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Hvorledes den var kommen der, 
vidste ingen. Men antagelig var 
den tilført af en Maage eller Va-
defugl fra en Sø eller andet Vand-
løb. Paa denne Maade faar en 
isoleret Mose eller Mergelgrav tit 
sin Geddebestand til stor Forbav-
selse for Omegnens Beboere, naar 
de pludselig opdager, at et upaa-
agtet Vandhul pludselig er blevet 
fiskerigt. 

Det lille Geddeæg, der var ved 
at faa Liv, rørte sig nede paa 
Bunden i Mergelgraven. Paa Ste-
det, hvor det laa, var der grundet 
Vand, højst en halv Alen, thi det 
er netop udfor den gamle Opkø-
ring, hvorfra Mergelen i sin Tid 
blev ført ud fra Graven. Det var 
ellers en vældig Mergelgrav i Om-
kreds. Mange Tusinde Læs Mer-

gel var der I sin Tid hentet her-
fra. Fra alle Sider, kun lige med 

Undtagelse af Udkøringen, var der 
fra Jordoverfladen maaske 5, 6, 
ja mange Steder indtil 8 Alen ned 
til Vandlinien. — Omkring denne 
voksede Vandpil og anden Bund-
vækst, hvis Grene naaede flere 
Alen ud over Vandet. Det var alt-
saa en meget utilgængelig Grav 
og uhyre vanskelig at fiske i. 

Det havde imidlertid ingen Be-
tydning, thi alle vidste at Vand-
hullet var og altid havde været 
fuldstændig tomt for Fisk. Den 
store Vandflade, der havde en Om-
kreds af omtrent en halv Td. Ld., 
var med de tre Fjerdedele dækket 
af Vandplanter, der som et uigen-
nemtrængeligt Tæppe fuldstændig 
skjulte Overfladen. Paa de dybe-
ste Steder var der op imod 8 Al. 
Vand, og mange Steder var der 
næsten lige saa dybt inde ved 
Land som ude paa Midten. Kun 
ved Udgravningen, hvor Gedde-
ægget var ved at blive til en lille, 
ganske vist mikroskopisk Fisk, var 
der grundet Vand, der strakte sig 
nogle Alen ud. I Løbet af et Par 
Dage fuldbyrdedes Forvandlingen. 
Det lille Æg absorberede de sid-
ste Rester af Ægsækken og antog 
Skikkelse af en Fisk. Den vovede 
sig frem mellem Smaastene, der 
laa ved Udkørslen, og her holdt 
den sig til den første Maanedstid. 
Mergelvandet var fedt og nærende, 
og den trivedes voldsomt. 

En Maaned gammel var den 
næsten en Tomme lang, men den 
havde mange Fjender, og mange 
Gange havde det nær været Slut 
med dens Tilværelse. Mellem Ste-
nene boede en Flok Hundestejler, 
— to Gange var den lige ved at 
blive nappet af en af disse, en stor, 
fed en, der for en lille Gedde for-
tonede sig som et frygteligt Uhyre. 
Men heldigvis havde den sit Skjul  

under en lille Sten, hvor Hunde-
stejlen ikke kunde komme, og her 
undslap den i sidste Øjeblik. Ved 
en anden Lejlighed var en stor, 
sort Vandkalv efter den og havde 
nær nappet den med sine krumme 
Kæber, Men den havde Heldet 
med sig og reddede stadig Livet 
under de utallige Farer, der frem-
bød sig og lurede paa den under 
dens første spæde, lilleputagtige 
Tilværelse. 

Hen paa Sommeren havde den 
naaet en Længde af tre Tommer, 
og nu var der næsten ingen Fjen-
der i Graven, der kunde gøre den 
noget. Hundestejlen flygtede hur-
tigt, naar den kom i Nærheden, 
Vandkalvene, som den havde an-
taget for overnaturlige Uhyrer, 
ignorerede den nu fuldstændig -
Dagen igennem holdt den nu til 
i Overfladevandet, mest ude mel-
lem Vandplanterne — og ve den 
Bille, Sommerfugl eller Guldsmed, 
der for et Øjealik satte sig til Ro 
paa et Blad. Et lille Plask, og to 
Kæber, skarpe som Savtænder, 
lukkede sig lynsnart om det lille 
Offer. 

Da Vinteren nærmede sig, tabte 
den Appetitten og gik i Overens-
stemmelse med sine Familietradi-
tioner næsten helt ned til Bunden, 
hvor den stod døsende og halv-
sov uden nogen særlig Interesse 
for Omgivelserne. Paa dette Tids-
punkt havde den allerede naaet 
en Længde af omtrent 6 Tommer. 

Ved Foraarstide, da der igen 

begyndte at komme Varme i Luf-
ten, vaagnede den til nyt Liv. --
Selv om den i den lange Vintertid 
var vokset et Par smaa Tommer, 
var dens Vom slunken, og i den 
første Tid var deri mat. Men saa 
voksede dens Appetit, og det kan 
nok være at den tog Revance for 
Sultetiden. Dagen igennem foer 
den frem og tilbage fra den ene 
Ende af Graven til den anden. 
De store Vandkalve og Hunde-
stejler maatte nu selv friste den 
Skæbne, de havde tiltænkt den. 
Tudser og Frøer maatte i Masse-
vis lægge sig til Hvile i den graa-
dige Vom. 
Da Vinteren atter oprandt, havde 
den naaet den antagelige Vægt af 
et halvt Pund, 5 Aar gammel vej-
ede den 3 Pund, og nu var den 
ubestridt Gravens Hersker. En hel 
Koloni Vandrotter, der boede i 
Brinken, havde den udryddet. Hel-
digt var det at Hullet var en ren 
Udklækningsanstalt for Tudser, og 
det kunde den takke for, at den 
altid havde nok at leve af. Da den 
var 10 Aar gammel, vejede den 
12 Pund, men da begyndte det at 
knibe med Føden, thi den krævede 

Massevis af Føde, og hvad for-
slog vel en Tudse i en saa mæg-
tig Vom. 'l'idt havde den Held til 
at snappe en Graaand, der om 
Efteraaret satte sig tilrette i Mer-
gelgraven. Engang havde den med 
Hud og Haar slugt en lille an-
skudt Hare, der, forfulgt af Jagt-
hunden, havde forsøgt at frelse 
sig ved at svømme over Graven. 
Da Jægeren selv faa Sekunder 
efter viste sig, kunde han ikke 
begribe, hvor Morten var bleven 
af, men eftersøgte Skraaningen og 
Buskene langs Vandkanten -- thi 
ingen kendte endnu den store Fisks 
Tilstedeværelse. 

Endnu skulde der hengaa nogle 
Aar, før dette konstateredes, og 
Afsløringen foregik paa følgende 
uhyggelige Maade. Ved den Tid 
vejede Gedden mellem 35 og 40 
Pund, og nu var den bleven saa 
stor, at Graven ikke mere kunde 
føde den. — Altid knurrede dens 
Vom at Sult, altid var den i Ak-
tivitet for at skaffe Føden. Naar 
den endnu ikke var bleven opda-
get, var Grunden, at Mennesker 
sjelden nærmede sig Mergelgra-
ven, der laa i Udkanten af Herre-
ga a rd sma rken. 

En varm Sommerdag gik den 
unge Godsejer en Tur hen over 
Marken. Han havde en 3 Maane-
der gammel Støverhvalp med sig 
i et Baand. Hunden var veludvik-
let og viste udmærkede Anlæg, 
saa at han allerede til næste Aar 
ventede sig en hel Del af den. 
Nu havde han opdaget, at Dyret 
var befængt med Lopper, og da 
de var i Nærheden af Graven, fik 
han pludselig den Ide, at Hunden 
havde godt af en Svømmetur. -
Han gik hen i Nærheden af Ud-
køringen, løste Baandet, tog Hun-
den i Nakken og sendte den med 
et kraftigt Kast en halv Snes Alen 
ud i den mørke Mergelgrav. Vist 
nok var del første Gang at den 
unge Støver lærte det vaade Ele-
ment at kende paa den Maade. 
Straks gik den naturligvis under 
lukt Laag, men fattede sig hurtigt, 
kom op til Overfladen og svøm-
mede ind mod Bredden. Mange 
Alen naaede den dog ikke frem, 
førend en Skumstribe skød frem 
i Vandet som fra en udskudt Tor-
pedo - et umaadeligt Geddegab 
viste sig, to mægtige Kæber aab-
riedes og greb den svømmende 
Hund omkring Lysken. Et hjerte-
skærende Hyl lød i den larnslaa-
ede Godsejers Øre, medens det 
sprællende Dyr forsvandt i Dybet. 
Hunden var ung og kraftig, selv 
den kolossale Gedde havde nok 
at gøre med den. Et Øjeblik efter 
kom de kæmpende Dyr op mel-
lem Vandplanterne. 

Paa den Maade Fisken havde 
sit Tag, kunde Hunden ikke sætte 
sig til Modværge, den kunde kun 
sprælle og spjætte med Benene 
for at holde sig ved Overfladen. 
Inde paa Land stod Godsejeren 
ligbleg og saa paa det uhyggelige 
Drama. Hvad skelde han røre ? 
Han havde hverken Bøsse eller 
andet Vaaben. Han tænkte paa 
selv at springe i Graven, men da 
han ikke var nogen dygtig Svøm- 

Fortsættes Side 4 

Glæde 
Jeg bygger min Hytte paa fattigste Jord, 
hvor Gyvelen blomstrer, og Lyngen den gror, 
hvor Solen mig vækker hver Morgen ved Gry 
til Daad i en Dag, som altid er ny. 

Jeg bygger min Hytte, hvor Synet er vidt, 
mod Nord til en Bakke, mod Syd til en Klit, 
mod Vester et Hav, bag hvis yderste Led 
ses Himmelens Port, naar Solen gaar ned. 

I Hytten, jeg bygger paa fattigste Jord, 
jeg tømrer en Seng, en Stol og et Bord 
og smykker med Lyngagrens Blomster til Fest 
for hende, jeg byder derind som min Gæst. 

Og naar hun saa kommer, saa knæler vi ned 
og beder Vorherre velsigne vort Sted 
og gøre det fredhelligt, lykkeligt, stort, 
Jorden og Hytten og det, som er vort. 

Og der skal vi leve, mens Dagene gaar, 
og høste den Ager, vi pløjer om Vaar, 
velsigne hvert Straa med sin Kærne af Guld, 
naar modent det svajer i Lyngmarkens Muld. 

Og der skal vi sidde i Søndagens Hvil 
i Skyggen af Husgavlens vindblæste Pil 
og snakke om Lykken, vi fik i vort Sind, 
og kysse hinanden paa Mund og paa Kind. 

Og der skal vi sidde, naar Dagen er endt, 
og Livsaftnens Stjerner staar straalende tændt, 
og naar det saa sidste Gang niørkner til Kvæld, 
vi ønsker hinanden Guds Fred og Farvel. 

Elverpigen 
Vi vandrer sammen i Sommerens Nat, 

hun og jeg, 
gennem Skove og Enge og Krat, 

langt borte fra Sti og Vej. 

Vi vandrer sammen ved hinandens Arm, 
hun og jeg, 

med Smil paa Mund og Lykke i Barm, 
til Nattens dejlige Leg. 

Og Emmen fra Mosekonernes Bryg 
stiger frem 

og lægger om Skove og Bakkernes Ryg 
sin hvide, lysende Bræm. 

Vi drages ind i det koglende Spind, 
hun og jeg l 

hun hvisker ømt, hvad hun har i Sind, 
og trykker sig tæt ind til mig. 

Og Natten er krydret af Enghøets Duft, 
honningsød, 

mens Nordhinilen staar i den sitrende Luft 
med Solskæret gyldenrød. 

Og Øjnene genspejler Stjernernes Skær, 
og hun ler: 

I Nat har jeg fundet den, jeg har kær, 
hvad kan jeg saa ønske mig mer. 

Vi binder hinanden af Blomster en Krans, 
hun og jeg, 

og gaar til Elverpigernes Dans 
ad Lygtemændenes Vej. 

Ak, stakket blev Dansen, og Legen kort 
som en Drøm. 

Da Dagen gryede, svandt hun bort 
paa Taagernes flygtende Strøm. 

Carl J. E. Aakerlund 

Mergelgravens Behersker 
Fra „Jagtvennen" har vi taget nedenstaaende For-
tælling af Hr. Therkelsen om en bitte Geddeunge, 
der ikke turde fjerne sig ret langt fra nogle Smaa-
sten, hvor den kunde gemme sig for Hundestejlerne. 
Men Tiden gik, den voksede og tog omsider ikke 
alene Hundestejler og Vandkalve, men ogsaa Æn-
der ja, en badende Hund. Den endte sit Liv i 
en voldsom Kamp med en Odder. 



Ekstrafin Kaffe 
The, Kakao, 

Chokolade og Bisquits 

Den nye Købmandsforretning: 

Varerne bringes 
Karl Ipsen 
Tein . Tlf. Allinge 181 u 

i 

Bestillinger paa Kranse 
og Dekorationer modtages 
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gør de nødvendige 
JndRø6 af Manufaktur snarest! 

Vi tilraider alle vore Kunder at forsyne sig med de gode 
gammelkendte Kvaliteter, som endnu ligger paa Hylder 
og i Skabe. Toppris paa Uld og Klude ved Byttehandel. 

Nordlandets Nandelstius 

Har De set 

Mørkelægning og Lukketid 

de nye Ovne og Komfurer? 

]ril sælger dem gerne allesammen og kan eventuelt 
bytte med Deres brugte Ovn. 
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Produkten . Allinge 

Fra Uge til Uge 
Indsamlingen af hvide Klude 

til Vatfabrikation, som her i 
All.-Sandvig bliver forestaaet af 
Røde Kors og Husmoderforenin-
gen har faaet et godt Forløb,og ca. 
60 kg blev fornylig afsendt med 
»Ostbornholmske« til Kvinder-
nes Samfundstjeneste. 

Fru Smedemester Pedersen, 
som har ledet Arbejdet som For-
mand for de to Foreninger be-
der os rette en Tak til alle, der 
har støttet Indsamlingen, og en 
speciel Tak til Dampskibsselska-
bet, der befordrede Kludene fragt-
frit til København. 

Indsamlingen fortsætter, saa 
hvis nogle af Læserne har fun-
det noget frem, beder vi dem 
om at indsende det inden den 
25. August. 

Røde Kors, Allinge Afd. 
som rundt om ved Kysten, bl.a. 

ved Allinge og Sandkaas Strand, 
har opstillet Redningsmateriel, 
har besluttet at anskaffe en Red-
ningsrulle til Sandkaas Strand 
til Afløsning af Baaden, idet det 
har vist sig af Erfaring andre 
Steder fra, at en Redningsrulle 
erbetydelig mere virksom i Nøds-
tilfælde end en Baad. 

Baaden vil nu blive afhændet. 
(Se Annoncen) 

Lindeplads Viktualieforretning 
er i disse Dage blevet overta-

get af Herr Matti. Dahl fra Pen-
sion »Imatra« i Sandkaas. 
Besøg i Forretningen giver os 
Indtrykket af et velassorteret Va-
relager, og de mange lækre og 
veltilberedte Ting leder Tanken 
hen  paa »det store usandsynlige 
kolde Bord.« 

Med Herr Dahls Held til at 
skabe Sukces, som han har vist 
ved Oparbejdelsen af sit Pensio-
nat, vil dette nye Foretagende 
sikkert ogsaa lykkes for ham. 

Fødselsdage 
Fhv. Vognmand Jens Ander-

sen, Pilegade 16, Allinge, fylder 
80 Aar den 19. August. 

Fhv. Avlsbr. Hans Dam, All. 
kan i Dag, Fredag den 16, fejre 
sin 85 aarige Fødselsdag. 

Det er to af Byens kendte gamle, 
som man altid kan faa en hyg-
gelig Passiar med baade om gam-
melt og nyt. Trods den høje Al-
der er de stadig ved godt Hel-
bred. 

Vi ønsker hjertelig til Lykke. 

4 Kammerater i Kino 
Den høje, blonde, svenske Pi-

ge Ingrid Bergmann præsenteres 
i denne Uge i sin første tyske 
Film, nemlig »De fire Kamme-
rater, og den er blevet en stor 
Sukces. 

Den handler om 4 unge Piger, 
der selv vil skabe sig en Karri-
ere som Reklametegnersker i de-
res eget Firma. Handlingen er 
kvik og meget underholdende, 
og det er først og fremmest den 
talentfulde Ingrid der bærer Styk-
ket. Berl. Tidende skrev efter 
Premieren i København: »Ny-
delig, charmerende, indtagende 
og fyldt med Poesi — en af de 
bedste tyske Films, der længe 
har været fremme. 

Idrætsstævne i Rø 
Paa næste Søndag lægger Rø 

Idrætsforening ud med sit første 
store Stævne. 

Der bliver Fodboldkampe mod 
Klemensker Senior- og Junior-
hold, og Haandbolddamerne skal 
kæmpe mod Olsker. 

Endvidere arrangeres et Sæk-
kevæddeløb og forskellige andre 
morsomme Ting, ligesom der er 
Boder med Æbleskiver, Is o.s.v. 

Der bliver nok at se paa, og 
vi kan kun anbefale saa mange 
som muligt af Rø og Omegns 
Beboere at overvære Stævnet. 

Haandboldkampen mod Rø 
i Onsdags resulterede i 2 Sejre 

til ASG. 1. Holdet vandt over 
Rø I med 7-2, og 2. Holdet 
sløg Rø II med 14-0. 

Brugte Vinduer 
56 x 43" sælges 

Maler Laursen, Tejn 
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Frugtforretningen, Sandvig 
(ved Strandhotellet) 

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

Hjalmar 
Grønnegaard 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

ØStbornholmske 	 
DampsKibsselsKab 

Fra Bornholm 
Mandag fra Allinge Kl. 10, fra Hasle Kl. 12 
'Torsdag fra Allinge Kl. 10, fra Hasle Kl. 12 

Fra København 
Onsdag  Morgen 1/2  Time før Mørklægningens Oph. 

i Hasle Kl. ca. 13 
Lørdag Morgen Kl. 8 i Allinge Kl. ca. 17,15 

Tilslutter Rutebil Røniie—Hasle— Allinge og omv. 

nom) 
Fredag Kl. 20 . Lørdag Kl. 20,15 . Søndag Kl. 20 
Ingrid Bergman i det straalende Ufa-Lystspil 

De fire Kammerater 
Ekstra: Ny Filmavis 

Cykler lakeres og skifferes. 
Garanteret fint og holdbart Arbejde. -- Reparationer udføres. 

Ove Jørgensen, Kirkegade 5, Allinge 

Skal vi saa ekspedere 

prima Ovnkul og Cinders 
eller maaske de gode BRUNKULS-BRIKETTER 
i Henhold til A og B Mærkernes Paalydende. 

Vi vil gerne tale med Dem om Sagen og gøre Notering. 

Nordlandets Handelshus ............................................................................ 

1  L 	

I 
Har De set det store Varelager i 

 Viktualieforretning I 
 

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

i 

• • • • 

I 
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Ø Fodpleje 
111. Manicure 

Ansigtspleje 
Ofeithrynariarvning 

...gaa til Specialisten cRagninic/ flotoold 
Strandvej 3 (ved Arilæget) . Telefon Allinge 172 
Aaben hver Dag tra KI 14 til 18 og efter Aftale 
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Ungt Oksekød - Kalvekød 
Lammekød og Flaeak. 
Varerne opbevares i Kølerum. 

W. Rømers Slagterforretning Tlf. 118-136 

2>anslieligt 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 TH. 53 

Et stort Problem for de Hand-
lende, og for Resten ogsaa for 
Publikum, er hvordan Lukketi-
den for Forretningerne bliver, 
naar Vinteren og dermed Mørke-
tiden sætter ind. 

Skal der lukkes før det bliver 
mørkt, eller skal man blænde 
Vinduer og Døre? Skal der luk-
kes op om Søndagen i Decem-
ber og Januar? Der er mange 
forskellige Meninger og Forslag, 
og derfor maa vi hellere høre, 
hvad nogle af Byens Forretnings-
folk mener herom. 

Købmand E. M. Be ch, Pro-
dukten, udtaler til os: »Der kan 
endnu ikke siges noget bestemt 
om, hvordan det bliver. Nord-
bornholms Købmandsforenings 
Formand, Købmand Gram, Gud-
hjem, er til paa Onsdag indkaldt 
til Møde i Bornholms Forsy-
ningsraad. og det aktuelle Pro-
blem med Lukketiden vil sikkert, 
selv om det jo egentlig ikke hø-
rer ind under det Raad, blive 
drøftet ved Mødet.« 

»Hvad mener Købmændene i 
de andre bornholmske Byer?« 

»Jeg har i Dag talt med en 
Købmand i Rønne, og han sagde, 
at det saa ud til, at man ikke 
kunde undgaa at mørklægge For-
retningerne, idet der var enkelte, 
der var imod at lukke tidligere 
end normalt, men som sagt vi 
maa vente lidt endnu, saa kom-
mer der vel en Løsning paa det.« 

En anden af Byens Købmænd, 
Herr P. Kure, Nordlandets Han-
delshus, er næsten af samme 
Mening. 

»Det, der ærgrer mig mest,« 
udtaler Herr Kure, »er, at vi 
ikke kan faa Lov at fortsætte 
med Sommertiden. Saa var nem-
lig hele dette Problem løst, fore-
løbig i al Fald.« 

»Hvad mener De om at mørk-
lægge Butikkerne?« 

»Jeg kan ikke se andet, end 
at det er meget besværligt, om 
end ikke umuligt, og saa er det 
en meget stor Bekostning.« 

»Tror De, Folk vil gaa ud og 
gøre Indkøb efter Mørkets Frem-
brud?« 

»Nej, ærlig talt, jeg tror ikke 
nogen har Lyst til at vade rundt 
i Mørke paa Gaderne for at kom- 

me i Butikker. Mon ikke Folk 
vil handle færdig i Dagslyset -
jeg tror det.« 

Og saa num vi ogsaa høre, hvad 
Manufakturhandleren mener. 

Her svarer Købm. Fritz Reusch 
Magasin, paa vort Spørgsmaal otn 
Mørklægningen af Butikkerne. 

»Vi holder paa i Manufaktur-
handlerforeningen her paa øen, 
at vi vil have vore Forretninger 
aabne til normale Tider, og saa 
skal vi altsaa mørklægge. Til Gen-
gæld gaar vi stærkt ind for en 
5 Dages Arbejdsuge, saaledes at 
der holdes lukket 2 hele Dage 
om Ugen, Søndag og Mandag. 
Det vil spare meget paa det dyre 
Brændsel.« 

»Hvordan med Søndagsopluk-
ningen?« 

»Ja, jeg ved ikke, hvordan de 
andre Manufakturhandlere ser 
paa dette, men for mit eget Ved-
kommende vil jeg meget nødig 
gaa med til at have aabent om 
Søndagen.« 

Ogsaa i Hasle er Spørgsmaa-
let Genstand for omhyggelig Over-
vejelse, og at dømme efter en 
Samtale med Manufakturhandler 
Andreas Thomsen, er man 
her kommet til det Resultat fo-
reløbig at afvente Sagens videre 
Udvikling. 

Efter de faldne Udtalelser kan 
man altsaa endnu ikke vide no-
get om, hvordan det bliver, men 
der skal meget snart en Løsning 
til, idet Mørklægningstiden alle-
rede førstkommende Lørdag, i 
Morgen, er sat til Kl. 20, samme 
Klokkeslet, som Forretningerne 
lukker. 

Ved Redaktionens Slutning er-
farer vi iflg. Radioavisen Torsdag 
Aften, at Sommertiden indtil vi-
dere er blevet forlænget, hvorfor 
Problemet foreløbig er udskudt. 

Skotøj -=.== 

EE=  

==. 

Træskomager L. Larsen  

BORNHOLMS 
WITI/// Kino 

Specialitet: Lækkert hjemmelavet Paalæg og Salater 

I 	

I Fredag og Lørdag: 10 pCt. pr. Kontant 
(ellers 5 pCt. pr. Kontant) 

Hver Mandag: Billigt Salg af Rester 

Varerne bringes. Telefon Allinge 45 	 Math. Dahl 

4,  

Her er endnu nogle Par 
Sko, store og smaa, der 
sælges til den gamle, bil-
lige Pris som før Krigen. 



Frk. 
Cyliietforretningen ip-Top 

Allinge 

Marcussen & Jensen 

Sommerfrugt, 	 
til 

vinterformad 	til Host og Tærskning 

SOMMER 
En Cykletur kan være en Nydelse, 
men Cyklen skal være i Orden. 

Trænger Deres Cykle til Eftersyn eller Reparation, da betro 
Dem til os. 
Alt Reparationsarbejde udføres samvittighedsfuldt 
og til rimelige Priser. 
Oplakering af Cykler udføres, 
saavel Haandlakering som Ovnlakering. 

De helt rigtige Tilbud paa en ny Cykle faar De 
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Det er Tid 

n__ 

at gøre sin Kakkelovn 
i Orden! 

Vi har rigeligt Lager af 
ildfaste Sten, ildfast Ler, 
Rør, Riste og alle andre 
Reservedele til Ovne og 
Kornfurer. 

De af Luftværnet anerkendte 

Nsrlilægningshæller 
til Vognlygter leveres paa 

i alle Størrelser. 

Hætter til Cyklelygter 
50-55-60 Ore 

Fritz Reusch 
Telefon 5 	 Allinge 

Baad til Salg 
Den paa Sandknas Strand lig-

gende Redningsbaad er til Salg 
Røde Kors, Allinge Afd. 

Henv. Fru Smedem. Pedersen 
Allinge 98 

Ved Lodtrækningen 
paa Menighedshjemmet udkom 
Kaffedugen paa Nr.91. 

Den er afhentet. 	J. Larsen 

Al Jagt 
paa Krakodal og Lynggaard 
Rø er strengt forbudt. 

Den jagtberettigede 

FiverMr i Mordbornholm 
MIII=111~1111111. 

filasker 
som løber paa Silke-
Strømper kan samles 
op igen, saa Skaden 
ikke niere ses. 

Propert Arbejde 
Præcis Levering 
Overkommelige Priser 

Træffes bedst 
mellem Kl. 17 og 19. 

Gurli Rønnov Rasmussen 
Vestergade 14, St., Allinge 

11101~11101111•111h 

En Dagligstue 
6 Spisestuestole, I Gasovn, 1 Ci- 
garet-Automat, 1 Kiosk og et saa 
godt som nyl Saltekar er billigt 
til Salg. 

Pension Sølund, Sandvig 
Samme Sted kan Kost og Logi faas 

BUD 
søges straks. 	Kiosken, Allinge 

Angaaende 
Reklame... 

Del er en kendt Sag 
at „Norciburnholin"s Annoncer er 
virkning%fuld Reklame. Prøv blot. 

Moderne Brillestel 
i alle 

Farver og Faconer. 

Af Glas anvendes kun 
fineste 

punktuelle Brilleglas. 

Ønsker De særlig Beskyttelse 
af øjet anbefaler vi 

Ultrasin-Glas 

Conrad Hansen 
Allinge Ur- og Guldsrnedeforretn. 

v. Havnen . Tif. 140 

\k. F =r1=.0-=a=fl r  

Byggeforretning Et highistelager 
Nørregade 9 . Tlf. Allinge 69 

Ordning af Begravelser foretages 

1 1=7 0 1:1=1 11 0°:=11[2=8 "0" ''---a=13Q 

P. Petersens II 

[.01 

I 1- -B Ligkistelager 
gg tkoi is t e r 

f(ri:  

Ordning af Begravelser 	Ligsenge 
Kofoed & Mortensen 

Brygge ristreede 
Tlf.A11. 77 og 79 ~~0a~81~30~Z~J Byggeforretning 

Hyggelig Veranda — Gammel Have • 
•  

• 
• 
• 
• 
•  

• • III • 	• •11■ • • øøøøø •• • • • øøøøøøøøøøøøøø •••••••••••11 • • 

De er velkommen med Madkurven 

Store gode 
Frott-11aandklæder 

1,15 - 1,25 - 1,50 - 1,95 pr. Stk. 
og dejlige 

Viskestykker 110 Ore pr. Stk. 
sælges i 

Nordlandets Handelshus 

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

Restaurant „2)ig6o", 7ejn 
Pragtfuld Udsigt fra den smukke Have til Havnen og den 
blaa Østersø. 	 Tlf. Allinge 117 u 

 

9a1nzehaven 

   

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

Svend Arvidsens Orkester (4 Mand) 

 

  

'••■■■■■■••■■ 

  

    

Turisthotellet 

  

Hver Aften og Søndag Eftermiddag 
Merrions Swing Band (The Merrion Swinggers) 

Swing — Soft Stemning 
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&eritøkXrcen 
Koncert-Dansant 

hver Søndag Eftermiddag fra Kl. 16-20 

tomelampor -Mumler- elektrish kror lit alie Modeller e• I.  KØB DET 1 PRODUKTEN 
11111110111111111111111 11111~11111111111•=1111110 

pr. kg 
Hvid rygvasket 111t1 Kr. 7,25 
Hvid og kul. Sekunda - 5,50 
Uldne Klude 	- 2,00 

Maksimalpriser paa Uld 
den 2. August 1940 

• 
• 
• 

Rø Idrætsforening • 
• afholder • • 
• Idræt-Stævne Søndag den 25. August Kl. 14 •• • 
• Afslutning paa Hotel Helligdommen 

• med Dans fra Kl. 20. 
• 
•  
• 	Medlemskort skal forevises. 	 Bestyrelsen  
• • 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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•  
•  ø 
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Pluk Sommerens Grøde 
til Vinterens Føde! 

Gennem Radio bliver vi daglig 
opfordret til at samle Vinterfor-
raad -- at samle alle de mange 
Vitaminer, der findes i Frugt og 
Grøntsager. Men efter gammel-
dags Syltemetoder gaar der altfor 
meget Sukker og Brændsel til -
der skal spares ! 

Derfor har Statens Husholdnings-
raad udsendt en lille Vejledning 
om, hvordan man med et Mini-
mum af Sukker og et Minimum af 
Gas kan tilberede Saft, sylte og 
henkoge. 	Delte lille Hefte har 
„Nordbornholm v i Samarbejde med 
Husmoderforeningen sikret sig et 
større Oplag af, og 

vi udleverer det gratis til 
alle interesserede 

blot de vil hente det paa Bladets 
Kontor, Kiosken, Allinge eller hos 
Husmoderforeningens Formand -
Fru Smedem. Pedersen. Vi kan 
ogsaa sende det, naar De ringer 
til Allinge 142 eller skriver. 

De har en moralsk Pligt til ikke 
at lade nogen Frugt hænge og 
raadne paa Træerne -- alt bør i 
Aar udnyttes til det yderste, saa-
vel Havefrugt som Vildfrugt. Gør 
nu Alvor af det og hent med det 
samme en Vejledning. De vil sik-
kert blive forbavset over de mange 
Opskrifter. 

Henkogning 
og Syltning 

eren 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 

Ribs til Salg 
10 Øre pr. 1/2  kg 

Anine Bergmann 
Huggeløkke, pr. Allinge 

Leer, Lebomme, Strygespaan, Høstriver 
og Høtyve. Moterpetroleum, Smøre- 
olie, Konsistensfedt m. m. m. 

Reb det i PRODUKTEN 
• øøøøøøøø • ••••øøøøø • • 	• • øøøøøøøøøø •• • øøøøøøøøøø • 

•  
•  • 

HOTEL SAN DKAAS 
• 
• 
• • • 

.1111111•1011~ 

Fineste ny BIHONNING er hjemkommen KØB DET I PRODUKTEM 



(Wing til 
Øens Grisehandel 

Telefon Ruts1er:38 
naar De vil købe, sælge eller bytte. 
Unge gode Heste, ældre Arbejdsheste, Lødekoer, Lodekvier, 
Grise i alle Størrelser, Gylter og Søer. 
Ved Køb kontant Afregning Ved Salg gode Betalingsvilkaar 

9. Jørgensen 
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Ordning af Begravelser . Kister leveres overalt 
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Hasle Snedker og Byggeforretning 

Storegade . Telefon 35 

Ligkister . Ligtøj . Ligsenge 

FILM fremkaldes, skinoupkieroegs,
holdbar Udførelse 

Billeder indrammes smukt og billigt. 

Charles Svendsen Torvet — Hasle 

(393E1EICIEIEID33130099211:21:191:11:11:11:1939SOCICIEIME199C19E1SEISCIE13990 
D 	 EI 
Eli  Vil De have naturligt Fald i Haaret, saa prøv vor 	M 
E  
ET 	 El 1:1 	Herre-Permanent - 5 Kr.   
Ei 1:1  Vi benytter kun det allerbedste, nemlig Apparat „Taco" 25. Eil 

3 
1:1 -- Forbrænding af Haaret udelukket - og saa holder det. 	c 

9
i 

9 	 El H. C. Kofoed, Herre- og Damefrisør EI 	 13 
u 	 cl Hasle Telefon 124 s 	 EI cisocEsEimi2EGEEDGssEsi3csciommEicEiEscimL2EnuEimoricimom 
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AJLETØNDE 
VANDTØNDER OG SALTEKAR 

leveres til billige Priser 

; CARL J. E. AAKERLUN D 

HASLE og OMEGN 

fffasle 
Den sidste Tid har Fodboldspil-

lerne i Hasle trænet flittigt med 
den forestaaende Sæson for øje. 
Vist aldrig før har der været saa 
mange til Træning, og man maa 
kun haabe, at det holder sig længe. 

Paa Søndag skal 1. Holdet til 
Svaneke til en vigtig Kamp i Po-
kalturneringen. At holde paa en 
Hasle-Sejr er vel at være for stor 
Optimist, men et hæderligt Resul-
tat er ogsaa velkomment — og 
hvorfor skulde der ikke kunde ske 
en Sensation. Det vilde det i al 
Fald være om Hasle efter Søndag 
maatte faa Lov til at gaa videre 
til Semifinalen. I saa Fald skal 
Hasle næste Gang møde Vinderen 
af Kampen ASG—B 10, 

Xllinge-Sandvig 
Første Fodboldkamp 

1 Søndags var, som under Rut-
sker refereret, ASG en Tur i Rut-
sker og spillede med Standard I, 
og paa Søndag lægger man ud 
med Cupturneringen. Her skal ASG 
først møde B 1910 i Rønne paa 
Søndag. 

Chancerne for en Sejr maa si-
ges at være smaa, men lad os 
haabe, det bliver en god Kamp 
med et hæderligt Resultat for „de 
fra Nordlandet," 

Paa næste Søndag paabegyndes 
Turneringen over hele Øen, og 
der skal denne Dag afvikles en 
Masse Kampe i alle Rækker. 

Idrætsstævne 
ASGs Bestyrelse sysler i denne 

Tid med Planer om et større Idræts-
stævne først i September Maaned. 
Der skal foregaa meget forskeiligt, 
— bl. a. et større Pokalstævne i 
Haandbold med Deltagelse af op 
til 10 forskellige Hold, Fodbold 
baade for Senior og Junior, evt. 
Procession gennem Byen o. s. v. 
Ved Banen vi! der blive lavet en 
hel lille Sommerfest med Boder, 
Spil, Restauration m. m. 
Formodentlig kan vi næste Gang 
omtale Begivenheden nærmere. 

elsker 
Olsker Boldklub indmeldt i B.B.U. 

Der er Fart i Sagerne i Olsker 
for Tiden. Klubben er lige startet 

og allerede nu foreligger der Med-
delelse om, at Klubben er optaget 
i BBU med et Juniorhold og et 
Seniorhold. 

Hvilken Klubdragt den nye For-
enings Spillere skal spille i, vides 
endnu ikke med Bestemthed, men 
foreløbig har 0. B. faaet Lov at 
deltage i hvid Trøje og sorte Ben-
klæder. 

Det bliver interessant at se, 
hvordan den unge Klub kan klare 
sig i Kamp med de øvrige Klub-
ber i Unionen. 

Suls fier 
Standards Sommerstævne 

i Søndags havde samlet mange 
Mennesker, som Eftermiddagen 
igennem med stor Interesse fulgte 
Programmet. Fodboldkampen mel-
lem ASG I og Standard 1 gav til 
Resultat, at Gæsterne vandt med 
3-1. 

Der blæste en kraftig Storm paa 
langs ad Banen, saaledes at Par-
terne skiftedes til at have Med-
vind. ASG fik først Vinden med, 
og i Løbet af et Kvarter var de 
foran med to Maal. Det første la-
vede c. b. paa et Langskud fra 
Midten, og Nr. 2 satte Knud Pe-
tersen ind paa en Spids fra Monne. 
Standard fik ogsaa et Maal i før-
ste Halvleg, det var v. yder der 
var Mester for det. 

2. Halvleg var Rutskers, og de 
pressede til Tider haardt for at 
faa udlignet. Det skulde dog ikke 
gaa saadan, og en stor Andel i 
at det ikke gik ASGerne ilde, havde 
deres Maalmand, der forøvrigt er 
helt ny paa Holdet. 

Midt i anden Halvleg stikker 
Rikke en Spids til Monne, som 
har let ved at score det 3. Maal, 
saaledes at Slutresultatet blev 
3--1 til ASG. 

Haandboldkampene forløb saa-
ledes: ASG 1 spillede uafgjort med 
Standard I Maalantallet blev 6-6. 

ASG 11 vandt over Standard II 
med 5-3. 
Paa Festpladsen var der Skyde-
bane og forsk. andre Forlystelser. 
Om Aftenen samledes de to For-
eningers Medlemmer til Fest paa 
Hotel Finnedalen. 

Mergelgravens 
Behersker 
Fortsat fra Side 1 

mer, kunde han vanskelig klare 
sig gennem de mange Vandplan-
ter. 

Hundens Modstand blev sva-
gere. Hyppigere fik den sig en 
Dukkert ned i Dybet. — Inde fra 
Land sendte han den ene store 
Sten derud efter den anden, og 
traf flere Gange Fisken uden det 
mindste Resultat. Hundens gen-
tagne Hyl gik han] til Marv og 
Ben, og Vandplanterne blev, hvor 
Kampen stod, rodet sammen i store 
Klumper, som om en Tyr eller an-
det stort Dyr havde boltret sig 
der. Under Kampen saa han flere 
Gange Fisken i hele dens Længde. 
Engang imellem laa den paa langs 
i Vandlinien, til andre Tider stod 
den næsten lodret. Saa ragede det 
vældige Hoved op over Vandet, 
og han saa det uhyre Gab og de 
gullige grusomme Øjne. Finnerne 
og Haleskruen var stadig i vold-
som Bevægelse. 

Vel i fem Minutter varede den 
ulige Kamp, saa ebbede den lang-
somt ud. Endnu et Par voldsomme 
Krampetrækninger, saa forsvandt 
Hunden i Dybet, trukket ned af 
den glubske Rovjæger. 

Godsejeren bestemte at Uhyret 
skulde undgælde med Livet. Han 
var næsten ude af sig selv af 
Sindsbevægelse, og han holdt me-
get af Hunden, der ogsaa var 
hans Hustrus Yndling. Der blev 
da megen Graad, men da Sorgen 
havde lagt sig, skrev Godsejeren 
til en god Ven i København, en 
af Byens fineste Lystfiskere, satte 
ham ind i Sagen, og bad ham 
omgaaende at komme. Faa Dage 
efter holdt denne sit Indtog paa 
Gaarden, medbringende sine før-
ste Klasses Fiskeredskaber. 

Fortsættes i næste Nr. 
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Skal De have 

•  

Henkogningsglas  

do. do Kedler  
• 

Syltekrukker 
	• • • • • 

saa gaa til Isenkræmmeren! 

Fa. Andr, Kofod 
• Telefon Hasle 17 
• • 
• 

Nyt Fodtøj 
er dyrt 

Det gamle holder længere, 
naar det bliver repareret 
solidt hos 

Otto Hansens 
SKotejsreparation 

Torvet, Hasle 

■ •■■•■••■•••■ 

Brødrene Anker 
Jernstøberi og Maskinfabrik 

Pumper - Vandindlæg 

Bygnings-Støbegods 

Komfurer 

Telefon Hasle 2 

•■•■••11•■■•••1.0•■•••••••■ 

ri 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, 

Nollolaktorhusel, basle 
0000000 Doo00000000000000000000p0000000000000000000000000000G00000000000000000  

Lædervarer 
Tobakspunge Kr. 1,25 
Moderne Portemonnæer ni. Lynlaas Kr. 3,00 

Sadelm. H. P. Kofoed, Hasle Telf. 13 
00000000000000000b0c100000G00000000000000000000000C000000000000000000000000000  

Y3enyt Xaffemærfierne rigtigt - 
køb min udsøgte Kvalitet 

Chokolade, The, Kiks og Bisquit til rimelige Priser. 

Einar Nielsen — Telf. Hasle 142 

• •• 	 Dag- og Ugeblade 	
• • 

• • 
• Papirhandel 	 • 
• • 

•: 	Markmann's Kiosk Chokolade 	
• 

•••••••••••• øøøøøøøøøøøøøøøøøø •• øøøøøøø ••••••••••••• 

• • 
Cigarer og Tobak 	 • 

• 

Is fra Bornh. Fløde-Iseremfabr. 	1: • 
• 

ø • 
•••••••• •••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••• 
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En Annonce i 
„Nordbornholm" virker bedst 

og koster mindst. 

Benyt 

A og B Nekenie 
Køb Kul, Koks, 
Cinders og 
Briketter hos 

*enbeelz `do. Xaåle 

SPORT paa Nord-2ornflolm 

I 	 

•••••••••••• • 	 ***** •••• •••••• *ø 

0 
0 0 
O 
0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 

Hasle Bødkerforretning Telf. 105 
Averffli itlordbornholm 


