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Formiddagens Solskin laa som 
et glitrende Lys over Skoven. De 
hvide Birkestammer stod som slan-
ke Marmorsejler og bar Skovens 
mægtige Kuppel, der syntes byg-
get af Felter i de mest vidunder- 
lige Farver. 	Egens unge Skud 
kappedes med de vilde Kirsebær-
træer om at give Bladene det fi-
neste blodrøde Skær, chatteret med 
blanke Guldstænk; Bøgens Blade 
skinnede i det reneste broncebrune 
medens Rønnens gule Blade dan-
nede en flatterende Baggrund for 
Bærrenes zinoberrøde Klaser. --
Brombærrankerne, der dækkede 
store Strækninger af Skovbunden, 
laa som et smaragdgrønt Tæppe, 
prydet med Bærrenes utallige 
Mængde som Perler, der i Solly-
set glinsede som Opaler og sorte 
Diamanter. — Men skønnest var 
Farvespillet, naar de drivende, 
hvide Skyer under deres Fart lagde 
vekslende Skygger hen over Sko-
ven ; da var det, som en mægtig 
Troldmand fremtryllede de mest 
bedaa rende Billeder af Farvespek-
trets vidunderlige Kalejdoskop. 

Langt borte drev lette Taager 
over Højdedragene for Vinden, 
der søgte ned mod Lavlandet, og 
paa sin Fart gennem Skoven fik 
Bladene til at falde, snart i hvirv-
lende og snart i en blød, duvende 
Dalen, indtil de lagde sig til Hvile 
paa Skovbunden som et skjulende 
Dække over de Blomster, der i 
Sommer stod friske og smukke, 
men nu var visnede og tørre — 
døde; men selv i Døden dækkede 
af en Reminicens af deres egen 
straalende Skønheds Glans . 

Selv Fuglenes Kvidren og Sang 
lød præget af den sollyse Efter-
aarsdag, Det var ikke Toner som 
i Sommer, jublende og glade, men 
mere dæmpede og melodiøse --
et vemodigt Farvel til noget, der 
svinder bort, noget. der er kært, 
og som skal mistes — de leven-
des Farvel til det døende. 

Paa en af Gangstiens Bænke 
sad hun ene ; lidt falmet maaske, 
men dog skøn som de gulnede 
Blade paa de Træer, der stod ved 
Bænken. Hun sad med Haanden 
under Kind, støttede Albuen mod 
Bænkens Ryglæn, og i dybe Tan- 
ker. 

Hun tænkte paa sit Livs Som-
mer, der var svundet ; nu var og-
saa hun inde i Løvfaldets Tid, og 
hendets Sind fyldtes med Vemod 
ved Tanken derom. Ogsaa hun 
havde engang elsket, haabet og 
drømt. Men Haabet var bristet og 
Drømmen var svundet. Det var 
nu mange Aar siden, men Erind-
ringen om hendes første Kærlig-
hed ejede hun endnu. Senere hen 
i Livet havde Skæbnen ladet en 
Stribe af Lykkens Sol falde paa 
hendes Vej en Gang, eller rnaaske 
to, og hun havde glædet sig der-
ved et øjeblik; men saa var og-
saa disse Solstriber blevet til Skyg- 
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ger. Nu sad hun her og saa Folk 
gaa forbi, unge og ældre, enkelt-
vis eller Arm i Arm, men alle 
glade og smilende, som ejede de 
netop det, hun aldrig fik i Eje : 
Lykken l Og dog, laa der egent-
lig ikke en Lykke i det, som hen-
des Liv havde været At ofre sig 
for andre ? For det var det, hun 
altid havde maattet, og det vilde 
vedblive at være hendes Lod tiI 
hun engang, ligesom de gulnede 
Blade nu, faldt til Jorden og blev 
til Støv. For at ofre sig for andre 
og skabe Lykke for dem, havde 
hun ofret sin egen. Hun følte sig 
træt, saa usigelig træt ! Hvorfor 
skal nogle Mennesker altid sejre 
i Livets Spil, og hvorfor skal an-
dre altid tabe ? 

Hun saa op. — Ad Stien imod 
hende kom to gaaende, jævnald-
rende med hende ; han en Hver-
dagens Slider paa Fabriker, hun 
Moder til 5 --6 Børn, som hun 
opdrager i smaa Kaar. •-- De gik 
Arm i Arm, glade og lattermilde, 

Det er ikke mere Lyden af be-
kransede „Rula-Hula-Piger"sSang 
eller Guitarens klagende Olaho-oe, 
der byder sværmeriske Sydhavs-
Romantikere velkommen til de ha - 
‘,vaiske Øer, men derimod Lyden 
af det kolde Staal og de væsende 
Boremaskiner. 

Øernes 415,000 Indbyggere har 
i øjeblikket ikke saa meget Maa-
neskin og Palmesus som Luftbat-
teriernes Projektørlys og Aeropla-
nernes Summen at se paa og lytte 
efter. USA sikrer sig af fuld Krøft 
mod alle Eventualiteter i Stilleha- 
vet og har gjort Hawaii-faerne 	 
især øen Oahu til Midtpunkt for 
sine Bestræbelser i den Retning. 
Til Dato har Staterne:an bragt 175 
Millioner Dollars i Befæstnings-
værker, Flyvebaser etc. paa øerne. 
Yderligere 75 Mill. ventes i en nær 
Fremtid anvendt til samme For-
maal. 

10 pet. af  den amerikanske Hær 
og 15 pCt. af  Marinen er nu fast 
garnisoneret paa Øerne. Bemær-
kelsesværdigt er Oahus 26,000 
Mand store Besætning, den største 
i hele den amerikanske Hær. 

U. S. A, sikrede sig disse Øer i 
1898 efter en Borgerkrig, der re-
sulterede i den smukke Hawaii-
Dronning Lilivalinas Fald. 

Først i de sidste Aartier er 
øerne blevet militært aktuelle for 
Staterne. Og nu arbejdes der alt-
saa for fuld Kraft. Den amerikan-
ske Hær- og Marineledelse har 
ikke alene et geologisk vanskeligt  

ja man kunde næsten sige kaade. 
De havde pyntet sig til en Tur 
nu Søndag Formiddag, og saa 
gik de her som i Ungdommens 
Vaar, forelskede og sprælske og 
fjantede med hinanden. — Da de 
kom forbi Bænken, hilste de paa 
hende; hun hilste igen og smilede 

aa dette Smil, som hun altid 
skulde vise andre, mens hendes 
Hjerte hulkede af Længsel efter 
det, som gjorde andre, selv de 
mest fattige, rige og glade. 

Hun saa efter de to og tænkte : 
Det var jo, som Sommeren selv 
gik forbi, og tilbage sad hun — 
ene ! 

Et gulnet Blad dalede ned og 
lagde sig i hendes Skød. — Hun 
strøg kærtegnende hen over det, 
og hendes øjne fyldtes med Taa-
rer. Men over hendes Ansigt, som 
Efteraarsdagens Sol kyssede mildt, 
lagde der sig ligesom et smilende 
Udtryk, og hun mindedes et Par 
Linier, som en Ven engang havde 
skrevet "til hende : 

Som Skoven er skønnest, 
naar den Bladene mister, 
er Lykken rigest, 
naar vi ser, den brister. 
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Job at udføre. Den maa tillige 
have en stor Del af sin Opmærk-
somhed henvendt paa andre stærke 
Kræfter, der findes midt i Begi-
venhedernes Centrum. — For det 
første er Befolkningens Sammen-
sætning i allerhøjeste Grad uens-
artet. Af det førnævnte Indbygger-
antal er ca. 60 pCt. Japanere, 15 
pCt. Polynesere og 25 pCt. Arne-
rikanere og Portugisere. Navnlig 
den Kendsgerning, at Japanerne 
er i overvældende Flertal og til-
med ikke har glemt. hvor de stam-
mer fra, er en stadig Kilde til Be-
kymring og Nervøsitet for Ameri-
kanerne, 

Men Øernes reale Herskere er 
de paa hawaisk saakaldte „l loa-
les" eller „The big Five", de fem 
store. For Verdens øjne præsen-
terer de sig som fem trustlignende 
Selskaber, der populært sagt har 
Øerne i deres hule Haand. Hele 
Eksporten gear bogstaveligt talt 
gennem deres Hænder — og det 
samme er Tilfældet med c. 90 pCt. 
af  den samlede Indførsel. De be-
hersker Finans, Presse, det offent-
lige Liv, Trafik, Hoteller og Bolig-
byggerier. Honolulu f. Eks. er en 
højmoderne By med elegante Byg-
ninger. — De bestemmer Priserne 
paa alt og har til stor Ærgrelse 
for Militæret fastsat forholdsvis 
store Priser paa saa at sige al-
ting. Stemningen:mellem Militæret 
og „haoles" er køligt, truer end-
og med „Episoder". Militærrnyn-
dighederne forlanger, at der skal  

anvendes ret udstrakte Arealer til 
Dyrkning af Ris og andre livsvig-
tige Kornsorter for det Tilfælde, 
at øerne skulde komme til at 
brødføde sig selv under en even-
tuel Krigstilstand. Hver Plet Jord 
paa Øerne er optaget af Sukker-
rør- og Ananas-Plantager, og 70 
pCt af al Ananaskoncerves kom-
mer fra Hawaii-øerne. 

„Haoles" begyndte oprindelig 
som Missionærer — c. 1820 — paa 
Øerne. Missionærer kan underti-
den forene Fromhed med en god 
Portion Foretagsomhed paa mere 
indbringende Sider af Livets Om-
raader. Disse „HaoIes" Forfædre 
forstod denne Kunst. I Tidernes 
Løb overlod de andre Missionær-
gerningen — selv blev de Køb-
mænd i stor Stil, sendte deres 
Sønner til Universiteterne i USA, 
hvorfra de vendte tilbage og fort-
satte i Faderens Fodspor. 

De afskyr, foruden Militæret, 
amerikanske Turister og søger saa 
nænsomt som muligt at bekæmpe 
dem. Men Turisternes Penge be-
tyder alligevel en Del. Til Gen-
gæld forlanger disse Maaneskin, 
Romantik og dyb Mystik. De bli-
ver misfornøjede, hvis for meget 
af den Verden, de for en Tid har 
taget Afsked med, ogsaa er at 
spore paa Hawaii. Meget beteg-
nende for de ny Tider paa øerne 
er den Kendsgerning, at de ind-
fødtes Græshytter næsten ikke er 
til at opspore mere. Men Kodak-
Filnisinanden har ladet opføre en 
saadan og lejede Polyneserinder 
danser Fædrenes Danse for hen-. 
aandende Turister af alle Aldre 
og Køn. Der bliver aarlig brugt 
mange Meter Kodak paa 
I denne Verden af exklusiv „Ha-
oles"-Aristokrati, misfornøjede Tu-
rister og Kejseren af Japan-tro Ja-
panere forsøger den amerikanske 
Regering at bygge Verdens stær-
keste Fæstning. 

katte-j4 
De magiske Ord 	 Begravede 

Skatte ---- undlader aldrig at gøre 
Indtryk paa selv de mest blaserte. 
I Fortiden betalte Eventyrere fan-
tastiske Summer til andre Even-
tyrere for mystiske gulnede Kort, 
der viste, hvor den og den Skat 
var begravet, og saa drog de ud 
paa farlige, tidt blodige Ekspedi-
tioner for at finde dem. 

I vore Dage er Skattejagt en 
langt mere organiseret Forretning, 
men om den betaler sig, er en 
anden Sag ! — Begravede Skatte 
findes baade til Lands og til Søs, 
og mange af dem kan med næ-
sten fuldkommen Sikkerhed lokali-
seres; men de skal jo graves op 
fra Havbunden, og det er forbun-
det med saa store Udgifter og er 
samtidigt saa usikkert, at Skatte-
jagt derigennem bliver noget pro-
blematisk. 

Guldet i Jorden. 
Man kan tale om fire Katego-

rier i denne Forbindelse. For det 
første Gravningen efter Guld, og 
her har man de klassiske Eksemp-
ler fra Californien, fra Alaska og 
siden ogsaa fra Australien. Det 
var Guld, der fandtes i Miner el-
ler Aarer, og som man mer eller 
mindre tilfældigt stødte paa. De 
færreste af de utallige Emigranter, 
der lokket af eventyrlige Beretnin-
ger søgte ti! Amerika eller Austra-
lien, opnaaede nævneværdige Re-
sultater. Det var et farligt og blo-
digt Haandværk, og mange buk 
kede under. Dem hørte man sjel-
dent om, hvorimod de heldige i 
Kalifornien og andet Steds kom 
til at staa i Eventyrets Glans, saa-
som Jim White, der fandt en af 
de kosteligste Guldminer i Verden 
ovre i det vestlige Amerika i en 
Kløft, hvor hans Geder græssede 
— den saakaldte „Dødens Dal". 

Skitse af Carl j. E. Aakerlund 
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fiskepladsen. 
Vi sejler mod Øst, vi har Kending af Land, 
i Vest staar et Guldslot saa rød som en Brand. 
Om lidt glider Solen bag Bakkerne ned — 
hvor Sildene gear, er der ingen, der ved. 

Som Landmanden kender sin Mark og sin Lund, 
vi kender den bløde og stenede Bund, 
de knivskarpe Klipper og sandede Drag, 
men om vi faer Sild, er en usikker Sag, 

Vi leder os frem, som vi altid har gjort, 
og kaster vort Næb, mon det hjælper os stort, 
vi vogter paa Strøm og omskiftelig Vind, 
paa Maanen og Stjernernes funklende Skin. 

Maaske skal vi hente en tyngende Last, 
kanske jager Stormen os hjem i en Hast, 
men skulde det ske, vil vi komme igen, 
er Havet end aldrig saa svigefuld Ven. 

Edv. Marcussen. 
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Kun Kr. 2,00 om Maaneden (mindst 6 Maaneder) 

1 vor nye liameklab vælger De selv Bøgerne 
og De maa komme og bytte, naar De 
vil! (indtil 52 Bøger aarlig). 

Forlang vor Brochure og Kataloget, som beskriver 
135 af Aarets nyeste og  bedste Bøger! 

Allinge Boghandel Telefon f, 6 
Hasle NY Boghandel Telefon 140 

MORD BORNHOLMS 
ILM!!//// Kino 

Nu begynder 

Læsekredsene 
Vinterens bedste nye Bøger —Kr. 3,00 pr. Md 
Bøgerne skal ikke bagefter købes, men foræres 
til Medlemmerne ved Kredsens Ophør. 
Katalog udleveres gratis i 

Kiosken 

.fra21ge til 2,1ge 
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Fredag og Søndag Kl. 20 

Lars Hanson og Aino Taube 

polerede og hugne i den mørkerøde 
Borrelyng-Granit. 

Tegning og Overslag uden Forbindende. 

Gamle Monumenter omslibes 

grav ',Monumenter 

V. Sørensen, „Borrelyngen" 

Konflikt 
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Skattejagt fortsat fra Side 1 

Ogsaa „Træbens Smith", som han 
kaldtes, en af de mest romantiske 
Skikkelser fra Guldfeberens Dage, 
fandt Guld i store Mængder. 

Paa Havets Bund. 
Den anden Kategori er de skjulte 
Skatte paa Havbunden I Tidens 
Løb er utallige Skibe gaaet til 
Bunds med store, værdifulde La-
ster. 1 Aarene efter Amerikas Op-
dagelse var det almindeligt at -
navnlig spanske og portugisiske 
Skibe førte store Guld- og Sølv-
laster hjem fra Sydamerika. Flere 
af disse fjerne Lande, Peru, Chile, 
Ecuador osv. omtales simpelthen 
som „Guldlandene". Men det var 
ikke saa lige en Sag at føre Guld-
skattene hjem paa de primitive 
Skonnerter, man dengang havde 
til Raadighed. 

Engang gik 15 Skibe af den 
spanske La Plata Flaade med en 
vældig Last af sydamerikansk Guld 
ned i Bugten ved Vigo under den 
spanske Krig 1702. Og ud fra Kap 
det gode Haab som ud for Kap 
Horn ligger Skibe i Tusindvis 
sunket med Værdier, der løber op 
til Millioner af Kroner for enkel-
tes Vedkommende. Disse Skibsfor-
lis er fortsat indtil vore Dage 
tænk blot, hvad der sænkes under 
den gigantiske Krig mellem Eng-
land og Tyskland nu og under 
Verdenskrigen! — I 1932 sank 
den franske Damper„Georges Phi-
lippa " i det arabiske Hav paa Vej 
fra Indien med nogle af Mahara-
jaernes største Skatte, der skulde 
paa Udstillingen i Paris. Der er 
siden da gjort mange Forsøg paa 
at hæve dette Skib, men forgæves, 
og som det er gaaet med „Geor-
ges Philipar-, er det gaaet med 
mange andre Skibe paa Vej fra 
det fjerne Østen til Europa. Mest 
omtalt„var maaske den hollandske 
Skonnert „Batavia", der gik ned 
i Timorhavet med Skatte fra Ban- 
kok, deriblandt en Statue af Gu-
den Siva, tre Meter høj og af purt 
Guld. Denne fantastiske Skat har 
lokket utallige Eventyrere til det 
fjerne, farlige Hav, men ingen har 
nogensinde faaet noget ud af For-
søgene paa at finde Siva-Statuen. 

Paa Stillehavets, Atlanterhavets 
og den caribiske Havbund ligger 
Skat ved Skat. Undertiden kan 
man nøjagtig fastslaa, hvor Skibet 
med den kostbare Ladning er gaaet 
tilbunds, men hidtil er det rent 
undtagelsesvis at man har opnaaet 
Resultater, naar de skulde findes. 

For nogle Aar siden dannedes 
i England et Selskab, der skulde 
hæve en Del Skibe i de sydafri-
kanske Have, og det lykkedes vir-
kelig ogsaa at finde Guld til en 
Værdi af mange Millioner Pund, 
der var gaaet ned med Skibet „Do-
rothea" syd for Madagaskar, men 
det mislykkedes for Selskabet at 
hæve noget af Lasten fra „Gros-
venor", det næste Skib, man tog 
fat paa, og da flere Dykkere mi-
stede Livet under Forsøgene, blev 
det tilsidst umuligt at faa Folk til 
at foretage Arbejdet, der derfor 
maatte opgives. 

Fortsættes Side 4 

Jagten aflyses 
paa Habbedams og Julius Sten-
bergs Jorder i Olsker. 

Maskinskrivningsarbejde 
til alle Formaal udføres 
hurtigt og propert. 

Formihringmagentreret for 
l'orsiktingsaktieseisk. Nye Dan-
ske af 1864 tegner alle Arter af 
Skades- og Livafor:-.ikringer, 
Gerne til Tjeneste med Tilbud. 

Karl Rowold 
Strdndvej 3, l'elf.Al.inge 172 

Julelegat 
Gamle og værdige Trængende i 
Allinge-Sandvig Kommune, der 
rnaatte ønske at komme i Betragt-
ning ved indeværende Aars Ud-
deling af 
Povl Peter Møller og Hustru An-
nine Møllers, f. Kofoed, Julelegat, 
hvoraf 4 Portioner a 100 Kr. er 
ledige, bedes indsende Andragen-
de herom til 
Sparekassebestyrer Niels Ridder, 
Allinge, inden den 15. n. Md. 

Allinge, den 24. Okt. 1940 
P. B. V. 

N. Ridder 

Tørt Hasselbrænde 
er til Salg 	østre Borregaard 

Rutsker 

Bortsalget 
i Bethesda. Udtrukket blev Nr. 61 
Gevinsten er afleveret. 

Radio 
En Herofon Lysnetmodtager, Mo-
del 1940, er til Salg. 

Egon Melbæk, 
„Vævergaard," Olsker pr, Tejn 

Allinge-Sandvig 
Husmoderforening 

afholder Tirsdag den 29. ris. Kl. 
19,30 i Gæstgivergaarden en De-
monstration ved Frk. Schou;  

Hjemmelavet Paalæg 
Medl. 25 Øre Ikke-Medl. 1 Kr. 

Medlemsmøde den 5. Nov. med 
Udstilling af Haandarbejder. 

Ideer til Julegaver 
Kaffe 60 Øre. Brød medbringes. 

Resterende Kontingenter bedes 
venligst indbetalt 

Formiddagsplads søges 
Bodil Larsen, 

Havnegade 31, Allinge.  

M in og mine Forældres hjer-
teligste Tak for udvist Opmærk-
somhed ved min Konfirmation. 

Lillian Rasmussen, 
»Krakhøj« Rutsker 

Varm Blodpølse 
hver Fredag fra Kl. 11. 

Dina Sørensen 

„Konflikt" i Kino 
I Dag Fredag og paa Søndag 

spilles i Nordbornholms Kino en 
svensk Storfilm, der har Titlen 
„Konflikt-. 

Hovedrollerne er besat af svensk 
Films bedste Navne, bl. a. Lars 
Hanson, Aino Taube, Sigurd Wal-
1(.rt, Gøsta Cederlund m. fl. 

Handlingen udspilles i et stort 
Skibsværft, og det er her Kon-
flikten opstaar, samtidig med at 
Direktøren og hans Hustru kom-
mer ind i en dramatisk ægteska-
belig Konflikt. 

En underholdende Film, drama-
tisk sat op, en Film alle kan have 
Udbytte af at overvære. 

ASGs Bankospil paa Søndag 
Det er nu paa Søndag, at ASG 

afholder sit aarlige Andespil, som 
dog denne Gang vil blive et kom-
bineret Ande- og Bankospil. Der 
er af Gevinster el 12 Pers. Kaffe-
stel, et 6 Pers. Likørstel, 1 Bord-
lampe, 5 Ænder o. s. v, ialt ikke 
mindre end 13 Gevinster, som alt-
sammen gaar paa Seriekort til 

Kr. 1,50. Sensationspris har man 
kaldt det for i Annoncen, og det 
kan man vist sikkert holde med 
paa, at det er. Der vil uden Tvivl 
blive stor Søgning til Gæstgiver-
gaarden paa Søndag Eftermiddag 
Kl. 15. Om Aftenen fester ASGs 
Medlemmer ved et Arrangement 
man har kaldt ,Skovbal - , hvor 
hele Salen vil være omdannet til 
en lille Skov i Efteraarspragt. 

Fællesjagt 
Søndags var Landsjagtfore-

ningens Allinge-Sandvig Afd. paa 
Fællesjagt i Klemensker. Der var 
ca. 20 Jægere som Deltagere, og 
Dagens Udbytte blev 2 Ræve, 4 
Harer og 5 Fasaner. Et særdeles 
flot Resultat, ikke mindst de to 
Ræve. 

Husmoderforeningen 
for Allinge-Sandvig afholder paa 
Mandag i Gæstgivergaarden en 
Demonstration, der hedder „Hjem-
melavet Paalæg med Frk. Schou 
som Leder. Det bliver sikkert me-
get interessant. 

Tirsdag den 5. Nov. afholdes 
Medlemsmøde med Udstilling af 
Haandarbejder. Det er noget nyt 
man her vil forsøge. Det gaar ud 
paa, at Medllemmerne selv skal 
kornroe med Haandarbejder til Ud-
stilling. Herigennem kan man give 
hinanden ;..,ode Ideer f. Eks. td 
Julegaver. Bestyrelsen modtager 

Haandabrbejder til Udstilling. 

Idrætsforeningen Standard 
afholder sit aarlige Andespil i 

Morgen Lørdag paa Hotel Johns 
Kapel. 

Gudstjenester 
Søndag den 27. Oktober 

Allinge Kl. 10" 

Hasle Kl. 14 
Klemens. Kl. 9,30 
Olsker Kl. 14 
Rutsker Kl. 9,30" 
Rø Kl. 14*** 
Tejn Kl. l0'' 

„,,,Skriftemaal '/ Time før Præd. 
Skrifternaal efter Prædiken. 
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Sporten 
R. B. 1 	- A. S. G. I. -- 2-0. 

Kampen i Søndags mellem RB 
og ASG havde samlet ca. 200 
Mennesker. Det blev en jevnbyr-
dig og til Tider spændende Match, 
som viste at ASG ikke Maar un-
der Holdene i Mesterrækken. Skal 
man dømme mellem Chancernes 
Fordeling kunde ASG ligesaa godt 
have vundet Kampen. Uheld en 
masse gjorde imidlertid at ASG-
erne aldrig opnaaede Maal, hvor-
imod det lykkedes RB at score 2 
Gange — forresten rene Forærin-
ger begge to. 

Nu er det Slut med Fodbold i 
ASG for i Aar. Der mangler kun 
en Juniorkamp i Rønne mellem 
KFUM og ASG jun. II. Den spil-
les Søndag Form. 

Badminton Film i Morgen. 
ASG har i Morgen indbudt alle 

Badminton-Interesserede til Bad-
mintonaften paa Højers Hotel Kl. 
20,30. Aftenen omfatter Instrukti-
onsforedrag af Kioskejer Maurit-
sen, som nylig har afsluttet saa-
dan et Kursus i København, samt 
Fremvisning af DBF.s nye Instruk-
tionsfilm. Samtidig vil man prøve 
paa at faa en rigtig ASG-Aften 
ud af det ved en Kop Kaffe og 
nogle Sange, samt Diskussion om 
forsk. Badmintonproblemer. 

Alle, der interesserer sig lidt for 
Badminton, maa møde op til dette 
interessante Arrangement. Adgan-
gen er gratis. 

Gymnastiken begyndte 
i Tirsdags indenfor ASG. Der 

var mødt mange Dammer og Her-
rer til begge Hold, men der er 
alligevel Plads til flere, man kan 
melde sig Træningsaftenerne Tirs-
dag og Fredag, Kl. 19,30 for Da-
mer og Kl, 21 for Herrer. 
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Fine King Edv, Kartofler 
7 Kr. pr. 50 kg 

Hotel Sandvig 

Lær TysR 
paa en nem Maade... 

Prøv min letfattelige Metode, 
hvorved De i Løbet af for-
bavsende kort Tid kan lære 
at tak og forstaa Sproget. 

Tal med 

Avammy 8iI6erstein 
Sandkaas 

„Nordbornholm” 
udkommer nu hver Uge. 

Opskrift 
Nr. 16. 

Nordbornhoirns 
Husmoderhjørne 

Forlorøn And 
2 Mørbrad, Æbler, Svesker, Salt, . Peber, Marga-

rine, Vand, Jævning, Kulør. 
De to Mørbrad bankes ud, der skæres et Snit paa 

langs, men ikke helt igennem, saaledes at man faar 
en stor Flade, herpaa lægges de skrællede Æbler og 
de udblødte Svesker (uden Sten), den anden Mør-
brad behandles paa samme Maade og lægges over, 
et Uaand bindes om, den forlorne And brunes i Mar-
garine. Sveskevandet og lidt mere Vand tilsat Kød-
ekstrakt kommes ved, og »Anden« steger ca. 25-30 
Min. Skyen jævnes og smages til. 

Hertil brunede Kartofler. 

OB, 	 
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Nye Radioapparater sælges 
Gode Mbetalingsvilkaar. 
Meget billigt pr. Kontant. 

Due Jørgensen, Kirkegade 5, Allinge 
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Ordning af Begravelser 
besørges 

LagLager af Ligkister, Ligsenge, Ligtøj. 

P. Petersens Byggeforr. & Ligkistelager 
Nørregade 9, Allinge. Tlf. 69 

••■■■•••■•ffiffilml. 



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

Maksimalpriser paa Uld 
den 2. August 1940 
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lie°144111.1111112111  pr. kg 

til en rimelig Pris! 

Gode moderne Stoffer paa Lager . Manchet- & Slikeskjorter.  . Slips 
Omsyning og Reparationer udføres godt og billigt 
Tøj modtages til kemisk Rensning 

Simler Axel Jensen . Tein Telefon Allinge 106 v 

De kan endnu 

naa at fan en ny Ha 
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En Annonce i 
„Nordbornholm" virker bedst 

Ungt Oksekød 
Kalvekød 

og Flæsk til Saltning og til Stegebrug 
samt unge Høns 

W. ROMERS Slagterforretn. - Tlf. 118-136 

* Fodpleje 
t. Manicure 

I, Ansigenpleje 
* eje'. brydr4furveeireg 

gaa til Specialisten cRogilhild Ji!owo/e/ 
Strandvej 3 (ved Anlæget) . Telefon Allinge 172 
Aaben hver Dag fra KI 14 til 18 og efter Aftale 

Deres Visitkort 
udadtil 

er Deres Brevpapir, Regninger 
og Konvolutter 

Alt i Kolonialvarer 

Glas, Porcelæn og Isenkram 

Den nye Købmandsforretning: 

Gode Spisekartofler 
sælges Karl Ipsen 

Tein . Tlf. Allinge 181 u 

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

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

De helt rigtige Tilbud paa en ny Cykle faar De i 

CyKleforretningen Tip—Top 
Allinge 

Marcussen 84 Jensen 

Vanskeligt Yfaar faar vi til at sidde, som det skal 

Permanent 8 10 Kr. Taco Luxus Dampkammersystem 
Bræuult Maar udelukket. 

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

SOMMER 
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Varm Blodpølse 
faar hver Fredag Formiddag fra fil, 10 

• Lungepølse hver Torsdag Eftermiddag 
• FrisKlavet Sylte hver Fredag Formiddag 
• Altid leeKKert hjemmelavet Paalæg 

Lækkert Smørrebrød fra 30 Ore pr. Stk. 
Selskabs-Smørrebrød fra 40 ore pr. Stk. Bestillinger modt. 
2 forskellige varme Middagsretter hver Dag å 80--85 fire. 

htndeplads Viktualieforretning . Pldh. Dahl 
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HAVREGRYN, BYGGRYN OG SIRUP mi KØB DET I PRODUKTEN 

Bryggeristræde 
Tlf. All. 77 og 79 

Tilbud og Udkast 

uden Beregning 

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- tig Guldsrnedeforretn. 

v. llavnen .T f. 14u 

,Wee 

Efteraarssko og 
flos Gummistøvler 

Træskom. Larsen - Allinge 

Ved Udsalget 
Sandvig Missionshus blev føl-

gende Ni-. udtrukket: 
Sofapude, blaa Seddel Nr. 54 
Pudebetræk, gul Seddel Nr. 52 
Kaffedugen er afhentet. 

Tak til alle, som støttede vort 
Udsalg. 	 Syforeningen 

Olsker Husflidsforelling 
afholder den aarlige Generalfor-
samling i Olsker Forsamlingshus 
Tirsdag den 29. ds. Interesserede 
bedes møde godt op. 

Olsker 1-lusfIidsforening 

Der er hl 
i Skoen fra 

Carl Larsen 
Vestergade, Tlf. AU. 104 

..~.............•••■■•■•■••■■•••■■•■•••••wwww.~«.....ffierr 

BLIK- 
FLØJTEKEDLER 

ko6 del i firodukten 

Fineste Sandjords 

Kartofler 
Kr. 8,50 pr. 50 kg 
Kr. 16,50 pr.100 kg. Bestillinger 
modtages. 	Ejvind Holm 

Telt. Allinge 13 

Klaver- 
Undervisning 

evt. i Elevens Hjem 

Fru Ch. Gilbert-Jespersen 
Uddannet v. Musikkonservatoriel. Berlin 

Fyrrebakken, Sandkaas 

Flæsk, Kød og 
Pølser 

modtages til Røgning 
Dina Sørensen, Allinge 

1~1111111~1 
De af Luftværnet anerkendte 

Plarkiægningshmtler 
til Vovilyater leveres paa Be-
stilling i alle Størrelser. 

Hætter til Cyklelygter 
50-55-60 Ore 

FritzRetisch 
Telefon 5 	 Allinge 

Der lægges i vore Dage stor Vægt 

netop paa disse Ting. Det cr 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. 

.duer til 2fiendene! 
Moderne Nyheder i SKindhuer. 
Vegahuer og SKihuer af sær-
lig god Kvalitet sælges. 

Nordlandets Handelshus 

Ligkistelage Ligkister r 	Ligtøj 

Ordning af Begravelser 	Ligsenge 

Kofoed & Mortensen 
Byggeforretning 

Gornitzkas Bogtrykkeri 
Værksted for moderne Tryksager 

Telefon Allinge 74 

Vf kommer med det samme og leverer hurtigst muligt 

Gode sorterede Spisekartofler 
„Ring Edvard" 15 Kr. pr. 100 kg 
„Magnum Bonum" og „Up to date" 14 Kr. pr. 100 kg 

Leveres overalt. 
Allinge Kulhandel, Telefon 119 

Ornhytningskorn, Tildelingskorn, Frihandelskorn KØB DET I PRODUKTEN 
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r•Vintertojet parat? 
Hvis De Kan, skulde De 
ellers købe det nu, inden Er-
statningsvarerne kommer. 

Vi har kun rene Uld- og Bomuldsvarer, og De vil blive glad 
overrasket ved at træffe de gode gamle Kvaliteter til be-
skedne Priser. 

Nollulaktorhoset, Hasle 

K. Hamleldl Pedersens Slagterforretning 
Altid prima Varer 

i Kød, Flæsk og 
hjemmelavet Paslæg 

Telefon 49 

Konfirmander 
Fotografering udføres stadig til gammel Pris. 

Billeder indrammes. 

Charles Svendsen, Torvet, Hasle, Telefon 66 

.`Ning 
Øens Grisehandel 

Telefon Rutsker:138 
naar De vil kebe, sælge eller bytte. 
Unge gode Heste, ældre Arbejdsheste, Lødekeer, Lødekvier, 

 Grise i alle Størrelser, Gylter og  Søer. 
Ved Køb kontant Afregning  Ved Salg  gode Betalingsvilkaar 

9. Jørgensen 

HASLE og OMEGN 

Attachtasker . Nedsatte Priser! 
Kr. 1,50 - 1,85 - 1,90 0. s. v. 

Sadelm. H. P. Kofoed, Hasle Telf. 13 
g 
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Sporten 
Hasle I— Svaneke I 0-9 

Hasles Førstehold gæstede i 
Søndags Svaneke for at afgøre 
Turneringsmellemværendet med 
Svaneke L 

Resultatet blev et stort Neder-
lag til Haslepaa 0-9. 1. Halvleg 
endte 3-0 til Svaneke, og saadan 
stod det helt til der manglede 
20 Min, af Kampen. Da scorede 
Svaneke hurtigt 6 Mani, saaledes 
at Slutresultatet altsaa blev 9-0. 
Slutningen af Kampen blev saa 
skæbnesvanger, fordi Hasle ma ng-
lede Kondition. Der er ingen 
Undskyldning, det var Trænin-
gen der manglede. En Kamp kan 
ikke vindes, uden at Træningen 
er i Orden, og der er kun faa 
af Hasles Spillere, der har vist 
Træningen den fornødne Inter-
esse i dette Efteraar. 

Lad os haabe, at Hasle Spil-
lerne nu kan tage sig selv i Nak-
ken og til Foraaret paabegynde 
Træningen tidligt. Nexø har nu 
3 Points, og det skulde gerne 
indhentes. 

Hasle vandt Lodtrækningen og 
Svaneke giver Bolden op. De 
starter straks med en Serie An-
greb, men der skal dog gaa 10 
Min. inden det første Maal sid-
der i Nettet hos Haslemaalman-
den. Poul Svendsen er Mester 
for det første, Lindblad for Nr. 
2, og Maal Nr. 3 sætter »Lille 
Peter« ind paa Straffespark. Has-
le har i denne Halvleg kun faa 
spredte Angreb, som dog alle bli-
ver trævlet op af Peter & Co. 

I 2. Halvleg nar Hasle en Del 
godt Spil fremme og enkelte ret 
farlige Angreb. Holger Jensen 
har saaledes et meget farligt Skud 
der desværre for ham og hans 
Hold rammer den ene Opstan-
der. Sv. Olsen staar lidt senere 
Ansigt til Ansigt med Evald, men 
ogsaa denne Chance forspilles, 
og dermed er »Gassen« gaaet af 
Hasle Spillerne, hvorefter Sva-
neke scorer de 6 Maal. 

Svaneke har saaledes ikke tabt 
en eneste af deres Kampe i Ef-
teraaret. De har vist, at de for 
Tiden er Bornholms bedst spil-
lende Hold. Lad os som Provins-
boer haabe, at de ogsaa i Aar 
hjemfører Mesterskabet til den 
lille By. De fortjener del. 

Svanekes Førstehold er et Hold 
af 11 sammensvejsede Kamme-
rater, der gear til Kampene med 
Energi og Sejrsvilje, og saa kan 
de spille Fodbold, saa det kan 
blive en Nydelse at se paa. 

S. 

Badminton-Instruktionsfilm 
Paa Mandag Aften har Hasle 

Idrætsforening arrangeret en Bad-
minton Aften i Forsamlingshu-
set. Dansk Badminton Forbunds 
Instruktionsfilm vil blive frem-
vist, og iøvrigt vil Aftenen forme 
sig som en rigtig Badminton-
Klubaften. 

Alle der har Interesse for Bad-
minton, enten det er tidligere 
Spillere. nuværende Spillere el-
ler vordende Spillere, maa se 
denne Film. Den er meget læ-
rerig og udmærket optaget. 

.40■■•••■■■ 
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Brødrene Anker 
Jernstøberi og Maskinfabrik 

Pumper - Vandindlæg  

Bygnings-Støbegods 

Komfurer 

Telefon Hasle 2 

Varm Blodpølse 
hver Fredag Middag 

Lungepølse Torsdag 

A. byster, Hasle 

r.......,...... øøøøøø .............. 

Mørklægningshætter 	I  

i 	Bosch-Lygter  
• Frakkeskaanere 

Cyklelnifer • 

i 	

Baglygter 
Cyklekurv e 	I • 

i Fa.Andr.Kofod : 
:• Telefon Hasle 17 
:••••••••••••••••••••••• • •••••••••••• 
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Otto Hansens 
di Skotsisreparation di 
... 	Torvet . Hasle 	2 
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Skattejagt fortsat fra Side 2 

Lad os lige nævne, at Napole-
ons Skib „L'Orient", der af Eng-
lænderne blev skudt i Sænk un-
der Slaget ved Abukir, trods tal-
rige Forsøg aldrig er blevet hæ-
vet, men ligger begravet paa Ha-
vets Bund med uhyre Skatte, der 
efterhaanden glider dybere og dy-
bere ned i Dyndet. Det samme 
gælder den under Verdenskrigen 
sunkne Krydser „Hampshire", der 
stødte paa en Mine, hvorved ikke 
blot Lord Kitchener 	mange ange 
andre omkom undervejs fra Eng-
land til Rusland, men hvor ogsaa 
en Guldladning  til en Værdi af 
mange Millioner Pund gik ned. 
Vraget ligger paa en Dybde af 
kun 120 m., men alle Dykkerfor-
søg  er slaaet fejl, og Resterne af 
„Hampshire synker nu dybere og  
dybere. 

Sørøvernes Skatte. 

Saa er der den tredje Kategori, 
det mest klassiske af alle Eksem-
pler : Sørøverskattene ! Unægtelig  
dem, der er omgivet med mest 
Romantik men vel ogsaa dem, 
hvorom der hersker mest Uvished. 
Berømtest af alle er Sørøverskat-
tene paa Koknsøen, hvortil der 
var udrustet den ene Ekspedition 
efter den anden, som alle endte 
uden Resultat. Der skal være be-
gravet store Rigdomme paa denne 
lille Ø udfor Mellemeuropas Kyst, 
men hvem kan finde dem ? Megen 
Mystik omgiver ogsaa Skatten paa 
Trinidad og  Kapta jn Kidds Dublo-
ner og  Guldmønter, som han skal 
have sk jult paa en af de smaa 
Øer udfor Nova Scotia. I Forbin-
delse med disse begravede Skatte 
skal ogsaa nævnes Inka-Skattene. 
Inkaernes Guld fra Sydamerika 
har altid udøvet Tiltrækning  paa 
Skattesøgere. Hvert eneste Aar er 
der foranstaltet Ekspeditioner ef- 

ter disse legendariske Rigdomme. 
Paa de saakaldte Haj-Øer skal 

nogle af dem være nedgravet. — 
Andre Legender spiller en umaa-
delig  Rolle i denne Forbindelse. 

En af dem fortæller om Attilas 
Grav, og  den har unægtelig  faaet 
Skattejægere til at drage ud paa 
Eventyrtogter Aarhundreder igen-
nem. 

Attila, „Guds Svøbe", Hunner-
nes store Konge, fortælles at være 
begravet med uanede Rigdomme, 
Guld, Sølv og  Ædelstene, i en 
tredobbelt Kiste — den første af 
rent Guld, den næste af Sølv, den 
tred je af Jern — Tizas Flodleje 
i Ungarn, idet Vandet blev ledet 
væk, mens Kisten sattes ned. Ef-
ter Begravelsen fik Floden atter 
sit normale Løb, og  de 300 Sla-
ver, som havde gravet Attilas Grav 
1 Floden, druknedes som Gravof-
fer, for at de ikke skulde røbe 
Stedet. Paa samme Maade fortæl-
ler Krønniken om den store asi-
atiske Erobrer Ginghis-Khan, der 
skal være begravet et eller andet 
Sted 1 Østsiberien. Baade Arkæo-
loger og  eventyrlystne Skattesø-
gere har været paa Ekspedition 
efter de Rigdomme, der er omtalt 
forskellige Steder i Biblen, 	det 
gælder især Syrien og  Irak. 

De gemte Skatte. 
Saa er der endelig  den f jerde 

og  sidste Kategori: Skattene, som 
Rigmænd, politiske Flygtninge, 
Præster og  Munke skjulte i Ufreds-
tider, og  som ikke blev fundet, 
fordi de, der gravede dem ned, 
i Mellemtiden omkom Her er Tale 
om baade Sø- og  Landskatte. — 
Franske Aristokrater,. der under 
Revolutionen i 1790 søgte over 
Kanalen med en lille Skonnert, 
hvori de havde Værdier til ca. 30 
Milioner Francs, naaede aldrig  
England, og  Skib, Flygtninge og  
Skatte ligger paa Kanalens Bund. 

1 en Klippehule i Bjerget Vlus-
koff i Nærheden af Port Arthur 
fandt russiske Soldater under den 
russ.- japanske Krig  8 Guld-Gude-
billeder af ukendt Oprindelse. Alt 
tydede paa, at de var bragt her-
hen af Præster eller Munke. Siden 
da har Folk uafbrudt søgt efter  

flere, men ingen fundet. I Fransk 
Indokina er Befolkningen overbe-
vist om at Rygtet taler sandt, der 
fortæller, at buddhistiske Præster 
i sin Tid har begravet Rigdomme 
til mange Millioners Værdi i Nær-
heden af nogle mystiske Tempel-
ruiner inde i Junglen; men skønt 
man har gjort mange Forsøg  paa m 
at finde disse Kostbarheder, har 
det hidtil været forgæves. 

Det samme gælder det berømte 
Maal for alle Skattejagter: Dron-
ningen af Sabas forsvundne Rig-
domme, som talrige Ekspeditioner 
har forsøgt at finde Nærheden 
af hendes Hovedstads Ruiner. -
Disse Ekspeditioner har ikke op-
naaet de straalende Resultater, 
som Arkæologerne, der foretog  
Udgravninger i Kongernes Dal i 
Ægypten, kunde notere, og  hvis 
mest omtalte Resultat var Opda-
gelsen af Tut-Ank-Amons Grav. 
Mystiken, der omgav dette Fund, 
blev ikke mindre, da de forskel-
lige Videnskabsmænd, der havde 
deltaget i Udgravningen --- eller 
Udplyndringen af Graven, som 
overtroiske Mennesker sagde — 
næsten alle 	Løbet af kort Tid 
døde under mærkelige Omstæn-
digheder. Det var den længst af-
døde Faraos Hævn, fordi man 
havde forstyrret hans Gravfred. 

Fantasien spiller unægtelig  en 
stor Rolle i Forbindelse med Skat-
tejagten. Et af de ejendommelig-
ste Eksempler har man fra Ru-
mænien. Her skete det at en lille 
Dreng  i Landsbyen Petrosany 
havde en mærkelig  Drøm om en 
ildspyende Drage, der vogtede en 
Skat i en Hule. Landsbyens Mænd 
drog nu ud for at grave efter 
Skatten, som Drengen mente at 
kunne lokalisere. Man gravede i 
Hulen, men Guld fandt man ikke. 
Tilfældigt tilbragte en Ingeniør sin 
Ferie i Landsbyen, og  han opda-
gede at den opkastede Jord inde-
holdt Olie. — Det blev det første 
Spadestik til Oliekilderne i Petro-
sany, og  Landsbyens Beboere blev 
rigere end om de havde fundet den 
Guldskat, Drengen drømte om. 
Kilderne i Petrosany er nemlig  de 
rigeste Oliefelter i Rumænien, 

liedlliooskilk 

G
IZOCCDECCCDECCCCDOCCCCCCCCODOCCCCCECCDOCCCCCCCOCCCODO 

0 Cl a 	o 	 a a 	n 	 a 

a Ligkistelager a  a 

a 	o 	 a a  

▪ iffil 	
a 

 a 	 a a 	 Ligkister . Ligtøj . Ligsenge El a 	o 	 a a 	a 	 a 
a 	a Ordning af Begravelser . Kisier leveres overalt a a 	a 	 0 a 	a 	 a 

012 a  110 ime  10  Hasle Snedker og Byggeforretlling El a 
o 	 0 	 D a 	a

a 	
Storegade . Telefon 35 	 a a 	 a CICICICICIDOOCICICICIDDLICICIIXICICICIDOCICIDCICICIDCIDCICICIDDIXICIDCIDDOCIDOCICILI 

testillinger til Levering fra 
811i6 modtages gerne 

*enbeelt Vo. Xaåle 
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AJLETØN D ER 
VANDTØNDER OG SALTEKAR 

leveres til billige Priser 

CARL J. E. AIIKERLU N D 
Hasle Bedkerforretning Telf. 105 


