damer. — I 
denne gymnastik-fattige By havde 
Frk. Holm i Fjor stor Succes med 
denne Undervisning, og Byens 
Damer vil uden Tvivl møde tal-
stærkt op, naar den dygtige Læ-
rerinde atter kalder paa dem. 

Se løvrigt Annoncen. 

»Først paa Pletten« 
som i denne Uge spilles i Kino, 

er Filmen om de tapre Reportage- 
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fotografer til Film-Ugerevyerne. 
der dagligt udsættes for adskilligt 
i deres Anstrengelser for at fæst-
ne Verdensbegivenhederne til det 
hvide Lærred. Delte Arbejde er 
spændende — og Filmen her er 
spændende. 

At det er et morsomt Job, for-
sømmer Filmen selvfølgelig haller 
ikke at vise. Den svinger mellem 
nervepirrende Spænding, fineste 
Lystspilkunst og lattervækkende 
Farce. Hovedrollerne spilles af 
Myrna Loy og Clark Gabte, Fil-
mens „Førstepar". 

Haandarbejdets Fremme 
Husmoderforeningen for Allin-

ge-Sandvig havde Onsdag arran-
geret denne Udstilling paa Chri-
stensens Sal, og det blev en me-
get stor Sukces. De udstillede 
Arbejder vakte Beundring hos de 
mange besøgende, ikke mindst de 
store Tæpper, som er kopieret ef-
ter gamle Kunstarbejder. 

Udstillingen besøgtes af ca. 200 
Mennesker og var forbeholdt Med-
lemmer af Husmoderforeningen. 

Andespil i Olsker 
Paa næste Lørdag afholder Hus-

mandsforeningen i Olsker sit aar-
lige Andespil med efterfølgende 
festl. Sammenkomst. Se Annoncen, 

Forlovelse 
Frøken Edith Riis, Datter af 

E. Riis, Ny Skovgaard, og For-
karl Arne Dam, Søn af. Avlsbr. 
Dam ved Lyngholt. 

Bryllup 
Lørdag den 11. ds. vies paa  

Rønne Raadhus Expeditrice Frk. 
Vang, Rønne, til Anker Hansen, 
Rosenvænget, Klemensker. 

— — — 
Søndag den 12. ds. vies i Rø 

Kirke Frk. Esther Jørgensen og 
Kr. Skat Vesth, Østermarie. Mid-
dag paa Stenbygaard, Rø. 

Fødselsdag 
Teglværksarb. Nicolaj Hansen, 

Rosengade 20, Allinge, kan Søn-
dag den 19. November fejre sin 
60 Aars Fødselsdag. 

I Dag Fredag den 10. Novem-
ber fylder fhv. Sømand Lauritz 
Drejer, Allinge, 69 Aar. Drejer har 
i de sidste 3 Aar besørget Om-
delingen af Nordbornholm i Allin-
ge Bydistrikt. Vi ønsker til Lykke. 

Aften 
begynder Olsker Husflidsskole 

sin Undervisning Kl. 19,30 paa 
Forsamlingshuset. Der er indteg-
net en Del, men Bestyrelsen op-
fordrer interesserede til at møde 
op og deltage i Undervisningen. 

Hasle 
Dansanten paa Herolds Hotel. 

Iflg. ()nist. Annonce fortsættes 
de snart populære Dansant-Afte-
ner paa Herolds Hotel. Det er 
dog i denne Uge og formentlig 
Fremtiden ændret til Søndag Af-
ten Musikken leverer Otto's Band. 

De skulde gaa derned paa Søn-
dag Aften. 

Benyt Dem af Nordbornholms 
billige Rubrik-Annoncer 

111■M11~011=~•1111 

TRETORN 
GUMMISTØVLER 
er hjemkommet og faas hos 

CARL LARSEN 
Skotøj 

Vestergade, Allinge 
Telefon 104 

Nu sælger vi 
fil smag Priser 
I Ponyvogn - 1 Spand 
1 Dochart 
1 Lastfjedervogn 

Alle paa nyt Gummi 
Mange forsk. Lastfjedervogne 

Smed Carl Pedersen 
Telefon Allinge 98 

rillet eieeletiale — 

Alle Størrelser paa Lager 

Conrad Hansen 
Urmager . Guldsmed 

Telefon 140 	Allinge 
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nøjagtige Længde af et ondt Aar", 
„bære Kul til Newcastle", samt 
„give Bagerbørn Wienerbrød". 

Om nu ogsaa Mr. Moran tur-
de eksperimentere med: „intet er 
saa galt, uden det jo er godt for 
noget". 

Sporten 
Aab en Badmintonturnering. 

Svaneke Badmintonklub har til 
den 26, ds indbudt de bornholm-
ske Badnintonklubber og deriblandt 
ogsaa Hasle og Allinge-Sandvig, 
til en aaben Turnering. Der skal 
spilles i Herre-, Dame- og Mixed 
Double, hvorimod der overhove-
det ikke spilles i Single. Lodtræk-
ning og eventuel Seeding foreta-
ges paa Onsdag, og vi haaber i 
næste Uge at kunne bringe nogle 
Enkeltheder fra Stævnet. 
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• 7ra 2Ige til 2Ige 

Til Slagtningen! 	Til dagl, Husholdning? Gode Spisekartofler! 
Store Rosiner til Pølserne Extra kraftigt Bagerimel 

	
King Edward og Magnum Bonum 

Smaa Rosiner til Pølserne Extra billigt H usholdningsmel 
	

fint sorterede Varer til 

Nye gode Byggryn 
	

Extra Rugsigtemel 
	

Vinterforsyning. 
og kraftige Krydderier 

	
Extra groft Rugmel 
	

Rimelige Priser 

ger disse 9ndke6 Nordlandets Handelshus 

Fodpleje 
.7> Manicure 

Ansiattrpleje 
Ojenbrynftfarvning 

gaa til Specialisten J-?a nhild -Roesold 
Strandvej 3 (ved Anlæget) . Telefon Allinge 172 
Aahen hver Dag fra KI 14 til 18 og efter Aftale 
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PERMANENT gammel Pris 
Taco Luxus - Systemet der aldrig fejler 
Alt andet Frisørarbejde til gamle Priser 	 Kr. 
Frisor Nissen-Boysen Allinge Telef. 53 



Allinge-Sandvig Elyraads 
Forhandlinger 

«w«•••...I.••••• «.........R••O■.••■••••••....■«•■•■••••..•' 	 

Satserne paa 22 og 28 Øre bibe-
holdes. Forhøjelsen træder i Kraft 
efter Aflæsningen 1. November. 

Koksene stiger 
I samme Indstilling foresloges 

Kokspriserne sat op med 80 Øre 
pr. hl, Smaakoks dog kun med 
70 Øre og Smuld med 25 Øre. 
Priserne bliver herefter 
Hele Koks 3,30. Kn. Koks 3,50 
Nødde Koks 3,00 Sin. Koks 2,50 
og Smuld 0,75 

Disse Priser træder i Kraft d. 1. 
Dec., og de 10 hl. Koks, som er 
reserveret hver Husstand, maa væ-
re afhentet inden Maanedens Ud-
gang. Inden Prisstigningens Ikraft-
træden skal Priskontrollens God-
kendelse indhentes. 

Indstillingerne fulgtes enstem-
migt af Byraadet. 

Dermed var det aabne Møde 
afsluttet og Dørene lukkedes. 

Annodebatieri 

kun brugt 1 Uge, Spæn-
ding 150 Volt, Mærke 
Hellesen, sælg. til 1/  Pris. 

Bladets Kontor anviser. 

Byens bedste 
Kaffe — Blandinger 

faas 

Prima,Ailinge 
Dyrbye og andre gode Sorter 

faas hver Fredag fra Kl. 10 

Lindeplads Viktualieforretning 
Grethe Kragskov 

Planteskolen 
i,Nyker Plantage paa Bolsterbjerg 
Naur og Hegntjarn i alle Størrel-
ser. Egner sig fortrinligt til Læ- 
plantning for Vildtet. 

Planter Emil Hansen. 
Telefon Klemensker 127 u 
kan benyttes. 

Avertk> i „NORDBORNHOLM" 

Strømper maskes op 
Vestergade 14, Stuen, Allinge 

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

Kør godt - 
Ny 4-5 Pers. OPEL super six 

udlejes til billigste Priser 

Ch. Pedersen Lindeplads . Allinge Telefon 62. 

LØDEKOER og KVIER 
købes, Slagtesøer og Orner købes til gode Prise,. 
Ungsvin og Pattegrise kølles og sælges 

AXEL FREDERIKSEN 
Hotel Allinge 	 Telefon 23 

GYLTER og UNGSVIN 
SØER og ORNER 

saint alle Slags Leve- og Slagtekreaturer købes "1/4  

Schack og Chr. Jørgensen 
Telefon Allinge 144. 

Kul . Cinders 
er nu paa Lager 
Bestillinger modtages gerne 

ALLINGE KULHANDEL 	Telefon 119 

Allinge -Sandvig Husmoderforening 
afholder Stiftelsesfest, Torsdag den 16. November, Kl. 
20, i Cristensens Sal - Pakkefest og fælles Festkaffe-

bord 85 Øre. — Tag Manden med! 

Hasselbalchs Bogklub 
yder 12 Bind af Aarets vigtigste Nyheder, som i heftet Udgave koster 
indtil Kr. 7,50, for den eventyrligt bilvige Pris af 

Kr. 3,85 pr. Bind indbundet. 
Et Bild hver 14. Dag, eller et Bind om Maaneden. Se Bøgerne hos 

Axel MakurIllsen 
Kloak- Bog- og  Papirhandel, Allinge 

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

Prima Arbeldatej og de bekendte gode MoiskInabenklaeder, Fisker-
benklæder og fine Kamgarnsbenklæder. — Arbejdsskjorter, Manchet-
skjorter, Hatte og Huer. 

Stort Udvalg  Trikotage, i Uld og Bomuld til Herrer, Damer og Børn. 
Garn føres i mange Kvaliteter og larver. Alt i prima Varer til bill. Pris. 
Uld og strikkede Klude tages i Bytte. 
Telefon Allinge 29 — Leverandør til Vare- og Landbrugslolleriet 

Ligkistelager Ligtø' 
Li 

Ordning af Begravelser 

Kofoed Mortensen 

_ 
Likister 

j 
Ligsenge 

Bryggeristreed e 	Byggeforretning Tlf. All. 77 og 79 
,1i, 

741 

e," 
aa 

Staldkoste, Skurebgrster og alle Børstevarer KØB DET i PRODUKTEN 
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Annodebatterier 
• • haves paa Lager 	• 
•  
• • 
• ▪ Akkumulatorer 
• oplades 	 • 
• • 

• 
• 

2ellgren 	• • 
• Olsker 	 • • 
• • 
••••••••••••••••••••••••• 

Den 8. November 1939. 
Fraværende var Lind, Holm og 

Alf r. Pedersen, 
Indenrigsmin. Cirkulære om By-

planloven, en Skrivelse fra Aka-
demisk Arkitektforening om at 
gennemføre allerede planlagte Byg-
geforetagender, og en Skrivelse 
fra Købstadsforeningen ang. For-
rentning og Kurstab ved Opfø-
relse af militære Etablissementer, 
toges alle til Efterretning. 

Statens Kornkontor fremsender 
Kr. 577,40 af Kornfondens Midler 
til Fordeling blandt de i Kommu-
nen værende Landbrugsejendom-
me, som er opført paa Skemaerne. 

Skattedepartementet meddeler, 
at der som yderligere Andel i Mo-
torafgifterne fra 1938-39 tilkommer 
Kommunen Kr. 641,04. 

Landinspekt. Holst ansøger om 
Approbation paa Udstykning af 
Matr. No. 369ah Allinge-Sandvig 
Købstads Markjorder. Parcellen 
ønskes solgt til Lærer Axel Ko-
foed. Anbefaledes. 

Landinspekt. Kofoed ansøger 
om Approbation paa Udstykning 
af Matr. No. 374e All.-Sandvig 
Købstads Markjorder tilhørende 
Fru Lonise Cohn Linde. Parcel-
len ønskes foreløbig kun udlejet. 
Anbefaledes. 

Kristelig Forening til 13ørns Red-
ning fremsender Beretning og an-
drager om Tilskud. Henlagdes. 

Bh. Amt fremsender Andragende 
fra Jernbanerne om Fornyelse af 
Tilladelse til Omnibuskørsel paa 
Strækningen Rønne-Hasle-Allinge-
Sand v ig- Ha mm eren- Rø-Gudhjem-
Almindingen -Aakirkeby - Dueodde. 
Anbefaledes. 

Kæmnerkont. fremsender Raa-
balance pr. n.-10.-39 for 1938-39 
og 1939-40. Toges til Efterretn. 

Nordisk Droge og Kemikaliefor-
retning fremsender en Skrivelse 
(indlagt „Smagsprøve") om en ny 
Rottegift. Henlagdes indtil videre. 

Gassen 4 Ore op 
Gas- og Vandværksudv. indstil-

ler, at Gas til Koge- og Belys-
ningsbrug forhøjes med 4 Øre pr. 
m" til 28 øre. Gas til Motorbrug 
forhøjes ligeledes med 4 Øre fra 
18 Øre til 22 Øre pr. m3. Den 
gamle Sats paa 14 Øre for Var-
megas bortfalder, saaledes at kun 

Personkørsel 

Min 7 Personers Bil bringes i 
velvillig Erindring. 

Billigste Priser. 

Emil Bohn 
Sendergade 4 . Telef. AU. 46 

Lejlighed 

1 Lejlighed (2 Værelser og 
Kammer) er til Leje 15. Novbr. 
Stor Udenomsplads. 

Smed Carl Pedersen, Allinge. 
IffiNIN.■■■..•■•■•■■ 	 

Olsker 
Kommuneskat for Oktb. Kvar-

tal samt Statsskat for 1. Halv-
nar 1939-40 bedes indbetalt 
snarest. 

Sogneraadet. 

Varm 

BLODPØLSE 
hver Fredag Kl. 11. 

DINA SØRENSEN 

Ved Udsalget 

paa Allinge Menighedshjem d. 
1. November 1939 blev følgende 
Numre udtrukne: 

Gaas, Nr. 61 rød Seddel. 
Sengetæppe, Nr. 1 laxef. Sedd. 
Sofapude, Ni-. 98 gul Seddel. 
Sofapude, Nr. 10 grøn Seddel. 

Gemisinler 
Stort Lager, sælges stadig 
til de gamle billige Priser. 

Træskomager Larsen 
Allinge 

Dans og Gymnastik 

Undervisningen begynder: 
I Gudhiem Mandag den 13. 

Novbr. paa Jantzens Hotel. 
Børn Kl. 16. Moderne Dans 
Kl. 20-21,30. 

I Allinge Tirsdag den 14. 
Novbr. paa Hotel Allinge. 
Børn Kl. 16. Gymnastik Kl. 
19-20. Moderne Dans Kl. 
20-21,30. 

Asta Holm. 

Hjemmeslagtning 

udføres .  

Kofoed 
Trekanten, Rutsker 

Olsker Husmandsporen, 
afholder Andespil i Forsamlings-
huset Lørdag d. 18. ds. Kl. 19,30. 

Der bortspilles 8 Ænder og 2 
Gæs samt 1 Lagkage gratis. 

Efter Spillet festlig Sammen- 
komst. 	 Bestyrelsen. 

Situationen 
bliver ikke lysere 
fordi De 
holder op med 
at reklamere 

»kod 
De maa gere Deres 
til, at Forretnings- 
livet holdes i Gang 
Den Dag, de gode 
Tider kommer igen, 
skal Publikum vel 
Ikke have glemt 
DERES Forretning 
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-..4: Undervisning gives til 2. 
E moderate Priser. 	E 
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Svend Arvidsen 2» 

-z-- 	Norreg.19, Allinge 	±=-- 
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Store Sendinger af 

Isenkram og krktej 

er kommet hjem, og vi raader 
Kunderne til at forsyne sig. 

Hob Skovle, Spader, Grebe, Koste 
og andre Redskaber, 
saalænge Priserne er rimelige. 

Nordlandotsliandelshus 

Klaverundervisning 

grundigt og korrekt, gives. 

Oda Hjortbel Christensen 
Vangevej 1, Allinge, Tlf. 167 

Elev af kgl. Operarepetitør 
Eduard Borregaafd. 
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Kul, Koks og Cinders - KØB DET I PRODUKTEN 



14 orstorrelser udføres smukt og billigt 
efter Film eller Rilieder 
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Billeder indrammes - Rullegardiner leveres 
Charle.› Svendsen Hasle - Telf. G6 
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Klipfisk Prøv mine ekstrafine Kvaliteter 
i fuldvirket og letvirket Vare 

Einar Nielsen Telf. 142 

HUL Bradrenc Anker 
Jernstøberi og Maskinfabrik 

Pumper - Vandindlæg 

Bygnings-Støbegods 

Komfurer 

Telefon Hasle 2 

i Gummistøvlerne, saa lad 
mig hjælpe dem. 

Alt kan repareres -
og det er slet ikke dyrt 

Otto Hansens 
Skotejsreparation, Hasle 
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Annoncer til Hasle-Siden 
maa indleveres senest Onsdag Formiddag 

ENGELSKE KUL OG KOKS 
er paa Lager 

Grønbech (a co. Hasle 
H. P. KOFOED 
Sadelmagerforretning . Telefon Hasle 13 

Kr. 3.25 
SKOLETASKER 

udsælges meget billigt, Priser fra 

2ianufakturhuset 
Leverandør til begge Lotterier 
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Søndag Aften d. 12. Novbr. 

DANSANT 
paa Herolds Hotel, Hasle 

Musiks Otto', Band 

i Bevægelse, vendte Svensk-
Amerikaneren sig for første Gang 
til Kusken og sagde: — Det var 
min Bror ham der. Og det var 
helt fornøjeligt at tale med ham. 
Vi har nemlig .ikke set hinan-
den i 20 Aar. 

Varm Blodbudding 
hver Fredag Middag 

Lungepelse 
hver Onsdag Middag 

A. Lyster, Hasle 
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sifilld mor .„, ,,,„r mange smarte Kjoler 
og Damefralther, Jum-

pers og Nederdele og et fint Udvalg i moder-
ne Kjolestoffer i nye, bedaarende Farver. 

Leekliert Undertøj og Silltestromper 
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 faer stadig 5 pCt. 
pr. Kontant. 

er 2 	H.-St. 
er 11/2  - 
er 1 - 
er 11/2  — 
er 1 
er 1 
er 1 
er 'hl  
er 1

/2 

er 1
/2 

er 1
/2 

1-- 

Unge gode Heste 
saml ældre Arbejdsheste, Lødekøer og Ladekvier, Grise i alle 
Størrelser, Gylle og Søer Købes, sælges, byttes 
Ved Køb kontant Afregning 	Ved Salg gode Betalingsvilkaar 

Ring Rutsker 30 
vi kommer omg. med godt Tilbud 

øens Grisehandel jail=er  38 

. 
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BR1DGE-Undervisning  
Lær at spille moderne Kontrakt-Bridge — 
og lær det rigtigt. De kan lære det hos 
Ronnov Rasmussen,Vestergade 14, Allinge 

Undervisningen gives ogsna i Deres eget Hjem 
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KOR 
med min nye 

6-7 Pers. Chevrolet 

Telefon Allinge 130x 

KAST 
FALK 

Tejn 

ø 
• ø 

HASLE og OMEGN 
Gensynsglæde 

Et svensk Blad fortæller denne 
Historie, der er fra Smaaland: 

Det skete engang i Sommer 
ovre i Sverrig. Over det flade 
Markland kørte en Hestevogn i 
drævende Tempo. Foruden Ku-
sken sad en ældre Mand paa 
Bukken. De talte ikke sammen. 
Kun de pibende Hjul, de knir-
kende Fjedre og Hestens dumpe 
Hovslag brød Stilheden. 

Det eneste, Kusken vidste om 
Manden, var, at han var Svensk-
Amerikaner, der efter mange 
Aars Fravær var vendt hjem til 
Sverrig for at gense sin Fødeegn. 
Forgæves havde han forsøgt at 
faa en Samtale i Gang; — men 
Svensk Amerikaneren afviste et-
hvert Forsøg, og saa sad de sam-
men paa Bukken og lod, som 
om den anden overhovedet ikke 
eksisterede. 

Men da de nærmede sig en 
Mand, der gik og arbejdede inde 
paa en Mark, gjorde Svensk-
Amerikaneren Tegn til Kusken, 
at han skulde standse, hvorpaa 
han henvendte sig til den arbej-
dende Mand. 

— Goddag. 
— Goddag. 
— Det maa være haardt at ar-

bejde paa Marken i en saadan 
Varme. 

— Aa ja, men det gear jo! 
— Joh, det gør det vel. - 
— Farvel! 
Da Vognen atter var kommen 

• 
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Aabningshaanden III. 

Valg mellem Sans og Farve 
i Aabningsmeldingen. 

Tit og Ofte sidder man og er 
Tvivl om, hvad der betaler sig 
bedst, naar man skal aabne Mel-
dingen, at melde en eller anden 
Farve eller melde Sans. 

Cul bertson foreskriver: 

»Naar som helst en Haand 
indeholder en meldelig Farve 
(selv om denne kun er en 
Firlarve i Ruder eller Klør), 
skal Farven som Regel fore-
trækkes fremfor Sans ved Af-
givelse af Aabningsmelding 
og som Regel ogsaa, neer 
der afgives Svarmelding ef-
ter Aabningsmelding«. 

Princippet gælder, uanset om 
Haauden indeholder en Single-
ton eller en ubeskyttet To- eller 
Trefarve, og uanset om det er 
Aabningshaand eller Svarliaand. 
Undladelse af "at benytte dette 
Princip medfører betydelige Tab 
selv mellem gode Spillere. 

Ved Aabningsmeldinger i Farve 
paa over et Træk og ved Aab-
ningsmeldinger paa 1 Sans stiger 
Meldingen meget hurtigt, og det 
bliver sædvanligvis umuligt for 
Makkerparret at give mange vær-
difulde Oplysninger. Af denne 
Grund er den mest fordelagtige 
Aabningsmelding i Kontraktbrid-
ge en Farvemelding paa 1 Træk, 
ligesom den fordelagtigste Svar-
melding er Farvemelding. Høje-
re Meldinger er kun forbeholdt 

Situationer, hvor Trumffarven 
er praktisk talt solid (en fore-
byggende Melding er her kor-
rekt), eller hvor en Melding paa 
1 Træk, der blev afgivet paa en 
magtfuld Haand, hunde risikere 
at blive passet hos Makker (en 
Aabningsmelding paa 2 Træk i 
Farve er her tilraadelig). — Det 
samme Princip (Et-over-et) gæl-
der for Svarmeldinger efter Aab-
ningsmeldinger paa 1 Træk. 

Sva'rhaanden skal ikke blot 
foretrække at svare med 
Farvemelding (er den end 
en nuanceret meldelig Fir-
farve), men den skal, naar 
som helst det overhovedet 
er muligt, søge at at afgive 
Svaret uden at melde højere 
end 1 Træk. 

Springmelding i Farve (Svar-
kravmelding), bør kun afgives 
paa Hænder af stor Styrke, der 
indeholder et Minimum af 31/2  
Honst., men denne og forskellige 
andre Kravmeldinger vil blive 
behandlet indgaaende i en sene-
re Artikel. 

Det er ganske givet, at mere 
end 90 pCt. af alle Aabningsmel-
i Kontraktbridge er paa 1 Træk 
i Farve og baseret paa en Hon-
nørstyrke som varierer fra 21/2  
til 5 Hønnorstik. 

Princippets Sukces støtter sig 
til Konsekvensen af den negative 
Svarmelding paa 1 Træk, der 
giver Aabningsmelderen endnu 
en Lejlighed til at melde. Kun 
en en meget svag Haand — en, 

1.ø_z der indeholder mindre end et 
Es plus en Dame, eller som ikke 
duer til Makkers Melding, kan 
berettige Svarhaanden til at mel-
de Pas. I alle andre Tilfælde bør 
Svarhaanden svare med en an-
den Farve, støtte eller melde en 
negativ Sans. 

Opbygningsprincippets Teori. 
Der maatte nødvendigvis op-

stilles en ny Basis 'for Trumf-
størte og Benægtelse haraf, før 
de nye Firfarvemeldinger kunde 
give heldigt Resultat, og Følgen 
blev, at tre lave Trumfer eller 
en Dame anden ikke længer var 
»positiv eller normal Støtte« til 
Makkers Aabningsmelding i Far-
ve. Svarmeldinger og benægten-
de Meldinger blev langt hyppi-
gere, medens den minimale For-
dring til oprindelig Støttemelding 
blev ændret til 1)-x-x eller x-x-x-x 
i Trumf. Disse Krav, som vi for-
øvrigt allerede har omtalt tid-
ligere, til Trumfstøtte til Svar-
haanden tillod Indførelsen af en 
ny Serie Firfarver (dem, vi be-
skrev i sidste Uge) med mind-
skede Fordringer til Meldelig-
heden saaledes som E-D-x-x, 
E-B-10-x og K-D-10-z, der hidtil 
var ganske uhørte. 

Hermed var der opdaget et 
stort Antal nye gamegaaende og 
gamereddende Meldinger, men 
det blev hurtigt indlysende, at 
en Aabningsmelding i Sans for-
hindrede Melding af Firfarver 
og svage Femfarver og dermed 
hindrede mangt et Game og en 
mere uddybende Oplysning om 
Fordeling. Næste logiske Skridt 
var at udvikle Opbygningsprin-
cippet, ifølge hvilket det afgjort 
skulde foretrækkes fremfor Sans 
at melde Minorfarver, svage Fem. 
farver og enhver meldelig Fir-
farve i Majorfarverne for ikke 
at eliminere dem ved 'taknings-
melding i Sans. -- Omraadet for 

Melding og Spil blev betydeligt 
forøget ved utallige Hænder, der 
vel kunne vinde Game (eller 
redde Points) i Firfarvemeldin-
ger, men ikke i Sans. 

For ikke at formindske Om-
raadet for de Hænder, som vin-
der Game i Sans, men ikke i 
Farvemelding, blev det ogsaa 
nødvendigt at ændre Svarhaan-
dens tidligere Svar og Benægtel-
ser. Derfor opstod den negative 
Sans — som kun viser en Gen-
nemsnitshaand (ea. 1112  Honst.) 
— for at kunne holde Meldin-
gen aaben paa saa lavt Melde-
trin som muligt, dersom Mak-
skulde foretrække Sans eller mu-
ligvis have anden Farve, som 
han gerne vil have meldt. 

I Overensstemmelse med For-
dringen om lav Aabningsmel-
ding paa Træk i Farve skal og-
saa Svarhaanden, naar som helst 
det er muligt, svare med lav 
Farvemelding paa 1 Træk. 

Honnørstift. 

Es Kg 
Es D 
Es x x x 
Kg D B 
Kg D 
Kg x og D x 
Kg B 10 
Kg x x 
D B 
D x og D x 
2 Plusværdier 


