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

grceste 'rummer 
at „Nordbornholm" udkommer Fredag 
den 5. Juli. 

Gør det muligt for os vedblivende at 
udsende Bladet i det store Oplag,  der 
dækker alle Hjem paa Nordhornholrn -
ring eller send Deres Annoncer ind tilos 

Annoncer til næste Nummer modtages 
til Onsdag den 3. Juli Kl. 12. 

Nr. 33 Redaktion og Annoncer: 
Axel Mauritsent  Kiosken, Allinge., Telefon 142 

Ilarhtintirehe juanht. 

fem Zetler ranht, 
fra hu Det førfte 

Vogitau ftobte. 
fra Ylnnb+3liut tiflab 
hit Mortet bror), 
lunt vuer gultbjfatits 

lig fuobte. 

ETHVERT TRYKT ORD ER EN HYLDEST TIL GUTENBERG 

uttnbder 
Den 24. Juni 1940 er nu fastsat som den 

officielle Dato for Bogtrykkunstens Opfindelse. 
500 Aars Jubilæet vil hele Verden over, trods 
mørke Tider, blive fejret ved store Festligheder 
til Ære for Opfinderen, Johann Gutenberg, 

~ligtoget' af Mulen bero 

Cif
frentitilleheiJueD ,;,,jirl» 
af 'avler, Uerette ilet, 

og en ',liften, !latin' ni keltip 
171eninaithuetaling utro tin 
klatte, lit han taftet en fanhan 
Zatile i 4:tonehet. torden git t 
:,tylter, £lifinhciten inch De 
titte 3.:.44 	bar Mørt. 

'Men Det theuijeø ilte nøgen 
Zteher, at 'Z1.011[111 (fkitenberg 
har »irret gift... fan tier er ia 
bror 3.11nligheh før, at Det tun 
er en 2.tronc. 

Rt han itre har halt Det let, 
fammeEkStitenbern, tun man fe 
Deraf, at Det inefie af Det, man 
uirtelig ueD om ham, finheo i 
girtØtirototinter. 

ogtritt-Snliften ftore 
£nfinDer Nuteuberga 
tato for 	ent.; 

tte•»1011 og ZOO er gattet tabt 
før (ti.fteruertienen. 

uch ene engang meh 
ftemtheD, om han er hen egent:: 
lige 5:Willrlfle af hen Mingt at 
tugte inch loft typer, men De, 
Der har 	paa he etc, 
mener, at man gal tillægge 
ham Wren herfor. 

Zko han t4ateithera eller Zka-; 
halm (%ettlifelith ffilltcuberg, 
lom han tliftitot IteD, atitagei 
nt mere font i 	Det 
beo her '.Rapirer paa, Ina Det 
bahier Mfert.«cii huoruaar 
hall er foht, ueD man itte. 

All)r 	ethurotototter tan jo 
»ære t'll NIlibfil'Iltle, 

4411, 	naar man nil je efter 
£pilioniuger om -?,,•ortibeilo 
berømtefte 9)liciih. It:inio ilte 
man flutter hent omtalt auhre 
.i..",teher, tan man god nh Ira, 
at De har »irret tiltalt. 

Matt nar for Det melte i$eir; 
geforlegenheh font fan mange 
antire £plinhere. tia le  %nor-
urotatoner oblufer o3 om, at 
Natrons lab en trt Ivitt.,  
urcafe fretnititie lamt gjorte 
nogle :„Xiihrob af VW men han 
inalloh at betale. 

tieje Zitihtøtt thher 111111, at 
han i hvert ;filth har haft liDt 
at gøre men Vogtrut. 

infring brtfiar 1400, 
mener uare 
bat; jurjte 4kkuig fna 

lul i bett Verhen, tom ftitlhe 
Drage 	af haito geniale 
£2» finhtlfe, mehetto hen bereh - 
te ham «otigalig og Vejatcr 
jan ftar llitftreetning, at hun 
maaffe har duftet, at han ilte 
»ar blebet £ufinher. 

Zet tan Uel not figto titulere 
etwhilen 	at £1.1finbe: 
ren af '.1.1tihiet til i2iitaellaring 
aiViDen af enhunlivt er font, 
har leuet og er bob, uDen at 
Zaintillen eller Dcu nerriltrIte 
(9f terti D har gjort 'tig Den Mej= 
ligheD at operlettere oa De tucft 
nøhtørftige Zata. 

kratere har man flere 
foritellige trbejber fra 
Ntitenberg3 Zrigteri. 

;tunen har Dog hidtil runnet 
fine inch Vettenitheh, om tiktle 
er freniftillet af ham eller af 
11onittagnonen ;,nyovn ,ruft, 
om Minn mon ilfe ueh, huah 
%ølle han thillehe i 5,.'.tifinDe.--  
retis Zilitirrelie. 

Ter finheførrejten utitunt 
ogfaa Zrufjager, four bærer 
hSutenberg "Non, og viben= 
fteibelige "k'9orftere har tut)ttet 
bats il løtelig familien meh Den 
berømte og nu finDjuagt Dyre 
42zliniehe t3itni. teir talberi 
faalchns, forbi boer Sibe Inz 
heholher 42 Finler. 

(15
11 tellberit Dunte altjan 
hatte Ment, har man 
ment, for ben, maafte 

fientieftehehenD melt geniale 
og tiorfte, Ctifixtbelfe. 

Cht gammel Zfrøtte filter, a t 
Ziiiiithetten titels gjort tieh en 
ren tilftelDigheh. 

%ni hauhe jo tenot til at 
tretre,forinan a nehe noget øm 
l'ittentlevg, man trnftehe meh 
Zrirtauler, huori hele .Miler 
inch Vogjtauer »ar tiDitaaret. 
Zen ,.1)1clithe tenhteStineterne 
førretten flere tufinti ?lav før 
(4niropreerne.Illen her uar Deil 
(tage »CD Dell, ilt ZlItlieVitt MC 
rillibt benerts tit uoact, 'tour 
Zrigniaiten nar firrbin. 

1  { laet i'telt  it oat3t ft r iiIrtirii"ate  crh De 

inar 500 ?ko.  nominet. 
Itinnfliafirit (fællig De fibite 
liaat') har næret enorm, og 
tunDe tiitlitii 01eNfteifiti %n= 
tentierg i 'lag rejfe filt  af fin 
(SSrati, jour forourint olifaa er 
forjUnithet, Mik han gaufte 
fittert bliue meget forbavlet. 
'tl £1.ifinDetten har »æret af 
ftorjtc Cemilniait far fatturet 
Ilbuirting, rr aben 3:tbitil. 

etlfintielkut nutoge -  altfan 
at bare gjort i teret 1440. 

t en uttiriette Zato tur 
ittlitleet er fat til 
Den 24. juni 

1940 

ETHVERT TRYKT ORD ER EN HYLDEST TIL GUTENBERG 

FREDAG, DEN 21. JUNI 1944 
Trykning, Ekspedition og Bogholderi: 	 I 27 Aarg. 
Gornitzkas Bogtrykkeri, Storeg., Allinge, Tlf. 74 

mennesket gaar 
.̀)4ituren i „edene. 

Den Tid er forlængst forbi, da 
Mennesket slog sig tiltaals med, 
at det, Naturen frembragte, var 
det fuldendte og det højeste. som 
kunde naas. Man er mere og mere 
kommet ind paa, at Naturen er 
Grundlaget, udfra hvilket Menne-
skeaanden og Snillet frembringer 
de vidunderligste Ting, idet man 
spalter Grundbestanddelene, om-
grupperer Stofferne og blander det 
skilte paany for saaledes at frem-
bringe de kunstige Værdier, som 
endog overgaar Naturens. 

Ogsaa paa det rent biologiske 
Omraade er man naaet et godt 
Stykke item i at kunne korrigere 
Naturen. Det var en tjekkisk Munk 
Gregor Mendel, der i forrige Aar- 

hundrede i al Stilfærdighed grund-
lagde Læren om Raceforædling af 
Planter og dermed Arveligheds-
læren. Han gik og syslede med 
sine Krydsningsforsøg i den skyg-
gefulde Klosterhave ; men der var 
ingen, der anede, hvor grundlæg-
gende hans Arbejde var. Mendels 
Afhandling om Forsøg med Plan-
tehybrider vakte ingen Opmærk-
somhed, da den korn frem for Of-
fentligheden. -- Først mange Aar 
senere blev Verden klar over, at 
det var det nittende Arhundredes 
største Fysiolog, man i 1884 fulgte 
til Graven. 

Den Videnskab, der udviklede 
sig fra Mendels Arvelighedslære, 
har været med til at omdanne Jor- 

dens Ansigt. I Kraft af den er der 
i Tidens Løb fremelsket Planter 
og Dyr med bestemte Egenskaber, 
som gør individerne egnet til at 
trives i Egne, der hidtil har været 
regnet for fattige og næsten ube-
boelige. Gennem Celleforskningen 
er man ikke alene naaet til at 
kunne rendyrke bestemte Egen-
skaber og Anlæg, som allerede 
var tilstede hos Arten, men man 
kan nu ved Krydsninger fremelske 
helt nye Egenskaber, som man 

forud har beregnet. — Man kan 
tænke sig, hvilke Muligheder man 
derved har aabnet Vej for. 

Det er et Arbejde paa langt 
Sigt, et møjsommeligt Arbejde, 
som er gjort og stadig gøres af 
de Mænd, som beskæftiger sig 
med Planteforædling. Gennem utal-
lige Forsøg med mange Plante-
generationer naar man Skridt for 
Skridt fremad. Et af de allervig-
tigste Resultater, man hidtil har 
naaet, er Fremelskningen af Korn- 

sorter, sem er modstandsdygtige 
mod Sygdomsangreb og er tidligt 
modnende. Gennem dette Arbejde 
er det lykkedes at opdyrke Area-
ler, der hidtil har været regnet for 
aldeles uegnede til Kornavl. Helt 
op i Polarkredsen kan man nu 
dyrke Hvede, idet man har skabt 
Sorter, der er frosthældet og til-
lige tidligtmodnende. 

Svenskerne var de første, som 
tog Arbejdet op, og efter dem tog 
Amerikanerne og Kanadierne fat. 
Alle tre Stater er jo interesseret i 
at kunne faa noget% ud af deres 
nordligste Oniraader. Det er rent 
ud forbløffende Resultater, der er 
naaet. Ogsaa andre Kornsorter er 
blevet rendyrket og standardiseret, 
saaledes den berømte Pertkusrug, 
der stammer fra Godset Pettkus i 
Tyskland. Afarter af denne Rug, 
f. Eks. Brattingsborgrugen, dyrkes 
paa de magre Egne her i Dan-
mark. 

Afdøde Professor W. Johann-
sens Navn nævnes nu med Hæ-
der ved Siden af Mendels. Pro-
fessor Johannsens Arbejde i Race-
forædlingens Tjeneste bragte Dan-
mark frem blandt de førende Lande 
paa dette Omraade. Videnskaben 
rundt omkring bygger nu paa disse 
to Mænds Erfaringer. 

Det er rent ud fantastisk, hvad 
Planteavlere og Gartnere naar til 
paa Forædlingens Omraade. En 
Gartner i Californien, Luther Burn-
bunk, naaede til at dyrke Kaktus 
uden Fibre og Torne, Blommer 
uden Sten, Brombær, der er hvide 
og gennemsigtige og Iigesaa store 
som Valnødder samt Nødder saa 
store som Mandariner. Ved Siden 
af har han ved Krydsning ogsaa 
frembragt Kæmpe- og Dværgtiljer 
og endelig Californiens nationale 
Blomst, en kæmpestor Valmue. 

Paa samme Tid eksperimente-
rede en Gartner i den lille nord-
russiske By Koslow ligeledes med 
Raceforædling. Han fremelskede 
Grøntsager og Frugt, som kunde 
staa for det strenge Klima og 
modnes saa tidligt, at Indbyggerne 
i den nordlige Del af Rusland si-
den hans Tid har kunnet avle 
baade Jordbær, Hindbær, Kirsebær 
og Krimæbler. I Taknemmelighed 
over dette hædrede man Gartner 
Miehurin ved paa hans 80. Aars-
dag at omdøbe Koslow, som nu 
hedder Michurinsk. 

Først efter Verdenskrigen kom 
der rigtig Fart i Raceforædlingen 
i Tyskland, hvor Milneheberg-In-
stilutet især udfører en Mængde 
Forsøg. — Man arbejder først og 
fremmest paa at fremelske en Vin-
stok, der er modstandsdygtig ov-
erfor Angreb af Meldug og Snyl-
tere. Bekæmpelsen af disse med 
kemiske Midler koster hvert Aar 
Tyskland mange Millioner Mark. 
Ligeledes er man i Gang med at 
fremskaffe en tidlig Kartoffel, som 
er modstandsdygtig overfor den 
frygtede Kartoffelskimmel, der hid-
til har ødelagt næsten en Tredje-
del af Tysklands Kartoffelavl. 

Det er dog ikke alene Planter, 
som tjener til Menneskeføde, Vi-
denskaben søger at gøre bedre, 
men Lige saa fuldt Planter, som  

bruges til Kreaturfoder. Der skal 
tages Hensyn til de Stoffer, som 
paavirker Smør, Flæsk og Fedt 
og til de Stoffer, der gennem Gød-
ningen har Betydning for Jorden. 
En Plante som Lupin tilfører gen-
nem sine Rødder Jorden en Masse 
Kvælstofgødning, men den over-
jordiske Del af Planten indeholdt 
saa beske og giftige Stoffer, at 
den var uegnet til Kreaturfoder. 
Det er efterhaanden lykkedes at 
fremelske en Lupin uden Lupinin. 
Ligeledes arbejder man paa at 
fremavle Frugttræer, som er mod-
standsdygtige overfor Sygdoms-
angreb; man arbejder paa Frem-
stilling af nikotinfri Tobak og kof-
feinfri Kaffe. Alt ligger indenfor 
Mulighedernes Grænse, men det 
kræver Tid, Taalmodighed og Ar-
bejde, et Arbejde, som dog giver 
rig Belønning ved at forøge Mar-
kens Afgrøde og dennes Kvalitet 
næsten i det uendelige. 

Nordbornholms 
Turistbureau aabuer 

Mandag den 24. Juni lukker Tu-
ristbureauet atter Dørene op, og 
selv om det sker i en Tid og un-
der Forhold, der ikke tillader store 
Haab i økonomisk Henseende, saa 
har Bureauet dog en Mission at 
opfylde, der ikke bør undervur-
deres. 

Netop i Aar, hvor vi vil være 
glade for enhver Turist, der gæster 
Nordbornholm, maa vi ikke for-
sømme at yde ham eller hende 
den Servise, vi har været til Tje-
neste med i de gode Tider — 
Eet er af uhyre stor Betydning, 
at de nordbornholmske Hoteller 
og Pensionater, foruden at de ta-
ger imod Gæsterne paa den gode 
Maade, de bliver rost for, ogsaa 
erkender, hvilken Rolle et Turist-
bureau spiller, naar det gælder 
om at gøre den fremmede fortro-
lig med de nye Omgivelser og 
deres ofte skjulte skønne Pletter, 
og gøre det paa en saadan Maa-
de, at vore Gæster føler en Ferie-
aand — om dette Ord maa bru-
ges — der ikke er præget af „bu-
siness", men som skal give Ud-
tryk for at vi og vor skønne Na-
tur vil bidrage til, at Ferietiden 
skal blive den Afslappelse, Hvile, 
Tryghed og skønne Tid, vore Gæ-
ster har set hen til i de lange og 
triste Vintermaaneder. 

I højere Grad end nogensinde 
før trænger Storbyens Mennesker 
til at komme ud af det af alvorlige 
og vanskelige Forhold prægede 
Liv, ud af den ofte triste Hver-
dag uden Lyspunkter, og denne 
Trang er levende blandt Køben-
havnerne, selv om der er mange, 
der ikke kan sætte denne skønne 
Drøm om til Virkelighed ! — Men 
dem, der kommer, maa vi tage os 
af paa en Maade, der tilkendegi-
ver, at Turistbureauet ikke alene 
er et Billetkontor, men det Sted, 
man kan henvende sig til, naar 
der opstaar Spørgsmaal, man som 
fremmed vil have vanskeligt ved 

Fortsættes Side 4 



Turisthotellet 
paabegynder Koncert-Dansant 
hver Fredag  Kl. 21--24. 

Arvidsens Orkester 
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Frugtforretningen, Sandvig 
(ved Strandhotellet) 

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

Bestillinger paa Kranse 
og  Dekorationer modtages 

H jalmar 
Grennegaard 
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PIORD BORNHOLMS 

Mil A 

 

Kino 

 

Fredag Kl. 20 Lørdag  Kl. 20,15 Søndag  Kl. 20 
Tysklands største Sukces Willy Forst Filmen 

BEL AMI 
En hvirvlende Champagnegalop fra Aarhundredskiftets 

letsindige, sorgløse og »can-can«-dansende Paris. 
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HOTEL SAN D KAAS atter aabnet • 
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• De er velkommen med Madkurven 
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Palmehaven Søndag  den 23. ds. Kl. 20,30 

eSet. gfansfest 
Arvidsens Orkester — det bliver en Aften 
med den rigtige Midsommerstemning 
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Lav en rigtig god, gammeldags 
Skovtur med Madkurv til 

Hotel Finnedalen 
Sving-Keglespil forefindes - Exstragod Kaffe 
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Nordbornholms 

Husmoderhiorne 
Spinatbudding. 

40 g Mel, 40 g Margarine, 3 dl Mælk, 3 Æg, 
300 g Spinat, Salt, Peber. 

Der laves en Afbagning af Mel, Margarine og 
Mælk. Æggeblommerne røres i een ad Gangen, og 
til sidst den rensede, dampede, hakkede Spinat. 
Dejgen smages til med Salt og Peber, og kort før 
Buddingen skal bages vendes de stiftpiskede Ægge-
hvider i. Dejgen kommes i et smurt Gratinfad el. 

Opskrift Buddingform og bages i Vandbad i Ovnen ca. 1 
Nr. 7. 	Time. 

Hyggelig Veranda — Gammel Have 

• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
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Nisker 
som løber paa Silke-
Strømper kan samles 
op igen, saa Skaden 
ikke mere ses. 

Propert Arbe jde 
Præcis Levering  
Overkommelige Priser 

Træffes bedst 
mellem Kl. 17 og  19. 

Gurli Rennov Rasmussen 
Vestergade 14, St., Allinge 

MIO 

u tki 

Lad 

range for Daa . . . 
Et godt Vække-Ur lom ~re oim- 

pelthen Ikke undviere- 	vl *uret 

de paalidellge Jungharbs Vgekks-Uge 

stor' Udvalg. A L.  Conrad Hansen 
Allinge Ur- og Guldsmedeforretn. 

v. Havnen . Tlf. 140 

Chilesalpeter og 

Norgesalpeter 
til Roerne efter Hakning  

Faa Sække 
al hver Slags sælges 

Nordlandets 

Handelshus 

gra alge til 21ge 

 

ATTER 

et Parti usorterede Cerutter Kvalitet 133./2 Ø. 
(altsaa 6.75 pr. Kasse). 

1 2 Sortering kan vi tilbyde Dem en Kasse 
til Kr. 5,43 
(altsaa tituler i i øre pr. Stk.) 

KIOSKEN - Aliiiige 

flt Fodpleje 
l!Ianlcnre 

19 Anolgtopleje 
eljenbrynorarvning 

gaa til Specialisten cRagnhild cRotoold 
Strandvej 3 (@ ed Anlæget) Telefon Allinge 172 
Aaben hver Dag fra KI 14 til 18 og efter Aftale 

Ekstra Kvalitet 

Standard 
ilos1=Bindegarn 

er nu paa Lager, vi deler ud til 
alle vore gamle Kunder og no-
terer alle Forespørgsler til sene-
re Levering med Forbehold. 

Nordlandets 

Handelshus 

Vi sælger stadig 

tørre, rene og stærke 

Fyrrebrædder 
ulle Længder til Gulv og  Loft samt 
kraftige 

Udskudsbrædder 
til alle Reparationer og til for-
holdsvis smaa Priser. 

Køb snart! 

Nordlandets 

Handelshus 

De moderne 

Frottebluser 
og Skjorter 

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

Nordlandets a 
Handelshus 
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Sommer beim 
Fynsk Bortfelder 
Yellow-Tankard 
Øster-Sundom 
Store Kaalrabi 
af ekstragode Sorter sælges 

Nordlandets 

Handelshus 

Galvaniseret 

graadvæv 
til Rensehegn — Pigtraadshega og  
gale. Hegntraad sælges pr. kontant 
til Fabrikkens Listepriser. 

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

Nordlandets 
Elandelshus 

Prima lionsefocier 
Blanding af Foderka- 

ger. Melassefoder, 
Korn og Mel — Kyl- 

lingefoder sælges 

Nordlandets 
Handelshus 

Tag  ud I 
- for nu er det Sommer. 

Prøv engang at løbe Annonce-
spalterne igennem i dette Num-
mer, og De vil lægge Mærke til 
en hel Række Opfordringer tit at 
komme ud i det grønne. Trods 
den mørke Tid, vi lever i, prøves 
der fra mange Sider paa at faa 
alt til at gaa i de. normale. 

Hotel Johns Kapel ved de stor-
slaaede Klipper byder paa Musik 
hver Søndag Efterm. i den gamle 
Have. Fat i Cyklen og afsted -
der er dejligt ved Johns Kapel i 
denne Tid. 

Hotel Finnedalen har alle Be-
tingelser for at blive et yndet Ud-
flugtssted i en Tid, hvor man ikke 
kan komme saa langt omkring. 
En Spadseretur gennem den pragt-
fulde Skov er en Oplevelse, man 
burde unde sig selv mindst en 
Gang om Ugen. Tag Klemmerne 

Er 

Drengetøjet 
i Orden 

Korte Benklæder 

Frottskjorter 

Tærn. Sportsskjorter 

Sportsstrømper 

Undertrøjer og 

Benklæder 

det findes i alle Størrelser 
i et stort Udvalg 

Ping- og Spejderbalter 

Drengebælter fra 58 tire 

Fritz Reusch 
Telefon 5 	Allinge 

11111•111~11111~111111~1 
Hvide 

Pynteforklæder 
Hvide 

Forklæder 
til Serveringsdamerne -

Fikse Nyheder 
Stort Udvalg 

Nordlandets 
Handelshus 

med og nyd Aftensmaden ude i 
den smukke Natur. 

Ad Strandvejen er der ogsaa 
Liv, og Hoteller og Pensionater 
er nu klare til Sæsonen. — Sand-
kaas har gennem længere Tid væ-
ret flittigt besøgt af mange Men-
nesker om Søndagen. 1 Tejn, hvor 
Arbejdet med den nye Havn er i 
fuld Sving, ligger den smukke Re-
staurant „Vigbo", hvor man kan 
drikke sin Eftermiddagskaffe. -
Længere syd paa kalder Elverhøj 
Kroen til Dans Søndag Efterrod. 
og et Stykke ud paa Aftenen. - 
Ogsaa i Allinge og Sandvig er 
der Røre i Indendørslivet. Paa 
Søndag er der stor St. Hansfest i 
Palmehaven, hvor Arvidsens Or-
kester medvirker. 

I Aften, Fredag, paabegynder 
Turisthotellet Dansant i Veranda-
salen, som er festlig smykket. -
Arvidsens Orkester spiller. 



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

Kør ud! 

I til ‘f1)1a:iidiiig at Cyklelygt, r 

pr. St11.450 er.e. 

1 
	Hvide Armbind 25 Ore 

Morkiægningshætter 
4rd ~um 

Ånde- og 
Gaaseter, Uld 
og renvaskedt• 

uldne Klude 
købes til højeste Pris 

De af 1 uftværilet ane lc.i► Jie 

Allinge I 

111~10111110111~ 111111~11101~~ 
Fritz Reusch 
Telefon 5 

Ligkistelage 	Li r Ligkister 
gtøj 

Ordning af Begravelser 	Ligsenge 

Kofoed il& Mortensen 
Bryggeristræde Byggeforretning Tlf. All. 77 og 79 

&~~1X 

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

Nu er det paa høje 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 
iøvrigt alt til forskelligt Arbejde i Branchen. Rullegardinsfarve 
og Mørklægningsfarve. 	Anbefales til billigst mulige Priser. 

P. C. Holm, Allinge 
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AJLETØNDER 
E VANDTONDER OG SALTEKAR 

leveres til billige Priser 

CARL I, E. AAKE R LU N D 
Hasle Bodkerforretuing Telf. 105 	-; 

11i11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111fi 

P. Petersens 
Byggeforretning & higkisfelager 

Nørregade 9 . Tlf. Allinge 69 

Ordning af Begravelser foretages 

LiE_=>Ocz=ni3O=o=iiir===, 11=0,==ii >  

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 

Billigt 
Et godt Soveværelsesmøblement 
sælges Kr. 150,00 

Bladets Kontor anviser. 

En flink ung Pige 
til Servering og Husgerning kan 
faa Plads 1. Juli paa 

Hotel Hasle 

Serveringsdame suges 
Johns Kapel 

En ung Pige 
som kan ligge hjemme søges. 

Gartner Jensen 
Tlf. Allinge 41 

En ung Pige 
antages straks. 

Hotel Allinge 

Form iddagspige 
søges straks eller til 1. Juli .  

Rowold 
Strandvejen 3, Allinge 

En Ko 
der kælver i August er til Salg 
eller Bytte med en Gytte, gerne 
med hosliggende Grise. 

Kofoed, Krogholm 
Tlf. Rutsker 32 y 

En Lødelio 
sælges. 	Kildesvang, Tejn St. 

Hjertelig Tak 
for Opmærksomheden ved vort 
Bryllup. 

Solveig og Frede Nielsen, Tejn 

Hiertelig Tak 
for Opmærksomheden ved vort 
Sølvbryllup. 

Marie og Andr. Nyboe, Allinge 
1■1•■=1".••••11... 

Olsker Husmandsfuren. 
afholder Cykleudflugt Søndag d. 
30. Juni til Rutsker Højlyng og 
flere Steder. Mødested Kari Holm 
Karlshøj Kl. 13. 

Medlemsmøde i Forsamlingshuset 
Torsdag d. 27. ds. Kl. 20. 

Bestyrelsen 

Nu kommer Sommeren! 

Nye, flotte, moderne 

Filthatte, Straahatte 
og Sommerhuer 

sælges i 
Nordlandets 

Handelshus 

FORAAR 
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 pul en ny Cykle faar De i 

Cyhleforretningen Tip-Top 
Allinge 

Marcussen & Jensen 

Ekstrafint Kviekcid 
i denne Uge 

Unge Huns og prima Kyllinger 

W. Rømers Slagterforretning TIL 118-136 

Vanskeligt Xaar faar vi til at sidde, som det skal 
Permanent 8 –10 Kr. Taeo Luxus Dampkammersystein 

laar udelukket. 
og husk saa, at vi kun bruger de originale Præparater. 

Frisør Nissen-Boysen, Allinge Tlf. 53 

Færdig Oliemaling - Malerfernis - Gulvlak 

Gnlvlakternis - Pensler - Bonevoks og Ren-

gøringsartikler. 

Den nye Købmandsforretning: 

Karl Ipsen 
Varerne bringes 
	

Tein . Tlf. Allinge 181 u 

Idrætsforeningen „Standard 66 

afholder selskabelig Sammenkomst paa Hotel Johns Kapel, Lord. 
den 29. ds. Kl. 19 for Foreningens Medlemmer. — Medlemskortet 
skal forevises. 	Willy Andersens Orkester medvirker. 

MAGELIGE STOLE 
til Haven i nyeste Modeller, 
samt Haveparasoller 
og Liggestole med og uden Solsell -KØB DET 1 PRODUNTEN 

  

" • • 

  

Idrætsforeningen Standard 
afholder paa Tirsdag den ordi-

nære halvaarlige Generalforsam-
ling. Der er mange vigtige Ting 
paa Dagsordenen bl. a. nogle vig-
tige Valg, hvorfor man forventer 
den sædvanlige gode Tilslutning. 

Paa næste Lørdag arrangerer 
Foreningen en festlig Sammen-
komst paa Hotel Johns Kapel. Det 
bliver denne Gang Willy Ander-
sens Orkester der sørger for Mu-
sikken, og Bestyrelsen har lovet 
at det nok skal blive en munter 
Aften. 

Gudstjenester 
Søndag den 23. Juni 

Allinge ingen 
Hasle Kl. 8 
Klemensker Kl. 8 
Olsker ingen 
Rutsker ingen 
Rø Kl. 8,00 

Søndag den 30. Juni 
Allinge Kl. 10' 
Hasle Kl. 10** 
Klemensker Kl. 9,30 
Olsker Kl. 8,00 
Rutsker Kl. 8 
Rø Kl. 9,30* 

** Skriftemaal 114  Time før Præd. 
*** Skriftemaal efter Prædiken. 

Missionær Bræstrup kommer. 
Paa Mandag indbydes til en in- 

teressant Aften i Bethesda, All., 
del er den kendte Missionær B., 
der taler, og en yderligere Præ-
sentation skulde være unødig. 
Mange vil huske ham fra Radio, 
ikke mindst fra de Udsendelser, 
han paa Voksplader har optaget 
i Afrika, og som bl. a. udsendtes 
i nogle Drengetimer. Det var me-
get interessant. Endv. bydes der 
denne Aften paa Musik af Alliance-
Strengekoret. 

„Bel Ami" 
Alle kender disse to Ord. San-

gen om „Smukke Ven" har gen-
nem den forløbne Vinter været 
blandt de populæreste Melodier 
— overalt har man hørt: „Du er 
Damernes Ven, Bel Ami." 

— Nu kommer Filmen, og den 
skulde være sikker paa interesse. 
Den betegnes som en Underhold-
ningsfilm, der ligger betydelig over, 
hvad vi i længere Tid har haft 
Lejlighed til at se af tysk Film. 

Handlingen skildrer „Smukke 
Ven", der via mange smukke Kvin-
der, faar Indflydelse paa det po-
litiske lntrigespil bag Kulisserne. 
Hans Karriere gaar fra bar Bund 
til Koloniminister, selv om det 
kun bliver i 24 Timer. 

Det er en god og fornøjelig Un-
derholdningsfilm, som fortjener at 
blive set af mange. 

sælger 

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

Nordlandets 
Handelshus 

Bethesda, Allinge 
Missionær i Afrika, Pastor John 
Bræstrup taler Mandag den 24. 
Kl. 19,30. — Alliancestrengekoret 
spiller. Alle indbydes. 

Idrætsforeningen „Standard" 
afholder sin halvaarlige General-
forsamling paa Hotel Johns Kapel 
Tirsdag den 25. ds. Kl. 20,00 

Bestyrelsen 
~Mer •■=1., 

Ungdomsgudstjeneste 
med Altergang afholdes i Allinge 
Kirke Tirsdag den 25. Juni Kl. 8 
Alle er velkomne. 

Frelsens Hær, Allinge 
Husk Hjernforbundsfesten Lørdag 
den 22. Kl. 20 hvortil alle indby-
des. Gaver modtages med Tak. 

Sekretæren 

NYT UDVALG I KAFFESTEL mg in  KØB DET I PRODUKTEM 
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Aing 
Øens Grisehandel 

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

9. 3ergensen 

	~In 	 

2enyt Xalfemærkerne rigtigt - 
kel) min udsøgte Kvalitet 

Chokolade, The, Kiks og Bisquit til rimelige Priser. 

Einar Nielsen — Telt. Hasle 142 

DESEIDEDEDEDDEEIDESCIECEIDEDOODDEICEISCID9ESODEOSECICIOCIDEMD 
0 	 0 
El 	 E Vil De have naturligt Fald i Haaret, saa prøv vor 	E 
9 	 E 

HerremPermaned 	 I: - 5 Kr. 	ri 
9 	 9 
02  Vi benytter kun det allerbedste, nemlig Apparat „Taco" 25. M 

a El — Forbrænding af Haaret udelukket - og saa holder det. 	ci 
s 

0 
M H. C. Kofoed, Herre- og  Damefrisør  
9 
Cl 	 Hasle Telefon 124 [9 
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• Dag- og Ugeblade • 
• Papirhandel • 

• 1 	Cigarer og Tobak 
 

Markmann 's K iosk Chokolade • 
• 
• 

Film fremkaldes, skinoupkieroegs, h  forstørresol db a  
r Udførelse 

Billeder indrammes smukt og billigt. 

Charles Svendsen Torvet — Hasle 

• 
• 
• • 
• 
• 
• 
• 
• • 

• • ••••••• •••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••• 
Is fra Bornh. Flede-Iscremfabr. 

HASLE og OMEGN 

Saa korn da endelig en Afgø-
relse paa hvem der skulde ned i 
A-Rækken det blev denne Gang 
A. S. G. 

Omkampen forrige Torsdag paa 
Østergadebanen i Rønne havde 
samlet et meget stort Publikum, 
og Stemningen var næsten lands-
kampagtig". — Nerverne var hos 
Spillerne, og forresten ogsaa hos 
en Del af Tilskuerne, paa Højkant 
— meget stod paa Spil — baade 
økonomisk og publikumsrnæssigt. 
Sejren gik til Hasle, og det er der 
ikke noget at sfge til. De to Hold 
var hinanden jevnbyrdige, og naar 
saa et Hold skal vinde, saa kunde 
det lige saa godt være Hasle som 
ASG. Begge Hold havde en Masse 
Chancer, som misbrugtes paa det 
forfærdeligste, saaledes var c. f. 
hos ASG „Basse" fri foran Maal 
en Gang, men han havde ikke 
den nødvendige Selvbeherskelse 
til at omsætte Tilbudet i Maal. 

Mange mener at det var ufor-
tjent at Hasle vandt, men skal vi 
nu ikke være helt ærlige. Det er 
dog Maalene, der tæller, og naar 
ASG.s Forwards ikke forstaar at 
lave disse, selv om Spillet er godt 
i Marken 	 ja saa fortjener de 
ikke Sejren. 

ASG.s Smertensbarn gennem 
hele Foraaret har været Angrebs-
kæden, og lad os haabe for dem, 
at de nu i det Aar, der kommer, 
formaar at finde fem Mand, der 
kan blive sammenspillet til at løse 
et Holds Opgave, nemlig at lave 
Maal ! — mon vi saa ikke næste 
Efteraar atter har ASG i Mester-
rækken. 

Selve Kampen har været refe-
reret i Dagbladene, hvorfor vi ikke 
her skal komme ind paa nærmere 
Enkeltheder. — Vi ønsker Hasle 
Boldklub til Lykke med Sejren og  

den dermed fortsatte Forbliven i 
den fine Række. 

ASG har nu kun et at gøre _-
bide Tænderne sammen og hur-
tigst muligt se at komme med 
igen. 

Allinge-Sandvig  
Der er Liv i Kludene 

De, der i den sidste Maaned en 
Gang imellem har lagt Aftenturen 
om ad Fodboldbanen, vil have set 
det Liv, der i denne Tid rører sig 
deroppe. 

Mandag og Onsdag træner Ju-
niorerne, og naar disse er færdige, 
tager Kl. 20 Damerne fat paa 
Haandbolden. Ca. 30 Damer i alle 
Aldre er med, og de gaar op i 
Spillet med en sjælden lyer. Paa 
Pladsen ved Siden af Banen ka-
stes med Spyd, Diskos og Kugle, 
ligesom den endnu ikke helt fær-
dige Springgrav til Højde og Læng-
despring er stærkt benyttet. I Lø-
bet af de nærmeste Dage skal 
Banen til Spring og 100 m Løb 
gøres færdig, og saa er man klar 
til at paabegynde Træningen til 
ldrætsmærkeprøverne. 

Tirsdag og Torsdag er det Se-
niorerne, der træner, og ogsaa 
her er Tilslutningen god. Disse 
Spillere er nu enige om, at der 
skal gøres et rigtigt Stykke Ar-
bejde, saa man kun behøver at 
blive i A-Rækken et Aar. 

2. Holds Spillerne spiller fra 
Efteraaret af i B. Rækken, og Maa-
let for dem skulde ligeledes være 
en fin Placering eller atter Opryk-
ning i A-Rækken. 

Det ser saaledes ud til, at der 
trods Modgangen arbejdes ihær-
digt for at komme bort fra de 
lave Placeringer, og naar Viljen 
er der, saa skal det nok lykkes. 

Nordbornholms Turistbureau 
Fortsat fra Side 1 

at kunne ordne uden stedkendt 
Hjælp. Det er ikke alene turist-
mæssige Anliggender, en fremmed 
Gæst kommer til Turistbureauet 
med, men ogsaa rent personlige 
Ting kan ofte ordnes ved Bureau- 
ets Assistance 	og saadan skal 
det være ! 

At Bestillinger paa Køje- og 
Pladsbilletter, Tilrettelæggelse af 
Rejseplaner etc. ogsaa varetages 
af Turistbureauet i Aar, behøves 
ikke særlig at fremhæves. 

Men hvordan er det muligt at 
yde vore (læster denne Service, 
uden at der opkræves et særligt 
Bidrag fra Hoteller og Pensiona-
ter til dette Formaal ? 

Her skal først og fremmest ret-
tes en Tak til Nordbornholms Tu-
ristforening, der har ydet Bureauet 
en Støtte til Starten, men dermed 
er det desværre ikke gjort. 	 De 
faste Udgifter til Leje af Lokale, 
Telefon, Porto og Betjening skal 
tilvejebringes ad anden Vej. 

Derfor henstiller vi indtrængen-
de til Hotel- og Pensionatsejerne 
at gere deres Gæster opmærksom 
paa Nordbornholms Turistbureaus 
Billetsalg til alle Trafikselskaber. 

Kommer Hotelværten eller Pen-
sionatsejeren ikke selv i direkte 
Forbindelse med Gæsterne, bedes 
han anmode Portieren eller Ser-
veringspersonalet om at henvise 
Gæsterne til Turistbureauet. 

Desuden beder vi om i saa stor 
Udstrækning som muligt at ringe 
til Bureauet, naar det gælder Til-
rettelæggelse og Gennemførelse af 
Udflugter med Tog, Bil, Chara-
banc eller Landauer. 

Samtidig opfordrer vi Ejere af 
Charabanc og Landauere at med-
dele dette til Nordbornholms Tu-
ristbureau, da vi sandsynligvis 
under de nuværende Forhold vil 
kunne arrangere Udflugter med 
disse hyggelige gammeldags Be-
fordringsmidler, som de fleste af 
os næppe havde troet nogensinde 
vilde opleve en Renaissance. 

-- Og saa aabiier vi Turistbu-
reauet i Haab om at Hoteller og 
Pensionater i Forstaaelse af dette 
Bureaus Betydning vil drage Om-
sorg for et intimt Samarbejde mel-
lem dem og os til Gavn for hele 
Turistlivet paa Nordbornholm. 

K. R. 

■ •••••■•■• 

Brødrene finker 
Jernstøberi og alaskintabrik 

Pumper - Vandindlæg 

Bygnings-Støbegods 

Komfurer 

Telefon Hasle 2 

Varm Biodhudding 
hver Fredag Middag 

liungepsise 
hver Torsdag 

A. Lyster, Hasle 

Nyt Fodtøj 
er dyrt 

Det gamle holder længere, 
naar det bliver repareret 
solidt hos 

Otto Hansens 
SKote,isreparation 

Torvet, Hasle 

Swaggers, Frakker 
Spadseredragter og smarte Sommerhioler. 

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 

Sommerkjolestoffer 
til særdeles rimelige Priser. 

Phooldkillrhusel, klo 
Isenkræmmeren har den rigtige 

GræsslaamasKine 
Førende Mærker: Ginge, Avnsø m. fl. 

FA. ANDR. KOFOD Hasle Tlf. 17  
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Kultieere 
FinsK Tjære 
Carbolinium 
Tagpix 
Tkeeremaling 

- alt i prima Varer 

'i•Onbeelz 

En Annonce i 
„Nordbornholm" virker bedst 

og koster mindst. 

prPOLTER og Svinekort 
købes til Dagspriser. 

AXEL FREDERIKSEN 
, ;Hotel Alling*. 	 "Ft-lefoil 25 

SPORT paa .71ord-fflorntiolm 

Hasle blev i Mesterrækken 


