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	■mier~mariam 

Kongetyren præsenteres. 

Et Selskab af canadiske Farmere, der for Tiden opholder 
sig i Danmark for at studere vort berømte Landbrug, har ogsaa be-
undret Englands Landbrugsherligheder og bl. a. taget den mægtige 
Kongetyr paa den kongelige Gaard ved Windsor i øjesyn. Ved denne 
Lejlighed blev ovenstaaende Billede taget af Farmerne, for hvem Kon-
getyren optræder i al sin kraftfulde Majestæt. 

Langs Livets Vej 
to Kildevæld der rinder, 

det ene sødt, 
det andet besk du finder. 

Vil du med Sødt 
hver Stund din Læbe væde, 

da taber snart 
dets Sødme al sin Glæde. 

Og faar du Bægret 
kun med Besk iskænket, 

er snart din Sjæl 
i Dødens Afgrund sænket. 

Guds Visdom dog 
har blandet begge Strømme, 

derfor til evig Tid 
vi Kalken tømme. 
Chr. '4Vinther. 

•->»@»~~-. 

feornfiolmere. 
—ci- 

f et jysk Blad finder vi 
følg. Skildring af Kontrolass. 
Rasmus Jørgensen. 

De fleste tænker sig gerne Born-
holm som en Klippeø, hvor kun 
Fiskeri kan trives, men i Virke-
ligheden er det dog Landbruget 
som er Hovederhvervet, ca 900 
Bondergaarde og stærkt op imod 
3000 Husmandsbrug ligger spredt 
over hele øen, og den bornholm-
ske Bonde er ikke „a bag", godt 
90 pCt. af  Kreaturerne er tuber-
kelfrie, ligesom Landboforeningen 
afholder mange Forsøg med Korn 
og Rodfrugter. Gaardene ligger 
ikke, som de fleste andre Steder, 
samlet i Landsbyer; disse findes 
saa at sige ikke paa Bornholm. 
For det meste ligger Ejendommen 
midt i Marken, og en daarlig Mark-
vej fører ud til den ikke stort bedre 
Sognevej; thi Vejene er ikke gode; 
Vandet kan ikke, vistnok grundet 
paa Klippeunderlaget, trænge saa 
hurtig ned. 

Ogsaa Fiskeriet er en stor Ind-
tægtskilde, og særlig de røgede 
„Bornholmere" — stumt røgede 
Sild, som selv den mest kræsne 
ikke kan staa for, er en Artikel, 
der sammen ined Laksefiskeriet 
giver Penge til øen. I tidligere Tid 
fangedes der saa mange Laks, at 
Karlene, naar de blev fæstet til 
Gaardmændene, stillede som en 
Betingelse ikke at faa Laks mere 

end to Gange om Ugen! Af Indu 
stel bør nævnes de talrige Granit-
brud, og ikke at forglemme Ler-
varefabrikerne, hvor det berømte 
bornholmske Keramik og Stentøj, 
som endog i Udlandet er højt i 
Kurs, tilvirkes. 

øens fjerne Beliggenhed fra Mo-
derlandet, har bevirket at det born-
holmske Sprog er bleven noget for 
sig selv. Straks døjer man med 
at forstag det, ja det er helt 01110- 

ligt gt følge med i en Samtale 
mellem flere Bornholmere, men  

paa Tomandshaand kan det dog 
saa nogenlunde gaa. Folk har den 
Opfattelse, at Sproget er svensk, 
men Bornholmerne protesterer paa 
det kraftigste, og hævder at ran 
bedre forstaar een ,ovre fra°, som 
det øvrige Danmark i Reglen be-
nævnes, end en Svensker. Det rig-
tige bornholmske Sprog er ved 
at forsvinde. Ligesom det rigtige 
jydske bliver det fortrængt, dels 
genneni ydre Paavirkning, dels 
gennem Skolerne, hvor der un-
dervises i Højdansk Her er 
nogle Prøver paa bornholmsk. En 
,Dreng" kaldes en „Horræ', en 
„Pige" for en „Pilbel" og en Sæt-
ning som „hajn kom ævent ijaaens" 
betyder „han kom akkurat lige 
nu for et lille øjeblik siden". Som 
„ævent" der betyder „akkurat li-
ge nu" og „ijaaens" betyder „for 
et lille øjeblik siden" er der mange 
flere Ord, hvor vi i det højdanske 
savner Lighed, idet et enkelt born-
holmsk Ord, som i de her to Ek-
sempler, kan betyde en hel Sæt-
ning. Mest forundret blev jeg dog 
engang, jeg hørte en gammel Mand, 
Kofoed, hed han, som de fleste 
Bornholmere, sige til sin Sviger-
datter: „Gudrun, taa aa tjølna lit". 
Jeg opfattede det som der var for 
varmt i Stuen, og der skulde luk-
kes lidt op, men det omvendte 
var Tilfældet, han mente der skul-
de fyres („ljølna's) i Kakkelovnen, 
tj, bruges nemlig meget i Stedet 
for k og derfor tik jeg „tjølnas" 
forkert i Halsen og troede det be-
tød „køle". Bornholmeren siger 
saaleries „Tjald" a: Kjole, „Tjøer" 
a: Køer o. s. v. 

Danmarks Forpost mod øst, 
som Bornholm tit benævnes, har 
i Tidens Løb været underkastet 
mange Herredømmer. Det menes 
at være Harald Blaatand, der i 
Aaret 950 lagde Øen ind under 
Danmark, ca. 100 Aar efter skal 
øen være bleven kristnet. Medens 
den i de efterfølgende Aarhundre-
der snart var under Bispevælde, 

snart under een af de daværende 
tyske Smaastater, af og til blev 
hjemsøgt af Sørøvere, som plyn-
drede og stak ild paa Bygningerne, 
og der til Stadighed udskreves 
store Skatter, blev det til sidst 
Bornholmerne for meget, da øen 
ved Roskildefreden i Februar 1658 
pasny var given i Svenskerkongen 
Karl Gustaf's Vold, og denne var 
simpel nok til at bryde Freden, 
fandt de djærve Nord- og Vest-
bornholmere det for meget. Under 
Anførelse af et L'ar Borgmestre, 
en Præst ni. fl. gjorde de Oprør 
og den 8. December 1658 faldt 
den svenske Høvedsmand Johan 
Printzenskjold for en Villum Klati-
sens Skud. Næste Dag blev den 
nu berømte Ruin „Hammershus", 
paa den Tid en stærk Fæstning, 
overgivet, og inden del nye Aar 
oprandt, kunde bornholmske Sen-
demænd skænke Øen til Kong 
Frederik den Tredie, just i en Tid 
hvor Danmark var i Nød. I rette 
øjeblik havde Bornholmerne vist, 
at der endnu fandtes Mod og si-
den den Dag (28. December) har 
Øen været fast knyttet til Dan-
mark. 

Om alle disse Krige har gjort 
Bornholmeren stædig og egensin-
dig, og det er nedarvet gennem 
Fædrene, skal ikke kunne siges, 
men han faar Skyld for at være 
det, og der siges, at det er ikke 
heldigt at have flere bornholmske 
Søfolk ombord, end der er Master 
paa et Skib. Det at Beboerne ikke, 
som i det øvrige Land, har følt 
Trang til at samle sig i Lands-
byer, vidner ogsaa om, at de helst 
passer sig selv. Bornholmske Bøn-
der bruger ogsaa meget at sige 
De til hinanden. Dog, een Ting 
er Bornholmeren, som ingen an-
den, han er fædrelandskærlig. Prøv 
at sige til en Bornholmer, at han 
er Svensker, det virker som Ild 
i en Tønde Krudt. Nej Bornhol-
meren er Dansker i Ordets rette 
Betydning, og iderær vel ingen 

Steder Kongen er saa populær, 
som netop paa Bornholm, fordi 
de holder af deres Land og Re-
gent .  

Hus Majestæt kommer gerne til 
Bornholm en Gang om Aaret, og 
saa staar øen og da i Særdeles-
hed Rønne. i Festdragt; der flages 
fra alle Bygninger, og Skibene, 
Iler tilfældig ligger i Havnen, har 
alle Flag til Tops. De kongelige 
opholder sig gerne paa øen en 
3 - 4 Dage, de to benyttes som 
Regel til Pilirschjagt i Almindingen 
Aviserne, af hvilke der er et Dag-
blad for hver af de tre politiske 
Retninger: Venstre, Højre og So-
cial, indeholder lange udførlige 
Referater om Kongebesøget. I Som-
mer traf Kongen en Lirekassemand 
paa en af Gaderne i Rønne. „Nag," 

siger Kongen, „hvad har De i 
Kassen?" ,,Alt mulig, Deres Maje-
stæt," svarede Ejeren af Lirekas-
sen med et elegant Buk. Lad ulig 
saa faa „Peter, kom ned og leg", 
svarede Kongen. Nummeret, som 
kom omgaaende, blev honoreret 
med en Daler, — Den Aften Kon-
geskibet skulde afgaa, var forti-
den „Bornholms frivillige Militær-
musik' og en fleretusindtallig Ska-
re Mennesker, ogsaa Lirekasse-
manden mødt, som gav hele sit 
Repertoire til fælles bedste. Kon-
gen paaskønnede det, og der van-
kede atter en Daler. Jublen blandt 
den store Skare var stor. 

Selve Bornholms Natur er, som 
S. E. S. skrev, vidunderlig; jeg 
skal ikke komme nærmere ind 
paa dette Emne. Jeg vil til Slut 
sige: Tag en Ferietur til Bornholm. 
Rejsen er ikke saa dyr og De vil 
blive en Oplevelse og et varigt 
Minde rigere. 

Ruslands 3fersker. 

Efter at en Mængde af Ruslands 
tidligere Magthavere med Trotzki 
i Spidsen er bleven deporteret til 
usunde og ode Egne af det mæg-
tige Rige, hvorfra man ikke me-
ner, at de kan øve nogen Indfly-
delse paa det nuværende Regime, 
er Ruslands Hersker, den mest 
hensynsløse af dem alle, Stalin, 
saa enevældig som nogen Her-
sker kan være det. Stalin, af hvem 
vi her bringer et Billede, er født 
i 1878 i Byen Gori i Nærheden  

af Tiflis. Fra først af var det Be-
stemmelsen, at Stalin skulde være 
Præst, men det blev han altsaa 
ikke. Allerede i 1897 havde han 
begyndt sin revolutionære Virk-
somhed, og det varede ikke længe, 
før den 19-aarige Yngling var kendt 
og berygtet som en af de mest 
yderliggaaende Revolutionærer. Nu 
skal Rusland altsaa igennem et 
Kapitel, der bærer Stalins Navn 
-- og hvad vil der saa følge ef-
ter? Ingen ved det, men mange 
mener, at den bolschevikiske Pe-
riode med hane har naaet Bunden. 
Dybere i Ulykken kan Landet ikke 
komme. 

Som de andre. 
Vær som andre. For alt i Ver-

den opfør dig dog som de andre. 
Tænk, tal og handl som andre. 
Saadan er det Parolen lyder, som 
enhver, der ikke vil risikere at 
blive betragtet som sær og aparte, 
maa værsgo respektere. I en di-
ciplineret Hær taales der ikke Sær-
væsen af nogen Art, Numrene skal 
være ensartet. Ingen over eller 

under den en Gang vedtagne Læng-
de og Bredde — ellers klip en 
Hæl, skær en Taa — i Prokrustes-
sengen med enhver der ikke fra 
Naturens Haand er som de andre. 
Det særegne og udprægede er det 
mest utaalelige i den kunstige Ver-
den, som Mennesker i Vankundig-
hed har skabt. Den Mand, der 
har en Anelse om, at del kan 
skaffes fremkommelig Vej gennem 
noget hidtil ubrydeligt i Aandens 
eller Haandens Verden, maa ofte 
finde sig i at blive kaldt en uklog 
Sværmer, der ikke har begge Ben 
paa Jorden. Der horer Tro til at 
leve og være den, man er. Hver 
er nu en Gang noget tor sig, og 
det er at det onde, naar man har 
tabt Troen paa Retten til netop 
at være den man er, hvad enten 
man er noget i Retning af Kong 
Salomon eller man er hen efter 
fattig Per Eriksen. Tio i det hele 
og store giver Vovemod. 

Et Menneske lever ved at tro 
noget bestemt, ikke ved at spe-
kulere og diskutere om alle Ting. 
Skepticisme er en intellektuel Syg-
dom. Alt det store i Verden, alt 
det skeldannende er udrettet af 
Mennesker, der gik deres egne 
Veje, i Tro paa at de netop havde 
Ret og Pligt til at gaa dens- De 
store Linier i Verdenshistorien er 
trukket op af Mænd — uanset 
om de var gode eller slette -- 

som var fyldte af Tro. Den genia-
le Mand vover sig til at springe 
ud af Rækkerne og skaber en Sti 
gennem et tilsyneladende og uigen-
nemtrængeligt Vildnis, medens Ho-
ben ler ham ud og hanner ham; 
men den Dag, Stien er skabt, gaar 
en og anden efter, jævner og ret-
ter lidt paa den, saa den snart 
bliver Alfarvej. ,De andre har 

Livets Xilder. 



forfangst glemt, at de haanede 
den >sære og aparte ,  Mand. 

Vi som af Frygt for ,de an-
dres Dorn var for e rnaa, for lidt 
truende til at vove os ud af Ræk-
kerne, vi som ingen nye Veje har 
skabt, men som i rigt Maal be-
nytter os af Geniernes eller de 

'sære,  Mænds, skulde dog lære 

dette ene sømmelige ikke at raabe 
Ve og kaste spot over den eller 
dem, der havde Tro nok til at 

gaa der, hvor de gaar. 

ilusffinothkaurfur oq nu. _ 

bur;mantiolobbeine ber hjemme var 
fatft i Dalufjerrrue nap fra 3 up til 

6 a 7 `tb. 52anb, 
Der bar fliren tremme Ontier ag 
ftrabelfer far at tomme bort fra at 

gele Ylibejbe for fIilajning 
Tugte belagte!" 5/0er jota TraTtraft 

jet `.13len, tang »g Sagn, 
Ylnbre foget ueb lejet ajialp at fra 

;lurham bearbejbet, og ben 'Curie, jOin 
be Rat betale Urijor, toges jan iiiblgitt 
ueb ecrionarbejbe, og nogle laber kaaanb- 
tjur, Vejetoj og nnbre 	nanbrebrta- 
ber til Salg. 

'poter og ,pjatte annenbea til :Beat.- 
ts 'biting af be 3urbitnIfer, i 	ber 
burre:, `.Roer og Startofter. 

Omtatningen i Zatibeita bu3atnne3- 
bi 	urir ilte [tor, 

Det var glib, 9tojjealub ug Spar-
funtinetigbrb, ber gragebe tuallianbO,  
familierne. 

atianbe Vorgenflunb, Dag og alpen 
ble» heliport tit ?Irbejbe. 

CParclaften nar frentberftenbe, feta 
om C'paremibirrne veg firma. 

Ter bar i bet felt glib, 92offombeb 
og Cpariomineligbeb, fom ilfe alene 
bar over trange Raar, men font hjalp 
frem mob Infare 

Det nar ben TibO .tuantrenb, juni 
reb bere3 Qtirte preefterebe Q3nijet for 
al en ..'"eantilie fon tene pan be firma 
!Brug, bviEret fatte til, at anbre Cala-
fuabalag og fiben 2ougiuniugmagten fif 
tvfe for Ilbrtufningena lien biting. 

9Intibena kmamanb bar juni 
ilte bet firede legeinfile glib, fom Var 
nabnenbig i bin $eriabe. 

Ter bolbed nu en pejs eller to min-
ke ,tertr paa bnert al.rug, og ludanti? 
Kraft anvenbea neb Tarfraing af Rai-
ller og `,3.-arinating baabe nf betle og 

be inbtabte aoberftafjer. 
Omfatningen ligger mange bange 

vuer, bvab ber Dat Tilfrelbet i  ijorti- 

bett. 
Ruaturbanbel, baobe af !lltnifetrier, 

epin og gjedue, er mere etb forbob-
let 

Dette er muligt ueb Vinbeloforela-
genberne. 

Lg baabe talturett og fintalt fri er 

Der gremitribi at jpore. fjer bar »ore 
j.'y'oftetjaiffoler avet berea 3nbflgbelie. 

Og nou Ziatrre bar jprebt 13sefi 
au« tauSinanbaliDet. 

tuanumbafouninaerne bar bibraget 
til »eb faglige ')."orebreig og ueb ntej• 

fer at bagtiggore buarturnbene og Der-
urb jaabe ben ofonoinifte 3afia, lom 
er et nabneubigt 153rintbfag for 	elti- 
banbeife. 

Og bene bar igen bruirtet, at 9rta-
tibabuainanben tager Det i bet offent-
ligt Ilod -,3orbole og fortleflige gor-
greninger, 

Vor Tiby ajursmeenb foler font nu• 
bre trlinera ben Rrife, bi er inbe 
og bet er berfor gob 03runb lit d fe 
tilbage paa, bborban tuamanb leuebe 
og birtebe for 50-60 'far fiben. 

hr roll - og lev reol! 
Du unge! Det er dig, disser Ord 

er bestemt fur. Du staar midt i 
din gærende Ungdomskraft, med 
stærke Længsler, vel ogsaa stærke 
Haab ug skønne Drømme. Du vil  

naa saa uendelig meget. og du 

bur saa meget. 
Du lever i en fri Tid, hvor Du 

ikke hæmmes af Baand og hindres 
af Skranker, Verden er din — - 

Ilar du en Foraarsdag vandret 
ude i Naturen og set den vaagne 
til Liv? Du i din lyse Ungdom 
ligner den stærke, brusende, sej-
rende Vaar. 

Men har du mon ikke noget 
Sted set et Træ, der stod midt 
iblandt Vaarens skønne Undere 
— selv med visne Blade og ud-
tørret Stamme. 

Det har i saa Fuld været et sygt 
Træ. 

Naar du en Efteraarsdag par 
ved Nøddehegnet og sanker de 
dejlige velsmagende Hasselnødder, 
da ved du, at du pludselig kan 
finde en Nød, der vel i det ydre 
er smuk og fristende, men som 
i Virkeligheden er uden Værdi; 

— den er ormstukken. 

Ser du, unge Mand og unge 
Kvinde, den, der har mest at vinde, 

har ogsaa mest at tabe. Du har 
al Verden i Vente — men du kan 
ogsaa miste alt. 

Du ved hvad der skjuler sig 
under Udtrykket „Moral"; du ved 
at dette Ord tit og ofte bliver brugt 
netop i Forbindelse med Ung-
dommen 

Og naar det gø] det, er det 
fordi det er et vigtigt Ord, et be-
tydningsfuldt Ord — ja et skæb-
nesvangert Ord. 

Det er af største Betydning for 
dig, at du har en god Moral, en 
ren og fin Moral. De svundne 
Krigsaar viste os i forstærket Grad, 
hvad en Ungdom uden Moral kan 
ødelægge. De viste desværre og-
saa, at det ikke blot er Ungdom-
men, som Moralen har Bud til, 
men det er — for at tale med 
den engelske Forfatter Rudyard 
Kipling — en anden Historie. 

1 de ,gyldne" Aar, da Fortje-
nesten var stor, da Vinen og Pen-
gene flød i tykke Strømme, da 
Snedigheden og Smartheden sad 
til Højbords, — da sank Moralen. 

Og mange unge kom til at ligne 

det visne Træ i Foraarsskoven. 
— — 
Du unge, det har Betydning 

for dig, at du lever rent. Det er 

ikke et taabeligt Paabud, gammel. 
dags og latterligt Det er andet 

og mere .  Det er Betingelsen for 

din Lykke. 
Du husker maaske, at der i din 

Bibelbog staar: Hvad et Menneske 
saar, skal han ogsaa høste. Jeg 
ved ikke, om du har tænkt paa 
det Ord. Maaske Du har forstaaet 

det som en Slags kommende Dom 
efter Livet. Nuvel, at du og jeg 
engang skal staa til Regnskab for 

vort Liv, det er ganske sikkert: 
men de anførte Ord nøjes ikke 

med at pege paa en fjern Dag i 
Evigheden: det passer paa det 
Liv, vi lever hernede. 

Du kommer til at undgælde for 
alt, hvad du gør. Du maa høste, 
hvad du saar. 

Passer det ikke? Du har maa-
ske set mange, som saaede ondt 
og høstede godt? Vel, det har 
jeg ogsaa. Men du har ogsaa set 
mangen ormstukken Nød se frisk 
og indbydende ud — indtil du fik 

knækket Skallen, 
Du maa tro, at Livet i Virke-

ligheden hævner og belønner. Og 
ingensinde har du eller jeg set 
en Mand høste Lykke, hvor han 

saaede Ulykke. 
— — — 
Det er fristende, naar man er 

Ung, at lade fem være lige, at 
gaa paa med Dødsforagt og bry-
de sig fejl om alt og alle. 

Du har maaske gjort det, eller 
du gør det. 

Da kan jeg sige dig: Der kom-
mer en Dag, da du etaer som 
det visne Træ i Skoven. 

Og hvor fristende det end kan 
synes „at leve Livet farligt', at 
være Pokker — i Vold -- Karlen, 
saa er der i Virkeligheden ikke me-
get ved det. Ser du: Lykken er 
at have Harmoni i Sindet, at have 
en god Samvittighed, at vide med 
sig selv, at man gor sin Pligt og 
maaske en Smule „ekstra'. 

Det andet er, naar man ser nøje 
til, Tomhed og Dumhed. 

()vist- 

1 Anledning af Borge.rfore-
Ilingens Brev til Byrendet 
har vi modtaget følgende: 

I Henhold til Presselovens 	I1 
beder jeg Dem i først udkomne 
Nr. af ›Nordbornholm. optage 
en Meddelelse om, at der i An-
ledning af en i Bladet fra D. D. 
indeholdt Artikel: _Forlangt opta-
get!" undertegnet: Paa Borgerfore-
ningens Vegne C. E. Koefoed, For-
mand, af mig som Sagfører for 
den i Artiklen omtalte Emil Holm, 
Anitsraadsmedlern og Byraads-
medlem er gjort Skridt til Sags-
anlæg i Henhold til Straffelovens 
§ 216. 

Ærbedigst 
BECH ANDERSEN. 

Undertegnede erklærer herved 
at den Fremstilling, der i sidste 
Nummer af , Nord bornholm< er 
givet af Sagen angaaende Fattig-
hjælp mellem mig og Hr. Emil 
Holm i enhver Henseende er i 
Overenstemmelse med Sandheden, 
for saa vidt jeg kan kontrolere 
det. 

Allinge, d. "h 1928. 
P. SIGFRED PEDERSEN .  

Til Vitterlighed: 
CHRISTENSEN, 

Postmester 

9er ude fra! 
I cirka 10 Aar har Frk. Marie 

Jensen virket i Central Afrika, Bel-
gisk Kongo, som Forstanderinde 
for en Kostskole for Børn og unge 
Piger. Da Frk. Jensen, der er 
hjemme paa Ferie, for Tiden gæ-
ster Bornholm, vil der blive An-
ledning til al høre hende tale om 
Livet og Arbejdet blandt endnu 
uciviliserede Kongo-Negere. Frk. 
Jensen har en alsidig Uddannelse 
og virker ikke alene som Opdra-
gerinde for de unge, men arbej-
der ogsaa blandt de syge som 
Sygeplejerske og Fødselshjælper-
ske. 

Det vil sikkert blive interessant 
at høre hende fortælle om sine 
mangeartede Oplevelser, hvorfor 
alle paa det varmeste anbefales 
at komme hen og høre hende, naar 
hun paa Mandag Aften taler i 
Betesda i 

I 'Bornholms Tidende( 
for Lørdag den 28. Januar fortæl-

ler Bladets herværende Medarbej-
der, Hr. Lærer Johan Kofoed, at 
,,Amtsraads- og Byraadsniedlem 
Emil Holm, Allinge, har anlagt 
Injuriesag mod Borgerforeningen 
i Allinge o. s. v." 

Da nævnte Forening intet har 
mærket til et saadant Sagsanlæg, 
vilde det være interessant, om 
Hr. Kofoed vilde give nogle nær-
mere Oplysninger herom i sit 
Blad. 

Endvidere skriver Hr. Kofoed: 
„Skrivelsen, der er offentliggjort 
i Foreningens specielle Organ, det 
herværende Annonceblad" osv. " 

Vi skal hertil bemærke, at „Nord-
bornholm" ikke er afhængig af 
nogen eller specielt Blad for no-
get; men ejes og udgives af Re-
daktøren, og derfor ikke kan 
være specielt Blad for Borgerfore-
ningen, som af Hr. Kofoed paa-
staaet. 

Yra 2Ige til 2Ige. 
-o- 

Ten Tante, ab ;Id' ifligbebene lej 
i Male trine tliatermaaneber at itaffe 
be arbejblfefe og bered gantifie libt 
Wbfpubelft, frarets nu at blibe tif fifir-
leligEtD. ibet tjr. tNagbanbler sutla. 
Crerenien bar !oret at bolby et tort-
brag om fine menige og ofte earatur-
lige Caterelfer i bat inure ?Erik, far. 
earrnien bor Me alene tjente:gat tet 
`2.Rerngbe intereafaate 2iifleber bernebefra 
men oafaa et helt lille lltufeeum af be 
inbfebtea primitive 'Brugagenflanbt, 
e:e.:aben etc. eifter gorebraget, ter !cen-
tre, afbolbt pen 1.orfaml inelbufet „barn-
a:dahlia', nit ber blioe kurret ltoffe 

til be arbeib:Aufe. S'ar 	E-taftenten og 

grue bar paataget lie benne Inabionime 
titort, og ba alt gaf Date aben llb- 

ftliter fur De mbribatafe, 	id 

be uf Rommimena 'Jitbuetr, her er be,  
bre frittet, at gine bero a 'Biting In ben 

gabe Sagt) grenane 	enten ueb at 
inube op til gorebraget ug betale ru 
minbre (Totte, eller tegne hg forti 
brargiber. %.rf.eing og glaturatier el lige 
tarfamtie 

Tanten fin« an. er bet !filt-
ningen at atholbe ;gere ligneilbe  jeljta- 
beligr ennimentunifter i 	Vvit 

Bornholmsk. 

Zen intertofatile Tetitel um Mie 
(..ittite, lom vi yacht gimbte n fitifte 9tr. 
nf  ,,91ortivoettholmi, ifulbet „91tIller-
tmenten"4 llettattør, kir. Vaner 91. R. 
&farten, Vinfirfebn, 	Dich !Neg,  
aftaren4 	 i metal! 91111111nel 
indfatte Ceriet!. 

„Nordbornholm". 

43nflorrjenet hue flottere forlangt 
anbtrajer pan alle »ure riejere. Tiet nar 
et [tort og brnbfonit VIrbeibe at fore 
biaje !fiffer n jour — oajna for ‘.134- 
beetenet. 23i gjarbe Derfor MenernIbiret 
toratet for t3oft- og Tefegrafaatenet 
opmeerfjom flerpart og bar i Ting mob-
taget en Cfrinelte fra brite, ber agh. 
brier at atbreajefortegnelferne ine niere 
er nabodibige. 2ilahet ril herfor frem-
tibigt blive numeibt til fangline ,laud 
flanbe intinfor be anginue 1)iftritter. 

Spejdere. 

flell rafte Tumle fra affiling-
ensibuia balinebe Conbaa ben '29. rift-
tutar ru C.prjbertue, !laber D. L. 
itinctia !febrile. `fi 7roprnedirt er inin 
tranet 	 (5.-. SIoefoeb, 23ootr. 
O. Noriiii.;fn ug ?Arrer ,b 

13orgairfterea, bre interrOjerer fig 
far Gallen, bar belififligl Ionet nt  un- 

berfoge Whiliabebeit af mit Tropuen 
tan fan onerlabt fflartmallilfalen en Ti-
me ugentlig tit Slibutbelje nf 5-2uelj,g 

lii unlier et be unge num jan lue. 
gen ffltabe af Canimeeflittninign. 

Cpejberne uran mobr Conbag heil 5. 

gebring St I. 10 til Trattoinube i 
og Ri, 1 nfbaltiea Tropaliir 

hjemme 51'1. co. G. 

fficrti5fetnenter 
tlefalitinen for Inohninte bliver tur 

V.nithetO Bettninmenbt aliniub‘tigaia 

optreenet ueb When en '.Wanneb efter, 
at be bar findel i !Metal, a vl nunivbef 
De averterenhe om venlinft al intil vie 
,430f1uptrauninirerite ueb !Itra ienratimien 
af s4toftbilbel. tstaar 4Softostranninnen 
ithibluft tilbage, giger bet nemlig riften 
tlrbejde Peb '-%iffurinani og peb 1lb. 
(irbelje af un*tufropfuenuitra, ligeiviii 
bc naerterenbe felt, filar et, elfIrn 1lb-
gift til 'f3arto ug an mg s.l.toftuntrren. 
Mita 

- De overterettbe bebra etinbre, at 
Vitithet inpen (tuben ;inbugt hele eilh 
for 'avet tilgemenfer, 	og ha tHintlet 
ntmaar i en, 351111 (ktipt og hvert 
9111111111er tofter 11k jan fan Bruner 
om Ylnret at libletthe, qa•lber tiet na. 
turligui4 om at !tubaen al nuotivenbin 
11bnif1 til lk.f[traarhejbe veb ZInhfreev• 
ulan n[ Vittertiofenienteeness 

paa Pores 8;00 Ep! 
o 

Damne Opfordring lyser ud at 
alle Blades Spalter og gentages 
af enhver Forretningsniand, Og 
den er ogsaa bergttiget, thi en at 
Orundbelingelserne f ur et Samfunds 

Trivsel er Solidaritet. Enhver god 
Borger bør i egen Interesse hand-
le i den By eller paa den Fgn, 
hvori lian selv ønsker at eksistere, 
og bør det erindres, at har gen 
handlende ikke lige netop den  

Vare, titan ønsker, kan den skattes 
Man bør huske, at for liter 

Krones Fortjeneste man unddrager 
sin Bys eller Egns Forretningsfolk, 
formindsker man disses Skatteevne 
og Købeevne i tilsvarende tirad. 

Landboerne bør ogsua købe I 
den By eller/pun 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 be-
handlet sari godt som muligt. Den 
stedlige Købmand ser i Egnens 
Beboere sine stabile Kunder, hvis 
Tilfredshed er ham en Eksistens-

betingelse. 
Derfor: Gavn Dem selv ved 

at støtte Deres By og Egn. 

+119•••••111•••11111,0 • 
.Wiog ra fen. 
Suhr' den 5 Februar Kl. 8 

Gdi.ajs1Heits Endeligt 
Sidste Del. 

Fransk Storfilm efter Victor Hugo's 
berømte Mesterværk. 

• .119.601119111•1111••• 
Sæbeforretningen „Prima 

111.1wlepin.dm. 
Blød Sæbe fra 02.5 pr. halv kg 
Sæbespaaner fra 0,55 
Alm. Fløjtekedler fra 1,95 
Ernalie Jerngryder fra 1,14 
Maatter fra 0.53 

En god Springfyr 
er til Salg hos 

Avlsbr.Gunnar Dam 
ved „Nordholt", Klemens. 

■•■• 	 Tl11■••••■■•■••••■•■•••■••~WIRMIMMIllieeffi 

Allinge-Sanduig 
Ssmandsforening. 

AARSFEST 
afholdes Onsdag den 8. Februar 
Kl. 3 paa Christensen Sal. Der 
opføres al Dilettanter fra Hasle 

!! Harraslævan if 
Bornholmsk Komedie. 

Entre: Voksne 1 Kr. Horn 50 Øre 
Kun Adgang for Medlemmer og 

Medlemskort maa paa Forlangende 
forevises. 

itagerter en Svingom! 

Fra Kongo! 
Frk. Marie Jensen taler i Betesda, 

Allinge førstkommende Mandag 
Aften Kl. 7,30. 	Alle indbydes! 
r_,. -a-••■■•■•■71~~«W•■• •■•MW 

Ca( bokrimp 
til Vintersprojtning faas hos 

Gartner Jeuees. Tlf, 41. 

Xartofler 
Ekstra gode, haves nu paa Lager 
leveres overalt i Byen og forsen-
des gerne. 

Niett(en, Hasle, Tlf. 22 

En brun Hoppe 
3 Aar, tu Kv. 2'', en rod 2 Aar, 10 
Kv. 2", ell rød do. 10 Kv. 4', en 
jysk Hoppe, 8 Aar, II Kv., to I 
Aars Plage, en t)occard, Naturtræ, 
Gummi, I talg paa Gummi sælges 

Lynggaard, 



Notler Udsalget horislps 
15 Stk. kulørte Sommerfrakker til 	12-15-20-25 
12 — sorte 	 do. 	 20-25-30.35 
10 	sorte Klædes- og Eskimofrakker 	25 

har alle oprindelig kostet fra 50-75 
1 	sort glat Plyskaabe for 148 Kr. nu 	50 
1 	— presset do. 	- 82 — 	35 
1 

- 	

Astrakanskaabe før 132 Kr. nu 	50 
brun Eskimofrakke med Skindkrave 

og Skindfor før 126 Kr. nu 50 
1 	sort Eskimofrakke med sort Skindbesæt- 

ning paa Krave og Ærmer helforet med 
sort Lasting før 98 Kr. nu 49 

15 Pigefrakker store og smaa Størrelser 
udsælges for 5-7-8-10-12 

Paa alle nye Frakker ydes 200/0  Rabat 
En Mængde Rester forefindes af alle Arter 

Metervarer til meget smaa Priser. 
I0% ydes ved Køb af alle ikke i Forvejen 

nedsatte Varer, undtagen alt i Garn. 
10u,'0  ydes kun mod kontant Betaling ligesom Rester og 

extra nedsatte Varer kun kan sælges mod kontant. 

Magasin d fi tNords,ilfialg 

Kr. 

Missionsuge i Ro 
fra den 8. til den 11. Februar. 

Mandag Missionær Kjær i Salen Kl. 7,30 
Tirsdag Emil Hansen i Salen Kl. 7,30 

Onsdag Missionær Herlufsen i Kirken Kl. 3 
Torsdag Missionær Herlufsen i Salen Ki. 7,30 

Fredag Sekretær Thinggaard i Kirken Kl. 3 
Lørdag Missionær Wammen i Salen Kl. 7,30 

Alle indbyder. 

Nyt Ligkistelager i Allinge 
(ved Bryggeriet.) 

'..:tort Lager af Ligkister, alle Størrelser, Egetræs-, hvid- og sortnia-
I. de. LiKtoi og Ligmenge forefindes. 

Byggearbejder, Nybygninger saavel som Reparationer udføres 
lairtigt og solidt. Forslag og Overslag udarbejdes. 

Vinduer og Dere leveres fra Lager, saavel som efter Bestilling. 

Alt til billigste Priser. 

Kofoed & Mortensen 
Byggeforretning og Maskinsnedkeri. 

Islandsk Lammekød. 
Antager Hrldkattl. — Gode Kogeferter bedst og billigst i 

Gudhjem Handelshus. 

Go dtk obs~Skoto j s- Udsalg. 
I denne Maaned udsælges Restpartier af alle Slag; Fodtøj til 

meget nedsatte Priser. 
Paa ikke nedsatte Varer 10 pCt pr. kontant. 

H. P. Dahls Skotøjsforretning, 
Telefon 65. 	 Caterlars. 

Oodkjeut Naoulahlurhoodel 
Det aarlige Februarudsalg er begyndt. 

28 Kleedninger. +tv 30 Drengehabitter. 

24 PigefraRIKer. qi 43 Detinefraillier. 

En Masse Rester udsælges særlig fordelagtigt. 

Paa alle ikke nedsatte Varer gives 10 pCt. Rabat. 

Georg 
Missionsuge i Sandvig Missionshus 

Mandag den 6. Februar Pastor Viggo Nielsen. 
Tirsdag den 7. Februar Missionær J. Dam 
Onsdag den 8. Februar Missionær Kjær 
Torsdag den 9. Februar Missionær Kjær 
Fredag den 10. Februar Missionær Wammen 

Alle er hjertelig velkomne. 	Hver Aften Kl. 7,30 

Allinge Cykle- og Auto-Værksted 
anbefaler alle Slags Reparationer af Cykler og Automobiler. 

Reservedele og Tilbehør. 	Radiomodtagere. 	Ladestation. 

A. Mikkelsen, Allinge. Tlf.102 

f r Allinge-Sandvig -'imu  

Stor Præmie-Maskerade 
afholder Kløver- og Brostenshg. Fagforening, Slin,h ig  

Saindag den 12 Februar paa Christensens Sal. Allinge 
Kl. 7 aahnes Indgangen. 	KI 7.3o indniaruhering, 

Aftenens Let, opføres En Løjtnant pas El-
teritartornattorre_ Et Bargerforeningenande. 

To Koner modes paa Ciaden, en livlig Passiar. 
Masser af Mange 

Billetpriser: Tilskuere, Voksne I Kr, Horn 50 Ore. 
Maskerede Herrer I Kr., Damer 75 Ore 

Billetter og Medlemskort faas forud hos Charles Riis. All 
og Hjalmar Larsen, Sandvig. 

Nye Medlemmer optages if.k.) Festaftener. 
Bestyrelsen. 

'odtkobJU4alq 1-29. f/br 
En Mængde Restpartiet udsælges trods stigende Sitotola-
priser til meget nedsatte Priser. Til I,ks. 

DamesKo 6,8 og 10,00 Drenge- samt smaa Numre i 
Damestovter fra 4,00 Herregaloscher avner 
Hjemmefodtoj ira 2,00 	 Kval. 2,75 

med Lædersaal 
Et lille Parti Gummi-Soatøvler samt Dame-Over» 

trrelIsstovler uhørt billigt. 
Paa de fleste ikke yderlig nedsatte 

L,ts. .Rønne enun, 
SKotoisforretning. +.1r Gudhjem. 	Telf. 25. 

D. S. U., Klemensker 
afholder 

Præmie-Maskerade 
Kler114, 11114 Kro !lugning den .5, Februar lor I) s, IJ 

og Nledleinnier af Partiforeningen for Klemensker s• Nyker. 
Program 

KI 6 30 aalmes Indgangen. 
7 	Inclinarsliering af de Maskerede 

— 8 30 slaas Kalten af Tønden. 
-- 0 Prainieuddeling til de 2 smukkeste Damer og de 2 

mest komiske Herrer Maskefald og Dans til }<1.1. 
— 10 vil den kendte Skuespiller Svend Bøhmen synge et 

Par Sange 
— II 	Stor Appelsirregn. 

Medlemskort skal forevises ved Indgangeo. 	 Bestyrelsen. 
31aakeradedreigter udlejes af Svend Hohniau paa Klemens Kro Kt„5 

Eftm. og kan forudbestilles gennem Tlf. Rønne 795 

Varer 10 pCt. under Udsalget. 

To Gaser 
ønskes byttet med to Gæs. 

Gudmindegaard, Rul. 

Rø Sygekasse 
afholder ordi nær Generalforsarn I ina 
i Brugsforeningens Sal Tirsdag d. 
14. Februar Kl. 7 Eftrm.. med sæd-
vanlig Dagsorden. 

Regnskabet ligger til Eftersyn ira 
Fredag d. 3. Februar til Tirsdag 
d. 14. Februar i Brugsforeningen 
samt hos Formanden fra Kl. 6 Aften 

NB, Kontingent modtages fra 
Kl. 6,30 i Salen. 

Bestyreleen. 

medearbokrimp ogBIaanten 
samt Beskæring af Frugttræer og 
Buske udføres til moderate Priser 

Gartner Ltndgreu, Tejn. 

Tlf. Allinge 68 X. 

En So, 
til Fedning ønskes til Købs. 

Chr. Madvig, Ru. 

En drægtig 

belgisk Hoppe 
er til Salg. 	Frede Asker, 
Tlf. Øl, 29. 	Gantlevælde. 

Rø Brugsforening 
afholder den aarlige Generalfor-
samling Fredag den 17. Februar 
Kl. 4 Eftermiddag. 

Kl. 2 Bortsalg ai brugt Embal-
lage in. ni. 

bet,tyreleen. 
••••••■■••■■■•• -..............".•■■■■••••■•••••••••••-... 

Ledeko til Salg, 
kælver om 14 Dage, bestaaet Tu-
berkulinprøven. 

J. Ingemanrea, Dannevang, 

Tlf. Nr. 9 hver Fornid. Rutsker. 

D. s. U. Rutsker 
afholder Medlemsmøde Lørdag d. 
4, Februar Kl. 7,30 i Rutsker For-
samlingshus. 

ha ikke over beo eller Vod 
Kub Deres Forbrug af So-
davand. fra 

Mineraivandsfabriken 

BORNHOLM 
Sandvig 	 Telefon 25 

Allinge Hvori 
Optdendningsbriende altid paa 
Lager, billige Priser. 

Tlf. 29. 	Geert Hamren, 

Til Salg 
En god nedliggende Hesteomgang 
til Salg eller bytte med 2.3 !Vidrs. 
Grise. 	Peter kofoed, 

Lindeskoven, Ru. 

To unge bødekeer 
og 8 Stk, 2 Mdrs. Grise og 10 Stk. 
ophuggede Bjælker 16 Alen 9 x 9" 
er til Salg paa 

nvartingegaard, Rutsker. 

Sandvig 
Varm Sortepelse og Leverpolse 

faas Fredag den 3. Februar 
Samt anbefales de forskellige 

Slags Paalæg. 

Ærbodigst 

Jul. Hansens Enke 

En god 

2 Hestes Ejendom 
ønskes solgt snarest paa Grund 
af Alderdom. 

Larm Metret:1, Kongen,: Mark, 
Olsker pr. Klemens. 

Nyeste, bedste, billigste 

Radioapparater 100 Kroner 
Johan C. Koefut d, Allinge. 

FLÆSK, 
Kod og Poise 

modtages til Røgning hos 

Slagter Phillipsen, Sandvig. 

4-ugers grise 
er til Salg 6. Februar hos 

Niels Rastnursen, 
Rutsker. 

Rutsker. 
De ny Sundhedsvedtægter er 

traadt i Kraft fra Nytaar, (ved hvil-
ket Tidspunkt de hidindtil gælden-
de Vedtægters Gyldighed ophører) 
foreligger trykte og kan faas a 25 
Øre hos Sogneraadsformanden. 

Kommuneskat for 2. Halvaar 
1927 - -28 modtages af E. Mogen-
sen (y, II. Pedersen. Resterende 
Skatter fra forrige Halvaar maa 
være indbetalte til Sandemanden 
inden den 15. Februar, hvis Ud-
pantning skal undgaas. 

Nognornadet. 

Til Salg. 
En Enspænder Sele og Enspæn-

dervogn, Bæreevne 2000 Pd., er til 
Salg. Nogle Høns kan tages i Bytte. 

Forpagter Carl Petersen. 
Sandkaas. 

hidpakllffispapir 
Porer og illtrouitinruller 

leveres til 

Fabrikspris. 
Firma paatrykkes 

Hurtigste Levering 
fra 

Allinge Bogtrykkeri, 
Telefon 74. 	Telefon 74 

Skov~fiuktion 
agtes afholdt paa vestre Rosen-
dalegaard sidst i Februar Maa-
ned. 

A I lingeSand vig 
Gymnastikforening 

afholder Fastelavnsfest for Med-
lemmer Søndag den 5. Februar 
Kl. 8 paa Christensens Sal. 

Katten slaas at Tønden ni. ni ,  
Bestyrelsen. 

Forretning. 
Ung Pige søger Plads som Eks-
peditrice eller Stuepige. 

Billet mrk. riadm modtages 
dette Blads Kontor. 

Tak 
for venlig Deltagelse ved min kæ-
re Mands Død og Begravelse. 

Else Andersen 

i T C) 	- 
og 

 

Linnedsyning udføres, 

Ida Pedersen, „Kraksminde," 
Rutsker. 

Kaffe, Chokolade, 
Kakao og Itimpallis er ubetin-
get bedst og billigst i 

„PRIMA" 

Trager Deres KIdoiog 
til at renses og presses staar jeg 

til Tjeneste. 

Skræder B. P Bulmen, Sandvig 

Bo Husmandsforening 
Foredrag med Lysbilleder at Høj-
skolelærer Keldsen Torsdag den 
16. Februar Kl. 7 Eftermiddag paa 
Bendtsens Sal. 

Foreningens Medlemmer har fri 
Adgang, andre betaler 50 øre. 
	 ■■•■•■•.■■••■■•• 

En sort Folhoppe 
10 Aar, 10 Kv. 5", Frederiksborg, 
ønskes byltet med en lidt mindre. 

En Læsfjedervogn sælges, 

Avlsbr. Janus Hannen, Tejn. 

En ung So 
fur Be skal avertere, benyt da 	til Slap,tning ønskes til Købs paa 

„Nordbornholm" 	 Skrubbegaard. 



•• 	  • 
• Maste *: 

• •. 	 
Se Dem i Spejlet 

O. H. Kicer, Hasle, an-
befaler sig med Klipning, Barbe-

ring samt Frisering. 
Hurtig og reel Betjening. 

Vil De have en Bil 

Deli viiQo kule 
og hvorigiks ddn hlov til, 

ben errlige `}etlait e ophob i ?Ime-

lda øg bet gil til pan felgenbe 
tie, Niver et miteritanft stitab: 

;-.1 ru inibeeljtor 210 telefontrebe Jtr. 
au:\ bet em 'Buen:: hark .terreetni. 

emagobouttel, en Aften til et ni s.,1Rot, 
geribtribette og fputgte, om han funbe 
faa en boart aibe4 Libullee i tBlabet 
tur turtle tag. aortet:iingisforeren nar 
Boæt hjem, men en nylig antaget ■Sri 
fletter bom tit Selejonen og fagbe, at 
bet not futtb.: tabe fig fluer, og huab 
bet breiebe fig om? 

3onea futtlarebe, at bet batte 
3-orretning netop unr blenet feerbig 
nieb at røbe et s.I1arti gamle fflegn-
tratter ab, font han gerne eitoe kolbe 
tinbalg mier mefte `ball 	— ung- 
le af bilfe 91ek1iiltraller har noget ;tøtø; 
tuen brut folgte ban aajan for 2 Zul• 
Inral; enere faa Realt mebtagei ub, men 
vor i Yii feligheben gabe fraftet.  enbau 
og Rafte tofe 8 til 12 ZofIcti, ug 
lltehett nar nte,let mene, men tnabente, 
faa be ktl for halv `11ria: 2 Itallitt 
Pr alt. 

— "De er not fem benlig, fluttebe 
noned, at,frette en pren ?hmme 

on, Rorrettur fnat ui jo ilte Zib til 
at leeje; men at 1.trifente bliver for-
rette, maa 51)e inbeforftaa for • -- be 
er nøjagtig faaban og faaban! 
• Ur. ;tema Etaube buen rorretning 
i 30 ?Int og brugt tnnoncer lige faa 
Image, og bet fallit ham ilfe tø, at 
en 4Innonee rom ben, ban bobbe tele,  
foneret inb, funbe foring pan anben 
nuabe rub i ben freboantipe Stil: 
Rimupetticeafigt Ubfatg glegnfratter i 
alle Storrelfer, gab Realitet, 'mutte 
'jetoner — nu reburerel paa Cbtaub 
af Optøning af .2aaeret, Trifet fra 
»ja. — — altfammeu meb f ebe, hore 
ZUPer. 

alten ba ban RI. 10 ben merle Ror,  
gin fatte fig tit %rutothozbet og (lab-
nette Ploifen, [mø =ble ba hane øj. 
ne prut eibe 5 anbet enb en !taften 
ftenagrafift @enginelfe af band egne, 
furtrofige t enitertninger i %elefonen 
tit ben unge aaretrer ene 23Iabet: 

sZli bar et 4.iarti gamle glegufrat- 
ler, fole Pi gerne vil af meb; nogle 
af beat er jan beedige, at be gaar 
for 2 Sollar3 atottet; attbre fer 
jiemt mebtagne ub, men er gabe rabat( 
[fif), Oftl. 	— 

taube man køl Ravn I Zet for. 
bihrebe !Bine! 8Tten fnatten git bet, navr 
Piorretningefereren ilfe pdftbe fine 
2ittg, men overløb bet til grønne, uer. 
farne ,,,-..;5etreurrerl 

}trrbieRtflagell ftt)rtebe 11er. 3ø11e3 
neb i fin rorretning. 

er bien ban indtaget af fin fjor. 
ftentonb, her begrjftret ranbte: 

— 'et »ar en ineflerlig 9Intionee, 
9)e her bar ifreeet Wir, 	uer 
ruche gatle var gaflet en hale Zime 
efter, at bi haube anenet, og vi Ambe 
tireb Penee have fulgt et halvt 	un- 
brebe mere! — 	if olt fager, at her 
nar far en fflanact 2-tele et Ilbfalg, 
tv finitte fe unr ægte; her »ar tite hat-
let noget mitter atoleu ; men 1.1riferne 
motierrebe og fottlarebe 	— bet fait 
.1311111iftirn tube. 13i bar budet mange 
jetfe nuntier i bag, SDlr.  

Tiet tral tifiltert i 	;biled' 2111• 
figmank■ tler, men ban rettetue fig ug 
ingbe fait: 

-- ;leg har nItib belbt pan, a t veh. 
li,Meb barer langfa, og nI ',11101-‘11 ilte 
blot er til amtbagabrug, men bar 
præge ogfaa var boglige =återti; hult 
bet, Ilte eimplann 

fiairbra tom ben ærlige 9tella,  
tue til tlierben. 

Averter i 
Elegante nye 

11  Nand bore hol rn" BORNIIIIIMERUHRE 
med Metalskive, stadig paa Lager, 

Jens V. Anker, Hasle. 
Hoster mindst 

virker mest 

Rabat pr. Kontant .  

Alle TryKsager 
saasom 

Regninger, Nedde:elser, Konvolutter, 

Dags-Dato, Vekselblanketter. 

Visitkort og Takkekort, 
Love og Regnskaber 

Sange og Solinrr, 

Illedlemsk ørt 

leveres bedst og billigst fra 

Allinge Bogtrykkeri. 
Ring op Telefon 74. 

Klemensker Skotøjsforretning 
anbefaler Udsalget af godt og moderne Dame- Herre- og Børnesko. 

Skotøj, Træskostøvler og Træbundestøvler. 
Reparationer udføres smukt og solidt. 	 Alt til billige Priser. 

Tlf. n. 47 	A. MUNCH, 	Tlf. n. 47 

H. Kvist, Gudhjem 
kan levere Dem Arbejstnj, Undertøj, Nokker llanchetukjor. 

ter .0;.; wl tres m. ni., til slim Prser. Mange :-mukke Monstre i Bom- 
0  De vil blive tilfreds. 

Bom- 
uldstojer. Alt i 	 1<ø1) lins mig og  

Klemensker Cementstøber'. 	KILT/. 
paa Lager og sælges til 

uhaavfesstorre Partier til Levering 
 alle 	n ‘j.tile,  adreseSsttk 

meget neRigdsakttei  
næste ,far særlig gunstige Tilbud. (ilasserede Ror, Krybber og fritst. 

Grisetrut; haves paa Lager. 

ile bedste hatiletor i ideosi8j. 
Mine gode bekendte amerikanske Overalk ug  jakker 	alle  stori.,  

beatle til veksne og Bom fra 3,25-500. Prima bialt Mois1/4inusben-
klæder of.,1 mange andre forskellige Areejdnbenkleeder. 

-ser og Skjorter. 	Iladerbekherinir g i Uld ofy Bomuld ilt voksne uo 

Barn. 	All i mægtigt Udvalg; til :;rnaa Priser. 

3c1Eø k.atif3ett. 

Gør altid Deres Indkøb 
af Lommeuhre, Armbaandsuhre, Stuealtre, Vækketthre, Briller, Pin-
cenez, Barnmetie, Thermornetre samt Guld-, Sølv-, Plet, Nikkelvarer i 

EMIL VESTHI. Uhr- <ID. Guldsmedeforretning 
Reparationer og Gravering udføres, 	 Hasle Tlf. 116. 

Til Haandværkerei 
Priserne er reduceret paa alt Bygningsbeallig, Soul, 
Redskaber ni. m. og ,det betaler sig derfor ubetinget 

at placere sit Forbrug hos 

H. Gram, Gudhjem. 

Alt Sadelmagerarbejde 
udføres solidt og biligt. Laget af 
Seletøj, Kurvemøbler og ltelsetuj, 

tit te. 
tlt.)3m. 

TIL 

iiiill90 apotek 
I laandkubsudsalg: 

Gudhjem: Malerm. Johansen 
I! 	Frk. Poulsen, Vesterg, 

Alfr. MIch,elsen,s 
lbrainuerforretning 

Altloge 
anbefales Ilv- og Landboere 

Reparationer udføres 

Rug. Lundgrens 
oho.' mridalrerretalnie 

anbefaler prima 
14,..11onlalvorer 
til billigste Priser. 

SandvigBoghandel 
anbefales, 

Bøger, Made. Legelo) og 
nuslkinstramenter. 

mine delikate Salater. 
Alle Slags Paalæg. 

Konserves og Frugtsafter, 
tørrede Frugter. 

JOHANNE HANSEN, 
Lindeplads, Allinge. 

Telefon 45. 	 Telefon 45. 

Soveværelser 
Sorde og Stole 

Tlf. n. 13 	L. PIHL Klemensker. 

Xllinge YegluterR 
Lager af 

Teglsten litursten,Dramror, 
alle Størrelser, billigste Priser. 

Varerne bringes overalt. 

Ekstra gode 

Plydsslin og Tafler 
haves altid paa Lager. 

Hansine Dam. Kaffeboden 

b. 'Anus Trskolortotoiog 
Allinge - 

Ekstra gode Klædesko sælges 
til uhørt billige Priser. 

949e9.9009•11)••• 

• LLigkister • 
• 

•  • Tlf n 13 L. PIHL Klemens • 
• 

66,064Beeseeøø*  
9Ited .̀reres Den 

nied et Fotoguili at Dem selv! 
Fotograf 

Al/infe. Tlf. 4 
leverer de linete Portrætter. 

Liglister og Ligsenge 
altid paa Lager i alle Størrelser, 
og forskellig Udstyrelser og Priser. 
Anion Vons em Byggeforretning 

Telefon Allinge 69. 
Indehaver Chr. Sonne. 

Briller og Pincenez 
købes bedst hos LM-mager 

Conrad Hansen, 
ved Havnen, Allinge. 

Joosoo, Handelsgartner, 
anbefaler Frugt, Blomster, Grønt-
sager. Haveanlæg Frugttræer og 
tinske. 
Tlf. 41. 	ALLINGE 	Tlf. 41, 

Gudhjem Møbelforretning 
anbefaler alle Slags Møbler.  
Lager af Ligkister og Ligtøj. 

A LUND, 
Tlf. 40 
	

Gudhjem. 

  

Vier til Tjeneste 

 

med en Mængde gode Ideer til en virkningsfuld 
Reklame i ,,NORDBORNHOLN." 

ønsker De en Annonce, der vil blive læst 
og husket, da ring op Tlf. Allinge 74 og med-
del os, hvad De ønsker al reklamere med, vi 
skal da sende Dem et Udkast og opgive billigste 
Pris. „NORDI3ORNHOLM' læses i alle Hjem 
indenfor Deres Kundekreds. 

„NORDBORNHOLM" er det billigste og 
mest fordelagtigste Blad al avertere i. 

Gør el Forsøg, og De vil blive overbevist. 

1larmosior Munch , Rasle, 1 
anbefaler sig med 

alt Glannesterarbejde, Samvittig-
hedsfuld Udførelse. 
Rullegardiner til Fabrikspris. 
Elegant Indramning af Billeder. 

Glarditesttenger og Spejle 
i alle Størrelser. 

!Might% paa Lager. 

Gør (et Besøg 
i Undertegnedes Sadebnagerforretning. 
hvor De vil finde alt i seletøj, litt 
Bog, Ryg‘tekke og Iittrveutob,  

Riipc);,; ■ .-int; u.:fores 

H. P. KOFOED 
Tlf. 13 	 !tomle 

De bedste Støvler 
ril;  Træsko, samt Hantidarliejtle el-
ler Træsko, fans hos 

RICARD JENSEN 
Korsgade 	 Hasle 

til at gaa økonomisk, bør De bruge 
B. P. Benzin, faas hos 
II. Andersen. Cykleforretningen 

Hasle. Telefon 66. 
Betjening hele Døgnet .  

Abrahaffisoos 
Hasle 

modtager alt til Røgning henhø- 
rende. 

Poul Marckmann 
Hasle, sælger de anerkendte, go-
de Polyphon-Grammo-
foner og Plader. 

Mange gode Nyheder. 

lidsle Yogi- & ftidrossorilarik 
anbefaler sig med alt tf! Smede- og 
Karetmagerfaget hørende saavel som 
alt til Karosserifaget.i 

En ny 3-sædet Ponnyvogn pas 
Gummi. 

En brugt 2-sædet Ponnyvogn paa 
Gummi saa god som ny. 

2 ny smag ArbddsfJedervogne 
En ny Fastvogn slaar billigt til 

Salg eller Bytte. 
Avlsredskaber, Ilestehemlng. 
Originale Fraugde Plove med og 

uden Patentskær. 
Reservedele hares pas Lager. 
Kultivatorer, Rensere, Pam-

per, Rørledninger. 
Vogngninml omlægges hurtigt og 

billigt, kan efter Aftale leveres paa ca, 
en halv Dag-  

Forskellige brugte IteniNklver og 
Akselledninger, I Stk. 6 Hestes Gas: 
motor, 1 Stk 16" Afretter sælges 
billigt. 

Aug. & V. Andersen, 
Telefon 45. 

NB. En brugt Kalesehe til en 
litidson Vogn sælges billigt. 

A. Lyster 
Hasle. 

Varm Blodbuding 
hver Fredag Middag. 

Cig 3 r1r,le lnill(lell 
anbefaler Tobak 2,50 Kr. pr. VI  
kg, Volleknaster 3,50 Kr. pr. lix  
kg 	40,10 Rabat. Hasle Cerutten 
anbefales, billig og bedst 6,75 Kr. 
pr. 1011 Stk. Altid tørre Cigarer. 
Billigste Priser. 

0. H. KJÆR, 
Telefon 113. 	 Hasle. 

Et Fart' Spegesil0 
er til Salg. 	Chr. Rang, 

Telefon Hasle 21. 


