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Den internat. Højfinans.
Afsløringerne
i Sverrige og Danmark.
I Sverrige har Jødekapitalismen
vundet Indpas som i Danmark,
og med de demokratiske Regeringer som Laantagere er Millionerne spredte over Landet til dette
for Størsteparten uvedkOmmende
og uproduktive Formaal i forfærdende Maalestok uden Hensyn til,
hvor Pengene kom fra.
Man faar et Indblik i dette
Forhold ved at gennemlæse følgende Tal:
Sverriges Statsgæld 1900
400 Mill. Kr.
do. 1932 2000
—
Byernes Kommunegæld 1900
211 Mill. Kr.
do. 1932 1200
--Landstingets Gæld 1900
6 Mill. Kr.
do. 1932 1900
—
Det er der som her og allevegne den samme internationale
Laanekapital, der hovedsagelig er
Laangiveren.
Den fremragende svenske Erhvervssocialist Dr. Birger, Furugaard skriver følgende o-m Spørgsmaalet i Almindelighed
Grundbetingelsen for, at et Næringsliv overhovedet skal kunne
existere, er, at den levende Tilgang i Landet, nemlig Menneskene,
har formaaet og stadig formaar
at bearbejde og omskabe til Livsfornødenheder Landets materielle
Virkefelter: Jorden, Skoven og
Jordrigdommene.
Saa længe disse ligger udyrkede, har de ingen Værdi, de udgør ikke noget Næringsliv; Først
naar det skabende Menneske gennem sit Arbejde kultiverer Naturkilderne, faar disse sin Værdi.
Folkehusholdningen er altid opstaaet derigennem, at Menneskene
for at kunne existere har formaaet
at tilgodegøre sig Naturens Rigdomme og siden har udbudt sine
Arbejdsresultater indbyrdes.
Det skabende Menneske af saavel Haanden som Hjernen er altsaa Bæreren af Næringslivet: Det
er saaledes paa hans Anlæg det
beror, om dette skal udvikle sig
og bestaa i alle sine Grene, eller
hensygne, tilintetgøres og gaa til
Grunde.
Og om Jødekapitalens ødelæggende Indflydelse fortsætter Dr.
Birger;
Vi fremførte tidligere, at Marxismen i sin Kamp mod Kapitalismen
i Hovedsagen retter sig mod den
hjemlige Foretagsomhed. Heri ligger en for vort Næringsliv Bestaaende særlig tragisk Misforstaatlse al Begrebet ,,Kapitalisme".
Gennem denne Grundfejl at betragte de hjemlige Fabrikanter og
Næringsdrivende som Bærere af
Kapitalismens Ide, er den store
Mængde Kropsarbejdere kommet

til at bekæmpe en hel stor Gruppe
af Medarbejdere i Folkehusholdningen: Og Følgen af denne Kamp
mellem ansatte og ansvarlige er
blevet den, at det svenske Næringsliv er bragt paa Knæ for den
virkelige Kapitalisme; Den internationale Laanekapital.
Hvorledes er da Laanekapitalen
trængt saa voldsomt ind i Syerrige? Hovedsagelig ved den betalte Agent og Haandlanger Kreuger, ligesom den oprindelig trængte
ind i Danmark ved Hjælp af
Harald Plum og den unge Erik
Glückstade
Plum startede for Jødekapitalismens Penge Nordisk Trust herhjemme, som var direkte Aflægger
af de amerikaske Finanstruster,
samtidig indføres Jødekapitalismen for Alvor her i Landet, i
1925 laante Staunings Regering
til Danmark saaledes 30 Millioner
Dollars af Guaranty Trust Company, og samtidig plyndrer de
selvsamme Kredse os ved gennemførte
Valuta-Spekulationer,
uden at Staunings Regering søger
at forhindre det.
I 1928 Jaaner vi paany 55 Mill.
Dollars af Guaranty Trust Company, med andre Ord de samme
Penge, som den internationale
Højfinans har plyndret os for,
lagner vi tilbage med høje Renter.
Længere kan Forræderiet mod
Borgerskab og Arbejdere og Uduelighed ikke drives ud?
I Sverrige drives Rovdrift ved
Hjælp af Kreuger som deres betalte Svindler, han udleverer til
Jøderne Landets Finanshemmeligheder og skaffer Jøderne Indpas overalt. — Han udleverer til
disse Udbyttere bl. a. det navnkundige L. S. Ericsons Telefonaktiebolag med Hud og Haar og
dets 100 Millioner Kroner Aktiekapital. Og paa en oprørende, afskyelig Maade benytter Jøderne
sig af ham.
Overfor sine privateste Omgangsvenner har Kreuger i stor
Sjælekval berettet, at han de sidste Aar, han levede, hverken havde
Ro Dag eller Nat.
Hans Bødler vidste, at han var
Lovbryder, og de hidsede ham
dybere og dybere ind i Forbrydelsen, udnyttede ham til det yderste, lod ham aldrig i Ro; han omtaler sig selv som forfulgt af de
frygteligste Aagerkarle, sum ,,Verdens ulykkeligste Mand". Og tilsidst, da han er suget ud til Bunden, trykker hans Bødler ham
selv Revolveren i Haanden og
hvisker hans Dødsdom i hans Øre.
Harald Plums Tragedie var af
lignende makaber Art, omend af
noget mindre Omfang, men Plyndringen af Danmark i 1925 var til
Gengæld særdeles oinfangstrig.
Det er saaledes konstateret til
Overmaat, at der i Jødekapitelismens Kølvand gaar alskens Forbrydelser i Svang: Svindel, Rov,

Plyndring, Bestikkelse, Korruption,
Ruin, Krak, Elendighed og Selvmord, og de af Ministeriet Staunings Medlemmer, der ligesom
Statsminister Ekman i Sverrige,
paa forskellig Maade har fraterniseret med Bevægelsen, er kompromitterede og prostituerede og
bør hurtigst tage Konsekvensen
og forsvinde.
Dette er et Krav, som stærkere
og stærkere vil lyde fra den danske Befolkning, og jo længere de
bliver siddende, desto slettere vil
det gaa deres eget Parti.
K.

Mussolini og Italien.
—a—
Smedesønnen, Landsbylæreren,
Socialistredaktøren — nu Italiens
Diktator — Benito Mussolini kan
nu fejre 10-Aarsdagen for sin
Overtagelse af Magten.
Den 27de Oktober 1922 mønstrede Mussolini paa en Facistkongress i Napoli sine Tropper,
og da han mærkede, at den daværende parlamentariske Regering
var svag, og at Hæren var passiv, begyndte han Dagen efter sit
store Tog mod Rom.
Den 29de Oktober marcherede
Sortskjorterne ind paa Piazza del
Popolo og befæstede dermed Facismens og Mussolinis Sejr. De
forløbne 10 Aar har yderligere
befæstet den.
Mussolini, der nu er 49 Aar,
er saa at sige den fødte Diktator.
Allerede som Barn var han diktatorisk anlagt, en stejl Karakter, et
ubændigt Slasmaalstemperament,
hærdet i Omgivelsernes brutale
Haardhed -- Og som Mand har
han ikke manglet Mod og Mandshjerte. Han har i Tidens Løb siddet i 11 Fængsler og været udsat
for 8 Attentater, han har under
hele sin politiske Kampagne udvist en forbløffende Frimodighed,
og da han under Krigen laa i de
forreste Skyttegrave, var det hans
Specialitet at gribe Fjendens
Haandgranater i Luften og slynge
dem tilbage, inden de eksploderede. Den frygteligste Oplevelse
i Mussolinis Liv er efter hans eget
Udsagn det østrigske Flyveangreb
paa det Lazaret, hvor han laa saa
haardt saaret, at han ikke kunde
flyttes. Bomberne røg ned gennem
Taget og eksploderede rundt omkring ham; de syge og saarede
slæbte sig bort, saa godt de kunde.
Kun Mussolini slap som sædvanlig med Skrækken. Man forstaar,
at han selv og andre efterhaanden
er kommet til den Overbevisning,
at han staar under højere Magters
Beskyttelse.
Verdenspressen har ofte draget
Sammenligninger mellem Napo-

leon den Stores og Mussolinis
Personligheder. Rent personligt
ligner de ikke hinanden. Der var
over den store Korsikaners Fysiognomi et Præg af gammel Slægt,
et Slags Landadelskab, der ganske vist var korsikansk, men som
alligevel lod ane, at Kejseren var
af fornem Familie med adskillige
Aner. Hvad Mussolini angaar, der
forbavser den moderne Verden
med sit diktatoriske Førstekonsulat i en demokratisk anlagt Tidsalder, kan man ikke være i Tvivl
om, at han er udgaaet fra den
jævne Klasse, der har hele det
brede italienske Folkeslag bag sig,
og som i Kraft af sin Følelse er
bundet med de fineste Traade til
Italiens Menigmænd.
Naar Mussolini viser sig offentlig i ulasteligt siddende lang sort
Frakke, høj, blankpudset Silkehat
og graa Gamascher med Perlemorsknapper, ligner han, trods sit
energiske Ansigt, en Folkets Mand,
der er fint paaklædt. Han mango
ler Napoleons næsten storstilede
Teatralskhed og romerske Gestus.
Men han har hypnotiseret med
sine stærke øjne, der synes at
gennembore alt og alle, Folk af
de forskellige Partier, der nu kun
ser hen til ham, den store Ener,
Personligheden, som enhver Retning og ethvert Parti straks dømte
saa strengt. Han er, som Napoleon i sin Tid — „l'homm" 3.
Manden — frem for alle Mænd,
i hvis Haand et helt Folks Velfærd og Fremtid hviler.
Det fremherskende Træk hos
Mussolini er Styrke og Beslutsomhed, og som det udprægede
Kraf4- og Energimenneske er han
ikke som andre Dødelige bundet
til Partier og Partiparoler. Han er,
som en moderne Napoleon, sin
egen Norm, sin egen Lovgiver,
sit eget Maal og sin egen ansvarshavende over for et Folk, der vel
for store Parter er socialistisk og
kommunistisk sindet. men som
dog aldrig helt kan glemme det
gamle romerske Imperium, dets
Helte og store Herskere, dets store
Centralisation i Cæsars ophøjede
Person og dets glimrende Position
udadtil overfor en undrende og
beundrende Verden. Baade Brutus
og Cæsar har endnu den Dag i
Dag deres varme Beundrere i det
moderne Italien.
„Jeg vil," siger Mussolini, „et
velorganiseret, rigt og frit Italien.
Thi jeg vil altid foretrække at være
italiensk Borger fremfor at være
Kejseren af Kinas Undersaat." Han anser ikke sig selv for at
være nogen Tyran. 1 1926 udtalte
han: „Naar som helst jeg kom i
Berøring med Folket, forlangte det
aldrig at blive befriet for et Tyranni, som de ikke mærker noget
til, fordi det slet ikke eksisterer.
De har altid kun bedt mig om

Arbejde, Jernbaner, Huse, Vand
Lys og Vejanlæg.'
Mussolinis forløbne Regeringsaar har afgjort gavnet Italien hvad ir= saa ellers vil mene om
Maaden, hvorpaa han har naaet
sine Resultater. Selv siger han,
at hans Styrke ligger i, at han
kun stiler mod et Maal: Nationens
Vel. Nationen er for Mussolini et
helligt Begreb, der bør opfattes
ikke blot som Summen af dens i
Nutiden levende Individer, men
som en Organisme, omfattende
den uendelige Række af Generationer, der henhører til den romerske Race. Og dette, at han
forsøger at faa hele Folket til at
arbejde imod samme Maal, maa
nødvendigvis vække Beundring.
Han har sat det nationale Sammenhold i Forgrunden og Partistridighederne i Baggrunden. For
at det Heles Vel skal kunne fremmes, maa enhver Parti- og Klassekamp tuadgaas, ,og et Samarbejde
mellem alle Klasser og Erhverv i
Fædrelandets Interesse bestandig
danne Grundlaget for al Virksomhed og Produktion. Parolen ; „Du
skal arbejde ikke alene for dig
selv, men for dine Medmennesker
og hele Nationen" har vist sig
virkningsfuld i den italienske Nation. Bort fra indre politiske faglige Stridigheder, bort fra Misundelse og Berigelsestrang, men sammen hen mod det store Maal:
Landets Vel!
Mussolini er en af de betydelige Mænd, som med Mellemrum
fremstaar og giver Begivenhederne
yderligere Fart. Skulde Skæbnen
enten ved Sygdom eller paa anden Maade hurtigt bringe ham fra
Magten i Italien, vil der sikkert
oprinde en vanskelig Tid for dette
Land. Adskillige velmenende, men
smaa Partimænd vil styrte frem
for at gribe Styret, som deri stærke
Haand har sluppet. Og her kan
Historien fre-rovise utallige Eksempler, at naar man slaas, gaar
der meget i Løbet, ligesom det
altid er Tilskuerne, d. v. s. de
mange, som til syvende og sidst
maa betale.
ARTHUR DALSBY

Hvorfor en Sømand
siger hun om SKuden.
Han siger hun om Skuden
fordi den, lige som Kvinden, ikke
kan styre sig selv, men tages
paa Slæb og føres i Havn.
fordi den, lige som Kvinden, undertiden sejler sin egen Sø trods alt.
fordi den er vuggende i sine Bevægelser og tager sig bedst ud
i en ny Rigning.
fordi den, lige som Kvinden, er
Skyld i mange niodige Mænds
Undergang.
fordi det hos den, lige som hos
Kvinden, er Udstyret og Besætningen, der koster mest.

Fagforeningsmonopolet.
—0 —
Ved et Monopol forstaar man
jo Eneret paa noget, som andre
ikke kan faa Del i, og til at bestemme Prisen for vedkommende
Vare eller Ydelse.
Fagforeningsmonopolet gaar ud
paa at sikre vedkommende Fagforenings Medlemmer Eneretten til
det tilstedeværende Arbejde indenfor Faget med Udelukkelse af de
udenfor Fagforeningen staaende
Arbejdere. Til Haandhævelse heraf gælder den Regel, at ingen kan
komme ind i en Fagforening uden
at have Arbejde, medens Fagforeningen samtidig forlanger af Arbejdsgiverne, at ingen maa faa
Arbejde uden at være i en Fagforening. Et lige saa simpelt som
probat Middel.
Naar Tilgangen til Faget og
Fagforeningerne samtidig spærres
mest muligt, dels ved at hæmme
Uddannelsen af Lærlinge, og dels
ved at hindre de unge, nyuddannede Svende i at komme ind i
Fagforeningerne, før de har sikret
sig Arbejde (som de altsaa ikke
kan faa, før de er kommen ind i
Fagforeningen) — vil man forstaa,
at de gamle Fagforeningsmedlemmer paa denne Maade er istand
til at beholde alt det tilstedeværende Arbejde for deres egenhund.
Men dette er kun den ene Side
af Sagen.
Den anden og vigtigste er den,
at enhver naturlig Konkurrence
paa denne Maade udelukkes, hvorved Fagforeningerne sættes istand
til at fastholde de høje Lønninger
indenfor Faget, idet Arbejdsgiverne ikke tør antage Folk (til lavere Lønninger), der staar udenfor Fagforeningerne.
Dette er Grunden til at Arbejdslønnen i Danmark (der er højere
end i noget andet Land i Europa,
og som er den direkte Aarsag til
at mange Erhvervsgrene ikke kan
forrente sig eller er konkurrencedygtige, stadig kam holdes oppe
i fuld Højde af Fagforeningerne.
Fagforeningsmonopolismen er
et af de uhyggeligste Fænomener,
som den moderne Arbejderbevægelse har at opvise, fordi den er
saa brutal virkende overfor alle
de ulykkelige Arbejdere, der som
arbejdsløse ikke kan komme ind
i Fagforeningerne og derved hensynsløst holdes ude fra alt Arbejde
af deres egne Kammerater. Det
er altsaa ikke lutter „Frihed, Lighed og Broderskab", der findes
indenfor Socialdemokratiets Rækker. Og ikke mindre hensynsløst
virker Metoden overfor den opvoksende Ungdom, hvad Fædrene,
der ikke kan faa deres Børn ind
som Lærlinge i Fagene, kan tale
med om, ligesom de unge, færdiguddannede Svende regelmæssigt maa gaa 2-3 Aar arbejdsløse, førend de kan komme ind i
Fagforeningerne.
Den Skade, der derved forvoldes disse unge Mennesker i aandelig og legemlig Henseende ved
saaledes netop i den farligste Alder at kastes ud i nødtvungen
Lediggang, er af et uberegneligt
Omfang. Fagforeningsmonopollsmen er ved sin brutale og bundegoistiske Virkemaade en af de
mørkeste Pletter i den moderne
Socialismes Historie
og som
særlig udbredt i Danmark — en
Skamplet for Landet.
„Landbrugeren",
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Et af de I rdt ramte,
—o—
Det er Ungarn skriver Vejle
Amts Folkeblad. Det var tidligere
et Land paa 283,000 Kvkm. Ved Freden efter Verdenskrigen
blev det reduceret til en Smaastat paa 93000 Kvkm. Dets Befolkning fra mere end 20 Millioner til i Dag 8,6. Samtidig blev
Landet, naar Markens Grøde alene
undtages, berøvet næsten alle sine
naturlige Raastoffer. Særlig gjaldt
dette de rige Ertslejer i ovre-Ungarn, som tilfaldt Tjekoslovakiet,
samt de vidtstrakte og meget værdifulde Skove i Karpaterne og Siebengebtirgen, som nu er i rumænsk' Eje. Tilbage blev et rent
Agrarsamfund med en uforholdsmæssig stor Hovedstad — Budapest, der i Dag tæller over en
Million Mennesker. Men Budapest
var og er en moderne stor Industriby, hvis mangeartede og tildels
meget betydelige Industrier indtil
1914 altid fandt et aabent og købedygtigt Marked inden for hele
det store østrig-ungarskeMonarki.
I Dag er der knapt 40 km fra
Budapest til Landsgrænsen i Nord
og ikke saa meget længere i andre Retninger.
Tilbage er der blevet et rent
Agrarsamfund. Man sulter ikke i
Ungarn. Landets Produktion af
Hvede, Mais, Sukkerroer, Kartofler og Vindruer hører til de betydeligste i vor Verdensdel, og
Madvarerne er gennemgaaende
utrolig billige. Men Mennesket lever jo ikke af Brød alene. Og alle
andre Fornødenheder skal der betales for. Saalænge Verden endnu
var nogenlunde i Lave, indtil for
3 —4 Aar siden, gik det saa nogenlunde taaleligt; men nu gaar
det ikke længere. — De skyhøje
Toldmure og de meningsløse Restriktioner har ført til næsten fuldstændig Boykotning af de ungarske Madvarer. Og nu har Ungarn slet ingen Penge. Man lever,
ja, og man lever godt, men man
har intet at købe for og selvfølgelig heller intet at betale Renter
og Afdrag med. Og det er dyre
Laan, man har. Det har gjort et
meget pinligt Indtryk i Geneve.

Se lyst paa Tingene.
—J—

Den Bevægelse, man hører om
i Handelsverdenen og andre Steder, hvor Krisen trykker, og som
siger: „Se lyst paa Tingene", kan
jeg godt lide Ja, de trykker Os
ligefrem et Mærke i Knaphullet;
Vær Optimist! Enhver, som ser
dette Mærke, faar en Opmuntring:
Hæng ikke med Næbet! Det bliForholdene i al Fald ikke bedre
af! Op med Humøret!
Krisen og Byrderne er der.
Med knugende Alvor. Men det
hele faar en hel anden Karakter,
naar man standser Grædekoneklagerne og prøver at synge: Jeg
bærer med Smil min Byrde . .
saa kan Ak endog forvandles til
Tak.
Der gaar mange Sortseere rundt
iblandt os. De ser kun Vrangen
af alt. De regner kun med de værste Muligheder: Sæt nu, det og
det skete, hvis det nu gaar saadan og saadan. De gør sig selv
mere og mere nervøse, og de
smitter deres Omgivelser. Manden
gaar paa Arbejde, Hustruen bliver ved at spekulere: Sæt nu, han
styrter med Cyklen, hvis han nu
bliver kørt ned af en Bil, eller en
Maskine knuser ham ... alle disse
Muligheder taarner sig op som
Bjerge af Angst. Barnepigen kører ud med Barnevognen: Sæt nu,
en Bil kørte ind i Barnevognen,

eller der kom en gal Hund, eller
en Tagsten faldt ned i Hovedet
paa Barnet.
Der er en Risiko ved at leve.
Selv hjemme i den luneste Kakkelovnskrog kan Skorstenen falde
ned over os, eller vi kan rammes
af et Hjerteslag. Der er Risiko
ved at sende Børnene ud i Verden paa egen Haand, der er Risiko ved at styre et Automobil,
ja, der er Risiko ved alt. — I en
Avis finder jeg følgende sandfærdige Udtalelse„Drikker man Mælk, faar man
Tuberkler. Drikker man Vand, risikrer man at faa Tyfus. Drikker
man Vin, faar man Gigt. Spiser
man Kød, faar man Aareforkalkning. Spiser man Hummer og
Krabber, faar man Nældefeber.
Ryger man Cigaretter, faar man
Halskatarr, og ryger man Cigarer,
bliver man nicotinforgiftet.
For at være rask bør man saaledes hverken spise, drikke eller
ryge og heller ikke noget andet,
end ikke aande, før man gennem
Analyse har overtydet sig om, at
Luften er fuldkommen ren og bakteriefri.”
Det er faktisk umuligt at leve,
hvis man skal regne med alle
disse slemme Muligheder — eller
følge alle de gode Raad, der fra
alle Sider møder den, der vover
sig ud i det livsfarlige Experiment,
der hedder Tilværelsen.
Alligevel er der mange Mennesker, der gør sig Bekymring og
Uro for mange Ting. Og i Krisetider kommer hertil de økonomiske Bekymringer. Fremtiden rummer i Sandhed slemme Muligheder for dem, der selv vil give sig
til at spekulere derpaa.
I saadanne Tider overfor saadanne Mennesker er det godt at
gentage: Vær Optimist! Tag det
med Ro! Kun en Dag, et øjeblik
ad Gangen. Bær din Byrde med
Smil og ikke med Suk.
Navnlig kristne Mennesker, der
regner med Guds Hjælp og ved,
at der falder ikke en Spurv til
Jorden uden den himmelske Faders Vilje, bør gaa foran her.
Det er egentlig en Skam for os,
at Opfordringen til at se lyst paa
Tingene i en mørk Tid, ikke kom
fra de kristnes Lejr. Thi vi ved,
at der er en Gud, som styrer alt,
og at det Menneske er fattigt, som
ikke kan gaa til sin himmelske
Fader og trygt lægge alt i hans
Haand. Augustin har sagt, at vi
er Tiderne, som Menneskene er,
er Tiderne. Menneskene kan gøre
Livet fattigt for hverandre. Men
Gud er rig nok for alle dem, der
paakalder ham. Vi behøver ikke
være nervøse og urolige for de
værste Muligheder. Alt staar i
hans Haand, ogsaa min Skæbne
og mine kæres Skæbne. Ogsaa
Fremtiden! Han skal lære mig at
bære baade Medgang og Modgang
med rette Sind, saa at jeg altid
siger Tak for alle Ting i Jesu
Navn. Det er ikke let. Det er et
Spørgsrnaal om Tro.
Verden trænger til det praktiske
Vidnesbyrd fra de kristne, at deres Tro bærer — ogsaa i svære
Tider. Det sømmer sig ikke for
et Guds Barn at klage. Som Land,
manden, der særlig døjede under
Krisen sagde: ,,Netop nu gælder
det at vise, at Kristne har Reserver i Behold, som de ikke kristne
ikke kender." Da er der Lys i
Mørket. Da bliver vore Hjem forvandlet til „de glade Smils Boplads."
Pastor PAUL NEDERGAARD

Gummistøvler
er hjemkommet.

Nyt Lager i

Priserne er meget billige.
C. Larsen, Vestergade, Allinge.

Fra Uge

I. Uge.

Sølvbryllup.
Tirsdag d. 8. Nov. kan Maskinpasser P. J. Pedersen og Hustru
fejre deres Sølvbryllup
Biografen
Paa Søndag kommer „Kineserkvarterets" 2den og sidste Del:
„Hadets Hus". — Alle, der saa
denne spændende Film med de
mange nervepirrende Optrin og
Scener, Exprestogsam menstød, Explosioner, Udspring med Hest fra
svimlende Højder osv., vil troligt
møde og se Fortsættelsen, der ikke
er mindre spændende. — De der
ikke fik set Iste Del kan alligevel
faa fuldt Udbytte paa Søndag, da
Filmen er to særskilte Dele.
Gymnastikken i Olsker
begynder Tirsdag d. 8. Novbr.
Kl. 6 i Forsamlingshuset og forventes at vinde god Tilslutning.
Efter Resultaterne fra foregaaende Aar har man vovet at planlægge 6 forskellige Hold, nemlig:
Smaa Piger — Store Piger Drenge — Karle — Elitehold af
Drenge og Karle — Motionshold
for ældre Mænd.
Lederne bliver:
Frk. Estrid
Rørdam, Ingvard Funch, Conrad
Kofoed og Aug Olsen.
Andespil.
Som det vil ses af omstaaende
Annonce, afholder Allinge-Sandv.
Sømandsforening Andespil paa
Søndag Kl. 7,30. — Bemærk : at
det er extra fine Ænder.

Ride
Træsko..
Gummi
til meget billige Priser.

Støvler

Allinge Fodlnismagasin

Fest- og Ormlegaver
Største Udvalg i moderne
Staa-Ure
Væg-Ure
Barometre
Moderne
Lysestager, Skaale, Vaser
Couvert-Artikler
Mange Mønstre.

Conrad Hansen
Allinge Ur- og Guldsmedeforretn.
Tlf. 140.
~1111~1~1INIONIE111~1~

Bornholms
Spare- og baanekasses

Afdeling- i Allinge.
Kontortid 9-12 og 2-4.
Renten af indskud er paa
4,5 pCt. p. a
3 Mdrs Opsigelse
4
Alm. Sparekassevilkaar
Boxer udlejett.

HASLE

Danseskole for Børn
begynder MANDAG d. 7. Nov.
Kl. 5 paa Afholdshotellet.
Honorar 3 Kr. pr. Md.
Søskende Moderation.
Indmeldelser modt. Tlf. Hasle 27
samt 1. øvelsesdag.

Asta Holm. Rigmor Olsen.

Gymnastikken

:rag

begynder i Olsker Forsamlingshus TIRSDAG 8. Novbr. KI 6.
(Drenge, Karle og ældre Mænd)
ONSDAG d. 9. Nov. Kl. 6 for
smaa Piger og store Piger.
14. Kreds.

for udvist Omærksomhed
ved vort Sølvbryllup og vor
Datters Bryllup.

Anna og Anias Bendtsen,
„Lillehøj", Allinge.
Spis

Normalbrød
fra

Henning Jørgensen's Bageri

Til Røgning
modtages alle Slags Kødvarer
og Pølser

A.- S. Somandsiorening
afholder

Andespil!
Søndag d. 6. Novbr. Kl. 7,30
paa Christensens Sal bortspilles
10 Ændr, en Gaas og en Flæskesteg. Bagefter en Svingom.
Festudvalget.

Otto Finne & Søn
ved Røgerierne, Hasle

Mod Forkølelse

brug Lakridspastillerne
Flagg i den rode Automat

Overretor agterar

Jac. Jensen.
Inkassationer, Ejendomshandler. Dokumentskrivning, Dødsbobehandling m. v.

udenfor
Chokoladeforretningen Ellen, Hasle
og Marckmanns Bog- og Bladhdl.

Kontor i Allinge:
(Bogtrykker Gornitzkas Ejendom).

Prisen er kun 10 Ore

Træffes personlig hver Fredag Kl. 11-1.

NB. naar De anvender den i hver
Pakke værende Kupon i Chokoladeforretningen.

NielsV.Grooss
Blikkenslager.
Aut. Gas- og Vandmester.

Oplæsning
ti Ib. Foreninger. Stort Repertoire.
Billigt Honorar. Egen Befordring
Aage Andersen. Storeg. 47. Rønne.
Telefon 904

WC, Kloak- og Centralvarmeanlæg.
Tilbud og Overslag gratis.
Aktieselskabet

Søndag cl. 6. Novbr.
er Chokoladeforretningen Ellen,
Hasle aaben som sædvanlig
hele Dagen — og Marckmanns
Bog- og Bladhandel fra Kl 4 Em.

Hasle Bank
modtager Indskud paa Indlaarisbog og Folio, Terminsk
ydelser
)
til Kreditforeninger,
ordner Kreditlaan m, m.

II

Paa Gensyn begge Steder!

Gulerødder købes.
Gartner Jensen, Tlf. All. 41.

Tort ilialdshode
(Løvtræ)
sælges meget billigt.

Emil Holm.

Ryg

,,Blaa Shag"

(:zoo tåram I lir.)

til Hverdag og

„Blaa Nøgle"
(5o Gram 5o Ore)

om Søndagen.

Faas hos alle
Købmænd og Cigarhandlere

DIOGRA FEN
Søndag Kl. 6,30 og 8,30
Sidste Del af den meget spæn.
dende Sensationsfilm „Kineserkvarterets Mysterier"

Agenturet for

Skandinavien-Amerika-Linien

for Hasle og Omegn er nu hos
Bog,» og Bladhandler P. Marchmann.
Obs.: Gennemgaaende Billetter til og fra alle Pladser i U. S. A. og Canada.

Ligtøj og Ligsenge.

Ligkistelager

Ordning af Begravelser.

Telefoner 77 og 79.

Paa given Foranledning henledes Kundernes Opmærksomhed paa, at Forretningen
stadig drives uden Forandring.

Hadets Hus.
Extra:

Havets Skatte.
Smukke Naturbilleder.

Georg Jørgensens Slagterforretning.

Østersøbadet
Bornholm
afholder ordinær Generalforsamling Torsdag den 10. November
Kl. 17 paa Hotel ,Allinge".
Dagsorden i Henhold til Vedtægternes § 6.
Efter Generalforsamlingen arrangeres Fællesspisning med Damer Kl. 19. Man bedes tegne sig
paa Hotel „Allinge" eller -hos

Bestyrelseu.

Kofoed å Mortensens Byggeforretning

lijemmelaved Medisterpølse, Lungepølse, Knækpølser, Bayerske Pølser, Blodpølse, Sylte, Flæskefars,
Oksefars, Kalvefars samt alt hjemmelavet Paalæg o2;
prima ungt Oksekød, Kalvekød og Flæsk saavel fersk,
røget sr)in saltet, faas til nedsatte Priser i

met Tirsdag den 8. November Kl.
3 med Tale af Sognepræsten.
Gaver til Udsalget modtages med
Tak i Præstegaarden og paa Menighedshjemmet Mandag Eftermd.

D. K. U., Allinge
afholder politisk Møde Lørdag d.
5. ds. Kl. 7,30 paa Hammershus.
P. H. Andersen taler. Entree 25
Øre. Derefter Bal. Arvidsens Ork.

Prima slagtede

Gas og biler
købes og afregnes til højeste
Dagspris.

grodukten.
Damer! Se her!
Ny Broderiforretning

di

Georg Jørgensens Slagter- og Paalægslorretning
Telefon Allinge 66.
NB. Al Hjemmeslagtning udføres probert og billigt.

II

ilds310 paa highedshjem-

At De faar fuld
Valuta for Deres
Penge, naar De gør
Deres Indkøb hos

2enuerll lige

Vi spaar Dem et godt Held
hvis De spiller i Varelottieriet, for her har De nemlig
saa mange Chancer som in gen andre Steder.
I denne Serie er der ikke mindre end 99.000 Gevinster tilbag e, hvilket vil sige, at 3/4 af Lodderne
faar Gevinst.
Køb et Lod til 2. Trækning, som finder Sted d. 9.
og 10. November.
Fornyelsen ophører d. 7. November, og Salget slutter
d. 8. November.

1
I

Andr.Thomsen
Hasle.

PRISEN FOR
ET LOD, KUN

Kr. ) 20

VARELOTTERIET

Lodsedler faas hos aut. Kollekter Barber Jobs. Larsen.

efir. 9ideriflsen, Rønne.
og6inderi og firotokolfa6rik. mellers
Telefon 865. — Værksted: St. Mortensgade 4. --- Butik: Vestergade 3.
Indbinding af Bøger. — Protokolfabrik. - Papirvarer.
I. KL Arbejde. — Rimelige Priser. -- Hurtig Levering.
Leverandør til Biblioteker, Foreninger og Øens største Forbrugere

NID

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

Xvorfor kaffe Yryfisager
Jndpakningspapir og :Poser
hos omrejsende Agenter, der paa Grund af
Rejseudgifter maa beregne større Avance
oaa en ringere Vare, og sælger denne paa
Efterkrav og uden Garanti.

Undertegnede Forretninger har aabent først3 gornitzRas Sogtryfikeri,
kommende Søndag den 6. November
er De altid sikker paa at faa Deres Tryksager godt udført til den
fra Kl. 4-7 Eftermiddag.
billigste Pris og saa vidt mulig omgaaende Levering, Telefon 74,
Allinge Messe ved Th. Holm. - Jens Hansen. Indpakningspapir, Økonomruller, Konvolutter & Poser tilFabrikspris.
Magasin du Nord v. Victor Planck.
Nordlandets Handelshus.

BRØDRENE ANKER, HASLE

er nu aabnet i Nygade, Allinge,
og anbefales til de ærede Damer
med alt i moderne Broderier,
Paategninger, Garner og lign.
til Faget henhørende.

JERNSTØBERI 41‘ MASKINFABRIK.

Ajlepumper Vandpumper - Varmtvands-Aniæg,

Absolut billigste Priser!
Aflæg Forretningen et Besøg.
Ærbødigst

Gundhild Nielsen.

Hallo Cyklister!
Er Pengene smaa, og Deres
Cykle trænger til Fornyelse, kan
De hos mig faa alt til allerbilligste Priser; det er nemlig ikke
de høje Priser, der forbedrer
Varerne.

6 Volts Dynamolygter til 14,75.
Afbetaling indrømmes paa nye
Cykler.

Henry Nielsen
Cykle-Importen, Nygade
En Kvie
er bortløbet fra Splitsgaard. Er
sidst set nord for Hasle. Oplysninger bedes telefoneret til
Klemens 115.

Varm Blodpølse
hver Fredag

Victualieforretningen,
Tlf. 45.

Lindeplads.

Flink Karl
kan straks faa Plads paa

Haabedam pr. Allinge.

Vask- og lidd011dllidi00
i Damernes Hjem 2 Kr.
(Ikke Lørdag).
Bestillinger modt. Tlf. Allinge 123.

Tut Andersen.

Herrelingeri og
Arbejdstøj

Færøisk Uldgarn,

i største Udvalg til billigste Priser.

Sokker, Trøjer, Vanter
af god Kvalitet sælges i

Vi har paa Lager i alle Størrelser:
Drap Kedeldragter fra 7,85. Prima blaa 8,85.
Blaa Overalls fra 4,60. Drap fra 3,50.
Ekstra prima blaa Molesbenklæder 8,25.
Blaa Arbejdsbenklæder til Livrem 5,25.
Prima kulørte tærnede Skjorter 3,50.
Blaa Khaikiskjorter 3,00. Drap Kitler 7,75.
Blaa Kitler 8,15. Drap kipr. Chaufførjakker 5,25. Svære heluldne blaa Somandsbenklæder, moderne Facon 13,75. Covercoats
Ridebenklæder 12,85. Kul. Manchetskjorter
med 2 Flipper fra 4,35. Livremme fra 48.
Bindeslips fra 50. Halvstive Flipper 70.
Arbejdssokker fra 28. Undertrøje m. lod.
Vrange 1,38. Uldne Slipover, graa og brune
fra 2,85. - Mægtig Udvalg i kulørte bløde
Hatte fra 2,85 til 12,50. Sorte stive Hatte
fra 7,75. Sportshuer fra 1,85
Stort Udvalg i Pullover med og uden
Lynlaas. Slipover, Pullover o. s. v.
Sorte Regnfrakker. Brune Venderegnfrakker til billigste Priser.

Nordindols llandeishus,

Magasin du Nords Udsalg
ved Victor Planck, Allinge.
Leverandor til Vare- og Landbrugslotteriet

Bestil Deres Tryksager i Glliuøe llotirylikeri
Xø6 2rfiejdstejet Ros os!
Vi har de bedste Kvaliteter i Overalls og Jakker.
fra 6,75
Svære Molesbenklæder
Extra gode graa Benklæder
fra 8,25
'øvrigt stort Udvalg i Manchetskjorter, Slips,
Sokker, Handsker, Hatte, Huer og alt
til meget rimelige Priser.

ffordlandets Mandelsfius
Den stærkeste Strømpe
til den billigste Pris sælges hos os!
Svære Macostromper
Uld - Traad Strømper
Silke - Traad Strømper

fra 1,65
- 2,00
- 1,75

Nordlandets Handelshus

En Flyttedag 1932.
Hvad man oplever i det ny Hjem.
—0—
København i Oktober.
En Flyttedag er overstaaet, og
at den ikke har været helt almindelig, har baade jeg og Tusinder
andre „Flyttere" Beviser paa. Himlen skal vide, at „Nissen" rejste med, men det var en anden
Nisse end i det gamle Eventyr;
det var ham, der svingede med
Reklamefanen og viste energiske
Agenter Vej til vor Dør.
En Flyttedag i en Krisetid giver Stof til en bindstærk psykologisk Roman, en Roman om et
Samfund, der prøver Kampen for
Tilværelsen i alle dens mærkelige
Tilskikkelser.
Det begynder at melde sig allerede 3 Uger før vi flyttede ind i
det nye Hus. — Et Brev fra en
Flyttemand var det første Urotegn.
Han havde paa en eller anden
Maade faaet opklaret, at vi stod
foran en Nomaderejse. Selv havde
vi ikke saa meget som rykket i
Teltpælene.
Da vi var paa Inspektion i den
nye moderne 2 Værelsers Lejlighed tog vi Svømmetag i den første Flod af Reklamemateriale.
En Møbelfabrik tilbød at montere hele vort Hjem med alt, lige
fra Møbler til Gardiner, Billeder
og Tæpper. Der skulde blot betales 10 pCt. trd, Resten paa 34-5 Aarl
Der var Tilbred fra Rullegardineksperter, fra Møbelhandlere i den
høje Prisklasse, fra Ismejerier, der
vilde bringe Morgenbrød, Dameskrædderier, og „Hallo, Hallo-Cigarforretningen Tempo", Smør- og
Kaffeforretningen „Kap det gule
Haab", Kunstklinkeri (hvor kunde
de Mennesker ane, at noget vilde
blive knust under Flytningen),Skomagere, en Hær af Bagere, Boghandlere, Varehuse, Bilcentraler,
Rabatbøger med en Husmoder-AB-C som Tilgift, alt hvad der har
den mindste — den allermindst
mulige Tilknytning til en Husholdning var repræsenteret i denne
brogede Flod af Reklamesedler.
Jeg talte 104 forskellige Udgaver
i Farveorgie, som selv en russisk
Malers Palet ikke kan præstere.
En Formue i Papir, Tryk, Farve
og Reklameideer var væltet ind
gennem den funklende nye Brevkasse. Tryksværten duftede, den
blandede sig med Lugten af frisk
Maling og Fernis, de fede Typer
grinede og raabte fra det nyferniserede Korridorgulv — og ude i
Køkkenet dansede Reklamenissen
Rumba Men hvad var denne gigantiske
Papirflod mod den Menneskestrøm
som fulgte efter. Maatte alle Forretninger & Institutioner kun bruge
Papiret til Reklame! Skraldekasserne er nemlig dybe, men det
menneskelige Reklamemateriale det gaar paa Nerverne.
Forestillingen aabnedes med et
Spalier af uniformerede Mælkeassistenter fra de største københavnske Mælkerier, suppleret med
et Par af Oplandets største Mælkeleverandører. De stod opstillet
fra Flyttevognen paa Gaden til
Gangdøren — og i Munden paa
hinanden spurgte de efter Fruen.
I den følgende Time midt i hele
Flyttetumlen ringede Entreklokken
uafbrudt. Først fulgte Deputationen af Mælkeri-Assistenterne, der
liver for sig højt og helligt lovede
at de kom først med Mælken om
Morgenen, at deres Mælk var den
sundeste og at ingen Mælk overgik deres i Kalorieindhold. Intet
kunde standse deres Veltalenhed,
og Resultatet af dette Stormløb
blev naturligvis, at vi i Forvirrin-

gen bestilte Mælk fra to forskellige Institutioner. Efter Mælkemændene fulgte Bagernes personlige Repræsentanter, saa fulgte Ismejeriernes hvidklædte Forespørgere, Slagterens skjortestribede
Svend, Kolonialhandlerens glatslikkede Kommis — og Støvsugeragenterne.
En Støvsugeragent maa være
Indbegrebet af al Energi.
— Han er paagaaende som en
Løve og ~dig som et Æsel.
Man er uvilkaarlig imponeret at
hans Kraftudfoldelse. Han tager
alle Midler i Anvendelse, naar han
vil paa Talefod med sine eventuelle Kunder.
— Jeg vil gerne spørge, om
De har faaet Deres elektriske Lys
tilsluttet ?
— Jo, det skete i Gaar.
Udmærket, maaske jeg saa
maa demonstrere vor Støvsuger?
Bang! En Dør falder temmelig
bestemt i.
Ustandselig larmer Entreedøren,
Klokken kimer, Brevkassen smelder, Stemmer stiger og falder det er Kampen for det daglige
Brød, som udkæmpes her udenfor
min nye Dør.
En kommer med en Kurv Æg,
en anden med underlige blaalige
Høns. en tredje med Børster og
Kamme, en fjerde med Patentknapper, en femte med hjemmebagte Klejner, en sjette med Radioapparat — og saa hele Hæren af
blege, forhutlede Mænd, som stikker et lille Blad frem, holder Hovedet paa Siden og med spag
Stemme spørger? — Vil De ikke
støtte en arbejdsløs?
Er det en Selvfølge, at en Flytter er Velhaver ?
Hen imod Aften var Stuerne
nogenlunde Orden. Det moderne
Hjem kræver jo ikke saa store
Udstyr, derfor sættes alt hurtigt
paa Plads.
Endnu kimer Entreeklokken Trappen myldrer af Mennesker,
der vil sælge eller anbefale Varer
eller Forretninger.
Hovedet er ørt af de mange
Stemmer, men Følelserne har faaet
Stivkrampe, og nu falder Døren
ubarmhjertigt i for alle uvedkommende. En lille Seddel, skreven
paa Maskine: „AI Henvendelse
fra Agenter frabedes høfligst" bliver ganske overset.
Den første Middag i det nye
Hjem forstyrres selvfølgelig ogsaa
af en Mængde paatrængende Henvendelser.
--- Har De ikke Biug for lidt
tørt, godt Brænde? Det er dansk.
Vi har Centralvarme! Bang.
— Maa jeg ikke demonstrere
en Støvsuger?
— Vi har. (Bang).
Stemmen udenfor Døren : Jamen en Radio?
— Maa jeg tale med Fruen ?
— Kender De min Kone?
— Jeg vil gerne give en Opskrift paa en god Kage og spørge,
om De har Interesse i at handle
i vort velassorterede Hjemmebageri? — Bang!
Det ringer igen. Endnu før der
bliver spurgt raaber jeg: Vi har
ikke Brug for noget her! (Bang).
— Ja men det er din Svigermor -- dumme Dreng —
O Himmel, der røg Familieidyllen.
Ved Midnatstid sænker Roen sig
over det nye Hus. Ovenpaa er
der en, der paa et forstemt Klaver med en Finger klemter: Titte
til hinanden, blinke til hinanden"
Det er herligt at flytte.
I en Flytning 1 Dag afspejler
sig hele Samfundets Kamp for at
holde Hovedet oven Vande. En
Offensiv af ukendte Dimensioner
er aabnet mod den ukendte Kunde

Handlingens Time.
—
Mel.: Længe var Nordens

Danmarks Bønder! Op af jer Dvale!
Ret eders Rygge, kend eders Ret!
Urettens Røst fra Rigsdagens Sale
truer os selv og hele vor Æt.
Os har bestandig ringest de regnet,
os har de læsset Byrderne paa.
Tavse vi bar dem, indtil vi segned',
nu maa vil standse eller forgaa.
Stunden er inde - kommen er Dagen,
da vi kan ryste Lænkerne af.
Enigt vi vil fra Gedser til Skagen
tolke vor Stands retfærdige Krav.
Lad os staa sammen, lave og høje,
da faar vi Kraft, saa kræve vi kan
Løn for vort Slid og trofaste Møje,
Værn for vort Hjem, Respekt for vor Stand.
Karen Ilegnsgaard.

Tiderne har forandret sig.
Den, der i Dag rykker sine Teltpæle op og søger hen til helt ny
og urørte Egne, til et moderne
Funkishus med Sundhed i de store
Stuer
han mærker Tilværelsens
haarde Knoer, der banker paa den
nymalede Entreedør.
Københavner jun.

sagt, at alle Partier staar os lige
nær og lige fjernt; men ethvert
Parti, der ønsker L. S.s Stemmer
paa Valgdagen, maa i hvert Amt
sørge for, at der inden for Partiet opstilles Mænd, som L.S. kan
sige god for, have Tillid til, Mænd
al vore egne, Mænd, der har de
samme Sko paa, og derfor ved,
hvor den trykker.
Kommer der ikke saadanne
Mænd frem i hver Opstillingskreds,
har vi jo Lov til, ja, maa føle os
forpligtede til, ved at give personlig Stemme paa den Mand, vi ønsker valgt, at sikre hans Valg. —
Fremgangsmaarien ved de personlige Stemmer er her en udmærket
Opfin delse.

L. S.
og de kommende Valg.
Først sikrer vi os Majoriteten
og dermed Ledelsen indenfor vore
Mejerier, Slagterier osv. Som vi
stadig har forsøgt at slaa fast, er
det derigennem, altsaa paa Fagforeningsbasis, at L. S. skal udøve sit stærkeste Pres.
Men det er vor Pligt tillige at
se videre ud. Andre Fagorganisationer kan atter her tjene os
til Forbillede. — Ret snart har
vi Valg til'Foiketin get, Sogneraadsvalgene er ogsaa forestaaende, og
intet Valg er L. S. uvedkommende.
Den Indvending, at L. S. vil gaa
for at være upolitisk — hvad vedkommer Valget saa L. S? — besvarer vi ved at henvise til ofte
derom afgiven Forklaring, retter
endnu engang upolitisk til upartipolitisk, og gaar derefter videre.
Den økonomiske Magt, som vi
skal sikre os gennem vore Andelsforetagender er og bliver Nr.
et; men Rigsdagen sidder jo nu
engang inde med den lovgivende
og udøvende Myndighed, er den
end stærkt fortyndet ved Fagforeningernes „Trækken i Traadene",
maa vi dog ikke være saa letsindige eller tossegode, at vi ikke
sikre L. S. den størst mulige Repræsentation ide folkevalgte Raad.
Vi ved jo godt, at vore Modstandere har foregøglet sig det Drømtriesyn, at Bonden kan maaske
nok danne Fagforening — dette
indrømmes i Dag, men nægtedes
for et Aar siden — men overfor
et Valg saa revner L. S., saa søger enhver tilbage til sin politiske
Baas.
Ogsaa denne sidste Trøst maa
vi berøve Modstanderne, ogsaa
dette — fra den Side set skønne
Fata Morgana — vil forsvinde.
L. S. har aldrig givet sig af
med at omflytte sine Medlemmer
i partipolitisk Henseende, vi har

L. S. vil netop opnaa langt
større Indflydelse ved at sætte
Repræsentanter ind i alle Partier,
end ved at samle sig i et Parti.
Vore Mænd skal være Surdej
gen i de folkevalgte Raad, og de
kan blive det, naar bare vi behandler Sagen roligt med Overlæg
og Omtanke.
Vor Skepsis retter vi ikke mod
Partierne, men mod de enkelte
Kandidater. Partiet er et Væsen
med mange Hoveder, vi undersøger disse Hoveder et for et.
Vi har vel nok hver især lagt
Mærke til, at Mænd, som tidligere
var vore erklærede Modstandere,
efterhaanden har dæmpet Tonen
ned, og lige før Valget er der
saamænd Fare for, at enhver Kandidat, der bejler til en Landkreds,
er oh saa L. S. venlig; men I
forstaar jo nok, kære L. S. Venner, Hensynet til Byvælgerne, Taktikers ovs. — Blaar og Blændværk,

I

I Italien har Mussolini dikreteret, at ingen paa hint Tidspunkt
fuldmyndig Mand, der ikke var
Faeismen tro i dennes Start, nogensinde kan erholde et vigtigt
Embede.
Mussolini er aabenbart skeptisk overfor Værdien af den sene
Omvendelse. Det er vi ogsaa.
Vi vil til et Valg blive stillet
overfor tre Kategorier af Kandidater: I) Rene Modstandere. 2)
Forsigtige ,,til hvilken Side hveranden Gang". Mænd, der nu mener at se Fordel ved at anlægge
en Slags L. S. Maske. 3) Mænd
af L. S.s egen Midte og Rod,
Mænd, der uden Hensyn til Vejr
og Vind straks fra Bevægelsens

Start, hvor som helst og naar som
helst bar L. S. Emblemet frem
og med oprejst Pande gik i Breschen for vor Sag, enten saa vi
kaldtes Lappomænd eller andre
Hædersnavne. —
* Valget mellem
disse tre Typer af Mænd kan ikke
falde en L. S. Mand vanskeligt,
ja, han har valgt, der staar kun
tilbage paa Valgdagen at sætte
Kryds ved Mandens Navn, uden
Hensyn til Parti eller Opstillingskreds.

Koh lin Deres egn Ego!
0—
Denne Opfordring lyser ud af
alle Blades Spalter og gentages
af enhver Forretningsmand. Og
den er ogsaa berettiget, thi en af
GrundbetingselserneforetSarnfunds
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 huske, at for hver
Krones Fortjeneste man unddrager
sin Bys eller Egns Forretningsfolk,
formindsker man disses Skatteevne
og Købeevne i tilsvarende Grad.
Landboerne bør ogsaa købe i
en By eller paa den 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.

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

boer De ell lihrsiedsallersile,
flat ben gamle Qnfte ;Ølged, ønffer 2:)e
s.Kbgaug aaer Zere,3 l jettbont forbubt,
bar Me funbet et 9ISar fflattAcher, flat
aet ariere notitiff gnebe eller ffial, 'bar
Ze greatuter tit gatg eller nit ØA
falle faabanne, bar 9)e faut une 93aret hjem, pnatager Ze Zent Reparationer, tiar %)e .tartet en fin ortetninq —
tparban flat aott f1:ta faa bet at »ibe,
nid Øe itte a»etteter i bet 8tab, itun
Dirlelig

Intet Blad
træffer Deres
Kundekreds
bedre end
Nordbornbolm!

Marckmanns

Bog- og Bladhandel
modtager

Annoncer og Tryksager
fra Hasle og Omegn til

Nordbornholms Bogtrykkeri.
Trykprøver forefindes.
Priser opgives.

Gornitzka, Allinge.
Artikler, der ønskes optaget i Nordbornholm, maa

indleveres senest Tirsdag.

