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Den danske Storfilm 

Nordhavets Mænd 
med Lau jun., Poul ReieharilL Jobs. Meyer, 
Gull-Maj Norin m. fl. 
Se denne enestaaende danske Film, der er en pragt-
fuld Oplevelse. 
„Storstaaet - betagende - en stor og spændende 
Oplevelse" skrev Børsen, 
Billetbestilling: Tlf. Allinge 142 

      

FREDAG, DEN 10. MAJ 1940 Trykning, Ekspedition og Bogholderi: 
27 Aarg. 

Gornitzkas Bogtrykkeri, Storeg., Allinge, Tlf. 74 
Nr. 30 	1- Redaktion og Annoncer: 

Axel Mauritsen, Kiosken, Allinge, Telefon 142 

Stormogulens Trone 
0-- 

I August 1782 sank den engel-
ske Fregat „Grosvenor" udenfor 
Pondokysten i Kapstaden. Seks 
Uger forud var Skibet sejlet fra 
Ceylon med en uhyre kostbar Lad-
ning, der bestod af 90 Kasser med 
Diamanter, Rubiner, Smaragder og 
Safirer, som den Gang havde en 
Værdi af 10 Mill. Kroner. Endvi-
dere var der 720 Guldbarrer til en 
Værdi af 8,5 Mill., 1450 Sølvbar-
rer og for 1,4 Mill. prægede Møn-
ter. Skibets samlede Ladning vilde 
i Dag have en Værdi af over 100 
Mill. Kr. 

For Tiden er to Hollændere i 
Færd med at bygge Bølgebrydere 
paa Stedet, hvor „Grosvenor" sank 
— naar Molerne er færdige, skal 
der bygges en Dæmning, hvoref-
ter det er deres Mening simpelt-
hen at pumpe Vandet ud af det 
indkredsede Basin, hvorefter man 
ved Bortgravning af Sandet haa-
ber at bringe Vraget af Fregatten 
med alle dens Herligheder for Da-
gens Lys. Lykkes dette store Pro-
jekt, vil Skattegraverne rigeligt faa 
deres Anstrengelser betalt ved de 
sunkne Ædelstenes og Metaliers 
Værdi. 

Men man haaber at finde mere 
endnu. Legenden fortæller nemlig 
at „Grosvenor" var det Skib, som 
havde den berømte Paafugletrone 
fra Delhi ombord. Denne Trone, 
der i sin Tid tilhørte Stormogulen, 
var en af Indiens kostbareste Skat-
te, som forsvandt paa en hemme-
lighedsfuld Maade netop samme 
Aar, som „Grosvenor" sejlede fra 
Ceylon. 

Paafugletronen har uden Tvivl 
virkelig eksisteret; den omtales i 
forskelligeOpdagelsesrejsendes Be-
retninger og beskrives som gan-
ske vidunderlig. Tronen var af 
drevet, rent Guld. Selve Sædet 
hvilede paa to store Paafugle af 
Guld, tæt besat med de kostelig-
ste Ædelstene. Dens Værdi anslaas 
til 120 Mill. Kr. Tronen blev i det 
18. Aarhundrede røvet af den per-
siske Shah Nadir, men den naa-
ede aldrig til Shahens Skatkam-
iner, og man har aldrig set den 
siden 	en Omstændighed, der i 
ikke ringe Grad gør Troen paa, 
at den var ombord i det sunkne 
Skib, sandsynlig. 

Sporene pegede dengang mod 
Sydindien, og samtlige Overleve-
ringer siger, at den blev bragt 
ombord paa „Grosvenor". Førend 
Skibet sejlede Ira Ceylon, skrev 
dets Kaptajn et Brev hjem til sin 
Kone i England, og heri fortæller 
han hende, at han har noget om-
bord, der vil forbavse hele Eng-
land. 

Selvfølgelig har man ofte prø-
vet paa at finde Fregatten for at 
faa Fingre i de uhyre Rigdomme, 
der gik tilbunds med det ; men 
hidtil er det hver Gang mislykke-
des. Selv det engelske Admiralitet 
forsøgte Bjergningen 50 Aar efter 
Katastrofen, men forgæves. 

Et engelsk-sydafrikansk Syndi- 

kat, som i Aarene 1905-07 brugte 
Formuer paa Bjergningen, fik kun 
250 Guldmønter, en Sølvbroehe og 
nogle Smaating ud af deres Skat-
tejagt. 

I 1921 forsøgte man fra Land-
siden ; man gravede en Tunnel 
ind under Havet. Da man var 125 
Meter fremme og omtrent henne 
ved Stedet, hvor Vraget skulde 
ligge, brød Havet ind i Tunnelen. 
Den amerikanske Millionær for-
søgte i 1926 ogsaa at grave Tun-
nel. Ved Hjælp af Dynamit og en 
Dampmaskine kom han frem til 

En af de mærkeligste Kriminal-
affærer fra de senere Aar er den, 
hvori Norbert Dworak, den mysti-
ske Guldsamler i Budapest, spil-
lede Hovedrollen, og hvis sidste 
Akt netop er afsluttet. 

Han var en meget velstaaende 
Mand, Indehaver af en gammel 
Forretning, men han havde i denne 
gennemført et System, der kun 
kan betegnes som Tyveri, med det 
Formaal for øje at skaffe sig mere 
Guld, ikke fordi han vilde bruge 
det til noget, men blot ud fra en 
sindsyg Trang til at eje det. Hans 
Forbrydelser er meget forskellige 
fra almindelige Lovovertrædelser 
og danner tilsammen en,,liel Ro-
man, hvis Afsløring har vakt den 
største Opmærksomhed i Central-
europa. 

For nogle Maaneder siden mod-
tog en af Cheferne i Firmaet A, 
G. Scheid, et stort Guldsmelteri 
Wien, et anonymt Brev fra Buda-
pest, hvori meddeltes at Lederen 
af Firmaets Afdeling i Ungarn, 
Norbert Dworak, systematisk har 
stjaalet Guld fra Firmaets Kunder 
gennem mange Aar. Hans Frem-
gangsmaade, hed det sig, havde 
været den at fjerne en vis Guld• 
mængde under Smeltningsproces-
sen og erstatte den med et andet 
billigere Metal. Firmaet i Wien 
sendte Brevet videre til Politiet i 
Budapest, og der blev omgaaende 
anstillet en Undersøgelse, Dworak 
viste sig at være en overordentlig 
velhavende Mand, hvis Guldsmel-
teri gik godt. Forretningen havde 
først og fremmest Forbindelse med 
Guldsmede og Juvelerer, som til 
Dworaks Ovne sendte de Guld-
sager, de ønskede smeltet og la-
vet til Guldbarrer. 

Budapest-Politiet havde allerede 
faaet en Anmeldelse mod Dworak, 
nemlig for Overtrædelse af Valuta-
loven, og det var derfor ikke saa 
usandsynligt at han ogsaa kunde 
have gjort sig skyldig i den an-
den Forbrydelse. 

Opdagere blev sendt hen til 
Dworaks Værksteder i Rollegaden, 
og det varede ikke længe før de  

det Sted, hvor den første Tunnel 
var brudt sammen. Det kostede 
ham mange Penge; men netop, 
da han skulde tage fat for Alvor, 
mistede han hele sin Formue og 
maatte holde op. I Raseri herover 
samlede han al den Dynamit, der 
var tilovers, og sprængte hele sit 
Arbejde i Luften. 

Nu er det attsaa et Par Hol-
lændere, som forsøger Lykken — 
vil det lykkes dem at drage den 
sagnomspundne indiske Pragttrone 
frem for Dagens Lys ? 

havde fundet ud af at der var no-
get mystisk ved hele Forretningen. 
1 Stedet for kun en Dør, der førte 
ind til Ovnen, hvor Smeltningen 
foregik, og foran hvilken den, hvis 
Guld skulde smeltes, maatte kunne 
staa og overvaage at man behand-
lede hans Ejendom forsvarligt, 
var Ovnene hos Dworak forsynet 
med to hemmelige Døre, der førte 
ud til en mørk Gang bag dem. 
Her hang store Skovle og Skeer, 
der alle var fremstillet af et eller 
andet haardt Metal. Det var egent-
lig Bevis nok for at alt ikke var 
som det skulde være i Smelteriet. 

Man anstillede videre Undersø-
gelser og opdagede at 8 af de 40 
Arbejdere i Smelteriet af Dworak 
modtog Ekstrabetaling, idet han 
hver Uge personlig gav dem en 
ekstra Lønningskuvert. Det viste 
sig at være netop de Mænd, der 
var betroet Arbejdet i den hem-
melige Gang, og som fra Smelte-
ovnen skulde tage smaa Portioner 
Guld og erstatte dem med et bil-
ligere Metal. 

Da Opdagerne var naaet saa 
vidt, var det ikke vanskeligt at 
gætte sig til Resten. Der blev fore-
taget en større Husundersøgelse, 
og indmuret i en af Husets Mure 
fandt man over 40 forskellige Guld-
barrer, hvoraf ingen vejede under 
20 kg. En af Arbejderne meddelte 
endvidere, at der i Haven, som 
hørte til Dworaks Hus i Marton-
hegygaden, saavelsom i Haven til 
hans Moders Hus, fandtes begra-
vet adskillige Guldbarrer. Paa et 
Loftkammer i Dworaks Hjem fandt 
man en Møntsamling bestaaende 
af antikke Guldmønter. Samlingen 
var langt mere værd end dens 
Vægt i Guld, for den omfattede 
enestaaende Eksemplarer, Mønter 
fra Oldtiden, hvoraf mange over-
hovedet ikke kunde vurderes i 
Penge. Rent skønsmæssigt sattes 
Samlingens Værdi til halvanden 
Million Kroner, men Lysthavende 
vilde maaske sætte Priserne endnu 
højere. 

Norbert Dworak var en stor, 
svær Mand, Ungkarl og omkring  

50 Aar, kolerisk og meget nervøs. 
Han havde gentagne Gange været 
til Behandling hos Nervespeciali-
ster, og han hævdede nu, at han 
var kommet til Guldet paa hæder-
lig og korrekt Maade. 

— Jeg har arbejdet lier i For-
retningen i 33 Aar og min Fader 
før mig, sagde han, saa der er 
ikke noget mærkeligt i, at vi har 
samlet os en Del Guldbarrer. -
Med Hensyn til Mønterne, saa har 
baade min Far og jeg været iv- 
rige Samlere 	 det er det hele. 

Han kunde dog ikke besvare 
Spørgsmaalet om, hvorfor han ikke 
havde opgivet sin Guldbeholdning 
til den ungarske Nationalbank, 
saaledes som Loven foreskrev. 

Da Politiet stillede ham overfor 
hele hans Guldbeholdning, foregik 
der en mærkelig Forandring med 
ham. Han begyndte at skælve, 
krummede Fingrene, greb efter 
Mønterne, mens han trippede frem 
og tilbage — og den kolde Sved 
sprang frem paa hans Pande. -
Paa et øjeblik opregnede han til 
de mindste Enkeltheder, hvor stor 
hans Guldbeholdning var, gjorde 
det paa en Maade, der afslørede 
ham som et enestaaende Regne-
geni. Synet at Guldet havde dog 
ophidset ham saa meget, at han 
ikke kunde forhøres videre. Da 
han blev ført ind i et andet Væ-
relse, blev han roligere og kunde 
svare forholdsvis normalt. 

— Min Fader arbejdede i den 
samme Branche i 55 Aar, sagde 
han. Hans Lidenskab var ligesom 
min at samle Guld. Mønterne er 
hovedsagelig fra hans Tid, men 
jeg gjorde mest ud af Barrerne. 
Jeg er en rig Mand og har ingen 
flotte Vaner. Jeg har aldrig brugt 
noget af Guldet og aldrig tænkt 
paa det. De Mennesker, fra hvem 
jeg tog et beskedent Lag Guld, 
naar jeg smeltede deres Kostbar-
heder, er ikke blevet fattigere for 
det — for de anede intet om de-
res Tab, og der er ingen Skade 
sket dem, 

Jeg fik ingen positiv Fortjene-
ste ud af det ud over Bevistheden 
om at Guldet, som jeg skjulte, var 
mit. Der er nogle flere Guldbar-
rer i mit Hus, skal jeg vise Dem 
dem, spurgte han Opdagerne, øj-
ensynlig stolt af at kunne frem-
vise sine Skatte. 

Som en Søvngænger førte lian 
Opdagerne ud i sin gamle Have, 
hvor de tidligere havde anstillet 
Undersøgelser, og her anviste han 
dem Stedet, hvor de kunde finde 
en Skat. Den ene Guldbarre efter 
den anden kom nu tilsyne — en 
Formue var skjult her, men den 
var næppe blevet opdaget, hvis  

han ikke selv havde vidst, hvor 
den fandtes. 

Det er karakteristisk for Dwo-
raks Guldhunger, at under Ver-
denskrigen, mens han var Krigs-
fange i Rusland, tykkedes det ham 
at flygte til Vladivostock fra en 
Lejr i Sibirien. — Her blev han 
Jazzsanger i en Havnebeværtning 

og selv i disse skæbnesvangre 
Dage, hvor mange af hans Kam-
merater døde af Sult eller frøs 
ihjel, forstod han at tjene Penge, 
ikke blot til at slippe hjem for, 
men ogsaa til at forsyne sig med 
en betydelig Mængde Guld. 

Nationalbanken i Ungarn har 
nu beslaglagt Dworaks Guldbe-
holdning, fordi lian havde skjult,• 
at han ejede den. Der er ingen 
Tvivl om, at han er sindssyg, og 
at Guldet er Skyld deri. Han er 
foreløbig idømt en Bøde paa fire 
Millioner Penge, det højeste Beløb 
en ungarsk Ret nogensinde har 
idømt en enkelt Person. Fængsel-
straf venter ham tillige for læn-
gere Tid. 

Dworak har stjaalet ubegrænset 
fra Tusinde af Kunder, saa det vil 
tage lang Tid, før Sagen helt kan 
afsluttes, selv om den ma siges 
nu at være opklaret i alle Enkelt-
heder. 

Mange Nervelæger er stærkt in-
teresseret i Sagen, fordi de mener 
at man staar overfor en moderne 
Kong Midas — en Mand, der er 
blevet sindssyg af Guld, og man 
har simpelthen stillet den Diag-
nose, at han led af den Sygdom, 
man kalder Oromania 	Guld- 
hunger. 

60,000 rige Kvinder i Sverrig 
Sverige er der noget at gøre 

for raske Ungkarle. De nyeste sta-
tistiske Udregninger har konsta-
teret, at Antallet af formuende 
svenske Kvinder bliver større og 
større, samtidig med at de kvinde-
lige Værdier synes at være størst. 

Sverige har 60,216 formuende 
Kvinder, der tilsammen ejer hen-
ved en Milliard Kroner. Af hvert 
Tusinde Formueejere i Landet er 
de 265 Kvinder, men til Gengæld 
er Damernes Formue i Gennem-
snit 15,561 mod Mændenes 13,429. 

Endvidere hævder Statistiken, 
at 65 pCt. af  Rigets formuende 
Damer findes i Byerne. Det er en 
Kendsgerning, der har faaet en 
anerkendt Professor til at udtrykke 
sin Misbilligelse af de gæve Sven-
skeres Opførsel. — Enten skatter 
de ikke deres Skat højt nok, me-
ner han, eller ogsaa forstaar de 
siet ikke Skattens Betydning. 

Vi gør opmærksom pa a • • • 
at næste Nummer af „Nordbornholm" ud-
kommer Fredag den 24. Maj. 

Gør det muligt for os vedblivende at 
udsende Bladet i det store Oplag, der 
dækker alle Hjem paa Nordbornholm -
ring eller send Deres Annoncer ind til os 

Annoncer til næste Nummer modtages til °tud. d. 22 Kaj Kl. 12 
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paa Søndag... 

Giv hende en god Æske fyldt eller ren Chokolade fra 

eHcYel cAlauriisan .c7-Ciosken 
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FORAAR 
En' Cykletur kan være en Nydelse, 
men Cyklen skal være i Orden. 

Trænger Deres Cykle til Eftersyn eller Reparation, da betro 
Dem til os. 
Alt Reparationsarbejde udføres samvittighedsfuldt 
og til rimelige Priser. 
Oplakering af Cykler udføres, 
saavel Haandlakering som Ovnlakering. 

De helt rigtige Tilbud paa en ny Cykle faar De 

CyKieforretninigen Tip-Top 
Allinge 

Marcussen & Jensen 

Nord bornholms 

Husmoderhiorne 
Spinatrand. 

1 kg Spinat, 3 Æg, 25 g Margarine, Spsk. Mælk, 
Salt, Peber, Sukker. 

Den rensede, skyllede Spinat dampes et øjeblik, 
hvorefter den hakkes gennem Kødmaskinen. Mæl-
ken, Æggene, Salt og Peber piskes sammen, og 
heri kommes Spinaten. Margarinen smeltes i en 
Kasserolle og hældes i Spinatmassen. Smages til, 
kommes i en smurt Randform og koges i Vandbad 
i en Gryde eller Ovn, til Randen er stivnet, ca. 1/2  
Time. Ved Anretningen løsnes Randen med en Kniv 
og vendes ud paa et Fad. Indeni Randen kan ser- 

Opskrift veres kogte, brunede Gulerødder, eller kogte Jord- 
Nr. 4. 	skokker eller andre Grøntsager. 

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

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

Tøj modtages til kemisk Rensning. 
Pænt Udvalg i Manchetskjorter, Slips og Sokker. 

Telefon Allinge 106 v 

Thora Pedersens Modeforretning . 

Nye, smukke Monstre i 

Sommerstoffer 
Croida. Crepe, Vistra Silke og Tobralco 

til billige Priser i 

Nordlandets Handelshus 

IMIE111111111•111111111 
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Morklægningslutter 
til Afblænding af Cyklelygtrr 

pr. Sth. 60 øre 

Hvide Armbind 25 Øre 

FritzReusch 

De af Luftværnet anerkendte 

Xatte 

BemeerR Programændring) 
Fredag Kl. 20 Lørdag Kl. 20,15 

Jamaica Kroen 
En eventyrlig og spændende Film-Folke-Komedie med den 
geniale Charles Laugthon i en herlig Rolle. 

Forbudt for Barn 
2 Pinsedag, Tirsdag og Onsdag KI. 20 

Nordhavets Maend 
~~•~Irouvams~~erer 

De fleste af vore Hatte er indkøbt i Efleraaret 
for Prisstigningen! 

Vi har mange fikse Ting— 
derfor forsyn Dem nu. 

~Emu tØ 
Ånde- og 

Gaasefjer, Uld 
og renvaskede 

uldne Klude 
købes til højeste Pris 

FritzReusch 
Telefon 5 	 Allinge 

11111~•101111111~ 
......, 	 

41 Srra 2Ige til 7Jge 

Pinsetrafiken 
Østbornholinske sejler i Pinse-

dagene saaledes: 
Afgang fra Bornholm Fredag 

Morgen den 10. ds. til København. 
Afgang fra København Pinse-

morgen Kl. 4. 
Afgang fra Bornholm Onsdag 

den 15. ds. Kl. 4. 
Ud over denne Tid er der endnu 

ikke nogen Bestemmelser om, hvor-
dan Skibene kommer til at sejle. 

Gudstjenester 
1. Pinsedag 

Allinge Kl. 10 ** 
Hasle Kl. 10 
Klemensk. Kl. 9,30 
Olsker Kl. 8 
Rutsker Kl. 14,00 
Rø Kl. 9,30 

2. Pinsedag 
Allinge Kl. 8 
Hasle Kl. 14 
Klemensker ingen 
Olsker Kl. 9,30** 
Rutsker Kl. 9,30** 
Rø Kl. 14 

Søndag den 19. Maj 
Allinge Kl. 10** 
Hasle Kl. 10" 
Klemensker Kl. 9,30 
Olsker Kl. 8 
Rutsker Kl. 14 
Rø Kl. 9,30 

Skriftemaal 1/4  Time før Præd. 

Tilflugtsrum 
I Byerne og i enkelte Landkom-

muner er der i den sidste Tid ble-
vet indrettet en Del Tilflugtsrum, 
hvis Vinduer og Indgange er be-
skyttet af store Sandkasser. For 
at undgaa Misforstaaelser, skal 
vi oplyse, at disse Rum ikke er 
beregnet til at tage Byernes eller 
Sognets Befolkning. De er anlagt 
med ganske bestemte Formaal for 
øje, dels til Skolebørnene, dels til 
de Rejsende, der kommer med 
Damper eller Tog. De skal altsaa 
ikke begive Dem til Tilflugtsrum-
mene, hvis De befinder Dem hjem-
me under en eventuel Luftalarm. 
Hver enkelt Familie maa sørge 
for sig selv, idet Kældere og lign. 
jo  ogsaa yder Beskyttelse. Saa-
kaldte „bombesikre Rum" bliver 
der ikke indrettet her paa øen. 

Dansant i Pinsen 
2. Pinsedag fra Kl. 16 til 21 

kalder „Elverhøjkroen" Stammers-
halde, til Dansant. 

Disse Eftermiddags-Dansanter 
har været meget populære og til 
Tider har Tilstrømningen næsten 
været for stor. 

Mange vil sikkert 2. Pinsedag 
lægge Turen om ad Stammers-
halde. 

Palmehaven aabner 
Det bliver ligeledes 2. Pinsedag, 

at Palmehaven aabner sine Døre 
for Publikum. Fra Kl. 21 til 24 er 
der Dans i de smukke Lokaler til 

Tonerne af Arvidsens 4 Mands Or-
kester. Mon ikke mange vil be-
nytte Lejligheden til for en Aften 
at glemme Hverdagens Bekymrin-
ger og tilbringe et Par muntre Ti-
mer her. 

Idrætsforeningen Standard 
afholder paa næste Søndag en 

Medlemsaften i Rutsker Forsam-
lingshus. Det endelige Program 
er endnu ikke lagt, men Bestyrel-
sen haaber at kunne skaffe lidt 
Underholdning før Dansen. Arvid-
sens Orkester spiller. 

Se iøvrigt Annoncen. 

Nordbornholms Kino 
Paa Grund af trafikale Vanske-

ligheder er den paa Forsiden an-
noncerede Film ikke kommet frem 
i rette Tid. — Programmet bliver 
derfor i Henh. til Annoncen paa 
denne Side. 

— Fredag og Lørdag spilles et 
fængslende Folkeskuespil, nemlig 
„Jamaica-Kroen" med Chl. Laug-
thon i Hovedrollen. En rigtig Sø-
røverfilm i Lighed med Kaptajn 
Maryats Romaner. Den er for-
budt for Børn. 
„Nordhavets Mænd" 

bliver Kinos Pinseprogram -
vel en af de allerbedste danske 
Film, der nogensinde er lavet. 

Hovedrollerne er besat af saa 
gode Navne som Johannes Meyer, 
Lau jun., Poul Reichardt, Gull-Maj 
Norin m. fl. 

Handlingen er god. En stejl og 
stædig Type af en Rigmand i en 
lille norsk Havneby kan ikke lide, 
at hans Søn er forelsket i en Lap-
pige. Men Sønnens Kærlighed er 
stærkere end Faderens Modstand. 
Han bryder sig ikke om Faderens 
Penge, han vil klare sig selv og 
skaffe det nødvendige til Livets 
Opretholdelse for sin Lappige, for 
sig og det lille Barn, der ventes. 
Som blind Passager drager han 
ud med et Fangstskib, der skrues 
ned af Isen; den hvide Ødemark 
med Snestorm og Sult, en Slæde-
rejse om Kap med Døden og to 
Mænds Lidelser i den lange Vin-
ternat mellem Is og Sne. Billeder-
ne er enestaaende, og Handlingen 
er meget spændende. 

Denne Film spilles 2. Pinsedag, 
Tirsdag og Onsdag. 

Frelsens Hær, Allinge 
Sang og Musik-Gudstjeneste af-

holdes Fredag den 10. og Lørdag 
den 11. Maj Kl. 20. 

Alle hjertelig velkomne. 
Husk Hjemforbundsmødet hver 

Tirsdag Kl. 19. 

RØ 
Husmænds Syforening. 

Bordtæppet er udtrukket paa 
hvid Seddel Nr. 20. 

Varelotteriet 
Fornyelsen til 2. Trækning 

slutter Tirsdag den 14. Maj. 
Nogle ledige Sedler er til Salg. 

Bertha Larsen, 
Kirkestræde 2, Allinge 

Husbestyrerinde 
lidt ældre, søges straks. 

Emil Sonne, Vang 

Al Slags Syning 
udføres hjemme som ude 

Karna Olsen, Byvangen, Allinge 

Hjertelig Tak 
for den store Opmærksomhed 

der blev vist os ved vort Guld-
bryllup. 

Julie og Robert Hansen, 
Malerstræde, Hasle 
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De rtgtige 

9indesko 
i stort Udvalg til rime-
lige Priser. 

CARL LARSEN 
Skotøj 

Vestergade, Telf. 104 
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5 Ugers Grise 

   

   

til Salg. 
Bergmann, Blaaholtshns 

Olsker 

   

En Lødeko 

   

er til Salg 	
Pilegaard, Olsker 
Tlf. Allinge 85 y 

   

Berigtigelse 

   

af Ejendomshandeler, Laanesager, 
Testamenter, Dødsboer m. m. 
Regnskabsføring og Revision. 
Ejendomme anvises til Salg. 

Revisor K. PEDERSEN 
Kirkegade 4, Allinge 

       

En Lejlighed 
er til Leje. En Ottoman med til-
hørende' Bord og Stole sælges bil- 
ligt. 	 P. Falk, 

»Stormly« Tejn 

Køb 
Silkestrømper 

i Nordlandets Handelshus. 
Vi har endnu stort Udvalg af 
den gode BEMBERG Kvalitet 

Mange andre Strømper af den helt 
gode Kvalitet og i de helt rigtige 
Sommerfarver. 

Gør Indkøb i disse Dage i 

NordladetsHandelshus 

Chevrolet Lastvogn 
Model 1928 
sælges meget billigt 

A. Mikkelsen 
Autoværksted 

Allinge Tlf. 102 

2 gode Lepiglieder 
til Leje. Vand og elektrisk Lys. 

Henvendelse: Filip Mogensen, 
Tejn. Tlf. Allinge 117 y. 

21u skal Roserne plantes! 
Udvalg i de bedste Sorter haves. 

Stedmoder og alle andre Udplantningsplanter er i Aar forsinket saa 
meget af den haarde Vinter og det kolde Foraar, at de først bliver 
tjenlige sidst i Maj. 

Kelene Xndersen,ttlegaard 

• 



effileim.■■••■•• 

2anskelifit Naar faar vi til at sidde, som det skal 
Permanent 8 10 Kr. 'Neo Luxus I)ampkammersystem 
Brændt Haar udelukket. 
og husk saa, at vi kun bruger de originale Præparater. 

Frisør Nissen-Boysen, Allinge Tlf. 53 
11•11•■•••• 

ny Sommerkjole hører ogsaa et nyt Sæt 

Vi har smukke Sæt i de rigtige 
Farver og til de rigtige Priser -
Sædvanlig prima Kvalitet, endnu 
fri for Erstatningsvarer. 

Nordlandets Handelshus 

Køb CYK LEN 
hos Fagmanden 

 

som er ene om :il kunne yde Dem den helt rigtige Service! 

Danmarks bedste Cykler: 

    

„HAMLET" og den „3-TiAMIEDE" 

 

(Eneforhandling for Allinge-Sandvig.) 

Paa disse to kendte Mærker opnaas absolut længste Garanti. 

Gode Albetalifigsvilliaar 

    

Dæk og  Slanger samt alle 
Reservedele til Cykler 
paa Lager 

1. Klasses 
Reparations 

Værksted 

 

Mørkelægningshætter, godkendt af Luftværnet 

   

A. MIKKELSEN 
Telefon 102 	Allinge 

Mide 
Kr.137,50 

25 Kroner Udbetaling- 
10 Kroner oin 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. 

Tænk paa det til deu (erste. 

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

Værelser udlejes 
billigt. 

Hefters Hotel. 

En 3=Værlejfighed 
— møbleret eller umøbleret 	er 
til Leje 1. Juni. 

Chr. Jørgensen, Allinge. 

Idrætsforening. 
„STANDARD" 

afholder selskabelig Sammenkomst 
paa Rutsker Forsamlingshus for 
Foreningens Medlemmer Søndag 
den 19. Maj Kl. 20. Svend Ar-
vidsens Orkester medvirker. 

Andeæg til Salg. 
Lynggaard i Ro. 

En Lejlighed 
og Garage er til Leje. 

NB. En Barnevogn og en lille 
Kakkelovn, 1 Komfur og 1 Drag-
kiste med Skuffer sælges. 

Chauffør E. Olsen, 
Storegade 6, Allinge. 

Brugt Barnevogn 
er til Salg. 

Kirkegade 7. 

U trc 

range for Dem ... 

Et godt Vække-Ur kali nisse sim-

pelthen ikke undvære. f VI furer 

dc paalidellge ;unghans Vække-Urt 

I stort Udvalg. dliS 

Conrad Hansen 
Allinge Ur- og Guldsmedeforretn. 

v. Havnen Til 140 

iraffiali•ffil■awatsmt•112.ffirdellffia l 
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til Haver 

sælges ogsaa i smaa Kvanta 

Nordlandets 
Handelshus 

Et 4=Fags Hus 
i Strandgade, Hasle, er til Salg. 

Rentier K. A. J. Lund, 
Sdr. Landevej, Hasle, 
Telefon 120 

OlsKer 
Det meddeles herved, at Sog-

neraadet har ansat Kommune-
kassereren til Skatteopkræver. 

Skatten vil herefter blive op-
krævet hvert Kvartal. Restancer 
fra tør 1. April maa omgaaende 
indbetales til Kassereren, da el-
lers Udpantning og Tilbagehol-
delse i Løn vil blive foretaget. 

Sogneraadet. 

9almehaven 
Dansant 2. Pinsedag  Kl. 21-24 

Arvidsens 4 Mands Orkester 

„=„0,==7 1:8:="0==]] 

P. Petersens 
Byggeforretning & bigkistelager 

Nørregade 9 . Tlf. Allinge 69 

Spritlamper og Spritapparater 
fief6 det i Yrodukten% 

Stort 2Idoaig af 
Moderne silkeskjorter 

stribede og ensfarvede og særlig ekstra Kvaliteter af 

Manchetskjorter med Flip 
samt store Størrelser med løse Flipper. 
Ogsaa herresokker i moderne Farver og i ekstra Kvalitet 
og Strikning. Bleget rimelige Priser i 

Ylordlandets Xandelsfius 

En Annonce i 
„Nordbornholm" virker bedst. 

~~~A§~30~~ 

Ligkistelager 
Ordning  af Begravelser 

Ligkister 
Ligtøj 
Ligsenge 

 

 

 

wani Kofoed & Mortensen 
Bryggeristreedx. Byggeforretning Tlf. All. 77 og 79 r:~4E80~921~~3X~Eff 1'3 

Ordning af Begravelser foretages 

riE=1.--:=3 1==o= if =.=~_jr- oz=c=i  

Alle Redskaber 

111 
 

ru i Mark og Have 
gode solide Ting  til rimelige Penge 

sælges i 

bordlandets handelshus 

1t til Maven 
Kunstgødning, Urtefrø, Blomsterfrø og alle HaveredsKaber 

Yorrede ,9"rugler 
Svedstier. Rosiner, Abrilioser, Fersiten, Pærer, Æbler, bl. Frugter - K B DET I PRODUKTEN 

000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000 00 0000000 000000000000 
o 0 
O 0 
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O C • Aflæg Elverhøj-Kroen  

et Besøg  i Pinsen, hvor De stadig  

faar en god Kop Kaffe 	 c, 
0 
0 

O 0 
O o o 

• 

2. Pinsedag  

Koncert-Dansant . 0 . 	 . . fra Kl. 1 6-21 	. .  
....................................................................... 

Prima Okse- og Kalvekød 
samt Flæsk til moderate Priser 

W. Rømers Slagterforretning Tit. 118-136 
Varerne bringes. 
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pirPOLTER og Svinekort 
købes til Dagspriser. 

AXEL FREDERIKSEN 
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BRILLER 
moderne og almindelige. 
Nøjagtig Odmaaling med Stigmatometer 

EMIL WESTH 
Ur- og Guldsmedeforretning, Hasle Telefon 116 
LæÅerecepter expederes 

Swagger!, Prakker 
Spadseredragter og smarte Sornmerlitoler. 

Priserne er som i Fjor, 
da alt er købt i god Tid. 

Vi har været heldige og kan tilbyde Dem et her-
ligt Udvalg i moderne 

Sommerkjolestoffer 
til særdeles rimelige Priser. 

Pladakturhilselp Hasle 
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Det lyder ganske vist utroligt, 
men det passer, at adskillige re-
lativt gode Spillere ikke formaar 
helt nøjagtigt at skelne mellem 
Forretningsdoblinger og Oplys- 
ningsdoblinger.

Og det er maaske heller ikke 
saa lige til endda, med mindre 
man tænker sig lidt om. Men 
heri adskiller disse Meldinger 
sig jo ikke fra andre Meldinger 
i Kontraktbridgen. 

Culbertson mener om 

Opl ysningsdoblinger. 
Man kan klassificere Hænder 

i to Grupper 
(1) Hænder, som har størst 

Værdi i egen Melding eller som 
Støtte til Makkers Melding. 

En Haand som 
K-B-10-3 • 7 • E-K-B-8-4-2 1.7-5 

er paa Grund af de fordelings-
mæssige Værdier af langt større 
Værdi som Støtte til Makkers 
Sparmelding, eller som egen R u-
dermelding, end som Modspil 
mod en stærk Hjertermelding. 

(2) Hænder, som har størst 
Værdi, naar de anvendes til at 
tilføje Modspillerne Straffe. 

En Haand som 

7-3 • K-10-9-6-3-2 + E-8-4 + 7-5 

er mange Stik værd, naar den 
spilles mod Modspillernes Hjer-
termelding, medens den kun er 
et Stik værd som Støtte til Mak-
kers Sparmelding. 

Oplysningsdoblinger benyttes 
ved Hænder, der hører til den 
første Gruppe. 

Forretningsdoblinger benyttes 
ved Hænder, der hører til den 
anden Gruppe. 

Der er selvfølgelig et Antal 
Hænder, med hvilke det er tvivl-
somt, om man opnaar den stør-
ste Fortjeneste ved en Forret-
ningsdobling eller ved at spille 
eget Spil. 

Forretningsdoblingen under-
retter Makker om, at man fore-
trækker at spille Haanden de-
fensivt imod Modspillerne. Det 
er en værdifuld Oplysning, som 
kun har ringe (om nogen) Vær-
di som Støtte til Makkers Mel-
dinger. Efter en saadan indirekte 
Advarsel barhakker derfor kun 
tage Doblingen ud, dersom han 
har vægtige Grunde herfor. 

Oplysningsdoblingen underret. 
ter sædvanligvis Makker om, at 
man har en stærk Haand med 
en Fordeling, der er uegnet som 
Forsvar med Modspillernes Mel-
ding, medens den kan være yderst 
god Støtte til Makkers bedste 
Melding. En Oplysningsdobling 
kan undertiden benyttes til at 
narre en uforsigtig Modstander 
til at genmelde sin Farve, hvoref-
ter der forretningsdobles. 

Har en Modspiller meldt 1 Hj , 
og De sidder med 
Ib K -D-6 • D-B-10-9-7 • E-K-D-7 + 10 

er det bedst Melding at doble, 
altsaa afgive Oplysning. Dersom 
Modspilleren genmelder til 2 Hj., 
kan denne Melding med Udbytte 
forretningsdobles. 

Doblerens Makker skal om-
hyggeligt undgaa at lade Oplys-
ningsdoblingen blive staaende 
saafremt hans Haand da ikke 
er af saa usædvanlig Styrke (og 
særlig i Modspillernes Trumf-
farve), at der er Sikkerhed for 
en langt større Straffegevinst i 
Doblingen trods Advarslen, der 
ligger i den), end Værdien af et 
muligt Game til hans eget Mak-
kerpar vilde beløbe sig til. 

Det er derfor vigtigt at være 
ganske klar over, hvornaar en 
Dobling udtaler — »Lad Dob-
lingen blive staaende (Forret-
ningsdobling) — eller »Tag Dob-
lingen ud« (Oplysningsdobling). 

Man skelner imellem Forret- 

nielgs- og Oplysningsdoblinger 
saa ledes: 

Forretningsdoblinger 
1. Dersom dieokker har afgivet 

Melding. 
2. Selvom Makker ikke har 

afgivet nogen Melding, og Dob-
lingen ikke er afgivet ved første 
Lejlighed dertil. 

3. Naar den doblede Melding 
er to Træk i Sans eller 4 Træk 
i en Farve. 

4. Naar en Spiller aahner med 
1 Sans (ikke 1 Træk i Farve) 
og i den følgende Meldeomgang 
dobler en Overmelding. 

5. Naar en Spiller aabner med 
en Tomelding og i den følgende 
Meldeomgang dobler en Over-
melding. 

Oplysningsdoblinger 
1. Dersom den doblede Mel-

ding er 1 Træk i Sans eller 1, 
2 (ikke Kravmeld.) eller 3 Træk 
i en Farve (forudsat, at Makker 
har passet, eller at han ikke har 
afgivet nogen Melding, og at Dob-
lingen afgives ved første Lejlig-
hed dertil). 

2. Dersom en Spiller aabner 
med 1 Træk i en Farve (ikke i 
Sans), og dobler Modspillernes 
Overmelding paa 1 eller 2 Træk 
(forudsat at Makker meldte Pas). 

3. Naar en Spiller gentager sin 
Oplysningsdobling, efter at Mak-
ker har passet, under Forud-
sætning af, at den anden Dob-
ling ikke er afgivet mod en Mel-
ding paa over 3 Træk. 

Dobling af en Dobling (Re-
dobling) regnes som en Melding, 
og derfor er enhver derefter an-
given Dobling en Forretnings-
dobling. 

Minimumsfordringer til Oplysnings-
doblinger. 

Det maa erindres, at den der 
oplysningsdobler manøvrerer saa 
at sige lige under Fjendens Ka-
noner, da der allerede er vist 
Styrke fra dem. 

Og der er altid en Mulighed 
for, at Doblerens Makker kan 
have en værdiløs Haand, og der-
til kommer, at en Oplysningsdob-
ling er en kraftig Indbydelse til 
Makker til at tage Offensiven selv 
med en Haand, der kun er lidt 
bedre end et Minimum. 

Minimumsfordringer til Hon-
nørstikindholdet paa en Haand, 
der berettiger en Oplysningsdob-
ling er følgende. 

a. 3 Honst. fordelt i tre Far-
ver, eller 

b. 3 Honst. fordelt i mindst to 
Farver og en god meldelig Far-
ve, der indeholder 4 Trumfstik. 

Dette er Minimum af Honnør-
stik. Er den doblede Melding 1 
Sans, maa Dobleren i Situatio-
nen a. have fire Spar og fire 
Hjerter eller fire Honst., naar 
han er udenfor Farezonen, og i 
Farezonen bør Haanden have 
stærke Mellemkort. Dersom Mod-
spillerne melder en af Majorfar-
verne, garanterer Dobleren et 
Minimum af fire Kort i den an-
den Majorfarve, saafremt han 
ikke har en god Farve selv som 
i Situationen b. 

— — 
Næste Artikel vil omhandle 

Makkers Svar til Oplysningsdob-
linger. 

Klør Knægt 

Varm Blodbudding 
hver Fredag Middag 

Lungepølse 
hver Torsdag 

A. Lyster, Hasle 

Opgøret mellem Hasle og ASG 
fandt Sted i Søndags paa ASGs 

Bane, og til Trods for det daar-
lige Vejr var der dog mødt en 
Del Publikummere op for at over-
være Begivenheden. Det blev en 
yderst spændende Kamp, hvor det 
viste sig, at de to Hold var hin-
anden meget jævnbyrdige, ja, i 
anden Halvleg saa det ud til at 
Hasle skulde komme oven paa, 
idet de satte ind med et voldsomt 
Pres, som det kun lykkedes ASG 
med Nød og næppe at slippe hel-
skindet fra. 

De enkelte Begivenheder og 
Kampens Gang har imidlertid væ-
ret refereret i Dagbladene, hvorfor 
vi ikke skal komme nærmere ind 
paa dem her. 

Spændingen i Bunden er yder-
ligere steget idet Hasle, Nexø og 
ASG hver staar med 6 Points; nu 

■■11101■I 

Brødrene Anker 
Jernstøberi og Maskinfabrik 

Pumper - Vandindlæg 

Bygnings-Støbegods 

Komfurer 

Telefon Hasle 2 

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

Otto Hansens 
Sliotelsarparation 

Torvet, Hasle 

vil meget afhænge af, om Hasle 
formaar at snuppe Points fra no-
gen af de Klubber, de mangler, 
nemlig Viking, Svaneke og B 1910. 
Opgøret mellem ASG og Nexø 
Nexø er ligeledes af stor Betyd-
ning. 

Uden Tvivl vil de nævnte Klub-
ber sætte alt ind paa at komme 
saa langt væk fra den kedelige 
Nedrykning til A-Rækken. 

Søndagens andre Kampe 
Standard I fik en vældig Revan-

che over ASG II ved at vinde saa 
stort som 12-0 paa Hjemmeban. 

Juniorkampe 
Hasle jun. I slog RB jun. I med 

4-0 paa Hjemmebane, og i Al-
linge vandt ASG jun. 1 over Gud-
hjem jun. I med 6-0, ligesom 
ASG jun. II slog Hasle jun, II 3-0. 

Ibsker 
som løber paa Silke-
Strømper kan samles 
op igen, saa Skaden 
ikke mere ses. 

Propert Arbejde 
Præcis Levering 
Overkommelige Priser 

Træffes bedst 
mellem Kl. 17 og 19. 

Gurli Rennov Rasmussen 
Ves"lorgadc 14, St., Allinge 

Averter i Bordbornholm 
	1■111•• ■■•■■..., 	 

spor paa Nord-fflornfiolm 

GODNINGSKALK 
Bestillinger til Levering i Foraaret modtages gerne 

Grørkbech (D. Co. Hasle 
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15 SALTEKAR 
i forskellige Størrelser 
sælges til billige Priser 

CARL J. E. AAKERLU N D 
Hasle Bedkerforretning Telf. 105 

Aing til 
Øens Grisehandel 

Telefon Rutsker 38 
naar De vil købe, sælge eller bytte. 
Unge gode Heste, ældre Arbejdsheste, Lødekøer, Lødekvier, 
Grise i alle Størrelser, Gylter og Søer. 
Ved Køb kortant Afregning Ved Salg gode Betalingsvilkaar 

9. Jørgensen 


