ANDV1G
ALLINGE

p

97ord6ornfiolms

VANG
OLSKER Pk'SD
•
RUTSKER
KLEMINSKER
HASLE" c9\

(ti

KINO

Fred., og Sønd. Kl. 20

Cary Grant, Jean Arthur og Richard Barthelmess i den spændende Flyverfilm

Kun Engle har Vinger
c.)

ci_JGEBLAD FOR NOPD—BORNHOLM
Udkommer i hvert Hjem i Allinge-Sandvig, Tejn, Rø, Klemens, Hasle, Rutsker, Olsker

Nr. 19

Redaktion og Annoncer:
Axel Mauritsen, Kiosken, Allinge, Telefon 142

FREDAG, DEN 9. FEBRUAR 1940

Børsen skrev: Hvert eneste Minut sker
der noget! Man gribes af Spændingen —
Howard Hawks Iscenesættelse er som et
Sus fra først til sidst.

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

I 27. Aarg.
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Isen binder Sunde og Bælter, ja selv Kattegat. Endnu er Bornholm gaaet fri - men hvorlænge ? ••
••
•
•
•
kede Kvinder, der legede i Bølge- •
•
slaget, saa deres broneebrune •
•
Kroppe lyste i Solen, om Elskovs- •
•
leg i Tropenætter, medens Syd- •
•
korset og de andre Stjerner teg- •
Skitse af Carl J. E. Aakerlund
nede deres lysende Bane paa den •
•

Is-Situationen i de danske Farvande

Xonkgliens dang

De sad i hendes Stue.
Det var en Vintereftermiddag
lidt før Skumring. Udenfor faldt
Sneen let og blød og lagde sig
paa Havens Buske og Træer, der
blev iklædt en vidunderlig betagende Dragt ; men inde i Stuen
var der varmt og hyggeligt. Kaminens Gløder lyste ud i Stuen
og lagde et gyldent Skær over
de gamle, fine Møbler og over
hendes Ansigt, der lyste i Glæde
og Lykke.
De var ikke unge længere, hverken han eller hun ; de havde holdt
af hinanden i mange Aar, men
forskellige Forhold havde gjort,
at de aldrig havde talt med hinanden om deres Kærlighed. Nu
var disse Forhold ikke mere, nu
var de frie begge, og saa havde
de mødtes. De var glade begge,
lykkelige som to store Børn.
Han sad og talte om sin Kunst,
den han hidtil havde dyrket som
en Slags Fritidsbeskæftigelse, men
som alligevel havde gjort hans
Navn kendt i ret store Kredse gennem mange Aar havde han
dyrket den ; han havde haft meget at lære, før han rigtig turde
træde frem for den store Offentlighed med det, han havde skabt.
Alt det, han kunde, havde han
lært sig selv ved Slid og Selvstudium. Fra sin Barndoms- og
Ungdomstid, der var tilbragt i de
fattigste Lag af Samfundet, havde
han ingen Uddannelse, derfor følte
han sig baade stolt og glad over,
at han var naaet saa vidt, som
som han nu var.
Men nu, under Indflydelse af
den Lykkefølelse, som hendes Kærlighed til ham, gav ham, skulde
han skabe noget stort og skønt,
som skulde gøre ham berømt.

Han talte med en dæmpet og
behagelig Stemme, som altid den
gør, der ejer en indre Rigdom af
Skønhed og Glæde. Hun sad og
lyttede betaget til hans Tale og
følte sig smittet af hans lyse Tro
og Stemning.
Paa Panelhylden i hendes Stue
laa en stor brun Konkylie af en
ejendommelig Form ; han rakte op
og tog den — holdt den op for
hendes Øre,
— Lyt efter, sagde han, saa vil
du høre Konkylien synge.
Hun lyttede og smilede.
— Jeg hører kun en Susen !
Er det det, der skal være Sang ?
spurgte hun.
Han trykkede atter Konkyljen
ind mod hendes Øre og sagde :
— Lyt bare efter en Gang til,
saa faer du høre den vidunderligste Sang. Ved du ikke at enhver
Konkylie gemmer inde i sin Skal
Sangen om sit Hjemlands Skønhed, og det er denne Sang, Konkylien synger for os, naar vi holder den til Øret og lytter.
Men hun hørte intet andet end
en dæmpet Susen inde fra Konkylien.
Saa tog han den og holdt den
for sit Øre og lyttede.
— Hør nu efter, min Elskede,
saa skal jeg fortælle for dig, hvad
Konkylien synger.
Og saa fortalte han om Sydens
solbeskinnede Strande, om Bølgerne, som kom ude fra det store
solglitrende Hav og nynnende og
syngende legede paa deri hvide
Strandbred, og naar de rullede
tilbage og klukkede og lo omkring
Havstokkens Sten, om Duften fra
Blomsterbuskene paa Strandskrzenten, om Vindens Sus i de viftende
Palmer, om skønne blomstersmyk-

om al denne
sorte Himmel —
eksotiske Skønhed stod han og
fortalte med sin smukke Stemme,
og hans øjne lyste af Skønhedens
Glans.

— Naar det sker, sagde han,
at mit Sind bliver tungt eller mit
Hjerte bedrøvet, vil jeg lytte til
Konkyliens Sang og igen blive
glad — men saa tav han pludselig, Han havde Set noget i hendes Blik, som gjorde ham forstemt.
De saa paa hinanden, men ingen af dem talte.
Hun følte et saarende Stik i sit
Hjerte. Hvorfor havde han ikke
sagt at hun skulde gøre ham glad,
om han blev bedrøvet — hvorfor
havde han sagt at det skulde være
Konkyliens Sang og ikke hendes.
Saadan tænkte hun, men sagde
det ikke.
Da han vilde lægge Konkylien
op paa Hylden igen, rev hun den
fra ham og gik hen og kastede
den ind i Kaminen. Der lød en
Knitren og smaa Brag, da Konkyljen ramte Gløderne, og saa
sagde hun med en underlig tonløs Stemme.
- - Hør, nu synger Konkylien
igen !
Han tav. — Saa lød der fra
Kaminen ligesom et langt, klagende Suk, og der blev stille i
Stuen.
Han rejste sig og gav hende
Haanden til Farvel. De stod lidt
og saa paa hinanden. Saa rakte
hun ham Munden til Kys, men
han vendte sig om og gik.
Hun stod der længe, ogsaa efter at hun havde tabt ham af Syne,
— hun ænsede ikke Kulden eller
Sneen, der faldt tættere, hun saa
kun et — saa, hvoledes Sneen
langsomt fyldte de Spor, han havde
traadt, indtil de var helt forsvundet.

Kom, sæt dig hos mig - -

•
•
•

Kom, sæt dig hos mig paa Bakkens Skrænt
i Læ for Aftenens svale Vinde,
saa skal jeg synge for dig en Sang,
den skønneste jeg kan finde.

•
a
ø
0

a
•
•

Jeg synger Sangen om dig og mig,
om Kærlighed og gylden Lykke,
om Sol og Sommer og Blornsterduft
og Leg i Skovenes Skygge.
Jeg synger Sangen om det, som er
gemt bort i Drømmenes lyse Lande;
men hvoraf øjet dog faar en Glans
fra Skyers solgyldne Rande.
Jeg synger Sangen om Maanens Skin,
der sølvhvidt ligger hen over Havet,
helt ud, hvor Himmelens Hvælv gaar ned
i lyse Bølger begravet.
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Jeg synger Sangen om det, som er
det skønneste i hele Verden:
om Følgeskabet, vi hver Nat ser
i Stjerners evige Færden.
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Jeg synger Sangen om Graad og Smil,
den største Rigdom, vi har i Eje;
thi Graad og Smil er som Roser st r øt
paa vores Livsvandrings Veje.
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Ja, der er Sangen om dig og mig,
•
.
•
•
om
Kærlighed
og
om
gylden
Lykke,
•
••
•
om Sol og Sommer og Blomsteduft,
•
•
•
•
hvorpaa vi Livet skal bygge.
•
••
•••
•
Carl j. E. Aakerlund
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Det mest aktuelle:

Aktiv Optimisme!
Alt tyder paa, at Udviklingen
paa Turismens Oinraade her paa
Bornholm og i Særdeleshed paa
Nordbornholm endelig skal staa i
Enighedens og Fællesskabets Tegn.
1 1939 opnaaedes det første positive Resultat ved at østersøbadet og Trafikselskaberne besluttede
at nedlægge de to gamle med hinanden konkurrerende Turistbureau
i Sandvig og oprette eet Bureau,
der i sin moderne og altomfattende Form skulde blive til Gavn
for baade Turister, Trafikselskaber,
Hoteller, Pensionater og andre interesserede. Denne Opgave maa
siges at være bleven løst til alles
Tilfredshed, og paa dette Grundlag er det igen en besluttet Sag,
at Nordbornholms Turistbureau
skal fortsætte sin Virksomhed under samme Former som i Fjor.
Alt dette maa dog ses paa Baggrund af, at Overenskomsten mellem Østersøbadet og Trafikselskaberne om et fælles Turistbureau

kun løber for et Aar ad Gangen.
Har det vist sig, at Samarbejdet
for en af Parterne har været utilfredsstillende -- eller at Bureauet
har handlet partisk, ophæves Overenskomsten og den gamle Tilstand
med to konkurrerende Turistbureauer genoprettes. Dermed ødelægges ikke kun det engang opnaaede Fremskridt, men ogsaa
Haabet om at Parterne vil finde
hinanden igen i gensidig Tillid indenfor et overskueligt Tidsrum!
Dette Eksempel har jeg draget
frem for at bevise, hvilken opbyggende Kraft den gensidige Tillid
betyder blandt med hinanden konkurrerende Parter, thi vi kommer
ikke udenom, at de to Dampskibsselskaber, der betjenes af Nordbornholms Turistbureau, samtidig
er Konkurrenter. 1 samme Aandedræt skal det fremhæves, at Misbrug af denne Tillid uvægerligt
fører til Sammenbrud af dette SamFortsættes Side 3

Alernstavnsdigter
Af Ed v. Markussen, Neksø
Fortsat fra forrige Nr.
j

Deres Visitkort
udadtil

er Deres Brevpapir, Regninger
og Konvolutter
Der lægges vore Dage stor Vægt
netop paa disse Ting. Det er ikke
ligegyldigt, hvorledes Deres Tryksager ser ud. De 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.

Tilbud og Udkast
uden Beregning-

Gornitzkas Bogtrykkeri
Værksted for moderne Tryksager

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

Håns Pærsen er ikke rigtig fulgt
med Tiden. Det er galt med alt og
alle. Selv Svigersønnen, som har
købt Gaarden, er han utilfreds med.
Der er mangen en som Hans Pærsen, men mon ikke Håns Pærsen
til Tider bar Ret.
I Digtet „Gammelmanjsprat"gengiver Otto Lund Mødet med Håns
Pærsen.

Gammalmanj sprat
Håns Pærsen hanj kom stagranes
på sina gamla Ben.
Ded e nu æjla lænje sin,
ja sånj på dænja Len.
Ja gå maj så i Prat menj
om Awl, om Vær å Vinj.
Ja kjænjer enj frå forro å
— enj gammajl Gniepinj.
Hanj tuggada på Skroen
å spottada enj Gång,
hanj ju fat
å så
på sinj vånta Klavesång :
„Di unge e snart galna,
ded kanj då ajle se;
naj då a ja va Horra,
då va der Horra te."
Tjænestefolk i våra Då
e rentusajt nåd Pak,
der båra drabba Tiden væk
me Fjåz å Bællasnak,
men hoja Lønner vil di hå,
som kludras væk te Stås,
a få di ente Gjilesmåd,
så løvva di å Pias.

købes gerne
og De faar altid højeste Pris i

Produkten
01~~1•1111111111

I Ståuerna der ståsas op
me Soffa å Klaver,
Sjelleri å Sjit å Lort,
som injen Rænta gjer.
Gjæstabod vær 0ggadå
kanj nauehæn forslå --vår lænje di kanj klara dom,
de ska ja unras på.

Forra sjøtte Folk då nåd
å kunje spåra au,
nu nuta di lid halla Dånj,
å sin tå di på Sjau.
Minj Døttermanj som fijkje Gårenj,
mæst for majet] Tak.
Hanj ikkje bær enj avra e
— enj ræjti Skobbernak.

Hanj va inæst vrælefarruer
jet svare ikje stort.
Et gammalt Gnav ded e hanj ja
som injed got hår gjort.
Å seddan e nu Vardens Gång,
her jælper injen Pivan.
Horrenj øzer ud me Skåuln
-- Får samlada me Rivan.
Forts. i næste Nummer

Nedsatte Bøger i Februar
Før 6,75 Nu 3,50
M. Johnson : Over Afrikas Jungler
pladeion Lulofs: Gummi
Før 4,75 Nu 2,00
W. Reran Wolfe: Nervøst Sammenbrud Før 4,75 Nu 1,00

Mide
Kr.131,50

Axel Mauritsen Kiosken, Allinge
Køb Æbler nu...

!Bedre Støvsuger findes ifige!

medens de er billige. Fine sorterede Spiseæbler: Bismarck,
Boiken, Cox Orange og andre gode Sorter 25 Ore pr. Halvkilo
Gode Madæbler 15 Orø pr. Halvkilo.

Silberstein, Sandkaas

Den er virkelig vidunderlig— Miele— der er ikke den
Ting, der mangler, og alle Fordelene har den ogsaa.
Næsten lydløs - Gummi Stødfangere - ringe Strøm-

De skulde lage

forbrug- stor Støvbeholder -alle mulige Mundstyk-

den paa Prene

ker og Børster - nem at behandle - lav Pris - og saa

Unge gode Heste

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

samt ældre Arbejdsheste, Lødekøer og Ledekvier, Grise i alle
Størrelser, Gylle og Søer købes, seelges, byttes
Ved Salg gode Betalingsvilkaar
Ved Køb kontant Afregning

Ring Rutsker 38
vi konti-iler omg. med godt Tilbud

øens firisehandel G. Jø

pir

38

',_lagtesøer og Orner købes til gode Priser.
Ungsvin og Pattegrise kebes og sælges.

AXEL FREDERIKSEN
Telefon 25

Alle Slags Kreaturer
Chr.

og

Vi Køber
ogsaa efter 9. Februar

rgensen

LØDEKØER og KVIER
Hotel Allingt.

et Par Dage

en fænomenal Sugeevne, der vil forbavse Dem.

=ID

købes - byt'es - sælges
En Tyr og flere Kvier staar til Salg
Schach Jørgensen, Tlf. All. 144

'Ilet dede_teile —
Alle Størrelser paa Lager

Conrad Hansen
Urmager . Guldsmed
Allinge
Telefon 140

,Pdg4dminimmilmi
'd' Ånde- og
S
Uld
og renvaskede

Min Døtter, Greta, hop e Au
me på 1VIodarna
Kjaul, som nåue sjyler Knæl],
men granj som Sjinjara!
Di ente bloja Pibla nu,
naj ded e sant iJ vest.
Ja bler så harmse på å sed.
Va skad ble te tesist?
Kunja hofla Hus me lid
forstå di dom ente på,
å ves enjanj vil snakka me,
så bier enj snøbbenj å.
JA nørlar lid, så got ja kanj
— de rajnas ikje me.
På Soggen komma di enjgång,
de ska ni få å se."

mffiaffir

Æg

I År hår hanj kjevt saj enj Bil.
Nu possar hanj å smor,
ølæggja Lannavajena ja, de e ded hanj gjor.
Enj anj som hår et vassens Gran
må sjitat hen i Skat.
Hanj bara kjør å tossar saj
I Stånj for å tå fat.

ustemplede Æg
Humledal Købmandsforretning
Skyæderiet i Tein
anbefaler godt Arbejde.
Moderne Snit og fineste Pasform.

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

Telefon Allinge 106v

uldne Klude
købes til højeste Pris

Fritz Reusch
Telefon

5

Allinge

„Safety first
Den amerikanske Forening „Safety-first" (Sikkerhed først) har udgivet en smuk Brochure, hvori
der slaas til Lyd for, at Kvinder
skal være hensigtsmæssigt klædt
under deres Arbejde. Der findes
desværre mange — altfor mange
Ulykkestilfælde, hvor Dragten er
Aarsagen, og dette er Tilfældet i
Hjemmet, paa Kontoret, paa Fabriken og mange andre Arbejdspladser.
Ringe, Haarspænder og løsthængende Garneringer paa Klæderne har foraarsaget mange Ulykkestilfælde for Kvinder, der arbejder i Industrien. -- Flagrende
Krøller har givet Anledning til
uhyggelige Skalperinger, idet den
arbejdende har bøjet sig over Maskinen og er blevet trukket ved
Haaret ind i Maskineriet. Ogsaa
under husligt Arbejde maa man
sørge for at Dragten er praktisk.
De korte Ærmer, der naar til Albuen, er saaledes mere hensigtsmæssige end lange Skjorteærmer
med knappet Linning, der nemt
kan hænge fast eller være i Vejen
under Arbejdet. Hvad Haaret angaar, da er en Hætte eller klædelig Turban langt at foretrække for
ubedækket Haar, som opsamler
Støv og Fnug fra Møbler og Gulv,
Ufornuftige Sko er meget almindelige, og høje Hæle har foraarsaget mange Ulykker. Naar f.
Eks. Kvinder bærer tunge Ting
ned ad Trapper, vil den høje Hæl
nemt hænge fast i Trappekanten,
og saa styrter man uden at kunne
tage for sig med Hænderne. Safety-first Brochuren gør imidlertid
intet Forsøg paa at faa de ufornuftige Sko afskaffede, fordi man
naturligvis ved at det er umuligt,
man nøjes med ganske stilfærdig
at paapege, hvor nemt og hurtigt
det er at skifte Sko før Arbejdet.
Som ideelle Sko anbefales velsiddende, rummelige Sko med lave
Hæle.
Der findes nu saa mange praktiske og tiltalende Arbejdsdragter
at det ikke kan være vanskeligt at
finde netop den, som passer til
Arbejdet. Jumber og lange Benklæder eller Overall er tidt at foretrække fremfor Bomuldskjole med
Rynker og Læg. Naar der skal
udføres groft Arbejde inde eller
ude, kan Kjoler nemlig være en
Hindring og Fare, medens Overall eller lange Benklæder er praktiske og bekvemme.

Koste Skovls -Økser g andre Redskaber
Meddelelse fra

Allinge Elektricitetsselskab
Efter at Raaoliepriserne for 2. Gang er
bleven væsentlig forhøjet, ser man sig nødsaget til at forhøje Strømprisen med 3 Øre
— til 13 Øre pr. Kwh. — fra 1. Januar
1940 og indtil videre.
Altinge den 7. Februar 1940
Bestyrelsen

Allinge-Sandvig Sømandsforening afholder
Aftenunderholdning med Dans
Søndag den 18. Febr. Kl. 20 paa Christensens Sal.
Der opføres af Dilettanter fra Hasle:

„Det bades der for"
Bornholmsk Komedie i 3 Akter.

Entre Kr. 1,25 alt incl.

ASG indbydes.

Festudvalget

n 096,161
1‘1(Phi

Der er stadig fremlagt en Del

Udsalgsvarer til billige Priser
For Eksempel: Damekonfektion
Kjoler
Haandklæder
Forskellige Rester
Trikotage
Huer
Skjorter
og mange andre nyttige Beklædningsgenstande.

Aflæg Forretningen et Bisag - det betaler sig

Fritz Reusch
Allinge

Se
Vinduerne!

Telefon 5
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Aktiv Optimisme! fra Forsiden
Iingssted for Nordbornholms Turistinteresser.
Det forekom mig som værende
af fundamental Betydning at publicere disse Synspunkter, hentet
fra Nordbornholms Turistbureaus
første praktiske Arbejdsaar under
kollektive Former, da jeg læste Hr.
Hotelejer Kochs fortræffelige Artikel vedrørende fælles Propaganda
•for det bornholmske Turistliv.
Men lad os ikke se bort fra, at
det her drejer sig om en Reklame
i kollektiv Aand for nogle hundrede med hinanden konkurrerende
Foretagender og Foreninger, og
at vi Mennesker nu engang er
saadan indrettet, at vi gerne mistror hinanden, og at vi hver især
møder frem med vore individuelle
ønsker for den Ting, vi nu skal
indordne eller underordne en fælles Sag! Og det, Hr. Koch omtaler, er endogsaa Ting, der berører Hotellernes og Pensionaternes
Eksistensinteresser. — Men netop
derfor burde Hotel- og Pensionatejernes Afgørelser træffes ud fra
forretningsrnæssigeOvervejelser og
resultere i at efterkomme Hr.Kochs
Opfordring til ikke at tegne private Annoncer, men tilslutte sig
den store og uden Tvivl mere effektive kollektive Reklame.
Og her vender jeg tilbage til
Udgangspunktet for mine Betragtninger ved endnu engang at fremhæve, hvilken afgørende Rolle den
gensidige Tillid spiller ogsaa ved
denne Sags Gennemførelse, der,
engang praktiseret paa en virkningsfuld og korrekt Maade, ikke
kun vil gavne den enkeltes men
alles økonomiske Interesser, foruden at Nordbornholms enige turistinteresserede dermed vil blive
regnet til det virkelige Fremskridts
Venner.
Naar Nordbornholms Turistforening kalder til Møde for at give
udtømmende og specificerede Oplysninger om denne Sag, saa er
Tid og Sted givet, hvor ikke eet
Medlem bør savnes, og hvor Tillidens og Enighedens Principper
bør sættes i Højsædet.
Til Hr. Gornitzkas Indlæg et
Par Ord : Det er absolut rigtigt
og foreneligt med de af Hr. Koch
•
fremsatte Betragtninger — at der,
.• foruden omtalte to store Brochu•• rer for hele Bornholm, udgives en
•
Fortsættes paa Bagsiden

PERMANENT gammel Pris •
Systemet der aldrig fejler
Alt andet l'risorarbejde til gamle Priser

Taco Luxus -

•

8 Kr.

. Frisør Nissen-Boysen Allinge Telef. 53
•

$7'. • •

i

.
II
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Jens Hansens Manufakturforretning
fører stadig alt i Metervarer, Kjoletøj, Lærreder og Sengeudstyr

Prima Arbejdpetui og de bekendte gode Molskinmbenklteder, Fiskerbenklæder og line Kamgarnsbenklæder. — Arbejdsskjorter, Manchetskjorter, Hatte og Huer.
Stort Udvalg t Trikotage, i Uld og Bomuld til Herrer, Damer og Børn.
Garn fores i mange Kvaliteter og Farver. Alt i prima Varer til bill. i'ris.
Uld og strikkede Klude tages i Bytte.

Telefon Allinge 29 -- Leverandor til Vare- og Landbrugslotteriet

Glam ente
når I

HASLE-ØL

Ligkister
Li gtøj
Ligsenge

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

som sædvanlig Udsalg,
og en Mængde Restpar
bortsælges til smaa Priser

CARL LARSEN
II 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

for ded e got å billigt — å Kjørnanj bår'ed!

Ordning af Begravelser

Vi holder
Skotøj
Vestergade, Telf. 104

ska henta Øl å forlånga

Linkistelager

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111I

Byggeforretning

€•14~~~~~30~J

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

Varm

BLODPØLSE
hver Fredag Kl. 11.

DINA SØRENSEN

KØB DET I PRODUKTEN
Fogt mad til Rolde
Fint letsaltet Flæsk til
Hvidkaal, Grenkaal eller gule Ærter
friara Kvalitet Oksekød til Suppen

MT. Rømers Slagterforretning Tit. 118-136
iiffillininiffiliimillitiiiiiimilmilliniittialluilniiiiiiiinninitiniiilininiiiiinunituiliinniiiiiiiiiltliffimull
Billeder indrammes

mange modentre Lister. l3roncerammer
i alle Størrelser.

1/

Foto-Apparater m. m.

Se mine Landskabsbilleder, meget anvende'. som Festgaver.

Fotograf Alf. Kiøller
Havnen - Telefon 4

ft Fodpleje

d. Manicure
Ansigtspleje
Ojenbrynsfarvulng
...gaa

til Specialisten

cRajnhild cRotoold

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

Yra 2lge til ege
Aftenunderholdning
Sømandsforeningen
Paa næste Søndag arrangerer Allinge-Sandv. Sømandsforening en
Aftenunderholdning i Anledning af
Foreningens 45 Aars Dag. De rutinerede Hasle Dilettanter opfører
i bornholmsk Mundart : „Det bødes der for", en Komedie, som er
spillet før og atter i Aar paa manges Opfordring er laget paa Programmet.
Vi skal ikke røbe noget af Handlingen, men kun nøjes med at
erindre om den Succes, Stykket
fik ved Genoptagelsen i Hasle til
Velgørenheds Forestillingen; der
var stor Begejstring.
Entreen er sat meget lavt, idet
hele Aftenen, Dansen incl. kun
koster Kr. 1,25. Der bliver sikkert
fuldt Hus.
Ændret Program i Kino
Ved Redaktionens Slutning er
indløbet Meddelelse om, at Kino
ikke spiller det paa Forsiden averterede Stykke „Kun Engle har
Vinger", idet dette ikke kan naa
frem paa Grund af Trafikvanskeligheder. I Stedet for faar vi en
Film at se, der næsten i Succes
overgaar denne, nemlig Frank Capras Mesterværk „Du kan ikke
tage det med dig", som gik i to
Aar paa Broadway og er blevet
belønnet med Pulitzer Prisen, Amerikas fornemste litterære Udmærkelse.
Hovedrollerne udføres af saa
fine Navne som James Stewart,
Jean Arthur,Lionel Barrymore m. fl.
Vi gør opmærksom paa den
Ændring, at Filmen ikke spilles

• Missionsuge i Tejn.
og Mand. d. 12.
Missionær Knudsen
Tirsdag den 13.
Missionær Pedersen
Onsdag. den 14.
Pastor Jørgensen
Torsdag den 15.
Missionær Rafn
Fredag den 16.
Pastor Thisted
Lørdag den 17,
Missionær Pedersen
Alle Dage Kl. 19,30 i Missionshuset i Tejn.
Alle er hjertelig velkomne.
Søndag d.

II.

Fred, men kun Lørdag og Søndag.
Hvem kan tage et Barn fra Finland?
Vi gør opmærksom paa, at Røde
Kors Allinge-Sandvig Afd. gerne
modtager Tilsagn fra Hjem om
at tage et evakueret Barn fra det
krigsramte Finland. Børnene kommer ikke straks, idet man kun foreløbig ønsker at vide, hvor mange man kan modtage, hvis det
bliver nødvendigt.
Altsaa er der Hjem her i Byen,
som vil være med til at hjælpe
disse Stakler, hvis det bliver paakrævet, bedes man henvende sig
til Formanden, Fru Smedem. Petersen, Allinge. Det garanteres, at
alle Børnene er sunde og raske,
naar de kommer hertil, idet en
Lægeundersøgelsekontrollerer alle
Børn, der sendes fra Finland.
Vi erindrer samtidig om, at Afdelingen stadig gerne modtager
Tøj, især varmt Undertøj til Voksne og Børn.
Fødsels dag
Hotelejer J. P. Møller Hotel
„Hammersø" kan i Dag fejre sin
70 Aars Fødselsdag.

larm lliodpise

faas hver Fredag fra Kl. 10

Lindeplads Viktualieforretning
Grethe Kragskov

En ung Pige
kan faa Plads til I. Marts
K. Jensen, Telf. Allinge 66

Allinge-Sandvig
Hjælpeforening
afholder Generalforsamling hos
Formanden Mandag den 12. Febr.
Kl. 19,30.
Bestyrelsen

Hjertelig Talt
for al venlig Deltagelse ved vor
kære Moder, Elna Mogensens, Sygdom og Begravelse.
Børnene

Avertft i Nordbornholm

Vi har endnu lidt Lammekød og dejlige Kogeærter Mi KØB DET I PRODUKTEN
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Tomelding ved Delregnskab

Aahningsmelding paa 2 Træk
i Farve er med ethvert Delregnskab (det være sig 40, 60 ell. 90)

Det er klart, at Situationen er
en anden, naar Makkerparret har
noget noteret under Stregen', Delregnskab). Men Tomeldingen er
alligevel en Kravmelding, stiv
der med denne er meldt Udgang,
saa er det jo muligt, at Makketvil invitere til Slem, ikke sandt,
og saa maa vi hjælpe ham efter
bedste Evne.
Culhertsen skriver herom:
Det nye Regnskab fordrer en
noget forskellig Behandling af
Tomeldingen, hvis den afgives af
en Spiller med Delregnskab.

stadig Kravmelding, selv om de
2 Træk allerede giver Game, men
der gælder følg. Reservationer:
1. Svarhaanden skal (selv med
en hel! værdilos Haand) mindst
melde een Gang.
2. Svarhaanden skal (selv med
en helt værdiløs Haand, og selv
efter at Gamekontrakt er naaet)
melde endnu en Gang, saafremt
labningshaanden afgiver SpringGenmelding.
3. Svarhaanden behøver ikke at
melde igen, saafremt Aabningsbaanden ikke spring -genmelder.

Aabningshaanden V.

illustration:
Niakkerparret har Delregnskab paa 40.
Aahningsliaanden
2 w (Kravmelding)
4 4. (Atter

Svarhaanden
2 Sans (viser under 11/., Honst. Kan
ogsaa vise helt værdiløse Kort,
Skal atter melde

Kravmelding)

men

Behøver ikke at melde

3+

Fordringerne til Tomelding ved
Delregnskab og Svarmeldingerne
dertil er praktisk talt de samme
som ved regulær Tomelding. Har
man to meget stærke Farver eller
lunefuld Fordeling, kan disse
Fordringer nuanceres ned til et
Minimum af 4 Honst. i to Farver.
Dette er den mest logiske Løsning ar det ubehagelige Problem,
som en Spiller med en stærk
Haand stilles overfor. Han er
sikker paa, at Makker mindst
svarer een Gang, og saafremt
Spillerens Haand er meget stærk.
kb' ban atter k ravmelde. Og paa
samme Tid bliver Risikoen for
at tabe Game under Forsøg paa
at natl Slem formindsket.
Ved Delregnskab maa det erindres, at Aabningsmelderens Makker bør have Ret til nogen!større

Frihed ved Afgivelse af Svarmelding efter Aabningsmelding paa
1 Træk. Saa lidt som 1 Honst.,
og ved god Fordeling endda mindre, berettiger til Svarmelding
paa 1' Træk, naar man har DeIregnskab. Naar der kun er Brug
for saa lidt til at natl Game, hør
Haanden udnyttes lige til Bristepunktet, omend man selvfølgelig
hør melde Pas paa næsten værdiløse Hænder. Melding har ogsaa den yderligere Fordel, at den
ikke aabenharer Haaadens yderst
magre Karakter.
Næste Gang kommer der en
Redegørelse for, hvorledes Svarhaanden skal forholde sig ved
Tomeldinger.
Paa Gensyn paa Fredag.
„Klør Knægt."

'1,11M11101==■■••

BRILLER

moderne og almindelige.

Nøjagtig Udmaling med Stigmatometer

EMIL WESTH

Ur- og Guldsmedeforretning, Hasle Telefon 116
Lægerecepter expederes

,-Rationeringen er kommet.
K AFFFDerfor gælder det om at faa det bedst mulige
af tildelte Kvantum.

Den kraftige Kaffe med den
gode Smag faar De altid hos

EinarTelefon
Nielsen
Hasle 142

GØDNINGSKALK
Bestillinger til Levering i Foraaret modtages gerne

Grianbech Q. co. Hasle

15 SALTEKAR
i forskellige Størrelser
sælges til billige Priser

-2 CARL i. E. AAKER
LU
N
D
Hasle Bodkerforretning Telt 105

497ianufail1urfiusets UDSALG
fortsætter -

noget om den storslaaede Naturskønhed, som netop v o r Egn
Nordbornboim — byder paa!

Hr. Gornitzka fremkommer ligeledes med nogle absolut gode Forslag om denne Folds Uddeling til
Publikum. Om Nordbornholms Turistbureau kan tilbyde sin Assistance ved at samle det store
Adressemateriale, der findes i de
forskellige Fremmedbøger ? — Ja
absolut, men for at gennemføre
et saa stort Arbejde, som det, at
samle Tusinder af Adresser, maa
der sættes flere Arbejdskræfter ind.
Dette Arbejde skal gøres i Vintermaanederne, altsaa n u, og af interesserede unge Mennesker, der
vil stille nogle Aftener til denne
gode Sags Disposition. Saa vil
NordbornholmsTuristbureau gerne
fmestaa dette Arbejde under Forudsætning af, at Hoteller og Pensionater vil overlade os deres
Fremmedbøger til dette Formaal.
Og her gælder det igen om at
have Tillid til hinanden ! De Adresser, der vil blive samlet paa denne
Maade, skal selvfølgelig kun benyttes til Udsendelse af Fællespropaganda for Nordbornholm og
aldrig anvendes for et enkelt Hotels eller Pensionats Udsendelse
af Brochurer. Kartoteket skal opbevares aflaaset af Nordbornholms
Turistbureau. Altsaa gensidig Tillid kan gøre det.

Efter at have strejfet nogle af
Bureauets Opgaver for 1940, vil
jeg nu omtale dets Betydning for
den kommende Sæson.
Krigen er en Kendsgerning, og
den griber ind paa Omraader, der
berører Udsigterne for den kommende Turistsæson. Vi kan lige
saa godt udtale, hvad vi gaar og
tænker paa som vort store Haab:
„Bare Sverrig ikke kommer med'.
I disse Ord ligger, foruden Gruen
for at faa det frygtelige Opgør i
umiddelbar Nærhed og at se det
svenske Folk indblandet i Krigens
Rædsler, Haabet om at faa de to
Forbindelser over Simrishamn og
Ystad bevarede og udvidede. Og
her skal der sættes ind med en
virkningsfuld Propaganda. „Mineskrækken" skal reduceres ved egen

Hjælp, nemlig ved at de første
Par Hundrede Turister kommer vel
til Bornholm ad Søvejen og hjem
igen, men der vi! blive Tusinder
tilbage, der alligevel ikke tør vove
denne Rejse ; det er en Kendsgerning, vi maa regne med og indstille vore Planer paa.
Her kan Nordbornholms Turistbureau gøre en Indsats. Med Henblik paa de af Bureauet arrangerede Akkord- og Selskabsrejser til
Bornholm via Sverrig, skal en Delegeret i nærmeste Fremtid besøge
Trafikcheferne i Malmø og Ystad
samt træde i Forhandlinger med
et af Danmarks største Rejsebureauer i København angaaende
Salget af disse Arrangementer. Da han sandsynligvis ogsaa skal
besøge dette Bureaus Filialer i
alle større Provinsbyer for at vække Interesse for Rejser til Bornholm, vil det absolut være virkningsfuld Reklame, om han tog et
Par gode Films fra Bornholm og
nogle Lysbilleder med sig for at
fremvise dem for omtalte Rejsebureaus Rejseklub, der tæller ca.
25,000 Medlemmer. — En anden
stor og betydningsfuld Opgave
kunde samtidig løses, nemlig den
at gøre det klart for Folk, hvor
nær Bornholm egentlig ligger det
danske Moderland — 6 Timer pr.
Skib og Jernbane fra København.
Arrangementet af disse Aftener
kosterNordbornholmsTuristbureau

og vi har endnu Bunker af Varer
til ekstra billige Priser.

Wanufafiturfiuset, Nas le
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Gag til Isenliraemmeren

d

Altid det bedste
i Køkkenudstyr

Fa. Andr. Kofod Tlf. Hasle 17
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•
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absolut intet. Desuden kan der
her samles et Adressemateriale af
virkelig rejseinteresseret Publikum
ved at lade nogle Lister cirkulere
paa saadanne Aftener. Et udmærket Supplement til FremmedbøVar det ikke
gernes Adresser.
værd at, Turistforeningen ofrede
100 Kr. for en saadan Agitationsrejse ?
Hvilken Betydning har Akkordog Selskabsrejserne for Nordbornholm? — 1939 var det første Aar,
hvor Turistforeningen arrangerede
saadanne Rejser efter en aarelang
Pavse, og det gav en Omsætning
af ca. 30,000 Kr., der ubeskaaret
er kommet den nordbortillohnske
Turisme tilgode,

a
•
a

da

Bureauet ikke

i Startaaret har haft egen Fordel
af disse Arrangementer. At denne
Omsætning kan fordobles er der
ingen Tvivl om. — I Fjor har Bureauet udgivet ca. 7000'Brochurer
som Reklame for disse Rejser i Aar skal Brochurerne forenkles
og vistnok udgives i et Oplag af
omkring 30,000, og i hver enkelt
Brochure findes en Hotel- og Pensionatsfortegnelse, der optages
gratis, og efter hvilken Deltagere
i disse Rejser selv vælger Ophold
enten paa Hotel A. eller Pensionat Z. Denne upartiske Maade at
vælge Ferieophold paa, respekteres absolut ved Pladsbestillinger
gennem Nordbornholms Turistbureau. Bureauet betaler en Pensionspris, alle kan være tjent med,
plus 10-15 pCt. som Betjeningsafgift. I Provision til Bureauet betales 5 pCt. af Netto pensionsprisen.
Saaledes giver altsaa kun dem,
der her modtaget Gæster gennem
Turistbureauet, et Tilskud til omtalte Reklame med Hotel- og Pensionatsliste.
I Aar udsendes vor Brochure
for Akkord- og Selskabsrejser til
Bornholm via Sverrig med 21 000
Ekspl. af førnævnte Rejsebureau i
København til dets Rejseklubmedlemmer pr. Brev, og 10,000 fordeles gennem svenske Statsbaners
Turistbyro, hvis Chef har benyttet
sig af vore Arrangementer til sin
fulde Tilfredshed og paa denne
Maade er blevet en begejstret Ven
af Bornholm.
At disse Arrangementer kun er
en Del af Nordbornholms Turistbureaus mangfoldige Opgaver, behøver jeg ikke at fremhæve. Det
Publikum-Service, der ydes hver
eneste Time Døgnet rundt i hele
Sæsonen er af stor Betydning for
at vore Gæster skal føle sig fuldt
ud tilfredse, mens de tilbringer den
dejligste Tid af Aaret - Ferietiden hos os. — At der er mange
Ønsker, Spørgsmaal og Anmodninger fra Feriegæster til Turistbureauet, kan De være overbevist
om; men det gælder altid om at
leve med i Gæsternes Feriementalitet, for at give dem de ønskede
Oplysninger — føle sig som Gæstgivernes Repræsentant og handle
derefter. — Har De engang kigget indenfor paa Nordbornholms

Turistbureau en Dag i Højsæsonen?
- hvis ikke, saa bør De gøre det
for at overbevise Dem om, at Bureauet godt kan maale sig med
de moderne 1. Kl. Rejsebureauer.
Og vil De se en Myretue, hvor
det vrimler med glade Mennesker,
hvor Telefoner kimer og Billetter
stemples, saa kom indenfor, hvis
De kan stjæle Dem hjemmefra i
den kommende Sæson ! — Netop
nu — Optimisme. men aktiv Optimisme.
Karl Rowold.

Skal De sælge
eller vil De kube
et eller andet saa annonc4er bare i

Nord bornholm
Bladet

med den store Udbredelse
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SjasK
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
Shotuisreparation
Torvet, Hasle

Brødrene Anker
Jernstøberi og Maskinfabrik
Pumper - Vandindlæg
Bygnings-Støbegods

Komfurer
Telefon Hasle 2
• ■■■■•■!
■•

Varm Blodbudding
hver Fredag Middag
liUngBPSISe
hver Torsdag

A. Lyster, Hasle
ii~■
~11i110~111

Begravelses Salmer
i smukt Udstyr og til
billige Priser
leveres hurtigst fra

Gornitzkas Bogtrykkeri
Telefon Allinge 74
Takkekort
med Sørgerand og Tryk
leveres fra Dag til Dag

