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c==n0c=e=11 jeg gerne spørge gamle og unge:
Er det Skik og Brug i Rø og
Omegn at genere fremmede Pervort 3fjem.
2,or
soner, der kommer paa Besøg
eller agter at bosætte sig her i
Vor hijtes så nætter å hæ'luer Stå, Byen for kortere eller længere
som hær imæl. Kløpper å Stena.
Tid? Er det Ungdommens eneste
Hær Blomstarna sjenna
i Ænå å Må, Interesse at udspejde andre Menå Fåulana sjynga i Reerna.
neskers Færd for derefter ved giPå Agrana bognar
ven Lejlighed at genere eller sjofle
dæn dailista Sven, de Forfulgte? Er det Ungdommens
i Lyjkjan gaar Kjørna
i Klæwer te Knæn. Dannelse og Opdragelse, der byder dem at tale sjofelt til de unge
Piger, om deres Husbonds Datter
Her Huzen å Gaarana
lijgja i Strø, og i det hele taget om Mennesker,
å sjinna sit pena å grana.
de ikke kender? Var det min
På Sjøn kan nok Fiskaren
Datter, der blev sjofelt omtalt,
hijta sin Fe,
eller var det min 14-15 aarige
å Værken gier Arbaj te Mana.
Datter, der blev forført og oplært
Å kan vi æn sjæ'lan
teåwers nåd faa, til Hæleri af saadanne Slyngler,
så kan-ed nok ævent
saa vilde jeg opsøge vedkommende
parma rabba aa. Læremester og give ham en Dragt
Prygl og derefter melde ham til
Å vi som fijkj Jern
Politiet,
at han kunde faa sin velpå vor bakkua Ø,
fortjente Straf efter Loven for
vil glæs ver de stora å nætta.
Uterlighed mod Børn eller SædeVort Sprang, vura Mine
ska alri ude, lighedsforbrydelse.
vi vil dom te Håjbors nu sætta.
At en ung Mand forlover sig
Om anra fijkje 'nem
med en ung Pige i 16 Aars Alslet ijkje vi spor,
deren, kan man ikke sige noget
vi mena om Jemmed
å takka derfor. til; men at han indgaar et Kammerat-Ægteskab med hende er i
Otto J. Lund.
højeste Grad ulovligt. Er Ungdom men i Rø eller maaske paa hele
Bornholm saa degenereret, at den
ikke kan kende Forskel paa almindelig Høflighed og Uforskammethed eller paa Sædelighed og
Ungdom? — Eller Dumhed?
Usædelighed?
Ganske vist paastaar man, at
For nogle Dage siden kom en
vi
Mennesker nedstammer fra
ung Pige paa Besøg hos en enlig
fanemel Dame, der laa syg, og Aberne, og naar man ser paa
da vedkommende unge Pige skulde Kvindernes og forresten ogsaa
cykle hjem, var hendes Cykle Mændenes Trang til at efterligne
borte. Det var mørk Aften, og ethvert Modelune og ser paa den
Huset, hvori den syge gamle Dame Pyntesyge, som hersker hos Kvinboede, laa ret afsides. Man kan derne, saa fristes man jo til at
derfor ikke undre sig over, at den tro, at Paastanden er rigtig. Men
unge Pige blev forbavset over, at selv om vi nedstammede fra Dyr,
Cyklen var borte. Længe efter er det vel ikke nødvendigt'at leve
fandtes Cyklen liggende langt inde som Dyr, der parrer sig med hinpaa en Stubmark, som var i Nær- anden i Flæng uden Hensyn til
heden af Huset. Af dette kan man Alder eller Udseende, naar blot
jo slutte, at den, som har taget Kønsdriften bliver udløst.
Cyklen, ikke har haft Brug for
Hvorfor søger Ungdommen her
den, altsaa ikke har villet stjæle ikke at samle sig til en Forening
den, og da ingen vidste, at den
eller Club, hvori den om Aftenen
unge Pige tog paa Besøg der den to—tre Gange om Maaneden kan
Aften, Irma Ugerningsmanden alt- samles og høre gode, nyttige Foresaa have fulgt efter for at udspejde drag, Sang og Musik, Leg og
hendes Færd og om muligt faa Dans.
Lejlighed til at genere eller forEr Ungdommen saa klog, at
trædige samme unge Pige. Hvem der ikke findes et Foredrag, der
disse Personer er, behøver jeg er værd at høre paa, eller er den
vist ikke at fortælle, da balde saa dum og ugidelig, at den ikke
de skyldige og uskyldige i denne kan faa begyndt paa Grund af
Sag sikkert er klar over, hvad jeg manglende Energil Hvis nu 1,
hentyder til. Flere Gange er for- unge Mennesker, tog lidt af den
resten min Broder blevet generet Energi, hvormed I forfølger og
paa en saa sjofel og tydelig Maade, generer sagesløse Mennesker, naar
at det undrer mig, at han har Lejlighed gives Jer, saa kunde I
kunnet beherske sig saa længe. faa sammenkaldt hele Ungdommen
Havde jeg ikke kendt ham, vilde til slig en Forening og laa lidt
jeg have troet, at han var fejg, Udbytte af Jeres Fri-Aftener og
men jeg kender desværre alt for faa nogle nye og bedre Interesser
vel Grunden til, at han holder sig her i Livet end at leve som en
tilbage. Det er ikke af Fejghed. Flok sjofle Bøller. Det har tit
Efter denne lille Indledning vil undret mig, at Menneskene er,

e-

Fra Læsekredsen.

Å

Som-i-8ventyr land.

som Sladder og Bagvaskelse; men
det lader jo til, at det er bleven
omvendt for nogle.
Kan disse Linier ikke vække
de unge Mennesker lidt op til Eftertanke? Der maa da findes tre

til fire unge Mennesker iblandt
med Intelligence, og som kan gaa
i Spidsen. Jeg selv staar til Tjeneste med alt, hvad der end maatte
blive Brug for. Musik, Sang og
Oplæsning kan være bande interessant og underholdende til en

Begyndelse og senere, naar Sommeren kommer igen, bliver der

Modsætningerne mødes maaske intet Sted Verden saa stærkt
som i London. Deri taage- og sodsvøbte Verdensby med dens Millioner af forretningstørre, korrekte og stive Mennesker og dens forfærdende Nød i Fattigkvarterene, har trods alt bevaret en Række smukke
og festlige Skikke og pompøse Optog, som vi ellers kun kender fra
vor Barndoms lyse Eventyr. Som naar f. Eks. Kongen aabner Parlamentet. Se paa vore Billeder! Er det ikke som i Eventyrland? Kongen og Dronningen kommer kørende i en Guldkaret, trukket af otte
Heste i det pragtfuldeste, guldskinnende Seletøj og ført af Forriddere
og Lakajer i lange straalende Frakker og med pyntede Stave i Hænderne. Og selve Kareten, inden i hvilken Dronningen sidder klædt
i Hermelin og bærende Guldkrone paa sit Hoved, med Kongen ved
sin Sidel Kan en Eventyrkaret være af storre Pragt? Hvor dette kongelige Optog kører frem, standser de forretningstravle, men uhyre
loyale Londonere, stryger et øjeblik Stivheden af sig og bliver som
Børn igen. Og det er utvivlsomt gOdt, at de har saadanne øjeblikke,
hvor Barndommen bliver levende for dem, og en ren Stemningsbølge
vælder op i deres Hjerter.

vel bande Plads og Raad til Idræt
og Sport m. m.
1)a jeg er fremmed her og ikke
kender nogle unge Mennesker,
kan det ikke hjælpe, at jeg gaar
foran; men er der et Par Stykker,
der er kendt paa Egnen, som har
Lyst, Intelligence og Mod dertil,
saa kan Vedkommende komme
til mig eller skrive til mig, saa
jeg kan komme til dem, og vi
kan da hurtig faa den Sammenslutning i Orden. Det behøver jo
ikke at være Ungdom alene. Der
efs maaske mange ældre, der har
Lyst til at være med i en Foredragsforening — uden Svinekød
og Krapvridninger, — og jo større
og stærkere Foreningen bliver,
desto bedre er det jo. Endvidere
kan jeg meddele, at den Dag Foreningen tæller 50 Medlemmer, skænker jeg den en Silkefane, som

ingen anden Forening Landet over
har Mage til, og Fanen skal blive
indviet med en saa smuk Fest,
at hele Bornholm har nok at tale
om den første Maaned.
Ret Ryggen, Ungdom! Du bliver

aldrig for gammel til at lære/
Sørg godt for baade din aandelige
og legemlige Idræt, thi husk, at
det er Ungdommen, der skal fere
Landet frem i Kampen mod Stormagterne hvad enten det er i Krig
eller fredsommelig Handel paa Verdensmarkedet. Danmarks Fremtid
hviler paa Danmarks Ungdom!
Derfor bor Ungdommen holde sig
i Træning baade i legemlig og
aandelig Henseende! Jeg selv I.ar
rejst Verden over, set, hørt, lært
og læst, og dog kan jeg ikke en
Brøkdel af, hvad et Menneske
burde vide. Begynd derfor nu,
mens du har Tidl Dit Liv er maaske kortere end du tror; men
som de er her paa Bornholm, Herre mon skabt Svinet til Pynt
hvor der er saa 'mange Missioner eller som et Forbillede for Menog Sekter, og endnu mere har det neskene, lad os kalde det et Ideal?
undret mig, at de Mennesker, som Med 11. t. det ovenfor omtalte,
hører til en anden Sekt, er de maa jeg næsten hælde til det sidværste til at føre Sladder og Bag- ste, hvis det ikke er skabt som
talelse, ialfald af de fan, jeg ken- det Nyttedyr, det er, — Hold
der. Hvilket Paradis vilde Born- dog op med den ugudelige Snak,
holm ikke være, om hver passede at Svinekød er urent. I kan jo
sit. Med det samme vi taler om vaske det! Forresten staar der et
Sekter, sig mig saa, I som laver Sted i Biblen, at det er ikke urent,
Søndag om til Mandag og foragter hvad der gaar ind ad Menneskets
Svinekød og derved hæmmer Flæ- Mund, men derimod hvad der gaar
skeeksporten, der giver Brød til tid af den, og dermed menes
mange Tusinde Familier, har Vor selvfølgelig al sjofel Tale saavel

husk altid paa, at hvor der er
Villie, er der altid en Vej.

Og til de ældre vil jeg sige:
,,Tal med Ungdommen om dette,
hvad enten det er Sønner og Døtre
eller Tjenestefolk! Faa dem til at
interessere sig for dette Foretagende; thi det er bedre at vide
sine Børn i Sikkerhed indenfor
en Forening, hvis Formaal er
sundt og godt end at vide dem
rendende paa Landeveje, i Skove
eller paa daarlige Baller, hvor
mangen en ung Piges eller Mands
hele Fremtid er bleven ødelagt
paa Grund af svigtende Karakter'.

▪
Jeg kan sige ligesom Markedsgøgleren: „Hold dem ikke tilbage,
mine Damer og Herrer, Betalingen
bliver saa lav, at De maa bukke
Dem for at komme ind!'
Tænk over, hvad her Lal- skrevet, om det ikke er bedre at udnytte sin Tid til noget, som er
til Gavn og Glæde for sig selv
og andre, end at finde paa slige
Drengestreger som førstnævnte,
for det var en Drengestreg, det
vil ethvert voksent Menneske
give mig Ret i; thi selv om Vedkommende har været voksen af
Alder, har Hjernen ikke været
mere udviklet end et 2 Aars Barn,
da kun Børn i den Alder kan
finde paa en saa umotiveret Ilandling.
Saa vil jeg slutte min Prædiken
med de Ord, som jeg allerede
har nævnt, kom eller skriv til mig;
jeg er nem at komme overens
med og kan tale med alle, hvad
enten det er Kejsere eller Tjenestefolk. For mig er det kun Mennesker, om de har meget eller
lidt. Et kan i altid være sikker
paa, at hvad jeg har af Opfindsomhed, Kraft, Energi og Penge,
lægger jeg beredvilligt frem, naar
blot Formaalet er godt I
Erik Andersen, Offergaard, Rø.

Vtleolor Redakliolleo,
Elektricitatssagen.
Atter er Elektricitets-Spørgsmaalet blevet brændende her i
Allinge-Sandvig.
En lille Kreds af Borgere, hovedsagelig Forretningsfolk med
Hr. Installatør Larsen, Rønne, i
Spidsen og Sparekassen som Finansie'r, har ansøgt Byraadet om
Tilladelse til at lægge Ledningsnet
over Byens Gader.
Meningen er, at Værket skal
indstalleres i Hr. Herman Mortensens Maskinsnedkeri, og som
Drivkraft skal benyttes en Gasmotor, medens Hr. Mortensen bliver den tekniske Leder.
Ledningsnettet faar en meget
ringe Udstrækning, nemlig fra
Strømkilden til Apoteket mod Syd,
derfra nedover Havnen til Fotograf Kjøller. Desuden sendes Stikledning op til Skomager Larsens
Ejendom.
Borgerforeningens tidligere og
nuværende Standpunkt, at Kommunen som saadan ikke økonomisk set kan magte ElektricitetsForsyningen, slutter vi os ganske
til; men vi maa dog paa det bestemteste tage Afstand fra den
Form for Elektricitets-Forsyning,
som nu er under Opsejling.
Da det paatænkte Værk efter
Grundlæggernes egne Udtalelser
ikke har Udvidelsesmuligheder,
vil den øvrige, d. v. s. den største Del af Befolkningen, være afskaaret fra at faa Elektricitet i en
uoverskuelig Fremtid. Det er nemlig umuligt for andre Kredse af
Beboere under lige saa gunstige
Vilkaar at oprette et lignende
Værk; thi den mest centralt beliggende og den størstforbrugende
Del af Beboerne vil blive optaget
under det paatænkte LilleputVærk.
Vil f. Eks. den nordlige og sydlige Del af Kommunens Befolkning
gaa sammen om et andet Værk,
er Planen paa Forhaand umuliggjort, da det paatænkte Værks
Omreade danner en Kile gennem
Byen. Og tænk hvilket Virvar af
Master og Ledninger der i saa
Fald vilde krydse Byens Centrum.
Vi kan kun stemple det paatænkte Værk som en uklog og i
høj Grad upatriotisk Handling,
udsprunget af enkelte Herrers

Gechæftighed, parret med de øvrige Interessenters brændende
Elektricitets-Ønsker.
Det er kun Penge, det drejer
sig om. Kan Sparekassen laane
Rønne Havn Millioner og sætte
Hundrede-Tusinder i Foretagender som ,bornholmske nationale
Hoteller"(I1), kan det paatænkte
Lean til Elektricitetsværket ogsaa
forhøjes, saa alle, der ønsker det,
kan komme med.
Vi mener, at Sparekassens Financiering er saare uretfærdig
mod Kommunens øvrige Befolkning, blandt hvilke Sparekassens
herværende Indskydere hovedsagelig findes.
Byraadet kan ifølge de gældende
Love ikke modsætte sig Planen,
derfor maa Beboerne selv i rette

Tid slaa den ned.
Flere Borgere.

Fra sidste Byraadsmode.
Med Høj- og Lavspænding dirrende i Muskler og Nerver greb
jeg min .Social" for at granske
Referatet fra sidste Byraadsmøde
om Kommunens Elektricitets-Forsyning.
Men, hvor blev jeg skuffet! Referatet var saa kortfattet, at det
var umuligt for et stakkels Menneske som undertegnede at fan
et blot nogenlunde klart Begreb
om Byraadets Stilling til Sagen.
Jeg nappede min Hat og Frakke
og ilede af Sted gennem Byens
Gader for at læse "T id end e'
hos min gamle, gode Ven Jesper.
1 dette Blad fandtes et mægtigt
langt Referat om Tingen.
Da jeg fik det læst, spurgte
Jesper med et polisk Glimt i øjet:
„Forstod du det?" „Nej, desværre," svarede jeg; „men jeg
faar læse det en Gang til".
Som sagt, saa gjort, men Resultatet var =0,
Saa tændte vi vore Piber, jagede Ungerne i Seng, satte os
mageligt til Rette og gik i Lag
med at analysere Stoffet: ,Andragende fra en Kreds af Borgere
om, hvorvidt et Interessentskab,
der paatænkes dannet, kan faa
Tilladelse til at anbringe Master".
Allerede Begyndelsen fandt vi
yderst gaadefuld.
En Kreds af Borgere søger Tilladelse om noget for et Interessentskab, som slet ikke eksisterer.
— Nej, det gaar over vor Forstand og langt ind i Præstens.
Chr. Lin d ,fraraadede at give
Tilladelse med det samme; men
foreslog derimod at nedsætte et
Udvalg. Det var en meget uheldig Løsning, da det blev en
Hindring for en tilfredsstillende Løsning af Spørgsmaalet".
Hvilket var en meget uheldig
Løsning? Var det Nedsættelsen
af et Udvalg eller hvordan? Forstaa det, hvem der kant
E d v. Holm ,var forbavset
over den hovedkulds Fremgangsmaade, som han fandt ret utiltalende. Vi kan vel ikke nægte
det. Det er jo en Begyndelse, men
det vil ikke hindre Kommunen i
sin Helhed i at faa Elektricitet
paa en fornuftig Maade".
Vil ikke den ærede Referent
være saa elskværdig at tyde disse
Runer for os i et klart og kendt
Sprog, f. Eks. — Dansk.
H, P. Kofod „fandt det uti ltalende at forcere Sagen frem
paa en Aften".
Hvad ligger der i det stadig
brugte Ord ,u tiltale nd e" i
denne Forbindelse?

Dumrian.

Mærke til, forinden det nye By
raad traadte til, hvor deri vort

stedlige Ugeblad blev kørt frem
med den ene Tirade efter den
anden om, at nu havde den gnavet Ben hos Kommunen for et
saa og saa stort Beløb, og nu
havde den været der, og gnavet
for et saa og saa stort Beløb, og
disse Tirader blev kun fremført,
fordi man ikke fandt det rigtigt,
naar Vedkommende, som var ansat ved et eller andet i Kommunens Tjeneste, som Byraadsmed
lem eller lignende, havde haft en
lille Fortjeneste ved at udføre et
Stykke Arbejde for Kommunen.
Et Arbejde som skulde udføres,
og som han havde ment sig ligesaa berettiget til at kunne udføre,
som enhver anden, naar det alligevel laa indenfor hans Branche
og Virkekreds; men se, dette
mente een, altsaa ikke de andre.
Med ,de andre* er underforstaaet
den den Gang værende Opposition,
nærmere betegnet, den saakaldte
Borgerforening, — en Del af det
nuværende Byraad. — Dette Gnaveri var et af Vaabnene, som blev
brugt i Kampen mod den gamle
Bystyrelse, og altsaa var en af
de Børster, der sad i Kosten, som
skulde rense ren, den meget omskrevne, og særdeles beskidte
Augiasstald. — Kosten er for øjeblikket stillet hen, men Børsten
sidder deri endnu.
Til Trods for, man turde tro,
der efter Udrensningen, ikke mere
skulde blive Brug for Kosten,
specielt denne Børste, ved det ny
Byraads Valg, ser det dog ud,
som at der stedse skal blive Udsigt for dens stadige Anvendelse.
— Man saa nemlig det Særsyn,
at næppe var det nyvalgte Byraad
kommet til Roret, førend der straks
var et af de nybagte Medlemmer,
der fo'r til og neglede sig et lille
fedt og godt Ben. — Strax troede
jeg, at det kun var lidt midlertidigt Gnaveri, men sidder han
gudhjælpemig og gnaver paa det
endnu, og dette finder jeg dog
ikke rigtig logisk, — jævnfør ovenstaaende. Bevares, er Mandens
Gage, som Embedsmand, saa lille
og beskeden, at han ikke kan forsørge sin Familie alene af den, er
der forsaavidt intet at sige til, at
han ser sig om efter Udveje til
at forøge denne, ved at forsøge
sig som Brochureudgiver, Forsikringsagent, Hønseopdrætter, Regnskabsfører in. m., og altsaa nu
sidst, som Byraadssekretær; ganske vist officielt som Borgmesterens Privatsekretær, men dog med
fast rnaanedlig Gage. — At Manden selv gaar i den Mening at
være kommunalt ansat, som det
fremgik af en Udtalelse af ham
i et Byraadsniøde, og som dog
her blev korrigeret, maa skrives
paa hans store Indbildningskrafts
Konto om Tro paa egen Dygtighed. At det dog kniber lidt med
denne sidste, fik man tydeligt
nok en lille Forstaaelse af, ved
at læse Referatet fra Jernbanernes
Generalforsamling, hvor der gjordes Ophævelser over Allingetogenes altid forsinkede Afgang.
Er Borgmesterens Arbejde vedrørende Byens Sager saa kolosalt,
at han ikke selv kan overkomme
at bestride disse, saa er det dog
meningsløst, at han af sin egen
Lomme skal bestride en Medhjælp,
og naar der naturnødvendigt meddeles ham en saadan, men som
ansættes og betales af Kommunenl
Men altsaa, for at komme tilbage
til det vitale Punkt, hold bare
stadig fast ved det, intet Bengnaveri, men frem med Kosten og
fej ud.

Rasmus.
Bengnaveri.
Det var interessant at lægge

Ira 2lge til lige. Tysk Undervisning.
Fp-luntet og Bivognen

Kursin begynder I. Okt,

For at Undervisningen kan
. blive
v der
Film „Ole Opfinders Offer' _ tlandlingen saa grundig som mulig, blier
foregaar bl. a. i en gammel /Brille I Lands- kun ontagel hejst b Personer pas
byen. Der spilles beade Fredag og Søndag hvert Hold. Undervisningen forecr. denne Gang i en il deeel bedsle

Ved Landeindiamlingen
den 1 Oktober til Krtehens Bekæmpelse indkom der ved tiusindsanilingen I
Allinge -Sandvig Kr. 3.57,35.
De flinke I ndsamlersker og alle Bidragyderne bringes herigennem en hjertelig Tak for det smukke Resultat.

ff. G. Vesth, Hasle,
Skrædderforretningen er fra I.
Oktober flyttet til afdøde Overtoldbetjent Kjeldsens fhv. Ejendom
(ved Bager Drejer).
Stof til nye Klædninger anbefales.
Stof forarbejdes. Reparationer udføres. Rimelige Priser.

Til Ide November
søger to Sønderjyder, som er i
Besiddelse afgode Anbefalinger,
Plads som Forkarl og Andenkarl
paa en veldrevet Gaarti.
Mulige Tilbud bedes sendt ril
Andreas Callesen, Rorkær pr. fei sins St. Sønderjylland.

og Konversationsgaar Pas
øvelser tinder Sted efter hver Time,
saa hver enkelt Elev i Løbet af
kort Tid opnaar bedst mulig Talefærdighed.
— Prisen er Kr, 7,50 maenedlig
for 8 Timers ntaanedl. Undervisning. Indmeldelse maa salt vidt
muligt helst ske med 8 Dages Varsel med Henblik paa Inddelingen
af Holdene.

LePtiune, Sandvig.

Slqieriets Us4, Billim,
Friske Varer Onsdag og Fredag.
Fersk Flæsk, Karbonade, Mørbrad.
Medisterpølse, Fars.
Bayerske Pølser, Kumkpolser
Kogt Skinke, hjemmesniellet Fedt.
Forskelligt Paslæg.
Dina Sereneen, Tlf. 3S.

Aktieselskabet

Hasle Bank
modtager Indskud paa Indlaanshog og Folio, Terminsydelser til Kreditforeninger,
ordner Kreditlaan m. m.

Ti! 1. Novbr.
søges en Forkarl og en yngre
Medhjælper samt en Fodermester
paa Vævergaard i Olsker.

Fodermester

Ny ekstrafin hnrnholmsk

Honning

Fodermester,

A.Lyster,fffasle.
Nyheder i Ulsters 94:

som kan og vil malke 12-14
Køer, søges til 1. November.
St. tilyregaard, Olsker.

store, moderne Kraver a 26,50.
Mn stort Udvalg i Frue-

søges 1. November.

Brogaard pr. Allinge.
En flink og paalidelig

Ungjølge Litterreleter med
frakker i alle Størrelser selv de allerstørste — er nu paa
Lager til yderst rimelige Priser.
Vore smaa Priser bevirker at
saa godt som alt sælges ud i Se-

En Karl
søges straks eller senere
Hoglebjerg pr. Hasle.

sonen, dog hænger nogle Stk.
Damefrakker, som vi nu sælger ud til betydelig nedsat Pris,
og De maa gerne se paa dem
uden Købetvang.
Smukke, moderne Kjoler
altid paa Lager. Ungulge-Kjoler med lange Ærmer fra 11,85.
Vi er extra godt sorteret i
smukke Nyheder i Kjoletaj

En Kari,
17-18 Aar, maa kunde køre Heste, kan faa Plads 1. November.
Tlf. 62. Kaggaard, Rutsker,
— Samme Sted søges en Pige

oa Fløjl.
Til NIkulek.joler har vi gode
tær:lede Stnfier tre 98 (re pr m.
Fine Nyheder i Pullovere
s3.; Veste. Smukke uldne Dameveste fra 4,50.
Vi bar stort Udvalg i moderne
Paraplyer til Damer, Herrer

18-20 Aar.

En flink Karl
kan faa Plads til 1. November
Risemollen, Olsker.
Tlf. Rø 8 x.

og Børn fra 3,50.
En Paraply er altid en velkommen Konfirmandgave.
Til samme Brug anbefales fikse,
nydelige Tørklæder. Kra-

En Medhjælper
suges til 1. November,
Jørgensen, Kansegn ard.

En Medhjælper
kan faa Plads til 1. November.
Kofoed, Pedersborg,
Tlf. Klemens n. 71.

Ung Formiddagspige
søges.

P. L. Holm, Allinge.

En 14 Aurs Pige
søges 1. Novbr.
Gadegaard pr. Gudhjem.

En Pige
kan faa Plads Iste November.
Stetaberc, °lektor.

Tlf. Kl. n. SS x

En flink Pige
14-15 Aar, kan faa Plads til 1.
November.
A. Holm ved Lyngholdt.
TH. Klemens s. 85. x

En Halmstak
ønskes til K obs paa Bolbygaard.

Kakkelovne
og Komfurer købes bedst
og billigst hos

Andr. Kofod.
Tlf. Hasle 17.

ver. Handsker og Strømper. Kitler og Forklæder,

pakket i smukke Gaveæsker.
Vi vil gerne have Lov til at
sige, at vi har et ualmindelig
godt Varelager. indkøbt med stor
Omhu og Kritik, og det vil være
os en Urede at vise Dem en
hvilken som helst Vare, De uden
Købetvang kunde ønske at se
Udvalg i.
De skal ikke være bange for
at gøre Ulejlighed, vi er her for
det samme, og uden Hensyn til
Indkøbets Størrelse er De sikker
aa en høflig og samvittighedsfuld
•
• kspedit ion.

Manufakturhuset

.
.,
%p.

Hasle

.

Agentur

1 samtlige Byer og Stationsbyer
søger et af vore ældste danske
Forsikringsselskaber Lokalagenter
som i Forbindelse med Selskabets herværende Repræsentant vil
tegne Skades- aaavelsom Livsforsikringer. Gode Afregningsvilkaar
kan paaregnes,
Billet mrk. Bierhverv modtager
Bladets Kontor.
En lidt brugt

Vaskemaskine
er til Salg til halv Pris.
1 Stk. 19 Ræ',.kers brugt Radsaamaskine ca. halv Pris.

Andr,

Kofod.

Tlf. Hasle 17.

Alliolle-Sadvi!) Byd,
Tilbud ønskes
paa Levering af Kommunens Forbrug at Kul og Brænde i Tidsrummet til 1. Maj 1930.
Tilbud bedes indgivet inden 8
Dage.
P. R. V.
n. Bloch.

Forbud.
Det forbydes paa det strengeste
at henkaste ubrugelige Genstande,
Kokkenaffald, Indhold Ira W. C.
Spande og lign. i Aaen mellem
Skæreriet og Havet. — Overtrædelse vil blive anmeldt til Politiet
P. R. V.
Bloch,

Udsalg af

Skotøj.
Gymnastiksko til Herrer og Damer, Slippers, Morgensko, mange
forskellige Slags Hjemmesko sælges meget billigt.

Bing & Grondahls Porcelæn

— Nedlagt i almindelig Sauce,
Osterssause, Hurnmer,auee.

Fra 2. Oktober til 2. November sælges iI Sort til
Fabrikens ekstra billige Pris. Bestillinger ekspederes omg.
og maa indgives hurtigst, da dette Tilbud jo kun er gæl-

Gaffelbidder 1 Daaser
i Dildsauce,
Tomatsauce, Osterssauce

NB. Alle omstrejfende Hunde vil
blive skudt.
Ove Kofoed, St. Murergaerd,
Klemensker

dende denne korte Tid.

Jens Yfansen i 21~
ug Herre-Klædninhar det største Lager og Udvalg i
ger. Stortrojer, Ullitera, Overfrakker, Regnfrakker,
Rotorjakker, Arliejtisjakker, `Veste og Ileahlteller salut
-Fiukerbeek Ileder og Ol
Stort Udvalg i Kuede,
Tropper.
KJoletoj, lionauldattd, Iderreder, IlynetoJ,
Altid største Lager af prima Trikotage og Garn.
Alt i gode Kvaliteter til den allerbilligste Pris.

Det største og bedste
Udvalg i færdige Herreklæder
til alle Priser.

Brunt, Sort og Lak-, fikse, pæne,
solide, moderne, sælges her til en
saa lav Pris, at ingen behøver at
sige: Skotøj er dyrt.

Habitter og Ulstre.

af Plys og Klæde, syet saa de ikke
flosser ved Saalen, naar de bliver
brugt, sælges til smaa Priser.

Fyrmestersild I Daaser
med Logsauce.

Prociukten.

Merresfio.
Xliedesko

Sardiner

ogsaa til Drenge

nied 8 - 9 Fisk i Daasen sælges
for 55 Ore.

paa det strengeste og jagende
Hunde vil blive skudt.
Degnegaard, Rø.

Rummer

Jagten aflyses

i 1/1 og 1'1 Daaser er for Tiden
meget billige.

Krabber, Reler, Thunfisk.
Kogt fersk Laks og Røget Laks
i Skiver i
og 1/, Danser.

Kaviar
i Daaser russisk og svensk.

J. B. Larsen, Allinge.

1 Millimi Luer
12000 Kr. for I Kr. 30 Øre
kan de faa i Gevinst ved at
købe en Lodseddel hos
aut. Kollektør

ganske unge Mænd.
Det er meget moderne med Ulstre.

Jobs. barsen

Saagummisko.

i alle Størrelser — ligefra de mindste til de største -- og

Største Gevinst i Serien

Eu pæn, god, solid Sko til Herrer, Damer og Børn haves paa
Lager og sælges til en meget lav
Pris.

Vort jernstærke Arbejdste j

e. Larsen,
Tra.alt 'amager, A 11 Inge.

ak for al udvist Opmærksom-

T

hed ved vort Bryllup
Karen og Johs. Anker.

Priser fra 38 Kr.

Sedler sendes overalt.

Regel gfellefisk
er hjemkommet.

,77y gelipfls
meget fin Kvalitet

Johanne ,lansen
tf'l etuaIIefurri. IL n II g
anbefaler
hjemnielavet Fars, Medisterpølse,
Lungellolse, Sylte og Leverpostej.
Fersk, saltet og røget Flæsk.

Lideplads - Allinge - Telefon 45

Udsalg Ira Slagteriet.

Grise

80,000 kroner

bringes i Erindring. - Overals fra 3,35 til 4,30.

ndreas Thomsen
Ø

nsker De Fred

S. Larsen, 5TIlinge

paa Deres Jorder og -i Deres Have
for fremmede Jægere og omstrejfende Hunde -- eller for Naboers
Fjerkræ—, saa Indryk en lille Annonce i „Nordbornholm", der læses al alle, som en saadan BekendtBilkorsel nied 4-5 Personers
gørelse har Ærinde til, saaledes at
Aflysningen kan blive virknings- lukket Vogn udføres.
fuld. — Ring op Allinge 74.
blunkegaard. Tlf. Allinge 124y.

i forskellige Størrelser er til Salg
eller Bytte med Slagtekreaturer.
Tlf. Allinge 66.
NB. Sunde Ledekoer og Kvier
ønskes til Købs.

Nyheder i

Gode Smaagrise

Onefrdkker og MIN

er til Salg.
Brogaard pr. Allinge.

Ro.

Festligt Ungdomsmøde i Salen
ONSDAG den 9. KI 7,30. Pastor
Frokjær taler. Alle er velkomne.
K. F. II. M. og K.

hjemkommet.
Mægtigt Udvalg — ogsaa i Ungpigestørrelser.

16 aarig Vallak

En god, lidt brugt

A jlepumpe
er billigt til Salg, samt en stor
Grammofon med 14 Plader.
Alt saa godt som Nyt.
Solhjem, Tejn

Smaa Priser.
Naar De

Lager, billige Priser.
Geert
Tlf. 29.

altid paa

Al Jagt
og Færdsel med Skydevaaben er
strengt forbudt paa ,,Gadely" i
Olsker. Jagende Hunde vil blive
skudt.

Honning
Ny bornholmsk Honning er paa
Lager.

Kulristhonning
ly, og 1/2 k g Daaser prima Vare.
Marmelader
i løs Vægt. Hindbær-, Æble- og
blandet Frugtmarmelade. Prima
Kvaliteter og billige Priser.

J. B. Larsen.
Sandvig
Boghandel
anbefaler sig med mange smukke
og nyttige Ting til

Konfirmationsgaver
samt et stort Udvalg i Salmebøger
og Telegrammer.
Et Parti 4 Kroners PholyphonPlader sælges for 2 Kr. pr. Stk.
Johan Sørensen.

Rø

Torsdag d. 10. Oktober, Eftm.
Kl. 2 'afholdes paa Rø Afholdshotel Licitation over Levering af
Skærver og Grus til Sognets Biveje,
— Samme Dag Kl. 5 Licitation
over Levering af Brænde til Sognets Skole.
Sognerandet.

Køb

Divantæppet

aaar 44 lal ur liaalan
larpr. Tvw 411
Møh.
vil
ur.... t114. mask pha.
kim& and& Dam da da
Had. eg ...11.1.1 .Plir
Paa•ladareffigasa/Prabdra.

Vi er begyndt at føre Ungpigekjoler.
Smukt Udvalg. - Billige Priser.

Ira. asar
"
4" buiP7.,

DEN bLEGANt

LÆDER-GUMMI Æffltil

Der finder De et stort Udvalg af lige hjemkomne Tæpper, prima Kvaliteter og i
moderne Mønstre.

Gobelin-Tæpper
fra 7,50-26,50.

Velourtæpper
fra 31,50-37,50.

Victor Planck, Allinge,
Leverandør til Vare- og Landbrugslotteriet.
-

Biografen.
Fredag Aften Kl. 8
Søndag Kl. 7 og 830

cykler.

A hue 81(?Peri
Optirildrilagiiiirtrade

paa Anias Jørgensens og Kristian
Andersens Jorder i Rø.

i Magasin du Nords Udsalg.

Slagter Jovgensen.

til Salg eller Bytte med en 272
til 3 aarig Plag.
Tlf. 60.
Chr. Holm, Allinge.

Ja-

Rn vfeldig fin Sardin i Olie

Barber & Frisør
Tlf. 53. Allinge Tlf. 53.

Godrik U. S. A. er en stærk, solid Støvle. Faas i flere Farver og
Faconer og købes hos mig med
stor Fordel.
En Afdeling Støvler sælges for
Kr. 9,15.

paa Axelhojs .l order i Ro.
gende Hunde bliver skudt.

Jagten aflyses

kan ingen vinde, men

Vi har i Aar et stort Lager i Ulstre

• Jagten aflyses

i prima Kvaliteter i Olie og Tomat
Id forskellig e Priser.

Vi har Klædninger

gummistøvler.

AI Jagt
og Fiersel med Bøsse paa mine
jorder er strengt torbudt.

Allinge tekniske Skole. Jens 'hasens Manufakturhandel,

Indskrivning af Elever TIRSDAG den 8. Oktober Kl. 7 paa
Skolen.
Bestyrelsen.

Anchiovis Daaser

Andreas Thomsen,

Ole Optiders
Lystspil i 6 Akter

Fyrtaarnet og Bivognen
i Hovedollerile.

MlingeYeglværii
anbefales.
Enrsten, Teglsten, Drænrør.
Tlf. 127.

•

Til Konfirmanden.

Vil De have Fart i Omsætningen?

-0 -

Rich, Nielsen

Rich. Nielsen

Klemensker

Klemensker

Lonuneultre, Armbaandsuhre og andre Konfirmationsgaver

i stort Udvalg og i gode Kvaliteter.

Møllers Bogbinderi
Tlf. 466.
Chr. Diderihsen, Rønne.
Indbinding af Beger. - Protokolfabrik. - Papirvarer.
1. Kl. Arbejde. - Rimelige Priser. -- Hurtig Levering.

TIL 400.

Leverandør til Biblioteker, Foreninger og øens største Forbrugere.

De

t)erterencle

anmodes høfligst om at indsende vort Tilgodehavende for Annoncer
paa tilsendte Indbetalingskort, Postkonto Nr. 14146, hvilket er den
billigste og bekvemmeste Maade. Alle Indbetalingskortets 3 Dele maa
være udfyldte ved Indbetalingen, mon Deres Postbud vil være Dem
behjælpelig hermed og modtage Beløbet I 5 Ore i Porto mod Kvittering paa Postbeviset.

Elfenbellslakeret Sovevffirelse
med 3-flojet Spejl, compl. fra 450 Kr. Egetræs engelsk
Spisestue, compi. fra 550 Kr. Chesterfields Dagligstue, 1 Sofa 3 Lænestole med Velour, fra 450 Kr.
Ratebetaling kan indrømmes. Solide Købere fra 20 Kr. mdl.

Hvad hjælper det at

Nu drager du i Verden ud

med mange gode Ord og Bud
om, altid du forsage vil
al Verdens Tant og Gøglespil,
og altid at gaa ligefrem,
som du det lærte i dit Hjem.
Dit Hjem, dit kære Barndomshjem
med tusind Minders rige Gem,
med Barnetro og Barnefred,
det er for dig det bedste Sted,
hvor Tiden altfor tidlig gaar
i Barndoms lykkelige Aar.
Om Verden bliver Baard og slem,
da ved du, i dit Barndomshjem
din Moders milde Kærlighed
kan give dig nyt Haab og Fred,
og skælver Hjertet dybt af Saar,
der faar du atter Børnekaar.
ERIK.

Bornholms
Spare- og baanekasses
Afdeling i Allinge.

Kontortid 9-12 og 2-4.
Renten af Indskud er paa
4,5 pCt. p. a.
3 Mdrs Opsigelse
4
Sparekasevilkaiir
2
Folio
i Forsorgelsesaldelingen 3,6 hvortil Præmie, hidtil 2,1 -

Elegante Visitkort

Allinge ny Møbelmagasin,

50 Stk. med Navn 2 Kr.

Havnegade 53. Allinge.

Allinge Bogtrykkeri

lionne•Allinge Jernbane.
SØGNEDAGE.
Kanne H.-Sandvig.

Chr. Sonne,

b,

91111111f

nufer
StIentelt

Runde Magasinovne
med Kogeindretning ere meget solide og brændselsbesparende med lodrette Trækkanaler og tæt :rammenslebne
False og Døre.

Firkant. Magasinovne
føres i mange Typer og alle
Størrelser.
Salonovne i smuk Fornikling og Pladekappe. Giver
en behagelig Varme og er
yderst lette at holde smukke

Ii u
<Tein
VII tinge

Uanbetp

Gasstegeovne, Gasapparater, Petroleumsovne,
Ror, Sten, Ler, Ovnkit og Reservedele.

9.

V.

8,00
8,15
8,25
8,39
8,51
8,59
9,05

',nonne £)

10,45

15,05

20,00
20,05
20,13
20,25
20,39
20,49
21,05

NON., Ofil INELL111.1111 AGF:
Roane II. Sand vlg.
/Roum
Vtuler
Rlown4
'Trin

8,00
8,14
8,23
8,3o
8,47
8,55
9,00

s
eunhip
Yllliupc
Trin

Jtu
Rlenteffi3

9tufer

22,20
22,33
3,13 19,48 22,41
3.26 20,01 23,53
3.37 20,12 23,03
3.45 20,211 23,10
3,50 20,25 22,15

',20 14,05 20.45 23,3o
9,25 14,10 20,50 23,35
9.33 14,18 20.53 23,42

9,44 14,29 21,10 23,52

9,57 14,42 21,24 0,04
10,06 14,51 21,34 0,12

['IN ikke over beo eller Ind
Køb Deres Forbrug af
Sodavand fra
Mineralvandsfabriken

Prima engelske KakkelovnsBORNHOLM
Telefon 25
kul af allerfineste Mærke, ventes med SIS „Singal" først Sandvig
Prima tyske Kakkelovnskul ventes pr. Sejler „Gudmund" sidst i September.

Knuste engelske Gaskoks og
Briketter haves paa Lager,
Indgiv venligst Deres Bestillinger snarest paa alt Vinterbrændsel, vi leverer alt til billigste Priser og af bedste
Kvaliteter

9rodukten.

Smag Produkins

Den er finest og hvidest, og Prisen er dog
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Xonfirrnationen

anbefales
Lommeure, Arinhaanclsure, Urkieder.
Guld-. Sølv-, Plet-, Tin- og Nikkelvarer.
Stort Udvalg -- Gode Varer

Rimelige Priser.
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47fvorfor

Rolle ffryfisager

gndpakningspapir og Yoser

paa en ringere Vare, og sælger denne paa
Efterkrav og uden Garanti.

er De altid sikker paa at faa Deres Tryksager godt udført til den
billigste Pris og saa vidt mulig omgaaende Levering, Telefon 74.
Indpakningspapir, økonomi-aller, Poser & Konvolutter til Fabriksprik.

Trnger De

til et nyt Gulv el.
Loft i Deres Hus?

da har vi et stort Lager af allerfineste Sort høvlede og pløjede Brædder. Desuden har vi stort Lager af tørre, prima
Brædder og Forskalningsbrædder i alle Længder.
Billige Priser og Rabat pr. Kontant

Produkten.
BRODREY]E ANliMt, HASLE.
JERNsTORli:R1 rk MASKINFABRIK.
Alt til Faget henhørende anbefales.

[nig

Døber tun 1Fte og 3bie, Sonbag
i Tjur 1.1Raaneb.

i Oktober.

Conrad Hansen, Allinge.

2,50 19,25
3,04 19,39

9?anne £) 10,20 15,05 21,50 0,25

Viderbrudsol.

til Konfirmationen køber De fordelagti g st hos
Tlf, 140
Konfirmationsgaver i stort Udvalg.

9ornitzkas :Bogtrykkeri, Xilinge,

12,30 18,30
12,45 18,45
12,55 18,55
19,09
13,09
13,21
19,21
13,29
19,29
19,35
13,35

Mien.] tg - Røn e%
9,40
14,00
CSanbuig
14,05
9,45
9Witige
9,53
14,13
Trin
10,05
14,25
11t
14,39
10,19
lentelW
10;29
14,49
9fitter

Emaljerede Ovne
og Kaminer er smukt emaljerede og eu Pryd for Stuen.
Komfurer i alle Størrelser, bedste og stærkeste Konstruktiv n.

Et Ur

Rejseudgifter maa beregne større Avance

Køreplan

»-»- Tlf. Allinge 69 -E-IC
udfører Nybygninger og Reparationer.
Egetræs- og Kork-Parketgulve, Finer- og Paplofter.
Flagstænger og Brandstiger samt Ligkistelager.

er paa Lager i stort Udvalg
og anbefale:. til billigste
Pri:rer.

„NORDBORNHOLM 6 6

hos omrejsende Agenter. der paa Grund af

Anton Sonnes Byggeforretning

Kakke 1 ovne

Lageret er fuld af Varer,

naar Butikken mangler Kunder.
Den store Omsætning til en lille Avance giver den store Kundekreds,
naar der averteres i

Flaskerensning og Fabrikation
kontrolleres af Allinge Apotek.

Flaskerenaningen foregaar under Iagttagelsen af de stren- ,
geste Krav til Renlighed og Hy°Nine.
Ved Fabrikationen anvendes
kun de.ellertineete Renstofter.
Produktet ataar fuldt ud paa
Højde med de oversøiske Fabrikkers.

Annoncer læses bedst her i Medet!

Kakkelovn og Komillfer.

Vi har et stort Lager af ' sorte og emaljerede
Ovne fra Akts. „Bornholms Maskinfabrik", Anker
1-teegaard og L. Lange S: Co., Svendborg.

Se venligst indenfor, hør vore Priser og se
vort Lager. Vi har lige sat Priserne betydeligt ned
- og ovennævnte Fabrikata borger jo for en fin
Kvalitet.
Reservedele, saasom Riste, Rør, Sten og Ler
haves paa Lager eller skaffes i Løbet af Ina Dage.

Produkten.
asker Se

at »vibe 9-Jere,

unbeItebI, bur Sibe arter,

tere i „9b3rbboritholiti'.

„91orbbortdiultit" Isee3 i over 3500 ,jeitt4lienc af Eatonialtinree og Winnufattur forbruger burt 4)1ml' nadip for ride
2000 Strutter. „Vlorbboruttuitar 2a2fere feber nitfaa hvert Mor fur over 6
ber flager over be Datidige
!Millioner Rroner 123arer. Zen
Ziber, ben ringe Robeetnie og be begraltiebe Ylfiretitiligiiiiiligtieber, bar rub at
tinu furer
unertere i »od Mtb th'jliglirb til et ubnibe fin
gobe 1Barer op iuvrigt er tonturrencebtmlig.

