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Hvad man tillægger
hinanden,
Et fjendtligt Forhold til Mennesker kan blandt meget andet ondt
føre til at man tillægger det eller
de Mennesker, man er i Krig med,
det rent utrolige i Retning af slette
Tanker og Handling.
Man kan i denne Ufredens Tid
blive helt bestyrtet over, hvad den
ene Part kan finde paa at tillægge
den anden af udspekulerede onde
Tanker og Handlinger, som al Civilisation og Kultur — for ikke at
tale om Kristendom — vilde fordømme, om der var Sandhed i
Civilisationen og Kraft i Kristendommen.
Det er som om der ikke findes
Grænser for, hvor meget ondt og
underfundigt, den ene kan tillægge
den anden.
Der er sket noget meget slemt
mellem Folkeslag, naar man gensidig kan drage saa uhyrlige og
uhyggelige Slutninger af det, der
sker og af det, der muligvis vil
ske.
Og som det er mellem hinanden
fjendtlige Nationer, saadan er det
Menneske og Menneske imellem,
naar først der kommer Fjendskab
til. Tanker og Handlinger, som
aldrig før Fjendskabets Tid kunde
opkomme imellem dem, hvirvles
nu op fra det uudgrundelige og
forfærdelige Dyb, som et Menneskes Indre kan være. Og man tillægger hinanden Tanker og Motiver til Handlinger, som under andre Omstændigheder ikke havde
kunnet opkomme i Parternes Hjerte
og Hjerne.
Det er egentlig det tristeste og
det farligste, der sker, naar nogen
bliver Uvenner, for der er ikke ret
meget, der forsimpler Mennesker
i den Grad, som det at undfange
onde Tanker om hinanden og tillægge hinanden slette Motiver.
Det rammer saa utroligt dybt den,
der tænker de onde Tanker, endog mere end den, der tænkes ondt
om.
Man kau undertiden se, hvordan et Uvenskab mellem nogen,
som burde være Venner, kan æde
sig ind som et uheldbredeligt
Kræftsaar i Menneskesind og ligesom lukke al Velsignelse ud. Hvor
kan det være svært ! Og det er
netop en Tilstand, den onde kan
bruge til sine Angreb. Der, hvor
et Menneske ruger over onde
Tanker, der er Forsvaret mod den
Ondes List og Magt i daarlig
Stand, saa Nederlag paa alle Fronter let kan blive Følgen.
Derfor kan vi have Grund til at
bede: „Stands Tanken, o Gud, at
min Kraft ikke ødes, ja stands den
om muligt, inden deri fødes, og
læg under Troen i Lydigheds
Lænke hver eneste Tanke, du vil
jeg skal tænke".
Tænker vi paa alt det forfærdelige, vi oplever og ser paa Tryk,
alle de onde Tanker, der opstaar
mellem Folkeslagene, saa kan vi
i stort Format se noget af, hvor
meget ondt der kan rase mellem
Mennesker.

Sne over Bornholm
Inspireret af den haarde Snevinter har Kunstmaleren Carl Bernhard Svendsen
denne Gang Gang gengivet „Sne over Brodden" i Linoleumssnit.
Og dog — vi kan slet ikke se
til Bunds i den Ulykke det er for
os alle, at saa meget ondt faar
Raaderuni.
Men ogsaa mellem de enkelte

Mennesker er det en Ulykke, naar
Venskab bliver til Fjendskab, og
onde Tanker faar Overtaget.
Sigbrit Aam.

Fangen i „Fugleburet"
I 16 Aar sad der i Kastellet en mærkelig
Fange, der paa Grund al sin Farlighed og
sine mange Flugtforsøg var indespærret i et
snævert Bur. Her underholdt han sig med
sine tamme Mus, og da Kastellets Kommandant beredvilligt gav Københavnerne Lov til
at betragte den ulykkelige Fange, var denne
en af Byens Seværdigheder. I det efterfølgende skal de fantastiske Forhold angaaende
denne Statsfange nærmere belyses.
1.■■•••■••••1.

Under den store nordiske Krig
havde en international Eventyrer,
der hed John Norcross, gjort et
Forsøg paa at bortføre den danske Kronprins (den senere Christian den Sjette). Denne Norcross
var født i England og havde under Krigen været svensk Kaperkaptajn, men var bleven indespærret paa Bremerholm, hvorfra han
flygtede. Der blev gjort alt fur at
fange ham igen, men det lykkedes
først, da han i 1726 havde bosat
sig i Hamborg. Han blev i Lænker ført til Gltiekstadt og derpaa
efter Kongens Befaling til København.
Norcross svor paa, at det ikke
skulde lykkes at faa ham hertil,
og allerede mellem Flensborg og
Haderslev gjorde han det første
Flugtforsøg. Under Overfarten paa
Lillebælt var Flugten nær lykke-

des, men trods sine Anstrengelser
maatte han alligevel lænket holde
sit Indtog i den danske Hovedstad.
Her blev han meget haardt behandlet. Vinduerne i hans Fængsel blev filmuret, og han maatte
ligge paa Stengulvet uden Sengetøj. Under disse Omstændigheder
sknlde man ikke tro, at der var
Mulighed for Flugt ; men ikke des
mindre gennemførte han et meget
snildt udregnet Flugtforsøg. Han
samlede den Olie og de Fedtstoffer sammen, som han fik til Maden.
En Dag klædte han sig fuldstændig af, smurte sig godt ind
i Fedtet, og trak derpaa sin Kappe
over sig. Da Fangevogteren kom
med Maden, rendte Norcross ham
over Ende og foer lynsnar ind
gennem Vagtstuen, hvor Solda-
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terne sad, En af dem naaede at
gribe ham i Kappen, som han beholdt i Hænderne.
Nøgen løb han videre — ingen
kunde holde ham, fordi han var
saa fedtet. Det lykkedes ham at
klatre op over Volden og springe
i Voldgraven, men medens han
svømmede der, naaede en Soldat
at faa fat i Flygtningens lange
Haar, og trukket ved dette førtes
han tilbage til sit elendige Fangehul.
Han blev ude af sig selv af Raseri over at være blevet fanget
og raabte, at selv om han blev
indespærret i et Fuglebur, skulde
han nok faa Lejlighed til at flygte.
Denne Udtalelse korn ham imidlertid dyrt til at staa, thi da Kongen hørte dette, udbrød han, at
Norcroos selv havde fældet sin
Dom. Der blev bygget et Bur af
Egetræstremmer med en solid Egetræsbund. Det var halvfjerde Skridt
bredt. Gennem Buret gik der helt
nede ved Gulvet en Jernstang,
hvor en Bøjle med en kort Kæde
kunde løbe frem og tilbage.
Den 15. Maj 1721 smededes en
Bøjle omkring Norcross højre Fod
og fastgjordes til Kæden. Døren
til Buret blev nu lukket med en
svær Hængelaas, og det hørte til
de meget sjældne Begivenheder,
at den blev lukket op. Maden fik
han stukket ind gennem en lille
Lem. — I 16 lange Aar sad han
indespærret under disse kummerfulde Forhold; det var ham forbudt at faa Bøger, og der holdtes
stadig Vagt over ham — alt blev
gjort for at det skulde være ham
umuligt at flygte.
Hans eneste Underholdning var
nogle Mus, som lian efterhaanden

I

fik gjort tamme. De boede under
Egetræsgulvet ; men han havde
faaet fat i en lille Æske, hvori der
var boret et Hul. Naar han fløjtede, korn Musene frem fra deres
Gemmesteder og kravlede ind i
Æsken, hvor han fodrede dem
med Rester fra sine tarvelige Maaltider.
Efterhaanden blev den stakkels
Fange en af Københavns Seværdigheder. Enhver, der havde Lyst,
kunde faa Fangen at se, og lian
arrangerede for disse Besøgende
smaa Forestillinger med sine Mus.
De løb paa Kommando ind og ud
af Æsken, gemte sig i stort Antal
--- han havde tilsidst et halvt Hundrede — i hans Skæg og kiggede
nysgerrigt ud paa de besøgende.
Disse gav som oftest en Skærv
som Tak for Underholdningen det kunde altid blive lidt til Ekstraforplejning og til at han kunde
faa Parykken holdt i Orden,
Hans svenskfødte Hustru var
kommet til København for at se
sin indespærrede Mand, Hun blev
dog fængslet og efter 8 Maaneders Fængsel :udvist af Landet.
Deres Søn kom efter sin Konfirmation til Danmark, men voldte
sin Fader mange Bekymringer han plagede ham altid for Penge
og fralokkede ham de Skillinger,
han fik af de besøgende,
Der blev flere Gange tilbudt
Norcross et bedre Fængsel, hvis
han vilde love eksemplarisk Opførsel, men han svarede, at det
onde, der var tilføjet ham, vilde
han betale igen, saa sandt som
Intet
han var en Adelsmand.
skulde faa ham til at fravige sine
Hævnplaner. Christian den Sjette
tilbød ham ved sin Tronbestigelse
Friheden, hvis han i Fremtiden
vilde opgive sine Forsøg paa at
skade Danmark, men Fangen holdt
trodsigt Stand i sit forfærdelige
Bur.
Endelig, da Kastellet fik en ny
Kommandant, lysnede det. Denne,
General Walther, var meget utilfreds med at skulle afse Folk til
Vagtholdet, og foreslog Kongen
at udlevere Fangen til England,
der havde lovet at tage imod ham.
General Walther tilbød personlig
at deponere en Kaution, hvis Norcross kunde frigives — det skulde
være en Borgen for, at han vilde
opføre sig skikkeligt. Dronningen,
Sofie Magdalene gik i Forbøn for
Fangen, for hvem omsider Befrielsens Time slog.
Men han nægtede at forlade sit
Bur uden fuld Æresoprejsning.
Trods hans Protest blev Lænken
taget af ham, og Buret revet ned,
hvorpaa han igen flyttedes ind i
Fangerummet. — Imidlertid havde
Musene forladt deres Tilflugtssted
under Buret, og de kom ikke igen,
hvor meget han end fløjtede og
kaldte. Han fik deraf et Raserianfald, som varede meget længe.
Han skrev senere: „Mine Fjender maatte hellere have ladet mig
blive i mit Bur, nu kunde de lige
saa godt tage Livet af mig, nu,
da de havde berøvet mig den eneste Glæde, jeg havde i Verden".
Fortsættes paa Bagsiden

Det mest aKtuelle:

Vi Køber
ogsaa efter 9. Februar

ustemplede Æg

Humledal Købmandsforretning
Skreederiet i Tein
anbefaler godt Arbejde.
Moderne Snit og fineste Pasform.

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

Telefon Allinge 10G v

Mide
Kr.131,50
VIL DE PRØVE
DENNE STØVSUGER
saa ring til os, og vi kommer straks med
den. De kan da selv' overbevise Dem om,
hvad den er værd.
137,50 Kr. for en Støvsuger er i Dag næsten
utroligt, men det er ikke desto mindre rigtigt. Ingen anden Støvsuger kan sælges til
den Pris, vel at bemærke, naar det er en
Støvsuger af denne høje Kvalitet.

Allinge Radioforretning
v. Will. Lind, Nørregade, Telf. Allinge 95
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UDSALGS-TILBUD
Frotte Haandklæder
Vaffelvævede Haandklæder
Gardintøj - Dynetøj - Kjoletøj

1,48 1,18 0,84
1,06 0,64

Et Parti Børnebenklæder alle Størr.
er fremlagt til meget nedsat Pris
9 Stk. Damefrakker
28,50 19,85
7 Stk. uldne Kjoler
18,50 16,85
Herrehatte
5,85 4,85
Kasketter
1,85 1,35 1,00
Kosakhuer graa og sorte
0,85
Herreundertej med laadden Vrang
Manchetskjorter
5,85 4,85
Poloskjorter, svære m. laadden Vrang 3,24 3,18

Benyt disse billige Tilbud I

Fritz Reusch
relefon 5

Allinge

~~~80~~0~1388
Ligkistelage

1.1
Ordning af Begravelser

Ligkister
Ligt øj
Ligsenge

Kofoed c Mortensen
Bryggeristræde
Tlf. A11. 77 og 79

Byggeforretning

Jens Hansens Manufakturforretning
fører stadig alt i Metervarer, Kjoletøj, Lærreder og Sengeudstyr
Prima Arbejdstøj og de bekendte gode Nloiskinsbeakireder, Fiskerbenklæder og fine Kamgarnsbenklæder. – Arbejdsskjorter, Manchetskjorter, Hatte og Huer.
Stort Udvalg i Trikotage, i Uld og Bomuld ti] Herrer, Damer og Børn
Garn føres i mange Kvaliteter og Farver. Alt i prima Varer til hik. fris.
Uld og strikkede Klude tages i Bytte.
Telefon Allinge 29 — Leverandør til Vare- og Landbrugslotteriet

Glem ente
når I ska henta øl å forlånga

HASLE-ØL
for ded

e got å billigt — å Kjømanj liår'ed!

Udsigterne
for Sæsonen 1940
Det er kun naturligt, at de fleste
Mennesker paa Nord- og østbornholm, hvor Turistbesøget spiller en
saa uhyre Rolle, er ængstelige for
den kommende Sæson. Naar man
ser den „Mineskræk", der har besat alle de Mennesker, vi skulde
have herover, kan det se sort nok
ud
men det kan jo slet ikke gaa
at give op. Netop under disse Forhold maa man sætte alt ind pas at
faa gjort saa mange som muligt begribeligt, at Faren ved at rejse til
Bornholm ikke er saa overhængende,
og at vi har meget at byde paa. Dette
skulde heller ikke være umuligt, og
vi maa ikke sammenligne Situationen med 1914. Forholdet var den
Gang det, at vi kun havde tyske
Turister og at vi først skulde belære Danskerne om, hvad vi havde
at vise frem. Ja, man kan næsten
sige, lære dem at rejse.
For den Gang var det ikke almindeligt i Danmark, at man rejste
paa Ferie,
i hvert Fald ikke mellem den bredere Befolkning. Nu derimod rejser alle Danskere, alle har
Ferie — saa det vi nu skal, er kun
at styre deres Kurs til Bornholm.
Men for at dette skal lykkes, maa
vi saa sandelig arbejde og gøre Propaganda kollektivt.
Der har alt for længe været noget galt med den Maade, hvorpaa
vi har reklameret for vor Ø. Der
bortkastes Titusinder af Kroner til
daarlige Annoncer og Brochurer.
Naar en lille Landsdel, som vor,
møder med 8 forskellige Brochurer,
bliver Resultatet, at en uhyre stor
Procentdel heraf gaar lige i Papirkurven. Tænk Dem et Rejsebureau.
Det skal ligge paa det bedste Strøg,
hvilket gør, at Lejen er dyr og Pladsen meget indskrænket. Her modtager man fra Bornholm en Masse
Exemplarer af 8 forskellige Brochurer samt en Mængde Prospekter fra
Hoteller og Pensionater. Hvor skal
man faa Plads til alt det? Det maa
jo erindres, at Bornholm er ret lille
i Forhold til Jordens Størrelse, og
der kommer lignende Sager fra alle
Jordens Egne. Lad os nu forudsætte,
at den unge Mand, der pakker Brochurerne ud, er velvillig mod Bornholm og faar anbragt alle Tryksagerne herfra paa Hylderne. Nu er
der Travlhed i Bureauet, og en
Kunde beder om „noget fra Bornholm." Tror De saa, at den unge
Mand slæber 8 Brochurer frem og
risikerer at skulle gennemgaa dem
alle med Kunden? Nej, han napper
en og viser Kunden den. Saaclan
gaar det her, og saadan gaar det
alle Steder, hvor der uddeles Brochurer.
Derfor 1 eller 2 fyldige Brochu
rer for hele øen.
Det ser ud til at den vanskelige
Situation har tvunget hele Øen til
et Samarbejde, og der er som bekendt nedsat et Udvalg, der arbejder med Reklamespørgsmaalet. Det
ser ud til at man kan naa en virkelig god Ordning. De to Dampskibsselskaber har tilbudt at paatage sig Udgivelsen af hver en fyldig Brochure, og de forsk. Turistforeninger er gaaet ind for Tanken
om at stryge deres.
Derefter vil man sætte alt ind
paa at faa en virkelig effektiv Avisreklame i Danmark og Sverrig -men for at dette kan gennemføres,
skal der naturligvis bruges mange
Penge. Og nu er det at vi alle
skal staa solidariske, saaledes at
hver især betaler en Del af de
Penge, man før har brugt til Annoncer, til den kollektive Reklame.

Disse er tænkt saaledes, at
man paa Tekstsiderne i de
større Dagblade har store og
træffende Annoncer, der er
iøjefaldende og vækker Opmærksomhed for hele Ben.
1 disse Annoncer skal henvises til en Hotel- og Pensionatsliste under „Landophold."
Her vil alle, der betaler til Sagen,
faa deres Navn og Adresse, Priser
og lign. optaget. Turisterne vil saa
finde nogle Adresser ud, der passer
for hans Smag og Pengepung, og
skrive direkte til disse. — Desuden
kommer man ogsaa med paa en tilsvarende Liste i de to Brochurer.

Blot alle vil give Halvdelen af det
Beløb, de hidtil har brugt til Annoncer, til denne Sag, vil de faa
en virkningsfuld Reklame og kan
maaske helt spare den anden Halvdel af Udgifterne.

Derfor lad være med at tegne
private Annoncer, og har De
allerede tegnet, saa faa dem,
eventuelt ved Turistforeningens Hjælp, annulleret.
Saa snart der foreligger noget
nærmere fra Udvalget, vil der ske
direkte Henvendelse til hvert enkelt Hotel og Pensionat, ligesom
Sagen vil blive drøftet i de lokale
Turistforeninger i Løbet af kort Tid.
Mogens Koch

Foranlediget af Hr. Hotelejer Mogens Kochs Artikel, vil jeg gerne have
Lov til at fremkomme med nogle Bemærkninger om Reklamen for 1940.
Forslaget om den kollektive Avisreklame i de største Dagblade herhjemme og i Sverrig forekommer mig
saa rigtigt og saa naturligt, at man
maa undres over, at denne Plan ikke
er gennemført for længe siden.
Det er jo klart, at kan vi løfte i
Flok, kan vi bære langt større Opgaver. En stor to- event. trespaltet
Annonce paa en af de første Sider
i Bladene med en rammende Tekst
og fikse Tegninger, den er da sikker
paa at blive set og læst; og saa vidt
jeg kan forstaa, skal disse Annoncer
løbe flere Gange om Ugen fra tidlig Foraar med forskellig Tekst.
Det gælder i Øjeblikket om at vække Opmærksomhed for Bornholm som
Danmarks Ferieø. Har vi først gjort
Folk fortrolige med Tanken om, at
Ferien skal tilbringes paa Bornholm,
ja, saa finder de nemt under Hotelog Pensionats-Listen Adresser paa
Opholdssteder i den By, de nu vil
foretrække at feriere i eller ved.
Udvalget, der i Efteraaret blev nedsat af Bornholms Turistforening, er
ved at afslutte sit Arbejde, og saa
snart Betænkning foreligger vil alle
Medlemmer blive sammenkaldt til
Møde i de forskellige Turistforeninger, hvor vi saa bliver indviet i den
økonomiske Side af Sagen ; men at
denne lader sig løfte, er der ingen
Tvivl om. Bl. a. har .66" og „Østbornholmske" allerede givet Løfte om ret
store Beløb, som de vil stille til Raadighed for den kollektive Avisreklame.
Men — selv om dette er et meget
stort Fremskridt -- kan vi nøjes med
det? Er der ikke saa meget, vi gerne
vil fortælle Turisterne om vor Egn,
dens specielle Natur og Stemning.
Hr. Koch mener, at een eller to Brochurer for hele Øen vilde være at
foretrække fremfor en for hver Turistforering. Det er muligt, at dette
er rigtigt; men saa kræves det i ethvert Fald, at disse bliver baade
store og udtømmende, og at hver
Egn bliver repræsenteret ved et fyldigt Billedmateriale (Publikum i vore Dage vil se Billeder!) og en kort
rammende Tekst, helst udarbejdet af
de stedlige Turistforeninger. Og saa
skal Oplaget være stort og Udstyret
rigtigt. Godt Papir, farvestraalende
Omslag og gode Clicheer — sammenstillet fikst og smagfuldt.
Skal altsaa Turistforeningerne ophøre at udsende deres egne Brochurer, saa er det dog ikke Meningen
at de derved afskærer sig Muligheden for at reklamere for deres Egn.
Der ligger Opgaver nok For. Sidste
Aar lod Nordbornholms Turistforening udsende ca. 5300 af den af østersøbadet udgivne Brochure over
Nordbornholm som adresseløse Forsendelser til alle Læger, Tandlæger
og Barber- og Frisørforretninger i
Danmark. Var det ikke en Ide at
udarbejde en lille Fold til dette Formaal og udsende den til en endnu
større Kreds; den er vi da sikker
paa kommer direkte i Hænderne paa
en stor Del af Befolkningen, da den
jo ikke alene bliver set af dem, den
bliver sendt til, men ogsaa af disses
Venner og Bekendte.
I en Artikel i Bornh. Soc. Dem.
for nylig nævnede Rønnov Rasmussen en anden Maade at faa Reklamen rigtig udsendt paa. Det gik ud
paa, at Hoteller og Pensionater fik
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Fritz Reusch
Telefon 5

Allinge

tilstillet et Antal Folde, og udsendte f. Eks. 5 Stk. heraf til alle de Gæster, der har boet der gennem Aarene, med en høflig Anmodning om at
fordele dem til interesserede Venner
og Bekendte. Dette er en fremragende Propaganda, og den store Spildeprocent undgaas. Hertil kunde den
lille Fold ogsaa bruges.
Det store Adressemateriale paa
interesserede Turister, der findes i
de forskellige Fremmedbøger kunde være os en uvurderlig Hjælp, hvis
det blev samlet i et Adresse-Kartothek. Var det ikke en Opgave for
Nordbornholns Turistbureau? Evt.
kunde Bureauet foretage den før
nævnte Udsendelse, derved vilde bl.
a. Dobbeltleveringer blive undgaaet.
At dette Kartothek skal behandles
med største Diskretion er klart, og
det maa naturligvis kun benyttes i
Fællespropagandaens Tjeneste.
— —
Lad os nu endelig ikke gaa hen
og blive Pessimister. Lad os staa
sammen om den store Opgave: at
skabe en god Sæson.
Axel Gornitzka
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Vi holder
som sædvanlig Udsalg,
og en Mængde Restpar
bortsælges til smag Priser

CARL LARSEN

Skotøj
Vestergade, Telf. 104

Olsker
Kommuneskat for Januar Kvartal samt Stats- og udligningsskat
bedes indbetalt snarest.
Sogneraadet

Varm

BLODPØLSE
hver Fredag Kl. 11.

DINA SØRENSEN

Vormillodpelse

fags hver Fredag fra Kl. 10

Lindeplads Viktualieforretning
Grethe Kragskov

A.O.F.
Verden i Oprør
og
Sommer og Vinter
i Suerige

All.-Sandv. fremviser Filmene:

Tirsdag den 6. Februar Kl. 20 i

Nordbornh. Kino. Entre 50 Ore
Udvalget

Varelotteriet
I. B. Larsens Lotterisedler fornyes

stadig i Kirkestræde 2, Allinge.
Sidste Dag Mandag den 5. Febr.
Nogle ledige Sedler er til Salg.
Bertha Larsen

Averter i Nordbarnholm

PETROLEUMSOVNE OG APPARATER me KØB DET I PRODUKTEN
Ira 2ige til 2/ge

gaa til Specialisten
fylder i Februar 45 Aar, og den
IS. arrangeres i denne Anledning
en Aftenunderholdning med Dans.
Der opføres af Dilettanter fra Hasle
„Det bødes der for", bornh. Komedie i 3 Akter. Vi skal i næste
Uge omtale Begivenheden nærmere.
Biblioteket bekendtgør i °nist.
Annonce at der kun er aabent 2
Dage om Ugen, nemlig Tirsdag
og Fredag. — Grunden til denne
Indskrænkning er Brændselsknapheden,

»Sort Ekstace".
er Titlen paa Kinos Program i
denne Uge. Det er en Kulturfilm
af høj Klasse og saa blændende
optaget, at den staar paa Højde
med fremragende Underholdningsfilm. Den viser os under dansk
Ledsagerforedrag en Række pragtfulde Folkelivs- og Dyrebilleder
fra det mørkeste Afrika : Elefantdressur, Jagt og Fiskeri, Brobygiling over krokodillefyldte Floder,
udført al' smaa, sorte Pygmæere,
Vulkanudbrud, Steppebrande, Fester med Tusinde af Dansere kort sagt en Række Optagelser,
som aldrig før er optaget paa Film.
„Svenska Dagbladet" skrev „Det
er et direkte Tab ikke at se den'.
Ved Redaktionens Slutning erfarer vi, at der paa Grund af Snevanskeligheder er en Mulighed for
at Fredagsforestillingen maa aflyses, hvis Filmen ikke kan naa
frem, men i saa Fald vil der findes Opslag herom i Biografskabene eller ring til Telefon Allinge
142.

Teknisk Skole og Arb. Oplysningsudvalgs Aftenskole er lukket
Mandag den 5, ds.

Paa Tirsdag indbydes til Filmsaften i „Arb.Oplysnings-Udvalg".
En Film-Cavalcade ved Navn
„Verden i Oprør" staar paa Programmet. Den handler om Tiden
efter Verdenskrigen. En Mængde
Verdenshistoriske Begivenheder
rulles for vore Øjne — man ser i
Nærbilleder alle de berømte Personer, vi har læst om, autentiske
Billeder fra de Oprør og Revolutioner, der fulgte i Krigens Kølvand.
Folketingsmand Rasmus Hansen
har indtalt et kort Indlednings
foredrag.
Ekstranumer : Sommer og Vinter i Sverrige.

Men Nelsa Taska rommar
nok majen Sorri au,
å Brev me Krævesædla
væl stosta Plåseiij tåu.
Ves Nels fikj sæl bestærmna
va der i Tasken kom,
de ble nok Glæ de mesta,
hanj fijk å dela om.

mere koster det at spille i baade 5. og 6. Trækning — end 1 6. Trækning alene.

I Hovedkollektionen og hos enkelte Kollektører er
endnu nogle faa Lodsedler til Salg.
Ved at ringe til Centr. 1290 eller skrive til Varelotteriet Laxegade 2-4, København K, faas nærmere
Oplysninger.

5. Trækning 7-9. Februar.
Pris: 4 Kr. 60 Øre.

ALKINDELICT DANSK
VADE OG INDDSTRILIITIEIN

VARELOTTERIET

Enkefru Matilde Grønbech, Klippely, Tejn, fylder i Morgen, Lørdag den 3. Febr. 60 Aar.

lli

Xjanstavnsdigter
Af Edv. Markussen, Neksø

Ingen Gymnastik.
Grundet paa Brændselsmangel
er Gymnastik i Allinge Skole indstillet.
«i•■••■111■J••

Allinge-Sandvig
Folkebogsamling
aabent to Gange om Ugen:
For lidlaan: Tirsdag Kl. 15-18
Fredag Kl. 17-21
Læsestuen er aaben: Tirsdag og
Fredag fra Kl. 17-21

Otto Lund rækker mig et Eksemplar, og det første Digt, mit
øje fanger, hedder

Atbajsdånj e nu te Ænna,
Sole i Hawed sænjkjer saj.
Ajle nu mod Jemmed vænna,
æns e Dånj me set Stahaj.
Trøtta Paula Vinjanj strækka;
Doggen står i Ænj å Må.
Poggerna i Hølenj skrækja ;
di i Awtan Fest nok hå.
Larkan sawer alt i Råuinj;
hon i Morris va forsta Majn.
Ynka Kuk enj hør frå Skåuinj,
Gjønj hanj foje taja kanj,
Fjælstaunenj nu stæmmer Flojtan
en Koncært hanj vil vos gje.
Santehånsmadk tænner Lojtan,
bien båra, ska ni se.

Flæsk til
Hvidkaal, Grenkaal eller gule Ærter
Prima Kvalitet Oksekød til Suppen

W. Rømers Slagterforretning Tlt. 118-136

Jylkat påstar ibåg Dæjed,
hela Dånj hanj snevved hår.
Vessa Skaumus nu så fæjed
Runjtorn hon i Skauenj tår.
Ræwenj kommer frå sin Skryna,
hanj ska ud paa Hønsajajt.
Ungana om Mad nok hyna,
Agerhøns tån jer i Ait.
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Billeder indrammes

mange moderne Lister. Uroncerammer
i alle Størrelser.
Foto-Apparater m. m.

Sc mine Landskabsbilleder, meget anvendel. som Festgaver.

Fotograf Alf. Møller
Havnen - Telefon 4
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•• PERMANENT gammel Pris •••
•
Taxa Luxus - Systemet der aldrig fejler
•
•
Alt andet Frisørarbejde til gamle Priser
K
ur e :.•
•
•

Frisør Nissen-Boysen Allinge Telef. 53 •
ir

Våra Vysta fæzlit bjæla,
Svår enj hør frå anjen Le.
Ojlenborrer brotema fæla.
Høstafolk di tinja me,
Måuanj e så ævent oppa,
runtenj der enj ogår står.
Læwskerna lemydit hoppa snårt ulada Vær vi får.

• ■•••••••••••••••••••

Lommebøger 194.0
Lommebog for Bygningshaandværkere Pli()
(Overslagsbog) Kr. 3,00
Arbejdernes Lommebog
Kr. 2,25

Lommebog for Landmænd
Gyldendals Lommebog
Tjenestemandens Lommebog
.lægerens Lommebog

Kr. 2,75
1,75
Kr. 1,75
Kr. 2,00

Garnlefår på Pivan smakker,
hødrar: „Altid ed så kålt,
de mod Sænjstid au lakkar,
å me Hælsan ed mæn skrålt".
Gamlemoers Iven rinja
„Sajen Tak for hva vi fijkj,
for nu e vor Sjymninj inje,
God sje Låu for Då, der gjikj"
- Dette Digt rummer en stille
Sommeraften, som den kendes paa
Landet. Otto Lund har faaet det
hele med : Poggarna i Hølenj —
Jylkattinj båg Dæjed — Vystinj,
dær bjælar — Bællana, der læjer
„Saltebrø" og Gamlefår å Gamletimer, dær staar å hødrar.
Man kan tænke sig Klangen fra
det sidste Bedeslag dør i Luften,
et svagt Tusmørke kommer listende, alt aander Fred — i det
fjerne høres Hundeglam, der bryder Stilheden — jo, Otto Lund har
forstaaet at gengive en Sommaravtan.

Avertr i „NORDKORN HOLM"

„Nels Påst" passer sin Rute den
Dag i Dag, og jeg kender ham
godt. „Skraduren" er han ved at
blive. Det er ikke Sommer hele
Aaret, det har Nels faaet at føle.
Gigten er bleven hans Følgesvend,
det er et Slags Alderstillæg for
Landposter. Nels er afholdt af de
gamle, Børnene elsker ham. Jo,
Nels har det godt paa sin Vis,
for han er altid velkommen.
Forts. i næste Nummer

Vor hjerteligste Tak
for udvist Deltagelse ved vor kære
Fader Købmand 1. B. Larsens
Begravelse.
Børnene

Lejlighed søges
2 Værelses Lejlighed med l'dhus
søges i Allinge straks eller til 15.

Februar.
Axel Andreasen
Kirkegade 71, Ihisle

Jeg blader videre og standser
ved Digtet

Rutsk. Ægkreds Nr.107

Nels Påst.

af holder Gennraltorsamling i Forsamlingshuset d. 10. Febr. Kl. 18
Bestyrelsen

Hanj kommer me sin Taska
bestæmt vær sogner Då.
Te Rams i Taskan ligjer
der Kårt å Brev å Blå.
Sne å Blass å Bæzinj
de e enj ijla Vaj. Hår alri goa Stynjer,
maa altid sjynja saj.

Sin Rota got hanj passar

Jøssa Paja, Blomst i Niva,
kommer trøppanas ad Vænj.
Stråger Kar hår våged Iva,
hanj vil mødana på Stænj.
Storjan e i Då som forra,
æmmer ny hon livet bier. Om va hanj vil hænje sporra,
kommer ente anra ver.

som vån i mange År ;
ja troer fæmåtjive,
når Mikjelsdå vi når.
Derfor hanj kjænjer Folken
å ved så go Besje,
va Bællana di lieda vår gamla a di e.

Frakka Bælla artit læja
„Kotter", „Sist" å „Saltebrø".
Håuse gåred, vår di skræja,
di hinanj på Tærna trø.
Moer kolser for sinj lijla,
„Var nu brår å saw nu wæl,
håuse på, de e nu sijla,
vizli roa, lijla Bæl".

1 Taskan hanj ju gjemmer
så måragt et årtit Brev,
A hanj pånå kajn gjædda,
værn de va, som dom skrev.
Så ota Ane Lise paa Sjøns
te Taskan ser,
å e der Brev frå Peter,
så mij1 på Munj hun bier.

Kr.

KIOSKEN

Hanj va så tro i lided,
denj Rozen vi enj gier,
å di, står der ju skrevved,
ska sættes auer nier.
En læt benømmen Rota
Nels får saj nok ijæn,
ves der e Brug for Påster,
vår hanj sin kommer hen.

Fortsat fra forrige Nr.

Enj Sommarawtan.

Paa Grund af Brændselsmangel
er Biblioteket midlertidig kun

Då Nels hanj va lid yngre,
gjejk Rotat som et Snop.
Men nu e hanj snårt gammajl
å får snårt lægja op.
Så tår enj anjenj Taskan,
som hanj har bårred 11(1,
for så har Nels fåd udtjænt
å kanj tå nå tue Ro.

Kollektion: Frk. Olga Kofoed . Telefoncentralen, Allinge

Fødselsdag.

Fint letsaltet

•

30 ØRE

A. 0. F. Filmsaften.

grog' mad id kolde »age!

ii

CRagnhild cRotoold

Strandvej 3 (ved Anlæget) . Telefon Allinge 172
Aaben hver Dag fra K1 14 til 18 og efter Aftale

Lukket Fastelavnsmandag.

Semandsforeningen

Te Greta Smeds på Lyngenj
e Brev enjgång
Når hon ser Påstenj komma,
hon bier så mijI .t væl.
Frå Horrenj, som e auer,
Nels ved nok Breved e,
lianj hjælper na å læsad,
hon døjer for å se.

t Fodpleje
* Manicure
Ansighipleje
Ojenbryomfarrning

9a,t4i
din eifelerede
Alle Størrelser paa Lager

Conrad Hansen
Urmager . Guldsmed
Telefon 140

Allinge

Det er en kendt Sag
at ,,Nordbornholmus Annoncer er
virkningsfuld Reklame. Prøv blot.

i

Køkkendamper, Lampeglas, Væger, Brændere - KØB DET I PRODUKTEN
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Bridge-Rubrik

Paa manges Opfordring fortsætter vi med Bridgeundervisningen. Der er alligevel temmelig
god Interesse for det herlige Spil
Kontrakt-Bridge.
Vi haaber, at de forskellige Interesserede kan huske det Stof,
vi bragte før Jul, saa det ikke
bliver nødvendigt at repetere helt
forfra.

Honnerstili.
Es Kg
Es D
Es x x x
Kg D B
Kg D
Kg x og I) x
Kg B 10
Kg x x
D B
D x og 1) x
2 Plusværdier

er 2 H.-St.
er 11/9 —
er 1 —
er 11/, er I
er 1
er 1
er 1/2
er 112
er 1/2
er il2

Aabningshaanden V.
Den sidste Rubrik indeholdt
Oplysninger om Aabningsmelding
paa 2 Træk i Farve (Kravmelding).
Og vi fik at vide, at denne Melding krævede, at haade Makkeren

og Spilleren holder Meldingen aaben
til Udgang er naaet.
Lad os saa se paa, hvad Mesteren Culhertsen mener om Problemet:
Det han først og fremmest kræver er: Mindst 5 Honst. fordelt
i tre Farver, men kun saafremt
Trumflarven er saa godt som solid. Med lunefulde eller med lange, næsten solide Trumflarver kan
41 /9 Honst. i tre Farver være tilstrækkelig. Ved Fordelingerne 53-3-2 og 4-3-3-3 fordres der mindst
51/2 Honst. og nogen Spillestikstyrke. Ilaraf følger, at de fleste
Hænder med 5 Honst. bør meldes som 1 Træk og ikke som
Tomelding, at ikke alle Hænder
med 5V2 lionst. skal startes med

Tomelding, at kun meget sjældne
lunefulde Hænder med kun 41/,
Honst. skal startes med Tomelding, og at det endelig er uhyre
sjældent, at der kan startes med
Tomelding paa Hænder, der kun
indeholder ,1 llonst. i to Farver
son-i eksempelvis:
4 E-K-D-7 4-3 • E-K-D-9-5-3 •8 1 -Det maa erindres, at Fordrin
gen 41/.2 Honst. i tre Farver som
Berettigelse til Tomelding kun
gælder virkelig lunefulde Hænsaadanne som ikke blot
der
synes men virkelig er lunefulde,
og ikke de ganske almindelige
Fordelinger som 5-5-2-1.
Er den meldte Farve en Firfarve, skal den mindst have E-I),
E-B-10 eller K-I)-10 (11/2 Honst.)
somTopkort,og sideværende Honnørstyrke, 4-41/2 ell. flere Honst.,
i mindst to Farver.
Er den meldte Farve en Femfarve, maa den mindst have K
eller 1)-B (1 /2 Honst.) som Topkort, og sideværende Honnørstyrke. 5 eller flere Honst.
Alle Aabningsmeldinger paa 2
'fræk i Farve (ikke i Sans) er
Kravmeldinger. Afgiver en Modspiller derfor ikke nogen intervenerende Melding, fordrer saadan Tomelding ufravigelig Svar
fra Makker. Selv om Makker har
rent værdiløse Kort, skal han
melde — han har intet Valg: han
maa melde eller dø.

Enhver af Makkerne skal uanset
Svarmeldingerne holde Meldingen
aaben, indtil Damemelding eller en
tilfredsstillende Straf er naaet.
Dersom en af Modspillerne afgiver en intervenerende Melding
kan Svarhaanden passe, men i
enhver følgende Meldeomgang
maa ingen af Makkerne tillade,
at Meldingen slutter under en
Damekontrakt.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •.
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•
•• Gaa til Isenkræmmeren
Altid det bedste
i Køkkenudstyr

•
•

••
•••

•
•
Fa. Andr. Kofod Tlf. Hasle 17 ;•I
•
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i forskellige Størrelser
sælges til billige Priser

i
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CARL J. E. AAKERLU N D
Hasle Bødkerforretning Telt. 105
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HUER

moderne og almindelige.
Nøjagtig Udmaaling med Stigmatometer

EMIL WESTH

Ur- og Guldsmedeforretning, Hasle Telefon 116

L ægerecepter expederes

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

Den kraftige Kaffe med den•
gode Smag faer De altid hos

Einar Nielsen
Telefon Hasle 142

At tillade nogen Makker at
passe, vilde være at nedbryde
Formaalet med Tomeldingen!

Eksempler paa regulære Tomeldinger med 5 ell. flere Honnørstik.
Meld 2 Spar paa
+ E-D-9-2 v E-D-B-4 • K-D-IO 2.. E

Meld to Ruder paa

Wanufakturfiusets U D SALG
fortsætter
og vi har endnu llunkt.r

til ekstra billige Priser.

9ffanufakturfiuset, 'faste

4 7 v E-K-10-3 .• E-K-D-9-4 -q- E-D-3

Meld to Hjerter paa
•E-D-2 +E-B-10
w^

Meld — trods noget andet Raad —
2 Spar paa
• E-N-9-2 v E-K-D-4 • E-K-11-4 -q- 7

Eksempler paa Tomeldinger med
kun 41/2 Honnørstik.
Meld 2 Spar paa

GODNINGSKALK
Bestillinger til Levering i Foraaret modtages gerne

Grønbech D. Co. Hasle

4E-K-10-8-7-4 vE-D-10-7-5-4 +E - ■M■1■
11■•••■••■

Meld 2 Spar paa
4 E-K-D-8-7-5-4 v - •E-K-4 +D-B-8

Eksempler paa Hænder med 5
Honnørstik, som ikke er Tomeldinger, fordi Trumffarven ikke er
stærk nok.
Meld kun 1 Spar paa følgende to
Hænder
• E-K-I0-9-7 v E-K-10.2 • E-5 + 7-4
4 E-K-7-4-3 v E-5-3 • E-7-2 1- K-D

Mange Hænder med 51 /2 Honnørstik og Fordelingerne 4-3-3-3
elles 4-4-3-2 skal der: kun meldes 1 'fræk paa. For Eksempel:
Meld 1 Hjerter paa

aldrig, men gik baglæns tilbage
under sine Vandringer i Cellen.
Han var overordentlig renlig, og
det bidrog væsentlig til hans forholdsvis gode Sundhedstilstand
under det lange Fængselsophold.

— Sammen med den ulykkelige
Eleonora Christine hører han til
mellem de haardest behandlede
Fanger i Danmarks Historie. —
Samtlige Historikere fandt ogsaa

Straffen umenneskelig haard, men
det var hans Hævngerrighed, der
gav ham saa ond en Skæbne.

Varm Blodbudding
hver Fredag Middag

Lungepelse
hver Torsdag
A. Lyster, Hasle

4 K-3-2 v E-D-9 8 • E-K-4 + E-D-7

Meld 1 Spar (fremfor 2 Sans) paa
4 E-K-5-4 v E-B-9 • E-K-9 + D-B-2

Næste Fredag fortæller vi lidt
om, hvorledes man forholder sig
med Tomeldinger, naar man har
noget noteret »under Stregen«

(Delregnskab)
Paa Gensyn paa Fredag.

„Klør Knægt."

S3asK

El= I MII•ffil

Deres Visitkort
udadtil
er Deres Brevpapir, Regninger
og Konvolutter

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

Otto Hansens
SKotøisreparation
Torvet, Hasle

Brødrene Anker
Jernstøberi og Maskinfabrik
Tilbud og Udkast
uden Beregning

Pumper - Vandindlæg

Bygnings-Støbegods

Der lægges i vore Dage stor Vægt
netop paa disse Ting. Det er ikke
ligegyldigt, hvorledes Deres Tryksager ser ud. Dc skal være praktiske
i deres Form, tidssvarende i deres
Udseende og — ikke mindst — bære
Præg af den Forretning eller Virksomhed, hvorfra de er udsendt.
Overlad det til os at give Forslag
og tegne Skitser til Deres Forretningstryksager. VI har Erfaringen,
et righoldigt Udvalg af Skrifter og
Papirer i alle Farver og Kvaliteter.

Komfurer
Telefon Hasle 2

Gornitzkas Bogtrykkeri
Værksted for moderne Tryksager

Fangen i
„Fugleburet"
Fortsat fra Forsiden
lian besvimede, da han for første Gang i 16 Aar korn ud i frisk
Luft. Hans Fængselsophold blev
nu mildere, og han fik Lov til at
beskæftige sig med forskellige smaa
Ting. Han sad og lavede kunstfærdige smaa Æsker og hæklede
Silkepunge. Han indflettede altid
nogle liaar af sit lange, hvide
Skæg. Disse Ting forærede han
til de besøgende, og modtog da
gerne et Gratiale.
Han sad fængslet i Kastellet i
omtrent 33 Aar. Norcross døde
1758, 71 Aar gammel. Han skildres som meget kultiveret og talte
syv Sprog flydende. I sine sidste
Fængselsaar nedskrev han sit Livs
mange Genvordigheder, og et Selvportræt fra den Tid viser, at han
ogsaa havde kunstneriske Evner.
Det fortaltes, at under Opholdet i
Buret gik han stadig tre Skridt
frem og tre baglæns, da han ikke
kunde vende sig for Lænken. -Denne Vane fulgte ham, da han
fik et større Rum. Han vendte sig

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

LØDEKØER og KVIER
købes, Slagtesoer og Orner købes til gode Priser
Ungsvin og Pattegrise købes og sælges

AXEL FREDERIKSEN
Hotel Allinge

Telefon 25

Alle Slags Kreaturer
købes - byttes - sælges
- En Tyr og flere Kvier staar til Salg
Chr. og Schach Jørgensen, Tlf. A11. 144

Unge gode Heste
samt ældre Arbejdsheste, Lødekøer og Lødekvier, Grise i alle
Størrelser, Gylte og Søer Købes, sælges, byttes
Ved Salg gode Betalingsvilkaar
Ved Køb kontant Afregning

Ring Rutsker 38
vi kommer omg. med godt Tilbud

Øens Grisehandel G. jeTTZ;Isiter 38

