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UGEBLAD FOR NORD-BORNHOLM 
Udkommer i hvert Hjem i Allinge-Sandvig, Tejn, Rø, Klemens, Hasle, Rutsker, Olsker 

"'heste gummer 
af „Nordbornholm" udkommer Fredag 
den 21. Juni. 

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 19. Juni Kl. 12. 

Nr. 32 Redaktion og Annoncer: 
Axel Mauritsen, Kiosken, Allinge, Telefon 142 

FREDAG, DEN 7. JUNI 1940 1 	Trykning, Ekspedition og Bogholderi:
Gornitzkas Bogtrykkeri, Storeg., Allinge, Tlf. 74 	

1 
27 Aarg. 

Det karakteristiske ved Norges 
geografiske Form er dets uhyre 
Længde, som yderligere under-
streges ved at Landet ligesom er 
delt i to Dele paa langs ved den 
Bjergkæde, som danner Norges 
Rygrad, og dets lange, frynsede 
Kyststrækning. Lagde man Norge 
ned over Europa, vilde det række 
helt ned i Italien. Landets sejlbare 
Kystlinie er 3400 km lang. 

Det siger sig selv, at et Land 
med en saadan Front mod Havet, 
for største Delen er henvist til at 
leve af dette. Skibsfart og Fiskeri 
har fra ældgammel Tid været to 
af Norges vigtigste Erhverv. Hvert 
Aar sejler 30-40,000 Fiskere ud 
for at tage deres Part af Havets 
Fiskevrimmel. Det er et farefuldt 
Erhverv. og fremelsker en Race 
af kække, haardføre Folk. Jonas 
Lie har mesterligt skildret den 
norske Sømand og Fisker, hans 
Kamp for al finde den Baadtype, 
der bød ham den største Sikker-
hed i hans sejlte Kamp mod Ha-
vet. 

Indtil Verdenskrigen stod Nor-
ges Handelsflaade som den tredie 
største i Verden -- kun Englands 
og Tysklands var større. Siden da 
er den rykket ned bag Frankrigs, 
Japans og Italiens Handelsflaade, 
men hører dog endnu til de mest 
betydelige i Verden. Den repræ-
senterer stadig henved 5 Millioner 
Bruttoregisterton — over en Mill. 
af disse falder paa Olie-Tankski-
bene. 

Mens Hanclelsflaaden viser Nor-
ges Flag over alle Have og Al-
verdens Havne, holder Fiskerflaa-
den sig til Nordsøen og de om-
liggende Vande. Det er ikke Smaa-
ting, den indbringer til Landets 
Erhvervsliv hvert Aar. Naturligvis 
svinger Udbyttet af Fiskeriet fra 
Aar til Aar, og Forskellen kan 
være ret betydelig. Et enkelt Re-
kordaar fangedes der saaledes 46 
Mill. Kabeljauer til en samlet Vægt 
af 375 Mill. Kilo. Aaret efter var 
Udbyttet kun en Tredjedel heraf. 
Men man regner ined at Gennem-
snittet af Norges aarlige Fiske-
fangst giver 225 Mill. kg Kabel-
jau, 315 Mill. kg Sild, 12 Mill. kg 
Sprotter, 3 Mill. kg Helleflynder, 
800,000 kg Laks, 10 Mill. kg Ma-
krel, en halv Mill. kg Hummer og 
3u Mill. kg anden Fisk. 

Fiskeindustrien er i Dag meget 
stærkt udviklet i Norge, der gaar 
praktisk talt intet til Spilde, selv 
Affaldet presses, og den derved 
indvundne Olie bruges tit Smøre-
olier. Man er begyndt at garve 
Fiskeskindet og bruger det i Læ-
der- og Skotøjsindustrien, ja man  

har end ogsaa fundet Metoder, 
hvorefter de straalende Sildeskæl 
kan finde Anvendelse. De udpres-
sede Fiskehoveder males til Fiske-
mel, der anvendes til Svinefoder. 
Norge udfører hvert Aar en hel 
Mængde Fiskerne!. Fremstilling af 
Levertran er en vigtig Gren in-
denfor Fiskeindustrien ; hvert Aar 
udvinder man gennemsnitlig 10 
Mill. kg Levertran af 30 Mill. kg 
Torskelever. 

Som alle ved, bliver en stor Del 
af de fangne Torsk tørret og solgt 
som Klipfisk eller Stokfisk. Norge 
er Storleverandør af tørret Fisk til 
de sydlige, katolske Lande, hvor 
man skal bruge Fastemad. Norge 
udfører desuden hvert Aar 150 
Mill, kg saltede Sild -- og dertil 
kommer over 85 Mill, kg fersk 
Sild. En Mængde af Fisken, det 
gælder navnlig Laks, Sprotter, 
Hummer og Makrel, forarbejdes 
til Fiskekonserves, hvoraf Norge 
hvert Aar udfører 45 Mill. kg. 

Det bjergrige Land afgiver kun 
ringe Mulighed for Landbrug. Af 
Norges 320,000 Kvdr.-km er kun 
30 pCt. af  produktiv Art. Ager, 
Eng- og Græsland optager kun 
650,000Hektarer, hvorimod næsten 
8 Mill. Hektar er dækket med Skov, 
hovedsagelig Naaleskov. Mærke-
lig nok har Norge sin Løvmark 
fortrinsvis i Finmarken, højt mod 
Nord, hvor Birk, Asp og EI er 
fremherskende. I Mellem-Norge 
hersker Fyrren, mens det sydlige 
Norge mest har Graner. Skovdrift 
og Træindustri er den anden af 
Landets vigtige Næringsveje. 

Man hugger gennemsnitlig hvert 
Aar 24 Mill. Stammer med et Rum-
indhold paa 5 Mill. kbm. Elvene 
leverer Kraften til Træindustrien 
og befordrer ved Fløtning Stam-
merne bragt fra Skoven til Sav-
værkerne. — Der findes i Norge 
22,000 Savværker og udføres aar-
lig over 600,000 Kbm savet Træ 
og 25u,000 kbm Rundtræ, hvoraf 
Størsteparten gik til England som 
Props. Men Størsteparten af Træet 
omdannes til Cellulose og Papir. 
Man fremstiller i Norge aarlig 85 
Mill. kg Tryk- og Skrivepapir og 
75 Mill. kg Papir af grovere Art. 
Norge har som bekendt et stort 
Aktiv i sine Fosser og Elve, der 
leverer uhørt billig Kraft til Drift 
af Landets Fabriker. Man regner 
med at der for Tiden" udnyttes 
Vandkraft til 3,3 Mill. Hestekraft, 
men man har endnu Elvefald som 
Reserve til 9 Mill. HK. Norge er 
det Land i Verden, hvor den elek-
triske Kraft er billigst, og denne 
Kendsgerning har været med til  

at skabe en tredje stor Industri, 
nemlig den kemiske. 

Norge er Storleverandør af Na-
trium og AIluminium. Til Fabri- 
kation af dette Metal aftager Norge 
Størsteparten af den grønlandske 
Kryolit. — Norge fremstiller lige-
ledes Kalciumskarbid ; til dette 
Formaal raader man over Fabri-
ker med en halv Mill. Hestekraft. 
Men hvad der først og fremmest 
har gjort Norge kendt som Eks-
portør af kemiske Produkter er 
dog det kendte „Norsk Hydro", 
der ved Elektricitet udvinder Kvæl- 

Ja, saa ser det dog ud til, at 
vi kan faa en lille Sæson iaar, 
takket være den forbedrede For-
bindelse. Der vil nu blive gjort 
en Propaganda i Aviserne, idet 
Turistforeningerne og Trafiksel-
skaberne o. a. har stillet 10,000 
Kr. til Raadighed for Avisrekla-
men. Heri vil ikke blive nævnt 
enkelte Virksomheder, saa disse 
maa selv avertere. Hotelværtfor-
eningen sætter for egen Regning 
en Hotelliste i Bladene, og lig-
nende vilde jo være praktisk for 
Pensionatsforeningen, idet dette 
bliver den billigste Form. 

Man skaf nemlig være forsigtig 
med at ofre for meget, da det 
Antal Gæster, der kan befordres 
til Øen, er meget begrænset. De 
fem Gange ugentlig Forbindelse 
er jo ikke meget mod ellers 24 
Gange om Ugen, og naar dertil 
kommer, at Passagerantallet er 
nedsat til under Halvdelen, ja 
næsten en Trediedel af det nor-
male, vil det sige, at her kun kan 
komme en Brøkdel af det normale 
Gæsteantal herover. Til Gengæld 
maa man maaske regne med læn- 

stof af Luften. Det er den første 
Fabrik i Verden, der har fremstil-
let Kvælstof ved Oxydering af 
Luftens Kvælstof. 

Man kunde have ventet at der 
i et saa bjergrigt Land som Norge 
havde været en rig Grubedrift. — 
Naar dette ikke er Tilfældet, er 
det fordi Norges Bjerge er fattige 
paa Malm. I det nordlige Norge 
findes der vel Jernerts, Kobber og 
Nikkelerts, men kun i ringe Mæng-
der, derfor betyder Bjergværks-
driften ikke nogen væsentlig Fak-
tor i Norges Erhvervsliv. 

gere Ophold, idet Ferieloven iaar 
giver 14 Dage mod 7 sidste Aar. 

Man maa være glad for lidt i 
Aar, og lægger man Driften for-
nuftigt an, skulde det kunne dreje 
rundt, saa vi alle kan holde Ho-
vedet oven Vande til det igen 
bliver bedre Tider. 

M. K. 

Den nye Reklamefold 
for Nordbornholm udsendes i Aar 
af Nordbornholms Turistforening. 
Det bliver en smuk 12sidet Bro-
chure med et Væld af skønne Bil-
leder. Det nyeste paa Turistre-
klamens Omraade er taget i Brug, 
nemlig Fotografier optaget i na-
turlige Farver, og der er 6 af disse 
farvestraalende Billeder i Brochu-
ren. Her har man endelig faaet 
et Middel, som i fuld Udstræk-
ning kan gengive den bornholm-
ske Natur i alle dens Former og 
Farver. 

Optagelserne er blevet Turist-
foreningen overladt af Typograf 
C, A. (iornitzka, der dyrker denne 
,,Sport" i sin Fritid. 

Farvefotografierne er suppleret  

med en Mængde af Fotograf Alfr. 
Kjøllers smukke Motiver, og en 
kort Tekst giver de nødvendige 
Oplysninger. De sidste Sider er 
forbeholdt Hotel- og Pensionats-
listen, som indeholder alle de Virk-
somheder, der har tegnet sig til 
den kollektive Reklame. 

Det er Gornitzkas Bogtrykkeri, 
Allinge, der har besørget Arran-
gement og Tryk. 

Fra Uge til Uge 
Nordbornholms Kino 

spiller i denne Uge et Lystspil 
med den kvikke Andy Hardy-Frem-
stiller Mickey Rooney i Hoved-
rollen. 

Det er det rare ved disse Hardy 
Films, at man trygt kan gaa i Bi-
ografen og være sikker paa at 
komme i godt Humør. Andy Har-
dy og hele hans herlige Familie 
betyder meget i en trist Tid. -
Denne Gang er Mickey forelsket 
op over begge øren i en ung 
Lærerinde, og han opdager først 
at hun allerede er optaget, da han 
er midt i den store Scene i en 

Skolekomedie, han selv har skre-
vet. 

Beklagelig Fejl. 
I forrige Nummer af Nordborn-

holm stod der under Omtalen af 
Svendeprøverne, at Henry Svend-
sen var Søn af afdøde Stenhugger 
Herm. Svendsen. Det er en be-
klagelig Misforstaaelse, idet Herm. 
Svendsen lever i bedste Velgaa-
ende, og det har selvfølgelig al-
drig været vor Mening at slaa 
Manden ihjel her i Bladet. 

De nye Skattebilletter kan nu 
ventes tilsendt. 

Der er vist mange af Byens 
Skatteydere, der har undret sig 
over, hvorfor de nye Skattebillet-
ter for 1940-41 ikke er udsendt 
endnu, men vi kan trøste dem 
med, at i Løbet af førstkommende 
Uge vil Billetterne blive uddelt. 

Grunden til den sene Udsen-
delse er den, at Statsskatterne 
ogsaa skal paaføres Billetten og 
opkræves sammen med Kommune-
skatterne, og da Kommunekonto-
ret først modtager Statsskattelisten 
den 1. Juni, kan Billetterne tid-
ligst omdeles omkring den 15. ds. 

Skattebilletten vil altsag nu ud-
vise det samlede Beløb, der skal 
betales til Stat og Kommune — 
baade personlige Skatter og Ejen-
domsskatter — og disse opkræves 
under et, fordelt paa 10 Terminer. 

Skatteyderne bliver saaledes fri-
taget for at holde Regnskab med, 
hvornaar de forskellige Skatter til 
Stat og Kommune forfalder til Be-
taling, idet en Tiendedel af det 
samlede Beløb forfalder til Beta-
ling hver den I. i Maaneden med 
Undtagelse af Juni og December. 

Samtidig med denne Ændring 
af Skattebilletten er Tidspunkterne 
for Skattens Betaling forandret, 
saaledes at 1. Termin forfalder d. 
1. Juli istedetfor 1. Maj, og 10. 
Termin forfalder den 1. Maj 1941 
imod tidligere den 1. April. De to 

NORGE 
Sømændenes og Fiskernes Land 

Turistsæsonen 

Sandsynligvis paa Grund af den lange, strenge Isvinter har Vandet 
iaar ladet vente paa sig og ligesom været lidt »køligt« afvisende 
overfor de badelystne. — Luftens Temperatur er der ikke noget 
ivejen med, og man har da ogsaa set nogle faa modige tage de 

første forfriskende Dukkerter ved Allinge Badestrand. 



FORAAR 
En Cykletur kan være en Nydelse, 
men Cyklen skal være i Omen. 

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 Raandlakering som Ovnlakering. 

De helt rigtige Tilbud paa en

` 
 ny Cykle faar De i 

CyKleforretningen ip-Top 
Allinge 

Marcussen & Jensen 

BORNHOLMS 
M!1//// 

  

KINO NEM 

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

Mickey Rooney i 

Andy Hardy faar Foraarslornemmelser 
Se denne Film og bliv i godt Humørl Det er ikke alene en humørfyldt 
Film, den er ogsaa baaret oppe af en sund menneskelig Følelse 

Børsen skrev: Alle skal se den nye Andy-Film, og alle vil 
le, saa Taarerne triller.  

De moderne 

Frotteblaser 
og Skjorter 

I smukke, flotte Farver 
og Udstyrelse. Nye Sen-
dinger er til Salg i 

Nordlandets 
Handelshus 

=1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111f1 

Nus til Salg 
Mit nye Hus i Kirkebyen i 

Rutsker er til Salg. 
Johannes Sonne. 

En tin Kajak 
med Pagaj sætges for 50 Kr. 

Telefon Rø 22 

Kjolesyning 
udføres. 

Ellen Nielsen, Engholm, Olsker. 

Hvide 

Pynteforklæder 
Hvide 

Forklæder 
til Serveringsdamerne -

Fikse Nyheder 
Stort Udvalg 

Nordiandets 
Handelshus 

masker 
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 Rønnov Rasmussen 
Vestergade 14, St., Allinge 

Nu kommer Sommeren! 

Nye, flotte, moderne 

Filthatte, Straahatte 
og Sommerhuer 

sælges i 

Nordiandets 
Handelshus 

Til Salg 
1 lille Enspændervogn, 

saa godt som ny. 
1 brugt Ponnyvogn m. Kuskesæde 
1 ny Enspænder Fastvogn 
1 stor kraftig Mælkevogn 
er til Salg eller Bytte. 

Smed K. Malmkvist 
Telf. Rutsker 25 

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

Revisor K. PEDERSEN 
Kirkegade 4, Allinge 

Fra 1. Juli flytter Kontoret til 
Kirkestræde 2. 

Talk 
Jeg takker alle for Opmærk-

somheden ved min 70-Aars Fød-
selsdag. 

Mælkehandler Jacob Larsen 
Allinge 

Hjertelig Tak 
for Opmærksomheden ved vort 
Bryllup. 

Bertha og H. P. Nyboa. 

Varelotterikollektionen 
er flyttet til Søndergade 12. 

Fornyelsen slutter Mandag d. 
10. Juni, Salget den 11. Juni. 

Nogle ledige Sedler er til Salg 
til 2,60 Kr. 	Bertha Nyboe. 

En god 

Lastfjedervogn 
staar til Salg hos 

Chr. Kaas, Kilden, Sandkaas 

En mindre Lejlighed 
i Allinge søges 1. eller 15. Juli. 
Billet, mrkt. Lejlighed, modtager 
Bladets Kontor. 

C\  Allinge-Sandvig 
Husmoderforening 

Onsdag den 12. Juni, Kl. 19,30, 
i Gæstgivergaarden: Foredrag og 
Demonstration af Frk. Svendsen, 
Sorø: »Hvorledes klarer vi Ratio-
nering og Dyrtid-. 

Medlemmer 25 øre. 
Ikke-Medlemmer 1 Kr. 

(ø) 

An 

frie Maaneder bliver Juni Og De-
bember istedetfor December og 
Januar. 

Ved denne Omlægning af For-
faldsdagene vil Skatteyderne saa-
ledes i første Omgang slippe for 
at betale en Termins Skat, idet 
denne bliver udskudt helt til den 
Dag Skattepligten til Allinge-Sand-
vig Kommune ophører, og da Juni 
er fri Maaned istedetfor Januar, 
bliver der paa denne Maade 2 frie 
Terminer i Begyndelsen af det ny 
Skatteaar. 

Der kan saaledes blive en kær-
kommen Lejlighed til at komme 
paa ret Køl med Betaling af Skat-
ten, saafremt man er blevet nogle 
Terminer bagefter med den gamle 
Skat, især nu lige før Udpantnin-
gen skal til at begynde. 

Husmoderforeningen 
indbyder iflg. omst. Annonce til 

Foredrag og Demonstration af 
højaktuel Art, nemlig „Hvorledes 
klarer vi Rationering og Dyrtid." 

Det er Frk. Svendsen fra Sorø, 
der holder Foredraget og Demon-
strationen, og man kan sikkert gaa 
ud fra, at der vil blive stort Besøg. 

Gudstjenester 
Søndag den 9. Juni 

Allinge Kl. 17 Hostrup 
Hasle Kl. 14 
Klemensker Kl. 9,30*** 
Olsker Kl. 14*** Hostrup 
Rutsker Kl. 9,30** 
Rø Kl. 9,30 

Søndag den 16. Juni 
Allinge Kl. 8 
Hasle KI. 10** 
Klemensker Kl. 9,30 
Olsker Kl. 9,30*** 
Rutsker Kl. 8 
Rø Kl. 9,30 

** Skriftemaal V, Time før Præd. 
*** Skriftemaal efter Prædiken. 

  

Kør ud! 	Kør ud! 
	

Kor ud! 
og drik Eftermiddagskaffen paa Vejen i 

Ylestaurant „2)ig6o", :Tejn 
Pragtfuld Udsigt fra den smukke Have til Havnen og den 
blaa østersø. 	 TIL Allinge 117 ti 

 

    

    

  

Nu er del Daa hale Tid at male! 

 

 

Jeg har et godt Lager af Sadolin & Holmblads 
anerkendte Kvaliteter i tørre og' olierevne Farver, 
samt udrørt Maling og Lakker i alle Farver. 

Fernis, Lakfernis og Factorfernis til Gulve. Emaillelak, hvid 
og cool. Maskinglasur, Billak. Pensler i bedste Kvaliteter til 
alt forskelligt Brug. Kunstnerfarve og Kunstnerpensler, og 
løvrigt alt til forskelligt Arbejde i Branchen. Rullegardinsfarie 
og Merklægningsfarve. 	Anbefales til billigst mulige Priser. 

P. C. Holm, Allinge 

 

Frimærke-Automaten 
ved Posthuset. 

Vi er af Postmesteren blevet an-
modet om endnu engang at hen-
stille til Publikum at behandle 
Frimærke-Automaten med mere 
Skaansomhed, Gang paa Gang er 
det fintmærkende-  Apparat ble-
vet i den Grad mishandlet, at 
større Reparationer var nødven-
dige. 

Derfor: Sker det, at De ikke 
kan trække Skuffen ud efter at 
Deres 10 øre er faldet, saa lad 
være med at forsøge med Magt 
at aabne den, det bliver nemlig 
ikke bedre af den Grund. Appa- 

Vansfteligt Maar 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 TIL 53 

	.0■1111•■~1~' 	 

Færdig Oliemaling - Malerfernis - Gulvlak 

Gulvlakfernis Pensler - Bonevoks og Ren - 

geringsartikler 

Den nye Købmandsforretning : 

Karl Ipsen 
Varerne bringes Tein . Tlf. Allingt. 181 u 

De af Luftværnet anerkendte 

4 

købes til højeste Pris Telefon 5 	 Allinge 

31011~1~1111 1111111111~110111111111 

Aing til 
Øens Grisehandel 

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

9. jorgensen 

pir POLTIEi,2 og Svinekort 
købes til Dagspriser. 

AXEL FREDERIKSEN 
Hotel Allinge 	 Telefon 25 

11~11~1=111~1~ 
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Byggeforretning 

• 
Nordbornholms 

Husmoderhiorne 
Sommerfisk. 

10 røgede Sild, 1/2  Augurk, 4 Tomater, Salt, Peber, 
1/ kg kogte, kolde Kartofler, 3 Æg, 7 Spsk. Mælk. 

Sildene pilles og Skindet trækkes af. I Bunden af 
et Gratinfad lægges kolde Kartoffelskiver, herover 
et Lag Agurke- og Tomatskiver, dernæst Sildene og 
tilsidst hældes en Æggestand over, lavet af de hele 
Æg, der er pisket godt sammen med Mælken og 
smagt til med Salt og Peber. Sættes i Ovnen til 

Opskrift Æggemassen er stivnet, eller paa Gasblusset over 
Nr. 6. 	Asbestplade, ca. 15 Min. 

ratet er . blevet sat ud af Funk-
tion, antagelig paa Grund af en 
slidt eller bøjet 10 øre. Den 
Mønt, De ikke fik Frimærker 
for, kan De faa igen paa Post-
kontoret, evt. Dagen efter. 

Allsaa : Brug kun gode, ikke 
bøjede Mønter, og træk Skuffen 
langsomt ud 	efter at Mønten 
er faldet. 

Sker de oftere, at Automaten 
bliver ødelagt ved Vold, vil den 
blive inddraget. 

Benyt Dem af Nordbornholms 
billige Rubrik-Annoncer 

~NIM ild4d14  
rr"1"  Ånde— og Mørklægningshætter 

Gaasefjer, Uld til Afblænding af Cyklelygter 

og renvaskede  
pr. Sth. h0 Eire 

Hvide Armbind 25 Ore 
uldne Klude 	FritzReusch 

1- Ligkistelager Ligtøj 
Ligkister 

Ordning af Begravelser 	Ligsenge 

.111ffi Kofoed & Mortensen 
Bryggeristræde 
Tlf. Ali. 77 og 79 
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Køb CY K LE N 
hos Fagmanden 

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

Danmarks bedste Cykler: 

„IIRPIliET" og den „3-TAIIIINEDE" 
(Eneforhandling for Allinge-Sandvig.) 

Paa disse to kendte Mærker opnaas absolut længste Garanti. 

Gode Mhetalingsulikaar 

Dæk og Slanger samt alle 
Reservedele til Cykler 
paa Lager 

i. Klasses 
Reparations 
Værksted I 

Mørkelægningshætter, godkendt af Luftværnet 

A. MIKKELSEN 
Telefon 102 	Allinge 

• • m. • ■■ • • I. .a 	• I •■■ 1 I Mi •••■• 	 

Dyrtid er Pibetid . 
Masser af dejlige 

Piber i nye Faconer 

Se Vinduerne 

Axel Mauritsen . Kiosken 

igs.øqk  

Nb.:::W 
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Situationsbillede fra Filmen »Hardy faar Foraarsfornemmelser« 

Rundsave, Brændesave, Savklinger, Savfile KØB DET I PRODUKTEN 
r. 	 ir 

SPORT paa Nord-2ornfiolm 

Hasle „smækkede" 
Viking, 

Kampen mellem Viking og Hasle 
Grundlovsdagen resulterede i en 
Hasle Sejr paa 2-1, og den var 
fortjent. Især i 2. Halvleg var det 
Hasle, der masede paa, hvorimod 
Gnisten ganske manglede hos 
Rønneholdet. 

Første Halvleg begyndte meget 
tamt, det var rent ud sagt en ke-
delig Gang Fodbold. 

Viking kommer foran ved Emil 
Andersen, der via den ene Op-
stander scorer paa et Langskud. 

I anden Halvleg udligner Hasle 
paa en Bold fra ,,Bryggeren" til 
c. forwards,som elegant flugter den 
i Maal, 1-1. 

Saa kommer der rigtig Gang i 
Sagerne hos Hasle — der presses 
til Tider haardt ved Viking-Maalet. 
I en saadan Klump lykkes det 
h. w. Holger Jensen at score Sejrs-
maalet 2 —1. 

Viking faar endnu et Maa I, som 
dog ikke bliver dømt, da Domme-
ren ikke bestemt kan afgøre det. 

0. 
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,rom for Dem . . . 

Et godt Viddes-Ur 1~ ~a ~- 
Øen Ikke endv.". ,A vi fører 

de paalldellge tunghuns Vakles-Ure 
Istort Udvalg. i 

L Conrad Hansen 
Allinge Ur- og Guldsmedeforretn. 

v. havnen . Tlf. 140 

Prima Rensefoder 
Blanding af Foderka- 

ger. Melassefoder, 
Korn og Mel — Kyl- 

lingefoder sælges 

Mordlandets 
Handelshus 

Provinsen kontra Rønne. 
Paa Søndag spilles i Svaneke 

en Udtagelseskamp mellem 22 
Provinsspillere for heraf at udtage 
de I1 bedste til Kampen mod 
Rønne. Søndagen efter i Nexø. 

Hasle møder her med Kruse, 
Johs. Jensen, Holger Jensen og 
Svend Olsen. ASG. stiller med 4 
Mand, nemlig Arvidsen, Gunnar 
Andersen, „Monne" og ,.Basse". 

Sensationssejren over Svaneke. 
Det var Søndag den 2. Juni 

1940 Kl. 15 at de tidligere Born-
holmsmestre, Svaneke, led sit lste 
Nederlag til ASG — 1-0 ! De tid-
ligere Kampe mellem disse to Hold 
har altid endt med Svaneke-Sejr, 

Fortsættes Side 3 

Galvaniseret 

rciachev 
til Hønsehegn — Pigtraadshegn og 
galv. Hegntraad sælges pr. kontant 
til Fabrikkens Listepriser. 

Køb Kramper, Sem og Spiger til 
de i Dag gældende Priser. 

Nordlandets 
llandelshus 

Have til Salg 
Paa Grund af Bortflytning fra 

Allinge er en Have, beplantet 
med Frugttræer og Buske, ca. 
1500 Kv. Alen stor, billigt til Salg 
straks. 
R. Udbye, Langelinie 60, Sandvig. 

2"i sælger 

Restlageret 
Kotejre, Grimer, Tøjrepæle og gi-
ver ekstra Rabat paa nogle rustne 
Varer. 

Nordlandets 
H andeishus 

P. Petersens 
Byggeforretning & bighistelager 

Nørregade 9 . Tlf. Allinge 69 

Ordning af Begravelser foretages 

LE-1=- 0-----=11E=i1=0.=51[E7=-0, 	r=i1=0=13 

HOTEL SAN DKAAS atter aabnet • . 	 • 
• • G Hyggelig Veranda — Gammel Have • • 
• • 
• • 
: De er velkommen med Madkurven 	 • 
• • 
•••••••••••••••■••••••• øøøøø •••• •••••••• • • • • •111 ••••••• 

11. im 	NN • • 

Ekstrafint Kviekod 
i denne Uge 

Unge Høns og prima Kyllinger 

W. Rømers Slagterforretning TH. 118-136 

Deres Visitkort 
udadtil 

er Deres Brevpapir, Regninger 
og Konvolutter 

Tilbud og Udkast 
uden Beregning 

Der lægges i vore Dage stor Vægt 
netop paa disse Ting. Det er ikke 
Ligegyldigt, hvorledes Deres Tryk-
sager ser ud. De skal være praktiske 
i deres Form, tidssvarende i deres 
Udseende og — ikke mindst — bære 
Præg af den Forretning eller Virk-
somhed, hvorfra de er udsendt. 
Overlad det til os at give Forslag 
og tegne Skitser til Deres Forret-
ningstryksager. Vi har Erfaringen, 
et righoldigt Udvalg af Skrifter og 
Papirer i alle Farver og Kvaliteter. 

Gornitzkas Bogtrykkeri 
Værksted for moderne Tryksager 

Telefon Allinge 74 
Vi kommer med det samme og ivrer« hurtigst muligt 

Det er paa et Skud paa Overlig-
geren, hvorfra Bolden springer ned 
og atter op i Netmaskerne. Bol-
den v a r inde. 

Efterhaanden som Kampen eb-
ber ud, slapper Viking helt af. En-
kelte paa dette Hold gad overho-
vedet ikke røre sig efter Bolden -
det saa ikke godt ud. 

Hasle havde atter en Gang hen-
tet „Bryggeren" frem, ligesom der 
var en ny Mand i v. hall. De 
gjordesig godt paa Holdet begge to. 

Omkamp mellem ASG og Hasle. 
Hasle og ASG staar nu atter 

lige i Points, nemlig med hver 8. 
Herefter skal der spilles Omkamp 
paa neutral Bane antagelig i Rønne. 

Kampe paa Søndag. 
ASG spiller paa Søndag med 3 

Hold. Paa Hjemmebane mødes 
Standard jun. I med ASG jun. I, 
og i Rønne skal ASG jun. Il spille 
mod B 1910 jun. Ill., og ASG II 
skal afgøre Mellemværendet med 
Viking II. Dermed er Turneringen 
afsluttet for ASGs Vedkommende. 

• ••••• •• ••• •• • ••••••••• • • • • ••••■ •••••••••••••••••••••S 
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Fineste Buldinis)  hivierllis, Maldernis og alle Fervirer KØB DET I PRODUKTEN 
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Brødrene Anker 
Jernstøberi og Maskinfabrik 

Pumper - Vandindlæg 

Bygnings-Støbegods 

Komfurer 

Telefon Hasle 2 

Isenkræmmeren har den rigtige 

GreesslaamasKine 
Førende Mærker: Ginge, Avnser m.fl. 

FA. ANDR. KOFOD Hasle Tlf. 17 IVO 

10•1■1111••11  	

FILM fremkaldes, skmoupkieroegs,hf=ea rr reus 
Udførelse 

Billeder indrammes smukt og billigt. 

Charles Svendsen Torvet — Hasle 

••••■ •••••••••• 99999 ••• øøøøøøøø •111 øøøøøøøøøøø •••••••.• 
• • 
• Dag- og Ugeblade • • • 
• Papirhandel • • • 
• Cigarer og Tobak 	 • 
• • Markmann's Kiosk 	 • 

Chokolade 	 • 
• • 

Is fra Bornh. Fløde-Iseremfabr. • • 
• • •••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

• 
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BRILLER moderne og almindelige. 
Nøjagtig Udmaaling med Stigmatometer 

EMIL WESTH 
Ur- og Guldsmedeforretning, Hasle Telefon 116 
Lægerecept: r expederes 

HASLE og OMEGN 
■■••■■••■• 

» En god Samvittighed er den 
bedste Hovedpude", det gælder 
ogsaa for den, der skal sove Nar-
kosens dybe Søvn. Under Bedø-
velsen kommer der mangt og me-
get frem, som et Menneske ellers 
vilde tie stille med. Man har ikke 
Herredømme over sig selv, Hjer-
nen er ikke under Kontrol, og Un-
derbevidstheden arbejder frit med 
alle de Problemer, der ligger Pa-
tienten paa Sinde. Det er saare 
karakteristisk, at Forbrydere me-
get nødig vil underkaste sig en 
Operation ; de er bange for at de 
under Bedøvelsen skal komme til 
at røbe Hemmeligheder, som helst 
skulde holdes skjult. Folk behøver 
nu ikke at være saa bange, over 
hele Verden har Lægerne Pligt til 
at tie stille med det, Patienterne 
betror dem, ogsaa det, de ufrivil-
ligt fortæller under en Bedøvelse. 

Lederen af et af New Yorks 
store Sygehuse har gennem en 
lang Aarrække studeret Mennesker 
under Narkose, og han kunde, 
hvis han vilde, fortælle mange 
pudsige Træk. Patienterne sludrer 
om mange forskellige Ting, men 
oftest taler de i deres Æterrus om 
Kærlighed. 

Manden, som bliver opereret, 
nævner Navnet paa den Kvinde, 
han elsker, og omvendt fantaserer 
Kvinderne om deres DrømmesHelt. 
Det kan jo unægtelig virke noget 

k  pinligt, hvis det Navn, de nævner, 
ikke er Navnet paa deres Ægte- 
mage 

Mennesker, der Aar igennem 
har vogtet Hemmeligheden om en 
ulykkelig Kærlighed, gaar til Be-
kendelse under Narkosen. Mange 
Patienter ligger og synger Kær-
lighedsviser eller deklamerer lyri-
ske Digte eller Revysange. Under 
Ætermasken ser man de mest sag-
lige og tørre Mennesker blive ro-
mantiske. 

Et yndet Thema er Erhvervet 
og Eksistensen. 	Patienten taler 
om sin Forretning, han roser eller 
dadler sine Underordnede, skæl-
der ud over Konkurrenterne og 
afslører hensynsløst økonomiske 
Sorger 	eller han tager i djerve 
Ord til Genmæle mod sin Chef 
og læser ham Teksten paa en 
Maade, som han aldrig turde vove 
i Virkeligheden. 	Han forlanger 
Lønforhøjelse eller truer med Op-
sigelse — altsammen noget, som 
indeklemt har naget hans Sjæl 
under det daglige Arbejde. I det 
hele taget har Mænd under Be-
døvelsen en mærkelig Lyst til at 
strides, hvis de ikke taler om Kær- 

lighed. De slaas med hele Hære 
af usynlige Fjender og sværger 
dem Hævn 	efter alle Kunstens 
Regler.  

Ligesom Mændene aabenbarer, 
hvad der optager dem, taler Kvin-
derne om deres Interesser. Mange 
af dem taler om Kærlighed, og de 
drager med Fynd og Klem tilfelts 
mod deres Rivalinder, eller de ta-
ler om Klæder, Børn og Hushold-
ning. De skriger op, fordi Mæl-
ken koger over eller Stegen bræn-
der paa, de bebrejder Pigen Ød-
selhed med Lys og Gas eller be-
ordrer Vinduet lukket. 

Det er interessant at høre, at 
intet Menneske lyver under Nar-
kosen. Man mangler aabenbart 
den personlige Selvstændighed, 
som kræves, naar en Løgn skal 
fabrikeres. Derfor er det rigtigt, 
at et narkotiseret Menneske sva-
rer korrekt og fornuftigt, hvis man 
udspørger det. Men den Tilstand, 
hvorunder Patienten taler, varer 
kun kort, nemlig kun saa længe 
ti! den egentlige Bedøvelse ind-
træffer og Patienten synker hen i 
Bevidstløshedens dybe Søvn. 

Gamle Aviser koster nu Penge. 
De store Prisstigninger paa Raa-

materialer til Fremstilling af Avis-
papir har gjort, at Papirfabrikerne 
nu i langt højere Grad tager gamle 
Aviser og Affald med i Betragt-
ning ved Papirfabrikationen, der-
for er Priserne paa disse Affalds-
produkter steget stærkt. Det med-
deles, at der for Tiden i Køben-
havn for Salg af gamle Aviser til 
Indpakningsbrug betales ved Par-
tier indtil 500 kg 18 Øre pr. kg. 

r- 

der i Aar bliver forhindret i at 
rejse paa anden Maade. 

Og en Ting faas gennem Van-
drebevægelsen — den herlige Op-
levelse, som det primitive gemyt-
lige Liv i Naturen er. Intet hin-
drer os i at blive Medlem, ung 
eller gammel har lige Ret. 

Nærmere Oplysninger gives af 
Dansk Vandrelaug, Vesterbrogade 
35, Kbh, eller de lokale Vandre-
hjems Repræsentanter. 

Sporten 
Fortsat fra Side 3 

hvorfor Sejren er saa meget mere 
velkommen. 
ASG kan altsaa vinde over stær-
ke. Mesterrækkehold, hvorfor sker 
det saa ikke noget oftere. Mon 
ikke denne Begivenhed kan give 
Stødet til en kraftig Indsats paa 
Træningens Omraade. Det var 
baade ønskeligt og i høj Grad 

Sække 

paakrævet. Hvorfor skal Klubben 
altid slaas om Sidstepladsen, hvor-
for kan det ikke være en højere 
Plads, der kæmpes om. 

Tillad mig at lufte et lille Luft-
kastel. Hvad om 15 Mand gik i 
Special-Træning med Bold-Teknik 
og Konditionstræning hele Som-
meren, hvor det hele ellers ligger 
noget stille, og saa den 1. Aug. 
satte ind med en effektiv Opøvelse 
af Positionsspil og Kampteknik. 
Kan Køges Sukses i 1. Division 
ikke overføres til ASG i mindre 
Stil. Jo vist kan det lade sig gøre 
— men der kræves et virkeligt 
Stykke Arbejde af Spillerne, det 
kan ikke nytte at mene at det 
gaar uden Træning. 

Kampen i Søndags var en Op-
levelse for det talrige Publikum, 
og Bifaldet var da ogsaa stort 
efter at Dommeren havde fløjtet 
af. Det var kærkomne Points til 
Klubben, som nu afventer Resul-
tatet af Kampen i Hasle Grund-
lovsdagen mellem Viking og Hasle. 

Svum Frakker 
Spadseredragter og smarte SommerKialer. 

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

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

Sommerlijolestoffer 
til særdeles rimelige Priser. 

Ninfakillrhilsel, Hasle 

Hvad fortæller man 
under en Bedøvelse? 
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15 SALTEKAR 
i forskellige Størrelser E 
sælges til billige Priser .0 

CARL J. E. AAKERLU N D 
Hasle Bødkerforretning Telf. 105 	E- 
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Vi benytter kun det allerbedste, nemlig Apparat „Taco" 25. Ei 	 s 
s -- Forbrænding af Haaret udelukket - og saa holder det. 	E 
13 	 El 
13 	 9 
El H. C. Kofoed, Herre- og Damefrisør 	EI 
r3 	 Hasle Telefon 124 2  E 9 
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Den danske Vandrebevægelse. 
Over 50,000 Danske benyttede 

ifjor Vandrehjemmene i Danmark 
og Udlandet. I Aar er vi nødt til 
at blive indenfor Landets Græn-
ser, men da her til Gengæld er 
saa skøn og afvekslende Natur, 
som Danske næppe finder herli-
gere andre Steder, maa man haabe 
at saa mange som muligt nytter 
Lejligheden til en rask Cykle- el. 
Vandretur og derved benytter Van-
drehjemmene, der for Tiden findes 
i et Antal af 200 ud over hele 
Landet 	saa der skulde blive 
Plads til de mange Mennesker, 

Varm Blodbudding 
hver Fredag Middag 

bungepeise 
hver Torsdag 

A. Lyster, Hasle 

Nyt Fodtøj 
er dyrt 

Det gamle holder længere, 
naar det bliver repareret 
solidt hos 

Otto Hansens 
SKotaisreparation 

Torvet, Hasle 

Alle vore Sække 
returneres inden den 15. Juni 

littolibech Vo. Xaåle 
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Sadelm. H. P. Kofoed, Hasle Telf. 13 00  
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&Tiske- og grontkonserves 
Safter, rene og blandede, samt Marmelader og alle Slags Kolo-
nialvarer tilbydes i gode Kvaliteter til rimelige Priser. 

Einar Nielsen, Hasle - Telet. 142 
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