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Niels Paast.

—0Et Besøg paa Danmarks største
Radiostation.
Straks efter, at Kalundborg Radiostation var taget i Brug, skrev
en Lytter i Nakskov til Radiofonien og besværede sig over, at
hans Apparat ikke mere gengav
Udsendelserne paa normal Mande,
men at det nærmest mindede om
en brølende Løve. — Den vrede
Lytter havde ikke forstaaet, at den
forøgede Styrke i Udsendelserne,
Kalundborg Radio betød, for hans
— og for Danmarks øvrige Lyttere — var ensbetydende med, at
han kunde spare et Par Lamper
i sit Apparat og derved formindske sine Driftsomkostninger.
— Modtager De stadig saadanne Klager? spørger jeg Assistent Søndersted under et Besøg
paa Kalundborg Radiostation forleden.
— Nej, tværtimod, lyder Svaret,
synes der nu at være ideel Glæde
over Stationen. Vi modtager næsten daglig en Mængde Opmuntringer i Form af Breve fra saa
godt som hele Europa. Navnlig
Tyskerne og Englænderne er glade
for de danske Udsendelser, og de
sender os jævnligt Takkeskrivelser,
naar el og andet har interesseret
dein særligt. løvrigt maa det siges,
at Stationen rækker viden om. En Installatør lier fra Byen har
saaledes hørt den i Algier i Afrika
paa en almindelig 4-Lampe Modtager, og selv fra Florida har vi
modtaget Rapporter om, at Stationen er hørt; men i dette Tilfælde
har det benyttede Modtager-Apparat jo nok været af en speciel
Konstruktion, en af de saakaldte
Su pere.
Derimod modtager vi saa godt
som aldrig en Hilsen herhjemmefra, men til Gengzeld:tneget oftere
Besøg.
Folk er kommet langvejs fra
for at se, hvorledes den Station,
de Aften efter Aften hører, nu
ogsaa ser ud, og Besøget forøges
derved, at Hotellerne tog Stationen i deres Tjeneste ved at reklamere med _Besøg paa Radiostationen". Imidlertid har vi nu
set os nødsaget til at begrænse
Adgangen noget, det blev os for
overvældende. Navnlig om Søndagene, naar der kunde komme
et Par Hundrede Mennesker eller
flere, var det rent galt, og der er
derfor nu truffet den Bestemmelse,
at iler kun er Adgang om Hverdagene, og som Regel kun efter
forud Altale.
Det er naturligvis beklageligt,
at man har rnaattet foretage saadanne Restriktioner, men vi maa
give lir. Søndersted Ret i, al det
er iiedvendi1l. --- En gentagende
Gennemgang cg Forklaring af de

Fredag den 6. December

Hanj kommer me sin Taske bestæmt vær sogner DA.
I va saa Væred =iler, hanj livæl maa astå.
I Rajn aa Blnz an Btezinj, sari ed enj ila Vaj,
har alri goa Stynjer, maa altid sjynja sej.
Sin Rota tro hanj passar, som v a n I monne Aar,
ja troer feinaakjive, naar MaertensdA vi neer.
Derfor hanj kjænjer Folken aa vedd saa go BesJe,
va Buena na di heda, vaar gamle a di e.
Aa Nelsa Taske glimmer sne mongt et firilt Brev,
aa hanj paanaa kanj gjædda, værn de va, som dom skrev.
Saa ota Ane Lise paa sjøns te Tasken ser,
aa e der Brev fraa Peter, saa mil om Munj hon bier.
Te Grete ibfg Skauenj e Brev enj Gaang imæl.
Naar hon ser Paastenj komma, hol) bier saa vall aa væl.
Fraa Horrinj, som e arier, hanj vedd nok Breved e,
Nels jælper ne an læzad, hon dojjar for aa se.
Men Nelsa Taske gjømmer nok 'nejen Sorri au,
aa Brev me Kræuesædla nok stosta PlAsenj tett.
Ves Nels fijk sæl bestæmma, va dær i Tasken korn,
saa bled nok Glæ de !næste hanj fijk aa dela om.
Ja Nels hanj e ju altid saa villuer aa tro,
aa mener om dom jerruna 2111, i sit ajed Bo.
Derfor død ønsked lyer fraa store aa fraa smaa:
En rir aa Inejlii Sjymning Nels Paast ejn Gaang maa faa.
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mange tekniske Finesser, som Sta- vi er fire, Bestyreren, Hr. Nielsen
tionen rummer, vil lægge for me- og tre Assistenter — straks i Gang
get Beslag paa den vagthavedes med al finde Fejlen og faa den
Tid; han har i Forvejen nok at rettet. Naturligvis er der ved Stavaretage. -- Paa den store Kon- tionens Konstruktion taget alle
troltavle, der ganske dominerer Hensyn for at iliminere FejlmuSenderrummet, er anbragt et Utal lighederne, og til alle vigtigere
af Greb, Afbrydere og Maalein- Dele i Senderen har vi Reservestrumenter, og midt paa, bag en dele liggende klar, ligesom vi i
Glasrude, lyser de forskellige Au- Løbet af et Par Sekunder kan
dionrør — der er 6 ialt — hvoraf skifte Ledning ind til København.
Forstærkerre rene alene kræver en Helt undgaa Standsninger kan vi
Annodespænding paa ikke mindre dog naturligvis ikke, men i de alend 12,000 Volt. Bagved Tavlen lerfleste Tilfælde lykkes det os at
er Kilowatt-Energien og Højspæn- komme i Gang i Løbet af nogle
dingsledningerne omhyggelig gemt faa Minutter, hvad da ogsaa frembag et beskyttende Staalnet. Kun gear af vor Fejlprocent, der, set
en smal Dør giver Adgang hertil, i Forhold til andre Stationer, stnar
og aabnes den uforvarende, af- pænt — den er helt nede pari ombrydes Strømmen, og det hele gaar kring 0,3.
i Staa. — Det er dog endnu 'ikke
sket, at Stationen af deri Grund
Set udefra syner Maskinhuset
er standset.
kun ringe ved Siden af de 100 ni
Den højspændte Annodestieni
høje Antennemaster, og dog rumleveres af en Dynamo, deJ har sin
nier denne lille Bygning i VirkePlads I MaskInrunitnet ved Siden
ligheden Radiofoniens Hjerte. --af Senderlokalet. Dynamoen fremUhyre følsomt er det, en lille Brist,
bringer med sine 1500 Omdrejninet fejlt Greb, en forkert Tilslutning
ger pr. Sekund en trefaset Veksel— og Tusinder af Lyttere kan ikke
strøm, der atter omdannes al en forstas, hvorfor Apparatet ikke
meterhøj Transformator til den ensiger noget', Godt derfor, at de
skede Spænding.
Mænd, der er sat til at følge Ra-- Og hvis nu et eller andet diofoniens Pulsslag, er sig deres
gear 1 Stykker i Senderen?
Ansvar overfor Landets Radiolyt-- Ja, saa maa alle Mand —
tere bevidst, mier de Dag efter

Altic■ aerulta‘endu
Otto Glortaltaka. Te.tøra. 74.
Trykt 1 Allinge Bogtrykkarl
Opbag rat. 21100 ffikoompliara-r

Annoncer og lokalt Stol maa sire indleveret
Senest 2 Dage for Bladet udgået

Dag, Aften efter Aften dirigerer
Radiobølgerne ud i Æteren 300,000 km. pr. Sekund.

V. Bellmann-Christensen.

Spritsmugleren

1929

engang havde vundet i en Tombola pari Long Island. Han satte den
paa hendes Finger, lagde Armen
om hendes Liv og gav hende et Kys.
— Jeg elsker dig, Elizabeth,
sagde han.
Hendes Hoved hvilede ved hans
Bryst. Hun syntes, det var saa
trygt saaledes at være under Beskyttelse af selve Politiet. I sin Taske fandt hun en stor Messingmedaillon, som hun ogsaa havde erhvervet under en Søndagsudflugt,
Den rakte hun ham og sagde:
Bær den om Halsen. Den vil
bringe Lykke.
Jim kyssede hende igen, og dennegang stod de lige foran Vinduet,
sno deres Skygger faldt paa Rullegardinet, men det var der ingen
af dem, der tænkte paa.

Elizabeth sad paa sin Plads
ved Restaurantens Kasseapparat
og funderede over sit Forhold til
Jack, den notable Spritsmugler,
der netop samtidig var Genstand
for en Diskussion paa Politiets
Hovedkontor.
— Der er ingen Tvivl om, sagde
Politichefen, at det er denne Jack
Holmes, der har skudt Toldbetjenten ude i Hoboken. Vi har
aldrig før kunnet komme ham til
Jack Holmes laa i sit Skjul, da
Livs, men denne Gang skal han
ikke slippe. Her er en Arrestordre, en af hans Kammerater, Tim, som
Bill. Se at faa Fingre i ham hur- han havde sat til at holde Øje med
Elizabeth, kom listende op til ham.
tigst muligt.
— Jack, sagde Tim, denne for— Naturligvis fik Jack Holmes
bandede
Panser Jim Hunter gør
straks ad Omveje Underretning
Haneben
til
din Kone.
om, at der var udstedt en Arrest— Sludder! sagde Jack.
ordre imod ham, og han forsvandt
— Jo, det er sandt. De sad inde
fra Jordens Overflade. — Opdager
i
et
af Værelserne i Kafeen, han
Bill James, der havde faaet den
Opgave at anholde ham, sendte kyssede hende, inden han gik. Jeg
Bud efter den unge Detektiv Jim saa det paa Gardinet.
Jack foer op med en rasende Ed.
Hunter og sagde til ham:
— Det skal hun faa betalt!
— Jack er gift med en Pige,
Han puttede sin automatiske Resom er Kassererske i Rebosa-Restauranten. Gaa hen og snak med volver i Lommen, listede sig ard
hende! Det kan være, hun kan ad Bagtrappen og neaede ad mange
Bagveje til Rebosa -Restauranten.
lede os paa Sporet.
Jim gik derhen ved Lukketid Selvfølgelig gik han ikke ind ad
og udbad sig en Samtale med Hovedindgangen. Han kendte it
Elizabeth. De trak sig tilbage til Kokkenvindue i Bagbygningentsom
et tomt Værelse, og Jim begyndte kunde aabnes udefra. Ad den Vej
slap han ind og listede sig op ad
saa barsk, han kunde:
— De er gift med denne Smug- Trapperne til de to smaa Værellerbandit Jack Holmes, som har ser, — Elizabeth boede helt oppe
skudt en Told b!tjent. Hvis De vil under Taget. Nøglen til hendes lille
slippe for at blive indblandet i Lejlighed havde han i Lommen.
Elizabeth hørte ham ikke, far han
Sagen, maa de fortælle os, hvor
stod foran hende,nierk og truende.
han opholder sig.
— Salt du har kysset en PanJeg ved det ikke, svarede hun
med et hjælpeløst Blik. Jack be- ser? sagde han med Haan i Stemtror mig aldrig noget Han er saa i men.
Elizabeth samlede alt sit Mod.
haard og streng imod mig. Bare
i — Hvad mener du?
jeg aldrig havde set haml
— Dette Kødhoved Ilunter,ssgde
Og Taarene lob ned ad hendes
nydelige Kinder. Jim Hunter var i han. Han er sat ud paa mig, og
en ung Mand med et følsomt ham kysser du.
Elizabeth blegnede.
Hjerte. Han syntes, at han aldrig
— Jeg var nødt til at tale med
havde set saa køn en Pige før,
hendes Grand skar ham i Hjertet. I ham — for din Skyld.
— Og til at kysse ham?
— Har han været ond ved Dem?
Han rystede sin knyttede Næve
sagde lian blodt.
— Ja, svarede hun hulkende. i foran hendes Ansigt. Men saa var
det, som han pludselig skiftede BeUndertiden prygler hen mig
Jim tog hendes Haand og be- slutning.
holdt den i
i. hende, men trant
e iiiikuke
— Græd ikke, lille Pige, sagde 1 inn-MleNdei,
Han
greb
hende
haardt i Armen
han. Vi skal nok fange den Bandit, og saa er han sikker paa den og trak hende over til Telefoni!).
— Ring Hovedpolitikontor .1 op,
elektriske Stol. Jeg skal tage mig
af Dem og sørge fur Dem i Frem- befalede hall, og bed om tale med
i im Hunter.
tiden.
— Nej, raabte hun fortvivlet.
1-lun saa paa ham med sit tanHan satte Neglene i hendes Arm,
;
revædede Blik.
saa hun vred sig af Smerter.
— Ja, ja, hviskede hun.
— Nu skal jeg ringe op, sagde
Jim fiskede i sin Lomme og fandt
en uægte Diamantring, som han han, men naar Fyren kommer til

gien~lrffill

Petrolfinfisovne
Gasovne, Gas ape rsta r, Bagelorme,
Ovaforsatse Kaminspande, Kakudkelovne og Komfurer i
valg anbefales.

P. C. Holm, Allinge.
Telefonen, skal du bede ham um
straks at komme herhen. Hvis ikke,
gælder det dit Liv.
Han løftede Telefonen af og opgav et Nnmmer. Med stærk fordrejet Stemme bad han om at tale
med Jim Hunter, og saa rakte han
Elizabeth Telefonen.
— Sig at han skal komme straks!
hviskede lian og satte paany alle
Neglene i den bløde Del af hendes Overarm.
Smerten aftvang hende et hojt
Skrig.
-- Jim, Jim! Hjælp I Hjælp!
Forts.
Et Foredrag om Kanada.
Mange at os har gode Venner enkelte har Slægtninge og nogle
har Børn, der er udvandret til Kanada — det fjerne Land, der rum'mer saa mange Muligheder, men
vel ogsaa saa mange Skuffelser.
Naar Talen falder paa Kanada,
hvor ofte har man da ikke hørt
sige: bare der engang kunde komme en og give os en rigtig Skildring af Forholdene derovre man læser i Aviser, man læser i
Breve, man hører fra den og den,
der arbejder derovre, men man ved
dog ikke rigtig, hvorledes de faktiske Forhold er. Mangen Beretning, der i Brevform er kommen
hjem til Bornholm fra dem der drog
ud, har utvilsomt været farvet farvet af det, man haabede og ventede maatte komme, men ak, som
ikke var kommen endda ! Men ligesaa utvivlsomt er det, at mange

virkelig har forstaaet at albue sig
frem og faaet det, man her kalder
„fast Grund under Fødderne".
Spørgsmaalet: Kanada og Forholdene for Emigrantene - er aktuel
i højeste Grad, og en stor Del af
Befolkningen vil derfor hilse et virkeligt Foredrag om dette Emne med
Glade.
Den friske og frejdige Forfatter
Emil Bønnelycke har forrige Aar
gjort en længere Rejse i Kanada
og studeret Forholden derovre og
navnlig besøgt danske Udvandrere
og Forfatteren rejser nu rundt med
en , Virkelighedskildring" i Forum
af et kvikt Foredrag, ledsaget af
c. 200 Lysbilleder.
Emil Biinnelycke vil Fredag d.
13. ds holde sit Foredrag i Hasle
liaandværkerforening.
(Teknisk Skole.)
Se Annoncen,

Ligningsvalget.
Ved Opstilling af Kandidater til
den fælles Liste til Ligningskornmisinnen, viste Borgerforeningen
det Hensyn til de politiske Partier
at nøji_s med 2 Kandidater, trods
det, at det sidst afholdte Valg
(Hjælpekassen) gav
Borgerforeningen : 142 Stemmer.
Socialdemokraterne :129 ,,
Komm. Vælgerforening:80 .
Det fremgear heraf, at Borgerf.

forærede I Mandat væk ,hv ilket skete
for at undgaa Valg og den dermed
forbundne Udgift for Kommunen.
Den komm. Vælger f. fordrer som
en absolut Betingelse for Optagelse
som Medlem, at vedkommende bedyrer ikke at være Socialdemokrat.
Borgert. gik da ogsaa ind paa

denneKandidatfordeling.fordi man
regnede med at blive Tunger. paa
Vægtskaalen mellem de to politisk
modsatte Partier.
Borgerf. gjorde imidlertid Reg-

ning uden Vært, hvilket Valget af
Formand og Næstformand i Ligningskommisionen viste, idet Hr.
Vævest Peter Hansen blev valgt
til Formand paa Forslag af Hr.
Stenhugger FIM og med 3 socialdentokratiskeog en komm. Vælgerf.
Stemme, ligesom Hr. F111t blev valgt
til Næstformand paa indtrængende
Henstilling af Hr. Vævest P. Han-

sen, men uden Afstemning paa
Foranledning at Borgerf. Kandidat, Hr. Fyrmester Saxtorp, der
udtalte: „Resultatet er jo paa ForI eland givet."
At Hr. Vævest P. Hansens tidligere Partiorgan „ Bornh.Tidende`
nøjes med rent objektivt at notere
l ir. Hansens Valg som et Faktum,

men uden mindste Glædesytringer, tyder paa, at hans Valg er
faldet nævnte Organ stærkt for
Fur den kontur. Vælgerf. betyder dette Maskepi mellem Socialdemokraterne og Hr Hansen en
ny Pind til den komm. Vælgerf.
Ligkiste, og det maa vel betragtes

som givet, at Borgerf. ikke oftere
indlader sig i Forhandling om
Fredsvalg, men vil konstatere sin
voksende Tilslutning.
Vi tror dog ikke, Hr. Hansen er
blevet Socialist, men ser i hans
Handl i ngsmaael e en Skose til hans
Parti, fordi dette nøjedes med at
opstille ham som No. 3 paa Kandidatlisten, altsaa paa en Plads,
hvor Hr. Hansen ikke havde ringeste Udsigt til at blive valgt, og
han kom ogsaa kun med, fordi Hr.
Købmand Planck trak sig tilbage.

fra 2lge til 2(ge.
—0 —
Det er i disse Dage 25 Aar siden vi udgav det første Annonceblad for Allinge-Sandvig og Omegn; det var den Gang vor nuværende Kæmner modtog Bladets

Hædersgave — 5 Kr. i Guld for at have fundet de fleste Trykfejl!!! — Ak ja, det var den Gang
alle her i Kommunen saa lyst paa
Fremtiden og udnyttede Evner og
Energi; da beskæftigede Stenindustricn ca. 500 Mand, og det ene
Hotel rejste sig efter det andet.
Ja vist var der Fremtid for Allinge — den Gang.
Og de første Aar saa ogsaa lovende ud; vi fik Jernbane, Sygehus, Skoler, Gas og Vand, og der
var Tale om Elektricitet !
Ogsaa Havnen skulde udvides.
— Saa korn det bevægede Aar
1914 med efterfølgende Stilstand,
for ikke at sige Tilbagegang, økonomisk og moralsk. Meget gik i
Stykker, og Tilliden, Solidaritetsfølelsen, Troen paa Fremtiden,
var borte.

Det blev en Række Modløshedens Aar, „Hvad kan det nytte!"
eller Ligegladhedens Refrain: ,Koste, hvad det vil, det skal til"
gav Udtryk for Strømretningerne
indenfor Kommunalbestyrelsen.
Men nu ser det heldigvis ud til
at Bølgedalen er naaet — at det
atter bærer opad. Elektricitetssagen, som det gamle Byraad forløftede sig paa, synes at have
fundet sin heldigste Løsning gennem det private Initiativ, og der
er Tegn til, at Solidaritetsfølelsen
atter er vaagnet; det er gattet op
for mange -- ikke mindst indenat skal vor
for Handelsstanden
Kommune bæres op over Bølgedalen, da maa der løftes i Flok.
Vi har derfor Haah om, at Interessen for „Nordbornholtn" ogsaa vil vokse, sno Bladet --- i Lighed med andre Byers Blade -kan komme til at udgaa mere end
en Gang om Ugen, De lokale
Interesser varetages nu engang
bedst af Byens eget Blad!

Ved Festen for Landpost Lind I
Søndags paa Hullegaard i Rutsker
blev bl. ni. a. ogsaa afsunget omstaa ende smukke, bornholmske

Sang, som vI har tilladt os at aftrykke. Forfatteren havde samme
Atten den Glæde, at en Samling
af hans Digte (tidl. aftrykt her i
Bladet) under Titlen: Lyngblomster
blev oplæst i Dansk Radio I ken
og naturlig Dialekt af Paktor Hansen. Otto Lund, Rutsker, er dermed anerkendt som en betydende
Digter indenfor den bornh. Literetur.

Nationalfilmen.

maleriudstilling i Sandvig
Torvet vis a vis Thestuen.

Kl. 10 -3 Søndag og Mandag d. 8. og 9. December.

bogerts

Julen1929

Denne store og overordentlig
smukke danske Film, som er optaget til Fordel for Landeværnet
i Sønderjylland fremvises Søndag
den 8. ds. Kl. 8 i Forsamlings-

Udvalg i gode og nyltige Julegrater.
Udvalg i Linoleumstæpper & Forliggere

huset i Hasle. Man ser i denne

Legetøj i mægtigt Udvalg.

Film Billeder fra Danmarks Historie — Sagntiden, Valdemarstidens og Kristian IV. — Billeder
fra Hedekulturen (I. C. Christensen og Dalgas) og Sønderjyllands
Genforening med Danmark. Desuden viser Filmen en Række
sjældne, smukke Billeder fra Danmarks Natur fra Skagen ti! Hammeren. En Række smukke Billeder
her fra Øen. Filmen slutter med
en Tur gennem hele København.
— Det er en Film, som fortjener
godt Besøg, i Særdeleshed, da
25 pCt. af hele Spilleindtægten
tilfalder „Landeværnet .. Det er

ege.

Vi har nu faut alle Julevarerne
•Is

hjem og har svaledes et stort, smukt

Da vi i Aar har faaet dette direkte
fra Tyskland, er Priserne meget lave.

Skal De have en nyttig
julegave, saa køb en Dug..
Stort Udvalg fra 2 Kr.

En »luse nyttige Julegaver
til enhver Pris:
Pullovers, Veste, Strømper, Sokker,
Slips, Seler, Forklæder, Halstørklæder, Lommetørklæder, Undertøj,
Underkjoler, Handsker, Luffer, Manchetskjorter, Uldtæpper, Kufferter,
Tasker, Pengebøger m. m. m.
Stort Lager har vi i Herre-, Dame-, Horne- og
(lod Pasform. -- Ssmaa Priser.
Cummitedlef.

Fodtøj

en Film, som alle bør se. Under
hele Filmen bliver der afholdt ori-

Det betaler sig at køre til Klemenaller Manufakturhue
og se indenfor. —
og gere Deres Jule-Indkøb. — Se Vinduerne

enterende Poredrag. Forestillingen
er offentlig, saa alle har Adgang.

E. Krogh-Hansen.

Idalerindstilling I Sandvig.
Som andetsteds i Bladet omtalt,
afholder Maleren Mogens Ege først-

kommende Søndag og Mandag inden sin Bortrejse i sin Bolig iKobm.
Lundgrens Hus paa Torvet i Sandvig en Salgsudstilling af egne Malerier fra hans Ophold her.
Mogens Ege er en gammel Ven
af Bornholm, hvortil han gennem
en lang Aarrække stadig vendte
tilbage fra U. S. A., Italien eller
hvilke andre Egne af Jordkloden
den vidtberejste Maler end har befundet sig. Utallige er de Billeder,
som hans flittige Pensler har fremtryllet, alle prisende vor Egns Naturskønhed og bringende Bud derom videnom.— Ikke fan Turister
har derigennem fundet Vejen til
Bornholm.
Vi tror derfor, at denne Udstilling har særligt et Krav paa Interesse og Paaskønnethed og man

bør aflægge Maleren et lille Besøg.
Vi træffer Hr. Ege, lige hjemkommen, ifærd med at lægge sidste Haand paa et smukt Billede
af Sandvig Havn. Hr. Ege forstaar, at vort Besøg gælder Udstillingen og siger: „Ja, det er jo
i al Beskedenhed —1 disse Stuer,
og dog vil jeg sige, at der blandt
de Billeder, De ser her, er nogle
af . de bedste, jeg nogensinde har
malet. — Det har været et overmaade gunstigt Efteraar, baade
med sollyse Dage og med Storm
og Bølgeslag. Jeg har været ude
næsten hver Dag og stadig fundet nye Motiver."
Vi præsenteres for en hel Række
af disse Ikke hidtil sete Billeder;
det ene prægtige Kystbillede afløser det andet, Klippeskær, Bølger, blomstrende Lyng, Landskaber og Gadebilleder. Selv et saa
flygtigt Fænomen som Regnbuen
har Maleren naaet at fæstne paa
Lærredet.
Det er os en Fornøjelse at se
de smukke Billeder, og Priserne,
tilføjer Hr. Ege, er moderate. Alle er velkomne — uden" Købetvang -- selv om Kunstneren selvfølgelig er glad for at slaa en lille
Handel af.

Firma Chr. Olsen,
Messens Ene-Udsalg, Allinge
har udgivet en særdeles praktisk
Kogebog, der sikkert vil være til
Nytte og Glæde for de I Iiisnimire,
der kommer i Besiddelse af den.
Bogen er nemlig lagt saaledes til
Rette, at den behandler netop de
Ontraader, som Husmødrene i deres praktiske Arbejde i Køkkenet
jævnlig maa beskæftige sig med,
og hvor det derfor kan være en
Hjælp at have de trykte Opskrifter for Høanden i samlet Form.
Bogen omfatter saavel daglig Madlavning som Bagning og Syltning
og fremtræder i et tiltalende Ud
styr, trykt paa godt og holdbart
Papir. Der er ingen Tvivl om, at
Bogen med sin Rigdom af vejledende Opskrifter vil være en le ærkammen Erhvervelse for enhver
Husmoder.

Der er ingen Tvivl om, at de beelsteVarer købes
til rigtig Pris, naar Indkøbene gøres i Byen.
Amerikansk Kagemel. Dansk Bagerimel, extra Kv.
Rugsigtemel. Halvsigtemel. Rugmel. Byggryn.
og byttes med alle
Alt sælges i store og smaa Vægte
Sorter i Sædvarer paa gode Vilkaar.

Nordlandets Handelshus,
Der kan købes
mange gode Varer for smaa Penge,
idet Priserne for

Sukker, Kaffe, Mel, Gryn, m. m.

er nedsat flere Gange i sidste Maaned, og Æggene,
tages i Bytte til meget stor Overpris som Betaling for

Varerne. --- Kalveskind købes til høj Pris.

Nordlandets Handelshus.

Alle do qe Irish og turde Frugter
kommer nu hjem med hver Rutedamper, og vi kalkulerer
disse frem til de allerlaveste Priser.

Køb disse 1. K1.s Varer i

Nordlandets Hundeishus.
Gode slagtede Ænder og Gæs
modtages til højeste Priser i Dagene fra 17---20 Dec.

Nordiandets flandeishus.
Møllers Bogbinderi
Tlf. 466.

Chr, Dideriksen, Rønne.

Tlf. -166.

Indbinding af Boger. — Protokolfabrik. - Papirvarer.
Hurtig Levering.
I. Kl. Arbejde. -- Rimelige Priser.
Levetander til Biblioteker, Foreninger og Oens største Forbrugere.

Jens Xansen i Allinge
har det største Lager og Udvalg i Drenge- og Herre-K lrrednin-

ger. StortroJor', piletora, Overfrakker, Regnfrakker,
Rotorjakker, ArbejdwJakker, Veste og lieniilteder samt
-- Stort Udvalg i Kløede,
Fiakerbent: Imiter og 011.-tøj.
Rjoletoj, Domuldatsj, Lærreder. Dynetuf, >jer, Ttrpper,
natte. Huer og Seler samt alt til Herrelingeri.
Altid stol sfe Lager af prima Trikotage og kilarn.
Alt i gode Kvaliteter til den allerbilligste Pris.

.,

Et godt Portræt til Jul!
Hasle
fotografiske Atelier
BERGHAOEN -Optagelse paa Atelieret indtil
Kl. 9 Aften --- ogsaa Søndag!
Ru
h elle Ekspedition. Billige Priser.
(forudbestil Tid — •1-11. Hasle 1:)‹.)).

Willums

„„

UPS3ifi, fiffig,

Friske Varer Onsdag og Fredag.
Fersk Flæsk, Karbonade. Mørbrad.
Medisterpølse, Fars,
Bayerske Pølser, Knækpølser
hjemmelavet Sylte,
hjeminesmeltet Fedt.
Forskelligt Paalæg.
Dina Sørensen, Tir 38.

Rutsker.
Af Ludvig Bireks Legat uddeles
ved Nytsar nogle Portioner til
værdige trængende i Kommunen,
hvoroin Ansogning inds. til Legatbestyrelsen inden 13. December.
Legatbestyrelsen.
......■•••■•1•11■••••■••=.•

Olsker
skat modtages ved Mejeriernes
Udbetalinger i den kommende Uge.

elognerøndet.

Udsig 113311[1v?drk ortoroolop
Fredag d. 13. Kl. 7,30 Foredrag
paa Teknisk Skole ai Forfatteren

Lejlighed søges.
En 2 eller 3-Værelses Lejlighed
med elekt. Lys, ønskes til Leje til
1. Februar i Hasle eller lige uden
for Byen. Billet mrkt. -Lejlighed'
modtager Bladets Kontor.

.rede 'runde

Da jeg her flyttet mft
•
Skoatager. erksted ne,i til
Cyklehandler Krog Hansens Ejendom, anbefaler jeg ntig med I.
Arbejde til meget nedsatte Priser.
Ærbodigst Sigfred ~Isen. KlemensIter.
n I VI C

En Lejlighed

Prøv Julekaffen fra „Prima"!
Den .mager bedst paa Grund af vore fine
gennem
pt- øvede Kvalitet. Konkurrence-Priser samt 12 øre Rabat pr. 4-kg.

Jeg anbefaler mig med lakket
Chevrolet til meget nedsatte Priser.
Tlf. 5o
Tb. Pihl, Gudhjem.

Som nyttige lol000ver
anbefales

afholder Generalforsamling Fredag
den 13. Dec. Kl. 7,15 paa Ro Afholdshotel.
Bestyrelsen.

Dansk Rejsebiograf.
Sendag den 8. December Kl. B
fremvi es i Hasle Forsamlingshus
den pragtfulde danske

Naturfilm.
Optaget i Sommeren 1928 til
Fordel for „Landeværnet" I Sønderjylland.

Under Filmen orienterende Foredrag, Forestillingen er offentlig.
Alle maa se disse vidunderlige
Billeder fra Danmark, Hele Filmen
vises om Efterm. Kl. 4 for Børn
Entre 35 Øre ti i denne Forestilling.
Lad Børnene se den smukke Film.

En ung, fed Slagteso
ønskes til Købs.

Nielsen, Krashavegaard.
Tlf. Klemens n. 32 y.

Kaniner til Salg.
Hvide Angora 3 og 5 Md.

Robert Sellberg, Gudhjem.

En ung So til Slagtning
og en 3 Mdr.s gl. Kviekalv efter
en god Ko er til Salg.
Morten Andersen, Klippely
ved ,Megaard, Olsker.

Ung, fed Gylle
til Slagtning, ønskes til Købs.
M. Boesen, Kirkemeden.

En Islænder Hoppe

Ål host-

A. Engel.

Tlf. 68 x.

Sund Udelte eller Kvie
ønskes til Kobs.

TH, Klemens ndr. 29.

ved Stammershatde.

En sund bedeko

ønskes til Købs
Avlsbr. Chr. Hansen,
Tlf. 91,
Storegade, Hasle.

En Kuffert-Grammofon
og nogle Juleplader sælges samlet eller delt meget billigt

317arefirnann, Xas k.
Telefon 90.

Ejendomme
kubes og sælges.
Mellemstore Landejendomme har
jeg særlig Efterspørgsel efter.
Meget 1111e Honorar.
Ejendomskontoret
ved Thor Flygenring,
Jernhanevej 2, RØNNE.

Vejmaterialer
kan fans.
Tlf. n. 77. Klemens Cementstøberi.

•

•

ri

•

E. Pedersen, Fuglesangen, All,

Grus til Sal?`"'
Bornholms bedste Støbe- og
Muregrus er billig til Salg. Leveres pr. Bil over hele Øen.
Bestillinger modtages.
Sonne. Hintzegaard.
Tif. s. 55 y, Klemensker.

.410~

B

•

Skotøj til Reparation
modtages fremdeles. Billige Priser

(
Skal De have ny Frakke, ••
•• Kjole, Jumpers di. Nederdel
•

Personkørsel

ø

I
•

Flæsk og Pølse
Dina Sørensen, Allinge.

Buddingpulver.

Magasin du Nords Udsalg.

•

;!.:glatte
mønstrede
Stort Udvalg kul ørte og sorte Kjoletøjer.

94:5911/94"06.96
•
•

Siografen.
Søndag Kl. 8

11;inssiriesielladell
Sensationsfilm i 10 Akter
I Hovedrollen Harry Piet.
En Film med Spænding fra først
til sidst.
•

990•1991119041064119

Fotografier
til Julen.

Gør Deres Bestilling f 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.

Til. 4.

=

Forretningen anhef. sig med

1. Kis Kolonialvarer --:- 8 °,
Fine Jul
goed
rles jouifielgarer.
g
Juletrrespynt og Juleknas,
Æbler ng Appelsiner.
===
Al

Julegaver

•

•

Køkkenudstyr, Piber, Etnier,
Handsker, Strømper, Sokker,
Undertøj, Lommetørklæder og
Slips, foruden specielle Julegaver som Legetøj, Dukker,
Spil, Biler, Flyvemaskiner
o. m. m.

•
e

•

amhelsen, Klemensker

har vi mange nyttige Ting
til smaa Penge. F. Eksempel

•

•
•

~Bh

Leverandør til Vare& Landbrugslotteriet.

•

k

• Victor Planck, Allinge.
o

e/
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I Th. Pedonoils Nodelorretoloo
findes et stort Udvalg i fikse, moderne Hatte.

Sorte Silkehatte til ældre Damer sælges fra Kr. 6,75.
Et Parti Hatte udsælges fra 5 Kr.

Mandel, Vanille, Rom,
Chokolade, Citron.
Prinsessehudding, 7 Breve 1 Kr.
Fromagepnlver, 25 Øre Pakken.
Vanille Cremepuiver,

turfelt,

at ifø re Deres Julebarelel hos

rf

Kogning og Marliavoloo

modtages til Røgning

naar De henvender Dem i

Vi har et meget stort Udvalg
alle Størrelser
ogsaa i extra store — og til rimelige Priser.

Undertegnede anbefaler sig med

til større og mindre Selskaber.
Hjælp til Slagtning.
Fru M. Lyster
ved Skærpingegaard, Ro.
Samme Sted er en 7 Pers. Bil
med Topsy-Top til Salg eller Bytte
med en mindre.

gear De ikke forgæves,

•
k

I Afdr skulde Ile reye
S

O

ved Vedby.

Kvier og Kalve
(efter Foreningstyren) er til Salg.
Chr. Kjeller, Sandkaas.
Tlf. Allinge 91 x

ved Sparekassen, Allinge.

Ludvig 114,11g-ren

Anton Andersen

Tlf. Allinge 102.
see•e„••••••■•••••••■•••••w/ees../eNiteel%

G. P. Petersens Skotøjsforretning,

Min lukkede 6 Pers. Vogn udlejes til 25 Øre pr, km.

med 6-7 Personers lukket Vogn
udføres. Tlf. Allinge 121 kan benyttes. Bedst om Formiddagen.

Cyklehandler

X. ffiRRelsen,

den danske Gummistøvle
er absolut det bedste, der
kan fremstilles, baade i Kvalitet og Udførelse.

Bilkørsel.

med tilhørende Seletøj og Fjedervogn er billig til Salg

Gartner Lindgren, Tein

Tlf. Rø 46 v.

Alt i R.6dio1

af pr. dansk Fabrikat samt Gummi- og Overtræksstøvler.

Kroolorbirsol

samt Svinekørsel hver TorsdagFru.
høstillinger modtages.

forhøre Dem OM Priser og
Betaliesvilkaar bos mig.
Apparater demonstreres til enhver
Tid og uden Købetvang.

Herre-, Dam- og Børnetodlej
„CODAN"

Re Kontrolforening

Radio!
de bedes be i egen Interesse

hel Fin mi, prima Kv. uds. fur 6,90
C. Larsens Skotøjsforretning, All.

Mange Lysbilleder.
Entre 1 Kr. for Medlemmer og
1,23 for Ikke-Medlemmer.

Kure, Hastevej 3,

Tænker De paa at købe Radio?

NB. Eneforhandling af den bekendte DYRRYE-KAFFE.

Et Parti Overtræksstøvler

Autokørsel.

Mahogni_ gruet DAtnaSk, Hat rikat
Justus Dam. er bilhyl til sera paa
Grund af Pladsmangel.
11. Rønne 310 .

Allinge er ledig fra 1. Januar
helst for enlige Folk.
Henvendelse til Telefoncentralen.

Emil Bonnelyeke om Canada,

Dagligstue -Møblement,

Prøv i Aar at gøre Deres
Julehandel hos os. Vi skal
gøre os Flid for at betjene 1
ærede Kunder saa godt som
i muligt,
Samuelsen, Klemensker

Tlf. ndr. 22.

J. B. Larsen
anbefaler
Prima brun Krystalsæbe,
Klinggrv Marseilleræhe
Suntight Sæbe
Sunlight Sæbespaaner i Pakker
Prima Sæbespaaner i løs Vægt.
Persil, Selvs, Lessive Phenix
Henchels Blegsoda
Blegvand, Salmiakspiritus
Galdesæbe, Galdesæbespaaner

Et meget righoldigt Udvalg i

Køb Fodtøj
som Julegave! t

Ulanen Skolojsiorrelilioll,
ALLINGE

Haandsæber fra 16 Øre til 1 Kr.
Fikse Æsker med 3 Stk. Sæbe
dø. med 1 Glas Parfume og Sæbe
Ægte Palmolivsmbe
Zeroformsæbe
Iris Sæbe. Anthos Sæbe
Coldcreme og Liljemilksæbe
Tjære- og Svovlmælkssæbe

Pontoppidans Normalsæbe
Ægte fransk og dansk Ovnibussæbe
Dansk Palm Oil Sæbe og mange
andre udmærkede Sæber til 25 Øre
Flaarvaskepulver
Tjære og Fyrrenaale.
Arnican-Glyserin og Parba-Creme
Brillantine og Haarvand.

Esprit de Valdemar
Kølnervand 4711.

eurfrts, Minør.

Juleøl.
Bestillinger paa uleol modtages
hos Meler Mikkelsen, Tejn, Olsker
Brugsforening og Allinge Bryggeri.
C. Salmen, Tlf. 65.

Bornholms
Spare- og liaanekasses
Afdeling i Allinge.

Kontortid 9 —12 og 2--4.
Renten at indskud er paa
3 51iIrs Opsigelse

Aktieselskabet

Ilasie Bank
modtager Indskud paa Indlaarisbog og Folio, Terminsydelser til Kreditforeninger,
ordner Kreditlian ni, in.

4,5 pC1. p. a.
Sporekasevitkaar
4
Polio
2
i 1'or3orgelsesaftlelingen 3,6 hvortil Præmie, hidtil 2,4 -

Fest- og Bryllupssange
leveres billigst fra
Allinge Bogtrykkeri.

Spillekort.
Whist Kort med Jocker fra 2 Kr.
L'hombre Kort.
Børne-Spillekort fra 25-50 Ore.

J. B, Lars'en, Allinge,

Vindruer.
Bedste Guid-Bjergdruer.
Holl. Madæbler 20 Øre Halvkg.
Fine Spiseæbler.
Spanske Fyldelog.

g. „W. Larsen, Milinge

Har De -elles åd De have
Elektricitet?
Da vil vi anbefale Dem at aflægge os et Besøg og
se vort store Lager af Lamper, Lysekroner, Strygejern.
Nilfisk Støvsugere.
De vil forbavses over vore billige Priser

9rodukten.
paa Lindepuds.
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Ferske Slagterivarer hver Onsdag; og Fredag.
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-0VM fornuftige -.traf geelret forstille
rigt Zniss fornuftigt. Zoo fornuftigt.
(snustab rr en af 4liiieritn8
luft fenbte Q.rentr. Dg bet er
Citrin nebenmemite 2etiereglee frnlbees,
elnibbebetw fire, Rore l8ub er:
a-crat fornuftigt, træf 18ejret fornuftigt,
ini.e fornuftigt, fon fornuftigt, geleer
man bife %b, fan num soulte fimpelt flet itte bline fi)g, - ilten alt af.
banger af bel fartfe Bub.
af tetibe
biofe Bub er ganfre oinfonft,
man
itte beficmnier fig til nt fosse ben i
$raffi.
tant fornuftigt.
Suittibeb er 9loelen tit ni menneffe.
lig 2titte, - Stanb og Eninbe er frn
9laturetie ,t (Kib Rable tit at arbefbe
i i]reffesRab, men niar en af t43arterne
er ube af Stab tit at gine fiu Zet
af ?itbejbet, fafber Nrben paa ben
anbeu 13nrt, og Vittfornajeffe og Mitfreb.4beb ger fig ba fnart gce(benbe.
utitfretQ Sinb bit far eller ¶enere pibe
fig baantigribelige litifian.Sandinet nat:ffeli,peore@, og giefuttatet brinte Sfit(3rnife. Zerfor: tant fornuftigt, tront
bnorfebet
bevare itte blot
Zereø egen, men brie SCere
Gunbbeb. dal ons fornuftige ting,
bantne alt ij3jat, leer at fore en ub
btitterig Runbeefation.

irret Vejret fornuftigt,.

anbciaiibilin

er hen ene latttiel af
Viejeteretningetto gunft, ilbamibing ben
(lubbe Ze fiffer forftaar at inbaanbe
rigtig op hibe £u)4grite, men fim bc
fortelte er lige jaet btintig tit at antbe
Ci trat;, man fiaat op om Slugenen, bar num tre (»mine i Ze(ef ft/fbe
tungerne tit glanbrii meb [rift Shft
Sten bbortebeg Ral man gøre bet, nu
man ilte amiber bnbi ag længe ub efter brer nbaanbiugj ?- etaet ril op,
aanb bgbt inb eg bolt) Q.tejret et 3ar
-etunbet; arca be finutebe 9treuer mob
23rartei, baj ålen[ forover og [Wb .2nften ub, eebblin bernieb til bet er Minitifif at preaje Mere luft uh, eg uj,;
Oaa atter stroppem i Ittenet. Saar Me
paa ben elitanbe rumber traftigt ub tre
(Slange, Ilfrier e 2iingetur for ben
(?Sad, bet bar famlet fig i km, og gi•
bor ben friRe leuft ogl 'eltobet Ylbgaugj
til at ubfore bet naturlige VIrbejbe:
2in,åfortinel fm.
Enis
2iibtag et foliot ;fftaattib om Storgenen, og fornuftig [fat bet boere, ligejan groloft og Stibbare
11(11111.0qt, ilte meb grimt [ar at stilaben
flabe Mem, men tacerthnob meb
eneebenlening om, at Staben bil Rigle
Mem. 'ljrit rigeligt meb 9..fanb, solbi
Senb, og tag 23ab bnpnigt, natnat eller tolbt, efter font be fel» fniiree
faresufttgt.
1)et er gberft inbinibuel, Ilnor lang
Saml niren betaroer, og at Pige, at alle

Rat [linie otte Zinierø eovn
er lige fan tanbeligt juni at lige, at
alle Steniteiter ituthe finibr tjene til
Seinet.3 Cpbotb beb at ftnige. `.Illonge
foner br otte Zinier eller niere, men
anbee opunar nibrig fan lang euhlt,
og biøje fibfie er bog ofte lige fan
aflive lom e Stnefooerne". Stan bor
luve i en betnem Seng i et Vetærelfe.
Ilbor Iler er frig Shift og 'tuber et let,
torn mutat
- SDet er bebft al
Ione min Siben, og arie bur antibo
gennem Serien.
Stange pinger er afterebe (trend oin
'Enibbeb, og flere pil Mine firebet.
Spar Merar at Tabe ben,. /Brug Zereef
faiibr gormift1
menuøller

Citatgaade.

De 7-lierterencle

NedenstaaendeCitatgaade er udarbejdet af en af vore Læsere, og
Løsningen former sig som et
Spergsmaal til Læserne angaaende
,Nordbornholm`.
Stavelserne sammensættes i 24
Ord, hvis For- og Slutningsbogstaver læses fra oven ned og fra
neden op.
Stavelserne.
al be be be bid bo bo bo
bys dam de de de deg den
der der der e e e em er
gaarra gaard ga ge ge ge
guf gut hab has has hel ho
in ju lab le le le le ler
lig lin lø ma mi mit mel
ne ne ne ned nes pe pæl
re re res rut re sant se
sker tas te te sej tid tog
van ve ve vej ver vi vid vor
Ordforklaring.
1. Gaard i Olsker. 2. GI. Griardhi
3, Gaard i Rutsker.
4 Redaktør og Vognmand. 5. Samfundsborger. 6. Smaus i Allinge.
7. ,Erik*. 8. Melfabrik. 9. Udenfur Sandvig. 10. Kald i Østerlars.
11 Har Klemensker Station.
12. Hammershus. 13. Klippeformation. 14. Humør i Helligpeder.
15. Samtaleemne i Vang. 16. Johns
Kapel 17. Landbonæve. 18. Vej.
19. Allinge Pastorat. 20. Fiskerdreng. 21. Stationsfri. 22. 24. Dec.
paa Christiansø. 23. Skolebørn i
Gudhjem. 24. Sprænge paa Hammeren.

anmodes heftigst om at Mimede rovt Tilgodeliatende far Azioacer
paa tilsendte Indbetalingskort, Postkonto Nr. 14148, hvilket er åMn
billigste og bet/e:luneste Lied,. Alle ladbetalingakortets Debil=
være udfyldte Ted Indbetalingen, men Deres Postbud til vatre Dem
betjælpelig hermed og modtage Betabat
5 tre i porto ilod tylt•
tering paa Postbeviset.

hast- og Kreaturkarsel

Porcelæn, fajance, Spisestel, Kaffestel, Vandstel, Tallerkener.
Kaffekopper fra 25 Øre Parret.
Blaa kantede Spisetallerkener fra 25 Øre. Ølglas fra 18 øre.
Mægtigt Udvalg i Porcelænskopper til uhørt billige Priser.
Japan-Lakvarer. -- Jule- og Nytaarskort.
Julekort med bornholmske Prospekter en. m.

1111

•

s

•

S 1110 i Uuunjcm.
Julehefter.
Billed- d Børnebøger,
Gavebøger,
fuletræspynt. Julelys,
Billeder, Rammer.
Stort Udvalg i Legetøj.
Mekanisk Legetøj.
Dukker, Grammofoner,
Symaskiner.
Korne- og Selskabsspil
Borneservise
m. m. M.

Guld- å Sølvsmykker,
Broscher, Ringe.
Armbrand, Halskæder
Slipsnaale, Urkæder
Lommeknive, Sakse.
Rustfri Lommeknive.
Emaillevarer,
Blik-, Aluminiumsvarer
Ovalorsiel, Kulkasser.
Nikkel. og Egetræs
Brødbakker.
Tobak. Cigarer, Piber,

Stort Udvalg i Leedervarer.
Pengebager, Seddelbager. moderne Dametasker, Lomme-Etui,
Kam- og Børste-Etui, Manicure-Etui,
Spejle, Sæber, Parfume. Kobber, Messing- og Nikkelvarer.
Bordservice i Sølv og Plet, --- Rustfri Bordknive. --

Stort Udvalg i GIa,a og Krystal.

smil! Svin til Slagteriet
hver Tirsdag Fm. Restillinger modt.
Telefon Allinge 80.

J. P. RØNNE, Gudhjem.

Et Ord til Eftertanke.
Fire skibbrudne var ude paa Havet, i samme Band var de, og de
havde roet af alle Kræfter for at
naa den frelsende Kyst.
Den ene var en Kristen, den anden Jøde, den tredie Muhamedaner, den fjerde Fritænker. De stirrede med vrede Øjne mod hinanden og vilde for alt i Verden ikke
ro i Takt sammen. De roede hver
sin Vej, og følgelig kom Baaden
ikke ud af Pletten.
Den første Nat kom til dem med
Mørke og Forladthed, og da Solen stod op paany, sad de modfaldne og blege; men de bed Tænderne sammen, ingen af dem vilde
være med til at redde de andre.
Den anden Nat kom over dem
med Sult og onde Syner, og da
Solen stod op paany, sad de og
skævede til hinanden; men ingen
af dem vilde være den første til
at foreslaa et Samarbejde.
Den tredie Nat kom over dem
med Rædsel, og da Solen steg op
over Havet, glædedes de ved at se
hinanden. De faldt hinanden om
Halsen i fælles Nød; de greb Agrene i Fortvivlelsens Evighed, og
inden Aften var de nemet ind til
den frelsende Kyst.
-Trosforskellen - Du tror saadan, jeg tror saadan - har Gang
paa Gang kastet Mennesker ud i
den største Fare og Ulykke, og først
naar den virkelige Nød viste sig,
enedes den stridende de stridende
Viljer om Samarbejde. Først gennem Lidelser naaedes der Samarbejdet
Den Dag, da Menigheder afruster
sig deres Konservatisme og Menighedshaderne deres Menighedshad, først den Dag er Folkene
stærke nok til at bære det ny System, der sikrer Retten -- Livets
Ret for alle.

Dell godehlegave
D
køber

Nedenstaaende Opgave løses, idet
man ide tomme Rubriker over Tallene
skriver et Bogstav, saaledes 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 hinanden, saaledes at Slutningen paa hvert
Ord danner Begyndelsen paa det næste.

Conrad Hansen

Urmager & Guldsmed.
Tlf. 140.
ALLINGE
TIL 140.

teessens sne-Wdsalg

Opgave Nr. 37.
1-4. Visdommens Symbol.
2-7. En Fugl, der gerne flyver
højt.
6-11. Svensk Digter med Fornavn Esaias.
9-12. Afdød Kejser, kendt for
sin Grusomhed.
10-13. Græsk Ord for Kærlighed.
11-14. En af de simikk. Blomster
13-17. Bruges til at bekæmpe farlige Sygdomme med.
15-22. Et Land i det sydøstlige
Hjørne af Europa.
20-23. Drengenavn.
21-29. Noget der hører til Radio.
27--32. Dage, hvor der er mange
Penge i Omløb.
30-34. Ry i det vestlige Rusland.
33-35. Beklædningsgenstand.
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Stort Udvalg i uldne Kjoler, sile Farver fra 14,00
w

Fikse, plisserede Nederdele

9,85 løv
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Elfenbenslakerd Sovevielse
med 3-fløjet Spejl, compl. fra 450 Kr. Egetrees engelsK
Spisestue, camp(. fra 550 Kr. Chesterfields Dagligstue, I Sofa 3 Lænestole med Velour, fra 450 KrRatebetaling kan indrømmes. Solide Kubere ira 20 Kr. inde

Allinge ny NlebeematgasIn.
Havnegade 53, Al:inge.
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sig smit ()i.ns eneste store, moderne indrettede VaskerivirksonTherl. Al Sli.lgsTol modtages OK lever( s hurtigt, probert

anbefaler

1 , g billigst umuligt. Meenchetmillorter og Flipper kan kun
vi levere i den smukke Facon og Udseende som nye, idel vi ved
foruden at 'karene ---- leverer
Indlæg af Skjorte og Flippressen, der
Deres Manehn'llinmied saaledes, som det skal og bar se ud.
I egen Interesse gør et Forsøg, og Du vil blive tilfreds.
Ind- og Udleveringssteder (til Vaskeriets Priser):
Olsker Brugsforening.
Fragtmand Truelsen, Allinge.
Kbm. Lund, Nybro.
Ro Afholdshotel.
Kbm. Mogensen, Tein.
Urmager
Nielsen,
Klemensker
Fodtojslitil. Ramle-Jensen, Gudhjem.
Barber Kjær, Hasle.
Hovedindleveringssted: Teaterstræde, Rønne, Tlf. 9.

