
AlVDV l G 
LUNGE 

-1-\.E.IN 
VANG • 

OLSKER •PC' ø 
–lik RUTSKER • " 

KLEMENSKER ) 
HASLE "' C9 

0 
	 UGEBLAD FOR NORD-BORNHOLM 

Nu synger vi i Danmark 
Folke-Fællessangen den I. September 1940. 

Udkommer i hvert Hjem i Allinge-Sandvig, Tejn, Rø, Klemens, Hasle, Rutsker, Olsker 

"'læste 97unner 
af „Nordbornholm" udkommer Fredag 
den 15. Sept. 

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 13. Sept. Kl. 12. 

mermiew. 	 I-- Trykning, Ekspedition og Bogholderi: 
Gornitzkas Bogtrykkeri, Storeg., Allinge, Tlf. 74 Nr. 38 	I 	Redaktion og Annoncer: 

Axel Mauritsen, Kiosken, Allinge, Telefon 142 
FREDAG, DEN 30. AUGUST 1940 

 

27 Aarg. 

Som tidligere meddelt var Gra-
ven meget vanskelig at fiske i. 
For at komme til at dyppe der, 
maatte man næsten staa helt nede 
ved Vandkanten. Nu ved enhver 
Lystfisker, at skal der dyppes, maa 
man holde sig saa langt som mu-
ligt fra Vandet. Stiller man sig 
klods op ad Bredden, saaledes at 
Fisken kan faa øje paa en, giver 
Fiskeriet sjelden noget Resultat. 
Det var imidlertid nødvendigt her, 
men Lystfiskeren regnede med at 
Gedden var umaadelig graadig, 
saa Eksperimentet derfor maaske 
vilde lykkes. Han forsøgte med 
meget store Skaller og Karudser,  

den følte Stik i Maven og foer 
rasende Fart fra den ene Ende af 
Graven til den anden. Vandplan-
terne bevæger sig hist og her -
det syder, bruser og bobler. Saa 
begynder han at rulle Hjulet op. 

Ude i Dybet gaar Gedden. — 
Hvad er det dog for en Fisk, den 
har slugt ? Det prikker og stikker 
nede i dens Vom og graver og 
piner med en ulidelig Smerte. -
Rasende farer den i vældig Spurt 
frem og tilbage. Lystfiskeren bli-
ver nødt til at give Snøre igen. 
Ovre ved den modsatte Bred staar 
et Par gamle Vandpil. Under en 
af Rødderne er en Fordybning i  

og Knive paa lange Stænger lod 
han alle Vandplanter og Grøden 
optage. Buske og under Vandet 
liggende Trærødder blev med stort 
Besvær afskaaret. Da alle Hin-
dringer var fjernet, anskaffede han 
et Fiskegarn, der kunde spænde 
over hele Graven. 

Al denne Uro gjorde naturligt 
Fisken sky. Den holdt sig næsten 
altid paa Bunden, og kom aldrig 
mere i Vandkanten. 

Da der i sin Tid gravedes Mer-
gel, sprængtes et Par mægtige 
Sten, der laa paa Bunden inde 
ved Brinken. Som Følge heraf var 
der bleven en Hulning paa 4-5 
Alens Dybde, og her havde Ged-
den et Tilflugtssted. Den ene Gang 
efter den anden blev det store 
Vod trukket frem og tilbage uden 
Resultat. Saa gik man ud fra som 
selvfølgeligt, at Gedden var død. 
Lystfiskeren maatte alligevel have 
udført sin Mission. -- Naturligvis 
vakte denne Historie med alle de 
Omkostninger og Anstrengelser, 

Odderen havde nu afsluttet sin 
Undersøgelse og var paa Vej ind 
mod Bredden. — For øjeblikket 
havde den aflagt sin sædvanlige 
Forsigtighed og svømmede ube-
kymret et Par Alen under Vand-
linien. Som et Lyn var Thor over 
den. Men hvor hurtig den end er, 
den gamle Fiskemester er endnu 
hurtigere. 	I en Tusinddel af et 
Sekund hvirvler den omkring i 
Vandet, saa Gedden forfejler sit 
Slag. Og nu er det Odderens Tur. 
Idet den snor sig og næsten slaar 
en Saltomortale, griber den Ged-
den i Nakken, ganske vist noget 
for langt tilbage, og borer sine 
skarpe Tænder i dens sejge Kød. 
Den holder fast til det yderste, 
thi den ved, hvad det gælder. 

Mange Alen under Vandfladen 
tumler de kæmpende Dyr. Løs-
revne Vandplanter og Stængler 
hvirvler op til Overfladen, Gravens 
Vand kommer i Bevægelse og af-
sætter Dønninger. Odderen bider 
og bider, den lægger al sin En- 

kæmpet med saadan en Modstan-
der. Forgæves udspiler den Svøm-
mefødderne den ene Gang efter 
den anden og forsøger at hæve 
sig op til Overfladed. Den mæg-
ter intet overfor den vældige Fisk. 
For sent opdager den, at den har 
fundet sin Overmand. Men endnu 
bider den til, bider som rasende, 
mens Luften Tomme for Tomme 
presses ud af dens Lunger. 

Dens frygtelige Hjørnetænder 
nærmer sig Rygraden. Det er som 
en Taage lægger sig over Ged-
dens øjne. Med en sidste Kraft-
anstrængelse styrer den med for-
tvivlet Fart ind mod sit gamle Hul 
i Brinken. Men ogsaa Odderens 
Kraft er brudt. Bort, bort herfra, 
op til Lys og Luft. Næsten be-
vidstløs forsøger den at slippe sit 
Tag og vriste sine Tænder ud -
men dens Bid er saa dybt og fast 
at den ikke har Kræfter nok til at 
slippe. 

Lige udenfor det gamle Hul, 
hvor Thor holdt til i saa mange 

Mergelgravens Behersker 
Fortsat fra sidste Nummer 

prøvede 	baade 	med 	levende og 	Brinken. I sin Vaande 	søger den der blev gjort for at fange Kæm- ergi i dette Bid, blot den kan naa Aar, ligger de to Dødsfjender tæt 
døde Dyr. Snøren og Krogen, der 	herind. 	Her 	har den 	tidt staaet pefisken, Opsigt paa Egnen. Gods- Rygraden. Men den har faaet fat sammenbundne i de sidste Kram- 
var 	af 	stærkeste Materiale, 	blev 	paa 	Lur efter Vandrotterne. Snø- ejerens Hund hed 	Thor", og det for langt bagud, blot nogle Tom- petrækninger. 	Da Gassen 	nogle 
omhyggeligt undersøgt. -- Første 
Dag gav ikke det mindste Bid, 
maaske var det Vejrets Skyld 
Himlen var høj og klar, tilsyne-
ladende var det daarligt Fiskevejr, 
men om Natten brød en heftig 
Torden løs med stærke Regnskyl. 
Næste Morgen var baade han og 
Godsejeren tidlig paa Benene -
i Dag maatte det være Bidevejr. 

En halv Snes Alen fra Land, 
midt i Grøden var der, som det 
kaldes i Fiskesproget, et lille Smør-
hul, vel et Par Alen i Omkreds, 
og herud kastede han en stor, fed, 
levende Karudse. 

Inde under Vandplanterne, knapt 
et Par Alen derfra stod den gamle 
Gedde, der nu var henimod de 
30 Somre. Det var en 14 Dages 
Tid siden den havde holdt Maal-
tid paa Hunden. Det var det bed-
ste Fyldefoder den havde faaet 
mange Aar. Endelig var den en-
gang bleven mæt. Ganske vist 
havde det knebet noget med For-
døjelsen, der havde taget flere 
Dage, men endelig var det lykke-
des, og det havde bekommen den 
godt. Sulten havde igen begyndt 
at melde sig, navnlig idag skreg 
dens Tarme formelig af Hunger. 
Paa en Gang opdagede den Krus-
ninger i „Smørhullet" og saa den 
gule, fede Karudse nok saa doven 
svømme omkring. — En mægtig 
Hvirvel kruser Vandet, Hjulet paa 
Lystfiskerens Stang snurrer rundt, 
endelig, nu er den der. Meget af 
Snøren tager den ikke, kun en 
Snes Alen, saa staar Hjulet igen. 
Stille som en Mus staar Godsej-
eren og hans Ven med bankende 
Hjerter. Fem Minutter gaar, ikke 
en Bevægelse, seks, syv, stadig 
intet. Men da Viseren er nærved 
de otte, bliver der Liv i Hjulet. 
Igen suser det rundt med fanta-
stisk Fart. 

- Nu har den Karudsen i Ma-
ven, siger Lystfiskeren, men lad 
den bare more sig endnu i fem 
Minutter. 

Af og til kan den store Fisks 
Bevægelser følges i Vandel. Ged- 

ren, der ved den vældige Spurt 
er bleven slap, slynger sig om en 
af Rødderne, og saa staar Fisken, 
som om den var tøjret. Heldigvis 
hører Smerterne op, Lystfiskerens 
Ryk mærkes ikke efter at Snøren 
slyngede sig om Roden. 

Man opdager snart, hvorledes 
det er fat, og Godsejeren løber 
hjem til Gaarden efter Mandskab 
og Redskaber. Snart efter er et 
Par Karle i Gang med øksen for 
at afhugge Grene og Rødder. -
Gedden staar ganske stille, den 
er træt efter den vældige Anspæn-
delse. Krogen sidder naturigvis i 
dens Mave, men Karudsen har 
den gylpet op. Imidlertid glider 
Snøren frem og tilbage mellem 
de skarpe Savtænder. Til Slut er 
Roden og Grenen afhugget over 
Vandfladen, men endnu er Snøren 
fast. Der maa være en usynlig 
Rod inde under Brinken. Fiskeren 
eksperimenterer paa alle Maader 
for at faa den fri, men det vil ikke 
lykkes ham. Paa en Gang udstø-
der han en Ed. Snøren er bristet, 
Spillet er ude. 

Godsejeren gav dog ikke op. 
Nu skulde der trækkes Vod. 

Hele Dagen og langt ud paa 
Aftenen stod den gamle Gedde 
stille under Brinken. Saa satte den 
langsomt Haleskruen i Bevægelse 
og gik ud fra sit Tilflugtssted. -
Intet lagde den Hindringer i Vejen, 
men i mange Dage var den syg 
og jagede ikke. Dette blev maa-
ske dens Frelse, thi i den paaføl-
gende Tid forsøgte Lystfiskeren 
med alle Kneb at komme den til 
Livs, og hele Graven blev gen-
nerndyppet. Om Natten blev der 
sat de lækreste Snører ud, men 
intet hjalp. 

Mange Gange saa Gedden en 
fed Karudse eller Skalle komme 
svansende foran sig — men den 
rørte den ikke. 

Med lang Næse vendte Lystfi-
skeren tilbage til Hovedstaden -
men Godsejeren vilde ikke give op. 
Han fik en stor Tørvepram slæbt 
ned til Mergelgraven, og med Leer  

varede ikke længe før Folkevittig-
heden gav Gedden samme Navn. 
Nu hed det : „Har De set Thor? 
— Mon Thor virkelig skulde være 
død ?" osv. — I Virkeligheden var 
der ingen, der i Begyndelsen tro-
ede at Fisken var død. Man reg-
nede med, at i saa Fald maatte 
dens Kadaver være kommen op 
til Overfladen. 

Den Sommer var der mange, 
der fra omliggende Landsbyer fore-
tog Ture til Mergelgraven. Men 
selv om ogsaa enkelte i Timevis 
anbragte sig paa Skrænten og 
og taalmodigt stirrede ned i det 
mørke Mergelvand, opdagede dog 
ingen det mindste Glimt af den. 

Der gik nogle Aar. Vandplan-
terne begyndte igen at brede sig, 
og Buskene at skyde nye Skud. 
	 En Sommermorgen kom en 

Fiskeodder forbi paa sin Vandring 
mod en nærliggende Sø. Den lu-
skede gennem Kløvermarken, og 
da den naaede op over Skrænten, 
saa den det store Hul liggende 
foran sig. Af Erfaring vidste den 
at et saadant Hul ofte kan byde 
uventede Muligheder, og den gav 
sig straks til at undersøge det. 

Det var lige ved Daggry, Mør-
ket begyndte saa smaat at vige 
for det gryende Dagslys. Odderen 
snoede sig gennem det høje Græs 
ned ad Skraaningen og lod sig 
forsigtig glide ud i det lunkne 
Vand. Saa gennemtravlede den 
Graven paa Kryds og Tværs — 
mest i Nærheden af Bunden. 

„Thor" stod som sædvanlig og 
halvsov i sit gamle Skjulested ind 
mod Bredden. Dens slunkne Vom, 
der længe havde maattet nøjes 
med Snegle og Tudser, pinte den 
uafladelig. Sammen med Dagsly-
set begyndte Sultefornemmelsen 
at indfinde sig. Den gled langsomt 
fremad. Med sit mærkelige Instinkt 
— maaske ved n svage Vibra-
tion, der fremkom ved Odderens 
Svømmetag, sandlede den et irem-
med Væsens Tilstedeværelse, for-
inden den endnu havde set det, 
og dens mørke Skygge gled videre.  

mer længere fremme, og Slaget 
vilde være vundet. Fra den ene 
Side af Graven til den anden fa-
rer Thor med sin vældige Ballast, 
thi Odderen er et ualmindelig stort 
Eksemplar. 

Vel er den vant til at holde sig 
længe under Vandet, men nu be-
gynder det at pine i dens Lunger 
	 Luft, Luft maa den have. Og 
at slippe sit Tag, ved den, bety-
der den visse Død. Aldrig har den 

Nu skal vi alle synge -- og vi 
skal synge vore dejlige danske 
Sange. 

Hvorfor har vi ikke sunget disse 
meget mere 	ja, for vi har vir- 
kelig forsømt dem. Vore frejdige 
Fædrelandssange fik vi gennem-
gaaet i Skolen, men som voksne 
har vi sunget dem altfor lidt. — 
Det er Synd. 

Den sidste Tids Begivenheder 
har imidlertid lukket vore øjne op 
for den Skat, vi ejer — vort Fæd-
reland og vore Fædrelandssange. 
Vi vil ikke give Slip herpaa, vi 
vil fortsætte med at være et frit 
Folk paa egen Jord, og vi vil 
værne om vor Kultur, vor Frihed 
og Ret. Først nu er vi blevet rig-
tig klar over, hvordan det hænger 
sammen med os, og det har givet 
sig Udslag i en varm national 
Følelse i hele Folket. Over alt 
synges der nu om Danmark, vort 
Fædrelands Skønhed, den grønne 
Bøgeskov, den stille Sø, Freden 
over det danske Sommerlandskab, 
og om Havet, der omkranser de 
danske Øer med sine blaa Bølger. 
Ja, vi ejer en Rigdom af Skønhed, 
der nok er værd at synge om --
og det skal vi nu paa Søndag 

Dage senere begyndte at udvikle 
sig, og deres Vom svulmede op, 
hævede de sig langsomt op mod 
Overfladen. Iler opdagede Hyrde-
drengen dem, og det var ikke saa 
vanskeligt for Godsejeren at ud-
rede det Drama, der her havde 
fundet Sted. 

Men endnu lever Erindringen 
om Kæmpefisken, der i sin Tid 
satte næsten en hel Egns Fantasi 
i Bevægelse. 

allesammen være med til over det 
ganske Land. 

Søndag den 1. Sept. 1940 
bliver en Sangens Dag over hele 
Danmark. I næsten alle Byer og 
Sogn er der arrangeret Folke-
Sangstævner under Medvirken af 
Sangkor og Orkestre. Kt. 18 syn-
ges „Modersmaalet" over hele Lan-
det, baade i Radioen og ved de 
mange Stævner — en højtidelig 
Tilkendegivelse af Folkets Vilje til 
at værne om det danske Sprog. 

Ogsaa her paa Øen har Tilslut-
ningen til Tanken været stor, og 
paa Nordbornholm holdes der 
Sangstævner i Hasle, Olsker, Al-
linge-Sandvig, Rø og Gudhjem. 

PROGRAM 
Hasle. Her samles man paa Fæl-

leden. Kl. 17 byder Borgm. Johs. 
Hansen Velkommen, og Sangen 
tager sin Begyndelse. Arbejdernes 
Sangkor fra Rutsker under Ledelse 
af Malermester Janus Hansen vil 
lede Fællessangen og ind imellem 
synge nogle Korsange. Senere 
holder Bødkerm. Carl E. Aaker-
lund en kort Tale. Der sluttes an-
tagelig ved Halvsyvtiden. Der bli-
ver gratis uddelt et Sanghefte in-
deholdende en Snes Sange. 



Nordbornholms 

llusmoderhjorne 

Opskrift 
Nr. 11. 

Flere Kager uden Fedtstof. 

Roulade med Frugtmos. 
2 Æg, 65 g Sukker, 25 g Mel, 20 g Ideal Jævning 

(uden Farve), en halv Tsk. Fermin, evt. lidt Vanila. 
Æggene røres med Sukkeret, Melet og Fermin 

sigtes og kommes i Æggemassen, og til sidst vendes 
de stiftpiskede Æggehvider i. 

Dejgen smøres ud paa et Stykke smurt Papir og 
lægges i Bradepande eller paa en Plade, bages lyse-
gul og rulles sammen mens den er varm med Syl-
tetøj indeni. 

Kagen er lettere at rulle sammen, naar Syltetøjet 
er opvarmet. 
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Har De set det store Varelager i 
e Lindeplads Viktualieforretning 

Oksekød Kalvekød . Svinekød . Smaa Middagsretter 
Grønt- Frugt- og Fiskekonserves til billige Priser 

1-Specialitet: Lækkert hjemmelavet Paalæg og Salater 

• 

	 5 pCt. pr, Kontant 
• 

Math. Dahl 

••••■••~1•1711,1•1,1 

Varerne bringes. Telefon Allinge 45 

da ~baml. &dada dub 	 WdaY  

Det forsteFaldskærmsudspring Allinge-Sandvig. Stævnet er hen-
lagt til Anlæget mellem Byerne. 
Ogsaa her uddeles det store Sang-
hefte gratis ved Indgangen til Fest-
pladsen. Kl. 16 byder Borgmester 
Alfred Pedersen Velkommen. Bap-
tistmenighedens Hornorkester gi- 
er Tonen an og leder Sangen. 
Ind imellem Sangene bliver der 

smaa Pavser, der udfyldes af et 
blandet Børnekor fra Skolen un-
der Ledelse af Lærer Jensen og 
Alliancekoret fra Allinge-Sandvig. 
Provst Petersen vil ved 17-Tiden 
holde en kort Tale. Der sluttes af 
Kl. 18. 

Olsker. Komiteen har valgt Pæ-
regaardsskoven som Samlingssted. 
Kl. 16 bydes der velkommen. — 
Olsker Sangkor og Børnene fra 
Tejn og Olsker Skoler vil lede 
Sangen. Sognets Lærere taler, og 
der sluttes af Kl. 18. — Det store 
Sanghefte faas gratis paa Pladsen, 
I Tilfælde af Regnvejr vil Stævnet 
blive afholdt i Forsamlingshuset. 

Re. Her samles man paa Born-
holmerpladsen Kl. 16. Skolebør-
nene leder Sangen og Pastor Ho-
strup vil tale. Sangheftet kan kø-
bes paa Pladsen. 

Gudhjem. Her er Sangstævnet 
blevet udsat til Søndag den 8. 
Sept. Programmet er endnu ikke 
fastlagt, men Samlingsstedet bli-
ver sikkert Holkadalen, og Bebo-
erne i Østerlars og Gudhjem ind-
bydes. Nærmere i Dagbladene. 

Olsker 
Svinekort uddeles Lørd. d. 31. ds. 
fra Kl. 15-17. 	Svinenævnet 

Olsker 
Al Kørsel til og fra Sygehus 

ved ambulant Behandling, Rønt-
genfotografering m. v. for Kom-
munens Regning kan fremtidig 
kun finde Sted efter Henvendelse 
til nærmest boende Medlem af 
det sociale Udvalg, der udsteder 
en Køreseddel. Disse Køresedler 
skal medfølge ved Regningens 
Fremsendelse af vedkommende 
Vognmand. 

Det sociale Udvalg 

Modtagelsesbevis 

for afleveret Korn modtages kun 
hver Torsdag fra Kl. 9-11 paa 

St. Lærkegaard 

En grøn Oilskinsregnfrakke og 
et sort Gummiregnslag, som er 

fjernet fra Cyklerne ved Hellig-
dommen Søndag Aften d. 25. Aug. 
bedes afleveret paa Hotellet. 

I modsat Fald vil Sagen blive 
overgivet til Politiet. 

Hjertelig Tak 
for udvist Opmærksomhed ved 
vort Bryllup. 
Anine og Arne Christiansen, Bø 

Westphals Villa 
Sandkaas er til So Ig straks. 

Nærmere: Villa „Brinken" 
Sandkaas, 	Allinge 109 

ASG afholder 
Sønd. d. 8. September 

dMISSINIC 
paa Banen i Allinge 

Fodbold 
Viking Il contra ASG 1 
(Turneringskamp) 
RB jun.11 contra ASG jun.1 
(Turneringskamp) 

Haandbold 
Pokalstæne med Deltagelse 
af 10 Hoid. 

27 km Stafetlob 
fra Hasle- Rutsker- Olsker-
Rø til .-Nllinge 

Bueskydning. Boder. Mange Slags 
Spil . Restauration o.s.v. 
Nærmere Program i Dagbladene 

5Co6 
Efteraarssko og 

Gummistøvler 
fios 

Træskom. Larsen - Allinge 

En 2 eller 3 Værelses 

Lejlighed 
er til Leje. 	Havnegade 23 

Allinge 

De haster 
stor Fordel ved at købe 

Tretorn 
liummisisuler 

hos 

Carl Larsen 
Vestergade, Tlf. All. 104 

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 

Benyt Dem af Nordbornholms 
billige Rubrik-Annoncer 

Allerede da de første Luftfarter 
fandt Sted for noget over halvan- 
det Hundrede Aar siden begyndte 
man at tænke paa de Katastrofer, 
der kunde indtræffe, naar Vinden 
bar den skrøbelige Ballon over 
Land og Sø. Det kunde under 
disse Omstændigheder være af 
Betydning at kunne redde sig ned 
paa den faste jord uden Tab af 
Liv eller Lemmer. Det var ganske 
nærliggende at forsøge paa at kon-
struere en Faldskærm, der kunde 
glide langsomt og blidt ned paa 
Jorden med et Menneske. 

Ikke saa snart havde den dri-
stige Luftskipper de Rozier fore-
taget sin første Luftfart med en 
Montgolfiere — og før et eneste 
Menneske endnu var forulykket 
ved Nedstyrtning fra en Ballon, 
begyndte Opfinderne rundt om-
kring at eksperimentere med Fald-
skærme. Et sandt Raseri havde 
grebet hele Europa, da det rygte-
des at den forvovne Franskmand, 
der forøvrigt nogle Aar senere 
styrtede ned og dræbtes som det 
første Offer for Luftfarten, havde 
fuldført den første Luftsejlads. -
Overalt blev der eksperimenteret, 
hvad der naturligvis hurtigt bragte 
Luftfarten til en foreløbig Kulmi-
nation, hvorpaa den blev staaende 
i over et Aarhundrede. 

Den store italienske Kunstner 
Leonardo da Vinci, som de fleste 
kender for hans berømte Nadver-
billede, havde allerede den Gang 
givet Tegning til en Flyvemaskine 
og en Faldskærm, men om disse 
Eksperimenter naaede længere end 
til Papiret, har man ingen Kend-
skab til. Der fortælles ogsaa om 
indiske Fyrster i Middelalderen, 
at de yndede at lade deres Slaver 
springe ud fra meget høje Taarne 
med en Slags store Skærme, men 
dette var dog nærmest regnet som 
Tortur, da de ulykkelige Slaver i 
Reglen fik meget haarde Kvæstel-
ser. 

Den lærde Professor le Norman 
i Montpellier havde imidlertid ta-
get Sagen op, da den første Luft-
fart rygtedes., og han gik op i den 
med en saadan Ihærdighed, at det 
blev lidt af en fiks Ide. Aldeles 
videnskabeligt fastslog han, at en 
tilstrækkelig stor Skærm vilde for-
mindske Faldhastigheden saa me-
get, at man kunde springe ud fra 
en hvilken som helst Højde og 
derefter dale blidt ned paa Jor-
den. Hans Familie og Venner be-
gyndte efterhaanden at tro at han 
var blevet noget forstyrret i Ho-
vedet, da han fablede om selv at 
ville springe ud fra sit Hustag 
for at kunne bevise sine Bereg-
ningers Rigtighed. Han studerede 
indgaaende Paraplymagerens Ar-
bejde og begyndte derpaa at lave 
en meget stor Paraply. Fiskeben-
stiverne bandt han ned til Haand-
taget, for at Skærmen ikke skulde 

krænge ved Lufttrykket. 
En storMenneskemængde havde 

den 26. November.1783 samlet sig 
om Professorens Hus, da det ryg-
tedes at den lærde Mand agtede 
at brække sin videnskabelige Hals 
ved at springe ned fra Taget med 
sin selvkonstruerede Mekanisme. 

Men kun de færreste troede at 
han virkelig vilde gøre Alvor af 
det vovelige Spring. Professoren 
gjorde dem dog alle til Skamme 
med sin Paraply, thi som en saa-
dan maatte hans Faldskærm nær-
mest betragtes, og med den hajt 
hævet over sig, sprang han ud i 
det tomme Rum. Til Tilskuernes 
store Overraskelse blev Faldet ikke 
nær saa voldsomt, som man havde 
ventet. Faldskærmen ophævede 
næsten Tyngdekraften. Det blev 
ikke sidste Gang at le Norman 
kastede sig ud fra høje Steder med 
sin Paraply. 

Ved et af disse Forsøg stod en 
Mand og betragtede ham meget 
eftertænksom. Det var ingen rin-

[ gere end den første Luftballons 
• dristige Konstruktør Montgolliere, 

der nu saa, hvilken overordentlig 
Betydning Faldskærmen kunde faa 
ved at fjerne et væsentlig Risiko-
moment fra Luftfarten. 

Han satte sig i Forbindelse med 
le Norman, og de drøftede ind-
gaaende de Forbedringer, der 
kunde gøres. Montgolfiere fandt, 
at det ikke var nødvendigt at have 
Stivere i Faldskærmen, da Luft-
trykker nok skulde holde den ud-
spilet under Faldet. Det varede 
da heller ikke længe førend han 
havde forfærdiget en Faldskærm, 
der i Princippet ikke adskiller sig 
fra de, der er i Brug i vor Tid. 
Han lavede en halvkugleformel 
Skærm af Lærred og lod Snore 
gaa fra Randen af denne ned til 
en Vidjekurv. Fra Ktokketaarnet i 
Avignon lod han denne Faldskærm 
dale til Jorden med en Ged i Kur-
ven, hvilket Eksperiment forløb 
tilfrddsstillende. 

Selv gik Montgolfiere dog al-
drig ned med Faldskærm, men det 
varede ikke længe før den dristige 
Luftskipper Blanchard gjorde For-
søget, hvad der blev et sikkert 
Trækplaster rundt om i Europas 
Storbyer, hvortil han korn paa sin 
Turne. 

Folk bo ganske vist, da Profes- 
sor le Norman baskede ud fra 
Taget af sit Hus med sin primi- 
tive Faldskærm. Alligevel var det 
et af de betydningsfulde Skridt i 
Bestræbelserne for Luftens Erob-
ring. 

Syning 
af Børnetøj udføres hurtigt, solidt 
og billigt. 

Omsyning af brugt Tøj udføres 
gerne. 	Dagmar Jørgensen, 

»Solbakken« Allinge, Tlf. 168 

Barnelogen „Hammerodde``  
Puden blev vundet paa Nr. 152. 
Er afhentet. 

efY:9 911111111.11111.1  
pr. kg 

Hvid rygvasket Uld Kr. 7,25 
Hvid og kul. Sekunda - 5,50 
Uldne Klude 	- 2,00 

Maksimalpriser paa Uld 
den 2. August 1940 
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Isedlam g  
Gardiner 

til Efteraaret 
og Vinteren. 

Gør Deres Hjem 
hyggeligt med 
smukke Gardiner 
og gør det til over-
kommelige Penge. 

Blondegardiner (Curtain Net) 
i stort I'dvtilit fil Priser fra 

39-48 Ore til 2,45 til 3,00 
Blomstrede Voile Gardiner 

98 øre 1,25-1,75-2,35 
Marquisette 	88 Øre 1,10 
Smukke kulørte Gardintøjer 
80-85 cm br. 1,40-1,75-2,35 
130 cm br. 	2,65-3,20-3,75 
Køkkengardiner 

58-68-85 øre 1,18 
Gardinstænger 

Gardinspiraler 

det store Udvalg 
den gode Vare 

den billige Pris 

Fritz Reusch 
Telefon 5 	 Allinge 

AuerNri Nordbornholm 

De af Luftværnet anerkendte 

Merklffigningshætter 
til Voznlygter leveres paa Be-
stilling i alle Størrelser. 

Hætter til Cyklelygter 
50-55-60 Øre 

Fritz Reusch 
Telefon 5 	 Allinge 

a 

Produkten 

01511111~110~111 11011111L011111111111~ 

Vanskeligt Maar kar vi til at sidde, som det skal 
Permanent 8 ---10 Kr. Taco Luxus Dampkammersystein 
Brændt Haar udelukket. 

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

ft Fodpleje 
* Manicure 

Ansigtmpleje 
*Øjeobeyosfarvning 

dada . gaa til Specialisten cRagilhild cRoioold 
Strandvej 3 (ved Anlæget) . Telefon Allinge 172 
Aaben hver Dag fra K1 14 til 18 og efter Aftale 
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Fredag Kl. 20 . Lørdag Kl. 20,15 . Søndag Kl. 20 

Den pragtfulde Eventyrfilm 

Troldmanden fra OZ 
fur alle, der har bevaret Hjertet ungt. 

Hotel Sandvig,  Palmehaven 
Søndag den 1. September Høstfest 

Derefter HVER SØNDAG DANSANT 
Svend Arvidsens Orkester (4 Mand) 

111111111111111111111i1111111111111111111;111111111111111111111111111W111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Frugtforretningen, Sandvig 
(ved Strandhotellet) 

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

Bestillinger paa Kranse 
og Dekorationer modtages 

Hjalmar 
Gronnegaard 

11111111111111111111111111[11111111M1111111111111111111111111111111111I1111111111111i11111111111111111111111111111111111111211111111111111111111111 ~~80~~~ 
+ Ligkistelage r 	Ligtøj 

Ligkister 

Ordning af Begravelser 	Ligsenge 

Kofoed Se Mortensen 
Bryggeristræde Byggeforretning Tlf. All. 77 og 79 

II 

Alt til Host og Tærskning 
Leer, Lebomme, Strygespaan, Høstriver 
og Høtyve. Motorpetroleum, Smøre-
olie, Konsistensfedt m. m. m. 

,6,,,PRODUKTEN 

Moderne Brillestel 
i alle 

Farver og Faconer. 

Af Glas anvendes kun 
fineste 

punktuelle Brilleglas. 

Ønsker De særlig Beskyttelse 
ar øjet anbefaler vi 

Ultrasin-Glas 

Conrad Hansen 
Ailinge Ur- og Gulcismedeforretn. 

v. Havnen .T4. 140 

Klaver- 
Undervisning 

evt. i Elevens Hjem 

Fru Ch. Gilbert-Jespersen 
Uddannet v. Musikkonservatoriet, Berlin 

Fyrrebakken, Sandknas 

	i 

  

Søndag Eftermiddag den 1. Sept. Kl. 16 er der 

 

HØSTFEST 
og Høststemning paa 

 

ELVERHØJ-KROEN 

Turisthotellet 
Hver Aften og Søndag Eftermiddag 

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

Kør ud! 	Kør ud! 
	

Kør ud! 
og drik Eftermiddagskaffen paa Vejen i 

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

Ungt Oliseitød, prima italveliød 

Flæsk - Flæsk. - Flæsk 
Trods Prisstigningen paa Flæsk sælger vi alligevel til smaa 
Priser. Se Vinduet og forhør om Prisen. 
Husk vort hjemmelavede Paalzeg og vor gode 

gammeldags Lunge- og Medisterpelse 
W. RØMERS Slagterforretn. - Tlf. 118-136 

■••■■•••■■•.■10.1.1.affilm11■■•=k 

Cyliler lakeres og stafferes. 
Garanteret fint og holdbart Arbejde. — Reparationer udføres. 

Ove Jørgensen, Kirkegade 5, Allinge 

III~111~11111Fi 

Har De set 
de nye Ovne og Komfurer? 

Vi sælger dem gerne allesammen og kan eventuelt 
bytte med Deres brugte Ovn. 

Produkten . Allinge 

SOMMER 
En Cyklelur kan være en Nydelse, 
Inen 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 

Cykleforretningen 1 P' TOP 
Allinge 

Ir■ 

Marcussen & Jensen 

!HONNING o KUNSTHONNING ,SIRUP KØB DET I PRODUKTEM 

Varerne bringes 

Ekstrafin Kaffe 
The, Kakao, 

Chokolade og Bisquits 

De n nye 1("bnianftsforreln1ng; 

Karl Ipsen 
Tejn . Tlf. Allinge 181 

Syltepjecen, som vi i forrige Nr. 
lovede Dem gratis, naaede des-
værre ikke saa hurtigt frem, som 
vi havde regnet med, saaledes at 
mange maatte gaa forgæves de 
første Dage. 

Vi gør opmærksom paa, at vi 
endnu har et Oplag til Uddeling, 
og der er oven i Købet kommet 
en ekstra Pjece til om økonomisk 
Husholdningsvask. — De kan faa 
dem begge gratis ved Henvendelse 
til Bladets Kontor, Kiosken, AII. 

Eventyrfilm i Kino. 
Den saa meget omtalte „Trold-

manden fra Oz" er nu naaet frem 
til Allinge-Sandvig. — Det er en 
straalende Farvefilm, lige god for 
Voksne og Børn. Oz er Landet 

oven over Regnbuen, hvor alle 
Mennesker er glade — hvor der 
ingen Sorger er. 

Afsted til Oz ! Afsted paa Fan-
tasiens vingede Hest til Kino i de 
tre Dage, der kommer. 

Gudstjenester 
Søndag den 1. September 

Allinge Kl. 10' 
Hasle Kl. 14 
Klemensker Kl. 14 
Olsker Kt. 8 
Rutsker Kl. 9,30 

Søndag den 8. September 
Allinge Kl. 15*** 
Hasle Kl. 10** 
Olsker Kl. 10*** 
Rutsker Kl. 14 

*3.  Skriftemaal 1 / 4  Time før Præd. 
Skriftemaal efter Prædiken. 

Averter i firdbornliolm 

Palmehaven 
arrangerede i Søndags en vel-

lykket Høstfest. Der var fuldt Hus 
og god Stemning. Denne Succes 
gentages paa Søndag, hvorefter 
der fremtidig kun bliver Dansant 
hver Søndag, hvortil dog maa be-
mærkes, at Søndag d. 9. er reser-
veret ASG, som denne Dag af-
holder sit store Idrætsstævne, og 
Afslutningsfesten skal foregaa i 
Pa lmeha ven. 

Elverhejkroen 
afholder paa Søndag en større 

Høstfest med et meget festligt 
Program. Der bliver uden Tvivl 
stor Søgning paa Søndag til det 
populære Forlystelsessted. 

1111111111111111~1111r 

Plask 
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 

Averift itiardbornholin 

ø fra 2lge til alge 

Fil=0==i1=1==>0.===-311==-(>==1E---:i=- 1  

Pa Petersens 
Byggeforretning & bigkisfelager 

Norregade 9 . Tlf. Allinge 69 

Ordning af Begravelser foretages 
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.benyt Xaffenuerkerne rigtigt - 
køb mine udsøgte Kvaliteter 

Kaffe-Erstatninger i virkelig gode Kvaliteter haves i st. Udvalg 

Einar Nielsen — Telt. Hasle 142 
14 	 

SPORT paa Nord-.93ornfiolm 

3fasle 
Til Nexe paa Søndag. 

Paa Søndag skal Slaget staa 
Nexø mod Nexø I i Mesterrækken. 
Resultatet af denne Kamp er me-
get vigtig, ogPointerne kærkomne. 
At udpege en Favorit er meget 
svært — det er to jævnbyrdige 
Hold. Efter hvad der meddeles os 
maa Hasle denne Dag undvære et 
Par af de bedste Spillere, hvilket 
selvsagt ikke gør Chancerne større. 

Hasle Il skal paa Hjemmebane 
kæmpe mod Viking III Kl. 15,15, 
og Juniorerne spiller umiddelbart 
forinden, nemlig Kl. 14, sin Tur-
neringskamp mod Klemens jun. I. 

Rutsker 
Standard 1 skal paa Søndag til 

Aakirkeby og spille mod Aa. If. I 
og paa Hjemmebane kæmper Kt. 
15 Standard jun. I mod ASG jun.1l 

Paa Søndag er der atter Fod-
boldkamp paa Banen ved Daleg. 

Kl. 13 spiller Olsker jun. I mod 
ASG jun. I og Kl. 14.15 er det Seni-
orerne, der skal møde Nexø Ill. 

5'lemensker 
Iste Hold skal paa Søndag til 

Nexø og spille mod Nexø Il, og 
Juniorerne spiller i Hasle — mod 
Hasle jun. I. 

X. 8. 9, affiolder Jdrcetsskeune 
paa næste Søndag 

Som tidligere omtalt afholder 
ASG paa næste Søndag (8/9) et 
Idrætsstævne paa Banen i Allinge. 
Det er endnu for tidligt til at vi 
kan meddele det helt nøjagtige 
Program, men der bliver i hvert 
Fald to Fodboldkampe og tilmed 
Turneringskampe. Den ene bliver 
Seniorkampen i A-Rækken mod 
Viking II — og de, der har fulgt 
med i de allerede spillede Privat-
kampe, ved at Viking i Øjeblikket 
ikke er til at kimse ad. Det skulde 
kunne blive en spændende og — 
maaske jævnbyrdig Kamp. 

Juniorerne skal afvikle deres 
Mellemværende med RB jun. Il. 
Her tør vi næsten sikkert spaa en 
ASG-Sejr. 

Foruden Fodbold omfatter Pro-
grammet et Haandboldstævne ned 
Deltagelse af ikke mindre end 10 
forskellige Hold Damer fra nord-
bornholmske Klubber. Der spilles 
i to Rækker om en Pokal efter 
Cup-Systemet. Det skal blive in-
teressant at se, hvem der virkelig 
er stærkest i Haandbold paa Nord-
bornholm. 

Som en festlig Indledning til 
Stævnet vil der blive arrangeret 
et 27 km langt Stafetløb fra Hasle 
over Rutsker, Olsker, Rø og ad 
Strandvejen til Allinge, hvor den 
sidste Stafet løber ind paa Banen 
og overrækker Depechen til By-
ens Borgmester, som vil aabne 
den og oplæse Budskabet. 

Umiddelbart forinden er samt-
lige aktive Deltagere i Stævnet, 
ialt 114 Mænd og Kvinder, mar-
cheret ind paa Pladsen og tager 
Opstilling foran Talerstolen. Der 
hilses med Foreningens Fane, og 
saa kan Sportskampene begynde. 

I det store og hele ser det ud 
til en rigtig Idrætsdag i Allinge-
Sandvig, og der gøres store An-
strengelser for at gøre det saa 
festligt som muligt. 

Paa Pladsen vil der findes en 
Del forskellige Underholdningsspil, 
Boder med rare Sager og Restau-
ration. 

Stævnets Afslutning finder Sted 
i Palmehaven ved en Fest for 
Foreningens Medlemmer og Gæ-
ster. 

Køb Kul, Koks, 

Cinders og 

Briketter hos 

FILM fremkaldes,skmoupkieroeg 
 h 

kopieres, forstørres
o1db holdbar Udførelse 

Billeder 

— 	d førelse 
Billeder indrammes smukt og billigt. 

Charles Svendsen Torvet — Hasle 
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t 
Begravelses Salmer 

i smukt Udstyr og til 

billige Priser 
leveres hurtigst fra 

Gornitzkas Bogtrykkeri 
Telefon Allinge 7.1 

Takkekort 
med Sørgerand og Tryk 

leveres fra Dag til Dag 

1111~11111~~1~11111 
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!Ring  til 
øens Grisehandel 

Telefon Rutsher 38 
naar De vil købe, sælge eller bytte. 

Unge gode Fleste, ældre Arbejdsheste, Ledekøer, Ledekvier, 
Grise i alle Størrelser, Gylter og Søer. 
Ved Køb kontant Afregning Ved Salg gode Betalingsvilkaar 

9. (7ørgensen 

Annoncer til Hasle-Siden 
maa indleveres senest Onsdag Formiddag 

HASLE og OMEGN 

0 
0 

0 

"1,4011P414~•11 44.444$41/4441.44 4414141•41414411114141 

i 
: Skal De have 	 ! 

1 
Henkogningsglas 

do. Kedler 	 I 

i Syltekrukker 	 i. 

saa gaa til Isenkræmmeren! 
140  4 

Fa. Andr, Kofod I 

Telefon Hasle 17 	

.

4 

4,19,2h 

Nyt Fodtøj 

er dyrt 

Det gamle holder længere, 
naar det bliver repareret 
solidt hos 

Otto Hansens 
skoteisreparation 

Torvet, Hasle 

Brødrene finker 
Jernstøberi og Maskinfabrik 

Pumper - Vandindlæg 

Bygnings-Støbegods 

Komfurer 

Telefon Hasle 2 

Roskilde ofrer 700,000 Kroner 
paa at rense sin Fjord, 

Roskilde Fjord vil undgaa at 
blive belemret med 3500 Læs Slam 
aarlig. Saa mange Kbm. Affald 
vil det i Fremtiden være muligt 
at udvinde af Byens Kloakvand 
og befri Fjordvandet for, naar Ros-

kilde nye, store, hypermoderne 
Rensningsanlæg engang hen paa 
Sommeren er helt færdig. Anlæ-
get vil koste ca. 700,000 Kr., men 
man faar ogsaa noget for Penge-
ne — først og fremmest en ren 
Fjord, dernæst store Mængder Gas 
og en fortrinlig Gødning, der sæl-
ges for 1 Krone pr. Læs, men er 
bedre end Staldgødning til 12 Kr. 
pr. Læs ! Slammet kan iøvrigt og-
saa anvendes til gode Tørv. 

Der udvindes for Tiden —700 
Kbm. Gas daglig. Den Dag, An-
lael;et er færdigt og faar sin Raad-
netank Nr. 2, vil man komme op 
paa en Produktion af e. 1400 kbm. 
Det er mere end der er Brug for 
til selve Anlægets Drift, og det er 
Planen at Overskuds-Gassen skal 
komme Gasværket tilgode. Slam-
Gassen skal anvendes til Under-
fyring af Rotorterne. Man vil for-
staa, hvilken Betydning Slamgas-
sen dermed vil faa, naar man hø-
rer at Gasværket nu bruger Halv-
delen af sin Koksproduktion til 
denne Underfyring. 

Vi kan endnu levere: 
Prima Arbejdsbenklæder og Jakker. Overalls og 

Busserunder, Holmens Benklæder i alle Størrelser 
og i de rigtige prima Kvaliteter, ternede Arbejds-

skjorter og helulde Sokker. 

Alt er købt i god Tid og derfor til smaa Priser. 

bulaktorhosel, Hasle 
	-~11•111ffill 	 

8 

Lædervarer 

Tobakspunge Kr. 1,25 
Moderne Portemonnæer m. Lynlags Kr. 3,00 3 
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Sadelm. H. P. Kofoed, Hasle Telf. 13   0 	 . .....0.............................0.0.0...........................0........ 
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Ei Vil De have naturligt Fald i Haaret, saa prøv vor 	E 

S 
El 	 EI 
EI 	 Herre-Permanent - 5 Kr. 	El 
3 	 E 
13  Vi benytter kun det allerbedste, nemlig Apparat „Taco" 25. El  13 

E 
EI — Forbrænding af Haaret udelukket - og saa holder det. 	E 

a  

EI 	 El 
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H. C. Kofoed, Herre-  og Damefrisør G 	
E 
E 

E 
13 	 Hasle Telefon 124 M 
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AJLETØNDER 
VANDTONDER OG SALTEKAR 

leveres til billige Priser 2- 

3 CARL J. E. AAKER LU N D 
Hasle Bedkerlorretning Telt. 105 
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0 Hasle Snedker og Byggeforretning 

O D 	 D 
G r] 	 Storegade . Telefon 35 	 a 
el 	 ci 	 0 
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• Dag- og Ugeblade 

• Papirhandel 

Markmann's Kiosk Chokolade 

Cigarer øg Tobak 

• 
• ls fra Bornh.Flode-Iscremfabr. 

En Annonce i 
„Nordbornholm" virker bedst 

og koster mindst. 
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