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27ceste Dummer 
af „Nordbornholm" udkommer Fredag 
den 2. August. 

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

Annoncer til næste Nummer modtages 
til Onsdag den 31. Juli Kl. 12. 

liwa~11/11111~~1111111011~ 	_ 

Redaktion og Annoncer: Nr. 35 
Axel Mauritsen, Kiosken, Allinge, Telefon 142 	I 	 FREDAG, DEN 19. JULI 1940 Trykning, Ekspedition og Bogholderi: I- 
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Fra den fjerne Oldtid har Even-
tyret ombølget den Opdagelses-
rejsendes Færd. Drenge har drømt 
om at erobre Verden paa denne 
Maade, og ned gennem Tiderne 
har mange dristige Mænd omsat 
disse Drømme i Virkelighed. Men 
som Tiden gaar, er ogsaa den 
Opdagelsesrejsendes Kaar skiftet, 
hans Udrustning, Kravene til ham 
osv. Mens det før i Reglen var 
Eventyreren, der sagde Farvel til 
det dagligdags Liv og den hjem-
lige Trædemølle, er det nu i Reg-
len Videnskabsmænd med solid 
Uddannelse bag sig og med gan-
ske bestemte Maal for Øje, der 
drager ud, rustet med alle Tek-
nikens sidste Forbedringer paa 
deres specielle Omraade. 

Det eneste, der ogsaa nu kræ-
ves, er Mod og Mandshjerte ! -
ødemarkerne stiller sine haarde 
Betingelser til dein, der vil udfor-
ske dem, og saa er det forøvrigt 
ligegyldigt om det er Polarregio-
ner eller Ækvators Jungler. 

At der stadig er Jord at opdage 
og Jord at erobre paa forholdsvis 
fredelig Opdagerfærd, viser Lin-
coln Ellsworths Radiomeddelelse 
Ira de arktiske Farvande, hvori 
han kræver 80,000 Kvadratmile af 
ham fundet Land lagt ind under 
USA. Spredt rundt paa Jordklo-
den fra Pol til Pol, og maaske 
ikke mindst omkring Ekvator, dri-
ver smaa eller større Skarer af 
modige og fast besluttede Opda-
gelsesrejsende deres ihærdige Un-
dersøgelser. De fleste af dem kan 
betragtes som taalmodige Viden-
skabsmænd, der søger Kundskab 
om ukendte Steder og prøver at 
udfylde de endnu hvide Pletter 
paa Landkortet. 

Den gamle Opdagelsesrejsende-
1 ype er uddød, Ralleigh, Søman-
den, Poeten og Hofmanden, har 
ingen Efterlignere i Dag. Cook, 
Stillehavets eventyrlige Udforsker 
lige saa lidt. De Enkeltpersoner, 
som drog ud paa de syv Have 
og nærmest ved et Tinælde op-
dagede nyt Land, hører en længst 
forsvunden Fortid til. I Stedet tur 

har vi faaet de professionelle Op-
dagelsesrejsende med deres stab 
at højtuddannede Specialister -
Mænd, der mere eller mindre præ-
cist ved, hvad det er, de vil op-
dage. 

De kan kun kaldes Videnskabs-
mænd. Den svundne Tids Opda-
gelsesrejsende-Type med mangel-
guld Udrustning og den mere el-
ler mindre sammenløbne Flok af 

Eventyrere bag sig vilde unægte- 

lig gøre store Øjne, hvis de saa 
den Skare Geologer, Meteorologer, 
Astronomer, Biologer, Læger, Fly-
vere, Radioeksperter og Fotogra-
fer, som sammen med deres mere 
eller mindre indviklede Instrumen-
ter til Maaling, Prøvning og Med-
delelse udgør en moderne Ekspe-
dition. 

16 Mand, alle Eksperter i deres  

specielle Videnskabsbrance og alle 
specielt udvalgt til det vanskelige 
Arbejde, udgjorde saaledes Ells-
worths Ekspedition. To Flyvema-
skiner medførtes ombord paa den 
400 Tons arktiske Baad „Whyatt 
Earp', som saa mange Gange 
havde følt Polarisen knuses mod 
sine haarde Træsider. Hver Kva-
dratcentimeter ombord var udnyt-
tet, fyldt med Udrustning, Lev-
nedsmidler og Maskineri. 

Verdenskortet ændres stadig 
der kommer nye Grænser, og paa 
uudforskede Omraader vil Ekspe-
ditionsresultater medføre at hvide 
Pletter forsvinder og der indteg-
nes Bjerge, Floder, Søer osv. --
Men saa sker det at en ny Eks-
pedition udsendes til de samme 
Egne, og den finder ud af, at der 
er foretaget Fejlberegninger af en 
tidligere Ekspedition, og Kortet 
maa derfor laves om. 

Det kan ogsaa hænde, at man 
rygtevis hører om Øer og Land-
omraader, der skal eksistere hist 
og her. Det var f. Eks. Tilfældet 
med de saakaldte Fata Morgana 
Øer, som forskellige Ekspeditioner 
hævdede skulde ligge ved Nord-
østgrønlands Kyst. I Fjor startede 
den danske Grønlandsforsker og 
Opdagelsesrejsende Lauge Koch 
med en Skare Videnskabsmænd og 
foretog forskellige Flyvninger over 
de Omraader, hvor det hævdedes 
at Fata Morgana øerne laa. Men 
det blev ved Lauge Kochs Under-
søgelser fastslaaet, at øerne ikke 
eksisterede. 

Det vil ogsaa huskes, at Grøn-
land for c. 30 Aar siden blev be-
tragtet som en Del af et Fastland, 
indtil grundige Undersøgelser fast-
slog at Grønland var en Ø -
Jordens største. Grønland har i 
det hele taget været Maalet for 
utallige, ikke mindst nordiske Op-
dagelsesrejsendes Undersøgelser. 
Fra Danmark, Norge og Sverige 
er der i de sidste to Menneskeal-
dre draget den ene Ekspedition 
efter den anden op til den fjerne 
Ø for at kortlægge og undersøge 
det mægtige Omraade. Rejserne 
over Indlandsisen foretoges af 
Mænd som Fridtjof Nansen og 
andre, og er omgivet af et Even-
tyrskær, men samtidig udførtes et 
stort videnskabeligt Arbejde her. 
Over alle Navne straaler Roald 
Amundsens, den kække norske 
Opdagelsesrejsende, der udforske-
de baade de nordlige og sydlige 
Polaregne. 

Men ikke alle Nutidens Ekspe-
ditioner gaar dog til disse Polar- 
egne, og ikke blot disse isfyldte 
Omraader er ukendte for Menne-
skene. Der er utallige Landom- 
raader, som endnu holder paa 
Hemmeligheder, der langsomt fra-
vristes dem af dristige Forskere. 
Der er saaledes Egne i Grand Ca-
nyon, et højtliggende Plateau i det 
vestlige Amerika, som man mente 
var en Levning fra Istiden. De har 

Gang paa Gang lokket Forskere! 
Man talte om det hemmeligheds-

fulde Shivas Tempel, der skulde 
ligge her — en svunden Verden i 
9000 Fods Højde. — Forskellige 
Videnskabsmænd dannede Teorier 
om det ; de mente at særlig inter-
essante Former for Liv, ukendt an-
dre Steder, maatte leves paa det 
højtliggende Plateau, Endelig lyk-
kedes det 14 Mand at klatre op 
paa denne „ø" i Himmelrummet 
og slaa Lejr her. De tilbragte ni 
Dage heroppe og vendte hjem 
med mærkelige Dyr, Myrer, der 
var flere Centimeter lange, hidtil 
ukendte Moskitoarter, foruden en 
Del Planter og Rodfrugter, som 
man har haft vanskeligt ved at 
bestemme nærmere. Derimod fandt 
de ikke Spor af Menneskeliv her-
oppe. 

En anden forsvunden Verden er 
Bjerget Auyantepuy i det indre af 
Venezuela. Det er ikke angivet 
paa noget Kort, for det er først 
lige blevet fundet. Bjerget er om-
givet af en meget tæt Jungle, og 
det var ganske simpelt umuligt at 
trænge gennem den op til Top-
pen. Undersøgelsen af Bjerget har 
kun kunnet finde Sted ved Hjælp 
af Flyvemaskine. Sidste Aar star-
tede en amerikansk Ekspedition 
under Dr. Tate, og han har i ame-
rikanske Tidsskrifter nu offentlig-
gjort en interessant Beretning om 
Bjergets mærkelige Plantevækst og 
Dyreliv. 

Den ene Ekspedition fører den 
anden med sig, og undertiden for-
ulykker eller forsvinder en Eks-
pedition, og der sendes saa Efter-
søgningsekspeditioner efter den. 
I Britisk Guyana forsvandt for ti 
Aar siden en 'amerikansk Opda-
gelsesrejsende, Paul Redfern, der 
pr. Flyvemaskine var rejst ud for 
at undersøge det indre af Landet. 
Man hørte aldrig fra ham senere. 
-- For nogle Aar siden sagde 4 
amerikanske Kollegaer af ham 
Farvel til Civilisationen for at finde 
ud af, hvad der var hændt ham. 
De var ledsaget af en Skare Ind-
fødte og trængte med Biler og 
andre Køretøjer ind i Junglen, der 
var fuld af Slanger og andre vilde 
Dyr. De fulgte en af de store Flo-
der, men da de var kommet et 
godt Stykke ind i Vildnisset, de-
serterede samtlige Indfødte og lod 
de fire hvide Mænd tilbage med 
smaa Rationer af Fødemidler. 

Heldigvis lykkedes det i Tide 
at faa startet en ny Ekspedition, 
og man fandt de 4 Mand frygte-
lig udmattede paa en lille Ø, De-
vigs Hole Island, der laa ude i 
Fjorden. De levede her af Frugt 
og Resterne af deres Konserves, 
der næsten var opbrugt, skønt de 
kun havde faaet i t Minimu:a at 
spise i lang Tid; men Opholdet 
paa Øen havde reddet deres Liv, 
for var de fortsat gennem Jung-
len, vilde de uden Tvivl være ble-
vet Ofre for de vilde Dyr. 

Det er, efter hvad man kan for-
staa, blevet Oberst Fawcett og 
Søn samt deres Ledsagers Skæbne. 
De startede 1925 en Ekspedition 
gennem Brasiliens Jungle. Ogsaa 
deres indfødte Ledsagere flygtede. 
Hvad der er hændt de tre Mænd, 
ved ingen, men at de nu er døde, 
er der næppe Tvivl om. Med Mel-
lemrum er der blevet fortalt mær-
kelige Historier om Folk, der har 
fundet Spor af dem, men det har 
altid vist sig at være Spor, der 
endte blindt. Hvad enten det nu 
er Mennesker eller Dyr, der har 
dræbt dem, maa de betragtes som 
forsvundne for bestandig. Det er 
dog ikke længere siden end i No-
vember 1937, at en brasiliansk 
Opdagelsesrejsende Senor Merma-
nu da Silva , drog ud paa en Ef-
tersøgningsekspedition — den 11, 
i Rækken — for at finde dem ; 
men han døde af Tropefeber kort 
efter, og siden har ingen søgt at 
fravriste Junglen dens Hemmelig-
hed. 

En af de sidste Ekspeditioner, 
der har faaet en tragisk Udgang, 
var den store tyske Himalayaeks-
pedition, hvor næsten samtlige Del-
tagere omkom. 

Men tiltrods for de umaadelige 
Farer, der er forbundne med at 

Vindmøllerne 
g 
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I Silkeborg Avis skriver Mølle-
bygger V. Nielsen, Ans : 

Da Spørgsmaalet om Brændsels-
olie er blevet aktuelt paa Grund 
af manglende Tilførsler, vil jeg 
gerne skrive et Par Ord om Vind-
kraften i Landbrugets Tjeneste. 
Først dette, at Vinden bliver den 
billigste Drivkraft, hvordan For- 
holdene end vender sig 	 vel at 
mærke paa Ejendomme paa 70 -- 
80 Tdr. Land iniddelgod Jord og 
derunder. Paa større Gaarde kan 
Drivkraften ogsaa benyttes, men 
Anlæget maa være noget større 
end de almindelige 25-28 HK-
Motorer, der kan benyttes ved de 
mindre Landbrug. — Og endelig 
spiller det ogsaa en Rolle paa de 
større Gaarde med større Folke-
hold, at man ikke der saa godt 
kan skifte om med Arbejdet midt 
paa Halvdagene og gaa hjem og 
tærske et Par Timer. Deri Frem-
gangsmaade er ikke rentabel med 
de for Tiden herskende Folkeløn-
ninger, hvorimod Forholdet for de 
mindre EjendommesVedkornmende 
ændrer sig en Del ni. H. til Tids-
spilde. Den Ulempe er jo nemlig 
tilstede, at der ikke altid blæser 
en konstant Vind, saa Tærskema-
skinen kan sættes i Gang Kl. 6 
Morgen og gaa til Kl. 6 Aften. 
Men der er ikke det mindste til 
Hinder for, at hvis en Mand, der 
har en Gaard af ovennævnte Stør-
relse eller derunder, vil benytte 
den Vind, der blæser over hans 
Gaard i et Aar, nemt med Vind-
kraftanlæg paa 5-28 Fod kan ud-
rette alt paa sin Gaard af Tærsk-
ning, Maling, Vandpumpning og 

drage paa Opdagerfærd for a t 
fjerne de hvide Pletter fra Atlaset, 
er der Tusinde og atter Tusinde 
af Mennesker, der drømmer om 
paa denne Maade at komme ud 
paa Eventyr. Hver Gang en Eks-
pedition startes, modtager Lederne 
i Hundredvis af Breve fra Folk, 
som ønsker at deltage -- ikke blot 
fra Mænd, men ogsaa fra Kvin-
der. 

For nogle Aar siden vilde en 
Amerikaner ud paa en Sydpols-
ekspedition og blev i den Anled-
ning interwieret af Dagspressen. 
Straks derefter fik han ca. 6000 
Breve fra Folk, der vilde med -
deriblandt 1300 fra Kvinder, som 
tilbød sig som Kokkepiger, Ste-
wardesser, Sygeplejersker etc. --
Alle raske Drenge fantaserer jo 
om at blive Opdagelsesrejsende ! 
Et pudsigt Eksempel har man fra 
New Foundland, hvor 52 Skole-
drenge under Ledelse af deres Na-
turhistorielærer drog ud paa Op-
dagelsesrejse til uudforskede Egne 
af New Foundland og 4 Maane-
der senere vendte hjem med en 
Mængde mærkelige Planter, Sten 
og Dyr, og samtidig havde de 
kortlagt denne Del af New Found-
land. 

Brændesavning. Der kan endda 
blive Tid til at Vindmotoren kan 
trække Dynamoen og lave Lys til 
hele Gaarden. Man skal selvføl-
gelig sikre sig mod Vindstille ved 
at have et Lager af Halm, Vand, 
formalet Korn samt Strøm til Lys 
i 8-10 Dage, men det kan nemt 
opnaas, bare man vil sætte igang, 
naar det blæser. 

Naar en Vindmotor ikke kan 
overkomme Arbejdet paa en Gaard 
er det ikke Motorens Skyld, men 
Skylden maa lægges paa den, der 
skal sætte Motoren igang — det 
faar han i sørgelig mange Til-
fælde ikke gjort, før det er for 
sent. Der burde følge en Brugs-
anvisning med hver Vindmotor, 
lydende saaledes: — Vindmotoren 
kan ikke sætte sig selv igang, 
naar det blæser. 

Forresten har vi ikke en Ma-
skine i det danske Landbrug, der 
er saa let at sætte igang som en 
Vindmotor, eller som tjener saa 
stor en kontant Løn. Prøv at tage 
Elektricitetsforbruget i Kr. og Øre 
alt ialt i et Aar og sammenhold 
det med, hvad det koster at have 
Vindkraft. Anlægsomkostningerne 
er omtrent det samme, men en 
Vindmotor, der er bygget, som 
den skal bygges, kan staa i tyve 
Aar uden større Reparation, kun 
en Omgang Maling hvert 5.-6. 
Aar -- og et aarligt Eftersyn af 
Kværnen, alt ialt kun nogle faa 
Kroner om Aaret. Saa er der en 
Ting, som Ejeren af en Vindmo-
tor ikke maa overse, og det er 
Trævæksten omkring Gaarden. - 

Hvis Træerne ikke skal skade 

`opdagelsesre fiser til ukendte gne 
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er gode nok. 



Nordbornholms 

Husmoderhjørne 
Bag Kager uden Fedtstof. 

I Fortsættelse af vore Opskrifter fra forrige Num-
mer bringer vi endnu et Par Anvisninger paa Kager 
uden Fedtstof. 

Lagkage (kan bages i Stegepanden). 
250 g Sukker, 4 Æg, 125 g Kartoffelmel, 125 g Mel, 

et halvt Brev Fermin (3 Tsk.) Vanila el. revet Skal 
af 1 Citron. 

Sukker og Æg piskes godt sammen, Mel, Fermin 
og Vanila tilsættes, og Dejgen kommes i smurte Lag-
kageforme og bages i ca. 10 Min. Heraf faas 3 Bunde. 
I Deres Stegepande kan Bundene ogsaa bages, blot 
der er rigeligt med Fedtstof under. Eller Dejgen kan 
kommes i Gasbageformen, og flækkes i 3 Lag, naar 
den er lunken. 

Grahamsbrød 
1/, kg Grahamsmel, 21/2  dl Mælk, 1 Æg, 1 Tsk. Salt, 

I Tsk. Sukker, 1 Brev Fermin. 
Ægget og den kolde Mælk piskes sammen, Salt, 

Sukker, Fermin og Melet tilsættes, og Dejgen æltes 
godt. Formes til en rund Pølse, smøres og bages i 
ca. 1 Time. 

Opskrift 
Nr. 9. 
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Nuller 
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 
Vestergade 14, St., Allinge 

Kontoret er flyttet til Kir-
kestræde 2. Kontortid som 
for. 

Revisor K. Pedersen --,-■•-•-•~- 

Blaabær 
Fine, renplukkede Bær sælges for 
1,20 pr. kg. Bestillinger modt. 

Tietz, Storegade 31, Sandvig 
(Tlf. Sandvig 28 kan benyttes.) 

~age for Dem . . . 

Et godt Viekke-lir kar lorri obo-

perther Ikke uodviere_ li VI fører 

paalidelige Junghans Vække-Uge 

I stort Udyalg. Ji L  Conrad Hansen 
Allinge Ur- og Guldsinedeforretn. 

v. Havnen . Tif. 140 

De moderne 

Frottbluser 
1- 	og Skjorter 
E i smukke, flotte Farver 

og  Udstyrelse. Nye Sen-
dinger er til Salg i 

Nordlandets 
Handelshus 

Prima Hønsefoder 
Blanding af Foderka- 

ger. Melassefoder, 
Korn og Mel — Kyl- 

lingefoder sælges 

Nordlandets 
Handelshus 

Vindmotorens Trækkeevne, maa 
disses Højde ikke overstige en Al. 
over Husmønningen, hvad der jo 
ogsaa er tilstrækkeligt til at yde 
Læ for Bygningerne. Men hvad 
jeg særlig vil betone er, at den 
Mand:elIer de Folk, der skal passe 
Vindmotorens Igangsætning, ikke 
skal have et Ur i Lommen, men 
sætte iltang, naar der er Vind -
Alten det er i de store eller smaa 
Timer. Da jeg som ganske ung, 
ved Aarhundredskiftet, kom til 
Mølleriet, var der ingen Hjælpe-
kraft, men kun Vinden ! men ved 
at benytte den Vind, der var et 
Aar igennem, havde vi ganske 
gode Resultater at opvise. At der 
var en Del Natarbejde, saa vi 
bort fra den Gang, og det kan vi 
med lidt god Vilje gøre endnu, 
synes jeg, da Forholdene stiller 
sig, som de gør. 

I Kajak og Teli 
ved Skov og Strand 

Den friske Sportstype, vi nu om 
Stunder finder baade hos den mo-
derne unge Mand og Kvinde, har 
givet Ferielivet en ny og meget 
tiltalende Retning, som maaske 
kan tage Livet af den Misforstaa-
else af Ferie, som man kan træffe 
baade hos unge og ældre. 

Det nye er at tilbringe Ferien 
eller den ugentlige Hviledag i Ka-
jak eller Telt ved Skov og Strand. 
Det er ikke alene vore raske Spej-
dere, der har Forstaaelsen af den 
herlige Hvile, det er at slaa sit 
Telt op paa en smuk Plet og nyde 
Friluftslivet — ikke alene dem der 
har opdaget, at man ferierer saa 
frit i et Telt, hvor man kan føle 
sig i Pagt med Moder Natur, kan 
indrette sig, som man har Lyst 
til, og er fri for andre besværlige 
Mennesker, hvis Interesser man 
ikke deler. Ogsaa det store Pub-
likum har faaet Øjet op for Telt-
livets Fordele og forstaar, hvilket 
Plus i Retning af Sundhed og 
Glæde, en Ferie eller Hviledag 
paa denne Maade bliver. 

Teltgrejerne fylder ikke mere, 
end at man med Lethed kan trans-
portere disse med sig, og det er 
morsomt at kunne bestemme, hvor 
man vil slaa sig ned, og ikke skal 
være afhængig af, om andre Men-
nesker nu ogsaa synes, at det er 
et godt Feriested, altsaa om der 
er Forplejning at faa paa Stedet. 
Forplejningen har Teltlivets Folk 
selv med. 

Ogsaa Kajakglæder er i de sid-
ste Aar blevet mere skattede end 
tidligere. Man vil lægge Mærke 
til det ved Badestrande og Søer. 
Flere og flere Kajakker viser sig, 
og Kunsten at padle er ikke van-
skeligere end at enhver, selv me- 
get smaa Børn, hurtigt kan lære 
at føre Pagajen (Paddelaaren) 

sikkert og med smukke, harmoni-
ske og rolige Bevægelser. Nogle 
Timers Øvelse er nok, og man vil 
da have Del i en smuk og frisk 
Sport, der kan fylde en Ferie med 
Glæde og Skønhed. Det er Over-
tro at en Kajak let vender Bun-
den i Vejret, det er fejlagtigt at 
mene at man skal være særlig 
sørnandsudrustet for at føre en 
Kajak. Det er forkert at tro, at der 
er forbunden særlige Farer ved at 
padle — vel at mærke naar Ka-
jakken er bygget efter anerkendte 
Konstruktørers Arbejdstegninger 
og ikke er bleven til efter egne 
„hjemmestrikkede" Opfindelser. -- 
Og kostbart — nej, det er det 
minsandten heller ikke. 

Hele Sommeren over kan man 
saamænd udmærket lade Kajakken 
ligge ved Stranden paa et Stativ 
ca. I ni over Jorden med Bunden 
i Vejret. Den behøver ingen „Ga-
rage" eller særlig Pasning, og den 
er altid i Orden til Brug og kræ-
ver, naar den engang er anskaf-
fet, ingen Udgifter af nogen Art. 

De moderne sammenfoldelige 
Gummibaade gennerngaar f. Tiden 
en rig Udvikling, de er lette og 
bekvemme at føre med sig som 
Bagage ved længere Udflugter og 
tager ikke mere Plads op end de 
kan transporteres paa en alminde-
lig Cykle. 

Idrætsforeningen 

STANDARD 
arrangere Cykletur ,.Ud i det grøn-
ne" Søndag den 21. ds. Afgang 
Kl. 13 fra Melgaard. 

Madpakke medbringes 

Olsker 
indre Missions Samfund afhol-
der ned tiarv. Tilladelse Udsalg 
i „Bethel" Torsdag d. 25. ds. Kl. 15 
Kl. 19,30 taler Lærer Simonsen, 
Kleaensker. Gaver modtages med 
Tak. Alle hjertelig velkomne. 

A.S.G. 
afholder ordinær Generalforsam- 
ling paa Hotel Allinge Tirsdag 
den 30. Juli Kl. 20. Vigtige Ting 
paa Dagsordenen, 	

Bestyrelsen 

En Kravlegaard 
ønskes til Købs. 

Bladets Kontor anviser. 

2 Skindkraver 
af rød Ræv til Salg. 

H. P. Andersen, 
»Solhakken« Sandkaas 

Bisværme 
købes til højeste Pris og afhentes 

Tlf. Rutsker 20 y 

  

,Cands6yen, Note! Allinge 
Dansant hver Aften 

Koncert i Haven Søndag Eftermiddag fra Ki. 16-18 

  

  

Hotel Strandslot 
»ans i Verandasalen 

Lørdag den 20. de. Kl. 21— 24 . Arvidsens Orkester 
Festlig intim Stemning 	Bordbestilling Sandvig 38 . Fru H. Reiner 

  

Turisthotellet 
Hver Aften og Søndag Eftermiddag 

Merrians Swing Band (The Merrian Swinggers) 
Swing - Soft — Stemning 

  

  

  

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

Svend Arvidsens Orkester (4 Mand) 

   

  

„Strandhotellet id 

afholder Koncert-Dansant 

hver Aften 
ved Kapelmester Ernst Jensen Ira Aarhushallen 

Hver Lørdag Festarrangement 

Ærbødigst Fr. Bidstrup 
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vi HOTEL SANDKAAS atter aabnet 

• 
• 
• Hyggelig Veranda — Gammel Have 
• 
• 
• De er velkommen med Madkurven • • • 
••••••••••••••••*••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Kør ud! 	Kør ud! 	Kør udl 
og drik Eftermiddagskaffen paa Vejen i 

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

	•••■■••■••■■ 

Lav en rigtig god, gammeldags 
Skovtur med Madkurv til 

Hotel Finnedalen 
Sving-Keglespil forefindes - Exstragod Kaffe 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Frugtforretningen, Sandvig 
(ved Strandhotellet) 

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

 

Bestillinger paa Kranse 
og Dekorationer modtages 

 

Hjalmar 
Grønnegaard 
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Vanskeligt Xaar faar vi til at sidde, som det skal 

Permanent 8 --10 Kr. Taco Luxus Dampkammersystem 
Brændt Haar udelukket. 

— og husk saa, at vi kun bruger de originale Præparater. 
Frisør Nissen-Boysen, Allinge T11. 53 

Sandaler 

og Gummisko 
i stort Udvalg 

til rimelige Priser 

Carl Larsen 
Vestergade, Tlf. Ali. 104 
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En Bilvogn 
enspænder Pladevogn med 5 gode Dæk sælges 
eller byttes med Svin eller Kreaturer. 

AXEL FREDERIKSEN, Allinge, Tlf. 25 

Ungt Oltselterd - Kalveltod 
LammeKod og Fleesli. 
Unge Høns og prima Kyllinger sælges daglig 

Varerne opbevares i Kølerum. 

W. Rømers Slagterforretning Tlt. 118-136 

arm Kofoed & Mortensen 
Bryggerimtreede Byggeforretning Tlf. All. 77 	79 	• 

E@[~~~409~~~ 

I Emii Qat Ligkistelager Ligkister 

Ordning af Begravelser 	Ligsenge 

SOMMER 
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 i 

Cyhleforretningen Tip-Top 
Alliinge 

Marcussen & Jensen 

R_›] * P. Petersens I 
Byggeforretning & higkistelager 

Nørregade 9 . Tlf. Allinge 69 

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 Handelshus 

Færdig Oliemaling - Malerfernis - Gulvlak 

Gulvlakfernis - Pensler - Bonevoks og Ren-

geringsartikler. 

Den nye Købmandsforretning: 

Varerne bringes 

Karl Ipsen 
Tein . Tlf. Allinge 181 u 

Ordning af Begravelser foretages 9\  

Middelalderlige Badeskikke, 
1 Middelalderen benyttede man 

flittigt Badstuerne, men betragtede 
Badet mere som en Adspredelse 
end som en Renselse. Mænd og 
Kvinder badede sammen, og man 
indtog Maaltider og Forfrisknin-
ger siddende i Badet. I Slutnin-
gen af det 15. Aarhundrede, da 
voldsomme Epidemier hærgede 
Landene, blev de offentlige Bad-
stuer lukkede, idet man hævdede, 
at Smitten kom gennem dem. 

Efter den Tid gik der Aarhun-
dreder, hvor der blev lagt meget 
lidt Vægt paa Legemspleje. 

Folk levede rent ud sagt i Gri-
seri, hvad deres Krop angik, og 
for at dække over den ilde Lugt, 
brugte man Pudder og Parfume. 
Først helt op mod vore Dage har 
man igen sat den personlige Ren-
lighed paa Programmet, og selv 
om der endnu er langt igen, før 
dette er gennemført, er vi dog 
kommet et godt Skridt i den rig-
tige Retning. 

  

Vaskekjoler 

  

  

finit. ensf. Lærred 8,85 12,50 
Vaskeægte blomstr. Kjoler 

7,25 7,75 9,85 11,65 
Tobralco Kjoler 	14,85 
Charm. Kjoler 	12,50 14,85 
Frue Kjoler, store Størr. 

19,50 21,85 23,50 
Vaskebluser 4,85 6,75 7,50 
Charmeuse Bluser 

4,85 5,20 7,25 
Lærreds Nederdele 6,85 7,50 
Hørlærreds do. 

8,50 9,85 10,85 
Herlærredsjakker 9,25 12,50 
• 
50 prima Frottehaandklæder 

52x 110 cm. 1,68 

Fritz Reusch 
Telefon 5 
	

Allinge 
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Mejeriet Kajbjerggaard 

  

 

LICITATION 

 

over Mælkeruterne, Kørsel til Ud- 
salgene samt Smørkørsel afhol- 
des paa Mejeriet Fredag den 26. 
Juli K1. 19. 

Bestyrelsen 

  

SOMMERFEST 

  

i Frelsens Hærs Lokale Lørdag 
den 20. ds. Kl. 20. 
Sang, Musik og Servering m. ni. 
Alle indbydes. Gratis Adgang. 

  

Bud 

  

Flink Dreng søges straks. 
Bladets Kontor anviser. 

Det er en kend' Sag 
at „Nordbornholmus Annoncer er 
virkningsfuld Reklame. Prøv blot. 

De at Luftværnet anerkendte 

Moribgningshffitter 
til Afblænding af Cvklelvgter 

pr. StK. 60 øre 
Hvide Armbind 25 Ore 

Fritz Reusch 
Telefon 5 	 Allinge 

11111111011~11111~11 

Til Stranden 
Vandbolde 

Svømmebælter 

Spande og Skovle 

Kiosken . Allinge 

HM** 1~ 44•411.14 	 MIM 

gør de nødvendige 
3ndke6 af Xianufaktur snarest! 

Vi tilraader 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. 

DZordlandets 3fandelsfius 
11111114~0~ N111~11/4■M H 144,••••••••• Imle.40•1111~•••••11111111~•~1■441  11••••••••••111 

* Fodpleje 
Manicure 

Ansigtspleje 
1111jenbrynsfarrning 

gaa til Specialisten c.ROP/h/ld cROLOOM 
Strandvej 3 (ved Anlæget) . Telefon Allinge 172 
Aaben hver Dag fra Kl l4 til 18 og efter Aftale 

pykkIMIII:N fAIE! AZSMIERKERNE-10B DET I PRODUKTEM 

111111~=11011110 

4
; wiei~ 

1P1   pr. kg 
Hvid renvasket Uld Kr. 7,50 
Hvid og kul. Sekunda - 5,70 
Uldne Klude 	- 2,00 

Altid højeste 
Notering 

Forlystelserne 
Hotel Strandslot begynder paa 

Lørdag sine fra tidligere Sæsoner 
saa populære Danse-Aftener. Det 
er igen i Aar Arvidsens Orkester, 
der spiller i den hyggelige Veran-
dasal. Antagelig fortsættes disse 
Aftener hver Lørdag. 

Turisthotellet har for ganske 
nylig engageret et nyt Orkester fra 
Odense. 	Det er „The Merrion 
Swinggers", som nu hver Aften 
og Søndag Eftermiddag vil for-
lyste baade Turister og Bornhol-
mere i Hotellets Verandasal. 

Palmehaven fortsætter hver Ons-
dag, Fredag og Søndag med Sv. 
Arvidsens 4 Mands Orkester og i 
„Strandhotellet" er det Kapelme-
ster Ernst Jensen der sørger for 
Musikken. 

Elverhøj-Kroen har hver Søn-
dag stort Rykind til den saa po-
pulære Eftermiddags-Dansant, og i 
Hotel Allinge's „Landsby" spiller 
Wilumsens Band. 

Trods alt er der Liv i Kludene. 

Gudstjenester 
Søndag den 21. Juli 

Allinge Kl. 10"* Hostrup 
Hasle Kl. 14 

Klemensker Kl. 9,30 
Olsker ingen 
Rutsker Kl. 9,30** 
Rø Kl. 8,00 

Søndag den 28. Juli 
Allinge ingen 
Hasle Kl. 10** 
Klemensker KI, 9,30 
Olsker Kl. 15'{ .„{ 

Rutsker Kl. 8 
Rø Kl. 9,30*** 

Skriftemaal 1(4 Time før Præd. 
*.E. 4: Skriftemaal efter Prædiken. 

Idrætsforeningen Standard 
arrangerer iflg. omst. Annonce 

paa Søndag en Cykletur med 
ukendt Maal, altsaa ud i det blaa, 
eller om man vil „ud i det grøn-
ne". Madklemmerne tages med, og 
der startes fra Melgaard Kl. 13. 

Haandbold 
I Gaar spilledes paa Banen ved 

Gasværket i Allinge en Haand-
boldkamp mellem 2 Hold Damer 
fra Standard og ASG. 

Paa Grund af det sene Tids-
punkt naar vi ikke at faa Resul-
tatet med i Bladet. 

Generalforsamling i ASG 
Tirsdag d. 30. Juli afh. iflg. omsi. 

Annonce ASG sin ordinære halv-
aarlige Generalforsamling paa Ho-
tel Allinge. 

- Af Dagsordenen fremhæves 
nogle vigtige Valg, bl. a. Formand 
og 2 Bestyrelsesmedlemmer, lige-
som der vil blive drøftet forskel-
lige andre interessante Emner. 

Formentlig vil der efter den al-
vorlige Afdeling blive Lejlighed 
til en lille Svingom, hvorfor man 
torventer god Tilslutning baade 
fra kvindelige og mandlige Med-
lemmer. 

Sportskvinden 
Som vaarbrud gennem luften det smælder 

af rislende, solfyldte stemmer. 

Med tindrende øjne, 
hvor kampgejsten vælder, 

som lynskud fra sundhedens gemmer, 

der løftes et virvar af brunede arme 

mellem solglimt af straalende smil. 

Et eldorado, en solplet af charme, 

hvor øjet sig glæder, og sindet faar hvil' .  

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 

Yra 2Jge til 2lge 

TØRREDE FRUGTER Blommer -- Blandet Frugt 
Fersken  

Abrikoser  
Pærer 

  m.  KØB DET  I pRoDuKTEN 



FILM fremkaldes, 
smuk ki 
kopieres 

I 
forstørres
o1  db a r Udførelse h     

Billeder indrammes smukt og billigt. 

Charles Svendsen Torvet — Hasle 

Elling til 
Øens Grisehandel 

Telefon RutsKer:38 
naar De vil købe, sælge eller bytte. 
Unge gode Heste, ældre Arbejdsheste, Lødekøer, 1,ødekvier, 
Grise i alle Størrelser, Gylter og Søer. 
Ved Køb kontant Afregning Ved Salg gode Betalingsvilkaar 

9. Jørgensen 

HASLE og OMEGN----1  

A op B Mdl 

Da den trehjulede Cykle 
skulde udryddes. 

De trehjulede Varecykler er nu 
blevet et nødvendigt og efterspurgt 
Transportmiddel. Paa saadan en 
trehjulet Cykle med Lad kan der 
transporteres en hel Del. Og saa 
er det endda ikke mere end fire 
Aar siden at et nidkært Justits-
ministerium havde skumle Planer 
om at udrydde Vidunderkøretøjet. 
Det blev kun forpurret ved at en 
lille Kreds af københavnske Næ-
ringsdrivende greb ind, fortæller 
Frugthandlerbladet. 

I Foraaret 1936 blev det kendt 
at Færdselspolitiet agtede at an-
mode .Justitsministeriet om et Paa-
bud for Indretning af trehjulede 
Cykler. Efter Færdselspolitiets Op-
fattelse burde Cyklerne være min-
dre i Omfang, end de er nu. Be-
grundelsen var at de skabte Van-
skeligheder for den øvrige Trafik 
paa Gaderne. Bilerne kunde ikke 
komme frem, sagde man, og der 
var 117 andre Ting i Vejen. 

Aktionen var lige ved at ende 
med et Forbud, men i den elvte 
Time var der 5-6 Brugere af Tri-
cykler, der nedsatte sig som Ud-
valg. Der blev indsendt en Pro-
test til Justitsministeriet, endvidere 
blev der indkaldt til et Protest-
møde, og der blev sat en Protest-
adresse i Gang. Den blev under-
skrevet af 600 Frugthandlere, Fi-
skehandlere, Vognmænd og andre 
Brugere af Køretøjet. 

Derefter fulgte Begivenhederne 
Slag i Slag. Forhandlinger førtes 
med Ministeriet og Færdselsud-
valget, der blev foretaget Køre-
prører og halsbrækkende Demon-
strationer. Naa, Enden paa det 
hele blev, at der fastsattes rime-
lige Regler for Tricyklerne, men 
Historien er en Lære om, at det 
tekniske Samfund er en Kolos paa 
Lerfødder, og at man ikke helt 
maa kaste Vrag paa de primitive 
Metoder. 

Nyt Fodtøj 
er dyrt 

Det gamle holder længere, 
naar det bliver repareret 
solidt hos 

Otto Hansens 
Shoteisreparation 

Torvet, Hasle 

Klima og Kultur. 
Videnskaben hævder at der er 

en nøje Sammenhæng mellem et 
Folks Kultur og det Klima, hvori 
det lever. Hvordan skal man el-
lers forklare, at den hvide Race, 
der fortrinsvis har hjemme i den 
tempererede Zone, er de fleste af 
Jordens andre Folkeslag over-
legne ? 

Medens Tropernes Folk, der le-
ver i evigt Solskin og Varme, 
bliver lade og ikke behøver at 
anstrenge sig for Føde og Klæ-
der, maa de Folkeslag, som bor 
i nordligere Himmelstrøg, stadig 
omstille sig efter skiftende Vind 
og Temperatur, Varme og Kulde, 
Regn og Solskin, Storm og Stille 
veksler stadigvæk, man faar ikke 
Tid til at falde hen ; den stadige 
Skiften ægger Sjæl og Legeme til 
Virksomhed, og Kampen for Til-
værelsen tvinger Menneskene til 
Opfindsomhed og Udholdenhed. 
Der fremelskes Egenskaber, som 
gør, at den hvide Mand i Kraft af 
sin Intelligens og Energi udstræk-
ker sit Herredømme over andre, 
mindre foretagsomme Racer. 

Forøvrigt kan man ud fra disse 
Betragtninger drage visse Slutnin-
ger med Hensyn til den mest for-
delagtige Temperatur under Ar-
bejdet. Man bør begynde Dagen 
i Arbejdsrummet med en Tempe-
ratur paa 17 Grader — henirnod 
Middag lade denne synke til 14 
Grader, for atter at lade deri stige 
til 17 Grader ved Arbejdstidens 
Ophør. 

orm 
Køb Kul, Koks, 
Cinders og 
Briketter hos 

Sommer udsalg 
er begyndt -- og trods de meget van-
skelige Tider fremlægger vi en Masse 
gode Varer af alle Slags til 
strerht nedsatte Priser. 

En Mængde gode Rester sælges ekstra billigt! 

Nalluktorhusol, Hasle 
GISCIODEIEIGODE133330010EICICIDDEIE133330131330EIDEIMS303EIMEIRDEICIEJ 

la Vil De have naturligt Fald i Haaret, saa prøv vor 
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Isenkræmmeren har den rigtige 

GræsslaamasKine 
Førende Mærker: Ginge, Avnso m. fl. 

FA. ANDR. KOFOD Hasle Tlf. 17 1‘0 
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Den forskydelige  

. 	 . 

. 	 . Gardinstang til 85 tre  
er atter paa Lager 	 . . 	 . 
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. 	 . Sadelm. H. P. Kofoed, Hasle Telf. 13 
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00001,000000000000000000000000000000000000000000000C,000000000000000000000000000 

• •  
• 	 Papirhandel 	

• • • 

: 	Markinann's Kiosk Cigarer og Tobak 
Chokolade 	

• 
• 
• 
• 

• Is fra Bornh. Fløde-Iseremfabr. 	; 
• 
• ••• • • •• •• • • • •• •••• • •• • • • •• •• • • •••• • • øøøøøøøøø •••••: 
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• • Holet johos Kone' 	

• • 
• 

• 

• 

Musik i Haven hver Søndag 

• 	 ø 
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AJLETØNDER 
VANDTØNDER OG SALTEKAR 

leveres til billige Priser 

CARL J. E. AAK E R LU N D 
Hasle Bedkerforretning Telf. 105 
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Løbesod ødelægger 
Skorstenene. 

1 den senere Tid er der blevet 
revet adskillige Skorstene ned i 
Esbjerg, endda i helt nye Huse. 
Aarsagen er at de er blevet an-
grebet af Løbesod, og denne skyl-
des Brugen af Tørv og Brænde, 
et Problem, der koster mange Hus-
ejere Bryderier. 

Men Vanskeligheden kan over-
vindes, hvis man sørger for at 
Brændselet er tørt, naar det be-
nyttes til Fyring, siger Arkitekt 
Peters, der overfor „Vestjyllands 
Socialdemokrat" bekræfter at Man-
gel paa Kul og Koks har givet 
Løbesoden en Chance. 

-- Det, der er Skyld i Miseren, 
siger Peters, er at mange har be-
nyttet fugtige Tørv og vaadt Bræn-
de, der danner Løbesod i Skor-
stenen. Soden bliver tyndflydende 
ligesom Sirup, saa den trænger 
ud gennem Fugerne — gennem 
Bjælkelag, og ødelægger ikke ale-
ne Skorstenene, men ogsaa Lof-
terne, der bliver brune, samtidig 
med, at der bliver en væmmelig 
Stank i Stuerne. Det er særlig de 
øverste Etager i en Ejendom, det 
gaar ud over, og mange har al-
lerede maattet rive deres Skorsten 
ned, fordi den var haardt angre-
bet af denne sortbrune, sirupsag-
tige Masse. 

— Hvorledes kan man bekæm-
pe Løbesoden? 

— Man kan forhindre den i at 
trænge gennem Loftet ved at be-
klæde Loftet med Starviol — det 
er jo Metal, og det kan Soden 
ikke trænge igennem — men den 
mest rationelle Maade at komme 
Løbesoden til Livs paa er at bruge 
tørt Brændsel. Det er særlig galt 
i Villaer, hvor man kun har en 
Etage, og i Huse, hvor man fyrer 
med Tarv, Brænde eller Kvas, De 
2-4 øverste Meter af Skorstenen 
er mest udsat for Angreb. 

— Er der ikke ogsaa Folk, der 
bekæmper Sodplagen med Zink ? 

- Jo, man kan putte nogle 
Stumper Zink i Kakkelovnen, saa 
undgaar man, at der danner sig 
flydende Sodlag. Man kan ogsaa 
bruge det gammelkendte Husraad 
at smide Kartolfelskræller i Kak-
kelovnen, det hjælper ogsaa noget 

man skal ikke kimse ad gamle 
Husraad. Men det sikreste Middel 
er alligevel at man sørger for at 
faa ordentligt tørt Brænde til Ind-
fyring. Saa risikerer man ikke at 
faa ødelagt sine Skorstene og de 
øverste Lejligheder. 

Skal De sælge 
eller vil De købe 

et eller andet - 

saa annoncer bare i 

Nord bornholm 
Bladet med den store Udbredelse 

Brødrene finker 
Jernstøberi og Maskinfabrik 

Pumper - Vandindlæg 

Bygnings-Støbegods 

Komfurer 

Telefon Hasle 2 

Benyt 

Y3enyt .7Calfemærkerne rigtigt - 
køb min udsøgte Kvalitet 

Chokolade, The, Kiks og Bisquit til rimelige Priser. 

Einar Nielsen — Telf. Hasle 142 

*enbech 'co. Xcwle 
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