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Ugeblad og AnnoneetIdends

Udgaar i ryk. 3000 Eksemplarer

Ansvarshavende Udgiver:
Otto Gornitska. = Telefon 74.

ell nllw llircn i .1111Ungir-Nnnil ■ Ig.
Offitt, rinra. Itn•le

Trykt i Allinge Bogtrykkeri

ClImkor. Itol.1.4.e., Ro og lileini‘oø.

Nr. I

Alm.Annoncer 10 øre pr mm, eftert. Gange 8 0.
h
i Forremingsann. 8 -

Læserne!
—oNaar vi i Dag præsenterer det
første Nr. af „Nordbornholm"
for vore Læsere, da er det vort
Haab at de vil betragte det som
en god gammel Ven og Kending.
Vort Formaal er det samme, som
da vi for 15 Aar siden startede
„Nordbornholms Ugeblad", at være
et Bindeled mellem Land og By,
og give Køber og Sælger Lejlighed
til billig og formaalstjenlig Avertering.
Vi har gennem Aarenc modtaget
talrige Opfordringer om at udvide
Bladets Læsekreds til ogsaa at omfatte Gudhjem og Hasle med tilstødende Sogne, men de hojePortoog Papirudgifter har hidtil stillet
sig hindrende i Vejen. ikke desto
mindre vover vi i Aar at gøre et
Forsøg, og det er vort Haab, at
ikke alene de Forretningsdrivende
i By og paa Land, men ogsaa Foreninger og private vil se deres Fordel ved at avertere i vort Blad.
Annonceprisen er fastsat pr. mm.
(enkeltspaltet) til henholdsvis 10,
8 og 6 Øre (se Titlen), saaledes
at enhver Averterende let kan udmaale den Plads, der menes nødvendig ior Formaalet, dog er Minimumstaksten for en Annonce 10
mm. høj = 1 Kr., hvilket maa
siges et være billigt for et Blad,
der uddeles i ca. 3000 Ekspl. til
alle Hjem i Allinge-Sandvig, Gud
hjem, Østerlars, Hasle, Olsker,
Rutsker, Ro og Klemensker.
Vi optager desuden gerne gratis
kortfattede Referater fra Foreningsog Sogneraadsmoder, Generalforsamlinger og lignende, der kan
paaregne almindelig Interesse, ligesom vi med Tak modtager Artikler
omhandlende lokale Emner, naar
det skrevne er holdt i en sømmelig Form og (til Underretning for
Redaktionen) forsynet med Navns
Underskrift.
Red.

Okonomisk Kultur.
—o—
Sparekasseinspektor Bisgaard
skriver i Sparekassetidende
a. tøfl/ende.
Økonomisk Kultur! Hvad er det?
Er det netop ikke dette, at kunne
vise sig i Automobil, at eje sit—
helst det finest mulige — Radioapparat, at kunne tage Del i alle
mulige Fornøjelser, at kunne være
med, hvor der leves, hvor der nydes, hvor man ses, og hvor man
ser, hvor man omtales, hvor man
ikke er „fedter nok til at spare
paa Skillingen, hverken, naar det
gælder Champagne eller Bajere.
Er det ikke økonomisk Kultur
dette: at kunne ofre noget paa sig
og sine uden smaaligt Hensyn til,
at der gaar nogle Penge i Løbet?
Ja — er dette ikke økonomisk
Kultur?

Fredag den 6. Januar

Oh nejl Vidt fejlet, eders Herlighed, som Morgiane sagde til Sultanen.
Økonomisk Kultur er netop det
stik modsatte.
Økonomisk Kultur er som al
anden Kultur: Selvtugt, Forudseenhed, Omsigt, Evnen til at stille
Krav til sig selv o. a. I.
Kulturen giver aldrig slappe Tøjler, men strammer dem tværtimod.
Saalcdes ogsaa, hvad det okonomiske angaar.
For saa vidt kunde man altsaa
„flyr tilfaller vende Rousseaus Ord
om og sige: Tilbage til Kulturen !

Thi vi maa ind i Kulturens Spændetrøje igen, hvis vore økonomiske
Forhold skal rette sig.
Det er ikke nok at kræve.
Det er ikke det rette at sætte
sine overflødige Penge eller rettere: sin overflødige Kapital i uproduktive Ting.
Vi maa med andre Ord paany
til at underkaste os Afsavn, paa
ny til at undvære, paa ny til at

nægte os selv nogle af Livets saakaldte Goder.
Vi maa, for at sige det kort og
godt, paa ny til at spare.
Til Trøst kan vi minde os selv

Annoncer og lokal' Stol maa

senest 2 Dage ler Bladet udgaar.

være indleveret

1928

om, at det at spare ikke blot vil
sige, at vi nægter vor egen dyre-

andre skal gøre det. Men Kom-

bare Person Dit og Dat.
At spare vil, naar vi ser Sagen
fra dens anden Side, sige, at vi
stadigt stiller ny Kapitaler til Raadighed for Samfundets økonomiske
Virksomhed.
Vi maa erindre, at hver Krone,
vi sparer, og vel at mærke: sætter
ind i et Pengeinstitut, er et Plus
til den produktive Kapital, til den
Kapital, der skal til for at sætte
Hjulene i Gang, den, der skal til
for at vække Produktion og Omsætning til Live pas ny.

at mærke,skant man næppe skulde

munens Beboere skal nok faa det
tro, at det kan blive stort værre
end det er.
Samme Priser som i Rønne bør
være vort Løsen ellers ingen Strøm.
Men iøvrigt bør vort Byraad,
hvis det vil gøre sin Pligt, nemlig
at varetage Borgernes Interesser,
stille Sagen ganske i bero, indtil
næste Byraadsvalg.
Samtidig vil jeg gerne benytte
Lejligheden til i Anledning af Stationsforstander Koefoeds Udtalelse
paa Borgermødet at bemærke, at
der ikke i en overskuelig Fremtid
synes at blive Mangel paa Opgaver for Borgerforeningen. Vi har
en Masse paa Lager.
Støt Borgerforeningen!
C. E. KOEFOED.

Til

A'Hiorig

yrdilri.

— 0-Da man har bragt i Erfaring,
at det ærede Byraad i Anlednirg
af Borgerforeningens Anmodning
om Fremlæggelse at Bilagene vedtog at svare, at Borgerne ved Henvendelse paa Kæmnerkontoret kunde faa alle ønskede Oplysninger
angaaende Regnskabet og faa Adgang til at se alle de Bilag, man
ønskede, skal man herved tillade
sig at meddele det ærede ByraJd,
at Foreningen fra Borgmesteren
modtog følgende Svar:

Hammershus i Sn€J.

Smaa Gla2der.
De smaa, daglige Glæder er af
stor Betydning, Og hvor let er det
ikke at berede vore nærmeste de
Glæder, blot vor Sind er dertil.
Men tit har vi saa travlt, saa vi
synes, at det maa vente.
Eller der er gaaet os noget imod
saa vi intet Overskud har til det.
Eller der kan være andre Ting
i Vejen.
Der er nok, der vil holde den
Trang nede.
Der kom en ung Karl slæbende
med en Tørvekurv ind i Gaardens
Bryggers. Det var en af de første
Dage i November, og han var ikke
i videre godt Humor; han længtes
Hjem; det var nemlig første Gang,
han var ude at tjene.
Det duftede af Kaffe fra Køkkenet, men det angik nok ikke ham,
tænkte han.
Da aahnede Husmoderen Døren
og sagde venligt
,, Nej, hvor er
det pænt ai Dem! Nu skal De
rigtignok have en Kop Kaffe for
det, kom ind!
De , m Minutter, 'han derefter
tilbragte i det lune, venlige Kokken, forandrede 'ned et al Ting for
ham; hans Sind blev let og glad

og Aaret foran ham kom til at
ligge i et helt andet Lys.
Der er saa mange unge, der
mellem Aar og Dag skifter Opholdssted. Mange af deran møder
med aabne, saarbare Sind, og er
saa lette at bedrøve og saa lette
at glæde.
Forsom ikke at bringe dem de
smaa Glæder.
Der er ikke saa meget i det daglige der er saa vigtigt som det.
Og det er saa lykkeligt for os,
at vi derved bringer os selv deri
allerstørste Glæde og Rigdom, ikke
alene ved den Lykkefolelse, det
bringer os, men endnu mere derved, at vi med det samme er inde
paa den Vej, der fører hjem til
ham, der lønner den mindste Kærlighedsgerning, er den end saa ringe som at række den tørstende
et Glas Vand.

lloirnrilllifipi eller
lionjerm8dgi
—0
Naa r Landets Rel. !ring behandler
en omtvistet og for Landet satire
vigtig Sag, tager den et Valg paa
Sagen, og den nye Regering, der

udtrykkelig er valgt ined særligt
Henblik paa Løsninger af denne
Sag, kan træffe en Afgørelse, som
Befolkningen rolig affinder sig
med,
Vort Byraad er ikke valgt for
at løse Elektricitetsproblemet og
det kan ikke faa Vished for, hvorledes Stemningen er, uden at tage
et Valg paa denne Sag. Det har
vovet sig langt ud — altfor langt.
Uden nogen Nødvendighed har
det givet Kommunen Rønne i Vold
for Tid og Evighed, saafremt Kontrakten træder i Kraft, og stod
det til Byraadet, synes det for
udenforstaaende som om det intet
hellere vil, end lade den træde i
Kraft heller i Dag end i Morgen.
Og gaar Kommunens Laanesag
ikke i Orden, saa er der nok en
Bank, der vil financiere Foretagenet for Elektricitetsfirmaet. Bygilingen af Ledningsnet og Installationer her i Kommunen synes
at være en saadan Lækkerbidsken
at Himmel og Jord skal sættes i
Bevægelse, for at det kan komite
i Gang. Hvem tænker paa dem,
der skal betale? Gør Rønne? Gør
ElektricitetsfirIng. Mergel?
maet? — Nej, naar ikke engang
vort eget figraad tænker paa del,

hvor kan man saa turlange, at

„l Skrivelse af 13. ds. har den
ærede Forening anmodet om, at
de til de i Øjeblikket til offentligt
Eftersyn fremlagte Regnskab over
Kommunens Indtægter og Udgifter i Aarer 1914/" hørende Regnskabsspecifikationer og Bilag maa
blive offentlig fremlagt sammen
med Regnskabet.
Da der ved offentlig Fremlæggelse er Fare for, at Bilagene kan
bortkomme, og da de ikke kan
erstattes med nye, ser Byraadet
sig ikke i Stand til at imødekomme Foreningens Anmodning.'
P. B. N.7.
(sign.) Chr. Larsen.
Foreningen tillader sig derfor
atter at henlede det ærede Byrands
Opmærksomhed paa Foreningens
Anmodning, idet man skal udtale,
at Itetyrelsen i Tilfælde af, at
• man havde modtaget et Svar i
Overensstemmelse med det af By' raadet vedtagne, vilde have været
tilfreds og ikke have foretaget vi. dere i Sagen,
I Anledning af ovenstaaende tillader Fort:eni g ..n sig høfligst at
anmode om en Besvarelse al For; eningens Henvendelse i Overensstemmelse med det af Raadet vedtagne.
Paa Borgerforeningens Vegne,

C. E. KOEFOED,
Formand.

Allinge, den "lit 1927.

Yor 2lngdommen
(Uddrag af Spes;erbogen)
czkS=
Hvordan man begynder.
For at blive Spejder skal man
i det mindste være 11 Aar (før
den Tid kan man blive Ulveunge
— Ulveungerne er de ganske unge
Spejdere, og de har deres egen
Uddannelse og deres egen Haandbog: Ulvebogen).
Spejderuddannelsen foregaar i
en Spejderpatrulje — en lille Gruppe paa en 6-8 Drenge, der har
sluttet sig sammen, fordi de vil
være Spejdere.
I gør bedst i at slutte Jer sammen med nogle af de Drenge, 1
plejer at otngaas, og se at blive
enige med dem om at ville uddanne Jer selv til Fredsspejdere.
Naar I er blevet enige om det,
danner I en Patrulje og vælger
Jer en Patruljefører.
Den Dreng, I har valgt til Patruljefører, skal kunne lægge Planer for og lede Jeres Træning til
Fredsspejdere, saa I maa sørge
for at vælge en Dreng, der er noget rigtigt ved — og naturligvis
maa 1 forpligte Jer til at rette Jer
efter de Anvisninger, 1 faar af
ham.
Patruljeføreren bestemmer selv,
hvem der skal være hans Næstkommanderende. Det skal være
en Dreng, der kan være ham en
Hjælp til at tilrettelægge Arbejdet,
og som kan tage Ledelsen af Patruljen, naar Patruljeføreren ikke
selv kan være med.
Det er Patruljeføreren, der har
hele Ansvaret for, hvad det bliver
til med Træningen — og hans
Ledelse maa derfor først og fremmest bestaa deri, at han selv gaar
foran og giver Eksemplet. Naturligvis vil han sætte en Ære i, at
hans Spejderpatrulje bliver den
bedste, der findes i Miles Omkreds,
og naturligvis vil han ingensinde
glemme, at Patruljens Spejdere er
— hans Kammerater.
Men for at det skal blive til
noget rigtigt med Jeres Træning,
er det nødvendigt, at 1 sikrer Jer
nogle Voksnes forstaaende Medhjælp — ikke saadan at forstaa,
at de Voksne skal gøre Tingene
for Jer (Spejderne klarer sig selv).
Men der maa være nogle Voksne,
som kender Jeres Planer, som I
kan henvende Jer til og tale med
om de Ting, I ønsker gennemført
— nogle, som kan hjælpe Jer med
at overvinde den Modstand, I paa
mange Omraader vil møde fra de
Voksnes Side, og en, der i en
snæver Vending kan give Jer et
godt Raad for, hvordan I skal
hære Jer ad med det eller det.
Disse nogle er Tropsraadet, og
denne ene er Tropsføreren.
For at faa denne Medhjælp kan
I gøre et af to: enten lade Patruljen slutte sig til en allerede eksisterende Spejdertrop (hvis der findes en virkelig god i Nærheden)
eller selv danne en Trop.
I det første Tilfælde gaar det
hele jo som Fod i Hose.
I det andet Tilfælde er I stillet
overfor Jeres første Vanskelighed
rag faar straks Lejlighed til at
vise, om der er noget ved Jer.
Den naturlige Fremgangsmaade
her være den, at 1 giver Jer
til at overtale nogle af Jeres Forældre eller Lærere til at indtræde
i et Tropsraad. Det skal bestaa
af 3 voksne Medlemmer — og det
er ikke ligegyldigt, hvem I faar
ind i det. Det skal være nogen,
der i al Almindelighed interesserer
sig for Jeres Foretagender. I gør
derfor bedst i at afholde et Patruljernøde, blive enige om, hvem
I ønsker ind i Tropsraadet, og
saa gaa i Gang med ',at overtale
vil

dem og blive ved med det, til de
giver sig.
Naar I paa den Maade har faaet
Jer et Tropsraad, fortæller I Trops; raidet, at dettes første Opgave
nu er at skaffe Jer en Tropsfører.
Maaske ved I allerede, hvem I vil
have — Tropsføreren er den Mand,
der skal være Jeres Raadgiver og
Medhjælp i det daglige — saa
kan I faa Tropsraadet til at hjælpe
Jer med at overtale ham (hvis
ikke selv har kunnet besørge det).
Det plejer slet ikke at være !.
let at fan den rigtige Mand — t..,
naturligvis vil I have en Tropsfører, der minder fer saa meget
som vel muligt om det SpejderIdeal, der staar for Jer — men
den Slags Folk er som oftest travlt
optagne, og der skal stærke Overtalelsesmidler til, inden de giver
sig.
Naaet saa vidt, har I faaet lagt
Grunden til Jeres fremtidige Arbejde (og om I og Jeres Tropsfører og Tropsraadet vil, ogsaa for
flere Patruljers — thi der er ikke
noget i Vejen for, at der kan staa
indtil 6 Patruljer i den samme
Trop), og det kommer nu udelukkende an paa. Jer selv, hvad der
skal blive ud af Træningen.
Det første, I gør, er at træne
Jer selv op, saa I kan tage „Rekrutprøven" og her er det unæg-

(digt rart, at I har en Tropsfører
-- thi hvem skulde ellers som en
uhildet Dommer kunne sige Jer,
om I rigtig havde taget den.
Naar denne Prøve er vel overstaaet, aflægger l Spejderleftet.
Dette lyder saaledes:
Jeg lover, at jeg vil gøre mit
bedste
1. For at gøre min Pligt mod
Gud og mit Land,
2. For altid at hjælpe andre,
3 For at holde Spejderloven.
Naaet saa vidt er I DrengeSpejdere og har Lov til at anlægge
Uniform
I giver Jeres Patrulje
et bestemt Navn: „Ravnene', „Viberne', „Rævene' eller hvad
nu vil. l aftaler bestemte Kendingssignalet og hemmelige Tegn for
Patruljen og paabegynder saa den
egentlige Spejdertræning.
Det allervigtigste af denne Træning bestaar i at lære Jer selv at
holde Spejderloven.
Spejderloven siger, at I skal
være trofaste, venlige, glade og
raske til at efterkomme Ordrer.
Det er, som 1 vil forstaa, den
uskrevne Lov, der følges af Nationens voksne Freds-Spejdere og
gør dem til det, de er. Og derfor
er det saa vigtigt — vigtigere end
alt andet — at I holder Spejderloven.
Naar I har været Spejdere i

nogen Tid, skal I have lært saa
meget, at 1 kan tage 2 K. Proven ther bliver der igen Brug for
Tropsføreren), og et godt Aar efter, at I er begyndt, skulde i
gerne kunne blive I. KJ, Spejdere.
Tegnet for en I. Kl. Spejder er
Kom paspilen med det danske Vaaben og en Sløjfe med Ordene „Vær
beredt', 2. Ki. Spejdere bærer
kun Sløjfen.
Pilen siger, at I. Kl. Spejderen
er en Dreng, der kan gaa foran
og vise Vej (give Eksemplet).
Valgsproget _Vær beredt" betyder, at en Spejder er en Dreng,
der naarsornhelst er rede til at
gøre sin Pligt. De °padl:løjede
Flige skal minde om en glad Spejdermund
en Spejder gør sin
Pligt med et Smil. Og det danske
Vaaben skal minde Spejderen om,
at han altid sætter Danmarks Interesser over sine egne. — Danmark først.
Valgsproget „Vær beredt" skal
til Stadighed erindre Spejderen
om, at han for at _være beredt'
maa forberede sig.
Det er ikke
nok, at han vil gøre sin Pligt, f.
Eks. under en Ulykke, han maa
ogsaa kunne gøre det, han man
ove sig paa det, saa han ikke
taber bande Næse og Mund, naar
det uventede pludselig indtræffer .

Xvem filiver 4.7fersker i det hvide 5fus?

glemte Sager med sig til ~rm&
ste Gaa:d, udertf,n- hvilken de hensatte5, Det betragtedes ogsaa som
en Skam for den efterladende.
Naar det nu ofte gear saa vidt,
at Spadsmagere bryder led pua
privat Grund tor at hente en eller anden .Dekorationsgenstand',
dg er det en Uskik og euuelgt,
at Fjerne sætter øvrigheden i Bevægelse for at straffe de Formastelige.
Man ser saaledes at en god Skik
ofte bliver misbrugt.

Nan,. Dirgene længes,
Vinteren straenges, siger det gamle
Ord, og i Aar synes det at blive
bitter Alvor. Som Følge af den
strenge Kulde og Sne er der allerede megen Arbejdsløshed og
det ser trist ud indenfor mange
Arbejderhjem,
Var det ikke en Ide, i disse
Vintermaaneder, at foranstalte
ugentlige Sammenkomster nied
Underholdning i dertil indrettede
Lokaler. Vi har talt ined flere om
dette Spørgsmaal, og de er villige
til uden Vederlag at give deres
Bidrag til Underholdningen, f. Eks.
aktuelle Foredrag med Lysbilleder. Med en Entre af 1 Kr. (de
arbejdsløse skulde selvfølgelig intet betale) kunde der skaffes Dækning for Udgifterne til et fælles
Kaffebord efter Under holdningen,
særlig hvis Damerne vilde være
behjælpelige med Tilberedelsen
af den yndede Nationaldrik.
Vi haaber Tanken kan realiseres snarest -- maaske allerede i
næste Uge.

. Bedes bemærket.
Med dette Nummer udkommer
•Nordbornholm■ over et betydeligt større Areal end hidtil, og
der skal som Følge heraf fremskaffes nye Fortegnelser til Brug
for Postvæsenet, der besørger Uddelingen. Adresserne er afskrevet
efter Bornholms Vejviser 1927,
men det er os meddelt at denne
ikke er fuldt paalidelig.
Skulde det vise sig at enkelte
Hjem indenfor det angivne Omrande: Gudhjem, Østerlars, Rø,
Olsker, Allinge, Sandvig, Rutsker,
Klemensker og Hasle ikke faar
.Nordbornholm., bedes de hurtigst mulig gøre os opmærksom
herpaa, saa vi kan faa Fejlen rettet. — Vor Telefon er Allinge 74.
Beboere udenfor dette Omraade
kan ogsaa faa Bladet tilsendt, men
maa da indsende 1 Kr. for hvert
Kvartal.

1 det nye Aar skal Amerika
skifte Præsident, og Præsidentvalget i U. S A. er, som bekendt,
ikke en Handling, der gaar stille
af. Allerede længe har man drøftet Chanserne for de forskellige
Politikere, og Spørgsmaalet om
hvem der bliver Hersker i det
hvide Hus bliver nu Dag for Dag
mere og mere brændende. Ovenfor bringer vi et Billede af det
hvide Hus, Embedsbolig for de
nordamerikanske Fristaters Præsident Den har sit Navn efter de
hvide Kvadersten, som den er op-

ført af. Stilen er meget simpel,
men dog gør Bygningen et meget
stateligt og anseligt Indtryk, og
navnlig tager de otte joniske Søjler, der bærer Hovedindgangens
Portal, sig prægtigt ud. Den første som boede i dette hvide Hus
var, Præsident Adams, sym flyttede derind i Aaret 1800, og fra
den Tid har det huset alle den
mægtige Republiks Overhoveder.
Til det hvide Hus hører et Landbrug paa over 50 Tdr. Land, af
hvilke de 15 Tdr. er udvalgt til
Privathave for Præsidenten. Den

smukkeste Sal i det hvide Hus er
'the East Rooms (Østsalen), den
er 75 Fod lang og 37 Fod bred
og meget pragtfuldt udstyret. Præsidentens Arbejdsværelse og hans
Families Privatværelser ligger paa
første Sal. Det hvide Hus' Historie er meget naturligt ogsaa Landets Historie, for saa vidt det
staar i Forbindelse med de betydelige Mænd, der har beklædt
Præsidentværdigheden og Amerikanerne vil altid med Æresfrygt
betragte denne Bygning.

Wennesliefijerter.

Fra Uge til Uge.

geraad, der Nytaarsmorgen fandtes anbragt — ofte med humoristisk Dekorationstalent — paa ofKrigen
fentlige Pladser og Veje, og som
mellem Telefonahonnentforeningen
det ofte tog Uger at finde de rette
og Selskabet er nu afsluttet med
Ejermænd til. I Aar var det kun
magert Forlig, idet man er eneet
faa Genstande, der var udstillet
des om en 10 pet's Nedsættelse
paa denne Maade.
af Grandtaksterne, IndskrivningsOprindelig var det ikke en Spads,
pengene for nye Abonnenter halmen en Pligt, enhver havde, naar
veres, og Prisen for Ekstraappahan fandt herreløst Gods, da at
rater nedsættes med 5 Kr., ligesom
bringe det til nærmere angivne
der indføres aarligt Abonnement
Steder, f. Eks. Kirkepladser, hvorfor de Ekstraapparater, der fremfra Ejermanden da kunde eftertidig opsættes.
13.ses.
Alle Avlsredskaber skulde efter
Traditionen være i Hus inden Jul,
Pastor Pedersen, Vrads,
da onde Aander, Trolde og Nisser,
ellers vilde forgøre dem. Medli- blev af Menighedsraadene for Oldende Folk tog da ofte saadanne sker og Allinge-Sandvig indstillet

To Menneskehjerter
skal være som Lys
sat i en toarmet Stage.
Brændende foran
et sølvklart Spejl
som kaster dem Lyset tilbage.
To Menneskehjerter
skal være som Voks
støbt af de kærligste Hænder.
Blafre i Blæst og ryge med Sod
indtil de afklaret brænder.
To Menneskehjerter
skal være som Lys
sat i en toarmet Stage.
Og Sandhed skal være
det sølvklare Spejl
der kaster dem Lyset tilbage.

Harald H. Lund.

.Den gamle Skik,
at skyde Nytaar ind og ved Midnatstid med fuld Musik drage gennem Gaderne, synes mere og mere
at forsvinde; Nytaarsløjerne blev
overdrevne, saa Autoriteterne maatte skride ind og bl. a. forbyde
Salg af Fyrværkerisager og eksplosive Stoffer. Selv den før saa
yndede Sport, at slaa „Potter"
paa Dørene er nu en Saga blot.
Deri Spads, Nytaarsnat at flytte
rundt med Folks Sager, er ogsaa
taget kendeligt af. Mange ældre
husker sikkert det Virvar af Baade, Vogne, Slæder, Markredskaber, Havemøbler og al Slags Hus-

Ærbudigst

Udgiveren.

Efter Forlydende er Stempelafgiften for Veksler fra I. Januar
nedsat til det halve, men til Trods
for at Loven blev vedtaget i Efteraaret, kunde man endnu den
4. Januar ikke faa Stempelmærker
til den Takst, der er fastsat, nemlig 25 øre.
•■•••■••••■•■

•

•
1111 store aarlige godlititolg hooyder mandag

den 9. Januar. - - En Mængde Fodføj fremlagt og sælges
langt under Værdien.

Tlf

Allius;,o 104.

s om

Nr. 1 til det ledige Præsteembede,
Pastor Nielsen, Færøerne, og
cand. theol. Skaarup opnaaede
hver 1 Stemme.
Der var kun 3 Ansøgere til Em
bedet.

Den strenge Kulde
synes nu at have kulmineret. Den
vestlige Storm har bragt Tøvejr,
og Gader og Veje er i øjeblikket
næsten ufarbare. Det glatte Føre
maner til Forsigtighed, hvis man
vil undgaa brækkede Arme og Ben,

C. Larsens Sliotoisforretning.
Ligl ister og Ligsenge 69411•346t1HP>Geotikti*A•
altid
Lager i alle Størrelser,
og ft
etlig Udstyrelser og Priser.
luft n Son item Byggeforretning
Telefon Allinge 09.
Indehaver Chr. Sonne.

•

irigrafen.
Soudig des 8. Januar k!. 8.

Kærligh e ri si (rn,gsi,1

En Ko

Skuespil i 7 Akter.

som kielver i Januar Maaned er
til Salg hos
Johannes Reelt,
ved Habhedam, Olsker,

I hovedrollen::
Elisabeth >lorgnet-

•••••••Iliettee•••

Mit aarlige Udsig
begynder Fredag d. G. Januar.

Vi er anmodet
om at offentliggore Kirketiderne
for de Byer og Sogne, i hvilke
,Nordbornholm‹ udbringes til alle
Hjem, og skal gerne uden Vederlag optage disse under Rubrik en
Gudstjeneste, saafremt de bliver
os tilsendt senest Onsdag i hver
Uge.
Alle andre Moder maa derimod
bekendtgøres som Annoncer.

V3orgnieettontoret 2-4
`23ranbforfilrinnielitab
engnefornm Mirer) £nrien,
`1)ampitiK4croebitionen, nobelt reb
benr ghifomft og Ylfgring
bag og 3rebag
s.1.1tanbag
og Zorr:ibng
C-.nnebiWergen 5-9 og 2-3.
3.ottebogianitingen (tBorgerffolen
.Ircieftucti Gogtrebage ita - 9 1 j"tiit,
Ublano sittanban og t' reaag 7 - 8.
famt art bag3-4.
3orm.4Irb. Snlb. 2nrjeu,
Stririerer
Sltaii+5
Gnub,
Sarelmeef aabent for (»vb
8,30-12 og 2,30-6.
Rtenteniter ;_ternbanefintion
Rontuttrb 8-11,3(1 og 13-17,30
Rreninertoritoret 10 -11 ug 2-4.
Sfirtemergen 3 -4.
inane- & Zifontobariten 2 -4 fint.
s.Bufilinnoret. evgliebnut:.9 --12 ug 2-6
Sfanailinuren-21merital Mien.
4Igent Ctio (Dornitåta.
Sparetagen 9-12 og 2-4
Stnnpelfilial i rSparefa:tfen 9-12 og 9.4
'2-1ra:11)1)h- el:orm bo.
@.....- toraubltett for .Vioikf oefitring ueb
atationVi. gofoeb.Ronturtio 9-12 3.m.
etegrajjiatioiren 9--12 og 2-0
olbtani ret 8 -12 `3-orm. 2--b fif term

Jra6itter, @verfrafifier, 2(lsters,
.1` egn
Mreeidstoj, :Vuer og .Paffe.
Werrelingeri og Yrieolage.
500 Par Overalls realiseres til Spotpris. Paa ikke nedsatte
Varer gives 100/0.

Tlf. 28. Chr. Westh, Allinge.

Klemensker CemenIsisheri. Tlf. Kl. n. 77.
ROR i alle ganghare Størrelser haves paa Lager og sælges til
meget nedsatte Priser. Ved Bestilling nu af større Partier til Levering
næste Aar særlig gunstige Tilbud. Glasserede Ror, Krybber og blist.
Grisetrug haves paa Lager.

Klemensker Skotøjsforretning
anbefaler Udsalget af godt og moderne Dame- Herre- og Børnesko.
Skotøj, Træskostøvler og Træbundestøvler.
Alt til billige Priser.
Reparationer udføres smukt og solidt.

Td. n. 47

A. MUNCH. Tlf. n. 47

1111110011■1111~11110111~

Vort store out* [bi] hopkier
Lørdag den 14. Januar.

Nordlandets Handeishus.

C. 10113011,

liaalleisprloer

anbefaler Frugt, Blomster, Grøntsager. Haveanlæg Frugttræer og
Buske.
Tlf. 41.
ALLINGE
Tlf. 41.
Avertér i Egnens bedste Blad

„Nordbornholm"

menter.
`-8etalingen for janbninte Kiper for
Valibet4 9.3ebtommenbe alininbetigoi;3
optrænet udi 43often en s.l.ftnaireb efter,
at be bar finnet i 231abet, og aiimobe
be amtrterenbt om oenligrf et inbloje
130floPtufaningerne neb 43rcejentntionen
sl.toftbilbet. (550ae $ariaplenumingen
iiinbloft tilbage, giner bet nemlig elftra
?ti beide vcb togfaringen Dg bet) 11b.
fleteijt af :tg 43oftopturnning, ligefont
be noerlerrnbe Ido inar en elftra 11bgift tit 93orto og ben age 4loftopircro.
nieg
- - 'De nnerternibe bebe4 ecintire, at
tiilabet 'luren onben 'nbtiegt bar rub
fur tirertiafementer, og ba tBiabet
nbgnar i en. 3000
hvert
91ummer loftet ilte fon fan Stroner
om tarer at ubjenbe, gretber bet no.
turtigoi4 um at unbgan at nnoboenbig
Main til If.- fiiroarbejbe peb ;labertep.
MUG ej 4{oectie,terrienterac4 !Betaling.

Se vore V indanr .

Se Annoncen i mente

Koh paa Deres egen Egn!

•

Tak

-- .0-,7."=me Opfordring lyser ud af
alle Blades Spalter og 'gentages
at enhver Forretningsmand. Og
den er ogsaa berettiget, thi en af
Grundbetingelserne for etSa mfuntis
Trivsel er Solidaritet. Enhver god
Borger bør i egen Interesse handle i deri By eller paa den Egn,
hvori han sely ønsker at eksistere,
og bør det erindres, at har den
handlende ikke lige I netop den
Vare, man ønsker, kan den skaffes
Man bør huske, at for hver
Krones Fortjeneste man unddrager
sin Bys eller Egns Forretningsfolk,
formindsker man disses Skatteevne
og Købeevne i tilsvarende Grad.
Landboerne bør ogsaa købe i
den By eller,-paa den Egn, de føler
sig knyttet til, da de altid har større
Mulighed for at blive tilfredsstillet
ved Køb, naar det gear gennem
en stedlig handlende, som for at
beholde sin Kunde maa drage
Omsorg for at denne bliver behandlet saa godt som muligt. Den
stedlige Købmand ser i Egnens
Beboere sine stabile Kunder, hvis
Tilfredshed er ham en Eksistensbetingelse.
Derfor: Gavn Dem selv ved
at støtte Deres By og Egn.

'Dans.
En Mand paa Balkonen tænker,
imens han ser
paa dem, der dybt
i Salen danser og ler:
Om hundrede Aar er de nede,
hver eneste een,
ikke een af dem danser mer

En Pige paa Gulvet standser
og ser sig om,
hun ser ham deroppe,
nikker og vinker: Koml
Kom, sving dig i Dansen
med:mig, imens det er Tid!
!morgen er Salen tom!
Thoger_Lnrsen.

y 2Iniform for
Sode Xors Sestre.

•
Vi bringer herved vor hjerteligste Tak til alle dem, som ved
Gaver, eller paa anden ,Made har
bidraget til at gøre Julen festlig
for Patienterne paa Allinge Sygehus.
Birgit te Dam,
Sygeplejerske.

Tit Allinge1104

Ft'A_ D I .
Dem, der har Interesse for Dan.
nelse af en Radiokluh i Olsker,
anmodes om at give Møde i Olsker Forsamlingshus Mandag den
9. Januar Kl. 7, (umiddelbart efter
Kreaturforsikringsmodet.

Udvalget

Tyr ønskes
En ung Tyr eder en Ko tinskes
til Købs elle r byttes meden Ponnyvogn. Chile Itta «Janet.,
Skovfryd pr. Allinge.
Telefon 103 y,

A sund Sylfe,
som furer midt i Januar, staar
til Salg hos
Regnrrelien, Krakinnd,
Rutsker.

Missioosllqe 1 Teja
Mandag d. 9. Lærer Simonsen

Tirsdag d. 10. TInggaard
Onsdag d. I1. L. P. Hansen
Torsdag d. 12. Vammen
Fredag d. 13. Baarsø
Lørdag d. 14. J. Dam
Kl. 7 1 /, hver Aften. Alle er velkomne.

Frelsens Ilær
djudant G. MØLLER Ira København
leder Mødet Ontddg den II. Januar Kl.
8 Aften. GRATIS ADGANG.

Allinge-Sand vig Sy geka sse
Restancer for Medlemsbidrag anmodes indbetalt til Kassereren inden den 15. januar.
Medlemmerne anmodes saa vidt
muligt, at søge Lægen i Konsultationstiden samt Søgnedage fra
Kl. 8 Morgen indtil 6 Aften, da
Lægebesøg udover den Tid betyder forøgede Udgifter for Medlemmerne og Sygekassen.
indlæggelse paa Sygehuset
i Anledning af Fødsel, kan kun
ske paa Sygekassens Regning naar

vanskelige Forhold foreligger.
Bestyrelsen.
.)71

ny grammofon

til Salg
Endt Chrixtiansen,
ved Dalegaard, Olsker.

En Lødekvie
er til Salg, kælver i Løbet af 14
Dage.
Jens Frignard,
Telefon Allinge 110 x

Bil udlejes
John. Pedersen,
Harnmersly.
Telefon Huls t4 ,1 kan benyttes.

Alles Trylisager

Soveværelser

saasom
Begninger, ffileddeliilmer, Konvolutter,
Daga-Dato, Veksle Iiilau ketter.
Visitkort og Tak kehort,
Luve og Reg,-inliaber,
Mange og Salmer,
Medlemak art

Allinge 13ogtryKlieri.

De hilste Kvaliteter i Arbejdsloil
bekendte amerikanske Overalls og Jakker i alle Sturr.
baade til voksne og Barn fra 3,25-500. Prima olie Molskimisben
klandør og mange andre forskellige Arbejdebenklaeder. Trøjer. Bluser ng Skjorter. Underbekkedning i Uld og Bomuld til voksne og
Bora. AU i mægtigt Udvalg til smaa Priser.
,Kuli: tii3b,

ett5 Ø1efl ell.

Jorde og Stole
Tlf. n. 13 L PIHL Klemensker.

Jo reelle Meste
Norges Røde Kors Landsstyre
har besluttet at indføre en Del
Forandringer ved Røde Kors Søstrenes Uniform, som derved bliver baade pænere og mere praktisk end før. Til den nye mørkeblaa Uniform hører ogsaa en ny
Kappe. Den gamle Kappe passer
nemlig ikke til den nye Frisure,
og der er selvfølgelig mange Røde
Kors Søstre, som har klippet Haaret bort.

Avertér i „Nordbornholm"

10 Kvarter 2 Tommer, ca. 10 og
12 Aar, ønskes byttet med en ældre stor Arbejdshest.
.111segaard,'
Rutsker.

To Lødekøer
er til Salg paa

Habbedam.

Olsker Kolliroilorefiliu
afholder Generalforsamling i Olsker

Forsamlingshus Onsdag den 11.
Januar Kl. 3.

Bestyrelsen.

to rafter og

Køreplan
Almindingen Gadbjem Hausae
Jernbane.

Manufaktur
fe)

•

NOGNEDAGE
Gudhjem Almladleassa
8,1,0 13,10
i'thObjtin

genne Almindingen t.ndlajem

Vai:;:<»:>73tillige Priser

med en Mængde gode Ideer til en virkningsfuld
Reklame i ,,NORDBORNHOLN."
Ønsker De en Annonce, der vil blive læst
og husket, da ring op Tlf. Allinge 74 og meddel os, hvad De ønsker at reklamere med, vi
skal da sende Dem et Udkast og opgive billigste
Pris. „NORDBORNHOLM" læses i alle Hjem
indenfor Deres Kundekreds.
,,NORDBORNHOLM" er det billigste og
mest fordelagtigste Blad at avertere i.
Gør et Forsøg, og De vil blive overbevist.

Mange gode Nyhetkr.

Gør et

SON: og HELLIGDAGE
Gudhjem Almindinger' Rønne

anbefaler sig med
alt Olarmesterarbejde, Samvittig-

Nratvm

8,05
8,05
8,53
9,03
9,22
9,3
9,43

13,20
13,20
14,08
14,18
14,37
14,46
14,58

8,10 12,55 19,50
8,20 13,05 20,00
8,28 13,13 20,10

eltezlart1,

Ditennatie

211minbingcn
Platirteba
91qa
Rønne b.

8,47 13,32 20,28
13,43 20,40
8,5i
9,4.'3 14,30 21,30
9,45 14,30 21,35

H. P. KOFOED
TIE. 13

hedsfuld Udførelse.

De bedste Støvler
og Træsko, samt Haandarbejde el-

ler Træsko, faas hos

RICARD JENSEN
Korgade.

Rønne Almindingen Gudhjem
Wrra

8,15 13,00 20,00
8,15 13,00 20,00

Ylnin rebe

9,03 13,48 20,40

egetroe

3,58 20,59
fraiiiainvn 9,13
Chen:rade
9,32 14,17 21,18
9,40 14,25 21,26
efterIar,3
9,50 14,35 21,36

@nblnrin

Ble ikke oy er han eller bod

Cyfik gratis
Reparationer gudfaren. Hade.

Alt Blikkenslagerarbeide
udføres til uhørt hIllig Pris. Cykler repareres hurtigt og billigt.
Dynamolygter haves altid paa
Lager.

Køb Deres Forbrug af Sodavand fra
H. A. Petersen,
Mineralvandsfabriken

4-5

Vietualleforretning

anbefales

Søgnedage.

Hvert.

Tlf. 29.

hjemmelavet Fars, Medisterpølse,
Lungepølse, Sylte og Leverpostej.
Fersk, saltet og røget Flæsk.

Lii,deplads - Allinge - Telefon 45
Ilts~emomomenr~~,
Kaffemøllerne i

„PRIMA

31

fflinIne ,N

Yegiværk
Lager af
alle Størrelser, billigste Priser.
Varerne bringes overalt.

pllioge 4olek

leverer altid friskmalet Kaffe
i fineste Kvaliteter til billigste Priser ' Haandkobsudsalgt
Gud hjem : Malerm. Johansen
12 øre Rabat pr. 1/., kg
Il ugle: Frk. Poulsen, Vesterg

.1 Lars lls Tra)skolortellliug
Ekstra gode Klædesko sælges
til uhørt billige Priser.

Alfr. Michelsens
Uhrmagerforretning
Allinge
anbefales By- og Landboere
Reparationer udføres

Sæbeforretningen „Prima"
Ægte Gineueblade
Rustfri Bordknive

anbefales.

Heger, Blade, Legetøj u g
Miln]kinatruml giger.

t1,25
(0,:7
590

Fløjtekedler
Toikleninier pr. Dus. 0,09
0,55
,,rystalswbe

er ativr beta Lu ger.

Mit velassorterede

Manufakturlager
anbefales

JODS. SØRENSEN,
Sandvig.

FLÆSK,
kød og Polm.e

modtages til Rugning hos
Slagte] Pb1 III 1~,

Aug.

Lundgrens

114,0i› mus

rre

anbefaler prima
Iliolomalolvarer

til billigste Priser.

Averter i
i

,Norabornhoi m'
Købeval mindst
~Ker mest

mine delikate Salater.
Alle Slags Paalæg.
Konserves og Frugtsafter,
tørrede Frugter.

JOILANNE lIANSEN,
Lindeplads, Allinge.
Telefon -15.

Telefon 45.

illiiplunigsppir
1.4914,tr (1g il1Logroguirttiu!r

leveres til
Wahr114.1.peii4.
1:1rrna paatrykkes irillil tit
lturtigy.te Leverlog
fra

Allinge Bogtrykkeri,
Telefon 74.

9luter
Sttentetty

Jlu

Teg lsten Mursten,Drienror

Telefon 74.

0. 1-1, Kjær anbefaler sig med
Klipning, Barbering samt Frisering
Hurtig og reel Betjening.

Ranue H.-Sandvig.

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

anbefaler

Telefon 55.

Rønrw-Allinge Jernbed..pa

</du
911.1ing
8anbuig

8,15
8,30
8,40
8,54
9,06
9,14
k',20

12,40
18,30
18,45
12,55
13,05
18,55
13,19 19,09
19,21
13,31
19,29
13,39
19,35
13,45

A. Lyster

9,55 14,00 20,00
10,00 14,05 20,05
V111ingr
14,13
20,13
10,08
Trin
10,20 14,,/5 20,25
910
Rleinenst 10,34 14,39 20,39
10,44 14,49 20,49
9Inter
15,05
21,05
11,00
'Rutine l.

Hasle.

Hjemmelavet Fars, Medisterpølse,
Sylte og Paalæg.
Prima vellagret Ost.

8,30
8,53
9,06
9,17
9,25
9,30

Billigste Priser.

0. H. KJÆR,
Telefon 113.
Hasle.

EMIL VESTLIG"' Uhr- AD. Guldsmedeforretning
Hasle Tlf. 116.

Reparationer og Gravering udføres.

Alle Trylisager
saasom

19,25
19,39
19,48
20,01
20,12
20,20
20,25

Regninger, Meddelelser, Konvolutter,
Dag s-Dato, Vekselblanketter,
Visitkort og Takkekort,
Love og Re gnskaber,
Sange øg Salmer,
Medlemskort
leveres bedst og billigst frc,

20,45

Ølunge BogtryKKeri.

12,40
12,54
13,03
13,16
13,27
13,35
13,40

~undvig; Hanne 11.

Snubing
9,45*) 14,00
Vlltiay 9,50 14,05
9,58
14,13
Zen:
lt,,G9
14,24
NO
10,22
,,druevue
14,37
10,31
14,46
91nter
10,45 15,00
g k3lille b

anbefales, billig og bedst 6,75 Kr.
pr. 100 Stk. Altid tørre Cigare7.

af Lommeuhre, Armbaandsuhre, Stueuhre, Vækkeuhre, Briller, Pincenez, Barometre, Thermometre samt Guld-, Sølv-, Plet, Nikkelvarer I

Søn- og Helligdage .
Monne U.-Sandvig.
8,44

Cigar-forretningen
anbefaler Tobak 2,50 Kr. pr. 1/1
kg, Volleknaster 3,50 Kr. pr. 2 /1
kg ÷ 40I Rabat. Hasle Cerutten

Gør altid Deres Indkøb

Standvig-Rohue H.

',bum
Taler
Stlenien3
91u
Tein
Vliliage

Pers. Bil

Tlf. Ruts 52 y kan benyttes.

Se Dem i .Spejlet.

tkorepiail.

Hasle.

udlejes til billige Priser.
Postbud 0. Rasmaamea, Vang.

Telefon 25

3ohanne 'Qattsens

Himle

faer De Ikke, men jeg kan levere
Dem en Cykle 111 uhørt billig Pris.
H. ANDERSEN

BORNHOD1
t inde 551kcereri

Basarg

Undertegnedes Sedelmaggil, rr e; r.
hvor De %Il finde alt r Meleuai. ItuI
Bag, angsgrekke og Karremoo,
ler. BilpolsirIng udføres

['åringer fil il e c bl ildsle,

Ylelirfebq
Yllmirteivaen
efttnnara
Citaler3
Øubbjem

11.011~1111111111~111111111
Vier til Tjeneste

Poul Marckmann
Hasle, sælger de anerkendte, go.
1. Polyphori-GrAmmofoner og Plader.

19,00
19,00
19,48
19,58
21,17
20,26
20,38

Efiennt
9lqui

-d:homsen,

PouLs1I.r4rhudis

P. A.

Elveale

18.50
8,10 13,20 19,00
Cftetleti
8,19 13,29 19.09
Cftrunatie
tkninbing en 8,37 13,48 19,28
8,49 14,00 19,40
91afirtebq
9,35 14,50 20,30
Rets
9,35 14,50 20,30
91sane b.

)-(eppehabitter, Ulsters
DamekGnfektiGn.
G id

1

Forstørrelser udføres smukt og
billigt •hos

20,50
20,58
21,10

21,24
21,34

21,50

.4'1 (jaz i lhlunite 91 iy- orbilibet1e incb
Taft til s.RQro.

aolubommimos•a•
• LigKiSter 41§
PIE Klemens $19
Tlf n 13

•4149.111990■11.9111.e
Klemensker.
Et Parti lidt brugt Skotøj ei
billigt til Salg pr. kontant.
Et stort rundt Raluoguiluord
er billigt til Salg.
NB. Træskostøvler haves altid
paa Lager. Træsko outbundes. Re
parationer udføres hurtigt og bil-

ligt.

E. schiou, Sk4iiiiager
Klemensker St.

Ring op Telefon 74.

Hvorfor

rejse til

Rønne?

sokker,
mim- De hos undertegnede kan faa Arbejstoj, Undertøj,
■
til
smaa
Priser.
mil'''
nt.
m.,
og
Hanchetekjoriler
Alt i Kolonial.
Mange smukke Monste i Bomuldstojer.

H.

1"1 -

I, S; 9E" ,

Telefon 45

Gudhjem

H. Gram, Gudhjem
sælger Kolonialvarer bedst u g billi gst,

Nye californ. Svedsker 39 k5 1/2 kg Nye Abrikoser 110 Øre V2 kg
Nykærn. Margarine fra 59 ø lå kg
Nye terre''.: Æbler 85 øre VI

Æg kuben til Overpris

Gudhjem Møbelforretning
anbefaler alle Slags Møbler.
Lager af Ligkister og Ligtøj.

Alt Sadelmagerarbejde
udføres solidt og biligt. Lager af
Seletøj, Kurvemøbler og Rejsetøj,
in.

H. Holm.

A LUND.
Tlf. 40.

Gudhjem.

Tlf. 95.

budhjem.

Bestil Dues Tryksager i filme loqlryideri

