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Øer er et ment Cørnerint, bet Ite
ber fanleben:
Mat art little bone roabe af,
niabe af, mnbe øf?
Sluge anb Inoila anb pupnbege
Ibete teten tinte bopc art mebe of.
553bat øre little gietg roabe 0!,
mabe of, ambe of?
Suger anb fpire anb rift tbinge Biet,
*tic, taljet little giclit ore urabe of.

Fredag den 22. November

tan fly: Met er bet terefie, bre ion
Ile, bole bet Midt. ;far bet Weber,
at ben licerIeftel3art —tranre fin slIlanb
treffer ben anben flab,
eller tufhru
fan $nlantiebebert hund.
Mis tigger ber °eine ber en Opefter,
Und) at
lom ilte mim forlortunde
411-elmbietieb for binanbene $erionligfitb Ral Meteleflerne cifre bet gobe
frem biet binembeit i Rampen for at
biler gobe ‘Mterineffee. Zier ffal boabe
Woe og 'ugt til, men (arie barm.
Zet trebje Stablum er Zieuerlinbet.

bede fulafonimea Pirdiebehert. fan
Mut, tom trint hjem °e imeb lig i en
Stol :
.414, lifte Roar, beat mig
mine URorgenflo."
Zi tin bhgbebi. op. — „?ror bu, at
jeg er bio %jenellepi:',e?"
„Zto, jeg
troebe at bu par min Zjenerinbe og
jeg hin tjener."
Øfir unge Stose bnjebe
onebet og
tom mel) 'Inorgenftoene — og et Rø,

frob er lam reuge Janet at?
reStiegfe, itarnbriejer og (33tif cEtaler.

u
r nder,

Rand og nile lurre Sager.

Østte Rim er utoiuljond bigtet af
en Nrinbe og barfar egentlig 'modn!,
men bet tan ilte befio ;Timbre tjene til
at betegne bet Intablofe Sorefg, fon' er
bef artet • mellem

Mussolilli
leger med
Levers

og Stvinbe
934n og 1}Ittliattabe. ?Ilbrig tan be
WhIlb

lomme tit at forenet binanben.
Og bog fon tre ilte unbecere bittenben.
Zer !emmer ben gib, bn Zreneen,
lom ineb fnufentie foragt tjur let neb
pur .Zofene", bragen uimobftoaelig
intab en of Dem og gør ganeben til
benbe. Og 13igerne ? — Bommer ber
et 93« 9.3enfIcetter inb i bene Rrebe,
fnat be øiebliffelig trindt meb at pubfe
— ag er bet ilte 1m:edeligt at
fe ben %ilterdningeeraft, fom terreeceretlet bar pari Zatirenie efter Vibbagen? -- Øller brorfor bar be unge
Zainer i none ¶age laet lig efter at
ruge cigaretter?
Zer er altfan en alniinbelig xillratning mellem Ranum, lom Ililpibfer f rig i ■":iorefirden. altrelfteren er en
Stege 18aunib, ber aloer be unge ZenTer 1Rob til at forfejle bet paa 3,arljaanb umulige: at faa to polare Dobjeeininger tit at gaa op i en bøjere
entjeb.
Zrtte ijorfog geres i •ifkgtertabet,
eg faa er tier bet marfelige, at bet
umulige bog et muligt, nemlig bois
1'.1;orentelen teinet tit Stariightb.
Wien hefte er ofte en tang og Pine
lig biracen, her gemt gennemløber tre
Ltabier :
arite Stabium: Zilbebelierr, Uranen brunbror lin bett, De Wianben
father benbe en engel. 93 e! gaar ilte
ret lange, for ni er bereten Dette el
engle — lit baglig. 'Ilten bog re bet
und. ber maa betrareli fra betle
nemlig ben genfibige VIetdle.
Zrobg altt sejl og Sti:manier num
‘.1.1tanb og Rene blive orb at Imjagte
binanben for bet gobe, Jota flabes bet
— og Taft tilgibe bet anbet, „aore•
tomme bneraubce i ?fiebobigbehN liger
¥011Ing «flom 2, 10.
Zti ankret atabium er berlIelegen.
Ugen primer at pgatrelle een anben
fit $t.T, tilbanne ben anben efter fin
43aa aorbaanb gariffe bactbtoft ene tr11eunb af ben totalt rorflet
nititein Mate) og Rpinbe. eget man

.1=~=Z1I min sidste Artikel hørte De
lidt om, hvordan den lille Smededreng Benito blev den store Minister Mussolini; og nu for 7 Aar
siden er han altsaa bleven Minister. — Rom er indtaget, og den
evige Stad er en eneste lysende
Festbølge. Der jubles og der larmes, og blandt de, der larmede,
var der nogle Snese Tusinde Bønder, der havde været med ved
Indtoget. Til dem havde man ikke
Husly for Natten, og Mussolini
sendte da Bud efter sin -1 rafikminister og sagde, at inden Kl. 6
Aften maatte han pr. Tog besørge
de Folk til deres Hjemsteder.
„Umuligt!" sagde Trafikministeren, »selv i Krigens Tid havde
saadant været umuligt.'
Men Mussolini rynkede Brynene
(det formoder jeg da) og sagde:
.Umuligt? — sagde de umuligt?"
„Ja, Deres Ekselence!"
Men saa rynkede Mussolini Brynene endnu mere (det formoder
jeg da) og sagde:
.Fra i Dag kendes det Ord umuligt — ikke mere. — Inden
Kl. 6 er de Folk ude af Rom I"
Og de var det!
Og i de kommende Dage viste
Mussolini, at intet var umuligt for
ham. Fra det største til det mindste gennemførte han sin Vilje. Det største har De allerede hørt
om : han frelste Italien ud af Kaos,
og muligvis frelste han ogsaa Europa, der, mat efter Krigen, havde
ligget aabent for Revolutionen,
som havde bredt sig i Italien, og
som var betalt af Rusland.
Om noget af det mindre, han
gjorde, skal vi nu høre.
Først maatte han have Arbejdsro! - Altsaa alle, der lagde ham
Hindringer i Vejen for at frelse

Fædrelandet, maatte bort. Nogle
slap med et kortere, tvungent Ophold paa en lille ø ved Sicilien.
Der er smukt, og de forviste har
deres Frihed indenfor Øens Omraade, og saa faar de endda 10
Lire om Dagen i Terrepenge. Andre, der var mere generende,
blev sendt ud af Landet. Det var
naturligvis ikke rart, dog langt
rarere end at blive skudt, hvad
de sikkert var blevet f. Eks. i Rusland, det .frie" Rusland. De var
dog naturligvis utilfredse med den
Behandling, de havde facet, og
deres Hævn bestod i, at de oprettede Pressebureauer, hvorfra de
den Dag i Dag udspreder Røverhistorier om Italien. Og Sensationshistorier har altid god Jordbund. De dementeres omgaaende,
men Folk siger: der er dog nok
noget om det! Og Stormagterne
puster til Ilden. Det er dem lidt
ubehageligt at se Italien Dag for
Dag vokse sig mægtigere og mægtigere, saa det maaske nu er Europas førende Magt. Heller ikke
holder de mange Folk, der gaar
rundt i Europa og tror, at de er
store Mænd, af at se en Gigant
vokse op: Herre, min Ciuri, siger
de smaa og kigger angst op mod
Giganten, hvad er det? Det kan
virkelig ikke gaa, vi risikerer jo
at Publikum opdager, at vi alligevel ikke er saa store — ned med
Giganten I
Men al Bagtalelse og Gift hjalp
ikke; Giganten voksede og voksede
og de kloge Italienere fulgte ham
blindt.
Selv om en eller anden maaske
kan være uenig med Mussolini
om Midlerne; de ser at han naar
Maalet ; og det er jo dog det, det
kommer an paa. Uangribelig per-

1929

synlig hu' han gennemført den
fascistiske Revolution, og der er
kun ganet een Fjende, Socialisten

Ved en anden Lejlighed !aante
man Millioner hos Folket; og da

Matteotti, i Løbet, og naar er det
set i Historien?
Se til Frankrig, se til Rusland,

man gerne vilde slippe lidt billigt
fra det, spurgte man, om man
ikke i Stedet for at Staten skulde

hvor Tusinder har fundet Døden.
Og for Resten, naar Italienerne er

betale Pengene tilbage, vilde sis*
en Streg over det hele og give
Laanebeviserne tilbage? — Man
gjorde det, og ved den ukendte
Soldats Grav paa Piazza Venezia
flammede de i et Krempebital.
Men sidste Finanslov lød ogsaa
paa 900 Millioners Overskud.
Paa alle Punkter ser man Mussnlinis Haand og Aand I Roma
rives der ned for Millioner, frarat
Oldtidens mægtige Bygninger kan
komme frem. Det er uproduktivt,
siger nogle; nej, siger Mussolini,

glade ved ham, kan vi andre vel
ogsaa være det!
Og lad os nu se lidt paa de
„timaating", han har udrettet. Han har skaffet Italien et Folkeværn, det, som liberale Lande
gaar og fabler om, og han sparer
paa den Maade Millioner; i øje-

Stan gengiue4:

baab er finan `diger Janet af ?

Annoncer tg tokait --tnt niaa aneir uh/h:vele%
senest 2 Dage len Bladet tnlgaar.

blikket staar der ved Siden af
den værnepligtige Hær en frivillig
Fascisthær paa 4-5000 Manet, der
kan gribe til Vanben, hvad øjeblik det skal være, og \hallen er
jo i Virkeligheden Fredens eneste
Værn; — han har skaffet Arbejperne dobbelt Løn, og samtidig
har han hindret alle Nødvendighedsgenstande i at stige i Pris.
Det er altsaa ikke ,om i andre
Lande, at Priserne stiger sammen
med Lønningerne, dvs. at Resultatet bliver det samme; men hvordan bærer han sig dog ad, denne
Mussolini? En Nationaløkonom
sagde til mig noget om, at der i
hvert Land var en bestemt Formue, bestemt Arbejdskraft osv.,
det var Mussolini umuligt at gengemføre disse Reformer!
— Umuligt! sagde jeg — intet
er umuligt for Mussolini, intet er
umuligt for et Geni!
Og det passede! Han satte Parlamentarismen i dens gamle Form
paa Døren, I andre Lande skal
man angle efter Vælgernes Stemmer. Satte man der Maksimalpriser for Fødevarer m. m., sagde
ganske simpelt Spækhøkerne osv.:
vi stemmer ikke paa dig ved næste Valgl Mussolini sætter Maksimalpriser paa alt, slaar dem op
i Batikkerne, og ve den, der tager
mere for Varerne 1 — For ham kan
Spækhøkerne stemme, som de har
Lyst til!

Men tro ikke at Mussolini er
bange for Vælgerne. Han ved, at
trods alt følger de ham; for de
er jo kloge, Italienernel Fornylig
udskrev han Valg, det var paa
alle Punkter fuldt lokalt, og Resultatet blev: 8 Millioner for Mussolini — 200,000 imod. Find Mage
til i Historien.
Og find ogsaa Mage til følgende:
For nogen Tid siden skulde der
afbetales en Rate paa Krigslagnet.
En Morgen var der Plakater paa
alle Gadehjørner; — enhver god
italiener giver en Dollar til Krigs-

laanet. — Og de gjorde det og
mere til.
Hos en Kræmmer i Via Condotti stod i Vinduet: Enhver god
Romerinde undlader at købe en
Kjole hos os, i Stedet giver hun
Pengene til Laanetl
Der skulde bruges 4 Millioner,
tror jeg. Ugen efter var der ind-

kommet 8 Mil!!

det er ikke uproduktivt at ViSC
Folk For fædrenes lysende Eksenipell
Og der bygges op. Det mægtige
Foro Mussolini, større end Oldtidens Termer, bygges for al Slags
Sport; Nemi-Soen udtørres, at
man kan finde Oldtidens Skatte
og Versfart kan se, at Mussolinis
Tid kan gøre, hvad ingen anden
Tid kunde gøre. Man laver et
Normalbrød, blander Byg i Hveden, af hvilken der hidtil maatte
importeres for mange Millioner;
man præmierer de højeste Høstresultater Landet over; Motorplovene gaar i Campagnen; Vinhaver
udlægges til Kornmarker — for
Vin er godt, men Korn er nyttigere — alt er 'i Orden, Togene
gaar og kr.mmer paa Minuttet —
Trafiken ordnes — og saa er der
bl. a. saadanne Srnaating tilbage
som at Stat og Kirke forenes,

hvorved 40 Millioner italienere
blev Venner, :og 300 andre Mill.
Katoliker blev glade; den Bedrift,
som Davour allerede sagde kun
kunde udføres af Verdens største
Statsmand. Og det blev altsaa
Mussolini.
Borge Janssen.

Fra Læsekredsen.
Hr. Mikkelsen!
Tillad mig blot endnu en Oplysning, at Mose Lov ikke er for
de Kristne 1 — Vil De holde Mose
Lov, da maa de holde hele Loven
med alle dens Gerninger og Anordninger; men saa har de ingen
Del i Kristus! Da vor Frelser
hængte paa Korset for vore Over•
trædelser, da revnede Forhænget
i Templets Allerhelligste, da var
Mose Lov og An.irdninger udslettede. Hvis Menneskene kunde
holde Mose Lov, da v.ir jo Jesu

Død forgæves I Det var jo netop
fordi Menneskene ikke kunde holde
Loven, at Jesu lod sig føde, for
at forsone os med sin og vor Fader
ved Tro. Det er ikke mig, men
Jesus, som siger til sine Disciple:
„ere I ogsaa .saa indskrænkede,
at 1 ikke forstsar, at det ikke er

det, som par ind i Mennesket,
som gør det urent, men det, som
par ud af ham, som Banden,
Løgne og uterlig Snak. Al Mad
renses gennem den naturlige Vej.
Det er Jesu Ord! se selv efter.
De spørger, hvorfra jeg ha,- min
Viden? Ja, skulde jeg lære Dem
alt det, jeg ved, saa vilde vort
lille Blad ikke forslaa. Jeg vil da
kun sige, at ethvert oplyst og
dannet Menneske ved dette. Det
er nemlig ikke Svinekød allene,
som,foraarsager Sygdommen, men
den overvældende Varme, som
hersker i Troperne.
Denne Trang til at ville gøre
noget selv, for at blive behagelig
for Gud, er en Spire fra Hedenskabets Tid, som er i alle omvendte Hedninge, og den Trang
kommer stadig tilbage. Vi maa
gøre os klart, at intet, vi kan gøre,
kan frelse os fra Fortabelse, det
kan kun Troen paa Jesus alene.
Elsker og tilbeder vi Gud i Aand
og i Sandhed, da gør vi Troens
Gerninger. Nu, Gud være lovet,
er vi ikke mere under Mose Lov,
men aldeles afgjort under Guds
Lov I De 10 Bud, den Lov kan vi
holde, det har Jesus bevist. Han
levede uden Synd, og hjælper os
at bære vore, naar bare vi kaster
dem pari ham.
Tror De ikke det var bedre, at
alle vi troende rakte hinanden
Haanden ti! Hjælp for de ikketroende? i Stedet for at forhindre
dem med Love og Anordninger,
som dog ingen kan holde. Gud
forbyde at jeg skulde strides med
nogen, offentlig eller privat, men
Guds Ord taaler altid nøje Undersøgelse, ihvorvel Sandheden ikke
altid bliver taalt. Guds Lov indesluttes i et eneste Bud: ,Du skal
elske din Næste som dig selv l•
Af dette Bud afhænger al Loven
og Profeterne.
Johanne Andersen.

han faer, og den, som søger, han
finder, og den, som banker, han
skal oplades. Er du en al dem,
hvem Gud kalder, saa har hans
Røst, gør det nu, mens du har
Tid. Dit Liv er maaske kortere
end du tror, — og husk altid paa,
at hvor der er Vilje, der er altid
en Vej!
Jesus siger i Jobs. Evang. 14.
Kap. 6. V.: Jeg er Vejen og Sandheden og Livet; der kommer ingen til Faderen uden ved mig!

I Forældre, som har holdt eders
Børn over Daaben og dermed til-

kendegivet, at 1 vil lade eders
Børn opvokse i denne, vor kristne
Tro, tal med eders Børn om deres Sjæls Frelse; thi det er bedre
at 1 vide eders Børn under Guds
Ledelse og Beskyttelse, end at
vide dem rendende pas Landevejene, til Skuespil, komisk Oplæsning, Maskerader, Bal og alt
saadant, som fører dem i Synd
til deres Sjæls Fordærvelse.
Vil de ikke høre eder, saa tal
med Gud om dem i Bønnen, der
er 1 altid sikre paa at blive hørt.
Mathæus Ev. 18 Kap. 19-20
Vers siger Jesus: Atter siger jeg
eder, at dersom to af eder bliver
enige paa Jorden, om hvad for en
Sag det er, at de ville bede, det
skal vederfares dem af min Fader,
som er i Himlene. Thi hvor to
eller tre ere forsamlede i mit Navn,
der er jeg midt iblandt dem.
Kære Læser, som læser Nordbornholm, søg Frelse for din Sjæl

nu, mens du har Tid! Dit Liv er
maaske kortere end du tror! Men husk altid paa, at hvor der
er Vilje, der et altid en Vej.
Rø, den "/Ii 29.
Karl Henriksen.

4.9ra 2Ige til 21ge.
Det elektrlake Anlæg i Altlage
skrider hurtigt og sikkert fremad,
og adskillige Forretninger har al-

lerede fartet indlagt Ledninger.
Foran Scheplers Ejendom ved
Havnen anbringes i disse Dage
7 store Buelamper. Ogsaa Transformatorstationen arbejdes,,cler paa

Bu selskabelige Idrætsforening
„Dannebrog" holdt Søndag Aften
den 17. Novbr. ekstraordinær Generalforsamling paa Rø Afholdshotel. Form. bød velkommen og

ønskede Forslag til Valg af Dirigent. Form, valgtes og oplæste
derefter Dagsordenen.
Der foretages en Ændring af
Lovens § 2, hvorved alle over 14
Aar nu kan optages som Medlemmer. Kassereren, Erik Andersen
oplæste Regnskabet og Sekretæren
Forhandlingsprotokollen.
Begge Dele godkendtes.
Da E. A. ønskede at fratræde,
valgtes H. J. Munck, og Laurits
Mogensen blev Kasserer.
Som Bestyrelses-Suppleant valgtes Andr. Larsen.
Erik A. omtalte derefter Fanen,
han havde tænkt at skænke Foreningen, naar den talte 50 Medlemmer. Denne Betingelse er nu

opfyldt; men han vilde vente til
Foraaret, da Foreningen ikke før
den Tid fik Brug for den.
Dette gav Anledning til Diskussion, hvorefter det vedtoges at
vente til den Tid. Fanen vil saa
blive indviet af Gymnasterne, saafremt Gymnastikken kan føres
igennem i Løbet af Vinteren.
Under Evertuelt vedtoges det at
nedsætte Kontingentet til 2 Kroner aarlig. Generalforsamlingen
hævedes og man samledes ved
K. L.
Kaffebordet.

Tilsidesat og forsømt.

Et Raad til()-de unge.
—

Nogle Artikler i de sidste Nr.
af Nordbornholm er Aarsag til at
jeg her fremkommer med nogle
Raad til de unge og tilslut ogsaa
de ældre. For ikke at blive mislorstaaet vil jeg med det samme
sige dig, som læser disse Linier,
at hvis det sker, at din Samvittighed bliver ramt her mellem disse
Linier, eller det sker, naar du hører paa en Prædikant, der staar
paa Talerstol, saa prøv, hvordan
din Samvittighed er overfor den
levende og altseende Gud i Himlen, thi er din Samvittighed ren
overfor Gud, saa farer du ikke i
Blækhuset for at modsige det, der
bliver sagt dine Medmennesker til
Advarsel. I en Artikel med Overskrift .Ungdom eller Dumhed•
staar: begynd nu, mens du har
Tid. Dit Liv er maaske kortere
end du tror ; men husk altid paa,
at hvor der er Vilje, er der altid
en Vej.
Naar man læser disse Ord,
skulde man tro, at de var kommet fra en Mand, der havde den
dybeste Alvor til Grund derfor,
thi hvad er vel bedre for os end
at vi, mens vi har Tid, søger
Frelse for vor Sjæl. Derfor lyder
snit Raad til alle, unge ug ældre.
Søger Herren, mens du har Tid,
søger ham der, hvor han findes.
1 Guds Ord, Bønnen og Sakramenterne, der alene kan vi finde
ham, og han har givet os sit eget
Ord og Løfte om, at der vil han
lade sig finde af os.
Mathæus Evangelium 7. Kap.
7-8 Vers staar: Beder, sat skal
eder gives ; søger, saa skulde I
finde; banker, saa skal eder op-

lades. Thi hver den, som beder,

Vi har Int Øjeblikket kun c. 30,000 Geder her i Lander Holland,
nol:
er det Land. der nærmest kan sidestilles med Daemark, bar
som
tu flange saa mange Geder, c. 300.000, og i Norge og Svereter er
Tallene henholdsvis 230,000 og 100,000. Hvad der er skyld at vi
holder os tilbage fra Avl af dette nøjsomme og udmærket mælkegi.
vende Dyr, skal vi Ikke kunne afgøre, men el vil gerne være med
til at raade Landbrugets Bierhverv til at tage Sagen op. Der er jo
Grøftekanter nok, hvor Geden kan tage sin Føde. og Bornholm er
med sin Klippenatur særlit egnet. Anskaffer man den barnløse Race,
vil der ikke være Fare for Børn ved at have (leder Ranende ved Alfar Vej. — Vore Billeder viser de to i Udlandet mest benyttede Racer, den hvide Sanenged, der stammer fra Svejts, samt deri mørke

Hanged.

hippolog over Spilmvel. I
Det lysner i Østen,

der tændes en Brand,
som kaster sit Purpur
paa Sydhavets Vand,
der blinker som tusind Krystaller.
Og Solen sig hæver
bag Synskredsens Rand
og kaster sin Glans
paa det sølvhvide Sand
og Revenes røde Koraller.
Det flammer og blinker
i Strandsandets Hvidt,
der kaster et Genskin
paa Klitternes Kridt,
som næsten berøver mig Synet.
Jeg sidder og nyder
det prægtige Syn ;
jeg frydes ved Morildens
glitrende Lyn,
der fødes og brydes i Brynet.
Hvor er du dog dejlig,
du solvarme Syd,
for Sjælen en Lise,
for øjet en Pryd,
et Minde, jeg aldrig vil glemme.
Men er,,der end dejligt
ved Sydhavets Kyst
-- en Ynde, som fylder
hver Krog i mit Bryst saa er der dog dejligst derhjemme.
ERIK.

Ksb paa Deres egen Ego!
Denne Opfordring lyser lud al
alle Blades Spalter og gentages
af enhver Forretningsmand. Og
den er egsaa berettiget, thi en at
Grundbetingelserne foret Samfunds
Trivsel er Solidaritet. Enhver god
Borger bør i egen Interesse handle i den By eller paa den Egn,
hvori han selv ønsker at eksistere,
og bør det erindres, at har den
handlende ikke lige netop den
Vare, man ønsker, kan den skaffes
Man bør buske, at for hver
Krones Fortjeneste man unddrager
sin Bys eller Egns Forretningsfolk,
formindsker man disses Skatteevne

For en Del Aar siden tog det kgl. danske Landhusholdningsselskab Gedeavlsspørgsmaalet op, der nedsattes et Udvalg til Gedeavlens Fremme, og flere Røster hævede sig i Pressen for at faa
Landboerne tili højere Grad end Tilfældet var, at interessere sig for
Gedehold. Men trods dette, trods Afholdelsen af særlige Gedeskuer
og trods talrige Foredrag og Artikler om Sagen holder Landboerne
dog stadig igen. Interessen synes ikke at kunne blive rigtig varm.

og Købeevne i tilsvarende Grad.
Landboerne bør ogsaa - købe i
den By eller paaiden Egn, de føler
sig knyttet til, da de altid har større

Mulighed for at blive tilfredsstillet
ved Køb, naar det gaar 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.

Vine.
Mit velassorterede Lager af prima
og vellagrede Vine anbefales.

Rødvin fra 2 tit 4 Kr. pr. VI FI.
Bourgogne Rødvins fine Kvaliteter.
Red Portvin
fr,1 2,25 ti: *, Kr. pr. "1 Fl.

Hvid Portvin og Sygerin.
Sherry. Amontillado. Kirkevia.

liadsherry
til 275 oga 25 fere pr

, 1 1,

Mswrndaphne ,,g Malvasiar.
Ægte Tokayer.
Siraterne til forskellige Priser,
En overordentlig fin Vare
til 250 øre pr,
FI.
RInskvin. Champagne.
Danske Frnntvinf!. Kirsebærvin,
Gammelvin.
Rom fra 650 øre pr. 9, Fi.
Cognac fra 7 Kr. pr. 1/1 Fi.
Cognac. Bennery og Kartel.
Whisky King fieorg, Blach White,
White Horse, John Haig.

label Whisky
til 10 og I I Kr. Flasken.
Caloric (4 Svensk Punch.
Sherry Brandy
Heerings og Langhoff.

Alle Slags Likører
Dom, Bols, Cointreau, Cacao,
Cloc, Curacao.
Alle Vine Cognac, Rom og Whisky
haves i 1/1 og 1/, Flasker.
Likører i halve og kvart Flasker.

J. B.

Larsen.

Aktieselskabet

Hasle Bank
modtager Indskud paa IndIaansbog og Folio, Terminsydelser til Kreditforeninger,
ordner Kreditlaan m, ni

Alt Møbel- og Bygningsarbejde
saavel nyt som Reparationer udføres til billigste Priser.
Chr Schou, Bøgeskoven, Ro.
Tlf. Gudhjem 97 v.

Singleriels ildsalg,
Friske Varer Onsdag og Fredag.
Fersk Flæsk, Karbonade. Mørbrad.

Medisterpølse, Fars.
Bayerske Pølser, Knækpølser
hjemmelavet Sylte,
hjeminesmeltet Fedt.
Forskelligt Paalteg.

Ulan Saremlwat, Tit 38.

Ny islandsk Spegesild,
Krydersild, marinerede halve Spe.
,;etild c,g Kr)dcrsild i Stykkevis-

J. B, Larsen, Allinge.
••■.■••■••■■••■■•

GilletteBarberffiaskiner
Ir.: 1 Kr. Stk. til højere Priser.
Ægte hitlette Bar berblade.
Rot bart Barberblade.
Danske Bar bur blade
„Maagen' og _Absalon".
Slibemaskiner til Barberblade
Bele« og „Rotbart".
Lorinneknive. Sakse.
Tranchere-sakse
til at klippe Fjerkræ i Stykker.

Klædebørster. Haarbørster.
Neglebørster. Tandbørster.
Barberkoste. Kamme.
Barbersæbe og Barbercrem.
Stort Udvalg i Haandsæber.

Carfent 'Utugt.

ffegIvrerfi
anbefales.

Mursten, Teglsten, Drænrør.
Tlf. 127.

bifil] Soluin Ilmolorrehnog
211-3F- Tlf. .Ina gt, 69 -4.1C

Nybygninger og Reparetioner.
Egetræs- og Kork-Parketgulve,
Finer- og Paplofter.
Flagstænger og Brandstiger
samt L ig k istelag er

Chr. Sanne, Allinge.
Averter i ,,Nordbornholm"

Ond Indre *isøbo Bortsalg I Re
blev den 19. ds. følgende Genstaiiile udtrukne: Spisestuesæt
(Hedm o) stor hvid Seddel Nr. 113.
Spis.....uesæt, lille høid Seddel Nr.
ti.rpr144. Lysedug, lille grøn Seddel
Nr. 53. Kan afhentes hos Georg
Ulses.

icitation
over Korse! at Foderstoller samt
Butiksvarer fra Rønne afholdes
T irs d ag den 26. cis i Forretningen Kl. 7,30.

Olsker Brugsforening.

To Kvier,
Aar, mrk. 33 og 25, er bortløbne. Henvendelse
Slellegaard, Osterlars.

En Vædder
er bortkommen. Oplysninger bedes sendt til Ful,ch, Lindesgaard.
Tlf. Allinge 82.

Tak for Opmærksomheden
ved vort Bryllup.
Gudrun og Emil Hansen.

afløser i Aar

Klemensker.

med Indhold

D. M. S.-Kredsen holder
Udsalg til Fordel for Hedningemissionen i Klemensker Missionshus Onsdag den 27. November.
Kl. 4 taler Lærer Simonsen og
derefter bortsælges Varerne.
Kaffe serveres. Gaver modtages
med Tak i nordre Skole.

da ring til Ro 35.
Jobs. Pedersen.

Klemensker
Manufakturhus.
Hvorfor er Krogh-Hansen billig?
— — —
Der er endnu 8 billige Dage
tilbage af vort Udsalg, og vi anbefaler Dem at aflægge Forretningen et Besøg i de kommende
Dage, og De vil erfare, som saa
mange Kunder har gjort det, at
det er virkelige gode Varer, som
sælges til meget billige Priser.
De kan hos os købe Flotler
i smukke Farver og gode Kvaliteter (70 cm br. til kun 3,42 pr.
Meter). Det er et godt Tilbud,
som De sikkert ikke faer noget
andet Sted.
Tæpper til kun 1,98 (130
:I60 cin br.)
Svære Dame-Underkjoler med
lodden Vrange, lilla og laksfarvet
til 2,08.
Dame-Benklæder fra 98 øre.
Smukke Dame-Veste 3,15.
Herrehabitter fra 18-26-28 Kr.
En smuk Herre-Pullovers 3,74.
Manchetskjorter 3,37.
Silkeslips 49 øre, - og saadan
kan vi blive ved med at nævne,
men vi anbefaler Dem selv at se
Varerne og Kvaliteten.
— Hvorfor kan Varerne sælges
saa billige? --- Fordi vi køber
Varerne direkte fra Fabrik eller
Grosist og derved sparer Mellemavancen, som vi saa lader Kanderne komme til Code.
Benyt Dem i disse Dage af det
Tilbud, som vi giver og bemærk,
at paa alle ikke nedsatte Varer
gives 10 pCt. Rabat. saa
De køber den gode Vare til en
billig Pris, og De vil altid finde

det store Udvalg i
Klemensker Manufakturhus.

E, Krogh-Hansen.
Se Vinduerne. — Billige Priser

er til Leje Iste eller 15. Decbr.
Jacob Wang, Sandvig.

Ung, flink Kone
kan fan Morgenarbejde og Flaskeskylning straks.

Allinge Apotek.

Ung, kvik, rask Dreng
antages i Skorstensfejerlære.
En fra Allinge-Sandvig Kommune foretrækkes.
Skorstensfejermester Ni elsen,
Hasle.

Flink Dreng
med gode Skolekarakterer i Dansk
antages i Typograflære.

Allinge Bogtrykkeri.

Al Jagt

samme Sted.

CODNIN.!<OMPAGNI.

Bilkørsel

Gødningskalk

med 4-5 Personers lukket Vogn

udføres.
Tlf, Klemens n 34 v.

losses i kommende Uge.1 Pris Kr. 15,50 pr.,„Tons.

9rodukten.

Bornholms Dampvaskeri
anbefaler sig som øens ei,este store, 'noderne indrettede Vaskerivirksomhed. Al Slags Tøj modtages og leveres hurtigt, probert
og billigst muligt. Manchetslitorter og Flipper kan kun
vi levere i den smukke Facon og Udseende som nye, idet vi ved
Indlæg af Skjorle og Flippressen, der — foruden at .kaane — leverer
Deres Manchetlinned saatedes, som det skal og bor se tid,
I egen Interesse gør et Forsøg, og De vil blive tilfreds
Ind- og Udleveringssteder (til Vaskeriets Priser):

Fragtmand Tmelsen, Allinge.
Olsker Brugsforening.
Kbm. Mogensen, Tein.
Ro Afholdshotel.
Kbm. Lund, Nybro.
FodtolshdI. Ronne-Jensen, Gudhjem.
Urmager Nielsen, Klemensker
Barber Kjær, Hasle.
HovedindlevorIngssled: Teaterstræde, Hanna, TIL 9.

Møllers Bogbinderi
Tlf. 466.

Chr. DideriKsen, Rønne.

71f. 466.

Indbinding af Bager.

Protokolfabrik. — Papirvarer.
Kl. Arbejde. — Rimelige Priser. - - Hurtig Levering.
Leverandør til Biblioteker, Foreninger og Øens største Forbrugere.

Olsker
Kommuneskat for I. Ilalvaar 2930 hedes Indbetalt senest den 25
ds. Derefter skrives Bestancelislr,
og Udpantninger foretages.
Statsskat for 1. Ilaivaar 29-30
bedes indbetalt I Løbet af Novhr.
Maaned.
Paogaersadet.

Mejeriet

„iirMILEDAL
Ordinær Generalforsamling afholdes Torsdag den 5. Decbr. Kl.
2 Eftm paa Rø Brugsforenings Sal.
Dagsorden:
1. Forslag fra Bestyrelsen.
2. Beretning.
3. Regnskab.
4. Valg.
5. Forslag fra en Interessent om
Forandring af Afregningen fra
Fedt- til Fiødeprocent.
6. Tuberkulosesagen.
7. Eventuelt.
Derefter Licitation over Kalkning
af Mejeriets Bygninger.

Regnskab og Kondition ligger
til Eftersyn fra den 2 Decbr. paa

Mejeriet.
Ilestyrelses.

Elfellbenslakerot Sovevffirelse

der sififiert Rar
gnteresse forem.
For at skaffe Plads til Julevarerne udsælges i 14 Dage:
'Damekonfektion, Kjoler,
Hatte, Herre-Overfrakker,
Habitter og Stortrøjer med
10 pCt. Rabat pr. Kontant.

Gudhjem litanufa,kturbandel,
Georg Jørgensen.

•043••••••e••••••
biograf enet
Søndag Kl. 8

Hvem
var Gerningsmanden ?
Spændende Kriminalfilm i 7 Akter

Fest- og Bryllupssange
leveres billigst fra

Allinge Bogtrykkeri

Grus til Salg.
Bornholms bedste Støbe- og
Muregrus er billig til Salg. Leveres pr. Bil over hele øen.
Bestillinger modtages,

Køb danske Varer

Sonne. Hintzegaard.
Tlf. s. 55 y, Klemensker.

og De gavner det
danske Landbrug og
Industri og skaffer
Arbejde til Landets mange arbejdsløse.

kulsur Kalk).

En ung Pige kan faa Plads

forbydes paa det strengeste paa
Munkegaard og Blaaholt.

t

Kalk 1- en.

Fint pulveriseret, letOpløsetig

en Barber- og Friser-Salon
i Slagter Ankers Ejendom i Tein.
I orretningen lukket Mandag og
Lørdag Eftm.
Ærbødigst

Kvælstof Og 28

DET DANSKE

Fra' Dags Dato har jeg fiabnet

63114946•11191114941

Deres Fodtøj forsaaiet hurtigt og
godt og til smag Priser. Henvend
Dem da tit H. Je spersen ved
Ols Kirke.

ku
15;4 `)/0 Kaiksaipeter 14:3

Bestilling bedes sendt gennem Deres Forhandler.

En Lejlighed

og derfor — kun Kontant.

ønsker De?

13

Kapsko og

Trffisko

1G

Norgesalpeter. Norge er ophørt med Fabrikationen al Norgesalpeter
Kalksalpeter), og fremstiller nu ligesom Tyskland

Hjertelig Tak for udvist Oprnærksotnhed v. vort Bryllup.
Inger og H. P. Larsen.

Kal Jacobsen.

Skal De ud og kore i Bil?

15;7 Kalksalpeter

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

Hestekød
sælges af en fed, god Hest førstkommende Fredag samt Lørdag
Form.

Charles Pedersen, Skolegade.
Tlf. Allinge 118.

Allinge ny Møbelmagasin,
Havnegade 53. Allinge.

Vens Wansen i Atilinge
har det største Lager og Udvalg i lerenge-og
ger. Stortrojor, distora, Overfrakker, Regnfrakker,
rotorjakker, A.l.beidsjakker, Veste og ilenk læder samt
Fivkerho::.kileder og <>Wied. — — Stort Udvalg i
Kjoletøj, ItomuldstOj, Lærreder, Oynetoj,
Tæpper.
Hatte, Huew og Seler samt alt til Herrelingeri.
Altid største Lager af prima Trikotage og Garn.
Alt i gode Kvaliteter til den allerbilligste Pris.

De hedde Sorter lillierhilfiel sdges.
Store magre, røgfri A chleidrske Ovakui
Store elagelske Bolcover Ovnkul
sorteredo hele litrunkuls•Briketter
Sorterede knuste Lontloo•lioks
— i hele Læs frit leveret til laveste Dagspris.

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 aabent ogsaa Søndage.

Fotograf Alfr. Kjøller
Tlf. 4.

Tlf. 4.

emee
Petrolowsovne,
Gasovue, Gasapparater, Bageforme,
Ovnlarsatse Kaminspande, Kakkelovne og Komfurer i stort Udvalg anbefales.

P. C. Holm, Allinge,

Vi venter snarest en Ladning med

meget kraftige westfaiske Ihrukui
og bedste Sort Bruukulbriketter

Allinge.

11111111111~1~1

og beder om Bestillinger til Ekspedition fra lossende Skib.

:ItorNatiet'faticishus
Alle Sorter bornholmsk Korn

Optarnduiugabrirnde altid paa
Lager, billige Priser.
Geert Hansex:.
Tlf. 29.

Kowed & Mortensen
Ilyggeforretning

købes, og vi onsker særlig at købe tørre, væglige Kvaliteter al

05

Ilrede, Ryg, Mandsted og Sager-Havre.
Alle Sædvarer købes til højeste Notering, naar der hos os
geres Indkøb al Foderstoffer, Brædder, Kul el. andre Købmandsvarer --a
-

.-=re

og vore Priser ere rigtige.

sælges billigt.

Emil Krak
Frelsens Hær - (barden, Allinge

Nordlandets Ilandeishus.

Ligkister og Ligtøj.

El godt Portræt til Jul!

jje Merterende

Hasle

anmodes helligst om at indsende vort Tilgodehavende tor Annoncer
paa tilsendte Indbetalingskort, Postkunto Nr. 14146, hvilket er den
billigste eg bekvemmeste Maade. Alle Indbetalingskortets 3 Dele maa
være udfyldte ved indbetalingen, men Deres Postbud vil være Dem
behjælpelig hermed og modtage Beløbet
5 Ore i Porto mod Kvittering paa Postbeviset.

fotografiske Atelier
BERCHAGEN1 Optagelse paa Ateiieret indtil
Kl. 9 Aften - ogsaa Søndag!
Ilurtlg Ekspedition. Billige Priser.
(Forudbestil Tid

tor Th. Hasle e6)

3riller og Pincenez

Elegante Visitkort

Læseglas - Barometre - Termometre - Regnmastere i bedste Kv.

Allinge BogtrrKheri

50 Stk. med Na‘ i. .' hi

Card Hansen. Tlf. kllim 140,

Bornholms
Spareog liaanekasses
9e jaar Pend,
Allinge.
Kontortd 9-12 og 2-4.
.5,
ud ai Jorden
,
Renten at
Afdeling f

indskud er pas
.t Altirs Opsierae
4,5 pat p. a.
Alm. Sparekassey.a„ur
4
.
Polio
2
i FOrStIrgristaai,ieltneen 3,6 lisond Præmie, hidtil 2,4 •

rkså,

brug.,

Xvorfor Re6e ffryfisager
3ndpakningspapir og .oser
hos omrejsende Agenter, der paa Grund af
Rejseudgifter maa beregne større Avance

37%

paa en ringere Vare, og sælger denne paa

KALIGØDNING

Efterkrav og uden Garanti.

Erfaringen viser, at 37 01„
KALIGØDNING modeir.
ker Lejesæd og giver Ste.

90rnitzkas Sogtryfifieri,
er De altid sikker paa al Jan Deres Tryksager godt udfort til den
billigste Pris og saa vidt mulig omgaaende Levering, Telefon 74.
Indpakningspapir, økonom ruller, Poser & Konvolutter til Fabrikspris

`ensker Se

nt abuibe Zert Stunbetreb4, bor 5jr note•
tete i „9?oebbornbulitt",

„'Jtorbbotitbotni" infan i over :i500 biml/flette nf 1{oloninlborer og Ultnitufedtin forbrugt bett .Nent mug for tido
2000 Stresser. „gforbbornbolliW 53ttf..rt feber nitfna 'uet Vine for ober 6
Millioner grotter i3nrcr. Zeit 'orreiaingdutattb, bet- finger tæer Ile brunlig
Ziber, ben flage Stobecour og bt begnenfebe VIFInlitingefinttligi)eber, line beb nt
overtete i boet '1Blab 53.ejfigleb til at uboibe fin 3:orretning, læne ban forer
gobc 23aret og ioorigt er tuitfurreucebtiq.

den en bedre Kvalitet.

Nedenstaaende Opgave luses, idet
man i de tomme Rubriker over Tallene
skriver et Bogstav, saaledes at disse
etterbaanden danner de Ord, der stilles
i Opgaven. Tilsammen skal disse Ord

Auto-Kørsel.
Hyggelig, lukket

Chevrolet

for Papir og Uddeling ef„Nord•

‘aar pence
al Jo "
'N,De

bruger

Universiteter og Musæer.

Nordlandets Handelshus.

io

hver Uge over 100 Kr.

Smaa Priser.

1-6. Fornarshlomst.
4-10. Kaldes Opsynsmanden ved

Nørre Flodals Gødningskalk

Ferske Slagterivarer hver Onsdag og Fredag. g
a

00001301000000010000130000000000C1000C101:1001200001:10001210001:10

BRØDRENE ANKER, HASLE.
JERNSTOBERI tic BASKINFABRIK.
Alt til Faget henhørende anbefales.

Nordbornholms mange Læsere
bedes undskylde, at vi sidste Uge
byttede Løsningerne om. Gjort
opmærksom paa Fejlen bringer vi
idag Løsning til Nr. 33.
Fra en interesseret Læser har
vi modtaget nogle Citatgaader,
som vil blive aftrykt i næste Nr.

Vi betaler

4-5 Personers

Ancher Jensen

ikke danne nogen Mening, men derimod
griber de enkelte Opgaver ind i hinanden, saaledes at Slutningen paa hvert
Ord danner Begyndelsen paa det meste

8 -15. Særlig Ret, som en Slægt
kunde erhverve over en Onani,
der længe har været i Slægtens
Besiddelse.
bliver leveret i Løbet af November Maaned og til den opgivne Pris 13-18. Gloskolhe, der bruges ved
19 Kr. 50 Ore pr. Tons frit paa Vogn - Netto.
Destilation.
Flere Ordrer kan optages ved hurtig Bestilling.
15-20. Noget meget pinefuldt,::,;
18-23. En Person, der er paa
Rejse.
21-25. Det samme som Flomme.
DODOD0012001:JDOCID01:10C1001:100=000000013000001:11:100000001:1001:1 23-27. Kaldtes den tjenende Pige
ra
O
kø
ta
i Riddertiden.
26-30. Uret.
rleIS Udsalg paa, Lindepladsø 1 28-32. En smuk, hvid Hønsefugl
1
1
30-35. Amerikaner, kendt for sine
a
Tlf. -15.
aandelige Sange.
a
r:1o

i:3,

udlejes.

Tlf. Gudhjem 12.

Opgave Nr. 35,
Alle Bestillinger paa

Mit Kontor er (lyttet

til Allinge (BogteGornitLkas Lien*
dom). Træffes personlig hver Fredag Formiddag.
Overretesagtarer Jac. Jensen.

KALIGØDNING
Ved Anvendelse Aar efter Aar
giver KALIGØDNING efetrre
og større Udslag til vedvarende
Græs paa Ager og Eng.

Bilkørsel.

bornholm" foruden Udgifter til
Sætning og Trykning.
De evenerende bedes derfor
erindre, at Bladets væsentlig*
Indtægt er Annoncerne, hvorfor vi maa sogne med kontant
Betaling.
Ikke alle tænker over, et et
mindre Beløb hos de enkelte
kan blive en stor Sum for os,
og vi her desværre adskillige
Smaaboløb udesteaende fra
de forløbne Kvartaler.
„Nordbornholm" er ikke noget Kapiteliethlad, og har kun
en beskeden Kapital at virke
med; bindes denne, tvinges vi
til at indskrænke Læsekredsen;
men da dette næppe er i de
averterendes Interesse, heder
vi dem om ikke at vente altfor
længe med at indfri vore Indbetalingskort.
Vor Postkonto er 14146.
Glem det ikke!

Min lukkede G Pers. Vogn ud-

lejes til 25 Øre pr. km.

Ludvig Dollaren
ved Vedby.

(.‘e

Køreplan

Pence
v udjaar
af Jord2n,
neer

Rønne.A.Ilinge

SØGNEDAGE.
Rønne 111.-Saudytx.

li

%nu< .):),
9bitee

EIIIIIMIP~111~111~~111111111111~1111

illa

„NORDBORNHOLM"

M"
lhavn
svage
som
skannu til
hvor
kan i
m.
ærme
vandler".1

Man læser
altid en god Annonce
og en god Plakat. Den
gode Annonce giver
de bedste 11:esaltater i
„Nordbornholin,,,
og den gode Plakat
fans bedst I Bladets
Bogtrykkeri.- Vi besvarer gerne onlaver
Forempergsel. - -

„N

Løsning
af de

Der
hvor

sammenflettede
.Ord!

Amer
menn
kanta
der d
æbler
Regn.
funds
- se
til Va

37%

KALIGØDINING
Ofte viser /orden Kali.
trang - husk derfor at til.
føre KALI, naar Kunstgod.
ningen nu skal udbringes.

Personkorset

Vi

suder Dell Nordbordoiffi

med 6-7 Personers lukket Vogn
udfores. Tlf. Allinge 121 kan benyttes. Bedst om Formiddagen.
Anton Andersen
ved Stammersbalde.

hver Uge!
Husk derfor paa os, naar Do

18,30
12,30
18,45
12,45
12,55 18,55
19,09
13,09
19,21
13,21
19,29
13,29
i 9,35
13,35

Sand. is- Roum,. H.
nnbbig

Ylltinge
T ein
Stlensree
» l ettv
»beter

9,40
9,45
9,53
lis,05
10.19
10,':9
10,45

14,00
14,05
14,13
14,25
14,39
14,49
15,05

20,00
20,115
20,13
20,25
20,39
20,49
21,05

mON: HELLIGDAGE
Kønne H.-Mandels..
»lønne
9tuter
StIonen4

8,00 12,50 19,25 22,20
8.14 13,04 19,39 22,33
8,23 13,13 19,48 22,41
8,36 13,26 20,01 22,53
8,47 13,37 20,12 23,03
8,55 13.45 20,20 23,10
9,00 13,5(1 20,25 23,16

Enilboin

H.

•1

9,20 14,05 20.45 23,30

9,25 14,10 20,50 23,35
91flinee
9,33 14,18 20.58 23,42
Trin
9,44 14,20 21,10 23,52
9Zu
9,57 14,42 21,24 0,04
Stlestire4
10,06 14,51 21,34 0,12
»inter
gime j) 10,20 15,05 21,50 0,25

Forbruget herhjemme al :

*) tuber tun Ifte ve 3bie lønbag

Kalksalpeter
ar cu. 3 Gange saa stort som Forbruget uf anden Salpeter, fordi:

Runkelroerne har et me get 'tort
KALI.Forbrug ug giver derfor
°sena et stort thial.:A lov Til.
tarme! at KALIGODNING-

Kalksalpeter er let at fordele jævnt selv med Bredsziamaskine.

Kaalroer og Runkelroer.

canbbig

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

SandAlg Rønne

Smaa Annoncer bedes saavidt
muligt betalt ved Indleveringen.

Kalksalpeter virker fortrinligt til alle Afgrøder, bande

Tein
VIttinge

Tens
Miner

har et eller andet at avertere.
,,Nordbornholm" læses i over
tre Tusinde Hjem og kommer til
alle her paa Egnen. Egner sig
derfor bedst for Avertering.

GØDNINGS-'
KOMPAGNI

Jern baur.

De

Korn.

Pluslkunderuisning
i Violin for Pegyndere.

Poul Bendtsen, Tejn.

i ben. II/eaurb.

.q.Lyster,3fasle.
Hjemmelavet Sylte,
,ledister og Lurigepolse.
Varm Illodbudding
hver Fredag Middag,

