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Det afskærer 
Overlegenhed 
skedenhed. 

Anledningen er at jeg har læst 
en Bog af Relativitetsteoriens Fa-
der Albert Einstein og en af hans 
Medarbejdere, Leopold Infeld. - 
Dens Titel er „Det moderne Ver-
densbillede', et Emne, som en-
hver af os nok kan være bekendt 
al interessere sig levende for. 

Nu kunde det maaske nok se 
ud som en lettere Grad af Høj-
hedsvanvid, at jeg lille Mand, der 
kun kan prale med en middel-
maadig Realeksamen, giver mig 
i Kast med Problemer, som Ver-
dens skarpeste Hjerner har deres 
Hyre med og ofte maa melde Pas 
overfor. Men Sagen er den, Bo-
gen er skrevet populært, netop for 
Dem og mig. J. H. Schultz' For-
lag, som har udsendt ;den paa 
Dansk i mag. scient. Niels Arleys 
Oversættelse, bemærker oven i 
Købet i sin Reklame-Udsendelse, 
at den er spændende som en Kri-
minalroman, og antyder tillige, at 
den er morsom, og at man læser 
den ud i et Stræk. 

Saa man gaar jo uden Tøven 
løs paa den. 

Det vil sige, jeg 	ar nu alli- 
gevel lidt skeptisk. Jeg har nem-
lig en Gang tidligere haft fat i en 
Bog som jeg troede, jeg kunde 
kapere. Det var „Bohrs Atomteo-

i - , almeiifatteligt fremstillet. Den 
staar endnu halvvejs uopskaaret 
i min Reol; jeg begreb de første 
20 Sider, men saa ikke et Hak 
mere. Og Bogen var paa 168. 

Men der er det ved „Det mo-
derne Verdensbillede", som er en 
Bog paa sine 285 Sider, at den 
er skrevet for Folk, som totalt 
mangler konkrete Kundskaber i 
Fysik og Matematik. Og det let-
ter jo noget paa det. Jeg har al-
drig været noget Lys i de Fag, 
men alligevel altid været interes-
seret i fysiske og filosofiske Tan-
ker. Og da jeg tillige ved med 
mig selv, at jeg er en taalmodig 
Mand, der læser langsomt og om-
hyggeligt, saa veg jeg ikke tilba-
ge for Einsteins populære Udred-
ger. 

Nu er Arbejdet gjort, og jeg 
fortryder det ikke. Jeg har oven 
i Købet haft saa stort Udbytte af 
at læse denne Bog, at jeg vil an-
strenge mig for at fortælle andre 
Mennesker en lille Smule om det, 
paa det, at de eventuelt kan gaa 
heri og gøre ligesaa. 

Det er en saare naturlig Ting, 
at et Menneske interesserer sig 
for sine Omgivelser. Hvem gør 
ikke det? Det er heller ikke una-
turligt, at man interesserer sig for 
den Verden, vi lever i. Man kan 
naturligvis leve lige lykkeligt her 
paa Jorden, enten man tror, at 
Maanen er en grøn Ost, eller man 
ved, at den er en lille Bi-Planet, 
80 Gange mindre end Jorden og 
i en Afstand fra os af ca. 384,000 
Kilometer. Jeg foretrækker nu al-
ligevel personligt at hælde tit deri 
sidste Antagelse og af den Grund, 
at jeg tror, at den er sand. 

Jeg har en vis Trang til at 
danne mig et personligt Verdens-
billede, noget, jeg tror paa, og 
jeg ønsker, at det skal være i 
Overensstemmelse med Virkelig-
heden. Det vil sige: Jeg vil gerne 
have, at det skal være i Overens-
stemmelse med kloge og indsigts-
fulde Folks Tro. 

Derfor sled jeg mig igennem 
Bogen. 

Sagen er jo den, at vi under 
vor Skolegang er blevet indviet i 
det Billede af Verden, som kaldes 
Newtons Verdensbillede. Og siden 
har vi hørt en hel Del om, at det 
vi lærte var forkert. Nu er der jo 
adskillige af os, der er saaledes 
indrettet at vi ikke ønsker at gaa 
rundt med Vrangforestillinger, og 
derfor gør vi, hvad vi kan, for at 
faa noget at vide om det nye 
som Mænd som Einstein, Bohr, 
Rutherford og andre store Fysi-
kere har fundet paa i Mellem-
tiden. 

Men lad det med det samme 
være slaaet fast, at vi udmærket 
kan bruge det vi lærte i Skolen. 
Fysikken og hele den gamle, den 
„klassiske" Mekanik er god nok 
til det, vi skal bruge den til, Det 
nye med Kvanter, Elektrener og 
Fotoner er højt svævende fysiske 
Teorier, ikke haandgribelige 'fing, 
som vi kan faa til at eksplodere 
i fint forædlede Forbrændingsmo-
torer. 

Det er klart, at Videnskaben 
maa gaa i Forvejen. Bagefter -
langt bagefter — kommer de 
Folk, der vil udnytte Teorierne i 
!Praksis. 

Einstein er en Forsker, en Vi-
denskabsmand og Tænker, der 
slet ikke interesserer sig for prak-
tiske Ting. Men han har travlt 
med at løse Gaaderne i Naturens 
store Bog, og i sin egen lille Bog, 
som ligger her ved Siden af mig 
mens jeg skriver disse Linier, fø-
rer han os taalmodigt Viden-
skabens Fodspor, idet han be-
gynder med de første egentlige 
Videnskabsmænd eller rettere sagt 
Grundlæggerne af af vor Kulturs 
Videnskab: Galilæi og Newton. 
Han præsenterer os for deres Løs-
ning af Bevægelsens Gaade, hvor-
efter man bl. a. lærte at udregne 
Planeternes Bevægelse saa godt, 
at den samme Metode bruges den 
Dag i Dag. 

Men Elektriciteten bragte Klud-
der i Valsen og Studierne over 
Lyset ligeledes. Lysets Væsen kan 
ikke forklares ad mekanisk Vej, 
men gennem en Bølgeteori. Elek-
triciteten maa have en Feltteori, 
hvorefter der blev bragt Orden i 
Forholdet med det magnetiske 
Felt. 

Jeg tror ikke, at jeg er i Stand 
til fyldestgørende at forklare Ein-
steins Betydning for Fysikken, men 
det kan jo aldrig skade at prøve: 

Sagen er den, at der for Viden-
skabsmændene stadig har vist sig 
nye Problemer, som ikke har la-
det sig forklare efter de gamle 
Metoder. Einsteins Relativitetste- 

Er De 

Nybegynder 

Bridge? 
saa kig paa Side 4 

()ri forklarer baade de gamle vel-
kendte Problemer og de nye, og 
den forklarer dem paa deri simp-
lest mulige Maade. Imidlertid op-
staar der stadig nye Problemer, 
og Fysikken er altsaa en Viden-
skab i rivende Udvikling. Fysik-
kerne arbejder sig nærmere og 
nærmere ind paa Sandheden; hver 
Gang Mennesket høster ny Viden 
om Verdensaltet, maa der laves 
om paa vor Opfattelse af Natur-
lovene — det er en Udvikling, 
som antagelig aldrig standser, for 
Mennesket kommer aldrig til at 
vide saa meget om Verden som 
Vorherre selv. 

Hvis der er nogen, der venter, 
at jeg kan forklare dem Relativi-
tetsteorien, saa maa jeg desværre 
skuffe dem. Einstein har gjort det 
i sin Bog saa kort og saa popu-
lært, som det kan gøres. Og jeg 
kan jo ikke sidde her og skrive 
hele Bogen af. Han lærer os, hvad 
el Koordinatsystem er, og mart 
forstsar det senere hen, naar han 
flittigt opererer med det Begreb. 
Men det skal læses i hans egen 

A11.-Sandvig 
Stort Nederlag i Svaneke 

ASGernes skønne Forhaabnin-
ger om et fint Resultat i Svaneke 
i Søndags blev ynkeligt til Skamme. 
Svaneke 1. vandt en sikker Sejr 
paa 6 — 1, efter at første Halvleg 
var endt 2-1. Det store Neder-
lag maa dog ses paa Baggrund 
af to Uheld i anden Halvleg, idet 
baade „Basse -  og Gunnar Ander-
sen gik i Stykker. 

Kampen starter med fint Spil 
fra begge Sider Mange var af den 
Formening, at denne Halvleg bød 
paa det bedste Spil fra begge Si-
der, der var set i dette Efteraar. 
Synd var det bare, at dette ikke 
kunde fortsættes i 2. Halvleg. Bol-
den gik fra Mand til Mand, gode 
Angreb blev ført frem, og det ene-
ste, der ikke var af første Klasse, 
var Effektiviteten foran Maal. Sva-
neke kommer foran paa et Skud 
efter Klumpspil, hvor ASGs For-
svar er gaaet i Staa. Lidt længere 
inde i Halvlegen forøges Forsprin-
get. Det er Werner, der gaar igen-
nem og affyrer et aldeles pragt-
fuldt Skud, der ikke levner Maal-
manden nogen Chance for at redde. 
2 —0. ASG opnaar et Trøstmaal 
ved Jens Kofoed, som halvflugter 
en Bold fra højre. 

20 Min. ind i 2. Halvleg forøger 
Svaneke Forspringet til 3 - 1. Der-
efter sker det første Uheld, idet 
ASGs v. inner faar Krampe og 
maa bæres fra Banen. Straks ef-
ter gaar det ud over Gunnar An-
dersen, som sparker sammen med 
Svanekes h. wing, og Resultatet 
bliver en forvreden Ankel. Sva-
neke har nu let ved at lave endnu 

Bog, jeg kan hverken gøre det 
bedre og navnlig heller ikke kor-
tere. Han har virkelig bestræbt 
sig beundringsværdigt for at tale 
videnskabeligt Babysprog 	nej, 
det virker ikke irriterende paa Læ. 
seren, for man har Besvær nok 
med at følge med, men hvor maa 
det have været et Slid for Man-
den selv at indprente os Begre-
berne med Ord, naar han over-
for en Kollega kunde affærdige 
flere Bogsider med et Par hastigt 
nedkradsede matematiske Formler. 
Han gennemfører imidlertid sin 
Popularisering med Bravour. 

Og lad mig saa til Slut give 
nogle Smagsprøver paa anvendt 
Relativitetsteori. 

I den gammeldags „klassiske" 
Mekanik er en Stok lige lang, en-
ten den bevæger sig eller er i 
Hvile. Er det ogsaa rigtigt nu? 
Nej, det er det ikke. Naar man 
bevæger en Stok, trækker den sig 
sammen i Bevægelsens Retning. 
Bevæger man den paa den lange 
Led, bliver den kortere, og bevæ- 

Forts. 2, Side. 

3 Maal, og Slutresultatet bliver 
saaledes 6--1 til Svaneke. Lad 
os forudsætte, at ASG Holdet havde 
holdt til hele Kampen, saa var 
Resultatet maaske blevet et helt 
andet. 

Klemensker 
Klemensker I. — ASG Il. 2-2 

Kampen mellem ovennævnte to 
Hold i Søndags resulterede i uaf-
gjort Kamp 2-2. Kampen var ikke 
videre velspillet fra nogen af Si-
derne, men til Tider var den gan-
ske underholdende, — ja næsten 
spændende. 

ASG vandt I. Halvleg med 2-0, 
og det maa siges at være pas-
sende efter Spillet og Chancernes 
Fordeling. 2. Halvleg var afgjort 
Klemenskers, og Resultatet, 2-0, 
var retfærdigt. Klemensker tillod 
sig at brænde et Straffespark, og 
det skulde vise sig, at det kostede 
Holdet Sejren. Det skete nemlig 
under et Angreb i Klumpspil, hvor 
en ASGer brugte Hænderne lidt 
for meget. Bolden gik i Maal, men 
Dommeren dømte Straffespark, som 
altsaa brændtes. Fejlen ligger deri, 
at Dommeren skal dømme Maal, 
naar Bolden gaar i Nettet i samme 
Øjeblik, som Forseelsen bliver be-
gaaet. Han maa ikke give Mod-
standerne den Chance, at Straffe-
'.parket brændes. 

Vi tror dog, at Resultatet 2-2 
l:an tilfredsstille begge Parter, niaa-
ke mest ASG, hvis 2. Hold fik 

sit første Point i Efteraaret. 

Rutsker 
Standard I. 
tabte i Søndags paa Hjemmebane 
til B 1910 II. med 1-5. 

EINSTE1N 
Paler paa 2)erdens6iliedet 

Nogle Betragtninger i „Jyllandsposten" af en Me-
nigmand, der lige har læst Albert Einsteins og 
Leopold Infelds populære Bog: „Det moderne Ver 
densbillede." 

Corudsætningen for det, jeg 
her vil skrive, er den, at jeg 
ikke er klogere, men heller 

ikke dummere end de fleste af 
mine Medmennesker. Det er et 
helt godt Princip at gaa ud fra. 

en saavel fra dum 
som fra falsk Be- 



I Elverhøj-Kroen 
er der Søndag d. 8. Oktober Afslutningsfest 
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Arbejdstøj til Mændene 
meget stærkt, moderne Snit, solid Syning 
og alligevel smaa Priser. t. 
Manchetslitorter og Slips 
Helt moderne Hatte og Huer 
Solidt og varmt Undertøj 

Vort nuværende Lager af nævnte Ting sælges til 
meget rimelige Priser 

Nordlandets Handelshus 

8legante 97(yfieder 
Kjolestoffer af Silke og Fløjl og dejlige uldne Kjoler 
Se vore Vinduer - Stort Udvalg - Smaa Priser 

Nordlandets Handelshas 

Lad os hjælpe Dem med Reklamen, 

vi har nemlig Erfaringen! 

gornitzkas Sogiryfifieri 
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Bolettes Brudefærd 
er til denne Uge sat paa Program-
met i Nordbornholms Kino. Dette 
kendte Teaterstykke har gaaet sin 
Sejrsgang over en Mængde Tea-
tre, og som Film er Stykket ikke 
blevet nogen mindre Succes. Der 
mødes med en absolut 1. Klasses 
Rollebesætning: Bodil Ipsen som 
Bolette, Peter Malberg som Mor-
ten Putkrærnmer, Sigurd Langberg 
som Gaardejeren, Peter Nielsen 
som den haarde Sogneraadsfor-
mand, og en lang Række andre 
kendte Navne. 

Det er en djærv, bredt-folkelig 
dansk Bondefilm, som i første 
Række skal more, men den rører 
ogsaa paa andre Strenge i os. De 
skal gaa hen og se den. 

Husmoder-Demonstrationer 
1 Dagene d. 9. og 10. Oktober 

afholdes der i Hasle, Klemensker 
og Allinge-Sandvig nogle Demon-
strationer af Spareretter. De ledes 
alle Steder af Husholdningslærer-
inde Frk. Schou. 

Vi tvivler ikke om, at netop en 
saadan Demonstration i disse Ti-
der vil være i Stand til at samle 
alle interesserede Husmødre og de 
unge forresten ogsaa. Fremtiden  

vil vise, hvor længe vi skal spare, 
og hvor meget der bliver at spare 
paa. Denne Demonstration kan 
maaske afhjælpe enkelte smaa 
Savn og give gode Raad i andre 
Spørgsmaal. 

Andespil i ASG 
Paa næste Søndag afholder ASG 

sit aarlige Andespil paa Christen-
sens Sal. Der skal spilles om 10 
„smækfede" Ænder, 1 Ciaas samt 
noget i en gratis Omgang, man 
ikke ved, før man kommer derop. 
Efter Spillet er der Dans til To-
nerne af Sv. Arvidsens 4 Mands 
Orkester. 

Standard 
Ifølge omst. Annonce afholder 

Standard Lørdag d. 14. Okt. Der 
spilles om 10 Ænder og 2 Hane-
kyllinger, og der bortloddes en 
Lagkage gratis. Bagefter spiller 
Arvidsens Trio. 

Fødselsdag 
Vognre. \tilh. Riis, Allinge kan 

i Dag Fredag fejre sin 50 Aars 
Fødselsdag. 

Bogudstilling 
Arbejdernes Bogkreds afholder 

førstkommende Søndag en Bog-
udstilling paa Teknisk Skole fra 
Kl. 14 til 17 og indbyder alle til 
at tage de udstillede Bøger i øje-
syn. Det er „Bogkredsens" For-
maal at gøre alle — og især Ung-
dommen ---- bekendt med gode 
Bøger, der beskæftiger sig med 
vor Tids politiske og sociale Pro-
blemer. En Mængde kendte uden-
landske og hjemlige Forfattere har 
ydet deres Bidrag til den Serie 
Bøger, der siden 1931 er udgivet, 
og det er ikke tør og kedelig Lit-
teratur, tværtimod. Bøgerne sprud-
ler af Liv og vor Tids Rytme. 

Der er gratis Adgang til Ud-
stillingen, 

EINSTEIN 
(Fortsat fra Side 1) 

ger man den sidelæns bliver den 
smallere. Hvis man lader en Stok 
fare igennem Luften som et Spyd 
med en Hastighed af op mod ca. 
90 pCt. af  Lysets Hastighed, skrum-
per den ind til sin halve Længde. 
Ændringerne bliver tydeligere, 
naar Hastighederne forøges. En 
Stok vil skrumpe ind til slet in-
genting, hvis man tænkte sig, at 
man kunde bevæge den med sam-
me Hastighed som Lysets. Det 
lader sig nu ikke gøre, for Lyset 
har som bekendt en Fart paa af 
ca. 300,000 km i Sekundet. 

Hvis vi tænker os, at det ikke 
er en Stok, men et Ur, vi bevæ-
ger, oplever vi ogsaa noget mær-
keligt. Jo hurtigere vi bevæger 
Uret, jo langsommere gaar det, 
og hvis vi bevægede det med Ly-
sets Fart, vilde det gaa helt i Staa. 

Dette synes jo at være i Mod-
strid med vore Erfaringer fra det 
daglige Liv. Ingen af Os har lagt 
Mærke til, at en Bil bliver kortere, 
selvom den kører stærkt, eller at 
der bliver noget i Vejen med Uret 
i den. 

Den Indvending svarer Einstein 
paa med det samme : Det er rig-
tigt nok, siger han, men Bilens 
Hastighed er meget lille i Sam-
menligning med Lysets, og det er 
derfor latterligt at anvende Rela-
tivitetsteorien paa dens Fænome-
ner. Enhver Bilist kan trygt an-
vende sin Børnelærdom, selvom 
han forøger sin Fart enormt. Det 
er først ved de Hastigheder, der 
ligger i Nærheden af Lysets, at 
man ser, at Relativitetsteorien er 
bedre end den klassiske Fysik 
- - i Praksis har det altsaa ingen 
Betydning. 

Men lad os sætte endnu en 
Fælde for Mesteren. Vi spørger 
ham, hvad der sker med en Stok, 
som bevæger sig med større Hast 
end Lysets. Hans Tilfælde er jo 
tænkte Tilfælde, men det er vort 
sidste ogsaa. Stokken kan jo dog 
ikke blive kortere end ingenting. 

Men hans Svar falder promte 
-- Der findes ingen Hastigheder, 
der er større end Lysets, siger 
han. Lyshastigheden er den øver-
ste Grænse for materielle Tings 
Hastigheder. 

Vi maa tro paa hans Ord. 
Fortsættes i næste Nummer 

Vær god mod Maturen. 
0 

Den skønne Natur fylder dit Sind med 
Friskhed og Glæde - 

Den gør dig sundere baade paa 
gerne og Sjæl. • -- Derfor - vær god 

mod Naturen som mod en Ven I 
Har du rundet en køn Plet ude i den 

i Natur, saa ødelæg den ikke I I lusk 
paa, Naturens Skønhed er ikke din ale-
ne, den er alles! 

Har du ligget i et Skovbryn eller paa 
en Strandbred og spist din Mad, saa 
efterlad ikke Stedet som en Køkken-

mødding, naar du gaar din Vej. Lad 
ikke tomme Flasker, Konservesdaaser, 

Nu sælger vi 
fil smaa Priser 

Ponyvogn - 1 Spand 
1 Dochart 
1 Lastfjedervogn 

Alle paa nyt Gummi 
Mange forsk. Lastfjedervogne 

Smed Carl Pedersen 
Telefon Allinge 98 

Olsker 
Sogneraadet ønsker Tilbud paa 

Rengøring af et Klasseværelse i 
Kirkeskolen fra 1. November. 

Nærmere Oplysninger fags hos 
Petersen Bakkemøllen, til hvem 
Tilbud indsendes senest den 14. 
Oktober d. A. 	Sogneraadet. 

Æggeskaller og Papir fors tyrre Skøn-
hedsindtrykket for dem, der siden søger 

Stedet! 

- Gør rent efter dig! 
Pluk aldrig Markens eller Skovens 

Blomster, hvis du ikke bryder dig om 
at tage dem med hjem. Det er hensyns-
løst at plukke Blomster for straks efter 
at smide dem bort igen. Ogsaa Blom-

ster lever, og saa længe de lever, kan 
de glæde Mennesker, 

Ryk ikke Anemonereller andre Blom-

ster op med Rod I Naar dii gør det, er 
du med til at udrydde den danske Skovs 
Skønhed! Vil du ved Foraarstid have 
grønne Bøgegrene med dig hjem fra 
en Skovtur, saa skær Grenene omhyg-
gelig af med en Kniv ! Skær dein af med 
et skraat Snit, g vælg dem paa en 

saadan Maade, at du ikke ødelægger 
1"ræe s Form og Skønhed. Tag kun 
Grene, hvor du har Luv dertil! Odelæ,, 

aldrig unge Træers Topskud. Glæd dig 
ved Fuglenes Sang, men rør ikke Fug-

lenes Reder. 
- - 
Færdes du paa Steder, der tilhører 

Privatmænd, saa vær dobbelt omhygge-

lig og nænsom i din Optræden. Hen-
synsløse Turister har lukket Adgangen 

til mange kønne Steder i vort Land, 
fordi de ikke var gode mod Naturen. 

Vær varsom med Ild, naar du færdes 

i Skov. 

Men du, som har lært at sætte Pris 
paa Naturens Skønhed, du vil altid være 

en god Turist. 

Du vil altid erindre, at saa køn og 
ren, som du selv ønsker al møde Na-
turen, saa køn og ren hør du efterlade 
den til andre. 

Er der 
bestemte 
Ting, 

som tænkes anskaffet til Dækning 
af forestaaende Behov, saa til-
raader vi Indkøb fra nuværende 
Lager. Kom snarest muligt. 

Nordlandets Handelshus 

God 
Byttehandel tilbydes 

Vi tager gerne sunde, gode 
Kornvarer-Hest 1939, for alle 
Købmandsvarer - ogsaa Manu-
fakturvarer 

Nordlandets Handelshus 

Idrætsforeningen 
Standard 

afholder Andespil 
og festlig Sammenkomst med 
Dans for Foreningens Medlem-
mer paa Hotel Johns Kapel 
Lørdag den 11. Oktober Kl. 20. 

Arvidsens Trio medvirker 
Der bortspilles 10 store Æn-

der og 2 Hanekyllinger, og der-
bortloddes en Lagkage gratis 

Olsker 
Sukkerkort uddeles Mandag 

den W ds. fra Kl. 14-16 i Ol-
sker Forsamlingshus og Tirsdag 
den 10. ds. fra 1:1. 14-16 i Tejn 
Skole. 	 Sogneraadet 

I Sandvig Vang 
og Langehjerg er al ulovlig Jagt 
strengt forbudt. — Overtrædelse 
straffes efter Loven. 

De Jagtberettigede. 

Tak 
for udvist Opmærksomhed ved 
min Konfirmation. 

Georg Mortensen, Sæne. 

ung Pige 
søger Plads i Forretning til No-
vember. — Billet, mrkt. _Forret-
ning", modtager Bladets Kontor, 
Kiosken, Allinge. 

Jagten aflyses 
paa lloltn Brovangs .lorder i 
Olsker. 	Den jagtberettig ede. 

Roe- 
optagning, Skovning og andet Ar-
bejde søges (Helst Akkord). 

Bladets Kontor, Kiosken, 
Allinge, anviser. 

RO 
Konfirmand fest i Brugsfore-

ningens Sal Mandag den 9. ds. 
Kl. 19,30. Missionær Johansen 
og Sognepræsten taler. 

Alle er velkomne. 
K. F. U. M. og K. 

14-15 Aars Dreng 
søges til November, 

Kirkebogaard, Rutsker. 

2 smaa Kvier 
er bortløbet fra 

Pellegaard i:Rutsker. 
I Dochard til Salg. 

Pæn Servante 
med saavel Plade som opsats 
af Marmor og tilsvarende pænt 
Vandstel sælges for 50 Kr. Pænt 
og godt Regulatorer til Væg for 
:15 Ni. 

Jensen, Vestergade 28, Allinge. 

Nlin og mine Forældres 

hjerteligste Tak 
for Opmærksomheden ved min 
Konfirmation. 

Hovald Mogensen, Rutsker. 

En flink Pige 
kan faa Plads 1. November paa 

Almegaard, Telf. Rutsker 19 y 

Olsker 
Resterende Skatter for April 

og Juli Kvartal 1939 bedes omg. 
indbetalt. 

Efter d. 15. Oktober vil Bente 
blive paalagt og Restancelisten 
skrevet til Udpantning. 

Sogneraadet. 

Gode Aviskaniner 
og Slagtedyr sælges 

Endvidere sælges fine 

Spisekartofler 
til rimelig Pris. 

C. C. ANDERSEN 
»Dammen« pr. Allinge, 
Telefon Allingp 124 v. 
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Violen 
Undervisning gives til g 
moderate Priser. 

Fl Svend Arvidsen 
Nørreg. 19, Allinge 

:7111111111111111111111111111111111111111111111111111111111E-111111111 it 

Kender De 

Gornitzka's 

Werfa' roetryA, 

til Turistbrochure 

Ring, og vi kommer 
omgaaende med et Tilbud 

Alffb.1=2.1110111W.Iii 



Ligkister 
Ligtøj 
Ligsenge 

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

Byggeforretning 
isl 

Ligkistelager cJ 
Ordning af Begravelser 
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Kjoler, Ungpigefrakker, Barnefrakker, Børnekjoler 

nye Faconer og Stoffer til Efteraaret - smukt godt og billigt 

Se vort Udvalg inden De bestemmer Dem for Køb. 

FritzRettsch 
Telefon 5 	 Allinge 

Det store Udvalg 

Den gode Vare 

Den billige Pris 

Leverandør til Vare- og Landbrugslotteriet 

LODEKOER og KVIER 
købs, Slagtesøer og Orner købes til gode Priser. 
Ungsvin og Pattegrise kbbes og sælges 

AXEL FREDERIKSEN 
Hotel Allinge 	 Telefon 25 

Strømper maskes op 
Vestergade 14, Stuen, Allinge 

Lad mig se paa Deres Strømper, 
for De kasserer dem! 

Kor godt - 
Ny 4-5 Pers. 

OPEL  super six 
udlejes til billigste Priser 

Ch. Pedersen Lindeplads . Allinge . Telefon 62. 

NU 
er Efteraarsvarerne 
hjemkommet. 

CARL LARSEN 
Skotøj 

Vestergade, Allinge 
Telefon 104 

ess~~~01=~~1111. 

En Pige 
14-16 Aar ;ned Lyst til Syning 
søges til 1. November. 

Bodil Johnsen, Frederiksdal, 
Ilelligpeder pr. Hasle. 

TOBAKSV R. E R KØB DET I PRODUKTEN 
~fflusesemmefflaw~aem 
GYLTER og UNGSVIN 

SØER og ORNER 
samt alle Slags Leve- og Slagtekreaturer købes 

Scha.ck og Chr. Jørgensen 
Telefon Allinge 144. 

1111111~111111•11ffl 

46'5'ida Siatnefrakker 

til »amer og 3ferrer, 
riger og »renge 

Stort Udvalg - Alle Størrelser 

REGN=cfrakker 

• . 	' 

Nyd Deres Eftermiddagskaffe paa 

HOTEL HELLIGDOMMEN 
Aabent hele Aaret 

Hold Deres Møder og Selskaber 
paa Hotel Helligdommen. Tlf. Rø 20 

Fodpleje 
* 'Manicure 

*Anmigt‘pleje 
*Ojenbryomfarvning 

gaa til Specialisten 

~RaØr hild cRowolcl 
Strandvej 3 (ved Anlæget) . Telefon Allinge 172 
Aahen hver Dag fra K1 14 til 18 og efter Aftale 

Unge gode Heste 
samt ældre Arbejdsheste, Lødekøer ug 
Lødekvier, Grise i alle Størrelser, Gylte 
og Søer købes, sælges, byttes 

Ved Køb Kontant Afregning 
Ved Salg gode Betalingsvilliaar 

Ring Rutsker 38 
vi kommer omg. med godt Tilbud 

øens Grisehandel 
G. Jørgensen . Tlf. Rutsker 38 

De rigtige Tryksager 
til Formaalet leverer 

Gornitzkas Bogtrykkeri 

PROTOKOLFABRIK 	 

r4I • Chr. Dideriksen z Tornegade 10 — Rønne 	Telefon 865 

171 
Indbinding af Bøger og Protokoller 

O 1. Kl. Arbejde. Rimelige Priser. Hurtig Levering 

Ø 	N. B. Leverandor til Biblioteker og øens største Forbruger 

Lær at Røre Bil! 
Grundig Undervisning 
Kørekort garanteres 

Th. Munchs Køreskole 
Tlf. RO 46 v 

Jens Hansen's Planutaklurforrelning 
fører stadig alt i Metervarer, Kjoletøj, 

Lærreder og Sengeudstyr 

Prima A theldatoj og de bekendte gode Nobikinsben-
klæder, Fiskerbenklæder og fine Kam-
garnsbenklæder. Arbejdsskjorter, Manchet-
skjorter, Hatte og Huer. 

Stort Udvalg i Trikotage, i Uld og Bomuld til Herrer, 
Damer og Børn. Garn føres i mange Kvali-
teter og Farver. Alt i pr. Varer til bill. Pris. 

Uld og strikkede Klude tages i Bytte. 

filifcin Allinge 29 • Leverandør til Vare- og Landbrugslotteriet 

• 
• 
• af Herre- og Dametøj udføres 
• holdbart og billigt. • • • 
• Ilel Habit renses og presses 2,75 Kr. •• 
• • 

K.V.und • Tein. '• • 
• • 
0 	 • . ***** •.••••••• øøøøøøøøøøøø •••• øøøøøøø •• 

LYST HVIDTØL paa 5 Liter Flasker 

,smager som jemmalavad Drikka" 
- og det er ikke dyrere for del. 

Hasle Bryggeri 
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Fritz Reusch 
Telefon 5 	Allinge 

Lev, randør til Vare- og 
Land brugslotteriet 

•••••••••••••••••••.•.•••••••••••••••••% . . 	 • • 
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Ring til Allinge 71 x 

Arne Dam, Habbeclain 

Yersonfiersel 
nied 7. Pers. Bil udføres. 

Armbaandsure 
Nipsure 

Barometre 
Alabast 

Brorace 
Smykker 

Skeer og Gafler 
Toiletsæt 

Skimte IN., heder 

Konfirmations- 
gaver 

Conrad Hansen 
Urmager . Guldsmed 

Telefon 140 	Allinge 

Stort 
Udvalg 

AARETS BILLIGE ANDESPIL 
afholdes Søndag den 22. Oktober Kl. 20 paa Christen-
sens Sal. 10 smækfede Ænder 1 Gaas samt ? ? ? i en 
gratis Omgang. Seriekort 2 kr, 

Efter Spillet Dans til Kl. ?? ? 
til Tonerne af Svend Arvidsens 4 Mands Orkester. 
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Demonstration af SPARE-RETTER 
afholdes ved Husholdningslærerinde Frk. Schou 
følgende Steder: 

Klemensker Mandag den 9. Oktober Kl. 11 paa Kroen. 
Hasle Mandag den 9. Oktober Kl. 19,30 paa Herolds Hotel. 
Allinge-Sandvig Tirsd d 10. Oktbr. K1.19,30 i Christensens Havestue. 
Medlemmerne bedes møde talrigt 	 Kontingenter modtages 

Er=1=->CK:=,==.0.=1=-31 : 	  ici=0.c=a=1 

Salget af Ligkister og 

	

B 

Ord niryg af Begravelser fortsættes M 

Henvendelse til 

P. PETERSENS Byggeforretning 
Nørregade 9 	 Tlf. Allinge 69 

11===.0.1==oc=i1==i3 

Olsker 14. Kreds 
Skytte- og Gymnastikforening 

afholder Generalforsamling med 
sædvanlig Dagsorden 
Fredag den 20. Oktober Kl. 7,30 

Bestyrelsen. 

KANINER 
Levende Kaniner modtages hver 

Mandag til Slagtning for Export. 

Spis Kaniner! 
Bestillinger til Private modtages. 
Et Parti meget fine Tillægsdyr 
til Salg. 

Carl Jacobsen, Allinge. 

Et 4—Fags Hus 
ved Hyllegaard i Olsker er til 
Salg. Lille Udbetaling. 

DL Punch, Rovang. 
Tefif. Allinge 16 u 

Samme Sted er en god Vagt-
hund til Salg. 

VarmBlodpalsc 
faas hver Fredag fra Kl. 11 

Lindeplads Viktualieforretning 
Grethe Kragskov 

Byens bedste 

Kaffe - Blandinger 
faas 

Prima,Allinge 
Dyrbye og andre gode Sorter 

O 

1.11111~111111111 1111111~11~111~ 

VINTERBRÆNDSEL KØB DET I PRODUKTEN 



Brødrene Anker 
Jernstøberi og Maskinfabrik 

Pumper - Vandindlæg 

Bygnings-Støbegods 

Komfurer 

Telefon Hasle 2 

at Nr. 3 er en Kendsgerning, slut-

ter Kampen. 

Hasles elleve spillede alle under 
daglig Vande, maaske var v. half 

en Undtagelse. Han spillede en 
storartet Kamp. B loerne spillede 
Kampen igennem friskt og effektivt. 

Dommeren, Kaj Haagensen, var 

upa akla ge lig. 

Varm Blodbudding 
hver Fredag Middag 

lungepølse 
hver Onsdag Middag 

A. Lyster, Hasle 

Ring til Gornitzka . Allinge 14 
hvis Deres Beholdninger af Forretningstryksager er 

ved at slippe op. 

Vi leverer den rigtige Trygsag til den fornuftige Pris. 
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- Vi var fieldige 
og fik en Masse dejlige Vintervarer 
hjem i rette Tid. 

De Varer, De alligevel skal bruge, er 

det sikrest at købe nu, da vi vel næppe 

er Herre over Priserne paa de Varer, der 

kommer senere. 

MANUFAKTURHUSET 
II1- 111111111111t11ion!1H tIIIIIIii ittionnaninaull minainationaniumniiinnaniteilamarTi 

Ærede Damer 
Min anerkendte Permanent er Dem bekendt. 

Udføres kun 	mig selv og til gammel Pris. 
Derfor! Benyt Lejligheden 

0. H. Kjær 
Herre- ng Damefrisør. Hasle. Tif. 113 

Vier venlig. 
bestil Tid 

SKOTØJ 
Husk min I. Kl. Skotøjs-Reparation 
Solidt Arbejde Bedste Materialer 

OTTO HANSEN Torvet Hasle 

Maa De ikke 
længere bruge Bilen 

da køb 

en ny Cykle 
billig og letløbende 

FA. ANDR. KOFOD Teleafosn ite7 

Hasle Kalkværk 

Altid friskbrændt Kalk. 
Læsket Kalk. 

Prima Cementsten. 

og lær det rigtigt. De kan lære det hos 
• 

• • • lUndervisninken kives ogsan, i Deres eget Hjem 

t•••••••••■■■■•■•••••111~111•61~~1~~11111144••••••••••••••••••• »11144441111~1411, 

En Oversigt over Regnskabet 

kan De faa gratis i Kiosken i_ 

Allinge. Hvis De skriver efter 

den, saa vedlæg Porto. 

Følg saa med i »Nordborn, 

holms Bridgerubrik saa skal 

De nok faa lært en Bridge, De 

faar Fornøjelse al'. 

Maaske faar vi engang Mulig 

hed for Dannelse af en Bridge-

Klub for Allinge-Sandvig. 

Paa Gensyn paa Fredag. 

„Klor Knægt." 

Vi 
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150 
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120 
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I 1 	BRIDGE _-Undervisning 1 
i 

i 	Lær at spille moderne Kontrakt-Bridge — 	 t 
. 

i 

Rønnov Rasmussen, Vestergade 14, Allinge 	 I 

Klaverundervisning 
grundigt og korrekt, gives. 

Vangevej 1, Allinge, Tlf. 167 

Oda Hjorthol Christensen 
 

Edvard Borregaard. 
Elev af kgl. Operarepetitør 

••••••••••••••••••••••...• • • • • 
• Annodebatterier • 
• e 
• • 
• haves paa Lager 	• 
• • 

• 

▪  

Akkumulatorer • • 
• oplades 	 • 
• • 
• • 
• • 

 

£. Dellgren • • 
• Olsker 	 • 
• • 
••••••••••••••••••••••••• 

• 
• 

6-7 
di,  teurisn.  K 	KAST cnhyeev rol et 

Telefon Allinge 130 x 	Tejn 

 

Kom ind og tal med os om 

Deres merkantile 
Tryksager 

Vi Kan trykke Dem den tilise 
Regning, Faktura eller hvad 
De nu har Brug for, naar De 
faar Deres Beholdninger set 
igennem. 

Gornitzkas 
Bogtrykkeri 

 

HASLE og OMEGN 

 

   

   

   

r
gfask sport 

B 1910 Hasle 3-0 
Det lykkedes ikke for Hasle i 

Søndags at gentage det Spil, der 

vistes mod ASG Søndagen før. 

Rønneholdet vandt en retfærdig 

Sejr paa 3-0, efter at 1. Halvleg 

var endt uafgjort 0-0. 

Hasle starter godt, men en Ræk-

ke farlige Chancer bliver resultat-

løse. Saaledes har Knud Thorsen 

en Kæmpechance for at score, men 

Tilbudet misbruges totalt. B 10 
presser godt paa, og en Gang er 

det lige ved at lykkes, men Johs. 

Jensen naar at redde paa Maal-

linjen. Resten af Halvlegen er ret 

jævnbyrdig i Marken, og det lyk-

kes ikk for nogen af Parterne at 

sætte Kuglen i Nettet. 

2. Halvleg begynder med, at 

B 10 scorer, efter at Hasle For-

svaret et øjeblik er gaaet i Staa. 

Maal Nr. 2 sættes ligeledes ind 

efter en Forsvarsfadæse, og efter 
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Vi beklager, at vi denne 
Gang har maattet lade Un-
dervisningen for Videre-
komne udgaa, men der var 
desværre ikke Plads. 

Lidt om Bridge 
Snin lovet i sidste Nr. af Bla-

det skal vi idag forsøge at give 

en Forklaring paa, hvordan vi 

i det hele taget spiller Bridge. 

Det vil sandsynligvis se en lille 

Smule indviklet ud paa Tryk, 

men det er i Virkeligheden sim-

pelt og ligetil. 

• -- — — 

Der skal fire Personer til at 

danne et Bord. Af Hensyn til 

Forklaringerne vil vi kalde dem 

Nord og Syd, Øst og Vest. 

Nord 

Vest 
	

list 

Syd 

De to overfor hinanden pla-

cerede er Makkere. -- Man kan 

enten spille med fast Makker 

gennem hele Aftenen, eller man 

kan skifte Makkere efter hver 
Rubber. 

Saa maa vi være klare over 

Kortenes Værdi, men den kender 

jo de fleste Mennesker. 

Es Kg D B 10 9 8 7 6 5 4 3 2 

Der bruges altid to Spil Kort, 

men der spilles naturligvis kun 

med eet ad Gangen. Under Kort-

givningen »vasker«, d.v.s. blan-

der, Kortgiverens Makker det 

andet Spil Kort til den, der næ-

ste Gang skal give. 

tifan »trækkerc«mi, hvem der 

skal give, d.v.s. at hver af Del-

tagerne tager et Kort ud af Stam-

men, den, der faar det højeste, 

giver første Gang. Næste Gang 

giver Spilleren til venstre for 

ham og saa fremdeles. 

Der gives Kort venstre om og 

eet ad Gangen, andre Kortgiv- 

ninger: er ikke tilladte, og der 
skal altid »tages af«. —  Lovene 

siger herom: » ... der maa ikke 

tages mindre end 4 og mere end 
lx Kort af .. « 

Kortgiveren har Forhaand, og 

skal melde først, de efterfølgende 

Spillere (venstre om) kalder vi 

2den, 3die og 4de Rand. 
Bridge spilles baade med og 

uden Trumf, det sidste hedder 

Sans atout, paa Dansk slet og ret 

Sang (med kort a). 

De forskellige Farver har na-

turligvis forskellig Værdi, naar 

man skal se paa det rent melde-

teknisk. Fra oven rangerer de: 

Sans (ti. Trumf) 

Spar 
Hjerter 
Ruder 
Klør 

Før vi nu kan gag videre, maa 

vi have lidt at vide om Spillet. 
Vi tager under et Spil 13 Stik, 

da vi jo har 13 Kort paa Haan-

den, det Makkerpar, som har de 

bedste Kort, tager de fleste Stik. 

Logisk, ikkesandt? 

Men pas nu paa, for det, der 

kommer nu, er det centrale i 

Bridgen. 
Kan man tage over Halvdelen 

af de 13 Stik, saa kan man tage 
Meldingen! Og man nævner saa 

samtidig den Farve, man vil 

have som Trumf. 

• De Stik, man kan tage mere 
end 6, danner Grundlaget for 

Meldingen. 

F. Eks. Meldingen »En Klør« 

betyder, at man paatager sig at 

tage 7 Stik med Klør som Trumf. 
Meldingen 2 Klør betyder 8 Stik, 

3 Klør 9 Stik o.s.v. 

Mens Klør som er den lavest-

gældende Farve, kan meldes af 
med »1 linder«, »1 Hjerter«, »1 

Spar« eller »1 Sans«, saa gælder 
den morsomme Regel: at melde 

af med Klørkirven skal man 

melde el Træk mere end den 

sidst afgivne Melding lød paa. 

Der meldes f. Eks. 1 Spar, vi 

har Styrken i Klør, men da Spar  

rangerer højere end Klør maa 

vi melde 2 Klør! 

En højere gældende Farve mel-
der en lavere gældende »af ,. med 
samme Trækantal. 

En lavere gældende Farve mel-
der en højere gældende Farve af 
ved at melde et Træl( mere. 

Eksempler paa Afmelding. 

1 Kl. meldes af med 1 R. 

1 R. 	 ') Kl. 

1 R. 	 1 Hj. 

1 Hj. 	

- 	

__ 9 W 

0. s. fremdeles 

har man ikke »noget«, melder 
man Pas. Man melder efter Tur 
(venstre om). Først naar der er 
meldt 3 Gange Pas efter sidst af-
givne Melding har Vedkommende 
Spillet. 

Har to Makkere meldt samme 

Farve (støttet hinanden), spiller 

den, der først har meldt Farven. 

Udspil foretages altid af den, 

der sidder til venstre for den, 

der »faar Spillet«. 

Mener man at kunne forhin-

dre Spilleren i at »holde Kon-

trakten«, d.s.v. vinde det Antal 

Træk, lian har meldt, kan man 

istedet for Pas melde: 

»Jeg dobler« 

Spilleren kan saa, hvis han er 

sikker paa, at holde Kontrakten, 

melde: »Jeg redobler«. Hvis han 

mener, at det er mere hensigts-

mæssigt at »springe« over i en 

anden Farve efter Doblingen, 

har han ogsaa Lov til det. 

Meldeomgangen er først slut, 

naar der er meldt 3 Gange Pas 
efter hinanden. Men saa kan der 
heller ikke meldes mere. 

Regnskabet. 

I Bridge fører man Regnskab. 

Ikke alene for Pengeregnskabets 

Skyld, men Spillets Varighed af-

hænger af Regnskabet. 

Der spilles en Rubber bestaa-

ende af 2 eller 3 Game (Halv-

rubber). 

For at faa Game maa man 

melde og vinde saa mange Træk, 

at man Inar noteret mindst 

100 Points under Stregen. 
Under Stregen vil sige den 

Tværstreg, som ses paa neden-

staaende Skitse. 

Hver af Spillerne fører Regn-

skab, og mærk Dem saa: 

Alle meldte Træk, som vindes, 
noteres under Stregen. Alle andre 

Noteringer foretages over Stregen. 


