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Spisekammeret 
paa grøftekanten... 

Lidt om den danske Floras Værdi i Husholdningen 

En Naturkatastrofe 
Hvad vilde der ske, hvis Polarisen smelter? 

Næste D7ummer 
af „Nordbornholm" udkommer Fredag 
den 16. August. 

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 Onsdag den 14. Aug.KI. 12. 
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FREDAG, DEN 2. AUGUST 1 940 	
Trykning, Ekspedition og Bogholderi: 
Gornitzkas Bogtrykkeri, Storeg., Allinge, Tlf. 74 

27 Aarg, Nr. 35 Redaktion og Annoncer: 
Axel Matiritsen, Kiosken, Allinge, Telefon 142 

Den unge Videnskabsmand tand 
mag. Herlut Petersen fortæller den 
københavnske „Social-Demokrat 
forskelligt om Udnyttelsen af de 
vilde Urter i Husholdningen. 

-- I den Tid, vi nu gennemle-
ver, og vel sagtens ogsaa i de 
kommende Aar, gælder det for os 
alle at tage de Reserver i Brug, 
som vi ejer, baade de aandelige 
og de materielle. 

Forhen betød de vilde Planter 
mere end nu, baade til Medicin, 
til Mad og til Klæder. -- Der er 
ikke Tvivl om at man i forhisto-
risk Tid har anvendt en Mængde 
vilde Planter i Husholdningen. 
Senere er mange af dem blevet 
kultiveret ved hensigtsmæssigt Ud-
valg, og ved Krydsning har man 
forstaaet at forædle og forbedre 
dem. Efterhaanden er man kom-
met helt bort fra at udnytte den 
vilde Flora. 

Men naar vi nu har de foræd-
lede Urter, hvorfor skal vi saa 
vende tilbage til mere primitive 
Levevilkaar ? 	Fordi det er de 
færreste Familier, der kan forsyne 
sig selv med Grøntsager, og ad-
skillige har ikke Raad til at gøre 
Indkøb hos Grønthandleren i til-
strækkeligt Omfang. Selv paa en 
Tid, hvor vi tilsyneladende har 
Overflod, er det bekosteligt at for-
syne en større Familie med Plan-
tekost nok til at sikre Salte og 
Vitaminer. 

Vi er løvrigt blevet forvænt med 
Grøntsager. Vi spiser kun fede 
Kaal, store Gulerødder, skøre Sa-
lathoveder, tykke Snittebønner og 
saftige Urter. Og desværre er det 
altfor almindeligt at de, der ikke 
har Raad til at købe saadanne 
lækre Sager, ganske simpelt ikke 
faar noget Grønt. Lad nu være 
at Vitaminspørgsmaalet maaske i 
de senere Aar er blevet lidt over-
drevet, saa staar det alligevel fast, 
at Dele af Befolkningen, specielt 
i Byerne, ikke faar nok af Vita-
miner, især om Vinteren og i For-
aarstiden, naar Grøntsagerne er 
ekstra dyre. Og det er saa meget 
mere urimeligt, søm mange af de 
vilde Planter er fremme og sær-
lig velsmagende meget tidlig paa 
Aaret, inden Havesagerne over-
hovedet er begyndt at vise sig. 

— Hvad er det for Planter, der 
kan bruges ? 

-- De fleste. Fandens Mælke-
bøtter og Brændenælder, f. Eks. 
De skulde lige spørge mine Børn, 
hvad de mener om Brændenælde-
suppe — de er helt tossede efter 
den Spise. 

— Brænder de sig ikke paa 
Suppen ? 

- - Nej da ! — Brændenælderne 
bliver fint hakket, ligesom Kørvel,  

og bare man tager haardt paa 
dem, gør de jo ingenting. Det er 
for Resten det, der sidder i de 
fine smaa Haar, altsaa det, som 
ellers brænder, der giver Smagen. 

Grøftekants-Frikadeller. 
— Hvordan smager Grøftekan-

tens Planter? 
— En hel Del af dem noget 

bittert og skarpt. Men det Pro-
blem kan jo nemt klares ved at 
man blander flere forskellige. -
Hvis Fandens Mælkebøtte er for 
bitter, Ranunkel lor skrap, Skræp-
pe for sur, Brændenælde for grov 

saa prøv at blande dem med 
hinanden. Har De aldrig smagt 
Grøftekants-Frikadeller? 

- Nej, hvad er det? 
- De bliver lavet af forskellige 

Urter, som hakkes og røres til 
Fars og steges som Frikadeller ; 
lidt tørre er de, det skal indrøm-
mes, men det kan man bøde paa 
ved at spække dem med lidt Flæsk, 
saltet eller røget. De smager fak-
tisk dejltgt. 

— Hvilke Planter kan bruges? 
— Det er saadan noget som 

Agersennep, den kan anvendes 
som Spinat og minder i Smagen 
noget om Radiser -- - og der er 
Masser af den. Og Fuglegræs, 
den er der nok af i de fleste Ko-
lonihaver, og det er en meget 
værdifuld Næringsplante, grundet 
paa dens Jernsalte. Eller hvad 
mener De om Følfod. Den kan 
bruges baade som Kaal og Spi-
nat. I gamle Dage blev Følfoden 
anvendt som Helseplante. Der blev 
ogsaa kogt „Foraarssuppe" paa 
den — den Suppe, man skulde 
have paa en bestemt Dag om For-
aaret — sammen med andre Ur-
ter naturligvis — der skulde helst 
være 3, 7, 9 eller 13 Slags. Det 
er der mange af den ældre Ge-
neration, der godt kan huske end 
nu. Saa er der Skovsyre, Brønd-
karse, hvid Okseøje, Kodriver, 
Rødkløver — for bare at plukke 
en lille beskeden Buket. 
	 Og nu de giftige ? 
— Dem er der ikke ret mange 

af, og Faren for af faa dem i Ma-
den er ringe, hvis man lærer dem 
at kende. Der er f. Eks. Bulmeur-
ten, Gifttyden, Natskyggen, Kab-
belejen og nogle flere. Men for 
at vende tilbage til de spiselige, 
saa er det ikke alene Bladene, 
man kan bruge, i visse Tilfælde 
er de underjordiske Stængler og 
Rødder rige paa Oplagsnæring, 
og det kan tilmed gemmes hen 
til Vinteren. 
--- 
Et helt andet Kapitel er Nydel-

sesmidlerne. — Rent bortset fra 
Spørgsmaalet om at skaffe Surro-
gater, saa er det mærkeligt, at vi  

her i Danmark saa at sige kun 
bruger Kamille og Hyld som Te. 
Andre Steder kan man til enhver 
Tid faa Te i mange flere Variati-
oner, Lindeblomst-Te f. Eks. -
Noget af det bedste er for Resten 
Brombærblade. Der er en Beret-
ning om et Te-Selskab i 1866, 
hvor man serverede to Slags Te 
for Gæsterne, en almindelig kine- 

Varmeperioder og Istider har 
skiftet paa vor Jord. Ismasserne 
i den Periode, vi lever i, har truk-
ket sig tilbage til Polotriraaderne, 
de har i sin Tid dækket store Dele 
af Europa. 

Nyere Forskninger synes at vise 
at Grunden til Afvekslingen i vor 
Atmosfæres Varmegrad skyldes 
Svingninger i Luftens Kulsyreind-
hold. Man har kunnet eftervise, 
at i Tider med livlig vulkansk 
Virksomhed, ved hvilken store 
Mængder af Kulsyre er strømmet 
ud i Atmosfæren, har vi haft høj-
ere Varme, medens vor Gennem-
snitstemperatur sank, naar Jordens 
Vulkaner var i Ro. Saaledes ken-
detegnes den diluviale Istid ved 
en næsten fuldstændig Stilhed i 
Vulkanernes Virksomhed, medens 
Vulkanerne i Begyndelsen og Mid-
ten af Tertiærperioden var over-
ordentlig virksomme og Tempera-
turen derfor høj. 

Stiger Atmosfærens Varmegrad, 
følger deraf ganske naturligt en 
større Afsmeltning af Polarisen, 
hvilket igen har til Følge, at Ha-
vets Spejl forhøjes. — Dersom Po-
larisen pludselig gav sig til at 
smelte i større Stil, vilde det være 
katastrofalt for Menneskeheden, 
idet Verdenshavene ikke vilde være 
istand til at optage det frigjorte 
Smeltevand. 

Vor Jord bevæger sig sammen 
med Solen og hele vort Planet-
system gennem Verdensrummet 
henimod Stjernebilledet Herkules. 
Paa denne Vej passerer den gen-
nem Himmelrummets Regioner, og 
her er Temperaturen forskellig paa 
Grund af den ulige Fordeling af 
varme Stjerner. Denne Svingning 
i Rummets Temperatur vil ligele-
des kunne mærkes paa Jordens 
Temperatur. Som :lian har psavist 
skal der kun en ringe Forandring 
af Temperaturforholdene i Ver-
densrummet, ikke mere end nogle 
Tiendedele af en Grad, til for at 
bevirke en fuldkommen Omvælt- 

sisk og en lavet paa Brombær-
blade. Uden forud at sige noget 
om, hvilken Te, der var bedst, 
sejrede Brombærbladene over den 
kinesiske. Mange sværger til Jord-
bær-Te, men jeg tror, man faar 
den bedste ved at blande Hind-
bær-, Brombær- og Jordbærblade 
med en Tredjedel af hver. 

Det er mig ubegribeligt, slutter 
Magister Herluf Petersen, at vi er 
kommet helt bort fra vore For-
fædres Udnyttelse af den vilde 
Planteverden. Rundt om os myld-
rer det med værdifulde Planter, 
paa Enge og Marker, i Mose og 
Skov, ja selv paa Grøftekanten. 
Og alle disse Planter har vi helt 
gratis, naar blot vi gider hente 
dem og interesserer os saa meget 
for dem, at vi forsøger at lære 
dem at kende. 

ning i vor Klodes Vartneballanee 
og dermed i vore klimatiske For-
hold. Disse Kendsgerninger kan i 
Tidens Løb faa Interesse for Jor-
dens Befolkning, men det ligger 
meget langt ude i Fremtiden, og 
maaske har Menneskene inden den 
Tid opfundet saa fuldkomne Krigs-
maskiner, at de har udryddet hin-
anden! 

Det vilde have næsten uover-
skuelige Følger, hvis det gik saa-
dan, at Jorden paa sin Vej gen-
nem Himmelrummet stødte paa et 
af de Steder, der er optaget af 
gigantiske Stjernehobe — de saa-
kaldte Stjernetaager. Man kan med 
Sikkerhed antage, at der paa saa-
danne Steder i Verdensrummet er 
forholdsvis store Svingninger i 
Temperaturen. Efter en Beregning 
af den amerikanske Forsker Dr. 
Humphrey vilde en Stigning paa 
kun tre Grader i Temperatur være 
nok til at hidføre en Katastrofe 
over vor Klode. 

Man antager at SydpoIaromraa-
det indeholder 13,760,000 Kubik-
Kilometer Is, og at den grønland-
ske Indlandsis repræsenterer yder-
ligere 2,920,000 Kubikkilometer, 
hvilket tilsammen giver 16,680,000 
Kubikkilometer fast Is, hvis Smel-
tevand ved en saadan Tempera-
tursvingning vilde være nok til at 
faa 357 Millioner Sø-Kvadratkilo-
meter Havoverflade til at stige 50 
Meter. 

En saadan Stigning af Havets 
Overflade vil betyde en ny Synd-
flod. — Hele Nordamerikas Øst-
kyst med Byer og Havnestæder 
vil da synke i Bølgerne 	 kun 
Skyskrabernes øverste Etager vilde 
rage op. I Europa vilde London 
og det meste af England forsvinde, 
Holland vilde fuldstændig udslet-
tes, og af Danmark vilde kun de 
højeste Punkter rage op over Ha-
vet, ligesom Havet vilde skylle 
ind over Nordtysklands Lavland. 
Middelhavet vilde trænge langt 
ind i Sahara, og Sortehavet vilde 

forene sig med det Kaspiske Hav. 
I Asiens betolkede Lavlande, 

hvor Millioner af Mennesker bor 
og bygger, vilde Smeltevandets 
Masser danne nye Have, og en 
Del at Verdens berømteste Øer 
vilde sænkes under Havfladen -
hele Stater og Provinser vilde ud-
slettes, og Jordens Ansigt fuld-
stændig forandres — saa vel som 
Menneskenes Levevilkaar og Hi-
storie. 

Man kan mene, hvad man vil, 
om disse Teorier og Formodnin-
ger, men det er en Kendsgerning, 
at Mulighederne for saadanne Be-
givenheder bestaar. Maaske kan 
andre kosmiske Indflydelser, f.Eks. 
en mere intensiv Solvarme, bringe 
vor Temperatur noget i Vejret. 
Jorden har jo før oplevet om-
væltende Svingninger mellem Kul-
de og Varme. Vi ved i Følge vi-
denskabelige Undersøgelser, at kun 
en meget lille Del af Solens Ud-
straalingsenergi rammer Jorden, 
og at Europas Middeltemperatur 
er 13 Graders Varme. Uden Sol-
straaler vilde den synke ned til 
73 Graders Kulde, men en stær-
kere Udstraaling fra Solen vilde 
faa den til at stige, saa en større 
Afsmeltning af Polarisen bliver 
Følgen. 

Hele vor Tilværelse afhænger 
saaledes af Svingninger af Solens 
Straaler og dens Temperatur, og 
vi ved kun lidt om, hvilken Skæb-
ne, der venter vor gamle Jord i 
Fremtiden. Det fa ar være vor Trøst 
at Verdensrummet og dets Peri-
oder ikke regnes i Jordaar, men 
i astronomiske Tider og Afstande, 
saa vi og vore Efterkommere i 
mange Led faar næppe andre 
Ulykker at se end dem, vi skaber 
os selv — og saa de sædvanlige 
„smaa" Jordskælv og Flodbølger 
og hvad nu de mere almindelige 
Naturkatastrofer hedder. 

■ ••■•••••■••■■••■•■■■■, 

De sælger 
det hurtigt 

hvis De rykker en 

Annonce ind i det 

Blad, der kommer i 

hvert en este Hjem 

paa Nordbornholm, 

og det er det 
billigste 

fordi De kun behø-

ver at annoncere et 

Sted, for at komme 

i Forbindelse med 

ea.10000 eventuelle 

Købere. Derfor husk 

at forlange All. 142, 

saa faar De Annon-

cen, der virker ! 
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Dampskibsselskab 
Fra Bornholm 

Mandag fra Allinge Kl. 10, fra Hasle Kl. 12 
Torsdag fra Allinge Kl. 10, fra Hasle Kl. 12 

Fra København 
Onsdag Margen  1/2  Time før Mørklægningens Opli. 

i Hasle Kl. ca. 13 
Lørdag Morgen Kl. 8 i Allinge Kl. ca. 17,15 

Tilslutter Rutebil Rønne—Hasle— Allinge og omv. 

Marcussen & Jensen 

9ahrtehaven 
Koncert-Dansant hver Onsdag, 
Fredag og Søndag Kl. 21-24. 

Svend Arvidsens Orkester (4 Mand) 

Hotel Strandslot 
dans i Verandasalen 

Lørdag Kl. 21-24 . Arvidsens Orkester 
Fes tlig intim Stemning 	Bordbestilling Sandvig 38 . Fru K Reiner 

Vanskeligt Naar faar vi til at sidde, som det skal 
Permanent 8 --1Q Kr. Taco Luxus Darnpkaminersystem 
Brændt Ilnar udelukket. 

-- og husk saa, at vi kun bruger de originale Præparater. 
Frisør Nissen-Boysen, Allinge Tlf, 53 
	 --- 	 

„Strandhotellet" 
afholder Koncert-Dansant HVER AFTEN 
ved Kapelmester Kai Egill 
Hver Lørdag Festarrangement 	Ærbødigst Fr. Ridstrup 

Turisthotellet 
Hver Aften og Søndag Eftermiddag 

Merrions Swing Band (The Merrion Swinggers) 
Swing — Soft — Stemning 

0 

0 

tiverliok-Xrcen 
3 

2 
0 

hver Søndag Eftermiddag fra Kl. 16-20 

00 0 000000000000000000000 00 0000000000 00000000000C 00 00 0 0 0000 000 00 000 0 00000 0 00 00 

Koncert-Dansant 

Til Stranden  
Vandbolde 

Svømmebælter 
Spande og Skovle 

Kiosken . Allinge 

eistbornholmslie 

9 Fodpleje 
ITIonleure 
* ÅnMigtt4pleje 

Ojenbrytamfarvining 

gaa til Specialisten cRanhiid cROWOid 

Strandvej 3 (ved Anlæget) , Telefon Allinge 172 
Aaben hver Dag fra 1:1 14 til 18 og efter Aftale 
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SOMMER 
En C'ykletur 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 Haandlakeriug som Ovnlakering.  

Nordbornholms 

Husmoderhiorne 

Opskrift 
Nr. 10. 

Af og til skal der »kræses« lidt for Mændene, og 
vil De være sikker paa Sukces, saa giv dem det, 
de selv kalder »rigtig Mad«. Prøv engang dette: 

„Mannemad" 
Kogte Kartofler, 125 g hakket Skinke (Skinkerest), 

2 haardkogte Æg, 4 bayerske Pølser, 100 g Spinat, 
Rasp, Margarine, Salt, Peber. Sauce af: 20 g Mel, 
20 g Margarine, 3 dl. Mælk og lidt Carry. 

Kartoflerne skæres i Skiver og lægges i Bunden 
af et smurt Gratinfad. Pølserne koges og skæres lige-
ledes i Skiver. Spinaten renses omhyggeligt og dam-
pes i lidt Smør. Alt lægges i Gratinfadet. Saucen 
smages til med Carry, heri kommes den hakkede 
Skinke og øverst et Lag fintsigtet Rasp. 

Bages i Ovnen i ca. 15 Min. 
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Skal vi saa ekspedere 

prima Ovnkul og Cinders 
eller maaske de gode BRUNKULS-BRIKETTER 
i Henhold til A og B Mærkernes Paalydende. 

vi vil gerne tale med Dem om Sagen og gøre Notering. 

Nordlandets Handelshalls 

• .fra 2Jge til ege 

Bornholms Pensionatsforening 
Efter at Foreningen flere Gange 

har henvendt sig til Det erhvervs-
økonomiske Raad angaaende en 
Ordning paa Spørgsmaalet om 
Kaffe- og Sukkerrationeringskor-
tene, har Formanden endelig mod-
taget nedenstaaende Svar, dateret 
den 19. Juli: 

Under Henvisning til For-
mandens Skrivelse af 3. Juli 
1940, oversendt fra Ministe-
riet for Handel, Industri og 
Søfart d. 18. Juli d. A., skal 
man oplyse, at Fordelings-
kontoret er i Stand tll at om-
bytte eventuelle fra Pensio-
nater til Fordelingskontoret 
indsendte almindelige Kaffe-
rationeringsmærker, lydende 
paa 125 g, med 5 Byttemær-
ker, hvert lydende paa 25 g. 
Da en lignende Ombytning 
af Sukkerrationeringsmærker 
ikke kan foretages, da der 
ikke forefindes Mærker med 
et mindre Paalydende end 
et halvt Kilo, skal man hen-
stille, at dette Problem ord-
nes paa en for Pensionærer 
og Pensionater tilfredsstil-
lende Maade. 

Til Brug ved Indsendelse af Mær-
ker til Ombytning bringer vi her-
med Adressen: 

Det erhvervsøkonomiske Raad, 
Fordelingskontoret,Vognmagerg. 2 

København K. 

Ostboruholmske Dampskibsselskab 
„Nordbornholm -  sejler stadig 2 

Gange ugentlig i hver Retning og 
medbringer paa hver Rejse nogle 
Hundrede Passagerer, der vil over 
og nyde Sommerferien paa vor 
fredelige Ø. 

Fartplanen er uforandret: 
Fra Bornholm Mandag og Tors-
dag (fra Allinge Kl. 10 og Hasle 
Kl. 12). Fra København Onsdag 
(en halv Time før Mørkelægnings-
tidens Ophør med Ankomst til 
Hasle Kl. ca. 13) og Lørdag Kl. 8 

Henkogning 
og Syltning 

er en højst aktuel Sag. 

Vi sælger: 

Henkogningskedler, 

Gryder samt alle 

Størrelser i Krukker, 

Glas og Tilbehør. 

Ogsaa de nødvendige 
Grundstoffer 
lige fra Sukker til 
Krydderier 
af alle Slags. 

Nordlandets 
Handelshus 

De helt rigtige Tilbud paa en ny Cykle faar De i 

Cyhleforretningen Tip-Top 
Alliinge 

med Ankomst til Allinge Kl. 17,15. 
Vi benytter Lejligheden til at rette 
en Opfordring til alle om at støtte 
Østbornholmske Dampskibsselsk, 
paa enhver Maade. Skal De sende 
Gods eller rekvirere Gods, saa 
sørg altid for, at det bliver med 
vore egne Baade. Skal De rejse, 
kan De ikke rejse bedre end med 
Østbornholinskes dejlige Motor-
skibe. 

I denne Tid, hvor vi alle kom-
mer i Berøring med Feriegæster, 
der er herovre, bør vi minde disse 
om Østbornhohnske Dampskibs-
selskab, og vi maa ikke glemme, 
at vort Dampskibsselskab er en 
vigtig Del af Kystbyernes Nærings-
liv, som det nu er en Nødvendig-
hed at støtte og agitere for paa 
alle Maader. 

En Mærkedag. 
Det er i Dag, Fredag, 30 Aar 

siden Hr, Sparekassebestyrer N. 
Ridder kom til Allinge for at over-
tage Bogholderiet i Bornh. Spare-
og Laanekasses Allinge-Afdeling. 
Hr. Ridder kan i Dag se tilbage 
paa et langt og betydningsfuldt 
Arbejde i Sparekassens Tjeneste i 
en Periode, der betød saa meget 
for Allinge og Omegn. Flaget vil 
i Dagens Anledning vistnok gaa 
til Tops — ikke alene paa Spare-
kassens monumentale Bygning, 
men ogsaa fra andre Allinge-Huse, 

thi Jubilaren er fortsat i fuld Vi-
geur. --- og vi ønsker til Lykke 

Joe Brown i Kino. 
Komikeren Joe E. Brown, Man-

den med Gummiansigtet, Flodhe-
stegabet og Tarzanhylet, er i sin 
nye Farce en nygift Politibetjent, 
som ved sine morsomme Paafund 
er ved at bringe sine Foresatte til 
Fortvivlelse: De løsslupne Parce-
løjer kulminerer, da han paagriber 
en Gangster i en Forlystelsespark. 
Det sker i Spøgelseshuset, hvor 
utallige Døre fører ind til Kamre 
med gyngende Hængebroer, rul-
lende Trapper og muntre Hjul. — 
Det er vanvittig morsomt altsam-
men. 

Gudstjenester 
Søndag den 4. August 

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

Søndag den 11. August 
Allinge Kl. 8 
Hasle Kl. i0**  
Olsker Kl. 10'." 
Rutsker Kl. 8 
Rø Kl. 9,30 

>1- * Skriftemaal 114  Time før Præd. 
*** Skriftemaal efter Prædiken. 



Kor ud! 	Kor ud! 	Kor ud! 
og drik Eftermiddagskaffen paa Vejen i 

Restaurant „2)ig6o", Yejn 
Pragtfuld Udsigt fra den smukke Have til Havnen og den 
blaa østersø. 	 Tlf. Allinge 117 u 

.,...1••■■•••.= 

NORDBORNHOLMS KINO 
Fredag Kl. 20, Lørdag Kl. 20,15, Søndag Kl. 20 

JOE E. BROWN i sit] nve Faret 
SPØGELSESHUSET 

tiører De Suset? - Det er Livsglædens og Humørets muntre Stabschef - 
atter paa gimp Linie - atter i Fedtefadet! 	FORRUDT FOR BØRN 
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gør de nødvendige 
Jndke6 af .917anufalitur snarest! 

Vi tilrattder alle vore Kunder at forsyne sig med de gode 
gammelkendte Kvaliteter, som endnu ligger paa Hylder 
og i Skabe. Toppris paa Uld og Klude ved Byttehandel. 

Nordtandets Xandeisfius 
!**** 	**************** ***•••••••••••••• • •••••••••••••••••••••• liS•••••4411,9•11 

Aing tit 
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 kontant Afregning Ved Salg gode Betalingsvilkaar 

9. Jørgensen 

eRE 1~,L.Toraiii.e,»"4  

mere koster det al spille 	4-diode 5. og 6. Træk- 

ning — end i 6. Trækning alene. 

Ved at ringe til Centr. 1290 eller skrive til 

Laxegade 2, Kbh. K, faas nærmere Oplysninger om, 

hvor Lodsedler faas til Salg. 

5. Trækning 14.-16. August. 

Pris: 4 Kr. 60 øre. 

VARELOTTERIET]  
Kollektion: Frk, Olga Kofoed Telefoncentralen, Allinge 

IIIMM•■•■ 

HOTEL SANDKAAS 
• Hyggelig Veranda -- Gammel Have 

• De er velkommen med Madkurven • 

Cti"?4d 
16P6dibt r  

pr. kg 
Hvid renvasket Uld Kr. 7,50 
Hvid og kul. Sekunda - 5,70 
Uldne Klude 	- 2,00 

Altid højeste 
Notering 

11111.11.1101.11~ 

ASG lægger ud med Fodbold 
1 Gaar Torsdag begyndte ASGs 

Seniorer paa Træningen og fort-
sætter herefter hver Tirsdag og 
Torsdag Kl. 19 paa Gasværksba-
nen. Saa snart den store Bane er 
tjenlig til at tages i Brug, flyttes 
Træningen herop. 

Generalforsamling i ASG 
I Tirsdags afholdt A. S. G. sin 

Sommer-Generalforsaml. paa Ho-
tel Allinge. Der var mødt 31 Med-
lemmer. Efter at Slagsangen var 
sunget og Lærer Jensen var valgt 
til Dirigent, aflagde Formanden, 
Kioskejer Mauritsen, Beretning for 
det forløbne halve Aar. 

Medlemsantallet var steget med 
ikke mindre end 51 nye Medlem-
mer, saaledes at Foreningen nu 
har 360 Medl. Dermed er ASG 
den tredjestørste Forening inden 
for B. B, U. 

Formanden omtalte videre Fod-
boldholdenes Placering og opfor-
drede til alvorlig Træning, saale-
des at man atter snart kunde se 
1. Holdet i Mesterrækken. 

Badminton og Haandbold havde 
haft god Tilslutning,hvorimod man 
ikke var kommet længere med 
ldrætsmærkeprøverne. 

Byggefondet og Trænerindsam-
lingen var indstillet foreløbig. 

Efter Beretningen gav Kassere-
ren, Johs. Holm, en Oversigt over 
Regnskabet. 

VALGENE 
Formanden genvalgtes med Ak-

klamation, og til Bestyrelsen gen-
valgtes Hans Jensen og Tage Ar-
vidsen med Louis Hansen som 
Suppleant. 

Revisorer, Opkrævere, Bygge-
fondet, Spilleudvalg og Kridtud-
valg genvalgtes ligeledes. 

Til Matchkomite for Badminton 
genvalgtes Johs. Holm og nyvalg-
tes Else Mauritsen i Stedet for 
Helmer Nielsen. 

Under Eventuelt foreslog For-
manden at lave en Cykleudflugt 
til Almindingen paa Søndag til 
Skytteforeningernes aarlige Stæv-
ne. Her mødes bl. a. Haandbold-
hold fra hele øen. Forslaget vandt 
meget Bifald. Nærmere om Af-
gangstid m. m. opslaas i Skabene. 

Derefter var Dagsordenen ud-
tømt, og Dirigenten kunde slutte 
af med et Leve for ASG. 

Bisværme 
købes til højeste Pris og af hentes 

Tlf. Rutsker 20 y 

En god, brugt 

Kakkelovn 
med Kogerum ønskes til Købs. 

Jenny Larsen 
Havnegade 8, Sandvig 

Mejeriet Kajbjerggaard 
Skriftlig Tilbud paa de opsagte 

Mælkeruter samt Kørsel til Udsal-
gene bedes indsendt til Forman-
den inden den 15. August. (Dag-
løn og pr. 50 kg). 

Bestyrelsen 

En stor Lastfjedervogn 
og en Fastvogn er til Salg eller 
Bytte med en Enspænder Fastvogn 

Emanuel Madsen 
13. Slg. Pci. Olsker 

J•11010111MIL 

P. Petersens 
Byggeforreining & Ligkistelager 

Nørregade 9 . Tlf. Allinge 69 

Ordning af Begravelser foretages 

11111111111111111111i11111111111111111111111I1111111111111111111111111111111111111111111111=11111111111111111111111111}1111111111111111111111111 

Frugtforretningen, Sandvig 
(ved Strandhotellet) 

er atter aabnet og anbefaler alt i 
Frugt, Blomster og Grøntsager 

 

Bestillinger paa Kranse 
og Dekorationer modtages 

 

Hjalmar 
Grannegaard 
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Moderne Sommerstoffer 	• • . 	 • 

• til Kjoler — og til de rigtige Priser. • • • . 	 • 
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Ungt Oksekød - Kalvekød 
Lammekød og Fleesh. 

Varerne opbevares i Kølerum. 

W. Rømers Slagterforretning TH. 118-136 

 

  

	,iliew0.1• •••• 

  

    

    

 

Ekstrafin Kaffe 
The, Kakao, 

Chokolade og Bisquits 

 

  

Den nyt Købmandsforretning: 

 

 

Karl Ipsen 
Varerne bringes 
	 Tein . Tlf. Allinge 181 u 

 

     

Koks og Brænde Eg mi KØB DET I PRODUKTE 

11111~1111~111~1 
De af Luftværnet anerkendte 

Morklgningslutter 
til Afblænding af Cyklelygter 

pr. Sth. 60 øre 
Hvide Armbind 25 ere 

Fritz Reusch 
Telefon 5 
	

Allinge 

Mill1011111111111~1 

Sportsstævne i Rutsker. 
Paa næste Søndag arrangerer 

idrætsforeningen „Standard" sin 
aarlige Sommerfest ved Fodbold-
banen. Der bliver baade Fodbold 
og Haandboldkampe, og Gæster 
er Allinge-Sandvig, der møder med 
sit Iste Hold til Fodboldkampen 
og 1. og 2. Holdet af Damer til 
Haandbold, Det vil sikkert blive 
et Par underholdende Kampe. --
Foruden disse Sportsbegivenheder 
er der forskellig anden Underhold-
ning — og naar Programmet for 
Eftermiddagen er udtømt, er der 
om Aftenen Fest paa Hotel Finne-
dalen, hvortil ASG.s Medlemmer 
er indbudt. 

Denne aarligt tilbagevendende 
Sommerfest plejer „Standard" at 
have megen Glæde af --• baade 
sportligt og økonomisk, og man 

Skotøj 
Her er endnu nogle Par 
Sko, store og smag, der 
sælges til den gamle, bil-
lige Pris som før Krigen. 

Træskomager  L. Larsen 

Sandaler 
og Gummisko 

i stort Udvalg 
til rimelis;e Priser 

Carl Larsen 
Vestergade, Tlf. All. 104 

Benyt Dem af Nordbornholms 
billige Rubrik-Annoncer 

9-34" 
In) 
11 

11111 Ligkister 
Ligtøj 

<111) 

Ligsenge 

sy OH Il  paa Nord-fflornfioini 

Store gode 

Frott&-Haandklæder 
1,15 - 1,25 - 1,50 - 1,95 pr. Stk. 

og dejlige 

Viskestykker 110 Ore pr. Stk. 
sælges i 

Nordlandets Handelshus 

&3~ 1,4 39; 1:--e 	:=3 3§; 3=1 gig> 
eit3 

Ligkistelager 
Ordning af Begravelser 

Kofoed & Mortensen 
Bryggeristræd e Byggeforretning Tlf. All. 77 og 79 

ØKSER, SAVE, SAVBLADE OG SAVFI LE KØB DET I PRODUKTEN 



Sommer Udo 
er begyndt — og trods de meget van-
skelige Tider fremlægger vi en Masse 
gode Varer ål alle Slags til 
stearin nedsatte Priser. 

En Mængde gode Rester sælges ekstra billigt! 

Nolluldklurhosel, Hasle 
■••~1111110~illiåll•~•~" 	 
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spoRT paa Nord-2ornfiolm 

HASLE og OMEGN 

•••• øøøøø ••••• øøøøø •• øøøøøøøø ••••••••••••••••••••• 

Isenkræmmeren har den rigtige 

GreesslaamasKine 
Førende Mærker: Ginge, Avnso m. fl. 

FA. ANDR. KOFOD Hasle Tlf. 17 %rhp 

Dag- og Ugeblade 
Papirhandel 

Markmallllis Kiosk Cigarer  Chokolade  og Tobak 

Is fra Bornh. Flade-Iscremfabr. 

Fortsat fra Side 3 

• • • •••• ••••••••••••••••■ •••••••••••••••••••••••••••• 

I

gfasle Nyt 

Hasle Bank 
lader for Tiden udføre en større 

Omforandring i Forbindelse med 
Anskaffelsen af nyt Inventar. Ar-
bejdet udføres af Hasle Haand-
værkere, der har faaet det over-
draget uden Licitation. Arbejdet 
skal være udført i Løbet af 3 Uger, 
og i den Tid er Banken flyttet 
hen i det gamle Banklokale, hvor-
fra alle Ekspeditioner foregaar. 

Det bliver en Pryd for Byen, 
naar de nye, tidssvarende Loka-
ler staar færdige til Brug. 

Hasle Turistforening 
har i Aar ladet bekoste et nyt 

Poststempel til Reklame for Hasle 
By, og saaledes blevet Foregangs-
mand her paa Øen. 

Forhistorien er denne: Nogle 
fremstaaende Borgere var sikre 
paa, at Hasle var Bornholms æld-
ste By. For at faa dette konsta-
teret, lod Turistforeningen Arkitekt 
K. Thorsen undersøge Sagen, og 
det viste sig ved Granskningen, 
at der var ingen Tvivl — Hasle 
er den ældste Købstad her paa 
Øen. 

Denne almægtige Chance i re-
klarnemæssig Betydning udnyttes 
nu af Turistforeningen i Form af 
et Poststempel, hvori der staar : 
,,Hasle --- Bornholms ældste Køb-
stad — Hygge . Idyl." 

Denne Form for Stempel har 
ogsaa Samleres Interesse, og det 

1••••••••••••••••••••••••••• 

viste sig at der for at faa „første 
Dags Stempel" var kommet en 
Mængde Post, der s'xulde stemp-
les den første Dag, Nu er det i 

Brug — og forhaabentlig lægger 
Folk rundt om i Landet Mærke 
til det pæne Stempel. Saa vilde 
Hensigten — en Reklame for at 
holde Ferie i det idylrige og hyg-
gelige Hasle --- være naaet. 

Th. 

Nyt Fodtøj 
er dyrt 

Det gamle holder længere, 
naar det bliver repareret 
solidt hos 

Otto Hansens 
Skotøjsreparation 

Torvet, Hasle 

Brødrene Anker 
Jernstøberi og Maskinfabrik 

Pumper Vandindlæg 

Bygnings-Støbegods 

Komfuret' 

Telefon Hasle 2 

ilvertft itiordbornholm 
•••• øøøøøø •••••••••••••• •••••••••••• 

Brevet. 
Trods al teknisk Opfindsomhed, 

Fremgang og Finesser, kan dog 
intet erstatte det gammeldags Brev. 
Det kan være dejligt at høre den 
kendte Røst i Telefonen, og den 
personlige Tilstedeværelse maa jo 
være det bedste ; men naar vore 
kære er ude af Øje, er det en Op-
levelse for os, som det altid har 
været for alle, at faa Brevet. Det 
behøver jo ikke at indeholde de 
store Nyheder eller overraskende 
Meddelelser, og det behøver ikke 
at udmærke sig ved Formfuldendt-
hed og Aandfuldhed, det kan være 
et ganske jevnt Sludrebrev, der 
ligesom lader os kigge ind ad Vin-
duerne til Brevskriveren og være 
lidt med i, hvad det er, der op-
tager ham af Sorger og Glæder, 
eller hvad ellers Dagliglivet og 
Dagens Gerning byder paa. Sligt 
kan komme meget bedre frem i 
et lille Brev paa fire smaa Sider 

• end i en forjaget Telefonsamtale. 
Og hvad mere er, meget af det, 
der kan siges i et Brev, kommer 
maaske aldrig frem ad mundtlig 
Vej. En lille sky, kærlig Tanke, 
et godt Ord -- et Trøstens Ord, 
som kan være saa svært at sige, 
det kan altsammen komme frem i 
Brevet. Det har sin egen gammel-
dags Værdi, som aldrig forskært-
ses, blot det er skrevet i Venskab 
eller Kæriighed, for at gøre godt, 
yde en Tjeneste, en Trøst, prøve 
at sende en lille Lysstraale ind i 
en graa Dag. Saa varmer og styr-
ker det altid, hvor det kommer. 
Lige saa vist som der er gjort 
ubodelig Skade med Brevet, der 
er skrevet i uoverlagt Vrede, af 
et hidsigt Sind, maaske Had. 

337  
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8 billige DAGE 
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En Del Sommer- og Vinter 

Damefrakker, ligesom Spadsere-

dragter og Sommerkjoler 

sælges til stærkt nedsatte Priser 

ANDREAS THOMSEN 
•• 
• 
611•••••••••• •••••• 
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side- og grentkonserves 
Safter, rene og blandede, samt Marmelader og alle Slags Kolo-
nialvarer tilbydes i gode Kvaliteter til rimelige Priser. 

Einar Nielsen, Hasle - Telef. 142 

• 
• • 

• • Musik i Haven hver Søndag • 
• • • 

•

▪  
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FILM fremkaldes, skmoupkiero  kopieres,  s , 
holdbar 

fo rst e r r et; 
Udførelse 

Billeder indrammes smukt og billigt. 

Charles Svendsen Torvet -- Hasle 

O g 
Den forskydelige 

Gardinstang til 85 tre o 
er atter paa Lager 

• Sadelm. H. P. Kofoed, Hasle Telf. 13 
O 

maa haabe for Arrangørerne at 
mange fra hele Sognet og derud-
over paa næste Søndag stævner 
mod Banen ved Melgaard. Det 
bliver en begivenhedsrig Dag, som 
ingen vil fortryde at ofre Sønda-
gen paa. 

Hasle jun. vinder Pokal. 

— Østerlars Boldklub afholdt i 
Søndags Pokalstævne for Juniores, 
hvori der deltog Hold fra Sva-
neke, Klemensker, Hasle og Øster-
lars. 

I den første Kamp mellem Øster-
fars og Klemensker vandt Klemen-
sker med 3 Maal mod 2, derefter 
mødtes Hasle og Svaneke i en 
Karup, som Hasle vandt med to 
Maal mod 0 efter Omkamp. Saa 
var man klar til Finalen, der kom 
til at staa mellem Klemensker og 
Hasle, og sidstnævnte vandt med 
5 Maal mod 1. Klemensker be-
gyndte Kampen med et voldsomt 
Pres, og det havde ikke været u-
fortjent, hvis de var kommet for-
an paa det Tidspunkt, men Hasle 
Maalmand var paa sin Post. Om-
sider fik Hasle Samling paa Trop-
perne, og det ene Angreb førtes 
frem efter det andet. Paa et af 
disse scorer h. W. Hans Chr. Ko-
foed sikkert efter at have „tørret" 
en af Klemenskers Forsvarere. -
5 Minutter senere forøger Børge 
Johansen Forspringet med godt 
Skud efter en prima Aflevering fra 
Carsten Mogensen. 

I anden Halvleg troede man at 
Træthed hosHasle-Spillerne skulde 
melde sig, de havde jo cyklet 20 
km og spillet halvanden Time mod 
Svaneke lige før denne Kamp 
men de gav Tempoet en ekstra 
Tand og vandt 2den Halvleg med 
3-1. Klemensker fik deres Maal 
paa „Straffe", og for Hasle teg-
nede Carsten Mogensen sig for 2 
og Paul Munch for 1 Maal. Hele 
Hasle Holdet spillede god Kamp.  

1 Forsvaret var Knud Jensen bed-
ste Mand, der med hurtige ,gode 
Skud og vidunderlige Kropfinter 
var en stadig Uro for Klemen-
skers Forsvar. — Efter Kampen 
fik Hasles Anfører overrakt en flot 
Pokal af Ø. B.s Formand, Hr. V. 
Olsen, der blandt andet udtalte, 

	Skal De sælge 
at det var ham en Glæde at over-
række Hasle denne Pokal, idet 
Hasle var det bedst spillende Hold, 
der havde deltaget i Stævnet. 

Benyt Dem af Nordbornholms 
billige Rubrik-Annoncer 

	 Nordbornholm! 
Bladet med den store Udbredelst- 

Benyt 

A og B kilerne 
Køb Kul, Koks, 
Cinders og 
Briketter hos 

*enbeelz 'co. XaAe 
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Herre-Permanent - 5 Kr. 	Ei  
Vi benytter kun det allerbedste, nemlig Apparat „Taeo" 25. M 

cl — Forbrænding af Haaret udelukket - og saa holder det. 	c] 
s 	 cl 
Ei 	 . . 	 D 
r3  H. C. Kofoed, Herre- og Damefrisør Cl 	
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EI 	 Hasle Telefon 124 Ej 
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Bolel 

johlls Hud 	
• • • • • 

•• • • 

eller vil De købe 
et eller andet — 
saa annoncer bare i 


