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Pressen skrev: Storartet Underholdning,
En af de sidste Aars store Succes'er, helt
paa Højde med Greta Garbo, Snehvide,
Mickey Mouse og Ginger Rogers.
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FREDAG, DEN 16. FEBRUAR 1940

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

Smaa Betragtninger
i „Stind Sans".
Lad os et øjeblik prøve paa al
se bort fra den Sorg og Gru, som
den Krig, der nu i 5 Maaneder
har raset i Europa, har forvoldt,
lad os forsøge at glemme Tabene
at Menneskeliv og ødelæggelsen
af arkitektoniske, kunstneriske og
lignende Værdier, lad os i det hele
taget fra det psykiske, mentale og
aandelige Minus, Krigen allerede
1 LI har foraarsaget, vende os til
det materielle og saa nøgternt som
muligt stille dette enkle Spørgsmaal : Hvad koster det at føre en
Krig af det Omfang som den, der
nu hærger den gamle Verden ?
'Sagkundskaben, Nationaløkonomien og Statistiken, der ikke spørger om Følelser, men simpelthen
om Valuta, har regnetud, at Krigen i øjebliket koster de krigsførende og de ikke krigsførende tilsammen ikke mindre end en Milliard Kroner om Dagen. Det vil
med andre Ord sige det samme
som 11,500 Kr. pr. Sekund eller
den nette Sum af 700,000 Kr. pr.
Minut.
Nu er der — i alt Fald for en
Ikke-Millionær — den Skavank ved
saa store Tal, at man ligesom ikke
Vi herhjemme maa prise os lykkan fatte deres Omfang og danne
kelige,
hvis det Mirakel kan ske,
sig noget Begreb om, hvad de
egentlig betyder. Ærlig talt : hvor at vi — som for 25 Aar siden mange af os forbinder nogen nær- kan slippe nogenlunde uskadte
mere Forestilling med Beløbet : en gennem Brændingen og Skærsilden.
Milliard Kroner ?
Selv om vi hverken kan faa
Det er derfor ganske nyttigt, at
forskellige Blade har omsat de nogen pæn lille Gaard eller Mage
Beløb, hvorom der her er Tale, i
nogle oplysende og illustrerende
Eksem pler.
Hvert 3. Sekund er der saaledes
brugt saa mange Penge, at man
for dem kunde købe en pæn lille
Gaard, hvor en Familie -- hvis
den da forstod at sætte Tæring
Atter og atter drøftes Menneefter Næring —kunde leve lykkeligt.
Naar man tænker paa, at Lille. skets sandsynlige Levealder — og
bæltsbroen er vor nyeste Stolthed skønt man overalt i Verden synes
og Attraktion overfor Turister, vir- at være enige om, at Menneskene
ker det unægtelig yderst mærke- lever meget længere end i gamle
ligt at faa at vide, at saadan en Dage — vi behøver slet ikke at
Bro kunde man med Lethed købe anføre den fabelagtige Levetid, der
for de Penge, som Krigen koster regnes med i det ældste Afsnit af
i 3 Kvarter -- siger og skriver fem- det gamle Testamente, men kan
lade det blive ved Angivelserne
og fyrretyve Minutter.
kan der ikke være
Men mest imponerende lyser fra Nutiden
Tvivl om, at den gennemsnitlige
maaske det tredje Eksempel :
Hvis man blot i to Dage kunde Levetid for Mænd som for Kvinafholde sig fra at slaas, vilde der der er længere nu end f. Eks. for
dermed være indvundet en Sum, et Hundrede Aar siden.
I evangelisk-kristelig Salmebog,
som kunde bringe Danmarks samder benyttedes her i Landet indtil
lede Statsgæld ud af Verden.
for
henved 100 Aar siden, fandtes
De anførte Cifre og Summer er
en
meget
anvendt Salme, hvori
unægtelig Tal, der taler for sig
selv og for saa vidt ikke behøver forekom Linierne :
Kommentarer.
Alt spirer, modnes og forgaar,
Men jeg er ganske klar over,
syv Gange ti er Støvets Aar,
at deres Tale er ligesaa forgæves
og sjælden, sjælden flere.
som tydelig.
Naar Lidenskaberne først har
Denne Beregning af Menneskets
sat Krigens djævelske Mølle i Be- Levealder er man for længe siden
vægelse, saa maler den hensyns- kommen bort fra. Det er nu mere
løst og hensigtsløst baade aande- almindeligt at Levealderen og Livslige og materielle Værdier sønder kraften naar langt op over de 70.
og sammen. Lavinen vokser fra Vi saa nylig i en Omtale af MenDøgn til Døgn, ofte fra Time til neskets Levealder, at man i Reglen er paa den rigtige Side, naar
Time.

Baggaarde i Allinge
Linoleumssnit af Ru nstmaleren Carl Bernhard Svendsen.

til Lillebæltsbroen, end sige vor
Statsgæld betalt — men tværtimod
vor indirekte Part med af Smerterne i Form af Beskatning, Rationeringer og andre Ubehageligheder, der klæder os af — indtil
Skindet.
Observator.
..
■■••■•••=•■■•41.10■

Damle Orackeobero
man regner Levealderen til 8090 Aar, og det er jo ikke ualmindeligt at Mennesker naar betydeligt der udover.
Det noteres her til Lands som
en stor Mærkelighed, naar et Menneske naar op over de hundrede
Aar, og dog lever der til Stadighed Mennesker iblandt os, som
naar op over denne Aldersgrænse.
Og naar der lejlighedsvis meldes
fra Udlandet, at der er død et
Menneske paa over 150 Aar, er
man mest tilbøjelig til at betragte
det som en Fabel. Og dog er det
ikke mere end 168 Aar siden der
bevislig levede en Mand heri Landet, der blev 146 Aar gammel.Saa vidt vi ved, har han endnu
Efterkommere blandt os.
Denne Mand var Nordmanden
Hans Jakobsen Drackenberg, der
var født i Ske Præstegæld den 18.
November 1626. Hans Forældre
var Kaptajn Jacob Drackenberg og
Hustru Margrethe Elisabeth, født
Juul. Sønnen havde som Dreng
stor Lyst til Sømandslivet, og 8
Aar gammel sendtes han til Farbroderen, der boede i Holland, 13
Aar gammel fik han sin Lyst styret og kom ud at sejle med Far-

■■

broderens Skib.
Gennem sin Ungdom pløjede
han nu Søen, snart med Farbroderens, snart med andres Skibe,
og gik paa lange Farter i Nord
og Syd, Engang forliste han paa
den franske Kyst, og med Nød og
næppe slap han levende fra det.
Dog tabte han ikke Lysten til farlige Eventyr, og i 1657-60 deltog
han til Søs i Krigen mellem Danmark og Sverrig. — Da den var
forbi, blev han Kvartermester paa
Holmen, men det fredelige Liv i
Land kunde han i Længden ikke
finde sig i. Han gik atter i Koffarditjeneste, og da den skaanske
Krig udbrød 1675, meldte han sig
paa ny til Krigstjeneste, for efter
at Freden var sluttet atter at tage
Hyre med Handelsskibe.
I Begyndelsen af 90-erne, Drackenberg var altsaa godt oppe i
60-erne, blev hans Skib overrumplet af algierske Sørøvere paa en
Rejse til Spanien. — Besætningen
blev som Fanger ført til Algier,
hvor Drackenberg blev solgt til en
Tyrk fra Tripolis. Her blev han
sat til Landarbejde, hvilket bestod
i at 8 Mand ad Gangen spændtes
for en Plov. Det var haardt Arbejde, men Drackenbergs kraftige
Skikkelse og gode Konstitution
stod det godt igennem.
Efter fem Aars Forløb døde
hans Herre, og Slaverne solgtes
til en Englænder paa Cypern, hvor
de maatte arbejde i Vinplantagen.
Her var Drackenberg 5--6 Aar
og solgtes derefter til en rig østlænder i Haleppo, hvor han var
i 5 Aar, og hvor han kom til at
dele Skæbne med en Landsmand
og to Danske samt et Par andre
Europæere, som intet hellere ønskede end at de snart maatte genvinde deres Frihed.

27. Aarg.

Efter fem Aars Forløb lykkedes
det Fangerne at komme i Forbindelse med en engelsk Skibskaptajn, som hvert Aar med sit Skib
anløb forskellige Havne i Middelhavet, og han lovede at skaffe
dem en Baad, som de kunde flygte
bort med, hvis de kunde skaffe
saa mange Penge, som Baaden
kostede.
Langt om længe lykkedes det
dem da ogsaa at faa skrabet den
forlangte Sum sammen, Baaden
stod til deres Raadighed, og nu
gjaldt det altsaa bare om at slippe
bort med den. — Dette lykkedes
ogsaa ved, at den engelske Kaptajn en Aften, da Slaveejeren var
ombord i Skibet, drak ham fra
Sans og Samling. Drackenberg og
to af de andre Slaver, der havde
været med deres Herre ombord,
gav nu Signal til deres medsammensvorne, og snart var de alle
ombord i den frelsende Baad. Den engelske Kaptajn forsynede
dem med Vaaben og Levnedsmidler, hvorefter Flygtningene skyndsomt satte Sejl til og stak til Søs.
Det blev en lang og besværlig
Sejlads langs Middelhavets Kyster.
De kunde kun sejle om Natten -om Dagen maatte de skjule sig.
Først den ellevete Dag efter deres
Flugt naaede de Malta, hvor de
solgte deres Baad og for Resten
blev hjulpet paa det bedste af godgørende Mennesker.
Herfra søgte hver hjem til sit,
og mod Slutningen af 1710 kom
den nu 84-aarige Drackenberg tilbage til Norge.
Han var imidlertid endnu ikke
træt af det eventyrlige Liv. Efter
i nogle Aar at have faret til Søs,
meldte han sig til Krigstjenesten
og kom saa ombord paa Galajen
„Stormarn". En Gang, da han var
i Land i Christiania, havde han
et Sammenstød med Tordenskjold,
som stod i en Dør, da Drackenberg og et Par andre gik forbi
ham uden at hilse. Tordenskjold
blev herover saa opbragt, at han
foer ud paa Gaden og gav Drackenberg et Par Rap af sin flade
Klinge. Men Drackenberg rev ham
Sablen ud af Haanden og kastede
den over Taget paa et Hus. Han
blev for denne Bedrift sat i Bøje,
men snart efter løsladt.
Drackenbergs Syn var imidlertid blevet svækket, og 1717 tog
han Afsked fra Krigstjenesten, men
gik derefter paa ny til Koffardis.
Aaret efter forliste han udfor den
slesvigske Vestkyst, men kom godt
derfra. -- Han tog nu ikke mere
Tjeneste til Søs, men opholdt sig
en Tid paa Lolland. 96 Aar gammel drog han til Jylland, og nød
i 6 Aar Gæstfrihed hos Oberstinde
Berregaard paa Ørslev Kloster.
Han var jo allerede nu en Slags
Seværdighed. I denne Tid hændte
det, at han en Dag paa Viborg
Torv kom i Slagsmaal med en
Mand, som lastede Oberstindens
Oste, og pryglede ham halvt fordærvet ; men nu faldt flere af de
andre Torvegæster over Drackenberg og trakterede ham saaledes,
at han maatte holde Sengen i flere
Uger.

Mide
Kr.131,50
25 Kroner Udbetaling10 Kroner om Maaneden!
Paa saadanne Betingelser kan De faa denne Støvsuger.
Altsaa for 33 Øre om Dagen kan Deres Kone have Gavn
af „Verdens bedste Hushjælp" — nemlig en Støvsuger, som
gør det huslige Arbejde til en Leg. De sætter da ogsaa
Pris paa et velholdt Hus — og vil De ikke gerne spare
Deres Kone saa meget som muligt.

Trenk paft det til den ferftte.

Allinge Radioforretning
Will. Lind, Nørregade, Telf. Allinge 95
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Det mest aKtuelle:

9r6pagandaen
for Sæsonen 1940
Der er i den sidste Tid skrevet
en hel Del om den kommende
Sæson, og man maa tage denne
Foretagsomhed som et Bevis for
den Interesse, der i Virkeligheden
ligger bag dette Spørgsmaal: Hvordan bliver Sæsonen 1940?
Det maa staa klart for os alle
her i Kommunen, at en Sæson
uden Turister vil faa katastrofale
Følger for Byen. Mange lever udelukkende af Turisterne, andre er
nødt til at regne med Sommeren
som det Plus, der skal til, for at
det hele kan løbe rundt, og saa
er der en Masse Mennesker, som
i Sommerens Løb henter sig en
Extraskilling hjem ved Udlejning
af Værelser o. s. v. Foruden alle
disse, som paa en eller anden
Maade har Indtægter af Turisterne,
kommer saa hele den øvrige Del
af Beboerne, som maa være interesserede i en Turistsæson af
Hensyn til Byens økonomiske Trivsel. Vi er altsaa alle i samme Baad,
og derfor maa vi ogsaa nu, naar
den store Propaganda for at faa
Turister herover til Sommer skal
sættes ind, alle være enige om at
løse Opgaven. Vi maa være med
a I le, lige fra den største til den
mindste, først da faar en Kampagne den Slagkraft, den skal have
for at virke.
Jeg skal ikke komme nærmere
ind paa selve Formen for en samlet Reklamekampagne, men kun
give Ideen min varmeste Anbefaling, og saa maa vi iøvrigt lade
de Folk, der er valgt ind i Ledelserne rundt om i Øens Turistforeninger foretage det videre fornødne.
Som det vil være mange bekendt, blev der i Efteraaret ved
Bornholms Turistforenings Repræsentantskabsmøde nedsat et Udvalg, som skulde udarbejde Forslag til en samlet Reklamekampagne for Bornholm. Efter min
Mening har d'Herrer i Udvalget
smølet ganske forfærdeligt med
Varetagelsen af denne Opgave.
Endnu foreligger der ikke officielt
noget Resultat af denne _Betænkning" (for at bruge et fint Udtryk).

I Stedet for at der nu i Februar
Maaned arbejdes med denne Sag,
saa burde den være færdig og videresendt til de lokale Turistforeninger. Disse skulde saa i Løbet
af de kommende Uger gøre det
lokale Arbejde færdigt, saaledes
at Kampagnen kunde begynde fra
det tidlige Foraar. Det er at haabe,
at Udvalgets Arbejde meget snart
er færdigt, saa kan det hele maaske naaes endnu; men hvorfor
skal det hele komme i sidste Øjeblik, naar man har hele Vinteren
til Forberedelserne.

Nordbornh. Turistforening afholder Mandag den 26. Februar sin aarlige Generalforsamling, og her skal Resultatet af Udvalgets Undersøgelser tages under Debat.
Det skulde gerne blive en rigtig Generalforsamling og ikke et
Bestyrelsesmøde med 3-4Tilhørere.
Alt hvad der kan krybe og gaa
maa møde op ved denne Lejlighed.
Det er alle Turistinteresseredes
Støtte eller Kritik, der behøves i
denne Sag, det gælder for manges
Vedkommende Eksistensen.
Udsigterne for den kommende
Sæson kræver, at der gøres noget
ekstraordinært, hvis ikke det hele
skal gaa i Staa. Lad os for en
Gangs Skyld vise, at vi vil gøre
hvad der kan gøres for at faa en
god Turistsæson til Gavn for alle
i vor By.
Axel Mauritsen

En ny Ide

Konvolut-Progaganda...
Som et Led i Reklamen for Sæsonen 1940 har Nordbornholms
Turistforening besluttet at organisere en storstilet .Konvolut-Propaganda". Maalet er, at hver Konvolut, der afsendes fra Nordbornholm, skal være forsynet med en
Opfordring til at holde Ferie her.
Denne Form for Propaganda er
ikke før blevet benyttet her paa
øen, men det er klart, at den har
en meget stor Værdi. Husk paa,

hvor mange forskellige Mennesker,
der paa denne Maade faar det
„lille Dryp" — Opfordringen til at
holde Ferie paa Nordbornholm.
Paa denne Maade kommer Reklamen en Mængde Folk i Hænde,
der maaske ellers ikke havde tænkt
paa Bornholm som Ferieøen, og
den kan saaledes give Anledning
til, at de henter sig en Brochure
paa et Rejsebureau.
Alle de Firmaer, spredt over
hele Danmark, der staar i Forbindelse med Handlende og Haandværkere her, faar det at vide Dag
for Dag, Uge for Uge: Hold Ferie paa Nordbornholm! Alle Privatpersoner, der paa en eller anden Maade har Forbindelse med
Øen, faar det Gang paa Gang indprentet: Hold Ferie paa Nordbornholm
De har Konvolutterne, og Turistforeningen betaler Trykningen.
Med andre Ord, blot De sætter
Dem i Forbindelse med Gornitzkas Bogtrykkeri i Allinge og afleverer de Konvolutter, De ligger
inde med (eller blor ringer til Allinge 74, saa bliver de afhentet),
bliver de gratis paatrykt Reklamen
og tilbagesendt Dem omgaaende.
Som oftest kan De faa Konvolutterne tilbage samme Dag, De afleverer dem.
Det er ligegyldigt, om De har
25 eller 5000 Stk. liggende lad
os faa a I t. Ligegyldigt om det
er billige Forretningskonvolutter
eller fint Luksuspapir i Æske, der
skal trykkes paa dem alle, for at
vi kan faa Ideen gjort saa effektiv som mulig.
Plejer De at købe Konvolutter
i Stykvis hos Deres Boghandler

M. Johnson: Over Afrikas Jungler
Madelon Lulofs: Gummi
W. Beran `Volfe: Nervøst Sammenbrud

Før 6,75 Nu 3,50
Før 4,75 Nu 2,00
Udsolgt

Axel Maurilsen Kiosken, Allinge

afholder ordinær Generalforsamling
Mandag d. 26. Februar Kl. 19,30 pr. paa Hotel Allinge.
Dagsorden iflg. Loven. Formanden forelægger Reklamendvalgets
Indstilling om en kollektiv Reklamekampagne.

Shreederiet i Tein
anbefaler godt Arbejde.
Moderne Snit og fineste Pasform.

Axel Jensen
Rensning og Presning samt
Reparationer udføres godt og billig t.

Telefon Allinge 106 v

1141,
Konfirmand-Udstyr
27,50 23,85 19,85
Moderne hvide Kjoler
7,50 25,50 19,85
Uldne Andendagskjoler 2
39,50 35,50 34,50
Konfirmandfrakker
Hvide Silkestoffer til Kjoler 6,65 5,50 4,85
7,65 5,75
Uldne Kjolestoffer 130 cm br.
Stof-Forbrug til Kjoler Str. 36-38-40 2-21/ 4 m
Charmeuse Underkjoler
ekstra lange med Benklæder pr. Sæt 7,85
Alt i Undertøj i stort Udvalg
Leverandør til Vareog Landbrugslotteriet

FritzReusch
5

Allinge

Telefon

/./

diet eiedezeilt Alle Størrelser paa Lager

Conrad Hansen

eller hos Købmanden, saa husk
at se efter, om De faar dem, der
er forsynet.,:rned Tegning af Hammershus Ruiner. Flere Boghandlere har allerede faaet trykket de
gængse Størrelser.
Boghandlere, Papirhandlere og
Købmænd, der sælger Konvolutter i Styksalg, beder vi om i Sagens Interesse at sende Konvolutter af enhver Størrelse og Kvalitet til Trykkeriet.

Altsaa : Fra Johns Kapel til Rø!
Private, Forretningsfolk og Haandværkere, lad os alle være med i
denne Kampagne. Tag Konvolutterne frem med det samme, saa
De ikke glemmer det. Det koster
ikke Dem noget. Vi skulde:gerne
inden Foraaret kommer have forsynet over 50000 Konvolutter med
den kollektive Opfordring: Hold
Ferie paa Nordbornholm!
Bestyrelsen for Nordb. Turistforening

Urmager . Guldsmed
Allinge
Telefon 140

AFLYST
All.-Sandv. Sømandsforenings
Aftenunderholdning paa Søndag
den 18. ds. er grundet paa de
usikre Vejrforhold aflyst.
Festudvalget

Pige søges
til 1. Marts

Hold Ferie paa

Brogaard pr. Allinge

NORDBORNHOLM
Oplysninger og Brochurer
i alle Landets Turistbureauer

Olsker
Resterende Skatter for Aaret
1939-40 maa indbetales inden
1. Marts. Derefter skrives Restancelisten, og Udpantning vil blive
foretaget.
Sogneraadet

Konvolutterne bliver trykket forneden paa Bagsiden.
Ovenstaaende viser den Størrelse Cliche, Jer bruges til Privat-Konvolutter — til
Forretningskonvolutter benyttes en lidt større.
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Lokalforeningen Kajbjerggaard
under

Nedsatte Bøger i Februar

Nordbord. Turistforening-1

D• A. G.
afholder sin ordin. Generalforsamling Torsdag den 29.
Februar K1.14,30 paa Hotel Allinge
med sædvanlig Dagsorden.
Bestyrelsen

Det

er en kendt Sag

at „NordbJrnholin"s Atinonl:er el
virkningsfuld Reklame. Prøv blot.

Romm

Billeder indrammes
e

mange moderne Lister. Bromet-ammer
i alle Størrelser.

Foto-Apparater m. m.

Se mine Landskabsbilleder, meget anvende!. som Festgaver.

Fotograf Alf. Kleiner

Havnen - Telefon

4
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Angigtmpleje
Ojenbrynsfarvning

gaa til Specialisten

cRagnhilrl J01.001d

Strandvej 3 (ved Aillæget) :Telefon Allinge 172
Aaben hver Dag fra kl 14 til 18 og efter Aftale

EN BRÆNDEOVN koster kun 55 KIL KØB DET I PRODUKTEN
*II • ■•••••••••••••••
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AIIinge-Sandvig Byraads
Forhandlinger
Mødet den 14. Februar.

ser 3 Dage om Ugen — og af de
øvrige 4 Klasser de andre 3 Dage
om Ugen. I Sandvig er Forholdet
det samme med 2 Klasser hveranden Dag.
De Besparelser, der opnaas paa
denne Maade, vil formentlig bevirke at Skolerne har Brændsel til
omkring Paaske.
Jonassen redegjorde nærmere
for de Forhandlinger, der var ført
og anbefalede Indstillingen.
Efter at Borgin. ligeledes havde
anbefalet Indstillingen, blev denne
enstemmigt fulgt.
Fra Politimesteren var modtaget
en Skr. ang. Statens Overtagelse
af Lejeinaalet for Retslokale og
Detentionslokale i Allinge Raadhus. Lejen udgjorde 100 Kr. aarligt, og Byraadet vedtog at anerkende Statens Overtagelse af Lejemaa let.
Sidste Punkt paa Dagsordenen
var Overslag over Allinge-Sandv.
Havnes Indtægter og Udgifter i
Aaret 1940-41.
Borgmest. gennemgik disse, og
Raadet godkendte enst. Overslaget.

Mle Medlemmer var mødt med
Undtagelse af Bygm. P. Petersen .
I Anledning af BrændselssituaIh brien afholdtes Mødet i Socialkontoret, som jo er opvarmet fra
om Dagen.
De første Punkter paa Dagsordenen var ministerielle Cirkulærer
om Notering og Deponering af
Massegældsbreve tilhørende Legater og Institutiwner, hvis Midler er
undergivet offentligt Tilsyn,
Indenrigsministeriet meddeler, at
det Kommunen tilkommende Tilskud fra den fælleskommunale Udligningsfond udgør for Aaret 1940
-41 Kr. 37 364,00,
Et Andragende fra Hotelejer P.
Møller, Hammersø- om Fornyelse af sin Beværterbevilling anb.
Derefter fulgte en Indstilling fra
Skolekommissionen om 1 iidskrænkning i Skolegangen af Hensyn til
Brændselssituationen. Man vilde
efter denne Plan kunne nøjes med
at opvarme tre Klasseværelser i
Allinge og kun et i Sandvig. Børnene kommer kun til at gaa i Skole
hver anden Dag. 1 Allinge benyttes Skolen saaledes af de 3 Klas-
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Unge gode Heste
samt aldre Arbejdsheste, Ladekøer og [.ødekvier, Grise i alle
Størrelser, bylte og Søer }løbes, sælges, byttes
Ved Køb kontant Afregning
Ved Salg gode Betalingsvilkaar

Ring Rutsker 38
vi kommer omg. med godt Tilbud

øens Grisehandel

G•

J
Tlf RutsRer 38

LØDEKØER og KVIER

pir købes, Slagtesøer og Orner købes til gode Priser.
Ungsvin og Pattegrise købes og sælges.

AXEL FREDERIKSEN
Hotel Allinge

Telefon 25

Alle Slags Kreaturer
.,16/11[ købes - byt'es - sælges
- En Tyr og flere Kvier staar til Salg
Chr. og SchacK Jørgensen, Tlf. All. 144
.

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

Silberstein, Sandkaas

Glem ente

•
•

•
•

PERMANENT

gammel Pris :••

Taco Luxus - Systemet der aldrig fejler
Alt andet Frisørarbejde til gamle Priser

••Frisor Nissen-Boysen

J

Kr, •
Allinge Telef. 53

•••••••••• øøøøøøøøø ••e••••••••••••••••••• øøøøø ••••••••

Jens Hansens Manufakturforretning
fører stadig alt i

Metervarer, Kjoletøj, Lærreder og Sengeudstyr
Prima Arbeldmtoj og de bekendte gode noimkinsbenkiseder, Fiskerbenklæder og line Kamgarnsbenklæder. — Arbejdsskjorter, Manchetskjorter, Hatte og Huer.
Stort Udvalg i Trikotage, i Uld og Bomuld til Herrer, Damer og Bern.
Garn føres i mange Kvaliteter og Farver. Alt i prima Varer til bill. Pris.
Uld og strikkede Klude tages i Bytte.

Telefon Allinge

ii4

c4(4

Ånde- og
Gaasefjer, Uld

og renvaskede

uldne Klude
købes

til højeste Pris

Fritz Reusch
Telefon 5

Allinge

29 — Leverandør fil Vare- og Landbrugslotteriel

Varm

BLODPØLSE

. gra 2Ige fil 2tge

hver Fredag Kl. 11.

Damernes Ven
er Titlen paa denne Uges KinoProgram Blandt de Rollehavende
er den lille morsomme Bugtalerdukke Charlie Mc. Carthy og dens
Herre Edgar Borgen. Det er en
fortræffelig Underholdningsfilm en nydelig og smagfuldt fortalt
Historie, fri for Sentimentalitet, net
og fiks serveret, menneskelig rørende, morsom og opkvikkende
man kan ikke lade være med at
more sig over den grinagtige Bugtalerdukke.
Vi gør opmærksom paa, at der
ikke sker Programændring denne
Gang, grundet paa Trafikvanskeligheder, idet Filmen er ankommet
i god Tid.
Af Hensyn til Brændselsbesparing spilles ikke Fredag, men kun

Lørdag og Søndag.
Sømandsforeningen aflyser
i H. t. omst. Annonce sin Aftenunderholdning paa Søndag. For
det første ved man ikke om Hasle
Dilettanter kan naa frem, og for
det andet er Risikoen for at sne
inde i øjeblikket meget stor. Der
foreligger endnu intet om, hvorvidt Aftenen vil blive gennemført
senere.

Fødselsdag.
Fyrassistent Morten Weber-Madsen fylder 60 Aar Onsdag d. 21.
Februar.

Skatten i Olsker.
Sogneraadet bekendtgør i omst.
Annonce, at resterende Skatter for
1939 —40 skal indbetales inden 1.
Marts. Efter denne Dag kommer
Pantefogden paa Besøg hos de
glemsomme.

Bekendtgørelse
fra Amtet
Forretningerne lukker
Mandag Formiddag.
Bornholms Amtsraad har gennem Radioen i Gaar udsendt en
Bekendtgørelse om Lukning af Butikerne om Mandagen indtil Kl. 13.
Vi aftrykker her Bekendtgørelsens
fulde Ordlyd, idet vi gør opmærksom paa, at Forretningerne lukker
førstkommende Mandag Formid-

dag.
Bekendtgørelse.
I Medfør af den mig af Handelsm. i Henh. til Lov Nr. 288 af
2./9. 39 givne Bemyndigelse fastsættes efter Indstilling af Forsyningsudvalget paa Bornholm herved følgende som gældende indtil videre.
Samtlige Handlendes, Haandværkeres, Fabrikanters og Brugsforeningers Butiker, Udleveringssteder samt Lagre i Bornholms
Amt skal holdes lukket Mandag
indtil Kl. 13.
Undtaget fra Forbudet er
Bagere, Kagebagere, Konditorier,
Mælkeriudsalg, Kiosker o. a. saadanne Virksomheder, som i Henh.
til Lov Nr. 204 af 20. Maj 1933
§ 2 og 3 er undtaget fra Lukkebestemmelserne i samme Lovs § 1,
dog saaledes, at disse Virksomheder kun maa forhandle de Varer, som Lukkeloven giver Ret til
at forhandle om Søndagen.
Overtrædelse straffes i Henh. til
Lov Nr. 288 af 2.-9.-39.
Denne Bekendtgørelse træder i
Kraft straks.
Bornholms Amt 15-2.-1940.

P. Chr. v. Steemann.

DINA SØRENSEN

Ilarmillodoeise

faas hver Fredag fra Kl. 10

Lindeplads Viktualieforretning
Grethe Kragskov
IIIIIIII1111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111

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

CARL LARSEN

Skotøj
Vestergade, Telf. 104
Smaa gule bornholmske

KO6EÆRIER
af særlig letkogende Kvalitet.
Hvide og brune

BØNNER
Nordlandets Handelshus
sælges i

t
Begravelses Salmer
i smukt Udstyr og til
billige Priser

Fogt mad til fiol& .`'age!

leveres hurtigst fra

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

Gornitzkas Bogtrykkeri

W. Rømers Slagterforretning Tlt. 118-136

med Sørgerand og Tryk
leveres fra Dag til Dag

Fint letsaltet

Telefon Allinge 74
Takkekort

når I ska henta øl n torlånga

HASLE-ØL

for ded e got å billigt — å Kjømanj bår'edl

Ligkistelafler
Ordning af Begravelser

Ligkister
Ligsenge

Kofoed & Mortensen

3~~0~9~0~Cit~
Bryggeristræde
Tlf. All. 77 og 79

Æg
købes gerne
og De faar altid højeste Pris i

Produkten

Byggeforretning

Skal De sælge
eller vil De kobe
et eller andet —
saa annoncer bare i

Nordbornholm!
Bladet med dun store Udbredelse

Avertr i „NORDBORNHOLN"

vi har endnu lidt Lammekød og dejlige Kogeærter KØB DET I PRODUKTEN

HASLE og OMEGN
Vi sælger en Del

llomoirdliker og Kjoler
ekstra billigt
Andreas Thomsen
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Nordbornholms

Bridge_RubriK

dinger er ganske forskellige fra
Støttemeldinger til Etmeldinger.
Enkel Støttemelding viser 1 ±
Honst. og dertil fyldestgørende
Trumistatte (mindst D-3-2 eller
fire lave Trumfers..
Dobbel Støttemelding viser (a)
lidt bedre end almindelig Trumfstøtte — fire Trumfer med Knægten i Spidsen eller tre Trumfer
med Kongen i Spidsen, og (b)
2 Honst. i Sidefarver eller 1 1/2
Honst. og en Doubleion eller
kun 1 Honst. og en Singleton.
Es eller 2 Honnører i Trumffarven vil forholdsmæssigt forhøje
Haandens Værdi.
Har man over fyldestgørende
Truinfstøtte og mellem Vf?. og
3 Honst., er der mindst en sikker Udsigt til Lilleslem, naar
Hensyn tages til Fordelingen.

i den følgende Meldeomgang.
Illustration. Efter en Aabningsmelding paa 2 Spar har Svarhaanden:
1. d> 5-3-2 v K-7-6 5-4-2 • 3 2 $ D-5

Hendes Vase.
.

Illustration:

ved Klar Knægt

Honnørstik.
Es Kg
er 2 H,-St.
er 11/2
Es D
Es x x x
er 1
Kg D B
er 11/2
Kg D
er 1
Kg x og D x er 1
Kg B 10
er 1
Kg x x
er 14
DB
er
D x og D x er 1/8
2 Plusværdier er 1/8

Raades der over mere end en
Gang Støtte, behøver den fulde
Støtte ikke meldes straks. Det vil
0101.
sandsynligvis være mere fordelagtigt at vildlede Makker midlertidigt ved kun at melde en Gang Jeg mindes en skøn gammel Vase,
Støtte, for af hans Genmelding der stod paa hendes Buffet,
at kunne afgøre, om hans To- yndig i Farven og Formen,
melding er »Minimum« ell. stærk en Fryd for øjet at se.
Tomelding.
Der var malt paa dens ene Side
5. Svarmeldinger i Farve — afet smukt Miniature-Maleri —
gives paa enhver meldelig Farve,
malt af en Kunstens Mester
forudsat at Haanden mindst insom en farveskøn Harmoni.
deholder 1
Honst. Indtil en
Gamekontrakt er naaet, maa der Og Vasens Skønhed og Ynde
aldrig springmeldes ved Afgivelse genspejlede sig i hendes Blik ;
af Svarmeldinger i Farve, men for jeg lærte jo hende at elske
disse bør meldes gradvis.
dette dejlige Stykke Antik.
Den eneste mulige Undtagelse
er en Seksfarve eller en endnu Jeg sad en Aften hos hende længere Farve med mindst 5 sikre vi var ene i Stuen, vi to og fortalte en Historie om Vasen,
Trumfstik.
mens vi elsked og spøgte og lo.

Aabningshaanden
lb E-K-B 9
v 4-2
• E-K-D-8-6

▪ K-D
Meldingen bør foregaa saaledes:
Aabningshaanden
2 •
2÷
3 Sans (har allerede vist alt)
Pas

2. 4 6-5-4-3-2 v K-5-4-2 • 9-8-7 1. 3

Jeg fortalte hende om Tiden
dengang, da Vasen var ny,
en Historie curi Staden Venezia,
Hadets og Elskovens By.

Svarhaanden
lb D-10-3-2
91, E-K-9-8-6-5
•
10-9-6
Svarhaanden
2 v1 (ikke 4 eller
3 v (Genmelding)
6÷

5

Jeg fortalte om skønne Paladser
af Marmoret, køligt og glat,
om Fart paa de sorte Kanaler
i den azur-blaanende Nat.

v)

Med enhver af disse to HænSvarhaanden, som ved første den er under Game, er det deder er den korrekte Svarmelding
Betragtning
har en rimelig Ud- res iøjnefaldende Fordel ikke at
2 Sans, skønt den første Haand
sigt
til
Storeslem
i Spar, bestem- gøre det trangt for hinanden.
har en Seksfarve, og den anden
Haand har en god Støttemelding. mer sig til at overlade Afgørel- Dette Princip — en Gang KravMen da Meldingen vil blive sen derom til Makker efter at melding altid Kravmelding holdt aaben, indtil en Gamekon- have udmalet en Haand af usæd- gælder ogsaa for AabningshaanSvarhaanden I.
trakt er naaet, vil Svarhaanden vanlig Styrke for ham. Traaden den, selv efter den svage SvarHvordan man skal svare, naar sædvanligvis faa Lejlighed til at er her Aabningshaandens Mini- melding paa 2 Sans.
Makker afgiver Kravmelding, har vise saadanne Værdier i en føl- mum Svarmelding paa 3 Sans.
Paa Gensyn paa Fredag.
jo altid været noget af et Pro- gende Meldeomgang.
Da begge Makkere altid maa
„Klør Knægt."
blem — man skal nemlig svare.
DennelFremgangsmaade er fo- holde Meldingen aaben, naar
Det eneste Svar, der ikke under reskrevet for at beskytte Makker
nogen som helst Omstændigheder mod at forsøge Slemmeldinger,
maa afgives, er Pas.
der ikke vil kunne vindes. SvagNaturligvis har Culbertsen og- hedsmeldingen paa 2 Sans kalfortsætter —
saa her sine Regler, og de lyder: des »Minimum Svar«, fordi den
og
vi
har
endnu
Bunker
af
Varer
1. Pas — er i alle Situationer er den laveste Melding, der kan
til ekstra billige Priser.
blokeret (forbudt!) undtagen tem- afgives uden at Trækantallet melporært, neer en Modspiller har des op.
overmeldt. Overmelder en Mod3. 3 Sans — benægter Støtte i
spiller Tomeldingen, kan Svar- Makkers Trumffarve, og den behaanden passe paa en værdiløs nægter ligeledes anden meldelig
Haand, da Aabningshaanden au- Farve, men den viser mindst 11 /,
er kommet.
tomatisk faar en ny Lejlighed og ikke udover 2 + Honst.
Derfor gælder det om at faa det bedst mulige
til at melde. En Modspillers OverHar Svarhaanden blot 2 Honst.
af
tildelte Kvantum.
melding fritager imidlertid aldrig er Makkerparret i Besiddelse af
nogen af Makkerne fra at holde mindst 7 Honst., saaledes at der Den kraftige Kaffe med den
Meldingen aaben efter denne kun kan være et Es, en Konge gode Smag faar De altid hos
Telefon Hasle 142
Modspilsmelding, forinden en Ga- og en Dame hos Modspillerne,
mekontrakt eller en tilfredsstil- selv om Aabningsmeldingen paa
lende Straffegevinst er naaet.
2 Træk er afgivet paa et Mini2. 2 Sans er et rent Minimum mum. Har Aabningshaanden blot
Sva r, der tjener til at kendemærke nogen yderligere Værdi, er en
en Haand, som kun indeholder Lilleslem i godt Sigte, under HenBestillinger til Levering i Foraaret modtages gerne
1. Honst. eller derunder, og denne syntagen til Fordelingen. SanMelding skal afgives tiden Hensyn fremt derfor Aabningshaanden
til Farvelæng der, Trumfstyrke el- fortsætter med at melde efter
Hasle
ler Fordeling.
Makkers Svarmelding paa 3 Sans,
Enhver saadan Svarmelding bør Svarhaanden omhyggeligt
skal antyde Mangel af over 1 overveje Muligheden for Slem. •••••••••••••••••••••• øøøøø •••••••••••••«•••••••••• •
•
•
•
Honst., idet Spillestik kan vises
4. Støttemeldinger til Tomel•

217anufafiturfiusets

UDSALG

9rianufakturfiuset, gfasle

KAFFE-Rationeringen

Einar Nielsen

G9DN1NGSKALK

Grønbech Q. Co.

•
•• Gaa til Isenkræmmeren

BRILLER

moderne og almindelige.
Nøjagtig Udmaaling med Stigmatometer

EMIL WESTH

Ur- og Guldsmedeforretning, Hasle Telefon 116

•
•
•
•
•
•

Altid det bedste
i Køkkenudstyr

•
•

Fa. Andr. Kofod

Tlf. Hasle
al
•
• • •• øøøøøøøøøøø •••••••••••••••••••40•••••• øø

•
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15 SALTEKAR
i forskellige Størrelser
sælges til billige Priser
Hasle Bødkerforretning Telt. 105

i711 n aniumaimili il nom mama num miav manemme a l vine ' lig

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
Skoteisreparation
Torvet, Hasle

Brødrene Anker
Jernstøberi og Maskinfabrik
Pumper - Vandindlæg
Bygnings-Støbegods

Jeg fortalte om Elskov og Lykke,
om Bejlerens smægtende Sang,
om Dans paa Marmorets Fliser
til Guitarens jublende Klang.
Jeg fortalte om Kærlighedsnætter
under StIerneskuddenes Drys,
om Leg i Cypressernes Skygger
med ømme Favntag og Kys.
Jeg fortalte ogsaa for hende,
at alt ej er Lykke paa Jord,
thi hvor Elskov dyrkes, der trives
ogsaa Hadet, Hævnen og Mord.
Jeg fortalte om Lykke, der dræbtes
af det kolde, blankslebne Staal,
jeg fortalte om Elskov, der døde
paa Kætternes knitrende Beat.
Jeg fortalte om det, der blev øved
af Skændsel til Messernes Sang,
om Mængden, derjubled' og brøledt
naar Bøddelsværdene klang.
Jeg fortalte om dem,
der blev stænged'
bag Pinslernes gitrede Mur,
om dem, der led Helvedes Kvaler
i Blykamres Rædsels-Tortur.
Alt det har den antike Vase
maaske selv oplevet engang.
Hvem ved, hvad den gemmer
af Minder
om Had, om Elskov og Sang.
———
Saadan sad jeg engang og fortalte,
og hun lytted' betaget dertil,
mens nænsomt
hun kærtegned' Vasen
og drømte om Livets Spil. Siden dengang er Dagene gaaet,
og med den glemmes meget
saa nemt.
jeg
hun
mindes,
Historien trorg
men Fortælleren,
ham har hun glemt.
Mens jeg mindes den gamle Vase,
der staar paa hendes Buffet,
saa lytter hun glad til en anden,
ja, det er jo det, der kan ske.
Carl J. E. Aakerlund

Komfurer
Telefon Hasle 2

Varm Bladbudding
hver Fredag Middag

CARL J. E. AAKERLU N D
==

Slask

Jeg fortalte om yppige Kvinder
med øjet i hektisk Glød,
naar de kyssede duftende Roser,
som Elskeren ridderligt bød.

Annoncer til Haste-Siden
maa indleveres senest Onsdag Formiddag

an wa tillaran le um Innen eiii
=

hungeaelse
hver Torsdag

A. Lyster, Hasle

