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DAMASKUS 

Syriensiældgamle Hovedstad ligger ved Foden af Libanons Bjerge paa en frugtbar 
Slette og har et ægte orientalsk Præg. Gaderne er snævre og krumme, Husene er 
uden Vinduer og gør et alt andet end tiltalende Indtryk; men de mere velhavendes 
Gaarde og Haver er prægtige, og de mange Moskeer, opførte i gammel arabisk 
Stil, samt de berømte Bazarer er nok et Besøg værd. Bazarerne er opført omkring 
den store Moske og indeholder alt, hvad der kræves til Livets Ophold og til Luxus. 

3ens Yder 
va te 9jile. 

-o- 
Jens Peter å Trina va fæsli glå, 
for di va bena te (-Wc enj Stå; 
men så korn di ævent te tænkja på, , 
a Soen au skulle farra ddt 

Fost skulle Jens så ni derhen 
men fæjes a komma Jern ijren 
når bajii nu Mådinj 

fikj gjort Besje; 
for de va hanj denj vilesta te. 

Trina hon hadde fåd Tina Sko; 
derfor skulle Jens 

sæl passa sin So 
mæns hon gjek derhen 

å fikj en Svingom 
— på denj Mådan 

begge te Gjile korn. 

De Trina nok va 
som denj Plåninj lå 

å snårt fikj bon åu 
sinj Manj astå, -

for de gjek her, som ota de går, 
a Jens hanj hadde 

Kam te sit Hår. 

Å Jens gjek te Gjile å åd for to, 
mæns Trina sad jemma 

å paste So; 
men då Jens skulle Jern å losa å, 
så kom di me Kårten, dæmmeså. 

Enj Makker 
di manglada ævent åu, 

å Jens hanj syntes 
a Kåres el va Sjåu. 

Ha nj kunje ju ikje stå dom imo 
men gloende rent 

bodde Konna å So, 

I Fostninjen vant hanj 
å va då så glår, 

men snart ju Lokkan 
enj anj Kos tår; 

då hanj gjek Jern 
for å kraula i Sænj, 

hanj hadde forlest 
et Par Krones Pænj. 

Da Jens hanj kom Jem 
va Klokkan bien tre, 

svårt Seeralt å Darn tæpt te; 
Jens krev så inj i Lån te sin So, 
han hadde tol dajlija Grisa, kantro. 

JA tor ikje mæjla va Mårndanj gå, 
å heiler ikje va Trina hon så; 
men sjer'ed otara, då kanj ni tro 
a Jens får sæl Lau å passa sin So. 

Å denja Storjan ni læra kanj 
a Kon ikje altid ska stola på Manj, 
Å Trina hon fijk åu lært delta me, 
å Gjile å Slæføre tås når de e. 

Otto J. Land. 

Stunde paa Sagt. 
-0- 

Jagtens Tid er inde. Hvor Jæ-
gere og  Hunde er paa Farten, 
og Tillokkelserne er der, baade 
for Jæger og Hund, til ved en-
kelte Lejligheder at overskride de 
lovlige Grænser, hvad vel nok of-
tere '-ker for Hunden end for Jæ-
geren! For Jægeren kan Følgerne 
blive forskellige efter Forseelsens 
Omfang og dens Opdagelse. For 

Hundens Vedkommende er Sagen 
noget anderledes, for da gaar det 
næsten al Tid ud over Uskyldige, 
og den Skyldige gaar oftest fri, 
uagtet den paa sine Strejftog kan 
afstedkomme beklagelige Ulykker 
og Grusomheder paa Kreaturer 
og Vildt. 

I Rø Plantage er en Del Staal-
traadshegn, for at frede om unge 
Kulturer. Ved disse Hegn er Raa-

vildtet et let Bytte for omstrejfende 
Hunde, og de behøver ikke at 
være store for her at gøre Fangst. 
Og her kan man blive Vidne til 

de forfærdelige Følger af en saa-
dan Jagt. 

For nogen Tid siden kom en 
at Skovløberne til mig; bærende 
paa et endnu levende Dyr, som 
var blevet overfaldet af Hunde, 
der havde ædt Kødet af det ene 
Laar helt ind til Knoglerne. Se-
nere fandt min Søn en Raabuk 
med Opsatsen indviklet i et Hegn 
og ubehjælpelig surret fast til dette, 
jaget dertil af Hunde; og disse 
eller den har derefter fortæret 
Baglein mer og Bagkrop, mens Dy-
ret hang levende i Hegnet. Saa-
danne Grusomheder sker ikke helt 
sjældent. 

Naar ærede Læsere og Jægere 
bliver kendt med disse uhyggelige 
Tildragelser, mon de sax ikke vil 
gøre sig al tænkelig Umage for 
at beholde deres jagende Hunde 
inden for Omraader, hvor saa-
danne Ulykker ikke kan foraar- 

sages. Det var nemlig Hensigten 
med disse Linier. 

Ro Plantage d .  "J„ 1929. 
Er. Lærkesen. 

Lykkeligt Ægteskab. 
—0— 

En gammel Ægtemands Raad 
her i Bladet 8. Novbr. er vist 
meget gode og fornuftige; men 
det gælder ogsaa om, at de ikke 
bliver snusfornuftige, naar der 
skal være Tale om lykkeligt 
Ægteskab. 

Vel kan hun ikke blive ved at 
være lige yndig i andres øjne, 
men i hans vil hun være det, 
naar deres Ægteskab virkelig er 
lykkeligt, og det selv om Haarene 
bliver hvide, og Huden rynket. 
Vel kan Tankerne med Vemod 
gaa tilbage til Ungdommens favre 
Tid; men hans Hjerte varmes, og 
hans Sind fyldes med Glæde, naar 
hun ser paa ham med øjne, der 
lyser af Kærlighed. 

Og vel er det ikke spændende 

for hverken ham eller hende at 
se paa den anden tværs over 

Bordet i 365 Dage om Aaret; 
men det skal det heller ikke være 
Er Ægteskabet lykkeligt, vil det 
derimod være beroligende, op-
muntrende, hyggeligt for ham at 
se hende sidde netop ved Bordet, 
hvor de er sig selv — med deres 
Børn — Familien. 

Det bliver ikke kedsommeligt. 
Der er daglig nye Træk, flere 
kære Minder; det Smil, hvormed 
hun smiler over til ham, gemmer, 
hvad de har oplevet af Lykke 
og Oplivelse sammen; det Smil i 
Dag [maske noget bestemt, som 
kun de ved. Det varmer ham og 
styrker ham, hvis han kommer 
træt og nedslaaet hjem fra Ar-
bejde. Ligesom netop det, at de 
kan samles alle ved Bordet i rette 
Tid, giver et fast Punkt i Hjem-
met, som ikke maa foragtes eller 
lades haant om, f. Eks. ved Upræ-

cished. 

Ser han hendes Ansigt lukket 

og indadvent, vil det virke for-
stemmende paa ham, hvis han 
ikke har Styrke til at aabne hen-

des Sind med sit gode Humør. 

— En Ting maa han ikke blive, 
irriteret og spørge bidsk: Hvad 
er der nu i Vejen? 	Er Forhol- 
det, som det skal være, faar han 
at vide, hvad der er i Vejen, naar 
hun føler, det skal siges, og han 
presser ikke paa. 

Værre er det, hvis de begge 
sidder ined lukkede Ansigter, fordi 
der ligger et uafgjort Stridsspergs-

maal imellem dem. Da kan de 
ikke se hinanden, ug den Tilstand 
kan ikke vare, naar Ægteskabet 
er lykkeligt. Det, der skiller, maa 
jævnes, og de maa forstaa hinan-
den igen; da vil Solen skinne dob-
belt klart; da vil Smilet uviikaar-
ligt bryde frem, naar de ser paa  

hinanden tvær s over Bordet. 
Skal Ægtemanden nied Spæn-

ding tænke: Hvad Humør mon 
hun nu er i i Dag? da er For-
holdet ikke, som det skal være. 
Nej, trygge maa de satte sig over 
for hinanden og se paa det An-
sigt, der siger mere og mer, et-
terhaanclen som Aarene gaar, fordi 
de har oplevet saa meget sammen, 
godt og ondt, i Glæde, i Sorg; 
men det var nu de to. 	Da bli- 
ver Ansigtet derovre paa den an-
deri Side af Bordet - ikke spsen• 
dende, men mere og mere kært 
og styrkende, eftersom Aarene 
svinder. 

Ufornuft kan ødelægge Lykken, 
men Lykken fags ikke gennem 
Fornuft eller fornuftige Raad, kun 
gennem det ufornuftigste af alt: 

Kærlighed. 
Den lykkelig gifte. 

Xviskongens 
2lenaissancepalads. 

-0- 
Følger man den brede Betonvej 

langs det brusende Ocean fra San 
Francisko til Los Angeles, passe-
rer Automobilet Bugten ved San 
Simeon — en stille, idyllisk By, 
hvis nøjsomme lndvaanere lever 
spartansk af de ,Rigdomme, det 
vældige Hav kan afse. 

Europas Digtere har talt saa 
meget om Golfens og Middelhavets 
Skønhed — naa, Amerika har jo 
ikke haft Tid til at fostre Lyrikere, 
saa det er aiene at den Grund 
tilgiveligt, om San Suncons Golf 
ikke er blevet verdensberømt -
saa meget mere uberørt er til 
Gengæld dens storslaaet betagende 
Skønhed: ud mod Vest Oceanets 
næsten tropeblaanende Uendelig-
hed, ind over Land Bjergene, de 
vældige Bjerge, Tusinder af Fod 
mod Himlen 	med duftende Ci- 

tronplantager og stille Skove op 
over Skraaningerne, med Skyer, 
der florlette smyger sig ind i Slug-
ter og Dale — med evig Sne, glit-
rende hvid mod de slanke Tinder. 

I en af disse Slugter aner man 
— særlig mod Aften, naar den 

nedgaaende Sols Straalei faar Bjer-
gene til at gløde — nogle næsten 

blaaviolette Pletter, som set paa 
Afstand ligesaa godt kunde være 
drivende Taagebanker som en 
Bjergtop dækket med Blomster. 

Ind gennem Slugten fører en pri-

vat Motorvej, der i store Sving 
tager Højderne — ind mellem 
Skovene, ud over Klippesiden -
højere og højere — med en ufor-
glemmelig Udsigt over den hvide 
Strand og det store Hav. 

Og lokkede af Støjen fra den 
brummende Motor, kommer de 
mærkeligste Dyr ud i Skovbrynet 
og kigger fornærmet forundrede 

efter Vognen: Dyr, man vilde 

vente at møde alle andre Steder 

end i Californiens Bjerge: Rensdyr 



krævning af Kurtakst. 	 drev om i Se>en, 6 Kvartmil nord- 
Der var indgaaet fra Hotel ost for Allinge. Den unge Mand 

Strandslot 759 Kr , Aiexandersens kunde ikke svømme og gik straks 
Hotel 666 Kr., Strandhotellet ti21 til Bunds. 
Kr., Hotel Nordland 555 Kr., Ham-
mershus 245 Kr , Blanchs Hotel 
200 Kr., Hotel Sandvig 171 Kr., 
Finnedalen 130Kr., Hammers Pen-
sionat 107 Kr., Jernbanehotellet 
50 Kr., Kofoeds Pensionat 46 Kr. 
og Lindgrens Pensionat 12 Kr. 

Ved Badestranden var indgaaet 
783 Kr. Regnskabet. balancerede 
med 5349 Kr. 56 Ore og var god-
kendt af Revisorerne. 

Af Udgifterne nævnes: Hoved-
reparation paa Badeanst. 750,39, 
Hotel Allinge (Spisning) 301,49 
Journalisterne 416,52, H. P. Jacob-
sen 400,00, Tilskud til Prospektet 
1393,90, Bornholms Turistforening 
135,00, Løn til Bademester 516,00 
Kassereren ved Stranden 144,00, 
Badejomfruen 153,00. 

Der var en Kassebeholdning pna 
620,04 mod 439,95 sidste Aar. 

Kapt. C. E. Koefoed kritiserede 
Bestyrelsen ret skarpt og foreslog 
at nægte Godkendelse af Regn-
skabet, da der efter hans Mening 
ikke var tilstrækkelig Kontrol med 
Kurkortene. Efter nogen Diskus-
sion godkendtes Regnskabet. 

Inden der foretoges Valg af Be-
styrelse forlangte Capt. Koefoed 
Stemmeret for en Del nye Aktio-
nærer, hvem Bestyrelsen havde 
nægtet at optage, da Indtegningen 
ikke var sket med lovlig Varsel. 

Formanden beklagede at Besty-
relsen ved sidste Valg havde be-
gaaet en Fejl ved at optage en 
Aktionær uden den lovhjemlede 
Frist, men da Aktien ikke kunde 
skaffes, var Vedkommende atter 
bleven slettet. Bestyrelsen kunde 
ikke give disse nye Aktionærer 
Stemmeret. 

Det vedtoges efter nogen Dis-
kussion (trods 30 Aars hævdvun-
den Praksis) at holde sig Loven 
efterrettelig De nye Aktionærer 
fik altsaa ingen Stemmeret, og de 
gamle Aktionærer stemte pr. Aktie. 

Resultatet af Valget blev, at 
den afgaaede Bestyrelse genvalg-
tes; Kæmner Mortensen, Hotelejer 
Jørgensen og Rejsefører H. P. Ja-
cobsen. Endvidere valgtes Bog-
handler Sørensen, Sandvig iste-
detfor afd. Johan C. Koefoed. -
Til Revisor genvalgtes Bagerme-
ster P. Holm. 

Capt. C. E, Koefoed og Hotel-
ejer Bidstrup kritiserede under 
Eventuelt Bestyrelsen, der efter 
deres Mening ikke varetog Sel-
skabets Interesse paa fyldestgø-
rende Maade. Bidstrup forstod 
ikke, hvorfor de unge, der havde 
Energi og Lyst til at tage fat, 
skulde holdes ude. 

De forældede Love gav ogsaa 
Anledning til Debat, og Spare-
kassebestyrer Ridder foreslog, at 
Bestyrelsen snarest muligt udar-
bejdede Forslag til nye Love. 

Efter Generaiforsamlingen var 
der Fællesspisning - denne Gang 
for Deltagernes egen Regning. 

Den kommunale Vælgerforening 
opstillede i Tirsdags følgende 

Kandidater til det foreslaaende 
Ligningsvalg. 

Købmand V, Planck, Avlsbr. 
Sejer Kofoed, Rentier P. Hansen, 
Gartner Jensen, Maler Nielsen, 
Sandvig, Købet. P. Kure, Hille-
brandt Lind. 

Efter Forlydende agter ogsaa 
Borgerforeningen at opstille en 
Kandidatliste til Ligningsvalget. 

Drukne-Ulykke. 
1 Onsdags Eftermiddag er en 

l9-aarig ung Mand fra Allinge, 
Axel .Mogensen, faldet overbord 
fra Fisker A, Henriksens Baad 
under Arbejdet med at opfiske 
Brædder fra en Dækslast, der 

fra Lapmarkens Snevidder, Wa-
pitiokse og Zebra fra Afrikas Slet-

ter, Gnu og Gazelle, Kænguru ug 
Elg . . det er som at køre gen-
nem en stor zoologisk Have - og 
man bestyrkes yderligere i denne 
Opfattelse ved halvt skjult mel-
lem nogle høje Cypresser at op-
dage et flere Meter højt Jernbur, 
hvor vævre smaa Aber klatrer 
rundt, skrigende og gestikulerende. 
Forsaavidt er det ogsas en „zoo-
logisk Have' blot en ganske pri-
vat Institution: Aviskongen, Man-
gemilardæren William Randolph 
Hearst's behagelige Overraskelse 
til de Gæster, er agter at besøge 
ham paa hans californiske Renais-
sanceslot. 

Her maa vi til Underretning for 
nogle af vore Læsere indskyde 
den Bemærkning, at nævnte Mr, 
Hearst, foruden at være Ejer af 
nogle af Amerikas største og mest 
udbredte Magasiner, tillige kon-
trollerer, ejer, administrerer og til 
dels redigerer en Række Dagblade 
i Amerikas forskellige Byer. Hearst-
Pressen er Organ for Mr. Hearst's 
Interresser - dens forskellige 
Blade læses daglig af Millioner; 
foruden at give sin Præsident 
fyrstelige•Indtægter, giver den ham 
en suveræn Indflydelse, Et Ord 
fra denne Mand bestemme „den 
almene Mening" i Lande, større 
end hele Europa. Intet Under, at 
denne Avisrigets Konge kan tillade 
sig Ekstravagancer, som synes al-
mindeligt dødelige næsten utrolige. 

Mr. Hearst havde i en længere 
Aarrække ejet nogle Skovstræk-
finger her i Californiens skønne-
ste Egn - han - og ,, man " -
kaldte Stedet „ Hearst's Camp ". 
Der var i Skovene opført Lejr-
hytter og Blokhuse til Familien 
og dens Gæster; her tilbragte man 
Week-Ends og Ferier, jagede i 
Skovene, fiskede i Floderne 
indtil Mr. Hearst en skønne Dag 
opdagede, at han saadan set godt 
kunde bruge et pænt lille Land-
sted herude og besluttede at op-
føre Casa Grande '. 

Og hvor Vejen i en stor Bue 
svinger fra Skoven ind i den tro-
pisk skønne Park - der ligger 
pludseligt det storslaaede' .  Byg-
ningsværk - tindrende hvidt mod 
Bjergenes mørke Baggrund. At 
bestemme dets „Stil' er næsten 
ugørligt - har man set den gamle, 
skønne Domkirke i Meksiko City, 
kan man bedre forstaa, hvorledes 
denne Mellemting mellem et Tem-
pel og en Kirke er opført. Hoved-
bygningen er i meget lyst, pole-
ret Granit - den er enkel og ren 
i Linierne - alle Vinduer høje, 
spidsbuede, blyindfattede - Ind-
gangsportalens Trappe er ved 
Foden lige saa bred som Bygnin-
gens Gavl - og flankeret af to 
høje, hvide, spanske Klokketaarne. 

I Parken vokser slanke, svajende 
Palmer Side om Side med mørke, 
romantiske Cypresser. Paa Hoved-
bygningens modsatte Side fører 
brede, fliselagte Gange ned mod 
er, ille Dal, i hvis Midte Palad-
sets Svemmebasin er anlagt. -
Selve Basinet er udført i sort, 
aaret Marmor, for den ene Ende 
er rejst en stor, klassisk Neptun-
Gruppe, fra hvilken Vandet i fos 
sende Kaskader sendes ned i Ba-
sinet. For Basinets vestlige Ende 
gaar brede, lave Trappetrin ned 
til en Terrasse, ved hvilken der, 
næsten skjult blandt yppige Oran-
gebuske ligger tre smaa „Gæste-
Villaer" opført i hvidt Marmor. 
Fra disse Huse og fra denne Ter-
rasse er der en uforglemmelig 
skøn Udsigt ned over Bjergskraa-
ilingerne mod ,,Strandvejen• og 
det vældige Hav seksten Hundrede 
Fod dernede i Dybet. 

Spredt rundt i Parken støder 
man pas nogle af Renaissancens  

ypperste Skulpturer - og det er 
ikke vel eftergjorte Kopier men 
uerstattelige Originaler. Midt i en 
vældig sLawa• knejser en mægtig 
af Campagnens Taager patineret 
Marmorvase -- engang prydede 
den Kejser Hadrians Haver - nu 
vælder den til Randen med Cali-
forniens skønneste Blomster. 

1 alle smaa Løvhytter, ved alle 
magelige Bænke er Telefoner in-
stallerede - men Ledningerne er 
underjordiske - og de mere prak-
tiske end egentlig skønne Appa-
rater er skjulte i rintike Alabast-
skrin, diskret anbragte paa lave, 
antike Marmorsøjler. 

Da Mr, Hearst for fire Aar si-
den besluttede at opføre „Casa 
Grande", da besluttede han ogsas 
at bruge sine Penge til at rejse 
et Palads, man ikke hver Dag 
skulde støde paa i de californiske 
Bjerge. Altid havde han været en 
Beundrer af Renaissarcens Kunst 
og den spanske Renaissances Byg-
ningsværker: et spansk ,,Casa" 
skulde blive Rammen om en Re-
naissance-Samling saa storslaaet, 
at dens Lige ikke vil være at finde, 
hverken i den nye eller gamle 
Verden. - Saa medens Murene 
til ,Casa Grande" rejste sig der-
inde i den stille Skov, drog Ar-
kitekten, Miss Julia Morgan fra 
San Francisko, paa Indkøbsrejse 
til Europa. Selv en Milliardær 
maa begrænse sit Budget - og 
Mr. Hearst gav derfor sin Arki-
tekt Tilladelse til at anvende halv-
treds Millioner Dollars til Palad-
sets foreløbige Udsmykning - og 
derefter tolv Millioner aarlig til 
Samlingernes Komplettering og 
nye Erhvervelser. 

Udover denne generelle Ordre 
fik Miss Morgan saa at sige fri 
Haand og kunde udsmykke og 
indrette Landstedet efter egne Me-
ninger og Planer. 

Foran Portalen ser man Mac 
Monnies druebærende Bakkanter 
med de leende Bern pas et Atrium 
af mørkt Marmor. Selve Hoved-
indgangen er flankeret af to Rid-
dere i fuld Rustning. Hall'en -
Portalen, hvad man nu vil kalde 
den domkirkeagtige storslaaede 
Vestibule, er tapetseret med span-
ske Silketapeter fra det syttende 
Aarhundrede - de gengiver ædle 
Riddere paa vælige Gangere, 
Farverne er friske og skønne, som 
var Tapeterne malede for Dage 
siden - men nogle af dem bæ-
rer meksikanske Vicekongers kro-
nede Initialer - andre hedenfarne 
Pavers nøglekransede Insignier. 

Spisesalen, der gaar gennem 
to Etager, faar sit Lys fra spids-
buede, mosaikindfattede Vinduer, 
høje Paneler, hentet over Havet 
fra italienske Kirker, flankerer 
Væggene - over disse er de 
,,fire Aarstider" gengivet paa kost-
bare Gobeliner - fra sølvbeslagne 
Standere hænger flossede Silke-
faner, som engang har vajet i 
Kampens Gny paa Norditaliens 
Slagmarker. - - - 

De gamle, buede Egetræsdøre 
og Panelerne i Biblioteket stammer 
fra en af Spaniens ældste Kirker: 
Domkirken i Sec de Urgel - hvis 
Biskop i et Anfald af moderne 
Vanvid ønskede at lade Væggene 
i Kirken male al fresco i Stedet 
for at være panelbekiædte. 

Med en Elevator saaledes teg-
net og indrettet, som man kunde 
tænke sig en fransk Abbed paa 
Francois af Billons Tid vilde have 
ønsket sig den, hvis Elevatorer 
havde været kendt den Gang, 
kommer man fra de „nedre Ri-
glaner' op til Paladsets Gæste-
værelser. De ligger samlede om 
et rundt, gotisk hvælvet „Forge-
mak' - ligeledes forsynet med 
ældgamle, merk.e Egetræs-Paneler. 
Et lille Haandbibliotek findes her  

til Gæsternes Afbenyttelse - alle 
Bøgerne er naturligvis indbundne 
i antikke Svinelardersbind. 

Paladsets _Stil' er pas det pin-
ligste gennemført i Gresteværel-
serne - med Loftsbilleder malede 
al fresco som tro Kopier fra en 
Kirke, bygget i Aragonien i Be-
gyndelsen af det syvende Aarhun-
drede. - ,Fyrstelejlightclen" -
Doge-Suiten, som Mr. Hearst spø-
gende benævner de Værelser, han 
lader sine mest prominente Gæ-
ster bebo, er udstyret i venetiansk 
•syttende-Aarhtrndredc-Stil" og in-
deholder en lille Malerisamling 
saa udsøgt, at dens Lige i  I ur-
hold til Antal --- ikke findes mel-
lem de to Verdenshave. 

Og saaledes rummer hvert ene-
ste Gæsteværelse Kunstkatte af 
uerstattelig Værdi: her er Pane-
ler fra Aragortierfyrsten, Kong 
Juan den Andens Palads, her er 
et udskaaret Loft fra Codovas 
eller Taledos Slotte, her er en 
flor fra Pavepaladset i Avignon. 

Endnu mangler Musiksalene, 
Teatret og Biografteatret - disse 
tre, for Mr. Hearst uundværlig 
_Institutioner', vil faa deres Plads 
i den under Opførelse værende 
ny Fløj . 

Mellemtiden, eller rettere: Ven-
tetiden - for Mr. Hearst er en 
passioneret Musikelsker og Tea- 
tergænger 	faar Bladmatadoren 
til at gaa med at pleje sin zoolo-
giske Have. Som Renaissancens 
Handelsfyrster, naar de ikke kunde 
finde paa andre Ekstravagancer, 
anskaffede sig private zoologiske 
Haver, saadan kom ogsaa Mr. 
Hearst en skønne Dag i Tanker 
om, at baade han selv og hans 
Gæster kunde have lidt Morskab 
af et „Menageri". Opkøbere blev 
sendt ud til alle Verdenshjørner 
for at foretage de nødvendige 
Indkøb . . . og end ikke i New 
Yorks berømte ,Bronx" har i saa 
Henseende stort flere Mærkvær-
digheder at opvise end „Casa 
Grandes" Skove. 

Og skulde De en Dag, paa Vej 
op ad Rocky Mountains Højder 
møde en lille, venlig og veldres-
seret Baby-Elefant, saa er det 
ikke en Flygtning fra Barnuets 
Cirkus - men simpelthen et af 
Mr. Hearsts kære sinaa Husdyr. 

Og saa er der heller ingen 
Grund til at blive forskrækket, 
fordi en Tiger brøler sulten inde 
fra Skovens Halvmørke; - den 
er nemlig forsvarligt indespærret 
i sit solide Bur - ganske som 
Løven ovre paa den anden Side 
Alleen. 

fra 21ge tit 2Ige. 
_0_ 

Østersebadet Bornholm 
holdt i Mandags Aftes den ordi-

nære Generalforsamling paa Hotel 
Allinge", 
Formander•, Kæmner Morten-

sen, bød velkommen og mindedes 
afdøde Capt. Johan C. Koefoed, 
der havde været med ved Selska-
bets Start og et virksomt Besty-
relsesmedlem, med hvem det havde 
været en Glæde at arbejde sam-
men med. - Forsamlingen rejste 
sig. 

Foreslog Hotelejer Colberg snit' 
Dirigent og aflagde derefter Be-
retning og Regnskab- 

Det havde været et godt Aar 
uden Uheld og Turistantallet var 
stadig stigende. Det nye Damp-
skibsselskab „Østersøen" saavel 
som Selskabet af 1866's nyt' Skib 
betød yderligere Fremgang. Ven-
tede sig meget af Simrishamn-
Ruten, der i og for sig ikke var 
af ny Dato. 

Takkede Hotelværterne for det 
Arbejde, der var udført ved Op- 

Staten 
har forlænget Overenskomsten 

med den bornholmske Stenindustri 
til I. Januar 1931. Fragttilskudet 
vil koste Staten ca. 60,000 Kr. 

Der mart kun benyttes danske 
Skibe, 

Overlærer Holm 
var paa sin Jubilæumsdag Gen-

stand for megen Opmatrk ,-oiehed. 
Flere Deputationer var madt op 
og en Mængde Lykønskninger 
indløb i Dagens Løb. 

Fra Redaktionen. 
Vi har modtaget et Svar til Hr. 

Erik Andersen, der er saa person-
ligt, al det ingen Interesse har for 
Læserne. Private Breve offentlig-
gøres ikke, dem sender man di-
rekte til Adressaten. 

Fru John nue Andersen lier sendt 
os et Svar til Hg Michelsen. Vi 
ønsker helst at Diskussionen om 
Svinekød var afsluttet, særlig da 
den berører religiøse Forhold, og 
_Tro er en Privatgag- ; men pas 
den anden Side vil vi nødig sige 
Nej til Damer, saa - hvis Fruen 
ønsker -- skal vi optage Artiklen 
i næste Uge, skønt Hr. Michelsen 
for sin Part har alslattet Diskus-
sionen. Men Damerne skal jo nu 
engang altid have del sidste Ord. 

Guldbryllup. 
Bødkermester Rønne og Hustru, 

Gudhjem, fejrede i Gaar deres 
Guldbryllup og var Genstand for 
stor Opmærksomhed fra Befolk-
ningens Side. Den 80-artrige Brud-
gom og 74-aarige Brud har jo 
opholdt sig i Gudhjem i ca. 50 
Aar og er endnu i fuld Vigeur. 

Undervisningen i Husflid 
er atter begyndt og fortsættes hver 
Onsdag. Vi anbefaler de unge at 
møde talrigt op; det er udmærket 
Tidsfordriv i de lange Vinterafte-
ner, det giver praktisk Haandelag 
og udvikler Skaberglæde. 

Kørepiari 
Jerubaue. 

SØGNEDAGE. 
Huller H.-Mandell;. 

Ronne 	8,00 12,30 18,30 
%liter 	8,15 	12,45 

	
18,95 

Rlemena 8,25 12,55 18,55 
519 	5,39 13,09 19,09 
Zein 	8,51 	13,21 

	
19,21 

Ølflage 8,59 13,29 19,29 
alibing 	9,05 	13,35 

	
19,35 

Matadvig-- Rønne H. 
esanhaia 9,40 14,00 20,00 
Slitinge 	9,45 14,05 20,05 
Zetir 	9,53 	14,13 	20,13 
9b, 	111,05 14,25 20,25 
Stimlen§ 10,19 14,39 20,39 
91tiffr 	10,29 	14,49 	20,49 
{Ramle 10,46 15,05 21,05 

HELLIGDAGE 
11. --NandvIg. 

Ramle .t. 8,00 12,50 19,25 22,20 
911iter 
	

8,14 13:09 19,39 22,33 
Rirrumt 
	

8,23 13,13 19,48 22,41 
8,3r3 13,26 20,01 22,53 
8,47 13,37 20,12 23,03 

Slffinae 
	

8,55 13,45 2021i 23,10 
Epanbais 
	9,00 13,50 20,25 23,15 

ffiltudAila hunur H. 

Sonbuill 
	

9,20 14.05 21'1,45 23,30 
VIDinge 
	9,25 14.10 20,50 23,35 

Vin 
	

9,33 14,18 20.58 23,42 

Dtunnt 

Stleinon 
salige 

Øo 

10,06 14,51 21,34 0,12 
10,20 15,05 21,50 0,25 

9,57 14,42 21,24 0,04 
9,44 14,29 21,10 23,52 

*) Slubre fan Hk as 3tris 	emrbaq 
i Isser Wiaaneb. 



~bruge( herhjemme a/: 

Kalksalpeter 
er en. 3 Gange haa titort tiuro Forbruget nf anden Salpeter, fordi: 

Kalictialpietesr er let mit fordele jævnt selv merl liredsaamnskine. 

Kailkesailptmtir virker fortrinligt til alle Afgrøder,  bande Korn, 

Kaalroer og Runkelroer. 

Arbejde til 
beidsløse. 

Islandsk Lammekode 	Berghageo, Hasle. 
Nyt islandsk Lainteeked er hjem- ; 

	

i 	• • kommet. Bedste Dyrlægekontrol- • Foto rofisk -Atelier 
Hiertelig Tak for udvist Op-

mærksomhed ved vort Guld 
bryllup. 

En .ærlig Tak til Pastor Jesper-

sen ør Frue for den smukke Tale. 
Chr. Petersen og Hustru 

Lindekonen, Ru. 

' ak for udvist Opmærksomhed 
rved vort Sølvbryllup. 

Margrethe og Karl Haagensen, 
Tein 

Radio. 
Et brugt 4 Lampers Modtager 

er billigt til Salg. 
F. Dam-Petersen 

Tlf. 78 -- Hasle — Tlf. 78 

En reel, god 

Arbejdshest 
ca. 11 Kv., samt en Isla raderhest, 
er til Salg eller Bytte med Krea-
turer eller Ungsvin, 

Slagter Jørgensen, 
Allinge. Tlf. 66 

En ung Tyr 
samt en ung, fed So staar til Salg 
eller Bytte. 

Brødrene Jensen 
Tlf. Hasle 40 

Sv lues lagining 
udføres. 	Slagter Jørgensen, 

Allinge 

En belgisk 21/2  Aars 

1-loppeplag 
er til Salg. 

Tremraeregaard, Klemens. 

Kapsko og Træsko 
sælges billigt. 

Emil Krak 
Frelsens Hær -Gaarden, Allinge 

Gode Kartofler 
er til Saig eller Bytte med Sæd. 

5 og 7 Kr. pr. Td. 

Pehr Jensen, 
„ Arbejdslyst" ved Baggaard. 

En brugt 

tf errecykle, 
samt en Damecykle, begge i god 
Stand, sælges billigt. 

Snedkersvend H. P. Maller 
Allinge 

Musikundervisning 
i Violin for Begyndere. 

Poul Bendtsen, Tejn. 

Frelsens Hær i Rø. 
Maleriet blev vundet paa Nr. 198. 

Ved Syforeningen 
indenfor Allinge-Sandvig Afholds-
forenings Bortsalg udkom Sybords-
tæppet paa Nr. 204, Spisestuesæt-
let paa Nr. 153. 

Bilkørsel. 
Min lukkede 6 Pers. Vogn ud-

lejes ti! 25 Øre pr. km. 
Ludvig bel !grøn 

ved Vedby. 

Auto-Kørsel. 
Hyggelig, lukket 4-5 Personers 

Chevrolet udlejes. 	Smaa Priser. 
Ancher Jensen 

Tlf. Gudhjem 12. 

Bilkørsel 
med 4-5 Personers lukket Vogn 
udføres. 

Tlf. Klemens n 34 y. 

Personkørsel 
med 6 --7 Personers lukket Vogn 
udføres Tlf. Allinge 121 kan be-
nytte:.. Bedst om bormiddagen. 

Anton Andersen 
ved Stammershalde. 

Et Parti Voksffibler 
sælges; kan afhentes hos Andersen, 
Skovhuset, Ru. Forhandlere Rabat. 

leret og stemplet Kød anbefales 
til billigste Pris. 

Kogeærter. 
Nye leticogende gule Ærter 

pr. halv kg. 50 Øre. 
Flækkeærter. 
afskallede Victoriearter. 

Brune Bønner. 

t!orfrit, 

Bortsalg i Rø. 
Ro Syforening holder Bortsalg 

Tirsdag den 19. paa Brugsforenin-
gens Sal. Janus Dam fra Rønne 
taler Kl. 3. Lærer Simonsen fra 
Klemensker medvirker. 

Gaver modtages med Tak af 
Syforeningens Medlemmer. 

Vær velkommen alle. 

683 ikke over hen gier hd 
Køb Deres Forbrug af 

Sodavand fra 

Mineralvandsfahriken 

BORt1110b r4 
Sandvig 	 Telefon 25 

Flaskerensning og Fabrikation 
kontrolleres af Allinge Apotek. 

Flaskerensningen foregaar un-
der Iagttagelsen af de stren-
geste Krav til Renlighed og Hy-
giejne. 

Ved Fabrikationen anvendes 
kun de allerfineste Reostater. 

Produktet staar fuldt ud paa 
Højde med de oversøiske Fa-
brikkers. 

Benmel. 
Godt, tørt Benmel er til Salg. 
10 Kr. pr. 100 kg. 	Tlf. 79. 

FilderzuelefabrIkmu, Nyker 

Aktieselskabet 

Hasle Bank 
modtager Indskud paa Ind-
laansbog og Folio, Termins-
ydelser til Kreditforeninger, 

ordner Kreditlaan 

Varm 31dpose 
faas i Dag Fredag.  

Viotualieforretningen, Lindpl, 

2..eyster,Naste. 
Hjemmelavet Slat., 

hedister og Lungepulse. 

Varm Blodbudding 

hver Fredag Middag. 

Alt Møbel- og Bygningsarbejde 
saavel nyt som Reparationer ud-

føres til billigste Priser. 
Chr Schou, Bøgeskoven, Rø. 

Tlf. Gudhjem 97 v. 

27ye Byggryn 
af Byg fra dette Aars Høst 

grove, mellemfine, fine, valsede. 
Boghvedegryn. 

Ægte Tapioc Sagogryn. 
Horne Semoule. Salsflager. 

Svenske Havregryn i løs Vægt 
en udmærket Vare til billig Pris. 

g. 2. Larsen, "illinge 

Forretningskonvolutter 
sælges med Firma for kun 7 Kr. 
pr, Mille. 

Allinge Bogtrykkeri. 

aabentil t Kl. 8, ogsaa Søndag • 
• — Fotografering i private • 
• 

• 

Hjem paa hver Tid som on- • 
'G skes, ring paa Haste 66. 	••
• 

• 
•• 

Vine. 
Mit velassorterede Lagtr af prima 

og vellagrede Vine anhefaleQ. 
Hedvin fra 2 til 4 Kr. pr. 	Fl. 
Bourgogne Rødvin[ fine Kvaliteter. 

Red Portvin 
fra 2,25 til 5 Kr. pr ' 	Fl. 

Hvid Portvin og Sygevin. 
Sherry. Amontillado. Kirkevin. 

Madsherry 
til 275 og:325 Ure pr. 

Mawredaphne og Mali/asier. 
Ægte Tokayer. 

Sauterne til forskellige Priser. 
lin overordentlig fin Vare 

til 250 øre pr. 1/, FI. 
Rinskvin. Champagne. 

Danske Frugtvine. Kirsebærvin. 
Gammelvin. 

Rom fra 650 øre pr. ih FI. 
Cognac fra 7 Kr. pr. Vi  FI. 
Cognac. Heunesy og Nadal. 

Whisky King Georg, Blach White, 
White Horse, John Haig. 

Athoi Whisky 
til 10 og 11 Kr. Flasken. 

Caloric () Svensk Punch. 
Sherry Brandy 

Heerings og Langhliff. 
Alle Slags Likører 

Dom, Bols, Cointreau, Cacao, 
Cloc, Curacao. 

Alle Vin: Cognac, Rom og Whisky 
haves i I/1  og Vi  Flasker. 

Likører i halve og kvart Flasker. 

J. B. Larsen. 

Liglister og Ligsenge 
altid paa Lager i alle Størrelser, 
og forskellig Udstyrelser og Priser. 
Auton sonnee Byggeforretning 

Telefon Allinge 69. 
Indehaver Chr. Sonne. 

Kofoed & Mortensen 
Byggeforretninz 

E—

- 

r 

Ligkister og Ligtoj 

Sk igreri 
Optlenduingmbreeide altid paa 
Lager, billige Priser. 
Tlf. 29. 	[særl 

Frescolit. 
Tørt Farvepulver som udrøres 

i Vand og anvendes i Stedet for 
Limfarve og Kalk til indvendig 
Brug. Er let at udrøre og paast ryge 
føres i 	kg. Pakker. 20 forskel- 

lige Farver. 

J. B. Larsen. 

Stue- a Vækkeure Y 
Lommeure, 

Herre- ag Dame-Armbaandsure, 
Urkæder og Urarrnbaand 

i stort Udvalg. 

Conrad Hansen, TIL Anke 140. 

Averter i „Nordbornholm"! 

Køb 
Arbejdstøj, 

herrelingeri, 
Undertøj 

i Magasin do Nords Udsalg, 
Vi 

har et meget stol Udvalg i 
Ovrrallk, 

ArbridebraLlirder, 
Arbejderrute Kitler. 

Kedrldragier Jakker 
Hvide og kulnrtc kkjerter. 

Fikkrrb,-•),Irrdnr, 
Ridebenkhrder rn. m., frem- 
stillet al prima Stoffer, solidt for- 
arbejdet og til meget smag Priser 

Største Udvalg i 
Maaehetmkjurtrr fra 3 Kr. 
Prima bløde Hatte fra 5,75, 

Bina Kasketter 
i 5 forskellige Faconer. 

Mægtigt Udvalg i Sportshuer. 
illudrallpm, Manchetknapper, 

Rakker i Uld, Silke og Bomuld 
I'ullove,rs, Uld • emte. 
Ftøkertrojer nl. m. 

Stort Udvalg i Undoettd, saavel 
i Uld som Bomuld til laveste Pris 

Magasin du Nords ilrisai 
ved Victor Plunek, Alling,. 

•00~~ 
GilletteBarbermaskiller 
fra 1 Kr. Stk. til højere Priser,  

Ægte Ginette Barberblade. 
Rotbart Barberblade. 
Danske Barberblade 

„Maagen" og ,Absalon". 
Slibemaskiner til Barberblade 

,,Belo4  og ,Rotbart`, 
Lommeknive. Sakse. 

Trancheresakse 
til at klippe Fjerkræ i Stykker. 

Klædebørster. Haarbørster. 
Neglebørster. Tandbørster. 

Barberkoste. Kamme. 
Barbersæbe og Barbercrem. 
Stort Udvalg i Haandsæber. 

41.1 £nrjeu, 9111inge. 

Husflidskursus 
er begyndt og fortsættes hver Ons-
dag Aften hos Gæstgiver Christen- 
sen. 	Nye Medlemmer optages. 

Bestyrelsen. 

e 
W.).:0e0efligt*lfleelellt 

Siografen. 
Søndag Kl. 8 

Sensationen i 
Yolofituffen, 

Lystspil i 7 Akter. 

Charleys Svoger, 
Morsomt Lystspil i 2 Akter. 

499006011111169111* 

Fest- og Bryllupssange b 
leveres billigst fra 

Allinge Bogtrykkeri 

Ilestekød 
sælges af en fed, god Hest først. 
kommende F' dalt samt Lørdag 
Form. 

Charles Pedersen, Skolegade. 
Tlf. Allinge 118 

Diskir Husmandsforening 
Foreningens Damer, ['aede unge 

og ældre, indbydes for et paehe• 
gynde en Syforening red et Møde 
i Forsamlingshuset On<dag d. 20. 
Novbr. Kl, 7,30. Ogsaa Mændene 
er velkomne, Godt Fremmede for. 
ventes til Forhandling om Hus-
mandskvindernes Husflid 

Bratyre.lsees. 

Olsker 
Kommuneskat for I, Halvaar 29-

30 bedes indbetalt senest den 25 
ris. Derefter skrives Restanceliste, 

Udpantninger foretages. 
Statsskat for 1. Halvaar 29-30 

hede: indbetalt I Løbet al Novbr. 
Manned. 

fiereorrandet. 

Mejp,riot. 
FP 1111111ÆDAL ei 

Ordinær Generalforsamling af-
holdes Torsdag den 5. Decbr. Kl. 
2 Eftm. paa Rø Brugsforenings Sal. 

Dagsorden: 
I. Forslag fra Bestyrelsen. 
2. Beretning. 
3. Regnskab. 
4. Valg. 
5. Forslag fra en Interessent om 

Foraudring al Afregningen fra 
Fedt- fil Fladeprocent. 

6. Tuberkulosesagen. 
7. Eventuelt. 

Derefter Licitation over Kalkning 
af Mejeriets Bygninger. 

Regnskab og Kondition ligger 
til Eftersyn fra den 2 Decbr. pea 
Mejeriet. 

Ileityrelwee. 

Fotografier 
til Julen. 

Gør Deres Bestilling i god Tid 
og glem ikke, at et Billede af Dem 
selv eller Børnene vil være en god 
Julegave. 

Optagelser foretages bedst midt 
paa Dagen. (Kl. 11- 14} 

Atelieret aahent ogsaa Søndage. 

Fotograf Alfr. Kjøller 
Tlf. 4. 	Allinge. 	Tlf. 4. 

Petroleumsovne, 
Gasovne, Gasapparater, Bageforme, 
0 vnforsatse 'attainspande, Kak-
kelovne og Komfurer i stort Ud-
vz!?g anbefales. 

P. C. Holm, Allinge. 

11111~111111~1 
Intet Blad 

træffer Deres 
> Kundekreds 

bedre end 
L., 

 
Mordbornholm! 
	 J 

Køb danske Varer 
og De gavner det 

danske Landbrug og 
Industri og skaffer 
Landets mange ar- 

i sender Dem Nortiliornholin 
hver Uge! 

Husk derfor paa es, uaar De 
har et eller andet al avertere. 

.Nlordbornholiii^ læses i over 
tre Tusinde Hjem og koturner til 

alle her paa Egnen. Egner sig 

derfor bedst for Avertering. 
Smaa Annoncer bedes saavidt 

muligt betalt ved indleveringen. 

e 

GØDNINGS-
KOMPAGNI 



De 1-‘-- Verierencle 
anmodes høfligst om at indsende vort Tilgodehavende for Annoncer 
paa tilsendte Indbetalingskort, Postkonto tir. 14146, hvilket er den 
billigste og bekvemmeste Illa&de. Alle Indbetalingskortets 3 Dele maa 
omre udfyldte ved Indbetalingen, men Deres Postbud vil være Dem 
hehJelpelig hermed og modtage Beløbet -{ 5 øreorto mod Kvit. 
tering paa Postbeviset. 

Møllers  Bogbinderi  
Tlf. 466. 	Chr. DideriKsen, Rønne. 	Tlf. 466. 

Indbinding af Bøger. 	Protokolfabrik. --- Papirvarer. 
1. Kl. Arbejde. -- Rimelige Priser. - Hurtig Levering. 

Leverandør til Biblioteker, Foreninger og Oen.; -,korste Forbrugere. 

Elfenbenslakeret Sovevvelse 
med 3-11ujet Spejl, compl. Ira 450 Kr. Egetroes ongelsK 
Spisestue, comp I. fra 550 Kr. Chestrrfields Dag 
lig=stue, I Sofa 3 1,xnestob• ined Velour, fra 450 Kr. 

(::,tebetaling; kan indrom næs Solide kubere fra 20 Kr mdl 

Allinge ny IVIedc.elnriagasin, 
Havnegade 53. Al.ange. 

gens Yteansen i 211inge 
har det største Lager og  Udvalg  i Drenge-og lierre-Iiiresigitn-
ger, Stortrøjer, 11tAters, Overfrakker, Regnfrakker, 
Motorjakker, Arbejdxjakker, Veste og Iienkiæder samt 
Fiskerbenkiteder og Olietøj. 	— Stort Udvalg  i Klæde, 
Kjøletej. itoonnidstej, Lærreder, Dynetoj, Fjer, Tæpper. 

Hatte, liner og Seler samt alt til Herrelingeri. 
Altid størsfe Lager af prima Trikotage og Garn, 
Alt i gode Kvaliteter til den allerbilligste Pris. 

Zen (el blIe tooebhebrefuing var ,£)1)- 
1.‘rbbanu 	font prinititioo 1̀"j-olteffaft bar 
paa naturlig?aabe eller opfat og 
fætitler paa martgfulbig 	Zen 
&lufte tnt,J tibligfte 1I2obellcr ftanniter 
fra tflrouceolbeten : ben Inabe flt breb 
og nebnb eenbenbc C.:.."-kgge, og nteb en 
faeben af bilbebe man al tib Obin, 'nar 
Mali biN fia for Unetitterfctle 

ben grceffe •ibtib harel en lun, 
brebffugget eller runbnuflet trit 

meb iBfikige. 3  Olbliben gi[ num 
uuber bagligbaø 	orholb ubeit .jat 

Typisk 
Hovedbedækning. 

1‘ 414 
gct 	Dcit begnabtc [out Strappe- 
fint ineb 13ulben breb for uuen. Sao- 

 bavne .;Otte pif ober i Stoinbeinoben 
ost borel Enli g t inb i forrige Warfinn-
brebe, fartilt af .kottbetotior i 1Ring,  
tobing- 

tiblil Dav stoffet f ilt — tareldb. 
1803 lom ,"iftefintten, 1805-10 be 
blohe 	orf;n1 le, 	1830 	ES.nlitiberest 
efter .11lurel" ag 1834 enbelig ben 
metnitifie 

den høje tot hit titan fide hol 
titange nciudiferrbe 3olteffag, bPorira 
ti rinieligui hm hentet ben ligefom 
bo mange fierprnbebe 11114 aritthatte. 

`;fore '.,Lliflober Mier nogle ttniifte 
touebbeflabninger, fom rnbun er i 

231 fer ben fornemme noreauer 
nnh ¢n pubfig fifle baj ,1}a t, og en 

mi.h rn flablruft, men 
niftnol meget Enntliff tnt &buibere 

• 

effen en 	nf ShPnett broges orer 
timenet -- femti 'Dca ogjaa hoQ Ofb. 
tibed E15erntnner. 	;.f erfi i bet itienbe 
4.1arbunbrebe optrreber en tragtformet 

bar blet, Clkunblanet for be femte 
niegrt Pariercube f oriner. 

1,2n af bett ciniiiierebe V3ersucti,3 cied-
bantmellgfic ki-.:efint er ben blote tal, 
faut hemfout i 1798 og enbort er lige 
fladt 	toiltet flabe herre et 
/Beni for, at sn aabe !nu um nte- 

en 43uttongt fra bel porelige 92onto, 
heil tal er en reiritWei 
lamt enbelig en rinefift ilantaprir1t 
meb en egnede/ bat, fem er [(luta 
luft not til at ben en Talg talt Hine 
Zatrientobe her hicniuw. 

Elegante Visitkort 
50 Stk. med Navn 2 Kr. 

Allinge BogtryliKeri 

Bornholms 
Spare- og baanekasses 

Afdelloa I .411inze. 

Kontortid 9-12 og 2- 4. 
Renten af Indskud 	paa 

3 Nicks t)pii;e!se 	4.5 p.:1. 
Al Pli. Spareass ilS;anr 

2 	- 
i Formi,rgekesafdeldsgen 	- 

twnrtil Præmie, hidtil 	- 

Mit Kontor er flyttet 
til Allinge (Bogtr. Gornitzkas Ejen-
dom). Træffes personlig hver Fre-
dag  Formiddag. 

Overretssagfører Jac. Jensen. 

Nedenstnaende Opgave løses, idel 
matl i de lomme Wuhriker over Tallene 
skriver el Bogstav, sandedes at disse 
etterhaanden danner de Ord, der stilles 
i Opgaven. Tilsammen skal disse Ord 
ikke danne nogen Mening, men derimod 
griber de enkelte Opgaver ind. i hinan-
den, saaledes at Slutningen paa hvert 
Ord danner I3egyndelsen paa del næste. 

Opgave Nr. 34. 

1-4. Latinsk Eksamenshetegnelse. 
2-8. Militærdommer. 
6-9. Brændselsprodukt. 
9-13. Russisk Brændevin. 
12-17. Udbygning paa et Hils. 
15-20. Kendt italiensk By. 
17-23. Bruger Snedkeren, 
21-26. Muhamedansk Hovedbe- 

klædning, 
24-28. Tropisk Brødfrugt, spises 

ogsaa herhjemme. 
27-32. Sydlandsk Dessertfrugt. 
30-35. Provins Vesttyskland og 

By ved Wiesbaden, 

32` 

A 27 

efieiS 011Saill 
J 

Friske Varer Onsdag  og Fredag. 
Fers!; Flæsk, Karbonade-1.1ot brad. 

Medisterpølse, Fars, 
Bayerske Pølser, Knækpølser 

biemmelavet Sylte, 
hientinesmeitel Fedt. 
Forskelligt Paalaig. 

Sur.: 	Ih 'fif. IS. 

Ny islandsk Spegesild, 
Erydersild, inarinere 'e lialve Spe. 
pasild og Kryders ild i Stykkevis- 

J. B. Larsen, A llinge. 

A'llingeTeglvterk 
anbefales, 

Mursten, Teglsten, Drænrør. 
Tlf. 127. 

Vil De have Fart i Omsætningen? 
Hvad 11 per det at Lageret er fuld al Varer, 

vuer er Butikken mangler Kunder. 
;æ 

Den store Omsætning til en lille Avance giver den store Kundekreds, 
naar der averteres 

„NORDBORNHOLM". 
nuaocrrnactiittodizicid-886-cidiaanati—anctuoznananciaac000n ia 

Hoved—Agenturet 	e . 12 • 
p

i Gudhjem for et af vore største Livs- og Iliyk-
cr kesforsikringsselskaber er ledigt og ønskes be- 
O sat af en Mand, der vil interessere sig for In-a 
°o casso  og Tegning af ny Forsikringer. 
r3 n Billet mrk. „Forsikring' modtager Bladets D 
a Kontor i Løbet af 8 Dage. ci ci a 
DOCIODDODD aDatioctigorp000cioacicatatanacionociaanoneaaanocsna 

le Id* sorter 	sdges• 
støre magre, røgfri weitieelnite oynkul 
Store engelske 13olftører Orakel 

Sorterede hele itrnnktals-BrIketter 
Sorterede knuste London-Kokst 

i hele Læs frit leveret til laveste Dagspris. 

Vi venter snarest en Ladning  med 

meget kraftige westfalske Ovitkui 
og bedste Sort Brunkulbriketter 
og beder om Bestillinger til Ekspedition fra lossende Skib. 

21orNanef L-.)anctst?us 
Alle Sorter bornholmsk Korn 
købes, og vi ønsker særlig  at købe tørre, vægtige Kvaliteter af 
livede, Byg, Blandsæd og Segør-Havre. 

Alle Sædvarer købes til helede Notering, naar der hos as 
gøres Indkøb al Foderstoffer, Brædder, Hul el. andre Købmandsvarer 
og vore Priser ere rigtige. 

N ordimidet:% Handelshus. 

Alle Bestillinger paa 

Nørre Ridals Godningskalk 
bliver leveret i Løbet al November Maarled og  til den opgivne Pris — 
19 lir. 50 Orø pr. Tons frit paa Vogn — Netto. 

Flere Ordrer kan optages ved hurtig  Bestilling. 

Nordlandets Handelshus. 

TryKsager 
saasom 

Regninger, :flad.letelser, Konvolutter, 
Dags-Dato, Vekselblanketter, 

Visitkort og Takkekort, 
Love og Regnshaber. 

Sange og Salmer, 
Medlemskort 

leveres bedst og billigst fra 

Allinge BogtryKKeri. 
tioarlaamaaocia0000000000aCiaaaDDOC1DODCMCIDCICIDODUDDDaacICIO 
D D 
D n] 	i.: 	 ca ålogieriels udsalg paa bindeplads, rti l  
o 1" i r. -15 	er 
D D 
D a 	1=7 ,..rskt-? Slagterivirer hver Onsdag og ' Fredag. 	D a ci 
anuaancianormacriaaaacocacancumaciaariaaocaonclapatiormatx]  

latoDitE:\ E Å Itlt,ti, HASLE. 
.IERIti-4TillitFait (14 1114sKINIVAIlitlit. 

Alt til Faget henhørende anbefales. 

SKANDINAVIEN 
t AMERIKA LINIE køtA, 

1:11,:.i.te direkte Ruter Ira København til New 'York 
og Canada med regelmæssig Afgang flere Gange  

byer Tid. — Familier med tilstrækkelig Kapitai 
samt uni,,e Piger til Husarbejde kan sikres Arbejde 

Canada umiddeftiart efter Ankomsten. Alle Oplysninger fru l'a suger - 
A fdelingen, KONGENS NYTORV 8, København K., eller hos; 

.LuMr. 	 92e, &u. $cleritli, (ijztieliefe, 
iLloglr. D. @Sornitåfn, Ytfiage, autograf 43. Ymter '43on tjen, .usle. 

Løsning 
af de 

sammen- 1-__1_\( 

i"232

2"\fiefted,..e, gl9[2]-1  

Orel 41.V,7  
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